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 ستخلص: امل
لناشئ والذي يعد حمور اهتامم  ليل اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات ا وحتىل حرصإهدفت الدراسة  

املكتبات جمال  ف  بيانات    املتخصصني  قاعدة  ف  العددية  SCOPUSواملعلومات  اجتاهاته  عىل  والتعرف   ،

و املسحي  والنوعية،  املنهج  الدراسة  باستخدام  م إتوصلت  الفكري  اإلنتاج  أمهها:  من  نتائج  عدة  وضوع  ىل 

لبينية عيل النصيب األكرب من اإلنتاج العلمي املنشور عن علم  ع العلوم اعماًل، استحوذ قطا   1455الدراسة بلغ  

تاله قطاعي    عماًل،  1069  بواقع  اإلنتاج  هذا  من  ٪39,20حيث سجل    Scopusالبيانات ف قاعدة بيانات  

التطبيقية والتكنولوجيا العل   ، 623  بواقع  ٪21,53،٪ 22,85حيث سجال    وم الطبيعية والرياضيات، والعلوم 

والفنون  التوايل،   عيل   عماًل   587 واإلنسانيات  االجتامعية  العلوم  قطاع  سجل  بني    ،وأخرًيا  األقل  النسبة 

وفري املتخصصني ف  ذلك تويص الدراسة بالعمل عيل تعماًل، وبناًء عيل    448بواقع    ٪16,43القطاعات وهي  

امله ذوي  املؤهلني  البيانات  تضمني علم  و رضورة  منه،  اهلدف  لتحقيق  العلم  هذا  ف  الدراسية    ارات  اللوائح 

 . ألقسام املكتبات واملعلومات ملقررات عن علم البيانات وأمهيته لعلم املكتبات واملعلومات 

 . علم املعلومات ؛ علم البيانات العلمي، اإلنتاج  لكلامت املفتاحية: ا
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 تمهيد:  لا

ذي حظي باهتامم  صص املكتبات واملعلومات موضوع علم البيانات، الة ختساح   برز ف اآلونة األخرية عىل 

خصص؛ ملا له من أمهية  ومات، والذي أتى ف بؤرة اهتامم املنتمني هلذا التمجيع املتخصصني ف جمال املكتبات واملعل

 كتابات.الستفادة منها سواء ف البحث العلمي أو غريه من المل مع البيانات واملعلومات، واف التعا 

املو العلم  هذا  واألبحاث حول  الكتابات  احلا كثرت  رأسها علوم  بني عدة ختصصات، عىل  سب،  تباين 

 والرياضيات، واهلندسة وغريها من التخصصات.  

الهتاممو التخصصا   نظًرا  من  عديد  ف  العلم،  املتخصصني  هبذا  الدول  خمتلف  ف  البحث  ت  رأى  فقد 

كرب  عد من أ، التي تُ SCOPUSنشور عن هذا العلم ف قاعدة بيانات  رضورة التعرف عىل اإلنتاج الفكري امل

وال القوة  نقاط  عىل  الضوء  إللقاء  والنوعية؛  العددية  اجتاهاته  ودراسة  الدولية،  البيانات  ف  قواعد  ضعف 

 .  SCOPUSيانات  نرش عن هذا العلم ف قاعدة باالجتاهات املختلفة فيام

 اإلطار املنهجي للدراسة:   -ولً أ
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:   1/1

البيانات من  املثار  يعد علم  القضايا  املكتبات واملعلومات ف اآلونة األخرية؛  أهم  الساحة ف جمال  ة عيل 

املكتبات واملعلومات  اجتهت أقالم الباحثني ف جمال  من مكونات علم البيانات، لذلك  حيث يعد علم املعلومات  

ملي املنشور عن علم البيانات  ا ع؛ مما حدا بالباحث التعرف عيل اإلنتاج الفكري العللكتابة والبحث ف هذا املوضو 

بيانات   قاعدة  العامل، وحتل  Scopusف  مستوي  للبيانات عيل  مرصد  أكرب  تعد  اجتاهاته  التي  عيل  للتعرف  يله 

ذا العلم الوليد، ومعرفة  ا لقياس مدي اهتامم الباحثني ف خمتلف املجاالت هبية والنوعية باعتبار ذلك مؤرًش العدد

 العلم، وأمهيته لعلم املكتبات واملعلومات.   ا االرتباطات املوضوعية هلذ

  إىل   لالتوص   –  عنها   اإلجابة  خالل   من  –عديد من التساؤالت التي يمكن  اليمكن بلورة هذه الدراسة ف  و

 حتقيق أهداف الدراسة، وهي كام ييل: 

 ؟ Scopusعلم البيانات ف قاعدة بيانات ما حجم اإلنتاج الفكري املنشور عن   -1 

 . ؟اإلنتاج )اجتاهاته العددية والنوعية( خصائص هذا ما سامت و  - 2

 ه الدول؟ ن إليها ف اإلنتاج موضوع الدراسة؟ وأين تقع مرص بني هذوشارك املنتم ما الدول التي  - 3

 من أكثر املؤلفني إسهاًما ف هذا اإلنتاج؟ - 4

 ا هلذا اإلنتاج؟ما املصادر األكثر نرًش  - 5
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 أهداف الدراسة:   1/2

ات ف قاعدة بيانات سة ف حرص وحتليل اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانالرئيس للدرايتمثل اهلدف  

SCOPUSلعام جمموعة  العددية والنوعية، ويتفرع من هذا اهلدف ا ، والتعرف عىل سامت هذا اإلنتاج واجتاهاته

 :  من األهداف الفرعية كام ييل 

للتعريف به، ومعرفة    SCOPUSف قاعدة بيانات    حرص اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات  - 1

 حجمه.  

)اجتاهاته    :هنتاج زمنًيا وموضوعًيا ولغوًيا وحسب الشكل للتعرف عيل سامته وخصائصتوزيع هذا اإل  - 2

 العددية والنوعية(. 

 ا اإلنتاج.ن إليها ف هذومعرفة الدول التي شارك املنتم - 3

 اإلنتاج.معرفة أكثر املؤلفني إسهاًما ف هذا  - 4

 معرفة أكثر املصادر نرًشا هلذا اإلنتاج. - 5

 أهمية الدراسة:   1/3

امل ملجال  فقط  ليس  البيانات،  علم  أمهية  من  الدراسة  أمهية  من  تنبع  للعديد  وإنام  واملعلومات،  كتبات 

البيني  البيا املجاالت والتخصصات  ن لعلم  اط وثيق بعلم املعلومات؛ فال يمكنات من عالقة وارتبة، وملا لعلم 

البيان علم  و  البيانات  عن  االستغناء  القرار  املعلومات  اختاذ  ف  البيانات  علم  يعتمد عيل  املعلومات  فعلم  ات، 

ات التي يتم التوصل إليها ، والشك أن معرفة ودراسة األبحاث والدراسات التي تم  وحتليل وتفسري املعلوم

عيل اجتاهاهتا العددية والنوعية تساعد الدارسني  ا عن علم البيانات من خالل حرصها ووصفها والتعرف هنرش

وأمهيته ملجال املكتبات    حثني ف جمال املكتبات واملعلومات عيل التعرف أكثر عيل هذا العلم الوليد أو الناشئوالبا 

  ل.جا واملعلومات وأهدافه وتيرس هلم سبل االستفادة منه ف امل

 حدود الدراسة:   1/4

 احلدود املوضوعية:   -

البيانات    ولتنا ت علم  عن  املنشور  الفكري  اإلنتاج  بيانات  الدراسة  قاعدة  مجيع    SCOPUSف  ف 

املتخصصأالتخصصات   أسهم  التي  املوضوعية  املجاالت  العلم،  و  هذا  عن  بالكتابة  فيها  هذه  و ون  وزعت 

)عبد    م صدقيبكنا يف ديوي العرشي وفًقا ملا جاء ف دراسة كريامن  املوضوعات عىل أربع قطاعات وفًقا لتصن

 وهي:   ( 5، ص  2015العزيز،  
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العلوم  - 1 ويشمل  قطاع  )التكنولوجيا(،  الكيميائية،    : التطبيقية  اهلندسة  األسنان،  و جماالت  طب 

بيطري،  ال  لطبوالصيدلة وعلم السموم، اوالتمريض،  وعلم األعصاب،  والطب،  واملهن الصحية،  وسة،  اهلندو

 حياء الدقيقة(.  اعة واأل علم املنوالعلوم الزراعية والبيولوجية، و

جماالت  - 2 ويشمل  والرياضيات:  الطبيعية  العلوم  األرض،    : قطاع  وعلوم  الرياضيات،  و )الكواكب 

البيئية،  و احليوية،  ووالفلك،    زياءالفي والعلوم  اجلزيئية،  والكيمياء  والبيولوجيا  الوراثة  املووعلوم  اد،  علم 

 الكيمياء(.  والطاقة، و

العلوم    - 3 واإلناالجتامعقطاع  جماالتية  ويشمل  والفنون:  واإلنسانيات،    : سانيات  العلوم  و)اآلداب 

 علم النفس(. وإدارة األعامل واملحاسبة، واالجتامعية، 

 .  التخصصات البينية(وعلم اختاذ القرار، و ة: ويشمل جماالت: )علوم احلاسب، وم البينيقطاع العل - 4

 احلدود الزمنية:   -

م  1986منذ عام   SCOPUSور عن علم البيانات ف قاعدة بيانات ري املنشتاج الفكناولت الدراسة اإلنت

م، وهو  2020/ 29/3( وحتى  SCOPUS)وهو تاريخ أول عملني منشورين عن علم البيانات ف قاعدة بيانات  

 نتاج.  تاريخ االنتهاء من احلرص والتجميع الببليوجراف هلذا اإل

 احلدود املكانية/ اجلغرافية:   -

، وينتمي معدوه  SCOPUSنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات ف قاعدة بيانات  راسة اإلاولت الدنت

 أو مؤلفوه ألية دولة من دول العامل. 

 ية:  احلدود اللغو -

، بكافة اللغات SCOPUSناولت الدراسة اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات ف قاعدة بيانات  ت

اليابانية،  و، اإلسبانية،  و الصينية،  و)اإلنجليزية،   ، وهي:لغات   10ي بلغ عددها  التي كتب هبا هذا اإلنتاج، والت 

 الكورية(. واملجرية، واهلولندية، والروسية، والربتغالية، و

 احلدود النوعية:   -

نتاج الفكري املنشور عن علم البيانات ف  ناولت الدراسة كافة أشكال مصادر املعلومات التي نرش هبا اإلت

بيا  بلغ عددها  SCOPUSنات  قاعدة  والتي  املؤمترات،    11،  الدوريات،  و فئة )أعامل  االفتتاحيات،  ومقاالت 

العلمية،  واملؤمترات،  و الكتب،  فصوواملراجعات  املطبعية،  واملالحظات،  ول  اخلطابات،  والكتب،  واألخطاء 

 استطالعات الرأي القصرية(.  و
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 منهج البحث وأدوات جمع البيانات:   1/5

 اسة:  منهج الدر  -

عتمدت الدراسة عىل املنهج املسحي حلرص اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات ف قاعدة بيانات ا

SCOPUS اهات العددية والنوعية هلذا اإلنتاج.  اسة االجتومرتي لدر، واملنهج الببلي 

 أدوات مجع البيانات:    -

ا ا الببليوجرافية التي    بشكل رئييسلدراسة  عتمدت  لم  حترص اإلنتاج الفكري املنشور عن ععىل القائمة 

بيانات   قاعدة  بيانات  SCOPUSالبيانات ف  بيانات   SCOPUS، وسبب اختيار قاعدة  تعد أكرب مرصد  ألهنا 

املي نارش ع  5000مصدر ألكثر من  وعنوان  24600طي حوايل  خلصات واستشهادات مرجعية؛ حيث تغمست

 (. Elsevier, 2020)  اج املنشور من خالهلا تتيح إمكانية حتليل اإلنتف خمتلف املجاالت، و 

 كيفية إجراء البحث في قاعدة البيانات:  1/6

قاعدة    تم ف  قواعد  SCOPUSبيانات  البحث  ضمن  املتاحة    املتاحة  املعرفة  البيانات  بنك  خالل  من 

عن   املنشور  الفكري  اإلنتاج  وحرص  الب املرصي،  علم  يتناول  )والذي  القاعدة  هذه  ف  البيانات  يانات علم 

بتاريخ   املقالة(  عنوان  ف  بيانات 2020/ 3/ 29كمصطلح  قاعدة  عىل  الدخول  خالل  من  ذلك  وتم  م، 

SCOPUSاختيار حقل البحث  ، وDocumentsلم البيانات كمصطلح بني عالمتي تنصيص هكذا  جيل ع، وتس

"Data Science" وحتديد البحث ف ، Article Title  اًل. عم 1455، وكان ناتج عملية البحث هذه 

ة  من خالل ما تتيحه القاعدة من حتليل لنتائج البحث، تم عمل التحليالت وإجراء التوزيعات الببليومرتي و

 التالية:  

 التوزيع الزمني.  -

 التوزيع املوضوعي.  -

 التوزيع اللغوي.  -

 التوزيع الشكيل.  -

  نتاج.ساهم أبناؤها ف اإلالتوزيع حسب الدول امل -

 ملصادر. التوزيع حسب عناوين ا -

 التوزيع حسب شكل املصدر. -

 التوزيع حسب إنتاجية املؤلفني.  -
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 . ةالدراس موضوع  –التوزيع حسب املؤسسات املسامهة ف اإلنتاج الفكري  -

 مصطلحات الدراسة:   1/7

 :  Scientific Productivityاإلنتاج العلمي 

كمع عن  البحوث  بارة  اية  اإلنتاجية  وتقاس  الباحثون،  أنتجها  أو  التي  املطبوعات  لعدد  طبًقا  لعلمية 

ل، وعدد االستشهادات املرجعية التي حازت عليها تلك املطبوعات أو  ف احلق   املؤلفات التي أنتجها املؤلفون 

منطقة     دولة واحدة أوحلقل املوضوعي ف املؤلفات، ومقاييس اإلنتاجية تتضمن أيًضا إحصاء عدد العلامء ف ا

 .   ( 2020)الشامي،   جغرافية معينة 

 : Data Scienceالبيانات  لم ع

التي تعني ما يعطي، فهي عبارة عن احلقائق أو األشكال أو    "Datum"لبيانات هي مجع الكلمة الالتينية ا

إبالغه بواسطة  ال املقدمة ف شكل يمكن فهمه وتفسريه و  بتعليامت  أو معاجلته    واسطة احلاسب اآليل اإلنسان 

(Reitez, 2020) . 

الدراسة العلمية إلنشاء البيانات والتحقق منها    :مجعية علم البيانات بأنه  انات كام عرفتهيعرف علم البيو

  ( Data Science Association, 2020)وحتويلها خللق أو تكوين معني ما )معلومات(

 : Information Scienceلم املعلومات ع

علومات ومصادرها بدًء من جتميعها  ذلك العلم الذي هيتم بدراسة وحتليل امل  علومات بأنهعرف علم املي

ل  عليها ثم تنظيمها ونرشها وتطويرها وتقييمها واستخدامها وإدارهتا، والتكنولوجيا املستخدمة ف ك   واحلصول 

 . (Reitez, 2020) ذلك بأسلوب منهجي ومن خالل القنوات الرسمية وغري الرسمية

 الدراسات السابقة:   1/8

: الدراسات العربية:    أوالا

ل اإلنتاج الفكري العريب ف جمال املكتبات واملعلومات   اإلنتاج الفكري العريب من خالل دلي حث فبالب

( املتعددة  حلقاته  باإل2015  -1976عرب  املكتبات  م(،  جمال  ف  املتخصصة  الدوريات  ف  البحث  إىل  ضافة 

املجلة الدولية  وبات واملعلومات،  االجتاهات احلديثة ف املكت ولعربية،  ت واملعلومات اواملعلومات )جملة املكتبا 

مية  املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات(، إىل جانب األطروحات العلواملكتبات واملعلومات،  ف علم  

توصل  وتم الفة املرصي،  بك املعرنرتنت واملجازة باجلامعات املرصية واملواقع املتخصصة ف املجال عىل شبكة اإل

 :  إىل الدراسات اآلتية
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رف عىل دور مراكز املعلومات ف إدارة البيانات الضخمة ف  التي هدفت إىل التع  (2018)عيل،  راسة  د

البيانات  مؤسسات الرعاية الصحية ف مرص، وباستخ التحلييل توصلت الدراسة إىل تأثري  دام املنهج الوصفي 

لزاًما عليه التكيف    ومات، وأصبح خصائي املعل أاملعلومات، وعىل مهارة    العمل ف مراكز الضخمة عىل طبيعة  

 حرتاف أدواهتا.  معها، وا

م  (2018)بوعناقة،  راسة  د املكتبات  التي متكن  العوامل  التعرف عىل  إىل  من  التي هدفت  ن االستفادة 

ا شبه تام لتواجد املكتبات العربية  ك غيابً أن هنا بوباستخدام املنهج الوصفي توصلت الدراسة    ، البيانات الضخمة 

 ع البيانات الضخمة. ف مشاري

البيانات الضخمة ف املكتبات األكاديمية    ( 2018)العمريي،  راسة  د التي هدفت إىل التعرف عىل واقع 

اإللكرتونية  بسلطنة عامن، وباالعت املصادر  البحث عن  إىل عمليات  الدراسة  توصلت  الوصفي  املنهج  امد عىل 

 .  األكاديمية  املكتبة ف منها   االستفادة يتم التي  مةضخال البيانات مجع  مصادر أكثر بني من ٪ 69لمكتبة بلغت  ل

)   (2019)سيد،  راسة  د الضخمة  البيانات  قواعد  إدارة  نظام  حتليل ووصف  إىل  هدفت  هادوب(  التي 

الدراسة   الة واملنهج املقارن توصلت وباستخدام منهج دراسة احل ، ومقارنته بنظم إدارة قواعد البيانات التقليدية

 يتوافر به من مميزات عدة.  دارة قواعد البيانات الضخمة؛ ملا إىل متيز نظام إ

ومصادرها ومتطلبات  لتعرف املقصود بالبيانات الضخمة وأنواعها  لالتي تسعى    (2019)املزين،  راسة د

ة نتائج أمهها:  تحلييل توصلت الدراسة إىل عدوباستخدام املنهج الوصفي ال  ،فادة منها إدارهتا، وجماالت االست

اخلدمات، كام تسهم ف دعم اختاذ القرار، إضافة إىل النقص الكبري  ت الضخمة تسهم ف حتسني أداء بعض البيانا 

 البيانات الضخمة.  ف املوارد البرشية املتخصصة ف إدارة

ضخمة وأمهيتها للمكتبات، وكذلك  التي هدفت إىل التعرف عىل البيانات ال  ( 2019)الشوابكة،  راسة  د

املاالستفادة منجماالت   التي تواجه  التعامل معها ها، وأهم الصعوبات  الوثائقي    ،كتبات ف  املنهج  وباستخدام 

عة والتنوع،  ئص البيانات الضخمة، وهي احلجم والرسأن بيانات املكتبات تنطبق عليها خصا بتوصلت الدراسة  

 ء البيانات ف املكتبات.   علامات الضخمة ف املكتبات، فضاًل عن االفتقار إىلوتعدد جماالت اإلفادة من البيان

دت املعلومات حيث    ( 2018)وانج،  راسة  رمجة  البيانات وعلم  الرتابط بني علم  إىل دراسة  التي هدفت 

البي بتحليل  كال  قامت  ف  القائم  العمل  مراجعة  خالل  من  العلمني،  من  كل  وطبيعة  برسالة  اخلاص  ان 

وعلم  صصني التخ املعلومات  علم  اعتبار ختصيص  إىل  وتوصلت  ال،  حيث  من  التوأم  بمثابة  طبيعة؛  البيانات 

 فكالمها يتداخل مع اآلخر، ويشاركه االهتاممات. 
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طبيعة  ( 2019)رشاد،  راسة  د استكشاف  إىل  و  التي هدفت  عام،  بشكل  الضخمة  ف ختصص  البيانات 

من    لتعرف عىل جماالت االستفادةاألسلوب االستكشاف تم اومن خالل االعتامد عىل    ، املكتبات بشكل خاص

، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: البيانات الضخمة بيانات عادية  البيانات الضخمة ف سوق العمل

والرسع  احلجم  بضخامة  هذه  متتاز  ف  تظهر  الذي  الشكل  وتنوع  البيانات،  هذه  وحتديث  توليد  حيث  من  ة 

 البيانات.  

تناولت أدوار ع  ( 2016)مارشيونيني،  رمجة دراسة  ت املعلومات ف جمالالتي  البيانا   لم  الناشئ، علم  ت 

م علامء املعلومات  والتي أبرزت أن علم البيانات يعد بمثابة جمموعة فرعية من علم املعلومات، باإلضافة إىل اهتام

 بالدورة الكاملة حلياة البيانات. 

 انياا: الدراسات األجنبية:  ث 

بحث متنوعة    عرفة املرصي باستخدام إسرتاتيجياتبالبحث ف قواعد البيانات املتاحة من خالل بنك امل

 ملصطلحات الدراسة، مثل:  

1– Data Science. 

2– Libraries. 

3– Information Science. 

 إىل عدد من الدراسات أمهها وأحدثها وأكثرها ارتباًطا باملوضوع ما ييل:   صلتوم الت

إلخصا (Antell, etal., 2014)  راسةد استقصائية  دراسة  وهي  عىل  ،  األكاديمية  املكتبات  وجه  ئي 

  خاصة أن املكتبيني املتخصصني باخلصوص عن قدرهتم عىل التعامل مع البيانات ومشاركتهم ف إدارة البيانات، و

انات، ومعرفة مدى اكتساهبم  أدوار جديدة لتلبية احتياجات الباحثني ف إدارة البيمهيئون بشكل جيد للدخول ف  

 بة إلدارة البيانات.  املهارات اجلديدة املطلو

والبيانات   (Preza, 2017)راسة  د املعلومات  وحتليل  البيانات  علم  أمهية  توضيح  إىل  هدفت  التي 

املك تقوم  حيث  حتليل  للمكتبات؛  وتقنيات  البيانات  لعلم  ويمكن  املعلومات،  من  هائلة  كميات  بإدارة  تبات 

ف توفري معلومات  الذي متلكه هذه املكتبات هبدمن االستغالل األمثل والكامل للمحتوى  نات املكتبات  البيا 

 أفضل ملستخدميها.  

أقسام املكتبات واملعلومات  التي تناولت توأمة علم البيانات وعلم املعلومات ف    (Wang, 2018)دراسة   

يانات وعلم املعلومات توأمان بطبيعتيهام؛ حيث  م البأن علبنهام، وتوصلت الدراسة  من خالل معرفة العالقة بي



 83 د. عبد الرحيم حممد عبد الرحيم أمحد

 

بات دمج التخصصني؛  لمني؛ فكل منهام يكمل اآلخر، وجيب عىل أقسام املكت يوجد توافق ف املهمة وطبيعة العِ 

 إسهامات ألبحاث علوم البيانات.   حيث يمكن لعلوم املعلومات أن تقدم

دراسة    (Hagen, etal., 2019)قالة  م تناولت  علالتي  تعليم  إىل  املكتبات  احلاجة  أقسام  البيانات ف  وم 

انات الضخمة،  ل لعامل البيواملعلومات، والتي ظهرت مؤخًرا إلعداد مهني/ إخصائي املعلومات بشكل أفض

م التحديات  ت، وتضمينها مقررات عن علم البيانات، والتعرف عىل أه وتطوير لوائح أقسام املكتبات واملعلوما 

 العمل عىل حلها.  التي تعوق ذلك، و

بيانات    إىل جتميع   التي هدفت   (Martinez, 2020)  راسةد املنشورة واملسجلة ف قواعد  الوثائق  وحرص 

SCOPUS, Web of Science    والتعرف عىل    م عن البيانات الضخمة، 2018حتى    2008خالل الفرتة من

 اجتاهاته العددية والنوعية. 

بيانات  فة مدى تطور اإلنتاج الفكري املنشور عن ال ت إىل معرالتي هدف  (Parlina, etal., 2020)راسة  د

حجمه، ودراسة    م، والتعرف عىل 2018حتى     2009خالل الفرتة من    SCOPUSالضخمة ف قاعدة بيانات  

 اجتاهاته العددية والنوعية.  

لومات  التي هدفت إىل تطوير العمل الذي يعتمد عىل نظم املع  Elragal, A   (2020) و.Rizk, A راسة  د

 علم البيانات. واالعتامد بشكل أكرب عىل البيانات وحتليلها و

ه الدراسات تناولت  من خالل عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة نالحظ أن هذو

ة علم البيانات، أو علم  كز املعلومات ونظم إدارهتا، أو إدارة البيانات وأمهي البيانات الضخمة ف املكتبات ومرا

املعلوماتالبي بعلم  وعالقته  ا   انات  علوم  لدراسة  يسبق  واحلاجة  ومل  واملعلومات،  املكتبات  أقسام  ف  لبيانات 

  ملوضوع؛ حيث يمكنرغم أمهية هذا ا  Scopusلم البيانات ف قاعدة بيانات  دراسة اإلنتاج الفكري املنشور عن ع

هب املجاالت  خمتلف  ف  الباحثني  اهتامم  مدي  لقياس  مؤرًشا  االرتباطات  اعتباره  ومعرفة  الوليد،  العلم  ذا 

 ا العلم، وأمهيته لعلم املكتبات واملعلومات.  املوضوعية هلذ

اث
ً
 الدراسة التحليلية:   -اني

 علم البيانات وأهميته لمجال المكتبات والمعلومات:   2/1

لعلم بالدورة  ات هو علم وليد أو ناشئ ظهرت معامله وجتسدت ف السنوات األخرية، هيتم هذا البيانعلم ا

كن االستفادة  ، التي توصلنا إيل تكوين املعلومات التي يم(353،  2016)مارشيونيني،    الكاملة حلياة البيانات

 منها ف اختاذ القرارات أو أي جمال آخر. 
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ة هي:  ي الرتباطات؛ حيث نشأ هذا العلم من صلب أربع قطاعات رئيسدد امتع  يعد علم البيانات جماالو

قطاع عام يمثل جماالت  فهو  ذه القطاعات  ر أو احلاسب اآليل، أما رابع هحصاء، وعلم الكمبيوت املعلومات، واإل

 .  ( 356،  2016)مارشيونيني،   (1كام هو موضح بالشكل رقم )معرفية خمتلفة 

 

 يانات( أسس علم الب1شكل رقم )

م البيانات ملجال املكتبات  ولعل هذا يوضح العالقة الوطيدة بني علم البيانات وعلم املعلومات وأمهية عل

بأن علم البيانات بمثابة جمموعة فرعية من علم املعلومات، وعيل الرغم من وجود    واملعلومات؛ فيمكن القول

النظر إيل علم    –  اإلسرتاتيجية  الناحية  من  –  األفضلت فإنه من  برامج تدريبية لعلم البيانات ف مدارس املعلوما 

 . ( 359، ص 2016)مارشيونيني،   من مكونات علم البيانات  املعلومات عيل أنه مكون أسايس

 :  SCOPUSاإلطار العام لإلنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات  2/2

)بداية من نرش أول عمل    SCOPUS قاعدة بيانات  بلغ حجم اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات ف

تتناول  عماًل، مجيع هذه األعامل    1455يخ حرص هذا اإلنتاج(  م )وهو تار3/2020/ 29م حتى  1986عام  

ليد، لعل هذا ما يربر قلة هذا  علم البيانات بطريقة مبارشة وف صلب املوضوع باإلضافة إيل حداثة هذا العلم الو

ذا  صات املوضوعية التي تم تناول هالرغم من كون علم البيانات علم بيني بلغ عدد التخص اإلنتاج إيل حد ما ب

 ًيا. ختصًصا موضوع  27راسة العلم من خالهلا ف هذه الد
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 :  SCOPUSالتوزيع الزمني لإلنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في  2/3

زمنًيا كام هو مبني باجلدول    SCOPUSة بيانات  ع اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات ف قاعدتم توزي

كل فرتة تبلغ عقد   عاًما )تم توزيعها عىل أربع فرتات زمنية  35وزع عىل ( الذي يوضح أن هذا اإلنتاج م1رقم )

عام   من  الفرتة  يغطي  الزمن(؛ حيث  عمل1986من  وأقدم  أول  تاريخ  وهو  بني  م،  أحدمها عمل مشرتك  ني: 

Korpman, R.A.    وSherr,B.B.  املتحد الواليات  الطب ف  ، واآلخر عمل    (1986) ة  املتخصصان ف جمال 

أيًض  من  مشرتك  كل  بني  و  Li,Donghuiا   ،Novak,R.  جم ف  بجامعالباحثان  الطب  هبيوستن  ال  تكساس  ة 

و   املتحدة  بإح  .Brockway, Brain pبالواليات  يعمل  البيانات  الذي  علوم  ف  املتخصصة  الرشكات  دى 

   .(1986) ملتحدةبالواليات ا

 وفقا للفترات الزمنية  SCOPUSيانات في قاعدة بيانات ( التوزيع الزمني لإلنتاج الفكري المنشور عن علم الب1دول رقم ) ج

 النسبة املئوية اإلنتاج الفكري  الفرتة الزمنية

1986 – 1990 2 0,14٪ 

1991 – 2000 4 0,27٪ 

2001 – 2010 20 1,37٪ 

2011 – 2020 1429 98,21 ٪ 

 ٪100 1455 املجموع 

 

 ( التوزيع الزمني 2شكل رقم )

)  اجلدول  من خالل ) 1رقم  رقم  والشكل  وتذبذب  2(  ندرة  يتبني  علم  (  عن  املنشور  الفكري  اإلنتاج 

م ) والتي يمثل جلها الفرتات الثالث األويل(،  2012م حتى عام  1986خالل الفرتة من    SCOPUSالبيانات ف  
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لسنوات ف  باقي ا  ات، أما خلت العديد من السنوات خالل هذه الفرتة من أي أعامل منشورة عن علم البيانفقد  

ويرجع ذلك إىل    ل املنشورة ما بني عمل إىل تسعة أعامل كحد أقىص ف العام،هذه الفرتة فقد تراوحت فيها األعام

الزيادة الض البيانات ف هذه الفرتة، وبسبب  خمة ف حجم اإلنتاج الفكري املنشور وتفجر  عدم االهتامم بعلم 

بدأ    التخصصات   لكثري من  املهمة علم البيانات من املوضوعات    واعتبار الضخمة  املعلومات واالهتامم بالبيانات  

م؛ فاستحوذت  2013النمو امللحوظ والزيادة املطردة ف اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات بدًء من عام  

(  2ل رقم ) ، ويؤكد ذلك البيانات الواردة ىف اجلدواإلنتاج  من  ٪98,21( عيل  2020- 2011) الفرتة األخرية  

 وع الدراسة. يبني األعداد التفصيلية لإلنتاج الفكري موض  الذى

 (*) SCOPUS( التوزيع الزمني لإلنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات 2دول رقم ) ج

 النسبة املئوية لفكري اإلنتاج ا السنة/ العام م

1 1986 2 0,14٪ 

2 1994 1 0,16٪ 

3 1997 2 0,14٪ 

4 1999 1 0,16٪ 

5 2001 1 0,16٪ 

6 2004 1 0,16٪ 

7 2005 1 0,16٪ 

8 2006 5 0,34٪ 

9 2008 2 0,14٪ 

10 2009 8 0,55٪ 

11 2010 2 0,14٪ 

12 2011 4 0,36٪ 

13 2012 9 0,62٪ 

14 2013 19 1,31٪ 

15 2014 59 4,15٪ 

16 2015 119 8,27٪ 

17 2016 151 10,47 ٪ 

18 2017 241 16,56 ٪ 

19 2018 274 18,83 ٪ 

20 2019 452 31,15 ٪ 

21 2020 101 6,94٪ 

 ٪100 1455 املجموع 

 

 . زمنية ال يوجد فيها إنتاجت غري املذكورة خالل الفرتة ال يالحظ أن السنوا   (*)
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 : SCOPUSالتوزيع الموضوعي لإلنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في  2/4

موضوعًيا، فتبني أن هذا   SCOPUSعلم البيانات ف قاعدة بيانات  الفكري املنشور عنتم توزيع اإلنتاج 

( موزعة عىل أربع  7،  6،  5،  4)   : ل اجلداول أرقاموضوًعيا، ويتضح ذلك من خال ختصًصا م   27اإلنتاج يغطي  

 ( يوضحان ذلك.  3( والشكل رقم ) 3قطاعات وفًقا خلطة تصنيف ديوي العرشي، واجلدول رقم ) 

 SCOPUSنات ( التوزيع الموضوعي لإلنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في قاعدة بيا3)  رقم دولج

القطاع موضوعي كام ورد ف تصنيف 
 عرشي ديوي ال

 النسبة املئوية اإلنتاج الفكري  SCOPUSام وردت ف قاعدة بيانات املوضوعات ك 

ات  علوم احلاسب، علم اختاذ القرار، التخصص العلوم البينية
 البينية 

1069 39,20 ٪ 

 العلوم الطبيعية والرياضيات 

 

اضيات، العلوم  الكواكب وعلوم األرض، الري
احليوية، علم  فيزياء والفلك، الكيمياء البيئية، ال

 املواد، الطاقة، الكيمياء 

623 

 

22,85 ٪ 
 

اهلندسة الكيميائية، طب األسنان، اهلندسة، املهن   العلوم التطبيقية والتكنولوجيا
لصحية، الطب،  علم األعصاب، التمريض، ا

  السموم، الطب البيطري، العلوم الصيدلة وعلم
ناعة واألحياء الزراعية والبيولوجية، علم امل

 ريةاملجه 

587 

 

21,53 ٪ 
 

العلوم االجتامعية واإلنسانيات 
 والفنون

اآلداب واإلنسانيات، العلوم االجتامعية، االقتصاد، 
 إدارة األعامل، علم النفس 

448 16,43 ٪ 

 (*) 2727 27 املجموع 

1455 

100٪ 

 

يادة مجموع الإنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات (*) ً ا عن المجموع  SCOPUS يلاحظ ز يع الموضوعي؛ حيث بلغ 2727  عمل  في التوز
ً ا، ويرجع ذلك إلى اشتراك أكثر من  تخصص موضوعي في العمل الواحد، والسبب في ذلك أن علم البيانات ي عد من   الحقيقي لهذا الإنتاج وهو 1455 عمل
ية من حيث الإنتاج الذي سجلته في علم البيانات المسجل في  ، والذي بلغ SCOPUS  1069العلوم البينية والتي تصدرت القطاعات الموضوعية للمعرفة البشر
ً ا بنسبة ٪39,20 .    عمل
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 ( التوزيع الموضوعي3شكل رقم )

طاع العلوم البينية عيل النصيب األكرب من  ( يتبني استحواذ ق3( والشكل رقم) 3ل اجلدول رقم ) خال من  

  بواقع   ج اإلنتا   هذا  من  ٪ 39,20حيث سجل    Scopusمي املنشور عن علم البيانات ف قاعدة بيانات  اإلنتاج العل

ذلك     عماًل،   1069 االرتباطات  ألويرجع  متعدد  بيني  البيانات علم  العلوم  وضوامل ن علم  تاله قطاعي  عية، 

وا والرياضيات،  حيث سجال  الطبيعية  والتكنولوجيا  التطبيقية    587،  623بواقع    ٪ 21,53،٪ 22,85لعلوم 

أل القطاعني  هذين  ف  البحث  طبيعة  إيل  ذلك  ويرجع  التوايل،  عيل  املستمر  عماًل  بالتحديث  مرتبط  ذلك  ن 

عد  يعتمد عل علم البيانات، باإلضافة إيل انحياز قواذي  ال  للمعلومات والتطور العلمي والتكنولوجي املستمر 

الطبيعية   العلوم  دوريات  تكشيف  نحو  عموًما  ألهنا  البيانات  والتكنولوجيا  التطبيقية  والعلوم  والرياضيات، 

د  تع  لتيهذه العلوم ينرش اإلنتاج الفكري فيها باللغة اإلنجليزية وا واملستوي العاملي،  األكثر إنتاًجا وانتشاًرا عيل  

، وأخرًيا سجل قطاع العلوم  ( 83، ص  2015)عبد العزيز،  ويلاللغة األويل ف البحث والنرش عيل املستوي الد

ويرجع ذلك    ، عماًل   448بواقع    ٪16,43االجتامعية واإلنسانيات والفنون النسبة األقل بني القطاعات وهي  

العربية وتؤكد ذلك درا باللغة  منشور  املحيل ومعظمه  أبواخلريزين سة  املستوي  )حسن،    ب حسن حممد حسن 

احتلت فيها كلية اآلداب املركز الثالث من حيث اإلنتاج الفكري املنشور ألعضاء هيئة  تي  ال  (، 200، ص  2006

 . هبا  –اسة  الدر موضوع – التدريس 

ف  ملوضوعي ف كل قطاع من القطاعات املوضوعية األربعة وذلك هبديام ييل التوزيع اتتناول الدراسة فو

 التوزيع املوضوعي بطريقة أكثر تفصياًل.  رف عىل لتعا
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 قطاع العلوم البينية:   1/ 4/ 2

بيانات   قاعدة  البيانات ف  املنشور عن علم  الفكري  اإلنتاج  الطبيعية    Scopusبتوزيع  العلوم  قطاع  ف 

) والرياضيات   رقم  باجلدول  هو موضح  كام  )   ( 4موضوعًيا  رقم  إنتاج هذ4والشكل  أن  يوضحان  اللذين  ا  ( 

 ختصصات موضوعية فقط.  3القطاع يغطي 

 البينية في قطاع العلوم  SCOPUSوعي لإلنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات التوزيع الموض ( 4دول رقم ) ج

 نسبة املئويةلا اإلنتاج الفكري  املوضوعات  م

 ٪ 78,39 838 علوم احلاسب 1

 ٪ 19,46 208 علم اختاذ القرار 2

 ٪2,15 23 ات البينية )متعددة التخصصات(خصصالت 3

 ٪100 1069 3 املجموع 

 

 ( التوزيع الموضوعي في قطاع العلوم البينية 4شكل رقم )

للمركز األول وتصدر مجيع    ( يتبني احتالل علوم احلاسب4( والشكل رقم )4من خالل اجلدول رقم ) 

األربع القطاعات  املوضوعية ف  اإلنتاج  التخصصات  املنشور  من حيث  قاعدة    الفكري  البيانات ف  علم  عن 

  الفكري   اإلنتاج  من   ٪ 30,73من إنتاج هذا القطاع و   ٪ 78,39ف هذا القطاع حيث سجل     Scopusبيانات  

البيانات فكل    للصلة الوثيقة بني علوم احلاسب وعلمعماًل، ويرجع ذلك    838لدراسة بواقع  ا  موضوع   الكيل 

ه علم اختاذ القرار الذي  ات، تاللبيانات وعلم البيانات وحتليل و إدارة البيانعمل احلاسب وعلومه يعتمد عيل ا

سجل   حيث  الثاين  املركز  علم    البيانات   ألمهية   نظًرا   عماًل   208  بواقع   ٪ 19,46احتل  توأمه  البيانات  وعلم 
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خصصات البينية  اختاذ قرار مناسب ف أي عمل، وأخرًيا أتت التت ف اختاذ القرار فبدوهنا ال يمكن  واملعلوما 

 .  فقط عماًل  23  بواقع ٪2,15لتحتل املركز الثالث حيث سجلت 

 قطاع العلوم الطبيعية والرياضيات:   2/ 4/ 2

ا بيانات  بتوزيع  قاعدة  البيانات ف  املنشور عن علم  الفكري  الطبيعية    ف   Scopusإلنتاج  العلوم  قطاع 

 ( رقم  باجلدول  هو موضح  كام  موضوعًيا  والشكل 5والرياضيات   )   ( هذا  5رقم  إنتاج  أن  يوضحان  اللذين   )

 ختصصات موضوعية.  8القطاع يغطي 

   SCOPUS( التوزيع الموضوعي لإلنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات 5دول رقم ) ج

 عية والرياضيات في قطاع العلوم الطبي

 النسبة املئوية اإلنتاج الفكري  املوضوعات  م

 ٪ 47,03 293 الرياضيات 1

 ٪ 12,20 76 اجلزيئية الكيمياء احليوية وعلم الوراثة والبيولوجيا  2

 ٪8,99 56 الفيزياء وعلم الفلك 3

 ٪8,67 54 علم املواد  4

 ٪7,22 45 العلوم البيئية 5

 ٪5,94 37 الطاقة  6

 ٪4,98 31 ءالكيميا 7

 ٪4,98 31 علوم األرض والكواكب  8

 ٪100 623 8 املجموع 

 

 

 ضياتوالرياالموضوعي في قطاع العلوم الطبيعية ( التوزيع 4شكل رقم )
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 ( رقم  اجلدول  خالل  ) 5من  رقم  والشكل  التخصصات  5(  مقدمة  ف  أيت  الرياضيات  علم  أن  يتبني   )

اإل من حيث  وأكثرها  القطاع  هذا  بيانات املوضوعية ف  قاعدة  البيانات ف  علم  فيه عن  املنشور  الفكري  نتاج 

Scopus    وأمهيته  البيانات  وعلم  البيانات  الستخدام  ذلك  ويرجع  القطاع،  هذا  إنتاج  من  ٪47,03حيث سجل  

بني    وقوانني  احلسابية  العمليات  ف  الرياضيات  لعلم من  الثاين  املركز  ف  جاء  العلم  فهذا  الرياضيات؛  علم 

فيه ف علم  فكري املنشور  املوضوعية ف القطاعات األربع )بعد علوم احلاسب( من حيث اإلنتاج الالتخصصات  

بتسجيله  ال جمم  ٪10,94بيانات  اإلنتمن  الفكروع  بواقع  اج  الدراسة  موضوع  باقي    293ي  تأيت  ثم  عماًل، 

  األرض  وعلوم  ،مياءالكي  من  لكل  ٪4,98و   احليوية  للكيمياء   ٪ 12,20ختصصات هذا القطاع بنسب ترتاوح بني  

 . والكواكب

 قطاع العلوم التطبيقية والتكنولوجيا:   3/ 4/ 2

البيانات ف   اإلنتاجبتوزيع   املنشور عن علم  ب  الفكري  الطبيعية    Scopusيانات  قاعدة  العلوم  قطاع  ف 

طاع ن يوضحان أن إنتاج هذا القا( اللذ6( والشكل رقم ) 6والرياضيات موضوعًيا كام هو موضح باجلدول رقم )

 ا. ختصًصا موضوعيً  11يغطي  

   SCOPUSنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات ( التوزيع الموضوعي لإلنتاج الفكري الم6دول رقم ) ج

 العلوم التطبيقية والتكنولوجياطاع في ق

 النسبة املئوية اإلنتاج الفكري  املوضوعات  م

 ٪ 46,34 272 اهلندسة 1

 ٪ 27,43 161 الطب 2

 ٪5,11 30 كيميائيةاهلندسة ال 3

 ٪4,94 29 التمريض 4

 ٪4,43 26 العلوم الزراعية والبيولوجية 5

 ٪4,26 25 علم األعصاب 6

 ٪2,73 16 املهن الصحية  7

 ٪2,73 16 علم الصيدلة والسموم 8

 ٪1,70 10 علم املناعة واألحياء الدقيقة 9

 ٪0,17 1 طب األسنان 10

 ٪0,17 1 الطب البيطري 11

 ٪ 100,00 587 11 ع املجمو
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 تكنولوجيا ( التوزيع الموضوعي في قطاع العلوم التطبيقية وال6شكل رقم )

ن بني ختصصات  تبني أن علم اهلندسة احتل املركز األول م( ي6( والشكل رقم ) 6من خالل اجلدول رقم )

بيانات   قاعدة  ف  البيانات  علم  عن  املنشور  الفكري  اإلنتاج  حيث  من  القطاع  سجل    Scopusهذا  حيث 

  للقطاعات   الفكري   اإلنتاج  حيث   من  الثالث   املركز   التخصص   هذا  سجل   كام  القطاع؛  هذا  إنتاج  من   ٪ 46,34

ويرجع ذلك للحاجة املاسة لعلم اهلندسة واعتامده الكامل عيل    عماًل؛   272  بواقع    ٪9,97   بلغ  والذي  األربع

الذي سجل   البيانات،  تاله علم الطب    ثم   عماًل،   161  بواقع  القطاع   هذا   إنتاج   من  ٪ 27,43البيانات وعلم 

من طب    ل ك ل  ٪ 0,17و  الكيميائية   للهندسة   ٪ 5,11  بني   ترتاوح   سب نب  القطاع   هذا  ختصصات   باقي  إنتاج   يتواىل 

 األسنان، والطب البيطري حيث يقل االعتامد عيل علم البيانات واحلاجة إليه ف هذين التخصصني. 

 سانيات والفنون: قطاع العلوم االجتامعية واإلن   4/ 4/ 2

بيانات قاعدة  البيانات ف  املنشور عن علم  الفكري  اإلنتاج  الطبيعية    Scopus  بتوزيع  العلوم  قطاع  ف 

ن يوضحان أن إنتاج هذا القطاع ا( اللذ7) ( والشكل رقم  7ا كام هو موضح باجلدول رقم )والرياضيات موضوعيً 

 ختصصات موضوعية. 5يغطي  
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   SCOPUSكري المنشور في علم البيانات في قاعدة بيانات ضوعي لإلنتاج الف( التوزيع المو7جدول رقم ) 

 جتماعية واإلنسانيات والفنون لعلوم االفي قطاع ا

 النسبة املئوية اإلنتاج الفكري  املوضوعات  م

 ٪ 52,90 237 العلوم االجتامعية 1

 ٪ 28,35 127 إدارة األعامل واملحاسبة  2

 ٪9,38 42 االقتصاد والتمويل 3

 ٪5,80 26 اآلداب/ الفنون والعلوم اإلنسانية 4

 ٪3,57 16 علم النفس  5

 ٪100 448 5 املجموع  

 

 فنون ع العلوم االجتماعية واإلنسانيات وال( التوزيع الموضوعي في قطا7شكل رقم )

من  املركز األول    ا ( يتبني تفوق العلوم االجتامعية واحتالهل7( والشكل رقم ) 7من خالل اجلدول رقم )

القطاع حيث سجل  بني ختصصات   بواقع    من   ٪ 52,90هذا  القطاع  الفكري هبذا  عماًل العتامد    237اإلنتاج 

صاهتا املختلفة عيل علم البيانات ف حتليل وتفسري املعلومات التي تتضمنها،  الجتامعية وختصالعديد من العلوم ا

صصات هذا القطاع وهي:  ، ثم باقي ختعماًل   127بواقع    ٪ 28,35ألعامل واملحاسبة الذي سجل  تاله إدارة ا

  ٪ 3,57  ، ٪5,80  ،٪9,38اإلنسانية، وعلم النفس حيث سجلت    د والتمويل، واآلداب والفنون والعلوم االقتصا 

 من إنتاج هذا القطاع بالرتتيب.
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 :  SCOPUSالتوزيع اللغوي لإلنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في  2/5

 لغات هي: )اإلنجليزية،  بعرش  SCOPUSانات  عن علم البيانات ف قاعدة بيظهر اإلنتاج الفكري املنشور  

هو  واملجرية،  واهلولندية،  والروسية،  والربتغالية،  واليابانية،  واإلسبانية،  واألملانية،  والصينية،  و كام  الكورية( 

   (.8موضح باجلدول رقم )

 SCOPUSلبيانات في قاعدة بيانات ( التوزيع اللغوي لإلنتاج الفكري المنشور عن علم ا8دول رقم ) ج

 النسبة املئوية نتاج الفكري اإل  اللغة م

 ٪ 97,60 1421 ليزية اإلنج 1

 ٪0,55 8 الصينية 2

 ٪0,55 8 األملانية 3

 ٪0,55 8 اإلسبانية 4

 ٪0,21 3 اليابانية 5

 ٪0,21 3 الربتغالية  6

 ٪0,14 2 الروسية 7

 ٪0,07 1 اهلولندية 8

 ٪0,07 1 املجرية  9

 ٪0,07 1 الكورية  10

 (**) 1456 10 املجموع 

1455 

100٪ 

 

 اللغوي ( التوزيع 8شكل رقم )

 

يع اللغوي عن مجموع ا لإنتاج الفكري الحقيقي بعمل واحد، ويرجع ذلك لوجود عمل منشور  (**) يادة مجموع الإنتاج الفكري- موضوع الدراسة- في ا لتوز   يلاحظ ز
 بلغتين.   
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موضوع   أن اللغة اإلنجليزية سادت اإلنتاج الفكري  ( يتبني8( والشكل رقم )8من خالل اجلدول رقم ) 

ة تعد أكثر  ن اللغة اإلنجليزيألعماًل، ويرجع ذلك    1421  بواقع   اإلنتاج  من   ٪97,60الدراسة حيث سجلت  

وانتشارً اللغات   عتداواًل  والبحث  الكتابة  األويل ف  اللغة  تعد  كام  من  ا،  الباقية  النسبة  أما  العاملي،  املستوي  يل 

اليابانية    للغتني   ٪0,21  و   اإلسبانية،   و  واألملانية  الصينية  للغات   منها   ٪0,55الفكري موضوع الدراسة    نتاجاإل

 للغات اهلندية واملجرية والكورية.  ٪ 0,07و  الروسية، للغة  ٪0,14والربتغالية، و  

 :  SCOPUSمنشور عن علم البيانات في التوزيع الشكلي لإلنتاج الفكري ال 2/6

وفًقا ألشكال املصادر التي ظهر    SCOPUSم البيانات ف قاعدة بيانات  ج املنشور عن علتم توزيع اإلنتا 

عرش شكاًل،    أحدضحان أن هذا اإلنتاج موزع عىل  ( يو 9( والشكل رقم ) 9فيها هذا اإلنتاج، واجلدول رقم )

فصول الكتب،  وية،  املراجعات العلم واملؤمترات،  واالفتتاحيات،  ووريات،  مقاالت الدوهي: )أعامل املؤمترات،  

القصيدة( باإلضافة إىل وجود  واستطالعات الرأي،  واخلطابات،  والكتب،  واألخطاء املطبعية،  واملالحظات،  و

 م حتديد أشكال املصادر املنشورة فيها.  أربعة أعامل مل يت 

يانات  كري المنشور عن علم البيانات في قاعدة ب( التوزيع الشكلي لإلنتاج الف9دول رقم )ج

SCOPUS 

 املئويةالنسبة  اإلنتاج الفكري  نوع الوثيقة  م

 ٪ 34,50 502 أوراق/ أعامل املؤمترات 1

 ٪ 29,35 427 مقاالت الدوريات  2

 ٪6,80 99 االفتتاحيات  3

 ٪6,67 97 املؤمترات 4

 ٪6,60 96 املراجعات العلمية 5

 ٪5,36 78 فصول الكتب  6

 ٪4,95 72 املالحظات  7

 ٪2,13 31 األخطاء املطبعية  8

 ٪1,72 25 الكتب 9

 ٪0,82 12 اخلطابات  10

 ٪0,82 12 ملحة قصرية/ استطالع رأي قصري  11

 ٪0,27 4 غري حمدد 12

 ٪ 100,00 1455 12 املجموع 
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 التوزيع الشكلي  ( 9شكل رقم )

املصادر التي نرش    ل املؤمترات تصدرت أشكال ( يتبني أن أعام 9لشكل رقم ) ( وا9من خالل اجلدول رقم )

  املهمة نظًرا ألن علم البيانات يعد من القضايا    ٪34,50اإلنتاج الفكري موضوع الدراسة حيث سجلت  فيها  

خصصات والتي تعد حمور نقاش للمتخصصني ف خمتلف التخصصات ف  ة ف العديد من التاملثارة عيل الساح

  اجلديدة   املعلومات   ونرش  املعلومات   حداثة  تعد   ثي ح  ٪ 29,35ؤمترات، تلتها مقاالت الدوريات التي سجلت  امل

شكال بنسب  ألواحلديثة ف خمتلف التخصصات من أهم سامت الدوريات، ثم يتوايل اإلنتاج املنشور ف باقي ا 

أعامل  جتدر اإلشارة إيل وجود أربعة  الستطالعات الرأي القصرية، و  ٪0,82لالفتتاحيات، و    ٪6,80ترتاوح بني  

 صدر املنشورة فيه. ال يعرف شكل امل

 وفًقا لدول العالم:    SCOPUSوزيع اإلنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في ت 2/7

وفًقا للدول التي أسهم    SCOPUSن علم البيانات ف قاعدة بيانات  تم توزيع اإلنتاج الفكري املنشور ع

دولة أسهمت    83الذي يبني أن هناك  (، و10م ) نرش هذا اإلنتاج، كام هو موضح باجلدول رق   املنتمون إليها ف

تمي إليها  نتاج مل يتم معرفة أو حتديد الدول التي ينعماًل من هذا اإل  174ف نرش هذا اإلنتاج، باإلضافة إىل وجود  

 من أسهموا ف هذه األعامل.  
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   SCOPUSنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات ( توزيع اإلنتاج الفكري الم10جدول رقم ) 

 دول التي أسهم المنتمون إليها في هذا اإلنتاجا للوفقً 

 النسبة املئوية اإلنتاج الفكري الدولة م

٪33,04 639 الواليات املتحدة األمريكية 1  
٪7,03 136 اململكة املتحدة 2  
٪4,60 89 اهلند 3  
٪4,29 83 أملانيا 4  
٪3,41 66 الصني  5  
٪3,15 61 هولندا  6  
٪2,74 53 إيطاليا 7  
بانياسأ 8  53 2,74٪  
٪2,48 48 أسرتاليا  9  

٪2,28 44 كندا  10  
٪1,91 37 اليابان  11  
٪1,50 29 االحتاد الرويس 12  
٪1,45 28 فرنسا 13  
رسا سوي 14  24 1,24٪  
٪0,98 19 الربتغال  15  
٪0,93 18 الربازيل  16  
٪0,88 17 النمسا 17  
٪0,88 17 النرويج 18  
٪0,78 15 املكسيك 19  
اجلنوبية يا كور 20  15 0,78٪  
٪0,67 13 بلجيكا  21  
٪0,67 13 تايوان 22  
٪0,62 12 بولندا  23  
٪0,62 12 السويد  24  
٪0,57 11 الدانامرك  25  
أفريقيا وبجن 26  11 0,57٪  
٪0,52 10 فنلندا  27  
٪0,52 10 ماليزيا 28  
٪,470 9 اليونان 29  
٪0,47 9 سنغافورة  30  
٪0,41 8 باكستان  31  
٪0,41 8 السعودية  32  
نيا 33 ٪0,41 8 أوكرا  
٪0,36 7 نيوزلندا  34  
٪0,31 6 تشييل 35  
٪0,31 6 أندونيسيا 36  
٪0,31 6 أيرلندا 37  
ئيل  38 ٪0,31 6 إرسا  
٪0,26 5 هونج كونج  39  
٪0,26 5 هنغاريا  40  
٪0,26 5 فيتنام  41  
ا اريبلغ 42  4 0,21٪  
٪0,21 4 كولومبيا  43  
شيك مجهورية الت 44  4 0,21٪  
٪0,21 4 مص 45  
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 النسبة املئوية اإلنتاج الفكري الدولة م

٪0,21 4 رومانيا  46  
٪0,21 4 سلوفينيا  47  
٪0,21 4 تركيا  48  
٪0,16 3 كرواتيا  49  
٪0,16 3 إستونيا  50  
٪0,16 3 لوكسمبورج  51  
٪0,16 3 املغرب 52  
٪0,16 3 رصبيا 53  
٪0,16 3 سلوفاكيا  54  
٪0,16 3 تايالند  55  
٪0,16 3 اإلمارات العربية املتحدة 56  
٪0,10 2 ألبانيا 57  
٪0,10 2 األرجنتني 58  
٪0,10 2 البوسنة واهلرسك 59  
٪0,10 2 العراق 60  
٪0,10 2 التغيا  61  
٪0,10 2 نيجرييا  62  
٪0,10 2 بريو 63  
٪0,10 2 بورتوريكو  64  
٪0,10 2 قطر 65  
اغو ترينداد وتوب 66  2 0,10٪  
ئر  67 ٪0,05 1 اجلزا  
٪50,0 1 أرمينيا 68  
٪0,05 1 بروين دار السالم 69  
٪0,05 1 قربص 70  
٪0,05 1 إكوادور  71  
٪0,05 1 جواتيامال 72  
٪0,05 1 إيران 73  
نيا  74 ٪0,05 1 ليتوا  
٪0,05 1 ماكاو 75  
٪0,05 1 مايل  76  
٪0,05 1 نيبال  77  
٪50,0 1 كوريا الشاملية 78  
٪0,05 1 مقدونيا الشاملية  79  
٪050, 1 سرييالنكا  80  
نيا 81 ٪0,05 1 تانزا  
٪0,05 1 أوروجواي 82  
٪0,05 1 فنزويال 83  
٪9,00 174 غري حمدد/ غري معروف 84  

 84 جمموع 
1934 (*) 

1455 
100٪  

 

ج،   عن واقع اإلنتا   عمالا 479قدرها  ؛ بزيادة  عمالا 1934يث سجل  يف التوزيع حسب الدول عن جمموع اإلنتاج الفكري احلقيقي؛ ح  -موضوع الدراسة  - يالحظ زيادة جمموع اإلنتاج الفكري    )(*

 تلفة عن اآلخر.  كل واحد ينتمي إىل دولة خم امن مؤلف للعمل الواحد أحيانا  ويرجع ذلك لوجود أكثر
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استولت عيل النصيب األكرب من اإلنتاج  ( يتبني أن الواليات املتحدة األمريكية  10من خالل اجلدول رقم )

ثلث اإلنتاج    : عماًل أي  639  بواقع   ٪ 33,04الدراسة؛ فبلغت نسبة إسهامها ف هذا اإلنتاج  الفكري موضوع  

والتكنولوجي العلمي  التقدم  إيل  ذلك  ويرجع  العلمية    تقريًبا،  بالقضايا  واالهتامم  البحثية  واالهتاممات 

كة املتحدة ولكن بفارق كبري  ات املتحدة األمريكية، تلتها اململمكانات ف الواليديثة وتوافر اإلواملوضوعات احل

ف اهلند    ٪4,60قي الدول التي تراوحت نسبة إنتاجها ما بني  عماًل, ثم تأيت با   136بواقع    ٪7,03حيث سجلت  

رقم    17ف    ٪ 0,05و   ترتيب مرص  كان  س  45دولة،  اإلنتاج حيث  هذا  الدول ف  إسهامات  جلت  من حيث 

 فيهم.   أسهمت ي  عماًل مل يتم حتديد الدول الت 174، ويوجد  0,21٪

 : SCOPUSانات في قاعدة بيانات التوزيع المؤسسي لإلنتاج الفكري المنشور عن علم البي 2/8

تبني أن    SCOPUSقاعدة بيانات  نشور عن علم البيانات املنشور ف من خالل حتليل اإلنتاج الفكري امل

(  11ة واجلدول رقم )مؤسس  160  بلغ  –  الدراسة موضوع –ف اإلنتاج الفكري   أسهمت  عدد املؤسسات التي 

 اإلنتاج. يوضح أكثر هذه املؤسسات إسهاًما ف هذا 

 -موضوع الدراسة –( المؤسسات األكثر إسهاًما في اإلنتاج الفكري 11دول رقم ) ج

 اإلنتاج الفكري  املؤسسة  م

1 Stanford University 24 

2 Georgia Institute of Technology 23 

3 University of California 23 

4 Syracuse University 21 

5 University of Washington 20 

6 Massachusetts Institute of Technology 18 

7 New York University 16 

8 University of Minnesota 15 

9 Imperial College London 14 

10 University of Technology Sydney 12 

 186 10 املجموع 

( يتبني أن املؤسسات التابعة للواليات املتحدة األمريكية كانت السائدة من  11من خالل اجلدول رقم )

نرش اإلنتاج الفكري موضوع الدراسة؛ فمن بني أكثر عرش مؤسسات إسهاًما    ف  أسهمتبني املؤسسات التي  

ؤسسة التاسعة فتنتمي للندن والعارشة  يكية، أما املواليات املتحدة األمرؤسسات الثامنية األويل تابعة للاملكانت  

رش هذا اإلنتاج الهتاممها  لسيدين، وهذا أمر طبيعي فالواليات املتحدة األمريكية أتت ف مقدمة الدول إسهاًما ف ن

ات التي  مقدمة املؤسسبالتطورات العلمية والتكنولوجية ف شتي املجاالت؛ فأتت جامعة ستانفورد األمريكية ف  

بنرشها    ف نرش   أسهمت  الدراسة  موضوع  الفكري  بيانات    24اإلنتاج  قاعدة  يليها معهد    Scopusعماًل ف 
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كاليفورني جامعة  ثم  للتكنولوجيا،  بنرش  جورجيا  األمريكية   23ا  املؤسسات  وباقي  منهام  لكل  الثامنية،    عماًل 

تكنولوجيا التي نرشت  دين سيدين لليعماًل ثم جامعة س  14مربيالية  حيث نرشت  وأخرًيا أتت جامعة لندن اإل

 عماًل.  12

 :  SCOPUSالباحثون األكثر إسهاًما في النشر عن علم البيانات في قاعدة بيانات  2/9

تبني أن    SCOPUSج الفكري املنشور عن علم البيانات املنشور ف قاعدة بيانات  ليل اإلنتا من خالل حت

إلنتاج عماًل من هذا ا  111مؤلًفا، هذا باإلضافة إىل وجود   159 ا ف هذا اإلنتاج بلغ عدد املؤلفني الذين أسهمو

يتم ذكر مؤلف ) ا أو املسامهني فيه  ها مل  الباحث12، واجلدول رقم  أكثر  الفكري  ( يوضح    – ني إسهاًما ف اإلنتاج 

 . - الدراسة موضوع 

 SCOPUSي ور عن علم البيانات فن إسهاًما في اإلنتاج الفكري المنش( أكثر الباحثي12دول رقم ) ج

 إنتاجه الفكري الباحث  م

1 Delaney, C. W. 9 

2 Demchenko, Y. 9 

3 Kalidindi, S. R.  9 

4 Saltz, J. 8 

5 Saltz, J. S. 8 

6 Wiktorski, T. 8 

7 Lotsch, J. 7 

8 Gibert, K. 6 

9 Westra, B. L. 6 

ا قائمة الباحثني األكثر إسهاًما ف نرش  الباحثني الذين تصدرو( يتبني أن أكثر  12من خالل اجلدول رقم ) 

الفكري موضو الدراسة هم:  اإلنتاج  مينيسوتا  .Delaney, C. Wع  التمريض بجامعة  )الباحث ف جمال  ؛ 

اسب اآليل بجامعة أمسرتدام  )الباحث ف جمال علوم احل  .Demchenko, y ولواليات املتحدة األمريكية(، با 

احث ف جمال اهلندسة بمعهد جورجيا للتكنولوجيا بالواليات املتحدة  لب)ا .Kalidindi, S. R   و   هبولندا(، 

اث  9األمريكية(؛ حيث سجل كل واحد منهم   انتامء  الباحثني للواليات  أعامل، ويرجع ذلك إيل  نني من هؤالء 

ف    إيل ختصص اثنني منهام  مل من حيث إسهامها ف اإلنتاج، باإلضافةاملتحدة األمريكية التي تصدرت دول العا 

ويعد هذ واهلندسة  احلاسب  علوم  املجاالاجمايل  اإلسهام ف  ن  من حيث  املقدمة  أتت ف  التي  املجاالت  من  ن 

 ف هذا اإلنتاج. أسهموا الباحثني الذين   اإلنتاج، ثم يأيت بعد ذلك باقي
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 ادر:  وين المصحسب عنا SCOPUSنشور عن علم البيانات في توزيع اإلنتاج الفكري الم  2/10

  موضوع   –فقد بلغ عدد املصادر التي نرش هبا اإلنتاج الفكري     SCOPUSت قاعدة بياناتلتحليال وفًقا  

النرش ف املصدر    قسيمها إىل مخس فئات ملعرفة مدي تكرارمصدًرا، تم توزيع هذه املصادر وت   150  –  الدراسة

 ( يوضح ذلك  13رقم )  الواحد، واجلدول 

 حسب عناوين المصادر التي نشر فيها هذا اإلنتاج وع الدراسةموضع اإلنتاج الفكري ( توزي13دول رقم ) ج

 النسبة املئوية عدد املصادر  اإلنتاجية العلمية

 99,60 150 مقاالت 10 – 1

 3,75 6 مقااًل   20 – 11

 0,62 1 مقااًل  30 – 21

 1,25 2 مقااًل  40 – 31

 0,62 1 مقااًل   50 – 41

 ٪100 160 املجموع 

من املصادر نرشت أقل عدد من األعامل، وهذا معناه قلة تكرار النرش    ٪ 99,60خالل اجلدول يتبني أن    نم

( يبني أكثر عرشة مصادر  14اج مل تنرش سوي عماًل واحًدا، واجلدول رقم ) ف املصادر؛ فأكثر املصادر نرًشا لإلنت

 .نرًشا لإلنتاج الفكري موضوع الدراسة

 - موضوع الدراسة  – لمي ألكثر نشًرا لإلنتاج الع ( المصادر ا 14رقم )ل دوج

 م
 املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر 

 اإلنتاج الفكري 

 )عدد املقاالت( 

1 Lecture Notes in Computer Science Including Subseries 

Lecture Notes in Artificial Intelligence And Lecture Notes 

in Bioinformatics 

42 

2 Communications in Computer and Information Science.  38 

3 ACM International Conference Proceeding Series.  33 

4 Cear Workshop Proceedings 27 

5 Advances in Intelligent Systems and Computing  20 

6 Annual Conference on Innovation and Technology in 

Computer Science Education iTicse. 
17 

7 Data Science Journal 15 

8 Procedia Computer Science 14 

9 Big Data 13 

10 Test 12 

 231 10 ملجموع ا

ف نرش اإلنتاج   أسهمت ومن خالل اجلدول يتبني أن املصادر التابعة لعلوم احلاسب اآليل أكثر املصادر التي  

 Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lectureوف مقدمتها جملة 
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Notes in Artificial Intelligence And Lecture Notes in Bioinformatics    التي نرشت

  ت التي نرش   Communications in Computer and Information Science عماًل، تلتها جملة  42

أمر طبيعي حيث تصدر جمال علوم احلاسب املجاالت املوضوعية ف نرش    38 باقي املصادر؛ وهذا  عماًل، ثم 

 يل البيانات وإدارهتا. م البيانات العتامد علوم احلاسب عاإلنتاج نظًرا للرتابط الوثيق بني علوم احلاسب وعل

اث
ً
 النتائج والتوصيات:   -الث

 نتائج الدراسة:  

بيانات   قاعدة  البيانات ف  علم  املنشور عن  الفكري  اإلنتاج  الدراسة حتليل  وقد  SCOPUSتناولت   ،

 ليها، والتي تتمثل فيام ييل:  طرحت بعض التساؤالت التي يمكن اإلجابة عنها من خالل النتائج التي توصلت إ

بيانات    - 1 قاعدة  ف  البيانات  علم  عن  املنشور  الفكري  اإلنتاج  حجم    ى حت  Scopusبلغ 

 عماًل. 1455م  2020/ 3/ 29

م  1986عاًما، بدًء من عام    35لدراسة لتصل  امتدت الفرتة الزمنية لنرش اإلنتاج الفكري موضوع ا  - 2

م وهو تاريخ حرص اإلنتاج، لوحظ ندرة وتذبذب اإلنتاج  3/2020/ 29ى  وهو تاريخ نرش أول عملني وحت

م، ثم بدأ النمو  2012م حتى عام  1986خالل الفرتة من    SCOPUSالفكري املنشور عن علم البيانات ف  

م؛ فاستحوذت الفرتة  2013فكري املنشور عن علم البيانات بدًء من عام امللحوظ والزيادة املطردة ف اإلنتاج ال

 . اإلنتاج من  ٪98,21 ( وحدها عىل 2020- 2011األخرية )

ختصًصا موضوعًيا تنتمي    27علم البيانات علم بيني؛ حيث غطي اإلنتاج الفكري موضوع الدراسة    - 3

كرب من اإلنتاج العلمي املنشور عن علم البيانات  النصيب األ  ألربع قطاعات، استحوذ قطاع العلوم البينية عىل 

بيانات   قاعدة  العلوم    عماًل،   1069  بواقع  اإلنتاج  هذا   من  ٪39,20  حيث سجل  Scopusف  قطاعي  تاله 

حيث سجال   والتكنولوجيا  التطبيقية  والعلوم  والرياضيات،    587  ، 623  بواقع   ٪ 21,53،٪ 22,85الطبيعية 

قطاع العلوم االجتامعية واإلنسانيات والفنون النسبة األقل بني القطاعات وهي  التوايل، وأخرًيا سجل    عىل   عماًل 

 عماًل.  448بواقع   ٪ 16,43

بيانات    - 4 قاعدة  ف  البيانات  علم  عن  املنشور  الفكري  اإلنتاج  هي:    SCOPUSظهر  لغات  بعرش 

الكورية،  واملجرية،  و اهلولندية،  وسية،  الرووالربتغالية،  واليابانية،  واإلسبانية،  واألملانية،  والصينية،  واإلنجليزية،  

الفكري مو اللغة اإلنجليزية اإلنتاج  الدراسة حيث سجلت  سادت    1421  بواقع  اإلنتاج  من  ٪ 97,60ضوع 

ية واإلسبانية،  واألملان الصينية للغات  منها   ٪0,55، أما النسبة الباقية من اإلنتاج الفكري موضوع الدراسة  عماًل 

 . والكورية  واملجرية  اهلندية للغات  ٪ 0,07و الروسية،  للغة ٪0,14  و  والربتغالية، اليابانية للغتني   ٪0,21و
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عرش شكاًل،    أحدف    SCOPUSظهر اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات ف قاعدة بيانات    - 5

فصول الكتب،  و،  املراجعات العلميةواملؤمترات،  واالفتتاحيات،  ومقاالت الدوريات،  وهي: )أعامل املؤمترات،  

املطبعية،  واملالحظات،  و الرأي،  و اخلطابات،  والكتب،  واألخطاء  أعامل  قصالواستطالعات  تصدرت  يدة(، 

، تلتها مقاالت الدوريات التي سجلت  ٪34,50املؤمترات أشكال املصادر التي نرش فيها اإلنتاج حيث سجلت 

 ، ثم باقي األشكال. ٪ 29,35

اإلنتاج الفكري موضوع الدراسة، استولت الواليات املتحدة األمريكية عيل  دولة ف نرش    83أسهمت    -6

  639  بواقع  ٪ 33,04الفكري موضوع الدراسة؛ فبلغت نسبة إسهامها ف هذا اإلنتاج    النصيب األكرب من اإلنتاج

  عماًل،   136بواقع    ٪7,03ثلث اإلنتاج تقريًبا، تلتها اململكة املتحدة ولكن بفارق كبري حيث سجلت    :عماًل أي

 ثم تأيت باقي الدول. 

، سادت  مؤسسة  160  –  اسةالدر  موضوع  –ف اإلنتاج الفكري    أسهمتبلغ عدد املؤسسات التي    -7

ف نرش اإلنتاج الفكري موضوع    أسهمت املؤسسات التابعة للواليات املتحدة األمريكية من بني املؤسسات التي  

كا  إسهاًما  مؤسسات  عرش  أكثر  بني  فمن  املتحدة  الثامنية  ؤسسات  املنت  الدراسة؛  للواليات  تابعة  األويل 

 دن والعارشة لسيدين. األمريكية، أما املؤسسة التاسعة فتنتمي للن

مؤلًفا ف هذا اإلنتاج، أكثرهم إنتاًجا من الواليات املتحدة األمريكية، واملتخصصون ف    159  أسهم  -8

 علوم احلاسب اآليل واهلندسة. 

منها    ٪ 99,60ا،  مصدرً   150  –   الدراسة   موضوع  – تي نرش هبا اإلنتاج الفكري  بلغ عدد املصادر ال  - 9

   نرشت أقل عدد من األعامل. 

 وصيات الدراسة:  ت

 ويص بام ييل:  ن وبناًء عىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 

هلدف  توفري املتخصصني ف علم البيانات املؤهلني ذوي املهارات ف هذا العلم لتحقيق ا  العمل عىل   - 1

 منه. 

البيانات  -2 املكتبات واملعلومات ملقررات عن علم  الدراسية ألقسام  اللوائح  وأمهيته    رضورة تضمني 

 لعلم املكتبات واملعلومات. 

علم    - 3 عامة وف  بصفة  العلمي  للبحث  الالزمة  اإلمكانات  وتوفري  للباحثني  واملساعدة  العون  تقديم 

 البيانات بصفة خاصة لتيسري سبل النرش الدويل من خالل قواعد البيانات. 
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The study aimed at counting and analyzing the scientific productivity about data 

science which is published in scopus data base as well as knowing the qualitative and 
numerical dimensions of the scientific productivity. Depending on the bibliometric approach, 
the study reached several results, the most important of which is that the scientific 
productivity of researchers reached 1455 scientific work, These works were distributed on 
these sections; the department of Benny sciences holds the first place by 39,20٪ of the 
scientific productivity about data science which is published in scopus data base, followed 
by The department of natural sciences and mathematics which holds the second place by 
22,85٪ of the productivity, then comes the applied science and technology by 21,53٪, and 
finally comes the departmental of social and human sciences and Arts by 16,43٪. 

 
key words: Scientific Productivity; Data Science; Information Science. 

 

 

  


