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 املستخلص 
 نتيجة ظهرت التي البيانات الضخمة مع التعامل حتمية اجلامعية املكتبات والسيام املعلومات مؤسسات تواجه اليوم

 اهلندسةكلية   فمكتبة وعليه ،املختلفة املعلومات لتكنولوجيا  هذه املكتبات  استخدام بسبب ونوعا، املتزايدة حجام الرقمية للطفرة

 البيانات قواعد ف املختلفة، وإتاحة البحث للمصادر اقتناء فهناك األنشطة؛ من العديد ف الضخمة البيانات مع معنية بالتعامل

املعرفة، بنك   لوسائل واستخدامات البحثية،  البيانات إلدارة املستخدمة وأدوات للبيانات إحصائية وحتليالت املتاحة عىل 

 غريها.و جتامعيالا التواصل

 مكتبة كلية اهلندسة،  البيانات الضخمة ف  تحتديد واقع االستفادة من حتليال إىل الدراسة سعت سبق،  ما  ضوء وف    

تطوير خدمات املعلومات املقدمة للمستفيدين ودعم اختاذ   باإلضافة إىل التعرف عىل كيفية اإلفادة من حتليالت البيانات الضخمة ف

واملهارات    املكتبات واملعلومات لالستفادة من حتليالت البيانات الضخمة،  أخصائييقوم هبا    يالتعرف عىل املهام الت كذلك    القرار،

وقد اعتمدت الدراسة عىل    تواجههم عند التعامل معها،  يكام سعت الدراسة إىل حتديد الصعوبات الت  الالزمة هلم للتعامل معها،

ف التعمق  أجل  من  احلالة  دراسة  طريق   منهج  عن  الضخمة  البيانات  حتليالت  من  اهلندسة  كلية  مكتبات  استفادة  مدى  دراسة 

توصلت إليها الدراسة: تعدد    يومن أهم النتائج الت  الدراسة،  املقابالت الشخصية واالستبيان الذى يغطى اجلوانب األساسية ف

الضخمة، البيانات  حتليل  من  االستفادة  البيا   جماالت  حتليالت  ساعدت  املستفيدين حيث  باحتياجات  التنبؤ  عىل  الضخمة  نات 

 وذلك من خالل بيانات املستفيدين الواردة للمكتبة عرب أدوات التواصل املتعددة بينهم وبني املكتبة.  املتجددة واملتطورة من املكتبة،

 البيانات. املعلومات؛ علم  خدمات ؛ تطويرحتليل البيانات؛ : البيانات الضخمةاملفتاحية الكلامت
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 تمهيد ال
 فكام،اهلائل للبيانات التدفق وصف ف حديث كاجتاه الضخمة البيانات مصطلح ف اآلونة األخرية  ظهر

 أنشطتنا  من البيانات ننتجها  هذه،يومياً  الرقمية البيانات من جداً  هائل كم بإنتاج نقوم مجيعاً  فإننا  مالحظ هو

 ا سحابيً  يتم ختزينها  ما  وعادة تسجيلها  فيتم  معها، نتعامل التي واألدوات األجهزة خمتلف اإلنرتنت ومن عىل 

العمليات   إلدارة حتليلها  بعد الضخمة للبيانات االحتياج ما يتم  عادةواملتاحة، والربامج  التطبيقات خمتلف ف

 البيانات مجيع وحتليل وختزين  مجع جاهدة احلديثة املؤسسات حتاول  عالية، كام جودة  ذات خدمات وتقديم

 املنتجة؛ البيانات من اهلائل الكم هذا حتليل كيفية ف يكمن األكرب وخدماهتا، لكن التحدي بأنشطتها  املرتبطة

 البيانات.  يعرف بعلم ما  حديثاً  يظهر بدأ ولذلك

جمموعة أو جمموعات من  ":بأهنا    Big Data Analyticsويعرف البار مصطلح حتليل البيانات الضخمة  

صحة البيانات(،ال  والتباين،  والتنوع،  والرسعة،  وعقدة هلا خصائصها الفريدة )مثل احلجم،  البيانات الكبرية وامل

وتكمن التحديات التي    يمكن معاجلتها بكفاءة باستخدام التكنولوجيا احلالية والتقليدية لتحقيق االستفادة منها،

البيانات ف توفريها، ومعاجلتها، وختزينها، وحتليله النوع من  ونقلها،    ا، والبحث فيها، ومشاركتها، ترافق هذا 

ترافقها  التي  اخلصوصيات  عىل  املحافظة  إىل  باإلضافة  بأهن2016)البار، .وتصويرها  أيضا  تعرف  كام    : ا (، 

جمموعات من البيانات كبرية جًدا ومعقدة للغاية بحيث تتطلب معاجلتها وإدارهتا تطبيق سلسلة من تقنيات  "

 )&Raffle,2019 Garattini)"وتنظيم وحتليل لالستفادة منها احلوسبة حيث حتتاج إىل مجع 

وتعد طبيعة العمل مع البيانات واستخدام التكنولوجيا السمة البارزة ف املكتبات اجلامعية التي جتد نفسها  

تستقي  تتعامل مع بيانات بأحجام متزايدة ومتنوعة سواء تلك املتوافرة هبا داخل املكتبة، أو من مصادر أخرى  

ما يساهم ف ضخامتها األمر   الذكية، وهو  اهلواتف  التواصل اإلجتامعي أوتطبيقات  منها كاإلنرتنت ووسائل 

الذي أصبح ينظر إليها بمثابة بيانات ضخمة حتمل قيمة وجيب أن يستفاد منها عن طريق نظم حتليل البيانات ف  

القرار، اختاذ  املكتبات ودعم  املعلومات داخل  املكتبات    تطوير خدمات  الضخمة ف  البيانات  إال أن حتليالت 

وتنوع البيانات وتعقيد تقنياهتا؛ لذا فإن اهلدف    احلجم الضخم والرسعة،  اجلامعية تواجه حتديني أساسيني مها:

البيانات   التعرف عىل مدى استفادة مكتبة كلية اهلندسة وفروعها من حتليالت  الدراسة هو  األسايس من هذه 

 ر خدمات املعلومات وفقا الحتياجات املستفيدين املتطورة، وىف دعم اختاذ القرار هبا. الضخمة ىف تطوي
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 اإلطار املنهجى للدراسة أوال:
 مشكلة الدراسة ومبرراتها / 1

ال شك أن مستوى وعى القائمني عىل املكتبات اجلامعية بمفهوم البيانات الضخمة، وخصائصها واألنظمة  

فادة منها والقضايا املتعلقة هبا، مسألة حتتاج إىل دراسة خاصة وأن غالبية اإلنتاج  حتليالهتا لالست   املستخدمة ف

املنشور عربيا وعامليا حول البيانات الضخمة ال زال يركز عىل اجلوانب النظرية البحتة، واملسائل املتعلقة    يالفكر

شكلة هذه الدراسة تتمثل ىف الكشف  بالقضايا والتحديات، والفوائد املحتملة من حتليل هذه البيانات؛ لذا فإن م

 Bib Dataعن مدى استفادة املكتبات اجلامعية دراسة حالة ملكتبة كلية اهلندسة من حتليالت البيانات الضخمة 

Analytics   ف   ف املستخدمة  واألنظمة  القرار  اختاذ  ودعم  املعلومات،  خدمات  البيانات    تطوير  حتليالت 

 مة ألخصائيي املكتبات واملعلومات للتعامل مع البيانات الضخمة. واملهام واملهارات الالز الضخمة،

 أهمية الدراسة / 2

ألهنا البرتول    يشهد العامل مؤخرا إدراكا متزايدا بأمهية البيانات الضخمة ودورها ف تعزيز التنمية املستدامة؛

يتها من أمهية موضوعها  اجلديد الذي حيدث ثورات وتغيريات داخل املجتمع، ومن ثم تكتسب هذه الدراسة أمه

الذى يتمثل ىف واقع استفادة املكتبات اجلامعية من البيانات الضخمة ىف تطوير خدمات املعلومات ودعم اختاذ  

دراسة حالة ملكتبة كلية اهلندسة،حيث تتناول الدراسة مفهوم البيانات الضخمة،وخصائصها وجماالت    القرار: 

  ا حديث  ا ئيي املكتبات واملعلومات بمكتبة كلية اهلندسة،حيث يعد موضوعاإلفادة منها، واملهارات الالزمة ألخصا 

ومل خيضع للدراسة والبحث ىف هذه الفئة من املكتبات، ونظرا لقلة الدراسات العربية ىف    ، عىل حد علم البحث

التأصيل للموضوع، وتأمل أن يستفاد منها ىف مجيع املكتبات   هذا املجال حيث حتاول هذه الدراسة املتواضعة 

راسة سيساعدهم ىف زيادة  ن اطالع أخصائيي املكتبات واملعلومات هبذه املكتبات عىل هذه الدإاجلامعية؛ حيث  

وعيهم بأمهية تلك البيانات الضخمة ورضورة حتليلها لالستفادة منها ىف تطوير خدمات املعلومات أو تقديمها  

 بشكل أفضل للمستفيدين. 

 . أهداف الدراسة وتساؤالتها 3

 األهداف   1/ 3

امعية من حتليالت البيانات  يتبلور اهلدف الرئيس هلذه الدراسة ف التعرف عىل واقع استفادة املكتبات اجل

اهلندسة وذلك من خالل   كلية  القرار: دراسة حالة ملكتبة  اختاذ  املعلومات ودعم  تطوير خدمات  الضخمة ىف 

 حتقيق األهداف الفرعية التالية:
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نظر • إطار  لتخصص    يإعداد  بالنسبة  الضخمة، وخصائصها  البيانات  ملفهوم حتليالت  متواضع 

 املكتبات واملعلومات. 

 مكتبة كلية اهلندسة.  جماالت اإلفادة من حتليل البيانات الضخمة ف  حتديد •

املقدمة   • املعلومات  خدمات  لتطوير  الضخمة  البيانات  حتليالت  توظيف  كيفية  عىل  التعرف 

 للمستفيدين ودعم اختاذ القرار.

يانات التعرف عىل املهام التى يقوم هبا أخصائيي املكتبات واملعلومات لالستفادة من حتليالت الب •

 الضخمة. 

 التعرف عىل املهارات الالزمة ألخصائيي املكتبات واملعلومات للتعامل مع البيانات الضخمة.  •

 حتديد الصعوبات التى تواجه أخصائيي املكتبات واملعلومات عند التعامل مع البيانات الضخمة.  •

 تساؤالت الدراسة:   2/ 3

 ؤالت التالية: لتحقيق هذه األهداف حتاول الدراسة اإلجابة عىل التسا 

 ما املقصود بمفهوم حتليالت البيانات الضخمة، وخصائصها، ومصادرها ، وأنواعها؟ •

 ما جماالت االستفادة من حتليل البيانات الضخمة ىف مكتبة كلية اهلندسة؟ •

كيف يمكن توظيف حتليالت البيانات الضخمة لتطوير خدمات املعلومات املقدمة للمستفيدين   •

 مكتبة كلية اهلندسة؟ودعم اختاذ القرار ب

 يقوم هبا أخصائيي املكتبات واملعلومات لالستفادة من حتليالت البيانات الضخمة؟  ي ما املهام الت •

املكتبات واملعلومات للتعامل مع البيانات الضخمة بمكتبة كلية    يما املهارات الالزمة ألخصائي  •

 اهلندسة؟

املكتبات   • أخصائيي  تواجه  التى  الصعوبات  الضخمة  ما  البيانات  مع  التعامل  عند  واملعلومات 

 بمكتبة كلية اهلندسة؟

 . مجال الدراسة وحدود التغطية:4

املوضوعية 4/1 البيانات  احلدود  حتليالت  من  اجلامعية  املكتبات  استفادة  واقع  الدراسة  تتناول   :

كلية     Big Data Analyticsالضخمة ملكتبة  حالة  القرار:دراسة  اختاذ  ودعم  املعلومات  خدمات  تطوير  ىف 

 اهلندسة. 

تم االقتصار عىل مكتبة كلية اهلندسة؛ نظرا ألهنا من املكتبات املتطورة التى تعتمد  احلدود النوعية:    2/ 4 

 ى املؤهل واملدرب هبا. عىل التكنولوجيا احلديثة ىف تقديم اخلدمات وىف اإلدارة، باإلضافة إىل العنرص البرش
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  الشاطبى   بمنطقة   اإلسكندرية،  جامعة   –تقترص الدراسة عىل مكتبة كلية اهلندسة  احلدود اجلغرافية :      4/3

 باإلسكندرية

 Bigتتناول الدراسة واقع استفادة املكتبات اجلامعية من حتليالت البيانات الضخمة   احلدود الزمنية:  4/ 4 

Data Analytics   دراسة حالة ملكتبة كلية اهلندسة ىف الفرتة    ات املعلومات ودعم اختاذ القرار:ىف تطوير خدم

 . 2020وحتى يناير   2019الزمنية من سبتمرب 

 الدراسة:وأدوات . منهج 5

الدراسة التي وتساؤالهتا  وأهدافها، الدراسة، موضوع لطبيعة وفقا    فقد عليها، لإلجابة تسعى 

عىل  اعتمدت القتصار   منهج  الدراسة  وذلك  الدراسة  ملوضوع  املالئمة  املناهج  أنسب  إنه  إذ  احلالة؛  دراسة 

  ف    Big Data Analyticsالدراسة عىل دراسة واقع استفادة املكتبات اجلامعية من حتليالت البيانات الضخمة 

لباحثة باألدوات  وقد استعانت ا   دراسة حالة ملكتبة كلية اهلندسة،   تطوير خدمات املعلومات ودعم اختاذ القرار: 

 التالية: 

االعتامد :االستبيان • االستبيان تم   تم  وقد الدراسة، بموضوع املتعلقة البيانات لتجميع عىل 

 .الفرعية تغطى جوانب الدراسة العنارص من وعدد أساسية حماور عدة ف صياغته

وعدد   املكتبة، مديرة السيدة مع الشخصية املقابالت من عدد بإجراء االهتامم   :الشخصية املقابلة •

 املكتبات واملعلومات هبا.  يمن أخصائي 

 مجتمع الدراسة: .6

أخصائي    عىل  الدراسة  بجامعة    ياقترصجمتمع  اهلندسة  كلية  بمكتبة  واملعلومات  املكتبات 

وتم حتكيمه من قبل أساتذة التخصص، وتم إجراء بعض التعديالت    إعداد االستبيان،   تم اإلسكندرية،حيث  

بعد   اهلندسة،  عليه  كلية  بمكتبة  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  من  العاملني  مجيع  عىل  توزيعه  ثم  حتكيمه، 

وذلك    ( وهم مجيع العاملني باملكتبة وفروعها،19وقد بلغ إمجاىل عدد عينة الدراسة )  باإلضافة إىل مديرة املكتبة،

مكتبتهم  ىف  الضخمة  البيانات  حتليالت  من  استفادهتم  مدى  عىل  خدمات    للتعرف  تطوير  ىف  واستخدامها 

 تقديمها بشكل أفضل ودعم اختاذ القرار باملكتبة.   املعلومات أو

 مصطلحات الدراسة: .7

سعت الدراسة احلالية لتقديم تعريفات واضحة و حمددة لبعض املصطلحات األكثر استخداما ىف جمال  

 البيانات الضخمة ومن هذه املصطلحات ما يىل: 
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 إجراءات خمتلفة يتطلب  وهذا أكرب،  ولكنها  الصغرية البيانات بيانات تشبه  ي ه  ة:البيانات الضخم  7/1  

البيانات ف لتساعد اهليكلية والبنية واألدوات  التقنيات ف تتمثل منها  حتليل     2012,)  الضخمة لالستفادة 

(Grobelnik 

 بيانات متهيدا ملعاجلتها.:هى البيانات املنظمة ىف صورة جداول أو قواعد البيانات املهيكلة 7/2

: هى البيانات التى تنتج من األشخاص يوميا من: كتابات نصية وصور،وفيديو  البيانات غي املهيكلة  7/3

 (. 2019ورسائل،ومواقع اإلنرتنت؛ وغري ذلك)مقنانى وشبيلة، 

 الدراسات ذات العالقة: .8

املنظومة،    تم  دار  بيانات  قاعدة  ىف  اهلادو البحث  بيانات   ،springer  ،   science directى،  قاعدة 

proquest ،Q Science    عىل دراسة تتناول واقع استفادة املكتبات اجلامعية من حتليالت البيانات    يتم العثورفلم

كلية     Big Data Analyticsالضخمة ملكتبة  حالة  القرار:دراسة  اختاذ  ودعم  املعلومات  خدمات  تطوير  ىف 

 اهلندسة، لكنها عثرت عىل مايىل من الدراسات ذات العالقة:

 الدراسات العربية:   1/ 8

والتى أجرهتا  (  2019العربية ) بالدول املستدامة دعم التنمية يف الضخمة البيانات دراسة بعنوان: دور(  1)

 جماالت التعرف عىل كيفية استخدام البيانات الضخمة ىف التنمية املستدامة، وعن  شبيلة؛ هبدف كل من مقنانى و

 التنمية أهداف قيمتها املضافة ف تغيري املجتمع؛ لتحقيق وعن القرارات، اختاذ ف دور هلا  كان وإن  استخدامها،

 العرص  مواكبة وبالتايل عجلة التنمية، ودفع التقدم رصد هبدف عملها  وكيفية املستدامة،

البيانات(  2) بعنوان:  دراسة  :اإلسرتاتيجي والتخطيط القرار اختاذ دعم يف ودورها الضخمة دراسة 

الساملى وأحد طالبه عراب(  2018وصفية) قام هبا كل من   والعرشين الرابع السنوي املؤمتر  وذلك ف   ةوالتى 

 نحو الطريق :استثامرها  وآفاق الضخمة البيانات"بعنوان:العريب   اخلليج فرع / املتخصصة املكتبات جلمعية

عامن، وقد ألقت الدراسة الضوء   سلطنة – مسقط ، 2018 مارس 8 - 6وذلك ىف الفرتة من    "املعرف التكامل

 هذه مع يتعاملون الذين  املعلومات   ي وأخصائي الضخمة بالبيانات يعرف  ما  أو البيانات علم بني عىل العالقة

التعريف  القرارات، اختاذ عملية دعم أجل من حتليلها  ف ورهمود البيانات  ف احلديثة باالجتاهات كذلك 

 منها.  لالستفادة الالزمة واملهارات الضخمة البيانات

بعنوان:البيانات(  3)  املدراء دور وأثر واقعها   :قابوس السلطان جامعة  مكتبات ف  الضخمة دراسة 

 قام هبا كل من عبد اهلل واهلنائى؛ هبدف قياس  ي( والت2018اخلدمات) حتسني ف منها  ستفادةلال وسيط كمتغري
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 موظفيها، نظر وجهة من والصعوبات املكتبات هذه  ف الضخمة واستخدامها  البيانات مكاناتإ  واقع وتقييم

 اخلدمات. مستوى لتحسني الضخمة البيانات من ستفادةاال ف  كمتغري وسيط املدراء ودور

اهتم    2018)الضخمة) البيانات مع املعلومات للتعامل ألخصائي اجلديدة بعنوان :األدواردراسة  (  4)

عىل    "البيانات الضخمة  "انعكاسات أهم عىل  والتعرف بالكشف الدراسة هذه ىف   الباحثان)الرياعى والطيب( 

املكتبية عامة وجوانب   املهارات،  األدوار،الوظائف، حيث من املتخصصني عىل  بوجه خاص تأثرياهتا  املهنة 

 بكفاءة والتعامل اجلديد التحول هذا تداعيات إدارة من للتمكن امتالكها  هؤالء عىل  جيب التي والكفاءات

 .معها 

البيانات (  5) بعنوان:  جامعة القرار واختاذ الضخمة دراسة  لنظام   تقييمية دراسة سعود امللك يف 

 القرار، اختاذ دعم ف  الضخمة البيانات أمهية عىل  الضوء أجل تسليطالتى قدمها األكلبى من  (  2018إتقان)

 بنتائج للخروج حماولة ف للنظام  التعريفي والدليل االستخدام واجهة خالل من  "إتقان"تقييمية لنظام ودراسة

 ف قرارال متخذ تساند بكفاءة الضخمة البيانات حتليل عىل  القدرة حيقق بام النظام تطبيقات تطوير ف   تساهم

 اجلامعة. 

 الدراسات األجنبية:   2/ 8

الفكري األجنبي   البيانات الضخمة  بمعاجلة واسعة ف اإلنتاج  باللغة  وبحظي موضوع  الصادر  خاصة 

اإلنجليزية، واجتهد مؤلفوها ف التوصل إىل نقاط التقاء البيانات الضخمة بقطاع املكتبات واملعلومات وأثر هذا  

وفيام يىل عرض لبعض    املهنة املكتبية سواء من حيث مؤسساهتا أو فيام خيص العاملني فيها،املفهوم اجلديد عىل  

 هذه الدراسات: 

  Librarians Competencies Profile for Research Data Managementدراسة  (  1)

الدراسة(2015) التحول   Shearer أجرى هذه  للمكتبات ف ظل  إىل    وسلط فيها الضوء عىل األدوار اجلديدة 

التعامل واالستخدام الكبري لألفراد واملؤسسات للبيانات الضخمة من جهة ومن جهة أخرى تعّرض الباحث  

إىل املهارات والكفاءات التي يتوجب عىل أخصائيي املكتبات واملعلومات امتالكها للتمكن من التكيف والعمل  

 .ف ظل البيانات الضخمة

 Rein halterوالتى أجراها كل من  (  (The Library: Big Data’s Boomtown  2014دراسة  (  2)

&Whitman    ،املكتبات البيانات الضخمة عىل  التي أحدثتها  التأثريات  الدراسة إىل معرفة  ، وقد هدفت هذه 

وكيف يتم إعداد املكتبيني للتعامل مع املزيد من البيانات، كام تناولت الباحثتان كيفية تأهيل املكتبيني  للواقع  

 بيانات الضخمة، وما هى جوانب تأثري البيانات الضخمة عىل املكتبات. اجلديد لل
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-The meaning and impact of Big Data: Big Data’s role in Informationدراسة  (  3)

Centric Organization  ((2014  الباحثتان الوظائف    Legeros&Teague  أجرهتا  عىل  التعرف  هبدف 

املكتبات واملعلومات ف ظل التوجه الكبري والواسع للعديد من الرشكات واملؤسسات نحو  ألخصائيي   اجلديدة

البيانات الضخمة ف   تناولت طرق استفادة املكتبات من  البيانات الضخمة ف أعامهلا وأنشطتها، كام  استخدام 

رات جيدة ف التعامل مع  تطوير خدماهتا، وأن ذلك يعتمد أساًسا عىل امتالكها لكوادر برشية مؤهلة متتلك مها 

الباحثتان فكرة جيدة مفادها أن توجه أخصائي املكتبات املعلومات نحو   البيانات الضخمة، كام طرحت  هذه 

البيانات) عامل  وهو  أال  له  ووصف  تسمية  ظهور  عنه  نتج  معها  والتعامل  الضخمة  البيانات   Dataاستخدام 

Librarian .) 

تناول    وقد  Mishra( التى أجراها  2015)  Information professionals and big dataدراسة  (  4)

 ف حتليلها  عىل  يرتتب وما  ومعاجلتها، مجعها  من حيث املكتبات ف الضخمة البيانات إدارة ىف هذه الدرسة

 منها.  املستفيد النهائي إلفادة جديدة معلومات إنتاج

التى أعدهتا الباحثة  Data Science: What’s in it for the New Librarians?(2012  ) دراسة(  5)

Jeffrey M. Stanton  املهام فيها  تناولت  البيانات   ف واملكتبات املعلومات ألخصائي اجلديدة والتى  ظل 

 وأدواره.  الضخمة، وجوانب التحول ىف وظائفه

 التعقيب على الدراسات السابقة: .9

وأبحاث    االطالعبعد   دراسات  من  عرضه  سبق  ما  وتلك    توضيح  يمكنعىل  دراستها  بني  العالقة 

 النقاط التالية:  ختالف فتفاق واالالدراسات واألبحاث من حيث أوجه اال 

ف • السابقة  الدراسات  مع  احلالية  الدراسة  إداراهتا،  تتفق  حيث:  من  الضخمة  البيانات    تناول 

واملعلومات ىف ظل    وأمهيتها ىف دعم اختاذ القرار، واملهام و األدوار اجلديدة ألخصائيي املكتبات 

 البيانات الضخمة. 

البيانات  • من  االستفادة  أثر  عىل  التعرف  ىف  السابقة  الدراسات  مع  احلالية  الدراسة  أيضا  تتفق 

 الضخمة ىف حتسني وتطوير خدمات املعلومات باملكتبات. 

السابقة    • الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  البيانات ألختتلف  من  االستفادة  واقع  عىل  تركز  هنا 

 الضخمة ىف مكتبات كليات اهلندسة، وهو ما مل تتعرض له الدراسات السابقة. 

غالبية الدراسات السابقة عبارة عن دراسات مسحية ونظرية، أما الدراسة احلالية فهى دراسة حالة   •

 .لواقع االستفادة من مكتبات كليات اهلندسة من البيانات الضخمة 
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 للدراسة ي ثانيا: اإلطار النظر
أمر  إن   اهليئات واملؤسسات بوجه عام واملكتبات بشكل خاص  قبل  البيانات وعلومها من  االستثامر ىف 

البنية التحتية، فقد فرضت البيانات الضخمة نفسها كواقع جديد دون    مطلوب وله عائد قد يفوق االستثامر ف

فالوسائط التكنولوجية    فيام سبق،  أتاحت نوعية بيانات مل تكن متوفرة  يختطيط؛ نتيجة التطورات التكنولوجية الت

احلديثة، ومواقع التواصل االجتامعى، وتطبيقات اهلواتف الذكية أتاحت معرفة بيانات عن اهتاممات األشخاص   

وجماالت البحث التى هيتمون هبا،والطرق واألماكن التى يرتددون عليها وحتى طبيعة استهالكهم للمنتجات  

 املختلفة. 

الضخم  ومتثل  مرحلة  البيانات  واالتصاالتمة  املعلومات  نظم  تطور  مراحل  من  ىف    ىوه  همة  تعرب 

الت املعقدة  البيانات  من  هائلة  كمية  عن  املبسط  اآللية    ي مفهومها  احلاسبات  و  الربجميات  قدرة  يفوق حجمها 

ديلة متطورة  األمر الذى حدا باألخصائيني إىل وضع حلول ب  التقليدية عىل ختزينها و معاجلتها وحتليلها و توزيعها،

    .( 2014متكن من التحكم ىف تدفقها و السيطرة عليها والقدرة عىل االستفادة منها)بن هندة، 

 مفهوم ونشأة البيانات الضخمة 

معنى   يضاف عندما  قيمة هلا  يصبح التي اخلام باملواد عام  بشكل البيانات إىل يشار  إىل لتتحول هلا 

 وتطور املعلوماتية الثورة عامل  البيانات، وف معاجلة لعملية املخرجات أيضاً  متثل بذلك وهي مفيدة، معلومات 

أدى  البيانات مع تتعامل  التي التكنولوجيا   ومستمر،  كبري وبشكل أحجامها  تزايد ف    إىل ذلك  ومعاجلتها 

 قوة ف التسونامي مثل وأهنا  وأكثر، بايت بالرتيليون سعتها  يقاس التي الضخمة بالبيانات إليها  يشار وأصبح

  Big dataفالبيانات الضخمة    ،Mishra) ، (2015الوقت بمرور تلقائيا  تزداد التي  البيانات املتداولة وحجم

قياس  يه بوحدات  تقاس  مثل   بيانات  جدا  ،  Petabyte  والبيتابايت، Terabyteالتريابايت  :عالية 

 (. 2018جيجابايت )الشاوبكة،يساوى تريليون  الذى Zeta byte والزيتابايت   Exabyteواإلكسابايت

جمموعة ضخمة من البيانات املعقدة واملتداخلة بشدة مثل: التغريدات  ":  كام تعرف البيانات الضخمة بأهنا 

تويرت،  فيس و  عىل  النصية،وبوك،  رسائل  مشاركة  والرسائل  إىل  معني،باإلضافة  منشور  أو  بمنتج  اإلعجابات 

الكثري وغريها  األصدقاء  مع  فيديو  أو  من  احلالة  واحدة  أداة  باستخدام  وإدارهتا  معاجلتها  يصعب  مما  ...إلخ، 

هنا تنمو بشكل رسيع للغاية ،و ىف كل  إأدوات إدارة قواعد البيانات،أوبالطرق التقليدية ملعاجلة البيانات حيث  

الذكية، البياناتكاهلواتف  إلدخال  عديدة  أدوات  تضاف  الفضاء،وحمددات   يوم  املواقع    ومستشعرات 

 (2017)احلكيم، ".... اجلغرافية

 (: 1وهو ما يوضحه شكل رقم ) 
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  كمية البيانات المتدفقة على اإلنترنت خالل ثانية واحدة  (1شكل رقم)

(www.google.com ) 

عرص ترتاكم فيه البيانات بشكل كبري جدا كل حلظة، ففى كل يوم    ويتضح من الشكل السابق أننا نعيش ف

% من البيانات  90تقوم البرشية بتخزين أكثر من بيتابايت )مليون مليار( من البيانات، وتشري الدراسات إىل أن  

ف  وفرته    املتوفرة  ملا  نظرا  سنتني؛  آخر  ىف  إنشاؤها  تم  املعلوشبكة  العامل  إلدخال  سهولة  من  مات  اإلنرتنت 

 (. 2018)الشوابكة، ومشاركتها 

الذى     Grobelnikومن بينهم    Big dataولقد اجتهد العديد من العلامء لتحديد مفهوم البيانات الضخمة

بيانات تشبه البيانات الصغرية ،ولكنها أكرب وهذا يتطلب إجراءات خمتلفة ىف التقنيات واألدوات    "عرفها بأهنا 

أهنا بيانات   Bieraugel(، كام أكد  Grobelnik,2012)  "شكلة البيانات الضخمة والبنية اهليكلية لتساعد ىف حل م

هنا تكون أكثر صعوبة ىف التنظيم  إال يمكن ختزينها أو اسرتجاعها أو حتليلها بواسطة الربامج التقليدية؛ حيث  

 (.Bieraugel,2013والتحليل) 

ىف لوحة عرض سيليكون    1998م  أن مصطلح البيانات الضخمة ظهر ألول مرة ىف عا    Sumithraويذكر

، كام ظهرت   "Big data and the next wave of infra stress"بعنوان John mashey جرافيكس لصاحبها 

بدأ    F.Dieboldملقدمها    2000ىف العنوان كان ىف عام    "البيانات الضخمة"أول ورقة عمل أكاديمية حتمل عبارة  

 (. Sumithra,2014ر )  بعدها مصطلح البيانات الضخمة ىف االنتشا 
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 أدت إىل نشأة وظهور البيانات الضخمة من أمهها: يولقد أشار املزين إىل جمموعة من العوامل الت

تطور تقنيات اإلنرتنت التى أتاحت جلميع األجهزة التواصل مع بعضها، وإنتاج جيل جديد من   •

 البيانات.

 ية، وعلم األرصاد....إلخ. ظهور جماالت بحثية تنتج بيانات ضخمة مثل:البحوث البيولوج •

 ظهور شبكات التواصل االجتامعى التى تنتج كام ضخام من البيانات عىل مدار الساعة.  •

 ( . 2019انخفاض تكاليف ختزين البيانات واملتمثلة ىف احلوسبة السحابية.)املزين،  •

 مصادر البيانات الضخمة 

 : ف تتمثل مصادر البيانات الضخمة 

مWeb Data)  الويب بيانات  • الصفحة،   ثل: (  البحث، و  مشاهدات  قراءة  و   عمليات 

 إلخ. . التعليقات..

 بوك....إلخ.   منشورات فيسواألخبار،و  ( مثل:الربيد االلكرتونى،Text Dataالبيانات النصية ) •

لذا    ( حيث تعد مصدرا متناميا للبيانات؛ Time and Location Data واملوقع) الوقت بيانات •

 تعد من البيانات الضخمة. 

فيس Social Network Dataاالجتامعية) الشبكة بيانات • مثل:   وتويرت، إن، ولينكد بوك،  ( 

 . (2018)بن الطيب والرياعى،   وإنستجرام

تتزايد برسعة كبرية من حيث احلجم  يُ و • بيانات رقمية  البيانات الضخمة هى  ستنتج مما سبق أن 

 والرسعة والتنوع. 

 الضخمة البيانات أنواع

 :هي أنواع ةثالث ىف الضخمة تتمثل البيانات 

 .ملعاجلتها  متهيدا بيانات قواعد أو جداول، صورة ف املنظمة البيانات وهي :مهيكلة بيانات •

 األشخاص يولدها  التي تلك وهي البيانات، من األكرب  النسبة  وتشكل  :مهيكلة غي  بيانات •

 .ورسائل.....إلخ فيديو، مقاطعو وصور، كتابات نصية، من يوميا 

 أو جداول ف تصمم ال البيانات أن إال املهيكلة، البيانات من نوعا  وتعترب :مهيكلة شبه بيانات •

 :  ( 2(.    وهو ما يوضحه شكل رقم) 2019قواعد بيانات.)مقنانى وشبيلة ،  
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 أنواع البيانات الضخمة  ( 2شكل رقم )

 خصائص البيانات الضخمة 

 : وهي the four v"s of big data ويطلق عليها  الضخمة البيانات هبا  تتميز خصائص هناك

 قيمة حيدد ما  وهو ما، مصدر من املستخرجة البيانات حجم ويقصد به  :(Volume)احلجم   •

تصنف  البيانات وحجم كبريا   البيانات ضمن من لكي  البيانات  حجم  كان  فكلام  الضخمة، 

 صنفت عىل إهنا بيانات ضخمة.

 مهيكلة بيانات البيانات التى يتم الوصول إليها، وتتضمن تنوع به يقصد  (Variety): التنوع •

• (Structured Data)     مهيكلة غري وبيانات  بيانات، قواعد ف (Unstructured Data) مثل: 

املكاملات القصرية،  والرسائل والفيديو،  الصوت وتسجيالت  ومقاطع الصور  وسجالت 

والتحليل.   مناسب شكل ف لتهيئتها  طلب وقتا وجهداوتت  ، GPS اخلرائط وبيانات للتجهيز 

 (. 2016  )البار،

لتغطية    وتدفقها، البيانات إنتاج رسعة هبا  يقصد(Velocity):   لرسعةا • البيانات  واستخراج 

هام ف اختاذ القرار بناء عىل هذه البيانات، وهو الوقت  مالطلب عليها حيث تعترب الرسعة عنرصًا  

الذي نستغرقه من حلظة وصول هذه البيانات إىل حلظة اخلروج بالقرار بناء عليها، فسابقا كانت 

املؤسسات تقوم بتحليل كل جمموعة بيانات واحدة تلو األخرى ف انتظار وصول النتائج، ومع  

أنواع 

البيانات 

الضخمة

بيانات  

مهيكلة

بيانات غري

مهيكلة

به بيانات ش

مهيكلة
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عة تواترها أصبحت احلاجة أكثر إحلاحا اىل نظام يضمن  االزدياد الضخم ف حجم البيانات ورس

البيانات الضخمة ف الوقت اللحظي أدت تلك احلاجة اىل ابتكار تقنيات   رسعة فائقة ف حتليل 

مثل: ىف    Hadoopو  SAP HANAو  Apacheوحلول  املستخدمة  األنظمة  من  الكثري  وغريها 

 . ( 2018حتليالت البيانات الضخمة )الرياعى والطيب، 

يقصد هبا مدى الثقة ىف مصدر البيانات،ومدى دقتها وصحتها وحداثة  :(Veracity)  املصداقية •

 هذه اخلصائص:  ( 3( ، ويوضح الشكل رقم ) 2016تلك البيانات.)البار، 

 

 

   خصائص البيانات الضخمة ( 3شكل رقم )

(www.google.com ) 

البيانات الضخمة  نومما سبق   تتميز بكرب حجمها وتنوعها ورسعة  ؤكد عىل رضورة  مالحقة هذه  التى 

واالعتامد عىل البيانات ذات الثقة منها، وحتليلها من خالل األنظمة والتقنيات اخلاصة بتحليل    إنتاجها وتدفقها،

؛ من أجل االستفادة منها ىف تقديم اخلدمات ودعم  Hadoopو  SAP HANAوApache البيانات الضخمة مثل:

 مكتوبة املصدر مفتوحة برجمية منصة أو برنامج التقنيات وهو هذه أشهر من يعد Hadoop أن اختاذ القرار، إال

 ومن أجهزة عدة عىل  ضخمة بيانات ختزين مثل موزع بشكل الضخمة معاجلة البيانات و لتخزين اجلافا  بلغة

 نتيجة املعاجلة.  لترسيع األجهزة هذه عىل  املعاجلة توزيع عملية ثم
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 : المكتبات ومراكز المعلومات   ي البيانات الضخمة فأهمية تحليل  

املكتبات واملعلومات إىل معرفة أساسيات البيانات الضخمة وكيف يمكن أن تؤثر عىل   وحيتاج أخصائي  

البحوث األكاديمية،وال تقترص أمهية البيانات الضخمة عىل البحوث األكاديمية فحسب، بل عىل العمل اليومي  

 ألخصائيي املكتبات. 

لقد أثرت التطورات احلديثة لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالفعل عىل أمناء املكتبات ف  

أعامل املكتبة اليومية؛من أجل توفري خدمات فاعلة للمستفيدين من املكتبة، فمع بداية ظهور البيانات الضخمة  

بكي  دراية  عىل  يكونوا  أن  املكتبات  ألخصائيي  اآلن  املهم  من  فائدة   أصبح  أكثر  الضخمة  البيانات  جعل  فية 

باإلضافة إىل تسهيل الوصول إليها، وكذلك معرفة أساسيات البيانات واألدوات املستخدمة لتخزينها وجتميعها  

البيانات الضخمة من أجل تطوير جمموعة املكتبات،وتتبع استخدام   أيًضا استخدام حتليالت  وحتليلها، يمكن 

 (Jharotia,2016فيدين وما إىل ذلك. )مواد املكتبة من قبل املست

 ويمكن أن نستعرض فيام يىل أمهية البيانات الضخمة وحتليلها ىف املكتبات ومراكز املعلومات فيام يىل: 

متخذى  • أمام  ثم يصبح  القصور،ومن  أوجه  معاجلة  أفضل عن طريق  بشكل  املجموعات  إدارة 

 . القرار الفرصة ىف تقييم املجموعات وتنميتها بشكل جيد

جتاه  • سلوكهم  دراسة  ىف  منها  لالستفادة  باملستفيدين؛  خاصة  بيانات  قواعد  إعداد  ىف  املساعدة 

 جمموعات املكتبة. 

بيانات  • كافة  عىل  تشتمل  واحدة  بيانات  قاعدة  توفري  طريق  باملكتبة،عن  البرشية  املوارد  تنمية 

حيث  من  باملكتبة  االجتامعية   -)أنواعهم:العاملني  .....إلخ( خ   -ختصصاهتم   -حاالهتم     رباهتم 

وبتحليل هذه البيانات يمكن للمسئولني ومتخذى القرار اكتشاف املوارد البرشية املتاحة لدهيم  

 هبا.   بصورة جيدة ومبتكرة، تساعدهم ىف إعادة توزيعهم داخل أقسام املكتبة واألنشطة املختلفة 

خدما  • لتقديم  اجليد  والتخطيط  باملكتبة  املتاحة  املعلومات  جديدة  تطويرخدمات  ت 

 . (2018)الشوابكة،

 ثالثا:عناصر الدراسة ومناقشتها 
)االستبيان( بعد االطالع عىل األدب املنشور والدراسات السابقة ذات العالقة،ثم   إعداد أداة الدراسة  تم

أداة   صدق  من  وللتأكد  لتحكيمها  واملعلومات  املكتبات  جمال  ىف  املتخصصني  األساتذة  بعض  عىل  عرضها 

تع الفرعية  الدراسة،وتم  ومكتباهتا  اهلندسة  كلية  بمكتبة  العاملني  مجيع  عىل  توزيعه  ملقرتحاهتم،ثم  وفقا  ديله 

قاعة يىل:  ما  اإللكرتونية، 2،وقاعة  1وتشمل  اخلدمات  الفنية،وقسم  العمليات  اهلندسة    ،وقسم  قسم  ومكتبة 
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سبتمرب  من  الفرتة  ىف  وذلك  النووية،  اهلندسة  قسم  ومكتبة  ينا 2019املعامرية،  مجيع  2020ير وحتى  قام  ،وقد 

بنسبة    : ( استامرة أى19بملء االستبيانات وعددها )   يا ( أخصائ19املكتبات بكلية اهلندسة وعددهم)  أخصائيي

 ملعاجلة البيانات وإعداد الرسوم البيانات واإلحصائية.    SPSS% ، وقد تم االعتامد عىل برنامج 100

 عن تساؤالهتا:  وفيام يىل عرض  نتائج الدراسة التى حتاول اإلجابة

 :. مفهوم تحليل البيانات الضخمة1

سؤال عندما   وفروعها    تم  اهلندسة  كلية  بمكتبة  املكتبات  البيانات  "أخصائيي  بمفهوم  علم  لديك  هل 

منهم    ا كبري  ا ، تبني أن عدد؟"الضخمة وحتليالهتا لالستفادة منها ىف مكتبتك ىف تطوير اخلدمات ودعم اختاذ القرار

 (:  4لديه دراية ومعرفة بمفهوم البيانات الضخمة وهو ما يوضحه الشكل رقم) 

 

 مدى دراية أخصائيي مكتبة كلية الهندسة وفروعها بمفهوم البيانات الضخمة  (4شكل رقم)

رقم) للشكل  الضخمة  4باستقراء  البيانات  حتليل  بمفهوم  ودراية  معرفة  لدهيم  من  عدد  كثرة  يتضح   )

بينام  %( وهى نسبة عالية،68واستخدامها ىف تطوير خدمات املعلومات ودعم اختاذ القرار،حيث كانت نسبتهم) 

( نسبتهم  بلغت  دراية  لدهيم  ليس  ف32من  السبب  الباحثة  دراية  %(،وترجع  لدهيم  ليس  تلقيهم  يمن  عدم  إىل 

  غريمنهم    لعدددورات تدريبية كافية ىف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخداماهتا ىف املكتبات،باإلضافة  

كس الشباب منهم الذين لدهيم خربات ومعارف  مهتم بتنمية معارفه ىف التخصص؛بسبب كرب سنهم إىل حد ما بع

 تساعدهم عىل أداء العمل املكتبى بمهارة،واالستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ىف ذلك. 

وبسؤاهلم عن مفهومهم لتحليل البيانات الضخمة بعدما أكدوا معرفتهم ودرايتهم به، تبني تعدد          

 (: 5( والشكل رقم )1وهو ما يبينه اجلدول رقم )  مفهوم البيانات الضخمة بالنسبة هلم

  

68%

32%

نعم ال
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 مفهوم تحليل البيانات الضخمة لدى أخصائيي مكتبة كلية الهندسة وفروعها (1جدول رقم ) 

 % التكرار  مفهومك للبيانات الضخمة  م

 10 5 كميات كبرية من البيانات.                                                        1

 20 10 كميات هائلة من البيانات غري املعاجلة.                                     2

 30 15 بيانات كثرية بحاجة إىل التحليل  3

 24 12 بيانات يتم توليدها يوميا بواسطة املستخدمني.                                4

 16 8 ومن ختصص آلخر  املفهوم نسبى خيتلف من مؤسسة إىل أخرى، 5

 % 100 50 املجموع  

 

 مفهوم تحليل البيانات الضخمة لدى أخصائيي مكتبة كلية الهندسة وفروعها   ( 5شكل رقم) 

تعدد مفهوم البيانات الضخمة بالنسبة ألخصائيي   ( يتضح5( والشكل رقم)1بدراسة اجلدول رقم)         

% منهم بأن البيانات الضخمة هى بيانات كثرية بحاجة  30حيث أفاد    املكتبات بمكتبة كلية اهلندسة وفروعها،

% من  24البيانات الضخمة،كام أكد    أكثر التعريفات دقة وتعبريا عن مفهوم   من  رى البحث أنه يو   إىل التحليل،

يرى   املستخدمني،كام  بواسطة  يوميا  توليدها  يتم  بيانات  الضخمة  البيانات  بأن  املكتبات  أن  20أخصائيي   %

% منهم يرون أن املفهوم  16البيانات الضخمة هى كميات هائلة من البيانات غري املعاجلة، وبالرغم من ذلك فإن  

% أن البيانات الضخمة عبارة عن كميات  10ن ختصص آلخر،بينام يرى  خرى ومنسبى خيتلف من مؤسسة أل 

 كبرية من البيانات.                             

كلية    واملعلومات ىف مكتبة  املكتبات  أخصائيي  لدى  الضخمة  البيانات  مفهوم  تعدد  مما سبق  ويتضح 

 اهلندسة وفروعها،مما يؤكد صدق اإلجابة عىل التساؤل األول. 

كميات كبيرة 
.                                                      من البيانات

10% كميات هائلة من 
.                                   جةالبيانات غير المعال

20%

ة بيانات كثيرة بحاج
إلى التحليل

30%

يوميا بيانات يتم توليدها
.                              بواسطة المستخدمين

24%

ف المفهوم نسبى يختل
من مؤسسة إلى 

أخرى،ومن تخصص 
آلخر
16%
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 :االت االستفادة من تحليل البيانات الضخمة فى المكتبة . مج2

أن     للمكتبات  يمكن  عام،حيث  بشكل  املكتبات  ىف  الضخمة  البيانات  من  االستفادة  جماالت  تتعدد 

تستفيد من حتليل البيانات الضخمة ىف: إدارة جمموعات املكتبة، وتطوير خدمات معلومات أو تقديمها بشكل  

أفضل،باإلضافة إىل مساعدة متخذى القرار داخل املكتبة، ولقد تبني من خالل الدراسة تعدد جماالت االستفادة  

رقم)  اجلدول  يوضحه  ما  وهو  وفروعها  اهلندسة  كلية  مكتبة  داخل  الضخمة  البيانات  حتليل  والشكل  2من   )

 (: 6رقم)

 المكتبة   مجاالت االستفادة من تحليل البيانات الضخمة فى   ( 2جدول رقم ) 

 % التكرار  جماالت االستفادة  م

 27.5 19 التنبؤ باحتياجات املستفيدين املتجددة واملتطورة من املكتبة  1

ووسائل  إثراء جمموعات املكتبة باملصادر املتنوعة بام ىف ذلك قواعد البيانات وتطبيقات اهلواتف الذكية، 2
 التواصل االجتامعى.                                     

15 21.7 

 27.5 19 تقديم خدمات معلومات مطورة أو بشكل أفضل للمستفيدين وذلك نتيجة التنبؤ باحتياجاهتم.  3

 23.2 16 املساعدة ىف دعم اختاذ القرار داخل املكتبة 4

 100 69 املجموع  

 

 مجاالت االستفادة من تحليل البيانات الضخمة فى المكتبة ( 6شكل رقم )

( يتبني تعدد جماالت االستفادة من حتليل البيانات الضخمة ىف  6( والشكل رقم ) 2بدراسة اجلدول رقم) 

باحتياجات   التنبؤ  عىل  الضخمة  البيانات  تساعد حتليالت  حيث  الدراسة  حمل  فروعها  و  اهلندسة  كلية  مكتبة 

أدوات  املس عرب  للمكتبة  الواردة  املستفيدين  بيانات  خالل  من  وذلك  املكتبة  من  واملتطورة  املتجددة  تفيدين 
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التنبؤ باحتياجات 
المستفيدين المتجددة

والمتطورة من المكتبة

إثراء مجموعات المكتبة
ا بالمصادر المتنوعة بم
فى ذلك قواعد البيانات
وتطبيقات الهواتف 
ل الذكية،ووسائل التواص

االجتماعى

تقديم خدمات معلومات 
مطورة أو بشكل أفضل

يجة للمستفيدين وذلك نت
التنبؤ باحتياجاتهم

المساعدة فى دعم اتخاذ 
القرار داخل المكتبة 
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أفضل   وبشكل  مطورة  معلومات  خدمات  تقديم  ىف  وكذلك  واملكتبة،  املستفيدين  بني  املتعددة  التواصل 

أرسع من ذى قبل و أكثر  اخلدمات املرجعية التى أصبحت    : للمستفيدين وذلك نتيجة التنبؤ باحتياجاهتم مثل

دقة وأوسع ىف جمال التغطية، وكذلك خدمة اإلمداد بالوثائق نتيجة لتوافر النسخ الرقمية من مصادر املعلومات  

 ومصادرها  توصيل املعلومات  عملية سهلت التي التواصل  املختلفة واالعتامد عىل قواعد البيانات،ووسائل

ذلك إثراء جمموعات املكتبة    ممكن، ثم تال  وقت أرسع وف جهد بأقل تهم إقام أماكن ف املستفيدين إىل املكتبة من

بمصادر املعلومات املتنوعة بام ىف ذلك قواعد البيانات وتطبيقات اهلواتف الذكية باإلضافة إىل املساعدة ىف اختاذ  

 الثقافية واحتياجات املستفيدين تتناسب التي والفعاليات األنشطة اختيار عىل  القرار داخل املكتبة، والقدرة

 اليومي.         أدائهم مستوى أنفسهم وحتسني تطوير عىل  املكتبة ف العاملني حتفيز إىل إضافة والفنية، واالجتامعية،

عالية  الرأي  و   تنافسية  ميزة  تقدم  فهي  املكتبات  داخل  كبرية  أمهية  الضخمة  البيانات  لتحليالت  أن 

تفادة منها ومعاجلتها؛ألهنا تقدم فهام أعمق للمستفيدين ومتطلباهتم ،ويساعد ذلك  للمكتبات إذا استطاعت االس

عىل اختاذ القرارات املناسبة واملالئمة داخل املكتبات بطريقة أكثر فعاليةوذلك بناء عىل املعلومات املستخرجة من  

 قواعد بيانات املستفيدين،وبالتايل تقديم خدمات معلومات أكثر فاعلية. 

ر باملكتبة توظيف حت  -1  : ليالت البيانات الضخمة لتطوير خدمات املعلومات و دعم اختاذ القرا

املكتبات واملعلومات بمكتبة كلية اهلندسة وفروعها بأنه يمكن توظيف حتليالت البيانات    و أفاد أخصائي 

عمل حتليالت   الضخمة واالستفادة منها لتطوير خدمات املعلومات ودعم اختاذ القرار فعىل سبيل املثال: يمكن

كام    إحصائية للبحوث املتاحة عىل قواعد البيانات؛لتقديم املؤرشات الالزمة لدعم البحث العلمى والباحثني،

جاذبية   أكثر  جديدة  خدمات  لتقديم  الصحيح  التخطيط  من  الضخمة  البيانات  حتليالت  متكن 

ت الضخمة لتطوير خدمات  ( توظيف حتليالت البيانا 7( والشكل رقم) 3للمستفيدين،ويوضح اجلدول رقم)

 . املعلومات ودعم اختاذ القرار باملكتبة

لتطوير  7( والشكل رقم )3بدراسة اجلدول رقم)  الضخمة  البيانات  توظيف حتليالت  إمكانية  يتضح   )

لتقديم   الصحيح  التخطيط  ىف  منها  االستفادة  يمكن  حيث  باملكتبة،  القرار  اختاذ  ودعم  املعلومات  خدمات 

جاذبية للمستفيدين،كام يمكن توظيف حتليالت البيانات الضخمة أيضا ىف تقييم خدمات  خدمات جديدة أكثر 

  % من إمجاىل االستجابات ، ثم تال15.2املعلومات املقدمة ومعرفة مدى جدواها لدى املستفيدين وذلك بنسبة  

االستفادة أيضا منها  ذلك ىف استجابات أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبة كلية اهلندسة وفروعها أنه يمكن  

ىف توفري بيانات ومؤرشات إحصائية معرفية للمستفيدين؛مما يساهم ىف حتسني عمليات اختاذ القرار بشأهنم وذلك  

إعارة  14.4بنسبة   األكثر  العناوين  إىل حتليل سجالت اإلعارة و حتديد  باإلضافة   ، إمجاىل االستجابات  % من 
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% ،كام متكن حتليالت البيانات الضخمة من إنشاء قواعد  13.6بنسبة    ؛لتحديد احتياجات املستفيدين من خالهلا 

%،كام يمكن توظيفها ىف معرفة  12بيانات للمستفيدين تفيد ىف التعرف عىل سلوكهم جتاه املكتبة وفروعها بنسبة  

ما سبق  %،باإلضافة إىل  11.2ن وتغيرياهتم وكيفية استفادهتم من جمموعات املكتبة وذلك بنسبة  يسلوك املستفيد

قواعد   املتاحة عىل  للبحوث  اإلحصائية  التحليالت  الضخمة  ىف عمل  البيانات  توظيف حتليالت  يمكن  فإنه 

% من إمجاىل االستجابات  10.4البيانات؛لتقديم املؤرشات الالزمة لدعم البحث العلمى والباحثني وذلك بنسبة 

يه املستفيدين إىل مزيد من مصادر املعلومات  ،وأخريا فإنه يمكن إنشاء الروابط والصفحات اإللكرتونية ؛لتوج

 وفقا الحتياجاهتم التى تم حتديدها من خالل حتليالت البيانات الضخمة. 

 لتطوير خدمات المعلومات  توظيف تحليالت البيانات الضخمة  ( 3جدول رقم ) 

 ودعم اتخاذ القرار بالمكتبة 

 % التكرار  العبارة  م

لتقديم املؤرشات الالزمة لدعم   اإلحصائية للبحوث املتاحة عىل قواعد البيانات ؛عمل التحليالت  1
 البحث العلمى. 

13 10.4 

 15.2 19 التخطيط الصحيح لتقديم خدمات جديدة أكثر جاذبية للمستفيدين.  2

 14.4 18 حتسني عمليات اختاذ القرار بشأهنم.  مما يساهم ف توفري بيانات ومؤرشات إحصائية معرفية للمستفيدين؛ 3

إنشاء الروابط والصفحات اإللكرتونية ؛لتوجيه املستفيدين إىل مزيد من مصادر املعلومات وفقا   4
 الحتياجاهتم.

10 8 

 11.2 14 معرفة سلوك املستفيد وتغيرياته وكيفية االستفادة من املجموعات . 5

 13.6 17 لتحديد احتياجات املستفيدين من خالهلا. وحتديد العناوين األكثر إعارة ؛حتليل سجالت اإلعارة  6

 15.2 19 تقييم اخلدمات املقدمة ومدى جدواها.  7

 12 15 إنشاء قواعد بيانات للمستفيدين تفيد ىف التعرف عىل سلوكهم جتاه املكتبة.  8

 % 100 125 املجموع  

 

 توظيف تحليالت البيانات الضخمة لتطوير خدمات المعلومات    ( 7شكل رقم) 

 : ودعم اتخاذ القرار بالمكتبة 
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خالل    من  أيضا  أنه  معها  الشخصية  املقابلة  خالل  من  املكتبة  مديرة  حممد  إنجى  السيدة  أكدت  ولقد 

باملكتبة حيث  حتليالت البيانات الضخمة التى يتم احلصول عليها من خالل شبكات التواصل االجتامعى اخلاصة  

( يتم التعرف عىل أحدث اخلدمات  2نظر ملحق اللمكتبة عىل مجيع شبكات التواصل االجتامعى)  اإن هناك تواجد

املقدمة ىف املجال وتطويرها لدى املكتبة،حيث تقدم مكتبة كلية اهلندسة وفروعها عددا من اخلدمات املتطورة  

 (. 3نظر ملحقاواحلديثة )

واالستفادة منها ىف شتى أمور    Big Data Analyticsحتليالت البيانات الضخمةومما سبق يمكن توظيف  

 املكتبة، وذلك من شأنه النهوض باملكتبة وباخلدمات املقدمة ودعم متخذى القرار. 

 : .مهام أخصائيي المكتبات والمعلومات داخل المكتبة للتعامل مع البيانات الضخمة 4

أصبحت الضخمة  البيانات  مصطلح  ظهور  املكتبات    مع  ىف  للتطوير  قصوى  رضورة  عامة  بهناك 

 Dataخاصة،وأن تصبح مراكز للبيانات مزودة بأخصائيي معلومات يلقبون بأخصائيي البيانات  بواألكاديمية  

Librarian،من ثم يتعني عىل أخصائيي املكتبات واملعلومات بمكتبة كلية اهلندسة وفروعها التأقلم و التعامل  و

البيانا  مع  مع  بجدارة  للتعامل  املكتبات  داخل  منهم  املطلوبة  املهام  أداء  عىل  قادرين  يكونوا  وأن  الضخمة  ت 

املهام املطلوبة من أخصائيي املكتبات واملعلومات    (8( والشكل رقم ) 4ل رقم) ويوضح اجلدوالبيانات الضخمة   

 : للتعامل مع البيانات الضخمة

 داخل المكتبة للتعامل مع البيانات الضخمة   مهام أخصائيي المكتبات والمعلومات   (   4جدول رقم )  

 % التكرار  املهام  م

 21 12 فهم حركة البيانات داخل املؤسسة ، وحتديد إمكانات التحليل. 1

 8.8 5 التأكد من جودة وتوثيق البيانات وتكاملها.  2

 12.2 7 بناء نامذج إحصائية. 3

 14 8 مراجعة وإصالح  مجيع املشكالت املتعلقة بالبيانات، والتواصل مع املطورين.  4

 17.5 10 تطوير اآلليات ونظم التنقيب عن البيانات ؛لتحليل ومعاجلة البيانات الضخمة. 5

 26.3 15 مراجعة وتقييم أنظمة مجع وحتليل البيانات، وتقديم توصيات لتطويرها  6

  57 املجموع  7
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 مهام أخصائيي المكتبات والمعلومات داخل المكتبة للتعامل مع البيانات الضخمة   (8شكل رقم )

ينبغى عىل أخصائيي  8( والشكل رقم )4بدراسة اجلدول رقم)  ( يتضح أن هناك العديد من املهام التى 

  : ة وىف مقدمة تلك املهاماملكتبات واملعلومات القيام هبا داخل املكتبات ليتمكنوا من التعامل مع البيانات الضخم

وتقديم توصيات ملتخذى القرار لتطويرها، ثم يىل ذلك    جمع وحتليل البيانات،اخلاصة بنظمة  األمراجعة وتقييم  

فهم حركة البيانات داخل املكتبة وحتديد إمكانات التحليل،يىل ذلك ىف الرتتيب تطوير اآلليات ونظم التنقيب  

يتعني عليه  و  نات الضخمة حتى يتمكن من أداء املهام برسعة وكفاءة عالية، عن البيانات لتحليل ومعاجلة البيا 

من املهام أيضا  و أيضا مراجعة وإصالح  مجيع املشكالت املتعلقة بالبيانات والتواصل مع املطورين لطلب الدعم،  

مت إلمداد  معها  التعامل  قبل  وتكاملها  البيانات  وتوثيق  جودة  من  والتأكد  إحصائية  نامذج  القرار    ي خذبناء 

 بالبيانات الصحيحة التى يعتمدون عليها ىف بعض القرارات.

 . المهارات الالزمة ألخصائيي المكتبات والمعلومات للتعامل مع البيانات الضخمة 5

أخصائيي     دور  تغري  ثم  ومن  املكتبات،  داخل  للمنافسة  كبرية  فرصة  الضخمة  البيانات  بيئة  وفرت 

دوره كعامل بيانات، ومنسق بيانات، ومدير خدمات رقمية،وتعددت    : ومن هذه األدوار  املكتبات واملعلومات،

وحفظهاوالتحليل،وبالتاىل وتنظيمها  البيانات  اكتساب  ف  يشاركون  فأصبحوا  أخصائيي  أدوارهم  عىل  يتعني   

  املكتبات واملعلومات اتباع السياسات واألخالقيات اخلاصة بأساليب حتليالت البيانات الضخمة ف املكتبات

., 2019)Ahmad, K ) 

املكتبات واملعلومات للتمكن    يهم جدا وهو املهارات الالزمة ألخصائيموهذا يسلط الضوء عىل أمر   

من متابعة البيانات وإدارهتا وحتليلها بكفاءة، فالبد من امتالك مهارات وكفاءات جديدة ومميزة تساعدهم عىل  
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https://www.emerald.com/insight/search?q=Khurshid%20Ahmad
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أكدوا    املكتبات واملعلومات بمكتبة كلية اهلندسة وفروعها حول هذا األمر،   يالعمل بكفاءة ،وبسؤال أخصائي

 (: 9( والشكل رقم ) 5عىل امتالكهم لبعض املهارات وهو ما يوضحه اجلدول رقم ) 

 المكتبات والمعلومات للتعامل مع البيانات الضخمة  يالمهارات الالزمة ألخصائي (5جدول رقم)

 % التكرار  املهارات  م

 2.1 5 معاجلتها.مهارات اختزال البيانات الضخمة و املعقدة و تنظيمها و  1

 3.8 9 اإلملام بقضايا حقوق امللكية الفكرية واخلصوصية املتعلقة باستخدام البيانات الضخمة. 2

 5.1 12 مهارات التنقيب عن البيانات ، ورسم النامذج التحليلية. 3

 8.1 19 القدرة عىل حتليل البيانات املرئية )الصور(ومتييز حمتواها و تنظيمها واسرتجاعها. 4

 8.1 19 مهارات التعامل مع الربامج احلسابية.  5

  STATISTICAL  ANALYSIS (SASمهارات التعامل مع الربامج اإلحصائية املختلفة ) 6

SOFTWARE 
16 6.8 

 4.2 10 إتقان لغات الربجمة  7

 8.1 19 القدرة عىل حتليل البيانات و تنظيمها واسرتجاعها بصورة منتظمة ورسيعة.  8

 5.1 12 مهارات تصميم األشكال اإلحصائية .  9

 5.9 14 مهارات رسم اخلرائط الذهنية.  10

 8.1 19 إتقان أساليب إدارة البيانات .  11

 6.4 15 القدرة عىل متييز املفيد من البيانات الضخمة .  12

 8.1 19 القدرة عىل الوصول إىل البيانات الضخمة.   13

 8.1 19 القدرة عىل اإلفادة من  من البيانات الضخمة .  14

 8.1 19 الوعى باحتياجات املستفيدين املختلفة من البيانات املهيكلة وغري املهيكلة. 15

 4.2 10 . القدرة عىل حتديد البيانات املتوافرة ىف أشكال خمتلفة و الربط بينها 16

 100 236 املجموع  

 

 المكتبات والمعلومات للتعامل مع البيانات الضخمة  يالمهارات الالزمة ألخصائي ( 9شكل رقم )
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رقم)  اجلدول  )5بدراسة  رقم  والشكل  حمل  9(  باملكتبات  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  أن  يتبني   )

املكتبات واملعلومات للتعامل مع    وأخصائي  هبا   ينبغى أن يتحىل الدراسة أكدوا أن هناك العديد من املهارات التى  

( عىل أن من  19البيانات الضخمة، حيث أكد مجيع أفراد الدراسة من أخصائيي املكتبات واملعلومات وعددهم )

 أهم املهارات التى ينبغى امتالكها:

 تنظيمها واسرتجاعها.القدرة عىل حتليل البيانات املرئية )الصور(ومتييز حمتواها و   •

 مهارات التعامل مع الربامج احلسابية.  •

 القدرة عىل حتليل البيانات و تنظيمها واسرتجاعها بصورة منتظمة ورسيعة.  •

 إتقان أساليب إدارة البيانات .  •

 القدرة عىل الوصول إىل البيانات الضخمة.  •

 القدرة عىل اإلفادة من  من البيانات الضخمة .  •

 ستفيدين املختلفة من البيانات املهيكلة وغري املهيكلة. الوعى باحتياجات امل  •

باإلضافة إىل ما سبق فقد أكد البعض منهم عىل رضورة التحىل بمهارات التعامل مع الربامج اإلحصائية  

من    STATISTICAL ANALYSIS SOFTWARE  (SASاملختلفة)  املفيد  متييز  عىل  القدرة  ذلك  ويىل 

أ  االعتامد  يتم  فال  رسم    ية البيانات  مهارات  إىل  باإلضافة  منها،  املفيد  واختيار  تقييمها  يتم  وإنام  متاحة  بيانات 

وأخريا رضورة إتقان   اإلحصائية،  األشكال  وكذلك مهارات تصميم   اخلرائط الذهنية للتعبري عن تلك البيانات

 بينها. والقدرة عىل حتديد البيانات املتوافرة ىف أشكال خمتلفة والربط  لغات الربجمة، 

 : المكتبات والمعلومات عند التعامل مع البيانات الضخمة بالمكتبة يتواجه أخصائي ي.الصعوبات الت6

تعانى املكتبات حمل الدراسة عددا من الصعوبات التى حتول دون االستفادة من البيانات الضخمة املتوافرة  

كتبة وفروعها ، وهو ما يوضحه اجلدول رقم  ىف حتسني وتطوير خدماهتا ودعم اختاذ القرار بامل لدهيا بشكل كاٍف 

 . (10( والشكل رقم) 6)

رقم) اجلدول  الت6باستقراء  الصعوبات  من  العديد  هناك  أن  يتضح  املكتبات    ي(  أخصائيي  تواجه 

من أكثر هذه الصعوبات    ه حيث أكدوا أن  واملعلومات باملكتبات حمل الدراسة عند التعامل مع البيانات الضخمة،

فراد ىف املكتبة لبعض البيانات العتقادهم بأهنا غري مهمة، وكذلك اجلهد الكبري املبذول من قبل  إمهال بعض األ

أخصائيي املكتبات واملعلومات للحصول عىل البيانات الضخمة،كام أكدوا أن البيانات الضخمة حتتاج إىل التأكد  

ها بإنشاء قسم خاص إلدارة وتنظيم و  من جودهتا قبل التعامل معها وحتليلها،أيضا عدم اهتامم املكتبة وفروع

 ( أكد  سبق  ما  إىل  باإلضافة  الضخمة،  البيانات  أكثر  15حتليل  من  أن  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  من   )
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الصعوبات التى تواجههم  عدم توفر اخلربة الكافية ىف استخدام البيانات الضخمة ، ولعل السبب ىف ذلك عدم  

مات عىل مهارات تنظيم البيانات الضخمة وحتليلها،كام يتطلب اإلفادة من  تدريب أخصائيي املكتبات واملعلو

البيانات الضخمة حتويلها إىل شكل قابل للتحليل وهو ما حيتاج إىل جهد كبري منهم، كذلك عدم دعمهم بأنشطة  

بعضهم أنه    توعوية  عن أمهية استخدام البيانات الضخمة  ىف بناء ثقافة استرشاف املستقبل لدهيم، وأخريا أكد 

 يعانى من عدم املعرفة بالتطبيقات أو املنصات املختلفة الالزمة لتحليل البيانات الضخمة. 

 تواجه أخصائيي المكتبات والمعلومات   يالصعوبات الت (6جدول رقم) 

 عند التعامل مع البيانات الضخمة بالمكتبة 

 % التكرار  الصعوبات  م

 9,7 15 استخدام البيانات الضخمة.عدم توفر اخلربة الكافية ىف  1

 5.8 9 عدم املعرفة بالتطبيقات أو املنصات املختلفة الالزمة لتحليل البيانات الضخمة. 2

 12,3 19 إمهال  بعض األفراد ىف املكتبة لبعض البيانات العتقادهم بأهنا غري مهمة.   3

 12.3 19 اجلهد الكبري املبذول للحصول عىل البيانات الضخمة.  4

 7,2 11 عدم الدعم والتشجيع عىل استخدام البيانات الضخمة من قبل املسئولني . 5

 11,1 17 عدم وجود قسم خاص إلدارة وتنظيم و حتليل البيانات الضخمة. 6

 9,7 15 عدم تدريب أخصائيي املكتبات واملعلومات عىل مهارات تنظيم البيانات الضخمة و حتليلها.  7

 9,7 15 اإلفادة من البيانات الضخمة حتويلها إىل شكل قابل للتحليل. يتطلب  8

 12,3 19 حتتاج البيانات الضخمة إىل التأكد من جودهتا. 9

عدم دعم أخصائيي املكتبات واملعلومات بأنشطة توعوية  عن أمهية استخدام البيانات الضخمة  ىف  10
 بناء ثقافة استرشاف املستقبل لدهيم  

15 9,7 

 100 154 املجموع  

ىف هذا الصدد رضورة عقد أنشطة توعوية ودورات ألخصائيي املكتبات واملعلومات باملكتبات    والرأي 

نشاء قسم خاص داخل املكتبات حمل  إورضورة    تهم بأمهية االعتامد عىل البيانات الضخمة حمل الدراسة، لتوعي

  ، عن كل ما يتعلق بالبيانات الضخمة وإدارهتا   إلدارة وتنظيم و حتليل البيانات الضخمة ويكون مسئوال  ؛الدراسة

عليها ىف   واالعتامد  الالزمة الستخدامها  باملهارات  املتعلقة  الدورات  املعلومات  وكذلك عقد  تطوير خدمات 

 ودعم متخذى القرار. 

 رابعا : النتائج 
 من خالل الدراسة امليدانية إىل جمموعة من النتائج أبرزها:   تم التوصل

كثرة عدد من لدهيم معرفة ودراية بمفهوم حتليل البيانات الضخمة واستخدامها ىف تطوير خدمات   •

%( وهى نسبة عالية،بينام من ليس لدهيم  68نسبتهم)املعلومات ودعم اختاذ القرار،حيث كانت  

 %(. 32دراية بلغت نسبتهم )
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اهلندسة   • كلية  بمكتبة  واملعلومات  املكتبات  ألخصائيي  بالنسبة  الضخمة  البيانات  مفهوم  تعدد 

 وفروعها،حيث أفاد الكثري منهم بأن البيانات الضخمة هى بيانات كثرية بحاجة إىل التحليل. 

االس • جماالت  حمل  تعددت  فروعها  و  اهلندسة  كلية  مكتبة  ىف  الضخمة  البيانات  حتليل  من  تفادة 

املتجددة  املستفيدين  باحتياجات  التنبؤ  عىل  الضخمة  البيانات  حتليالت  تساعد  حيث  الدراسة 

واملتطورة من املكتبة، وذلك من خالل بيانات املستفيدين الواردة للمكتبة عرب أدوات التواصل  

 دين واملكتبة.املتعددة بني املستفي

إمكانية توظيف حتليالت البيانات الضخمة لتطوير خدمات املعلومات ودعم اختاذ القرار باملكتبة،   •

جاذبية   أكثر  جديدة  خدمات  لتقديم  الصحيح  التخطيط  ىف  منها  االستفادة  يمكن  حيث 

املعلومات   خدمات  تقييم  ىف  أيضا  الضخمة  البيانات  حتليالت  توظيف  يمكن  للمستفيدين،كام 

 % من إمجاىل االستجابات. 15.2املقدمة ومعرفة مدى جدواها لدى املستفيدين وذلك بنسبة  

أخصائي • هبا  يقوم  التى  املهام  البيانات   و من  مع  التعامل  من  ليتمكنوا  واملعلومات  املكتبات 

الضخمة:مراجعة وتقييم أنظمة مجع وحتليل البيانات، وتقديم توصيات ملتخذى القرار لتطويرها،  

 حركة البيانات داخل املكتبة وحتديد إمكانات التحليل.   ثم فهم

من أهم املهارات التى ينبغى امتالكها: القدرة عىل حتليل البيانات املرئية )الصور(ومتييز حمتواها و   •

واسرتجاعها،   احلسابية،و تنظيمها  الربامج  مع  التعامل  البيانات و مهارات  حتليل  عىل  القدرة 

 إتقان أساليب إدارة البيانات. و منتظمة ورسيعة، وتنظيمها واسرتجاعها بصورة 

تعانى املكتبات حمل الدراسة عددا من الصعوبات التى حتول دون االستفادة من البيانات الضخمة   •

ىف حتسني وتطوير خدماهتا ودعم اختاذ القرار باملكتبة وفروعها،ومن    املتوافرة لدهيا بشكل كاٍف 

البيانات العتقادهم بأهنا غري مهمة،  أكثر هذه الصعوبات إمهال بعض األفرا د ىف املكتبة لبعض 

البيانات  عىل  للحصول  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  قبل  من  املبذول  الكبري  اجلهد  وكذلك 

 الضخمة.    

 خامسا: التوصيات

يب  بناء عىل اإلجابات اخلاصة بتساؤل الصعوبات التى تواجه أخصائيي املكتبات واملعلومات يط            

 للباحثة أن تتقدم بالتوصيات التالية: 

و   • الضخمة  البيانات  تنظيم  مهارات  واملعلومات عىل  املكتبات  تدريبية ألخصائيي  دورات  عقد 

 حتليلها، والتطبيقات املستخدمة ىف ذلك. 



... واقع استفادة املكتبات اجلامعية من حتليالت البيانات الضخمة 136  

 

 عن إدارة وتنظيم و حتليل البيانات الضخمة.  إنشاء قسم خاص باملكتبة يكون مسئوال  •

 دعم وتشجيع أخصائيي املكتبات واملعلومات عىل استخدام البيانات الضخمة من قبل املسئولني.  •

توعوية وورش عمل ألخصائيي املكتبات واملعلومات عن أمهية حتليالت البيانات   ة عمل أنشط •

 ر واسترشاف املستقبل. الضخمة ىف تطوير خدمات املعلومات ودعم متخذى القرا

 التأكد من جودة ومصداقية البيانات الضخمة قبل حتليلها وتنظيمها.  •

● ●●  

 قائمة املصادر
اتقان، مجلة   لنظام تقييمية دراسة :سعود الملك في جامعة  القرار واتخاذ الضخمة البيانات .(2018الأكلبى،على)

  )تاريخ الإتاحة https://doi.org/10.5339/jist.2018.15  دراسات المعلومات والتكنولوجيا . متاح فى:
2/9/2019.) 

 البيانات الضخمة ومجالات تطبيقها.متاح فى: . (2016البار، عدنان مصطفى)
future-way-draw-statistics-data-https://www.sasapost.com/big ( 2020 /3/1)تاريخ الإتاحة 

 فى: متاح   Big dataالبيانات الضخمة .(2017الحكيم، مازن سمير)
http://scbaghadad.edu.ia/sciencmag/og ( 2020 /5/1 )تاريخ الإتاحة 

ياعى، ينب ) الر   للتعامل مع البيانات الضخمة، ماتالأدوار الجديدة لأخصائي المعلو .(2018سليمان والطيب، ز
) تاريخ   https://doi.org/10.5339/jist.2018.16مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا . متاح فى: 

 (. 2019/ 9/ 2الإتاحة
 :الإستراتيجي والتخطيط القرار اتخاذ دعم في ودورها الضخمة البيانات .( 2018، سعيد)ةجمال وعراب السالمى،

 البيانات"العربي الخليج فرع / المتخصصة الم كتبات لجمعية والعشرين الرابع السنوي  وصفية. المؤتمر دراسة
يق :استثمارها وآفاق الضخمة  عمان، سلطنة  – مسقط ، 2018 مارس 8-6المعرفي" التكامل نحو الطر

 .(15/8/2019)تاريخ الإتاحة https://www.researchgate.net/publication/334194323متاح فى: 
لدى العاملين فى الم كتبات الأكاديمية: دراسة  big dataالوعى بمفهوم البيانات الضخمة .(2018يونس) ابكة،والش

 :متاح فى (.2018)مارس  Library and information scienceحالة .
http://www.researchgate.net/publication/325320826 ( 3/9/2019)تاريخ الإتاحة 

اختراع أم تحديث متاح فى  البيانات الضخمة:.( 2014ار)بن هندة، مخت
http://www.benhenda.com/ara/ ( 2020 /5/1)تاريخ الإتاحة 

 دور وأثر واقعها :قابوس السلطان جامعة مكتبات في الضخمة البيانات .(2018عبد الل  ه ) عبد الل  ه،خالد والهنائى،

https://doi.org/10.5339/jist.2018.15
https://www.sasapost.com/big-data-statistics-draw-way-future
http://scbaghadad.edu.ia/sciencmag/og
https://doi.org/10.5339/jist.2018.16
https://www.researchgate.net/publication/334194323
http://www.researchgate.net/publication/325320826
http://www.benhenda.com/ara/


 137 أسامء حسني حممد د. 

 

 - 9 .المجلد ..المعلومات لتكنولوجيا العراقية الخدمات. المجلة تحسين في منها ستفادةلال وسيط كمتغير مدراءال
 متاح فى: 1 .العدد

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor (115/9/2019 الإتاحة )تاريخ . 
بية،مجلة   بالدول  المستدامة دعم التنمية  في الضخمة البيانات (. دور2019مقنانى،صبرينة وشبيلة، مقدم) العر

 (.2/9/2019)تاريخ الإتاحة https://doi.org/10.5339/jist  دراسات المعلومات والتكنولوجيا.متاح فى:
Ahmad, K., JianMing, Z. and Rafi, M. (2019), "An analysis of academic librarians 

competencies and skills for implementation of Big Data analytics in libraries: A 
correlational study", Data Technologies and Applications, Vol. 53 No. 2, pp. 201-
216. https://doi.org/10.1108/DTA-09-2018-0085. 

   https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DTA-09-2018-full/html    
(Cited 3-6-2020) 

Bieraugel, M (2013). Keeping up with Big Data. Association of College & Research 
Libraries (ACRL). Available from: 
http://www.ala.org/acrl/publications/keeping_up_with/big_data (ID: 5464155f-
6348-7324-8d31) (cited 5-3-2020) 

Grobelnik. Marko (2012) Big data tutorial. Available from: 
http;//www.slideserve.com (cited 3-1-2020) 

Garattini, C., Raffle, J., Aisha, D.N. et al. (2019). Big Data Analytics, Infectious 
Diseases and Associated Ethical Impacts. Philos. Technol. 32, 69–85. 
https://doi.org/10.1007/s13347-017-0278-y 

 Jharotia, Anil Kumar (2016). Big Data Technology: Big Opportunity for Librarians 
Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/326972552_Big_Data_Technology_Big_O
pportunity_for_Librarians. (Cited 8-4-2020). 

Mishra, A. S. (2015) .Information professionals and big data.IJARCSSE, Vol. 5, No. 9. 
p. 123-129. (Cited 8-4-2020). 

Reinhalter, L., Wittmann, R., Block, R .J. (2015). The library: Big data’s Boomtown. 
The Serials Librarian, 67(4), PP. 363-372, DOI: 10.1080/0361526X.2014.915605. 
Available from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1 

080/0361526X.2014.915605?journalCode=wser20. (Cited 3-1-2020) 

https://doi.org/10.5339/jist.2019.4
https://doi.org/10.1108/DTA-09-2018-0085
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DTA-09-2018-0085/full/html
https://doi.org/10.1007/s13347-017-0278-y
https://www.researchgate.net/profile/Anil_Jharotia


... واقع استفادة املكتبات اجلامعية من حتليالت البيانات الضخمة 138  

 

Shearer, B. (2016). Librarians Competencies Profile for Research Data Management,. 
Available from: https://www.coar-repositories.org/files/Competencies-for-
RDM_June-2016.pdf (cited 7-5-2020). 

Stanton, J. (2012). Data Science: What’s in it for the New Librarians? Information 
Space, 9(20), P. 2017 Available From: 
https://ischool.syr.edu/infospace/2012/07/16/data-science-whats-in-it-for-the-
new-librarian/ (cited 7-5-2020). 

Sumi thra.J (2014).Mining Big data current status and forecast to the future 
.International journal of computer science and information technology  research 
.vol2.Issue3. Available from:http;//www.researchpublish.com (cited 3-6-2020). 

Teague, E & Legeros, J. (2014). Big Data’s role in Information-centric Organization. 
Information Outlook 18 (03). Available from: https://www.sla.org/wp-
content/uploads/2014/12/BigDataRole.pdf (Cited 5-3-2020) 

● ●●  

 ( استبيان الدراسة 1ملحق رقم )  
 الزميل)الزميلة( الفاضل/ة

 حتية طيبة وبعد،،،    

تطوير خدمات         دف إىلهييرجى التفضل بالتعاون مع الباحثة باإلجابة عن أسئلة هذا االستبيان الذي  

 بمكتبة كليتكم املوقرة ؛  املعلومات ودعم اختاذ القرار 

 يرجى التكرم بمالحظة ما يىل : كام

،  ال توجد إجابات صحيحة و أخرى خاطئة، لكن اإلجابة املطلوبة هى التى تعرب عن رأيك بصدق •

 و دقة. ووضوح ، 

البحث   • التامة ، كام أهنا لن تستخدم إال ألغراض  التى سوف تذكرها ستحاط بالرسية  البيانات 

 العلمى فقط. 

  

https://ischool.syr.edu/infospace/2012/07/16/data-science-whats-in-it-for-the-new-librarian/
https://ischool.syr.edu/infospace/2012/07/16/data-science-whats-in-it-for-the-new-librarian/
https://www.sla.org/wp-content/uploads/2014/12/BigDataRole.pdf
https://www.sla.org/wp-content/uploads/2014/12/BigDataRole.pdf
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 د بيانات متهيدا ملعاجلتها. :هى البيانات املنظمة ىف صورة جداول أو قواعالبيانات املهيكلة •

املهيكلة • يوميا من: كتابات نصية  البيانات غي  تنتج من األشخاص  التى  البيانات  : هى 

 وصور،وفيديو،ورسائل،ومواقع اإلنرتنت؛ وغري ذلك. 

 مع خالص الشكرحلسن تعاونكم        

 الباحثة           

 بيانات عامة 

 .الوظيفة :..................... 3     .........:..... تخصص.ال2: ....................... املؤهل .1

 أوال: مفهوم تحليل البيانات الضخمة 

 ؟ ىف مكتبتك هل لديك علم بمفهوم البيانات الضخمة وحتليالهتا لالستفادة منها 

 نعم )    (                      ال )   (    

 لضخمة؟          ) يمكنك اختيار أكثر من إجابة( ما مفهومك للبيانات ا

 )  (          أ. كميات كبرية من البيانات.                                               

 ب. كميات هائلة من البيانات غري املعاجلة.                            )   ( 

 )   (                       بيانات كثرية بحاجة إىل التحليل .                 جـ. 

 بيانات يتم توليدها يوميا بواسطة املستخدمني.                    )   (  د.

 خرى،ومن ختصص آلخر.  )   ( أفهوم نسبى خيتلف من مؤسسة إىل امل   هـ. 

 ذكرها(........................................................ أخرى )يرجى  و.

 مجاالت االستفادة من تحليل البيانات الضخمة فى المكتبة ثانيا:

 حدد جماالت اإلفادة من حتليل البيانات الضخمة  بمكتبتك؟    

 (√ ضع ) العبارة  م

  التنبؤ باحتياجات املستفيدين املتجددة واملتطورة من املكتبة .      1

إثراء جمموعات املكتبة باملصادر املتنوعة بام ىف ذلك قواعد البيانات وتطبيقات اهلواتف الذكية،ووسائل   2
 التواصل االجتامعى.                                     

 

  . ل أفضل للمستفيدين وذلك نتيجة التنبؤ باحتياجاهتمتقديم خدمات معلومات مطورة أو بشك 3

  . املساعدة ىف دعم اختاذ القرار داخل املكتبة  4

  أخرى )يرجى ذكرها(......................................................  5
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 اتخاذ القرار بالمكتبة تطوير خدمات المعلومات و دعم لتحليالت البيانات الضخمة  توظيف: كيفية ثالثا

ىف تطوير اخلدمات ودعم اختاذ     Big Data Analyticsحتليالت البيانات الضخمة    كيف يمكن توظيف

 القرار باملكتبة؟

 (√ ضع ) العبارة  م

لتقديم املؤرشات الالزمة لدعم البحث  عمل التحليالت اإلحصائية للبحوث املتاحة عىل قواعد البيانات؛ 1
 العلمى.

 

  التخطيط الصحيح لتقديم خدمات جديدة أكثر جاذبية للمستفيدين.  2

  حتسني عمليات اختاذ القرار بشأهنم.  مما يساهم ف توفري بيانات ومؤرشات إحصائية معرفية للمستفيدين؛ 3

  هتم. إنشاء الروابط والصفحات اإللكرتونية ؛لتوجيه املستفيدين إىل مزيد من مصادر املعلومات وفقا الحتياجا 4

  معرفة سلوك املستفيد وتغيرياته وكيفية االستفادة من املجموعات . 5

  حتليل سجالت اإلعارة وحتديد العناوين األكثر إعارة ؛لتحديد احتياجات املستفيدين من خالهلا. 6

  تقييم اخلدمات املقدمة و مدى جدواها. 7

  التعرف عىل سلوكهم جتاه املكتبة. إنشاء قواعد بيانات للمستفيدين تفيد ىف  8

  أخرى )يرجى ذكرها(............................................................  9

 مهام أخصائيي المكتبات والمعلومات داخل المكتبة للتعامل مع البيانات الضخمة  :رابعا

 البيانات الضخمة؟ حدد مهام أخصائيي املكتبات واملعلومات للتعامل مع 

 (√ ضع) املهام  م

  فهم حركة البيانات داخل املؤسسة ،وحتديد إمكانات التحليل. 1

  التأكد من جودة وتوثيق البيانات وتكاملها.  2

  بناء نامذج إحصائية. 3

  مراجعة وإصالح  مجيع املشكالت املتعلقة بالبيانات، والتواصل مع املطورين.  4

  تطوير اآلليات ونظم التنقيب عن البيانات ؛لتحليل ومعاجلة البيانات الضخمة. 5

  مراجعة وتقييم منصات أو أنظمة مجع وحتليل البيانات،وتقديم توصيات لتطويرها 6

  ........................................ أخرى)يرجى ذكرها(............ 7

 خامسا: المهارات الالزمة ألخصائيي المكتبات والمعلومات للتعامل مع البيانات الضخمة 

الضخمة   البيانات  مع  للتعامل  باملكتبة  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  يمتلكها  التى  املهارات  ما 

 واالستفادة منها؟  

 (√ ضع) املهارات  م

  مهارات اختزال البيانات الضخمة و املعقدة و تنظيمها و معاجلتها. 1

  باستخدام البيانات الضخمة.اإلملام بقضايا حقوق امللكية الفكرية واخلصوصية املتعلقة  2

  مهارات التنقيب عن البيانات ، ورسم النامذج التحليلية. 3

  القدرة عىل حتليل البيانات املرئية )الصور(ومتييز حمتواها و تنظيمها واسرتجاعها. 4

  مهارات التعامل مع الربامج احلسابية.  5

 (SASاملختلفة )مهارات التعامل مع الربامج اإلحصائية  6

STATISTICAL  ANALYSIS  SOFTWARE 

 

  إتقان لغات الربجمة  7

  القدرة عىل حتليل البيانات و تنظيمها واسرتجاعها بصورة منتظمة ورسيعة.  8

  مهارات تصميم األشكال اإلحصائية .  9
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 (√ ضع) املهارات  م

  مهارات رسم اخلرائط الذهنية.  10

  إتقان أساليب إدارة البيانات .  11

  القدرة عىل متييز املفيد من البيانات الضخمة .  12

  القدرة عىل الوصول إىل البيانات الضخمة.   13

  القدرة عىل اإلفادة من  من البيانات الضخمة .  14

  املهيكلة.الوعى باحتياجات املستفيدين املختلفة من البيانات املهيكلة وغري  15

  القدرة عىل حتديد البيانات املتوافرة ىف أشكال خمتلفة والربط بينها. 16

  أخرى)يرجى ذكرها(................................................  

 : الصعوبات التى تواجه أخصائيي المكتبات والمعلومات عند التعامل مع البيانات الضخمة بالمكتبة سادسا

 الصعوبات التى يواجهها أخصائيي املكتبات واملعلومات عند التعامل مع البيانات الضخمة ما 

 (√ ضع) الصعوبات  م

  عدم املعرفة بالتطبيقات أو املنصات املختلفة الالزمة لتحليل البيانات الضخمة. 1

  عدم توفر اخلربة الكافية ىف استخدام البيانات الضخمة. 2

  إمهال  بعض األفراد ىف املكتبة لبعض البيانات العتقادهم بأهنا غري مهمة.   3

  اجلهد الكبري املطلوب للحصول عىل البيانات الضخمة. 4

  عدم الدعم والتشجيع عىل استخدام البيانات الضخمة من قبل املسئولني . 5

  الضخمة.عدم وجود قسم خاص إلدارة وتنظيم و حتليل البيانات  6

  عدم تدريب أخصائيي املكتبات واملعلومات عىل مهارات تنظيم البيانات الضخمة و حتليلها.  7

  يتطلب اإلفادة من البيانات الضخمة حتويلها إىل شكل قابل للتحليل.  8

  حتتاج البيانات الضخمة إىل التأكد من جودهتا. 9

عدم دعم أخصائيي املكتبات واملعلومات بأنشطة توعوية  عن أمهية استخدام البيانات الضخمة  ىف بناء  10
 ثقافة استرشاف املستقبل لدهيم 

 

  أخرى )يرجى ذكرها(...............................................  16

 مع خالص الشكرحلسن تعاونكم       

 الباحثة          
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Today, information institutions especially university libraries, are facing the 

inevitability of dealing with the big data that emerged as a result of the digital boom which 
increases in size and quality due to the use of various information technologies by these 
libraries. Therefore, The faculty of Engineering library is concerned with dealing with the 
big data in many activities such as the acquisition of various information sources, the 
availability of searching in the available databases on the Knowledge Bank, the statistical 
analytics of the used data , the managing of researching data by many tools , the use of 
social media and other. 

Based on the above, the study sought to determine the real benefits of big data analytics 
in the library of the Faculty of Engineering in Alexandria, in addition identifying how to 
benefit from big data analytics in developing information services provided to users and 
supporting decision-making, as well as identifying the tasks performed by them to benefit 
from big data analytics, also identifying the skills needed for them to deal with it. The study 
also sought to identify the difficulties face the librarian in dealing with big data ,The study 
relied on the case study approach in order to look more closely at the extent to which the 
libraries of the faculty of Engineering benefit from analytics of big data through personal 
interviews, and a questionnaire that covers the basic aspects of the study, Among the most 
important findings of the study: the various areas of benefit from big data analytics, as big 
data analytics helped to predict the evolving and renewable needs of the users from the 
library, through the users data coming to the library by multiple communication tools 
between them and the library. 

 
Key words: Big data - data analysis - development of information services - data 

science.. 
  


