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 املستخلص 
الكتب  هدفت هذه الدراسة إىل بيان درجة الوعى بمفهوم البيانات الضخمة وخصائصها ىف مكتبة دار  

القومية  املرصية ، مع حتديد أهم مصادر توافرها ، والكشف عن استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية  

املو،  هتا إلدار ،    هم ىف حتسني اخلدمات املقدمة ،إظهار أمهيتها ودورها  التى تواجهَها  التحديات  إبراز أهم  مع 

  ، املتبعة حلاميتها  الطرق  املوبيان  التحليىل،باستخدام  الوصفى  توافر   نهج   : نتائجها  أهم  العديد من    وكان من 

بالنسبة   اخلاصة  إلدار للبنية  االستعدادات  والتنظيمية  واإلدارية  القومية   هتا التحتية  الكتب  دار  مكتبة  ،    داخل 

ما له عالقة  بجميع فئاهتم بحاجة إىل اخلربات املختلفة ف التعامل مع كل  بداخلها    الغالبية العظمى من العاملنيو

من اقتناء، وتنظيم وتنقيب، وحتليل ، ألن حجم البيانات ف تزايد مستمر يصل إىل حد االنفجار، والتعامل    ا؛هب

مستمرمن خالل عقد    بشكل لهم  مع البيانات الرقمية أصبح أمًرا ال مفر منه، وعليه فهناك حاجة متزايدة لتأهي

هبا والتشجيع عىل  للتعامل مع التقنيات املتطورة املرتبطة    ندوات وورش عمل ودورات تدريبية حول إدارهتا ،

                                                                                      . استخدامها من قبل متخذى القرار

املفتاحية: الضخم  الكلامت  الضخمة؛ ة؛البيانات  البيانات  القومية  إدارة  املرصية  ؛املكتبات  الكتب  ؛  دار 

 . اخلصوصية املعلومات
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 التمهيد  0/1
التكنولوجيا اجلديدة، واملكتبات ككل   املنظامت املجتمعية ليست    تتغري املنظامت وتتكيف باستمرار مع 

ورات  وأن تتوقع التط  ، بمنأى عن هذه التغريات لذلك يتوجب عليها أن تفهم االجتاهات التكنولوجية احلديثة

والتي متكنها من تطوير أساليب عملها   املبتكرة  التقنية  احللول  قادرة عىل االستفادة من  املستقبلية حتى تكون 

 وزيادة تأثريها عىل اجلمهور. 

كام    ،متثل البيانات أهم مظاهر القوة ف عامل اليوم والغد واملورد األكثر أمهية ف القرن احلادي والعرشينو

البيانات الضخمة، حتدًيا رئيسًيا أمام    يمثل استخراج القيمة البيانات واعتامد مشاريع  من هذا الكم اهلائل من 

وسيكون ذلك  ،  املكتبات اليوم، من أجل التقاط التصورات ف الوقت احلقيقي وتلبية توقعات مستفيدهيا بكفاءة

 (. (Rinee, 2014  ووسيلة أفضل إلدارهتا ، بمثابة قوة دفع هلا، وحمرك النمو والتقدم املجتمعي  

شكل   ف  اجلذري  االختالف  حيث  املكتبات،  يواجه  الذي  األكرب  التحدي  الضخمة  البيانات  وتشكل 

ف سبيل إتاحتها    والزال ات إنتاجها وطبيعة صدورها وأوجه اإلفادة منها، فقد حدث تغري رسيع  آليالبيانات و

وبالتايل فقد ،  وآليات تعاملها مع تلك البياناتوطرق الوصول إليها، واملتطلبات الوظيفية ملؤسسات املعلومات  

إدارهتا،   وإشكاليات  الضخمة  البيانات  طبيعة  مع  تتناسب  جديدة  أدواًرا  تأخذ  أن  املكتبات  عىل  لزاًما  بات 

متناول   ف  وجعلها  إليها،  الوصول  وتسهيل  الضخمة،  البيانات  فائدة  تعظيم  بغية  معها؛  التعامل  وأدوات 

ينعكس عىل رفع معدالت توظيفها ف خمتلف املجاالت، ومما يعزز من مستقبل املكتبات عىل  املستفيدين منها، مما  

أنواعها  واحتالهلا  اختالف  كام سيصبح  ،  التطور،  ومتغرياته شديدة  اجلديد  الواقع  ف  مهمة    متخصصو مكانة 

و  البيانات،  وحتليل  وتقييم  إجياد  ف  وخرباء  للبيانات  أخصائيني  واملعلومات،  معلومات  املكتبات  إىل  حتويلها 

سرتاتيجية، وذلك ف ضوء فهم متكامل إلثبات استخدام  متناغمة تؤدي إىل نتائج متكن من اختاذ القرارات اإل

 (.(Hawe, 2014  البيانات الضخمة حلل املشاكل اليومية 

شوائب  أن يضع ف االعتبار القيمة هلذه البيانات بإبرازها وإزالة الغموض وال   ملتخصصوما يتطلب من ا

قيام  املناسبة  منها، وجعلها متاحة وحتمل ف طياهتا  القرارات  البياناتألنه    الختاذ  كلام كانت    ،كلام زادت قيمة 

 احلاجة إليها أكثر. 

وهذا هو املصطلح الذي تم استخدامه للداللة عىل أمهية    ،نفط القرن الواحد والعرشين  : والبيانات هي

البيانات ف العرص احلايل، وكام ف حالة النفط اخلام، ال يمكننا استعامله واالستفادة منه إال ف حال تكريره، كذلك  

تزايد    وقد  ها وحتليلها واستخراج ما ينفع منها ويفيد،تهي البيانات، ال يمكننا االستفادة منها إال ف حال تنقي
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بشكل ملحوظ من قبل الرشكات من جهة، واألفراد الراغبني بتعلم    2012االهتامم بعلم البيانات ف هناية عام  

 (.wang; chen,2016)املجال من جهة أخرى اهذ

 :بيانات الضخمةالتاريخية لل والجذور تعريفال

ويبويبديا لقد   الضخ  Webopedi    (Beal, 2017)عرفت موسوعة  بأهنا البيانات  تستخدم  "  :مة  عبارة 

قواعد   باستخدام  معاجلتها  الصعب  من  لدرجة  املنظمة،  وغري  املنظمة  البيانات  من  هائل  حجم  عىل  للداللة 

التقليدية  الربجميات  وتقنيات  أما    "البيانات    :بأهنا فتعرفها    (Inestopedia, Uc, 2017)نغستوبيا إموسوعة  ، 

غري املنظمة، ورسعة ف إنشائها وجتميعها، ونطاق تغطية كم من نقاط  عبارة عن نمو ف حجم البيانات املنظمة و"

ف حني يعرف قاموس أكسفورد  ،   صل ف صيغ خمتلفة تالبيانات، وتأيت البيانات الضخمة من مصادر متعددة، و

(Oxford Univerery, press, 2017)   جمموعات من البيانات اهلائلة، والتي يمكن    "  :البيانات الضخمة بأهنا

خاصة فيام يتعلق بسلوك اإلنسان  بحتليلها بواسطة احلاسب اآليل للكشف عن األنامط واالجتاهات واملؤسسات و

الضخمة البيانات  إدارة وحفظ  نحو  اجتاهها  املعلومات ف  تكنولوجيا  والكثري من رشكات  وأخرًيا  "وتفاعله، 

تراكم من البيانات الضخمة  "  : البيانات الضخمة بأهنا   (Merriam Wesiter, 2017)يعرف قاموس مريام ويسرت  

التقليدية البيانات  قواعد  إدارة  بأدوات  معاجلتها  يمكن  لدرجة ال  واملعقدة  من  ،    للغاية  العديد  أجريت  ولقد 

الدراسات حول أصول وبدايات مصطلح البيانات الضخمة من وجهة نظر األكاديميني ورجال الصناعة وعلم  

  وقد  Silcon Graphicواالقتصاد، ومنها جون مايش وآخرون برشكة سيليكون جرافيك    احلاسب واإلحصاء 

عالقة وثيقة بالبيانات الضخمة ف منتصف التسعينيات وعادة    و أنتج عمل مجاعي غري منشور وغري أكاديمي ذ

ملستخدمة  ما تتضمن البيانات الضخمة جمموعات بيانات ذات أحجام تتخطى قدرة أدوات الربامج املعروفة وا

ولقد ظهرت أول املراجع األكاديمية البارزة  ،  "الختيار البيانات وتنظيمها ومعاجلتها خالل فرتة زمنية مقبولة

  ، م ف اإلحصاء واالقتصاد2000ودي بولد عام    ،ندوركيا ف علوم احلاسب اآليل أ م بواسطة وايس و1998عام  

أنتج دوجالس الين برشكة جارتنر عمال  م  ابارز  كام  أكاديمي غري  وانترش مصطلح    ،نشور وغري  وحالًيا ظهر 

وهو عامل متخصص    (Hellenstein, 2017)  جوهيلرشتاين  ، ويعدالبيانات الضخمة ف العديد من التخصصات 

الواليات املتحدة األمريكية، من أوائل من أشاروا ف  بكيل،  وبريوف احلاسب اآليل يعمل ف جامعة كاليفورنيا،  

دن  2008نوفمرب   اإليكونوميستإىل  جملة  حتدثت  حني  ف  البيانات  ف  صناعية  ثورة   The Economist)و 

Newspaper Limited, 2010)  2010عن طوفان بيانات ف أوائل عام . 

زيادة  و مثل:  األبعاد،  ثالثية  كعنارص  البيانات  نمو  وفرص  حتديات  حالًيا(  )جارترت  ميتا  عرفت رشكة 

  ،البيانات الصادرة والواردة(، والتنوع )تنوع أنواع البيانات ومصادرها(  احلجم )كم البيانات(، والرسعة )رسعة
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الثالثي   النموذج  استخدام  األخرى ف  الرشكات  من  والعديد  البيانات    ”Jva“وتستمر رشكة جارترت  لوصف 

 .(Beyer, 2011)الضخمة 

الرئيسية والفرعية    املكونات  (Manya; et al, 2011)أوضح تقرير معهد ماكينزي الدويل    2011وف عام  

يل البيانات، مثل: تعلم اآللة، ومعاجلة اللغة الطبيعية، وتكنولوجيا  لللبيانات الضخمة، كالتايل: هي تقنيات لتح

مثل الضخمة  مثل  :البيانات  العرض  وإمكانية  البيانات،  وقواعد  السحابية  واحلوسبة  االصطناعي    : الذكاء 

 ائل العارضة للبيانات.الرسومات واخلرائط والصور وغريها من الوس

 : البيانات الضخمة  أسباب ظهور

ات وزيادة حجمها وشدة تنوعها  انمجلة من الظروف والعوامل ساعدت عىل هذا االنفجار ف البيهناك  

 نذكر منها: 

ظهور تقنيات إنرتنت األشياء التي تتيح جلميع األجهزة التواصل مع بعضها والرتابط بتقنيات   -

الباب والشباك واحلوائط والثالجة وكل ما ف البيت    ،وإنتاج بيانات جديدةاإلنرتنت   فيكون 

 معه.  باإلنرتنت ومتفاعال  متصال

املحاكاة الفيزيائية املعقدة    :ظهور جماالت بحثية تنتج بيانات ضخمة جًدا ال بد من حتليلها مثل -

الشبكات االجتامعية التي  ظهور  ،    (2017والبحوث البيولوجية والبيئية وعلم األرصاد )سليم،  

القوانني التي  ، وترسل كاًم ضخاًم من البيانات عىل مدار الساعة ومن خمتلف اهليئات واجلهات

انخفاض تكاليف ختزين  ، مع حتتم رضورة بقاء هذه البيانات ف قواعد البيانات ملتابعة املجرمني

 . البيانات عىل غرار نظم احلوسبة السحابية

وزارة تكنولوجيا املعلومات  )ى األسباب التالية هلذه الطفرة من البيانات  مصادر أخر  توضح  كام -

و  2016،واالتصاالت  فا (،  العريض  للنطاق  املتسارع  واجلوال ئالنمو  للثابت  الرسعة  ،  ق 

تقدم وسائل االتصال والتواصل بني اآلالت )آلة إىل  ، والطاقة املتعاظمة للحوسبة السحابيةو

 آلة(. 

 مة:خصائص البيانات الضخ

الضخمة وهي للبيانات  ثالث خصائص  جارتنر  مؤسسة  وأضافت    :حددت  والتنوع  والرسعة  احلجم 

بعدين )  (SASملصداقية باعتبارها البعد الرابع للبيانات الضخمة، وأضافت رشكة الربجميات  ا  )  (IBMرشكة  

للبيانات الضخمة، ومع    عرضت أوراكل القيمة كبعد إضافو  (Kshetri, 2016)التغري والتعقيد    :إضافيني  ومها 

 مرور الوقت أضاف الباحثون خصائص أخرى تتعلق بسالمة البيانات: 
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  ( خصائص البيانات الضخمة1جدول رقم ) 

، والذي يتطلب مساحة ختزين ضخمة تفوق ءتشري هذه اخلاصية إىل توليد حجم كبري من البيانات يتزايد بإطرا Volumeاحلجم 
 (Brown ; burd, 2015)قواعد البيانات التقليدية 

 تعني رسعة تدفق البيانات والتي تتطلب رسعة معاجلة البيانات وحتليلها ف الوقت احلقيقي.   Velocityالرسعة 

 تتنوع من بيانات مهيكلة إىل بيانات غري مهيكلة.تعني أن البيانات الضخمة تشمل أنواع عديدة من األشكال حيث  Varietyالتنوع 

املصداقية  
Veracity 

بسبب عدم الدقة،  ينشأوتشري تلك اخلاصية إىل عدم الثقة الكامنة ف البيانات وعدم اليقني من مصادرها، وكالمها 
 والتأخري، وعدم االتساق، والتضليل ف البيانات.

 .(Kshetri, 2016) الكيفية التي تتغري هبا البيانات باستمرار وتشري تلك اخلاصية إىل Volatilityالتغري 

التعقيد  
Complexity 

ويشري التعقيد إىل تعدد مصادر البيانات، حيث يتم مجع البيانات من جمموعة كبرية من املصادر، حيث يكون من  
 .(Kshetri, 2016)الصعب مجع وتنظيف وختزين ومعاجلة البيانات غري املتجانسة 

وهي سمة تصف اهلدف الرئيس جلمع مثل هذا الكم اهلائل   (Kuurila, 2016)القيمة هي جوهر البيانات الضخمة  Valueيمة الق
 من البيانات، وتوضح القيمة ما إذا كانت البيانات تولد رؤى وفوائد مفيدة أم ال. 

االضمحالل  
Decay 

ضمحالل، ويشري إىل انخفاض قيمة البيانات عىل مر بعًدا إضافيًا للبيانات الضخمة وهو اال  (Lee, 2017)اقرتاح 
 الزمن.

 بالنسبة للمكتبات:ة البيانات الضخمة أهمي

تتعدد نواحي استفادة قطاع املكتبات واملعلومات من البيانات الضخمة، فهي بشكل عام تتيح تعزيز عملية  

استخدامها ف قطاع املكتبات واملعلومات،  اختاذ القرار واكتشاف املعرفة وحتسني العمل برمته، أما عن فرص  

التالية: النقاط  املستفيدينففندرجها ف  التخزين ، و هم وجذب  ،  حتسني احلوار مع املستفيدين ، وتكلفة ومتويل 

املوردين والعمالء والتي متكن من اختاذ  يمن خالل اختبارات صحوذلك  تنفيذ حتليل املخاطرو ة مفصلة عن 

خم  وجود  حال  ف  أحدهماإلجراءات  من  و اطر  البيانات،  وتأمني  احلقيقي ،  الزمن  ف  تتيح   التخصيص    ألهنا 

لكرتوين ف الزمن احلقيقي  تخصيص حمتوى وشكل وطبيعة بوابة أو موقع املكتبة اإل بحتليالت البيانات الكبرية  

حتليل  ، وات املكتبة تقليل كلفة صيانة عتاد وجتهيزى ، فضاًل عن  لكرتونبام يالئم كل مستفيد يزور موقع املكتبة اإل

املوظفني:  املوظفني  حيث  سلوك  عن سلوكيات  متكامل  تشخيص  ف  الضخمة  البيانات  حتليل  أدوات  تساعد 

الذين يقدمون أداء متفوًقا، وطرق حتسني أدائهم وكذلك الطرق األفضل التي متكن من تكوين فرق عمل ناجحة  

 إدارة عالقات العمالء، واخلدمات اللوجستية وخاطر،  إدارة امل : مثل، حتسني العمليات الداخلية، و ف املكتبة 

  (Archimag,2015و،)  ،القائمة واخلدمات  املنتجات  اجلديدة،  و حتسني  واملنتجات  اخلدمات  تطوير 

،ودعم املؤرخني وأبحاث  االستفادة من املعلومات واستهداف العروض املناسبة ملستفيدهيا ف الوقت املناسبو

تطوير أداء وعروض اخلدمات املقدمة    من خالل   أداء وعروض اخلدمات املقدمة   تطوير املخطوطات ، وأخرًيا  

 Big)واملسامهة ف تطوير هذه املؤسسات نحو مستقبل رقمي أفضل  ، ف املكتبات واملتاحف واملراكز األرشيفية

: bibtrotheques ,2015). 

توفري فرص العمل والوظائف    ف  تستخدم  "املتخصصة    –االجتامعية    "لينكدان"شبكة  ولعلنا نالحظ أن  

 (. 2014عمالئها. )سويلم،  ن لتوليد مليار اقرتاح كل شهر ع الضخمة  البيانات نتائج –
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 استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية:

املك هيأهتا  التي  اجلاهزية  بمثابة  الضخمة    تبةوهي  البيانات  باقتناء وحتليل  املتعلقة  األنشطة  لتسيري مجيع 

  بام مة ما تقتنيه من بنية حتتية متكاملة لتقنيات املعلومات ءدد فيها مال حتكذلك وجود خطة مكتوبة  ،واستخدامها 

إجياد  وأيًضا مؤهالت وخربات املوظفني الذين يعملون هبا، ورضورة    ،ف ذلك أجهزة املسح الضوئي وحتديثها 

البيانات بني األقسام املختلفة،   تعزيز حمتوى املكتبة من  فضاًل عن  هيكل تنظيمي مرن ف املكتبة يسمح بتدفق 

نحو استخدام البيانات     ا لكرتونية وبام يمكن اإلشارة عنه أن لدهيا توجهاملصادر بأشكاهلا املختلفة التقليدية واإل

 (. salo,2010) الضخمة هبدف حتسني خدمات املعلومات هبا 

باألمم   اإلحصائية  الشعبة  أعدهتا  الضخمة  البيانات  مشاريع  عن  عاملية  استقصائية  دراسة  أشارت  وقد 

إىل األساس ف نجاح   , UNSD / UNECE) 2015(املتحدة مع اللجنة االقتصادية ألوربا التابعة لألمم املتحدة  

 التعامل معها، وهذا يرتبط بدوره مع بنية  استخدام البيانات الضخمة والتعامل معها بكفاءة يتطلب رسعة ف

ر بيانات ذات حجم  دحتتية متكاملة وأدوات وطرق جديدة القتنائها وتنظيمها وإدارهتا بطرق فعالة، كوهنا مصا 

 كبري وجمموعاهتا متنوعة. 

  عن بنية حتتية سهلة االستخدام وفاعلة من حيث التكلفة،   وعليه فإن العديد من املؤسسات تبحث دائاًم 

يزيل أعباء   جتمع بني اخلوادم والتخزين، والشبكات، والتقارير االفرتاضية وتدار ضمن برجميات املؤسسة بام 

 التكامل وإدارة مستودعات البنية التحتية املتعددة وتدعم املشاركة.

 : قضايا البيانات الضخمة في المكتبات »التحديات«

ديد نسبًيا؛ لذلك، قد تكون هناك بعض القضايا أو  إن البحث ف جمال البيانات الضخمة ف املكتبات ج

املستخدمة ف   التكنولوجيا  تكون  وقد  ومعاجلتها، وحتليلها، وعرضها،  البيانات،  الصعوبات ف عملية حتويل 

التخزين والربجميات واملوظفني،    : املكتبات خمتلفة عن تلك املستخدمة ف جماالت أخرى مثلبالبيانات الضخمة  

أن هناك بعض القضايا املشرتكة للبيانات الضخمة    (Wang; Chen, 2016)ن وجهة نظر كل من   إن هذا يعني م

 ,Salo) القدرة عىل معاجلة البيانات الضخمة، وف املكتبات أمهها:االفتقار إىل وجود علامء للبيانات ف املكتبات

البيانات الضخمة ليست جلميع  ، واخلصوصية، والتحديات التقنية ، وقضايا امليزانية واملوارد البرشية،و(2010

؛  املكتبات التي ختطط الستخدام البيانات الضخمة حتتاج إىل استثامر كبري نسبًيا ف البنية التحتية، بمعنى :املكتبات

  مكتبة ال متلك ما يكفي من امليزانية قد ال تكون قادرة عىل التعامل   ةتكنولوجيا املعلومات واملوظفني، لذلك فإن أي 

متثل حتدًيا  حيث  ضامن جودة البيانات، ومع البيانات الضخمة وقد حتتاج إىل تبادل املوارد مع املكتبات األخرى

من ضامن جودة البيانات   ا يواجه صادرات البيانات الضخمة، حيث يتطلب التغلب عىل حتليالت البيانات مزجي
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فضاًل عن توفري الكفاءات الالزمة ف   ، أقل تكلفة وأساليب إدارهتا، وتأمني التمويل من خالل اللجوء إىل بدائل 

ها  تجماالت حتليل البيانات ويعتمد نمو البيانات الضخمة والتحليالت بدرجٍة كبرية عىل جودة البيانات وحوكم

تتضمن النامذج  و ،فكلام زاد حجم البيانات كلام زاد خطر البيانات اخلاطئة واملعلومات املتقادمة ،وحسن إدارهتا 

البيانات الضخمة رشكات اإلالناج فقد حققت كل    ،"أمازون "و   "جوجل"  : نرتنت مثلحة ف االستفادة من 

غياب قوانني وترشيعات تنظم البيانات الضخمة ف  ، فضاًل عن  منهام نجاًحا هائاًل باستخدام حتليالت البيانات

املكتبات ال  قطاع  بالبيانات  من  رغم  عىل  قانون اخلصوصية    :لكرتونية مثل اإلتوفر األحكام والقوانني اخلاصة 

وقوانني محاية البيانات، لكن التحدي يكمن ف حتديث هذه القوانني وفًقا للتطورات اهلائلة التي تعرفها البيانات  

)هيئة تنظيم االتصاالت    Data Big  "قانونية خاصة بالبيانات الضخمة  ا إذ ال توجد حالًيا أحكام"الضخمة،  

دعم إدارة املكتبة  ، وأخرًيا  (Jeremy, 2015)اكتناز بيانات اهلويات الشخصية    خماطر، و(2016سلطنة عامن،  

نحو أمهية    عال الستخدام البيانات الضخمة )دور املدراء(:وهو اجلانب املتعلق ف دور إدارة املكتبة ف التوجه الف

 (.Magarie,210 )  األخذ هبا وسرتاتيجيات البيانات الضخمة واستخدامها، وتعزيز ذلك باخلطط واإل

 البيانات الضخمة وتحديات كفايات ومهارات اختصاص المعلومات: 

عىل   وقادرين  مؤهلني  ومهنيني  ملتخصصني  احلاجة  تزايدت  الضخمة،  للبيانات  الرسيع  االنتشار  مع 

مع   الضخمة"التعامل  يعد  "البيانات  فلم  للتعا   متخصصو ؛  مستقبلية  أمام خيارات  الوضع    ملاملعلومات  مع 

وى تطوير أنفسهم، وتنمية مهاراهتم للتأقلم مع الوضع اجلديد، بالشكل الذي يؤهلهم إلدراك األدوار  القائم، س

اجلديدة، التي تعتمد باألساس عىل االهتامم بالبيانات، وآليات حتليلها، وإدارهتا، وتقديمها لتسهيل خلق املعرفة  

(Mutula, 2016) ، 

املكتبات واملعلومات مستعدون ليصبحوا الكوادر املستقبلية    متخصيصأن    (Stanton, 2012)  ولقد أكد

لعلامء البيانات، لكن القيام بذلك يتطلب الرتكيز عىل جمال تعليم البيانات، والذي يعاين نقًصا عددًيا ف املكتبيني  

تنبع  ، والتي قد  كام سيتطلب ذلك التزاًما تعليمًيا إضافًيا بمجاالت جديدة للمهارات،  الذين ذهبوا إليه حتى اآلن

ن علم البيانات حيمل إمكانات  إاالهتاممات التقليدية املعروفة، مما سيجعل املفاضلة جديرة باالهتامم، حيث    من  

املكتبات    متخصيصإىل تصور أدوار    (Bertot; et.al,2018)ويذهب  ،  هائلة، كمجال تركيز ف مستقبل املكتبات 

 آليت: واملعلومات ف عرص البيانات الضخمة، ف ا

اإلدارة  - ملهارات  الضخمة  البيانات  تتطلب  حيث  اإلدارية،  واخلربة  التنظيمية  البيانات  توفري 

 والتنظيم، واحلفظ، والبيانات الوصفية، وهياكل الوصول إليها.

لتعزي - املكتبات  داخل  البيانات  حتليل  مهارات  املجتمعات  ز  تطوير  داخل  البيانات  استخدام 

 ل وضع السياسات واختاذ القرارات. املحلية، والتي يمكن أن تسه
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من أجل تعزيز الشفافية، وانفتاح احلكومات،    Open dataكميرسين للبيانات املفتوحة    مل الع -

 جتمعات املحلية. املمما يتيح للمكتبات فرصة لتعزيز الديمقراطية داخل 

مثل   - البيانات،  أحدث  من  جمموعة  ُيعرف    "Hackathon"اهلاكاثون  استضافة  نه:  بأ  "والذى 

املثال:   سبيل  عىل  الربجميات  لتطوير  وغريهم  الكمبيوتر  مربجمو  فيه  جيتمع  مصممو  "حدث 

املرشوعات  ومديرو  الواجهات،  ومصممو  تطوير    "اجلرافيك،  ف  مكثف  بشكل  فيتشاركون 

، ويستمر اهلاكاثون    Hardware، وهناك فعاليات تضم مشاريع  العتاد  Softwareمشاريع برجمة  

ُيراد هبا أن    عادة يوًما، وقد تصل مدته إىل أسبوع كامل، ولعلنا نالحظ أن بعض اهلاكاثونات 

، والتي  تكون ألغراض تعليمية، أو اجتامعية، وهيدف بعضها إىل إنشاء برجمية قابلة لالستخدام 

 (. 2018) أمحد ، نجوى شكرى , تعزز استخدام البيانات من أجل املشاركة املجتمعية 

ا: مكتبة دار ا 0/2
ً
 لكتب املصرية: ثاني

مرتكز الوطنية  املكتبات  مؤسسات    ا أساسي  ا تعد  فعال ف  تغري  أي  حتقيق  يصعب  وبغريها  جمتمع،  ألي 

املعلومات األخرى لتتناسب مع متطلبات عرص التقدم الرسيع واملتالحق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

كبرية،  برسعة  وتراكمها  اإلنسانية  املعرفة  تضاعف  إىل  أدت  األساسية    التي  احللقة  املعرفة  ف  التقدم  وأصبح 

بقضية   املعارص  االهتامم  تزايد  احلقيقة  هذه  وإزاء  املعرفة،  ودافًعا وحمرًكا ف جمتمع  االقتصادي  التقدم  لتحقيق 

تطوير املكتبات حتى تضطلع بمسئوليتها ف إعداد األفراد ملجتمع جديد تتأسس أركانه عىل املعرفة وتكنولوجيا  

إدارة البيانات  "خاصًة ف ظل عرص البيانات الضخمة، ومن هنا جاء اختيار موضوع هذه الدراسة بو املعلومات 

الكتب املرصية: دراسة استكشافية، حيث  خالض الوطني  إ مة ف دار  الفكري  تقوم بحرص ومعاجلة اإلنتاج  هنا 

الرئيسةإ وحفظه وإتاحته، فضاًل عن   الثقاف    هنا تعد الذاكرة الوطنية، بكوهنا املكتبة  واملركزية للدولة، واملركز 

واملعلومايت الذي يقوم بجمع الرتاث الفكري والوطني وحفظه وتنظيمه والتعريف به واإلعالم عنه، ويتم ذلك  

جتاه    فاعلية  بموجب قانون اإليداع، ويتوقع للمكتبة الوطنية ف ظل عرص البيانات الضخمة أن تقوم بدور أكثر  

ن تستخدم التكنولوجيا ف أعامهلا وخدماهتا، وهتتم بتخزين املعلومات واسرتجاعها وبثها املجتمع إذ ال بد هلا أ

 داخل احلدود الوطنية للدولة، فضاًل عن قيادهتا للمكتبات األخرى. 

، وبناًء عىل اقرتاح عيل باشا (1870) وتعد دار الكتب املرصية أول مكتبة وطنية ف العامل العريب؛ ففي عام  

الكتبخانة  "وقتئذ أصدر اخلديو إسامعيل األمر العاملي بتأسيس دار للكتب بالقاهرة    مبارك ناظر ديوان املعارف

النفيسة التي كان قد أوقفها السالطني واألمراء والعلامء  ، لتقوم بجمع املخطوطات والكتب  "اخلديوية املرصية

 دور الكتب الوطنية ف أوربا، وف عام    عىل املساجد واألرضحة واملدارس ليكون نواة ملكتبة عامة عىل نمط
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إىل    ة ، انتقلت املكتب(1971(، انتقلت املكتبة إىل مبنى أنيشء هلا ف ميدان باب اخللق، وف عام  (1904  )

احلديثة    املبنى املكتبية  اخلدمات  ألداء  صاحلًا  ليكون  صمم  والذي  بوالق،  برملة  النيل  كورنيش  عىل  احلايل 

وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفري خمازن مناسبة حلفظ املخطوطات والربديات واملطبوعات والدوريات  

الد عىل  املرتددين  من  الضخم  العدد  تستوعب  قاعات  إىل  باإلضافة  أماكن  كذلك  ار  وامليكروفيلم،  ختصيص 

كمكتبة وطنية تقدم خدماهتا للباحثني والقراء ف شتى    ا ؤدي وظيفتهت للمراكز املتخصصة واملكاتب اإلدارية ل

 (. 2017) عبد اهلل ،   املجاالت

 مشكلة الدراسة 1/1
البيانات الضخمة للبيانات ف اآلونة األخرية وظهور مصطلح    تكمن مشكلة الدراسة ف التدفق اهلائل 

"Big data"خاصًة ف قطاع املكتبات واملعلومات الذي يواجه  ب ، والذي نشأ عن تطور البيانات بشكل كبري و

احلفاظ عىل  "خاصة ف عدم توافر التقنيات التي تعمل عىل معاجلتها وحفظها  بغري مسبق لتلك البيانات، و  انمو

، وإدارهتا، وتوفري ُسبل االستفادة منها  "لها خصوصية هذه البيانات والتعامل معها بالشكل املناسب أثناء حتلي

القّيمة التي حتتوهيا، لتقديم خدمات متميزة ملستفيد  ا ف العديد من مؤسسات املعلومات  هيلكشف املعلومات 

املؤسسات،   تلك  البارزة ف  السمة  التكنولوجيا  واستخدام  البيانات  العمل مع  طبيعة  املختلفة، وألن  النوعية 

الوطنية عىل وجه التحديد، والتي جتد نفسها تتعامل مع بيانات بأحجام متزايدة ومتنوعة سواء  خاصة املكتبات  بو

تلك املتوفرة بداخلها، أو من مصادر أخرى متنوعة تستفيد منها، وهو ما يساهم ف ضخامتها، األمر الذي أصبح  

 لقرارات. ُينظر إليه بمثابة بيانات ضخمة حتمل قيمة وجيب أن يستفاد منها ف اختاذ ا

الثقاف واملعلومات  الرئيسية واملركزية للدولة واملركز  املكتبة  الوطنية  الكتب  هلا، والتي    ىوتعد مكتبة دار 

األنشطة   مجيع  ف  التكنولوجيا  من  االستفادة  ثم  ومن  املجال،  ف  التطورات  كافة  مواكبة  عاتقها  عىل  أخذت 

املعلو  مصادر  بكافة  واملرتبطة  تقدمها  التي  حجمها  واخلدمات  عن  النظر  بغض  حتتوهيا،  التي  املتنوعة  مات 

( مكتبة ومن خالل  28ملكتبات الفرعية التابعة هلا ويبلغ عددها ) اوسعتها، وتشمل تلك املتوفرة داخل املكتبة أو  

االتصال بقواعد البيانات، أو املستودعات الرقمية، والتي تؤهلها بأن تكون بمستوى البيانات الضخمة، وبذلك  

يفة بأن تكون عىل استعداد ملواجهة احلاجة إىل هذه البيانات، وهو ما يتطلب أن تكون مستوى البنية  فهي ضع

آت   هو  بام  للتنبؤ  منها  واالستفادة  الضخمة  البيانات  الستخدام  يؤهلها  ما  بداخلها  واالستعدادات  التحتية 

قطاع املكتبات ف العامل العريب   خاصة أن البيانات الضخمة فبواستنباط معلومات جديدة ذات قيمة مضافة، و

والتشغيلية  الفكرية  الناحية  من  مهدها  ف  زالت  بوعناقة،    ال  الضوابط  (2018)سعاد،  جهة  من  وحتى   ،
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األخالقية، وال سيام أن اإلنتاج الفكري املنشور عربًيا وعاملًيا حوهلا ف املكتبات ال زال يركز عىل اجلوانب النظرية  

 ضايا والتحديات والفوائد املحتملة من حتليلها.واملسائل املتعلقة بالق

 ويمكن بلورة مشكلة الدراسة ىف النقاط التالية : 

االلتزام الواقع عىل املكتبة الوطنية جتاه جمتمع املكتبات واملعلومات ىف الدولة، فيام يتعلق برضورة  -

املعلومات تقنيات  قى  اجلارية  التطبيقات  أحدث  وتطبيق  متابعة  إىل  جمال   املبادرة  بينها  ومن 

 البيانات الضخمة . 

رضورة اضطالع املكتبة الوطنية بمسئوليتها نحو وضع تصور منهجى منظم لكيفية التعامل مع   -

التقنيات احلديثة وتطبيقاهتا ، األمر الذى يعد ضامًنا لالستثامر األمثل هلذه التقنيات السيام ىف ظل  

 تتوفرللمكتبات املختلفة داخل الدولة . الظروف االقتصادية واإلمكانيات املحدودة التى  

ِقَبل هذه التطبيقات احلديثة من خالل   - احلاجة إىل وضع اخلطوط العريضة لالستفادة املثىل من 

به من   أن حيتذى  ينبغى  القومية كنموذج  الكتب  دار  الوعى هبا ىف  أو حتى  تطبيقها  استكشاف 

 جانب املكتبات املختلفة ىف الدولة . 

تبات املختلفة نحو التحول الرقمى متاشًيا مع توجهات الدولة املرصية ، ومن  رضورة اجتاه املك -

ثم هناك حاجة ماسة إىل تكوين تصور واضح عن واقع إدارة البيانات الضخمة ىف مكتبتنا الوطنية  

 حمل الدراسة ، للمسامهة ىف رسم خريطة طريق للمكتبات األخرى . 

الدور - عن  الكشف  إىل  القائمة  الدراسة  للبيانات    سْعى  الواعية  اإلدارة  تلعبه  أن  يمكن  الذى 

القيمة املضافة للمكتبات ىف ظل   الضخمة ىف اخلدمات املعلوماتية املقدمة وانعكاس ذلك عىل 

 التحديات التى تواجهها موخًرا كمؤسسة خدمية غري ربحية . 

 أهمية الدراسة 1/2
التي متثل نفط املستقبل، فهي تعترب ثورة وبمثابة عامل  تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية البيانات الضخمة  

رئيس لإلنتاج ربام أكثر أمهية من األرض، والعمل ورأس املال، فهي تقدم ميزة تنافسية عالية للمكتبات ومراكز  

ذ حيوًيا  موضوًعا  تتناول  كوهنا  حيث    ااملعلومات؛  هلم،  بالنسبة  خمتلفة  مطلبً إأبعاد  متثل  املعلومات  لكل    ا ن 

املؤسسات ومتخذي القرار، ومع هذا التدفق اهلائل للبيانات ف ظل ثورة املعلومات ظهرت احلاجة إىل صناعتها  

تقدم فهام  أكمل وجه؛ ألهنا  للمستفيدين وملتطلباهتم  لالستفادة منها عىل  القرارات    ، أعمق  اختاذ  وتساعد عىل 

 يه تتبلور أمهية هذه الدراسة ف النقاط التالية: املناسبة واملالئمة داخل املكتبات بطريقة أكثر فاعلية، وعل
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إثراء اإلنتاج الفكري ف موضوعات البيانات الضخمة عىل نطاق املكتبات ومراكز املعلومات؛ ألن    - 1

خاصًة ف العامل العريب، وحيتاج إىل العديد من الدراسات، مع ندرة الدراسات العربية،  باملصطلح ف بداياته و

 سة حماولة متواضعة لسد النقص ف هذا املجال. وهبذا متثل الدرا

تعد هذه الدراسة من الدراسات املستقبلية، التي اكتسبت أمهية بالغة ف جمال املكتبات واملعلومات،    - 2

فهي بمثابة دعوة للباحثني ف املجال الذين يرغبون ف إجراء دراسات مشاهبة ف املنطقة العربية، مما جيعل احلاجة  

 عامد هذا املوضوع وحماولة متهيد الطرق للمزيد من الدراسات ف بابه.ماسة خلوض 

يتمثل ف    - 3 الذي  أمهية موضوعها  أمهيتها من  الدراسة  دار  "تكتسب هذه  الضخمة ف  البيانات  إدارة 

استكشافية القومية: دراسة  البيانات ومدى    "الكتب  واقع هذه  النقاب عن  من خالله كشف  نستطيع  والذي 

 ومها وإدراك خصائصها واالستعدادات والتجهيزات اخلاصة هبا لالستفادة منها.الوعي بمفه

املعلومات ف املرحلتني احلالية واملستقبلية   ملتخصيصالتعرف عىل طبيعة الكفايات واملهارات املتطلبة  - 4

أقرهتا مهن جديدة   الذين لدهيم فهم عميق للبيانات الضخمة والتي  نيف ظل احلاجة املاسة إىل املزيد من املهني

حتتاج إىل مهارات ُمتطلبة، كام يؤمل أن يستفاد منها ف التعرف عىل مزيد من القضايا املرتبطة باستخدام البيانات  

 الضخمة بداخل دار الكتب املرصية. 

خاصة؛ إذ تساعدها هذه الدراسة  بأقسام املكتبات واملعلومات ف اجلامعات العربية عامة، واملرصية    - 5

والذي شق طريقه    "Data science"ادة النظر ف مساقاهتا املتخصصة، واستحداث ختصص علم البيانات  عىل إع

 إىل برامج الدراسات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات وعلوم املكتبات. 

ن اطالعهم عىل نتاج الدراسة سيساعد ف  إ؛ إذ    الكتب املرصية  داراإلدارات املختلفة داخل قطاع    - 6

عىل   من  التعرف  واالستفادة  املعلومات،  استخالص  ف  أمهيتها  وإدراك  خصائصها،  ومتيز  الضخمة  البيانات 

 األدوار والوظائف اجلديدة التي يتطلبها استثامر البيانات الضخمة. 

تكمن األمهية التطبيقية للدراسة ف استخراج نتائج وتوصيات يمكن االستفادة منها من قبل مسئويل   - 7

شكل عام واملكتبات بشكل خاص، مع توجيه الوعي بأمهية البيانات الضخمة حتى تتوجه  مؤسسات املعلومات ب

 األنظار إليها. 

 تساؤالت الدراسة 1/3
 : يتتسعى الدراسة القائمة إىل اإلجابة عىل التساؤل الرئيس اآل 

 دارة البيانات الضخمة ف دار الكتب القومية؟إ ما واقع ممارسة  -

 ية التالية: وتنبثق منه التساؤالت الفرع
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 ما درجة الوعي بمفهوم البيانات الضخمة وخصائصها ف مكتبة دار الكتب القومية؟  .1

 ما أهم مصادر توافر البيانات الضخمة ف مكتبة دار الكتب القومية؟ .2

ما استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية إلدارة البيانات الضخمة ف مكتبة دارة الكتب   .3

 القومية؟ 

هم هلا ف حتسني اخلدمات املقدمة داخل مكتبة دار الكتب  ما أمهية البيانات الضخمة والدور امل .4

 القومية؟ 

 ما مدى املعرفة بأدوات تنظيم البيانات الضخمة ومهارات استخدامها؟ .5

الشخصية   .6 املهارات  مالمح  املكتبات    ملتخصيص   املتطلبة   التقنية  –  املهنية   –   اإلدارية  –ما 

 املعلومات ف املستقبل القريب؟و

 التحديات التي تواجه استثامر البيانات الضخمة داخل مكتبة دار الكتب القومية؟  رزما أب .7

ما الطرق املتبعة حلامية اخلصوصية املعلوماتية ف ظل البيانات الضخمة داخل مكتبة دار الكتب   .8

 القومية؟ 

تخصصات  بالنسبة للوعى بمفهوم البيانات الضخمة  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني ال .9

 وادراك خصائصها؟

 أهداف الدراسة 1/4
 . القومية بيان درجة الوعي بمفهوم البيانات الضخمة وخصائصها ف دار الكتب . 1

 . القومية   حتديد أهم مصادر توافر البيانات الضخمة داخل دار الكتب. 2

البنية التحتية  .  3 البيانات الضخمة ف دار الكتب  الكشف عن استعدادات  واإلدارية والتنظيمية إلدارة 

 . القومية  

 هم ف حتسني اخلدمات املقدمة. إظهار أمهية البيانات الضخمة ودورها امل. 4

 . لقومية  التعرف عىل أدوات تنظيم البيانات الضخمة ومهارات استخدامها داخل دار الكتب ا. 5

ملكتبات ف  وااملعلومات  تخصيص ة واإلدارية واملهنية والتقنية ملهم املهارات الشخصيأتوضيح مالمح  .  6

 املستقبل القريب. 

 . قومية  إبراز أهم التحديات التي تواجه البيانات الضخمة داخل دار الكتب ال. 7
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الوقوف عىل أهم الطرق املتبعة حلامية اخلصوصية املعلوماتية ف ظل البيانات الضخمة داخل دار الكتب  .  8

 . القومية

الضخمة  9 البيانات  بمفهوم  الوعى  ومدى  التخصص،  بني  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  كشف   .

 وخصائصها. 

 مصطلحات الدراسة 1/5

 (:(Dataالبيانات 

حقا  - عىل  تدل  التينية  معاجلة  كلمة  أو  تفسري  يناسب  مقنن  تعليامت ىف شكل  أو  مفاهيم  أو  ئق 

 (.  2000البيانات سواء بواسطة اإلنسان أو األساليب اآلتية ) فادى ، عبد الغفور ، 

أو   - الرتمجة  أو  االتصال  يناسب عملية  معياري  والتعليامت ىف شكل  املفاهيم  أو  للحقائق  متثيل 

 (.   2020الكمبيوتر ) الشامى ،  املعاجلة بواسطة اإلنسان أو 

 : (Big data)البيانات الضخمة 

 ,Bieraugel )البيانات التى ال يمكن ختزينها أو حتليلها من قبل األجهزة والربجميات التقليدية ) -

2016 

هي البيانات التي يمكن معاجلتها بواسطة أدوات إدارة البيانات التقليدية، وهذه البيانات حتى   -

والتنوع ومع إجراء املزيد    ةن تتصف بثالثة خصائص وهي: احلجم  والرسعتكون ضخمة جيب أ

   (Langy, 2001):  جرى توسيع اخلصائص الثالثة إىل    ،من الدراسات حول البيانات الضخمة 

 أخرًيا  و  (Value)فائدة البيانات    :أي)القيمة  (، و(Veracity)تكامل البيانات    : أي   )الصحة(

الربط    :أي  )التعقيد( البيانات  درجة  هياكل  بني  الثالثة  (complexity)البيني  فإن  ومع ذلك   ،

 .  (Armour, 2012)األوىل ال تزال أهم تلك اخلصائص 

تلك البيانات آنية التحديث وكثيفة اإلنتاج والتي يتجاوز حجمها قدرة أنظمة قواعد البيانات   -

) سعاد ،  بديلة ملعاجلتها للحصول عىل أقىص إفادة منها   ا العالئقية ف املعاجلة، والتي تتطلب طرق

 . (  2018بو عناقة ، 

البيانات التي هي    :البيانات الضخمة أهنا   2011عرف معهد ماكنزي العاملي عام   - جمموعة من 

التقاطها  من  التقليدية  البيانات  قواعد  أدوات  قدرة  يفوق  وحتليلها و  بحجم  وإدارهتا  ختزينها 

(motwr, 2017). 
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وبيانات غري منظمة متثل بقية    ضئيال  يانات الضخمة تتألف من بيانات منظمة وتشكل جزءً الب -

لكرتوين،  املحتوى وهي كل ما ينتجه البرش من بيانات خام أو معلومات أولية،كرسائل الربيد اإل

الفيديو،  و )حبش،  والتغريدات،  ومقاطع  وغريها  االجتامعي،  التواصل  مواقع  منشورات 

2013 .) 

 ( بأهنا:2018) العمريى ،   ويعرفها 

 حمصورة ف جدول أو قاعدة بيانية.  :: أي (Structured Data) بيانات مهيكلة -

: وهي اجلزء األكرب من البيانات الضخمة وتتكون  (Unstructured Data)  بيانات غري مهيكلة -

هم  نرتنت يومًيا ناجتة عن استخدامهم ملحركات البحث ونرش اإل  ومن بيانات يولدها مستخدم 

االجتامعي التواصل  مواقع  ف  معها  وتفاعلهم  ونصية  مرئية  جلمع    ،ملواد  خمتلفة  طرق  وهناك 

 تطور من أداء املنظمة وتساهم ف حتسني مشاريعها املستقبلية. البيانات والتى بدورها    ورصد هذه

البيانات   : تعد نوًعا من البيانات املهيكلة إال أن(Semi - Structured Data)   بيانات شبه مهيكلة -

 . (  2018)العمريى ، منال محدان ، ال تكون ف صور جداول أو قواعد بيانات

 البيانات الضخمة إجرائًيا بأهنا: ويمكن تعريف 

مصطلح يستخدم لوصف جمموعة بيانات كبرية للغاية أو عىل درجة من التعقيد أو التي تتطلب   -

)التي تسمى أحياًنا   املعاجلة الرسيعة  التنوع / الرسعة( والتي  قدًرا كبرًيا من  مشاكل احلجم / 

التقليدية   البيانات  قواعد  باستخدام  معها  التعامل  املستحيل  من  أو  الصعب  من  يصبح 

متوازن عىل   اإللكرتونية ،و برجميات تعمل بشكل  يتطلب  بيانات هبذا احلجم  معاجلة  بأن  علاًم 

 . (Stanton, 2012)  من اخلوادم  اآلالف أو  ، العرشات أو املئات

البيانات اجلديدة واملعقدة واملتنوعة منها: البيانات اخلاصة باملستجم - ذات    فيدينموعة كبرية من 

القيمة الكبرية ف املكتبات، ويتم التعامل معها باستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة لفهمها  

احتياجات املستفيدين وتساهم ف    مصدًرا غنًيا مناسًبا يوفر  مما جيعلها وإدارهتا وحتليلها بكفاءة؛  

 . Poleto,2015) )  حتسني جودة اخلدمات املقدمة باملكتبة

 :(Awareness)الوعي 

إدراك املرء إدراًكا عاًما " :( الوعي بأنه2015  ، مصطلحات الرتبية وعلم النفس  ) يعرف قاموس -

متباينة آراء  املختلفة  النفس  علم  وملدارس  معينة،  حلظة  ف  حوله  جيري  الوعي    ملا  طبيعة  ف 

 . "ووظائفه
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دار  أما إجرائًيا ألغراض هذه الدراسة فيعرف الوعي بأنه مدى إدراك ومعرفة العاملني ف مكتبة    -

القومية   اإلفادة   الكتب  هبا وجماالت  املرتبطة  والقضايا  الضخمة وخصائصها  البيانات  ملفهوم 

 منها. 

 ”National Library ” المكتبة الوطنية

املكتبة املسئولة عن مجع وحفظ نسخ من اإلنتاج   : أهنا )   (ISO 2789 لوطنية وفًقا لـتعرف املكتبة ا -

– IFLA)الفكري املنشور ف الدولة، كام يمكن أن تكون هناك أكثر من مكتبة وطنية ف الدولة  

Library map of the world). 

لسادس عرش، حول إضافة ف مؤمترها ا  ( (1970يتقابل هذا التعريف السابق مع ما تبنته اليونسكو   -

ليوجرافيا الوطنية، وحفظ وحتديث جمموعات نموذجية من  بمسئولية املكتبة الوطنية ف إنتاج الب

كُ  يتضمن  الذي  األجنبي  الفكري  الفهارس  اإلنتاج  واقتناء  وخارجها  داخلها  الدولة  عن  تًبا 

 (. 2009املوحدة )عبد اهلادي، حممد؛ مجعة، نبيلة،  

الدويل   - االحتاد  الوطنية  عرف  املكتبة  املكتبات  ومؤسسات  دوربجلمعيات  هلا  ف   ا حيوي   اأن 

املجتمع، حيث تعرف باسم الويص عىل الرتاث الفكري لألمة، كام تعد املكتبة املركزية للدولة  

واملركز الثقاف واملعلومايت الذي يعكس تراث األمة وتطورها العلمي واألديب والثقاف )عبد اهلل،  

2017 .) 

املكت - لتكون مستودعهي  الدولة  أنشأهتا  للدولة،  الرسمية  البحث    ا بة  الرسمي ف حقل  للنشاط 

والتأليف والنرش وحفظ تراثها الوطني والفكري سواء عن طريق اإليداع القانوين، أو بأي شكل  

 (. 2002آخر )سالمة، عبد احلافظ،  

الوطني   - الفكري  الرتاث  مجع  عن  املسئولة  هي  الوطنية  واإلاملكتبة  التقليدي  لكرتوين  بشقيه 

نطلق  أن  ويمكن  واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيا  ذلك  مستخدمة ف  عنه  واإلعالم  وتوثيقه 

 (. 2013عليها مكتبة رقمية وطنية )حسن، النوار،  
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 الحدود المكانية: 1/6/2

تتناول الدراسة قطاع دار الكتب القومية الواقعة عىل كورنيش النيل، دون دار الكتب التي توجد ف باب  

لل املركزي  اجلهاز  من  املعتمد  اإلداري  اهليكل  ف  اآلن  حتى  األخرية  متثيل  لعدم  نظًرا  واإلدارة  اخللق،  تنظيم 

 (. 1994)اهليكل التنظيمي للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، 

 الحدود الزمنية: 1/6/3

 . 2020 ، ويناير   2019ديسمرب  تم إجراء هذه الدراسة ف املدة الزمنية من شهر

 منهج الدراسة وأدواتها  1/7
 منهج الدراسة:  1/7/1

ة، ولإلجابة عىل أهداف الدراسة وتساؤالهتا، انتهجت الدراسة  هذه الدراسة بطبيعتها وصفية استكشافي

املنهج الوصفي وحتديًدا دراسة احلالة لتميزه بإتاحة الفرصة للفحص والتحليل املتعمق ملشكلة البحث، وبالتايل  

اهلل،   )عبد  الدراسة  موضوع  مبارشة عىل  تطبيقها  يمكن  النتائج  الظاهرة  2017فإن  يعتمد عىل وصف  كام   ،)

ضوع البحث وصًفا دقيًقا، ويدرس كل جوانبها الكيفية والنوعية والكمية ليعرب عن مالحمها، وخصائصها  مو

 (. 2013وحجمها، وتأثريها ومدى ارتباطها بالظواهر األخرى املحيطة هبا )غندور،  

 مجتمع الدراسة:  1/7/2

ة العامة لدار الكتب والوثائق  اهليئجمتمع الدراسة من قطاع دار الكتب القومية الذى يقع ىف نطاق  يتألف  

 والتي تتضمن أربعة قطاعات رئيسية هي:  القومية ف مرص

القومية الكتب  دار  قطاع  و  األول:  القومية،  الوثائق  لدار  العامة  اإلدارة  النرش  ،و  الثاين:  قطاع  الثالث: 

 الرابع: قطاع الشئون االقتصادية واإلدارية. ، وواملراكز العلمية 

من هذه القطاعات، عدد من اإلدارات املركزية، وتتألف كل إدارة مركزية من عدد    ويتفرع من كل قطاع

 من اإلدارات العامة. 

( مفردة متثل العينة الكلية داخل  595( إىل جمتمع الدراسة، والذى يتكون من )2ويشري اجلدول التايل رقم )

 إىل عدد العاملني داخل تلك اإلدارات  قطاع دار الكتب القومية موزعة عىل اإلدارات العامة والفرعية ، ويشري

  املختلفة ومن ثم توزيعهم حسب النوع. 
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 ( توزيع مجتمع الدراسة حسب اإلدارات المختلفة 2جدول رقم ) 

النسبة 
 املئوية

 م اإلدارات الرئيسية  الذكور  اإلناث اإلمجاىل

  % ع %

 ع

واملخطوطات للربديات اإلدارة العامة  4 0.6 10 1.7 14 2.3
 واملسكوكات 

1 

 2 1اإلدارة العامة خلدمات القراء 70 11.7 75 12.6 145 24.3

 3 اإلدارة العامة للمكتبات العامة  70 11.7 280 47.2 350 58.9

 4 اإلدارة العامة لتبادل املطبوعات  2 0.33 9 1.57 11 1.9

 5 اإلدارة العامة للخدمات الفنية 10 1.7 60 10 70 11.7

 6 وحدة تكنولوجيا املعلومات 5 0.9 - - 5 0.9

 7 اإلمجاىل 161 27 434 73 595 100

 عينة الدراسة:  1/7/3

القومية   الكتب  دار  قطاع  اختيار  ،  تم  سابًقا  ذكرنا  كام  كعينة  ،  املرصية،  الكتب  دار  بمسمى  واملشهور 

املنوط بمهام ووظائف املكتبة الوطنية التي ُينص  للدراسة، دون القطاعات األخرى، نظًرا ألن هذا القطاع هو  

 عليها ف العديد من تعريفات املكتبات الوطنية التي تتمثل ف:

اقتناء عيون  مجع واقتناء اإل  - للدولة بجميع أشكاله من خالل قانون اإليداع، فضاًل عن  الفكري  نتاج 

 الصادر داخل الدولة أو خارجها.  ىاإلنتاج الفكر

 الوطنية للمطبوعات. إصدار النرشة  -

املهام   - من  يعد  ومجيعها  التعاون  بروتوكوالت  إطار  ف  املكتبات  من  غريها  بني  بالربط  القيام 

 األساسية للمكتبة الوطنية موضوع الدراسة. 

 وفيام ييل عرض لسامت جمتمع الدراسة وهو يتألف من اإلدارات التالية: 

إدارة املجموعات اخلاصة،  و إدارة املراجع،  ووتتضمن: إدارة الرصيد،    اإلدارة العامة خلدمات القراء(  1

الدوريات،  و املهداة واملطبوعات  إدارة  وإدارة  األمم    إدارة االطالعو،  املكتبات  وإدارة مطبوعات  واإلرشاد، 

 املتحدة . 

إدارة مكتبات األقاليم،  ووتشتمل عىل: إدارة مكتبات القاهرة الكربى،    مكتبات العامةالعامة لل  دارة  ( اإل2

 ، وإدارة الفهرسة املركزية والفهرس املوحد. إدارة املكتبات املتنقلةو

 

( مكتبة خارجية 28حتتوى هذه اإلدارة عل عدد كبي من العاملني بداخلها ألهنا ختتص باملكتبات اخلارجية التى يبلغ عددها )     1-

 . تابعة لقطاع دار الكتب القومية
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املطبوعات(  3 لتبادل  العامة  الداخيل،    اإلدارة  التبادل  إدارة  أوربا  ووتتضمن:  مطبوعات  تبادل  إدارة 

 سيا وأفريقيا. إدارة تبادل مطبوعات آووأمريكا، 

الفنية(  4 للخدمات  العامة  الفهرسة،    اإلدارة  إدارة  عىل:  التزويد،  ووتشتمل  اإلعداد  وإدارة  إدارة 

 إدارة اإليداع القانوين. وليوجراف، بالب

إدارة املخطوطات  ووتتضمن: إدارة الربديات،    اإلدارة العامة للربديات واملخطوطات واملسكوكات(  5

 واملسكوكات. 

(  26( إىل عينة الدراسة والتى تتكون من عدد )3ويشري اجلدول رقم ) :    نولوجيا املعلوماتوحدة تك(  6

الكتب   دار  قطاع  داخل  العلمى   والتخصص  النوع  توزيعهم حسب  تم  والفرعية  العامة  اإلدارات  من مدراء 

إدار ممارسة  واقع  عن  والكشف  تغطية شاملة  عىل  للحصول  وذلك  املوظفني،  باقى  دون  البيانات  القومية،   ة 

املنوطني باملعرفة الكاملة عن مرؤسيهم، وعىل علم ويقني   متخذى القرار((الضخمة داخل القطاع باعتبارهم  

اخلطط   تعزيز  مسؤلية  عاتقهم  عىل  تقع  مدراء  كوهنم  عن  فضاُل   ، املختلفة  إداراهتم  داخل  احلاىل  بالوضع  تام 

م  النابعة  املستقبلية  التصورات  ووضع  البيانات  واإلسرتاتيجيات،  أمهية  نحو  الفعال  التوجه  ىف  إدراكهم  ن 

بثقافة املؤسسة نحو أنشطة استخدام البيانات الضخمة واملعرفة بالتقنيات  الضخمة فضاًل عن االهتامم بشكل عام  

 استخدامها وبالتايل السعي ف نجاح ذلك.  قبل املختلفة املرتبطة هبا، وتوعية املوظفني باسترشاف مست 

املقصودة   العمدية  العينة  حتت  العينة   هذه  يتعمد    "Surposive Sample"وتندرج   التي  العينة  وهي 

الباحث العلمي أن تتكون من وحدات معينة ألنه يعتقد أهنا متثل املجتمع األصيل متثياًل صحيًحا، وف هذه احلالة  

  "م ومواصفاهتم معروفني لدى الباحث سلًفا برصف النظر عن أسامئهم وشخصياهتميكون أفراد العينة بسامهت

( وعىل هذا األساس يكون االختيار ف هذا النوع من العينات عىل أساس حر  1990)حسن، عبد الباسط حممد،  

 . من الدراسة دف املطلوب اهلمن  قبل الباحث، وحسب طبيعة بحثه بحيث حيقق هذا االختيار 

 وات جمع البيانات: أد 1/7/4

تم االعتامد عىل جمموعة من األدوات للحصول عىل البيانات الالزمة عن موضوع البحث ، والتى تتمثل  

 ىف اآلتى: 

أداة مجع املادة العلمية الرئيسية من عينة الدراسة من املديرين التابعني لإلدارة العامة  مثَل  الذي    االستبيان  -أ

تقع ف التي  الفرعية  املقابلة    واإلدارات  القومية، وسانده  الكتب  دار  قطاع  داخل  العامة  اإلدارات  نطاق هذه 

النهائية من   عىل    ة، موزع ا بحثيً   سؤااًل   عرشينالشخصية لشخصهم الكريم، وقد تم بناء االستبيان ف صورته 

 كالتايل:  ا حماور، وتم تقسيمه ةثامني
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 ( عينة الدراسة3جدول رقم ) 

ملديري  -1 واملهنية  الديموجرافية  األساسية  البيانات  يضم  األول:  والفرعية   املحور  العامة  ،  اإلدارات 

 دارالكتب القومية . ويضم بدوره سبع أسئلة بحثية ملكتبة 

البيانات الضخمة، يشتمل بدوره عىل ثالث أسئلة    - 2 الوعي بمفهوم وخصائص  الثاين: مدى  املحور 

 بحثية. 

  . ني  بحثيني املحور الثالث: مصادر توافر البيانات الضخمة: حيتوي عىل سؤال - 3

 التخصص النوع لوظيفي ى ااملسم م

 للربديات واملخطوطات واملسكوكات اإلدارة العامة  أ

 يونانى والتينى ذكر  مدير عام اإلدارة العامة للربديات ومرشف عىل دار الكتب  1

 املكتبات واملعلومات  ذكر  مدير إدارة املخطوطات واملسكوكات  2

 اإلدارة العامة خلدمات القراء ب

 املكتبات واملعلومات  ذكر  مدير عام اإلدارة العامة خلدمات القراء    3

 املكتبات واملعلومات  نثيأ االطالع واإلرشاد  دارةإمدير 4

 املكتبات واملعلومات  نثيأ املراجع   دارةإمدير 5

 املكتبات واملعلومات  نثيأ الدوريات  دارةإمدير 6

 املكتبات واملعلومات   ذكر  الرصيد   دارةإمدير 7

 املكتبات واملعلومات   أنثى  املكتبات املهداة  دارةإمدير 8

 املكتبات واملعلومات   أنثى  مدير إدارة املجموعات اخلاصة  9

 دار العلوم   أنثى  مدير إدارة مطبوعات األمم املتحدة   10

 اإلدارة العامة للمكتبات العامة  ج

 جتارة  نثيأ عام املكتبات العامة مدير 11

 املكتبات واملعلومات  ذكر  املكتبات املتنقلة   دارةإمدير 12

 املكتبات واملعلومات  ذكر  مكتبات األقاليم   دارةإمدير 13

 يونانى والتينى نثيأ مكتبات القاهرة الكربى   دارةإمدير 14

 املكتبات واملعلومات  ذكر  الفهرسة املركزية والفهرس املوحد  دارةإمدير 15

 اإلدارة العامة لتبادل املطبوعات  د

 يونانى والتينى  ذكر  مدير عام اإلدارة العامة لتبادل املطبوعات  16

 املكتبات واملعلومات   نثيأ مطبوعات آسيا وأفريقيا   تبادل دارةإمدير 17

 روسى   أنثى  تبادل مطبوعات أوربا وأمريكا   دارةإمدير 18

 املكتبات واملعلومات  ذكر  إدارة التبادل الداخىل مدير 19

 اإلدارة العامة للخدمات الفنية هـ

 املكتبات واملعلومات   ذكر  اإلدارة العامة للخدمات الفنية  مديرعام 20

 واملعلومات املكتبات  أنثى  إدارة الفهرسة مدير 21

 جتارة  ذكر  إدارة التزويد  مدير 22

 يونانى والتينى ذكر  إدارة اإليداع القانونى  مدير  23

 املكتبات واملعلومات   أنثى  مدير إدارة الببليوجرافيا واإلعداد الببليوجراىف  24

 وحدة تكنولوجيا املعلومات و 

 حاسبات ومعلومات  ذكر  مدير وحدة تكنولوجيا املعلومات   25

 حاسبات ومعلومات  ذكر   نائب مدير وحدة تكنولوجيا املعلومات  26
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  البيانات الضخمة: يضم سؤااًل املحور الرابع: استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية إلدارة    - 4

 ا. واحدً  ا بحثيً 

سؤااًل   - 5 يشمل  املقدمة:  للخدمات  حتسينها  ومدى  الضخمة  البيانات  أمهية  اخلامس:    ا بحثيً   املحور 

 .اواحدً 

واملتطلبات   - 6 املهارات  السادس:  ألخصائي    "التقنية واملهنية،  واإلدارة،  والشخصية،  "  :املحور 

 مة: حيتوي عىل أربع أسئلة بحثية . املعلومات ف ظل البيانات الضخ

 . اواحدً  ا بحثيً  املحور السابع: حتديات )صعوبات( استثامر البيانات الضخمة، ويضم سؤااًل  - 7

 املحور الثامن: محاية اخلصوصية املعلوماتية ف ظل البيانات الضخمة: حيتوي عىل سؤال بحثي واحد.   - 8

باحلذف واإلضافة والتغيري لبعض األسئلة بداخله من جانب السادة  هذا االستبيان إىل التعديل  خضع    وقد  

 ( التايل: 4األساتذة املحكمني، انظر اجلدول رقم ) 

 ( قائمة أسماء المحكمين 4جدول رقم ) 

 التخصص االسم م

 القاهرة جامعة –قسم املكتبات والوثائق وتقنيات املعلومات  القلش  أ. د/ أسامة 1

 شمس  عني جامعة  –قسم املكتبات واملعلومات  أ. د/ رؤف عبد احلفيظ هالل 2

 شمس  عني جامعة  –قسم املكتبات واملعلومات  أ. د. م/ عيل شاكر  3

 عني شمس   جامعة – علم النفس  قسم أمحد خريى حافظ أ. د/  4

 شمس  عني جامعة – االجتامع قسم –رئيس قسم االجتامع  عبد الوهاب جودة أ. د/  5

الشخصية  - ب دار  املقابلة  قطاع  مدير  السيد  الشخصية مع  املقابالت  العديد من  بإجراء  االهتامم  كان   :

 الكتب القومية،  والسادة مدراء اإلدارات داخل مكتبة دار الكتب القومية . 

 اإلحصائيأساليب التحليل  1/8
ستقصاء تتفق مع أغراض الدراسة وتساعد عىل اختبار فروضها، وقد اشتملت عىل  استامرة  ا  تصميم   - 1

وقد   الدراسة،  متغريات  متثل  بحثية  حماور  وثامنية  ديموجرافية،  لتسهيل    تمبيانات  االستقصاء  قوائم  ترقيم 

 الوصول إليها. 

أوزان االستجابات  إعطاءأوزان لالستجابات وفًقا ملقياس ليكرت الرتتيبى اخلامسى، حيث تم إعطاء    - 2

 كام يىل:  

 غري موافق بشدة غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

5 4 3 2 1 
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ن املدى  إتم تقسيم هذا املدى عىل درجات املوافقة، حيث    ،وبعد أخذ املتوسط املرجح لالستجابات  - 1

 ، كام ييل: 0,80= 5/ 4( يوزع عيل مخس فئات فيكون طول الفئة 4= 1-5)

 غري موافق بشدة غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

4,20-5 3,40-4,19 2,60-3,39 1,80-2,59 1- 1,79 

للعلوم    -2 اإلحصائية  احلزم  برنامج  املعروف  اإلحصائي  الربنامج  طريق  عن  البيانات  تفريغ 

وتم التحليل اإلحصائي باستخدام احلاسب اآليل  (  (Statistical Package For Social Sciencesاالجتامعية

تفريغ البيانات خطوة متهيدية لتبويب  هذه اخلطوة ؛   وتعد  ،(SPSS V. 25)من خالل برنامج احلزم اإلحصائية  

 البيانات، ومن خالله تم: 

جدولة    - 3 خالل  من  للبيانات  الوصفية  والنسب(  اإلحصاءات  )األعداد  جداول  ف صورة  البيانات 

 ملتغريات االستبيان. 

 نحراف املعياري ملتغريات االستبيان للتحقق من صحة فروض الدراسة.املتوسط احلسايب واال - 4

 املراجعة العلمية  1/9

  تعد املراجعة العلمية أحد أهم أركان البحث العلمي فهي تبرص الباحث بمناهج البحث املختلفة وطرق 

معاجلة املتغريات، وبالتايل جتنب اتباع منهجية بحث غري مناسبة ف دراسة ظاهرة معينة، والتمييز بني ما تم تنفيذه  

يالته ومكوناته واألبعاد  صوبني ما جيب أو سيجب عمله، فضاًل عن فهم بنية املوضوع وتف  ،ف املراجعات السابقة 

والظروف املختلفة والتعميم بينها، والتوصل لروابط مشرتكة    ذات العالقة، كذلك توحيد النتائج بني املعاجلات

بني التخصصات، وبالتايل فإن إغفال تضمني هذا اجلزء ف الدراسة بكفاءة سيؤثر عىل تكوين أو بناء صالت  

السابقة له، وسيصبح من املستحيل ربط البحث احلايل بالرتاكم املعرف ف املوضوع  الدراسات    قوية بينه وبني

ملا سبق  ، (2014د،  )أمح الدراسة  عمل    تم  ،وتدعياًم  من أجل    "البيانات الضخمة"مسح ميداين عن موضوع 

تقديم نظرة شاملة عىل األدبيات التي اهتمت به، وكنقطة انطالق نحو حتديد اهلدف من الدراسة احلالية، وذلك  

و  السابقة،  املراجعات  خريطة  احلالية عىل  الدراسة  موقع  الضوء عىل  ذلك  إللقاء  من  االستفادة  إمكانية  مدى 

الرتاث ف موضوع الدراسة احلالية، وسوف نستعرض فيام ييل املراجعات السابقة اخلاصة بموضوع الدراسة،  

وبتسلسل زمني هلذه املراجعات من   ،وذلك وفق إطار حتلييل حياول حتديد املالمح اخلاصة بكل دراسة عىل حدة

 تطور االهتامم بموضوع الدراسة، وذلك وفًقا للفئات التصنيفية التالية:   األقدم إىل األحدث قدر اإلمكان لرصد

 أوال: الدراسات العربية: 

ف اآلونة األخرية مزيًدا من االهتامم ف شتى املجاالت من   "Big data"حظى موضوع البيانات الضخمة  

لرقمي اجلديد، وكتبت حوهلا العديد  قبل الباحثني ف مجيع أرجاء العامل، وذلك ألمهيتها الكبرية ف هذا العرص ا
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اإل باللغة  املكتوبة  سيام  وال  هبا،  االهتامم  مظاهر  تؤكد  التي  الدراسات  هلا،  من  التطبيقية  اجلوانب  ف  نجليزية 

رصد عدد منها ذات العالقة لتغطية اجلوانب النظرية والتطبيقية حول البيانات الضخمة،  تم  وألغراض الدراسة  

( االستشكافية لواقع البيانات الضخمة ف اململكة العربية السعودية، إذ  2016ين،  ر)القولعل من أمهها دراسة  

تتمثل ف التكلفة املالية الباهظة  والتي  توصل فيها إىل أبرز التحديات التي تواجه استثامر البيانات الضخمة  تم ال

البيانا  عن  التنقيب  جمال  ف  املتخصصني  وقلة  التقنية،  اإلمكانيات  األمور  لتوفري  إىل  احلاجة  إىل  باإلضافة  ت، 

 القانونية التي تضبط استخدام البيانات.

ريدة،    بينام )أبو  دراسة  مفهومها،  2016تناولت  حيث  من  املفتوحة  احلكومية  البيانات  أفقي  بشكل   )

بيق سياسات  أنواعها، واملبادئ واملعايري الدولية التي حتكمها، كام انتهت بنبذة عن موقف احلكومة املرصية ف تطو

 البيانات واملعلومات احلكومية املفتوحة. 

ثورة البيانات وحتليالهتا التخطيطية والتنموية، وقد تطرق    : (، بعنوان2016اهلادي،  عبدوجاءت دراسة )

التخطيطية والتنموية   القرارات  السياسات واختاذ  البيانات الضخمة عىل رسم  تأثري  بيان مدة  إىل  الباحث فيها 

القطاع اخلاص أم العام باإلضافة إىل الفرص التي تتيحها البيانات الضخمة للسياسات التنموية    كان ف أسواء  

والتخطيطية، ثم تطرق الباحث إىل جمموعة من التحديات التي تواجه املخططني ومتخذي القرارات السياسية  

انات وطرح األسئلة الصحيحة  إمكانية الوصول للبيانات، وتطوير إدارة البي :منها ومن جراء البيانات الضخمة 

البيانات وحتليالهتا سوف ينترش بصورة كبرية وستكون هنا  التطور احلاصل ف  الباحث أن    ك جماالتويتوقع 

 عامل. ألتغري الفكر اإلداري ف إدارة ا إىل  إبداع كثرية مما سيؤدي 

)حسن،   دراسة  تناولت حت2017وتعد  التي  املبكرة  العربية  الدراسات  من  ال(  الضخمة  يالت  لبيانات 

ودورها ف دعم اختاذ القرار ف املكتبات حيث استعرض الباحث تعريف البيانات الضخمة وخصائصها وأمهيتها  

( من أمناء  178ع آراء )واستطال  ،كام استعرض املرشوعات العاملية ف املجال  ،ف دعم اختاذ القرارات ف املكتبات

العربية واألجنبية   القرار،    مناملكتبات  البيانات الضخمة ف دعم اختاذ  خالل استبيان حول إمكانية حتميالت 

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة    ، امليداين من خالل مسح الويب الستطالع آراء العينة  واستخدم الباحث املنهج

برضورة    الدراسة   كام أوصت  ، يمكن املكتبات من رسعة اختاذ القراراتاستخدام حتليالت البيانات الضخمة س

لتحقيق   الضخمة  البيانات  حتليالت  لنموذج  واالنتقال  باملكتبات،  البيانات  إلدارة  التقليدي  األسلوب  تغيري 

 أقىص إفادة من البيانات املتاحة هبا. 
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 دعم اختاذ القرار ىف املكتبات ،  ومن الدراسات املهمة التى توضح دور البيانات الضخمة وخصائصها ىف

(  حيث اعتمد الباحث عىل املنهج املسحى امليدانى إلمتام دراسته ، وكان من أهم نتائجها  2017دراسة )فتوح ،  

 أن استخدام البيانات الضخمة سيمكن املكتبات من رسعة اختاذ القرارات . 

ال2018بينام هدفت دراسة )العمريي،   التعرف عىل واقع  املكتبات األكاديمية  ( إىل  بيانات الضخمة ف 

وقد اعتمدت عىل املنهج الوصفي الكمي باستخدام أداة االستبانة شبه املفتوحة التي تم توزيعها    ، بسلطنة عامن

 ( مكتبة أكاديمية. 28من )  ني( مشارك106كرتونًيا عىل عينة عشوائية من أمناء املكتبات بلغ عددهم ) إل

ع   ت كشفو أن  الدراسة  اإلنتائج  املصادر  البحث عن  نسبة حيث  مليات  أعىل  للمكتبة حققت  لكرتونية 

%( من بني أكثر مصادر مجع البيانات الضخمة التي يتم االستفادة من بياناهتا بشكل جدي  69بلغت ما يقارب ) 

االستفادة  عد من أبرز جماالت  يبينام اتضح أن التنبؤ باالحتياجات املستقبلية للمكتبات    ،ف املكتبات األكاديمية 

من بني أسباب عدم االستفادة  ، وكان %( 71,4إذ تصل إىل )  ،من البيانات الضخمة وحتليلها جاءت بأعىل نسبة 

أن أكثر التحديات التي تواجه استثامر البيانات الضخمة متثلت ف  من الدراسة   من البيانات الضخمة كام اتضح  

 %(. 68,9بواقع ) التكلفة املالية الباهظة لتوفري اإلمكانات النقدية

رضورة مجع وحتليل البيانات اجلديرة باالهتامم ال سيام    :خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أمهها و

كام تويص الدراسة بأمهية    ، البيانات الناجتة من بوابات احلامية وعمليات اإلعارة واإلرجاع والشبكات االجتامعية

ها  كساهبم مهارات التعامل مع البيانات الضخمة ومجعها وحتليلإعمل دورات تدريبية ألمناء املكتبات هتدف إىل  

 واالستفادة منها ف تطوير املكتبات. 

ومن الدراسات املهمة التى أوضحت دور البيانات الضخمة كمواطن قوة وضعف ىف املكتبات دراسة )  

( ، فقد اعتمدت الباحثة عىل املنهج الوصفى ، وكان من أبرز نتائجها: نقص اخلربات والكوادر  2108سعاد،  

، إضافة إىل نقص املوارد املادية املتمثلة ىف املساحات التخزينية العمالقة  الالزمة للتعامل مع البيانات الضخمة  

 الالزمة لتخزين تلك البيانات .

)الشوابكة،   بمفهوم  2018وقدمت دراسة  اجلامعة األردنية  العاملني ف مكتبة  البيانات  "( درجة وعي 

كتبات األكاديمية والكشف عام إذا  وخصائصها وحتدياهتا وجماالت اإلفادة منها ف امل  (Big Data)  "الضخمة

البيانات الضخمة    العاملني بمفهوم  الدالة  ف درجة وعي  كانت هناك فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى 

استخدم منهج دراسة احلالة واملسح الوصفي ف إحياء  ، وملتغريات التخصص واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة

( فقرة عىل مجيع العاملني إىل مكتبة اجلامعة األردنية البالغ عددهم  25ة من )استبانة مكون  تم توزيعالدراسة حيث  

(60 ( منهم  استجاب  موظًفا.   )50 ( بنسبة  بمفهوم    ، %(83,3(  العاملني  درجة وعي  أن  النتائج  أظهرت  وقد 
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ذات   كام أشارت إىل وجود فروق  ، البيانات الضخمة وخصائصها وحتدياهتا وجماالت اإلفادة منها كانت مرتفعة

ف درجة وعي العاملني بمفهوم البيانات الضخمة تعزي ملتغريي التخصص   ة إحصائية عند مستوى الدالةاللد

املعلومات ومحلة مؤهالت البكالوريوس والدراسات  واملتخصصني ف علم املكتبات    لصالح  واملؤهل العلمي 

 العليا.

)اهلنائي،   دراسة  ا2018وأظهرت  إمكانات  واقع  وتقييم  قياس  ف  (  واستخدامها  الضخمة  لبيانات 

املنهج الوصفي  وتم استخدام    مكتبات جامعة السلطان قابوس والصعوبات ف ذلك من وجهة نظر موظفيها 

  من أهم و   ،وشمل جمتمع الدراسة مجيع موظفي هذه املكتبات  ،ع البياناتيتجملستبانة  الوتم استخدام ا  ،الكمي

وأن هناك صعوبات تواجه  ،  ة متوسطة  هجوالبيانات الضخمة واستخدامها بتوافر إمكانات  :نتائجها بشكل عام

للمدراء  ساهم بشكل جزئي ف العالقة بني إمكانات البيانات الضخمة    اوأن هناك دور ،املوظفني بدرجة عالية

النتائج التي خرجت هبا الدراسة صورة واضحة عن واقع    ،واستخدامها ف حتسني اخلدمات ويؤمل أن تقدم 

 ستخدام البيانات الضخمة بمكتبات جامعة السلطان قابوس. ا

( والتى هدفت إىل وضع  2018ومن دراسات احلالة املهمة ىف جمال البيانات الضخمة دراسة ) مصطفى، 

مقرتح للتعامل مع البيانات الضخمة من قبل متخصيص املكتبات واملعلومات ، مع بيان مدى تأهليهم للتعامل  

 ان من أهم نتائج الدراسة: إن املكتبة موضع الدراسة مؤهلة للتعامل مع البيانات الضخمة. مع تلك البيانات وك

املقارنة الفكرية حول مفهوم البيانات الضخمة وإشكالية هذه البيانات   ، (2018وكشفت دراسة )ثابت،  

د مستقبيل  وما سيرتتب عليها من أوضاع مستقبلية ف تلك املؤسسات من خالل رص  ، ف مؤسسات املعلومات

املتطلبة    ، للكفايات املهنية  الضخمة   ملتخصيص واملواصفات  البيانات  معطيات عرص  مع  للتعامل    ، املعلومات 

والتي تنوعت بني املهارات الشخصية، ومهارات إدارة البيانات واملهارات املهنية، واملهارات التقنية، ومهارات  

 (Delphi Method)وصفي التحلييل القائم عىل تقنية دلفي  اجليل الثاين للويب، وقد اعتمدت الدراسة املنهج ال 

قوة قبول الكفايات واملهارات    : إىل استطالع آراء اخلرباء حول الكفايات واملهارات املتطلبة وكان من أهم نتائجها 

من    كام تبني وجود شبكة   ، قبواًل عىل اإلطالق    رها وإن كانت كفايات اجليل الثاين للويب أكث  ، املقرتحة العامة

املتطلبة   املستقبلية  واملهارات  الكفايات  بني  االرتباطية  الدراسة    ملتخصيص العالقات  أوصت  كام  املعلومات، 

وكفايات   مهارات  لرفع  الالزمة  املؤسسية  التدابري  اختاذ  البيانات    متخصيصبرضورة  مع  للتعامل  املعلومات 

 الضخمة. 

فقد هدفت إىل إحداث نقلة نوعية وتطوير    ،خمة ( عىل البيانات الض2018وأخرًيا ركزت دراسة )مرسال،  

رتقاء باستخدام البيانات الضخمة لتحقيق  املركزية بجامعة اخلرطوم بغية االاملكتبة  ألداء العمليات اليومية ف  
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وحتسني اخلدمات املقدمة بمستويات عالية من اجلودة والكفاءة لتحسني    ، خاطر من جهةاملالتوازن بني املزايا و

والرفاهية من جهة التعليمية  ،  املسرية  التم  هدفتكام    أخرى  إىل  وإدارة  ي الدراسة  البيانات  قواعد  إدارة  يز بني 

ة موضوع الدراسة  البيانات الضخمة لرتسيخ هذا املفهوم وتطبيقاته ف بيئة املكتبات اجلامعية بصفة عامة واملكتب

خصائصها، واملزايا والتحديات التي تواجهها فضاًل  وبصفة خاصة مع مناقشة ماهية البيانات الضخمة، أنواعها،  

عن دراسة متطلبات إدارة البيانات الضخمة بالوقوف عىل مدى توافرها ف املكتبة اجلامعية مع حتديد نقاط القوة  

  متخصيص املسحي والتحلييل ف استطالع رؤية    : نهج الوصفي بشقيهالدراسة عىل امل  ، واعتمدت ونقاط الضعف  

املكتبات واملعلومات ف املكتبة املركزية بجامعة اخلرطوم حول مناقشة القضايا املتعلقة بإدارة البيانات الضخمة  

ًيا وف املستقبل  واستثامرها بغية االرتقاء بتوسيع قيمة املعلومات واملعارف من احلجم اهلائل للبيانات املتاحة حال

 بعض التوصيات واملقرتحات بناء عىل نتائج البحث.  قد اشتملت الدراسة عىل  و

 ثانًيا: الدراسات األجنبية:

نتاج الفكري األجنبي بالعديد من الدراسات حول البيانات الضخمة والتي حاولت الربط بينها  يزخر اإل

اج الفكري املنشور حول البيانات الضخمة إىل أول ظهور  نتوبني بيئة املكتبات واملعلومات، ويشري استعراض اإل

التي ال تستطيع    "البيانات"  :، الذي عرف البيانات الضخمة بأهنا (Laney, 2001)هلذا املصطلح كان عىل يد الين  

وهي: احلجم    (V)أساليب إدارة البيانات التقليدية التعامل معها، والتي تتميز بثالثة خصائص يبدأ منها باحلرف  

(Volume)  والرسعة(Velocity)  والتنوع(Variety). 

الدويل   مكنزي  معهد  ف  الباحثني  جمموعة  رأسهم  وعىل  الباحثني  من  الكثري  اهتم   Mckinsey)ولقد 

Global Institute, 2011)    الباحثني ف رشكة دروس،  وإيستون،وزيكوبوالس،    : مثل  (IBM)وجمموعة من 

بالبحث ف البيانات الضخمة بشكل عام وبتطبيقاهتا خالل    (Zikopoulos; Lapis, 2012)دويتش، والنيس  و

جيد:   بشكل  الضخمة  البيانات  ف  للبحث  الكبرية  باألمهية  االعرتاف  تم  وقد  املاضية،  القليلة  السنوات 

اختاذ قرارات    للبيانات، ومن ثم فتكنولوجيا البيانات الضخمة متكن من احلصول عىل رؤى أعمق وأكثر قيمة  

أن احلكومات أولت اهتامًما متزايًدا بالبيانات    (Press, 2013)  ىف دراسته الوقت املناسب، ويذكر بريس  أكثر ف

 Big Data Seniorللبيانات الضخمة   كبرية  شكل البيت األبيض جمموعة توجيه   ( 2010(الضخمة، ففي عام 

Sleering Group    لضخمة احلالية عرب أجهزة احلكومة  من أجل حتديد أنشطة البحث والتطوير ف جمال البيانات ا

وأوضحت  كام استعرضت الصحافة تاريخ البيانات الضخمة ف السنوات السبع املاضية،  ،الفيدرالية األمريكية 

تقريًرا عن استخدام البيانات الضخمة ف انتخابات أوباما وأظهرت دورها ف فوزه    (Scherer, 2012)دراسة  

 بالرئاسة. 
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بيل   استخدامها ف    (Bell, 2012)وقد حاول  وإمكانية  الضخمة  بالبيانات  املتعلقة  القضايا  استكشاف 

ف كيفية استخدام زمالئه ف اجلامعات    ا بحث  (Parry, 2012)  بينام قدمت دراسة  ؛  املكتبات من خالل دراسته

شوارتز  لل وناقش  هبا،  واالحتفاظ  املواد  اختيار  عىل  الطالب  ملساعدة  الضخمة   (Schwartz, 2013)بيانات 

  ، وعرضت دراسة  املبادرات احلكومية بشأن عمل البيانات الضخمة للمكتبات وتأثريها عىل جمموعات املكتبة

(Affleit, 2015)  ابق مع احتياجات حتليل البيانات،  كيف يمكن ملجموعات املهارات املكتبية التقليدية أن تتط

 وناقش تكنولوجيا البيانات الضخمة للمكتبة وكيف يمكن ألمناء املكتبات استخدامها. 

بدراسة التحديات اجلديدة والفرص املرتبطة بالبيانات    (Ammu ; Irfanuddin, 2013)وقام الباحثان  

هذه البيانات مع االحتفاظ باجلوانب األخرى    رةاالضخمة، التي تستلزم إعادة النظر ف عدة جوانب من برامج إد

املرغوب هبا. وقد تطرقت الدراسة إىل بيان منافع البيانات الضخمة وكذلك التحديات التي تسببها ف املجال  

وقد أكد الباحثان أن    ،لخإ التقني من ناحية عدم التكامل والتجانس، والوقت الذي تستهلكه ف التحليل ....  

ة مهمة بأمهية تكنولوجيا الناتو واحلوسبة السحابية وأن البيانات الضخمة هي مظلة البيانات  البيانات الضخم

أن هناك العديد من التحديات  بوأكد الباحثان   ،  كانت منظمة أو شبه منظمة أو غري منظمةأبجميع أشكاهلا، سواء  

أكثر مما هي عليه اليوم،  وتصعب السيطرة  التقنية ال بد من دراستها، والتطرق هلا عن قرب قبل أن تتكاثر البيانات  

 عليها، ومعرفة خماطرها. 

فقد استعرضت حتديات البيانات الضخمة وآفاقها املستقبلية، وركز بشكل    ،(Zicari, 2013)أما دراسة  

أقسام:   ثالثة  إىل  التحديات  هذه  وقد صنف  هبا،  املرتبطة  الضخمة  للبيانات  الرئيسية  اخلصائص  عىل  خاص 

البيانات   (Data)حديات املرتبطة بالبيانات  الت  : األول وأمهها: احلجم، والتنوع، والرسعة، واملصداقية وجودة 

والثاين  واهليمنة،  واخلصوصية،  وشموليتها،  ومالءمتها،  البيانات،  واكتشاف  املعاجلة    :وتوافرها،  حتديات 

(Process)  هبة، وحتويل البيانات إىل شكل قابل  أرس البيانات، وصعوبة االختيار من بني البيانات املتشا   :وتشمل

املعقدة   التحليالت  عرض  وكيفية  النتائج  وتقاسم  وتصورها  املخرجات  وفهم  البيانات،  ونمذجة  للتحليل، 

باإلدارة   فيتعلق  التحديات  من  الثالث  القسم  أما  البيانات،    (Management)للبيانات،  خصوصية  وتشمل: 

 وأمنها، وحوكمتها، وأخالقياهتا. 

عمل مركز بيانات واحد ليصبح مركًزا  إىل كيفية     (Teets ; Goldner, 2013)  :دراسة كل منوأشارت  

 World)موثوًقا ومفيًدا ف الويب للبيانات الضخمة واحلوسبة السحابية، وهو قاعدة بيانات الفهرسة العاملية  

cat)  اخلط املبارش ف مركز املكتبات املحوسبة عىل) OCLC ) انات للمقتنيات املكتبية العاملية،  باعتبارها قاعدة بي

ف   املشرتكة  األخرى  املكتبات  به  تقوم  الذي  العمل  ذلك  ف  مفاهيم  (  (OCLCبام  باستخدام  بياناهتا  إلظهار 
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العمل ف رسم اخلريطة املعرفية هلذه    ((OCLCالبيانات الضخمة ومعايريها، وقد جرى رشح كيفية بدء مركز  

ف العمل عىل جعل هذه البيانات مفيدة من خالل الشبكة    Schema.orgنشطة مع مؤسسة  البيانات ومشاركته األ

 العنكبوتية العاملية )الويب(. 

بروكويست  و مثل   (ProQuest, 2014)من جهة أخرى حاولت رشكة  املكتبة    : فهم سلوك مستخدمي 

ف الرشكة إىل أن عملهم يمكن  شار الباحثون أكيفية إجراء البحث، وذلك باستخدام تقنية البيانات الضخمة، و

  (Salo, 2010)دراسة  أما    ، أن يساعد عىل تطوير بعض خدمات البحث خلدمة مستخدمي املكتبة بشكل أفضل

 . خصائص بيانات املكتبة وخصت العديد من التحديات البحثية الناشطة ف هذا املجال عرضتفقد

أن املكتبات تعد بيئة مناسبة للتعامل مع  )  (Hoy, 2014وف إطار االستفادة من البيانات الضخمة، أكد  

ومع تزايد اهتامم املستفيدين    ،البيانات الضخمة، إذ يمكن االستفادة منها ف تطوير وحفظ جمموعات البيانات

باستخدامها أصبحت احلاجة ملحة لتوفري إرشادات وأدوات للتعامل معها؛ ومن هنا يأيت دور أمناء املكتبات ف  

  ، ستفيدين عىل فهم تلك البيانات وكيفية الوصول إليها واحلفاظ عليها لالحتياجات املستقبلية مساعدة هؤالء امل

فضاًل عن االستفادة منها ف إدارة البيانات البحثية حيث حيتاج الباحثون إىل املساعدة ف إدارة البيانات ف مرحلة  

 وإمكانية مشاركتها.التخطيط ملشاريعهم البحثية لتقييم خيارات املحفوظات لبياناهتم 

إىل التعرف عىل تأثريات البيانات الضخمة    (Reinhalter ; Wittmann, 2014)  وهدفت دراسة كل من: 

املكتبات مع الواقع اجلديد لبحوث    متخصيص عىل املكتبات، وكيف يستعد املكتبيون هلذه البيانات، وما آليات  

والتحديات التي تطرحها البيانات الضخمة، كام قامت  البيانات الضخمة؟ وطبيعة استعداداهتم للدور اجلديد،  

بوصف السياسات املؤثرة ف زيادة البيانات احلالية، بام ف ذلك مبادرات احلكومة للبيانات املفتوحة، ومناقشة  

رضورة    : تأثرياهتا عىل بيئة املكتبات، حيث انتهجت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل، وكان من أهم نتائجها 

املهارات  حتديث   جمموعة  مع  جنب،  إىل  جنًبا  اجلديدة  املناهج  تشمل  بحيث  واملعلومات،  املكتبات  برامج 

رضورة توسيع جمال مهنة املكتبات واملعلومات، بحيث يكون عىل بيئة البحوث اجلارية  و األساسية التقليدية،  

مها، والتي وصفت البيانات ف  عىل البيانات الضخمة، والقضايا التي تنطوي عىل ختزينها، ومعاجلتها واستخدا

  2013هذا الشأن بسياسة البيانات املفتوحة، واستشهدا ف ذلك بترصحيات الرئيس األمريكي األسبق ف عام  

باراك أوباما الذي وجه برضورة الشفافية واملشاركة والتعاون بالبيانات ف الوكاالت االحتادية كسياسة للنمو  

تعز ف  جنب  إىل  جنًبا  إدارة  االقتصادي  وأن  والتجاري،  العلمي  االبتكار  تشجيع  أجل  من  الديمقراطية  يز 

املعلومات فيها كأصول يتطلب إتاحتها من خالل مواقع الوكاالت عىل الويب مع االهتامم بتوليدها ومعاجلتها  

ار كام ركزت الدراسة عىل موضوع السياسات الواجب األخذ هبا إلنجاح هذا التوجه، وذلك بإجياد إط،ونرشها 
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إدارة   متطلبات  مواصفات  الستيفاء  كخطوة  البيانات  لتنظيم  الالزمة  والتمويالت  اخلربات  فيه  حتدد  عمل 

بناء    حنجا إالبيانات من خالل خطط طويلة األمد تتفق مع متطلبات   يتفق مع  املفتوحة، وبام  البيانات  سياسة 

 . حمستودعات رقمية يستفاد منها من خالل نظام معلومات األرشيف املفتو

كام شددت الدراسة عىل أمهية األخذ بمفهوم اخلصوصية وأهنا تقل كلام زاد حجم البيانات، وأنه من املهم  

األخذ هبا ف كل مرحلة من مراحل مجع البيانات وخزهنا ونرشها، وأن املكتبيني وليس التكنولوجيا هم املعنيون  

 . اخلصوصية واملدافعون عنها ب

األدوار التي يمكن للمكتبات العامة أن تؤدهيا ف      (Bertot; Travis, 2014)  :دراسة كل من   وكشفت 

البن البيانات، واجلهود،    ية تطوير  احلالية من  االحتياجات  املجتمعية، من حيث حتديد  للبيانات  املحلية  التحتية 

حتديد مدى  اسة الفجوات القائمة، واالجتاهات املستقبلية، وإمكانية حتقيقها، ودر، و األنشطة  واالستخدامات، و

قدرة املكتبات عىل تطوير قدراهتا، عىل العمل مع البيانات املجتمعية، لتسهيل مشاركة املجتمع املحيل، وما طبيعة  

التحديات التي تواجهها املكتبات ف القيام بأدوار البنية التحتية للبيانات ف جمتمعاهتا، وقد استخدمت الدراسة  

احتياج الستكشاف  احلالة،  دراسة  الضخمة،    (14) ات  منهج  للبيانات  املحيل  املجتمع  منظامت  من  منظمة، 

املقابالت،    عىل    اعتمدت،و)2013(  وأدوار املكتبات العامة ف تلبية تلك االحتياجات بني أغسطس وأكتوبر  

رسة والدعوة، يركز  امىل بناء جمتمع، للمإاحلاجة املاسة    :أدوات رئيسة هلا، وكان من أهم نتائجها كستبيان  االو

ف مبادرات  وعىل البيانات املحلية، والتحديات املهمة التي تواجهها هذه املجتمعات، ف التمكن من املشاركة،  

 البيانات، ورضورة تعزيز أدوار املكتبات العامة للتحول، كمنصات استضافة للبيانات املحلية. 

دراسة   قامت عىل حتليل  ،  (Xia ; Wang, 2014)أما  العلوم    متخصيصإعالنات وظائف  فقد  بيانات 

، من  )2012  –  2005(وظيفة ف الفرتة    ( 167(االجتامعية، لتحديد اجتاهات املهنة، حيث تم حتليل جمموعة من  

موقع اجلمعية الدولية خلدمات معلومات العلوم االجتامعية وتقنياهتا، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  

ا حتليل  تم  حيث  الوظيفية  التحلييل،  املؤهالت  ف  املشرتك  والتكرار  املصطلح،  حدوث  لرتددات  ملوقع 

ن أصحاب العمل يقدرون املهارات غري التقنية بقدر كبري عن املهارات  إ  :واملسئوليات، وكان من أهم نتائجها 

ني باملكتبات،  التقنية، كام تبني وجود أوجه خمتلفة من أنشطة البيانات ألخصائيي املكتبات واملختصني غري املكلف

والتي تنحرص ف اكتشاف البيانات ومجعها من ناحية، وحتليل البيانات وحفظها من ناحية أخرى، كام تبني الرتكيز  

وجود حاجة متزايدة،    فضاًل عن القوي ف متطلبات العمل عىل مهارات التعامل مع اآلخرين، ومهارات اإلدارة،  

 اكتسبت أمهية متزايدة كمسئولية وظيفية ألخصائيي املكتبات.  للعمل عىل وضع خطط إلدارة البيانات، والتي 
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تأثري البيانات الضخمة عىل مسألة اخلصوصية التي تتعلق بحياة    :ف دراسة هلا   (Fister, 2015)وناقشت  

املكتبات  ألفرادا دور  ناقشت  كام  للخطر،  األفراد  خصوصية  تعريض  ف  االجتامعي  التواصل  مواقع  ،ودور 

البيانات  األكاديمية ف   التحديات ف عرص  العديد من  املكتبات  هذه  تواجه  مسألة اخلصوصية حيث  مواجهة 

الضخمة، وسوف يرتتب عليها دعم استخدام البيانات واملحافظة عليها باعتبارها ذات قيمة متزايدة ف النظام  

تنمي ف  الضخمة  البيانات  حتليل  من  االستفادة  إىل  الباحثة  وتطرقت  للمعرفة،  املكتبات  البيئي  جمموعات  ة 

 وخدماهتا. 

حاجة    )  (poleto,c,2015وف دراسة حول دور البيانات الضخمة ف عمليات اختاذ القرار، فقد تناول فيها  

املنظامت إىل البيانات املهيكلة املنظمة ف صورة جداول أو قواعد بيانات جاهزة للمعاجلة والتحليل والتنظيم من  

القرار  صنع  عمليات  حتسني  إجياد    أجل  يتطلب  ما  وهو  الضخمة،  البيانات  من  االستفادة  بجدوى  املتعلقة 

الداخلية   املعلومات  مصادر  خمتلف  عىل  تشتمل  التي  البيانات  مستودعات  ف  قيمة  ذات  مفيدة  معلومات 

  واخلارجية املتعلقة بنشاط املنظمة املتوافرة عىل شكل بيانات ضخمة، يستطيع املستفيدون املامرسون من الوصول 

إليها من خالل واجهات سهلة االستخدام وحيصلون عىل معارف جديدة تساعدهم ف فهم التحديات والفرص  

 التي بموجبها يستطيعون اختاذ قرارات بشأن استخدامها وغريه. 

األول: تنظيمي    : أن صنع القرار حيتاج إىل االعتامد عىل عنرصينبشارت الدراسة   أ  ، وف اجلانب التعليمي  

سرتاتيجيات، والثاين: تقني ويرتبط  هداف املحددة حيث جيب أن تكون القرارات منسجمة مع اإلويرتبط باأل

نظم املعلومات، ومستودعات البيانات والنامذج    :بمجموعة األدوات التي تساعد ف عمليات صنع القرار مثل 

تستفيد من عملية اختاذ القرار  والتحليالت، وما عىل املنظمة إال أن ختتار طريقة العرض املناسبة للبيانات حتى  

وهو ما يتعني عليها مجع البيانات وختزينها وحتليلها وحتويل حمتواها لالستفادة منها واحلصول عىل بيانات مفيدة  

ىل ما تقدمه شبكات ووسائل التواصل االجتامعي، واملدن الذكية ونظم التعليم  إيًضا أوتطرقت الدراسة ، وقيمة

تعتمد عىل استخدام وسائل تكنولوجية حديثة، وهو ما يعزز أداء املنظمة ف فهم املستفيدين منها،  من فوائد كوهنا  

 وكذلك إدراك ما جيب تعلمه ملزيد من التحسني ألدائها. 

إدارة البيانات الضخمة ف املكتبات من حيث مجعها ومعاجلتها، وما    (Mishra, 2015)وأظهرت دراسة  

وأشار إليها ف كوهنا جزًء ال يتجزأ من    ،معلومات جديدة إلفادة املستفيد النهائي منها   يرتتب من حتليلها ف إنتاج

عامل املعلومات أًيا كان موقعها، وال سيام ف تبادل املعلومات باعتبارها نظاًما بيئًيا، وما تساهم به التكنولوجيا ف  

ت الدراسة أن هناك خطوتني رئيسيتني ف  بين، وما خيص معاجلة البيانات من حيث قيمتها وتطوير هذا القطاع  

يتم فيه البيانات الضخمة؛  م امإدارة  البيانات عىل نطاق واسع من مصادر معلومات كثرية ومتنوعة    ثل:  توليد 
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نرتنت األشياء ومعلومات جتارية ولوجستية وأخرى متثل النتاج للتفاعل البرشي وغريه،  إو،  علمية  البحوث  ال

ت تتجاوز القدرات التقليدية للبنية التحتية واحلاسوبية لتكنولوجيا املعلومات، ويتم ف  وما حتتاج لتنظيمها آليا 

اخلام البيانات  الثانية مجع  نقل  اخلطوة  آلية  عرب  باستخدام    البيانات  ونقلها  وحتليلها  لتخزينها  إداري  نظام  إىل 

ام البيانات الضخمة ف املكتبات:  ومن أبرز ما أشارت إليها الدراسة عن جماالت استخد،تطبيقات حتليل خمتلفة 

البيانات عىل اإل لبيانات االستخدام،  قواعد  املبارش، والتحليل اإلحصائي  نرتنت، وفهرس اإلتاحة عىل اخلط 

االجتامعي التواصل  ومواقع  الرقمية،  البحوث  بيانات  البيانات  ،  وإدارة  حققته  ما  بإبراز  الدراسة  واختتمت 

كوهنم    ، املؤهلني ف نجاح املكتبات  املتخصصني وقطاع املكتبات، وأمهية دور    الضخمة من فرص ملهنة املعلومات

بحسب الدراسة علامء بيانات مكتبيني وأرشيفيني ومديري سجالت معنيني بالقيام بأدوارهم الرئيسية من خالل  

البحوث التي    منريثة، وال سيام ف املكتبات األكاديمية حيث توجهها الكيأنشطة إدارة البيانات البحثباهتاممهم  

لمس  تتطلب اهتامًما خاًصا ف إدارة وتنظيم بياناهتا،فضاًل عن دورهم ف إثراء املهنة بالتطورات املستمرة والتي تُ 

البيانات   البيانات والفهارس اآللية واملدونات والتويرت وغريها، وأن طبيعة عملهم مع  اآلن من خالل قواعد 

ات املستفيدين من املعلومات، فالبيانات الضخمة واستخدامها بالنسبة هلم  جتعلهم أكثر خربة ف معرفة احتياج

 وإنام إضافة لنهج جديد للتعامل معها كاستجابة لتطورات املهنة.  ا ليس شيًئا جديدً 

حول تقييم املكتبة وحتليل البيانات ف عرص البيانات الضخمة: املامرسة    (Chen, 2015)بينام كانت دراسة  

التك املكتبات    ة نولوجيوالسياسات  وأخصائي  للمكتبات  البيانات  هي  الناشئة  جلمع  جديدة  وأساليب  طرق 

 . وحتليلها ف عرص املساءلة لتربير قيمتها ومسامهتها 

بعنوان دراسة  للموسيقى"  : وأوضحت  الضخمة  البيانات  من    "تاريخ  كل   ; Tuppen, Rose)لدى 

Drosopoulau, 2016)    املكتبة  والتى فهرس  عىل  التسجيالت  أجريت  ماليني  حيوي  الذي  الربيطانية 

الوظيفة الرئيسية هلذه البيانات  و  ،   عات واملخطوطات املوسيقية املتوفرة ف فهرس املكتبةوليوجرافية للمطبببال

متكني مستخدمي املكتبة من البحث عن املطبوعات واملخطوطات التي هتمهم وحتديدها والوصول إليها،    :هي

ؤلفي  مل كام تعد تلك البيانات مصدًرا غنًيا للمعلومات عن األعامل واألنواع املنشورة ف فرتة معينة وموقع معني، و

 ، وقد أشارت الدراسة تلك املخطوطات واملطبوعات 

رى أن من األمهية وجود أمناء  ديد ألمناء املكتبات سمي بأمناء مكتبات البيانات حيث يُ إىل بزوغ دور ج

 .لرقمية ف املكتبات يطلق عليهم أمناء مكتبات البياناتلمكتبات تتامشى أدوارهم مع النمو اهلائل 

 ف  نيدراسة هدفت إىل استكشاف األدوار والفرص اجلديدة املتاحة للمكتبي   (Federet, 2016)وأجرت  

عرص البيانات الضخمة، واملتمثلة ف معاونة فرق البحث ف جمال إدارة الكم اهلائل من البيانات التي أصبحت  
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البيانات  السمة املميزة للبحث العلمي ف القرن احلادي والعرشين، باإلضافة إىل تقديم الدعم ف جمال حت ليل 

 البحثية وحفظها. 

خصائص جمموعات البيانات الضخمة    فقد ناقشا ف ورقة هلام  (Wang; Chen, 2016)  دراسة كل من:  أما  

ف املكتبات، وقدما عرًضا للدراسات السابقة التي أجريت حول البيانات الضخمة ف املكتبات، وفيام ييل عرض  

 : موجز هلذه الدراسات

عىل جمموعة من جماالت استخدام البيانات الضخمة، تتمثل ف تطوير    (Bierraugel, 2016)  ة اتفقت دراس

نرتنت، وإدارة البيانات البحثية، وتنظيم البيانات، وفهرسة النصوص عىل  سرتاتيجيات البحث عىل شبكة اإلإ

اإل للوصول  شبكة  االستخدام  سهلة  واجهات  وتطوير  االستخدام،  وقابلية  الوصول  وقضايا  إىل  نرتنت، 

 البيانات، واستدعاء وتعزيز الدقة ف عمليات اسرتجاع املعلومات، واستخالص املعلومات. 

هدفت إىل التعرف عىل تأثري صناعة البيانات الضخمة عىل علوم    والتي  (Mutula, 2016)دراسة  بينام نجد  

الضخمة   البيانات  حتليالت  استخدام  فوائد  مناقشة  ذلك  ف  بام  واملعلومات،  املجاالت  املكتبات  محيع  ف 

البيانات، وقد اختذت   تكلفة ختزين  انخفاض  الضخمة، بسبب  بالبيانات  النمو، واالهتامم  األكاديمية، وتزايد 

رئيًسا هلا، من خالل حتليل برامج العديد من مدارس علوم املكتبات واملعلومات،    هًجا الدراسة املنهج التحلييل من

أ التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  بيترسج، وقد عكست  ف  بام ف ذلك جامعة  هلا،  الضخمة  البيانات  ضافت 

وال األكاديمية،  املجاالت  هائل ف مجيع  تأثري  هلا  الضخمة  البيانات  أن  مهارات    تىالدراسة  ساعدت ف خلق 

املعلومات،   بام ف ذلك علوم  األكاديمية،  القطاعات  والتنظيم، وجديدة ف خمتلف  البيانات،  إدارة    ف جماالت 

إىل   احلاجة  الدراسة برضورة  التخصصات، وقد أوصت  متعددة  للبحوث  والبحث واالسرتجاع،  واألرشفة، 

يدركون    متخصيص ومعلومات  لتسهيل  أ مكتبات  استخدامها،  مهارات  ويمتلكون  الضخمة،  البيانات  مهية 

األ مثلالبحوث  وأنظمة  : ساسية،  املتقدمة،  اإلحصائية  واألساليب  األداء،  عالية  االفرتايض،    احلوسبة  الواقع 

 شكال إدارة البيانات، واحلفظ الرقمي. أو

اإل  احلكومة  ف  الضخمة  البيانات  ف  االستثامر  وأمهية  هبولندا  العام  القطاع  جمال  قام  وف  لكرتونية، 

(Klievink;et al,2018)   اعتبار أن قطاع  بافية عن جاهزية استخدام البيانات الضخمة هبا  شبإجراء دراسة استك

اإلاحلكوم التوجه نحو احلكومة  واملتنوعة    والذى  لكرتونيةة ف ظل  الكبرية  املعامالت  العديد من  فيه  تتداول 

اًل ف زيادة االهتامم بمتطلبات التعامل مع  ب باالستفادة من التقنية واجلوانب الترشيعية، وهو ما سيفيدها مستق

الضخ البيانات  بنجاح ومدى جاهزيتها الستخدام  الضخمة  بفعاليةالبيانات  تقييم  ،  مة  الدراسة عىل  وركزت 

البيانات ف التنظيمية الستخدام  وعرفت    ،مؤسسة للقطاع العام هبولندا   )11  (مدى توافر جاهزية اخلصائص 



  إدارة البيانات الضخمة ف دار الكتب القومية :دراسة استكشافية 176

 

املوا  بمبادئ  ما  ءهذه اخلصائص  التي تشكل ف جمملها  التنظيمية  والقدرات  التنظيمي،  التنظيمية، والنضج  مة 

أنشطة جتهيز  من خالل  مستوى جاهزية البيانات الضخمة من حيث االستخدام ف هذا القطاع  بسوف يقاس هبا  

و التحتية  البنية  توافر  ومستوى  واخلارجي،  الداخيل  املستوى  عىل  ونرشها  هبا  واملشاركة  التقنية،  البيانات 

نها واسرتجاعها، ومستوى استخدام  يزخت واألدوات والتجهيزات التقنية املستخدمة ف توليد البيانات وتنظيمها و

تقنيات ذكاء األعامل ف ذلك، وأخرى متعلقة بإجياد وتنظيم وحتليل معارف جديدة تركز مجيعها ف معرفة قدرات  

وبينت النتائج  ،  ملعلومات لزيادة االستفادة من البيانات الضخمةالعاملني وخرباهتم ف التوجه نحو تبني تقنيات ا

باملعلومات مع منظامت أخرى وأن ذلك    تتشاركوجود أنظمة بيانات تعمل حتت تكنولوجيا معلومات فعالة  

يفقدها التشارك الفعال للبيانات    ه يعود إىل اختالف أنشطة كل منها وهو جانب وصفته الدراسة بالسلبي كون

كام أشارت نتائج الدراسة أيًضا إىل وجود درجة عالية ف جاهزية املؤسسات املدروسة ف اإلمكانات  ،  نها فيام بي

التنظيمية التي وصفت بأهنا دليل عىل الوعي الكامل لألفراد هبا بأمهية البيانات الضخمة وتطورها، وف املقابل  

املوا ف  االهتامم  من  مزيد  إىل  احلاجة  الدراسة  بني ء بينت  هلذه    مة  الدقيقة  واملهام  الضخمة  البيانات  تطبيقات 

 املؤسسات. 

دراسة   قسمت  فقد  الضخمة،  البيانات  استثامر  تواجه  التي  التحديات  أبرز  الدراسات  بعض  وتناولت 

(Sintdres; et al, 2017)  تتعلق بخصائص البيانات نفسها  التى  التحديات    - 1  : تلك التحديات إىل ثالثة أقسام

نتاج  إكيفية    : تتعلق بالعمليات الفنية للبيانات مثل  التى   تحديات ال  -2  . نوع والرسعة واجلودةاحلجم والت  : مثل

تتعلق بإدارة التى  تحديات  ال  - 3البيانات ودجمها وحتويلها واختيار النموذج املناسب للتحليل وتقديم النتائج.  

 أمن البيانات واخلصوصية واجلوانب األخالقية.   :البيانات مثل

تعريف البيانات الضخمة وقياس االجتاهات    (Ahmed ; Ameen , 2017)كل من  اسة  وأوضحت در

واملعلومات  املكتبات  إدارة  جمال  ف  هبا  هدفت    املرتبطة  الضخمة  حيث  البيانات  تعريف  إىل  الدراسة  هذه 

املكتبات واملعلومات،   ،واستخالص مفاهيمها  إدارة  البيانات الضخمة ف جمال    واستكشاف اجتاهات بحوث 

لتومسون رويرتز   املعرفة  البحثية، وحتليل األبحاث املكشفة ف شبكة  هذا باإلضافة إىل استكشاف االجتاهات 

الدراسة عىل اإل السنتوميوتعتمد هذه  الفكري والدراسة  ك، حيث تم وضع تعريف رسمي من خالل  رتنتاج 

ألوراق املكشفة ف شبكة املعرفة  وعالوة عىل ذلك، تم إجراء حتليل سسينتومرتيك ل  ،مراجعة اإلنتاج الفكري

ملعهد املعلومات العلمية من تومسون رويرتز الستكشاف االجتاهات البحثية املرتبطة بالبيانات الضخمة ف جمال  

وتشري نتائج الدراسة إىل إعادة    (Vosviewer)علم املكتبات واملعلومات، وذلك باستخدام برجميات فوسفيور  

الضخم البيانات  تعريف  وكذتشكيل  الضخمة   لكة،  بالبيانات  املرتبطة  الرئيسية  البحث  وأشار    ،اجتاهات 
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، وتلخص  "حتليالت البيانات الضخمة"و  "اجلدارة االئتامنية"و  "السوق"و  "الصناعة"و  "املخاطر"التحليل إىل  

ما جيب عىل مدير الناجح  ى الدراسة  للبيانات  ، تعلمه  ني البيانات  ناجحني  يتوقع ف    ، ليكونوا مديرين  وحيث 

الضخمة    بياناتاملستقبل اآلالف من مديري معرفة البيانات، لذا تعد هذه الدراسة دلياًل لالجتاهات املرتبطة بال

الدراسة    الضخمة، وهي تصور  بوتعود أصالة هذه  البيانات  لتعريف  تشكيل  توفر إعادة  التي  نوعها  أهنا من 

 البحثية املرتبطة هبا ف جمال إدارة املكتبات واملعلومات. االجتاهات 

حول إطار تطبيق البيانات الضخمة وحتليل جدوى استخدامها ف    (Li; Wang, 2017)ودارت دراسة  

دخال مفهوم البيانات الضخمة، وتقديم نظرة شاملة للقراء لفهم إطار تطبيق  إاملكتبة، وهتدف هذه الدراسة إىل  

م منهج حتليل النص وطريقة التحليل االستقرائي لفهم مفهوم  ااستخدتم  ة ف املكتبات، ولقد  البيانات الضخم

وتلخيص التحديات والفرص املتاحة لتطبيق البيانات الضخمة ف املكتبات، واقرتاح إطار    ،البيانات الضخمة 

جلمع البيانات من    (الستبانةاعن طريق تطبيق )  طريقة املسح    متطبيق البيانات الضخمة ف املكتبات، ثم استخدا 

وتوصلت الدراسة للعديد    ،  تطبيقات البيانات الضخمة ف املكتباتلتطبيق  الأخصائي املكتبات لتقييم جدوى  

دقة البيانات، وتقليل  والتحديات األساسية ف تطبيق البيانات الضخمة ف املكتبات  التى تشتمل عىل  من النتائج  

البيانات وضغطها، ورسية ال البيانات الضخمة والتكنولوجيا املتعلقة هبا حجم    ، بيانات وأمنها، ونظام معاجلة 

وتتمثل الفرص املتاحة ف تطبيق البيانات الضخمة ف املكتبات إثراء قاعدة بيانات املكتبة، وتعزيز مهارات أمناء  

ويمكن النظر ف إطار  املكتبات، وتعزيز خدمة تبادل اإلعارة بني املكتبات، وتوفري خدمات املعرفة الشخصية  

، ودعم التكنولوجيا،  ملاليةوارد اامل املوارد البرشية، وهى:  تطبيق البيانات الضخمة ف املكتبات من مخسة أبعاد  

يل  متوتعتقد معظم املكتبات أنه يمكن تطبيق إطار البيانات الضخمة، و  ، وابتكار اخلدمات، وبناء البنية التحتية 

يمة هذه الدراسة ف توافر العديد من التطبيقات واحللول العملية للمكتبات لتطبيق  إىل تطبيقها بالفعل، وتتمثل ق 

 إطار البيانات الضخمة. 

باملكتبات بوصفها    امعىوسائل التواصل االجت  فاعليةالتي قامت عىل تقييم    (Cervone, 2017)دراسة  و

املكتبات، ومن ثم    ىمستخدم أحد البيانات الضخمة، حيث قامت بتحليل عدد كبري من تغريدات ومشاركات  

خدمات   عىل  ذلك  وانعكاسات  املعلومات،  ومؤسسات  باملكتبات،  األداء  بفاعلية  ذلك  عالقة  استكشاف 

املعلومات هبا، وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل منهًجا رئيًسا هلا،وقد كشفت الدراسة عن جمموعة  

حتليل الشبكات االجتامعية، والتحليل اإلحصائي، والرتميز    :مثلوجود العديد من التقنيات،  أمهها:النتائج،  من

لتقييم التواصل االجتامعي بوصفها أحد    فاعلية  اجلغراف، والتي يمكن استخدامها كجزء من مرشوع  وسائل 

أهم مصادر البيانات الضخمة، كام تبني إمكانية إجراء حتليالت قوية هلذه التغريدات واملشاركات باالعتامد عىل  

 جتمعة. املهذه التقنيات 
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إىل حتليل البيانات الضخمة لعمليات املكتبة العامة وخدماهتا،    (Kim; Cooke, 2017)بينام هدفت دراسة  

باستخدام طريقة تشرينوف، حيث قامت الدراسة بتحليل تغريات عمليات املكتبات، ومشاركات استخدامها  

وكذ وسول،  لندن  من  كل  ف  الداخلية،  األحياء  املؤسسات  لك  ف  قبل  من  املتاحة  والتقارير  البيانات  حتليل 

أداء   متيز  الدراسة  كشف  وقد  هلا،  رئيًسا  منهًجا  التحلييل  الوصفي  املنهج  الدراسة  اعتمدت  وقد  احلكومية، 

النتائج إىل أن سول ال تزال بحاجة إىل   أشارت  احلكومات املحلية ف لندن، بشكل أفضل من مدينة سول، حيث

امل من  لتوفري خدمات  املزيد  واملوظفني،  وامليزانيات،  واملجموعات،  وكذاملكتبات،  أفضل،  بشكل  لك  كتبات 

االرتفاع بمعدالت االستخدام، كام تبني انخفاض استخدام خدمات املكتبات تدرجيًيا ف لندن، والذي ربام يرجع  

وعدد    غلقإىل   العمل،  ساعات  ختفيض  تم  كام  جمتمعية،  جمموعات  تديرها  كانت  أو   ، املكتبات  من  العديد 

ىل حتسني عمليات املكتبة العامة  املكتبات، وقد أوصت الدراسة برضورة حرص احلكومات املحلية ع  متخصيص 

 بناء مكتبات جديدة، وزيادة ساعات العمل، وإطالق اخلدمات اجلديدة.  :وخدماهتا، مثل 

مناقشة حول نمط خدمة املكتبة اجلامعية ف عرص البيانات    (Xiaodan ; Wei, 2017)وأظهرت دراسة  

ا البيانات  نظام  إىل  املكتبة  موارد معلومات  تنتمي  البيانات  الضخمة، حيث  تكنولوجيا  تطبيق  ويعد  لضخمة، 

تطوير صناعة خدمات املعلومات وتوجه  و  ، الضخمة ف خدمة املكتبة إصالًحا إلدارة املكتبة وتدعم األمة بقوة

البيانات مع التطور الرسيع لإلنرتنت  و   ،املكتبة أيًضا مع حالة خدمة املجتمع واملشاريع لتعظيم االستفادة من 

البيئة اجلديدة  ،البيانات الضخمة  أصبحنا نعيش ف عرص املعلومات    ت تعدد  وف ظل  املستفيدين من  مطالب 

وتشري الدراسة إىل أن االبتكار ف املعلومات    ،املختلفة مما يتوجب متطلبات جديدة خلدمة املعلومات من املكتبة

 ة مع العصور. يدمة املكتباخلط  اقرتاح تغيريات ف نممما يتوجب  قد يواجه حتديات نمط اخلدمة التقليدية للمكتبة،  

دراسة   الف  ،(Xie; Fox, 2017)أما  التحتية  البنية  تطوير  للمكتبسيأظهرت  البيانات    ات ربانية  ملشاركة 

املتمثلة  ، فضاًل عن التحديات التي تواجه املكتبات البحثية  هلا    يتيح فرًصا جدية مما    الضخمة وإعادة استخدامها  

هنا تكنولوجية ف املقام األول، إال أهنا تنطوي أيًضا عىل عوامل  أ عىل الرغم من  و   ، ةلبنية التحتية السيربانيا  ىف  

لألدوار التي ينبغي أن تلعبها املكتبات البحثية ف دورة    ا عميق  اجتامعية واقتصادية وبرشية، وبالتايل يتطلب فهام

البحث   ناقشت حياة  من    وقد  للتحقق  والدوافع  املنطقي  األساس  الدراسة  التحتية  سإهذه  البنية  رتاتيجيات 

 . ات للبيانات الضخمة للمكتب

األكاديمية  أل  (Prindle; Loas, 2017)دراسة    شارتأو واملكتبات  املعلومات  خصوصية  وخالقيات 

الضخمة   البيانات  ف عرص  عىل  والبيانات  وحتوييل  قوي  تأثري  له  التعليم  ف  البيانات  ممارسات مجع  تطور  إن 

ألغراض التقييم إىل خلق    املستفيد وقد أدى الضغط املتزايد جلمع وحتليل معلومات    ، الرتبويممارسات التقييم  
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تسلط هذه الدراسة  و بيانات املستفيد أمًرا بالغ األمهية    خصوصيةالتي تعد  وحالة فريدة للمكتبات األكاديمية  

 واقع اجلديد. الضوء عىل التحديات املتميزة التي تواجهها مهنة املكتبات وهي تتحرك نحو ال 

همة التي قامت حول االستفادة من خربة املكتبات التقنية ف إدارة البيانات الضخمة  ومن الدراسات امل

مكتبة شل    (Johnson, V., 2019)دراسة   أمناء  ف    (Shell Australia)سرتاليا  أحول  الدراسة  جمتمع  وهم 

تعد البيانات  حيث البيانات اجليوفيزيائية للرشكة  مرشوع حتسني قواعد البيانات والعمليات املستخدمة ف إدارة 

  وأثناء املرشوع  ،ألهنا بيانات ضخمة معقدة، وال يمكن فهرستها بالطريقة التقليدية  ، لإلدارة  ا اجليوفيزيائية حتدي

التعاون  املكتبات  بني    تم  اجليوفزيائية  و أخصائي  البيانات  تكنولوجيا  ي وأخصائ  ، اجليوفيزيائيني وحمليل  دعم  ي 

كمهنيني ف جمال علم املكتبات  املكتبيني    سهامات، وقد شملت الدراسة إ علومات ومهنديس قواعد البياناتامل

املطلوبةو واملعلومات   البيانات  ووصفات  حقول  بشأن  املشورة  املحكمة،  تقديم  املفردات  وصياغة    ، وتطوير 

واختيار  ،  احة للوظائف اإلضافيةاملسميات، وحتديد مصطلحات ومعايري البحث املطلوبة، وحتديد الفرص املت

وقد جلب املكتبيون منظوًرا   ،ووضع اإلجراءات  قواعد البيانات، وتوفري التغذية املرتدة، وتعبئة قاعدة البيانات

طويل األجل الستعراض إدارة البيانات اجليوفيزيائية، وهو أمر رضوري حلفظ البيانات إىل ما بعد دورة األعامل  

التعاون ألم أتاح  البيانات اجليوفيزيائية ودورة حياهتا، ووقد  املزيد عن  املكتبات فرصة ملعرفة  فرصة    إتاحةناء 

 ظهار قيمة مهارات علم املكتبات واملعلومات ف إدارة البيانات الضخمة. إل

دراسة  ف حني لدى    (Harper; oltnarn,2017)  قدمت  اخلصوصية  عىل  الضخمة  البيانات  مناء  أتأثري 

إبداء    : البيانات الضخمة يمكن أن يستفاد منها ف حتليل السلوكيات العامة ملستخدمي املكتبة، مثلأن  واملكتبات،  

اإلعجاب والتعليق عىل وسائل التواصل االجتامعي، وحتليل سلوكيات البحث والتصفح داخل فهرس املكتبة،  

العديد من املهنيني ف املكتبات  سة  تدعو الدراو   ،وكام يمكن استخدامها أيًضا ف التنبؤ باالحتياجات املستقبلية

 إىل إدارة املكتبات القائمة عىل البيانات إلدارة ميزانية املكتبة. 

 موقع الدراسة الحالية على خريطة المراجعات السابقة:

البيانات   به  تضطلع  الذى  املهم  الدور  األجنبية  أو  العربية  أكانت  سواء  السابقة  الدراسات  أوضحت 

باعتبارها نفط القرن الواحد    "املكتبات األكاديمية ، والعامة    "املعلومات املختلفة  الضخمة داخل مؤسسات  

والعرشين ، وكوهنا تشكل التحدى األكرب الذى يواجه تلك املؤسسات ، حيث االختالف اجلذرى ىف شكل  

ياجات املستقبلية  البيانات وآليات التعامل معها ، وقد تركزت الغالبية العظمى من الدراسات حول التنبؤ باالحت

( ، فضاًل عن اختاذ  2018( ، ومدى وعى العاملني هبا ) الشوابكة،  2018) العمريى ،   ىف ظل البيانات الضخمة  

القرارات   ،    وصنع  اهلادى  ،  2106)عبد  ،  2107( ، و)حسن  اهلنائى  املقدمة )  ، ومن ثم حتسني اخلدمات   )
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( ، وابتكار أنامط خدمية جديدة  (proquest,2014كتبة  ( ، وفهم سلوك مستخدمى امل2108( ، )مرسال ،  2018

xiadan,wei,2014)  التوجه نحو البيانات الضخمة والتعامل معها ىف ظل  (، مع حتديد االحتياجات ملواجهة 

  خصائيي ( ، وبيان األدوار املختلفة أل(Klievink;et al,2018( ، و(Bertot,Butler,2014احلكومة اإللكرتونية  

وامل املستقبل  املكتبات  بيانات  علامء  كوهنم   ;Mishra,2015)  ،)federet,2016)  ،)Tuppenعلومات 

Drosopoulou,2016)  وخصوصيتها البيانات  تلك  تواجه  التى  التحديات  عن  فضاًل   ،  ) Sivarajah; et 

al,2017) و ، )Prindle;Loas,2017) ، )  وOltnarn,Harper,2017)و ، )Fister,2015 ). ) 

اسة احلالية عىل املكتبات القومية متخذة مكتبة دار الكتب القومية نموذجا هلا ، حيث تعد  بينام ركزت الدر

أول دراسة استكشافية عن طبيعة إدارة البيانات الضخمة عىل هذا النوع من مؤسسات املعلومات ، حيث ركزت  

اس عن  الكشف  مع  مصادرها  أهم  وحتديد  الضخمة  البيانات  بمفهوم  الوعى  درجة  بيان  البنية  عىل  تعدادات 

التحتية واإلدارية والتنظيمية إلدارهتا ، فضال عن إظهار دورها املهم ىف حتسني اخلدمات املقدمة مع توضيح أهم  

التقنية ( ألخصائيي معلومات املستقبل ، وإدراج    –املهنية    -اإلدارية   -مالمح املهارات املختلفة: ) الشخصية 

عىل أهم الطرق املتبعة حلامية خصوصية تلك البيانات ، وذلك من أجل  أهم التحديات التى تواجهها مع الوقوف  

تعميم اإلفادة من حتليلها ىف التنبؤ باالحتياجات املستقبلية واختاذ وصنع القرارات ، ودراسة سلوك املستفيدين  

املستقبلية  ىف البحث عن املعلومات ، عالوة عىل تطوير اخلدمات داخل املؤسسات، وحتديد أهم مالمح املهارات  

 املطلوبة من أخصائى مكتبات ومعلومات املستقبل . 

وجتدر اإلشارة  بأن هذه الدراسة القائمة اتفقت ىف جوانب، واختلفت ىف جوانب أخرى مع املراجعات  

السابقة،  ويرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل : طبيعة الدراسة ومكاهنا وعينتها وتصميم االستبيان واالختيارات  

 ضعها ىف األسئلة املغلقة. التى تم و

 : نتائج الدراسة امليدانية
 المحور األول "البيانات الديموجرافية والمهنية": 2/1

املديرين    ف  واملتمثلة  الدراسة  لعينة  واملهنية  الديموجرافية  البيانات  توضيح  إىل  املحور  هذا  هيدف 

 اإلدارات العامة، واإلدارات الفرعية التابعة هلا داخل قطاع دار الكتب القومية. ب

 النوع:   1/ 1/ 2

( مفردة بنسبة بلغت  14كور ) لتوزيع عينة الدراسة تبًعا للنوع أن عدد الذ  (5) يتبني لنا من خالل اجلدول  و

%( ، وتدل هذه النسب عىل التقارب بالتساوي  46,2( مفردة بنسبة بلغت )12%( ، بينام عدد اإلناث )53,8)
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القومية الكتب  دار  مكتبة  بداخل  قيادية  مناصب  يشغلن  الاليت  )املديرات(  السيدات  لعدد  والسادة  بالنسبة   ،

 تتوقف فقط عىل فئة معينة داخل قطاع دار الكتب القومية. الذكور،  واملناصب اإلدارية الرفيعة ال 

 ( توزيع العينة  حسب النوع5جدول رقم ) 

 % ع النوع م

 53.8 14 ذكر  1

 46.2 12 أنثى 2

 % 100 26 مجاىلاإل 

 

 الفئة العمرية:   2/ 1/ 2

 ( توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية6جدول رقم ) 

 % ع الفئة العمرية  م

 0 0 30أقل من  1

 11.5 3 40-31من  2

 34.6 9 50-41من  3

 53.8 14 60-51من  4

 % 100 26 مجاىلاإل 
 

54%

46%

توزيع عينة الدراسة حسب النوع( 1)شكل رقم 

ذكر أنثى
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توزيعه تم  الدراسة  عينة  أن  السابق  اجلدول  من  من  ا  يتضح  األكرب  النسبة  وكانت  عمرية،  فئات  عىل 

%( الفئة العمرية من  34,6مبارشة بنسبة بلغت )   تليها (،  60  -  51%( للفئة العمرية من ) 53,8املشاركني بنسبة ) 

(، ويكمن السبب  30الفئة العمرية )أقل من   (Zero)  بلغت  بنسبة  األخرية  العمرية  الفئة  واحتلت   ، (50 –  41)

والتى يتم    ف ذلك أن عينة الدراسة الكلية عىل درجة وظيفية مدير عام لإلدارة أو مدير إلدارة فرعية بداخلها 

، وتم استبعاد املوظفني، لذلك ال توجد  الوصول إليها بعد فرتة زمنية حمددة ، ووفًقا لدرجات وظيفية حمددة  

 (. سنة  30ت الفئة )أقل من نسبة أو عدد حت 

   املؤهل التعليمي:   3/ 1/ 2

%( من محلة البكالوريوس  96,2( أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة بنسبة بلغت )7يشري اجلدول رقم ) 

 %( حلملة الدكتوراه. 3,8نسبة ) الأو الليسانس دون الدراسات العليا واملاجستري، بينام بلغت 

 التعليمي سب المؤهل( توزيع العينة ح7جدول رقم ) 

 % ع التعليمي املؤهل م

 96.2 25 وبكالوريوس أ ليسانس 1

 3.8 1 دكتوراه  2

 - - دراسات عليا 3

 - - ماجستري 4

 % 100 26 مجاىلاإل 
 

60-51من 50-41من 40-31من 

وزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمريةت( 2)شكل رقم 

40-31من  50-41من  60-51من 
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 التخصص العلمي:   4/ 1/ 2

تنوع التخصص العلمي ملديري اإلدارات العامة والفرعية بداخل مكتبة    (8)يتبني لنا من خالل اجلدول  

وقد شكل ختصص املكتبات واملعلومات النسبة األكرب    ، دار الكتب القومية والذين يمثلون عينة الدراسة الكلية 

يز من  هم يوضح مدى االهتامم والرتكم  رش %( وهذا مؤ61,5بني أفراد عينة الدراسة الكلية بواقع نسبة بلغت ) 

الثقافة   رمز  تعد  والتي  القومية  الكتب  دار  مكتبة  بداخل  املؤهلني  املتخصصني  بتوظيف  العليا  اإلدارات  قبل 

 والعلم بداخل مجهورية مرص العربية. 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب التخصص8جدول رقم ) 

 % ع التخصص م

 61.5 16 واملعلومات  املكتبات 1

 7.7 2 جتارة  2

 3.8 1 علوم الدار 3

 15.4 4 والتينى يونانى 4

 3.8 1 رويس  5

 7.7 2 ونظم   حاسبات 6

 % 100 26 مجاىلاإل 

96%

4%

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل التعليمي( 3)شكل رقم 

ليسانس او بكالوريوس دكتوراه
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 اخلربة ف العمل:   5/ 1/ 2

(  30 –  21تشكل اخلربة ف العمل من )( يبني توزيع العينة طبقا لسنوات اخلربة، و 9يبني اجلدول رقم ) 

، وهذا يتفق مع هذه الفئة من  ا ( عام31ر من ) ألكث  اخلربة   مبارشة  تليها  الكلية،  الدراسة  لعينة   األكرب  النسبة  عاما 

(،  6)  رقم  اجلدول  ف  سابًقا   اإلشارة  تم  كام  ،%( 53,8)   بنسبة(  60  –  51ترتاوح أعامرهم من ) التي  عينة الدراسة  

 . نسب بالنسبة للخربة أقل من عرش سنوات ة ومل تسجل أي

 العمل في الخبرة ( توزيع العينة  حسب سنوات9جدول رقم ) 

 م
 العمل ف اخلربة سنوات

 
 % ع

 - - سنوات 10أقل من  1

 19.2 5 سنة  20-11من  2

 57.7 15 سنة  30-21من  3

 23.1 6 سنة 31اكثر من  4

 % 100 26 مجاىلاإل 

 

16

21412

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص( 4)شكل رقم 

المكتبات والمعلومات تجارة دار علوم يونانى والتينى روسي حاسبات ونظم

سنة31اكثر من سنة30-21من سنة20-11من 

19.2

57.7

23.1

توزيع عينة الدراسة  حسب سنوات الخبرة في العمل( 5)شكل رقم 

سنة20-11من  سنة30-21من  سنة31اكثر من 
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   اإلدارة التابع هلا:   6/ 1/ 2

( رقم  اجلدول  من  لنا  اإلدارات  10يتبني  الدراسة عىل حسب  عينة  توزيع  دار  (  مكتبة  بداخل  الرئيسية 

التي   العامة  اإلدارات  أكثر  لنا أن من  يتضح  الفرعية، حيث  اإلدارات  بداخلها من  القومية وما حتتويه  الكتب 

%(، وأقل  26,9اإلدارة العامة خلدمات القراء وذلك بنسبة بلغت )  :( إدارات فرعية هي 6حتتوي بدورها عىل )

للربديات   العامة  اإلدارة  لصالح  فرعينسبة  إدارتني  تضم  والتي  واملسكوكات  إدارة    ا: ومه  تني واملخطوطات 

%( من عينة الدراسة  11,5ل بعد إدارة املسكوكات وذلك بنسبة بلغت ) الربديات، وإدارة املخطوطات، ومل تفعَّ 

 الكلية، هذا بجانب وحدة تكنولوجيا املعلومات بداخل قطاع دار الكتب املرصية واملكتبة القومية. 

 ات دار( توزيع عينة الدراسة  حسب اإل10م ) جدول رق

 % ع دارة إل ا م

 19.2 5 الفنية للخدمات العامة دارةاإل  1

 15.4 4 املعلومات لتبادل العامة دارةاإل  2

 30,7 8 القراء خلدمات العامة دارةاإل  3

 7,7 2 املسكوكات  واملخطوطات للربديات دارةالعامةاإل  4

 19.2 5 العامة دارة املكتبات إ 5

 7.7 2 املعلومات تكنولوجيا وحدة 6

 % 100 26 مجاىلاإل 

 

لإلدارات العامة بالنسبة للمشاركني ف الدراسة، مما يسفر عنه تغطية    ا أن هناك تنوعبونخلص من ذلك  

 شاملة عن واقع ممارسة وإدارة البيانات الضخمة، داخل مكتبة دار الكتب القومية. 

 المحور الثاني: مدى الوعي بمفهوم وخصائص البيانات الضخمة: 2/2

لضخمة وخصائصها بالنسبة لعينة الدراسة  يتناول هذا املحور وجييب عن درجة الوعي بمفهوم البيانات ا

الكلية والتي تتمثل ف رؤساء اإلدارات العامة، واإلدارات الفرعية، ومن ثم تعميم نتائج الدراسة بالنسبة جلميع  

 العاملني ف هذه اإلدارات داخل قطاع دار الكتب القومية والتي متثله تلك املكتبة القومية العريقة. 

االدارة العامة  
يةللخدمات الفن

االدارة العامة 
لتبادل 

المعلومات

االدارة العامة 
لخدمات القراء

االدارة العامة 
للبرديات 

والمخطوطات 
والمسكوكات

ادارة المكتبات
العامة

وحدة 
تكنولوجيا 
المعلومات

19.215.4

30.7

7.7
19.2

7.7

اإلداراتتوزيع عينة الدراسة  حسب ( 6)شكل رقم 
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ا   1/ 2/ 2 السؤال  الكتب  نتائج  دار  مكتبة  ف  الضخمة وخصائصها  البيانات  بمفهوم  الوعي  درجة  ما  للدراسة:  ألول 

 القومية؟ 

 / الوعي بمفهوم البيانات الضخمة: 1/1/ 2/ 2

 ( لنا اجلدول رقم  الكتب  11يظهر  الكلية داخل مكتبة دار  الدراسة  لتقديرات عينة  الكلية  الدرجة  أن   )

،    2.50،    2.24الضخمة كانت متوسطة بمتوسطات حسابية بلغت )   القومية بالنسبة للوعي بمفهوم البيانات

استخالص  2.46،    2.00،    1.81 ويتم  أو مهيكلة،  منظمة  بيانات  تشتمل عىل  لكوهنا  بالنسبة  التوايل  ( عىل 

املعلومات منها بواسطة أدوات التنقيب عن البيانات، كام يتعذر حتليلها بواسطة األجهزة والربجميات التقليدية،  

تم توليدها بواسطة املستخدمني وكوهنا غري منظمة أو غري مهيكلة، وتعد هذه النتيجة متوقعة؛ ألن موضوع  وي

البيانات الضخمة من املوضوعات احلديثة جًدا وليس من املوضوعات املألوفة حتى بالنسبة لعينة الدراسة والتي  

مديري  ف  هلا،    تتمثل  التابعة  والفرعية  العامة  تكنولوجيا  اإلدارات  جمال  ف  يعملون  الذين  أولئك  باستثناء 

علمية  مؤهالت  وحيملون  احلاسوب   املعلومات  جمال  ومعلومات  )  :ف  تكنولوجيا    -   هندسة  – حاسبات 

 . ( املعلومات

 " Big dataمفهوم البيانات الضخمة "  ( توزيع عينة الدراسة حسب11جدول رقم ) 

 مفهوم البيانات الضخمة  م

  غريموافق
 مطلقا

 متاما  موافق موافق  حمايد  غريموافق 
 املتوسط

مستوى 
 االمهية

 % ع % ع % ع % ع % ع

ذات مفهوم نسبي خيتلف من  1
مؤسسة إىل أخرى ومن ختصص إىل 

 آخر.
 مرتفع 4.04 61.5 16 11.5 3 11.5 3   15.4 4

قد تشتمل عىل بيانات منظمة أو   2
 مهيكلة.

 متوسط 2.54 23.1 6 7.7 2 19.2 5   50 13

يتم استخالص املعلومات منها  3
أدوات التنقيب عن   بواسطة 
 ."Data mining"البيانات 

 متوسط 2.50 23.1 6 3.8 1 23.1 6   50 13

يتعذر حتليلها بواسطة األجهزة   4
 والربجميات التقليدية.

 متوسط 1.81 3.8 1 3.8 1 26.9 7   65.4 17

 متوسط 2.00 11.5 3 7.7 2 15.4 4   65.4 17 املستخدمني.يتم توليدها بواسطة  5

 متوسط 2.46 23.1 6 3.8 1 19.2 5 3.8 1 50 13 غري منظمة أو غري مهيكلة. 6

البيانات الضخمة ذات مفهوم نسبي    "  لعنرصوعىل الرغم من ذلك إال أن هناك درجة تقدير مرتفع بالنسبة  

أن الغالبية  ب( ويدل ذلك  4,04خيتلف من مؤسسة إىل أخرى ومن ختصص إىل آخر بمتوسط مرتفع بلغت نسبته ) 

العظمى من عينة الدراسة لدهيا وعي كبري بامهية البيانات الضخمة من حيث اختالف النظرة إليها من مؤسسة  

هذا يؤكد أن عينة الدراسة تدرك حقيقة نوع املؤسسة أو حقل التخصص  إىل أخرى، أو من ختصص إىل آخر، و
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ليست    : من العوامل التي حتدد ما إذا كانت البيانات ف هذه املؤسسة أو ذلك التخصص ضخمة أم ال، فمثاًل 

  الذي يضم أكرب   (OCLC)بيانات مكتبة جامعية بنفس ضخامة بيانات مركز املكتبات املحوسبة عىل اخلط املبارش  

 . قاعدة بيانات عاملية للفهرسة تشرتك هبا مئات املكتبات ف خمتلف أنحاء العامل

 ثانياا: الوعي بخصائص البيانات الضخمة:   1/2/ 2/ 2

التايل رقم ) خصائص  بعض  ( أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة ليس لدهيم وعي ب12يبني اجلدول 

الضخمة و بطبيعتها،  بالبيانات  معقدة  كوهنا  إنشا خاصًة  ف  فائقة  بالصحة  ئوذات رسعة  وتتميز  وتوالدها،  ها 

البيانات  لل  التوثيق والدقة و معلومات املستخلصة منها، فضاًل عن حجمها الكبري والتوافر بكميات هائلة من 

التوايل )  بلغت عىل  ،  76,9بنسب   %69,2  ، ببعض  %57,3  لدهيا وعي  الدراسة  عينة  أن  يدل عىل  %(، وهذا 

خاصًة بالنسبة للحجم والرسعة، فضاًل عن  بو  (Laney, 2001)البيانات الضخمة التي وضعتها الينخصائص  

من خرباهتم كوهنم مدراء يتعاملون مع  وربام نجد ذلك نابع  ،  عقيدالصحة والت  :بعض اخلصائص األخرى مثل 

 %(. 80,8بلغت )  بنسبة مصادر املعلومات املختلفة، وقد شكل هذا الوعي بتلك اخلصائص

 وعي بخصائص البيانات الضخمةال ( توزيع عينة الدراسة حسب12جدول رقم ) 

 خصائص البيانات الضخمة  م

 االمجاىل نعم ال 

 % ع % ع % ع

 % 100 26 80.8 21 19.2 5 ذات قيمة كبرية.  1

 % 100 26 57.7 15 42.3 11 احلجم الكبري وتتوافر بكميات هائلة من البيانات. 2

تتألف من أنواع كثرية من البيانات التي تأيت من مصادر متعددة  التنوع؛ حيث  3
 % 100 26 19.2 5 80.8 21 وبأشكال متعددة. 

 % 100 26 69.2 18 30.8 8 ها وتوالدها. ؤالرسعة الفائقة وإنشا 4

 % 100 26 42.3 11 57.7 15 الصحة والدقة لضامن موثوقية املعلومات املستخلصة منها. 5

 % 100 26 76.9 20 23.1 6 التعقيد؛ فهي بيانات معقدة بطبيعتها.  6

 التدريب عل إدارة البيانات الضخمة:   1/3/ 2/ 2

مدى تلقي عينة الدراسة دورات تدريبية حول إدارة البيانات الضخمة وقد  عن  (  13يعرب اجلدول رقم )

عينة   العظمى من  الغالبية  أن  النتائج  بعد حتليل  بلغت  اتضح  بنسبة  الشأن  تتلق أي تدريب ف هذا  مل  الدراسة 

(92,3 ( نسبة  بلغت  بينام  متثلها حتديًدا  %7,7(  النسبة  الدورات، وهذه  تلك  تلقيها  الكلية حول  العينة  %( من 

وحدة تكنولوجيا املعلومات والتي تضم مدراء مؤهلني ف جمال احلاسبات واملعلومات، ومن ثم من الطبيعي  

 وليس فقط إدارهتا بل حتليلها بواسطة أدوات التحليل اخلاصة هبا.  ، دارة البيانات الضخمةالتدريب عىل إ
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 ( مدى التدريب في مجال إدارة البيانات الضخمة13جدول رقم ) 

 التدريب ف جمال إدارة البيانات الضخمة  م

 

 االمجاىل نعم ال 

 % ع % ع % ع

إدارة البيانات  هل سبق لكم أن تلقيتم تدريبًا ف جمال  1
 الضخمة 

24 92.3 2 7.7 26 100 % 

 

 المحور الثالث: مصادر توافر البيانات الضخمة:  2/3

 نتائج السؤال الثانى للدراسة : ما أهم مصادر توافر البيانات الضخمة ىف مكتبة دار الكتب القومية ؟ 

ئها عل البيانات الضخمة:   1/ 3/ 2  ) ينقل من: أمجعت (   دار الكتب القومية ومدى احتوا

 ( مدى توافر البيانات الذمخة ف دار الكتب القومية :   14يبني اجلدول رقم )  

 ( بلغت  بنسبة  الكلية  الدراسة  عينة  البيانات  96,2أمجعت  حتتوي عىل  القومية  الكتب  دار  مكتبة  أن   )%

%( أشارت إىل عدم وجود بيانات ضخمة بداخل دار الكتب  3,8الضخمة، ف مقابل نسبة ضئيلة جًدا بلغت ) 

 . ية  القومية ويدل ذلك عىل تأكيد وجود البيانات الضخمة داخل قطاع دار الكتب القوم 

 مدى توافر البيانات الضخمة فى دار الكتب القومية   )14جدول رقم ) 

 االمجاىل نعم ال  توافر البيانات الضخمة  م

 % ع % ع % ع

هل ترى أن دار الكتب القومية حتتوي   1
 عىل البيانات الضخمة 

1 3.8 25 96.2 26 100 % 

 

النعم 

7.7

92.3

التدريب في مجال إدارة البيانات الضخمة( 7)شكل رقم 

نعم  ال
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 دار الكتب القومية: مصادر توافر البيانات الضخمة بداخل مكتبة    2/ 3/ 2

البيانات الضخمة بداخل مكتبة  15يوضح اجلدول رقم )  وفًقا  دار الكتب القومية  ( تنوع مصادر توافر 

آلراء عينة الدراسة، وجاءت أعىل نسبة لصالح البحث ف فهرس املكتبة واستفسارات املستفيدين بنسبة كلية  

إىل دراسة اجتاهات واحتياجات  بوجه عام  القومية    %(، ولعل هذه النتيجة تعكس مدى سعي املكتبة 100بلغت )

، يليها مبارشًة وعىل التوايل جمموعات املكتبة القومية وإثرائها باملصادر  ( 2108)سعاد، بوعناقة ،    املستفيدين منها 

والشكل  املحتوى  حيث  من  الرقمية   ،املتنوعة  املكتبة  متثله  والذي  املكتبية،  اإللكرتونية  املصادر  ف  البحث    ثم 

اآل عىل  حتتوي  حيث  الثالث،  بالطابق  عام  املوجودة  منذ  رقمًيا  حتويلها  تم  التي  املعلومات  مصادر  من  الف 

%( بينام نجد عىل اجلانب  84,6( باإلضافة إىل قواعد البيانات املختلفة داخل املكتبة وذلك بنسبة بلغت ) 2015)

د ف مكتبة دار الكتب القومية مثل الشبكات  ولكن ليس هلا وجو  ، اآلخر مصادر أساسية تشكل البيانات الضخمة

تقيص  ال سؤال وال%( وب15,4تليها عمليات اإلعارة واإلرجاع بنسبة )   ،%(Zeroاالجتامعية التي ُسجلت نسبتها )

عىل الرغم من القوانني التي متنع    قومية عن تلك النتيجة حول وجود نسبة لعمليات اإلعارة داخل دار الكتب ال

عارة بالنسبة للمكتبات القومية، كانت اإلجابة أن هناك عمليات إعارة تتم ف املكتبات التابعة  ف الغالب عدم اإل

( مكتبة فضاًل عن وجود مكتبتني متنقلتني  28وعددها )  "املكتبات الفرعية"واملتمثلة ىف  لدار الكتب املرصية  

  وتدل رجاء املجاورة،  واألخرى ف األ،  دائم   واحدة ثابتة ف حديقة احليوان بشكل  ؛ يسمحا بوجود إعارة خارجية

الذي يرتكز ف الغالب عىل عمليات البحث ف املصادر    القومية  هذه النسب ومن ثم تعود إىل طبيعة نشاط املكتبة

لكرتونية للمعلومات والتي بدورها تؤدي إىل إنتاج كميات كبرية من البيانات التي تدخل ف نطاق  املطبوعة واإل

  . (2017توح ، عمر ،  )ف  البيانات الضخمة

النعم 

96.2

3.8

مدى احتواء دار الكتب على البيانات الضخمة( 8)شكل رقم 

نعم  ال
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 ( مصادر توافر البيانات الضخمة15جدول رقم ) 

 االختيار مصادر توافر البيانات الضخمة  م

 % ع

 96.2 25 جمموعات املكتبة وإثرائها باملصادر  املتنوعة. 1

 84.6 22 قواعد البيانات والبحث بداخلها.  2

 0 0 الشبكات االجتامعية. 3

 73.1 19 طريق الربيد اإللكرتوين.املراسالت عن  4

 7.7 2 املكاملات اهلاتفية.  5

 15.4 4 عمليات اإلعارة واإلرجاع.  6

 26.9 7 بوابات احلامية اإللكرتونية. 7

 30.8 8 تقنيات احلوسبة السحابية. 8

 100 26 البحث ف فهرس املكتبة.  9

 100 26 استفسارات املستفيدين.  10

 

 الرابع: استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية إلدارة البيانات الضخمة:المحور   2/4

  إلدارة اليانات الضخمة    نتائج السؤال الثالث للدراسة: ما استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية

 ف مكتبة دار الكتب القومية؟ 

 ( رقم  اجلدول  إلدارة  16يظهر  والتنظيمية  واإلدارية  التحتية  البنية  استعدادات  من  العديد  هناك  أن   )

 :   راء العينة الكلية للدراسةآلتحليل الالبيانات الضخمة عىل مكتبة دار الكتب القومية، حيث يتضح من خالل 

 ب القومية ( استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية التي تتوافر في دار الكت16جدول رقم ) 

استعدادات البنية التحتية   م
 واإلدارية والتنظيمية 

  غريموافق
 مطلقا

مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد  موافق  غري
 لدرجة ا

 % ع % ع % ع % ع % ع

لدى املكتبة بنية حتتية  1
متكاملة لتقنيات املعلومات 
لتقديم خدمات معلومات 

 متطورة.

 مرتفع 4.00 15.4 4 69.2 18 15.4 4 - - - -

96.2
84.6

0

73.1

7.715.4
26.930.8

100100

مصادر توافر البيانات الضخمة بداخل دار الكتب القومية( 9)شكل رقم 
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استعدادات البنية التحتية   م
 واإلدارية والتنظيمية 

  غريموافق
 مطلقا

مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد  موافق  غري
 لدرجة ا

 % ع % ع % ع % ع % ع

لدى املكتبة خطة واضحة   2
ملتابعة التقنيات املتوفرة هبا  

 وحتديثها. 

 مرتفع 3.96 11.5 3 73.1 19 15.4 4 - - - -

لدى املكتبة خطة مكتوبة   3
مجيع مصادر  لالستفادة من 

املعلومات التى تشتمل 
البيانات الضخمة عليها 

 لتقديم خدمات مميزة. 

 مرتفع 3.73 15.4 4 42.3 11 42.3 11 - - - -

لدهيا هيكل تنظيمي يدعم   4
عرب الشبكة املحلية تدفق  
البيانات بني األقسام  

واملكتبات الفرعية  املختلفة
. 

 مرتفع 3.96 15.4 4 69.2 18 11.5 3 3.8 1 - -

تتوافر ف املكتبة أدوات  5
حتليل بيانات متنوعة ملعاجلة  
الصور والتسجيالت  
 الصوتية وغريها. 

 مرتفع 3.62 19.2 5 23.1 6 57.7 15 - - - -

لدهيا قاعدة بيانات متكاملة   6
تشمل مجيع حمتوياهتا  
 وحمدثة باستمرار.

 متوسط 2.18 19.2 5 53.8 14 26.9 7 - - - -

لدهيا اشرتكات ف العديد   7
 من قواعد البيانات 

 مرتفع 3.54 19.2 5 19.2 5 57.7 15 3.8 1 - -

لدهيا اهتامم ف االستفادة   8
 من املستودعات الرقمية.

 مرتفع 3.81 15.4 4 53.8 14 26.9 7 3.8 1 - -

هتتم املكتبة بالبحوث  9
وإدارهتا ملواجهة أعدادها  
الضخمة املنتجة رقميًا 

 وبشكل رسيع.

 متوسط 2.20 19.2 5 26.9 7 46.2 12 7.7 2 - -

إتاحة فهرس املكتبة  10
OPAC))   عىل شبكة

اإلنرتنت وربطه بخدمات  
 أمازون وغريها عىل الويب.

 ضعيف  1.27 11.5 3 7.7 2 26.9 7 3.8 1 50 13

االهتامم بإنشاء الروابط   11
والصفحات اإللكرتونية  
لتوجيه املستفيدين إىل مزيد  
 من مصادر املعلومات. 

 متوسط 3.04 11.5 3 23.1 6 38.5 10 11.5 3 15.4 4

توفري بيانات ومؤرشات   12
إحصائية معرفية 

للمستفيدين بام يساهم ف 
حتسني عمليات اختاذ 

 القرارات. 

 مرتفع 3.35 11.5 3 34.6 9 30.8 8 23.1 6 - -

االهتامم بنامذج التنبؤ لدعم   13
أنشطة توليد مصادر  
املعلومات للبيانات 

 الضخمة . 

 متوسط 2.77 11.5 3 19.2 5 34.6 9 3.8 1 30.8 8
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أن هناك العديد من االستعدادات اخلاصة بالبنية التحتية واإلدارية  عىل  اتفقت آراء عينة الدراسة الكلية   (1

)والتنظيمية إلدارة مجيع   بلغت  بمتوسطات  وذلك  القومية  الكتب  دار  ،  4.00البيانات داخل مكتبة 

  ة ( عىل التوايل والتي تسجل درجة مرتفعة بالنسبة الحتواء املكتبة عىل بني3.62، 3.73،  3.81، 3.96

حتتية متكاملة لتقنيات املعلومات، لتقديم خدمات متطورة، كام لدهيا خطة واضحة ملتابعة تلك التقنيات  

م مع عرص املعرفة، باإلضافة إىل اهليكل التنظيمي الذي يدعم تدفق ءم حتديثها وتطورها بام يتالومن ث 

( متثل  والتي  الفرعية  واملكتبات  املختلفة  األقسام  بني  دار  28البيانات  مكتبة  اهتامم  مع  هذا  مكتبة،   )

رمز الثقافة والعلوم واملعرفة  الكتب باالستفادة من املستودعات الرقمية باعتبارها املكتبة األم التي متثل  

داخل مرص، باإلضافة إىل اشتامل املكتبة عىل خطة مكتوبة لالستفادة من مجيع مصادر املعلومات املتنوعة  

والتي متثل بدورها البيانات الضخمة لتقديم خدمات متميزة، وبالتايل تتوافر ف املكتبة أدوات حتليل  

والتسجيال الصور  ملعاجلة  متنوعة  وغريها بيانات  الصوتية  )ت  دراسة  عليه  أكدت  ما  وهذا   ،Xie; 

Fox,2017 . حول رضورة احتواء املكتبات القومية لتلك االستعدادات إلدارة البيانات الضخمة ) 

كذلك أوضحت عينة الدراسة الكلية أن مكتبة دار الكتب القومية لدهيا اشرتاكات ف العديد من قواعد   (2

لكرتونية ويدعم ذلك امتالكها بنية  اهتامم املكتبة بمصادر املعلومات اإل  البيانات املختلفة مما يؤكد عىل 

ومؤرشات   لبيانات  توفريها  عن  فضاًل  متطورة،  معلوماتية  خدمات  لتقديم  متكاملة  حصائية  إحتتية 

معرفية للمستفيدين بام يساهم ف حتسني عمليات اختاذ القرارات وذلك بدرجة مرتفعة ملتوسطات بلغت  

 (. 3,35،    3,54نسبتها ) 

كام اتفقت العينة الكلية للدراسة عىل العديد من االستعدادات التي متتلكها مكتبة دار الكتب القومية،   (3

تتمثل  فهي ف املقابل أقرب بعدم وجود بعض االستعدادات عىل اجلهة املقابلة وذلك بدرجة متوسطة  

وياهتا وحمدثة باستمرار، ويؤكد عىل ذلك ما  ييل:  املكتبة لدهيا قاعدة بيانات متكاملة تشمل مجيع حمت فيام

أوضحناه سابًقا حول إدخال العديد من املحتويات اخلاصة بمصادر املعلومات املتنوعة التي تشتمل  

الذي بدأت فيها منذ عام ) الرقمي  التحول  القومية ف عملية  الكتب  (، ومن  2015عليها مكتبة دار 

وجيا املعلومات ف املكتبة أكد عىل أن التحول الكامل جلميع  وحدة تكنولملدير  خالل املقابلة الشخصية  

التي  20املحتويات يستلزم فرتة زمنية طويلة تتخطى )  املتنوعة  املعلومات  ( عاًما بسبب كثرة مصادر 

هذا فضاًل عن اهتامم املكتبة بالبحوث وإدارهتا ملواجهة    ،"مكتبة دار الكتب املرصية"حتتوهيا املكتبة األم  

  ه نرتنت وربط عىل شبكة اإل  (OPPC)الضخمة رقمًيا وبشكل رسيع، مع إتاحة فهرس املكتبة    عدادها أ

بخدمات أمازون وغريها عىل الويب والتي سجلت درجة ضعيفة من قبل عينة الدراسة الكلية، ويرجع  
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املكتبة ليس لدهيا فهرس مبارش مفعل بخدمات أمازون التسويقية وإنام الفهرس    إىل:   السبب ف ذلك

نها فقط، والنص  يوعناو  وجرافيةيلباملعلومات من خالل رسد بياناهتا الب  دراملوجود يوضح فقط مصا 

عليه   االطالع  يمكن  الثالث  إالكامل ال  الطابق  املوجودة ف  الرقمية  املكتبة  التواجد ف  من خالل  ال 

 مرصوفات.   ةوبدون أيقومية بداخل مكتبة دار الكتب ال

لكرتونية لتوجيه املستفيدين  للدراسة عدم االهتامم بإنشاء الروابط والصفحات اإل أبرزت العينة الكلية  (4

املعلومات   مصادر  توليد  أنشطة  لدعم  التنبؤ  بنامذج  االهتامم  وعدم  املعلومات،  مصادر  من  مزيد  إىل 

 ( عىل التوايل. 2.77،  3.4للبيانات الضخمة بدرجة متوسطة بلغت )

عدم   ربام عىل  يدل  الضخمة  وهذا  البيانات  املعيارية ف رصد  بالنامذج  لألخذ  بأمهيتها كرضورة  املعرفة 

)       واقتنائها  اآلخرى  القومية  املكتبات  من  العديد  ىف  بل  ؛  فقط  املرصية  القومية  املكتبة  ىف   ;Harperليس 

oltman,2017) ، سبب وجود  بربام كان املسئولون عنها يتعاملون معها حسب ما تصل إليهم، وقد يكون ذلك ل

ة  تدين ف إجراءات التحقيق من نوعية مصادر البيانات ومستوى االستفادة منها الحًقا، وهو جانب تناولته دراس

(Izhar, Shoid, 2016) ُاالستفادة من البيانات التي تقتنيها املكتبة ف جانب اخلدمات    صب.ورأت رضورة أن ت

 ول اختاذ القرارات الصائبة ف أهداف اقتنائها.التي تقدمها، وبالتايل اخلروج بمؤرشات إجيابية ح

التحتية واإلدارية والتنظيمية  للبنية  ونخلص من ذلك أن هناك العديد من االستعدادات اخلاصة بالنسبة  

اخلدمات   من  العديد  بتفعيل  االهتامم  القومية، مع رضورة  الكتب  دار  مكتبة  داخل  الضخمة  البيانات  إلدارة 

 ة عرص البيانات الضخمة. األخرى املساعدة ملجاهب

 المحور الخامس: أهمية البيانات الضخمة ومدى تحسينها للخدمات المقدمة: 2/5

ما   : للدراسة  الرابع  السؤال  امل  نتائج  الضخمة ودورها  البيانات  املقدمة ىف  أمهية  هم ىف حتسني اخلدمات 

 مكتبة دار الكتب القومية ؟

  : ليس فقط ف قطاع املكتبات ولكن ف قطاعات أخرى مثل   ، ةتتعدد نواحي االستفادة من البيانات الضخم 

التعليم والصحة والقطاع احلكومي ، وبالنسبة لقطاع املكتبات فهي تعزز عملية اختاذ القرارات واكتشاف املعرفة  

ني من إجياد حلول ملا يكشف عنه  يوحتسني العمل بأكمله واكتشاف الفرص غري املستغلة، ومن ثم متكني املعن

 ( . 2108( ، ) اهلنائى ، Poleto,2015 )يل البيانات الضخمةحتل

امل الدور  املنطلق كان ال بد من معرفة  الكتب  ومن هذا  املقدمة داخل مكتبة دار  هم ف حتسني اخلدمات 

 ( يتضح لنا ما ييل: 17القومية سواء اآلن أو ف املستقبل القريب ومن خالل حتليل اجلدول التايل رقم ) 



  إدارة البيانات الضخمة ف دار الكتب القومية :دراسة استكشافية 194

 

 هم لها في تحسين الخدمات المقدمة داخل دار الكتب المصرية مأهمية البيانات الضخمة والدور ال (17جدول رقم ) 

 موافق غري أمهية البيانات الضخمة  م
 مطلقا

 غري
 موافق 

مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد 
 الدرجة 

 % ع % ع % ع % ع % ع

املساعدة ف ابتكار مقرتحات  1
 املكتبة وكفاءهتا. تعزز أهداف 

 مرتفع 4.31 46.2 12 46.2 12 3.8 1     3.8 1

تساعد عىل التخطيط اجليد  2
لتقديم خدمات جديدة أكثر  

 جاذبية للمستفيدين.

 مرتفع 4.35 50 13 42.3 11 3.8 1     3.8 1

وسيلة لتقييم أداء املكتبة  3
وحتسني جودة اخلدمات 

 املقدمة.

 مرتفع 4.42 50 13 42.3 11 7.7 2        

رات  اتساعد عىل اختاذ القر 4
املتعلقة بتنمية املجموعات من 
حيث معرفة الثغرات ف  
جمموعات املكتبة وحتقيق 

 التكامل بينها. 

 مرتفع 4.31 42.3 11 46.2 12 11.5 3        

حتقيق رضا املستفيدين من   5
خدمات املكتبة والتنبؤ  
 باالحتياجات اجلديدة هلم.

 مرتفع 4.27 38.5 10 50 13 11.5 3        

إجياد فرص وأدوار جديدة  6
للعاملني ف املكتبات ف جمال  
ختزين البيانات الضخمة 
 والتنقيب عنها وحتليلها. 

 مرتفع 4.42 46.2 12 50 13 3.8 1        

وزيع العاملني ف تإعادة  7
األقسام املختلفة وفق األنامط 
 . املعرفية الذكية املكتسبة 

 مرتفع 4.23 42.3 11 38.5 10 19.2 5        

متكني املستفيدين من استخدام   8
 –اهلاتف  "واجهات تفاعلية 

 "الشبكات االجتامعية
للوصول إل أكرب قدر من 

 املعلومات.

 ضعيف  1.26 38.5 10 30.8 8 11.5 3 3.8 1 15.4 4

ازدياد فرص احلصول عىل   9
مصادر متنوعة ذات قيمة مع 
 جودة البيانات املسرتجعة. 

 مرتفع 4.31 38.5 10 53.8 14 7.7 2        

ترشيد أوجه رصف ميزانية   10
وتوجيه اإلنفاق نحو  املكتبة 

 جماالت جديدة.

 مرتفع 3.73 30.8 8 26.9 7 30.8 8 7.7 2 3.8 1

ازدياد التعاون مع مؤسسات  11
بحثية وأكاديمية للوصول إىل 

 مزيد من املصادر.

 مرتفع 3.81 38.5 10 23.1 6 26.9 7 3.8 1 7.7 2

املقدمة داخل مكتبة دار الكتب القومية  جاءت أمهية البيانات الضخمة ودورها ف حتسني اخلدمات    - 1

وفًقا للعنارص التي تم حتليلها من قبل عينة الدراسة الكلية بدرجة أمهية مرتفعة للغالبية العظمى من تلك العنارص  

 (. 3.8،    4.23،   4.27،   4.35،    4.42وبواقع متوسطات بلغت عىل التوايل ) 



 195 شكري يمني أمحدنجوى د. 

 

والتي تؤكد عىل أمهية تلك البيانات من خالل املساعدة ف ابتكار مقرتحات تعزز أهداف املكتبة وكفاءهتا،  

ووسيلة لتقييم أدائها وحتسني جودة خدماهتا املقدمة، مع إجياد فرص وأدوار جديدة للعاملني ف املكتبات سواء  

من خالل ختزين البيانات الضخمة والتنقيب عنها    ف مكتبة دار الكتب القومية أو املكتبات األكاديمية األخرى

)وحتليلها،   دراسة  أكدته  ما  لتقديم    Xiadan;Wei,2017)وهذا  اجليد  التخطيط  عىل  تساعد  كوهنا  عن  فضاًل 

خدمات جديدة أكثر جاذبية للمستفيدين، وربام يعود ذلك من خالل االستفادة من حتليل تلك البيانات الضخمة  

معلو خدمات  تقديم  اخلدماتف  هذه  وتسويق  للمستفيدين،  جديدة  )مات  دراسة  أظهرته  ما  وهذا   ، 

Pertrot,2014.ىف هذا الصدد ) 

( ذي الدرجة املرتفعة لكل من ترشيد  4.31أقرت عينة الدراسة الكلية كذلك بنفس املتوسط البالغ )  - 2

وتوجيه اإلنفاق نحو جماالت جديدة، واملساعدة عىل اختاذ القرارات املتعلقة بتنمية    ،أوجه رصف ميزانية املكتبة 

متبادلة   يوجد عالقة  بينها، حيث  التكامل  املكتبة وحتقيق  الثغرات ف جمموعات  املجموعات من حيث معرفة 

التعرف عىل  املساندة ف  التي من شأهنا  البيانات الضخمة  التي    بينهام تتضح من خالل حتليل تلك  التكرارات 

بناء املجموعات،   الثغرات ومواقع اخللل ف  املكتبة، وتكشف عن  املعلومات ف  اقتناء مصادر  حتدث ف جمال 

 ( . 2018، وهذا يتامشى مع نتائج دراسة )العمريى ، وبذلك تساعد ف ترشيد اإلنفاق وتوجيهه بشكل سليم

الكلية عىل أن البيانات الضخمة تساعد عىل حتقيق  كذلك متت املوافقة باإلمجاع من قبل عينة الدراسة  - 3

ف   العاملني  توزيع  إعادة  عن  فضاًل  هلم،  اجلديدة  باالحتياجات  والتنبؤ  املكتبة  خدمات  من  املستفيدين  رضا 

كاملؤهالت   لبياناهتم  الدقيق  التحليل  خالل  من  وذلك  الذكية  املعرفية  األنامط  وفق  املختلفة  األقسام 

، وهذا يتوافق  داخل املكتبةاألنشطة  ات، ومن ثم يصبح باإلمكان إعادة هيكل املهام ووالتخصصات واالهتامم

 ( ىف هذا اجلانب املهم للد راسة . 2107) فتوح ،   مع نتائج دراسة 

( وبدرجة ضعيف  1.02ُسجلت أقل نسبة موافقة من قبل عينة الدراسة الكلية بمتوسط بلغت نسبته )  - 4

للوصول إىل أكرب    "ات االجتامعية الشبك  –اهلاتف  "ن استخدام واجهات تفاعلية  بالنسبة لتمكني املستفيدين م

 قدر من البيانات، وربام تتفق هذه النتيجة مع كٍل من: 

لكرتونية لتوجيه املستفيدين إىل مزيد من مصادر املعلومات  االهتامم بإنشاء الروابط والصفحات اإل :أواًل 

( السابق، ثانًيا: كذلك تتفق مع عدم توافر مصادر البيانات  17م ) والتي جاءت بنسبة متوسطة ف اجلدول رق 

بنسبة   جاءت  والتي  االجتامعية  الشبكات  ف  تتمثل  والتي  املرصية  الكتب  دار  مكتبة  ف  ف    (Zero)الضخمة 

( رقم  مؤسسات  17اجلدول  خمتلف  متكن  كربى  أمهية  الضخمة  للبيانات  أن  ذلك  من  ونخلص  السابق   )

النوعي ، فضاًل عن  "  املستفيدين"ة من تقديم خدمات أفضل ملنسويب املؤسسات أو املتعاملني معها  املعلومات 



  إدارة البيانات الضخمة ف دار الكتب القومية :دراسة استكشافية 196

 

املؤسسات   وحدات  لكافة  الضخمة  البيانات  حتليل  عن  الناجتة  املعلومات  عىل  بناء  األفضل  القرارات  اختاذ 

 املختلفة. 

لتقنية ألخصائي المعلومات في ظل  المحور السادس: المهارات والمتطلبات "الشخصية، اإلدارية، المهنية، ا 2/6

 البيانات الضخمة:

 رفة بأدوات تنظيم البيانات الضخمة ومهارات استخدامها؟ع ما مدى امل نتائج السؤال اخلامس للدراسة:

ء املكتبة عل عدد كاف من املتخصصني ذوي اخلربة ف تنقيب وحتليل البيانات الضخمة؟   1/ 6/ 2  مدى احتوا

ذوي اخلربة ف التعامل مع البيانات    املتخصصنيمن  ا كافيً  اأن هناك عددً  (  18) يتضح من خالل اجلدول 

وفقً  عنها  والتنقيب  )  ا الضخمة  بلغت  بنسبة  الكلية  الدراسة  عينة  بلغت  80.8آلراء  ضئيلة  نسبة  مقابل   )%

كتب  %( أكدت عىل عدم وجود العدد الكاف من املتخصصني، ويتضح من هذه النسب أن مكتبة دار ال19.2)

 . إدارة البيانات الضخمةمع القومية مؤهلة إدارًيا للتعامل  

 ( مدى احتواء  المكتبة عدد كافي من المتخصصين ذوي الخبرة في تنقيب البيانات الضخمة. 18جدول رقم ) 

 االمجاىل نعم ال  اخلربة  ون ذوواالختصاصي م

 % ع % ع % ع

مدى احتواء  املكتبة عدد كاف من  1
 املتخصصني 

5 19.2 21 80.8 26 100 % 

 

 مدى امتالك املتخصصني مهارات استخدام أدوات تنظيم البيانات الضخمة:   2/ 6/ 2

أن هناك العديد من املهارات اخلاصة باستخدام أدوات تنظيم البيانات الضخمة من    (19)يربز اجلدول  

ذوي اخلربة وبدرجة مرتفعة وفًقا آلراء عينة الدراسة الكلية بداخل مكتبة دار الكتب القومية،    املتخصصنيقبل 

املتخصصني ذوي  ( أن  3.69،    3.73،    3.76،    3.77حيث أقرت عينة الدراسة بمتوسطات بلغت عىل التوايل ) 

اخلربات يملكون املعرفة الكافية بأدوات وبرجميات حتليل البيانات الضخمة، واإلملام بنظم إدارة البيانات ودعم  

النعم 

80.8
19.2

نعم  ال



 197 شكري يمني أمحدنجوى د. 

 

هنا توفري بيانات  أالقرار، فضاًل عن اإلملام بتطبيقات الويب الداليل، واملعرفة بنظم التحليل اإلحصائية التي من ش

خدام تقنيات التنقيب عن البيانات وأخرًيا امتالك املهارات الكافية ف حتليل  ومؤرشات معرفية، كذلك معرفة است

، وغريها من املكتبات املامثلة  البيانات الضخمة ولعل هذا يدعم البنية اإلدارية بداخل مكتبة دار الكتب القومية

 (. 2108حسبام أشارت دراسة )مصطفى ، يوسف ، 

 ارات استخدام أدوات تنظيم البيانات الضخمة( مدى امتالك المتخصصين مه19جدول رقم ) 

مهارات استخدام أدوات تنظيم   م
 البيانات الضخمة 

 

  غريموافق
 مطلقا

مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد  غريموافق 
 االمهية

 % ع % ع % ع % ع % ع

املعرفة بنظم التحليل اإلحصائية  1
 لتوفري بيانات ومؤرشات معرفية.

 مرتفع 3.69 26.9 7 30.8 8 34.6 9  -  - 7.7 2

امتالك املعرفة الكافية بأدوات  2
وبرجميات حتليل البيانات 

 الضخمة. 

 مرتفع 3.77 34.6 9 23.1 6 34.6 9 -  -  7.7 2

 مرتفع 3.73 23.1 6 26.9 7 50 13  - -  -  -  اإلملام بتطبيقات الويب الداليل.  3

استخدام  املعرفة الكافية ف  4
تقنيات التنقيب عن البيانات  
وتطبيقات اهلادوب ف حتليل  

 وختزين البيانات.

 مرتفع 3.69 23.1 6 26.9 7 46.2 12 3.8 1 -  - 

اإلملام بنظم إدارة البيانات  5
الضخمة كنظم دعم القرار ونظم  

 احلاسوب التفاعلية.

 مرتفع 3.76 34.6 9 15.4 4 46.2 12 3.8 1 -  - 

امتالك املهارات الكافية ف حتليل  6
 البيانات الضخمة 

 مرتفع 3.69 26.9 7 30.8 8 26.9 7 15.4 4  -  -

 وجهة النظر حول رضورة توافر بعض املهارات ف أخصائي املكتبات واملعلومات ف ظل البيانات الضخمة:   3/ 6/ 2

 ( نجد مايىل : 20بالنظر إىل اجلدول رقم ) 

 خصائي المعلومات في ظل البيانات الضخمة   أل مهارات الضرورة توافر لالنظر حو( وجهة 20جدول رقم ) 

 االمجاىل نعم ال  آراء العينة حول توافر املهارات واملتطلبات  م

 % ع % ع % ع

خصائي  ألرضورة توافراملهارات ل وجهة النظر حو 1
 املعلومات ف ظل البيانات الضخمة 

0 0 26 100 % 26 100 % 
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( بلغت  بنسبة  الكلية  الدراسة  عينة  ف  ب%(  100اتفقت  توافرها  املتطلب  املهارات  من  العديد  هناك    أن 

املعرفة، ويدل ذلك عىل رضورة  يأخصائ التي فجرها عرص  البيانات الضخمة  املكتبات واملعلومات ف ظل  ي 

ارات مهنية وال مهارات إدارية  ليس فقط مهختلفة  مواكبة هذا العرص من خالل العديد والعديد من املهارات امل 

جيب أن يتحىل هبا األخصائي الناجح ف ظل    مهارات تقنية باإلضافة إىل املهارات الشخصية التى  ولكن أيًضا 

، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات ىف هذا الصدد نذكر منها عىل سبيل  البيانات الضخمة بداخل عرص املعرفة  

 . (Tuppen;Drosopoulan,2016املثال دراسة )

در   إلعداد "  التقنية   –  املهنية   -    اإلدارية   – املهارات املتطلبة "الشخصية   4/ 6/ 2  : مؤهلة   برشية   كوا

املهارات   مالمح  ما  للدراسة:  السادس  السؤال  واإلدارية،  "نتائج  التقنيةوالشخصية،  املتطلبة    "املهنية، 

 املكتبات واملعلومات؟ تخصيصمل

 ( رقم  اجلدول  مالمح  (  21بمراجعة  آرائهم حول  من خالل  الكلية  الدراسة  عينة  نظر  وجهة  لنا  يتبني 

 ي مكتبات ومعلومات املستقبل حيث يتضح منه اآليت: ياملهارات املختلفة التي ينبغي توافرها ف أخصائ

 التقنية"  –المهنية  –اإلدارية  –( المهارات والمتطلبات "الشخصية 21جدول رقم ) 

املهارات واملتطلبات   م
 اإلدارية –الشخصية "

 "التقنية – املهنية –

  غريموافق
 مطلقا

مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد  غريموافق 
 الدرجة 

 % ع % ع % ع % ع % ع

 املهارات واملتطلبات الشخصية  - أ

امتالك مهارات  1
االتصال الفعال اخلطية 

 والشفاهية. 

 مرتفع 4.50 50 13 50 13 - - - - - -

القدرة عىل إدارة احلوار   2
وفهم اآلخر والسيام ف 
 البيئة االفرتاضية.

 مرتفع 4.46 50 13 46.2 12 3.8 1 - - - -

املرونة واإلجيابية  3
والتفاعلية ف العمل، 

 مرتفع 4.31 38.5 10 53.8 14 7.7 2 - - - -

النعم 

100

0

آراء العينة حول توافر المهارات والمتطلبات(11)شكل رقم 
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املهارات واملتطلبات   م
 اإلدارية –الشخصية "

 "التقنية – املهنية –

  غريموافق
 مطلقا

مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد  غريموافق 
 الدرجة 

 % ع % ع % ع % ع % ع

وإجادة لغة أخرى 
لتسهيل عملية 
 االتصال.

القدرة عىل التكيف مع   4
بيئة عمل متغرية، 
وتقبل التغريات  
 التكنولوجية.

 مرتفع 4.31 42.3 11 46.2 12 11.5 3 - - - -

امتالك ثقافة التعاون   5
وتشارك املصادر ف بيئة 

 تعاونية موجهة.

 مرتفع 4.23 38.5 10 46.2 12 15.4 4 - - - -

 مهارات ومتطلبات إدارة البيانات  -ب

إجادة التنقيب عن  6
 Dataالبيانات )

Mining  وتفسري )
 البيانات.

 مرتفع 4.15 34.6 9 46.2 12 19.2 5 - - - -

إجادة آليات البحث   7
العميق عن األنامط  
 املختلفة للبيانات.

 مرتفع 4.12 30.8 8 53.8 14 11.5 3 3.8 1 - -

القدرة عىل حتسني   8
املعلومات، وحفظ 
 البيانات وختزينها. 

 مرتفع 4.15 42.3 11 34.6 9 19.2 5 3.8 1 - -

إجادة احلوسبة  9
السحابية، وعرض  
 البيانات بطريقة فعالة. 

 مرتفع 3.96 34.6 9 26.9 7 38.5 10   - -

امتالك مهارة حتليل   10
 Dataالبيانات 

Analytics  والتعامل
مع نظم املعلومات 

 التكيفية. 

 متوسط 2.12 38.5 10 30.8 8 26.9 7 3.8 1 - -

 املهارات واملتطلبات املهنية -ج

معرفة أساسيات   11
البيانات الضخمة  

وأماكنها وتوظيفها ف 
 بيئة اخلدمات.

 مرتفع 4.35 38.5 10 57.7 15 3.8 1 - - - -

امتالك مهارات  12
التحليالت التنبؤية ف 

جات تيافهم اح
 املستفيدين. 

 مرتفع 4.31 38.5 10 53.8 14 7.7 2 - - - -

إجادة أسس أدوات   13
 وماتاسرتجاع املعل

وإإلملام باإلحصاءات  
 االستداللية والوصفية. 

 مرتفع 4.08 42.3 11 34.6 9 11.5 3 7.7 2 - -

القدرة عىل استثامر   14
البيانات الضخمة ف  
التخطيط االسرتاتيجي  
 وحتديد األولويات.

 مرتفع 4.27 34.6 9 57.7 15 7.7 2 - - - -

اإلملام الكامل بأنرتنت  15
األشياء وإجادة التعامل 

 مرتفع 4.27 42.3 11 46.2 12 7.7 2 3.8 1 - -
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املهارات واملتطلبات   م
 اإلدارية –الشخصية "

 "التقنية – املهنية –

  غريموافق
 مطلقا

مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد  غريموافق 
 الدرجة 

 % ع % ع % ع % ع % ع

الفني مع مستودعات  
البيانات والبيانات 

 الضخمة. 

 تقنيةاملهارات واملتطلبات ال -د

التمكن من أدوات  16
وبرجميات التحليل 

 اإلحصائي.

 مرتفع 4.08 38.5 10 42.3 11 19.2 5 - - - -

القدرة عىل استخدام   17
كافة التقنيات التي  
أفرزهتا الثورة 

وختدم  التكنولوجية
قطاع املكتبات  
 واملعلومات .

 مرتفع 4.15 42.3 11 42.3 11 7.7 2 3.8 1 3.8 1

القدرة عىل استخدام   18
الربجمات مفتوحة  
املصدر وتشغيل  

واستخدام الوسائط 
 املتعددة. 

 مرتفع 4.08 38.5 10 38.5 10 19.2 5   3.8 1

إجادة لغة برجمة أو  19
 أكثر. 

 مرتفع 4.12 42.3 11 38.5 10 11.5 3 3.8 1 3.8 1

عىل استخدام   ةالقدر 20
أدوات وتقنيات حتليل 
البيانات الضخمة مثل 

Hadoop, 

 مرتفع 3.50 42.3 11 7.7 2 19.2 5 19.2 5 11.5 3

 واملتطلبات الشخصية: أوالا بالنسبة للمهارات   4/1/ 6/ 2

تعدد املتطلبات اخلاصة باملهارات الشخصية األكثر قبواًل من جانب املدراء والذين يمثلون عينة الدراسة  ت

الكلية وبدرجة مرتفعة، والتي جاء عىل رأسها امتالك مهارات االتصال الفعال اخلطية والشفاهية، والقدرة عىل  

البيئة االفرتاضية، واملرونة واإلجيابية ف العمل مع القدرة عىل التكيف ف  إدارة احلوار وفهم اآلخر وال سيام ف  

بيئة عمل متغرية، وتقبل التغريات التكنولوجية، فضاًل عن امتالك ثقافة التعاون وتشارك املصادر ف بيئة تعاونية  

 ( عىل التوايل. 4.23،   4.31،   4.46،    4.50موجهة وذلك بمتوسطات بلغت ) 

ج السابقة إىل رضورة الرتكيز عىل مهارات االتصال الفعال، ومهارات التعاون، والعمل ف  وتشري النتائ

هذه   لتنمية  اجلهود  تكثيف  مما حيتم رضورة  التكنولوجيا،  وتقبل  املصادر،  تشارك  ثقافة  وامتالك  تعاونية،  بيئة 

 (.Federet: 2106ع دراسة )، وهذا يتوافق م  املهارات ملواكبة التطورات املرتقبة ف عرص البيانات الضخمة
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 ثانياا مهارات ومتطلبات إدارة البيانات:   4/2/ 6/ 2

وتفسري البيانات، والقدرة    (Data mining)كذلك يتبني لنا تصدر مهارات إجادة التنقيب عن البيانات  

  ء (، وجا 4.15عىل حتسني املعلومات، وحفظ البيانات وختزينها طبًقا آلراء عينة الدراسة الكلية بمتوسط  بلغ )

البيانات   حتليل  مهارة  امتالك  نظرهم  وجهة  من  املهارات  تلك  نظم  (Data Analytics)أدنى  مع  والتعامل   ،

تطلب دراسات متخصصة ف كليات  ياملعلومات التكيفية، ويفرس ذلك بعض عينة الدراسة أن حتليل البيانات  

بع التكميلية  الكورسات  عن  فضاًل  واملعلومات  واحلاسبات  حتليل  اهلندسة  إلجادة  البكالوريوس  مرحلة  د 

 ( وبدرجة متوسطة. 2.12البيانات والتعامل مع نظم املعلومات التكيفية وذلك بمتوسط )

وربام تدلنا تلك النتائج عىل رضورة الرتكيز عىل تنمية مهارات اختصاص املكتبات واملعلومات ف جماالت  

آليا  وإجادة  وختزينها،  وحفظها  البيانات،  عن  كأعىل  التنقيب  جاءت  والتي  البيانات  عن  العميق  البحث  ت 

 املهارات املتطلبة من قبل عينة الدراسة الكلية. 

 ثالثاا: املهارات واملتطلبات املهنية:   4/3/ 6/ 2

عىل معرفة أساسيات البيانات الضخمة وأماكنها، وتوظيفها ف بيئة    وركزتأقرت عينة الدراسة الكلية  

نسب بلغت  مرتفع  بمتوسط  )اخلدمات  فهم  4.35ته  ف  التنبؤية  التحليالت  مهارات  امتالك  مبارشًة  يليها   )

اإلملام   فضاًل عن  املستفيدين،  بإنرتنت  احتياجات  املعلومات  الكامل  اسرتجاع  أدوات  أسس  وإجادة  األشياء 

 . فضاًل عن اإلحصاءات االستداللية والوصفية

تنمي رضورة  عىل  جوهري  بشكل  املدراء  تركيز  لنا  يتبني  بالبيانات  وعليه  اخلاصة  املعرفية  املهارات  ة 

املعلومات  اسرتجاع  أسس  إجادة  عن  فضاًل  املعلومات،  خدمات  ف  توظيفها  وآليات  )     الضخمة، 

Poleto,2015) . 

ا: املهارات واملتطلبات التقنية:   4/4/ 6/ 2  رابعا

التكنولوجية   الثورة  أفرزهتا  التي  التقنيات  كافة  استخدام  القدرة عىل  مهارة  قطاع  تصدرت  والتي ختدم 

  (، تال 4.15املكتبات واملعلومات للمهارات التقنية املتوقعة من قبل عينة الدراسة الكلية وذلك بمتوسط بلغ ) 

ذلك إجادة لغة برجمية أو أكثر، فضاًل عن استخدام وتشغيل الوسائط املتعددة، والربجميات مفتوحة املصدر، فيام  

 (. 3.50بيانات الضخمة املرتبة األخرية بمتوسط بلغت نسبته )احتلت استخدام أدوات وتقنيات حتليل ال 

ويتضح لنا من ذلك أن مجيع املهارات التقنية تقوم باألساس عىل املعرفة املتقدمة ف جمال الويب، والتي  

 ( . mutual,2016) تعد مهارات شديدة األمهية، تصحبها ف ذلك املعرفة بلغات برجمة
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تاج إىل أن يصبح عاملًا حاسوبًيا،  السياق املهم: إن أخصائى املكتبات ال حي  وأخرًيا نستطيع القول ىف هذا

لغة برجمة واحدة عىل األقل،    مثل    ولكن جيب أن يكون لديه ف عرص البيانات الضخمة بعض اخلربة التمهيدية 

ع املعلومات، وال  سس أدوات اسرتجا أكام ال حيتاج إىل أن يكون مربجمًا لقواعد البيانات، ولكنه حيتاج إىل فهم  

إلحصاءات االستداللية والوصفية، وال  ل، لكنه حيتاج إىل أن يكون مدرًكا  احيتاج إىل أن يكون إحصائًيا ماهرً 

ا عن البيانات، لكنه حيتاج لكيفية البحث عن أنامط البيانات، كام ال حيتاج إىل أن يكون  قبً حيتاج إىل أن يكون من

 .(Stanton, 2012)مصمم جرافيك حمرتف، لكنه حيتاج إىل أن يكون قادًرا عىل عرض البيانات بطريقة فعالة 

 المحور السابع: تحديات "صعوبات" استثمار البيانات الضخمة: 2/7

بع للدراسة: ما أبرز التحديات التي تواجه استثامر البيانات الضخمة داخل مكتبة دار  نتائج السؤال السا 

 الكتب القومية؟ 

امليدانية الدراسة  خالل  استثامر    من  تواجه  التي  التحديات  أبرز  حتديد  الكلية  الدراسة  عينة  من  ُطلب 

 ( ما ييل: 22)  البيانات الضخمة داخل مكتبة دار الكتب القومية، وقد تبنّي من اجلدول رقم

الدرجات الكلية لتقديرات عينة الدراسة الكلية هلذه التحديات كانت مرتفعة بمتوسطات بلغت    إن  -

املديرين هبذه  معرفة قوية من جانب السادة  (، ويدل ذلك عىل وجود  3.54،    3.65،    3.69،  3.85،    4.00)

وحتليلها، وعدم اخلربة الكافية ف استخدامها   قلة الوعي بأمهية البيانات الضخمة  :التحديات التي كان من أمهها 

والوصول إليها، ولعلنا نالحظ أن التحدي يشري إىل عدم القدرة عىل امتالك اخلربة الالزمة للتمييز بني البيانات  

إىل رضورة التأكد    (Bieraugel, 2013)الضخمة، والبيانات العلمية األخرى بكافة أشكاهلا، وقد أشارت دراسة  

البيا  وغري  من  املهيكلة،  بني  بالتمييز  أواًل  استيعاهبا  من خالل  وذلك  منها،  لالستفادة  حتليلها  جيب  التي  نات 

 . هاملهيكلة منها، ثم إدراك مستوى حاجة املستفيد منها، وبالتايل العمل عىل إجراء ما يلزم جتاهً 

يانات الضخمة، ويشري هذا  كذلك عدم اإلملام الكامل باألدوات املختلفة الالزمة ف تنظيم وحتليل الب   -

أن  التحدي   البيانات  إىل  تنظيم  بأدوات  املعرفة  من  مزيد  إىل  بحاجة  زال  ال  واملعلومات  املكتبات  أخصائي 

بحسب دراسة    الضخمة، وألهنم بالفعل يتعاملون معها، إذن فهم معنيون بمعرفة نظم التحليل اإلحصائية والتي

(Mishra,2105 )   جيب أن ترتبط بجميع أنشطة املكتبة، هذا باإلضافة إىل التكلفة    أصبحت من األساسيات التي

املالية الباهظة لتوفري اإلمكانات التقنية هلا، وصعوبة التعامل معها ف ظل تعدد أنواعها ومصادرها وقضايا أمن  

جم ف  التدريبية  لالحتياجات  الدعم  توفري  عدم  وأخرًيا  حجمها،  لتحديد  معايري  وجود  وعدم  ال  البيانات، 

 استخدامها.
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ونخلص من ذلك أن الغالبية العظمى من العاملني ف مكتبة دار الكتب القومية بجميع فئاهتم بحاجة    -

وتنقيب، وحتليل   اقتناء، وتنظيم  الضخمة، من  بالبيانات  له عالقة  ما  التعامل مع كل  املختلفة ف  إىل اخلربات 

االنفجار، وأن التعامل مع البيانات الرقمية أصبح أمًرا   وغريه، ألن حجم البيانات ف تزايد مستمر يصل إىل حد 

التقنيات املتطورة املرتبطة   ال مفر منه، وعليه فهناك حاجة متزايدة لتأهيل العاملني بشكل مستمر للتعامل مع 

 بالبيانات الضخمة. 

 ( أهم تحديات استثمار البيانات الضخمة داخل مكتبة دار الكتب القومية 22جدول رقم ) 

أهم حتديات استثامر البيانات   م
 الضخمة 

  غريموافق 
 مطلقا

مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد  غريموافق 
 الدرجة 

 % ع % ع % ع % ع % ع

قلة الوعي بمدى أمهية مجع   1
 البيانات الضخمة وحتليلها.

 مرتفع 4.00 15.4 4 69.2 18 15.4 4 - - - -

عدم اخلربة  الكافية ف  2
استخدام البيانات الضخمة 
 والقدرة عىل الوصول إليها. 

 مرتفع 4.00 19.2 5 61.5 16 19.2 5 - - - -

تزداد صعوبة التعامل معها مع   3
تعدد أنواعها ومصادرها  

 وأشكاهلا. 

 مرتفع 3.69 19.2 5 38.5 10 34.6 9 7.7 2 - -

عدم اإلملام الكامل باألدوات  4
  تنظيم املختلفة الالزمة ف

 حتليل البيانات الضخمة.و

 مرتفع 4.00 23.1 6 53.8 14 23.1 6 - - - -

التكلفة املالية الباهظة لتوفري   5
 اإلمكانات التقنية. 

 مرتفع 3.85 23.1 6 46.2 12 26.9 7 - - 3.8 1

قلة املتخصصني ف جمال تنقيب  6
 وحتليل البيانات الضخمة.

 متوسط 3.02 23.1 6 50 13 23.1 6 - - 3.8 1

غياب قوانني وترشيعات   7
البيانات الضخمة ف املكتبات  

تعلقة بخصوصيتها  امل
والوصول إليها وضبط 

 استخدامها. 

 مرتفع 3.42 7.7 2 46.2 12 30.8 8 11.5 3 3.8 1

قضايا أمن البيانات وانتهاكات  8
اخلصوصية ف ظل احتواءها 
عىل الكثري من البيانات  

متس  الشخصية التي قد 
 خصوصية املستخدمني. 

 مرتفع 3.69 7.7 2 61.5 16 26.9 7   3.8 1

عدم وجود معايري معينة  9
لتحديد حجمها، والتأكد من  

 جودهتا.

 مرتفع 3.65 5  30.8 8 38.5 10 7.7 2 3.8 1

عدم توفري الدعم لالحتياجات   10
 التدريبية ف جمال استخدامها. 

 مرتفع 3.54 23.1 6 34.6 9 30.8 8 7.7 2 3.8 1
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 في ظل البيانات الضخمة: ة المحور الثامن: حماية الخصوصية المعلوماتي 2/8

 نتائج السؤال الثامن للدراسة: ما الطرق املتبعة حلامية اخلصوصية املعلوماتية ف ظل البيانات الضخمة؟ 

 الضخمة داخل مكتبة دار الكتب القومية: الطرق املتبعة حلامية اخلصوصية املعلوماتية ف ظل البيانات    1/ 8/ 2

اجلدول   القومية،    ( 23) يربز  الكتب  دار  مكتبة  داخل  للبيانات  املعلوماتية  اخلصوصية  تنوع طرق محاية 

وبتحليل آراء عينة الدراسة حول هذه الطرق والوسائل، جاءت املتوسطات مجيًعا بدرجة مرتفعة، حول الطرق  

ا  :والوسائل اإلدارية ف محاية هذه اخلصوصية املعلوماتية وكان من أمهها  ملؤهلني للتنقيب عن  االهتامم بتعيني 

البيانات ثم حتليلها، واالهتامم بتخصيص موارد مالية القتناء معدات وبرجميات حلامية البيانات اخلاصة، حيث  

تريابايت    18تريابايت( مقسمة إىل )   36)مساحتها    (Backup)حتتوي دار الكتب فقط عىل وحدات ختزين لعمل  

الرئيس  18+   التخزين  وحدة  بخالف  بايت(  ) تريا  التخزينية  سعتها  تبلغ  التي  إىل    97ة  باإلضافة  تريابايت( 

(، هذا فضاًل عن اهتامم املكتبة بعقد دورات إلكساب مهارات التعامل  (Servers 4امتالكها لعدد أربع سريفرات  

مع اخلصوصية املعلوماتية، مع مالحظة درجة ضعيف بالنسبة للطرق والوسائل اإلدارية حلامية اخلصوصية كانت  

نصيب توفري أدلة إرشادية لكيفية التعامل مع البيانات الضخمة، ولعل هذا يوضح مدى متكن القائمني عىل   من

  فقد تبني اشتامهلا   هذه احلامية املعلوماتية وعىل اجلانب اآلخر بالنسبة للطرق والوسائل التقنية بمكتبة دار الكتب 

ة حلامية هذه البيانات واملعلومات وبدرجة مرتفعة وفًقا  وبدرجة عالية عىل العديد من التقنيات والوسائل احلديث 

ف:  متمثلة  الكلية  الدراسة  عينة  آراء  دوري    لتحليل  حتديث  وعمل  الشبكات،  أمن  برامج  واستخدام  وضع 

للربامج واألنظمة داخل املكتبة، مع استخدام برجميات مفتوحة املصدر ملواجهة التحديات املتعلقة باخلصوصية  

،   4.27سرتاتيجية ألمن املعلومات باملكتبة بمتوسطات بلغت )إ، مع وجود سياسة أو  شفريية الت واستخدام تقن

التوايل3.96،    4.19،    4.23 عىل  الصدد(  هذا  ىف  الدراسات  من  العديد  إليها  أشارت  والتى  دراسة   ،  مثل 

(Prindle,loas,2015(و ، )Fister,2015 ( ودراسة ،)Oltanarn; Harper,2017.) 

 ( الطرق المتبعة لحماية الخصوصية المعلوماتية في ظل البيانات الضخمة23رقم ) جدول 

الطرق املتبعة حلامية  م
 اخلصوصية املعلوماتية 

 غريموافق

 مطلقا
مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد  غريموافق 

 الدرجة 

 % ع % ع % ع % ع % ع

 أواًل: الطرق والوسائل اإلدارية. 

توفري أدلة إرشادية لكيفية  1
التعامل مع البيانات 
الضخمة ووضع خطط  
للطوارئ املرتبطة بالنظام 
 عند حدوث اخلطر .

 ضعيف  2.73 11.5 3 15.4 4 19.2 5 42.3 11 11.5 3
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الطرق املتبعة حلامية  م
 اخلصوصية املعلوماتية 

 غريموافق

 مطلقا
مستوى  املتوسط متاما  موافق موافق  حمايد  غريموافق 

 الدرجة 

 % ع % ع % ع % ع % ع

االهتامم بتخصيص موارد   2
مالية القتناء معدات  

وبرجميات حلامية البيانات  
 اخلاصة. 

 مرتفع 3.81 19.2 5 46.2 12 30.8 8 3.8 1 - -

ؤهلني: امل  االهتامم بتعيني 3
أواًل: للتنقيب عن 

تحليل لالبيانات، ثانيًا: 
 البيانات.

 مرتفع 4.04 26.9 7 50 13 23.1 6 - - - -

عقد دورات ألخصائيي  4
املعلومات إلكساهبم 
مهارات ف التعامل مع  
 اخلصوصية املعلوماتية.

 مرتفع 4.12 26.9 7 57.7 15 15.4 4 - - - -

 ثانيًا: الطرق والوسائل التقنية 

استخدام برجميات  5
مفتوحة املصدر ملواجهة  
التحديات املتعلقة  
 باخلصوصية. 

 مرتفع 4.19 26.9 7 65.4 17 7.7 2 - - - -

 مرتفع 4.23 42.3 11 38.5 10 19.2 5 - - - - استخدام تقنية التشفري.  6

وضع واستخدام برامج   7
 الشبكات.أمن 

 مرتفع 4.27 42.3 11 42.3 11 15.4 4 - - - -

حتديث دورى للربامج   8
 واألنظمة ف املكتبة. 

 مرتفع 4.27 42.3 11 42.3 11 15.4 4 - - - -

التأكد أن املعلومات   9
اخلاصة التي تم مجعها 
صحيحة ودقيقة وحمدثة  

 وذات جودة.

 مرتفع 4.15 26.9 7 61.5 16 11.5 3 - - - -

توجد شفافية ف املعاجلة   10
عند حتليل البيانات  

 الضخمة. 

 مرتفع 4.08 26.9 7 53.8 14 19.2 5 - - - -

سياسة أو   دتوج 11
اسرتاتيجية ألمن 
 املعلومات باملكتبة.

 مرتفع 3.96 30.8 8 34.6 9 34.6 9 - - - -

  ات عينة الدراسة وفًقا للتخصصنتائج السؤال التاسع للدراسة: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  

 األكاديمية بالنسبة ملفهوم وخصائص البيانات الضخمة؟ 

( أن هناك بعض الفروق الدالة من عينة الدراسة الكلية والنسبة ملفهوم  24يتضح من اجلدول رقم )  أواًل:

التخصص الدرايس  ال توجد فروق ذات داللة معنوية ف الفروق بني  أنه    البيانات الضخمة حيث يتبني من خالله 

التقليدية هى الوحيدة التى هبا    والربجميات   األجهزة  بواسطة   ال ف عبارة يتعذرحتليلها إ ومفهوم البيانات الضخمة  

( واملكتبات واملعلومات   1.50فروق لصالح املكتبات واملعلومات حيث كان متوسط  التخصصات األخرى ) 

(2.30 .)  
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 الفروق بين  التخصص الدراسي ومفهوم البيانات الضخمة  ( اختبار تى تيست لتوضيح24جدول رقم ) 

الفروق بني  التخصص الدرايس ومفهوم   م
 البيانات الضخمة 

 

االنحراف   املتوسط العدد  التخصص
 املعياري

الداللة 
 املعنوية

 إىل مؤسسة من خيتلف  نسبي مفهوم ت ذا 1
 .آخر إىل ختصص ومن أخرى

 0.42 1.611 4.06 16 واملعلومات  املكتبات

 1.333 4.00 10 التخصصات األخرى غري دالة

 .أومهيكلة منظمة بيانات عىل قدتشتمل 2

 

 0.37 1.788 2.44 16 واملعلومات  املكتبات

 1.636 2.70 10 التخصصات األخرى غري دالة

 بواسطة منها املعلومات استخالص يتم 3
 Data" البيانات عن التنقيب أدوات

mining". 

 0.54 1.746 2.38 16 واملعلومات  املكتبات

 1.636 2.70 10 التخصصات األخرى غري دالة

 والربجميات بواسطةاألجهزة يتعذرحتليلها 4
 .التقليدية

 0.01 1.494 2.30 10 التخصصات األخرى

 0.894 1.50 10 املكتبات واملعلومات  دالة

 0.19 1.263 1.56 16 واملعلومات  املكتبات .املستخدمني بواسطة توليدها يتم 5

 1.636 2.70 10 التخصصات األخرى غري دالة

 .مهيكلة أوغري غريمنظمة 6

 

 0.62 1.740 2.31 16 واملعلومات  املكتبات

 1.636 2.70 10 التخصصات األخرى غري دالة

 التخصص الدراسي والوعى بخصائص  البيانات الضخمة( اختبار تى تيست لتوضيح الفروق بين  25جدول رقم ) 

 م
الفروق بني  التخصص الدرايس  

 والوعى بخصائص  البيانات الضخمة 

 
 املتوسط العدد  التخصص

االنحراف  
 املعياري

الداللة 
 املعنوية

 .كبرية قيمة ذات 1
 0.05 0.31623 1.90 10 واملعلومات  املكتبات

 0.44721 1.75 16 التخصصات األخرى دالة

2 
  هائلة الكبريوتتوافربكميات احلجم

 .البيانات من

 0.4 0.5235 1.38 16 واملعلومات  املكتبات

 0.52705 1.50 10 التخصصات األخرى غري دالة

3 
   كثرية أنواع من تتألف التنوع؛حيث

 من تأيت التي  البيانات من
 .متعددة وبأشكال مصادرمتعددة

 0.40311 1.81 16 واملعلومات  املكتبات
0.8 

 0.42164 1.80 10 التخصصات األخرى غري دالة

 .وتوالدها  هاؤوإنشا الفائقة الرسعة 4
 0.1 0.44721 1.25 16 واملعلومات  املكتبات

 0.5164 1.40 10 التخصصات األخرى غري دالة

5 
 موثوقية لضامن والدقة الصحة

 .منها املستخلصة املعلومات

 0.4 0.47871 1.31 16 واملعلومات  املكتبات

 0.5164 1.60 10 التخصصات األخرى غري دالة

 .بطبيعتها معقدة بيانات التعقيد؛فهي 6
 0.01 0.5164 1.40 10 واملعلومات  املكتبات

 0.34157 1.13 16 التخصصات األخرى دالة

)   ثانًيا: رقم  اجلدول  يتضح من خالل  ملؤرش  25كذلك  بالنسبة  الدراسة  عينة  من  العظمى  الغالبية  أن   )

إحصائية بالنسبة لوعيهم بخصائص البيانات الضخمة،    ةلدهيم فروق ذات دالل  ت التخصص األكاديمي ليس

درايس والوعى  ال توجد فروق ذات داللة معنوية ف الفروق بني التخصص ال( إىل أنه  25) حيث يشري اجلدول 

حيث كان متوسط      ؛ كبرية لصالح املكتبات واملعلومات قيمة  ال ف عبارتني  ذات إ بخصائص  البيانات الضخمة  

  ( األخرى  التخصصات  ) 1.75ختصص  واملعلومات  واملكتبات  والتعقيد؛ 1.90(    معقدة   بيانات  فهي  (، 
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التخصصات    .بطبيعتها  متوسط   كان  حيث  واملعلومات  املكتبات  ) لصالح  واملكتبات  1.13األخرى   )

 (. 1.40واملعلومات  )

القومية، جيعلها مؤهلة الستخدام  بونخلص من ذلك   الكتب  أن هناك قدرات وجتهيزات ف مكتبة دار 

البيانات الضخمة وإدارهتا بدرجة كبرية، فضاًل عن القدرات العالية هبا لتخزين كميات كبرية من البيانات، حيث  

الدراسة  نتائج هذه  البيانات الضخمة بدرجة    ا افية أن هناك قدركشاالست  أكدت  إيفاء متطلبات استخدام  من 

يضا أن الغالبية العظمى من املدراء أكدوا عىل وجود العديد من التحديات  داخل  أكبرية،وعىل غرار ذلك نجد  

البيانات الضخمة، ومتطلبات املعرف ة بأدواهتا املختلفة  مكتبة دار الكتب القومية متمثلة ف اخلربة ف استخدام 

كذلك   وحتليلها،  ومتيزها  إليها  الوصول  ف  تتمثل  أخرى  وحتديات  فيام خيص خصوصيتها  القانونية  والقضايا 

لحاجة إىل التدريب الالزم للتعامل معها ألن اخلربات والكوادر الالزمة للتعامل مع البيانات  لأشارت النتائج  

وقيمة   معنى  إعطاء  ف  دورهم  يتمثل  ،  الضخمة  التحليلية  ومهاراهتم  املكتبية  مهاراهتم  خالل  من  للبيانات 

، ولعل من أهم الدراسات التى تؤكد هذه  جديدة لتطبيق حتليل البيانات  ا نتهاجهم طرقاومهاراهتم اإلبداعية و

 اجلوانب املختلفة  التى متت معاجلتها خالل الدراسة : 

  ، ) 2018)مرسال  و   ،)Prindle;loas, 2017( ،و   )Sivarajah;et al,2017،  ;Bertotو)    ( 

Butler,2014( ، )Li; wang,2017  ( و، ) Klievink; etal,2018  وغريها من الدراسات التى تم ورودها ، )

 ىف هذا السياق. 

ف إعطاء صورة واضحة عن واقع إدارة البيانات الضخمة ف  نتائج هذه الدراسة  أن تساهم  أخرًيا يؤمل و

كن من التعامل مع  جيب التنويه عىل أمهية وضع اخلطط وامتالك الوسائل التي متُ   كام قومية،  مكتبة دار الكتب ال 

البيانات   عرص  ظل  ف  البحثية  البيانات  إلدارة  مبتكرة  جديدة  آليات  وإجياد  ومرونة،  سهولة  بكل  التحديات 

 الضخمة واملستجدات التي أوجدهتا. 

 ـة سارنتائج الد
النتائج   أبرز  بواقع يمكن عرض  املتعلقة  التساؤالت  والتى جتيب عن  الدراسة  إليها هذه  توصلت    التى 

 ، والتى تربز فيام ييل :   دارة البيانات الضخمة ف دار الكتب القوميةإممارسة 
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نتائج السؤال األول للدراسة: ما درجة الوعي بمفهوم البيانات الضخمة وخصائصها في مكتبة دار الكتب   -1

 القومية؟ 

 : بمفهوم البيانات الضخمة الوعي  1/ 1

لنا   التحليل يظهر  الكتب    من خالل  دار  داخل مكتبة  الكلية  الدراسة  لتقديرات عينة  الكلية  الدرجة  أن 

متوسطة كانت  الضخمة  البيانات  بمفهوم  للوعي  بالنسبة  موضوع    ،   القومية  متوقعة؛ ألن  النتيجة  هذه  وتعد 

والتي    البيانات الضخمة من املوضوعات احلديثة جًدا وليس من املوضوعات املألوفة حتى بالنسبة لعينة الدراسة 

مديري ف  باستثناء    تتمثل  هلا،  التابعة  والفرعية  العامة  تكنولوجيا    اإلدارات  جمال  ف  يعملون  الذين  أولئك 

وعىل الرغم من ذلك إال أن هناك درجة تقدير مرتفع  ،     ف جمال احلاسوب  املعلومات وحيملون مؤهالت علمية

خيتلف  "  لعنرصبالنسبة   نسبي  مفهوم  ذات  الضخمة  آخر    البيانات  إىل  ومن ختصص  أخرى  إىل  مؤسسة  من 

أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة لدهيا وعي كبري بامهية  ب( ويدل ذلك  4.04بمتوسط مرتفع بلغت نسبته ) 

البيانات الضخمة من حيث اختالف النظرة إليها من مؤسسة إىل أخرى، أو من ختصص إىل آخر، وهذا يؤكد أن  

حقيقة أن نوع املؤسسة أو حقل التخصص من العوامل التي حتدد ما إذا كانت البيانات ف  عينة الدراسة تدرك  

 . هذه املؤسسة أو ذلك التخصص ضخمة أم ال 

 الوعي بخصائص البيانات الضخمة:   2/ 1

خاصًة  بخصائص البيانات الضخمة وبعض  الغالبية العظمى من عينة الدراسة ليس لدهيم وعي بتبني أن   

إنشا كوهنا معقدة بط معلومات  لل  التوثيق ها وتوالدها، وتتميز بالصحة والدقة وئبيعتها، وذات رسعة فائقة ف 

التوايل   عىل  بلغت  بنسب  البيانات  من  هائلة  بكميات  والتوافر  الكبري  حجمها  عن  فضاًل  منها،  املستخلصة 

بيانات الضخمة  %(، وهذا يدل عىل أن عينة الدراسة لدهيا وعي ببعض خصائص ال%57.3 ،  %69.2 ،  76.9)

خاصًة بالنسبة للحجم والرسعة، فضاًل عن بعض اخلصائص األخرى  بو  (Laney, 2001)التي وضعتها الين

من خرباهتم كوهنم مدراء يتعاملون مع مصادر املعلومات املختلفة،  وربام نجد ذلك نابعا  ،  عقيد الصحة والت  : مثل

 %(. 80.8بلغت )  بنسبة وقد شكل هذا الوعي بتلك اخلصائص

 للدراسة : ما أهم مصادر توافر البيانات الضخمة فى مكتبة دار الكتب القومية ؟  ينتائج السؤال الثان -2

ئها عل البيانات الضخمة:   1/ 2  دار الكتب القومية ومدى احتوا

( بلغت  بنسبة  الكلية  الدراسة  عينة  البيانات  96.2أمجعت  حتتوي عىل  القومية  الكتب  دار  مكتبة  أن   )%

 . الضخمة 
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 مصادر توافر البيانات الضخمة بداخل مكتبة دار الكتب القومية:   2/ 2

وفًقا آلراء عينة الدراسة، وجاءت  دار الكتب القومية  تنوع مصادر توافر البيانات الضخمة بداخل مكتبة  

بلغت ) كلية  بنسبة  املستفيدين  املكتبة واستفسارات  البحث ف فهرس  نسبة لصالح  %(، ولعل هذه  100أعىل 

)سعاد،    إىل دراسة اجتاهات واحتياجات املستفيدين منها بوجه عام  تعكس مدى سعي املكتبة القومية  النتيجة  

  ، حيث  (2108بوعناقة  من  املتنوعة  باملصادر  وإثرائها  القومية  املكتبة  التوايل جمموعات  وعىل  مبارشًة  يليها   ،

مت والذي  املكتبية،  اإللكرتونية  املصادر  ف  البحث  ثم  والشكل  بالطابق  املحتوى  املوجودة  الرقمية  املكتبة  ثله 

( باإلضافة إىل  2015الف من مصادر املعلومات التي تم حتويلها رقمًيا منذ عام ) الثالث، حيث حتتوي عىل اآل 

 . %( 84.6قواعد البيانات املختلفة داخل املكتبة وذلك بنسبة بلغت ) 

في   إلدارة البيانات الضخمة  التحتية واإلدارية والتنظيميةنتائج السؤال الثالث للدراسة: ما استعدادات البنية  -3

 مكتبة دار الكتب القومية؟ 

مكتبة    ىف  هناك العديد من استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية إلدارة البيانات الضخمة    1/ 3

مرتفعة بالنسبة الحتواء املكتبة  درجة  ة والتى ُسجلت   تحليل آراء العينة الكلية للدراسل  وفًقا دار الكتب القومية،  

لدهيا خطة واضحة ملتابعة تلك التقنيات  ولتقديم خدمات متطورة،    ؛ حتتية متكاملة لتقنيات املعلومات  ة عىل بني

م مع عرص املعرفة، باإلضافة إىل اهليكل التنظيمي الذي يدعم تدفق البيانات  ءومن ثم حتديثها وتطورها بام يتال

( مكتبة، هذا مع اهتامم مكتبة دار الكتب باالستفادة من  28واملكتبات الفرعية والتي متثل ) بني األقسام املختلفة 

إىل   باإلضافة  داخل مرص،  واملعرفة  والعلوم  الثقافة  رمز  متثل  التي  األم  املكتبة  باعتبارها  الرقمية  املستودعات 

امل املعلومات  مصادر  مجيع  من  لالستفادة  مكتوبة  خطة  عىل  املكتبة  البيانات  اشتامل  بدورها  متثل  والتي  تنوعة 

الصور   ملعاجلة  متنوعة  بيانات  حتليل  أدوات  املكتبة  ف  تتوافر  وبالتايل  متميزة،  خدمات  لتقديم  الضخمة 

أن مكتبة دار الكتب القومية لدهيا اشرتاكات ف   تبني من خالل الدراسة  كذلك  ،والتسجيالت الصوتية وغريها 

املخ البيانات  قواعد  من  اإلالعديد  املعلومات  بمصادر  املكتبة  اهتامم  عىل  يؤكد  مما  ذلك  تلفة  ويدعم  لكرتونية 

حصائية  إ امتالكها بنية حتتية متكاملة لتقديم خدمات معلوماتية متطورة، فضاًل عن توفريها لبيانات ومؤرشات  

ت بلغت نسبتها  معرفية للمستفيدين بام يساهم ف حتسني عمليات اختاذ القرارات وذلك بدرجة مرتفعة ملتوسطا 

(3.54    ،3.35   .) 

ذلك    2/ 3 من  بالنسبة  بونخلص  اخلاصة  االستعدادات  من  العديد  هناك  واإلدارية  للبنية  أن  التحتية 

العديد من   بتفعيل  القومية، مع رضورة االهتامم  الكتب  البيانات الضخمة داخل مكتبة دار  والتنظيمية إلدارة 

 يانات الضخمة.اخلدمات األخرى املساعدة ملجاهبة عرص الب 
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  يتحسين الخدمات المقدمة ف  ي هم فمأهمية البيانات الضخمة ودورها ال نتائج السؤال الرابع للدراسة : ما -4

 مكتبة دار الكتب القومية؟ 

الدراسة    1/ 4 مرتفعة    أوضحت  أمهية  داخل  بدرجة  الضخمة  البيانات  به  حتظى  الذى  املهم  الدور 

ساعدة ف ابتكار مقرتحات تعزز أهداف املكتبة وكفاءهتا، ووسيلة لتقييم  من خالل املدارالكتب القومية وذلك  

أدائها وحتسني جودة خدماهتا املقدمة، مع إجياد فرص وأدوار جديدة للعاملني ف املكتبات سواء ف مكتبة دار  

ليلها، فضاًل  األخرى من خالل ختزين البيانات الضخمة والتنقيب عنها وحتلفرعية  الكتب القومية أو املكتبات ا 

يعود ذلك من   للمستفيدين، وربام  أكثر جاذبية  لتقديم خدمات جديدة  اجليد  التخطيط  عن كوهنا تساعد عىل 

خالل االستفادة من حتليل تلك البيانات الضخمة ف تقديم خدمات معلومات جديدة للمستفيدين، وتسويق  

فاق نحو جماالت جديدة، واملساعدة عىل اختاذ ترشيد أوجه رصف ميزانية املكتبة وتوجيه اإلن  ،و  هذه اخلدمات

القرارات املتعلقة بتنمية املجموعات من حيث معرفة الثغرات ف جمموعات املكتبة وحتقيق التكامل بينها، حيث  

يوجد عالقة متبادلة بينهام تتضح من خالل حتليل تلك البيانات الضخمة التي من شأهنا املساندة ف التعرف عىل  

لتي حتدث ف جمال اقتناء مصادر املعلومات ف املكتبة، وتكشف عن الثغرات ومواقع اخللل ف بناء  التكرارات ا

 .  املجموعات، وبذلك تساعد ف ترشيد اإلنفاق وتوجيهه بشكل سليم 

كذلك متت املوافقة باإلمجاع من قبل عينة الدراسة الكلية عىل أن البيانات الضخمة تساعد عىل حتقيق    2/ 4

املست ف  رضا  العاملني  توزيع  إعادة  عن  فضاًل  هلم،  اجلديدة  باالحتياجات  والتنبؤ  املكتبة  خدمات  من  فيدين 

الذكية  املعرفية  األنامط  وفق  املختلفة  كاملؤهالت    ،األقسام  لبياناهتم  الدقيق  التحليل  خالل  من  وذلك 

 . داخل املكتبةاألنشطة والتخصصات واالهتاممات، ومن ثم يصبح باإلمكان إعادة هيكل املهام و

 رفة بأدوات تنظيم البيانات الضخمة ومهارات استخدامها؟ عما مدى الم نتائج السؤال الخامس للدراسة:  -5

ء املكتبة عل عدد كاف من ا   1/ 5  : ذوي اخلربة ف تنقيب وحتليل البيانات الضخمة   ملتخصصنيمدى احتوا

ذوي اخلربة ف التعامل مع البيانات الضخمة    صصني منتخمن امل  ا كافيً   اأن هناك عددً تبني من الدراسة  

%( أكدت  19.2%( مقابل نسبة ضئيلة بلغت ) 80.8آلراء عينة الدراسة الكلية بنسبة بلغت )   ا والتنقيب عنها وفقً 

عىل عدم وجود العدد الكاف من املتخصصني، ويتضح من هذه النسب أن مكتبة دار الكتب القومية مؤهلة إدارًيا  

 ة. إدارة البيانات الضخممع   للتعامل

 : مهارات استخدام أدوات تنظيم البيانات الضخمة   تخصصنيمدى امتالك امل   2/ 5

أن هناك العديد من املهارات اخلاصة باستخدام أدوات تنظيم البيانات الضخمة من قبل    أبرزت الدراسة

ية بداخل مكتبة دار الكتب القومية،  ذوي اخلربة وبدرجة مرتفعة وفًقا آلراء عينة الدراسة الكل تخصصني من امل
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املعرفة الكافية بأدوات وبرجميات حتليل البيانات الضخمة، واإلملام بنظم إدارة البيانات ودعم  تتمثل ىف امتالك  

هنا توفري بيانات  أالقرار، فضاًل عن اإلملام بتطبيقات الويب الداليل، واملعرفة بنظم التحليل اإلحصائية التي من ش

عرفية، كذلك معرفة استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات وأخرًيا امتالك املهارات الكافية ف حتليل  ومؤرشات م

 . البيانات الضخمة ولعل هذا يدعم البنية اإلدارية بداخل مكتبة دار الكتب القومية

 نات الضخمة: وجهة النظر حول رضورة توافر بعض املهارات ف أخصائي املكتبات واملعلومات ف ظل البيا  3/ 5

( بلغت  بنسبة  الكلية  الدراسة  عينة  توافرها ف  ب%(   100اتفقت  املتطلب  املهارات  من  العديد  هناك  أن 

ذلك عىل رضورة   ويدل  املعرفة،  فجرها عرص  التي  الضخمة  البيانات  واملعلومات ف ظل  املكتبات  أخصائي 

ليس فقط مهارات مهنية وال مهارات إدارية  ختلفة  مواكبة هذا العرص من خالل العديد والعديد من املهارات امل 

جيب أن يتحىل هبا األخصائي الناجح ف ظل    مهارات تقنية باإلضافة إىل املهارات الشخصية التى  ولكن أيًضا 

 . البيانات الضخمة بداخل عرص املعرفة

ية، التقنية" المتطلبة  نتائج السؤال السادس للدراسة: ما مالمح المهارات "الشخصية، واإلدارية، المهن  -6

 المكتبات والمعلومات؟ لمتخصصي

املهارات املختلفة التي ينبغي توافرها ف  اء عينة الدراسة أن هناك العديد من  آرحتليل    من خالل   يتبني لنا 

 : تتمثل ىف  أخصائي مكتبات ومعلومات املستقبل  

 ملهارات واملتطلبات الشخصية: ا   1/ 6

باملها   تعددت  اخلاصة  عينة  املتطلبات  يمثلون  والذين  املدراء  جانب  من  قبواًل  األكثر  الشخصية  رات 

الدراسة الكلية وبدرجة مرتفعة إىل رضورة الرتكيز عىل مهارات االتصال الفعال، ومهارات التعاون، والعمل  

ية هذه  ف بيئة تعاونية، وامتالك ثقافة تشارك املصادر، وتقبل التكنولوجيا، مما حيتم رضورة تكثيف اجلهود لتنم

 .املهارات ملواكبة التطورات املرتقبة ف عرص البيانات الضخمة 

 مهارات ومتطلبات إدارة البيانات:   2/ 6

املكتبات واملعلومات ف جماالت التنقيب   أخصائيالنتائج عىل رضورة الرتكيز عىل تنمية مهارات أشارت 

عن البيانات، وحفظها وختزينها، وإجادة آليات البحث العميق عن البيانات والتي جاءت كأعىل املهارات املتطلبة  

 من قبل عينة الدراسة الكلية. 
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 املهارات واملتطلبات املهنية:   3/ 6

عىل رضورة معرفة أساسيات البيانات    تركيز املدراء بشكل جوهري  من خالل الدراسة مدى  لنا   يتضح

اخلدمات بيئة  ف  وتوظيفها  وأماكنها،  فهم    ،  الضخمة  ف  التنبؤية  التحليالت  مهارات  امتالك  مبارشًة  يليها 

اإلملام   فضاًل عن  املستفيدين،  بإنرتنت  احتياجات  املعلومات  الكامل  اسرتجاع  أدوات  أسس  وإجادة  األشياء 

 . ية والوصفيةفضاًل عن اإلحصاءات االستدالل

 املهارات واملتطلبات التقنية:   4/ 6

قطاع   والتي ختدم  التكنولوجية  الثورة  أفرزهتا  التي  التقنيات  كافة  استخدام  القدرة عىل  مهارة  تصدرت 

التقنية املتوقعة من قبل   ذلك إجادة لغة    عينة الدراسة الكلية ، تالحتليل آراءاملكتبات واملعلومات، للمهارات 

ويتضح لنا من ذلك  ،  ر، فضاًل عن استخدام وتشغيل الوسائط املتعددة، والربجميات مفتوحة املصدربرجمية أو أكث

أن مجيع املهارات التقنية تقوم باألساس عىل املعرفة املتقدمة ف جمال الويب، والتي تعد مهارات شديدة األمهية،  

 . تصحبها ف ذلك املعرفة بلغات برجمة

السابع للدراسة: ما أبرز التحديات التي تواجه استثمار البيانات الضخمة داخل مكتبة دار الكتب نتائج السؤال  -7

 القومية؟ 

إىل     1/ 7 الدراسة  السادة  وجود  أشارت  قوية من جانب  التي كان من  معرفة  التحديات  املديرين هبذه 

كذلك   ف استخدامها والوصول إليها،   قلة الوعي بأمهية البيانات الضخمة وحتليلها، وعدم اخلربة الكافية  :أمهها 

إىل أن  عدم اإلملام الكامل باألدوات املختلفة الالزمة ف تنظيم وحتليل البيانات الضخمة، ويشري هذا التحدي  

الضخمة، وألهنم   البيانات  تنظيم  بأدوات  املعرفة  مزيد من  إىل  بحاجة  زال  واملعلومات ال  املكتبات  أخصائي 

أصبحت من األساسيات التي    ذن فهم معنيون بمعرفة نظم التحليل اإلحصائية والتيبالفعل يتعاملون معها، إ

هلا،   التقنية  اإلمكانات  لتوفري  الباهظة  املالية  التكلفة  إىل  باإلضافة  هذا  املكتبة،  أنشطة  بجميع  ترتبط  أن  جيب 

وجود  وعدم  البيانات،  أمن  وقضايا  ومصادرها  أنواعها  تعدد  ظل  ف  معها  التعامل  لتحديد    وصعوبة  معايري 

 حجمها، وأخرًيا عدم توفري الدعم لالحتياجات التدريبية ف جمال استخدامها. 

نخلص من ذلك أن الغالبية العظمى من العاملني ف مكتبة دار الكتب القومية بجميع فئاهتم بحاجة    2/ 7

اقتناء الضخمة، من  بالبيانات  له عالقة  ما  التعامل مع كل  املختلفة ف  وتنقيب، وحتليل  إىل اخلربات  ، وتنظيم 

وغريه، ألن حجم البيانات ف تزايد مستمر يصل إىل حد االنفجار، وأن التعامل مع البيانات الرقمية أصبح أمًرا  

التقنيات املتطورة املرتبطة   ال مفر منه، وعليه فهناك حاجة متزايدة لتأهيل العاملني بشكل مستمر للتعامل مع 

 بالبيانات الضخمة. 
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   السؤال الثامن للدراسة: ما الطرق المتبعة لحماية الخصوصية المعلوماتية في ظل البيانات الضخمة؟نتائج  -8

طرق محاية اخلصوصية املعلوماتية للبيانات داخل مكتبة دار الكتب القومية، مجيًعا بدرجة    تتنوع  1/ 8

حتليلها، واالهتامم بتخصيص موارد  االهتامم بتعيني املؤهلني للتنقيب عن البيانات ثم    : مرتفعة، وكان من أمهها 

اخلاصة  البيانات  وبرجميات حلامية  معدات  دورات إلكساب  ،    مالية القتناء  بعقد  املكتبة  اهتامم  هذا فضاًل عن 

العديد من التقنيات والوسائل  بوبدرجة عالية    فضاًل عن اشتامهلا    مهارات التعامل مع اخلصوصية املعلوماتية،

وضع واستخدام برامج أمن الشبكات، وعمل حتديث دوري  واملتمثلة ىف  انات واملعلومات  احلديثة حلامية هذه البي

للربامج واألنظمة داخل املكتبة، مع استخدام برجميات مفتوحة املصدر ملواجهة التحديات املتعلقة باخلصوصية  

  .   سرتاتيجية ألمن املعلومات باملكتبة إ، مع وجود سياسية أو شفريواستخدام تقنية الت 

 التوصيات 

م اإلفادة من البيانات الضخمة  ي ز وتعظي والتي من شأهنا تعز  تم وضعها هناك العديد من التوصيات التي  

النوعية   املعلومات  العديد من مؤسسات  داخل  القومية، ولكن  الكتب  دار  فقط داخل مكتبة    "ملختلفة  اليس 

 والتي تتمثل ف:   "املكتبات ومراكز املعلومات  

وبيان  ،  اإلقرار بأمهية البيانات الضخمة وتشجيع استخدامها من قبل متخذي القرار املدراء واملسئولني   - 1

 أن التعامل معها أصبح جانًبا مهاًم ف أنشطة مكتبة دار الكتب القومية. ب

اإل  - 2 الضخمة  إجياد  البيانات  استخدام  وتعزز  وحتفز  تدعم  أن  شأهنا  من  التي  الالزمة  سرتاتيجيات 

 دار الكتب القومية. مكتبة واالستفادة منها داخل 

الدوىل   - 3 التعاون  تشجيع  معاجلة    واالستفادة  العمل عىل  جمال  واخلرباء ف  املتخصصني  من  القصوى 

البيانات الضخمة من خالل استقطاب املتخصصني املهرة ف أعامل حتليل البيانات ملواكبة النقلة النوعية والكمية  

 ف أنواع البيانات التي يتم حتليلها.

بالبيانات    ةاملختلفة املهتمرضورة التعاون بني مكتبة دار الكتب القومية ومؤسسات املعلومات النوعية    - 4

الضخمة وحتليلها وإدارهتا، من أجل وضع خطة لتوعية العاملني بأمهيتها وجماالت االستفادة منها ف املؤسسات  

 ذات العالقة معها. 

البيانات الضخمة وتطبيقاهتا ف املجاالت    -5 العمل حول  التعريفية وورش  الندوات  العديد من  عقد 

 ار الكتب القومية. املختلفة داخل مكتبة د
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تكثيف التوجيه واالهتامم األكاديمي والبحثي من خالل املؤمترات واالجتامعات والندوات فيام يتعلق    - 6

املتعلقة هبا ف جمال   الضخمة، والقضايا  البيانات  أوجه االستفادة منها    املكتباتبإدارة  واملعلومات، وتوضيح 

 ملجال. بالنسبة للتطورات التكنولوجية احلديثة ف ا

تدريبية ألخصائ  - 7 إىل  يعمل دورات  القومية، هتدف  الكتب  املكتبات واملعلومات داخل مكتبة دار  ي 

 إكساب التوعية، ومهارات التعامل مع البيانات الضخمة واالستفادة منها ف تطوير املكتبة.

والتأهيل ألخصائي  - 8 بالتدريب  االهتامم  مؤسسات  ي رضورة  داخل  واملعلومات  املعلومات    املكتبات 

إدارة   جمال  ف  احلديثة  التكنولوجية  التطورات  يواكبوا  حتى  البيانات  قواعد  إدارة  نظم  عىل  املختلفة  النوعية 

 البيانات الضخمة. 

ستفادة من البيانات  لالتوفري الدعم املادي وتشجيع اإلدارات املختلفة داخل مكتبة دار الكتب القومية    - 9

املكتبات واملعلومات للتعامل مع    متخصيصري اإلدارية الالزمة لرفع مهارات  الضخمة  مع رضورة اختاذ التداب

 البيانات الضخمة. 

فقط داخل مرص    ة رضور  - 10 الضخمة، ليس  البيانات  األكاديمية حول  الدراسات  العديد من  إجراء 

 ولكن عىل املستوى العريب بسبب ندرة الدراسات حوهلا وذلك من خالل النقاط التالية: 

 إدارهتا ومدى استخدامها ف مؤسسات املعلومات النوعية املختلفة وكيفية ختزينها.  -

 التحديات واملشكالت التي تواجه تطبيقها، والعوامل املساعدة والتنقيب عنها.  -

 ماهية الربامج واألدوات التي تتناسب معها.  -

قيام  -11 باستحداث    رضورة  واملعلومات  املكتبات  تتالدراسية    برامجأقسام  طبيعة  ء متطورة  مع  م 

مهارات   بام يضمن حصول اخلريج عىل  املجتمعات  لل  ؤهله تاملرحلة،  الضخمة، وبام خيدم  البيانات  تعامل مع 

 املحلية. 

العربية االهتامم  رصية واملستحدثة من خالل تويل أقسام املكتبات واملعلومات امل   الربامجتتمثل هذه    - 12

 Data)، وعلم التنقيب عن البيانات  (Data Science)الكاف بام يسمي ف دراسات املعلومات بعلم البيانات  

mining) ،البيانات الضخمة  و(Big data)ومحاية قواعد البيانات الضخمة.  ن، وأم 

علم البيانات الضخمة بالتعاون  عليا )املاجستري، الدكتوراه( ف  الدراسات  ال برامج    العديد من    . إنشاء13

 علومات. نظم املاسبات واحلمع كليات 

و14 خطط  بوضع  تبدأ  أن  التعليمية  املؤسسات  عىل  ضمن  إ.  العلم  هذا  إدخال  نحو  سرتاتيجيات 

 . كثرية ف املستقبل ائفا له من أمهية ف توفري وظختصصاهتا والرتكيز عليه مل
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 استبانة الدراسة

 

 

 

 كلية اآلداب  جامعة عين شمس 

 أستاذى  الفاضل ، أستاذتى الفاضلة

 حتية طيبة وبعد ،،  

أقدم لكم جزيل شكري مقدًما عىل إجابتكم عىل األسئلة التي تتناوهلا هذه االستبانة والتي تتصل بإدارة  

 "مكتبتكم العريقة   "( وأمهيتها بداخل دار الكتب املرصية Big Dataالبيانات الضخمة )

التكرم   سيادتكم  من  أن  أرجو  املؤكد  ومن  االستبانة،  هذه  تعبئة  خالل  من  البحث  هذا  ف  باملشاركة 

مشاركتكم ف اإلجابة عىل هذه االستبانة سيكون هلا األثر البالغ ف نتائج الدراسة علاًم بأن إجابتك سوف تؤخذ  

 بعني النظر، ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي دون سواه. 

 ولسيادتكم كل تقدير وعرفان

 ثة الباح

 ( أمام العبارة املناسبة  رجاء التفضل بوضع عالمة )   -

 وف حالة اإلجابة عن األسئلة متعددة البدائل يمكن اختيار أكثر من بديل    -

 :المحور األول: البيانات الديموغرافية
 االسم )اختياري(: ....................................  - 1

 أنثى    النوع : ذكر  - 2

  40  –  31من     30أقل من   الفئة العمرية:  - 3

  60  –  51من    51 -   41من 

 املؤهل التعليمي:  - 4

 دراسات عليا     ليسانس أو بكالوريوس  

 دكتوراه            ماجستري                  
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 أخرى )يرجى ذكرها( ......................... ....................... 

 كتبات واملعلومات   امل التخصص:  - 5

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

 : "اخلربة ف العمل"سنوات اخلربة  - 6

 سنة  20  –  11من   سنوات        10أقل من  

 سنة    31أكثر من    سنة        30  –  21من 

 .......................... اإلدارة التابع هلا :........................ - 7

 المحور الثاني : مدى الوعي بمفهوم وخصائص البيانات الضخمة:
 "يمكن اختيار أكثر من عنرص"؟"Big data"ماذا يعني لسيادتكم مفهوم البيانات الضخمة  - 8

 مفهوم البيانات الضخمة  م
موافق 
 متاًما 

 حمايد  موافق 
غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 مطلًقا

      مفهوم نسبي خيتلف من مؤسسة إىل أخرى ومن ختصص إىل آخر.ذات  1

      قد تشتمل عىل بيانات منظمة أو مهيكلة. 2

يتم استخالص املعلومات منها بواسطة أدوات التنقيب عن البيانات  3
"Data mining" . 

     

      يتعذر حتليلها بواسطة األجهزة والربجميات التقليدية.  4

      توليدها بواسطة املستخدمني.يتم  5

      غري منظمة أو غري مهيكلة. 6

 هل لدي سيادتكم وعي بخصائص البيانات الضخمة؟ - 9

 ال  نعم خصائص البيانات الضخمة  م

   ذات قيمة كبرية.  1

   احلجم الكبري وتتوافر بكميات هائلة من البيانات. 2

   البيانات التي تأيت من مصادر متعددة وبأشكال متعددة. التنوع؛ حيث تتألف من أنواع كثرية من  3

   الرسعة الفائقة وإنشاؤها وتوالدها.  4

   الصحة والدقة لضامن موثوقية املعلومات املستخلصة منها. 5

   التعقيد؛ فهي بيانات معقدة بطبيعتها.  6

 البيانات الضخمة؟ هل سبق لسيادتكم أن تلقيتم تدريًبا ف جمال إدارة   -10
 ال      نعم    

 المحور الثالث: مصادر توافر البيانات الضخمة:

 هل ترى أن دار الكتب القومية حتتوي عىل البيانات الضخمة؟   -11

 ال      نعم    



  إدارة البيانات الضخمة ف دار الكتب القومية :دراسة استكشافية 224

 

يمكن اختيار أكثر  "من وجهة نظركم ما مصادر توافر البيانات الضخمة بداخل دار الكتب القومية؟  -12

 "عنرصمن 

 االختيار مصادر توافر البيانات الضخمة  م

  جمموعات املكتبة وإثرائها باملصادراملتنوعة. 1

  قواعد البيانات والبحث بداخلها.  2

  الشبكات االجتامعية. 3

  املراسالت عن طريق الربيد اإللكرتوين. 4

  املكاملات اهلاتفية.  5

  عمليات اإلعارة واإلرجاع.  6

  بوابات احلامية اإللكرتونية. 7

  تقنيات احلوسبة السحابية. 8

  البحث ف فهرس املكتبة.  9

  استفسارات املستفيدين.  10

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

 والتنظيمية إلدارة البيانات الضخمة": المحور الرابع: "استعدادات البنية التحتية واإلدارية 

 ما استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية التي تتوافر ف دار الكتب املرصية؟  -13

 استعدادات البنية التحتية واإلدارية والتنظيمية  م
موافق 
 متاًما 

 حمايد  موافق 
غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 مطلًقا

متكاملة لتقنيات املعلومات لتقديم خدمات معلومات لدى املكتبة بنية حتتية  1
 متطورة.

     

      لدى املكتبة خطة واضحة ملتابعة التقنيات املتوفرة هبا وحتديثها.  2

  مجيع مصادر املعلومات التى متثل لدى املكتبة خطة مكتوبة لالستفادة من  3
 البيانات الضخمة لتقديم خدمات مميزة.

     

لدهيا هيكل تنظيمي يدعم عرب الشبكة املحلية تدفق البيانات بني األقسام  4
 . واملكتبات الفرعية  املختلفة

     

تتوافر ف املكتبة أدوات حتليل بيانات متنوعة ملعاجلة الصور والتسجيالت  5
 الصوتية وغريها. 

     

      قاعدة بيانات متكاملة تشمل مجيع حمتوياهتا وحمدثة باستمرار. لدهيا  6

      كات ف العديد من قواعد البيانات الدهيا اشرت 7

      لدهيا اهتامم ف االستفادة من املستودعات الرقمية. 8

هتتم املكتبة بالبحوث وإدارهتا ملواجهة أعدادها الضخمة املنتجة رقميًا وبشكل   9
 رسيع. 

     

عىل شبكة اإلنرتنت وربطه بخدمات أمازون   OPACإتاحة فهرس املكتبة  10
 وغريها عىل الويب.

     

االهتامم بإنشاء الروابط والصفحات اإللكرتونية لتوجيه املستفيدين إىل مزيد  11
 من مصادر املعلومات. 

     

للمستفيدين بام يساهم ف حتسني توفري بيانات ومؤرشات إحصائية معرفية  12
 عمليات اختاذ القرارات. 

     

      االهتامم بنامذج التنبؤ لدعم أنشطة توليد مصادر املعلومات للبيانات الضخمة   13

 .............................................................................  أخرى )يرجى ذكرها(
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 المحور الخامس: أهمية البيانات الضخمة ومدى تحسينها للخدمات المقدمة: 

من وجهة نظركم ما أمهية البيانات الضخمة والدور املهم هلا ف حتسني اخلدمات املقدمة داخل دار    - 14

 الكتب املرصية؟ 

 أمهية البيانات الضخمة  م
موافق 
 متاًما 

 حمايد  موافق 
غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 مطلًقا

      املساعدة ف ابتكار مقرتحات تعزز أهداف املكتبة وكفاءهتا. 1

تساعد عىل التخطيط اجليد لتقديم خدمات جديدة أكثر جاذبية  2
 للمستفيدين.

     

      جودة اخلدمات املقدمة.وسيلة لتقييم أداء املكتبة وحتسني  3

تساعد عىل اختاذ القررات املتعلقة بتنمية املجموعات من حيث معرفة  4
 الثغرات ف جمموعات املكتبة وحتقيق التكامل بينها.

     

حتقيق رضا املستفيدين من خدمات املكتبة والتنبؤ باالحتياجات اجلديدة  5
 هلم.

     

للعاملني ف املكتبات ف جمال ختزين البيانات  إجياد فرص وأدوار جديدة  6
 الضخمة والتنقيب عنها وحتليلها. 

     

إعادة توزيع العاملني ف األقسام املختلفة وفق األنامط املعرفية الذكية  7
 املكتسبة.

     

الشبكات   –اهلاتف "متكني املستفيدين من استخدام واجهات تفاعلية  8
 أكرب قدر من املعلومات.للوصول إل  "االجتامعية

     

ازدياد فرص احلصول عىل مصادر متنوعة ذات قيمة مع جودة البيانات  9
 املسرتجعة. 

     

      ترشيد أوجه رصف ميزانية املكتبة وتوجيه اإلنفاق نحو جماالت جديدة. 10

ازدياد التعاون مع مؤسسات بحثية وأكاديمية للوصول إىل مزيد من  11
 املصادر. 

     

المحور السادس: المهارات والمتطلبات "الشخصية ، اإلدارية ، المهنية ،التقنية " ألخصائي المعلومات في ظل  

 البيانات الضخمة:

 هل لدى املكتبة عدد كاف من املتخصصني ذوي اخلربة ف تنقيب وحتليل البيانات الضخمة.   -15

 ال      نعم  

 استخدام أدوات تنظيم البيانات الضخمة لدى املتخصصني ىف املكتبة ؟ما مدى توافر مهارات   -16

 مهارات استخدام أدوات تنظيم البيانات الضخمة  م
موافق 
 متاًما 

 حمايد  موافق 
غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 مطلًقا

      املعرفة بنظم التحليل اإلحصائية لتوفري بيانات ومؤرشات معرفية. 1

      الكافية بأدوات وبرجميات حتليل البيانات الضخمة. امتالك املعرفة  2

      اإلملام بتطبيقات الويب الداليل.  3

املعرفة الكافية ف استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات وتطبيقات   4
 اهلادوب ف حتليل وختزين البيانات.

     

ونظم احلاسوب  اإلملام بنظم إدارة البيانات الضخمة كنظم دعم القرار  5
 التفاعلية. 

     

      امتالك املهارات الكافية ف حتليل البيانات الضخمة  6
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 أخرى )يرجى ذكرها( ...................................................... 

املعلومات ف  هل ترون من وجهة نظركم أن هناك العديد من املهارات املتطلب توافرها ف أخصائي    - 17

 ظل البيانات الضخمة؟

 ال      نعم  

إلعداد كوادر برشية من أخصائي    "التقنية  –املهنية    – اإلدارية    – الشخصية  "ما املهارات املتطلبة    - 18

 املعلومات مؤهلة ف ظل البيانات الضخمة؟ 

 املتطلبـــــــــات  م
موافق 
 متاًما 

 حمايد  موافق 
غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 مطلًقا

 املهارات واملتطلبات الشخصية 

      امتالك مهارات االتصال الفعال اخلطية والشفاهية. 1

      القدرة عىل إدارة احلوار وفهم اآلخر والسيام ف البيئة االفرتاضية.  2

املرونة واإلجيابية والتفاعلية ف العمل، وإجيادة لغة أخرى لتسهيل  3
 عملية االتصال.

     

      القدرة عىل التكيف مع بيئة عمل متغرية، وتقبل التغريات التكنولوجية. 4

      امتالك ثقافة التعاون وتشارك املصادر ف بيئة تعاونية موجهة.  5

 مهارات ومتطلبات إدارة البيانات 

      ( وتفسري البيانات.Data Miningإجادة التنقيب عن البيانات ) 6

      البحث العميق عن األنامط املختلفة للبيانات.إجادة آليات  7

      القدرة عىل حتسني املعلومات، وحفظ البيانات وختزينها. 8

      إجادة احلوسبة السحابية، وعرض البيانات بطريقة فعالة. 9

والتعامل مع نظم  Data Analyticsامتالك مهارة حتليل البيانات  10
 املعلومات التكيفية. 

     

 املهارات واملتطلبات املهنية

معرفة أساسيات البيانات الضخمة وأماكنها وتوظيفها ف بيئة  11
 اخلدمات. 

     

      امتالك مهارات التحليالت التنبؤية ف فهم احتياجات املستفيدين. 12

املعلومات واإلملام باإلحصاءات إجادة أسس أدوات اسرتجاع  13
 االستداللية والوصفية. 

     

القدرة عىل استثامر البيانات الضخمة ف التخطيط االسرتاتيجي وحتديد   14
 األولويات.

     

اإلملام الكامل بأنرتنت األشياء وإجادة التعامل الفني مع مستودعات  15
 البيانات والبيانات الضخمة. 

     

 املهارات واملتطلبات التقنية

      التمكن من أدوات وبرجميات التحليل اإلحصائي.  16

القدرة عىل استخدام كافة التقنيات التي أفرزهتا الثورة التكنولوجية  17
 وختدم قطاع املكتبات واملعلومات . 

     

القدرة عىل استخدام الربجمات مفتوحة املصدر وتشغيل واستخدام  18
 الوسائط املتعددة. 

     

      إجادة لغة برجمة أو أكثر. 19
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 املتطلبـــــــــات  م
موافق 
 متاًما 

 حمايد  موافق 
غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 مطلًقا

القدرة عىل استخدام أدوات وتقنيات حتليل البيانات الضخمة مثل   20
Hadoop, 

     

 مهارات أخرى )يرجى ذكرها( .........................................   -

 المحور السابع: "تحديات )صعوبة( استثمار البيانات الضخمة": 

البيان  "الصعوبات"ما أبرز التحديات    -19 ات الضخمة ف دار الكتب القومية من  التي تواجه استثامر 

 وجهة نظركم؟ 

 التحديــــــــــات  م
موافق 
 متاًما 

 حمايد  موافق 
غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 مطلًقا

      قلة الوعي بمدى أمهية مجع البيانات الضخمة وحتليلها.  1

عدم اخلربة  الكافية ف استخدام البيانات الضخمة والقدرة عىل الوصول  2
 إليها.

     

      تزداد صعوبة التعامل معها مع تعدد أنواعها ومصادرها وأشكاهلا. 3

حتليل البيانات تنظيم وعدم اإلملام الكامل باألدوات املختلفة الالزمة ف  4
 الضخمة. 

     

      التكلفة املالية الباهظة لتوفري اإلمكانات التقنية. 5

      تنقيب وحتليل البيانات الضخمة. قلة املتخصصني ف جمال  6

تعلقة غياب قوانني وترشيعات البيانات الضخمة ف املكتبات امل 7
 بخصوصيتها والوصول إليها وضبط استخدامها. 

     

قضايا أمن البيانات وانتهاكات اخلصوصية ف ظل احتواءها عىل الكثري   8
 املستخدمني.من البيانات الشخصية التي قد متس خصوصية 

     

      عدم وجود معايري معينة لتحديد حجمها، والتأكد من جودهتا. 9

      عدم توفري الدعم لالحتياجات التدريبية ف جمال استخدامها.  10

 أخرى ) يرجى ذكرها(......................................... 
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 المعلوماتية في ظل البيانات الضخمة:المحور الثامن: حماية الخصوصية 

 ما الطرق املتبعة حلامية اخلصوصية املعلوماتية ف ظل البيانات الضخمة ف دار الكتب املرصية؟   -20

 طرق محاية اخلصوصية املعلوماتية  م
موافق 
 متاًما 

 حمايد  موافق 
غري 
 موافق 

غري 
موافق 
 مطلًقا

 أواًل: الطرق والوسائل اإلدارية.

توفري أدلة إرشادية لكيفية التعامل مع البيانات الضخمة ووضع خطط   1
 للطوارئ املرتبطة بالنظام عند حدوث اخلطر .

     

قتناء معدات وبرجميات حلامية البيانات  االهتامم بتخصيص موارد مالية إل  2
 اخلاصة. 

     

البيانات، ثانيًا: حتليل ؤهلني: أواًل: للتنقيب عن امل  بتعيني االهتامم 3
 البيانات.

     

عقد دورات ألخصائيي املعلومات إلكساهبم مهارات ف التعامل مع  4
 اخلصوصية املعلوماتية.

     

 ثانيًا: الطرق والوسائل التقنية

استخدام برجميات مفتوحة املصدر ملواجهة التحديات املتعلقة   5
 باخلصوصية. 

     

      التشفري. استخدام تقنية  6

      وضع واستخدام برامج أمن الشبكات. 7

      حتديث دورى للربامج واألنظمة ف املكتبة. 8

التأكد أن املعلومات اخلاصة التي تم مجعها صحيحة ودقيقة وحمدثة   9
 وذات جودة.

     

      توجد شفافية ف املعاجلة عند حتليل البيانات الضخمة.  10

      سياسة أو اسرتاتيجية ألمن املعلومات باملكتبة.توجه  11

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

 ●●● 
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This study aimed to demonstrate the degree of awareness of the concept of Big Data 

and its characteristics in the "Egyptian" National Books House Library, exploring as well, 
the infrastructure, administrative and organizational preparations for managing this data; 
focusing on its significance and important role in improving the provided services. The 
study exposes in addition, the most eminent challenges may encounter this data and 
introduces the followed methods for its protection using the analytical - descriptive 
approach. The study comes to several results, the most important of which are: there are 
multiple special preparations concerning the infrastructure, and the administrative and 
organizational structure to be managed within the National Books House Library. Also, the 
majority of workers in this library in their different classes are in need to various 
experiences to deal with amount of data either by acquisition, organization, exploration, 
and analysis, because the volume of data is constantly increasing, reaching the point of 
explosion, and that dealing with digital data has become inevitable Therefore, there is an 
increasing need to continuously qualify them through holding seminars, workshops and 
training courses regarding their management. This will help dealing with advanced 
technologies and encourage their use by decision-makers. 

 
Keywords: Big Data; Big Data Management; National Libraries; Egyptian Books 

House; Informatic Privacy. 
  


