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 مستخلص

ا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نتج عنه ا كبي  شهد العامل خالل السنوات القليلة املاضية تطور  

 ."البيانات الضخمة"والتي تعرف باسم  ،زيادة كبية يف كمية البيانات الرقمية

ومتطلبات إدارهتا،  ومصادرها، املقصود بالبيانات الضخمة، وأنواعها، لتعرفوتسعى هذه الورقة 

يف  وأشكاله، ومداخله، ومزايا حتقيقه التكامل املعريف وأيضا ،وجماالت االستفادة منها، وحتديات استثامرها

 املنهج الوصفي التحلييل. الدراسة عىل ك اعتمدتويف سبيل ذل. مكتبة الكويت الوطنية

ومن أهم نتائج الدراسة أن البيانات الضخمة تسهم يف حتسني أداء بعض اخلدمات، كام تسهم يف دعم 

إىل النقص الكبي يف املوارد البرشية املتخصصة يف إدارة البيانات الضخمة، وغياب الربامج  اختاذ القرار، إضافة

 لتأهيل العاملني يف إدارة البيانات الضخمة لتحقيق التكامل املعريف. التدريبية الالزمة

ة املتخصصة لتأهيل العاملني إلدارة البيانات يالربامج التدريب رضورة جتهيز من أهم ما أوصت به الدراسة

عمل القوانني والترشيعات املوثقة لضامن سي ال الضخمة وحتقيق التكامل املعريف، واالعتامد عىل حزمة من

 واحلفاظ عىل أمن البيانات وخصوصيتها.

 .التكامل املعريف، التكامل، املعرفةالضخمة، إدارة البيانات ، البيانات الضخمة: املفتاحية الكلامت
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 وال: املقدمة املنهجيةأ

 تمهيد

 البيانات املهيكلة، واملنظمة مثل عىل مجع ما يمكن مجعه من مصادر حرصت املكتبات لوقت طويل

من نوع  شكل إلكرتوين، والتي عادة ما تكون مأ تقليدي سواء كانت يف شكل لكتب، واملجالت، والتقارير،ا

البيانات الصغية مثل  قياس بوحدات واحد، إضافة لكوهنا بيانات ذات حجم صغي أومتوسط يمكن أن يقاس

والربجميات التقليدية قادرة مما جيعل قواعد البيانات  ،(GB)وجيجابايت  (MB) وميجابايت ((KB كيلوبايت

عىل إدارة هذه البيانات لتسهيل االستفادة منها، غي أن األمور مل تستمر طويال عىل هذا النحو، فقد تعددت 

 صبحت تقاس بوحدات قياس البيانات الضخمة مثل تيابايتأوزاد حجمها بشكل كبي و ،أشكال البيانات

(TB) وبيتابايت PB)وزيتابايت ) (ZB)ا التحديث املستمر هلذه البيانات فضال عن أن ا زاد األمر تعقيد  ، ومم

خبار الطقس، أ) تغريدات التويرت، والدردشة عىل الفيسبوك، وكـصبحت بيانات غي مهيكلة أا منها كثي  

تشتت خر فإن اإلغراق يف التخصص قد فتت العلوم وشتتها، مما أدى إىل والفيديوهات... الخ(، عىل اجلانب اآل

جديد يتمثل يف  التنبؤ باحتياجات املستفيدين املعلوماتية، كل ذلك قاد إىل حتد    يفنياملستفيدين وإرهاق املكتبي

أكثر  جياد تقنيات وبرجمياتإإذ البد للمكتبات من  ؛كيفية االستفادة من هذا الزخم اهلائل من البيانات الضخمة

ة لالستفادة منها يف تطويرعملها وحتديث خدماهتا من أجل حتقيق حداثة تكون قادرة عىل إدارة البيانات الضخم

 التكامل املعريف يف املكتبات.

 اهرة الدراسةظ

حيث ينبغي عىل العاملني يف املكتبات، ومراكز  ظاهرة الدراسة من أمهية البيانات الضخمة ذاهتا، تنبع

دارهتا، وإمكانية استثامرها يف جمال معرفة البيانات الضخمة، وطرق احلصول عليها، وكيفية إ املعلومات

وذلك للوصول إىل التكامل املعريف الذي ينعكس بالرضورة عىل مستوى ما تقدمة املكتبة من خدمات  ،املكتبات

 معلومات للمستفيدين.

ومدى  ،لذا متثلت ظاهرة الدراسة يف قدرة املكتبة عىل استثامر البيانات الضخمة لتحقيق التكامل املعريف

 املكتبة.تي تقدمها ذلك عىل مستوى خدمات املعلومات التأثي 

 همية الدراسةأ

تكتسب الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي يتمثل يف كيفية استثامر البيانات الضخمة للوصول إىل 

كز عرف بالتكامل املعريف يف جمال املكتبات واملعلومات وانعكاساته عىل مستوى ما تقدمه املكتبات ومراما ي  

 .معلوماتاملعلومات من خدمات 
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 دف الدراسةه

مدى إمكانية استثامر البيانات الضخمة لتحقيق  تعرفانطلقت الدراسة احلالية من هدف رئيس متثل يف 

 والذي تفرع إىل عدة أهداف فرعية منها ما ييل: ،التكامل املعريف يف املكتبات ومراكز املعلومات

 مدى توافر البيانات الضخمة بمكتبة الكويت الوطنية، وأنواعها، ومصادرها. عرفت -

 مدى قدرة العاملني يف املكتبة عىل إدارة البيانات الضخمة. تعرف -

 حتديد جماالت االستفادة من البيانات الضخمة. -

 األجهزة والربجميات املستخدمة يف إدارة البيانات الضخمة. تعرف -

 يات التي تواجه استثامر البيانات الضخمة.تشخيص الصعوبات، والتحد -

 تعرف مدى إمكانية الوصول إىل التكامل املعريف يف املكتبات. -

تقديم بعض املقرتحات الستثامر البيانات الضخمة بالطريقة الصحيحة لتحقيق التكامل املعريف يف  -

 املكتبات.

 تساؤالت الدراسة

 ها ما ييل:تسعى الدراسة لإلجابة عىل عدد من التساؤالت أمه

 ا مدى توافر البيانات الضخمة باملكتبة؟ وما مصادرها؟ وما أنواعها؟م -

ومن املسئول عن إدارة  متطلبات إدارة البيانات الضخمة؟ ما املقصود بإدارة البيانات الضخمة؟ وما -

 البيانات الضخمة؟

 ما واقع ممارسة إدارة البيانات الضخمة يف املكتبة؟ -

 استخدام البيانات الضخمة؟ما جماالت  -

 هل سامهت البيانات الضخمة يف حتسني خدمات املعلومات؟ -

 هل سامهت البيانات الضخمة يف حتقيق التكامل املعريف يف املكتبة؟ -

 ما الصعوبات التي تواجه استثامر البيانات الضخمة لتحقيق التكامل املعريف؟ -

 مجال الدراسة وحدودها

ا للحدود لتحقيق التكامل املعريف باملكتبة وفق   مكانية استثامرهاإالضخمة وتركز الدراسة عىل البيانات 

 تية:اآل

: تغطي الدراسة موضوع البيانات الضخمة ودورها يف حتقيق التكامل املعريف بشتى حلدود اللغويةا -

 اللغات.
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تبة الوطنية : تغطي الدراسة دور البيانات الضخمة يف حتقيق التكامل املعريف باملكاحلدود اجلغرافية -

 .بدولة الكويت

حتى  : ترصد الدراسة مدى االستفادة من البيانات الضخمة يف حتقيق التكامل املعريفاحلدود الزمنية -

 .2018هناية عام 

 تتناول الدراسة موضوع البيانات الضخمة واالستفادة منها يف حتقيق التكاملاحلدود املوضوعية:  -

 .املعريف

 منهج الدراسة

موضوع الدراسة، وأهدافها، وتساؤالهتا التي تسعى لإلجابة عليها، فقد اعتمدت الدراسة لطبيعة  اوفق  

عىل املنهج الوصفي التحلييل يف وصف وحتليل البيانات التي تم جتميعها باستخدام قائمة املراجعة حول الظاهرة 

 موضع البحث.

 دوات جمع البياناتأ

ومن بينها ما  ،البيانات الالزمة عن موضوع البحثاعتمد الباحث عىل عدد من األدوات للحصول عىل 

 ييل:

اعتمد الباحث عىل قائمة املراجعة لتجميع البيانات املتعلقة بموضوع الدراسة، وقد : ائمة املراجعةق -

 تم صياغتها يف عدة حماور أساسية وعدد من العنارص الفرعية.

املقابالت الشخصية مع السيد مدير املكتبة، وعدد اهتم الباحث بإجراء عدد من  املقابلة الشخصية: -

 من املسئولني عن املكتبة.

 مصطلحات الدراسة

تسعى الدراسة لتقديم تعريفات واضحة وحمددة لبعض املصطلحات األكثر استخداما يف جمال البيانات 

 الضخمة والتكامل املعريف ومن هذه املصطلحات ما ييل:

 Data.لبيانات ا

 و تدور كلها يف فلك واحد منها ما ييل: ،العديد من التعريفات للبيانات القواميسوردت أ

عبارة عن متثيل للحقائق أو املفاهيم والتعليامت يف شكل معياري "البيانات بأهنا  (1)رف الشاميع -

 ."يناسب عملية االتصال أو الرتمجة أو املعاجلة بواسطة اإلنسان أو الكمبيوتر

كلمة التينية تدل عىل حقائق أو مفاهيم أو تعليامت يف " للمصطلح ذاته بأنه (2)ورغفال كام أشار عبد -

 ."اآلليةاألساليب  مشكل مقنن يناسب تفسي أو معاجلة البيانات سواء بواسطة اإلنسان أ
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ا للبيانات بأهنا: مصطلح عام تعريف   (3) فيام أوردت املوسوعة الدولية لعلم املكتبات واملعلومات -

 ،وال سيام املستخدمة يف املعلومات املخزنة يف قاعدة بيانات ،ت الكمية والعددية املشفرةللمعلوما

 ."املعلومات"ا ما تستخدم بطريقة عارضة ال ختتلف عن ومع ذلك، فإن الكلمة كثي  

 .Big Dataالبيانات الضخمة 

 جمموعة البيانات التي"بأهنا: ا للبيانات الضخمة ( تعريف  2011) (4)ورد معهد ماكينزي العامليأ -

 ."يتجاوز حجمها قدرة أدوات قواعد البيانات النموذجية عىل التقاطها وختزينها وإدارهتا وحتليلها

جمموعة متنوعة من البيانات بكميات كبية  "للبيانات الضخمة بأهنا  Watson(5)(2014)أشار  فيام -

 ."يصعب التعامل معها بشكل جيد

البيانات التي ال يمكن ختزينها أو حتليلها من  "( للمصطلح ذاته بأنه 2016)Bieraugel (6 )كام أشار  -

 ."ِقَبْل األجهزة والربجميات التقليدية

تنوع ضخم من البيانات متعددة  "من خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف البيانات الضخمة بأهنا 

لالستفادة منها ينبغي معاجلتها عرب ومصادر متنوعة،  األشكال )املقروءة، واملسموعة، والبرصية،...الخ( تنتجها

 ."وسائط تكنولوجية غي تقليدية

 .:Knowledgeملعرفة ا

األثر املرتتب عىل استثامر املعلومات من جانب األفراد  "املعرفة بأهنا Manfred(7 ) عرف -

 ."ومن ثم فهي أعىل مرتبة من املعلومات ،واملجتمعات

املعلومات التي تم  "هنا أتعريفا للمعرفة ب (8)لية لعلم املكتبات واملعلوماتوردت املوسوعة الدوأفيام  -

 ."تنظيمها وتقييمها يف العقل البرشي بحيث يمكن استخدامها بشكل هادف

املزيج املتكامل واملرتابط من املعلومات واخلربات  "( للمعرفة بأهنا 2013)(9)كام أشار مهرشي -

واالجتاهات ووجهات النظر واملعتقدات واملفاهيم والقيم التي يمتلكها والتجارب واملهارات 

الفرد، وتشكل بنيته املعرفية، وحتدد طبيعة سلوكه حيال القضايا واملواقف املختلفة، وتساعده يف 

 ."اختاذ القرارات املناسبة

، واخلربات املتوافرة الرصيد املرتاكم من املعلومات " املعرفة يطلق عىل إن مصطلحمما سبق يمكن القول 

َسه    ل نقلها واالستفادة منها.لدى الفرد، عىل أن تكون مرتبة بالشكل الذي ي 
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 Integration.لتكامل ا

ل، وتدور مادة هذا الفعل حول التامم، وقد ورد يف خمتار  مصطلح التكامل أصله من الفعل: كم 

َتكاَمل اليشء  (11)وورد أيضا يف لسان العرب .اإلكامل واإلمتام تكامل اليشء: كمل، والتكميل: (10)الصحاح

َّه ومَجَلهوَأْكَمْلته َأنا، وَأْكَمْلت اليشء َأي: َأمْجَ  له: َأمَت  .ْلت ه وَأمتمته، وَأْكَمَله هو واستْكَمله وَكمَّ

 .Knowledge integrationلتكامل املعريف ا

أما  ؛خر تشغييلأحدمها عام واآل ؛تعريفني للتكامل املعريف Haddad , Bozdogan(12)قدم كل من  -

توفي املعرفة املتنوعة من مصادر متعددة للتأثي عىل  "التكامل املعريف بأنه  ، فيعرفالتعريف العام

 ."مشكلة معقدة أو مهمة

رصحية عرب احلدود  ماملعرفة سواء كانت ضمنية أعملية نقل  "فيام أشارا للتعريف التشغييل بأنه -

ك األفراد والفرق يف مكان املتلقي وتطبيق نتائج املعرفة يف حل املشكالت ،التنظيمية  ."وت شار 

علوم  تواصل خالل من يتأسس الذي النموذج ذلك" للتكامل املعريف بأنه (13)حنطابيل فيام يشي -

 والعلوم االجتامعية، الطبيعية، العلوم بني االنسجام ثحيد إذ ؛معينة تارخيية مرحلة يف ما عرص

 ."واحدة وموحدة رؤية يف الظواهر جممل يفرس معريف نسق وفق الدينية والعلوم

 الدراسات السابقة واملثيلة

التي تتناول السابقة  الدراسات من العديد إىل التوصل تم املتاح الفكري اإلنتاج أدبيات مسح خالل من

 :أبرزها ما ييل ومن باللغة العربية أو اللغات األجنبيةبعض جوانب موضوع الدراسة 

 لدراسات العربيةا

 .دراسات تتعلق بالبيانات الضخمة

 تعرف( اعتمد الباحث منهج البحث التحلييل إلمتام الدراسة التي هدفت إىل 2016)(14)دراسة القرين

مصادر توافر البيانات الضخمة يف اململكة العربية السعودية ومدى االستفادة من حتليلها، واجلهات املستفيدة 

الشبكات االجتامعية ومن أبرز نتائج الدراسة أن  .منها، وحتديات االستثامر يف جمال حتليل البيانات الضخمة

والعمليات الرشائية متثل أهم مصادر البيانات الضخمة، وأن أبرز حتديات االستثامر يف البيانات الضخمة متثل 

يف عدم توافر اإلمكانات التقنية القادرة عىل املعاجلة وقلة املتخصصني يف جمال التنقيب يف البيانات الضخمة 

 زمة لتوفي وسائط التخزين.وحتليلها، وضعف املوارد املالية الال

http://attalita.com/archives/3237#_ftn3
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وما يرتبط هبا  ،هتدف الدراسة إىل التعريف باملفاهيم األساسية للبيانات الضخمة (2017)(15)دراسة البار

ومن بني ما توصلت إليه الدراسة من  ،وما يرتتب عىل ذلك من تطبيقات متنوعة يف شتى املجاالت ،من تقنيات

عملية  تتم الضخمة، حيث البيانات ومعاجلة لتحليل أدواهتا توظفاملعلومات أصبحت  نتائج أن تكنولوجيا

 جديد، وتوفي منتج استحداث أو املنتجات تطوير بغرض واستخدامها ومعاجلتها البيانات اسرتجاع

 .القرار متخذي ملساعدة الالزمة املعلومات

إلمتام الدراسة التي هدفت إىل تعريف اعتمد الباحث عىل املنهج املسحي امليداين  (2017)(16)دراسة فتوح

البيانات الضخمة وخصائصها، وأمهيتها يف دعم اختاذ القرار يف املكتبات، ومن أهم نتائج الدراسة أن استخدام 

 البيانات الضخمة سيمكن املكتبات من رسعة اختاذ القرار.

بأمهية البيانات  ( هدفت الدراسة إىل تقييم درجة وعي املكتبات2018)(17)دراسة جريس، مصلح

الضخمة ملواقع التواصل االجتامعي وتقييم تطبيق حتليلها يف مكتبات الدراسة لقياس أدائها وحتقيق أهدافها، 

 ،وتشخيص الصعوبات التي تواجه إدارة املكتبات العامة يف حتليل البيانات الضخمة ملواقع التواصل االجتامعي

ت العامة بدولة اإلمارات العربية املتحدة تستخدم مواقع التواصل % من املكتبا75وقد انتهت الدراسة إىل أن 

وأن كل مكتبات الدراسة تقوم بتحليل  ،وأن اهلدف من استخدامها هو تسويق خدمات املكتبة ،االجتامعي

وتستخدم نتائج حتليل تلك البيانات يف اختاذ قرارات التطوير يف  ،بيانات استخدام مواقع التواصل االجتامعي

وأن أهم صعوبات عدم حتليل  ،ن كل مكتبات الدراسة ال تستخدم حتليل البيانات الضخمةأكتبة، غي امل

 البيانات الضخمة الستخدام مواقع التواصل االجتامعي هي صعوبات فنية، وإدارية.

اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي إلمتام دراستها التي سعت إىل دراسة البيانات  (2018)(18)سعاد دراسة

الضخمة يف املكتبات ومواطن القوة والضعف، ومن أبرز نتائج الدراسة نقص اخلربات والكوادر الالزمة 

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

 لتخزين البيانات الضخمة.

وقد هدفت  ،احث منهج دراسة احلالة واملنهج املسحي الوصفياعتمد الب (2018)(19)دراسة الشوابكة

وخصائصها،  "البيانات الضخمة "درجة وعي العاملني يف مكتبة اجلامعة األردنية بمفهوم  تعرفالدراسة إىل 

وحتدياهتا، وجماالت اإلفادة منها يف املكتبات األكاديمية، والكشف عام إذا كانت هناك فروق يف درجة وعي 

الضخمة  البيانات بمفهوم العاملني وعي درجة ومن أهم نتائج الدراسة أن ، بمفهوم البيانات الضخمةالعاملني

يف درجة وعي  فروق وجود إىل أشارت النتائج كام مرتفعة، كانت منها اإلفادة وجماالت وحتدياهتا وخصائصها

 .العليا والدراسات البكالوريوس مؤهالت ومحلة واملعلومات املكتبات علم يف املتخصصني العاملني لصالح
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لتعرف اعتمدت الباحثة عىل املنهج الكمي إلمتام الدراسة التي سعت  (2018)(20)دراسة العميي

مصادر البيانات الضخمة يف املكتبات األكاديمية واملجاالت التي تستفيد من نتائج حتليلها، إضافة إىل تعرف 

ومن نتائج الدراسة أن البحث يف املصادر اإللكرتونية  البيانات الضخمة،أبرز التحديات التي تواجه استثامر 

للمكتبة من أبرز مصادر توافر البيانات الضخمة، وأن التنبؤ باالحتياجات املستقبلية للمستفيدين يعد أبرز 

أهم التحديات التي  وأن املوارد املالية الالزمة لتوفي اإلمكانات التقنية يعترب ،جماالت استثامر البيانات الضخمة

 تواجه استثامر البيانات الضخمة.

هدفت الدراسة إىل تقييم واقع  وقد ،( اعتمد الباحثان املنهج الوصفي2018)(21)اهلل، اهلنائي عبد دراسة

البيانات الضخمة واستخدامها يف مكتبات جامعة السلطان قابوس والصعوبات يف ذلك من وجهة نظر 

 يواجهون صعوبات كبية يف التعامل مع البيانات الضخمة وحتليلها نيسة أن العاملموظفيها، ومن نتائج الدرا

إىل  ةوأن العاملني بحاج ،بسبب قلة خرباهتم بالقضايا اإلدارية والقانونية املتعلقة بخصوصية البيانات الضخمة

 التدريب عىل كيفية التعامل معها.

احلالة إلمتام دراسته التي هدفت إىل وضع اعتمد الباحث منهج دراسة  (2018)(22)ىدراسة مصطف

وتعرف مدى  ،املكتبات باملكتبة موضوع الدراسة اختصاصييمقرتح للتعامل مع البيانات الضخمة من قبل 

ومن بني نتائج الدراسة اشرتاك مكتبة املركز يف العديد من قواعد  ،تأهيلهم للتعامل مع البيانات الضخمة

 وأن املركز هيتم بتقديم بعض اخلدمات اإللكرتونية مثل البحث يف فهرس املكتبة. ،البيانات واملعلومات العاملية

( التي اعتمد فيها الباحث عىل املنهج التارخيي لدراسة املكتبات اجلامعية 2018)(23)دراسة مرسال

املسحي والتحلييل، وقد سعت الدراسة لتعرف البيانات الضخمة  هوتطورها، إضافة للمنهج الوصفي بشقي

ومن بني ما  ،وأمهيتها، وحتدياهتا يف بيئة املكتبات واملقارنة بني إدارة قواعد البيانات وإدارة البيانات الضخمة

أن تسهم يف زيادة الربح وختفيض التكاليف، توصلت إليه الدراسة من نتائج أن إدارة البيانات الضخمة يمكن 

مناء املكتبات باجلامعات أحماوالت لتحسني إدارة البيانات الضخمة من جانب  ةإضافة إىل عدم وجود أي

 الوالئية.

 .راسات تتعلق بالتكامل املعريفد

عرفة ( التي هدفت إىل وصف واقع التعاون العريب يف جمال توليد ونقل امل2002)(24)اتلحوادراسة 

واستثامرها، ومن بني نتائج الدراسة أن الفرصة الوحيدة إلنقاذ املعرفة العربية من املوت البطيء تتمثل يف تفعيل 

 ل املعريف.لتكامالتكامل املعريف والرغبة القوية للعمل املشرتك، وصياغة إليات لتفعيل ا
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يف طريق جتسيد مرشوع التكامل ذهبت إىل وجود العديد من املعيقات  قد( و2002)(25)عوارشية دراسة

املعريف، ولتحقيق التكامل املعريف يف التعليم اجلامعي البد من احتاد اجلهود ووضع املشكالت التي يعيشها النظام 

 التعليمي اجلامعي يف سياقها املعريف الطبيعي.

ت إىل توضيح اعتمد الباحث املنهج املسحي الوصفي إلمتام دراسته التي هدف (2007)(26)دراسة شاهني

مفهوم التكامل املعريف بصفة عامة ويف البيئة الرقمية والتطبيقات التعليمية بصفة خاصة، واقرتاح جمموعة من 

معايي االختيار ملحتوى املكتبة الرقمية العاملية التي تضمن حتقيق التكامل املعريف عامليا من أجل دعم املقررات 

ىل مستوى العامل، ومن أبرز نتائج الدراسة تقديم جمموعة من اإلرشادات الدراسية يف مراحل التعليم املختلفة ع

 والتي تقود التالميذ لتحقيق التكامل املعريف بطرق خمتلفة ومنها: ،بعاد التكاملأاملستندة عىل 

ويقصد به املواد الدراسية التي يتكون منها املنهج مثل التكامل عىل مستوى  scopeال التكامل جم -

نتميان إىل جمال درايس واحد )التاريخ واجلغرافيا(، تاملادة الواحدة، والتكامل عىل مستوى مادتني 

امل حياء(، وتكوالتكامل بني مجيع املواد الدراسية التي تنتمي إىل جمال واحد )الكيمياء والفيزياء واأل

 املجاالت الدراسية املقررة عىل الصف الدرايس الواحد. عمجي

فمثال إذا تناولت  ؛أي درجة الربط بني مكونات املنهج التي توضح شدتهpower  شدة التكامل -

ااملناهج عنارص متداخلة حتى يتعذر إدراك التواصل بني فروعها فإن ما بينهام يكون   .اندماج 

بعاد التي تبني درجة عمقه مثل ارتباط املنهج باملناهج الدراسية األ يقصد هبا  Depth عمق التكامل -

 وارتباطه بالبيئة املحلية وباحتياجات التالميذ واملجتمع الذي يعيشون فيه. ،األخرى

( سعت الدراسة إىل توضيح بعض مفاهيم التكامل يف التاريخ احلديث 2010)(27)ملكاوي دراسة

ا توضيح طبيعة التكامل املعريف املعرفة وتصنيف العلوم، وأيض   ةمثل وحد واملعارص وعالقتها بمفاهيم أخرى

 ؛ومعيقات حتقيق هدفه، وقد انتهى الباحث إىل أن التمييز بني وحدة العلوم وتكاملها ال يثبت صفة لينفي أخرى

العلوم، بينام  ن القول بوحدة العلوم أقرب إىل وصف العالقة بنيإحيث  ا؛فالقول بوحدة العلوم ال ينفي تكامله

 القول بتكاملها أقرب إىل وصف العالقة بني العلوم عىل املستوى املعريف.

 ؛ل املعريف مشكلة علمية حتتاج إىل مشاركة اجلميعلتكام( وأكد خالهلا عىل أن ا2012)(28)ربوشحدراسة 

مي وكيل ن التكوين اجلامعي يستدعي دمج املعارف وتقريب بعضها لبعض، ذلك ألن مرشوع تصور علأل

للعلوم ال يكون إال بوجود فكرة التكامل املعريف، لذا ينبغي وضع رشوط وضوابط من أجل حتقيق صورة 

 .التكامل املعريف دون التفريط يف التخصص
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 مفهوم لتوضيح سعت التي الدراسة إلمتام املسحي  اعتمد الباحث عىل املنهج (2014)(29)دراسة النرشيت

 ورصد البيانات، عن التنقيب إطار يف لألنطولوجيات النظري والتأصيل تقني، سياق يف املعريف التكامل

مل املعريف عىل صعيد حمتوى الويب، ومدى قدرة التكا حتقيق تواجه التي واخلارجية الداخلية التحديات

لعديد من ومن أهم نتائج الدراسة وجود ا .نطولوجيات عىل حتقيق التكامل املعريف عىل صعيد حمتوى الويباأل

التحديات التي تواجه شبكة الويب يف حتقيق التكامل املعريف عىل صعيد املحتوى، وأن التنقيب عىل الويب أحد 

التنقيب  أهم املبادرات التي طرحت عىل الصعيد العاملي لتحقيق التكامل املعريف عىل صعيد املحتوى املتاح، وأن

غيل املتبادل عىل صعيد حمتوى الويب بأكمله لتوفي التكامل عىل حتقيق مستوى مرتفع من التشقادر عىل الويب 

 .املعريف

اعتمد الباحث منهج الوصف التحلييل إلمتام دراسته التي هدفت إىل تأصيل  (2017)(30)دراسة النرشيت

مفهوم التكامل املعريف عىل الصعيد الداخيل واخلارجي لفهارس املكتبات والوقوف عىل املشكالت التي تواجه 

طار الببليوجرايف من حيث املفهوم قيق التكامل عىل الصعيد الداخيل واخلارجي للفهارس وحتليل مبادرة اإلحت

نامط العالقات الببليوجرافية بني الكيانات املختلفة وما حتمله أاملجرد للعمل وطبيعة الكيانات وخصائصها و

ة إمكانية االستدالل عىل كون التكامل ومن أهم نتائج الدراس ،من فرص لتحقيق التكامل املعريف للفهارس

 ديب وسند عميل.أاملعريف أصبح يمثل هدفا رصحيا للفهارس من خالل االستناد عىل سند 

 لدراسات األجنبيةا

 .دراسات أجنبية تتعلق بالبيانات الضخمة

مفهوم البيانات الضخمة وخصائصها ومدى  التي سعت لتعرف Sumithra. J(32)(2014)دراسة 

ومن أبرز نتائج الدراسة أن البيانات الضخمة ستستمر  ،إمكانية إدارهتا باستخدام برجميات حتليل البيانات احلالية

يف النمو خالل السنوات املقبلة، وأن التحدي احلقيقي يتمثل يف القدرة عىل استخراج معلومات مفيدة من 

 جمموعة البيانات الضخمة.

 ،الدراسة لتعرف خصائص البيانات الضخمة يف املكتبات سعت (2016)(33)نيوآخر  Wangدراسة

فاملكتبات لدهيا  ؛ومن أبرز نتائج الدراسة أن البيانات الضخمة ال تنشأ فقط من خالل األقامر الصناعية، أو تويرت

 أيضا بيانات ضخمة غي أن التحدي احلقيقي يتمثل يف امليزانية والقضايا التقنية، وغياب التدريب عىل أساليب

 التعامل مع البيانات الضخمة.
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التي سعت لتعرف تأثي البيانات الضخمة يف عامل الرشكات  Harper & Oltmann(33)(2017)دراسة 

وأيضا تعرف مزايا  ،واملعلومات، ومدى االستفادة من حتليل البيانات الضخمة يف التنبؤ باالحتياجات املستقبلية

ف اخلصوصية عىل األفراد، وأفضل الطرق لتخفيف حدة هذه وعيوب البيانات الضخمة، بام يف ذلك خماو

 ،ومن أبرز نتائج الدراسة رضورة البحث عن طرق جديدة لتحليل البيانات بدال من مجعها وختزينها .املخاوف

 وذلك لتقديم نتائج وتوصيات هادفة ملستخدمي املكتبات.

البيانات الضخمة عىل تأثي  سعت الدراسة لتعرف Wittmann & Rrinhalter(34 )(2017) دراسة

ومن أبرز نتائج الدراسة قدرة أمناء املكتبات عىل  ،ن للتعامل مع هذه البياناتووكيف يستعد املكتبي ،املكتبات

 ،سد الفجوة يف اخلدمات من خالل تطبيق املعايي وتوفي التوجيه بشأن إنشاء برامج إدارة خماطر الربامج

البحوث اجلارية عىل ب ةت واملعلومات، بحيث يكون أمني املكتبة عىل بينورضورة توسيع جمال مهنة املكتبا

 البيانات الضخمة والقضايا التي تنطوي عىل ختزينها ومعاجلتها واستخدامها.

ويف سبيل ذلك قسمها إىل  ،التي ركز فيها عىل حتديات البيانات الضخمة Zicari, R.(35)(2017)دراسة 

والنوع الثالث  ،والنوع الثاين حتدي معاجلة البيانات ،وع األول حتدي البياناتالن ؛ثالثة أنواع من التحديات

 حتدي إدارة البيانات.

( سعت هذه الورقة إىل زيادة الوعي بأمهية 2018)Manaseer&Alawneh&Asoudi(36)دراسة 

 وكيف تؤثر يف عملية تطوير اخلدمات يف املكتبات األكاديمية ودراسة إمكانية استثامر ،البيانات الضخمة

HADOOP ومن أهم نتائج الدراسة أن البيانات الضخمة وختزينها  ،يف إدارة املكتبات األكاديمية الكبية

 االسرتاتيجي والتخطيط ارالقر صنع يف حاسام  ا جزء   وأهنا متثل ،ا يف الوقت الراهنا خطي  وحتليلها يعترب حتدي  

 فعالة البيانات الضخمة بطريقة وإدارة وحتليل ختزين عىل تساعد حتليلية يعد أداة HADOOP للمكتبة، كام أن

 التكلفة. ومنخفضة

( التي سعت لتعرف خصائص وفوائد البيانات 2018)Karousi -Al &Barashdi-Al(37)دراسة

التعامل معها من جانب أمناء املكتبات،  يةتقنيات لتحليلها وكيف الضخمة يف املكتبات األكاديمية، واستكشاف

وما الثغرات املوجودة يف دراساهتا؟ وقد أظهرت النتائج أن بعض الدراسات ناقشت تطبيق البيانات الضخمة 

يف املكتبات األكاديمية، وأدوات حتليلها، وفوائدها، وينبغي عىل املكتبيني أن يتعرفوا الفرص والتحديات 

 واالستفادة منها يف تطوير وحتسني اخلدمات املكتبية. ،وكيفية حتليلها ،لكامنة يف البيانات الضخمةا

التي هدفت إىل دراسة استعداد احلكومة للتعامل مع ظاهرة البيانات  Mesad-Al(38)(2018)دراسة 

الضخمة يف دولة الكويت من خالل مراجعة خطط القطاع العام واجلهود املبذولة لالستفادة من البيانات 
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الضخمة، والتحديات التي تواجه احلكومة يف حتقيق رؤيتها وتوضح دور البيانات الكبية يف التغلب عىل 

ت، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن القطاع العام يف دولة الكويت ال يستخدم البيانات الضخمة بطريقة الصعوبا

 هنم بحاجة لوضع سياسات وإجراءات واضحة لالستفادة من البيانات الضخمة.أو ،فعالة

( التي سعت إىل وضع تصور لتطبيقات إدارة البيانات الضخمة 2018)Judith Mavodza(39)دراسة 

ومن أهم نتائج الدراسة وجود ارتباط قوي بني  ،لومات البحثية بأشكاهلا العديدة يف املكتبات األكاديميةواملع

املعلومات البحثية األكاديمية والبيانات الضخمة، كام أن البيانات الضخمة مفيدة يف املكتبات األكاديمية فإن 

ألنه املسئول  ؛أمني املكتبة أن يتعامل معها بحكمةوعىل  ،املكتبات األكاديمية تسهم يف إنشاء البيانات الضخمة

 ا التفاقيات اإلتاحة.عن مجعها وإدارهتا ونرشها ومشاركتها وفق  

 انيا: اإلطار النظري للدراسةث

 نشأة البيانات الضخمة

يف لوحة  1998ظهر ألول مرة يف عام  "البيانات الضخمة"( أن مصطلح 2014)Sumithra(40)يذكر 

، ”Big Data and the Next Wave of Infra Stress"بعنوان John Masheyفيكس لـ عرض سليكون جرا

، بدأ F. Dieboldملقدمها  2000يف العنوان عام "البيانات الضخمة"كام ظهرت أول ورقة أكاديمية حتمل عبارة 

ومن بينهم  وقد اجتهد العديد من العلامء لتحديد مفهوم له ،يف االنتشار "البيانات الضخمة"بعدها مصطلح

Grobelnik(41)(2012) وهذا  ،تشبه البيانات الصغية ولكنها أكرب "البيانات الضخمة بأهنا  الذي عرف

يتطلب إجراءات خمتلفة تتمثل يف التقنيات، واألدوات، والبنية اهليكلية لتساعد يف حل مشكلة البيانات 

 .«الضخمة

 سباب ظهور البيانات الضخمةأ

 ملجموعة من العوامل قادت إىل ظهور البيانات الضخمة أمهها ما ييل: (42)شار سعادأ

تاحت جلميع األجهزة التواصل مع بعضها وإنتاج جيل جديد من أنرتنت التي طور تقنيات اإلت -

 البيانات.

 رصاد.ظهور جماالت بحثية تنتج بيانات ضخمة مثل البحوث البيولوجية وعلم األ -

 ام ضخام من البيانات عىل مدار الساعة.ظهور شبكات التواصل التي ترسل ك -

 انخفاض تكاليف ختزين البيانات واملتمثلة يف احلوسبة السحابية. -
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 مراحل التحول للبيانات الضخمة

أن املصدر األسايس للبيانات هو اإلنسان الذي يقوم بتجميع البيانات من خالل  (43)يذكر بن هنده

جهزة، وأن سبب النمو الرسيع يف إنتاج البيانات يعود النتشار األ ،مالحظاته، وجتاربه عىل الواقع املحيط به

واألفراد عىل  نظمة املتصلة باإلنرتنت، واالستخدام املتصاعد لوسائل اإلعالم الرقمية من قبل املؤسساتواأل

 خطوات هي: ثالسواء، وقد تم التحول إىل مرحلة البيانات الضخمة عرب ثال

 الثقافة الورقية إىل األوعية الرقمية.: االنتقال من خلطوة األوىلا -

 نرتنت.إلوالشبكات املحلية إىل شبكة ا اآلليةمن احلاسبات  : االنتقالاخلطوة الثانية -

 نرتنت الكالسيكية إىل البيانات الضخمة.إلمن شبكة ا : االنتقالاخلطوة الثالثة -

 أنواع البيانات الضخمة

 :هي أنواعة ثالث إىل الضخمة البياناتإىل إمكانية تقسيم  (44) تشي مقناين، وشبيلة

 .ملعاجلتها متهيدا بيانات أوقواعد جداول صورة يف املنظمة البيانات مهيكلة: ياناتب -

 قواعد جداول أو يف تصمم ال البيانات أن إال املهيكلة، إحدى أشكال البيانات مهيكلة: شبه بيانات -

 .بيانات

، و مقاطع وصور نصية، كتابات من األشخاص يوميا ينشئها التي البيانات :مهيكلة غري بيانات -

 ورسائل...الخ. فيديو،

 مصادر البيانات الضخمة

 لوجود العديد من مصادر البيانات الضخمة ومنها: (45)يشي خاشقجي

غي حكومية، كالسجالت  مسواء كانت برامج حكومية أ :ملصادر الناشئة عن إدارة أحد الربامجا -

 الطبية اإللكرتونية، وسجالت التأمني، وبنوك الطعام.

البيانات الناشئة عن معامالت بني كيانني،  مثل: املصادر التجارية أو ذات الصلة باملعامالت -

 ومعامالت البطاقات االئتامنية واملعامالت التي جترى عن طريق اإلنرتنت.

ثل التصوير باألقامر الصناعية، وأجهزة استشعار الطرق، م مصادر شبكات أجهزة االستشعار: -

 وأجهزة استشعار املناخ وتلوث اهلواء.

مصادرأجهزة التتبع: مثل تتبع البيانات املستمدة من اهلواتف املحمولة، والنظام العاملي لتحديد  -

 .املواقع
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ما أو أي نوع آخر مثل مرات البحث عىل اإلنرتنت عن منتج أو خدمة  مصادر البيانات السلوكية: -

 من املعلومات، ومرات مشاهدة إحدى الصفحات عىل اإلنرتنت.

مثل التعليقات واآلراء عىل وسائط التواصل االجتامعي مثل فيسبوك  املصادر املتعلقة باآلراء: -

 وتوتي.

ت وسائط ثن مصادر البيانات الضخمة تتميز بتنوعها وجتدد مصادرها، فكام استحدأنستخلص من ذلك 

 فربام تضاف مصادر أخرى للبيانات الضخمة خالل الفرتات القادمة. ،أعوام ةواصل االجتامعي منذ عدالت

 نظومة البيانات الضخمةم

أن منظومة البيانات الضخمة ال يمكن االستفادة منها إال بمشاركة ثالثة أطراف  (46)يذكر عدنان البار

 يمثلون املنظومة هي:

 وفر البيانات الضخمة:م

يعمل موفر البيانات الضخمة عىل توفي البيانات من مصادرها املختلفة إىل مقدم اخلدمة وتشتمل أنشطة 

 موفري البيانات عىل ما ييل:

 نشاء البيانات.إ -

 ( التي تصف مصدر البيانات.(Meta data إنشاء امليتاداتا -

 نرتنت.جياد مصادر البيانات املفتوحة عىل اإلإ -

 اخلدمات إىل مقدم اخلدمة عن البيانات القابلة لالستخدام.توفي بيان  -

 .مقدم خدمة البيانات الضخمة

ومن بني األنشطة التي يقوم  ،يقوم مقدم اخلدمة بتحليل البيانات الضخمة وتوفي البنية التحتية الالزمة هلا

 هبا ما ييل:

 نرتنت.إليف اع البيانات عن طريق الطلب املبارش من موفر البيانات أو البحث مج -

 ختزين البيانات. -

 دمج البيانات. -

 توفي أدوات لتحليل البيانات. -

 دعم إدارة البيانات مثل خصوصية البيانات وأمن البيانات. -
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 .ميل خدمة البيانات الضخمةع

ومن بني أنشطة العميل  ا،نظام   مأ ايقصد به املستخدم النهائي ملنظومة البيانات الضخمة سواء كان شخص  

 ما ييل:

 لب خدمة البيانات الضخمة من مزود اخلدمات.ط -

 استخدام خمرجات خدمة البيانات الضخمة. -

مما سبق يمكننا القول إن منظومة البيانات الضخمة ال تؤيت ثامرها إال بتضافر جهود مجيع األطراف 

ا أو دون وجود املشاركة يف املنظومة، فام الطائل من االحتفاظ بأي قدر من البيانات دون حتليلها ومعاجلته

 مستخدم هلا.

 حديات البيانات الضخمةت

ا خماوف حقيقية حول تأثيها توفر  البيانات الضخمة منافع كثية لألفراد واملجتمع، ولكنها تثي أيض 

 ا من التحديات املتعلقة باستخدام البيانات الضخمة أمهها ما ييل:( عدد  2017) Zicari(47)املحتمل، وقد ذكر

 التي تتزايد بشكل مستمر فمن يتمثل التحدي يف كيفية التعامل مع حجم البيانات الكبيةحلجم: ا -

1(zettabyte)35( أن يصل حجم البيانات املخزنة إىلIBMاملتوقع وفقا لرشكة )
*

ZB  بحلول

 7ا يف ذلك، حيث ينتج تويرت أكثر من وتلعب وسائل التواصل االجتامعي دورا رئيسي   ،2020عام

 تيابايت. 10ابايت من البيانات كل يوم، وينتج فيسبوكتي

ن إيتمثل التحدي يف كيفية التعامل مع األنواع واملصادر واألشكال املتنوعة للبيانات، حيث  التنوع: -

% من 80ن أكثر منإحيث  ؛وهو التنوع يف شكل البيانات ا،ا جديد  حجم البيانات اهلائل قدم حتدي  

التي يمكن أن تعالج بواسطة  % فقط من البيانات املهيكلة20قل مناملعلومات غي منظمة، وأ

 األنظمة التقليدية.

يتمثل التحدي الرئييس يف كيفية التفاعل مع طوفان املعلومات يف الوقت املناسب، حيث  الرسعة: -

 يرغب اجلميع يف الوصول إىل البيانات يف الوقت املناسب.

يتمثل التحدي يف كيفية التعامل مع البيانات املشكوك فيها  املصداقية، وجودة البيانات، وتوافرها: -

املعاجلة اجليدة، عادة تسهم "أن  Paul Millerنقال عن Zicariومدى شمولية تغطية البيانات، ويذكر

يف اختاذ قرارات سيئة إذا استندت عىل بيانات سيئة، ومن بني التحديات املتعلقة باملصداقية كيف 

يانات غي الصحيحة أو األكاذيب، وما مدى جودة البيانات؟ وما مدى سعة يمكننا التعامل مع الب

 التغطية؟
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يتمثل هذا التحدي يف كيفية العثور عىل بيانات عالية اجلودة من بني جمموعات  اكتشاف البيانات: -

 البيانات الضخمة املوجودة عىل الويب.

 يتمثل التحدي يف حتديد جودة البيانات ومدى مالءمتها لقضايا معينة. مة:ءاجلودة واملال -

وسيرتتب عىل ذلك  ،يتمثل التحدي يف كون بعض املناطق ال يوجد فيها تغطيةالبيانات:  ةشمولي -

 .ثار ونتائج بالتأكيدآ

ت ن قواعد البياناإحيث  ؛نستخلص مما سبق أن التحدي احلقيقي يكمن يف إدارة البيانات الضخمة -

 التقليدية مل تعد صاحلة إلدارة البيانات الضخمة ذات األحجام الكبية واألشكال واملصادر املتعددة.

 التكامل المعرفي

يشيع استعامل بعض املصطلحات دون أن يتم حتديد دالالهتا بصورة واضحة، حيث يستعمل املصطلح 

طلح التكامل املعريف الذي يستخدم يف ولعل هذا ما جرى مع مص ،الواحد بدالالت خمتلفة وفقا الستخدامه

سياقات متعددة وبدالالت خمتلفة، غي أن ما نود الرتكيز عليه هو التكامل املعريف يف جمال البيانات، واملعلومات 

 وفيام ييل نعرض بعض تعريفات التكامل املعريف ذات الصلة بمجال البيانات، واملعلومات، واملعرفة.

أن التسلسل الطبيعي والتدرج املنطقي للبيانات واملعلومات واملعرفة  (48)شاهنيويف هذا الصدد يذكر 

فهناك تكامل  ،املعرفة ماملعلومات أ ميفرض نفسه عند بحث جماالت التكامل سواء عىل مستوى البيانات أ

جل تقديم مجع البيانات الواقعة ضمن مصادر متنوعة من أ"الذي يعرف بأنه   dataintegration(49) البيانات

 ."نظرة موحدة للمستفيدين عن هذه البيانات

دمج  "يعني Information integration  أن تكامل املعلومات Murray.K.Sنقال عن  (50)فيام يذكر النرشيت

البيانات املتباينة )اإلحصائية والنصية واجلغرافية وغي ذلك من أشكال البيانات( ذات العالقات املوضوعية 

 ."املعلوماتمعا إلنشاء 

عملية تنطوي عىل دمج معلومات جديدة يف كيانات معرفية  "للتكامل املعريف بأنه Murray(51)فيام يشي

قائمة، حيث يعمل التكامل املعريف عىل حتديد كيفية تفاعل املعلومات اجلديدة مع الكيانات املعرفية القائمة، 

علومات اجلديدة، وكيف يمكن تعديل املعلومات اجلديدة يف وكيفية تعديل هذه الكيانات املعرفية لتتوافق مع امل

 ."ضوء الكيانات املعرفية احلالية

إىل احتاد  ننستخلص مما سبق أن تكامل البيانات، وتكامل املعلومات وأيضا التكامل املعريف مجيعهم يدعو

 ا حديثا، فقد نصحمر  أوذلك ليس  ،العلوم وعدم الترشذم والتفكك ورضورة استفادة العلوم من بعضها البعض

https://www.google.com.kw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGnbDWtaDaAhXIsKQKHVmqCvsQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInformation_integration&usg=AOvVaw0C3SlaUTFQgMd62SxzDtWH
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ا فيها ينظر إال املحمودة العلوم شيئا من يدع أال العلوم ينبغي عليه ن طالبإ ": طالبه بقوله (52) الغزإىل  يطلع نظر 

 ."فاألهم األهم يف التبحر طلب يف يرشع ثم ببعض، مرتبط متعاونة وبعضها العلوم فإن مقصده، عىل به

احلاجة إىل حتقيق التكامل املعريف تزداد يوما بعد يوم خاصة بعد االندفاع غي إىل أن  (53)كام ذهب خليل

املدروس باجتاه االكتفاء باملعرفة التخصصية، واالجتاه إىل ما يطلق عليه التخصص الدقيق الذي يعني اإلملام 

 يشء كل مع صلومتوا متداخل يشء عىل أن كلَّ  (54) بمفردة من مفردات هذا العلم أو ذاك. ويؤكد ملكاوي

 يساوي وأنَّ الكلَّ  املتعدد(، إىل الواحد )من األجزاء نحو بالكل   هتبط واملعلومات أن املعرفة إدراك هنا ويتم آخر،

 األجزاء. جمموع من أكرب امقدار  

 شكال التكامل المعرفيأ

 إىل أن التكامل املعريف يتخذ عدة أشكال أمهها ما ييل: (2012) (55) يشي حربوش

 .حيدث التامم والكامل حني يتجه نشاطان أو أكثر إىل هدف مشرتك: ةلتامميا -

 .ألهنا يف حالة تغيي مستمر ؛العلوم واملعارف ليس هلا هنايةاحلركة:  -

 .تسمح بمقاطعة آراء حول موضوع أو تساؤل حيثاملقابلة:  -

 لفة.حيدث االمتزاج حني ينشأ نشاطا جديدا، باشرتاك نشاطات أخرى خمتاالمتزاج:  -

 فيرلمعمزايا التكامل ا

 أن استخدام التكامل املعريف له العديد من املزايا منها ما ييل: (2006)(56)يذكر احلبيب

 لق تطبيقات جديدة تقود إىل تقنيات جديدة عرب أو بني احلقول املعرفية.خ -

 يوفر منظورات متعددة ومتنوعة تعود خللفيات ثقافية خمتلفة. -

 وع.لتنوالتفتح اخليال والفكر املتسم با وتعزيزتشجيع العقلية متعددة الرؤى  -

 مداخل التكامل المعرفي

لوجود عدد من املداخل التي تسعى إىل حتقيق تكامل املعرفة من خالل إليات وتقنيات  (57)يذهب احلبيب

 وفيام ييل أهم هذه املداخل: ،منهجية

 .Multidisciplinary Approachدخل التعدد املعريف م

فرع "الذي يعرف بأنه  disciplineوحني يضاف إىل مصطلح  ،إىل مضاعفة العدد multiيشي املصطلح 

و تعدد أاملعرفة املستندة إىل عدد من احلقول  multidisciplinaryهكذا يصبح معنى املصطلح  "من فروع املعرفة
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إن الكثي من الظواهر تتطلب التعاون بني لذا ف ،والتي صدرت عن حقول متعددة ،املعرفة املتعلقة بظاهرة ما

 عدد من احلقول.

 .Interdisciplinary Approachدخل التفاعل املعريف م

وقد عرفت الدراسات التي تستند إىل املدخل  ،بدالالت خمتلفة Interdisciplinaryيستخدم مصطلح 

والتعقيد ويتعذر التعامل معها من خالل  باالتساععملية اإلجابة عىل سؤال أو حل ملشكلة تتميز "التفاعىل بأهنا 

 ."حقل واحد من حقول املعرفة

خر واآلأحدمها ضيق  ؛يف مفهوم التفاعل املعريف حدد البعض مفهومني له االرتباكويف حماولة لتجنب 

وطبقا  ،فإن التفاعل املعريف يتعلق بحقل جديد للمعرفة يقع بني حقلني أو أكثر ق،وطبقا للمفهوم الضي ،واسع

 فإن التفاعل املعريف يتعلق باجلهود الكلية الالأحادية احلقل أو بعبارة أخرى املعرفة الكلية. ،للمفهوم الواسع

 Transdisciplinary Approach.دخل الدمج املعريف م

إىل جتاوز العمل يف نطاق حقل أو ختصص واحد،  Trans disciplinaryيشي املعني اللغوي للمصطلح 

من التعريفات الداللية   اال يوضح املفهوم الدقيق للمصطلح، وقد أوردت الدراسات عدد   ىغي أن هذا املعن

لية األوىل للتفاعل املعريف، حيث الذي استخدم يف الندوة الدوالتعريف  ومن أشهر هذه التعريفات  ،للمصطلح

 ."نظام عام أو مشرتك من البدهييات لنسق من احلقول املعرفية "عرف الدمج املعريف بأنه 

ويتضمن ذلك التعاون بني األقسام املختلفة للمجتمع من  ،صيغة جديدة للتعلم وحل املشكالت"أو أنه 

أجل مواجهة حتديات املجتمع من خالل االحتاد بني أصحاب املصالح املختلفني عرب التعلم املتبادل وتعزيز 

 ."معرفة كل املشاركني

 الثا: الدراسة امليدانيةث

 تمهيد

واختذت بيت عىل العامري  ،األوىل للمكتبة الوطنيةم لتكون النواة 1923تأسست املكتبة األهلية يف عام 

م تم نقل املكتبة وتوسعتها لتفتح أبواهبا 1935ويف سنة  .ا عليهااهلل العمران أمين   وعني السيد/عبد ،ا هلامقر  

م احتضنت احلكومة املكتبة األهلية 1937ويف سنة  . السيد/ حممد صالح التكريت أمينا عليهانيللعامة بعد تعي

اهلل اجلابر الصباح الذي  ومنذ ذلك التاريخ أطلق عليها مكتبة املعارف العامة برئاسة الشيخ عبد ،مسيهتا لدعم

م قرر جملس الوزراء ضم املكتبة بعد تسميتها باملكتبة 1979ول من يوليو عام ويف األ .ا لدائرة املعارفكان رئيس  
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 .ا هلام مبنى مدرسة املباركية مقر  1982واختذت منذ عام  املركزية إىل املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،

والتي سعت منذ اليوم األول لتأسيسها  ،م صدر مرسوم أميي بإنشاء مكتبة الكويت الوطنية1994ويف عام 

لتقديم حزمة من اخلدمات أمهها خدمات التسجيل واإليداع القانوين حلامية حقوق املؤلفني وامللكية الفكرية هلا، 

(، واخلدمات املرجعية، والبحث يف قواعد البيانات، ISBNة منح الرتقيم الدويل املعياري للكتاب )وخدم

 وخدمة التصوير، واملسح الضوئي، وخدمة حجز القاعات واملرسح.

 لتكامل المعرفيا

التكامل املعريف، كام سبق وذكرنا من املصطلحات التي يشيع استعامهلا دون حتديد دالالهتا بصورة 

( املقصود 1حة، حيث يستعمل املصطلح نفسه بدالالت خمتلفة وفقا الستخدامه ويوضح اجلدول رقم )واض

 بالتكامل املعريف.

 ( المقصود بالتكامل المعرفي1دول رقم )ج

 ال نعم التكامل املعريف

 × √ توفي مصادر معلومات متعددة حول موضوع معني

 √ × تواصل عدد من العلوم لتفسي ظاهرة ما

 √ × دمج معلومات جديدة يف هياكل معرفية قائمة

 √ × كل ما سبق

أن نظرة املسئولني باملكتبة للتكامل املعريف تقترص عىل توفي مصادر  (1)( تبني1بتحليل بيانات اجلدول رقم )

 امركز  بوصفها معلومات متعددة حول موضوع معني، وربام كانت هذه النظرة مرتبطة بطبيعة عمل املكتبة 

 .إليهال ولتجميع مصادر املعلومات وتنظيمها لتسهيل الوص

 لبيانات الضخمةا

ن حزم البيانات الضخمة جدا واملعقدة والتي يصعب التعامل معها جمموعة م"البيانات الضخمة هي 

عن توافر قدر كبي من  (1)وقد كشفت الدراسة "بواسطة النظم التقليدية من ناحية التخزين، والتحليل، والبحث

 البيانات الضخمة لدى مكتبة الكويت الوطنية.

 صادر البيانات الضخمةم

( 2عن تنوع وتعدد مصادر البيانات بمكتبة الكويت الوطنية، ويوضح اجلدول رقم ) (1)كشفت الدراسة

 ونسبة ما يوفره كل مصدر من هذه املصادر.، مصادر البيانات الضخمة باملكتبة

 يت:( تبني اآل1نات اجلدول رقم )بتحليل بيا
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وتعد قواعد البيانات اإللكرتونية  ،عتمد املكتبة عىل مصادر متعددة ومتنوعة للحصول عىل البياناتت -

بينام تبلغ نسبة  % من مجلة ما يتوافر لدى املكتبة من بيانات،30توفر حوايل  املصدر األهم ألهنا

 % فقط.4بات احلامية اإللكرتونية البيانات املتوافرة لدى املكتبة من خالل بوا

كشفت الدراسة أن املكتبة تعتمد مصادر أخرى للحصول عىل البيانات أمهها األنشطة الثقافية  -

)املؤمترات، والندوات، واملحارضات، وورش العمل،  والفنية التي حترص عىل تنظيمها طوال العام

 واملهرجانات، واملعارض الفنية...الخ(.

 صادر البيانات الضحمة بالمكتبة الوطنية بدولة الكويت( م2الجدول رقم )

 ال % نعم املصدر

 × %30  √ لكرتونيةقواعد البيانات اإل

 × %20 √ شبكات التواصل االجتامعي

 × %12 √ املراسالت عن طريق الربيد اإللكرتوين

 √ %0 × املكاملات اهلاتفية

 × %8 √ البحث يف فهرس املكتبة

 × %5 √ اإلعارة واإلرجاععمليات 

 × %6 √ طلبات التزويد

 × %4 √ بوابات احلامية اإللكرتونية

 × %15 √ أخرى

 
 ( مصادر البيانات الضحمة بالمكتبة الوطنية بدولة الكويت1شكل رقم )
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فقواعد البيانات ؛ بني مصدر البيانات ونسبة ما يتوافر لدى املكتبة من بيانات اكبي   امما سبق نلحظ توافق  

% من البيانات الضخمة املتوافرة لدى املكتبة، يف حني بلغت نسبة البيانات التي 30اإللكرتونية حتقق حوايل  

ىل خاصية تسجيل % وذلك لعدم االعتامد ع0تتوافر من خالل االتصاالت اهلاتفية بني املكتبة واملستفيدين 

 املكاملات.

 .نواع البيانات الضخمةأ

ختتلف أنواع البيانات الضخمة باختالف مصادرها، غي أهنا تنحرص يف ثالثة أنواع أساسية أوهلا البيانات 

ويمثلها البيانات املصممة يف اجلداول وقواعد البيانات اإللكرتونية والبيانات شبه املهيكلة وهي بيانات  ،املهيكلة

 والنوع الثالث هو البيانات غي املهيكلة والتي ينشئها ،تبة، غي أهنا غي مصممة يف جداول أو قواعد بياناتمر

. ويوضح اجلدول خفيديو، ال مقاطعأم ، مواد سمعية، اصور   ،اسواء كانت نصوص   األشخاص بشكل يومي

 كلها منها.( أنواع البيانات الضخمة بمكتبة الكويت الوطنية ونسبة 3رقم )

 ( أنواع البيانات الضحمة بالمكتبة الوطنية بدولة الكويت3لجدول رقم )ا

 ال % نعم أنواع البيانات الضخمة

 √ بيانات مهيكلة

  

50% × 

 × %30 √ مهيكلة هبيانات شب

 × %20 √ بيانات غي مهيكلة

 

 

 الكويت( أنواع البيانات الضحمة بالمكتبة الوطنية بدولة 2شكل رقم )
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أن نوعية البيانات املتوافرة لدى مكتبة الكويت الوطنية ختتلف  (1)( تبني3) بتحليل بيانات اجلدول رقم

 باختالف املصدر الذي يوفر هذه البيانات وأهم أنواعها ما ييل:

 : بيانات منظمةوًل ا

 قواعد البيانات اإللكرتونية املتوفرة لدى املكتبة هي:

 .عربيةواعد بيانات ق -

 قاعدة دار املنظومة. -

 . AskZadبنك املعلومات العريب  -

 قاعدة أمهات الكتب العربية املطبوعة من املكتبة الربيطانية. -

 .قواعد بيانات أجنبية -

 .Ebsco Academic Search Completeاألبحاث األكاديمية  ةقاعد -

 .(ProQuest) قواعد الرسائل اجلامعية -

 .جمموعة الرشق األوسط -قاعدة آدم ماثيو  -

 .قاعدة بيانات الكتب الصينية -

 رقام اإليداع اخلاصة هبم حلامية حقوق امللكية الفكرية.أقاعدة بيانات باملؤلفني ومؤلفاهتم و -

 قاعدة البيانات اخلاصة بالعاملني باملكتبة. -

والتي تتضمن بياناهتم الشخصية، واهتامماهتم  ،خلاصة باملستفيدين من املكتبةقاعدة البيانات ا -

 املعلوماتية.

 وخارجها. قاعدة البيانات اخلاصة بالنارشين، واملوزعني من داخل دولة الكويت -

 فهارس املكتبة اإللكرتونية املتاحة للمستفيدين من داخل املكتبة وخارجها. -

 .ثانيا: بيانات شبه منظمة

 املكتبة من عمليات فنية، وخدمات معلوماتية بشكل يومي. هالبيانات الناجتة عن كل ما تقدم -

 خرى.املراسالت اليومية بني املكتبة واجلهات األ -

 .ثالثا: بيانات غري منظمة

البيانات التي تتوافر للمكتبة من خالل ولوج املستفيدين إىل موقع املكتبة عرب شبكات التواصل  -

 (.وأنستيجرام، وفيسبوكاالجتامعي )تويرت، 

http://www.archivesdirect.amdigital.co.uk/
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 ،قامة احلفالت الفنية والفعاليات الثقافية التي تنظمها املكتبة بشكل مستمرإالبيانات الناجتة عن  -

 فيديو.والتي غالبا ما تكون عىل هيئة مقاطع 

 تكون عىل هيئة صور ورسوم. وغالبا ما ،البيانات الناجتة عن إقامة املعارض الفنية -

 إدارة البيانات الضخمة

 عملية حتكم منظمة ومبارشة للبيانات ابتداء من مجعها،"( إدارة البيانات الضخمة بأهنا 58)مرساليعرف 

راسة إىل توضيح مدى وعى املسئولني باملكتبة عن وتسعى الد "ومعاجلتها ومن ثم إخراجها، وختزينها دخاهلا،إو

 ( املقصود بإدارة البيانات الضخمة.4ويوضح اجلدول رقم )، املقصود بإدارة البيانات الضخمة

مدى وعى املسئولني باملكتبة عن املقصود بإدارة البيانات الضخمة،  (1)( تبني4بتحليل بيانات اجلدول رقم )

لومات تتناسب واحتياجات املستفيدين املعلوماتية، و وصفها وصفا فنيا ييرس والتي تبدأ باختيار مصادر مع

سبل الوصول إليها ويمهد لبدء مرحلة معاجلة البيانات و استخالص معلومات جديدة تساعد عىل حتقيق 

تاحتها للمستفيدين إالتكامل املعريف بني العلوم عن طريق ربط املوضوعات ببعضها البعض، وذلك قبل 

 و الضياع.أتفاظ بنسخ منها لضامن محايتها من التلف واالح

 ( المقصود بإدارة البيانات الضخمة4دول رقم )ج

 ال نعم املقصود بإدارة البيانات الضخمة

 × √ مجع البيانات

 × √ حفظ البيانات

 × √ معاجلة البيانات

 × √ استخالص معلومات جديدة من معاجلة البيانات

 × √ البياناتتاحة إ

 × √ كل ما سبق

 .متطلبات إدارة البيانات الضخمة

ومدربة، إضافة إىل  إدارة البيانات الضخمة من العمليات املعقدة التي حتتاج إىل كوادر برشية مؤهلة

وفيام ييل رصد  .التجهيزات املادية والربجمية احلديثة التي تتناسب وحجم البيانات التي تسعى املكتبة إلدارهتا

 ملتطلبات إدارة البيانات الضخمة بمكتبة الكويت الوطنية.
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 ملوارد البرشية املتوفرة إلدارة البيانات الضخمة:ا

ألنه بغي الكوادر املؤهلة ال يكون للبيانات  ؛تعترب املوارد البرشية العنرص األهم يف إدارة البيانات الضخمة

( املوارد البرشية املتوافرة 5ملالية واملادية والربجمية، ويوضح اجلدول رقم )وإن توافرت املوارد ا ،الضخمة فائدة

 إلدارة البيانات الضخمة بمكتبة الكويت الوطنية.

 ( المتطلبات البشرية المتوفرة إلدارة البيانات الضخمة بالمكتبة5دول رقم )ج

 

 

 

 

 املوارد البرشية

 

 سنوات اخلربة اجلنسية العدد التخصص

 أخرى كويتي 

 مكتبات ومعلومات

 

8 2 6 6-18 

 9-3 2 1 3 حاسبات ومعلومات

 تكنولوجيا معلومات

 

7 7 == 1-4 

 == == == == أخرىختصصات 

توافر ثامنية من املتخصصني يف جمال املكتبات واملعلومات منهم  (1)( تبني5بتحليل بيانات اجلدول رقم )

 وترتاوح خرباهتم ما بني ستة أعوام إىل ثامنية عرش ،وستة من جنسيات أخرى ،ن من حاميل اجلنسية الكويتيةااثن

ا  اثنانكويتي اجلنسية وأحدهم  ؛فرادأ، يف حني بلغ عدد العاملني من خرجيي احلاسبات واملعلومات ثالثة عام 

وال تتجاوز خرباهتم عرش سنوات، بينام بلغ عدد احلاصلني عىل دبلوم متوسط يف  ى،خرأمن جنسيات 

 أعوام. ا بني عام واحد إىل أربعةوترتاوح خرباهتم م ،تكنولوجيا املعلومات سبعة أفراد حيملون اجلنسية الكويتية

 يت:آلمن خالل العرض السابق يمكن استنتاج ا

ولني بأمهية البيانات ئشاركة عدة ختصصات يف إدارة البيانات الضخمة يعني زيادة وعي املسم -

 الضخمة واحلرص عىل إدارهتا بأسلوب علمي.

 لجنسية الكويتية من نقص اخلربة.ل ني احلاملنييعاين معظم العامل -

% من العاملني يف إدارة البيانات الضخمة حيملون جنسيات غي كويتية، مما يعني حدوث فراغ 45 -

 كبي يف العمل حال ترك هؤالء العاملني عملهم ألي سبب، ويف أي وقت.

تعاين املكتبة من نقص عام يف املوارد البرشية املؤهلة، مما يؤثر بشكل كبي يف عملية إدارة البيانات  -

 الضخمة.

 للتغلب عىل هذه املشكالت يقرتح الباحث ما ييل:و

عداد حزمة مكثفة من الربامج التدريبية لتنمية مهارات العاملني ومتكينهم من أداء مهام عملهم إ -

 بكفاءة عالية.
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حماولة استقطاب عدد مالئم من أصحاب التخصصات املناسبة، واخلربات الطويلة يف جمال إدارة  -

 اجلنسية الكويتية. البيانات الضخمة من حاميل

 .تدريب العاملني

تضيها طبيعة املهنة وواقع املعلومات املتجدد ويوضح اجلدول قتدريب العاملني باملكتبات رضورة ملحة ت

 ن يف مكتبة الكويت الوطنية من تدريب وتأهيل.و( مستويات وأشكال ما حيصل عليه العامل6رقم )

 بالمكتبة( مستوى وأشكال التدريب 6دول رقم )ج

 ال نعم أشكال التدريب

 × √ دورات تدريبية 

 مؤمترات متخصصة

 

√ × 

 × √ ندوات وحمارضات

 × √ (اذكرها)   أخرى

 :(1)يت( تبني اآل6بتحليل بيانات اجلدول رقم )

للعاملني باملكتبة، لتمكينهم من  ن باملكتبة عىل توفي مستوى مناسب من التدريبورص املسئولحي -

أداء مهام عملهم عىل الوجه األمثل، خاصة يف ظل نقص اخلربة الذي يعاين منه معظم العاملني، ويف 

سبيل ذلك يتم الدفع هبم للمشاركة يف املؤمترات املتخصصة داخل دولة الكويت وخارجها، إضافة 

تخصصة التي تعقد داخل املكتبة وخارجها إىل مشاركاهتم يف العديد من ورش العمل، والدورات امل

حول قواعد وصف املصادر وإتاحتها ودورة حول  خرها املشاركة يف أربع دورات تدريبيةآولعل 

املكتبة  "، و "( (RDAجتربة الفهرس يف تطبيق قواعد"إدارة املحتوى الرقمي، وورشتي عمل

لثامن للفهرس العريب املوحد بمكتبة ا ىوالتي عقدت عىل هامش امللتق "الرقمية العربية املوحدة

، غي أن هذه املشاركات وغيها يشوهبا 2017نوفمرب( 22-19الكويت الوطنية خالل الفرتة)

 بعض األمور التي ينبغي النظر إليها بعني االعتبار أمهها ما ييل:

ن غيهم من تقترص املشاركة يف الدورات، واملؤمترات املتخصصة عىل احلاملني للجنسية الكويتية دو -

 العاملني.

الرتشح للمشاركة يف الدورات، واملؤمترات يتم بطريقة غي مدروسة، فبعض العاملني أصحاب  -

أصحاب اخلربات  -رغم أن العاملني  اخلربات الطويلة حقق نسبة مشاركات تفوق زمالئه بكثي،

 بحاجة ملحة للمشاركة من أجل ثقل مهاراهتم. -املحدودة
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واالكتفاء باملشاركة يف الدورات  واملناسبة ملستويات العاملني يف املكتبة املنظمة غياب برامج التدريب -

 واملؤمترات املتوفرة.

 .املتوافرة إلدارة البيانات الضخمة املوارد املادية والربجمية

إلدارة  تنقسم املوارد املادية، والتقنية املتوافرة يف مكتبة الكويت الوطنية إىل األجهزة والربجميات الالزمة

 ( املوارد التقنية والربجمية املتوافرة إلدارة البيانات الضخمة باملكتبة.6ويوضح اجلدول رقم ) ،البيانات الضخمة

 ( المتطلبات التقنية المتوفرة بالمكتبة إدارة البيانات الضخمة6دول رقم )ج

 ال نعم املوارد التقنية والربجمية

 × √  حاسبات إلية

 × √ برامج متخصصة

 × √ وسائط احلفظ

 × √ )اذكرها(  أخرى

 :(1)يت( تبني اآل6بتحليل بيانات اجلدول رقم )

لفهرسة أوعية املعلومات  آلي اخصص منها عرشون حاسبا  آيلقتني املكتبة ما يزيد عىل مئتي حاسب ت -

لعمليات الرقمنة واملتمثلة يف التقاط الصور،  آليةاملتوفرة باملكتبة، بينام خصص مخسة حاسبات 

املتوفرة  اآلليةومعاجلتها، وضبط جودهتا، وضغط امللفات الرقمية، يف حني ي سَمح لكل احلاسبات 

 توافرة لدى املكتبة.لدى املكتبة بالولوج إىل قواعد البيانات اإللكرتونية امل

املتكامل للمكتبات )األفق(،  اآليليتوافر لدى املكتبة عدد من الربامج املتخصصة مثل النظام  -

الذي يستخدم للعديد من املهام مثل )مسح الصور، ومعاجلتها، وضغط  Work Flowوبرنامج 

 امللفات الرقمية(.

والتي ترتبط  -وسائط احلفظ -ا مثل تقتني املكتبة بعض األجهزة التي ال يمكن االستغناء عنه -

 يبأول قبل نقل هذه البيانات إىل نادل كبي ذ البمحطات العمل الشخصية حلفظ ما يتم إنجازه أو

سعة ختزينية عمالقة حلفظ كل البيانات املتوافرة لدى املكتبة، كام يتم عمل نسخة احتياطية حتفظ 

 ال حدوث ما هيدد سالمتها.خارج مبني املكتبة لضامن احلفاظ عىل البيانات ح

يتوافر لدى املكتبة جهاز كبي حلفظ الطاقة وثبات التيار الكهربائي حلامية األجهزة من املشاكل التي  -

يمكن حدوثها حال حدوث أي خلل يف التيار الكهريب، إضافة إىل وجود جهاز لتوليد الطاقة والذي 

 يعمل إليا حال انقطاع التيار عن املكتبة.
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مكن القول بأن مكتبة الكويت الوطنية يتوافر لدهيا التجهيزات التقنية والربجمية الالزمة إلدارة مما سبق ي

 البيانات الضخمة، مما جيعلها مؤهلة لالستفادة من هذه البيانات يف حتقيق القدر املنشود من التكامل املعريف.

 اقع ممارسة إدارة البيانات الضخمةو

رتك بني العاملني يف املكتبة كل عىل حسب موقعة وختصصه وفيام ييل إدارة البيانات الضخمة عمل مش

( 7حياول الباحث تعرف واقع املامرسة الفعلية لعملية إدارة البيانات الضخمة باملكتبة ويوضح اجلدول رقم )

 واقع ممارسة إدارة البيانات الضخمة بمكتبة الكويت الوطنية.

 ت الضخمة بمكتبة الكويت الوطنية.( واقع ممارسة إدارة البيانا7دول رقم )ج

 ال نعم واقع ممارسة إدارة البيانات الضخمة

 √ × ممتازة

 √ × جيد جدا

 √ × جيد

 × √ ضعيف

ضعف مستوى ممارسة عملية إدارة البيانات الضخمة ولعل  (1)( تبني7بتحليل بيانات اجلدول رقم )

 يت:السبب يف ذلك يعود لآل

 لنقص الكبي يف الكوادر البرشية املؤهلة.ا -

 غياب الربامج التدريبية الالزمة لتأهيل العاملني يف املكتبة. -

 غياب الترشيعات القانونية املوثقة التي تقنن العملية برمتها. -

 لبيانات الضخمةمجاالت االستفادة من ا

تسهم البيانات الضخمة حال حتليلها، ومعاجلتها بشكل جيد يف تطوير وحتسني معظم اخلدمات التي 

ويوضح  ،وفيام ييل نرصد جماالت االستفادة من البيانات الضخمة يف مكتبة الكويت الوطنية ،تقدمها املكتبة

 ( جماالت االستفادة من البيانات الضخمة باملكتبة.8اجلدول رقم )

 ( مجاالت االستفادة من البيانات الضخمة8لجدول رقم )ا

 ال نعم جماالت االستفادة من البيانات الضخمة

 × √ اخلدماتحتسني 

 × √ استحداث خدمات جديدة

 × √ حتقيق التكامل املعريف

 × √ أخرى
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 :(1)يت( تبني اآل8بتحليل بيانات اجلدول رقم )

امهت البيانات الضخمة املتوافرة لدى مكتبة الكويت الوطنية يف تطوير وحتسني بعض اخلدمات س -

والتي أصبحت أرسع من ذي قبل وأكثر دقة وأوسع يف  ،التي تقدمها املكتبة، مثل اخلدمات املرجعية

جمال التغطية، كام سامهت يف التنبؤ باحتياجات املستفيدين املستقبلية من خالل بيانات املستفيدين 

والتي يتم حتليلها ومعاجلتها  ،الواردة للمكتبة عرب أدوات التواصل املتعددة بني املستفيد واملكتبة

 .واستخالص املعلومات منها

سامهت البيانات الضخمة يف استحداث خدمات جديدة مل تكن موجودة من قبل داخل املكتبة مثل  -

مداد بالوثاق التي بدأت يف الظهور نتيجة لتوافر النسخ الرقمية من مصادر املعلومات خدمة اإل

وصيل ووسائل التواصل التي سهلت عملية ت املختلفة، واالعتامد عىل قواعد البيانات اإللكرتونية،

 قامتهم بأقل جهد ويف أرسع وقت ممكن.إاملعلومات ومصادرها من املكتبة إىل املستفيدين يف أماكن 

ن البيانات الضخمة ساعدت يف حتقيق قدر ضئيل من التكامل املعريف بني العلوم، أكشفت الدراسة  -

ة ببعضها واملعارف داخل املكتبة، وذلك من خالل ربط بعض املوضوعات ذات العالقات املشرتك

حيث أصبح من املمكن جتميع عدد  ؛عيتهاوالبعض رغم تباعد أماكن تواجدها واختالف أشكال أ

من مصادر املعلومات خمتلفة األشكال، واملصادر واملوضوعات لتفسي ظاهرة معينة، فالعلوم 

 تتكامل واملعارف تتوحد إذا وجدت بيانات جلمعها والقضاء عىل عزلتها وتشتتها.

اسة عن الدور املهم للبيانات الضخمة يف تسهيل إجراءات العمل، ومساعدة املسئولني كشفت الدر -

والقدرة عىل اختيار األنشطة والفعاليات التي تتناسب واحتياجات  ،يف اختاذ القرارات الصحيحة

 املجتمع الثقافية، واالجتامعية، والفنية، إضافة إىل حتفيز العاملني يف املكتبة عىل تطوير أنفسهم

 وحتسني مستوى أدائهم اليومي.

 يت:من العرض السابق نستنتج اآل

سهم البيانات الضخمة يف تطوير خدمات املعلومات بشكل كبي إذا ما تم معاجلتها وإدارهتا بشكل ت -

 جيد.

عدم القدرة عىل إدارة البيانات الضخمة بشكل جيد يؤدى إىل عدم القدرة عىل حتقيق قدر كبي من  -

 .التكامل املعريف

احتياجات املجتمع املعلوماتية، والثقافية، والفنية  تساعد البيانات الضخمة متخذي القرار يف تعرف -

 متهيدا الختاذ القرار السليم بتلبيتها.

 يبدو أن البيانات الضخمة ستشكل جزءا كبيا من مستقبل املكتبات يف الفرتة القادمة. -
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 تحديات استثمار البيانات الضخمة

 ا من الصعوبات التي حالت دون االستفادة من البيانات الضخمة املتوافرة لدهيا يفعدد   تعاين املكتبة 

( الصعوبات التي 9ويوضح اجلدول رقم ) ،حتقيق التكامل املعريف عىل نحو جيدحتسني وتطوير خدماهتا، و

 تواجه استثامر البيانات الضخمة بمكتبة الكويت الوطنية.

 :(1)يتيتبني اآل( 9بتحليل بيانات اجلدول رقم )

عاين مكتبة الكويت الوطنية من نقص كبي يف املوارد البرشية املؤهلة إلدارة البيانات الضخمة، ت -

إضافة إىل عدم حصول العاملني عىل املستوى املناسب من التدريب لـتأهيلهم ملواصلة عملهم يف 

 القدرة عىل  هذا املجال دائم التطور، مما كان له أكرب األثر يف عدم

 القدر الكايف من التكامل املعريف.تطوير وحتسني جودة اخلدمات املقدمة، وحتقيق 

ويتضح  ،صعوبات الستثامر البيانات الضخمة باملكتبة أيةل املوارد املالية، والتقنية والربجمية ثال مت -

املتكاملة، وقواعد  اآلليةاحلديثة، والنظم  اآلليةذلك من خالل توافر عدد كبي من احلاسبات 

 البيانات، إضافة إىل األجهزة األخرى املتوافرة لدى املكتبة.

ثراء املكتبة بمجموعات كبية إتتمتع مكتبة الكويت الوطنية بحق اإليداع، مما كان له أكرب األثر يف  -

ملعلومات يف خمتلف املوضوعات، إضافة إىل السعي الدائم لتوفي مصادر معلومات من مصادر ا

بلغات خمتلفة وأشكال غي تقليدية تغطي خمتلف العلوم، ويف ظل نقص املوارد البرشية القادرة عىل 

 حتليل ومعاجلة بيانات تلك املجموعات الكبية، حتولت املكتبة إىل خمزن كبي ملصادر املعلومات.

 ( صعوبات استثمار البيانات الضخمة لتحقيق التكامل المعرفي9دول رقم )الج

 ال نعم صعوبات استثامر البيانات الضخمة لتحقيق التكامل املعريف

 × √ . ةنقص الكوادر البرشية املدربة واملؤهل

 √ × نقص املوارد املالية الالزمة. 

 √ × عدم توافر التقنيات احلديثة.

 √ × بأمهية البيانات الضخمة وإدارهتا.قلة الوعي 

 × √ تعدد لغات النرش

 × √ تعدد أشكال النرش

 × √ التشتت املوضوعي ملجموعات املكتبة

 √ × تعدد احتياجات املستفيدين

 × √   أخرى

لتطوير وحتسني اخلدمة  احتياجات املستفيدين ال متثل صعوبة يف االستفادة من البيانات الضخمة -

حتقيق التكامل املعريف، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل رغبة الباحثني يف التوجه للمكتبات و
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األكاديمية، واملتخصصة، رغم التحسن امللحوظ يف بعض اخلدمات التي تقدمها مكتبة الكويت 

 الوطنية اجلديدة.

عدم االستفادة من البيانات الضخمة  ا يفكشفت الدراسة أيضا عن وجود حتديات أخرى كانت سبب   -

أمهها غياب الترشيعات املقننة واملوثقة التي حتدد طبيعة البيانات الضخمة،  ،يف حتقيق التكامل املعريف

وطرق حتليلها، ومعاجلتها واملوارد البرشية واملادية والربجمية الالزمة ملعاجلتها لتحقيق أعىل استفادة 

 أمن البيانات وخصوصيها. ممكنة منها، إضافة إىل قضايا

 يت:من خالل العرض السابق نستنتج اآل

الستفادة من البيانات الضخمة بالشكل املطلوب ينبغي توفي كل العنارص الالزمة لذلك واملتمثلة ل -

 يف املوارد البرشية واملادية والربجمية جمتمعة.

 االهتامم بتدريب العاملني يف حتليل ومعاجلة البيانات الضخمة. -

 رضورة وجود ترشيعات موثقة ومقننة حتدد طبيعة العمل وإجراءاته. -

 النتائج

 توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها ما ييل:

 يف املوارد البرشية املتخصصة يف إدارة البيانات الضخمة. اكبي   اعاين املكتبة نقص  ت -

 ومتكينهم من إدارة البيانات الضخمة.غياب الربامج التدريبية املناسبة لتأهيل العاملني  -

نقص املوارد البرشية يؤدى إىل عدم القدرة عىل حتقيق االستفادة القصوى من املوارد التقنية واملادية  -

 املتوافرة باملكتبة.

 تسهم البيانات الضخمة يف حتسني أداء بعض اخلدمات واستحداث خدمات أخرى. -

 رار.تساهم البيانات الضخمة يف دعم اختاذ الق -

 الترشيعات القانونية حتديا كبيا إلدارة البيانات الضخمة وحتقيق التكامل املعريف. متثل -

 غياب الوعي برضورة حتقيق التكامل املعريف يف املكتبة. -

 ا من حارض املكتبات ومستقبلها.ا كبي  تشكل البيانات الضخمة جزء   -

 التوصيات

فرت عنه الدراسة امليدانية من نتائج، يقرتح الباحث من خالل اإلطار النظري للدراسة وعىل ضوء ما أس

 ا من التوصيات أمهها ما ييل:عدد  

 وفي عدد من الكوادر البرشية املتخصصة واملؤهلة للعمل يف إدارة البيانات الضخمة.ت -
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رشاف عىل تنفيذها لتأهيل العاملني إلدارة البيانات جتهيز حزمة من الربامج التدريبة املتخصصة واإل -

 خمة وحتقيق التكامل املعريف.الض

 االعتامد عىل ترشيعات موثقة تضمن سي العمل واحلفاظ عىل أمن البيانات وخصوصيتها. -

 عقد ندوات وحمارضات للتوعية بأمهية حتقيق التكامل املعريف. -
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The big Data and Knowledge Integration in National Libraries: 

Kuwait National Library Model 

Dr . Ahmed Ahmed Elmezian 

Abstract 

In the last few years, the world has witnessed a great development in information and 
communication technology, resulting in a significant increase in the amount of digital 
data,which is known as "big data". 

This paper seeks to identify the meaning of the big data, types, sources, management 
requirements, areas of utilization, and the challenges of investment and also the integration 
of knowledge, forms, entrances and the advantages of its achievement in the National 
Library of Kuwait,, and for this purpose the study relied on the descriptive analytical 
approach. 

The most important results of the study that the big data contribute to improve the 
performance of some services, and contribute to support decision-making, In addition to the 
Shortage of significant human resources specialized in the management of big data, And 
the absence of training programs necessary for the rehabilitation of employees in the 
management of large data to achieve the integration of knowledge. 

One of the most important recommendations of the study is the need to Processing 
specialized training programs to qualify employees to manage big data and achieve 
knowledge integration , Relying on a set of documented laws and legislation to ensure the 
functioning of the data security and privacy 

Keywords: Big Data; Big data management; Knowledge; Integration; Knowledge 
integration 

  


