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 مستخلص

ة اجتاهات تعليمية جديدة وحيويَّ ، امستحدث   ا، باعتباره ختصص  Data Scienceيقدم علم البيانات  اهلدف:

يف مدارس علم املكتبات واملعلومات يف الوقت الراهن، ومع ذلك ال يزال الغموض يكتنف كيفية ارتباطه بعلم 

 املعلومات يف مدارس علم املكتبات واملعلومات، وتسعى هذه الورقة إىل مناقشة هذه القضية وبلورهتا.

علم البيانات وعلم  :يل البيان اخلاص برسالة وطبيعة كٍل منتم حتل التصميم واملنهجية والتوجيه:

 ،واملعلومات ،املعلومات من خالل مراجعة العمل القائم يف كال التخصصني، ووضع تسلسل هرمي للبيانات

. لقد تم التفكي يف الطرق Data - Information - Knowledge - Wisdom (DIKW)واحلكمة  ،واملعرفة

  ،هلا نظريات علم املعلومات الرؤىالتي تستحرض من خال
ٍ
عىل أساسيات  جديدٍ  واألفكار اجلديدة، وإلقاء ضوء

 علم البيانات.

يعترب ختصصا علم البيانات وعلم املعلومات بمثابة التوأم من حيث الطبيعة، وتتامشى رسالة علم  النتائج:

مع اآلخر ويشاركه نفس االهتاممات إىل البيانات وطبيعته مع رسالة علم املعلومات وطبيعته، فكالمها يتداخل 

ل اآلخر ويتممه. ويتعني عىل مدارس علم املكتبات  حٍد بعيد، وفضال  عن ذلك فبمقدور كٍل منهام أن يكم 

السعي إىل إحداث نوٍع من التكامل بني كال  Library and Information Science (LIS)واملعلومات 

                                                 
*  Wang, L. (2018). Twinning data science with information science in schools of library 

and information science. Journal of Documentation, 74(6), 1243 – 1257 

 ترجمات
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يمكن لعلم املعلومات تقديم مسامهات متميزة للبحث يف جمال علم العلمني، وحتقيق الرباعة املؤسسية. و

البيانات بام يف ذلك مفاهيم: البيانات، وضبط جودة البيانات، واختصايص مكتبات البيانات، ونظرية الثنائية. 

مات ومن األمهية بمكان طرح نظرية الوثيقة يف علم البيانات باعتبارها االجتاه الواعد للوصول إىل علم معلو

 متحد؛ ومن ثم التغلب عىل مشكلة تقسيم التخصص.

قد تسهم نتائج هذه الورقة يف إحداث التكامل بني: علم البيانات وعلم املعلومات يف  األصالة واألمهية:

. وي عد ذلك من القيم االستثنائية املهمة iSchools، ومدارس املعلومات LISمدارس علم املكتبات واملعلومات 

 .Big Dataعلم املكتبات واملعلومات، واالرتقاء هبا ملواكبة عرص البيانات الضخمة  لتطوير مدارس

العالقات بني التخصصات؛  ؛ علم املعلومات؛ الوثائق؛ التوثيق؛ علم البيانات الكلامت املفتاحية:

 مدارس علم املكتبات واملعلومات.

 هيدمت

ات كتخصٍص جديٍد ناشئ يف األعوام األخية. لقد واكب البيانات الضخمة وتطبيقاهتا ظهور علم البيان

بصفة عامة،  Library and Information Science (LIS) وأدركت مدارس علم املكتبات واملعلومات

يف الواليات املتحدة بصفة خاصة النمو املطرد لعلم البيانات، حيث حاولت  iSchoolsومدارس املعلومات 

. وبدأت بعض (Zuo et al, 2017)لعالقة االرتباطية الوثيقة تلك املدارس استيعاب هذا التخصص ذي ا

مدارس علم املكتبات واملعلومات يف إطالق برامج ماجستي لعلم البيانات، أو إضافة مزيد من املقررات 

الدراسية يف سبيل سعيها لتطوير اخلطط، واملناهج الدراسية احلالية، وتتجه هذه املدارس، من خالل هذا 

ر عددهم بام يرتاوح بني اإلجراء، لتح قدَّ ديد أبعاد مشكلة نقص املواهب يف اختصاصيي علم البيانات، والذي ي 

م 2018ل عام فرٍد يمتلكون املعرفة املتعمقة يف حتليل البيانات يف الواليات املتحدة خال 140,000 – 190,000

(Manyika et al, 2011). 

 Indiana University inويقدم قسم علم املعلومات واملكتبات بجامعة إنديانا يف بلومينجتون 

Bloomington وقسم علوم املعلومات بجامعة إلينويز ،University of Illinois  يف أوربانا شامبنيUrbana 

Champaign املاجستي يف علم  ختصص علم البيانات عىل مستوى درجة املاجستي يف علم املكتبات، ودرجة

مقررات مثل: مقدمة  University of Washingtonاملعلومات. وتتيح مدرسة املعلومات يف جامعة واشنطن 

يف علم البيانات، والربجمة لعلم البيانات ومتثيل البيانات، ومعاجلة البيانات ضمن أدلة املقررات الدراسية 

ا برناجم ا لعلم  Syracuse Universityامعة سياكيوز اخلاصة هبا. وتقدم مدرسة دراسات املعلومات يف ج أيض 
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البيانات عىل مستوى الدراسات العليا. ويشي كل ذلك إىل أن علم البيانات قد أصبح نقطة جديدة للتعليم 

بمدارس علم املكتبات واملعلومات. وتضطلع مدارس علم املكتبات واملعلومات بدوٍر رائٍد يف االرتقاء بتعليم 

. ومهام يكن من أمر، فإن البيانات الضخمة (Song and Zhu, 2017)بيانات عرب العديد من التخصصات علم ال

Big Data  ل بالرضورة القدرات املستقبلية ملدارس علم املكتبات واملعلومات. وال يمكن لعلم البيانات ال  تشك 

ا ال يتجزأ من علوم املعلومات، ويقدم تعليام أكثر فعا لية يف مدارس علم املكتبات واملعلومات ما أن يصبح جزء 

 مل يتم حتديد العالقات االرتباطية والتداخالت بني علم البيانات وعلم املعلومات.

 مراجعة اإلنتاج الفكري املتخصص يف علم البيانات -2

تزايدت يف السنوات األخية عدد الدراسات والبحوث التي تناولت البيانات الضخمة وعلم البيانات، 

 Song andوعلم البيانات هو جمموعة من التخصصات التي هتدف إىل رصد مشكالت البيانات الضخمة )

Zhu, 2016) وتنطوي البيانات الضخمة عىل مخس خصائص ،)(5Vs) الكمية :Volume ورسعة النمو ،

Velocity والتنوع ،Variety والصدق ،Veracity والقيمة ،Valueملقارنة مع . وحتتاج البيانات الضخمة، با

البيانات الصغية، إىل سلسلة جديدة من التقنيات، واإلجراءات، وإىل نظام الستخالص األمهية، واخلروج منها 

باالكتشافات اجلديدة، ويشكل ذلك اخللفية اخلاصة بظهور ونشوء علم البيانات. ولقد حاولت العديد من 

ف دهر  دراسة منهجية لتنظيم "علم البيانات بأنه:  (Dhar, 2013)الدراسات تعريف علم البيانات، حيث ي عرَّ

. وأشار جورج وآخرون "البيانات، ومتييزها، وحتليلها، وما تضطلع به من دوٍر يف االستدالل االستنباطي

(George et al, 2016)  إىل أن علم البيانات هو جماٌل ناشٌئ متعدد االرتباطات التخصصية الشتامله عىل: علم

يب يف البيانات، وتعلم اآللة، وحتليل البيانات. ويكمن الغرض من علم البيانات يف إنتاج اإلحصاء، والتنق

ا  (Chao, 2016)الرؤى واألفكار التحليلية، وتكوين نامذج تنبؤية من واقع البيانات الضخمة. ويرى تشاو  أيض 

البيانات )الضخمة(، واإلدارة،  أن علم البيانات ما هو إال  جمال متعدد االرتباطات، ينطوي عىل دراسة لتجهيز

 واحلوسبة، والتحليل، وتطوير منتجات البيانات.

وهيدف علم البيانات إىل حتويل البيانات إىل: معلومات، ومعرفة، وحكمة. ويستخدم بعض الباحثني 

 ,Han et al)مصطلح علم البيانات لإلشارة إىل دراسة جتهيز البيانات، وحتليلها وتفسيها، واستيعاب فحواها 

2011; Gelman et al, 2014) ا نسبي ا للتنقيب . وينظر باحثون آخرون إىل علم البيانات باعتباره مسمى جديد 

ف مجعية علم البيانات بأنه Data mining (Larson and Chang, 2016)يف البيانات  الدراسة العلمية ". وت عر 

 The Data Science)"كوين معنى ماالبتكار البيانات، والتحقق من صحتها، وحتويلها هبدف ت

Association, 2017)   ا للتعريف املقدم بواسطة بروفوست وفاوست  ,Provost and Fawcette)، وطبق 
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جمموعة من املبادئ األساسية التي تدعم وتوجه االستخراج املبدئي للمعلومات "، فإن علم البيانات هو (2013

االختالف الذي ال يزال قائام  يف اآلراء، يظهر يف األفق نوع من االتفاق ، وعىل الرغم من "واملعرفة من البيانات

اجلامعي عىل أن علم البيانات ي عد أحد املجاالت الناشئة متعددة االرتباطات التي هتتم بتحديد واستخالص 

من خالل حتليل األنامط القي مة من البيانات الضخمة، وذلك بواسطة حتويل البيانات إىل معلومات ثم إىل معرفة 

 البيانات والتنقيب فيها.

د سونج وزهو )  ,Song and Zhuويف حماولة للوقوف عىل عنارص جمال البحث يف علم البيانات، أكَّ

( عىل أنَّ اإلملام باالحتامالت واإلحصاء، وعلم احلاسب، وتعلم اآللة هلي العنارص األساسية هلذا املجال. 2016

ات، والتقنية، واألفراد هي الركائز الثالث األساسية لعلم البيانات. وذكر عشاييم وذهب الباحثان إىل أن البيان

بتحليل البيانات.  -إىل حٍد بعيد  -أن ارتقاء علم البيانات وتقدمه يرتبط  (Aasheiem et al, 2015)وآخرون 

يدية وهو بوجود تشابه بني أحد التخصصات التقل (Agarwal and Dhar, 2014)ويعتقد أجاروال ودهر 

ختصص نظم املعلومات، وبني علم البيانات الذي مل يزل يستهدف تقديم املعلومات املناسبة لألفراد املناسبني، 

ا، ويرى سارتسيشانسكي  يف الوقت املناسب، ويف الشكل املناسب، غي أن ذلك يتم تنفيذه بشكل أكثر تعقيد 

(Saar-Tsechansky, 2015) الرتكيز عىل استخالص اخلاصية املعلوماتية من  أنه يتعني عىل علم البيانات

 البيانات.

ا لعلم البيانات من خالل استخدام التشبيه  (Chao and Lu, 2017)ويعرض تشاو ولو  ا نظري  نسق 

بمثابة  Data Visualizationاملجازي للنرس، حيث ي عد كٌل من: علم اإلحصاء، وتعلم اآللة، ومتثيل البيانات 

انات )جناحي النرس(؛ فيام يمثل كٌل من: جتهيز البيانات، واحلوسبة، واإلدارة، والتحليل، األساس لعلم البي

وتطوير منتجات البيانات املضمون اجلوهري لعلم البيانات )جسم النرس(، أما معرفة املجال فتقدم االجتاه 

س النرس(. ويف الواقع التطبيقي لعلم البيانات، فالتكامل مع معرفة املجال هو الوجه الرئيس للتخصص )رأ

 . (Carter and Scholler, 2016)يعترب جتاهل أمهية معرفة املجال أحد االنتقادات التي يواجهها علم البيانات 

( أوجه التشابه واالختالف بني علم البيانات وعلم Phenthean et al, 2016ويبلور فينثيان وآخرون )  

بمساندة املوضوعات األخرى من خالل حتليل واستثامر جمموعات البيانات الويب، حيث يضطلع علم البيانات 

يف التخصصات املوضوعية، املختلفة واستخالص املعرفة منها، ويوضح فينثيان وزمالؤه أن كال التخصصني 

بني جماال  للتحاور  -إىل حٍد كبي -يتداخل مع اآلخر، كام يوجد بعض املوضوعات املشرتكة التي يمكن أن متثل 

 كال التخصصني.
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عتقد  وتشغل العالقة االرتباطية بني التقنية والنظرية يف علم البيانات اهتامم الوسط األكاديمي، ويف حني ي 

ا وحتديث ا يف القريب العاجل، سوف تظل املبادئ العامة لعلم  بأن االجتاه األسايس للتقنية سوف يشهد تطور 

. وقد انتهى دهر بعد طرح (Provost and Fawcette, 2013) غالب ا البيانات خالل العقود القادمة بدون تغيي

، إىل أن املطالبة Predictive Modelingعدة تساؤالت حول علم البيانات من وجهة نظر النمذجة التنبؤية 

 ,Dhar)بتحقيق الدقة التنبؤية فيام يتعلق باملالحظات املستقبلية سوف تكون الشاغل الرئييس لعلم البيانات 

2013). 

ا لعلم البيانات يف العديد من املجاالت، بام يف ذلك األعامل  ا مطرد  وقد شهدت األعوام األخية تطبيق 

التجارية، والفيزياء، وعلم الفضاء ... إلخ. وسوف نقترص يف مناقشتنا هنا عىل األعامل التجارية بسبب ضيق 

ل اهتامم احليز. ويويل باحثو نظم املعلومات لتطبيق علم البيانات يف  األعامل التجارية أمهية  قصوى، وينصب ج 

علم البيانات اخلاص بنظم املعلومات عىل العالقة بني: علم البيانات، واألعامل التجارية، واملجتمع. إن حتويل 

أساليب ترصيف األعامل التجارية، وتوليد القيمة عرب البيانات هو ما هيتم به الباحثون يف جمال نظم املعلومات 

(Saar-Tschansky, 2015; Agarwal and Dhar, 2014 .) 

ا لتقدير  MIS Quarterlyوقد نرشت املجلة الفصلية لنظم املعلومات اإلدارية  ا خاص  دليال  إرشادي 

ا Newman et al, 2016مسامهات علم البيانات يف سياق األعامل التجارية. ويقدم نيومان وآخرون ) ( نموذج 

؛ يركز عىل Conceptual Business Data Science Model (BDS)األعامل التجارية  مفاهيمي ا لعلم بيانات

التطوير النموذجي والتجريبي، وحيقق التكامل بني موارد األعامل التجارية واإلجراءات، والوظائف لتعظيم 

ا ال إىل علم البيانات باعت (Larson and Change, 2016)الكفاءة والفعالية. وينظر الرسون وتشانج  باره جزء 

، حيث ناقشا تقييم املبادئ، واملامرسات Business Intelligenceيتجزأ من التحليل الذكي لألعامل التجارية 

الذكية يف سياق التحليل الذكي لألعامل التجارية، كام طرح الباحثان إطار عمٍل تنفيذي  مرن، حيدد أثر علم 

إىل أننا يف عامل األعامل  (Davenport, 2017)ة. ويشي دافنبورت البيانات عىل التحليل الذكي لألعامل التجاري

ا إىل دمج البيانات بام يكفل الوصول إىل فهٍم أعمق للعمالء. ويبحث جورج وآخرون  التجارية نحتاج قطع 

(George et al, 2016) ت، انعكاسات علم البيانات عىل البحث يف جمال اإلدارة، حيث انتهوا إىل أن جمال البيانا

ن الباحثني اإلداريني من صياغة نظريات، وطرح تساؤالت جديدة، والبحث عن إجابات أفضل  وتقسيامهتا يمك 

 للتساؤالت التقليدية.

ا الفتقار سوق العمل إىل القوى العاملة املتخصصة يف علم البيانات، فقد أصبح علامء البيانات، وما  ونظر 

ا لغالبية امل بشكٍل  Data Scientistناقشات الدائرة حاليا. وتعترب وظيفة عامل البيانات يرتبط هبم من مهارات حمور 
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. فعىل من يشغل هذه الوظيفة أن يمزج بني وظائف: "أكثر الوظائف جاذبية يف القرن الواحد والعرشين"عام، 

ل البيانات، واملستشار املوثوق، ومن ثم يستطيع فرض اهل يكلة عىل أية قرصان البيانات، وحملل البيانات، وموص 

كميٍة ضخمٍة من البيانات غي املهيكلة، والقيام بتحليل البيانات، كام ت عد سامت الوصول، وحب االستطالع 

. وتنطوي (Davenport and Patil, 2012)إحدى السامت األساسية التي جيب أن يتحىل هبا عامِل البيانات 

ضيات، وتعلم اآللة، والذكاء االصطناعي، وعلم اإلحصاء، جمموعة املهارات اخلاصة بعامِل البيانات عىل: الريا

وقواعد البيانات، والنزوع إىل حتقيق الكامل، والدراية العميقة بصياغة املشكالت، وتقديم حلول هندسية فعالة 

(Dhar, 2013). 

ا من وعالوة عىل ذلك فإن اإلملام بالبنية التحتية للبيانات الضخمة، والنظم مفتوحة املصدر ت عد أي ض 

وال يقوم كبي علامء . (Mattmann, 2013)املهارات الرضورية لعامِل البيانات؛ حتى يتمكن من إتقان املهنة 

البيانات بتوزيع جهده بالتساوي عىل كل وجٍه من أوجه العمل اخلاص بالبيانات، فمن الناحية الفعلية يضطلع 

التحليالت، والتفسيات اخلاصة بالبيانات  بالقليل من معاجلة البيانات، والكثي من عمليات تصميم

(Provost and Fawcette, 2013) ويف هذا السياق أعدَّ سونج وزهو .(Song and Zhu, 2016)  قائمة

تضمنت تسع مهام يتعني عىل عامل البيانات القيام هبا، تبدأ باستخالص املعرفة القابلة للتنفيذ من البيانات، 

تلقائي ا يف ضوء البيانات التي يتم معاجلتها، ويعتقد الباحثان بأن برامج التعليم  وتنتهي بدعم اختاذ القرارات

الرسمي يف اجلامعات سوف تكون املصدر الرئيس لإلمداد بعلامء البيانات. ويتحقق هذا عىل نحٍو تدرجيي  يف 

 University of هذه األيام، فعىل سبيل املثال، قامت مدرسة املعلومات بجامعة كاليفورنيا يف بريكيل

California – Berkeley  بتقديم برنامٍج للامجستي يف علم املعلومات والبيانات، وهو برنامٌج يمزج بني كال

اجلانبني: االجتامعي، والتقني. وتتبنى املدرسة رؤية  تقيض بتصوير جمال علم البيانات يف هيئة منحنى اجلرس؛ 

ن العمل اخلاص بابتكار اخلوارزميات اجلديدة، فيام يشغل عامل حيث يشغل أحد طرفيه الباحثون الذين يقودو

الذين يقومون بمهام أكثر سهولة الطرف اآلخر من املنحنى. وهيدف برنامج علم  Data Workerالبيانات 

ا يتوسط هذا املنحنى اجلريس الضخم   ,Saxenian)املعلومات والبيانات إىل تعليم علامء البيانات ليتبوءوا مركز 

2014). 

ثار حول علم البيانات  (Carter and Sholler, 2016)وقام كارتر وشولر  بعمل مراجعة نقدية لكل ما ي 

من ضجيج وانتقادات، وعمدا إىل إجراء دراسة ميدانية ملختلف ممارسات العمل اليومي التي يؤدهيا علامء 

املهيكلة التي أجرياها صورة أكثر دقة   البيانات، والدوافع، والتقييامت. ويشكل التحليل الكمي للمقابالت شبه

للدوافع الكامنة وراء عمل علامء البيانات، ومعايي التقييم، حيث يبني ذلك التحليل عىل أرض الواقع أن نشاط 
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علامء البيانات ينم عن وجهة نظر متفردة للنظرية، ومعرفة املجال، واملوضوعية، والنزاهة، والوصول امليرسَّ 

 ف وجهة النظر هذه عن غيها من وجهات النظر املؤيدة لعلم البيانات وحتى الناقدة له.للبيانات، وختتل

 العالقة بني علم البيانات وعلم املعلومات -3

تكمن الفكرة األساسية هنا يف أن كال  من رسالة علم البيانات، وطبيعته يتسقان مع رسالة علم املعلومات 

ا عنارص بحث ما ي عرف بـ وطبيعته، حيث يوجد نوٌع كبٌي من اال تساق بني كال التخصصني، فهم يشكالن مع 

، هذا فضال  عن وجود جمموعٍة وفية من الفروض النظرية املتامسكة "Information Chainسلسلة املعلومات "

 أن كال  من علم البيانات، وعلم املعلومات (Ye and Ma, 2015)التي تنطبق عىل كال العلمني. ويزعم ي وما 

يمتلك نفس املبادئ املحورية، ويشارك اآلخر نفس مناهج منطق النظرية وأساليبها؛ فرسالة علم البيانات هي: 

. وأما رسالة (Santon, 2012)، لدعم اختاذ القرار "حتويل البيانات اخلام، واملشوشة إىل معرفة قابلة للتنفيذ"

ا لتعريف بوش  -علم املعلومات  تيسي الوصول إىل مستودعات املعرفة "فهي  - (Bush, 1945)طبق 

. وفضال  (Ma et al, 2008). وبعبارة أخرى تكمن رسالته يف تنظيم املعرفة وإتاحتها بكفاءة وفعالية "الضخمة

 ,Ohno – Machado)ماشادو  –عن ذلك يتداخل كال التخصصني يف رسالتيهام إىل حٍد كبي. ويؤكد أوهنو 

لق األمر بالبيانات الطبية احليوية، والرعاية الصحية، والسلوكيات الصحية، ال نكاد عىل أنه حينام يتع (2013

 نرى ثمة اختالفاٍت بني املعلوماتية الطبية احليوية، وعلم بيانات الطب احليوي، فكالمها يتشاهبان.

ا؛ فام ي قوم به علامء ومن منظور املعاجلة، فإن علم البيانات يشارك علم املعلومات نفس االهتاممات أيض 

البيانات هو: استخالص البيانات، وحتويلها، ومتثيلها، وإدارهتا، فيام يقوم علامء املعلومات بإجراء البحوث 

حول إنتاج املعلومات، وجتميعها، وتنظيمها، وتفسيها، واختزاهنا، واسرتجاعها، وبثها، وحتويلها، 

شابه هنا يف أن علم املعلومات يركز عىل عنارص . ويكمن الت(Borko, 1968; Griffith, 1980)واستخدامها 

استخدام( والتي يتم دراستها من خالل االجتاهات  –اسرتجاع  –تكشيف  –تنظيم  –سلسلة املعلومات: )إنشاء 

 ,Peng)املختلفة لتحليل املجال. ويتالقى علم البيانات مع علم املعلومات يف مواضٍع عديدٍة، حيث أثبت بنج 

البيانات ترتبط يف جوهرها بسلسلة املعلومات، فكالمها يركز عىل استخالص القيمة واألفكار أن سلسلة  (2017

من البيانات، وهكذا يمكن إدماج سلسة البيانات مع سلسلة املعلومات بسالسة، ويعني ذلك أن البيانات يمكن 

ا للبحث يف علم املعلومات ويف علم البيانات عىل حٍد سواء، فعلم املعلومات عىل هذا النحو  أن تصبح موضوع 

يمتلك املزيد من العنارص التي يمكن مشاركتها مع علم البيانات، وال يعني هذا القول بأن كال التخصصني 

يتنازع نفس املهام البحثية يف هذه املجاالت، أو أهنام يتملكان نفس املجال البحثي. ويف الواقع يربز علم 
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ا قليال  من األفكار امل حورية مثل: اسرتجاع املعلومات، وصالحية البحث، والتفاعل املعلومات عدد 

(Saracevic, 1999). 

، وبيئة املعلومات، وإدارة  ا بسلوك املعلومات البرشى  ا كبي  ا اهتامم  ويبدي الباحثون يف علم املعلومات أيض 

ت، أو عىل أقل تقدير يغطيها املعرفة، والقياسات البيلومرتية ... إلخ، ومثل تلك األفكار ال يغطيها علم البيانا

ولكن بصورة جزئية. وباستثناء هذا االلتقاء، ينطوي علم البيانات عىل جماالٍت ال يعيها الباحثون يف علم 

ا السعي إىل تطبيق مبادئ علم املعلومات يف هذه  املعلومات االهتامم الكايف، وبالتايل فإنه يتعني عليهم إذ 

 (Stanton, 2012)ناهج اجلديدة التي تتعلق بعلم البيانات. ويرى ستانتون املجاالت، فضال  عن استحضار امل

بأن املكتبيني بارعون يف جمال إدراك احتياجات املستفيدين املعلوماتية، وإدارة البيانات ومها اللذان يمثالن طرفا 

ارسة مهاراهتم لشغل البداية والنهاية ملشكالت البيانات الضخمة عىل التوايل ، وهكذا فهم حيتاجون إىل مم

 األرضية الوسطى بني كال الطرفني.

ا عىل بعض االجتاهات التي يتعني عىل الباحثني يف علم املعلومات تطوير  وينطوي علم البيانات أيض 

خرباهتم فيها حتى يتمكنوا من اللحاق بالركب، فعىل سبيل املثال، سوف يشهد العقد القادم بكل تأكيد دمج 

، ومن ثم فإن هذا يتطلب من باحثي علم (Mattmann, 2013)مع مرافق احلوسبة العلمية أرشيفات البيانات 

املعلومات توسيع نطاق اهتامماهتم، والتكيف مع تطبيق التقنيات اجلديدة، هذا فضال  عن املشكالت التي سوف 

رية العامَل الصغي، حتدثها البيانات الضخمة يف املبادئ األساسية لعلم املعلومات مثل: عرض الصالحية، ونظ

املتنوعة يف نظرية  "موضوعات البيانات"وتأثيها العميق عىل تلك املبادئ. ويعمل علم البيانات عىل دمج 

املعلومات، وعلوم التحكم واالتصال )السيربانطيقا(، ونظام العلم؛ تلك املوضوعات التي تشكل األساس 

ا يف نظري دٍة متامسكٍة. ومن خالل ذلك يتسنى لعلم البيانات التقليدي لعلم املعلومات، وصهرها مجيع  ة جمرَّ

ا ملهام   يزود علم املعلومات بنظريٍة جديدٍة   ,Chao and Lu)استبدال النظريات التقليدية، حتى يصبح مصدر 

الية . ومن املتوقع أن يتفاعل علم البيانات مع علم املعلومات ليتمم كٌل منهام اآلخر، وهذه هي النتيجة املث(2017

التي تتمكن من خالهلا مدارس املكتبات وعلم املعلومات من حتقيق التكامل العضوي بينهام، وتطوير العمل 

، الكتشاف خمتلف املوارد (Raisch and Birkinshaw, 2008)املؤسيس الذي يدعم كال التخصصيني 

ت اجلديدة لعلم البيانات، ومواجهة األكاديمية اخلاصة بعلم املكتبات واملعلومات من ناحية، واستثامر اإلمكانا

 حتديات عرص البيانات الضخمة من ناحيٍة أخرى.

وتعتمد العالقة الوطيدة بني علم البيانات وعلم املعلومات عىل العالقة الراسخة بني البيانات 

ا املفهومني األساسيني لعلم املعلومات. وكام هو معروف فإنه كلام كان  املفهوم واملعلومات، حيث يشكالن مع 
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املورثات )؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل احتوائه عىل مجيع اجلينات (Wang, 1995) أساسي ا كلام ازداد تعقده

نة للتخصص. وجتسد العالقة بني البيانات واملعلومات العالقة بني التخصصيني اللذين  (Memes الثقافية املكو 

باحث ا  57لفحص  Delphiها عىل استخدام منهج دلفاي حيمالن تسمياهتام، ففي دراسته النقدية التي اعتمد في

ل زينس  إىل أن النهج املفاهيمي السائد يف تعريف  (Zins, 2007)من الباحثني القياديني يف علم املعلومات، توصَّ

، وإدراكه املعريف، ورؤيته Human centeredالبيانات، واملعلومات، واملعرفة هو التمحور حول اإلنسان 

إضافة  إىل ذلك يتعامل أكثر النامذج الشائعة لتعريف املفهوم يف علم املعلومات مع البيانات  للموضوعات.

 واملعلومات بوصفها ظاهرٍة خارجيٍة فيام يتعامل مع املعرفة باعتبارها ظاهرٍة داخليٍة.

علم  البحث يف قضايا بؤرة عىل اقتسام املستوى التصنيفيالبيانات واملعلومات يف نفس  جتاور ساعدو

إىل  (Badia, 2014)ملسمى التخصص. وعمد باديا   حمكمٍ منطقي   الوصول إىل أساسٍ يكفل املعلومات بام 

ها زينس، يف تطبيق األساليب املعيارية السرتجاع املعلومات، وأساليب  استخدام البيانات النصية التي أعدَّ

 . ولقد أظهرت النتائج وجود نوعٍ للخرباء يف هذا الصدد رأي اإلمجايلالاستخالص املعلومات، للكشف عن 

ولكنها خمتلفة، واتفق  ،ة باعتبارها مفاهيم مرتابطةاإلمجاع عىل رضورة النظر إىل البيانات واملعلومات واملعرفمن 

غالبية اخلرباء عىل أن املعلومات يتم استخالصها من البيانات، يف حني يتم استخالص املعرفة من املعلومات، 

 وهذا ما يعكسه وجود التسلسل اهلرمي للمفاهيم يف علم املعلومات.

واملعلومات يف: اإلنسان، واالستخدام، والتنظيم، أو  وتتمثل املصطلحات األزلية املشرتكة بني البيانات

املؤسسة. وي عربَّ عن هذا التسلسل اهلرمي للمفاهيم بعدة تسميات: )التسلسل اهلرمي للبيانات، واملعلومات، 

، أو التسلسل اهلرمي Data - Information - Knowledge - Wisdom (DIKW))واملعرفة، واحلكمة 

، وهو الذي جيسد النموذج األساس الذي يقوم عليه علم "سل اهلرمي للمعرفةالتسل"، أو "للمعلومات

املعلومات. ويف سياق الرؤية اهلرمية يتم تعريف البيانات واملعلومات، واملعرفة يف ضوء عالقة كٍل منهام باآلخر، 

م، واملقدرة، واخلربة، فاملعلومات هي بيانات منظمة أو مهيكلة، واملعرفة قد تكون مزجي ا بني املعلومات، والفه

واملهارات، والقيم، ومن ثم فإن عمليات إضفاء الداللة وتقدير الصالحية واهلدف تعمل عىل حتويل البيانات 

إىل أن البيانات عادة   (Oppenheim et al, 2003). ويذهب أوبنهايم وآخرون (Rowley, 2007)إىل معلومات 

، وال يمكن أن تت بة، ومعدودة، ما تكون منفصلة  وحقيقية  حول إىل معلومات إالَّ إذا كانت حمددة السياق، ومبوَّ

زة. بة، ومركَّ  ومصوَّ

املعلومات، فالبيانات "متأصٌل من حيث عالقته املتداخلة مع مفهوم  "البيانات"وباختصار فإن مفهوم 

ا عىل هي األساس الالزم لتعريف املعلومات، واملعلومات ال يتم حتقيقها إالَّ من خالل معاجل ة البيانات. وتأسيس 
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هذا املنطق فإن علم البيانات، وعلم املعلومات مها ختصصان توأمان من حيث الطبيعة، وعىل الرغم من 

املقارنات العديدة التي ت عقد بني نظريات علم البيانات، والنظريات يف علم املعلومات، قد يكون من املمكن بل 

ا جتاوز هذه املقارنات دٍة لعلم ومن املفيد أيض  ، األمر الذي قد يساعد يف دمج هذه النظريات يف نظريٍة عامٍة موحَّ

 املعلومات.

وحينام نمعن النظر يف نشوء البحث وتطوره يف علم املعلومات، نستطيع أن نلحظ وجود نزعٍة للحركة 

عمد البحث يف علم  احلكمة(. فقد –املعرفة  -املعلومات -التصاعدية نحو القمة يف التسلسل اهلرمي )البيانات 

املعلومات منذ ثامنينيات القرن العرشين إىل توسيع جماله تدرجيي ا ليتضمن قضايا املعرفة والذكاء جنب ا إىل جنب 

مع قضايا املعلومات، وهكذا أصبحت موضوعات: إدارة املعرفة، واكتشاف املعرفة، وختطيط املعرفة، وتنظيم 

ص  املعرفة متثل الركيزة األساسية لربامج ي إمكانية تأسيس ختصُّ البحث، األمر الذي دعا بعض الباحثني إىل حتر 

ا لعلم (Zins, 2006; Ford, 2005)لعلم املعرفة، وجمال للسلوك املعريف  ا منطقي ا، أو تنقيح  ، فكالمها ي عد امتداد 

مثل: اإلبستمولوجيا، املعلومات. ويف حني تسي هذه التخصصات أو املجاالت بالتوازي مع املجاالت التقليدية 

وعلم املعرفة اإلدراكي، ابتدعت قضايا الذكاء موضوعات جديدة غي مسبوقة يف علم املعلومات عىل مدار أكثر 

ا مثل: االسرتجاع الذكي  ، والذكاء االصطناعي املعتمد عىل تصميم Interface Retrievalمن عرشين عام 

، Business Intelligenceالذكي لألعامل التجارية  ، والتحليلAI-based Interface Designالواجهات 

 ... إلخ. Competitive Intelligenceوالذكاء التنافيس 

ولقد حاز هذا النوع من التغي يف لغة احلوار عىل إعجاب املتخصصني يف مهنتنا، ويف حني تشي هذه النزعة 

لك مل حيدث، فال تزال مناقشة مفهوم احلكمة إىل  تصدر احلكمة جماالت البحث خالل األعوام احلالية، غي أن ذ

ا نادر التناول يف أدبيات إدارة املعلومات، وإدارة املعرفة . وبدال  من ذلك (Rowley, 2007) وطبيعتها أمر 

أصبحت البيانات، وليس احلكمة، هي مثار أم مسار؟ ) إن كان املقصود أهنا دافع للبحث فهي مثار، وإن كان 

 البحث فهي مسار( البحث والشغل الشاغل لعلم املعلومات. املقصود أهنا توجه 

إن الكيان البحثي اجلديد، البيانات وليس احلكمة، هو الذي جيذب اهتامم املعلومات إىل قاعدة التسلسل 

احلكمة(، ويبدو علم البيانات كام لو كان خطوة رجعية للوراء تنأى  –املعرفة  –املعلومات  –اهلرمي )البيانات 

، فهل هذا يعني (Santon, 2012)املكتبات واملعلومات عن املرتبة التي ارتقى إليها عرب مراحله املمتدة بعلم 

ا بأن االجتاه التطويري التصاعدي )إىل األعىل(  يف التسلسل اهلرمي ي عد خط أ ؟ واإلجابة بالنفي، فاملستوى  حق 

ا للحامقة. إن اهلدف م ن وراء متثيل البيانات، وحتليل البيانات، والتقنية يف األدنى ليس بالرضورة أن يكون مرادف 

، ومن ثم اإلشارة املبارشة إىل تنظيم املعرفة، واكتشافها، "املعلومات"البيانات ال يتأتى إالَّ من خالل مفهوم 
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أن واحلصول عىل التحليل الذكي الذي يساند األعامل التجارية ويدعم اختاذ القرارات العامة والعلمية. إن من ش

ض أمهية علم البيانات، وينال من  غياب التعاون بني علم البيانات وبني نظرية املعرفة، ونظرية الذكاء أن يقو 

يف جماالت العلوم واإلنسانيات واألعامل التجارية هذه  Smart Data"البيانات الذكية "قيمته، ويفرس تطور 

يانات لن يغي من املسار التطويري لعلم املعلومات عىل النقطة بشكٍل كبي، وعالوٌة عىل ذلك، فإن بزوغ علم الب

 احلكمة(. –املعرفة  –املعلومات  –النحو الذي تم اإلشارة إليه يف ضوء التسلسل اهلرمي )البيانات 

 مساهمات علم املعلومات املتميزة لدعم علم البيانات -4

ريخ الفكري للعامل الرقمي، وال تزال تم إغفال نظرية علم املعلومات يف فرتات ليست بالقليلة عرب التا

يف حني يتم جتاهل خرباتنا )كعلامء "قابلة  للتطبيق يف عرص البيانات الضخمة:  (Bates, 1999)مقولة باتيس 

للمعلومات(، يتخبط الوافدون اجلدد عىل املعلومات بني التساؤالت، فينفقون عرشات املاليني من الدوالرات 

ل إليه علم املعلومات يف عىل البحث وحيشدون املواز نات إلعادة اخرتاع العجلة واكتشاف ما قد توصَّ

. وما يتعني علينا فعله لتصحيح ذلك كعلامء للمعلومات ومهني ني، هو العمل عىل استقطاب "م1960عام

 األدوات، واألساليب، والنظريات إىل داخل البيانات الضخمة، وجمال البحث يف علم املعلومات، ومن ثم دعم

، فمن شأن (Sugimoto et al, 2012)هذه األدوات واألساليب والنظريات بقوة يف تلك املجاالت احلديثة 

 تلك اإلجراءات أن تعزز مركز علم املعلومات وتضمن تطوره.

 مفهوم البيانات -4-1

بأن  يتمركز مفهوم البيانات يف قلب ختصص علم البيانات برمته، ويسيطر عىل علامء البيانات االعتقاد

البيانات تتسم باملوضوعية واحليادية، غي أن هذا االعتقاد ي واَجه بتحد  كبٍي بواسطة دراسات املعلومات التي 

ل باحثو الدراسات العلمية إىل نتائج مشاهبة  توضح بأن البيانات عادة ما تكون انحيازية، ويف هذا اإلطار توصَّ

ا. ويشي معنى مصطلح البيانات إىل  حظات اإلحصائية وغيها من التسجيالت، أو جمموعات املال"أيض 

ا للمذهبني: (Zins, 2007)سلسلة من احلقائق واملالحظات غي املرتابطة "، أو "األدلة ، ومع ذلك فإنه طبق 

ا لعلم املعلومات، فإن Pragmatism، والعميل  Historicismالتارخيي   ان املصدر املعريف األكثر إثامر  ، اللذين ي عدَّ

 Positivismاملالحظات هي نظريات حمتملة وتتأثر بالسياقات الثقافية واالجتامعية. أما رؤية املذهب الوضعي 

؛ حيث إن التي تقيض بأن املالحظات حقائق مل ختضع للمعاجلة، وتتسم باحليادية واملوضوعية فهي غي صحيحة

، وإضافة إىل ذلك، فإن (Hjorland, 2009)اخللفية النظرية للفروض تقيض بأن تكون املالحظات موجهة 

اخلاصة بعلم البيانات ليست حقائق  "البيانات"البيانات تعد نظرية مستقلة وربام كانت مفعمة باالنحيازات، إن 
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ا حمددة موضوعية أو حمايدة، ولكنها جمموعة من املعلومات التي توا ا وفروض   ,Carter and Sholler)فق أهداف 

2016). 

ومن املؤسف أن اإلبستمولوجيا )املعرفة( السائدة يف علم البيانات ال تزال تعتمد حتى اآلن عىل املذهب 

بعض االنتقادات  (Day, 2014)الوضعي بدرجة تفوق االعتامد عىل املذهبني التارخيي والعميل، ويوجه داي 

خمة حيث يرى أهنا ال تتيح املجال لتصاعد حالة التمثيل الوضعي النقي فحسب، وإنام تقوم بام للبيانات الض

هو أبعد من ذلك حيث تعمل عىل استبعاد املناهج العلمية والنظرية. وبالتايل فإنه يتعني عىل الباحث يف علم 

لتارخيي والعميل، فحينام حتظى البيانات أن يغي وجهته وفروضه املعرفية من املذهب الوضعي إىل املذهبني ا

ا باحلقيقة، التي تقيض  الرؤيتان: التارخيية، والعملية للبيانات بالقبول، قد يصبح علامء البيانات وقتها أكثر اقتناع 

بأن مصادر البيانات التي يتم حتليلها وتشكيلها تتسم بعدم التجانس، وعليهم حينئٍذ أن يسعوا إىل تصميم تطوير 

ات، والقيام بأنشطة حتليل البيانات عىل أساس النظريات املميزة للبيانات، أو التحيزات اخلفية منتجات البيان

ا توخي احلذر عند تطبيق خمرجات التنقيب يف البيانات بسبب عدم جتانس  اخلاصة هبا، كام يتعني عليهم أيض 

 النظرية األساسية للبيانات.

 مراقبة جودة البيانات -4-2

جماال  آخر من املجاالت التي يمكن لعلم املعلومات من خالهلا أن يدعم علم البيانات.  تعد جودة البيانات

وكام هو معروف فإنه ال يتم إنشاء مجيع البيانات عىل قدم املساواة أو بنفس القدر من األمهية، حيث تتفاوت 

فسية، وحركة العني، مصادر البيانات الضخمة التي تضم: تسجيالت االستجابة اإلنسانية، واالستجابة الن

. وفيام (Furlough, 2012)، ... إلخ "البيانات الصغية"ونطاق واسع من الذخائر اللغوية، وسلسلة طويلة من 

تتمتع بعض البيانات بقدٍر كبٍي من األمهية، يتمتع بعضها اآلخر بقدٍر أقل من األمهية، حيث ال يتعدى بعضها 

رة، وتظهر مشكالت دقة  البيانات، ومصداقيتها حينام يعالج علامء البيانات البيانات الضخمة. كونه ضوضاء منف 

ل اهتاممه إىل اآلن عىل كم البيانات، فيام يتم جتاهل جودة البيانات إىل حٍد  وال يزال علم البيانات يصبُّ ج 

ما، وإذا ما استمر املوقف عىل ما هو عليه، فإن ذلك سوف يساعد عىل إعادة إحياء املقولة الشهية التي انترشت 

 Garbage in, garbage (GIGO)إىل خمرجات خاطئة املدخالت اخلاطئة تؤدي "يف ثامنينيات القرن العرشين 

out  يف عرص البيانات الضخمة. وإنه ملن األمهية بمكان االلتزام بجودة البيانات، وانتقاءها للمسامهة يف االرتقاء

بعلم البيانات، ويمكن لعلم املعلومات االضطالع بدوٍر مهم يف هذا الصدد. ويشي مارشيونيني 

(Marchionini, 2016)  ل أحد االهتاممات الرئيسية يف علم إىل أن جودة البيانات )البيانات اجليدة( تشك 

املعلومات. فلقد خضعت جودة املعلومات للدراسة املتأنية يف علم املكتبات واملعلومات يف ظل تفاقم االنفجار 
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ناِقش الدراسة احلالية هذا املوضوع بعمق، كام حتاول إدراج جودة املعلومات ضمن  املعلومايت عىل اإلنرتنت. وت 

، وأما بالنسبة للمصداقية، فلدى علم املعلومات تاريٌخ بحثيٌّ حافٌل (Mai, 2013)فلسفة املعلومات الرشيدة 

 (Wilson, 1983)ملصداقية املعلومات التي يمكن استخدامها كمرجع يف هذا السياق، وحتتل أفكار ويلسون 

ا يف تلك النوعية من البحوث، وعىل ذلك، فإن نظريات علم املعلومات مرشحٌة  حول السلطة املعرفية مكان ا بارز 

بامتياز إلثبات جمال جودة البيانات يف علم البيانات، ويستطيع مهندسو، وعلامء البيانات، من خالل التسلُّح 

واملوثوقة،  بنظريات جودة املعلومات مثل: السلطة املعرفية، انتقاء البيانات احلديثة، والصاحلة، والصحيحة،

 واملفيدة، واملفهومة، إنتاج منتجات وخدمات عالية اجلودة ترتكز عىل البيانات.

 مكتبي البيانات -4-3

م علم املعلومات مسامهات جليلٍة الحتواء جولتني من جوالت االنفجار املعلومايت التي شهدها  لقد قدَّ

رة مطوري علم املعلومات عىل التعامل مع اجلولة ، وإنه ملن املنطقي التسليم بقد(Hahn, 2003)القرن العرشين 

، ومن بني تلك اجلهود التي يقوم هبا (Bargman, 2012)الثالثة لالنفجار املعلومايت يف عرص البيانات الضخمة 

رون تأسيس ختصص فرعي مثل علم مكتبات البيانات   Data (Kellam and Thompson, 2016)املطو 

Librarianchipياق يظهر بوضوح املسمى اجلديد لوظيفة مكتبي البيانات، ويمكن اقتفاء أثر . ويف هذا الس

البدايات األوىل الختصايص مكتبات البيانات يف بحوث إدارة العلوم االجتامعية، واملعلوماتية احليوية 

(Koltay, 2017). 

دا يف أعداد اختصاصيي مكتبات البيانات يف امل ا مطر  كتبات وبخاصة وتشهد األعوام احلالية تطور 

املكتبات اجلامعية والبحثية، وتعترب وظيفة مكتبي البيانات بمثابة التطور املنطقي للمكتبي اجلامعي، يف ظروف 

استثنائية يواجه الباحثون فيها احتياجات جديدة، ومتطلبات سياساٍت بحثيٍة جديدة، وممارسات إدارة بياناٍت 

ذي يعمل يف بيئة البيانات، فإن مبادئ علم املكتبات واملعلومات، جديدة. وبالنسبة لوظيفة مكتبي البيانات ال

ونظرياته، وخرباته، ومهاراته صاحلٌة للتطبيق، ومفيدة ملجال إدارة البيانات، بل إهنا تدعم يف الوقت ذاته علم 

 .(Federer, 2016)البيانات 

خلاصة بتنمية املجموعات، وتنظيم إىل أن املعرفة املهنية ا (Soehner et al, 2010)وأشار سؤنِر وآخرون 

املعلومات، واكتشاف املصادر، وإدارة املستودعات تدعم إدارة البيانات وخدماهتا إىل أبعد حد. ويمتلك مكتبيو 

ا حاسام  يف بيئة علم البيانات عرب مجيع القطاعات املعرفية  ، فام يقوم (Burton and Lyon, 2017)البيانات دور 

 Dataيغطي دورة احلياة الكاملة إلدارة البيانات، حيث يبدأ عملهم عند خطط إدارة البيانات به مكتبيو البيانات 

Management Plans (DMP) التي يقومون خالهلا بالتعاون الوطيد مع الباحثني، وبعد ذلك يذهبون إىل ما ،
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نات، وحوكمة البيانات، وراء خطط إدارة البيانات، حيث ي عنى مكتبيو البيانات بجمع البيانات، وحفظ البيا

، وتوثيق جمموعات البيانات، ومشاركة البيانات، ومتثيل البيانات Metadataوإتاحة البيانات، ووصف البيانات 

Data Visualization ودعم حتليل البيانات، وتقييم جودة البيانات، واإلحالة املرجعية للبيانات، واالستشهاد ،

 .(Goben et al, 2016; Robinson and Bawden, 2017)بيانايت بالبيانات، والتدريب عىل الوعي ال

، ويمكن الوصولة  كام يتعني عىل مكتبي ي البيانات أن جيعلوا البيانات متاحة  وقابلة  لالكتشاف ومفهومة 

. وتتسم اختصاصات مكتبيي (Carlson et al, 2015; Fedrer, 2016)إليها، وقابلة  لالستخدام املتكرر 

أنه يتعني عىل  (Robinson and Bawden, 2017)بالتعدد، والتنوع، فكام أوضح روبينسون وبودين البيانات 

مع امتالك  -جنب ا إىل جنب  -مكتبي ي البيانات امتالك الكفاءة الفنية واإلملام بالتقنيات األساسية إلدارة البيانات 

قنيات البيانات، حيث إن استيعاهبم للبيانات جيب أن الدراية الواسعة باآلثار االجتامعية والثقافية واألخالقية لت

 يكون اجتامعي ا وتقني ا يف نفس الوقت.

وفضال  عن ذلك حيتاج مكتبيو البيانات إىل التآلف مع موضوع املعرفة طاملا أن جمموعات البيانات املعقدة 

تحولوا ليكونوا اختصاصيي جماالت تعتمد عىل املجال والسياق، وبعبارة أخرى، يتعني عىل مكتبي ي البيانات أن ي

Domain Specialists ملساعدة الباحثني يف التعبي عن احتياجاهتم إىل تنظيم البيانات، وإمدادهم بخدمات ،

. (Nielsen and Hjorland, 2014)البيانات يف جماالٍت خمتلفٍة من خالل إجراء الدراسات التحليلية للمجال 

ا من خالل املشاركة وفيام يتعلق بالعالقة بني مكتب ا كبي  ي ي البيانات والباحثني، فلسوف تشهد تلك العالقة تطور 

 .(Ekstrom et al, 2016)الفاعلة للمكتبيني يف عمليات البحث واالرتباط الوثيق بالباحثني 

رضورة العمل عىل الرتابط والتكامل بني  (Tempopir et al, 2012)وقد اقرتح تينوبي وآخرون 

، Data – Intensive Scienceالتطورات التقنية، وخربات املكتبي ني يف هذه األيام ملسايرة علم البيانات املكثفة 

وإتاحة الفرصة أمام املكتبيني لالضطالع بدور الرشيك الفاعل يف ابتكار املعرفة. ويف هذا اإلطار يكون مكتبيُّو 

. وباختصار، فإن جممل القول هنا، أنه يتعني عىل مكتبي (Goben et al, 2016)ت بمثابة مكتبيني ضمنيني البيانا

 البيانات إدارة وتقديم خدمات البيانات ملعاجلة دورة حياة البيانات الكاملة بفعالية واقتدار.

ا يف تعليم الوعي البيانايت، والتدريب امل ا كبي  رتبط به، وتقدم مدارس علم ويشهد الوقت الراهن تزايد 

املكتبات املعلومات يف اجلامعات بعض موارد املناهج الدراسية، التي يستطيع الطالب واملهنيون املتخصصون 

قصة "استخدامها الكتساب املعرفة التي جتعل منهم مكتبي ي بيانات مؤهلني. ولعل خي مثال عىل ذلك مقرر 

س ضمن برنامج ماجستي علم املكتبات واملعلومات الذي تقدمه جامعة ، الذي ي درَّ "Story of Dataالبيانات 

مم هذا املقرر ليغطي املوضوعات الرئيسية املتعلقة بإدارة City University of Londonلندن  ، وقد ص 
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اهيمية البيانات، ومهنة مكتبات البيانات، ويوازن هذا املقرر يف رؤيته بني كال النوعني من املعرفة: الفنية، واملف

. وتبني التغذية الراجعة (Robinson and Bawden, 2017)من ناحية، وبني النظرية والتطبيق من ناحيٍة أخرى 

لتدريس املقرر نجاحه الباهر يف تقديم الطالب إىل عامل الوعي البيانايت ومهنة مكتبات البيانات. وتقدم بعض 

، وجامعة شيفيلد University of Torontoرنتو مدارس علم املعلومات يف جامعاٍت أخرى، مثل: جامعة تو

University of Sheffield  ا مقررات ملهنة مكتبات البيانات أو إدارة البيانات عىل مستوى الدراسات أيض 

العليا. وتطلق العديد من املكتبات واملؤسسات مبادرات للوعي البيانايت، لتثقيف املكتبيني واملجتمعات البحثية 

سيميثونيان  –عىل سبيل املثال، تعاونت جامعة هارفارد مع مكتبة وولباتش التابعة ملركز هارفارد التي ختدمها، ف

، لتطوير Harvard – Smithsonian Center of Astrophysics Wolbach Libraryللفيزياء الفلكية  –

املكتبيون يف سياق هذا ، حيث يتعلم "تدريب املكتبيني عىل مهنة عامِل البيانات "برنامج تدريبي أطلق عليه 

. (www.altbibl.io)الربنامج أحدث أدوات معاجلة، وإدارة البيانات، وتطوير مهارات استيعاب البيانات 

وهيدف مرشوع الوعي املعلومايت بالبيانات الذي تم تنفيذه بواسطة املكتبيني العاملني بمكتبة جامعة ميتشجن 

University of Michigan Libraryامعة بوردو ، ومكتبة جPurdue University Library ومكتبة جامعة ،

، ... إلخ، إىل عقد دورات وورش عمل تعليمية للطالب وأعضاء هيئة University of Minnesota امينيسوت

 The Medical Library. وعىل صعيد آخر تقدم مجعية املكتبات الطبية (Carlson et al, 2015)التدريس 

Association ن برامج التعلم املستمر يف جمال إدارة البيانات لتدريب مكتبي ي البيانات، وت عد املبادرة العديد م

البيانات "واملعروفة بـ  The US National Institute of Healthالتمويلية للمعهد القومي األمريكي للصحة 

تهدف تدريب كٍل من املكتبيني توسعة  ملجاهلا التدريبي، حيث تنطوي عىل برامج تدريبية تس "الضخمة للمعرفة

 .(Florance, 2016)والباحثني عىل إدارة البيانات 

 أهمية نظرية الوثيقة لعلم البيانات -4-4

 النظرية الثنائية لعلم البيانات 4-4-1

لقد تزايد انقسام جمال البحث يف علم البيانات بني العلم واإلنسانيات بشكٍل ملحوظ. أما بالنسبة للفرع 

األول )العلم( فتمثل النظم، واألدوات، والنامذج، واملناهج العلمية املستخدمة يف مجع البيانات وحتليلها 

رع الثاين )اإلنسانيات( فتوضح اجلانب اإلنساين وإدارهتا جبهة البحث األمامية لعلم البيانات، وأما بالنسبة للف

القوي لعلم البيانات، وي عد األفراد أكثر العنارص املتصلة بعلم البيانات أمهية  إذا ما تم مقارنته بالعنرصين 

وحتتل موضوعات: أخالقيات البيانات، والوعي  .(Song and Zhu, 2016)اآلخرين: البيانات والتقنيات 

صية البيانات، ودعم اختاذ القرار أولويات االهتاممات البحثية يف هذا العلم الناشئ. ويطلق البيانايت، وخصو
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 The culturalالثنائية الثقافية اجلديدة "عىل تلك االهتاممات البحثية ما ي عرف بـ  (Floridi, 2016)فلوريدي 

neo-dualism" ز عىل الشكل من خالل الرتاكيب، واألساليب الكمية، فيام هتتم األخرى باملعنى ، فاألوىل ترك 

من خالل الدالالت، واألساليب النوعية، وتعمد مثل هذه الثنائية اجلديدة إىل تعميق االختالفات، وزيادة 

االنقسامات التي يتعني علينا إغفاهلا وجتاوزها. وال ي عدُّ مثل هذا االنشقاق األكاديمي اخلاص بعلم البيانات 

ىل علم املعلومات، حيث مرَّ علم املعلومات بتجربة انشقاق مثيلة عرب سنوات تطوره الناشئ باألمر الغريب ع

املمتدة، فعىل الرغم من اضطالع علم املعلومات بالبحوث ذات الصبغة التقنية جنب ا إىل جنب وبالتوازي مع 

ا ما يتالقيان، أو جيتمعان  .البحوث ذات الصبغة االجتامعية، والثقافية، غي أهنام نادر 

هذا ومل تتوقف املحاوالت الرامية إىل بناء جرٍس يساعد علم املعلومات عىل جتاوز أزماته االنقسامية عىل 

مر  األعوام؛ ففي إحدى الدوائر املستديرة التي نظمتها اجلمعية األمريكية لعلم املعلومات والتقنية 

Association for Information Science & Technology (ASIS&T)ح ما ، طرMa  ا تواصلي ا  –إطار 

تطوير رؤية متكاملة  Warnerعملي ا يعمل عىل جتاوز االزدواجية األبستمولوجية )املعرفية(، كام حاول وارنر 

. ومن ناحية أخرى (Fuller et al, 2013)تساعد يف سد الفجوة بني التوجه العلمي، واإلنساين للتخصص 

ىل تعقد بنية علم املعلومات؛ حيث يشي إىل أنه يتعامل مع الفهم الضوء ع (Buckland, 2000)يسلط بكالند 

اإلنساين، والعقيدة، وتقنيات املعلومات، والسياسات االجتامعية، ويعتقد بكالند كذلك بأن املشهد العام 

هج للتخصص إنام ينطوي عىل قدٍر من التعقيد، مما يستدعي من علامء املعلومات السعي إىل إتقان كٍل من: املنا

 األساسية، والتحليالت ذات النزعة اإلنسانية، وهي بطبيعة احلال ليست باملهمة اليسية.

ا من العلوم  (Wilson, 1996)ويبني ويلسون  ا واسع  أن جمال البحث يف علم املعلومات يتضمن نطاق 

العلوم االجتامعية،  بأن (Bates, 1999)االجتامعية إىل جانب القليل من اهلندسة عالية التخصص. ويقرُّ باتيس 

والعلوم اهلندسية هي أكثر االجتاهات املنهجية أمهية  بالنسبة لعلم املعلومات. ومن ثم فإنه يتعني عىل عامِل 

للتعامل مع كال االجتاهني؛ كي يؤدي وظيفته عىل نحٍو جيد. والسؤال  -عىل األقل  -املعلومات أن يكون متأهب ا 

قيق التكامل بني خمتلف االجتاهات واملناهج لتقديم األساس املنطقي الضمني املطروح اآلن، هل من املمكن حت

 لعلم املعلومات؟ واإلجابة نعم، إال أن األمر قد حيتاج إىل مزيد من الوقت.

وتشي الوثيقة إىل دليل يدعم إحدى احلقائق، حيث تدل عىل أي يشء ي عترب بمثابة إشارة إىل يشء ما يعادل 

ثق"، والفعل (Buckland, 1991 a, 1997)املعلومات ككيان  يعني: تقديم األدلة. واقتداء  برؤية  "وثَّق أو يوَّ

التي تقيض بأن الوثائق هي الركيزة األساسية التي يستند إليها علم املكتبات  (Buckland, 2000)بكالند 

دراسة الوثائق، وأن  أن شأن علم املكتبات واملعلومات هو (Robinson, 2014)واملعلومات، ترى روبينسون 
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ا  جمال علم املكتبات واملعلومات هو يف واقع األمر نفس جمال الوثائق، فمستقبل علم املكتبات واملعلومات إذ 

ا  بمستقبل الوثيقة، كام ترى روبنسون أن إنشاء الوثيقة، ونرشها، وإدارهتا،  -ال انفصام له  -يرتبط ارتباط ا وثيق 

دامها هي نفسها االصطالحات األساسية التي يقوم عليها علم املكتبات وتنظيمها، واسرتجاعها، واستخ

 واملعلومات.

بني اصطالحني أساسيني يف علم املعلومات: االصطالح الوثائقي،  Bucklandوقد ميَّز بكالند 

ويتضمن االصطالح الوثائقي االعرتاف باألسس املزدوجة وهي البناء ليس فقط عىل "واالصطالح احلاسويب 

ا عىل الكائنات البرشية )مستخدمي األدوات( كاألفراد، واجلامعات، األ سلوب والتقنية )األدوات(، ولكن أيض 

ا عىل ذلك يمكن القول بأن (Buckland, 1999) "واملجتمع، مع رضورة االهتامم باملعنى والقيم . وتأسيس 

 Theات، وتعد نظرية التوثيق اجلديد اصطالح الوثيقة يغطي مجيع األبعاد االجتامعية واهلندسية لعلم املعلوم

neo-documentation  ،التي تتضمن بشكٍل شمويل  مجيع أوجه دراسة الوثائق بأبعادها املعرفية، والتقنية

، وهي بذلك تقدم حال  مالئام  وواقعي ا للتغلب (Buckland Land, 2013)واالجتامعية بمثابة النواة هلذه النظرية 

صه.عىل مشكلة تقسيم علم   املعلومات، ووضع أساٍس متحٍد لتخص 

ل آنف الذكر إىل آنه قد يكون من الرضوري إبراز نظرية الوثيقة يف علم  ويرجع السبب وراء النقاش املطوَّ

البيانات، فام يعنيه علم البيانات هنا ليس البيانات ألغراض العلم وال األدوات التطبيقية ألغراض معاجلة 

ا Science of Dataيه هنا هو العلم اخلاص بالبيانات البيانات، وإنام ما يعن . ويف حني يشهد علم البيانات تطور 

ا، فإنه يعاين من تفاقم مشكلة تقسيم التخصص، والتي أوجدهتا نظرية الثنائية  ا ورسيع  . Theory dualismمطرد 

به عن اجلانب االجتامعي، وكام لوحظ عىل أرض الواقع، فإن اجلانب العلمي، واهلنديس لعلم البيانات ينأى 

واإلنساين والعكس بالعكس. وينزع علامء البيانات إلبداء مزيٍد من االهتامم بالبحث يف العلوم والتقنية )العلوم 

الصلبة( واالفتخار بألقاهبم العلمية، يف حني يدرك اآلخرون ممن ينتمون إىل جمتمع علم البيانات قيمة البحث 

لينة(، باعتبارها القوة الباعثة عىل تطوير التخصص واالرتقاء به. وإذا ما استمرت يف جمال العلوم النظرية )ال

ة األكاديمية بني كال اجلانبني لعلم البيانات يف االتساع، فلسوف ينتهي األمر بالتخصص إىل االنقسام ال  اهلوَّ

 حمالة، فضال  عن تزايد االهتاممات والرؤى املتصارعة.

ئقي، فإنه من املمكن بل ومن الرضوري تطبيق نظرية الوثيقة وتفعيلها لسد وكام يبني االصطالح الوثا

الفجوة يف علم البيانات. ولكي تتسم نظرية الوثيقة بالفعالية، جيب أن تصطبغ التقنية يف نظرية الوثيقة بالطابع 

عىل معاجلة البيانات  الرسمي وأن تتسم بالتلقائية من جهة، والعمل عىل احلد من تأثي التعليم، وتنظيم املعرفة

من جهٍة أخرى، حيث إن املعرفة وهي العلم والتعلم املرتبطان بنظرية الوثيقة عادة  ما جتنح إىل مقاومة املعاجلة 
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. وبناء  عليه فإننا حني نقوم بدراسة املعرفة والعلم، نتعامل بالرضورة مع موضوعات (Buckland, 2014)اآللية 

اإلنساين والعقيدة، وتقنيات املعلومات، والسياسات االجتامعية، ويف مثل تلك  غاية  يف التعقيد مثل: الفهم

 "يتعني علينا أن نتعلم العمل مع كل  من األساليب األساسية، والتحليالت ذات الطابع اإلنساين"املواقف 

(Buckland, 2000) . 

إىل أنه  (Buckland and Lund, 2013)كيف يتسنى لنظرية الوثيقة أن تغطي كليهام؟ يشي بكالند ولوند 

، وأوتليت Leibniz، وليبنيز Druryال يمكن حتقيق ذلك إالَّ من خالل التأكيد عىل ما ذهب إليه كٌل من: 

O"tlet وبريت ،Briet ،وغيهم، وإكساب اهلدف واألسلوب أمهية  ال تقل عن تلك التي حتظى هبا التقنية ،

العلمية، واالجتامعية، واإلنسانية لنظرية الوثيقة. وعىل نفس وهكذا يمكن عبور الفجوة وتوحيد اجلوانب 

النهج، يتعني عىل علامء البيانات معاجلة القضايا العلمية، واإلنسانية، وعدم تفضيل أحدمها عىل اآلخر. ويمكن 

املتامسك  للبحث يف جمال علم البيانات حتقيق التكامل بني األبعاد الفنية، واالجتامعية وإنشاء األساس النظري  

 إذا ما اتبع نظرية الوثيقة،  و أساليبها.

 البيانات والوثيقة: جتسيد املعلومات يف كيان -4-4-2

البيانات والوثيقة كيانان حيل أحدمها حمل اآلخر، وي ستخدمان بشكٍل تباديل  يف بعض املواقف، فهام يؤديان 

الكيانات  "وظائف متشاهبة داخل نفس املستوى الداليل لنظم املعلومات. وتعترب املعلومات كيشء، و تعني 

، أحد املستويات "لومات لكوهنام ينضحان باملعلوماتاملادية مثل: البيانات، والوثيقة اللذين يتم نعتهام بأهنام مع

لإلشارة إىل  "وثيقة"التي حتظى باالنتقاد، ال سيَّام فيام يتصل بمفهوم املعلومات، ويمكن استخدام كلمة 

. إن اخلصائص املادية، وامللموسة للمعلومات هي فقط التي تتيح (Backland, 199a)املعلومات ككياٍن مادي  

، سواء أكانت نظام  خبية أم نظام  السرتجاع املعلومات، القدرة عىل معاجلتها بشكٍل مبارٍش ISsمات لنظم املعلو

(Buckland, 1991 a,b) وبمعنى آخر فإن الوثيقة هي الفئة الوحيدة من الكيانات الداللية التي يتسنى لنظم .

 "صطلح املناسب للمعلومات كيشءاملعلومات االضطالع بتشغيلها؛ ويف غضون ذلك تعترب البيانات هي امل

(Backland, 1991 b) ،وإنه ملن ". وعىل هذا النحو يكون كلٌّ من: البيانات، والوثيقة مرادفني لبعضهام البعض

ا عدم التمييز القاطع بني البيانات والوثيقة والنص  .(Buckland, 1991 b) "احلكمة إذ 

ا عىل هذا التكافؤ املفاهيمي، يمكن للبحث يف علم البيانات أن يتبنى نظريات الوثيقة العامة، وما  وتأسيس 

تنطوي عليه من نظريات مجع الوثيقة، وتنظيمها، واسرتجاعها، وبثها، وإدارهتا، واستخدامها إلثراء نظرياهتا 

إىل اخلاصة. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن البحث النظري يف علم البيانات قد تم إغفاله إىل درجٍة كبيٍة، وباإلضافة 
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ذلك، فإن الفرصة سانحة أمام علم البيانات لتكريس البحث النظري يف التخصص بعمق من خالل استقطابه 

النظريات املناسبة مثل نظرية الوثيقة. فعىل سبيل املثال، يتعارض اكتامل البنية التحتية للنرش، واإلتاحة 

تحتية ملجموعات البيانات، التي ما تزال يف مراحلها الببليوجرافية يف عامل املواد املطبوعة عىل الورق مع البنية ال

الباكرة، كام جيب علينا النظر إىل إدارة البيانات باعتبارها علم الببليوجرافيا، ومن ثم فإنه من األمهية بمكان 

 .(Buckland, 2011)حتديث علم الببليوجرافيا حتى يتسنى التصدي إلدارة البيانات 

لثالثة أبعاد  The Theory of neo-documentation طرح نظرية التوثيق وأما املثال اآلخر فيتمثل يف

تكاملية للوثيقة، تربز جوهر عملية التوثيق: البعد التقني الذي يشي للملمح املادي للوثيقة، والبعد اإلدراكي 

ر عالقة األفراد العقلية بالوثيقة، والبعد االجتامعي الذي يرتبط باألدوار االجتام عية، واالقتصادية، الذي يصو 

. ويف الواقع، فإن األبعاد (Buckland, 2016)والسياسية للوثائق، وتتفاعل هذه األبعاد فيام بني بعضها البعض 

الثالثة للوثيقة ترتبط بالنموذج املادي، والنموذج اإلدراكي، ونموذج حتليل املجال اخلاص بعلم املعلومات عىل 

ة يف إطاٍر ذي بنيٍة متامسكٍة، ومن املتوقع أن يساعد طرح نظرية التوثيق اجلديد التوايل ، وتتكامل النامذج الثالث

بأبعادها الثالثة عىل هيكلة البحث يف فضاء علم البيانات، حيث يمكن لعلم البيانات إحراز مزيد من التقدم من 

جموعات البيانات، خالل الفحص الدقيق، والبحث املتعمق عن األوجه املادية، واإلدراكية، واالجتامعية مل

نظر إىل النامذج املادية، واإلدراكية،  وحينئٍذ تصبح نظرية علم البيانات كاملة مكتملة، وأكثر توازن ا رشيطة أن ي 

 وحتليل املجال التي تم عرضها يف إطار العمل ثالثي  األبعاد للتوثيق اجلديد بجدية.

يف  (Blair, 2006)ظٍر خمتلفة، فقد أشار بالير وينزع بعض الباحثني إىل تناول هذه القضية من وجهات ن

مقالِه املهم إىل أن تعقب االختالفات بني اسرتجاع البيانات، واسرتجاع الوثيقة قد يساعد يف الوصول إىل أسباب 

مشكلة عدم التحديد التمثييل. وجت  سد نامذج اسرتجاع البيانات واسرتجاع الوثيقة نظم املعلومات بدرجتيها 

القصوى من حيث عدم التحديد التمثييل عىل التوايل. ومن هذا املنظور، فإن البيانات والوثيقة كيانان الدنيا و

غي متصلني، غي أن كال  منهام حيتل مواضع خمتلفة من حيث عدم التحديد التمثييل، فهام يقعان يف سلسلة 

 ;Blair, 2006)ة عىل العمل مفاهيمية متصلة ذات مستويات خمتلفة من حيث الداللة، والبناء، والقدر

Oppenheim et al, 2003) ،" فمجموعة البيانات تتألف من الوثائق، وجمموعة البيانات هي إحدى أشكال

. ويمكن وصف النظرية يف علم البيانات عىل الوجه األمثل، إذا ما تم النظر إليها (Furner, 2016) "الوثائق

، فتطبيق نظرية الوثيقة العامة عىل جماٍل نوعي  حمدد مثل البيانات أمٌر بوصفها أحد األنامط اخلاصة لنظرية الوثيقة

 يمكن إدراكه.
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 بناء عىل علم البيانات الركني. -4-4-3

ل اهتاممه عىل التفاعل الثقايف؛ حتى يتسنى له التوافق مع نظرية الوثيقة  يتعنيَّ عىل علم البيانات أن يصب ج 

ا للحكمة الراسخة التي تقيض بأن علم البيانات هو علم وعلم املعلومات. وقد يبدو هذا كام  لو كان مناقض 

نظري هنديس التوجه. وعىل كل حال، فاحلقيقة هي أن البحث يف علم البيانات متتزج فيه الذاتية باملوضوعية. 

ا ل (Carter and Sholler, 2016)وت بني دراسة كارتر وشولر  وجهة أن حتليل البيانات يتسم باملوضوعية طبق 

نظر املامرسني لوظائف حمليل البيانات، بيد أن عملية تقييم نتائج التحليالت تتصف بالذاتية، ومن ثم فهي ختتلف 

من شخٍص آلخر دون أدنى شك، ونحن نرى بأن املعرفة البرشية، والتعلم هي عنارص حيوية ورضورية لعلم 

وكذلك األساليب التي نسلكها يف الوصول  ففي سياق دراسات املعلومات، فإن كل ما نعرفه "املعلومات، 

 .(Buckland, 2012) "للمعرفة هو من قبيل االستفسار الثقايف وحسب

وباإلضافة إىل ذلك، يتسم جمال علم البيانات بأنه جماٌل ثقايفٌّ بامتياز بحكم طبيعته. وبالنسبة لنظرية الوثيقة 

ا جودة الثقافة. والوقائعية  هي وضٌع ثقايف، حيث متتلك الوثائق عنرص اإلثبات  Facticityفهي تتضمن أيض 

وة عىل ذلك، فإن الوثائق تتوغل يف حياة األفراد، الذي جيب إدراكه من خالل قواعد الثقافة املتعارفة. وعال

 / 2006]. ونستشهد هنا بام قالته سوزان بريت (Buckland, 2016)وتشكل املعتقدات، واملجتمع، والثقافة 

1951] Suzanne Briet  أسلوٌب ثقايفٌّ جديٌد، وأما املفتاح اآلخر املرتبط باملفهوم يف نظرية "، إن التوثيق هو

ا لإلنسانيات الوثيقة وه . إن التعبي عن املعنى وتفسيه (Buckland, 2007)و املعنى، في نظر إليه باعتباره حمور 

إنام يعتمد عىل الثقافة؛ فاملعنى هو مطية الثقافة، وهذا هو ما أردنا توضيحه، فنظرية الوثيقة تراعي االعتبارات 

 يربز الطبيعة الثقافية له. الثقافية، فمن شأن دمج نظرية الوثيقة يف علم البيانات أن

ويمكن لتأسيس اإلطار النظري اخلاص بعلم البيانات، واملعتمد عىل الثقافة أن يعمل عىل تغيي وجهة 

عىل املعنى، ويبحث  -باعتباره علام  ركين ا )حقيقي ا( -التخصص نحو املستوى األعىل. وكام يركز علم املعلومات 

خ قواعده يف السياق (Buckland, 2017)ظاهرة املعلومات يف سياٍق ثقايف   ، يتعني عىل علم البيانات أن يرس 

الثقايف، وأن يسعى إىل بلوغ مراتب العلم الركني )احلقيقي( بدال  من كونه علام  أولي ا )غي ناضج(. ونحن نقر 

اء، والتنقيب يف بطبيعة احلال باألمهية الكبية لألساليب النظرية، والكمية مثل: تعلم اآللة، وعلم اإلحص

ن علم البيانات من النمو  البيانات، غي أنه ينبغي التأكيد عىل أن االعتامد عىل تلك األساليب وحدها لن يمك 

واالرتقاء، والتحول إىل ختصٍص أسايس  أو عام يف منظومة العلم، وما من سبيل إلدراك تلك الغاية سوى 

 باالعتامد عىل الثقافة.
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 ستنتاجات ختاميةا

ملا كانت عليه البدايات  (Brooks, 1991)يد الوضع الراهن إىل األذهان الصورة التي رسمها بروكس يع

م، حيث 1966يف عام   University College Londonاألوىل لتعلم علم املعلومات يف كلية لندن اجلامعية 

م احلوارات متعددة كانت مدرسة املكتبات تتبع كلية اآلداب، ومل يكن هلا حينئٍذ صوت مسموع يف خض

التخصصات لعلوم املعلومات، حيث يذكر بأنه كان من الصعوبة بمكان وضع تصوٍر للطريقة التي يمكن من 

خالهلا تطوير علم معلومات ذا باٍل يف مدرسة مكتبات يف تلك احلقبة، ومرَّ نصف قرٍن من الزمان، وتغيت 

ا، وتضطلع اليو ا جوهري  م مدارس علم املكتبات واملعلومات يف الواليات املتحدة، األشياء عام كانت عليه تغي 

واململكة املتحدة، والدول اآلسيوية بدوٍر رضوري  وريادي  يف بعض األوقات، لدراسة التخصصات البينية 

لعلم املعلومات. إن البحث، والتعليم املرتبطني بعلم املعلومات يف مدارس علم املكتبات واملعلومات وصال إىل 

ٍة غي مسبوقٍة من النمو واالزدهار، وربام كانت األفضل عرب تاريخ علم املعلومات املمتد، وملواجهة مرحل

التحديات والفرص اخلاصة بعلم البيانات، فال يوجد سبب يدعونا لالرتياب فيام يمكن أن يقدمه علم 

عل مع ذلك الرشيك األسايس املعلومات من مسامهاٍت متميزٍة لدعم علم البيانات، ومن ثم اإلفادة من التفا

 والقوي لعلم البيانات.

 كر وتقديرش

، ضمن "علم املعلومات إىل علم البيانات"تعتمد هذه الورقة البحثية عىل العرض الشفهي املعنون بـ: 

 iConference، يف مؤمتر علم املعلومات iSchoolsورشة عمل االجتاهات احلديثة ملدارس علم املعلومات 

لة من 2017، الصني، Wahanاملنعقد يف واهان  . وهذه الورقة البحثية هي إحدى إنجازات املرشوعات املموَّ

الفريق اإلبداعي "، و"رعاية أفضل املواهب الوطنية": Tianjin Normal Universityجامعة تيانجني العادية 

آلية مواجهة املعلومات املتاحة عىل  "، و"التمويل الوطني للعلوم االجتامعية"، و"للشباب األكاديمي املتميز

 (.18BTQ068. )رقم "اخلط املبارش املعتمدة عىل عالقات املعلومات الداللية 
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