
 

 



 

 تنقيب البيانات فى مجال المكتبات والمعلومات : مراجعة علمية

 إعداد
 سها السيد منصور علوان

 المدرس المساعد بكلية االداب
 جامعة المنوفية

 -الملخص:

مجعال البيانعات  فع   تنقيعبتهد  المراجعة العلمية إلى مراجعة اإلنتاج الفكري المنشور فع  موضعوع 
   2019حتعى ععام  2010المكتبات والمعلومعات باللغعة العربيعة واإلنجليزيعة خعالل الفتعرن الزمنيعة معن ععام 

من خالل وص  وتحليل هعذا اإلنتعاج بهعد  التععر  علعى اإلتجاهعات العدديعة والنوعيعة والشعكلية والزمنيعة 
ى نقاط القعون والضعع  فع  معالجتعه لهذا اإلنتاج للخروج بأهم السمات الموضوعية لهذا اإلنتاج والتعر  عل

للموضوع   كذلك التععر  علعى جوانعب معالجعة الموضعوع فع  مجعال المكتبعات والمعلومعات ؛ معتمعدن فع  
ذلك على المنهج الببليوجراف  لدراسة اإلنتاج دراسعة كميعة   كعذلك المعنهج الوصع  بأسعلوبه التحليلع  بهعد  

 د سماته.وص  وتحليل الجوانب الموضوعية لجنتاج وتحدي

وتخرج المراجعة بمجموعة من النتائج والتوصعيات التع  ترمع  فع  النهايعة بتحديعد اإلتجاهعات البحثيعة 
الجديععدن والمسععتقبلية لدراسععة موضععوع التنقيععب عععن البيانععات فعع  مجععال المكتبععات والمعلومععات والتعع  يمكععن 

 تطبيقها ف  المكتبات ومراكز المعلومات.

 -المقدمة:

نولوجيععا وعلععى وجععه التحديعععد تكنولوجيععا المعلومععات   تععم انتععاج حجععم هائععل معععن مععا التقععدم فعع  التك
المعلومات ف  شكل رقم    مما أدى إلى تكوين مستودعات هائلة للبيانات.وما تعراكم وازديعاد  المعلومعات 
ف  هذه المستودعات   استمر التحعدي فع  كيفيعة اسعتخراج معرفعة مفيعدن منهعا. األمعر العذي أدى إلعى ظهعور 

لبيانعات بمثابعة نقطعة انطعالا إلجعراء اكتشعا  المعرفعة تنقيعب االبيانات كأدان لمعالجة الموق . إذ يععد  نقيبت
ف  قواعد ومستودعات تلك البيانات   وإجراء الستنباط المعلومات المخفية من مجموععات هائلعة معن قواععد 

جععال معن مجععاالت الحيععان البشععرية البيانععات اآلن عنصععرا ال غنععى عنعه فعع  كععل م تنقيعبالبيانعات. وقععد أصععبح 
 تقريبا.

 -أهداف المراجعة العلمية:

العلميععة إلععى تحقيععق مجموعععة مععن األهععدا  العامععة والمتخصصععة والتعع  يمكععن  المراجعععةاتجهععت هععذه 
 -عرضها كالتال :

 -األهداف العامة:

إلعى اإللمعام  – بإعتبارها التجربة األولى للباحثة فع  مجعال المراجععات العلميعة –هدفت هذه المراجعة 
بمراحل المراجعة العلمية والتعر  على كيفية إعدادها ألحعد الموضعوعات المتخصصعة   كعذلك هعدفت إلعى 
التعر  على مراحل وخطوات تنفيذ كل مرحلة من مراحلها   ويمكن إجمال األهدا  العامة لهعذه المراجععة 

 -ف  النقاط التالية:

 اعها والهد  من إعدادها.التعر  على مفهوم المراجعة العلمية وأنو -1
 التعر  على المناهج المتبعة ف  إعداد المراجعة العلمية. -2
 كيفية اإلختيار المنهج  لموضوع المراجعة العلمية وتحديد المنهج المناسب للموضوع. -3



 زكريا الرماديعروض وقراءات متخصصة / اشرا   أ.د.  أمان  

 

  

 -364 -                                                                      ( 2020  ديسمبر  –  كتوبرأ ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

التدريب على مراحل وخطوات إعداد المراجعة العلمية بدايةً من إختيار الموضوع وصياغة  -4
 بة العلمية لها.العنوان وصوالً للكتا

 التعر  على طرا ومعايير تقييم المراجعات العلمية. -5

 -أما عن األهداف المتخصصة لهذه المراجعة :

فه  أهدا  خاصة بإعداد مراجعة علمية لجنتاج الفكري المنشور ف  موضوع التنقيب عن البيانعات   
 -وهدفت إلى اآلت :

لتنقيب عن البيانات والذي تم جمعه من وص  وتحليل اإلنتاج الفكري المنشور ف  موضوع ا -1
 خالل مصادر تجميا اإلنتاج المختلفة.

 التعر  على االتجاهات والمجاالت المختلفة تنقيب البيانات. -2
 التعر  على أهم السمات الموضوعية لجنتاج الفكري ف  التنقيب عن البيانات. -3
جته لموضوع التنقيب عن محاولة التعر  على نقاط القون والضع  لجنتاج الفكري ف  معال -4

 البيانات.
 تحديد نقاط التميز لجنتاج الفكري العرب  ونقاط التميز لجنتاج الفكري األجنب  ) اإلنجليزي (. -5
 الوقو  على مدى معالجة موضوع التنقيب عن البيانات ف  مجال المكتبات والمعلومات. -6
اسة التنقيب عن البيانات والت  يمكن محاولة الخروج باإلتجاهات البحثية الجديدن والمستقبلية لدر -7

 تطبيقها ف  مجال المكتبات والمعلومات.

 -منهج المراجعة العملية:

اعتمدت المراجعة العلمية ف  إعدادها على المنهج الببليعوجراف    لمعرفعة اإلتجاهعات الكميعة والعدديعة 
إععداد قائمعة ببليوجرافيعة لهعذا لجنتاج الفكعري فع  موضعوع التنقيعب ععن البيانعات   والعذي يمكعن معن خاللعه 

اإلنتاج   كما اعتمعدت علعى المعنهج الوصعف  بأسعلوبه التحليلع  والعذي يهعد  إلعى مراجععة ووصع  اإلنتعاج 
 الفكري ف  الموضوع وتحليل اتجاهاته الموضوعية وتحديد السمات الموضوعية له.

 -حدود المراجعة العلمية:

 -سط أشكالها كالتالي:وضعت الباحثة حدود المراجعة العلمية في أب

 :تعالج المراجعة العلمية موضوع التنقيب عن البيانات ف  مجال المكتبات  الحدود الموضوعية
 والمعلومات.

 :تعالج المراجعة العلمية اإلنتاج الفكري ف  موضوع التنقيب عن البيانات الصادر  الحدود اللغوية
 باللغة العربية واإلنجليزية.

 :لمراجعة الرسائل العملية وبحوت المقاالت وأبحات المؤتمرات والكتب غطت ا الحدود النوعية
 وأخرى من أنواع اإلنتاج.

 :حددت الباحثة اإلنتاج الفكري الذي عالجته المراجعة العلمية ف  اإلنتاج المتاح  الحدود الشكلية
التنقيب عن  بشكل إلكترون  وعلى شبكة اإلنترنت بإعتباره  أول ما يقا أمام أو الباحثين ف  مجال

 البيانات.

 :غطت المراجعة العلمية اإلنتاج الفكري ف  موضوع التنقيب عن البيانات  الحدود الزمنية
 .2019حتى عام  2010المتخصص ف  مجال المكتبات والمعلومات منذ عام 
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 -أدوات المراجعة العلمية:

إلعى اتجعاهين لجنتعاج الفكعري قسمت الباحثة األدوات الت  اعتمعدت عليهعا فع  إععداد المراجععة العمليعة 
 -كالتال :

واعتمدت عليه الباحثة ف  التععر  علعى طبيععة المراجععات -:االول: اإلنتاج الفكري في المراجعات العملية
 العلمية وأنواعها ومراحل إعدادها... إلخ )مقاالت علمية عن المراجعات العلمية( مثل:

  (: طبيععععة 1المعلومعععات إلعععى معرفعععة )حشعععمت قاسعععم. المراجععععات العلميعععة ودورهعععا فععع  تحعععول
دراسععات عربيععة فعع  المكتبععات وعلععم المعلومععات: دار  -المراجعععات ونشععأتها وأوجععه اإلفععادن منهععا.

 .33:  9ص ص  -.1998  2  ع3مج -غريب للطباعة والنشر.

 ( إعداد المراجعات 2حشمت قاسم. المراجعات العلمية ودورها ف  تحول المعلومات إلى معرفة :)
 -دراسعات عربيعة فع  المكتبعات وعلعم المعلومعات: دار غريعب للطباععة والنشعر. -ة ونشرها.العلمي

 .33:  9ص ص  -.1999  1  ع4مج

مراجعععات علميععة متخصصععة فعع  موضععوع تنقيععب البيانععات وهعع  أحععد المراجعععات العلميععة اإلنجليزيععة 
 المتخصصة ف  الموضوع.

 Lorena Siguenza-Guzman, Victor Saquicela. Literature Review of Data 
Mining Applications in Academic Libraries: The Journal of Academic Li-
brarianship 41 (2015) 499–510. 

وتمثلت أدوات جما اإلنتاج الفكري ف  الموضوع ف  ثالت  -الثاني: اإلنتاج الفكري في تنقيب البيانات:
 مصادر أساسية ه :

 . Egyptian Knowledge Bankبنك المعرفة المصري  -
 . Google Scholarمحرك البحت العلم   -
 . Googleمحرك البحت العام  -
-   .Research Gate 

قاعدن بيانعات الهعادي (   وقواععد البيانعات األجنبيعة )  –ووفقاً لقواعد البيانات العربية ) دار المنظومة 
Elsevier – EBesco – Emerald .) 

قاعععدن بيانععات الهععادي(  - Google Scholar – Googleالثالثععة )معا مالحظععة أن نتععائج المصععادر 
 صبوا ف  األساس ف  نتائج بحت دار المنظومة على بنك المعرفة المصري بنسبة كبيره.

 -متن المراجعة:

قسييمت الباحثيية المراجعيية العلمييية إلييى ثالثيية أجييزاء رئيسييية لسييهولة استعراضييها وهييذه األجييزاء 
 -كالتالي:

 لجنتاج الفكري.الدراسة الكمية  -
 الدراسة الموضوعية لجنتاج الفكري. -
 نتائج وتوصيات المراجعة. -
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  -مراحل إعداد المراجعة العلمية:

 -الدراسة الكمية لإلنتاج الفكري: -أوالً:

وهدفت هذه المرحلة إلى دراسعة اإلتجاهعات العدديعة والنوعيعة والشعكلية والزمنيعة لجنتعاج الفكعري فع  
 -نات   وتضم المراحل التالية:موضوع تنقيب البيا

 -المرحلة األولى: تجميع اإلنتاج الفكري:

ولعيس  –هدفت هذه المرحلة إلى محاولة تجميعا وإنتقعاء اإلنتعاج الفكعري فع  موضعوع تنقيعب البيانعات 
 -وتشتمل هذه المرحلة على عدن خطوات نوضحها فيما يل : -حصره

 بشكل عام دون تحديد تخصص محدد و أوالً: اإلنتاج الفكري العربي:  ُ في الموضوع

التنقيععب فعع  البيانععات ( :  –التنقيععب عععن البيانععات  –مصععطلحات البحععت المسععتخدمة ) تنقيععب البيانععات 
وتعتبر المصعطلحات التع  تسعتخدم للتعبيعر ععن الموضعوح مصعطلحات واضعحة وصعريحة معن وجهعة نظعر 

ل مصععطلحات البحععت للوصععول إلععى نتععائج   الباحثععة   والتعع  تسععهل البحععت عنععه دون الحاجععة لتغييععر وتبععدي
وتعتبععر هععذه سععمه مميععزن للموضععوع   كمععا ان المصععطلحات الثالثععة السععابقة تسععتخدم فعع  كثيععر مععن األحيععان 

 بالتبادل ف  المصدر الواحد. 

تععم تجميععا اإلنتععاج الفكععري العربعع  علععى أسععاس الفتععرن الزمنيععة المحععددن مععن قبععل فعع  حععدود المراجعععة 
 (.2019:  2010العلمية )

عند البحعت بشعكل ععام دون تحديعد فتعرن زمنيعة  : البحث في بنك المعرفة المصري ُ دار المنظومة و
  وبععالنظر للفتععرن الزمنيععة  2000( نتيجععة   كععان بععدايتها مععن عععام 158ظهععرت نتععائج البحععت متمثلععة فعع  )

 تسجيلة (. 7   4   2   1( فقد تراوحت نتائج البحت فيها ما بين )2009:  2000المستبعدن )

( نتيجعة موزععة 139تم فرز النتائج وتحديد الفترن الزمنية  المقررن ظهعرت نتعائج البحعت متمثلعة فع  )
 -كالتال :

 و التوزيع الزمنى لنتائج الفرز1جدول ُ

 العدد نوع المصدر

 69 رسائل علمية

 64 بحوت مقاالت

 5 أبحات مؤتمرات

 1 عروض رسائل

 139 اإلجمال 

لمعرفعة المصعري محعدد بحعت   محكمعة      الحظت الباحثة ف  محددات البحت المتاحعة خعالل بنعك ا
( نتيجععة 67وباسععتخدام هععذا المحععدد علععى نتععائج البحععت المعروضععة تقلصععت نتععائج البحععت المعروضععة إلععى )

 -موزعة كالتال :
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 و نتائج البحث بالمحددات2جدول ُ

 العدد نوع المصدر

 61 بحوت مقاالت

 5 أبحات مؤتمرات

 1 عروض رسائل

 67 اإلجمال 

الخاصععة بالرسععائل العلميععة مععن نتععائج البحععت اإلجماليععة  كمععا الحظععت الباحثععة  اسععتبعاد نتععائج البحععت
 ( نتيجة.69المعروضة وه  )

وباعتبععار أن الرسععائل العمليععة صععادرن مععن خععالل جهععة أو مؤسسععة علميععة   وباعتبععار أن مععنح الدرجععة 
العلمية للرسائل قائم على مناقشة علمية علنيعة وخاضعا للجنعة حكعم ومناقشعة فهع  بعذلك تعدخل تحعت اإلنتعاج 

 لفكري المحكم حيت تمارس نوعاً أو درجة من التحكيم ؛ وبناًء على ذلك لم تستبعدها الباحثة من نتائجها.ا

لقد تم انتقعاء واختيعار اإلنتعاج الفكعري للمراجععة العلميعة: اعتمعدت الباحثعة فع  انتقعاء وتحديعد المصعادر 
قائمعة المحتويعات )فع  الرسععائل  –ن العنععوا [التع  سعتعتمد عليهعا فع  المراجعععة العلميعة علعى األسعس اآلتيعة: 

 .]المستخلص )ف  مقاالت الدوريات وأبحات المؤتمرات  -العلمية( 

%  معن 38( مصعدر معلومعات بنسعبة 53توصلت نتائج عملية االنتقاء واإلختيار إلعى اإلعتمعاد علعى )
 -(   موزعة كالتال :139إجمال  )

 و نتائج البحث المنتقاة3جدول ُ

 العدد نوع المصدر

 31 رسائل علمية

 20 بحوت مقاالت

 2 أبحات مؤتمرات

 53 اإلجمال 

 رسائل علمية عربية بلغة إنجليزية. 10مع مالحظة أن هناك 

% من إجمعال  النتعائج المعروضعة   وتمثلعت أسعباب اإلسعتبعاد 62( نتيجة بنسبة 86حيت تم استبعاد )
 -ف  األسباب التالية:

 قاالت(.م 6نتائج ) رسالة واحده و 7النتائج الت  تم تكرارها وتمثلت ف   .1

رسعالة  18مقالعة و 15نتيجعة )  33وتمثلعت فع   -بيانعات ببيلوجرافيعة فقعط  –النص الكامل غيعر متعاح  .2
 صفحة األولى منها فقط (. 24علمية متاح لها قائمة المحتويات و

 مقالة(. 24رسالة علمية و 22نتيجة ) 46نتائج تبعد عن الهد  الرئيس  وتمثلت ف   .3

ظهرت نتيجة واحدن ذات صلة بتنقيب البيانات وتم  :ديالبحث في قاعدة بيانات الها -
 استبعادها نظراً لتكرارها ) مؤمن النشرت  (.

بالبحت العام بمصطلح التنقيب عن البيانات :  Google scholar –Googleالبحث في  -
( ظهرت نتائج البحت pdfظهرت اآلال  من نتائج البحت   وعند استخدام محدد البحت )

 كالتال :
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 Googleنتيجعععة فععع  محعععرك البحعععت العلمععع   46/ و Googleتيجعععة فععع  محعععرك البحعععت ن 134

Schoral. 

( نتعائج جديعدن 9تم فعرز النتعائج وانتقعاء المصعادر التع  سعيتم تضعمينها للمراجععة العلميعة وتمثلعت فع  )
 -موزعة كالتال :

 و نتائج البحث فى محرك جوجل4جدول ُ

 العدد نوع المصدر

 2 رسائل علمية

 5 بحوت مقاالت

 2 أبحات مؤتمرات

 9 ال اإلجم

 -وتم استبعاد النتائج األخرى لألسباب التالية:

 نتائج وهمية. -1
 النص الكامل غير متاح ) بيانات ببليوجرافية فقط (. -2
 نتائج متكررن تم التوصل إليها بالفعل من خالل بنك المعرفة المصري. -3
 لم تدرج تحت الفترن الزمنية المحددن للمراجعة العلمية. -4

  نجععد أن المراجععة العلميععة لموضعوع تنقيععب البيانعات تضععم اثنعين وسععتين  بجمعا نتعائج البحععت النهائيعة
 ( مصدراً للمعلومات. 62)

 -ثانياً: اإلنتاج الفكري العربي المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات:

تمثل اإلنتاج الفكري العرب  الخاص بالتنقيب عن البيانات ف  مجال المكتبات والمعلومعات ضعئيل جعداً 
بنسبة اإلنتاج العرب  ف  الموضعوع فع  المجعاالت األخعرى   وتمثلعت المصعادر المتاحعة فع  معالجعة مقارنة 

الموضعوع فع  مجموععة صععغيرن معن المقعاالت المنشععورن ورسعالة علميعة واحعدن   ويمكععن توضعيح ذلعك فعع  
 -الجدول التال :

 و االنتاج المتخصص فى المكتبات باللغة العربية5جدول ُ

 العدد شكل المصدر

 10 مقاالت الدوريات

 1 رسائل علمية

 11 اإلجمال 

 -ثاً: اإلنتاج الفكري األجنبي المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات:ثال

زاد اإلنتاج الفكري األجنب  بنسبة كبيرن إلى حد معا فع  موضعوع تنقيعب البيانعات وتطبيقاتعه فع  مجعال 
المكتبععات والمعلومععات   ولكععن تقاربععت نسععبته إلععى نسععبة اإلنتععاج الفكععري العربعع  خاصععة فعع  الفتععرن الزمنيععة 

   -دن والت  تغطيها المراجعة العلمية   ويمكن توضيح ذلك اإلنتاج ف  الجدول التال :المحد
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 ة األجنبيةو االنتاج المتخصص فى المكتبات باللغ6جدول ُ

 العدد شكل المصدر

 9 مقاالت دوريات

 6 مراجعات علمية

 1 فصول كتب

 16 اإلجمال 

وترى الباحثة أنه ليس من الضروري إجراء دراسة كمية ونوعية لهذا اإلنتاج بإعتبار هعذه اإلتجاهعات 
رد سععرد القائمععة الببليوجرافيععة المتخصصععة فعع  معالجععة تنقيععب البيانععات فعع  مجععال المكتبععات واضععحة بمجعع
 والمعلومات. 

 -صعوبات هذه المرحلة ُ تجميع اإلنتاج الفكري وانتقائه و:

تعتبر هذه المرحلة من أصععب المراحعل بنسعبة كبيعرن   وتمثعل السعبب الرئيسع  فع  صععوبتها بالنسعبة 
 -للباحثة ف  اآلت :

 ن إعداد هذه المراجعة هى التجربة األولى للباحثة ف  إعداد المراجعات العلمية أ -
 صعوبة إعداد المراجعات العلمية والتمكن من مراحلها المختلفة . -

 -المرحلة الثانية: تحديد اتجاهات اإلنتاج الفكري:

تعاج الفكعري العذي تعم هدفت هعذه المرحلعة إلعى تحديعد اإلتجاهعات الكميعة والنوعيعة والزمنيعة... إلعخ لجن
 -حصره لمعالجة  موضوع المراجعة العلمية   وفيما يل  عرض لتلك اإلتجاهات:

  -أوالً: اإلنتاج الفكري العربي:

 -االتجاهات الكمية والنوعية: -1

مصععدر ) المتخصععص فعع  مجععال المكتبععات  73تمثععل اإلنتععاج الفكععري العربعع  للمراجعععة العلميععةف  
 -ى ( توزعت على حسب أنواعها كالتال :والمعلومات والمجاالت األخر

 و توزيع االنتاج المتخصص فى المكتبات باللغة اللعربية7جدول ُ

 النسبة العدد نوع المصدر

 %47 34 رسائل علمية

 %48 35 بحوت مقاالت

 %5 4 أبحات مؤتمرات

 - 73 اإلجمال 
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 و االتجاهات النوعية فى المكتبات باللغة اللعربية1شكلُ

يشععير إرتفععاع معععدل الرسععائل العلميععة لجنتععاج الفكععري فعع  موضععوع التنقيععب عععن البيانععات إلععى زيععادن 
ب عععن البيانععات فعع  المجععاالت المختلفععة عنععه مععن الجانععب النظععري. ) سععبب الجانععب التطبيقعع  لتقنيععات التنقيعع

 وداللة(. 

 10أمععا فعع  مجععال المكتبععات والمعلومععات فتزيععد نسععبة المقععاالت العلميععة عععن األنععواع األخععرى بنسععبة 
رسععالة علميععة   وترجععا الباحثععة أسععباب ذلععك فعع  عععدم تحديععد مالمععح التنقيععب عععن البيانععات فعع   1مقععاالت : 

 ل وما يرم  إليه من أهدا  بشكل واضح حتى اآلن.المجا

 -االتجاهات الموضوعية ُ المجاالت الموضوعية التي تناولت التنقيب عن البيانات و: -2

تعددت وتنوعت المجاالت والتخصصات الت  تناولت تنقيعب البيانعات معا بعين مجعاالت نظريعة وعمليعة 
البيانعات يععد مجعاالً حيويعاً للبحعت والدراسعة؛ ويوضعح  وتكنولوجية... إلخ   األمر الذي يشعير إلعى أن تنقيعب

 -الجدول التال  المجاالت المختلفة تفصيلياً وعدد المصادر ف  كل مجال:

 و االتجاهات الموضوعية8جدول ُ 

 عدد المصادر المجال عدد المصادر المجال 

 17 علوم الحاسب وتقانة المعلومات 3 االقتصاد

 11 التجارن 3 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 3 العلوم اإلحصائية 2 ية واإلجتماعية العلوم اإلنسان

 1 إدارن األعمال 1 علوم الويب

 1 التخطيط والتنمية 3 المحاسبة

 1 الطب 12 تكنولوجيا المعلومات

 1 العلوم والتكنولوجيا 1 نظم المعلومات

 2 الدراسات اإلستراتيجية 1 علوم الحاسب

 11 المكتبات والمعلومات

 73 اإلجمال 

 جاالت معاً بشكل أكثر تخصصاً وأكثر دقة يمكن إجمالها ف  المجاالت اآلتية:وبإجمال الم

 

34; 47% 

35; 48% 

4; 5% 

 اإلتجاهات النوعية

 رسائل علمية

 بحوت مقاالت

 أبحات مؤتمرات
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 و المجاالت الموضوعية9جدول ُ

 النسبة عدد المصادر المجال

 %41 30 تكنولوجيا المعلومات

 %25 18 التجارن واإلحصاء

 %15 11 المكتبات والمعلومات

 %8 6 اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

 %5 4 العلوم والتكنولوجيا

 %3 2 إلجتماعيةالعلوم اإلنسانية وا

 %3 2 التخطيط اإٍلستراتيج  والتنمية 

 

 

 و المجاالت الموضوعية2شكلُ

يوضح الشكل أن مجال تكنولوجيا المعلومات يمثعل النصعيب األكبعر معن اإلنتعاج الفكعري فع  موضعوع 
تنقيب البيانات   ويليعه تخصعص التجعارن واإلحصعاء   ويلعيهم تخصعص المكتبعات والمعلومعات ويرجعا ذلعك 

   -إلى األسباب التالية:

 تنقيب البيانات مجال تقن .أن  -
تنقيب البيانات يقوم على اكتشا  المعرفة الت  تعتمد أساسأ على المعلومات ) تكنولوجيا  -

 المعلومات (.  

وتستنتج الباحثة ممعا سعبق أن مجعال المكتبعات والمعلومعات هعو المجعال العذي يجعب أن يهعتم ويحتضعن 
م بدراسععة البيانععات والمعلومععات وتنظيمهععا وإتاحتهععا موضععوع تنقيععب البيانععات نظععراً ألنععه المجععال الععذي يهععت

 واإلستفادن... إلخ. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

تكنولوجيا 
 المعلومات

التجارن 
 واإلحصاء 

المكتبات 
 والمعلومات

اإلقتصاد  
والعلوم 
 اإلدارية

العلوم  
 والتكنولوجيا

العلوم 
اإلنسانية 

 واإلجتماعية

التخطيط 
اإلستراتيج  

 والتنمية



 زكريا الرماديعروض وقراءات متخصصة / اشرا   أ.د.  أمان  

 

  

 -372 -                                                                      ( 2020  ديسمبر  –  كتوبرأ ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 -االتجاهات الزمنية: -3

   -وتعرض هذه اإلتجاهات لسنوات نشر اإلنتاج الفكري ف  موضوع تنقيب البيانات كالتال :

 و التوزيع الزمنى لالنتاج10جدول ُ

 العدد اإلجمالي أبحاث المؤتمرات بحوث المقاالت الرسائل العلمية سنة النشر

2010 - 2 - 2 

2011 - 3 - 3 

2012 3 2 1 6 

2013 4 4 - 8 

2014 2 6 - 8 

2015 3 4 1 8 

2016 3 8 1 12 

2017 13 3 1 17 

2018 5 2 - 7 

2019 - 1 - 1 

 72 4 25 33 اإلجمال 

 

 

 يةو االتجاهات الزمن3شكلُ

تمثعل أعلعى سعنوات النشعر فع  موضعوع تنقيعب البيانعات  ولعم  2017يتضح من الرسم السابق أن سنة 
د الدقيق لسبب لذلك ولكنها ترجح أن السبب يرجا إلى أن أغلب اإلنتعاج الفكعري ويكعاد تستطا الباحثة التحدي

يكععون كلععه فعع  هععذه السععنة )رسععائل علميععة(   وتتبععا هععذه الرسععائل كليععة واحععدن لععنفس الجامعععة ) كليععة علععوم 
تخطعو  بالخرطوم ( وليس هعذا فقعط بعل أن معظعم هعذه الرسعائل –جامعة النيل  –الحاسب وتقانة المعلومات 

على منهجية واحدن بإختال  عينعة الدراسعة ممعا يشعير إلعى أن تسعجيل الموضعوعات البحثيعة غيعر قعائم علعى 
 أساس علم  سليم ولم يتسم بالموضوعية. 
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 -إتجاهات التأليف والنشر: -4

 :المؤلفون- 
: أعمعال فرديعة للمعؤلفين فيمعا ععدا ) معؤمن النشعرت    فعايزن عبيعد هللا   المؤلفون الرئيسيون -

 يام حايك( بواقا مصدرين لكل منهم.ه

 -: وتمثلوا ف  المشرفين على الرسائل العلمية ويوضحهم الجدول التال :المؤلفون الفرعيون -

 و المؤلفون الرئيسيون11جدول ُ

 عدد الرسائل المشرف عليها إسم المؤلف

 5 طارا عبدالكريم

 3 توفيق برهوم

 3 أشر  عثمان إبراهيم

 3 سي  الدين عثمان فتوح

 2 أحمد صالح الدين

 رون:الناش- 
 -مؤسسات النشر:

 -ويمثل الجدول التال  الناشرين ذات أعلى معدل للنشر:

 و مؤسسات النشر12جدول ُ

 عدد المصادر مؤسسة النشر أو المجلة العلمية

 رسالة 14 كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات -جامعة النيلين 

 رسائل علمية 6 كلية تكنولوجيا المعلومات –الجامعة اإلسالمية 

 مقاالت 3 سات التجارية ) محكمة (المجلة المصرية للدرا

 مقال 2 المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية ) محكمة (

 مقال 2 مجلة جامعة السودان المفتوحة ) محكمة (

 مقال 2 مجلة العلوم اإلدارية واإلقتصادية ) محكمة (

 مقال 2 مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوت ) محكمة (

 -قواعد البيانات:

 و قواعد البيانات13جدول ُ

 عدد المصادر البيانات قاعدة
Dissertations 31 

Ecolink 18 
Humanindex 4 

AraBase 2 
Edusearch 2 
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 -المرحلة الثالثة: فحص وتحليل اإلنتاج الفكري:

هععدفت هععذه المرحلععة إلععى التعععر  علععى العناصععر الموضععوعية التعع  تععم مععن خاللهععا معالجععة موضععوع 
تعر  على المناهج العلمية المتبعة ف  هذا اإلنتاج   وذلك للخعروج التنقيب عن البيانات   كذلك هدفت إلى ال

 -ف  النهاية بالسمات الموضوعية لهذا اإلنتاج الفكري وفيما يل  عرض لخطوات هذه المرحلة:

 -عناصر معالجة التنقيب عن البيانات ُفي الموضوع بشكل عام دون تحديد تخصص محددو: -1

 -اج الفكري الخاص بالتنقيب عن البيانات:تم تناول العناصر التالية ف  اإلنت

 مفهوم تنقيب البيانات.-  نبذه تاريخية. -
 فوائد تنقيب البيانات.-  مميزات تنقيب البيانات. -
 تقنيات تنقيب البيانات.-  أهدا  تنقيب البيانات. -
 نماذج تقنيات تنقيب البيانات.-  أنواع تقنيات تنقيب البيانات. -
 مهام تنقيب البيانات.-  ات.تصني  تقنيات تنقيب البيان -
 اهمية تنقيب البيانات.-  تطبيقات تقنيات تنقيب البيانات. -
 طرا التنقيب ف  البيانات.-  وسائل التنقيب ف  البيانات. -
 أدوات تنقيب البيانات. -  التنقيب ف  البيانات واكتشا  المعرفة. -

هنعاك نقعاط تفعرد أو تميعز لعبعض كل هعذه العناصعر تمعت معالجتهعا فع  جميعا اإلنتعاج الفكعري   ولكعن 
 اإلنتاج الفكري أو بعض المصادر ف  تناول عناصر أخرى باإلضافة إلى العناصر السابقة فيما يل  بيانها:

 (.2013فراس نائل هاشم ) –التقنيات المساعده ف  تنقيب البيانات  -
 (.2017شيماء ياس خصر ) –دور تنقيب البيانات ف  رفا أدار المؤسسات  -
 (.2017(   سلمى الشاذل  آدم )2016أحمد فايد أحمد ) –لتنقيب عن البيانات عناصر ا -
أحمد فايد أحمد  –معايير تقييم أدوات تنقيب البيانات   تطبيقات تنقيب البيانات ف  المكتبات  -

(2016.) 
(   الشاذلية عبدهللا   مناسك محمود 2015نجوى آدم إلياس ) –مراحل عملية تنقيب البيانات  -

(2017). 
 (.2018(   صالح الدين عمر عبدهللا )2017هبة إبراهيم محمد الحسن ) –نظم تنقيب البيانات  -
 (.2017هبة إبراهيم محمد الحسن ) –كيفية عمل نظام تنقيب البيانات  -
 (.2017مديحة مهدي الحسين   البدوي سعد البدوي ) –معمارية نظام التنقيب ف  البيانات  -
 (.2017البدوي سعد البدوي   سحر هاشم على محمد ) –البيانات التحديات الت  تواجه تنقيب  -
 (.02017البدوي سعد البدوي  –التخطيط لعمليات تنقيب البيانات  -
(   سحر 2016محمد عبداللطي  محمدان    فايزن عبيد هللا ) –استراتيجيات تنقيب البيانات  -

 (.2017هاشم على محمد )
 (.2018العجب ) المكتق  مصطفى –عيوب تنقيب البيانات  -
المكتف  مصطفى العجب   آدم على أحمد محمد  –البرامج المستخدمة ف  تنقيب البيانات  -

(2018.) 
صالح الدين  –التنقنيات الحديثة ف  بناء نماذج تنقيب البيانات   خصائص أدوات تنقيب البيانات  -

 (.2018عمر عبدهللا )
 (.2014قسم السيد ) خولة على –موارد معلومات عمليات تنقيب البيانات  -
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عناصر معالجة التنقيب عن البيانات ُفي تخصص المكتبات والمعلومات في اإلنتاج الفكري  -2
 -العربي واألجنبيو:

 مفهوه تنقيب البيانات. -
 عناصر تنقيب البيانات. -
 مراحل تنقيب البيانات. -
 مهام تنقيب البيانات. -
 أوجه اإلستفادن من تنقيب البيانات. -
 تنقيب الويب. -
 قسام تنقيب الويب.أ -
 آليات تنقيب الويب. -
 خوارزميات تنقيب الويب. -
 

 -المناهج العلمية المتبعة: -3

 
 عدد مرات استخدامه المنهج المستخدم

 2 المنهج النظري
 2 المنهج التطبيق 

 1 المنهج اإلستقرائ 
 1 المنهج اإلستنباط 

 3 المنهج التاريخ 
 2 المنهج الوصف 
 2 المنهج المقارن

 12 لمنهج الوصف  التحليل ا
 4 المنهج الوصف  التجريب 

 6 المنهج التحليل 
 3 المنهج المسح 
 2 المنهج الميدان 

 1 أسلوب التحليل الوصف 
 1 أسلوب التحليل اإلحصائ 

مصادر لم تذكر المنهج المستخدم ف  منهجية الدراسة   من بينهم دراسة واحعدن اكتفعت بكتابعة  6هناك 
 (. 2016 –الدراسة منهج البحت العلم   ) مرام عل  عثمان البدري    تستخدم

والجديد ف  هذا العنصر أن هناك عدد من المصادر لم تكت  بتناول تنقيب البيانات كموضعوع   ولكعن 
 -( مصادر وهم:6اكتشفت الباحثة أنها تستخدم أسلوب تنقيب البيانات كمنهج للدراسة وعددهم )

 (.2018آدم عل  أحمد محمد ).4 (.2018)المكتف  مصطفى العجب  .1
 (.2017مديحة مهدي محمد الحسين ).5 (.2010بسام عل  ) .2
 (.2017هبة مبارك موسى نصر هللا ).6 (.2017سلمى الشاذل  آدم ميرغن  ) .3

 

 

 (2014مؤمن النشرت  )
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 -ثانياً: الدراسة الموضوعية لإلنتاج الفكري:

وضععوع تنقيععب البيانععات وهععدفت هععذه المرحلععة إلععى اسععتعراض العناصععر الموضععوعية التعع  توضععح م
بالشرح والتفسير من خالل ععرض المفهعوم والعناصعر ومراحعل عمليعة تنقيعب البيانعات... إلعخ   واقتصعرت 
الباحثة ف  هذه المرحلة علعى تحليعل اإلنتعاج الفكعري المتخصعص فع  مجعال المكتبعات والمعلومعات فقعط معن 

 -مصدر كالتال : 26 اإلنتاج الفكري العرب  واألجنب  والذي تمثل ف  إجمال  عدد

 و االتوزيع الموضوعي اللغوى لموضوع التنقيب14جدول ُ

 أجنبي عربي نوع المصدر

 9 10 مقاالت دوريات

 6 - مراجعات علمية

 1 - فصول كتب

 16 10 اإلجمال 

وهذا إجمال  ما تم حصره من إنتاج فكري متخصص ف  موضوع تنقيب البيانات فع  مجعال المكتبعات 
ما تم الوصعول اليعه فع  العنص الكامعل (   و 2018إلى  2010والمعلومات ف  الفترن الزمنية المقررن ) من 

 له   واستبعدت رسالة علمية واحدن فقط ) عربية ( وذلك لعدم إتاحتها بالنص الكامل لها.

 -وفيما يلي استعراض موضوع تنقيب البيانات في مجال المكتبات والمعلومات:

 -نشأة تنقيب البيانات:

يأت  كأحعد  Web miningنات على الويب (  أن مفهوم التنقيب عن البيا2012يرى )مؤمن النشرت  
  حيعت يهعد  كعالً منهمعا إلعى اكتشعا  المعرفعة  Data Miningتطبيقات مفهوم التنقيب ف  قواعد البيانعات 

سواء من داخل قواعد البيانات أو من داخل مسعتودعات البيانعات علعى الويعب   وتطعور مفهعوم التنقيعب ععن 
فعع  قواعععد البيانععات   وهععو مجععال معرفعع  عمععل علععى توظيعع   البيانععات فعع  سععياا مجععال اكتشععا  المعرفععة

اإلحصاء والذكاء اإلصطناع  ف  معالجة محتوى قواعد البيانات   حيت يهعد  إلعى الخعروج معن مجموععة 
البيانعععات المخزنعععة فععع  قواععععد البيانعععات بمعلومعععات ذات دالالت ومؤشعععرات وتحويلهعععا إلعععى بنيعععة مفهومعععة 

 ن خاللها بعوامل وفرضيات جديدن ف  ظل المعطيات المتوافرن.إلستثمارها مره أخرى والتنبؤ م

 -مفهوم تنقيب البيانات:

( تنقيب البيانات بأنها   آلية تعمعل علعى تحليعل مجموععات معن البيانعات 2012يعر  )مؤمن النشرت  
المجععردن مععن خععالل توظيعع  خوارزميععات معينععة تعمععل علععى اسععتخراج أنمععاط محععددن إليجععاد عالقععات غيععر 

 عة أو لتلخيص البيانات بطرا جديدن ومفهومة وقابلة لجستثمار ف  اتخاذ القرارات  .متوق

( بأنه نمط من أنماط تنقيب البيانات يعمل علعى اكتشعا  المعرفعة 2014ويعر  تنقيب الويب )دراسة 
 من واقا تحليل محتوى صفحات ومواقا الويب وفقاً لموضوعاتها   كذلك ينطعوي هعذا العنمط علعى اكتشعا 

 بمؤشعرات المعرفة من واقا تحليل التعليقات والتغذية المرتعدن الناتجعة م قبعل القعارئين والمسعتفيدين للخعروج

 مختلفة. معرفية جوانب ف  تستثمر أن يمكن اهتمام

 Data البيانات  على التنقيب وبين Web Mining الويب على التنقيب من كل بين اإلختال  ويوضح

Mining   ياناتالب جما مرحلة ف Data Collect    البيانعات  تحظعى التقليديعة البيانات عن التنقيب نظم فف
 يكفل مما Database Management System البيانات قواعد إدارن نظم ف   والهيكلة والتنظيم بالحفظ

 تععد فهع  الويعب علعى التنقيعب فع  التجميعا وضا يختل    ولكن وأسرع أيسر بصورن معالجتها على القدرن
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 وهعذا محعددن   أشعكال أو قوالعب الويعب ضعمن بيانعات هيكلعة لععدم نظعرا الصععوبة والتعداخل غايعة ف  مةمه

 قواعد داخل التنقيب ف  عن المستخدمة كبير بشكل تختل  للمعالجة وخوارزميات آليات توفير يتطلب األمر

 (.2014البيانات )مؤمن النشرت  

أنها   عملية تحليل البيانات أو أنماط البيانعات بهعد  ( تنقيب البيانات ب2012ويعر  )محمود الجندي 
االستقصععاء عععن المعلومععات واكتشععا  بيانععات أو معلومععات جديععدن لععم تكععن موجععودن     وأضععح فعع  تعريفععه 
لتنقيب البيانات بأنها ليست نظاماً إلسترجاع المعلومات وإنما ه  ليست سوى عملية تجميا البيانات والعمعل 

 كتشا  معلومات جديدن )اكتشا  المعرفة(.على تحليلها بهد  ا

( مفهوم تنقيب البيانعات بأنعه عمليعة اسعتخراج غيعر تقليعدي للمعلومعات 2011ويتناول )محمد الصبح  
المطمورن ف  قواعد البيانات الضخمة األمر الذي من شأنه أن يتيح القعدرن علعى التنبعؤ ومسعاعدن المسعتفيدين 

 بطرا متنوعة. 

( تنقيععب البيانععات بأنهععا هعع  عمليععة تحليععل البيانععات مععن منظععورات 2016حمععد ويعععر  )أحمععد فععايز أ
مختلفععة واسععتخالص عالقععات بينهععا وتلخيصععها إلععى معلومععات مفيععدن   فهععو عمليععة الكشعع  والعثععور علععى 
معلومات ذات فائدن من خالل استعمال مجموعة من األدوات المعقدن   بعض من هذه األدوات تشمل أدوات 

 كاء االصطناع  والرسوم البيانية... إلخ.اإلحصاء والذ

ويرى أن هناك خطأ ف  التسمية إذ يبعرر ذلعك بعأن المقصعود معن التنقيعب هعو اسعتخالص المعرفعة معن 
كميات كبيرن من البيانات   ويمكن أن تكون التسمية المناسعبة هع  تنقيعب المعرفعة معن البيانعات وبإعتبعار أن 

 ير عنها بالتنقيب عن المعرفة. هذا المصطلح يعد طويالً فيمكن التعب

تنقيب البيانات بأنهعا تنقيعب البيانعات هعو واحعدن معن ععدد معن  (Archana Shirke , 2019)وتعر  
األدوات التحليليععة لتحليععل البيانععات. ألنهععا تتععيح للمسععتخدمين تحليععل البيانععات مععن العديععد مععن مختلعع  أبعععاد أو 

و أنماط بينها وأخيراً تلخيص العالقات ف  معلومات ومععار  زوايا   من خالل تصنيفها   وإيجاد عالقات أ
 محددن. 

كمععا تعععر  تنقيععب بيانععات الويععب بأنععه يمكععن تعريعع  تنقيععب الويععب علععى أنععه  مجموعععة مععن التقنيععات 
 واألدوات الكتشا  واستخراج المعلومات والبيانات تلقائياً من مستندات وخدمات الويب. 

( فع  مفهعوم تنقيعب البيانعات إلعى مفهعوم التنقيعب الببليعوجراف  Dr. T. Anuradha , 2013 وأشعار )
والعععذي عرفعععه بأنعععه عبعععارن ععععن  تطبيقعععات تقنيعععات اسعععتخراج البيانعععات الستكشعععا  أنمعععاط فععع  المعلومعععات 

نظرن ثاقبة ععن احتياجعات العتعلم والمعرفعة للمكتبعة والمسعتخدمين   Bibliomining الببليوغرافية   إذ يوفر 
 Bibliominingص خدمات المكتبة بشكل أفضل لتلبية هعذه االحتياجعات. ويمكعن أن تسعتخدم وبالتال  تخصي

أيضععا لتوقععا الطلععب علععى عناصععر جديععدن والحععد مععن خسععائر المخععزون   كمععا يمكععن اسععتخدام أيضععاً للتنبععؤ 
 باحتياجات المستفيدين ف  المستقبل. 

مناسب سواء في اإلنتاج الفكري العربي أو  وترى الباحثة هنا أن مفهوم تنقيب البيانات قد علوِلج بشكل
 األجنبي ، كذلك توضيح العالقة بين مفهوم تنقيب البيانات وتنقيب الويب.

 -أهداف تنقيب البيانات:

 -و أهداف عملية تنقيب البينات في ثالثة أهداف رئيسية كالتالي:2012يحدد ُمحمود الجندي 
 تحليل الظواهر المرئية. -1
 التثبت من نظرية ما. -2
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 تحليل البيانات للحصول على معلومات جديدن غير متوقعة. -3
وترى الباحثة أن األهداف الثالثة السابقة لتنقيب البيانات تثبت استخدام تطبيق تنقيب البيانات كأحد 

 مناهج البحث المستخدمة للبحث عن المعلومات.

 -عناصر تنقيب البيانات:

التنقيب عن البيانات بأنه يعتمد على أربعة عناصر  و من خالل مفهوم2016يستنتج ُأحمد فايز أحمد  
 -أساسية وهي:

 
 البيانات: ه  عبارن عن الحقائق واألرقام والنصوص الت  يمكن أن تعالج من قبل الحاسب. -1
 المعلومات: النماذج والعالقات بين تلك البيانات الت  تشكل معلومات مفيدن. -2
ى معرفة حول األنماط التاريخية أو التوقعات المعرفة: المعلومات السابقة يمكن أن تحول إل -3

المستقبلية  مثال معلومات عن حركة المبيعات والمشتريات للزبائن يمكن أن تزودنا بمعرفة عن 
 سلوكهم الشرائ   فيساعدنا ذلك ف  معرفة أي من المواد تحتاج إلى ترويج أكثر.

ا  المعرفة واتخاذ القرارات  فه  مستودعات البيانات: المستخدمة ف  التحليالت الزمنية واكتش -4
مصممة خصيصا الستخالص البيانات ومعالجتها وتمثيلها وتقديمها بصورن مناسبة لهذه 
األغراض  وتخزن كمية ضخمة من البيانات قد تكون من مصادر مختلفة  مثال عدن قواعد 

 بيانات من عدن نماذج.

 -في العناصر التالية: عناصر تنقيب البيانات (Archana Shirke , 2019)وتوضح 

 البيانات. -1
 والت  يتم بها تخزين وإدارن البيانات. -مستودع البيانات: -2
 أدوات التنقيب والتحليل. -3
وتتمثل ف  أدوات عرض المعلومات والمعرفة الجديدن مثل الرسوم البيانية  -أدوات العرض: -4

 والجداول.
 علومات.ويجب أن يتميز بالتخصص ف  تكنولوجيا الم -محلل البيانات: -5

وترى الباحثة أن اإلنتاج الفكري األجنبي تفوق في معالجة وتوضيح عناصر تنقيب البيانات عن اإلنتاج 
الفكري العربي ، إذ تمثل المعلومات والمعرفة منتج لعملية تنقيب البيانات والتي ذكرها اإلنتاج الفكري 

انات والذي يمثل عنصراً أساسياً ال غنى العربي كأحد عناصر تنقيب البيانات ، كذلك أهمل ذكر محلل البي
 عنه في عملية تنقيب البيانات.

 -مهام تنقيب البيانات:

( مهام تنقيب البيانات أيضاً بشعكل مناسعب   إذ اقتصعر فع  توضعيحها 2012لم يعالج )مؤمن النشرت  
ك اعتمعاداً علعى معا تعم على سرد القطاعات الرئيسية الت  تمثل أهم المهام التع  تقعوم بهعا تنقيعب البيانعات وذلع

ذكره ف  اإلنتاج الفكعري األجنبع  حعول هعذا العنصعر   ولعم يتنعاول هعذه المهعام بعالتعليق أو التفسعير أو حتعى 
 محاولة تطويعها على طبيعة ما تمتكله المكتبات ومراكز المعلومات من بيانات أو معلومات.

هعد  منهعا والعذي يعتحكم فيعه عوامعل ( مهعام تنقيعب البيانعات فع  إطعار ال2012يحدد )محمعود الجنعدي 
متعددن مثعل حجعم البيانعات ونوعهعا ومجعال نشعاط المؤسسعة ونوعيعة المعلومعات المطلوبعة ... إلعخ   وتتمثعل 

 -المهام الشائعة لتنقيب البيانات ف  التال :
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ويعتمد على إعادن تنظيم البيانات والتنقيب ف  أعماقها  -: Descriptive DMالتنقيب الوصف   -1
 خراج األنماط الموجودن فيها.الست

ويعتمد على استخدام البيانات القديمة وتحليلها للتنبؤ بما   -: Predictive DMالتنقيب التنبؤي  -2
 سيحدت ف  المستقبل. 

 -مهام تنقيب البيانات في مجموعة المهام التالية: (Archana Shirke , 2019)بينما تحدد 

مهمة استرداد المستندات وه  إما متاحة عبر اإلنترنت  العثور والبحت على الموارد: وتتمثل ف  -1
 أو من نصوص المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت.

 االختيار التلقائ  للبيانات والمعالجة السابقة للمعلومات. -2
 التحليل والتحقق من صحة البيانات: من خالل تفسيرها وتحليلها.  -3
 أنماط واتجاهات المستفيدين.التعميم: أى تعميم المعلومات بإعتبارها تمثل  -4

 -و مهام تنقيب البيانات في المهام التالية:(Sonu Mittal , 2016ويعرض 

بإيجاد خصائص مشتركة بين مجموعة من الكائنات ف  قاعدن البيانات وتصنيفها إلى   -التصني : -1
 طبقات متنوعة وفقا لنموذج التصني .

لبيانات الذي يحدد العالقة بين المتغيرات التابعة وهو واحد من بين تقنيات استخراج ا -اإلنحدار: -2
 والمستقلة   واالنحدار اإلحصائ  هو النموذج الرياض  الذي يشكل االتصال بين قيم المتغير.

/ الكائنات /  tuplesالتجميا هو وسيلة لتقسيم البيانات إلى مجموعة من )السجالت /   -التجميا: -3
 العينات( إلى عدن

 التشابه األول .مجموعات على أساس  -4
 نمذجة البيانات. -5
 التلخيص. -6

 -مراحل تنقيب البيانات:

( مراحل عملية تنقيعب البيانعات بالشعكل المناسعب   حيعت تنعاول تحعت 2012لم يعالج )مؤمن النشرت  
مراحل تنقيب البيانات لمراحل اكتشا  المعرفة بشكل عام وه  ) تنقيعة البيانعات   تكامعل البيانعات   اختيعار 

ات   تحويعل البيانعات   التنقيععب ععن البيانعات   تقيعيم البيانععات   واخيعراً تمثيعل المعرفعة (   حيععت أدرج البيانع
ضمن هعذه المراحعل مرحلعة تنقيعب البيانعات   ولكنعه لعم يوضعح بشعئ معن التفصعيل معا تنطعوي عليعه مرحلعة 

 تنقيب البيانات من خطوات ومراحل فرعية.

ة من خطوات تطبيق تنقيب البيانات وذلك بعد تجهيعز بيئعة ( مجموع2012فيما يضا )محمود الجندي 
 -العمل   وتتمثل تلك الخطوات ف  التال :

وفهم طبيعة البيانات الت  يتم التعامل معها   وذلك للتعر  على متطلبات   -تعري  المشكلة: -1
 العمل وتحديد الهد  من عملية التنقيب.

ت مكتملة ومحدثة كلما كانت النتائج على مستوى وكلما كانت البيانا  -تجميا وتجهيز البيانات: -2
 األهدا  المطلوبة.

وتعتبر هذه الخطون من أهم الخطوات ألنها عملية التخطيط لما هو مطلوب من   -بناء النماذج: -3
 تنقيب البيانات.

 من خالل توزيا البيانات وفحصها ومقارنتها بالنموذج.  -التحقق من صحة النموذج: -4
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ن خالل قياس مدى فعاليته وتطويره ف  بيئة عمله ليتناسب ما التطورات م  -تطوير النموذج: -5
 الحادثة ف  البيانات والمعلومات.

 إدارن البيانات. -6
 انتاج المعلومات الجديدن. -7
 تدقيق ومراجعة المعلومات. -8
 اإلنتاج النهائ  للمعلومات )العرض(. -9

ات مسعتديمة ال تتوقع  وال تنتهع  وبالنظر  لخطعوات تطبيعق تقنيعات تنقيعب البيانعات نالحعظ أنهعا خطعو
عند حد معين   فما ينتج عن هذه العملية من معلومات جديدن يكون مدخالً جديداً يضا  لما هو موجعود معن 
بيانات ويكون صالحاً إلجراء تلعك العمليعة عليعه معره أخعرى   ويظعل هعذا األمعر إلعى معا ال نهايعة شعأنه شعأن 

 المعرفة البشرية.

و المراحل التي تمر بها عملية تنقيب البيانات كعملية مستقلة في 2011 ويوضح  ُمحمد الصبحي
 -المراحل اآلتية:

 تحديد أهدا  التنقيب عن البيانات. -1
 من خالل اكتشا  وتجميا البيانات والتثبت من جودتها. -إدراك البيانات: -2
 صياغتها. من خالل اختيار البيانات ووصفها والتحقق من تكاملها ومن ثم -تجهيز البيانات: -3
 من خالل إعداد نموذج للبيانات واختبارها. -النمذجة: -4
 أي مراجعة النموذج وتقييم النتائج.  -تقييم البيانات: -5
 من خالل عرض النتائج واستخدامها وإعداد التقارير النهائية عن عملية التنقيب. -التنفيذ: -6

 -ل التالية:مراحل تنقيب البيانات في المراح (Archana Shirke , 2019)وتوضح 

التصني : يتم استخدام البيانات المخزنة لتحديد موقا البيانات  وتصنيفها ف  مجموعات محددن  -
 سلفا. 

التجميا: يتم تجميا عناصر البيانات وفقًا للعالقات المنطقية أو تفضيالت محددن  يمكن استخراج  -
 البيانات منها.

قا أنماط سلوكها واتجاهاتها   ويتكون استخراج البيانات:  ويتم استخراج البيانات وفق تو -
 -استخراج البيانات من خمسة عناصر رئيسية:

 استخراج وتحويل وتحميل البيانات على نظام مستودع البيانات. (1
 تخزين وإدارن البيانات ف  نظام قاعدن بيانات متعددن األبعاد. (2
 المعلومات. توفير الوصول إلى البيانات لمحلل  األعمال والمتخصصين ف  تكنولوجيا (3
 تحليل البيانات عن طريق برنامج التطبيق. (4
 تقديم البيانات بتنسيق مفيد   مثل: الرسم البيان  أو الجداول. (5

ومن وجهة نظر الباحثة أن اإلنتاج الفكري األجنبي تميز في معالجة مراحل تنقيب البيانات وخاصياً 
نيات وبيين الخطيوات التيي تشيتمل عليهيا كيل عند فصل المراحل األساسية التي تمر بها عملية تنقيب البيا

مرحلة ، في حين أن اإلنتاج الفكري العربي أدرجها جميعاً تحت مراحل تنقيب البيانيات دون التميييز بيين 
 المراحل األساسية والخطوات الفرعية لهذه العملية.

 -عالقة تنقيب البيانات بتخصص المكتبات والمعلومات:
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طبيعة تنقيعب البيانعات تشعبه إلعى حعد كبيعر طبيععة علعم المعلومعات   ( أن 2012يرى )محمود الجندي 
حيت أن علم المعلومات له ارتباطات متعددن بعدن علوم يستتخدم أدواتها وأساليبها سواء ف  جوانبه النظريعة 
أو التطبيقيععة   لععذلك البععد مععن التأكيععد علععى عالقععة تنقيععب البيانععات بعلععم المعلومععات   حيععت أن بيئععة العمععل 

ألساسععية لتنقيععب البيانععات تعتمععد علععى قواعععد ومخععازن البيانععات مععن خععالل الحاسععب اآللعع  مععا اسععتخدام ا
الخوارزميات اإلحصائية ف  إطعار معا تمليعه طبيععة علعم المعلومعات معن خعالل تصعور اإلحتياجعات المتباينعة  

 لألفراد والمؤسسات من المعلومات.

 -المعلومات: التطبيقات الممكنة لتنقيب البيانات في مرافق

(  مجععاالت اسععتفادن تخصععص المكتبععات والمعلومععات لهععذه التقنيععة 2016يوضععح )أحمععد فععايز أحمععد  
 -وتطبيقها ف  المكتبات من خالل استخدامها ف  اآلت :

 استخدام خالل من حيت المكتبة  مقتنيات ف  الثغرات إذ تمكن من معرفة  -إدارن مقتنيات المكتبة : -

 معروفة تكن لم ودقيقة جديدن رفية ما أنماط على الحصول البيانات يمكن عن التنقيب خوارزميات

 الفرصة القرار متخذي أمام يصبح مما الزيادن  وأوجه ف  المقتنيات القصور أوجه لنا تبين قبل؛ من

 جهة. من أكثر ف  مقتنياتهم تقييم ف 
 تجاه المستفيدين سلوك دراسات من خالل استخدامها ف  -إدارن البيانات الخاصة بالمستفيدين: -

 الرقمية. بيئة الشبكات أو التقليدية البيئة ف  سواء المكتبة مجموعات
 أوجه ف  الترشيد بعض هناك يصبح الحديثة   هذه التقنية آليات فمساعدن - :الميزانية صر  أوجه -

 انيةالميز قصور ما فيها التفكير الممكن عدم من كان جديدن لجوانب وتوفيرها الميزانية صر 

 لتغطيتها حيت تؤدي هذه التقنية إلى إعادن هيكلة جديدن إلدارن المكتبة. 

( أن مرافق المعلومات تستطيا إضافة أبعادا جديدن لخدمات المعلومعات 2012ويرى )محمود الجندي 
الت  تقدمها للمسعتفيدين   معن خعالل اسعتخدام تقنيعات تنقيعب البيانعات فعى الحصعول علعى مصعادر المعلومعات 

متاحععة بمرافععق المعلومععات األخععرى أو عبععر الويععب   كمععا تسععتطيا اسععتخدامها فععى تحسععين كفععاءن بعععض ال
العمليععات الفنيععة  إلععى جانعععب تحليععل اتجاهععات المسعععتفيدين وتنميععة المععوارد البشعععرية ؛ وتتمثععل بعععض هعععذه 

 -االستخدامات ف :

 البحت على شبكة الويب. -
من خالل استخدام أسلوب قاعدن االرتباط تحسين كفاءن عمليتى التكشي  و االستخالص    -

Association Rule .يمكن تحليل النصوص الكاملة أو مستخلصات البحوت 
 تحليل اتجاهات المستفيدين. -

( أن أوجه ومجاالت اإلستفادن من تنقيب البيانعات فع  المكتبعات (Yongguang Chen 2014ويرى 
 -ومراكز المعلومات ف  النقاط التالية:

التعر  على اتجاهات واحتياجات المستفيدين من المكتبات بناًء على ما  -ستفيدين:دراسات الم -
يتوافر للمكتبة من معلومات عن المستفيدن وأرآئهم واتجاهات اإلستعارن والبحت الخاصة بهم... 

 إلخ. ) بناء نظام معلومات سخص  للمستفيدين ف  المكتبات (
الخدمات المرجعية للمستفيدين من خالل إدارن  استفادت منها ف  تطوير -خدمات المعلومات: -

المعلومات الببليوجرافية للمصادر الحديثة المتاحة على شبكة الويب  وإعالم المستفيدين بها بما 
 يلب  احتياجاتهم.

من خالل إدارن وتحليل البيانات الضخمة المتاحة أمام المكتبات واستخراج  -معالجة البيانات: -
 معار  جديدن
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حيت استفادت المكتبات من تقنية تنقيب البيانات ف  تخصيص موارد المكتبة  -مجموعات:إدارن ال -
 من مصادر المعلومات المتاحة على الويب.

( أنه يمكن اإلسعتفادن معن تقنيعات تنقيعب البيانعات فع  اسعتخراج Dr. T. Anuradha , 2013 ويرى )
لخعدمات التع  تقعدمها المكتبعات وتحسعين فعاليععة البيانعات الضعخمة المتعلقعة بأنظمعة المكتبعات لتحسعين جععودن ا

 العملية الوظيفية الداخلية للمكتبات. 

 -خطة عمل تنقيب البيانات في مرافق المعلومات:

( أن لضمان تحقيق عملية تنقيب البيانات لمهامها فإن خطة تنفيعذها يجعب 2012يرى )محمود الجندي 
 -أن تقوم على أربا محاور أساسية كالتال :

 البيانات المراد التنقيب بها. قواعد 
 .المعرفة المراد التنقيب عنها 
 .التقنيات المستخدمة للتنقيب 
 .التطبيقات الممكنة لتنقيب البيانات 

 -متطلبات التعامل مع تنقيب البيانات في مرافق المعلومات:

ألساسعية ( أن التعامل ما تنقيب البيانات يتطلب مجموععة معن المهعارات ا2012يرى )محمود الجندي 
 -كالتال :

 مهارات تحليلية. -1
 مهارات تقنية. -2
 مهارات إحصائية. -3

ويضا  إلى ما سبق مهارا أخرى عامة مثل التصور والتخيل والتوقا والتنبؤ والمرونعة والقعدرن علعى 
 اتخاذ القرارات.

وتعتبععر هععذه الخطععون مهمععة جععداً فعع  تحديععدها والوقععو  عليهععا   إذ مععن الضععروري تحديععد المهععارات 
صععفات التعع  يجععب أن يتحلععى بهععا محلععل البيانععات حتععى يمكنععه مععن تنفيععذ عمليععة تنقيععب البيانععات بالشععكل وال

 الصحيح والذي يؤدي الغرض منها.

 -نتائج المراجعة العلمية: -ثالثاً:

وتتناول الباحثة ف  هذه المرحلة أهم النتائج التع  توصعلت إليهعا المراجععة العلميعة فع  موضعوع تنقيعب 
مجال المكتبات والمعلومات   وقعد صعنفت الباحثعة نتعائج مراجعتهعا إلعى ثعالت اتجاهعات رئيسعية البيانات ف  

 -كالتال :

 اتجاهات تنقيب البيانات ف  مجال المكتبات والمعلومات. -
 سمات اإلنتاج الفكري )العرب  واألجنب ( ف  معالجة موضوع تنقيب البيانات. -

 -المعلومات:اتجاهات تنقيب البيانات في مجال المكتبات و -1

ركعزت الباحثعة عنعد تحديععد نتعائج مراجعتهعا واستعراضعها ألدب الموضععوع علعى تحديعد إتجاهععات 
تنقيب البيانات ف  مجال المكتبات والمعلومات   والت  يمكن أن تلخصها الباحثة فع  ععدن جوانعب تمثعل 

 -صة به كالتال :وظائ  المكتبة أو مركز المعلومات   وينطوي كل جانب منها على اإلتجاهات الخا
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 -خدمات المعلومات: - أ

 -وتتمثل اتجاهات تنقيب البيانات ف  خدمة المعلومات والمستفيدين ف  التال :
 

    أدان من أدوات استرجاع المعلومات   وخاصة بيانات الويب   مستودعات البيانات على الويب
 بيانات النصوص والمصادر المتاحة على الويب.

 حقول المعلومات ف  قواعد البيانات العالئقية. نمط من أنماط الربط بين 
 .أدان من أدوات تصفية وتقييم المعلومات بناًء على المعار  المستنبطة منها 
 .تقنية من تقنيات اكتشا  المعرفة   وه  بذلك تلعب دوراً ف  أداوت إدارن المعرفة 
 .أحد أهم أداوت دراسات المستفيدين ف  والتعر  على اتجاهاتهم 

 -يات الفنية:العمل - ب

 -وتتمثل اتجاهات تنقيب البيانات ف  العمليات الفنية ف  اإلتجاهات التالية:
  أدان من أدوات تحليل البيانات وتصنيفها   وتحديد العالقات بين البيانات إلستخراج معلومات

 جديدن.
 .) أدان من أدوات التكشي  اآلل  وخاصة تكشي  الويب ) تكشي  نصوص الويب 
   ف  المكتبات الرقمية أو نظم المكتبات المحوسبة  خاص بمعالجة البيانات الضخمة ف  اتجاه فن

 مستودعات البيانات.

 -مناهج البحث: -ج

  تمثل تقنية تنقيب البيانات واحدن من أهم أولويات طرا البحت عن المعلومات )بمثابة منهج
 للبحت عن المعلومات(.

 -نقيب البيانات:سمات اإلنتاج الفكري في معالجته لموضوع ت -2

 -اإلنتاج الفكري العرب  المتخصص ف  مجال المكتبات والمعلومات:

 . تميز اإلنتاج الفكري العرب  بأنه استكشاف  وصف 
  ما زال اإلنتاج الفكري العرب  ف  موضوع تنقيب البيانات ضئيل وسط  لم ينل الدرجة الكافية

 من التعمق ف  دراسته وتحليله حتى اآلن. 
 نتاج الفكري العرب  ف  معالجته لموضوع تنقيب البيانات على اإلنتاج الفكري األجنب  اعتمد اإل

 العام.
 .توق  اإلنتاج الفكري ف  مرحلة الوص  عند سرد البيانات والمعلومات دون تعليق أو تحليل 
 .تميز اإلنتاج الفكري العرب  بالسرد النظري للبيانات والمعلومات عن موضوع تنقيب البيانات 

 -إلنتاج الفكري األجنبي المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات:ا

   تميز اإلنتاج الفكري األجنب  بأنه تحليل  تطبيق    حيت تم تطبيق تقنيات تنقيب البيانات ف
 المكتبات العامة واألكاديمية.

  استفادت المكتبات ومراكز المعلومات ف  توظي  تقنيات تنقيب البيانات ف  إدارن معظم
 نشطتها.أ

 .تميز اإلنتاج الفكري األجنب  باإليجاز والوضوح ف  نفس الوقت 
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 -رابعاً: توصيات المراجعة العلمية:

 -توص  الباحثة من خالل المراجعة العلمية ف  موضوع تنقيب البيانات بالتوصيات التالية:

 والحاسب  عقد ندون أو مؤتمر علمى مشترك بين المتخصصين فى مجالى المكتبات والمعلومات
اآللى مصحوبا بورش عمل لمناقشة تقنيات تنقيب البيانات وسبل اإلفادن منها فى مرافق 

 المعلومات .

 . العمل على تضمين تقنيات تنقيب البيانات ضمن مقررات اإلعداد الفنى واسترجاع المعلومات 

 ات و دمج البيانات التوصية بضرورن تضمين النظم المتكاملة إلدارن المكتبات تقنيات تنقيب البيان
 للعمل على اكتشا  معلومات وقيم جديدن من أرصدن البيانات الت  تعمل على إدارتها هذه النظم .

 -خامساً: ُالتوجهات البحثية المستقبليةو:

   دراسة تحليلية مقارنة ألدوات تنقيب البيانات واستخدامها   وذلك بهد  تحديد األدوات الت
المكتبات بالشكل الذي يؤدي إلى استفادن قصوى منها لتلبية  تتناسب ما كل نوع من أنواع

 احتياجات المستفيدين.

  إعداد دراسات مقارنة بين آليات عمل و تقنيات تنقيب البيانات وآليات عمل نظم البحت
 واالسترجاع اإللكترونية .

 المكتبات دراسة تحليلية مقارنة الستراتيجيات محركات البحت العربية الت  يتم استخدامها ف  
ومراكز المعلومات ما نظيرتها من محركات البحت األجنبية بهد  تطويرها واعتمادها على 

 استراتيجيات البحت الداللية وتقنيات تنقيب البيانات الت  تتعاظم فيها قدرات البحت واإلسترجاع.

 ات المكتبات دراسة تحليلية حول اإلستفادن من تقنيات تنقيب البيانات ف  تخصيص وإدارن مجموع
 على شبكة اإلنترنت.

  إعداد دراسات تجريبية عن استخدام تقنيات تنقيب البيانات فى تقديم خدمات معلومات من خالل
 البحت فى قواعد بيانات النصوص الكاملة وعبر الويب لفئات معينة من المستفيدين.

 رافق المعلومات فى إعداد دراسات تجريبية حول إمكانية تطبيق تقنيات تنقيب البيانات ف  م
 مجاالت اإلعداد الفن  وإدارن المجموعات وخدمات المعلومات.

  إعداد دراسة تحليلية عن تدريس تقنيات تنقيب البيانات حول العالم فى برامج علوم المكتبات
 والمعلومات  والتخصصات القريبة منها.

 لمجاالت األخرى القريبة من عمل دراسات مقارنة الستخدام تطبيقات تقنيات تنقيب البيانات ف  ا
مجال المكتبات والمعلومات مثل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت   وغيرها من المجاالت  

 وذلك بهد  اإلستفادن من توظي  فعال للتقنية ف  التخصص.
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