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 چکیده
داده کالن:  هدف مجموعه  ویژگیداده  از  برخورداری  با  که  است  سیستمهایی  طریق  از  خاص،  های  هایی 

ای از منابع  ابری مجموعهسازی، مدیریت و پردازش آنها وجود ندارد. رایانشافزاری معمول امکان ذخیره نرم

  مدیریت   به  قادر  ابر  مبنای  بر سازی  ذخیره   آسان است. فناوری  سازی شده با قابلیت دسترسی و استفاده مجازی

ای مبتنی بر  های کتابخانهداده مدیریت کالناست. هدف این پژوهش تعیین وضعیت موجود ها داده کالن مؤثر

 است.های سطح اول ایران های دانشگاه در کتابخانه های آنبندی مؤلفهو رتبه ابریرایانش

  ها در زمرهبردی و از نظر ماهیت، روش و کنترل متغیرپژوهش حاضر، از نوع مطالعات کارشناسی:  روش

  اول  سطح  هایدانشگاه   های شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه  آماری  تحقیقات توصیفی است. جامعه

صورت الکترونیکی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و در مجموع  نفر است. پرسشنامه به 520 تعدادایران به 

محقق ساخته که    ها پرسشنامهابزار گردآوری داده وتحلیل قرار گرفت.  یافت و مورد تجزیهپرسشنامه در  393

ابری  ای مبتنی بر رایانشهای کتابخانهمدیریت کالن داده اصلی مؤثر بر    با بررسی مطالعات پیشین شش مولفه

شناسایی شد که از طریق  شامل نیروی انسانی، سازمان، زیر ساختار، مسائل اقتصادی، فرهنگ و مدیریت داده  

شد. تأیید  آن  روایی  تأییدی،  عاملی  تجزیه  تحلیل  داده برای  استنباطیوتحلیل  و  توصیفی  آمار  از  و    ها 

 استفاده شد.  225و آموس   224های اس. پی. اس. اس افزارنرم

موجودها:  یافته  مبتنیکتابخانههای  داده کالن  مدیریت  وضعیت  کتابخانه  ابریرایانش  بر  ای  های  در 

با    دیدگاه  از   ایران  اول  سطحهای  دانشگاه  استاندار  و  582/23ن  میانگیکتابداران،  معادل    7/ 655د  انحراف 
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. نیروی  1به ترتیب    ضعف  به   قوت   های وضعیت موجود از بندی مؤلفه، نامطلوب ارزیابی شد. رتبه-41730/0

عاملی    . زیرساختار با میزان بار3،  0/ 60  یبار عامل  زانیبا مئل اقتصادی  . مسا2،  /.64عاملی    انسانی با میزان بار

  . سازمان با میزان بار 6،  0/ 57عاملی    . فرهنگ با میزان بار 5،  58/0  یبار عامل  زان یبا م  . مدیریت داده 4،  59/0

 قرار دارند.  52/0عاملی 

به واسطه   : نتیجه  با حجم  درگیری روزمره   کتابداران  با کالن شان  ها درگیر هستند. داده بسیار باالی داده، عمال 

سازی منابع و وجود زیر های الزم برای دیجیتال های فعلی و تأمین هزینه ها با نیاز تطابق متوسط بودجه این کتابخانه 

نرم ساختار  و  افزاری  سخت  قانونی  بهره های  برای  الزم  اقدامات  انجام  برای  را  راه  مناسب،  از بردارافزاری  ی 

کند. اغلب کتابداران ضمن درک فرهنگ دسترسی آزاد به سازی مبتنی بر ابر را هموار می های ذخیره سرویس 

ارائه  اهمیت  چنین داده   اطالعات،  دریافت  از  مراجعین  اما درک  را درک کرده  مراجعین  به  شده  تحلیل  های 

های م تمایل به تعامل و همکاری با سازمان باشد. آگاهی و درک پایین مسئولین و عد هایی در حد متوسط می داده 

 .کندها و ارائه خدمات بر مبنای آنها را فراهم نمی داده فعال در این حوزه، محیط پایداری را جهت کار با کالن 

 کتابداراندانشگاهی، های کتابخانهی، ابرانشیرا ،کالن داده  تیریمدها: کلیدواژه 

 

 مقدمه و بیان مسأله

پی   و ظهور   تغییرات در حوزه در  ارتباطات  و  اطالعات  نظیرفناوری  فناوری  نوین   محاسبات  های 

 که در  های اجتماعی با حجم عظیمی از داده روبرو هستیمشبکه   های اسکن واشیاء، دستگاه   ابری، اینترنت

 شودهایی گفته میاده ها به مجموعه دداده شوند. کالن می  شناخته  1داده کالن  عنوانبه   اطالعات  فناوری  دنیای

افزاری و  وسیله ابزارهای نرمقبول به که توانایی دریافت، اکتساب، مدیریت و پردازش آنها در یک زمان قابل

لیونگ سخت و  ژانگ  ماو،  )چن،  ندارد  وجود  سنتی  سریع 1394،  2افزاری  رشد  به  توجه  با  طرفی  از   .)

ساخت محاسباتی عظیم ها نیازمند زیرجم عظیم از داده سازی، مدیریت و پردازش این حها، ذخیره داده کالن

سریع    لزوم پردازشهایی از قبیل  افزارهای سنگین است. با مطرح بودن چالشافزارها و نرم هزینه و سخت و پر

سازی، نیاز به  ها، امنیت و سطوح دسترسی و بصری اندازی، بررسی صحت داده های باالی راه ، هزینه هاداده 

به   تحمل  پذیری،مقیاس پاسخ  بودن،خرابی،  دسترس  در  میان هزینه   کاهش  موقع،  ارتباطات  به  نیاز  و  ها 

سازی این وظایف را  داده، مناسب آن است که فراهم کالن  های داده در حوزه کننده ها و مصرفتولیدکننده 

گین و پیچیده است که نیاز  یک فناوری قدرتمند برای اجرای محاسبات سن  3ابری رایانش   .ها منتقل کردبه ابر 

نرم افزارهاسخت به   و  محاسباتی  فضای  و  نموده  را حذف  گران  قرار ی  کاربر  اختیار  در  را  موردنیاز  افزار 

 
1. Big Data 

2. Chen, Mao, Zhang & Leung 

3. Cloud Computing 
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ابری را الگوی جدیدی برای میزبانی و ارائه خدمات در فناوری رایانش  1دهد. آورام، لین، لین روآن و یه می

های  ابری عالوه بر حل چالش(. رایانشAvram, 2014; Lin, Lin, Roan & Yeh, 2012دانند )اینترنت می

دستیابی ی مانند تأمین منابع رایانشی از خارج از سازمان، قابلدارای نکات مثبتها،  داده مطرح شده برای کالن

استفاده از منابع بر اساس درخواست،    بودن منابع رایانشی در اغلب موارد از طریق اینترنت، متغیر بودن هزینه 

توان  در حالی که می(.  1390،ینسکیساس)باشد مستقل بودن منابع رایانشی از وسیله، از دیدگاه کاربر نیز می

توان به  ابری میهای آن نیز کم نیستند. از معایب رایانش ابری نام برد، عیب شماری را برای رایانش مزایای بی

ها،  به اتصال دائمی به اینترنت، مشکالت امنیتی مانند سرقت اطالعات و سرقت اکانت   مواردی از قبیل نیاز

عنوان مخازن اطالعاتی، ها به (. در این میان کتابخانه همان منبعها اشاره کرد )کاهش کنترل سازمان بر داده 

انبار اطالعات  های دیجیتالی را ذخیره و مدیریت میسرمایه به  به دسترسی به کنند و عملکرد آنها از  موقع 

(.  Adebay, Ahmed & Adeniran, 2018; Qutab, Bhatti & Ullah, 2014)  است اطالعات تغییر پیدا کرده  

کتابخانه  غیرچاپی  و  چاپی  منابع  اول  نگاه  زمره در  در  نمیداده کالن  ها  محسوب  تمامی ها  چراکه  شوند 

پژوهش  آماری،  دیجیتال کتاب  ها،اطالعات  با  مجالت  قابل به سازیها،  ساختارمند  توسط  صورت  تولید 

های حاصل از داده  امروزی،  ها هستند؛ اما با نگاهی موشکافانه به منابع جدید اطالعاتی بالفعل و بالقوه رایانه 

های  های برخط، پست ، صوت و تصاویر، تراکنش4، اینترنتی3ای، شبکه 2منابع الکترونیکی پیوسته و ناپیوسته 

 ،5.آی.دی اف  تشخیص آر. هایدستگاه  های کاربردی آنها،های همراه و برنامه های تلفن الکترونیکی، داده 

داده نرم الگ  سیم،بی حسگر هایشبکه  تمامی  و  مختلف  شبکه افزارهای  در  موجود  اجتماعی   های های 

ها طالعات مربوط به انواع استناد داده باشند. همچنین با در نظر گرفتن ا توانند منابع ارزشمندی برای کالنمی

ها و بازنمایی مکانی با استفاده از  و ارجاعات به نویسندگان و مقاالت و آثار مرتبط، فهرست منابع و تاریخ

توان با اطمینان اعالم  سیستم اطالعات جغرافیایی و بازنمایی مکانی مجموعه منابع کتابخانه در سطح قفسه، می

کال منابعی،  چنین  که  مینکرد  تلقی  به دادهایی  که   و دانش کشف اطالعات، استخراج منظورگردند 

 Teets)  هستند شده  ریزیکاربردی نیازمند مدیریت صحیح و برنامه  مختلف مسائل خصوص در گیریتصمیم

& Goldner,2013  متنی وجود دارند به همین دلیل ها در انواع متنی و غیر داده کالن  (.1394گران، یچن و د؛

 
4. Avram, Lin, Lin, Roan & Yeh 

 گیرند. قرار می  مورداستفادهی هستند و بر روی یک رایانه منفرد و مجزا  دسترسقابلمنابعی که روی سی. دی. رام یا فالپی دیسک    .2

 ی هستند. دسترس قابل ای ذخیره شده و از طریق شبکه سازمان  ی شبکه ها دهنده س ی سرو در روی    ا منابع تمام متنی که ی منابع کتابشناختی    . 3

 (.1391شهرزادی،هستند )ی دسترسقابلهای اینترنتی . منابع کتابشناختی یا منابع تمام متن که با استفاده از یکی از پروتکل4

5. RFID:  Radio Frequency Identification 
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آوری،  ها با جمعاول مشابه با چهار وظیفه اصلی کتابخانه   ای در مرحله های کتابخانه داده در مدیریت کالن 

اشتراک ذخیره  به  جستجو،  کالن سازی،  تحلیل  با  سپس  و  بوده  روبرو  منابع  استخراج داده گذاری  به  ها، 

ایجاد بافت(  )   ی بخشدانش نو و کاربردی، تعامل اطالعات مفید، معنا  بینی و تولید  اطالعات ارزشمند و پیش 

 محوری در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به تالش برای رسیدن به آرمان دانش 

های نوین در محیط اطالعاتی و دسترسی از راه دور به  شود. همچنین به موازات تحوالت فناوری پرداخته می

ها کاهش یافته است. بسیاری از کاربران تمایلی های اطالعاتی، مراجعه حضوری به کتابخانه و پایگاه ها  شبکه 

های  های الکترونیکی، جستجوی اینترنت و پایگاه کتاب  ها نداشته و مطالعه حضوری به کتابخانه   به مراجعه 

ک دیدگاه رایج در این باره دهند. یاطالعاتی و خدمات غیرحضوری و فضاهای مجازی را بیشتر ترجیح می

رقابت    حال  درهای سنتی  اینترنت برای کسب موقعیت مدیریت دانش با کتابخانه »   د یگووجود دارد که می

 سنتی  های کتابخانه  که  معتقدند  کاربران از  بسیاری  حاضر، حال  . در(Li, Lu, Dou & Wang, 2017« )است

)داده   دست  از  را  خود  جذابیت  و  موقعیت  مراکز  این  و  شده   جایگزین  اینترنت   با  ,Head, Komoriاند 

LaMere, Whisenant, Nieuwerburgh, Salomon, & Ordoukhanian,2014; Marshall, 

Sollenberger, Easterby-Gannett, Morgan, Klem, Cavanaugh Hunter,2013 & .) 

داده و  های کالن و استفاده از فناوری  های مجازیها با انتقال منابع و خدمات خود به محیط کتابخانه 

رسانی، همگام با نیازهای  خدمات اطالع   ابری قادر به تمرکز بر روی مأموریت اصلی خود یعنی ارائه رایانش

عنوان بخشی از نظام آموزش عالی که مرکز های دانشگاهی به نقش کتابخانه  کاربران خود خواهند بود.  روزبه 

ت علمی و کانون تأمین امکانات تحقیق برای پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و  گردآوری و انتقال اطالعا

ای  ها و مخازن داده پایگاه   های دانشگاهی در حال توسعه باشد، محرز است. امروزه کتابخانهتوسعه علوم می

استفاده سازی و آموزش چگونگی  های مدیریت داده، مستندخود و کمک به پژوهشگران در نگارش طرح

هایی دنبال کشف راه   هایی که منابع مالی و انسانی کافی ندارند به ها هستند. همچنین کتابخانه داده از کالن 

 ( این اقدام مهم هستند  برای مدیریت داده Fister, 2015برای شروع  ها چهار نقش مهم را ذکر (. محققان 

 ,Kim & choi, 2016, Lyon, Wright, Cortiداده )ار  ، دانشمند داده، مدیر داده و کتابد 1ساز اند: داده کرده 

Edmunds & Bennett, 2013, Pryor & Donnelly, 2009; Swan & Brown, 2008  .) هایی مهارت

بررسـی و مدیریـت و کنتـرل، ارتقـاء و  ها،  همچـون مهـارت مذاکـره و برقـراری ارتبـاط بیـن سـایر نقش 

بازاریابـی سـازمان،   اارتقـای آگاهـی سـازمانی و اشتراک حمایـت از  ، ارزیابـی طالعاتگذاری دانـش و 

 
1. Data Creator 
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نقش  از  آن  از  نگهـداری  و  فــرد  منحصربه های  داده  ایــن  خــود  فقــط  کــه  اســت  داده  کتابــدار  فرد 

از عهــدمی ارزش  ه توانــد  برآیـد.  داده آن  داده های  در موضوع ها  گذاری  از  و حفاظـت    دو ها  اقتصـادی 

(. از مزایای بیان  1397ی گیوی،لیاسمع  )درمنده، نوروزی،  نقـش مشـترک کتابـدار داده یـا مدیـر داده اسـت

 Reinhalter)  داده،های سازماندهی کالنتوان به طرح های دانشگاهی میداده در کتابخانه شده برای کالن 

& Wittmann,2014; Gordon-Murnane,2012;Witt,2012; Heidorn,2011) عملی و  نظری  ، شناخت 

(،  Keil, 2014)  نیمحقق(، حمایت از  Rani,2016)های دانشگاهی  وتحلیل آن در کتابخانه داده و تجزیه کالن

 Al-Daihaniمتون )های استخراج  داده و روشهای ایجاد شده توسط کالن سرمایه گذاری بر روی فرصت 

& Abrahams,2016 .اشاره کرد ) 

های  ها بستگی دارد. برخورداری کتابخانه اما ایفای این نقش به میزان کارآیی خدمات این کتابخانه 

از   امری مهم روند   نیروزتربه دانشگاهی  اطالعات  اشاعه  و  ارائه خدمات  با هدف  ها و تجهیزات روزآمد 

با در نظر گرفتن وظیفه داده است. لذا ضرورت مدیریت کالن  ها، بر کتابخانه   ردیکارک   هدف  و  اصلی  ها 

بر    توانندی ماست. بدین ترتیب کتابداران    اطالعات   علم   متخصصین  و   کتابداران   ها و کتابخانه   عهده  عالوه 

نقش  جمعانجام  در  خود  اصیل  ذخیره های  اشاعه آوری،  و  سازماندهی  داده   سازی،  سکانصحیح  دار  ها؛ 

اهیم نظری این حوزه، با ارزیابی وضعیت موجود  در این پژوهش ضمن مروری بر مف ها شوند.مدیریت داده 

های سطح اول کشور، به  ی دانشگاه هاکتابخانه   درابری  ای مبتنی بر رایانش های کتابخانه داده مدیریت کالن

رتبه  و  فعلی  شرایط  کالنهامؤلفه بندی  شناخت  مدیریت  در  اثرگذار  کتابخانه داده ی  بر های  مبتنی  ای 

ای در داده گیری از مزایای آن و همچنین شروع انقالب کالن قدم در راه شروع بهره   ابری پرداخته تا رایانش

علم اطالعات   حوزه   رود این پژوهش برای آشنایی بیشتر پژوهشگران درها برداشته شود. انتظار میکتابخانه 

دانش  پژوهش و  اجرای  و  نظری  مبانی  با  باشد.  شناسی  مفید  حوزه  این  زوایای  سایر  بررسی  و  جدید  های 

ریزی،  دنبال برنامه ها و کتابداران که به ها و کتابخانه تواند برای سیاستگذاران و مدیران دانشگاه همچنین می

 اده و مهاجرت به ابرها هستند، مفید فایده واقع شود.دهای کالن گیری از فناوریسیاستگذاری و بهره 

 دادهکالن

داده را مرز بعدی  کالن  «1کینزیموسسه مک»   های متعددی ارائه شده است.داده تعریفبرای کالن 

هایی را پوشش دهند که  ها باید مجموعه داده داند و معتقد است که کالن وری میبرای نوآوری رقابت و بهره 

 ,Manyikaکالسیک وجود ندارد )  افزارهای پایگاه داده نرم  وسیله وری، ذخیره و مدیریت آنها به امکان گردآ

 
1. McKinsey Global Institute 
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Chui, Brown, Bughin, Dobbs, Roxburgh & Byers, 2011 ،استانداردها و  فناوری  ملی  موسسه   .)

 2، سرعت 1ظر حجم کند که در درجه اول از نای معرفی میای گسترده های داده داده را شامل مجموعه کالن

 ها، داده تحلیل آنها است. کالن وی کارآمد، و تجزیهسازره یذخپذیر برای  های مقیاس نیازمند معماری  3و تنوع 

قابل مدیریت   ،های استانداردهای مدیریت داده که با سیستم  هستند 4یافتهارهای غیرساختباالیی از داده  حجم

بهره  نیستنو  (.  Gantz & Reinsel, 2011; Kaisler, Armour, Espinosa, & Money, 2013)د  برداری 

موجود داده  ساختاریافتهداده بخش    3  به   توان می  را   امروز   دنیای   در   های  ساختاریافته5های  نیمه  و    6، 

دارای  هایی هستند که  داده   ،های ساختاریافتهداده (.  1395،  7ارل، ختاک و بوهلر )  کردتقسیم  ساختارنیافته  

قابل    هاداده   نوع   شوند. این ساخت مناسب مدیریت مییک زیر   وسیلهبینی بوده و به قالبی منظم و قابل پیش 

  مدل »   رسمی  ساختار  که  هستند   هاییداده   ،یافتهارهای نیمه ساختداده هستند.  درک برای موتورهای جستجو  

 8ایکس. ام. ال.  داده   هایفرمت .  هستند  ایرابطه   داده   پایگاه   یک  در   جدول  تعریف  فاقد  یعنی  ندارند،  را  » داده 

سون  مستندات  و ساختار داده هستند.    ساختاریافتهنیمه   هایداده   ترینمتداول   از  نوع  دو  9جی  بدون  ، های 

داده   مشخصی  ساختار  و  شکل  که  هستند   هاییداده  نیز  ندارند.  بدون ساختار  بوده نیبشیپرقابلیغهای  و    ی 

  های توان به فایلآنها می  نیترمتداول ها در مقایسه با دو نوع دیگر، بیشتر است. از  سرعت رشد این نوع از داده 

 و تنوع  تسرع، حجم ویژگی. سه اشاره کرد صوتی هایفایل  تصاویر و  مانند  ایمتنی، محتواهای چندرسانه 

های متعدد در ها و با پیشرفت بعد   اما  (.Laney,2001)  است  شده داده معرفی  های اصلی کالن عنوان ویژگیه ب

قبیل صحتاین حوزه ویژگی از  ارزش10هایی  نوسان 11،  اعتبار 12،  داده   13،  نمایش  از   14ها و  مطرح گردید. 

، کشف دانش و  15هاافزونگی داده توان به فشردگی و کاهش  ها میداده های مطرح شده برای کالن چالش

 
1. Volume 
2. Velocity 

3. Variety 
4. Unstructured 

6. Structured data 

7. Semi Structured data 
7. Erl, Khattak & Buhler 

8. XML: Extensible Markup Language 

9. JSON 
10. Veracity 

11. Value 

12. Volatility 
13. Validity 

14. Data Representation 
15. Redundancy Reduction and Data Compression 
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داده پیچیدگی  و  ریپذتوسعه انرژی،    مدیریت  ،1هاهای محاسباتی، محرمانگی  و همکاری    2یریپذاس یمقی 

 (.1394گران،ی)چن و د کرداشاره 

 ابریرایانش 

 مدلی ابریرایانش کند:  گونه تعریف میابری را این استاندارد امریکا رایانش  و فناوری ملی موسسه

 منابع از ایمجموعه  به  سفارش،  بر اساس و  آسان راحت و صورتبه  و همگانی  دسترسی ایجاد برای  است

و   کاربردی هایبرنامه ی،سازره یذخ فضای ،هادهنده سیسرو ها،شبکه  مانند پذیرپیکربندی  رایانشی

کهسرویس  سرعت به سرویس، دهنده ارائه با   تعامل یا مدیریتی تالش به نیاز کمترین با بتوانند هایی 

. 2، 3نیاز  محض به مستقیم خدمات .1اساسی شامل   مشخصه  پنج مدل ابری شوند. این آزاد یا افتهیصیتخص

  س ی سرو  ایخدمات  .  5،  6پذیری سریع . انعطاف 4،  5. منابع تجمیعی3،  4دسترسی به شبکه با پهنای باند وسیع

 عنوانبه  ابری ، بستر8سرویس  یک عنوانبه افزاردهی شامل نرمسرویس مدل سه از و دارد  7گیری شده اندازه 

،  12عمومی  ، ابر11خصوصی سازی شامل ابرمدل پیاده  چهار و 10سرویس عنوانبه  ابری ساخت، زیر9سرویس

 است. شده  تشکیل 14آمیخته  ، ابر13گروهی  ابر

 

 پیشینه پژوهش

داده برای  های کالن ها و چالش فرصت »   (، در پژوهشی با عنوان2020)  15حمد، فخوری و عبدل جبار 

نشان دادند که کارکنان واحد فناوری اطالعات در   «های دانشگاهی اردنها در کتابخانه وتحلیل راهبرد تجزیه

کتابخانه  کالن  سه  مفهوم  با  اردن  دانشگاه  کتابخانه اصلی  به  آگاهی  این  و  هستند  آشنا  کامالً  ی  هاداده 

 گردد. صرفه میبه دانشگاهی منجر به اخذ تصمیمات نوآورانه و مقرون 

 
1. Data Confidentiality 
2. Expendability and Scalability 

3. On-Demand Self-Service 
4. Broad Network Access 

5. Resource Pooling 

6. Rapid Elasticity 
7. Measured Service 

8. SaaS: Cloud Software as a Service 

9. PaaS: Cloud Platform as a Service 
10. IaaS: Cloud Infrastructure as a Service 

11. Privet Cloud 

12. Public Cloud 
13. Community Cloud 

14. Hybrid Cloud 

15. Hamad, Fakhuri & Abdel Jabbar 
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عنوان2019)   1بال    با  پژوهشی  در  کتابخانه کالن »   (،  بر  آن  تأثیرات  و  و   « ها داده  امکانات  مرور  به 

هایی کاربردی پرداخته است.  ها در کتابخانه با بیان فرضیات و مثال های استفاده از حجم بسیار زیاد داده فرصت 

توان  کند که از میان آنها می هایی را مطرح می های جهان مثال ها در کتابخانه داده کارگیری کالن نویسنده برای به 

های ژئوفیزیک در استرالیا، برنامه  تهیه بایگانی توییتر، ایجاد پایگاه فراداده برای داده به کتابخانه کنگره: ایجاد و  

ای کمیته مشترک  های کتابخانه هاروارد(، پروژه آزمایشگاه کتابخانه دانشگاه ) ها  داده برای کتاب کاربردی کالن 

 اشاره کرد.  و موارد دیگر   3و آژانس آمار آموزش عالی بریتانیا  2های اطالعاتیسیستم 

های دانشگاه  در کتابخانه   تال ی ج ی منابع د   ی و بازساز بهبود کارایی  »   (، در پژوهشی با عنوان 2018)   4یوهانگ 

با اشاره به سرعت    « چانگبی دانشگاه    یه در کتابخانه اتحاد   تال ی ج ی بر اساس آمار استفاده از منابع د ها  داده کالن   از منظر 

مثابه کانالی برای استفاده از منابع دیجیتالی  داده را به های با ارزش آن، وجود کالن ها و جنبه داده باالی پردازش کالن 

 جویی در مدت زمان جستجو و بازیابی منابع هستند. داند. بنابراین کاربران قادر به صرفه می 

نوروزی  بامقاله   در (  1397)  گیوی  اسمعیلی  و   درمنده،  های  داده   مدیریتهای  فرصت»   عنوان  ای 

شناسایی،   هدف  با«  راهکار  ارائه  و  تفسیریـساختاری  واکاوی:  رسانیاطالع  مراکز  و ها  کتابخانه   در  بزرگ

  ارائه   به   آن   تفسیریـساختاری  واکاوی و  بزرگهای  داده   مدیریتهای  فرصت  تحلیل  وبندی  تعیین، اولویت 

های  اند. یافته پرداخته  تهران  شهر  رسانیاطالع  مراکز و ها کتابخانه  درها داده کالن  مدیریت  برای هایی راهکار

  به   تهران  شهر  رسانیاطالع   مراکز  مدیران  نظر  از  داده کالن   مدیریتهای  فرصت   که   داد  نشان   پژوهش   این

  عبارتند   خبرگان  دید   از  و   فرآیندی، انسانیسازمانی، ماهیتی،  ـمدیریتی:  از   عبارتند   اولویت   و  اهمیت   ترتیب

 . سازمانیـمدیریتی و  ماهیتی، فرایندی، انسانی: از

های  سیستم»   عنوان   ای بامقاله   در(  1395)  پورحسن   و   آباد  رکیم  ییآقا  آهنگر،  آباد،  رکیم  ییآقا

  کتابخانه   مدیریتهای  سیستم   برای  پیشنهادی  مدلی  ارائه  هدف  با  ابری«  مدل   بر  ای مبتنیداده کالن  مدیریت

 شرح  نیز  وها  داده کالن های  قابلیت   و   مفهوم   بر  مروری  متون، ضمن  تحلیل  ای و کتابخانه   روش  ای با داده کالن

  ماتریس  اساس  بر کالن  حد   در   کاویداده   روش  توضیح   به ها  داده کالن   بازیابی و   ذخیره   ارزش  از  مختصری

  ابری   کتابخانه   مدل  نوع   این  و پرداخته  ایده   یک   عنواناطالعات، به  به  بهتر وتر  سریع  دسترسی  برای   تصادفی

اطالعات،   به  سریع  دسترسی  مانند  دیجیتالهای  کتابخانه   مشکالت  برخی  برای  حلیراه   عنوانبه   را  داده کالن  با

 
1. Ball 
2. JISC: Joint Information System Committee 

3. HESA: the  British Higher Education Statistics Agency 

4.Yuhong 
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 .کندمی پیشنهاد 

  برای   نوین   نقشی:  پژوهشیهای  داده کالن   مدیریت»   عنوان  با  پژوهشی  در(  1394)  زاده صراف

باهای  کتابخانه  کهبالقوه های  نقش   و  پژوهشیهای  داده   مدیریت  مختلف  ابعاد  به  نگاهی   دانشگاهی«   ای 

بیان  ایفازمینه   این   در  توانند می  دانشگاهی  کتابداران  وها  کتابخانه    مدیریت   به  کمک  که  داردمی  کنند، 

.  طلبدمی  را جدید های مهارت و  دانش که  استها کتابخانه  برای  چالشی و  جدید  نقشی  را  پژوهشیهای داده 

  فنون   و   ابزارها   با  آمار، آشنایی  به   توان می  پژوهشی های  داده   مدیریت  برایها  مهارت   این های  مصداق   برخی  از

موضوعی،   دانشها،  پژوهش  ارزیابی  برای...  و  تأثیرها  استنادی، ضریب  سنجی، تحلیلعلم  و  سنجیکتاب

 . کرد اشاره ... و ارتباطات   و اطالعات   فناوریهای مهارتها، داده  از  حفاظت مهارت

 پژوهش   پیشینه  بندیجمع

  پژوهش مشخصی که به بررسی وضعیت   تاکنون  که  داد  نشان  شده   انجام  هایپژوهش  بررسی  و  مطالعه

انجام کتابخانه ابری در    رایانش  بر  ای مبتنیکتابخانه های  داده کالن  مدیریت بپردازد،  ایران    های دانشگاهی 

ها، مدیریت داده ها در کتابخانه داده های خارج از کشور به مباحثی از قبیل مدیریت کالننشده است. پژوهش 

تاریخچه خصوص  میحرو حفظ   و  تعاریف  تجربه داده کالن  ی،  کتابداران، فرصت ها،  و چالش های  های  ها 

ها داده های آموزشی در کار با کالن ها، عناوین جدید شغلی و برنامهداده با کالن  پیش روی کتابداران در کار

ی  ر یکارگبه های  ها و فرصت داخلی انجام شده نیز به مباحثی از قبیل ارائه تعریفهای  در پژوهش .  اندپرداخته

کتابخانه داده کالن در  ارائهها  و  کالنراهکار   ها  مدیریت  برای  در  داده هایی  مدیریت  کتابخانه ها  ها، 

ها پرداخته شده است. بنابراین  داده پذیری کالنهای پژوهشی و نقش کتابداران در مدیریت و یافت داده کالن

های رایانش ابری و بررسی حلی راه ر یکارگبه   همراه به ای  های کتابخانه داده پژوهشی که به مدیریت کالن 

 ها بپردازد، انجام نشده است.کتابخانه چگونگی وضعیت این موضوع در  

 هاپرسش 

اول: را  یمبتن  یاکتابخانه   یهاداده کالن   تیریمد  ایآ  پرسش  کتابخانه   ی ابر  انشیبر    ی هادر 

 برخوردار است؟   یمطلوب تی کتابداران از وضع دگاه یاز د رانیسطح اول ا یهادانشگاه 

دوم: مؤلفه رتبه   پرسش  مدبندی  را  یمبتن  یا کتابخانه   یهاداده کالن  تیریهای  در    یابر  انشیبر 

 چگونه است؟  برای وضعیت موجود  کتابداران دگاه یاز د رانیهای سطح اول اهای دانشگاه کتابخانه 

 

 شناسیروش

تحقیقات    پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کاربردی و از نظر ماهیت، روش و کنترل متغیرها در زمره 
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  های دانشگاه   هایش حاضر شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه پژوه  آماری  باشد. جامعهتوصیفی می 

های  سیاست  3های سطح اول ایران بر اساس اجرای ماده  باشد. دانشگاه نفر می  520ایران به تعداد    اول  سطح

شورای عالی   94/ 18/12و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی موسوم به طرح آمایش مصوب  

دانشگاه،   13حسب تصویب ستاد آمایش آموزش عالی در دو دسته جامع و تخصصی، شامل  انقالب فرهنگی،  

تاریخ   به  فناوری  به شماره    8/7/96در سایت وزارت علوم تحقیقات و  به 1باشدمی  178978/2و  با توجه   .

  نگرفت و همه گیری انجام  های واقعی، نمونه دهندگان و در جهت تالش برای کسب داده محدود بودن پاسخ

صورت الکترونیکی لحاظ شدند. پرسشنامه به  های سطح اول ایرانهای دانشگاه کتابداران شاغل در کتابخانه 

صورت یکسان برای همه افراد ارسال شد. جهت دستیابی به اهداف تحقیق برای شناسایی وضعیت موجود  و به 

  با مطالعات بسیار در منابع فارسی و خارجی و مطالعهاز پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تهیه آن ابتدا  

شناسی لیستی از موارد مورد نظر تهیه و  نظرات خبرگان در حوزه فناوری اطالعات و علم اطالعات و دانش 

صاحب  و  اساتید  از  چند  تنی  مشورت  از  دربعد    و   اطالعات  علم  و   اطالعات  فناوری  حوزه   دو  نظران 

تر شد. سپس  های عام در گروه آنها  بندی  سازی و دستهاقدام به یکدست   فن دلفیشناسی با استفاده از  دانش 

پردازد، تحلیل عاملی برای اطمینان از این موضوع که سؤاالت مطرح شده دقیقاً به بررسی وضعیت موجود می 

 تأییدی انجام شد.

 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول

 2و. اام.  .کا  شاخص   از   موجود  یهاداده   تعداد   تیکفا  از   نانیاطم  جهت   یعامل  ل یتحل  انجام   از  قبل

 روایی  داشتن   برای   .تحلیل عاملی کافی استانجام  بنابراین حجم نمونه برای    (.:974/0KMOشد )  استفاده 

همبستگی  سؤاالت   وها  مؤلفه   بین   باید عاملی.  باشد  داشته   وجود   معناداری   پرسشنامه،   6/0  تا   3/0  ن یب  بار 

 مقدار چنانچه و  دهدمی  نشان  را هامؤلفه  از یک هر  بودن  معنادار ی،ت ریمقاد .(1396، یبی حب) است  قبولقابل

برای سؤاالت   یعامل  یبارهاتمامی  .  هستند  معنادار  مدلهای  مؤلفه باشد،    1/ 96  عدد  مطلق  قدر  از  ، بزرگتریت

  پرسشنامه   اعتبار  لذا .  آمد  دستبه  96/1  از  بیشتر  تی  مقادیر  و  4/0  از  بیشتر  در پرسشنامه،  مؤلفه مربوط به هر  

آلفای کرونباخ برای  ) .شد  برآورد  7/0  از  بیشتر  موجود   تیوضع  هایمؤلفه   تمامی  کرونباخ   آلفای.  شد  تأیید

، آلفای کرونباخ برای  967/0، آلفای کرونباخ برای مؤلفه سازمان برابر با  986/0مؤلفه نیروی انسانی برابر با  

، آلفای کرونباخ 933/0، آلفای کرونباخ برای مؤلفه مسائل اقتصادی برابر با  952/0ساختار برابر با  مؤلفه زیر

 
1. https://edu.msrt.ir/fa/news/35266 دولتی -های-دانشگاه- بندی-سطح-نتایج-ابالغ/  

2. Kaiser-Mayer-Olkin 
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با   برابر  با    957/0برای مؤلفه فرهنگ  برابر    به   نیاز  لذا  (؛976/0و آلفای کرونباخ برای مؤلفه مدیریت داده 

تحلیل  طورکلبه .  دبون   مدل  از  یامؤلفه   هیچ  حذف مدل  ارزیابی  برای  مشخصه  ی،  چندین  تأییدی  عاملی 

 اسکوئرهای کای برازندگی وجود دارد. در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخص

(x2  نیکویی ( و  IFI)  نده یفزا(، شاخص برازش  CFI)  یاسه یمقا(، شاخص برازش  GFI)  برازش(، شاخص 

  برآورد   یمربعات خطا  ن یانگیم  شهیر  تقریب یا همانشاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای  

(RMSEA  استفاده شد. در پژوهش حاضر مقدار کای دو به درجه آزادی )بود. مقدار    3و کمتر از    13/1

( تقریب  برآورد واریانس خطای  با  RMSEAجذر  برابر  از    018/0(  برازندگی   08/0و کمتر  بود. شاخص 

برابر با  CFIتطبیقی ) با  IFI)  یشیافزابرازندگی  ، شاخص  987/0(  برابر  نیکویی برازش   987/0(  و شاخص 

(GFI  با بنابراین در حالت کلی و با توجه به شاخص  828/0( برابر  توان  های محاسبه شده می محاسبه شد. 

نتیجه گرفت از    برازش مطلوب مدل را  استفاده کرد.  یهاپاسخ به پرسش  یبراآنها  و  نهایت    پژوهش  در 

سؤال(،   14)  سازمانسؤال(،    25)  یانساننیروی    مؤلفه مؤلفه، شامل    6یی وضعیت موجود با  پرسشنامه شناسا

سؤال( به شناسایی   17)  داده سؤال( و مدیریت    11)  فرهنگسؤال(،    6)  یاقتصادسؤال(، مسائل    8)  ساختارزیر  

سطح های  دانشگاه های  کتابخانه   در  ابری  رایانش  بر  ای مبتنیکتابخانه های  داده   کالن  وضعیت موجود مدیریت

طیف    اول از  استفاده  با  نمی)  کرتیلیی  تاپنج ایران  زیاد،  زیاد،  شد.  خیلی  آماده  کم(  خیلی  و  کم  دانم، 

به  تعداد کل  پرسشنامه  که  آماری  میان جامعه  در  الکترونیکی  بررسیآنها  صورت  اساس  و  بر  محقق  های 

پرسشنامه دریافت و مورد    393توزیع شد که در مجموع    نفر بود؛  520  تعداد پژوهش    شناسایی کل جامعه

با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی    ادامه  در وتحلیل قرار گرفت.  تجزیه و بعد از شناسایی وضعیت موجود، 

مؤلفه   مرتبه رتبه   مؤثرهای  دوم،  موجود  وضعیت  شناخت  و  در  تجزیه بندی  از  پس   طوربه وتحلیل،  نتایج 

 توصیفی ارائه شد. 

 

 ها یافته
 ای پاسخگویان های فردی و حرفهویژگی

  8/61نفر یا    243ای پاسخگویان، بیشترین تعداد  های فردی و حرفههای مرتبط با ویژگیبر اساس یافته

درصد پاسخگویان دارای    12نفر یا    47باشند. از نظر توزیع سن، بیشترین تعداد  درصد پاسخگویان زن می

نفر یا    193باشند. بیشترین تعداد  سال می  47و    25معادل یک نفر برای سنین    سال و کمترین تعداد   39سن  

تعداد    1/49 کمترین  و  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  پاسخگویان  تحصیلی   39درصد  مدرک  نفر 

پایین یا  از  کاردانی  تعداد    راآن تر  بیشترین  معادل    262دارند.  رشته  7/66نفر  در    و   اطالعات   علم  درصد 
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های فناوری اطالعات و  درصد پاسخگویان در رشته  6/6نفر معادل    26شناسی و کمترین تعداد یعنی  دانش 

معادل    105 رشته  26/ 7نفر  سایر  در  کرده درصد  تحصیل  دانشگاه ها  از  پاسخگویان  تعداد  بیشترین  اند. 

درصد و کمترین تعداد    7/13نفر از دانشگاه فردوسی مشهد معادل    54درصد و    8/15نفر معادل    62،تهران

 اند. طوسی بوده  ن یرالدینصخواجه درصد از دانشگاه صنعتی  6/3نفر معادل  14

  ی هادر کتابخانه   یابر  انشیبر را  یمبتن  یاکتابخانه   یهاداده کالن  تیریمد  ا یآپاسخ به پرسش اول:  

 برخوردار است؟   یمطلوب تی کتابداران از وضع دگاه یاز د رانیسطح اول ا یهاه دانشگا

 1ای نمونه تک  تی آزمون

 055/0) 2اسمیرنوفکولموگروفها از طریق اجرای آزمون با توجه به تأیید نرمال بودن توزیع داده 

p=   045/0  وz=  وضعیت    مؤلفه آمده از میانگین    دستبه میانگین  ثابت یعنی  مقدار مفروض و نظری  ( و وجود

 ای برای تعیین ارزیابی وضعیت موجود انجام شد.تک نمونه  تی آزمون 5/24 موجود یعنی عدد

 
 با نمره معیار  وضعیت موجودای برای مقایسه نمره تک نمونه تی  آزمون .1 جدول

 متغیر میانگین  انحراف استاندارد  نمره معیار  p t اختالف میانگین 

 وضعیت موجود  23/ 582 7/ 655 5/24 - 2/ 375 0/ 018 - 0/ 917

با انحراف    582/23در گروه نمونه    نمره وضعیت موجود   ، میانگین1مطابق نتایج حاصل از جدول  

بنابراین    تر بوده است.معیار پاییناز نمره    -917/0( معادل  018/0  <05/0طور معناداری )که به   655/7استاندارد  

های سطح های دانشگاه ابری در کتابخانه   انشیرا  برای مبتنی  های کتابخانه داده مدیریت کالنمیانگین نمره  

 داری در وضعیت نامطلوب قرار دارند. طور معنیاول کشور به 

  ی ابر  انشیبر را  ی مبتن  یاکتابخانه   ی هاداده کالن   تیریهای مدبندی مؤلفهرتبه   پاسخ به پرسش دوم:

 چگونه است؟  برای وضعیت موجود کتابداران  دگاه ی از د رانیسطح اول ا یهادانشگاه  یهادر کتابخانه 

 3تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 

های مؤثر در شناخت وضعیت موجود در  بندی مؤلفه تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با هدف رتبه 

 های سطح اول انجام شد.دانشگاه های ابری در کتابخانه ای مبتنی بر رایانش های کتابخانه داده مدیریت کالن

 

 

 
1. One Sample T-Test 
2. Kolmogorov–Smirnov test 
3. Second order confirmatory factor analysis 
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 ضرایب استاندارد شده بارهای عاملی و مقدار معناداری تی 

  را آن های  ضرایب معناداری تی و ضرایب مسیر استاندارد شده بین وضعیت موجود و مؤلفه   2جدول  

 نشان داده شده است. 
 . مقدار بار عاملی استاندارد شده و آماره تی بین متغیرها 2جدول 

 نتیجه  آلفای کرونباخ t R2مقدار  مقدار بار عاملی استاندارد شده ها مؤلفه متغیر

ود 
وج

ت م
ضعی

و
 

 0/ 414 11/ 348 0/ 643 نیروی انسانی 

976 /0 

 مطلوب 

 مطلوب  0/ 267 8/ 841 0/ 517 سازمان

 مطلوب  0/ 354 10/ 230 0/ 595 زیرساختار 

 مطلوب  0/ 361 10/ 233 0/ 601 مسائل اقتصادی 

 مطلوب  0/ 328 9/ 266 0/ 572 فرهنگ 

 مطلوب  0/ 334 10/ 054 0/ 578 مدیریت داده 

های خود معنادار و  نمایان است، مقدار آماره تی وضعیت موجود با مؤلفه   2طور که در جدول همان

محاسبه    7/0( نیز بیشتر از  976/0)موجود    ت یوضعبرآورد شده است. ضریب آلفای کرونباخ    96/1بیشتر از  

 ها در سطح مطلوبی قرار دارد.دهد که پایایی سازه شده است و نشان می 

 رازش مدل های بشاخص 

 دهد.های برازش مدل را نشان میشاخص  3جدول 

 
 موجود  تیوضعهای برازش مدل مرتبه دوم . شاخص3 جدول

x2/ df<3 RMSEA<0.08 CFI>0.9 IFI>0.9 GFI>0.8 
129 /1 018 /0 98/0 98/0 83/0 

نیکویی  129/1( بر درجه آزادی  x2)  اسکوئرمقدار شاخص کای   ، 83/0(  GFI)  برازش، شاخص 

و شاخص بسیار مهم ریشه دوم    98/0 (IFI)  نده یفزا، شاخص برازش  98/0(  CFI)  یاسهیمقاشاخص برازش  

یا همان تقریب  برآورد    018/0 (RMSEA)  برآورد  ی مربعات خطا  ن یانگیم  شه یر  برآورد واریانس خطای 

قبولی قرار برازش مدل در حالت کلی بسیار مطلوب بوده و در سطح قابل  هایشده است. بنابراین شاخص 

های ذیل به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را  دهد که مؤلفه دارد. مدل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان می

 اند از:در وضعیت موجود دارند، که عبارت

 درصدی.  41( R2ین )و ضریب تعی 64/0عاملی  متغیر نیروی انسانی با میزان بار (1

 ی. درصد 36 ( R2) ن ییتع بیو ضر 60/0 یبار عامل  زانیبا م مسائل اقتصادی ریمتغ (2



  1400، بهار و تابستان  1، شماره 11سال                      دانشگاه فردوسی مشهد       پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی،    370

 

 درصدی.  35( R2و ضریب تعیین ) 59/0عاملی   متغیر زیرساختار با میزان بار (3

 . یدرصد 33( R2) ن ییتع بیو ضر 58/0 یبار عامل  زانیبا م مدیریت داده  ریمتغ (4

 درصدی. 32( R2و ضریب تعیین ) 57/0عاملی  متغیر فرهنگ با میزان بار (5

 درصدی. 26( R2و ضریب تعیین ) 0/ 52عاملی  متغیر سازمان با میزان بار (6

 

 نتیجه

کالن  مدیریت  موجود  وضعیت  پژوهش  این  کتابخانه داده در  برهای  مبتنی  در  رایانش  ای  ابری 

دانشگاه کتابخانه  کشورهای  اول  سطح  دیدگاه    های  مؤلفهاز  و  بررسی  رتبه کتابداران  آن  شدهای  .  بندی 

با   موجود  معناداری  به   582/23میانگین  وضعیت  هر  طور  در   کتابخانه   13در  کشور  اول  دانشگاهی سطح 

بندی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی به لحاظ قوی بودن مؤلفه نیروی  وضعیت نامطلوب قرار داشت. در رتبه 

درصدی در رتبه اول قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر   41(  2Rو ضریب تعیین )  46/0عاملی    انسانی با میزان بار

ابری بوده داده و رایانش های کالنها با واژه حاکی از آشنایی متوسط نیروی انسانی شاغل در آن کتابخانه 

رافی  و  مین  جیانگ  احمد،  مقاله (2019)  1است.  در  با  ،  صالحیت »   عنوانای  بر  مهارتحلیلی  و  های  ت ها 

نشان دادند که همبستگی بسیار   «یهمبستگها: یک مطالعه  ای در کتابخانه داده وتحلیل کالن سازی تجزیه پیاده 

ای وجود  داده وتحلیل کالن سازی تجزیه های موردنیاز کتابداران برای پیاده ها و مهارتقوی بین صالحیت 

داده، عنوان کردند که هم اکنون کتابداران  مفهوم کالن دهندگان از  ضمن بیان آگاهی باالی پاسخآنها  دارد.  

اولیه درگیری فعالیت های  با  کالن ای  با  مرتبط  کالن های  که  کردند  تأکید  آنها  دارند.  را  برای  داده  داده 

فاظت و غیره بسیار مفید است.  سازی حای مانند انتخاب، مجموعه های مختلف کتابخانه سازی فعالیتپیاده 

  خدمات کتابداران  آینده های  سال  در  بینی کردند که( در پژوهش خود پیش 1391پور )قبادپور، نقشینه و ثابت 

  کسب   به   را   خود   کتابداران   چنان چه   و   باشداطالعات می   فناوری   مهارت  کسب   به   وابسته  امروز   از  بیشتر

  جای   اطالعات  یا فناوران  ورایانه    مهندسان  که  پایدنمی   نسازند، دیری  آماده   فناوری  استفاده از  در  باال  مهارت

نیروی  .  اندازندمی  خطر  به  را   جایگاه کتابداران   و  ندکنمی   بازها  کتابخانه   در   را  خود در باب اهمیت مؤلفه 

با هدف تحلیل ویژگی با مؤلفه های فردی و حرفه انسانی و  این پژوهش  انسانی   ای پاسخگویان در  نیروی 

  است  نمایان  پاسخگویان  سن   توزیع  بررسی  از  حاصل  نتایج   از   که   طورگونه اظهار داشت؛ همانتوان این می

  سال  39 تا 29 سنی رده  در اول سطحهای  کتابخانه  در شاغل  کتابداران واقع  در و پاسخگویان تعداد  بیشترین

 
1.Ahmad, JianMing & Rafi 
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  و   فنون   فراگیری  در   کتابداران  ذهنی  و  جسمی  توان   مسئله  به  پژوهش   این   در  سن   متغیر  اهمیت.  ندباشمی

 شاغل  جوان  جمعیت.  دباشمی   ابری  رایانش  و  داده کالن های  حوزه   در  جدیدهای  مهارت   کسب  وها  روش

 روزرسانیبه   و  یادگیری  و  آموزش  در  کتابداران  ه توانمندیدهندنشان   و  قوت  نقطه   خودها  دانشگاه   این  در

تواند  متغیر دیگری که می   .استها  آموزش  این   ازیری  گبهره   با   خدمات  ارائه   و   دنیا   روزهای  فناوری   با   خود

های کالن داده و ابر تأثیرگذار باشد، عامل سطح تحصیالت کتابداران  بر میزان آشنایی و استفاده از فناوری

ایش ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی های اخیر به دالیلی مانند افزشاغل در جامعه پژوهش است. در سال

شناسی، کتابداران دانشگاهی از لحاظ مدرک تحصیلی رشد چشمگیری  ارشد رشته علم اطالعات و دانش 

(. عالوه بر افزایش ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد  1390،  زاده و غیوری، حسن اسفندیاری مقدم)  اندداشته 

های تخصصی در رشته، تالش برای کسب  ها و حوزه ایش گرایش توان به دالیل دیگری مانند افزآن رشته می

های اجتماعی و فرهنگی، درآمد، عدم رضایت از وضعیت  رضایت تحصیلی و شغلی، رشد و افزایش نقش

موجود متقاضی و سایر موارد مثبت و منفی دیگر اشاره کرد. به هر روی افزایش سطح تحصیالت کتابداران  

داده و رایانش ابری  های کالنمنجر به آشنایی بیشتر و توانمند شدن افراد با فناوری   پژوهش حاضر،  در جامعه

میمی کتابخانه گردد.  که  داشت  انتظار  به توان  کتابدارانی  از  برخورداری  با  کشور  اول  روزتر، های سطح 

کارمندان باسوادتر،   های جدید هستند. های سنتی خود و کسب مهارتتر قادر به تغییر نقشتوانمندتر، عالم 

های نو بهبود بخشیده و به رونق حرفه  ها را در عصر فناوری خدمات بهتری را ارائه و پویایی و نقش کتابخانه 

 کمک شایانی خواهند کرد.

  بیو ضر  60/0  یبار عامل  زانی با م  بندی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، مؤلفه مسائل اقتصادیدر رتبه 

های  های دانشگاه دوم قرار گرفت. با عنایت به تطبیق متوسط بودجه کتابخانه   ی در رتبه درصد  36(  2R)  نییتع

با نیاز  توان مطابق با نتایج ی منابع میسازتالیجیدهای الزم برای  های فعلی و تأمین هزینه سطح اول کشور 

های موردنیاز ساختاربرای زیر  های الزمها قادر به تأمین هزینه حاصل از پژوهش اذعان داشت که این دانشگاه 

. اگرچه نتایج حاکی باشندیمآنها  ای مبتنی بر رایانش ابری و تأمین امنیت الزم برای  داده های کالن فناوری

 باشد. ها برای کتابداران میهای بسیار پایین برای آموزش کار با این فناوری از هزینه 

بار  میزان  با  زیرساختار  )و ض  59/0عاملی    مؤلفه  تعیین  رتبه   2R  )35ریب  سوم جای    درصدی در 

های سطح های دانشگاه افزاری مناسب در کتابخانه افزاری و نرم های قانونی سختگرفت. وجود زیر ساختار

بهره  برای  اقدامات الزم  انجام  برای  را  راه  از سرویساول  ذخیره برداری  پردازشی، های  محاسباتی  سازی، 

  کند. مؤلفه های مبتنی بر ابر هموار می داده های موجود برای کالنمجموعه سرویسسازی از  تحلیلی، بصری 
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ی در رتبه چهارم قرار گرفت. دسترسی درصد  33(  2R)  نییتع  بیو ضر  0/ 58  یبار عامل  زانیبا م  مدیریت داده 

هایی را با داده های سطح اول کشور، کتابداران  ی دانشگاه هاکتابخانه   درهای اطالعاتی معتبر جهان به پایگاه 

های اصلی کالن داده یعنی حجم، سرعت و تنوع باال را دارند، درگیر کرده است. لذا کتابداران  که ویژگی

است که با استفاده   یکپارچه و مدیریتی  ینگاههایی هستند. این حجم عظیم نیازمند  در حال کار با چنین داده 

حاکمیت  توان به این مهم دست یافت.  باشد، میمطرح می  2داده در اینجا حاکمیت کالن   که   1از حاکمیت داده 

داده ،  داده کالن از  انبوهی  حجم  مدیریت  سازمانبه  بهره های  و  از  ها  فرایندهای  آنها  گیری  راستای  در 

با بهره تصمیم ابزارهایسازی  پیرامون   3فناوری ماساچوست  . موسسهتحلیلی گوناگون اشاره دارد  گیری از 

گوید: »ایجاد یک مدل حاکمیت خوب، بستگی به سطح پختگی سازمان برای  داده چنین میحاکمیت کالن

باشد که  های کاربردی می وابسته به برنامه   داده کالن کلیدی حاکمیت    مسئله.  «داردمحور  گیری داده تصمیم

بسیار به ی  اطالعات  پیوسته  صورت  را  درجریان  خارجی  منابع  از  میداده  یک یافت  بنابراین  کنند. 

قابل سیاست داده گذاری  نوع  با  رابطه  در  شفاف  و  ذخیره قبول  باید  های  باید    وجود به ای  همچنین  و  بیاید 

مشخص شود که افراد مختلف با چه سرعتی به داده دسترسی پیدا کرده و سطح دسترسی داده به چه میزان  

که با توجه به این  حاکمیت داده را نشان داد. ندکی را در زمینه . نتایج این پژوهش، اقدامات بسیار اباید باشد

سازی داده در بود، نتایج حاکی از عدم ذخیره   مدنظر  4ها مبتنی بر ابرداده سازی کالنذخیره در این پژوهش  

 0/ 57عاملی    های سطح اول بوده است. مؤلفه فرهنگ با میزان بار های دانشگاه های ابری در کتابخانه سرویس

پنجم قرار گرفت. درک فرهنگ دسترسی آزاد به اطالعات و به    درصدی در رتبه   32(  2Rو ضریب تعیین )

شود. نتایج در این زمینه  ها محسوب میگذاری آن توسط کتابداران از وظایف کارکردی کتابخانه اشتراک 

ترسی آزاد به اطالعات حکایت از درک اکثریت کتابداران به دسترسی آزاد به داده و اطالعات دارد. دس

  استهای جهان نیز پذیرفته شده  گردد و در اکثر کشورجزء حقوق شهروندی افراد در ایران محسوب می

های تحلیل شده به مراجعین را درک  داده   (. اغلب کتابداران اهمیت ارائه 1394ی،  ابیافراسی،  دهکرد  مانی)سل

توان  می  راآن هایی در حد متوسط قرار داشت، که علت  اند، اما درک مراجعین از دریافت چنین داده کرده 

جدید در امور پژوهشی، های  فناوری   از  استفاده   تأثیر  به عوامل متعددی از قبیل شناخت کم و عدم درک

های  فناوری  کارگیریضرورت به   درک  گیری داده محور، عدم درک ضرورت یک فرهنگ تصمیم  عدم
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داده مندی از خدمات کالن عدم بهره ها،  داده   عظیم  حجم  با  رویارویی  برای  ابر  بر  مبتنیهای  داده کالن  مدیریت

کتابخانه  داد.در  نسبت  قبیل  این  از  مواردی  و  تجزیه  از  ها  با  کتابداران  به  داده وتحلیل کالنطرفی  قادر  ها 

برنامه  و  خدمات  کوک ارزیابی  و  کیم  هستند.  خود  کاربردی 2017)  1های  برنامه  یک  بررسی  با   )  

کالن تجزیه روشوتحلیل  اساس  بر  صورتکداده  چرنوفهای  و    2های  خدمات  تطبیق  و  مقایسه  به 

، کتابداران در دانشگاه نیعالوه بر ا  های عمومی لندن و سئول پرداختند.های انجام شده میان کتابخانهعملیات

فرانس دوروت  3الورن   سی سنت  کتابخانه  گوگلتجزیه از    4براون   یو  دسترس   5وتحلیل  تا  کردند    ی استفاده 

 (.Cottrell & Bell, 2016)  دهند نشانهای تلفن همراه خود دستگاه  قیکاربران به منابع کتابخانه را از طر

آخر قرار گرفت.    درصدی در رتبه   26  (2Rو ضریب تعیین )  52/0عاملی    مؤلفه سازمان با میزان بار 

ها  گیری از فناوری ولین در ضرورت توسعه اهداف و راهبردها برای بهره وجود آگاهی و درک پایین مسئ

های فعال در این  ها و عدم تمایل به تعامل و همکاری با سازمانداده مبتنی بر ابر در کتابخانه مدیریت کالن

ه خدمات ها و ارائ داده های سطح اول جهت کار با کالن های دانشگاه حوزه، وجود محیط پایداری در کتابخانه 

های مختلفی را برای  های متوالی، محققین نظریه برای دهه   نکهیارغم  کند. علیرا فراهم نمیآنها  بر مبنای  

ی جاری، سازگاری و مطابقت خود با  وکارهاکسبهای  سازی خود با پیشرفت ها در همگامناتوانی سازمان

داده نوآوری  ارائه  محیطی  تغییرات  با  سازگاری  یا   ,Raisch, Birkinshaw, Probst &Tushman)  اند ها 

2009; Del Giudice & Della Peruta, 2016; Marzi, Dabić, Daim, & Garces, 2017)  هایی حلو راه

ها، کسب  های باال، ایجاد چابکی در سازماناز قبیل توجه به خالقیت و نوآوری و حفظ کارمندان با قابلیت 

ها، منابع مادی، مدیران و رهبران اثرگذار و سایر موارد  ها و عملیاترضایت مشتریان، رسیدگی به فرآیند 

ین پژوهش شاهد عدم توجه مسئولین به خالقیت و  اند؛ مطابق نتایج امطرح شده در این زمینه را ارائه کرده 

سازمانهاکتابخانه   در نوآوری   با  تعامل  و  همکاری  عدم  غیرمتخصص،  افراد  جذب  شرکت ،  و  های  ها 

ها  گذاری داده مربوطه و نبود قوانین و مقررات شفاف جهت دسترسی و به اشتراک   متخصص در آن حوزه 

 هایی حیاتی ، عاملآنهاها و تصمیمات ها، سیاست. سازمانو رعایت حریم خصوصی، مالکیت فکری هستیم

، تمامی مباحث مرتبط با  آنهاها و اقدامات  هستند. سازمان  فناوری  یک  ی و استفاده ازریکارگبه برای شروع  

  تحت   شدتبه  نوظهورهای  ی فناوری ر یکارگبه سازی را در  ها و فرهنگ ها، زیر ساختارنیروی انسانی، هزینه 
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ها با سازمان  شوند ومی  گرفته  نظر  نیز در  قدرت  روابط  حوزه   عنوانها، به دهند. همچنین سیاست می  رارق  تأثیر

  نقش   بنابراین .  گیرندمی  قرار  مدنظر  ترکیبی  تحلیل   یک  در  دلیل   همین   به .  یکدیگر هستند  با   تعامل منسجم  در

با توجه    .باشدمی مشخص  فناوری  شکست یا  و  موفقیت  تعیین  در آنها عملکرد  و  سازمانی حیاتی ساختارهای

ها در موارد رعایت حریم شخصی، مالکیت  داده ی الزامات قانونی مطرح برای کالن ریکارگبه به ضرورت  

به این امر که تاکنون ها و حفاظت از داده معنوی داده  با عنایت    نامهن یآئ  یا  قانون   یک   دنیا  سراسر  در  ها و 

 باز   بحث   همچنان  آن  حقوقی  الزامات  و ها  داده کالن   بحث  و  است  نشده   ها ارائه داده کالن  مختص  منسجم

)معینمی  کشورها بنابراین می1395،  باشد  برای  توان روال (.  قوانین الزم  و  ها در داده ی کالنریکارگبه ها 

 کتابخانه را نیز در آن گنجاند.

 

 نده ی آ پژوهشگران یبرا ییشنهادهایپ

  مدیریت   موجود  شناسایی تمامی ابعاد برای شناخت کامل وضعیتقطعاً انجام یک پژوهش قادر به  

تواند  های ذیل می باشد و انجام پژوهش ها نمیکتابخانه   در   ابری  رایانش  بر  مبتنی  ایکتابخانه   هایداده کالن

 شود.های زیر پیشنهاد می در جهت تکمیل و رفع عیوب پژوهش حاضر مؤثر باشد. بنابراین انجام پژوهش 

با داده داده یی که پایه و اساس کالنآنجااز   (1 شود پژوهشی  های دیجیتالی است، پیشنهاد میها کار 

 های دیجیتال ایران انجام شود.ها در بستر ابر در کتابخانه داده درباره مدیریت کالن

داده پرداخته های جدید و ضروری کتابداران در عصر کالنها و مهارتدر پژوهشی به تبیین نقش  (2

 .شود

به ضرورت درک و توجه ویژه در سطوح کالن مدیریتی، پژوهش  (3 ای درباره  های زمینه با عنایت 

 داده و رایانش ابری انجام گیرد.های کالن میزان شناخت و تخصص مسئولین و مدیران با فناوری 

ی  ای مبتنی بر رایانش ابرهای کتابخانه داده در پژوهشی مستقل به شناسایی چارچوب معماری کالن (4

 های سطح اول کشور پرداخته شود. های دانشگاه در کتابخانه 

به شناسایی   (5 نرم افزارسختی  هارساختیزدر پژوهشی مستقل  های  داده افزاری مدیریت کالنی و 

 ای مبتنی بر رایانش ابری در ایران پرداخته شود. کتابخانه 

برنامه (6 معرفی  و  شناسایی  به  مستقل  پژوهشی  کاربردی  در  کتابخانه داده مدیریت کالن های  ای  های 

 های جهان پرداخته شود. مبتنی بر رایانش ابری در سایر کشور

کالن (7 تحلیل  فنون  شناسایی  به  مستقل  پژوهشی  کتابخانه داده در  مدیریت  های  و  بر  آنها  ای  مبتنی 

 رایانش ابری پرداخته شود. 
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در مدیریت    مؤلفبه قانون حق    امنیتی و مباحث مربوط   رساختیزدر پژوهشی مستقل به شناسایی   (8

 ای مبتنی بر رایانش ابری پرداخته شود. های کتابخانه داده کالن
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Abstract 

Introduction: Big data is a set of data that, with its special features, cannot be stored, 

managed and processed by conventional software systems. Cloud computing is a 

collection of virtualized resources with easy access and usability. Cloud-based storage 

technology is able to effectively manage big data. The purpose of this study is to 

determine the current status of libraries̓ big data management based on cloud 

computing and its Component ranking in the libraries of first level universities in Iran 

Methodology: The present study is an applied and in terms of nature, method and control of 

variables is a descriptive research. The statistical population includes all librarians 

working in the libraries of first level universities in Iran, 520 people. The 

 
 . elnaz_hashemi2933@yahoo.com 

https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1106
https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-XDXK201806061.htm


 379 ...در ی ابرانشیبر را یداده مبتنکالن تیریمد                                                        1400، بهار و تابستان 1، شماره  11سال 

 
questionnaire was provided to the respondents electronically and a total of 393 

questionnaires were received and analyzed. Data collection tool is a researcher-made 

questionnaire that examines previous studies of six main components affecting the 

libraries̓ big data management based on cloud computing in the libraries of first level 

universities in Iran that including manpower, organization, infrastructure, economic 

issues, culture and data management was identified, which was confirmed through 

confirmatory factor analysis. To analyze data from descriptive and inferential 

statistics with software Spss 22 and Amos 22 were used. 

Findings: The current situation of library data management based on cloud computing in the 

libraries of Iran's top-level universities was considered unfavorable from the 

librarians' point of view, with an average of 23.582 and a standard deviation of 7.655 

equal to -0.41730. Ranking the components of the current situation from strength to 

weakness, respectively 1. Manpower With a factor loading rate of 0.64, 2. Economic 

issues with a factor loading rate of0.60, 3. Infrastructure With a factor loading rate 

of0.59, 4. Data Management With a factor loading rate of0.58, 5. Culture With a factor 

loading rate of 0.57 6. Organizations With a factor loading rate of 0.52 are located. 

Conclusion: Librarians are practically dealing with big data because of their day-to-day 

dealings with very large volumes of data. Matching the average budget of these 

libraries with the current needs and providing the necessary funds for the digitization 

of resources and the existence of appropriate legal hardware and software 

infrastructure, it can pave the way for the necessary steps to take advantage of cloud-

based storage services. Most librarians, while understanding the culture of free access 

to information, understand the importance of providing analyzed data to clients, but 

clients' perception of receiving such data is moderate. Low awareness and 

understanding of officials and unwillingness to interact and cooperate with 

organizations active in this field, does not provide a stable environment to work with 

big data and provide services based on them. 
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