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چکیده
هدف :کالنداده مجموعه دادههایی است که با برخورداری از ویژگیهایی خاص ،از طریق سیستمهای
نرمافزاری معمول امکان ذخیرهسازی ،مدیریت و پردازش آنها وجود ندارد .رایانشابری مجموعهای از منابع
مجازیسازی شده با قابلیت دسترسی و استفاده آسان است .فناوری ذخیرهسازی بر مبنای ابر قادر به مدیریت
مؤثر کالندادهها است .هدف این پژوهش تعیین وضعیت موجود مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر
رایانشابری و رتبهبندی مؤلفههای آن در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول ایران است.
روششناسی :پژوهش حاضر ،از نوع مطالعات کاربردی و از نظر ماهیت ،روش و کنترل متغیرها در زمره
تحقیقات توصیفی است .جامعه آماری شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول
ایران به تعداد  520نفر است .پرسشنامه به صورت الکترونیکی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و در مجموع
 393پرسشنامه دریافت و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته که
با بررسی مطالعات پیشین شش مولفه اصلی مؤثر بر مدیریت کالن دادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری
شامل نیروی انسانی ،سازمان ،زیر ساختار ،مسائل اقتصادی ،فرهنگ و مدیریت داده شناسایی شد که از طریق
تحلیل عاملی تأییدی ،روایی آن تأیید شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی و
نرمافزارهای اس .پی .اس .اس 422و آموس  522استفاده شد.
یافتهها :وضعیت موجود مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری در کتابخانههای
دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران ،با میانگین  23/582و انحراف استاندارد  7/655معادل

 .1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول)elnaz_hashemi2933@yahoo.com ،
 .2دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانSoraya.ziaei@gmail.com ،
 .3استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانsalamilib@yahoo.com ،
4. Spss
5. Amos
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 ،-0/41730نامطلوب ارزیابی شد .رتبهبندی مؤلفههای وضعیت موجود از قوت به ضعف به ترتیب  .1نیروی
انسانی با میزان بار عاملی  .2 ،./64مسائل اقتصادی با میزان بار عاملی  .3 ،0/60زیرساختار با میزان بار عاملی
 .4 ،0/59مدیریت داده با میزان بار عاملی  .5 ،0/58فرهنگ با میزان بار عاملی  .6 ،0/57سازمان با میزان بار
عاملی  0/52قرار دارند.
نتیجه :کتابداران به واسطه درگیری روزمرهشان با حجم بسیار باالی داده ،عمال با کالندادهها درگیر هستند.
تطابق متوسط بودجه این کتابخانهها با نیازهای فعلی و تأمین هزینههای الزم برای دیجیتالسازی منابع و وجود زیر
ساختارهای قانونی سخت افزاری و نرمافزاری مناسب ،راه را برای انجام اقدامات الزم برای بهرهبرداری از
سرویسهای ذخیرهسازی مبتنی بر ابر را هموار میکند .اغلب کتابداران ضمن درک فرهنگ دسترسی آزاد به
اطالعات ،اهمیت ارائه دادههای تحلیل شده به مراجعین را درک کرده اما درک مراجعین از دریافت چنین
دادههایی در حد متوسط میباشد .آگاهی و درک پایین مسئولین و عدم تمایل به تعامل و همکاری با سازمانهای
فعال در این حوزه ،محیط پایداری را جهت کار با کالندادهها و ارائه خدمات بر مبنای آنها را فراهم نمیکند.
کلیدواژهها :مدیریت کالن داده ،رایانشابری ،کتابخانههای دانشگاهی ،کتابداران

مقدمه و بیان مسأله
در پی تغییرات در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و ظهور فناوریهای نوین نظیر محاسبات
ابری ،اینترنت اشیاء ،دستگاههای اسکن و شبکههای اجتماعی با حجم عظیمی از داده روبرو هستیم که در
دنیای فناوری اطالعات بهعنوان کالنداده 1شناخته میشوند .کالندادهها به مجموعه دادههایی گفته میشود
که توانایی دریافت ،اکتساب ،مدیریت و پردازش آنها در یک زمان قابلقبول بهوسیله ابزارهای نرمافزاری و
سختافزاری سنتی وجود ندارد (چن ،ماو ،ژانگ و لیونگ .)1394 ،2از طرفی با توجه به رشد سریع
کالندادهها ،ذخیرهسازی ،مدیریت و پردازش این حجم عظیم از دادهها نیازمند زیرساخت محاسباتی عظیم
و پرهزینه و سختافزارها و نرمافزارهای سنگین است .با مطرح بودن چالشهایی از قبیل لزوم پردازش سریع
دادهها ،هزینههای باالی راهاندازی ،بررسی صحت دادهها ،امنیت و سطوح دسترسی و بصریسازی ،نیاز به
مقیاسپذیری ،تحمل خرابی ،پاسخ بهموقع ،در دسترس بودن ،کاهش هزینهها و نیاز به ارتباطات میان
تولیدکنندهها و مصرفکنندههای داده در حوزه کالنداده ،مناسب آن است که فراهمسازی این وظایف را
به ابرها منتقل کرد .رایانشابری 3یک فناوری قدرتمند برای اجرای محاسبات سنگین و پیچیده است که نیاز
به سختافزارهای گران را حذف نموده و فضای محاسباتی و نرمافزار موردنیاز را در اختیار کاربر قرار

1. Big Data
2. Chen, Mao, Zhang & Leung
3. Cloud Computing
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میدهد .آورام ،لین ،لین روآن و یه 1فناوری رایانشابری را الگوی جدیدی برای میزبانی و ارائه خدمات در
اینترنت میدانند ( .)Avram, 2014; Lin, Lin, Roan & Yeh, 2012رایانشابری عالوه بر حل چالشهای
مطرح شده برای کالندادهها ،دارای نکات مثبتی مانند تأمین منابع رایانشی از خارج از سازمان ،قابلدستیابی
بودن منابع رایانشی در اغلب موارد از طریق اینترنت ،متغیر بودن هزینه استفاده از منابع بر اساس درخواست،
مستقل بودن منابع رایانشی از وسیله ،از دیدگاه کاربر نیز میباشد (ساسینسکی .)1390،در حالی که میتوان
مزایای بیشماری را برای رایانشابری نام برد ،عیبهای آن نیز کم نیستند .از معایب رایانشابری میتوان به
مواردی از قبیل نیاز به اتصال دائمی به اینترنت ،مشکالت امنیتی مانند سرقت اطالعات و سرقت اکانتها،
کاهش کنترل سازمان بر دادهها اشاره کرد (همان منبع) .در این میان کتابخانهها بهعنوان مخازن اطالعاتی،
سرمایههای دیجیتالی را ذخیره و مدیریت میکنند و عملکرد آنها از انبار اطالعات به دسترسی بهموقع به
اطالعات تغییر پیدا کرده است (.)Adebay, Ahmed & Adeniran, 2018; Qutab, Bhatti & Ullah, 2014
در نگاه اول منابع چاپی و غیرچاپی کتابخانهها در زمره کالندادهها محسوب نمیشوند چراکه تمامی
اطالعات آماری ،پژوهشها ،کتابها ،مجالت با دیجیتالسازی بهصورت ساختارمند قابلتولید توسط
رایانه ها هستند؛ اما با نگاهی موشکافانه به منابع جدید اطالعاتی بالفعل و بالقوه امروزی ،دادههای حاصل از
منابع الکترونیکی پیوسته و ناپیوسته ،2شبکهای ،3اینترنتی ،4صوت و تصاویر ،تراکنشهای برخط ،پستهای
الکترونیکی ،دادههای تلفنهای همراه و برنامههای کاربردی آنها ،دستگاههای تشخیص آر .اف.آی.دی،5
شبکههای حسگر بیسیم ،الگ نرمافزارهای مختلف و تمامی دادههای موجود در شبکههای اجتماعی
میتوانند منابع ارزشمندی برای کالنداده باشند .همچنین با در نظر گرفتن اطالعات مربوط به انواع استنادها
و ارجاعات به نویسندگان و مقاالت و آثار مرتبط ،فهرست منابع و تاریخها و بازنمایی مکانی با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی و بازنمایی مکانی مجموعه منابع کتابخانه در سطح قفسه ،میتوان با اطمینان اعالم
کرد که چنین منابعی ،کالندادهایی تلقی میگردند که بهمنظور استخراج اطالعات ،کشف دانش و
تصمیمگیری در خصوص مسائل مختلف کاربردی نیازمند مدیریت صحیح و برنامهریزیشده هستند ( Teets

& Goldner,2013؛ چن و دیگران .)1394،کالندادهها در انواع متنی و غیرمتنی وجود دارند به همین دلیل
4. Avram, Lin, Lin, Roan & Yeh

 .2منابعی که روی سی .دی .رام یا فالپی دیسک قابلدسترسی هستند و بر روی یک رایانه منفرد و مجزا مورداستفاده قرار میگیرند.
 .3منابع کتابشناختی یا منابع تمام متنی که در روی سرویسدهندههای شبکهای ذخیره شده و از طریق شبکه سازمان قابلدسترسی هستند.
 .4منابع کتابشناختی یا منابع تمام متن که با استفاده از یکی از پروتکلهای اینترنتی قابلدسترسی هستند (شهرزادی.)1391،
5. RFID: Radio Frequency Identification
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در مدیریت کالندادههای کتابخانهای در مرحله اول مشابه با چهار وظیفه اصلی کتابخانهها با جمعآوری،
ذخیرهسازی ،جستجو ،به اشتراکگذاری منابع روبرو بوده و سپس با تحلیل کالندادهها ،به استخراج
اطالعات ارزشمند و پیشبینی و تولید دانش نو و کاربردی ،تعامل اطالعات مفید ،معنا بخشی (ایجاد بافت)
و همچنین به تالش برای رسیدن به آرمان دانشمحوری در مسائل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
پرداخته میشود .همچنین به موازات تحوالت فناوریهای نوین در محیط اطالعاتی و دسترسی از راه دور به
شبکهها و پایگاههای اطالعاتی ،مراجعه حضوری به کتابخانهها کاهش یافته است .بسیاری از کاربران تمایلی
به مراجعه حضوری به کتابخانهها نداشته و مطالعه کتابهای الکترونیکی ،جستجوی اینترنت و پایگاههای
اطالعاتی و خدمات غیرحضوری و فضاهای مجازی را بیشتر ترجیح میدهند .یک دیدگاه رایج در این باره
وجود دارد که میگوید «اینترنت برای کسب موقعیت مدیریت دانش با کتابخانههای سنتی در حال رقابت
است» ( .)Li, Lu, Dou & Wang, 2017در حال حاضر ،بسیاری از کاربران معتقدند که کتابخانههای سنتی
با اینترنت جایگزین شده و این مراکز موقعیت و جذابیت خود را از دست دادهاند

( Head, Komori,

Whisenant, Nieuwerburgh, Salomon, & Ordoukhanian,2014; Marshall,
.)& Sollenberger, Easterby-Gannett, Morgan, Klem, Cavanaugh Hunter,2013

LaMere,

کتابخانهها با انتقال منابع و خدمات خود به محیطهای مجازی و استفاده از فناوریهای کالنداده و
رایانشابری قادر به تمرکز بر روی مأموریت اصلی خود یعنی ارائه خدمات اطالعرسانی ،همگام با نیازهای
بهروز کاربران خود خواهند بود .نقش کتابخانههای دانشگاهی بهعنوان بخشی از نظام آموزش عالی که مرکز
گردآوری و انتقال اطالعا ت علمی و کانون تأمین امکانات تحقیق برای پژوهشگران ،اساتید ،دانشجویان و
توسعه علوم میباشد ،محرز است .امروزه کتابخانههای دانشگاهی در حال توسعه پایگاهها و مخازن دادهای
خود و کمک به پژوهشگران در نگارش طرحهای مدیریت داده ،مستندسازی و آموزش چگونگی استفاده
از کالندادهها هستند .همچنین کتابخانههایی که منابع مالی و انسانی کافی ندارند به دنبال کشف راههایی
برای شروع این اقدام مهم هستند ( .)Fister, 2015محققان برای مدیریت دادهها چهار نقش مهم را ذکر
کردهاند :دادهساز ،1دانشمند داده ،مدیر داده و کتابدار داده ( Kim & choi, 2016, Lyon, Wright, Corti,

 .)Edmunds & Bennett, 2013, Pryor & Donnelly, 2009; Swan & Brown, 2008مهارتهایی
همچـون مهـارت مذاکـره و برقـراری ارتبـاط بیـن سـایر نقشها ،بررسـی و مدیریـت و کنتـرل ،ارتقـاء و
حمایـت از بازاریابـی سـازمان ،ارتقـای آگاهـی سـازمانی و اشتراکگذاری دانـش و اطالعات ،ارزیابـی

1. Data Creator
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داده و نگهـداری از آن از نقشهای منحصربهفرد کتابــدار داده اســت کــه فقــط خــود ایــن فــرد
میتوانــد از عهــده آن برآیـد .ارزشگذاری دادهها در موضوعهای اقتصـادی و حفاظـت از دادهها دو
نقـش مشـترک کتابـدار داده یـا مدیـر داده اسـت (درمنده ،نوروزی ،اسمعیلی گیوی .)1397،از مزایای بیان
شده برای کالنداده در کتابخانههای دانشگاهی میتوان به طرحهای سازماندهی کالندادهReinhalter ( ،

 ،)& Wittmann,2014; Gordon-Murnane,2012;Witt,2012; Heidorn,2011شناخت نظری و عملی
کالنداده و تجزیهوتحلیل آن در کتابخانههای دانشگاهی ( ،)Rani,2016حمایت از محققین (،)Keil, 2014
سرمایه گذاری بر روی فرصتهای ایجاد شده توسط کالنداده و روشهای استخراج متون ( Al-Daihani

 )& Abrahams,2016اشاره کرد.
اما ایفای این نقش به میزان کارآیی خدمات این کتابخانهها بستگی دارد .برخورداری کتابخانههای
دانشگاهی از بهروزترین روندها و تجهیزات روزآمد با هدف ارائه خدمات و اشاعه اطالعات امری مهم
است .لذا ضرورت مدیریت کالندادهها با در نظر گرفتن وظیفه اصلی و هدف کارکردی کتابخانهها ،بر
عهده کتابخانهها و کتابداران و متخصصین علم اطالعات است .بدین ترتیب کتابداران میتوانند عالوه بر
انجام نقشهای اصیل خود در جمعآوری ،ذخیرهسازی ،سازماندهی و اشاعه صحیح دادهها؛ سکاندار
مدیریت دادهها شوند .در این پژوهش ضمن مروری بر مفاهیم نظری این حوزه ،با ارزیابی وضعیت موجود
مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول کشور ،به
شناخت شرایط فعلی و رتبهبندی مؤلفههای اثرگذار در مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر
رایانشابری پرداخته تا قدم در راه شروع بهرهگیری از مزایای آن و همچنین شروع انقالب کالندادهای در
کتابخانهها برداشته شود .انتظار میرود این پژوهش برای آشنایی بیشتر پژوهشگران در حوزه علم اطالعات
و دانششناسی با مبانی نظری و اجرای پژوهشهای جدید و بررسی سایر زوایای این حوزه مفید باشد.
همچنین میتواند برای سیاستگذاران و مدیران دانشگاهها و کتابخانهها و کتابداران که بهدنبال برنامهریزی،
سیاستگذاری و بهرهگیری از فناوریهای کالنداده و مهاجرت به ابرها هستند ،مفید فایده واقع شود.
کالنداده

برای کالنداده تعریفهای متعددی ارائه شده است« .موسسه

مککینزی»1

کالنداده را مرز بعدی

برای نوآوری رقابت و بهرهوری میداند و معتقد است که کالندادهها باید مجموعههایی را پوشش دهند که
امکان گردآوری ،ذخیره و مدیریت آنها بهوسیله نرمافزارهای پایگاه داده کالسیک وجود ندارد ( Manyika,

1. McKinsey Global Institute
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 .)Chui, Brown, Bughin, Dobbs, Roxburgh & Byers, 2011موسسه ملی فناوری و استانداردها،
کالنداده را شامل مجموعههای دادهای گستردهای معرفی میکند که در درجه اول از نظر

حجم ،1سرعت2

و تنوع 3نیازمند معماریهای مقیاسپذیر برای ذخیرهسازی کارآمد ،و تجزیهوتحلیل آنها است .کالندادهها،
حجم باالیی از دادههای غیرساختاریافته 4هستند که با سیستمهای مدیریت دادههای استاندارد ،قابل مدیریت
و بهرهبرداری نیستند (.)Gantz & Reinsel, 2011; Kaisler, Armour, Espinosa, & Money, 2013
دادههای موجود در دنیای امروز را میتوان به  3بخش دادههای ساختاریافته ،5نیمه ساختاریافته 6و
ساختارنیافته تقسیم کرد (ارل ،ختاک و بوهلر .)1395 ،7دادههای ساختاریافته ،دادههایی هستند که دارای
قالبی منظم و قابل پیشبینی بوده و بهوسیله یک زیرساخت مناسب مدیریت میشوند .این نوع دادهها قابل
درک برای موتورهای جستجو هستند .دادههای نیمه ساختاریافته ،دادههایی هستند که ساختار رسمی «مدل
داده« را ندارند ،یعنی فاقد تعریف جدول در یک پایگاه داده رابطهای هستند .فرمتهای داده ایکس .ام .ال8.

و مستندات جی سون 9دو نوع از متداولترین دادههای نیمهساختاریافته هستند .دادههای بدون ساختار،
دادههایی هستند که شکل و ساختار مشخصی ندارند .دادههای بدون ساختار نیز غیرقابلپیشبینی بوده و
سرعت رشد این نوع از دادهها در مقایسه با دو نوع دیگر ،بیشتر است .از متداولترین آنها میتوان به فایلهای
متنی ،محتواهای چندرسانهای مانند تصاویر و فایلهای صوتی اشاره کرد .سه ویژگی حجم ،سرعت و تنوع
بهعنوان ویژگیهای اصلی کالنداده معرفی شده است ( .)Laney,2001اما بعدها و با پیشرفتهای متعدد در
این حوزه ویژگیهایی از قبیل صحت ،10ارزش ،11نوسان ،12اعتبار 13و نمایش دادهها 14مطرح گردید .از
چالشهای مطرح شده برای کالندادهها میتوان به فشردگی و کاهش افزونگی دادهها ،15کشف دانش و

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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پیچیدگیهای محاسباتی ،محرمانگی دادهها ،1مدیریت انرژی ،توسعهپذیری و مقیاسپذیری 2و همکاری
اشاره کرد (چن و دیگران.)1394،
رایانشابری

موسسه ملی فناوری و استاندارد امریکا رایانشابری را اینگونه تعریف میکند :رایانشابری مدلی
است برای ایجاد دسترسی همگانی و بهصورت راحت و آسان و بر اساس سفارش ،به مجموعهای از منابع
رایانشی پیکربندیپذیر مانند شبکهها ،سرویسدهندهها ،فضای ذخیرهسازی ،برنامههای کاربردی و
سرویسهایی که بتوانند با کمترین نیاز به تالش مدیریتی یا تعامل با ارائهدهنده سرویس ،به سرعت
تخصیصیافته یا آزاد شوند .این مدل ابری پنج مشخصه اساسی شامل  .1خدمات مستقیم به محض نیاز.2 ،3
دسترسی به شبکه با پهنای باند وسیع .3 ،4منابع تجمیعی .4 ،5انعطافپذیری سریع .5 ،6خدمات یا سرویس
اندازهگیری شده 7دارد و از سه مدل سرویسدهی شامل نرمافزار بهعنوان یک سرویس ،8بستر ابری بهعنوان
سرویس ،9زیرساخت ابری بهعنوان سرویس 10و چهار مدل پیادهسازی شامل ابر خصوصی ،11ابر عمومی،12
ابر گروهی ،13ابر آمیخته 14تشکیل شده است.
پیشینه پژوهش
حمد ،فخوری و عبدل جبار ،)2020( 15در پژوهشی با عنوان «فرصتها و چالشهای کالنداده برای
تجزیهوتحلیل راهبردها در کتابخانههای دانشگاهی اردن» نشان دادند که کارکنان واحد فناوری اطالعات در
سه کتابخانه اصلی دانشگاه اردن با مفهوم کالنداده کامالً آشنا هستند و این آگاهی به کتابخانههای
دانشگاهی منجر به اخذ تصمیمات نوآورانه و مقرونبهصرفه میگردد.

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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بال ،)2019( 1در پژوهشی با عنوان «کالنداده و تأثیرات آن بر کتابخانهها» به مرور امکانات و
فرصتهای استفاده از حجم بسیار زیاد دادهها در کتابخانه با بیان فرضیات و مثالهایی کاربردی پرداخته است.
نویسنده برای بهکارگیری کالندادهها در کتابخانههای جهان مثالهایی را مطرح میکند که از میان آنها میتوان
به کتابخانه کنگره :ایجاد و تهیه بایگانی توییتر ،ایجاد پایگاه فراداده برای دادههای ژئوفیزیک در استرالیا ،برنامه
کاربردی کالنداده برای کتابها (کتابخانه دانشگاههاروارد) ،پروژه آزمایشگاههای کتابخانهای کمیته مشترک
سیستمهای اطالعاتی 2و آژانس آمار آموزش عالی بریتانیا 3و موارد دیگر اشاره کرد.
یوهانگ ،)2018( 4در پژوهشی با عنوان «بهبود کارایی و بازسازی منابع دیجیتال در کتابخانههای دانشگاه
از منظر کالندادهها بر اساس آمار استفاده از منابع دیجیتال در کتابخانه اتحادیه دانشگاه چانگبی» با اشاره به سرعت
باالی پردازش کالندادهها و جنبههای با ارزش آن ،وجود کالنداده را بهمثابه کانالی برای استفاده از منابع دیجیتالی
میداند .بنابراین کاربران قادر به صرفهجویی در مدت زمان جستجو و بازیابی منابع هستند.
درمنده ،نوروزی و اسمعیلی گیوی ( )1397در مقالهای با عنوان «فرصتهای مدیریت دادههای
بزرگ در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی :واکاوی ساختاریـتفسیری و ارائه راهکار» با هدف شناسایی،
تعیین ،اولویتبندی و تحلیل فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ و واکاوی ساختاریـتفسیری آن به ارائه
راهکارهایی برای مدیریت کالندادهها در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی شهر تهران پرداختهاند .یافتههای
این پژوهش نشان داد که فرصتهای مدیریت کالنداده از نظر مدیران مراکز اطالعرسانی شهر تهران به
ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از :مدیریتیـسازمانی ،ماهیتی ،فرآیندی ،انسانی و از دید خبرگان عبارتند
از :ماهیتی ،فرایندی ،انسانی و مدیریتیـسازمانی.
آقایی میرک آباد ،آهنگر ،آقایی میرک آباد و حسنپور ( )1395در مقالهای با عنوان «سیستمهای
مدیریت کالندادهای مبتنی بر مدل ابری» با هدف ارائه مدلی پیشنهادی برای سیستمهای مدیریت کتابخانه
کالندادهای با روش کتابخانهای و تحلیل متون ،ضمن مروری بر مفهوم و قابلیتهای کالندادهها و نیز شرح
مختصری از ارزش ذخیره و بازیابی کالندادهها به توضیح روش دادهکاوی در حد کالن بر اساس ماتریس
تصادفی برای دسترسی سریعتر و بهتر به اطالعات ،بهعنوان یک ایده پرداخته و این نوع مدل کتابخانه ابری
با کالنداده را بهعنوان راهحلی برای برخی مشکالت کتابخانههای دیجیتال مانند دسترسی سریع به اطالعات،

1. Ball
2. JISC: Joint Information System Committee
3. HESA: the British Higher Education Statistics Agency
4.Yuhong
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پیشنهاد میکند.
صرافزاده ( )1394در پژوهشی با عنوان «مدیریت کالندادههای پژوهشی :نقشی نوین برای
کتابخانههای دانشگاهی» با نگاهی به ابعاد مختلف مدیریت دادههای پژوهشی و نقشهای بالقوهای که
کتابخانهها و کتابداران دانشگاهی میتوانند در این زمینهایفا کنند ،بیان میدارد که کمک به مدیریت
دادههای پژوهشی را نقشی جدید و چالشی برای کتابخانهها است که دانش و مهارتهای جدید را میطلبد.
از برخی مصداقهای این مهارتها برای مدیریت دادههای پژوهشی میتوان به آمار ،آشنایی با ابزارها و فنون
کتابسنجی و علمسنجی ،تحلیل استنادی ،ضریب تأثیرها و ...برای ارزیابی پژوهشها ،دانش موضوعی،
مهارت حفاظت از دادهها ،مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و ...اشاره کرد.
جمعبندی پیشینه پژوهش

مطالعه و بررسی پژوهشهای انجام شده نشان داد که تاکنون پژوهش مشخصی که به بررسی وضعیت
مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای دانشگاهی ایران بپردازد ،انجام
نشده است .پژوهشهای خارج از کشور به مباحثی از قبیل مدیریت کالندادهها در کتابخانهها ،مدیریت داده
و حفظ حریم خصوصی ،تعاریف و تاریخچه کالندادهها ،تجربههای کتابداران ،فرصتها و چالشهای
پیش روی کتابداران در کار با کالندادهها ،عناوین جدید شغلی و برنامههای آموزشی در کار با کالندادهها
پرداختهاند .در پژوهشهای داخلی انجام شده نیز به مباحثی از قبیل ارائه تعریفها و فرصتهای بهکارگیری
کالندادهها در کتابخانهها و ارائه راهکارهایی برای مدیریت کالندادهها در کتابخانهها ،مدیریت
کالندادههای پژوهشی و نقش کتابداران در مدیریت و یافتپذیری کالندادهها پرداخته شده است .بنابراین
پژوهشی که به مدیریت کالندادههای کتابخانهای بههمراه بهکارگیری راهحلهای رایانش ابری و بررسی
چگونگی وضعیت این موضوع در کتابخانهها بپردازد ،انجام نشده است.
پرسشها

پرسش اول :آیا مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای
دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران از وضعیت مطلوبی برخوردار است؟
پرسش دوم :رتبهبندی مؤلفههای مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در
کتابخانههای دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران برای وضعیت موجود چگونه است؟
روششناسی
پژوهش حاضر ،از نوع مطالعات کاربردی و از نظر ماهیت ،روش و کنترل متغیرها در زمره تحقیقات
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توصیفی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای
سطح اول ایران به تعداد  520نفر میباشد .دانشگاههای سطح اول ایران بر اساس اجرای ماده  3سیاستهای
و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی موسوم به طرح آمایش مصوب  94/12/18شورای عالی
انقالب فرهنگی ،حسب تصویب ستاد آمایش آموزش عالی در دو دسته جامع و تخصصی ،شامل  13دانشگاه،
در سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تاریخ  96/7/8و به شماره  2/178978میباشد .1با توجه به
محدود بودن پاسخدهندگان و در جهت تالش برای کسب دادههای واقعی ،نمونهگیری انجام نگرفت و همه
کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول ایران لحاظ شدند .پرسشنامه بهصورت الکترونیکی
و بهصورت یکسان برای همه افراد ارسال شد .جهت دستیابی به اهداف تحقیق برای شناسایی وضعیت موجود
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .برای تهیه آن ابتدا با مطالعات بسیار در منابع فارسی و خارجی و مطالعه
نظرات خبرگان در حوزه فناوری اطالعات و علم اطالعات و دانششناسی لیستی از موارد مورد نظر تهیه و
بعد از مشورت تنی چند از اساتید و صاحبنظران در دو حوزه فناوری اطالعات و علم اطالعات و
دانششناسی با استفاده از فن دلفی اقدام به یکدستسازی و دستهبندی آنها در گروههای عامتر شد .سپس
برای اطمینان از این موضوع که سؤاالت مطرح شده دقیقاً به بررسی وضعیت موجود میپردازد ،تحلیل عاملی
تأییدی انجام شد.
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول

قبل از انجام تحلیل عاملی جهت اطمینان از کفایت تعداد دادههای موجود از شاخص کا.ام.

او2.

استفاده شد ( .)KMO:0/974بنابراین حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کافی است .برای داشتن روایی
باید بین مؤلفهها و سؤاالت پرسشنامه ،همبستگی معناداری وجود داشته باشد .بار عاملی بین  0/3تا 0/6
قابلقبول است (حبیبی .)1396 ،مقادیر تی ،معنادار بودن هر یک از مؤلفهها را نشان میدهد و چنانچه مقدار
تی ،بزرگتر از قدر مطلق عدد  1/96باشد ،مؤلفههای مدل معنادار هستند .تمامی بارهای عاملی برای سؤاالت
مربوط به هر مؤلفه در پرسشنامه ،بیشتر از  0/4و مقادیر تی بیشتر از  1/96بهدست آمد .لذا اعتبار پرسشنامه
تأیید شد .آلفای کرونباخ تمامی مؤلفههای وضعیت موجود بیشتر از  0/7برآورد شد( .آلفای کرونباخ برای
مؤلفه نیروی انسانی برابر با  ،0/986آلفای کرونباخ برای مؤلفه سازمان برابر با  ،0/967آلفای کرونباخ برای
مؤلفه زیرساختار برابر با  ،0/952آلفای کرونباخ برای مؤلفه مسائل اقتصادی برابر با  ،0/933آلفای کرونباخ

/ابالغ-نتایج-سطح-بندی-دانشگاه-های-دولتی1. https://edu.msrt.ir/fa/news/35266
2. Kaiser-Mayer-Olkin
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برای مؤلفه فرهنگ برابر با  0/957و آلفای کرونباخ برای مؤلفه مدیریت داده برابر با )0/976؛ لذا نیاز به
حذف هیچ مؤلفهای از مدل نبود .بهطورکلی ،برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه
برازندگی وجود دارد .در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهای کای اسکوئر
( ،)x2شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازش مقایسهای ( ،)CFIشاخص برازش فزاینده ( )IFIو
شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب یا همان ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
( ) RMSEAاستفاده شد .در پژوهش حاضر مقدار کای دو به درجه آزادی  1/13و کمتر از  3بود .مقدار
جذر برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با  0/018و کمتر از  0/08بود .شاخص برازندگی
تطبیقی ( )CFIبرابر با  ،0/987شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIبرابر با  0/987و شاخص نیکویی برازش
( )GFIبرابر با  0/828محاسبه شد .بنابراین در حالت کلی و با توجه به شاخصهای محاسبه شده میتوان
برازش مطلوب مدل را نتیجه گرفت و از آنها برای پاسخ به پرسشهای پژوهش استفاده کرد .در نهایت
پرسشنامه شناسایی وضعیت موجود با  6مؤلفه ،شامل مؤلفه نیروی انسانی ( 25سؤال) ،سازمان ( 14سؤال)،
زیر ساختار ( 8سؤال) ،مسائل اقتصادی ( 6سؤال) ،فرهنگ ( 11سؤال) و مدیریت داده ( 17سؤال) به شناسایی
وضعیت موجود مدیریت کالن دادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح
اول ایران با استفاده از طیف پنجتایی لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،نمیدانم ،کم و خیلی کم) آماده شد.
پرسشنامه بهصورت الکترونیکی در میان جامعه آماری که تعداد کل آنها بر اساس بررسیهای محقق و
شناسایی کل جامعه پژوهش تعداد  520نفر بود؛ توزیع شد که در مجموع  393پرسشنامه دریافت و مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در ادامه و بعد از شناسایی وضعیت موجود ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه دوم ،مؤلفههای مؤثر در شناخت وضعیت موجود رتبهبندی و نتایج پس از تجزیهوتحلیل ،بهطور
توصیفی ارائه شد.
یافتهها
ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان

بر اساس یافتههای مرتبط با ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان ،بیشترین تعداد  243نفر یا 61/8
درصد پاسخگویان زن میباشند .از نظر توزیع سن ،بیشترین تعداد  47نفر یا  12درصد پاسخگویان دارای
سن  39سال و کمترین تعداد معادل یک نفر برای سنین  25و  47سال میباشند .بیشترین تعداد  193نفر یا
 49/1درصد پاسخگویان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کمترین تعداد  39نفر مدرک تحصیلی
کاردانی یا پایینتر از آنرا دارند .بیشترین تعداد  262نفر معادل  66/7درصد در رشته علم اطالعات و
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دانششناسی و کمترین تعداد یعنی  26نفر معادل  6/6درصد پاسخگویان در رشتههای فناوری اطالعات و
 105نفر معادل  26/7درصد در سایر رشتهها تحصیل کردهاند .بیشترین تعداد پاسخگویان از دانشگاه
تهران 62،نفر معادل  15/8درصد و  54نفر از دانشگاه فردوسی مشهد معادل  13/7درصد و کمترین تعداد
 14نفر معادل  3/6درصد از دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی بودهاند.
پاسخ به پرسش اول :آیا مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای
دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران از وضعیت مطلوبی برخوردار است؟
آزمون تی تک نمونهای

1

با توجه به تأیید نرمال بودن توزیع دادهها از طریق اجرای

آزمون کولموگروفاسمیرنوف0/055( 2

= pو  )z=0/045و وجود مقدار مفروض و نظری ثابت یعنی میانگین بهدست آمده از میانگین مؤلفه وضعیت
موجود یعنی عدد  24/5آزمون تی تک نمونهای برای تعیین ارزیابی وضعیت موجود انجام شد.
جدول  .1آزمون تی تک نمونهای برای مقایسه نمره وضعیت موجود با نمره معیار
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

t

p

اختالف میانگین

وضعیت موجود

23/582

7/655

24/5

-2/375

0/018

-0/917

مطابق نتایج حاصل از جدول  ،1میانگین نمره وضعیت موجود در گروه نمونه  23/582با انحراف
استاندارد  7/655که بهطور معناداری ( )0/018 >0/05معادل  -0/917از نمره معیار پایینتر بوده است .بنابراین
میانگین نمره مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح
اول کشور بهطور معنیداری در وضعیت نامطلوب قرار دارند.
پاسخ به پرسش دوم :رتبهبندی مؤلفههای مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری
در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول ایران از دیدگاه کتابداران برای وضعیت موجود چگونه است؟
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

3

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با هدف رتبهبندی مؤلفههای مؤثر در شناخت وضعیت موجود در
مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول انجام شد.

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

جدول  2ضرایب معناداری تی و ضرایب مسیر استاندارد شده بین وضعیت موجود و مؤلفههای آنرا
نشان داده شده است.
جدول  .2مقدار بار عاملی استاندارد شده و آماره تی بین متغیرها
مؤلفهها

مقدار بار عاملی استاندارد شده

مقدار t

R2

نیروی انسانی

0/643

11/348

0/414

مطلوب

سازمان

0/517

8/841

0/267

مطلوب

زیرساختار

0/595

10/230

0/354

مسائل اقتصادی

0/601

10/233

0/361

فرهنگ

0/572

9/266

0/328

مطلوب

مدیریت داده

0/578

10/054

0/334

مطلوب

متغیر

نتیجه

آلفای کرونباخ

وضعیت موجود

مطلوب

0/976

مطلوب

همانطور که در جدول  2نمایان است ،مقدار آماره تی وضعیت موجود با مؤلفههای خود معنادار و
بیشتر از  1/96برآورد شده است .ضریب آلفای کرونباخ وضعیت موجود ( )0/976نیز بیشتر از  0/7محاسبه
شده است و نشان میدهد که پایایی سازهها در سطح مطلوبی قرار دارد.
شاخصهای برازش مدل

جدول  3شاخصهای برازش مدل را نشان میدهد.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل مرتبه دوم وضعیت موجود
x2/ df<3

RMSEA<0.08

CFI>0.9

IFI>0.9

GFI>0.8

1/129

0/018

0/98

0/98

0/83

مقدار شاخص کای اسکوئر ( )x2بر درجه آزادی  ،1/129شاخص نیکویی برازش (،0/83 )GFI
شاخص برازش مقایسهای ( ،0/98 )CFIشاخص برازش فزاینده ( 0/98 )IFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم
برآورد واریانس خطای تقریب یا همان ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( 0/018 )RMSEAبرآورد
شده است .بنابراین شاخصهای برازش مدل در حالت کلی بسیار مطلوب بوده و در سطح قابلقبولی قرار
دارد .مدل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان میدهد که مؤلفههای ذیل به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را
در وضعیت موجود دارند ،که عبارتاند از:
 )1متغیر نیروی انسانی با میزان بار عاملی  0/64و ضریب تعیین ( 41 )R2درصدی.
 )2متغیر مسائل اقتصادی با میزان بار عاملی  0/60و ضریب تعیین ( 36 )R2درصدی.
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 )3متغیر زیرساختار با میزان بار عاملی  0/59و ضریب تعیین ( 35 )R2درصدی.
 )4متغیر مدیریت داده با میزان بار عاملی  0/58و ضریب تعیین ( 33 )R2درصدی.
 )5متغیر فرهنگ با میزان بار عاملی  0/57و ضریب تعیین ( 32 )R2درصدی.
 )6متغیر سازمان با میزان بار عاملی  0/52و ضریب تعیین ( 26 )R2درصدی.
نتیجه
در این پژوهش وضعیت موجود مدیریت کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانشابری در
کتابخانههای دانشگاههای سطح اول کشور از دیدگاه کتابداران بررسی و مؤلفههای آن رتبهبندی شد.
وضعیت موجود با میانگین  23/582بهطور معناداری در هر  13کتابخانه دانشگاهی سطح اول کشور در
وضعیت نامطلوب قرار داشت .در رتبهبندی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی به لحاظ قوی بودن مؤلفه نیروی
انسانی با میزان بار عاملی  0/64و ضریب تعیین ( 41 )R2درصدی در رتبه اول قرار گرفت .نتایج مطالعه حاضر
حاکی از آشنایی متوسط نیروی انسانی شاغل در آن کتابخانهها با واژههای کالنداده و رایانشابری بوده
است .احمد ،جیانگ مین و رافی ،)2019( 1در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر صالحیتها و مهارتهای
پیادهسازی تجزیهوتحلیل کالندادهای در کتابخانهها :یک مطالعه همبستگی» نشان دادند که همبستگی بسیار
قوی بین صالحیتها و مهارتهای موردنیاز کتابداران برای پیادهسازی تجزیهوتحلیل کالندادهای وجود
دارد .آنها ضمن بیان آگاهی باالی پاسخدهندگان از مفهوم کالنداده ،عنوان کردند که هم اکنون کتابداران
درگیریهای اولیهای با فعالیتهای مرتبط با کالنداده را دارند .آنها تأکید کردند که کالنداده برای
پیادهسازی فعالیتهای مختلف کتابخانهای مانند انتخاب ،مجموعهسازی حفاظت و غیره بسیار مفید است.
قبادپور ،نقشینه و ثابتپور ( )1391در پژوهش خود پیشبینی کردند که در سالهای آینده خدمات کتابداران
بیشتر از امروز وابسته به کسب مهارت فناوری اطالعات میباشد و چنان چه کتابداران خود را به کسب
مهارت باال در استفاده از فناوری آماده نسازند ،دیری نمیپاید که مهندسان رایانه و یا فناوران اطالعات جای
خود را در کتابخانهها باز میکنند و جایگاه کتابداران را به خطر میاندازند .در باب اهمیت مؤلفه نیروی
انسانی و با هدف تحلیل ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان در این پژوهش با مؤلفه نیروی انسانی
میتوان اینگونه اظهار داشت؛ همانطور که از نتایج حاصل از بررسی توزیع سن پاسخگویان نمایان است
بیشترین تعداد پاسخگویان و در واقع کتابداران شاغل در کتابخانههای سطح اول در رده سنی  29تا  39سال

1.Ahmad, JianMing & Rafi

سال  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1400

مدیریت کالنداده مبتنی بر رایانشابری در371 ...

میباشند .اهمیت متغیر سن در این پژوهش به مسئله توان جسمی و ذهنی کتابداران در فراگیری فنون و
روشها و کسب مهارتهای جدید در حوزههای کالنداده و رایانش ابری میباشد .جمعیت جوان شاغل
در این دانشگاهها خود نقطه قوت و نشاندهنده توانمندی کتابداران در آموزش و یادگیری و بهروزرسانی
خود با فناوریهای روز دنیا و ارائه خدمات با بهرهگیری از این آموزشها است .متغیر دیگری که میتواند
بر میزان آشنایی و استفاده از فناوری های کالن داده و ابر تأثیرگذار باشد ،عامل سطح تحصیالت کتابداران
شاغل در جامعه پژوهش است .در سالهای اخیر به دالیلی مانند افزایش ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی
ارشد رشته علم اطالعات و دانششناسی ،کتابداران دانشگاهی از لحاظ مدرک تحصیلی رشد چشمگیری
داشتهاند (اسفندیاری مقدم ،حسنزاده و غیوری .)1390 ،عالوه بر افزایش ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد
آن رشته میتوان به دالیل دیگری مانند افزایش گرایشها و حوزههای تخصصی در رشته ،تالش برای کسب
رضایت تحصیلی و شغلی ،رشد و افزایش نقش های اجتماعی و فرهنگی ،درآمد ،عدم رضایت از وضعیت
موجود متقاضی و سایر موارد مثبت و منفی دیگر اشاره کرد .به هر روی افزایش سطح تحصیالت کتابداران
در جامعه پژوهش حاضر ،منجر به آشنایی بیشتر و توانمند شدن افراد با فناوریهای کالنداده و رایانش ابری
میگردد .میتوان انتظار داشت که کتابخانههای سطح اول کشور با برخورداری از کتابدارانی بهروزتر،
توانمندتر ،عالمتر قادر به تغییر نقشهای سنتی خود و کسب مهارتهای جدید هستند .کارمندان باسوادتر،
خدمات بهتری را ارائه و پویایی و نقش کتابخانهها را در عصر فناوریهای نو بهبود بخشیده و به رونق حرفه
کمک شایانی خواهند کرد.
در رتبهبندی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی ،مؤلفه مسائل اقتصادی با میزان بار عاملی  0/60و ضریب
تعیین ( 36 )R2درصدی در رتبه دوم قرار گرفت .با عنایت به تطبیق متوسط بودجه کتابخانههای دانشگاههای
سطح اول کشور با نیازهای فعلی و تأمین هزینههای الزم برای دیجیتالسازی منابع میتوان مطابق با نتایج
حاصل از پژوهش اذعان داشت که این دانشگاهها قادر به تأمین هزینههای الزم برای زیرساختارهای موردنیاز
فناوریهای کالندادهای مبتنی بر رایانش ابری و تأمین امنیت الزم برای آنها میباشند .اگرچه نتایج حاکی
از هزینههای بسیار پایین برای آموزش کار با این فناوریها برای کتابداران میباشد.
مؤلفه زیرساختار با میزان بار عاملی  0/59و ضریب تعیین ( 35 )R2درصدی در رتبه سوم جای
گرفت .وجود زیر ساختارهای قانونی سختافزاری و نرمافزاری مناسب در کتابخانههای دانشگاههای سطح
اول راه را برای انجام اقدامات الزم برای بهرهبرداری از سرویسهای ذخیرهسازی ،محاسباتی پردازشی،
تحلیلی ،بصریسازی از مجموعه سرویسهای موجود برای کالندادههای مبتنی بر ابر هموار میکند .مؤلفه
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مدیریت داده با میزان بار عاملی  0/58و ضریب تعیین ( 33 )R2درصدی در رتبه چهارم قرار گرفت .دسترسی
به پایگاههای اطالعاتی معتبر جهان در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول کشور ،کتابداران را با دادههایی
که ویژگی های اصلی کالن داده یعنی حجم ،سرعت و تنوع باال را دارند ،درگیر کرده است .لذا کتابداران
در حال کار با چنین دادههایی هستند .این حجم عظیم نیازمند نگاهی یکپارچه و مدیریتی است که با استفاده
از حاکمیت داده 1که در اینجا حاکمیت کالنداده 2مطرح میباشد ،میتوان به این مهم دست یافت .حاکمیت
کالنداده ،به مدیریت حجم انبوهی از دادههای سازمانها و بهرهگیری از آنها در راستای فرایندهای
تصمیمسازی با بهرهگیری از ابزارهای تحلیلی گوناگون اشاره دارد .موسسه فناوری ماساچوست 3پیرامون
حاکمیت کالنداده چنین میگوید« :ایجاد یک مدل حاکمیت خوب ،بستگی به سطح پختگی سازمان برای
تصمیمگیری دادهمحور دارد» .مسئله کلیدی حاکمیت کالنداده وابسته به برنامههای کاربردی میباشد که
اطالعات بسیاری را بهصورت جریان پیوسته داده از منابع خارجی دریافت میکنند .بنابراین یک
سیاستگذاری قابلقبول و شفاف در رابطه با نوع دادههای ذخیرهای باید بهوجود بیاید و همچنین باید
مشخص شود که افراد مختلف با چه سرعتی به داده دسترسی پیدا کرده و سطح دسترسی داده به چه میزان
باید باشد .نتایج این پژوهش ،اقدامات بسیار اندکی را در زمینه حاکمیت داده را نشان داد .با توجه به اینکه
در این پژوهش ذخیرهسازی کالندادهها مبتنی بر ابر 4مدنظر بود ،نتایج حاکی از عدم ذخیرهسازی داده در
سرویسهای ابری در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول بوده است .مؤلفه فرهنگ با میزان بار عاملی 0/57
و ضریب تعیین ( 32 )R2درصدی در رتبه پنجم قرار گرفت .درک فرهنگ دسترسی آزاد به اطالعات و به
اشتراکگذاری آن توسط کتابداران از وظایف کارکردی کتابخانهها محسوب میشود .نتایج در این زمینه
حکایت از درک اکثریت کتابداران به دسترسی آزاد به داده و اطالعات دارد .دسترسی آزاد به اطالعات
جزء حقوق شهروندی افراد در ایران محسوب میگردد و در اکثر کشورهای جهان نیز پذیرفته شده است
(سلیمان دهکردی ،افراسیابی .)1394 ،اغلب کتابداران اهمیت ارائه دادههای تحلیل شده به مراجعین را درک
کردهاند ،اما درک مراجعین از دریافت چنین دادههایی در حد متوسط قرار داشت ،که علت آنرا میتوان
به عوامل متعددی از قبیل شناخت کم و عدم درک تأثیر استفاده از فناوریهای جدید در امور پژوهشی،
عدم درک ضرورت یک فرهنگ تصمیمگیری داده محور ،عدم درک ضرورت بهکارگیری فناوریهای
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مدیریت کالندادههای مبتنی بر ابر برای رویارویی با حجم عظیم دادهها ،عدم بهرهمندی از خدمات کالنداده
در کتابخانهها و مواردی از این قبیل نسبت داد .از طرفی کتابداران با تجزیهوتحلیل کالندادهها قادر به
ارزیابی خدمات و برنامههای خود هستند .کیم و کوک )2017( 1با بررسی یک برنامه کاربردی
تجزیهوتحلیل کالنداده بر اساس روشهای صورتکهای چرنوف 2به مقایسه و تطبیق خدمات و
عملیاتهای انجام شده میان کتابخانههای عمومی لندن و سئول پرداختند .عالوه بر این ،کتابداران در دانشگاه
سنت فرانسیس الورن 3و کتابخانه دوروتی براون 4از تجزیهوتحلیل گوگل 5استفاده کردند تا دسترسی
کاربران به منابع کتابخانه را از طریق دستگاههای تلفن همراه خود نشان دهند (.)Cottrell & Bell, 2016
مؤلفه سازمان با میزان بار عاملی  0/52و ضریب تعیین ( 26 )R2درصدی در رتبه آخر قرار گرفت.
وجود آگاهی و درک پایین مسئولین در ضرورت توسعه اهداف و راهبردها برای بهرهگیری از فناوریها
مدیریت کالنداده مبتنی بر ابر در کتابخانهها و عدم تمایل به تعامل و همکاری با سازمانهای فعال در این
حوزه ،وجود محیط پایداری در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول جهت کار با کالندادهها و ارائه خدمات
بر مبنای آنها را فراهم نمیکند .علیرغم اینکه برای دهههای متوالی ،محققین نظریههای مختلفی را برای
ناتوانی سازمانها در همگامسازی خود با پیشرفتهای کسبوکارهای جاری ،سازگاری و مطابقت خود با
نوآوریها یا سازگاری با تغییرات محیطی ارائه دادهاند

( Raisch, Birkinshaw, Probst &Tushman,

 )2009; Del Giudice & Della Peruta, 2016; Marzi, Dabić, Daim, & Garces, 2017و راهحلهایی
از قبیل توجه به خالقیت و نوآوری و حفظ کارمندان با قابلیتهای باال ،ایجاد چابکی در سازمانها ،کسب
رضایت مشتریان ،رسیدگی به فرآیندها و عملیات ها ،منابع مادی ،مدیران و رهبران اثرگذار و سایر موارد
مطرح شده در این زمینه را ارائه کردهاند؛ مطابق نتایج این پژوهش شاهد عدم توجه مسئولین به خالقیت و
نوآوری در کتابخانهها ،جذب افراد غیرمتخصص ،عدم همکاری و تعامل با سازمانها و شرکتهای
متخصص در آن حوزه مربوطه و نبود قوانین و مقررات شفاف جهت دسترسی و به اشتراکگذاری دادهها
و رعایت حریم خصوصی ،مالکیت فکری هستیم .سازمانها ،سیاستها و تصمیمات آنها ،عاملهایی حیاتی
برای شروع بهکارگیری و استفاده از یک فناوری هستند .سازمانها و اقدامات آنها ،تمامی مباحث مرتبط با
نیروی انسانی ،هزینهها ،زیر ساختارها و فرهنگسازی را در بهکارگیری فناوریهای نوظهور بهشدت تحت
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تأثیر قرار میدهند .همچنین سیاستها ،بهعنوان حوزه روابط قدرت نیز در نظر گرفته میشوند و با سازمانها
در تعامل منسجم با یکدیگر هستند .به همین دلیل در یک تحلیل ترکیبی مدنظر قرار میگیرند .بنابراین نقش
حیاتی ساختارهای سازمانی و عملکرد آنها در تعیین موفقیت و یا شکست فناوری مشخص میباشد .با توجه
به ضرورت بهکارگیری الزامات قانونی مطرح برای کالندادهها در موارد رعایت حریم شخصی ،مالکیت
معنوی دادهها و حفاظت از دادهها و با عنایت به این امر که تاکنون در سراسر دنیا یک قانون یا آئیننامه
منسجم مختص کالندادهها ارائه نشده است و بحث کالندادهها و الزامات حقوقی آن همچنان بحث باز
کشورها میباشد (معین .)1395 ،بنابراین میتوان روالها و قوانین الزم برای بهکارگیری کالندادهها در
کتابخانه را نیز در آن گنجاند.
پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده
قطعاً انجام یک پژوهش قادر به شناسایی تمامی ابعاد برای شناخت کامل وضعیت موجود مدیریت
کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانهها نمیباشد و انجام پژوهشهای ذیل میتواند
در جهت تکمیل و رفع عیوب پژوهش حاضر مؤثر باشد .بنابراین انجام پژوهشهای زیر پیشنهاد میشود.
 )1از آنجایی که پایه و اساس کالندادهها کار با دادههای دیجیتالی است ،پیشنهاد میشود پژوهشی
درباره مدیریت کالندادهها در بستر ابر در کتابخانههای دیجیتال ایران انجام شود.
 )2در پژوهشی به تبیین نقشها و مهارتهای جدید و ضروری کتابداران در عصر کالنداده پرداخته
شود.
 )3با عنایت به ضرورت درک و توجه ویژه در سطوح کالن مدیریتی ،پژوهشهای زمینهای درباره
میزان شناخت و تخصص مسئولین و مدیران با فناوریهای کالنداده و رایانش ابری انجام گیرد.
 )4در پژوهشی مستقل به شناسایی چارچوب معماری کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری
در کتابخانههای دانشگاههای سطح اول کشور پرداخته شود.
 )5در پژوهشی مستقل به شناسایی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مدیریت کالندادههای
کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری در ایران پرداخته شود.
 )6در پژوهشی مستقل به شناسایی و معرفی برنامههای کاربردی مدیریت کالندادههای کتابخانهای
مبتنی بر رایانش ابری در سایر کشورهای جهان پرداخته شود.
 )7در پژوهشی مستقل به شناسایی فنون تحلیل کالندادههای کتابخانهای و مدیریت آنها مبتنی بر
رایانش ابری پرداخته شود.
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 )8در پژوهشی مستقل به شناسایی زیرساخت امنیتی و مباحث مربوط به قانون حق مؤلف در مدیریت
کالندادههای کتابخانهای مبتنی بر رایانش ابری پرداخته شود.
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Big Data Management based on Cloud Computing in the Libraries of First Level
Universities in Iran
Seyedeh Elham Hashemi Bonjar
Soraya ziaei,
Maryam Salami
Mashhad Payam Noor University
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
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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 cloudbased 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.
Keywords: Big Data Management, Cloud Computing, Academic Libraries, Librarians

