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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is the futurology of big data management in public 

libraries affiliated with the Iran Public Libraries Foundation in the 21st century. It has also 
presented a strategic model.  

Research Method: This is a futurology study using a mixed-method that includes the 

Delphi technique in three rounds and the Survey method. The statistical population of the 
Delphi panel consists of 20 managers and experts of information science and information 

technology, employed in the Iran Public Libraries Foundation. Based on the Delphi Panel 

Consensus Questionnaire, 77 experts in provincial centers were selected based on Morgan's 
table. They were asked about the priorities of big data usage and their certainty and uncertainty 

by comparing the current and future situations. Then, the optimal strategic model is proposed 

using confirmatory factor analysis. 30 questionnaire items were confirmed in terms of two 
relative content validity coefficients (CVR) and content validity index (CVI) and the reliability 

of the questionnaire was calculated based on Cronbach's alpha coefficient of 86%. 

Findings: Currently, the Iran Public Libraries Foundation uses few amounts of big data. 
Using big data enables quick access to updated data and providing and producing data in 

different formats and from different sources. The necessities of using big data according to the 

experts’ views are providing data analysis tools, information integration infrastructures, and 
connecting public libraries, providing the costs associated with powerful servers and 

equipment, and updating the knowledge and skills of librarians.  

Originality: This study uses futurology to examine the big data in public libraries and 
present a strategic model for big data management in foundation public libraries. 

Keywords: Iranian public libraries, Big data, Futurology, Big data strategic model, 
Foundation of Iranian Public Libraries. 
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 چکیده

های  های عمومی، وابسته به نهاد کتابخانه  ها در کتابخانه پژوهی مدیریت کالن داده هدف این مطالعه، آینده هدف:
 و ارائه مدل راهبردی است. 09کشور در قرن  عمومی

پژوهی بوده و با استفاده از روش دلفی در سه دور انجام شده است. جامعه  این پژوهش از نوع آینده شناسی: روش
 .باشند شناسی می نفر از متخصصان حوزه فناوری اطالعات و علم اطالعات و دانش 05آماری پنل دلفی، متشکل از 

استانی که براساس جدول مورگان انتخاب نفر کارشناسان در مراکز  88براساس پرسشنامه مورد اجماع پنل دلفی از 
 های کاربرد کالن داده و قطعیت و عدم قطعیت آنها با مقایسه وضعیت فعلی و آینده سوال شد. شدند، در خصوص اولویت

گویۀ پرسشنامه از لحاظ دو  95سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مدل راهبردی مطلوب پیشنهاد شده است. 
( مورد تایید قرار گرفتند و پایایی پرسشنامه نیز CVI( و شاخص روایی محتوی )CVRی محتوی )ضریب نسبی روای

 % محاسبه شد.76براساس ضریب آلفای کرونباخ 
کنند. طبق نظر  های عمومی کشور در حال حاضر به مقدار بسیار اندکی از کالن داده استفاده می کتابخانه ها: یافته

های  ها با فرمت های روزآمد و تامین و تولید داده وجب ایجاد امکان دسترسی سریع به دادهخبرگان، کاربرد کالن داده م
سازی اطالعات  های مختلف خواهد شد. تامین ابزارهای تجزیه و تحلیل داده، تامین زیرساخت یکپارچه گوناگون از محل
های  درتمند و روزآمدسازی دانش و مهارتهای عمومی، تامین هزینه مربوط به تجهیزات و سرورهای ق و اتصال کتابخانه

 گیری از کالن داده است. های بهره کتابداران از ضرورت

بینی کرده و بر این  های عمومی را پیش پژوهی وضعیت کالن داده در کتابخانه آینده پژوهش حاضر گیری: نتیجه
 پیشنهاد داده است. های عمومی کشور را اساس، مدل راهبردی برای مدیریت کالن داده در کتابخانه

های  پژوهی، مدل راهبردی کالن داده، نهاد کتابخانه های عمومی ایران، کالن داده، آینده کتابخانه ها: کلیدواژه
 عمومی کشور.
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 . مقدمه 1

بسیار انبوه، پرشتاب و یا گوناگونی هستند که محصول رشد   ای های داده دارایی 1ها کالن داده
بوده و برای توصیف مقادیر بزرگی از داده )ساختاریافته و بدون چشمگیر فناوری اطالعات 

ها  سازد. این اندازه داده شود که روز به روز بیشتر مشاغل را درگیر خود می ساختار( استفاده می
توانند با استفاده از  ها می کند، بلکه کارهایی که سازمان نیست که آن را برای مشاغل، پر اهمیت می

توان برای استخراج  ها می از کالن داده. بخشد ها اهمیت می جام دهند، به کالن دادهها ان این داده
ها تصمیمات بهتری  گیری استفاده کرد و با تجزیه و تحلیل این داده اطالعات مورد نیاز برای تصمیم

(. 13، ص2162، 3و لنی 2گرفت و حرکات استراتژیک و حساس را با دقت بیشتری اجرا نمود )بیر
تبع آن  کند، و به  ها و حتی کشورها پیدا می  ها روز به روز ارزش بیشتری برای سازمان  کالن دادهاین 

آوری، آنالیز،  های عظیم اطالعات از قبیل جمع هایی در مدیریت و پردازش حجم نوآوری
و  یابند )غفاری قدیر، روشندل اربطانی ها توسعه می نگهداری، انتقال، جستجو و روزآمدسازی داده

 (.۲1، ص6812 ضیایی،

های نوآورانه  ها و ابداع روش  در عصر دانش درک چگونگی تبدیل، تجزیه و تحلیل و ارائه داده
ها محسوب  ها و شرکت به منظور مدیریت بهتر و ارائه خدمات مناسب، در واقع رمز بقای سازمان

ه، ناگزیر از مواجهه و درک ها نیز به منظور ارائه خدمات خود و مدیریت بهین شود و کتابخانه می
ها مسئله قابل  شرایط جدید خواهند بود. میزان نفوذ و تاثیر کالن داده در خدمات این کتابخانه

 مندی،   های عمومی باعث افزایش رضایت  ها در کتابخانه توجهی است. آیا مدیریت کالن داده
)استانداردهای  4اردهای ایفالوری، ارزش افزوده و اتخاذ تصمیمات درست در مسیر استاند  بهره

سازی، سازماندهی مواد و خدمات  ای در مدیریت، بودجه، نیروی انسانی، مجموعه کتابخانه
های دقیق و کاربردی خواهد شد؟ مشکالت و موانع بودجه و   ریزی عمومی( و نیز امکان برنامه
های بزرگ،   تحلیل دادهافزاری، نحوه تجزیه و  افزاری و نرم های سخت مسایل حقوقی و زیرساخت

های بزرگ،   ها و فناوری ها، محرمانه بودن اطالعات، امنیت سیستم پردازش داده میزان دقت داده
                                                           

1. Big Data 
2. Beyer 

3. Laney 

4. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

 رسانی های کتابداری و اطالع المللی انجمن فدراسیون بین
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، 4،2161و چن 3، زو2، چن1شوند )وانگ ها محسوب می های جدی برای آینده کتابخانه چالش
ین، به ویژه در حوزه کسب اطالعات می (. تغییرات فناوری23ص ند بر جایگاه و توان  های نو

ارزشمند جهت رویارویی  یها تاثیر مهمی بگذارند. لذا، آمادگی این نهادها عملکرد این کتابخانه
گاهانه با این تغییرات بیش از پیش ضرور  نماید.  می یآ

 . بیان مسأله 2

و با هدف فراهم کردن امکان ترویج کتابخوانی  6838های عمومی در خرداد   نهاد کتابخانه
مندان، فعالیت خود را گسترش داد. در حال  مام افراد جامعه و ارائه بهترین خدمات به عالقهبرای ت

 86باب کتابخانه از انواع نهادی، مشارکتی و مستقل، زیر نظر این نهاد در قالب  8188حاضر 
میلیون رکورد اطالعات کتابشناختی،  8۲ای بالغ بر  مدیریت استانی در سطح کشور، با مجموعه

 های  هایی است که در سطح کتابخانه  این امر گویای حجم انبوهی از اطالعات و داده .شوند ره میادا
افزار یکپارچه سامان به صورت متمرکز، ذخیره، نگهداری و  عمومی در سراسر کشور و در قالب نرم

انه وجود های کتابخ افزار درباره منابع و فعالیت پذیر شده است. اطالعاتی که در این نرم دسترس
افزار سامان در آینده ارتقاء  ای هستند، اما با توجه به اینکه نرم دارد، در حال حاضر ناقص و جزیره

و در غیر  -افزار خواهند شد طور روزافزون وارد این نرم  های متنوع و وسیع به خواهد یافت و داده
های آتی با  ابراین، در سال، بن-صورت با ظهور کالن داده کاربرد خود را از دست خواهد داد این

ها محتمل  های مجازی، امکان حضور کالن داده افزاری و اتصال آنها با شبکه افزایش امکانات نرم
های عمومی در  افزارهای مدیریت کتابخانه هایی در نرم خواهد بود. در وضعیت فعلی داده

ز یکدیگر هستند و ها در حال حاضر منفک ا شوند. این داده آوری می های مختلف جمع بخش
افزارهای پیشرفته تحلیل داده بر روی آنها صورت  عملیات پردازشی قدرتمندی بر بستر نرم

ها و  سایت های افراد در وب ها به اطالعات مربوط به جستجوها و فعالیت گیرد. اتصال این داده نمی
توان از آن  به راحتی میهای اجتماعی مرتبط، مجموعه عظیمی از داده را فراهم خواهد کرد که  شبکه

ای بزرگ برای پاسخ دادن به یک سوال خاص و نیز برای  به عنوان کالن داده نام برد. این ذخیره داده
                                                           

1. Wang 

2. Chen 
3. Xu 

4. Chen 
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گیری در زمینه مدیریت مدارک، ارائه خدمات و امور اداره و  کشف روندهای عمومی که به تصمیم
 های فعلی موجود عبارتند از: دادهشود، بسیار مفید خواهند بود. برخی از این  نگهداری منجر می

این بانک در حال حاضر موجود است، اما تقویت آن و اتصال آن به  ـ بانک اطالعاتی مجموعه:
های  ها و حتی اتصال آن به پایگاه های کتابخانه های موجود در سایر بخش منابع الکترونیکی و داده

تواند مجموعه ارزشمندی در اختیار  های اطالعاتی بزرگ و معتبر می اطالعاتی انتشارات و پایگاه
 کاربران قرار دهد.

شود. عالوه بر اطالعات  اطالعات متنوعی از کاربران دریافت و ذخیره می های کاربران: ـ داده
شخصی مانند عکس و کد ملی، تحصیالت، آدرس، اطالعات تماس و...، اطالعات مربوط به 

های آنان نیز قابل ذخیره و بازیابی  ها و فعالیت امانت، جستجو، رزرو، تمدید مدرک و درخواست
ای بسیار عظیم و  های کاربران در فضای مجازی ذخیره داده تصال این اطالعات به فعالیتاست. ا

 مفیدی بوجود خواهد آورد، شامل:
 های مربوط به استفاده از مجموعه ـ داده
 های بخش امانت ـ داده
 های هزینه ـ داده

 های فعالیتهای جنبی  ـ داده

 شناختی های جمعیت  ـ داده

 ـ و ... .

مبنای نظر آنها  به سناریوی فوق، تحقیق حاضر در این راستا به سراغ خبرگان رفته و بربا توجه 
ای تدوین گردیده  های عمومی را مشخص و پرسشنامه های بنیادین کالن داده در کتابخانه ابتدا مولفه

های عمومی نظر خود را در مورد اولویت  است. سپس کارشناسان شاغل در نهاد کتابخانه
ی مختلف کالن داده، قطعیت و عدم قطعیت آنها با توجه به وضعیت فعلی و آینده ارائه ها مولفه

های  کردند و بر مبنای این نظرات مدل راهبردی طراحی شده است. در مدل ارائه شده، سرفصل
ها به تنهایی دارای چندین زیربخش و الزامات مختلف  اند. هر یک از سرفصل کلی تبیین شده
 بندی متغیرهای کالن مد نظر بوده است. این پژوهش صرفًا اولویت خواهند بود. در

های عمومی کشور تحقیق جامعی  از آنجا که تا به حال در زمینه کالن داده در نهاد کتابخانه
های عمومی و  پژوهی، تغییرات و نقشه راه آینده کتابخانه رود با آینده  صورت نگرفته، لذا، انتظار می
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های   های بزرگ را بتوان تدوین کرد. در این تحقیق، وضعیت و ویژگی  زمینه دادهکتابداران در 
های عمومی کشور در سطح  های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه ها در کتابخانه  مجموعه داده

شناسی، مورد بررسی قرار گرفته است  متخصصان حوزه فناوری اطالعات و علم اطالعات و دانش
اندازی برای مدیریت آینده و رو به رشد آنها با تاکید بر  اهبردی سعی شده، چشمو با ارائه مدل ر

های عمومی کشور فراهم شود. بر این بستر،   ها در میان کتابخانه  پژوهی مدیریت کالن داده آینده
 های زیر است: پژوهش حاضر درصدد پاسخ به پرسش

های عمومی وابسته به نهاد  در کتابخانهها  ( مقایسه وضعیت فعلی و آینده مدیریت کالن داده6
 های عمومی کشور چگونه است؟ کتابخانه

های   های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه ها در کتابخانه  ( روندکاوی آینده مدیریت کالن داده2
 عمومی کشور چگونه خواهد بود؟

های عمومی وابسته به   نهپژوهی در کتابخا ها مبتنی بر آینده  ( مدل راهبردی مدیریت کالن داده8
 های عمومی کشور چیست؟  نهاد کتابخانه

 . اهداف پژوهش3

های عمومی کشور در   ها در کتابخانه پژوهی مدیریت کالن داده هدف اصلی این مطالعه، آینده
هزاره سوم به همراه ارائه مدل راهبردی است. جهت نیل به این هدف کلی، مطالعه حاضر به دنبال 

 باشد:  اهداف فرعی ذیل نیز می دستیابی به
های عمومی وابسته به نهاد  ها در کتابخانه ( تعیین وضعیت فعلی مدیریت کالن داده6

 های عمومی کشور  کتابخانه

های   های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه ها در کتابخانه ( تعیین روند آینده مدیریت کالن داده2
 عمومی کشور 

های عمومی  پژوهی در کتابخانه ها مبتنی بر آینده مدیریت کالن داده( تعیین مدل راهبردی 8
 های عمومی کشور وابسته به نهاد کتابخانه

 شناسی . روش0

کارشناس موضوعی شاغل  21گیری هدفمند از  این پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی، با نمونه
شناسی  م اطالعات و دانشهای عمومی، با مالک حداقل کارشناسی ارشد عل در نهاد کتابخانه

های عمومی کشور  سال سابقه کار در نهاد کتابخانه 1نفر( و  61نفر( / فناوری اطالعات )61)
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انجام شد. در بخش کّمی پژوهش، با مقایسه وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب آینده، جامعه 
ل در نهاد نفر از کارشناسان فناوری اطالعات شاغل در ستاد مرکزی و استانی شاغ ۲۲پژوهش 
در مقطع  شناسی های عمومی کشور که در رشته فناوری اطالعات و علم اطالعات و دانش کتابخانه

گیری مورگان، با  اند، را در بر گرفت، بنابر جدول نمونه کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل کرده
نفر  ۲۲افراد، نهایتًا شود، اما با توجه به احتمال ریزش  نفر پیشنهاد می ۲8درصد اطمینان،  11

 گیری تصادفی ساده بود. ای و نمونه انتخاب شدند. انتخاب آنان به روش خوشه
ها از آمار توصیفی و استنباطی و برای ارائه مدل راهبردی از مدل تحلیل  برای تحلیل یافته

اهیتی، جنبه کلی: م 8گویه در قالب  81برای تدوین پرسشنامه ابتدا  عاملی تاییدی استفاده شد.
کاربردی و خدمات و عملکرد سازمانی مرتبط با موضوع، از منابع استخراج و تدوین گردید. پس از 

 1مقوله ماهیتی، 62گویه ) 81ای با  گویه حذف گردید و پرسشنامه 1سنجش روایی پرسشنامه، 
 ها، آوری داده مقوله کاربردی( نهایی شد. برای جمع62مقوله خدمات و عملکرد سازمانی و 

ای لیکرت )کاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاماًل  درجه 1ای در طیف  پرسشنامه
ها در سه دور دلفی از طریق ایمیل برای  مخالفم( مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه

کنندگان ارسال شد. به منظور پاسخگویی به ابهامات احتمالی، شماره تلفن نیز درج گردید و  شرکت
 آوری شدند.  ها از طریق ایمیل، واتساپ و تلگرام جمع سشنامهپر

)به استثناء دور نخست( برای مشّخص  1در طی مراحل دلفی، ابتدا آزمون ضریب توافقی کندال
نظر میان پاسخ کارشناسان در آن دور، محاسبه گردید، اما با توجه به  نمودن میزان هماهنگی و اتفاق
کند، همچنین  برای متوقف کردن فرآیند دلفی به تنهایی کفایت نمی اینکه معناداری ضریب کندال

شوند، از  های بیش از ده عضو نیز حتی مقادیر کوچک ضریب کندال معنادار محسوب می برای پانل
توقف کامل نظرخواهی،  ها در هر دوره تا رو، عالوه بر آزمون ضریب کندال، معیار حذف گویه این

هایی که از حد متوسط )نمرۀ  اف معیار هر گویه در نظر گرفته شد تا گویهدو معیار میانگین و انحر
تری بدست آورند، در هر دوره حذف شوند، تا در نهایت یک اجماع حاصل گردد. در  ( نمرۀ کم8

و  82افزار اسمارت پی. ال. اس دی، از نرمیل عاملی تائیسازی، برای برازش مدل تحل بخش مدل
ل یداده بر سه جنبۀ ماهیتی، خدمات و عملکرد سازمانی و کاربردی، از تحلر کالن یبرای بررسی تاث

                                                           

1. Kendall coefficient 

2. Smart PLS3 
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استفاده شده است. مدل عاملی برازش شده از نوع انعکاسی بوده و با توجه  2دی درجۀ یعاملی تائ
ل و برای ین تحلیبرای ا PLSره، از روش یبه حجم نمونه و برقرار نبودن فرض نرمالیتی چند متغ

 استفاده گردید. psthملی نیز از روش محاسبه بارهای عا
برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و از دو شاخص ضریب نسبی روایی محتوایی 

استفاده شده است. برای محاسبه شاخص  2و شاخص روایی محتوایی)سی.وی.آی( 1)سی.وی.آر(
CVR  سؤاالت را براساس طیف سه از نظرات کارشناسان استفاده و از آنها خواسته شد تا هر یک از

گویه ضرورتی »و « گویه مفید است، ولی ضروری نیست»، «گویه ضروری است»بخشی لیکرت 
نفر از متخصصان و مدیران قرار  61بندی کنند. پرسشنامه در این مرحله در اختیار  طبقه« ندارد

یۀ پرسشنامه گو 81گویه از  81گرفت. نتایج نشان داد که مقدار ضریب نسبی روایی محتوای 
 16/1اند. شش گویه که از مقدار ضریب بحرانی   شتر بودهیب 16/1اولیه، از مقدار ضریب بحرانی 

ساده »و « واضح بودن»، «مربوط بودن»متخصصان  CVIتر بودند، حذف شدند. برای سنجش  کم
بودند که ها بیانگر آن   قسمتی مشخص کردند. یافته 1هر گویه را براساس یک طیف لیکرتی « بودن

تر بودند، شاخص روایی  پایین ۲1/1گویه که از مقدار استاندارد  1پرسشنامه به استثناء همان 
گویۀ پرسشنامه از  81رو  قرار داشتند. از این 6تا  ۲1/1گویۀ دیگر پرسشنامه در دامنۀ  81محتوای 

د قرار ( مورد تاییCVI( و شاخص روایی محتوی )CVRلحاظ دو ضریب نسبی روایی محتوی )
 گرفتند. 

گیری ضریب پایایی نیز در این پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. محاسبه این  برای اندازه
کارشناس نشان داد که این ضریب باال و  61گویه بر روی  81شاخص برای پایایی پرسشنامه با 

 باشد.  می 31/1برابر با 

 . اهمیت و ضرورت پژوهش5

های فناوری اطالعات در دنیا، توسعه  زمان با پیشرفت ران، همهای عمومی در ای کتابخانه
ای در اروپا و امریکا و بخشی از کشورهای توسعه   های کتابخانه  اند. از مرحله ورود تکنولوژی  نیافته

ای   افزارهای کتابخانه افزارها و سخت رغم ورود دیرهنگام نرم گذرد، لیکن علی  ها می  یافته آسیا، سال

                                                           

1. Content Validity Ratio )CVR( 
2. Content Validity Index ( CVI) 
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جانبه فناوری به راه افتاد که منجر به  های عمومی کشور، موجی از گسترش همه  خانواده کتابخانهبه 
پژوهی و ترسیم  های اطالعاتی آنها در مقیاس وسیع شده است. لذا، با هدف آینده  توسعه داده

 دورنمای نزدیک این توسعه عظیم، الزم است راهبردهای کارا و موثری برای این توسعه آتی، 

، اگزا 1ها در حجم پتا بایت  بینی نمود. قطعًا در طول چند سال بعد و نه خیلی دور، توسعه داده  پیش
 ، مشکالت بزرگی را در مسیر نگهداری، ذخیره و بازیابی آنها ایجاد خواهد کرد. 3و زتا بایت 2بایت

، و همچنین های عمومی در مسیر توسعه روی کتابخانه های پیش  امید است با توجه به چالش
های هزاره سوم که قطعًا با  های آتی برای کتابخانه  ریزی اتخاذ تصمیمات کالن و ضرورت برنامه

افزایش چشمگیر حجم اطالعات مواجه خواهند بود، مدل این تحقیق بتواند برای مدیریت کالن 
 نگری در این عرصه، مثمر ثمر باشد. ها و آینده بینی  ها با تاکید بر پیش  داده

 . پیشینه پژوهش 6

آینده  یمتصور برا ی( در مطالعه خود با عنوان تدوین سناریوها6812غفاری قدیر و همکاران )
 یها عمومی با آینده یها عمومی ایران، با این پیش فرض که کتابخانه یها کتابخانه یا نهاد رسانه

شناسایی کرده و سرانجام ها را  اند تا این آینده رو هستند، تالش کرده روبه یباورکردنی متعدد
متصور را تدوین نمایند. مدل سناریونویسی در این تحقیق مدل دو در دو بوده که از  یسناریوها

ترین عدم  این تحقیق نشان داد، اساسی یها گیرد. یافته تقاطع دو پیشران عدم قطعیت شکل می
، منابع فیزیکی یمجاز یفیزیکی در مقابل فضا یعمومی، فضا یها ها در حوزه کتابخانه قطعیت

این  یآیند که بر مبنا گرایی به شمار می گرایی در مقابل جهانی ، و محلییدر مقابل منابع مجاز
 عمومی ایران ارائه شده است. یها آینده کتابخانه یعوامل، چهار سناریو برا

رفتن های پژوهشی با در نظر گ ای به بررسی مدیریت کالن داده ( در مطالعه6811زاده ) صراف
های اخیر  های دانشگاهی پرداخته است. به نظر وی، یکی از نقش  نقش نوین برای کتابخانه

های عظیم پژوهشی است که   پژوهشی کتابداران دانشگاهی، کمک به پژوهشگران در مدیریت داده
 نکنند. ذخیره و نگهداری کال  آید و از آن به کالن داده یاد می  ها به دست می  از خالل پژوهش

کند که   پذیر می  مجدد از آنها را در آینده و توسط دیگر پژوهشگران امکان ۀ ها، امکان استفاد  داده
                                                           

  Petabyte.61به توان  61یک واحد از اطالعات که برابر یک کادریلیون بایت است، مترادف  .1

 . 63exabyteبه توان  61مترادف  .2

 . 26zetabyteبه توان  61مترادف  .3
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کتابداران دانشگاهی در مدیریت  ۀ تواند برای جامعۀ دانشگاهی بسیار مفید باشد. نقش بالقو  می
 های پژوهشی و خدماتی، در این پژوهش تبیین شده است. ه  کالن داد

نگاری فناوری اطالعات در  ( در پژوهشی با عنوان آینده6811مرادی و میرحسینی )بختیاری، 
، به بررسی آینده فناوری اطالعات 6111انداز ایران  های عمومی ایران براساس سند چشم کتابخانه

های عمومی ایران پرداختند. این پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از روش دلفی در  در کتابخانه
نفر از خبرگان حوزه فناوری اطالعات در  21ر انجام گرفت و جامعه آماری متشکل از دو دو

های عمومی در آینده منابع الکترونیکی  های عمومی کشور بود. نتایج نشان داد که کتابخانه کتابخانه
های فناوری اطالعات، خواهند داشت. از  خود را توسعه داده و نقش حاکمیتی در توسعه زیرساخت

های عمومی  های نوین اطالعاتی باعث تسهیل استفاده از خدمات کتابخانه دیگر، فناوری سوی
های عمومی آینده پهنای باند دسترسی به اینترنت افزایش و از شبکه اینترانت  شود. در کتابخانه می

 1، از امواج رادیوئی آر.اف.آی.دی،6111های عمومی تا سال  داخلی استفاده خواهد شد. کتابخانه
و همچنین از فناوری خطوط سلولی)موبایل( در ارائه خدمات به کاربران استفاده  2فناوری وب 

 ها گسترش خواهد یافت. های مجازی در این کتابخانه خواهند نمود و آموزش
های  های مدیریت داده ( پژوهشی با عنوان فرصت681۲درمنده، نوروزی، اسمعیلی گیوی )

تفسیری و ارائه راهکار با هدف  -رسانی: واکاوی ساختاری اطالع ها و مراکز بزرگ در کتابخانه
-های بزرگ و واکاوی ساختاری های مدیریت داده بندی و تحلیل فرصت شناسایی، تعیین، اولویت

رسانی شهر  ها و مراکز اطالع ها در کتابخانه تفسیری آن و ارائه راهکارها برای مدیریت این داده
های مرکزی  نفر از مدیران ارشد کتابخانه 81ه آماری پژوهش، تهران، انجام دادند. جامع

-ها پرسشنامه بوده و در مدل ساختاری های دولتی شهر تهران بودند. ابزار گردآوری داده دانشگاه
ها نشان  های بزرگ توزیع شده است. یافته نفر از خبرگان حوزه داده 61تفسیری نیز پرسشنامه بین 

رسانی شهر تهران به ترتیب  های بزرگ از نظر مدیران مراکز اطالع دادههای مدیریت  داد که فرصت
سازمانی، ماهیتی، فرآیندی، انسانی و از دید خبرگان  -اهمیت و اولویت عبارتند از: مدیریتی

سازمانی. یکی از دالئل اصلی این تفاوت، تمرکز  -عبارتند از: ماهیتی، فرآیندی، انسانی و مدیریتی
های بزرگ بود، در حالی که  تر آنان با داده سازمانی و آشنایی کم -مسائل مدیریتی بیشتر مدیران بر

های ماهیتی تمرکز دارند و  های بزرگ، بیشتر بر فرصت خبرگان با درک بیشتر از مفهوم داده
                                                           

1. Radio Frequency Identification 



 90 ...عمومی هایکتابخانه خدمات و مدیریت بر داده کالن تأثری پژوهیآینده

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 .تری است سازمانی برای آنان دارای اهمیت کم -های مدیریتی فرصت
های کالن داده و استفاده از منابع الکترونیک  تحلیل(، در پژوهشی با عنوان 216۲) 1کایریگو
های کالن داده به عنوان ابزاری برای تجزیه و  های دانشگاهی، به بررسی کاربرد تحلیل در کتابخانه

های دانشگاهی  تحلیل و بررسی الگوها و گرایشات استفاده از منابع الکترونیکی در کتابخانه
کاوی و تجزیه و تحلیل استفاده از  ی کاربردی موثر برای دادهپرداختند. هدف آنان تعیین تکنولوژ

منابع الکترونیکی بود. تحقیق آنان در دانشگاه مسیحی پان افریقا در کنیا انجام گرفت. حجم نمونه 
ای  بندی شده های گوناگون بود. از پرسشنامه طبقه دانشجوی مقطع دکتری از رشته ۲1شامل 

شد. از  های جستجو شده آنان در حافظه سرور تکمیل می ابقه آدرساستفاده شد که مستقیمًا از س
های  نشانی اینترنتی بازبینی شده، مشخص شد بیشترین مراجعه به کتاب 2812مجموع 

دهندگان بر  الکترونیکی و مرکز داده ابسکو بوده است. همچنین بیشترین کنترل از سوی پاسخ
درصد، از منابع الکترونیکی  11ان آموزش دیده ها بوده است. دانشجوی صّحت و اطمینان داده

درصد بوده است. نتایج این  3/21اند و این عدد در مورد دانشجویان آموزش ندیده  استفاده کرده
سازی  های بزرگ، ابزار بسیار موثری در واکاوی و بهینه پژوهش نشان داد که تجزیه و تحلیل داده

یک مدل یکپارچه تحلیل داده برای برآورد میزان کارایی  یابی دانشجویان خواهد بود و رفتار اطالع
 منابع الکترونیکی بسیار مفید خواهد بود.

ای از عملیات و خدمات   های گسترده  ( در پژوهشی، تجزیه و تحلیل داده216۲) 2کیم و کوک
د. بررسی نمو 3های عمومی دو شهر لندن و سئول را با استفاده از مدل رویکرد چرنوف  کتابخانه

های عمومی در لندن و سئول به ترتیب از موسسه امور   های بزرگ برای این پژوهش از کتابخانه  داده
آوری شد.  سایت دولت کره برای طراحی رویکرد چرنوف جمع مالی دولتی، حسابداری و وب

این نتیجه کنند.  های محلی در لندن، بهتر از سئول عمل می  دهد که اکثر کتابخانه  ها نشان می  یافته
کنند،  های عمومی را اداره می  های محلی در لندن کتابخانه  ناشی از این واقعیت است که حکومت

های بیشتری   کنند و مجموعه گذاری کرده و کارمندان بیشتری را جذب می بودجه بیشتری را سرمایه
رویکرد در اداره مجموعه، که در سئول اینگونه نیست. این  دهند، در حالی  را در اختیار آنها قرار می

                                                           

1. Kirigo 

2. Kim & Cooke 

3. Chernoff's approach 
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ها در لندن به نسبت سئول شده است. این مطالعه بر استفاده از   منجر به استفاده بیشتر از کتابخانه
کند. مفهوم عملی روش  ها تأکید می  های بزرگ خدمات کتابخانه  رویکرد چرنوف برای تحلیل داده

ها   زیابی جدید برای خدمات کتابخانههای بزرگ یک تکنیک ار  رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده
های تحلیلی سنتی   کند که ممکن است با استفاده از روش  هایی را عرضه می  دهد و بینش  ارائه می

های بزرگ   غیرقابل تشخیص باشد. این مطالعه برای اولین بار از رویکرد چرنوف برای تحلیل داده
 اطالعات استفاده کرده است.ای و   خدمات کتابخانه در تحقیقات کتابخانه

های عمیق  (، در پژوهشی با عنوان کاربرد تحلیل داده برای کشف بینش216۲) 1لو و همکاران
منابع: مطالعه موردی دانشگاه مدیریت سنگاپور، نشان داد که کتابداران دانشگاهی به خوبی از 

گاهی دارند. با  بط با دادههای مرت های بزرگ و شکل دادن به فعالیت مفهوم تجزیه و تحلیل داده ها آ
سازی تجزیه و  ها برای پیاده های مختلف کتابخانه این وجود نیاز به همکاری گسترده بین بخش

 های بزرگ وجود دارد. تحلیل داده
های  ها و مهارت (، در پژوهشی با عنوان بررسی صالحیت2163) 2خورشید، ژنگ و رفیع

های مبتنی بر کالن داده: مطالعه همبستگی، به بررسی  کتابداران دانشگاهی برای انجام تحلیل
های  های مبتنی بر کالن داده در دانشگاه های کتابداران دانشگاهی در انجام تحلیل صالحیت

های  های دانشگاه پاکستان پرداختند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد کتابخانه
ها از طریق ایمیل پاسخ دادند.  نفر به پرسش 663نفر بود. از این تعداد  6۲8پاکستان شامل 

های الزم برای تجزیه و  ها و مهارت های پژوهش حاکی از ارتباط بسیار قوی بین صالحیت یافته
گویان درک درستی از مفهوم کالن داده داشتند و حتی برای  های بزرگ بود. اغلب پاسخ تحلیل داده

ها از اشکال  آوری و تجزیه و تحلیل داده نویسی، فراهمای خود مانند فهرست انجام وظایف کتابخانه
 کنند. گوناگون داده، استفاده می

ها،  های عمومی در دوره کالن داده (، در پژوهشی با عنوان نقش کتابخانه2163)3ژانگ و ویدن
 ها نشان داد که داده پرداختند. یافته های عمومی در بستر کالن به بررسی وظایف و وضعیت کتابخانه

کتابداران از نظر درک مفهوم کالن داده و کاربرد عملی آن دچار کمبود هستند. کتابداران نظرات 
                                                           

1. Lu & et al. 

2. Khurshid, Zheng & Rafi 
3. Zhang & Widén 
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ها  های عمومی داشتند. این نقش مثبتی در مورد هشت نقش و تاثیر اصلی کالن داده در کتابخانه
کنندگی داده، سازماندهی داده، نگهداری داده، آموزش داده، توسعه بخش داده،  شامل عرضه

بندی شده  محور دسته محور و سازمان رسانی و مشاوره داده است که ذیل دو گروه خدمت خدمات
 بودند. اما با این وجود هیچ توافق قوی در مورد این هشت نقش وجود نداشت.

 ها . یافته7

 ور دومدر دها  کالن داده درکتابخانه کاربرد های مربوط به نتایج آزمون ضریب کندال در مورد گویه -1جدول 

 های آماری ویژگی

 نوع آزمون
W x² سطح معناداری درجۀ آزادی تعداد 

 555/5 01 05 68/951 971/5 ضریب کندال

 W) =  631/1گویای آن است که مقدار ضریب کندال محاسبه شده ) 6نتایج مندرج در جدول 
در دور دوم،  16/1تر از  ، درسطح خطای کم21نفر از اعضاء پانل دلفی با درجۀ آزادی  21بر روی 

دهد که  نظر پایین اعضاء پانل حکایت دارد و عالوه بر آن نشان می معنادار بوده که این امر از اتفاق
های با تعداد بیش  بایست دورۀ دلفی ادامه یابد. همچنین مقادیر کوچک این ضریب، برای پانل می

هایی انتخاب خواهند  ن پژوهش گویهآیند. بنابراین، در ای از ده نفر عضو نیز معنادار به حساب می
 شد که اعضاء پانل دلفی در آن گویه میانگینی باالتر از حّد متوسط را نشان داده باشند.

 در دور سوم ها  کالن داده در کتابخانه کاربرد های مربوط به نتایج آزمون ضریب کندال در مورد گویه -2جدول 

 های آماری ویژگی

 نوع آزمون
W x² سطح معناداری آزادی درجۀ تعداد 

 555/5 01 05 68/951 971/5 ضریب کندال

حاکی از آن است که مقدار ضریب کندال حاصل در دور سوم  2های مندرج در جدول  یافته
(631/1= (W در سطح خطای  21نفر از اعضاء پانل دلفی با درجۀ آزادی  21نشان داد که بر روی

امر بیانگر آن است که مقدار ضریب کندال بدست آمده از دور باشد. این  معنادار می 16/1تر از  کم
رو با  گونه تفاوتی را نشان نداده است. از این هیچW) =631/1سوم در مقایسه با دور قبل دلفی )

وجود پایین بودن میزان ضریب کندال در دور سوم و توافق اندک اعضاء پانل، اّما به جهت معناداری 
شود که در این دور،  آن نسبت به دور دوم، چنین نتیجه گرفته می و همچنین عدم تغییر ضریب

 افزایشی در توافق صورت نگرفته و از این لحاظ فرآیند نظرخواهی باید متوقف شود.
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 دور سوّم  ها در ها در کتابخانه های توصیفی مربوط به طرح ارائۀ مدل مدیریت کالن داده داده -3جدول

ف
دی

ر
 

 گویه کاربرد کالن داده

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

ار
عی

ی م
طا

خ
 

    کم
ره

نم
ن 

ری
ت

 

 
ره

نم
ن 

ری
شت

بی
 

 0 0 99/5 01/5 60/0 های گوناگون های مختلف از محل ها با فرمت تامین داده 9

 0 0 99/5 08/5 8/0 ها تر به حجم زیادی از داده دسترسی سریع 0

 0 9 90/5 69/5 00/0 شناسایی و توسعه خدمات جدید 9

 0 0 06/5 97/9 70/9 های سازمانی هزینهکاهش  0

 0 0 90/5 60/5 9/0 سازی در سازمان بهبود تصمیم 0

 0 0 9/5 09/5 0/0 ها هوشمند شدن کتابخانه 6

 0 0 9/5 00/5 00/0 ای های جدید برای همکاری بین کتابخانه ایجاد ظرفیت 8

 0 0 57/5 98/5 70/0 های روزآمد به صورت سریع امکان دسترسی به داده 7

 0 0 99/5 09/5 00/0 های عمومی بهبود عملکرد کتابخانه 1

 0 9 90/5 60/5 0/0 حرکت از ارائه خدمات در محل به ارائه خدمات در هر جا و هر مکان 95

 0 9 99/5 08/5 9/0 رسانی و هدفمند شدن آن افزایش کیفیت اطالع 99

 0 9 90/5 69/5 00/0 سیستمایجاد پروفایل اعضاء و تشخیص تعامل آنان با  90

 0 0 99/5 01/5 90/0 بینی نیازهای آینده آنان شناخت بهتر نیازهای اعضاء و پیش 99

 0 0 99/5 0/5 6/0 برقراری ارتباط موثرتر با اعضاء 90

 0 9 90/5 66/5 9/0 های مجازی و... های شبکه تجزیه و تحلیل تمایالت کاربران با استفاده از داده 90

 0 0 99/5 01/5 90/0 ها سازی و پردازش داده افزایش سرعت آماده 96

 0 0 99/5 01/5 90/0 های دیجیتال کاوی تمام متن در فرمت بهبود نتایج جستجو از طریق داده 98

 0 9 90/5 69/5 0/0 های مشابه از سایر منابع زمان در منابع کتابخانه و داده داده کاوی هم 97

 0 0 97/5 81/5 1/9 نویسی مرکزی برای ذخیره، نگهداری و فهرست تأمین مخازن داده 91

05 
ای بر مبنای تحلیل شبکه و مدیریت  سازی سیستم تجزیه و تحلیل داده پیاده

 دانش
0/0 79/5 91/5 0 0 

 0 0 9/5 00/5 80/0 تأمین ابزارهای تجزیه و تحلیل داده 09

 0 0 99/5 01/5 90/0 های کنونی فرمتای و تغییر  سازی منابع کتابخانه دیجیتال 00

 0 9 99/5 6/5 0/0 های پردازشی سازی اطالعات با استفاده از الگوریتم همگون 09

 0 0 96/5 89/5 0 بازنگری در مسائل حریم خصوصی 00

 0 0 9/5 00/5 80/0 ها سازی اطالعات و اتصال کتابخانه تامین زیرساخت الزم جهت یکپارچه 00

 0 9 90/5 69/5 50/0 های اجتماعی مجازی ها و رسانه خدمات کتابخانه به شبکهاتصال  06

 0 0 96/5 89/5 9/0 های پایگاه داده سنتی روزآمدسازی سیستم 08

 0 0 9/5 09/5 7/0 تامین هزینه مربوط به تجهیزات و سرورهای قدرتمند 07

 0 0 99/5 0/5 0/0 های عمومی اندازی و تقویت شبکه کتابخانه راه 01

 0 0 9/5 09/5 7/0 های کتابداران روزآمدسازی دانش و مهارت 95
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گویۀ مربوط به کاربرد کالن  81دهد، از میان  نشان می 8که نتایج مندرج در جدول  همچنان
کنندگان، همچون دور قبل،  های عمومی کشور در دور سوم دلفی، از دیدگاه شرکت داده در کتابخانه

̅  31/1( باالترین میانگین )3در درجۀ اول گویۀ ) م ( را نشان داده و پس از آن نیز در درجۀ دو 
قرار دارند. با این وجود، در درجۀ سوم، میانگین  3/1( با میانگین 81( و )23هر یک از دو گویۀ )

ترین میانگین یعنی  ( دارای پایین1( بوده است. همانند دور قبل، گویۀ )26متعلق به گویۀ ) ۲1/1
 باشد. در این دور می 31/8

 های عمومی کالن داده در کتابخانه. مقایسه وضعیت فعلی و وضعیت آینده مطلوب مدیریت 7-1

 ها های مربوط به میزان تأثیر کالن داده کنندگان به گویه های توصیفی پاسخ شرکت مشخّصه -4جدول 

 های ماهیتی، خدمات و عملکرد سازمانی و کاربردی بر روی جنبه

 های عمومی کشور در وضعیت فعلی و آینده در کتابخانه

 جنبه ردیف
 ها گویه

 کالن دادهکاربرد 

 وضعیت آینده وضعیت فعلی

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

ح
ان

 

9 

ی
هیت

ما
 

 08/5 80/0 89/5 08/9 های گوناگون های مختلف از محل ها با فرمت تامین داده

 98/5 70/0 67/5 66/9 ها تر به حجم زیادی از داده دسترسی سریع 0

 07/5 88/0 07/5 66/9 شناسایی و توسعه خدمات جدید 9

 78/5 57/0 08/5 07/9 های سازمانی کاهش هزینه 0

 16/5 0/0 6/5 01/9 سازی در سازمان بهبود تصمیم 0

 18/5 90/0 01/5 00/9 ها هوشمند شدن کتابخانه 6

 06/5 80/0 89/5 19/9 ای های جدید برای همکاری بین کتابخانه ایجاد ظرفیت 8

 09/5 80/0 69/5 61/9 های روزآمد به صورت سریع دادهامکان دسترسی به  7

 97/5 0 67/5 11/9 های عمومی بهبود عملکرد کتابخانه 1

 76/5 70/9 06/5 01/9 حرکت از ارائه خدمات در محل، به ارائه خدمات در هر جا و هر مکان 95

99 

نی
زما

سا
رد 

لک
عم

 و 
ت

دما
خ

 

 0/5 79/0 00/5 61/9 رسانی و هدفمند شدن آن  افزایش کیفیت اطالع

 06/5 60/0 00/5 09/9 ایجاد پروفایل اعضاء و تشخیص تعامل آنان با سیستم  90

 01/5 61/0 07/5 01/9 بینی نیازهای آینده آنان شناخت بهتر نیازهای اعضاء و پیش 99

 60/5 09/0 61/5 69/9 برقراری ارتباط موثرتر با اعضاء  90

 87/5 96/0 00/5 00/9 های مجازی و... های شبکه تجزیه و تحلیل تمایالت کاربران با استفاده از داده 90

 08/9 81/0 60/5 10/9 ها سازی و پردازش داده افزایش سرعت آماده 96

 00/5 69/0 60/5 00/9 های دیجیتال  متن در فرمت بهبود نتایج جستجو از طریق داده کاوی تمام 98

 00/5 6/0 80/5 08/9 های مشابه از سایر منابع  زمان در منابع کتابخانه و داده داده کاوی هم 97
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 جنبه ردیف
 ها گویه

 کالن دادهکاربرد 

 وضعیت آینده وضعیت فعلی
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 99/9 09/9 60/5 99/9 تامین مخازن داده مرکزی برای ذخیره، نگهداری و فهرستنویسی 

05 
ای در مقیاس بزرگ بر  سازی مدل سیستم تجزیه و تحلیل داده پیاده

 مبنای شبکه و مدیریت دانش 
99/9 00/5 78/9 51/9 

 66/5 66/0 69/5 88/9 تامین ابزارهای تجزیه و تحلیل داده  09

00 
های کنونی و ایجاد امکان  ای و تغییر فرمت سازی منابع کتابخانه دیجیتال

 متن  داده کاوی تمام
09/9 80/5 90/0 80/5 

 79/5 97/0 00/5 00/9 های پردازشی  سازی اطالعات و فیلترکردن آنها با استفاده از الگوریتم امکان همگون 09

 90/9 06/9 06/5 96/9 بازنگری در مسائل حریم خصوصی  00

 06/5 88/0 89/5 10/9 سازی اطالعات و اتصال کتابخانه  تامین زیرساخت الزم جهت یکپارچه 00

 70/5 99/0 1/5 80/9 های اجتماعی  ها و رسانه اتصال خدمات کتابخانه به شبکه 06

 67/5 06/0 67/5 09/9 پایگاه داده سنتی بروزرسانی شود  سیستم 08

 69/5 69/0 89/5 60/9 مربوط به تجهیزات و سرورهای قدرتمندتامین هزینه  07

 09/5 88/0 79/5 57/0 های عمومی  اندازی و تقویت شبکه کتابخانه راه 01

 81/5 06/0 86/5 10/9 های کتابداران  آموزش و روزآمدسازی دانش و مهارت 95

کاربرد کالن داده در وضعیت دهد که از دید کارشناسان،  نشان می 1نتایج مندرج در جدول 
̅ 11/6کند ) های عمومی کمک می فعلی، به میزان اندکی به بهبود عملکرد کتابخانه ( و در  

̅ 21/6ترین اجماع را دارند ) ها، کم خصوص هوشمند شدن کتابخانه (. نتایج بدست آمده در  
تعلق داشته  2خصوص وضعیت آینده نیز حاکی از آن است که باالترین میانگین به گویۀ 

(31/1 ̅ تر به حجم  ( که براساس آن کاربرد کالن داده تا حد بسیار زیادی باعث دسترسی سریع 
باشد  می 61ترین میانگین نیز مربوط به گویۀ  ها در آینده خواهد شد. کم زیادی از داده

(32/8 ̅ ۀ کنندگان، کاربرد کالن داده تا حد زیادی حرکت از ارائ (، یعنی بنابر نظر شرکت 
  .خدمات در محل به ارائه خدمات در هر جا و هر مکان را در آینده فراهم خواهد کرد

های مربوط به جنبه خدمات و عملکرد سازمانی، حاکی از آن است که در  ها در مورد گویه یافته
های  سازی و پردازش داده وضعیت کنونی، کاربرد کالن داده به میزان اندکی موجب افزایش سرعت آماده

̅ 22/6بوده ) 61ترین میانگین مشاهده شده متعلق به گویۀ  شود. با این وجود، کم ورد نیازمیم ( که  
های کاربران کتابخانه با  اند که تجزیه و تحلیل تمایالت و گرایش کارشناسان در این گویه نشان داده

ها، در وضعیت  ها و سایت های اجتماعی مجازی، وبالگ های موجود در شبکه استفاده از کالن داده
یابد. نتایج بدست آمده در ارتباط با وضعیت آینده بیانگر آن  کنونی به میزان بسیار اندکی ضرورت می
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̅ 36/1تعلق دارد ) 66است که باالترین میانگین به گویۀ  (، یعنی کاربرد کالن داده در آینده تا حد  
 خواهد شد.  رسانی و هدفمند شدن آن بسیار زیادی باعث افزایش کیفیت اطالع

های مربوط به کاربرد کالن داده در وضعیت فعلی از جنبه کاربردی حاکی از آن است که  یافته
̅ 13/2بوده ) 21باالترین میانگین مربوط به گویۀ  ( که براساس آن کاربرد کالن داده در وضعیت  

ترین  کند. اّما کم میهای عمومی به میزان اندکی کمک  اندازی و تقویت شبکه کتابخانه فعلی به راه
̅ 22/6تعلق داشته ) 28میانگین به گویۀ  دهد در وضعیت کنونی امکان  ( که نشان می 

ها، به میزان بسیار اندکی امکان  سازی اطالعات و فیلتر کردن آنها با استفاده از الگوریتم همگون
گین به صورت مشترک آید که باالترین میان دارد. در مورد وضعیت آینده نیز از نتایج چنین برمی

̅ ۲۲/1بوده ) 21و 21مربوط به دوگویۀ  ( که در آنان کارشناسان مورد مطالعه اظهار نموده بودند  
سازی اطالعات و اتصال  که کاربرد کالن داده متکی به تأمین زیرساخت الزم جهت یکپارچه

ر زیادی کمک های عمومی در آینده تا حد بسیا ها است و به تقویت شبکه کتابخانه کتابخانه
̅ 18/8تعلق دارد ) 61ترین میانگین به گویۀ  کند، اّما کم می ( که در آن کارشناسان گزارش داده  

بودند تامین مخازن داده مرکزی برای ذخیره، نگهداری و فهرستنویسی، برای کاربرد کالن داده در 
 آینده تا حد زیادی ضرورت دارد.

های ماهیتی، خدمات و عملکرد  ها بر روی جنبه میزان تاثیر کالن دادهررسی تک متغیری جهت ب tنتایج آزمون  -5جدول 

 های عمومی کشور در وضعیت فعلی و آینده سازمانی و کاربردی در کتابخانه
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روی  بر ها میزان تاثیر کالن داده
 جنبۀ ماهیتی در وضعیت

 555/5 86 -8/05 -90/90 95 88 50/9 77/90 فعلی

 555/5 86 7/05 57/90 95 88 6/0 57/00 آینده

روی جنبۀ  بر ها تاثیر کالن داده
سازمانی در  عملکرد خدمات و

 وضعیت

 555/5 86 -97/00 -79/99 00 88 11/9 98/90 فعلی

 555/5 86 59/69 11/90 00 88 78/9 11/96 آینده

روی جنبۀ  بر ها تاثیر کالن داده
 کاربردی در وضعیت

 555/5 86 -70/99 -60/96 96 88 99/0 97/91 فعلی

 555/5 86 79/00 99/90 96 88 00/0 99/09 آینده

 های ها بر روی جنبه ، میانگین حاصل از میزان تاثیر کالن داده1براساس نتایج مندرج در جدول 
̅  33/61) ماهیتی ̅  6۲/62) (، خدمات و عملکرد سازمانی  ̅  83/61( و کاربردی )  ( در  

های عمومی کشور در وضعیت فعلی از دیدگاه کارشناسان مورد مطالعه، در همه موارد از  کتابخانه
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تک متغیری نیز در این زمینه نشان داد  tاند. عالوه بر آن، نتایج آزمون  تر بوده های فرضی کم میانگین
تر  های مشاهده شده و فرضی تفاوت معناداری در سطح خطای کم در هر سه جنبه، بین میانگینکه 
توان چنین نتیجه گرفت که در وضعیت فعلی میزان تاثیر  وجود دارد. با توجه به این امر می 16/1از 

ناداری های مذکور از دیدگاه کارشناسان مورد مطالعه، به صورت مع ها بر روی تمام جنبه کالن داده
 تر از حّد متوسط بوده است. کم

̅  13/11) های ماهیتی ها بر روی جنبه به همین ترتیب میانگین حاصل از میزان تاثیر کالن داده  ،) 
̅  11/81) خدمات و عملکرد سازمانی ̅  88/16( و کاربردی )  ( در وضعیت آینده، در همه  

تک متغیری نیز در این زمینه نشان داد که  tاند. نتایج آزمون  های فرضی بیشتر بوده موارد از میانگین
 تر از های مشاهده شده و فرضی تفاوت معناداری در سطح خطای کم در هر سه جنبه، بین میانگین

ها بر  وضعیت آینده میزان تاثیر کالن دادهتوان چنین نتیجه گرفت که در  وجود دارد. لذا، می 16/1
های مذکور از دیدگاه کارشناسان مورد مطالعه، به صورت معناداری بیش از حد  روی تمام جنبه

 متوسط یا در حد بسیار زیاد خواهد بود.

 های عمومی  کالن داده در کتابخانهمدل راهبردی مدیریت  .7-2

پژوهی کاربرد کالن داده در  ط به آیندههای مربو ترین گویه پس از مشّخص شدن مهم
های  ها بر روی جنبه های عمومی کشور به روش دلفی، برای تعیین مدل مدیریت کالن داده کتابخانه

های استخراج شده از تحلیل دلفی انجام شد. برای بررسی اجرای  آن، تحلیل عاملی تاییدی گویه
ن یطور کلی، مدل عاملی مورد آزمون در ا  هاستفاده گردید. ب PLSدی از روش یل عاملی تائیتحل

ک یر پنهان ین است که متغیهای انعکاسی، فرض بر ا باشد. در مدل می 1پژوهش از نوع انعکاسی
های آن  ان کنندهیاند که ب رهای مشاهده شدهیای از متغ رهای نشانگر مجموعهیت بوده و متغیواقع

ر پنهان و مفهوم یادی بر متغیر زیر نشانگر، تاثیا چند( متغیک )ین، حذف یواقعیت هستند. بنابرا
رهای پنهان به سمت یها از متغ های انعکاسی آن است که فلش ژگی ظاهری مدلیکلی آن ندارد. و

ل عاملی، یهای معادله ساختاری و تحل رهای نشانگر هستند. الزم به ذکر است که در مدلیمتغ
 باشد.  ر مشاهده شده مییل نشانگر متغیر پنهان و مستطیضی نشانگر متغیب

ر عامل کلی کاربرد کالن داده بر سه جنبۀ ماهیتی، خدمات و عملکرد یبه منظور بررسی تاث
                                                           

1. Reflective 
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ت کالن یریای که مد استفاده شد، به گونه 2دی درجۀ یل عاملی تائیسازمانی و کاربردی نیز از تحل
خدمات و عملکرد سازمانی و  رونی در نظر گرفته شد و سه جنبۀ ماهیتی،یداده به عنوان عامل کلی ب

ر مشاهده یک دارای تعدادی متغیکاربردی به عنوان عوامل پنهان درونی در نظر گرفته شدند که هر 
شده بودند. مدل عاملی برازش شده از نوع انعکاسی بوده است. با توّجه به حجم کم نمونه و برقرار 

د و محاسبه بارهای یل استفاده گردیحلن تیبرای ا PLSره، از روش ینبودن فرض نرمالیتی چند متغ
 انجام شد. PSTHعاملی نیز با روش 

 
 ک از بارهای عاملی عوامل پنهان درونی بر مدیریت کالن دادهیر و مسیر هر یمقاد -1شکل

 
 ک از متغیرهای اصلی درونی بر مدیریت کالن دادهیر و مسیر هر یمقاد -2شکل

 
  ها بر عامل کاربردی مدیریت کالن دادهک از متغیریر و مسیر هر یمقاد -3شکل
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 ک از متغیرها برعامل ماهیتی مدیریت کالن دادهیر و مسیر هر یمقاد -4شکل

 

 ک از متغیرها یر و مسیر هر یمقاد -5شکل

 مدیریت کالن داده بر عامل خدمات عملکرد و خدمات سازمانی

گویه متناظر با جنبۀ  61ان ین میگویه بود که از ا 81پرسشنامۀ تحت بررسی در دلفی حاوی 
گویه متناظر با جنبه کاربردی  62گویه متناظر با جنبۀ خدمات و عملکرد سازمانی و  3تی، یماه
رهای یاند. مس ر از نظر آماری معنادار نبودهیب مسیه، برخی از ضرایاند. پس از برازش مدل اول بوده

ب( ین ضریتر گر از کوچکیا به عبارت دی) p-valueن یتر ب از بزرگیرمعنادار به ترتیب غیبا ضرا
ر معنادار باشند، حاصل شد. یب مسیک به یک حذف گردیدند تا مدل نهایی که در آن تمام ضرای

گویه و جنبۀ  2گویه، جنبۀ خدمات و عملکرد سازمانی حاوی  3تی حاوی یت جنبۀ ماهیدر نها
( ارائه شده است. 6ی در شکل )یدی نهایگویه بود. مدل تحلیل عاملی تائ 3کاربردی حاوی 

، در جنبۀ خدمات و عملکرد ۲گردد، در جنبۀ ماهیتی گویۀ  که در شکل یک مشاهده می همچنان
از مدل تحلیل  21و  28، 22، 61های  و در جنبۀ کاربردی، گویه 63تا  68های  سازمانی گویه

 اند.  حذف گردیده 2عاملی تائیدی نهایی مرتبۀ 
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 های عمومی کشور ها در کتابخانه مدیریت کالن داده 2تحلیل عاملی تائیدی درجۀ مدل نهایی  -6شکل 

 مدل مدیریت کالن داده  2ویژگی پارامترهای مورد بررسی در مدل تحلیل عاملی تائیدی درجۀ  -6جدول 

 کل

 
دأ

مب
از 

ض 
عر

 

ن
گی

یان
م

س 
یان

وار
س 

یان
وار

کو
 

 وزن رگرسیونی

 )بار عاملی(

 ها شاخص

 پارامترها

 ثابت 09 5 9 5 5 00

 مقید 5 5 5 5 5 5

 آزاد 90 5 09 5 5 96

 مجموع 96 5 00 5 5 07

پارامتر در تحلیل عاملی تائیدی وجود  13دهد، در مجموع  نشان می 1نتایج مندرج در جدول 
پارامتر نیز ثابت شده بودند. در صورتی  22پارامتر برای برآورد آزاد بوده و  81دارد که از این تعداد، 

نخواهد داشت. که تمام پارامترها در مدل، برای برآورد آزاد گذارده شوند، امکان برازش مدل وجود 
توان در مدل، کلیه پارامترها را مجهول فرض نمود و آن را برآورد کرد.  به عبارت دیگر، هرگز نمی
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 های رگرسیونی یا همان بارهای عاملی بودند. پارامتر وزن61پارامتر آزاد،  81عالوه بر آن، از میان 

 -ل بوت یحاصل از تحل ک از بارهای عاملی به همراه مقدار احتمالیهر  61در جدول شماره 
تر نیز ذکر گردید، در  شیبرای معناداری بار عاملی نشان داده شده است. همانگونه که پ 1استرپ
ب یعی وجود ندارد، تنها راه بررسی معناداری ضرایچ فرض توزینکه هیبا توّجه به ا PLSروش 

 باشد.  استرپ می-ر، استفاده از روش بوت یمس
 استرپ به همراه مقدار احتمال حاصل از آن -روش بوت بارهای عاملی به  -7جدول

 های آماری ویژگی

 مسیرمتغیرها
 مقدار احتمال بار عاملی

 < 5.559 03237 کاربرد  ت کالن دادهیریمد

 < 5.559 5.656 خدمات و عملکرد  ت کالن دادهیریمد

 < 5.559 5.159 تیماه  ت کالن دادهیریمد

 5.550 5.905 05گویۀ   جنبۀ کاربرد

 < 5.559 5.090 09گویۀ   جنبۀ کاربرد

 < 5.559 03722 00گویۀ   جنبۀ کاربرد

 < 5.559 5.666 06گویۀ   جنبۀ کاربرد

 < 5.559 5.661 08گویۀ   جنبۀ کاربرد

 < 5.559 5.869 07گویۀ   جنبۀ کاربرد

 < 5.559 5.005 01گویۀ   جنبۀ کاربرد

 < 5.559 5.689 95گویۀ   جنبۀ کاربرد

 < 5.559 03206 99گویۀ   جنبۀ خدمات و عملکرد

 < 5.559 5.858 90گویۀ   جنبۀ خدمات و عملکرد

 < 5.559 5.018 9گویۀ   تیجنبۀ ماه

 < 5.559 03201 0گویۀ   تیجنبۀ ماه

 5.558 5.097 9گویۀ   تیجنبۀ ماه

 5.599 5.900 0گویۀ   تیجنبۀ ماه

 5.559 5.078 0گویۀ   تیجنبۀ ماه

 < 5.559 5.019 7گویۀ   تیجنبۀ ماه

 < 5.559 5.007 1گویۀ   تیجنبۀ ماه

 < 5.559 5.000 95گویۀ   تیجنبۀ ماه

                                                           

1. Bootstrap analysis 
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ر را ین تاثیشتری، ب18۲/1 ، جنبۀ کاربرد، با بار عاملی۲ج مندرج در جدول شماره یبا توجه به نتا
، قرار داشته 118/1ت با بار عاملی یپس از آن جنبۀ ماهرد. یپذ ت کالن داده مییریاز عامل کلی مد
است. 111/1سازمانی با بار عاملی  عملکرد ر مربوط به جنبۀ خدمات وین تاثیتر و در آخر نیز کم

ک از سه جنبه یل شدۀ مسیر برای هر ین و ضریب تعیین تعدییب تعیمقدار ضر ۲در جدول شماره 
تر باشد، برازش  کینزد 6ها به  ن آمارهیه هر میزان مقدار اگزارش شده است. باید توّجه داشت که ب

 شود. بهتری حاصل می
 ل شدۀ مسیرین تعدییب تعین و ضرییب تعیمقدار ضر -2جدول 

 ها های مدیریت کالن داده ک از جنبهیبرای هر 

 های آماری ویژگی

 ها جنبه
 ل شدهین تعدییب تعیضر نییب تعیضر

 5.77 5.77 کاربردی

 5.98 5.98 عملکرد سازمانیخدمات و 

 5.79 5.70 تییماه

ن ییب تعین و ضرییب تعیشود، مقدار ضر استنتاج می 3همانطور که از نتایج جدول شماره 
تی مقدار مطلوبی بوده است، اّما در مورد جنبۀ خدمات و یل شده برای دو جنبۀ کاربردی و ماهیتعد

بود، ولی با این حال مقدار آن در حد  8۲/1ن ییعب تیز با وجود آنکه مقدار ضریعملکرد سازمانی ن
 باشد. قابل قبول می

 گیری . نتیجه8

داده در   در پاسخ به پرسش پژوهش مبنی بر مقایسه وضعیت فعلی و آینده مدیریت کالن
های  های حاصل از گویه های عمومی کشور، یافته های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه کتابخانه

داده در وضعیت فعلی  داده در وضعیت فعلی نشان دادند، کاربرد کالن  اهیتی کالن مربوط به جنبۀ م
های   کند. در حال حاضر کتابخانه های عمومی کمک می به میزان اندکی به بهبود عملکرد کتابخانه

گیری کرده و با  ها تصمیم عمومی به میزان بسیار اندکی هوشمند شده و با استفاده از الگوریتم
( مبنی 2163های پژوهش ژانگ و ویدن ) دهند. این مسئله در کنار یافته ل، خدمات ارائه میاستدال

داده و کاربرد عملی آن دچار کمبود  بر اینکه کتابداران در حال حاضر از نظر درک مفهوم کالن 
 های آن برای خدمات داده و ظرفیت  دهنده عدم آشنایی مدیران ارشد با مفهوم کالن  هستند، نشان

داده در آینده تا حد بسیار زیادی باعث  های پژوهش، کاربرد کالن  ای است. بنابر یافته کتابخانه
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ها خواهد شد. این مسئله در پژوهش بختیاری، مرادی و  تر به حجم زیادی از داده دسترسی سریع
ینده منابع های عمومی در آ ( نیز مورد تایید قرار گرفته و این موضوع که کتابخانه6811میرحسینی )

های نوین اطالعاتی باعث تسهیل استفاده از خدمات  الکترونیکی خود را توسعه داده و فناوری
داده در آینده  اند. اگرچه در مورد اینکه کاربرد کالن  ها خواهد شد را مورد تاکید قرار داده کتابخانه

 ند.ا موجب ارائۀ خدمات در هر جا و هر مکان خواهد شد، اتفاق نظر نداشته
داده از جنبۀ خدمات و عملکرد سازمانی   نظرات کارشناسان در این پژوهش درباره کاربرد کالن

داده به میزان اندکی موجب افزایش  در وضعیت فعلی نشان داد که در شرایط کنونی کاربرد کالن 
که های مورد نیاز شده است. این یافته داللت بر آن دارد  سازی و پردازش داده سرعت آماده

افزاری در بسترهای  افزاری و سخت های عمومی در شرایط حاضر، همچنان از امکانات نرم کتابخانه
های نوین ارتباطی فاصله دارند، چرا که  کنند و هنوز تا پذیرش فناوری پردازی استفاده می سّنتی داده

های  مایالت و گرایشداده مربوط به تجزیه و تحلیل ت  ترین کاربرد کالن دهند کم ها نشان می یافته
ها و  های اجتماعی مجازی، وبالگ های موجود در شبکه کاربران کتابخانه با استفاده از کالن داده

ها بر روی جنبۀ  داده طور کّلی از دیدگاه کارشناسان، در وضعیت فعلی، کالن   ها است. به سایت
های  شوند. یافته کار گرفته می هها به میزان بسیار اندکی ب خدمات و عملکرد سازمانی در کتابخانه

داده تا حّد بسیار زیادی باعث  حاصل در این زمینه در وضعیت آینده نشان داد که کاربرد کالن 
شود. کارشناسان نسبت به استفاده از  رسانی و هدفمند شدن آن می افزایش کیفیت اطالع

ها برای تجزیه و تحلیل  یتها و سا های اجتماعی مجازی، وبالگ های موجود در شبکه داده کالن
طور کّلی   نظر اندکی دارند. به های کاربران کتابخانه در وضعیت آینده نیز اتفاق تمایالت و گرایش

ها بر روی جنبۀ خدمات  داده توان چنین اظهار نمود که در وضعیت آینده، کالن  ها می براساس یافته
کار گرفته خواهند شد.  دی تاثیرگذار بوده و بهها تا حّد بسیار زیا و عملکرد سازمانی در کتابخانه

داده وجود  مینگ و ویدن نیز بر این اعتقاد هستند که نظرات مثبتی در مورد نقش و تاثیر اصلی کالن 
کنندگی داده، سازماندهی داده، نگهداری داده، آموزش داده، توسعه  ها شامل عرضه دارد. این نقش

محور و سازمان محور  شدند که ذیل دو گروه خدمت اده میرسانی و مشاوره د بخش داده، خدمات
 بندی شده بودند. دسته

اندازی و  داده در وضعیت فعلی، کمک اندکی به راه  های پژوهش، کاربرد کالن بنابر یافته 
سازی اطالعات و فیلتر کردن آنها با  کند و امکان همگون های عمومی می تقویت شبکه کتابخانه
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طور کلی نیز در وضعیت  های پردازشی به میزان بسیار اندکی وجود دارد. به یتماستفاده از الگور
های عمومی به میزان اندکی تاثیرگذار بوده و  های کاربردی در کتابخانه ها از جنبه داده فعلی، کالن 

 نیز 1(216۲های پژوهش لو و همکاران ) شوند. از جنبه کاربردی همانگونه که یافته کار گرفته می به
ها و  سازی اطالعات و اتصال کتابخانه موید آن است تأمین زیرساخت الزم جهت یکپارچه

کارگیری  ناپذیر به های اجتناب های عمومی در آینده از ضرورت اندازی و تقویت شبکه کتابخانه راه
کند که نیاز به همکاری  ها خواهند بود. لو در پژوهش خود بر این مسئله اذعان می داده کالن 

های بزرگ وجود دارد. این در حالی  سازی تجزیه و تحلیل داده ها برای پیاده سترده بین کتابخانهگ
است که مسئله تأمین مخازن داده مرکزی برای ذخیره، نگهداری و فهرستنویسی برای کاربرد 

ترش ویژه با توجه به گس داده در آینده، از دیدگاه کارشناسان اولویت ندارد. این مسئله به کالن 
سازی اطالعات در بسترهای الکترونیکی تحت شبکه، قابل توجیه  روزافزون فضای مجازی و ذخیره

اند. به  ( نیز در پژوهش خود به این نکته دست یافته6811است. بختیاری، مرادی و میرحسینی )
و همچنین از فناوری  2های آر.اف.آی.دی، فناوری وب  ، از فناوری6111اعتقاد آنان تا سال 

خطوط سلولی)موبایل( در ارائه خدمات به کاربران استفاده خواهد شد. در شرایط فعلی با توجه به 
ترین  اند و اشتراک دانش نیز یکی از مهم ها و اطالعات در سراسر وب گسترش یافته اینکه داده

های عمومی تمهیدات و  های عمومی است، لذا، ضرورت دارد کتابخانه های کتابخانه هدف
تجزیه و  های ها را فراهم کنند. استفاده از سیستم گیری بهینه از داده یازهای الزم برای بهرهن پیش

رسد سازماندهی فعلی و معمول  ناپذیر بوده و به نظر می ای در مقیاس بزرگ اجتناب تحلیل داده
د. اگرچه ها مناسب نیستن کاوی توسط کاربران و کتابخانه ها چندان برای داده ها در کتابخانه داده

های  داده را ندارند، اما کتابخانه  ها از لحاظ زیرساختی آمادگی مواجهه با کالن بسیاری از سازمان
داده نیازمند گردآوری،  های دیگر هستند. کالن  تر از سازمان عمومی در این زمینه حتی عقب

رند و در شرایط مختلفی ای انواع گوناگونی دا های کتابخانه ذخیره، پردازش و ارائه داده است. داده
بر این، اشکال و انواع  سازی هستند. عالوه ها نیز نیازمند دیجیتال شوند و برخی داده نگهداری می

های  تر از زمانی هستند که با استفاده از الگوریتم استفاده ناهمگون اطالعات به صورت خام بی
دید، تأمین ابزار تجزیه و تحلیل داده، شوند. لذا، ارائه و توسعه استانداردهای ج پردازشی فیلتر می

                                                           

1. Lu, Song, Tay, Zheng & Tay 
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های  های دیجیتال از منابع و مواجهه با چالش آموزی، تأمین بودجه الزم، تهیه فرمت توجه به مهارت
های عمومی محسوب  داده در خدمات کتابخانه  های بکارگیری کالن فنی از جمله ضرورت

 شوند.  می
حقیقات مشابه بیانگر آن است که بنابر های پژوهش حاضر با مطالعات و ت مقایسه یافته

( نشان 216۲( و لو و همکاران )6811زاده ) های پژوهش حاضر، همانطور که مطالعه صراف یافته
ها از اهمیت باالیی برخوردار بوده و این پژوهش نشان داد دهد، ذخیره، پردازش و مدیریت داده می

یز از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. مسأله ها ن سازی سیستم تجزیه و تحلیل داده مسئله پیاده
های فناورانه و روزآمدسازی و توسعه منابع الکترونیک نیز همانطور که پژوهش  تأمین زیرساخت

( نشان داد، جزء 216۲( و همچنین مطالعه کایریگو )6811بختیاری، مرادی و میرحسینی )
ومی خواهند بود و تسهیل خدمات را به همراه های عم فاکتورهای اساسی و مهم برای آینده کتابخانه

سو با پژوهش درمنده،  ها هم خواهند داشت. همچنین با توجه به جامعه آماری پژوهش، یافته
های عمومی، مسائل و  اندرکاران مدیریت کتابخانه حاکی از آن است که از نظر مدیران و دست

بندی شده بودند، از اهمیت  اربردی دستهسازمانی، که در این پژوهش ذیل عوامل ک-موارد مدیریتی
های کتابداران موضوعی است که در پژوهش  بیشتری برخوردارند. آموزش و روزآمدسازی مهارت

( نیز به آن اشاره شده است. همانطور که پژوهش مذکور نشان داد، 2163خورشید، ژانگ و رفیع )
ده در میان کتابداران و اعضای پژوهش دا از لحاظ ماهیتی درک نسبتًا قابل قبولی نسبت به کالن 

( نشان داد که کتابداران از نظر درک مفهوم 2163وجود دارد. اگرچه مطالعه ژانگ و ویدن )
های  داده و کاربرد عملی آن دچار کمبود هستند، اما این مسئله به نوعی در امتداد یافته کالن 

 رار دارد. های کتابداران ق پژوهش حاضر مبنی بر روزآمدسازی مهارت
ها، به منظور  داده در پاسخ پرسش دوم پژوهش مبنی بر ارائه مدل راهبردی مدیریت کالن 

داده بر سه جنبۀ ماهیتی، خدمات و عملکرد سازمانی و  ت کالن یریر عامل کلی مدیبررسی تأث
کلی  داده به عنوان عامل  ت کالنیریاستفاده شد و مد 2دی درجۀ یل عاملی تائیکاربردی، از تحل

رونی و سه جنبۀ ماهیتی، خدمات و عملکرد سازمانی و کاربردی به عنوان عوامل پنهان درونی در یب
ه، یر مشاهده شده بودند. پس از برازش مدل اولیک دارای تعدادی متغینظر گرفته شدند که هر 

عنادار به رمیب غیرهای با ضرایر از نظر آماری معنادار نبودند. بنابراین، مسیب مسیبرخی از ضرا
ر یب مسیک به یک حذف شدند تا مدل نهایی که در آن تمام ضرایب ین ضریتر ب از کوچکیترت
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گویه، جنبۀ خدمات و عملکرد  3تی حاوی یمعنادار بودند، بدست آمد که در آن، جنبۀ ماه
گویه بود. مدل راهبردی بدست آمده نشان  3گویه و جنبۀ کاربردی حاوی  2سازمانی حاوی 

داده   ت کالنیریر را از عامل کلی مدین تأثیشتری، ب18۲/1ه جنبۀ کاربردی با بار عاملی دهد ک می
ر مربوط ین تأثیتر قرار دارد و در آخر نیز کم 118/1تی با بار عاملی یرد. پس از آن جنبۀ ماهیپذ می

 باشد. می 111/1به جنبۀ خدمات و عملکرد سازمانی با بار عاملی 

 . پیشنهادات9

های عمومی و روزآمدسازی خدمات آنها در شرایط متغیر کنونی و  یت بهینه کتابخانهبرای مدیر
های کاربردی انجام شود که راهنمای عمل مدیران و  توسعه سریع فناوری ضرورت دارد پژوهش

گیران این حوزه قرار گیرد. با توجه به این مسئله در موضوعات زیر پتانسیل انجام تحقیق  تصمیم
 وجود دارد: 

افزاری و آموزشی جهت مدیریت کالن داده در  افزاری، نرم ( بررسی و تعیین الزامات سخت6
 ها کتابخانه

 ای های عمومی از دیدگاه هزینه ( بررسی ارتباط کالن داده و کتابخانه2
های  های مدیریتی بکارگیری کالن داده در کتابخانه ها و فرصت ( بررسی و تعیین ظرفیت8

 عمومی.
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