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روشهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات باشد.
هدف :هد

نوع مقاله :پژوهشی

این پاژوهش شناساایی ،تعیاین ،اولویاتبنادی و تحلیاف فرصاتهاای

مدیریت دادههای بزرگ و واکاوی ساختاری-تاسایری آن و سا ا ارائاه راهکارهاا
برای مدیریت این دادهها در کتابخانهها و مراکز اطال رسانی شهر تهران است.
روش پژوهش :این پژوهش بر مبنای هد  ،از ناو کااربردی و بار حساب روش،
پیمایشاای–توصاایای اساات .هامعااه آماااری ایاان پااژوهش 35 ،نااار از ماادیران ارشااد

کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران است .در این پژوهش باه منواور
گردآوری دادههاا از دو روش بررسای اساناد و مطالعاات کتابخاناهای و پرساشناماه
استااده شده است .ابتدا از روش مطالعاه اسانادی و کتابخاناهای بارای بررسای مباانی

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
دورن متن:
درمنده ،نوروزی و اسمعیلی گیوی ،زودآیند
در فهرست منابع:
درمنده ،مژده؛ نوروزی ،علیرضا و اسمعیلی گیوی،
محمدرضا .زودآیند .فرصتهای مدیریت دادههای
بزرگ در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی :واکاوی
ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار .پژوهشنامه

فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ بهره برده شد .سا ا باا بررسای پیشاینههاا و بار

پردازش و مدیریت اطالعات.

اساس مدل پژوهش ،پرسش نامه مورد نور ساخته شد و در بین هامعاه آمااری توزیا

دسترسی در //Jipm.irandoc.ac.ir:http
روز/ماه/سال

گردید .دادهها با استااده از روشهای آمار توصیای و استنباطی مورد تجزیه و تحلیاف
قرار گرفتند ،از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس .و اسامارت پای.ال.اس .بارای تجزیاه و
تحلیف دادهها استااده شد .در مدل ساختاری-تاسیری نیز پرساشناماه باین  15ناار از
خبرگان حوزه دادههای بزرگ توزی گردید و س ا به صورت دستی مورد تجزیه و
تحلیف قرار گرفت.
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فرصتهای مدیریت داده های بزرگ در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی :واکاوی ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار
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مراکز اطال رسانی شهر تهاران باه ترتیاب اهمیات و اولویات عبارتناد ازی مادیریتی-
سازمانی ،ماهیتی ،فرآیندی ،انسانی و از دید خبرگان عبارتناد ازی مااهیتی ،فرآینادی،
انسانی و مدیریتی-سازمانی .یکی از د،ئف اصلی این تااوت ،تمرکز بیشتر مدیران بار
مسائف مدیریتی-سازمانی و آشنایی کمتر آنان با دادههای بزرگ باود در حاالی کاه
خبرگان با درک بیشتر از ماهوم دادههای بزرگ بیشتر بر فرصتهای مااهیتی تمرکاز
دارند و فرصتهای مدیریتی-سازمانی بری آنان دارای اهمیت کمتری است.
کلیدواژهها :دادههای بزرگ ،مدیریت دادههای بزرگ ،فرصت ،راهکار ،کتابخاناه،
مراکز اطال رسانی ،ایران ،تهران.
* Noruzi@ut.ac.ir

مقدمه و بیان مسئله

«مجله فوربا» 1دادههای بزرگ 2را هزو یکی از هات روند برتر فناوری برای سال  2017معرفی کرده
است ( .)DeMers 2016پژوهش «ری» )2017( 3نشان میدهد که بیش از  90درصد دادههای موهود در سال
 2012در دو سال گذشته آن تولید شدهاند .میزان کف دادههای موهود در سال  ،2003پنج میلیارد
گیگابایت بوده است .همین میزان مشابه داده در سال  2011فقط در دو روز تولید شده است و نرخ تولید
برای سال  2013این میزان داده ،ده دقیقه بوده است و عجیبتر اینکه در سال  2015این میزان به شصت
ثانیه رسیده است .همانطور که در نمودار  1نیز مشهود است ،روند تولید دادهها رشدی نمایی دارد.

نمودار  .1رشد نمایی حجم دادهها در دنیا ()HDFS Tutorial Team 2017

با نگاهی به پدیده اناجار اطالعات و ازدیاد ثانیهای دادهها مشخص میگردد که نوامهای اطالعااتی باا
چالشی هدی مواهه شدهاند .روزانه میلیونها میلیون بایت داده از تراکنشهای تجاری مشاتریان ،مطالاب و
محتواهای رسانههای اهتماعی ،فعالیت های دولتی و پژوهشی ،حسگرهای هواشناسی و یا هر های دیگاری
که با داده ها در تماس است ،در حال ایجاد و افزایش است .نوامهای اطالعاتی گوناگون نیز در پای ایجااد
این حجم داده در حال هم آوری و سازماندهی آن ها هستند و به تب آن متخصصان اطالعاات باه عناوان
افراد درگیر با نوامهای اطالعاتی و داده ها ،عالوه بر تجربه این چالش هدید باا فرصاتی منحصاربهفارد نیاز
1. Forbes magazine
2. Big data
3. Ray
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یافتهها :یافتهها نشان داد که فرصتهای مادیریت دادههاای بازرگ از نوار مادیران

فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی :واکاوی ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار | درمنده ودیگران

رسانههای اهتماعی و شبکههای اهتماعی ایجاد کرده است ()Bello-Orgaz, Jung & Camacho 2016

برای داده های بزرگ تعاریف متعددی ارائه شده است« .مؤسسه مککینزی» 1دادههای بازرگ را مارز
بعدی برای نوآوری رقابت و بهرهوری میداند و معتقد است که دادههای بزرگ باید مجموعه دادههایی را
پوشش دهد که امکان گردآوری ،ذخیره و مدیریت آنها باه وسایله نارمافزارهاای پایگااه داده کالسایک
وهود ندارد ( .)Manyika et al. 2011در حالی که در ابتدا برای دادههای بزرگ فقط ویژگی حجام 2ماورد
توهه بود و حتی شرکت آی.بی.ام 3.به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در مبحث دادههاای بازرگ ابتادا
فقط برای داده های بزرگ عنصر حجم را حائز اهمیت دانست اما بعدها ویژگایهاای متعادد دیگاری نیاز
برای آن معرفی شد .مؤسسه گارتنر 4سه ویژگی حجم ،سرعت 5و تنو  6را بارای دادههاای بازرگ الزامای

میداند .این در حالی است که ای.ام.سی )2012( 7.دادههای بزرگ را نسبتاً دارای ویژگیهای بایپایاان از
انوا دادهها میداند .بعدها ویژگیهای دیگری همچون صحت ،8ارزش ،9اعتبار ،10نوسان ،11پراکندگی،12
بصریسازی 13و آسیبپذیری 14نیز به سایر ویژگیهای عنوان شده برای دادههای بزرگ اضافه شد .به طور
کلی و بر اساس تعااریف گونااگون مایتاوان دادههاای بازرگ را اینگوناه تعریاف کاردی «مجموعاهای از
داراییهای اطالعاتی با مشخصههایی همچون حجم ،سرعت و تنو زیاد است که نمایتاوان باا روشهاای
سنتی فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارها و سختافزارهای موهود در زماانی معقاول باه مادیریت و
تجزیه و تحلیف آنها پرداخت بلکه کسب ارزش از آنها نیازمند صر هزینه و باه کاارگیری روشهاا و
فناوریهای نوین است».
از نور ماهومی «فرصت» نیز میتواند دارای معانی مختلاای باشاد ،فرهناه دهخادا ( )1386فرصات را
برابر با معانی همچون «موق و مجال» میداند و فرهنه فارسی معین (1386ی ص )2519 .عالوه بر ایان دو
معنا ،فرصت را به معنای «وقت مناسب برای انجام کاری نیز تعریاف مایکناد .فرهناه آکسااورد (1998ی
ص )1065 .نیز فرصت را زمان و مجموعه شرایط مناسب بارای انجاام کااری ،وقات و موقعیات مناساب و
1. McKinsey Global Institute
2. Volume
3. IBM: International Business Machines Corporation
4. Gartner, Inc.
5. Velocity
6. Variety
7. EMC
8. Veracity
9. Value
10. Validity
11. Volatility
12. Variability
13. Visualization
14. Vulnerability
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روبهرو هستند ( .)Khan et al. 2014عالوه بر این ،چند سالی است که دادههای بزرگ به یک موضو مهام
برای تعداد زیادی از حوزههای پژوهشی مانند داده کااوی ،یاادگیری ماشاینی ،هاوش محاساباتی ،ترکیاب
اطالعات ،وب معنایی و شبکه هاای اهتمااعی تبادیف شاده اسات .ترکیبای از فنااوری دادههاای بازرگ و
الگوریتمهای یادگیری ماشینی سنتی ،چالشها و فرصتهای هدید و هالبی را در زمیناههاای دیگار مانناد
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به آن ها یا کسب دستاوردهای اقتصادی شود و اگر از دیدگاه نیاز به فرصت نگاه کنیم ،میتوانیم آن را بار
اساس نیازهای بالاعف و بالقوه انسان ها یا شناخته و ناشناخته بشری تعریف کنیم .فرصاتهاا هماان نیازهاای
هاری و بالقوه و ناشناخته هستند که توسط افراد هوشیار شناسایی و درک مایشاوند و مایتوانناد تواناایی
آیندهنگری و نوآوری را ایجاد کنند .بنابراین ،فرصت عبارت است از برداشتهای ذهنی در خصوص نیااز
یا مجموعه ای از نیازهای انسانی ،اهتماعی ،فناورانه و اقتصادی که به صورت بالقوه و ارضاء نشده در درون
یا پیرامون افراد و سازمانها قرار دارند و می توانند دارای مزیت باشند و به خلا ارزش بینجامناد (محمادی
الیاسی.)1388 ،
به طور کلی داده ها به دو بخش اصلی دادههای ساختاریافته و ساختارنیافته قابف تقسیم هستند .با وهود
این 95 ،درصد از دادههای بزرگ ساختارنیافته هستند و این نو دادهها نیازمند فناوریهایی مختص به خود
برای تجزیه و تحلیف در قالبهای گوناگون متن ،صوت ،ویدئو و رسانههای اهتماعی هستند ( & Gandomi
 .)Haider 2015بنابراین ،تجزیه و تحلیف آنها نیز میتواند به عنوان یک نو از قابلیتهای نوآوراناه باعاث
بهبود عملکرد سازمانها و شرکتها شود .از این رو ،بسیاری از شرکتهای پیشرو به طور هدی به تجزیاه
و تحلیف این دادهها برای تقویت رقابت در بازار و ایجاد فرصتهای هدید کسبوکار پرداختهاند .از سوی
دیگر ،بررسی پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهد که بیشتر پژوهشهای علمی در حوزه دادههای بازرگ
بر روی الگوریتمهای فنی و توسعه نوامها متمرکز است ( .)Kwon, Li & Shin 2014با این حال ،کتابخانهها
به ویژه کتابخانههاای دانشاگاهی فراوانای در حاال توساعه پایگااههاا و مخاازن دادهای خاود و کماک باه
پژوهشگران در نگارش طرح هاای مادیریت داده ،مستندساازی و آماوزش چگاونگی اساتااده از دادههاای
بزرگ هستند .کتابخانه های دیگر نیز بدون داشتن مناب مالی و انسانی کافی در حال کشف راههاایی بارای
شرو این اقدام مهم هستند ( .)Fister 2015پرایور و دونلی )2009( 1برای مدیریت دادهها چهار نقش مهم و
اساسی را ذکر میکنندی دادهساز ،2دانشمند داده ،مدیر داده و کتابدار داده .مهاارتهاایی همچاون مهاارت
مذاکره و برقراری ارتباط بین سایر نقاشهاا ،بررسای و مادیریت و کنتارل ،ارتقااء و حمایات از بازاریاابی
سازمان ،ارتقای آگاهی سازمانی و اشتراک گذاری دانش و اطالعاات ،ارزیاابی داده و نگهاداری از آن از
نقاش هاای منحصار بااه فارد کتابادار داده اساات کاه فقاط خاود ایاان فارد مایتوانااد از عهاده آن بار آیااد.
ارزشگذاری دادهها در موضو های اقتصادی و حااظت از داده ها دو نقش مشترک کتابدار داده باا مادیر
داده است.
1. Pryor & Donnelly
2. Data creator

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 9:36 IRDT on Thursday July 19th 2018

ممکن برای انجام کار مورد نور» میداند .غااریان و کیایی ( )1380فرصات را «فاراهم شادن عواماف باروز
مناعت به طور ناقص» تعریف کردهاند .فرصت را می توان هم با دید ایده به آن نگریست و هم با دیاد نیااز.
اگر از دید ایده های انسانی به فرصت بنگریم ،میتوان آن را مجموعهای از ایادههاایی دانسات کاه امکاان
ایجاد کا،ها و خدمات آیندهمحور را که اکنون وهود ندارد ،فراهم مینماید و میتواند منجر باه دساتیابی

فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی :واکاوی ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار | درمنده ودیگران

میتوانند با استااده از این دادهها به درک روابط پیچیده میان تنها و تأثیرات زیستمحیطی پی ببرند.
«وستین ،دیاس و گو» )2016( 2نیز با بررسی دادههای بزرگ در بدخیمی خون عنوان کردند که تجزیه
و تحلیف ثانویه مجموعه داده های بزرگ به هایگزین مناسبی برای بررسی مسائف پژوهشای ،بادون بررسای
آزمایشهای بالینی تبدیف شده است .در این بررسی از نمای کلی چند نمونه از مجموعاه دادههاای بازرگ
ارائه شده در ایا،ت متحده آمریکا استااده گردید .با دسترسی به دادههای میلیونها بیمار در آزماایشهاای
بالینی ،ارائهدهندگان خدمات سالمت قادر باه مطابقات دادن هار یاک از دادههاای بیمااران خاود در برابار
استانداردهای کیایت ملی هستند و میتوانند به مقایسه روشها و نتایج درمانی ب ردازند .بنابراین ،دادههاای
بزرگ قادر است که یک انقالب در مراقبت ویژه از بیماران ایجاد کند.
«فن ،هان و لیو» )2014( 3در مطالعه خود با بررسی چالشها و فرصاتهاای دادههاای بازرگ در چناد
سازمان دولتی ایا،ت متحده آمریکا مانند «مؤسسه ملی سالمت» 4و «بنیاد ملی علوم» 5که به طور فزاینادهای
از دادههای بزرگ برای تصامیمگیاریهاای خاود اساتااده مایکنناد دریافتناد کاه بایش از  50درصاد از
شرکت هایی که مورد مطالعه قرار گرفته اند ،بر این باور هستند که دادههاای بازرگ در افازایش بهارهوری
عملیاتی آنها بسیار مؤثر بوده است .همچنین این نو از دادهها برای سازمانها دارای فرصتهاای دیگاری
نیز هستند که در هامعه گاته شده با بیش از  560شرکت به دست آمده است .این گویهها هار کادام امتیااز
زیر  50درصد را کسب کرده اند که به ترتیب بیشترین امتیاز عبارتند ازی افزایش اطال رسانی راهبردمحاور،
خدمات مشتری مدارتر ،شناسایی و توسعه محصو،ت و خدمات هدید ،افزایش تجارب مشتریان ،شناسایی
بازارهای هدید ،ورود سری تر به بازار و انطبا با مقررات قانونی.
«تی.سی.اس )2013( 6».نیز در پژوهش خود  1217شرکت را در چهار منطقه دنیا شامف ایاا،ت متحاده
آمریکا ،اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،و آمریکای ،تین مورد مطالعه قرار داد .یافتهها حاکی از این بود که حدود
نیمی از شرکتها ( 53درصد) در سال  2012بر روی دادههای بزرگ سرمایهگذاری کردهاند و بیش از 43
درصااد انتوااار بازگشاات باایش از  25درصااد از ساارمایه خااود را داشااتهانااد .تعااداد کماای از شاارکتهااا،
سرمایهگذاری کالن در حوزه دادههای بزرگ داشتهاند .پانزده درصد از شرکتها حداقف  100میلیون د،ر
در این سال سرمایهگذاری داشتهاند و هات درصد ،حداقف  500میلیون د،ر در این زمیناه سارمایهگاذاری
1. Liu & Guo
2. Westin , Dias & Go
3. Fan, Han & Liu
4. National Institutes of Health
)5. National Science Foundation (NSF
6. TCS: TATA Consultancy Services
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«لیو و گو» )2016( 1در پژوهش خود با انتخاب تصادفی بخشی از دادههای با ارزش و منحصربه فرد در
پی نشان دادن فرصت های آن برای پژوهشگران و دانشمندان علوم اهتماعی بودند .آنها با بحث در ماورد
ان اوا دادههااای تنتیکاای در مقیاااس باازرگ و بااا تکیااه باار پیشاارفتهااای اخیاار در روشهااای آماااری و
زیرساختهای محاسباتی از این نو دادهها در تجزیه و تحلیفهای خود استااده نمودند .آنها دریافتند کاه
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اختیار قرار دادن این سناریوها به صاحبنوران ،از آنها خواستند تا احتمال وقو هر ساناریو را بارای ساال
 2020پیش بینی کنند .نتیجه پژوهش نشان داد که  53درصد افراد ،خوشبین و  39درصد به آینده دادههاای
بزرگ بدبین هستند.
بررسی متون و مناب مربوط به فرصت های داده هاای بازرگ نشاان داد کاه پاژوهش مشخصای کاه باه
بررسی این فرصتها در حوزه کتابخانهها و مراکز اطال رسانی در داخاف و خاار از کشاور باشاد ،انجاام
نشده است .در حوزههای دیگر از همله سالمت و کسبوکار چندین مقاله در این خصاوص نگاشاته شاده
بود اما هیچ کدام با پژوهش حاضر قرابت چنادانی نداشات و فقاط مایتوانسات بخاش کاوچکی از ایان
پژوهش را پوشش دهد .همچنین در بررسی پژوهشهای انجام شاده مشاخص گردیاد کاه بیشاترین میازان
مطالعات فرصتهای دادههای بزرگ در سازمانها و شرکتها ،معطاو باه حاف مساائف ماالی و افازایش
درآمد است و از سوی دیگر مشخص نیست مادیران کتابخاناههاا و خبرگاان حاوزه دادههاای بازرگ چاه
فرصتهایی را برای داده هاای بازرگ مایشناساند و چاه دیادگاهی در زمیناه راهکارهاای مناساب بارای
مدیریت داده های بزرگ دارند .این مسائف پژوهشگران را برآن داشت تا با در نور گرفتن کلیه هوانب باه
بررسی فرصت هایداده های بزرگ ب ردازند و س ا راهکارهای مناسبی را بر اساس آن ارائه کنند که می-
تواند نخستین کار پژوهشی در این حوزه باشد.
 .1پرسشهای پژوهش

 .1مؤلاههای متغیر فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ از نور مادیران ارشاد (مادیران ،معاوناان و
مدیران فناوری اطالعات) کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران به ترتیب اولویت
کدامند؟
 .2مهمترین فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ از دیدگاه خبرگان کدامند؟
 .3بهترین راهکارهای مدیریت دادههای بزرگ در کتابخانهها ومراکز اطال رسانی چیست؟
 .2روش پژوهش

این پژوهش ماهیت ًا کااربردی و از ناو پیمایشای و کماای اسات و باا هاد

شناساایی و اولویاتبنادی

1. Rainie
2. Pew Research Center’s Internet & American Life Project
3. Anderson
4. Elon University
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کردهاند .نزدیک به یک چهارم ( 24درصد) کمتر از دو و نیم میلیون د،ر هزینه کردهاند.
«راینی» 1از «مؤسسه پژوهشی پیو» 2و «اندرسون» 3از «دانشگاه الون» )2012( 4در پژوهش خود با بررسی
وضعیت دادههای بزرگ در آینده و در سال  2020به بررسی ابعاد گوناگون شبکه ههانی اینترنت در قالب
طرحی آینده پژوهانه و مشترک پرداختند .پژوهشگران با طراحی دو ساناریوی خاوشبیناناه و بدبیناناه و در

فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی :واکاوی ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار | درمنده ودیگران

همراستا با هد پژوهش به منوور تبدیف به دادههای کمای مشخص شد و به منوور تأییاد تحلیاف محتاوای
صورت گرفته به روش گلوله برفی در اختیار ده نار از صاحبنوران حوزه دادههای بزرگ قرار داده شد و
پا از اعمال نورات آنان در ههت بهبود تحلیف محتوای صورت گرفته ،روایای آن نیاز ماورد تأییاد قارار
گرفت .س ا با روش پیمایشی و بر اسااس پرساشناماه محقا سااخته ،دیادگاه مادیران ارشاد متشاکف از
مدیران ،معاونان و مدیران فناوری اطالعات و ارتباطات کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی (تعداد 35
نار تا پایان آذرماه  )1395در شهر تهران بدین منوور مورد انتخاب ،بررسی و پیمایش قرار گرفت .از میاان
 33نار از هامعه  35ناری پژوهش که به پرسشناماه پاساد دادناد  19 ،ناار ( 57/6درصاد) مارد و  14ناار
( 42/4درصد) زن بوده اند .اطالعات توصیای مربوط به تحصیالت هامعاه نیاز نشااندهناده ایان اسات کاه
بیشترین مدیرانی که به پرسشنامه پژوهش حاضر پاسد دادند ،دارای مدرک تحصیلی کارشناسای ارشاد
( 51/5درصد) بوده اند و پا از آن دارندگان مدرک دکترا با  42/4درصد قرار گرفتهاناد .کمتارین تعاداد
پاسددهنده نیز به دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با فراوانی  2نار ( 6/1درصد) مربوط مایشاود .در
توصیف اطالعات همعیتشناختی مربوط به رشته تحصیلی نیز به ترتیب رشته علم اطالعات و دانششناسی
با  57/6درصد ،علوم فنی و مهندسی با  18/2درصد ،مدیریت با  15/2درصد ،علوم انسانی با  6/1درصاد و
علوم پایه با  3درصد قرار دارد.
بااه منوااور تجزیااه و تحلیااف دادههااا از دو روش آمااار توصاایای و اسااتنباطی اسااتااده شااد .در بخااش
ساختاری-تاسیری نیز از نورات  15نار از خبرگان حوزه دادههای بازرگ کاه باا اساتااده از روش نموناه-
گیری در دسترس تعیین شدند ،بهره گرفته شده اسات .یکای از د،ئاف اصالی انتخااب ایان روش در کناار
روش کمای استااده شده در پژوهش ،اطال از نور خبرگان حوزه دادههای بازرگ و کشاف شاباهت و یاا
تااوت نورات آنان در مقابف نورات مدیران کتابخانهها و مراکز اطال رسانی بود .ابزار هما آوری دادههاا
در این پژوهش ،دو پرسشنامه محق ساختهای است کاه بار اسااس مطالعاات نواری و باا هاد شناساایی
فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ تهیه و ههت تأیید در اختیار شش نار از متخصصاان و اسااتید حاوزه
داده های بزرگ به صورت حضوری و استااده از رایانامه قرار داده شد و پا از اعمال نورات ایشان ،تأیید
روایی شد .پایایی ابزار به وسیله آلاای کرونباخ محاسبه شد و معادل  0/963به دست آمد .این پرساش ناماه
شامف  61گویه برای فرصت های مدیریت داده های بزرگ است که در طیف لیکرت تعریف شده است .باا
توهه به حجم اندک هامعه آماری ،پرسش نامه بین تماامی افاراد توزیا و تعاداد  33پرساش ناماه از ساوی
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فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ در مراکز اطال رسانی و کتابخانههای دانشگاهی و س ا ارائه بهترین
راهکارهای در این زمینه انجام گرفته است .در این پژوهش به منوور گردآوری دادها از دو روش بررسای
اسناد و مطالعات کتابخانهای و پرسش نامه استااده شده است .در ابتدا با مطالعه اسانادی و کتابخاناهای هماه
مقاله ها و مناب مرتبط با هد پژوهش هم آوری و مورد بررسی قرار گرفت و محتوای آشکار و پیامهای
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جدول  .1مراحل انجام پژوهش و روش مورد استفاده
روش جمعآوری

مرحله

منبع دادهها

دادهها

تدوین مدل
(شناسایی ابعاد فرصتی)

کتابخانهای

تأیید مدل (تحلیف کمای)

پرسشنامه

هامعه آماری

پرسشنامه

خبرگان

 ISMتحلیف

روش تحلیل

مناب اطالعاتی اعم از

بررسی اسنادی و

2

خروجی

پایگاههای اطالعاتی و

مدل

تحلیف محتوا

پایاننامهها
روشهای تحلیف
آماری

تأیید متغیرهای مدل

دستی بر اساس روش

تحلیف و رتبهبندی

معاد،ت ساختاری-

ساختاری-تاسیری

تاسیری

ابعاد

 .3یافتههای پژوهش

در بررسی فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ به مجموعه گویههایی اشاره میکنایم کاه باه صاورت
بالقوه و بالاعف میتوانند در مدیریت داده های بازرگ خلا ارزش کنناد و دارای مزیات باشاند .ابتادا ایان
فرصتها بر اسااس بررسای متاون و مطالعاات کتابخاناهای شناساایی و در نهایات ،در چهاار عاماف شاامفی
فرصتهاای مااهیتی ،فرآینادی ،مادیریتی-ساازمانی و انساانی مادیریت دادههاای بازرگ و در  61مؤلااه
دسته بندی شدند .عامف اول با عنوان فرصتهای ماهیتی دادههای بزرگ با  14مؤلاه در ابتدا ماورد بررسای
قرار گرفت .هدول  2به طور ماصف همه فرصتهای ماهیتی دادههای بزرگ را نشان میدهد.
ردیف

مؤلفه

A1

افزایش ظرفیت و حجم دادهها (انقالب اطالعات)

A2

امکان گسترشپذیری بیشتر دادهها

منابع
3

گلوبال پالا سازمان ملف متحد ()2012
4

5

زیکاری ( ،)2012لوواند ( ،)2011کالرا ،یاداو و
چوهان ،)2014( 6چن ،مائو و لئو،)2014( 7
کاتال ،وازید و گودار ،)2013( 8کیسلر و
دیگران ،)2013( 9هاگادیش و دیگران)2014( 10

1. Smart PLS

)2. Interpretive Structural Modelling (]ISM
)3. United Nations Global Pulse (www.unglobalpulse.org
4. Zicari
5. Lawande
6. Kalra, Yadav & Chauhan
7. Chen, Mao & Liu
8. Katal, Wazid & Goudar
9. Kaisler et al.
10. Jagadish et al.
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پاسد دهندگان دریافت گردید .برای تحلیف روابط گویاه هاا و ساازه هاا از نارمافازار اسامارت پای.ال.اس.
کمک گرفته شد .هدول  1مراحف انجام این پژوهش را نشان میدهد.

1

فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی :واکاوی ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار | درمنده ودیگران

مؤلفه

A3

دسترسی به دادههای بیشتر

مؤسسه ساس ،)2013( 2کالرا ،یاداو و چوهان
( ،)2014کاتال ،وازید و گودار ()2013

A4

A5

دسترسی همزمان به قالبها و فرمتهای مختلف

زیکاری ( ،)2012کالرا ،یاداو و چوهان (،)2014
3

دادهای

4

یعقوب و دیگران ( ،)2016رانیون ()2015

امکان دسترسی به مناب روزآمد و بههنگام بودن
دادهها (نوارت بر زمان)

کار ،)2016( 5کوکتز)2012( 6

A6

انعطا پذیری و پایداری دادهها

کوکتز ()2012

A7

هامعیت دادهها

کار ()2016

A8

قابف اعتمادتر بودن دادههای بزرگ

کار ()2016

A9

امنتر بودن دادههای بزرگ

کار ( ،)2016کوکتز ()2012

A10

مرتبطتر بودن دادهها

کار ()2016

A11

A12

کاربردیتر و عملیتر بودن دادههای بزرگ نسبت

کار ()2016

به سایر پدیدهها
قابلیت استااده در همه ها (بانکها ،سالمت ،انرتی،
تولید ،فناوری ،ارتباط با مشتری و )...

گوپیناس ،)2015( 7استافینه)2016( 8

A13

امکان تولید دادههای بزرگ توسط خود سازمانها

کار ()2016

A14

داشتن رویکرد میانرشته ای

رانیون ()2015

فرصتهای فرآیندی دادههای بزرگ نیز پا از شناساایی ماورد بررسای قارار گرفتناد .هادول  3ایان

فرصتها را نشان میدهد.
جدول  .1مؤلفههای فرصتهای فرآیندی دادههای بزرگ
ردیف

مؤلفه

منابع

B1

تجزیه و تحلیف حجم بیشتری از دادهها

اسمیت)2012( 9

B2

افزایش سرعت تجزیه و تحلیف دادهها

اسمیت ()2012

B3

تبدیف تجزیه و تحلیف دادهها به یک اولویت در سازمانها

گوپیناس ()2015

B4

امکان استااده از تجزیه و تحلیف دادهها به عنوان یک عامف کلیدی در

گوپیناس ()2015
1. Barca et al.
2. SAS Institute
3. Yaqoob et al.
4. Runion
5 . Karr
6. Kuketz
7. Gopinath
8. Staffing
9. Smith
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ردیف

منابع

بارکا و دیگران ،)2012( 1زیکاری (،)2012
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تصمیمگیری
B5

افزایش تجزیه و تحلیف دادههای ساختارنیافته و نیمهساختاریافته

گوپیناس ()2015

B6

دستیابی به نتایج دقی تر و قابف اعتمادتر

اسمیت ()2012

در هدول  ،4تحلیف محتوای فرصتهای مدیریتی-سازمانی مدیریت دادههای بزرگ آمده است.
جدول  .2مؤلفههای فرصتهای مدیریتی–سازمانی مدیریت دادههای بزرگ
ردیف

مؤلفه

منابع

C1

کمک به کشورهای در حال توسعه

گلوبال پالا سازمان ملف متحد ()2012

C2

شروعی برای توسعه سازمانها

گلوبال پالا سازمان ملف متحد ()2012

C3

ایجاد شاافیت

C4

بهبود عملکرد سازمانی

C5

تقسیمبندی مشتریان برای ارائه خدمات ساارشی شده

C6

کمک به تصمیمگیری بهتر و سری تر از طری الگوریتمهای
رایانهای

مانیکا و دیگران ( ،)2011سهرابی و ایر
()1394
مانیکا و دیگران ( ،)2011سهرابی و ایر
()1394
مانیکا و دیگران ( ،)2011سهرابی و ایر
()1394
مانیکا و دیگران ( ،)2011سهرابی و ایر
( ،)1394استافینه ( ،)2016داون ورت
()2014
مانیکا و دیگران( ،)2011سهرابی و ایر

C7

ایجاد محصو،ت ،خدمات و مدلهای هدید کسبوکار

C8

با ،بردن قدرت پیشبینی در سازمان

گوپیناس ( ،)2015کوکتز ()2012

C9

افزایش نوآوری در سازمان

گوپیناس ()2015

C10

توانایی بهتر سازمان برای طرحهای کلیدی و استراتژیک

گوپیناس ()2015

C11

درک بهتر از مخاطرات سازمانی

گوپیناس ()2015

C12

بهبود عملکردهای مالی سازمان

گوپیناس ()2015

C13

بهبود ارتباط با کاربران و مشتریان

گوپیناس ()2015

C14

افزایش اطال رسانی هد مندتر

ماروین و دیگران ()2017

C15

عرضه خدمات کاربرمدارتر

ماروین و دیگران ()2017

C16

افزایش سطح رضایتمندی کاربران

ماروین و دیگران ()2017

C17

شناسایی و هذب کاربران بالقوه

ماروین و دیگران ()2017

()1394

1

1. Marvin et al.
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C18

شناسایی و توسعه بیشتر خدمات سازمانی

ماروین و دیگران ()2017

C19

امکان کنترل کاربران

ناظر حااظت داده اروپا ()2015

C20

افزایش اهمیت و رشد تجزیه و تحلیف دادهها در سازمانها

ماروین و دیگران ()2017

C21

افزایش اعتماد و اطمینان به نتایج تحلیف دادهها در سازمانها

ماروین و دیگران ()2017

C22

کاهش یا حذ

1

اسمیت ()2012

فرآیندهای دستی

2

C23

افزایش بهرهوری عملیاتی در سازمان

چن و تانه ()2014

C24

اطال رسانی استراتژیکمحور

چن و تانه ()2014

C25

بهبود خدمات مشتریان و کاربران

چن و تانه ()2014

C26

شناسایی و توسعه خدمات و محصو،ت هدید

چن و تانه ( ،)2014داون ورت ()2014

C27

افزایش تجارب مشتریان و کاربران

چن و تانه ()2014

C28

شناسایی بازارهای هدید

چن و تانه ()2014

C29

ورود سری تر محصو،ت و کا،های فرهنگی به بازار

چن و تانه ()2014

C30

انطبا بیشتر با مقررات قانونی

چن و تانه ()2014

C31

کاهش هزینههای سازمانی

داون ورت ()2014

C32

ایجاد مناب هدید برای درآمد

دیتا ساینا سریز

C33

ارائه بینش سازمانی گسترده

مانیکا و دیگران ( ،)2011لوشین ()2013

C34
C35

3
4

کاهش ریسک و مخاطرات سازمانی با بهینهسازی

کوکتز ()2012

تصمیمگیریهای پیچیده

مانیکا و دیگران ()2011

ایجاد رقابت در بین سازمانها

هدول  5نیز فرصتهای انسانی مدیریت دادههای بزرگ را نشان میدهد.
جدول  .3مؤلفههای فرصتهای انسانی دادههای بزرگ
ردیف

D1

مؤلفه

افزایش تقاضا برای حرفهها و مشاغف تجزیه و تحلیف
دادههای بزرگ

منابع

گوپیناس ( ،)2015استافینه ()2016

D2

ایجاد فرصتهای شغلی بزرگ

گوپیناس ( ،)2015استافینه ()2016

D3

افزایش عنوانهای شغلی متعدد برای تجزیه و تحلیف دادهها

گوپیناس ( ،)2015استافینه ()2016

D4

افزایش حقو و دستمزد متخصصان دادههای بزرگ

گوپیناس ( ،)2015استافینه ()2016
1. European Data Protection Supervisor
2. Chen & Zhang
3. Data Science Series
4. Loshin
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ایجاد همکاری سراسری در بین متخصصان در سازمان

( ،)2014رانیون ()2015

ابتدا با توهه به اینکه داده های هر یک از متغیرها و ابعاد آن پیوسته است ،به منوور بررسی نرمال بودن
توزی دادهها از آزمون کلموگرو -اسمیرنو

استااده شد که نشان داد همه ابعاد فرصتهای مدیریت

دادههای بزرگ غیرنرمال هستند .س ا بررسی رابطه بین مؤلاههای فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ
نشان داد که تقریباً همه مؤلاه های متغیر مورد مطالعه ،غیرنرمال بودند ،بنابراین ،از آزمون همبستگی

اس یرمن استااده مینماییم .هدول  6آزمون همبستگی بین مؤلاههای این متغیر را نشان میدهد.
جدول  .4آزمون اسپیرمن بین مؤلفههای متغیر فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ
مؤلفهها

ماهیت

ماهیتی

-

فرآیندی

-

-

مدیریتی

-

-

-

-

انسانی
*

فرآیندی

مدیریتی

**

**

0/688

معناداری در سطح  0/05و

0/702

**

0/767

انسانی
**

0/514

*

0/439

**

0/529

**

-

معناداری در سطح 0/01

 .4تحلیل دادهها و مدل پژوهش

در بررسی وضعیت متغیر فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ و مؤلاههاای آن از نوار مادیران ارشاد
مراکز اطال رسانی و کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران و به منوور تعیین طیف مطلوبیت از طیف بازرگان
و همکاران ( )1386استااده شده است .نتایج به دست آمده در هدول  7نشان میدهاد کاه میاانگین متغیار
فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ وتمامی مؤلاههای آن بین  4 /06 – 4/166قارار دارد کاه در پیوساتار
ارزیابی در سطح مطلوب قرار میگیرند.
جدول  .5آزمون پایایی مدل اندازهگیری مدل مفهومی تحقیق
روایی همگرا

استاندارد

آلفای کرونباخ>0/7

پایایی ترکیبی>0/7

0/4>AVE

CV
Com

ماهیتی

4/09

0/522

0/861

0/890

0/458

0/459

فرآیندی

4/166

0/565

0/790

0/853

0/542

0/542

مدیریتی-سازمانی

4/06

0/531

0/955

0/959

0/405

0/405

4/08

0/626

0/805

0/865

0/565

0/566

متغیر

انسانی
فرصتهای مدیریت
دادههای بزرگ

میانگین

4/08

انحراف

0/480

پایایی

-

-

-

-

در ارزیابی پایایی مدل اندازه گیری نیاز بارهاای عااملی بازرگتار از  0/4از اعتباار مناسابی برخاوردار
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D5

کالرا ،یاداو و چوهان ( ،)2014چن ،مائو و لئو
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وضعیت پایایی مدل اندازهگیری تأیید مایشاود .همچناین مقادار ماالک بارای پایاایی ترکیبای متغیرهاای
پژوهش نیز با،ی  0/7است که نشاندهنده سازگاری درونی مدلهای اندازهگیاری انعکاسای اسات .معیاار
دوم در بررسی مدلهای اندازهگیری ،روایی همگراسات کاه میاانگین واریاانا ابعااد متغیار فرصاتهاای
مدیریت دادههای بزرگ باین  0/405تاا  0/565اسات و ایان نشااندهناده همساانی و اعتباار درونای مادل
اندازهگیری میباشد .کیایت مدل اندازه گیری انعکاسی نیز توسط شاخص اشتراک با روایی متقااط ( CV
 )Comمحاسبه میشود .همانطور که اطالعات هدول  7نشان میدهد ،مقادیر همه شاخصها مثبت میباشد
که نشاندهندۀ کیایت مناسب مدل اندازهگیری انعکاسی است.
دو معیار برای آزمون مدلهای ساختاری آمده استی  )1شاخص ضریب تعیین ( )r2و  )2شاخص
افزونگی یا ارتباط پیشبین (محسنین و اسایدانی1393 ،ی ص .)150 .همانطور که هدول  8نشان میدهد
شاخصهای ضریب تعیین برای متغیرهای انسانی و مدیریتی-سازمانی متوسط و برای متغیرهای ماهیتی و
فرآیندی قابف توهه است .در رابطه با ارتباط پیشبین ( )Q2یا اشتراک افزونگی ( )CV Redنیز مقادیر

Q2

محاسبه شده برای همه متغیرهای مکنون انعکاسی با،ی صار است که نشان میدهد مقادیر مشاهده شده،
خوب بازسازی شدهاند و مدل توانایی پیشبینی دارد .به عبارتی ،میتوان گات مدل ساختاری از کیایت
مناسب برخودار است و برای آزمون کلی مدل معاد،ت ساختاری شاخص ( )GoFنیز وتزلا و دیگران

1

(2009ی ص )187 .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای برازش
کلی مدل معرفی نمودهاند .همانطور که در هدول مالحوه میگردد ،مقادیر به دست آمده برای همه ابعاد

قوی است و برازش مدل نیز  0/614شده است که نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
جدول  .8شاخصهای آزمون مدلهای ساختاری
متغیر مکنون درونزا

ضریب تعیین ()r2

CV Red

GoF
مقادیر اشتراکی

ضریب تعیین

ماهیتی

0/708

0/314

0/458

0/708

فرآیندی

0/677

0/350

0/542

0/677

مدیریتی-سازمانی

0/950

0/369

0/405

0/950

انسانی

0/360

0 /2

0/565

0/360

0/350

0/358

فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ

1. Wetzels et al.
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هستند .بار عاملی سازههای ماهیتی بین  0/532تا  ،0/901سازههای فرآیندی دارای بار عاملی باین  0/560تاا
 ،0/853بار عاملی سازههای مدیریتی-سازمانی بین  0/404تا  0/821و سازههای انسانی دارای بار عاملی بین
 0/580تا  0/817هستند ،که تمام آنها از  0/4ببیشتر است .مقدار مالک برای مناسب بودن آلاای کرونباخ
با،ی 0/7است ،این مورد برای متغیرهاای مکناون پاژوهش حاضار صااد اسات .بناابراین ،مناساب باودن
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بیشتری نیز هست .در قسمت سنجش میزان بار عاملی ،گویههایی که مقدار عددی بار عاملی آنها کمتار از
 0/4بود ،حذ گردید .در هر دسته از دادههای مشخص شده در هدول  ،9آن گویهای که در ابتادا آماده
است دارای بار عاملی بیشتری است برای مثال در ستون اول در گویههای مربوط به شاخص ماهیتی ،گویه
نهم از گویه دهم و س ا گویه هشتم بار عاملی بیشتری دارد .این میزان برای سایر ابعااد نیاز رعایات شاده
است.
جدول  .6رتبهبندی گویههای فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ بر حسب میزان بار عاملی
مقدار

0/8≤x

0/7≤x< 0/8

0/6≤x< 0/7

0/5≤x< 0/6

0/4≤x<0/5

مؤلفهها

A9,A10,A8,
B6, B3, C30,
C36, D4

B1, C29, C4,
C11, C8, C12,
C21, C25, C31,
C17, C7, C14,
D3, D1, D5

A13, A11, B4,
C34, C3, C9,
C10, C20, C6,
C27, C15,
C16

A6, A4,A3, A5,
A12, B5, C26,
C18, C24, C35,
C23, C2, C22,
C1, C13, D2

C5, C32,
C19, C28

در نهایت خروهی گرافیکی مسیر مؤلاههای فرصتهای مدیریت داده های بزرگ نیز به شکف زیار باه
دست آمد (شکف.)1

شکل
 .1خروجی گرافیگی مدل مسیر

همانطور که در شکف  1مشاهده میشود سازه مدیریتی-سازمانی با ضریب مسایر  0/975در رتباه اول،
ماهیتی با  0/842در رتبه دوم ،فرآیندی باا  0/823در رتباه ساوم ،و انساانی باا  0/6در رتباه چهاارم از نوار
تأثیرگذاری قرار دارند .برای آگاهی از نورات خبرگان در تعیین و اولویتبندی ابعاد فرصتهای دادههای
بزرگ از روش ساختاری-تاسیری کمک گرفته شد .در این روش پا از تعیین ابعاد ،هدولی باه صاورت
یک ماتریا تعامف ساختاری چهار در چهار ایجاد گردید و برای تکمیف در اختیار خبرگان حوزه دادههای
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بار عاملی مقدار عددی است که میزان شادت رابطاه میاان یاک متغیار پنهاان (ساازه) و متغیار آشاکار
(شاخص) مربوطه را طی فرآیند تحلیف مسایر مشاخص مایکناد و در ایان پاژوهش از نارمافازار اسامارت
پی.ال.اس .برای تعیین مقدار آن برای هر گویه استااده شد .هر چه میزان بار باعاملی یک شاخص در رابطه
با یک سازه مشخص بیشتر باشد ،آن شاخص سهم بیشتری در تببین آن سازه ایاا مایکناد و دارای اهمیات
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مرحله اول :تشکیل ماتریس دستیابی
برای تهیه ماتریا دستیابی ( ،)RMچنانچه رابطه در ماتریا تعاملی-ساختاری به صورت  Vبود آنگاه
 (i,j)=1و )i,j(=0است .اگر رابطه به صورت  Aبود ،آنگاه  (i,j)=0و  (j,i)=1است .چنانچه رابطه به صورت
 Xبود  )i,j( = )j,i( = 1خواهد بود و اگر رابطه به صورت  Oبود  (j,i) = (i,j)=0است .ماتریا دستیابی ارائه
شده در هدول  11تشکیف داده شده است.
جدول  .10ماتریس تعاملی ساختاری

j
i

فرآیندی

ماهیتی

ماهیتی

V

فرآیندی

مدیریتی-
سازمانی

جدول  .11تشکیل ماتریس دستیابی
J

انسانی

ماهیتی

فرآیندی

ماهیتی

1

1

1

فرآیندی

0

1

1

i

X

V

V

X

مدیریتی-
مدیریتی-

X

سازمانی
انسانی

مدیریتی-

سازمانی

1

0

سازمانی

1

انسانی

هدایت

1

4

1

3

1

انسانی

0

1

1

1

وابستگی

2

3

4

4

3

3

مرحله دوم :تشکیل ماتریس دستیابی اصالح شده (ماتریس دستیابی نهایی

در این مرحله نیازی به اصالح ماتریا دیده نشد و همان ماتریا اولیه به عنوان ماتریا دستیابی نهایی
مورد استااده قرار گرفت.
مرحله سوم :تعیین سطح و اولویت فرصتها

در ستون آخر ،سطوح بدین ترتیب مشخص میشوند که چنانچاه اشاتراک مجموعاه قاباف دساتیابی و
مجموعه مقدم با مجموعه قابف دستیابی برابر باشد ،متغیر مربوطه در سلسله مراتب ماتریا مدل سااختاری-
تاسیری در با،ترین سطح قرار میگیرد .پا از تعیین سطح ،معیار مربوطه (که سطح آن معلوم شده) را در
هدول از تمامی مجموعه حذ کرده و مجدداً مجموعههای قابف دستیابی و مقدم را تشاکیف داده و ساطح
متغیر بعدی به دست میآید .در هدول  ،12سازههای مدیریتی-سازمانی و انسانی ،سطح اول اولویتبنادی
را تشکیف داده است ،پا در هدول بعدی حذ میگردند.
جدول  .12تعیین سطح اول فرصتها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری
فرصتها

مجموعه قابل دستیابی

مجموعه مقدم

اشتراک

 .1ماهیتی

4,3,2,1

3,1

3,1

 .2فرآیندی

4,3,2

4 ,2,1

4,2

سطح
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بزرگ قرار گرفت .در نهایت ،با توضیح اصول این روش ،ماتریا به صاورت هادول 10کاماف گردیاد و
س ا مراحف زیر بر اساس آن دنبال شدی
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 .4انسانی

4,3 ,2

4,3,2,1

4,3,2

1

مرحله چهارم :تعیین سطح دوم فرصتها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری

با حذ دو بعد شماره  3و  4از سطر و ستون ،هدول بعد شاکف مایگیارد کاه در آن مجموعاه مقادم
مطاب شرح پیشگاته مشخص شده و اشتراک آنها به دست میآید و با مقایسه ستون اشتراک و مجموعه
قابف دستیابی به سطح دوم ،اولویتبندی فرصتها انجام میگیرد.
جدول  .13تعیین سطح اول فرصتها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری
فرصتها
 .1ماهیتی
 .2فرآیندی

مجموعه قابل دستیابی

مجموعه مقدم

اشتراک

2,1

1

1

2

2,1

2

سطح

2

مرحله پنجم :تعیین سطح سوم فرصتها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری

پا از حذ

سه بعد از ابعاد فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ ،تنها بعد ماهیتی باقی میماند که باه

عنوان سومین سطح فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ انتخاب میگردد.
جدول  .14تعیین سطح سوم فرصتها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری
فرصتها
 .1ماهیتی

مجموعه قابل دستیابی

مجموعه مقدم

اشتراک

سطح

1

1

1

3

مرحله ششم :ترسیم نهایی فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ

پا از تعیین سطوح هر یک از ابعاد فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ میتوان بر اساس ارتباط هر

یک از ابعاد با هم و سطوح آنها ،مدل پایهای زیر را بر اساس روش ساختاری-تاسیری توسعه داد.
مدیریتی سازمانی

انسانی

فرآیندی

ماهیتی

شکل  .1مدل پایهای توسعه داده شده مدل ساختاری-تفسیری فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ

در نهایت ،ابعاد فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ بر اساس مدل ساختاری-تاسیری و بر پایه

نورات خبرگان اینگونه طبقهبندی میگردد.
جدول  .15طبقهبندی ابعاد از لحاظ هدایت و وابستگی
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 .3مدیریتی-سازمانی

4,3,1

4,3,2,1

4,3,1
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هدایت

4

3

3

3

وابستگی

2

3

4

4

هر چه میزان هدایت بیشتر باشد ،نشان از تأثیرگذاری بیشتر بعد دارد و هار چاه وابساتگی بیشاتر باشاد
نشان از تأثیرپذیری بیشتر آن بعد است .نمودار  2این موضو را نشان میدهد.

نمودار  .2ماتریس تحلیل قدرت هدایت و وابستگی

گام نهایی در روش ساختاری-تاسیری ،استخرا ماتریا هدایت و وابساتگی اسات .در ایان قسامت،
نمودار به چهار قسمت بر حسب میزان قدرت هدایت و وابستگی تقسیم شده است .قسامت اول «متغیرهاای
خودمختار» را شامف می شود که دارای قدرت هدایت و وابستگی کمی هستند .به متغیرهاای واقا شاده در
این قسمت «متغیرهای غیرمتصف» نیز گاته می شود زیرا ارتباط ضاعیف و انادکی باا ساامانه دارناد .دوماین
دسته «متغیرهای وابسته» را دربرمی گیرد که دارای قدرت وابستگی فراوان ولی قدرت هدایت یا ناوذ کمی
هستند« .متغیرهای متصف یا پیوندی» سومین دسته از متغیرها را شامف می شوند که هام قادرت نااوذ باا،یی
دارند و هم میزان وابستگی آنها با،ست .همانطور که از نمودار  2مشخص است ،هماه مؤلااههاای ماورد
بررسی به هز مؤلاه ماهیتی در این قسمت واق شده است .این ناو از متغیرهاا غیرایساتا هساتند یعنای هار
تغییری در آنها می تواند تمام سامانه را تحت تأثیر قرار دهد و از طر دیگر ،هر تغییر سیستم نیاز بار روی
آنها مؤثر است .چهارمین بخش از سامانه نیز مربوط به «دادههای کلیدی یا ناوذی» با قدرت هدایت زیاد و
وابستگی کم است .این نو از متغیرها بیشترین ناوذ را بر روی دیگر متغیرها دارند در حالی که خود کمتر
تحت تأثیر قرار میگیرند .مؤلاه ماهیتی در این قسمت واق شده است.
در هدول  ،16مقایسه اولویتبندی مؤلاههای فرصتهای دادههای بازرگ از دیادگاه مادیران مراکاز
اطال رسانی و کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران و دیدگاه خبرگان مشاهده میشود.
جدول  .16مؤلفههای متغیر فرصتهای دادههای بزرگ به ترتیب اولویت
ترتیب اولویتها از دیدگاه مدیران کتابخانهها

ترتیب اولویتها از دیدگاه خبرگان
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ابعاد

ماهیتی

فرآیندی

مدیریتی-سازمانی

انسانی
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ترتیب اولویتها از دیدگاه مدیران کتابخانهها

1

مدیریتی-سازمانی

1

ماهیتی

2

ماهیتی

2

فرآیندی

3

فرآیندی

3

مدیریتی-سازمانی

4

انسانی

4

انسانی

 .5تحلیل یافتهها

مؤلاههای مربوط به دادههای بزرگ از نور ماهیتی به ترتیب اهمیت و اولویت نشان داده شد .نتایج این
قسمت از پژوهش با نتایج پژوهش «کار» ( )2016که انعطا پذیری و پایداری دادهها ،قابف اعتمادتر باودن
دادههای بزرگ ،امن تر بودن دادههای بزرگ ،مرتبطتر بودن دادهها ،کاربردیتر و عملیتر بودن دادههاای
بزرگ نسبت به سایر پدیدهها ،امکان تولید دادههای بزرگ توسط خود سازمانها را از فرصتهاای ایجااد
شده ماهیتی دادههای بزرگ میدانناد و همچناین باا پاژوهشهاای «زیکااری» (« ،)2012کاالرا و دیگاران»
(« ،)2014یعقوب و دیگران» (« ،)2016رانیاون» ( )2015کاه دسترسای همزماان باه قالابهاا و فرماتهاای
مختلف دادهای را فرصت ایجاد شده ماهیتی دادههای بزرگ میدانند ،همسو است .توهه به امنیت و اعتماد
به دادههای بزرگ در این بخش حائز اهمیت است.
مؤلاههای مربوط به داده های بزرگ از نور فرآیندی نیاز بعاد از بررسای نشاان داد کاه یافتاههاای ایان
قسمت از پژوهش با نتایج پژوهش «گوپیناس» ( )2015که تجزیه و تحلیف حجم بیشتری از دادههاا ،تبادیف
تجزیه و تحلیف دادهها به یک اولویت در سازمانها ،امکان استااده از تجزیه و تحلیف دادهها به عنوان یاک
عامف کلیدی در تصامیمگیاری ،افازایش تجزیاه و تحلیاف دادههاای سااختارنیافته و نیماهسااختاریافته را از
فرصتهای ایجاد شده مدیریت دادههای بزرگ از نوار فرآینادی مایداناد و همچناین باا نتاایج پاژوهش
«اسمیت» ( )2012که دستیابی به نتایج دقی تر و قابف اعتماد تر ،تجزیه و تحلیاف حجام بیشاتری از دادههاا و
افزایش سرعت تجزیه و تحلیاف دادههاا را از فرصاتهاای ایجااد شاده مادیریت دادههاای بازرگ از نوار
فرآیندی میداند ،همسو است.
در بعد مدیریتی-سازمانی نیز یافته های پژوهش بیانگر این است که یافتههای این قسمت از پاژوهش باا
یافتههای پژوهشهای «چن و تانه» ( )2014که افزایش تجارب مشتریان و کااربران ،شناساایی بازارهاای
هدید ،ورود سری تر محصو،ت و کا،های فرهنگی به بازار ،انطبا بیشتر با مقاررات قاانونی ،شناساایی و
توسعه خدمات و محصو،ت هدید ،بهباود خادمات مشاتریان و کااربران ،افازایش بهارهوری عملیااتی در
سازمان را فرصتهای ایجاد شده از مدیریت دادههای بزرگ از نور مدیریتی-سازمانی میدانند و همچناین
با پژوهش «گوپیناس» ( ) 2015که افزایش نوآوری در ساازمان ،درک بهتار از مخااطرات ساازمانی ،بهباود
عملکردهای مالی سازمان ،بهبود ارتباط با کاربران و مشتریان ،با ،باردن قادرت پایشبینای در ساازمان را
فرصتهای ایجاد شده از مدیریت داده های بزرگ از نور مدیریتی-سازمانی می دانند و همچنین با پژوهش
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اولویتبندی مؤلاههای مربوط به داده های بزرگ از نور انسانی نیز نشان داد کاه نتاایج ایان قسامت از
پژوهش با یافتههای پژوهشهای «گوپیناس» ( )2015و «استافینه» ( )2015که افزایش تقاضا برای حرفهها
و مشاغف تجزیه و تحلیف دادههای بزرگ ،ایجاد فرصتهای شغلی بزرگ ،افزایش عنوانهای شغلی متعدد
برای تجزیه و تحلیف دادهها ،افزایش حقو و دستمزد متخصصان دادههاای بازرگ را فرصاتهاای ایجااد
شده از مدیریت دادههای بزرگ از نوار انساانی مایدانناد و همچناین باا پاژوهشهاای «کاالرا و دیگاران»
(« ،)2014چن ،مائو و لئو» ( )2014و «رانیون» ( )2015که ایجاد همکاری سراسری در باین متخصصاان در
سازمان را هزو فرصتهای ایجاد شده از مدیریت دادههای بزرگ از نور انسانی میدانند ،همسو است.
با تأمف در یافتههای پژوهش حاصف از اولویتبندی فرصتهای دادههاای بازرگ از دیادگاه خبرگاان
مشخص می گردد که بعد ماهیتی به عناوان تأثیرگاذارترین و بعاد انساانی و مادیریتی-ساازمانی باه عناوان
تأثیرپذیرترین بعد مشخص شدند .بر این اساس ،بعد ماهیتی به عنوان اصالیتارین بعاد باا تواناایی بیشاترین
اثرگذاری و هدایت بر ابعاد دیگر است و پا از آن ،بعد فرآیندی قرار میگیرد و سا ا ابعااد مادیریتی-
سازمانی و انسانی با کمترین میزان هدایت و بیشترین میزان وابستگی هستند که بیشترین میزان تأثیرپذیری را
دارا هستند .مرعشیپور ( )1393نیز در پژوهش خود ،بعد ماهیتی را که مقوله علای نامیاده اسات باه عناوان
اصلیترین بعد از دیدگاه خبرگان معرفی میکند و مقولههای سازمانی و راهبردی را با اهمیت کمتر نسابت
به مقوله علی طبقهبندی میکند.
 .6نتیجهگیری و بحث

در بحث فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ ،مدیران کتابخانهها و مراکز اطال رساانی فرصاتهاایی
که این دادهها در بعد مدیریتی و سازمانی می توانند برای آنان ایجاد کنند را حائز اهمیت میدانند .یکای از
د،ئف اصلی این نتیجه میزان آشنایی اندکی برخی از مدیران با ماهوم دادههای بزرگ است کاه پژوهشاگر
هنگام مراهعه حضوری با مدیران برای تکمیف پرسشنامه با آن مواهه شده است و به نور میرسد بر نتیجه
پژوهش و تااوت آن با نور خبرگان نیز مشهود باشد بنابراین آنان بیشتر به دتبال فرصتهایی خواهند باود
که بر مدیریت کتابخانه و یا سازمان آنان اثربخش باشد .این نتیجه با توهه به سمت ساازمانی ،دغدغاههاای
مدیریتی-سازمانی و امکان استااده از فرصت های ایجاد شده برای بهبود فرآیند مدیریتی و ارتقای سازمانی
آنان چندان دور از ذهن نیست .یکی دیگر از این د،ئف این تااوت این است که ماهوم دادههای بزرگ در
ایران و به ویژه در کتابخانه ها هنوز به اندازه کافی ها نیاتاده است و تمرکز مدیران کتابخانهها بیشتر بر مناب
فیزیکی و اطالعات دیجیتال کتابخانه ای است که به صورت ذخیره شده در دساترس آناان قارار دارد و باه
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«مانیکا و دیگران» ( )2011که ایجاد شاافیت ،بهبود عملکارد ساازمانی ،تقسایمبنادی مشاتریان بارای ارائاه
خدمات ساارشی شده ،کمک به تصمیمگیری بهتر و سری تر از طری الگاوریتمهاای رایاناههاای و ایجااد
محصو،ت ،خدمات و مدل های هدید کسبوکار را فرصتهای ایجاد شده از مدیریت دادههاای بازرگ
از نور مدیریتی-سازمانی میدانند ،همسو است.
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را نیز یادآور میشود که برای استااده حداکثری از فرصتهاای مادیریت دادههاای بازرگ بایاد باه یاک
همافزایی بین مدیران سازمان ها و متخصصان و خبرگان دست پیدا کرد .عاالوه بار ایان ،حساسایت هامعاه
پاسد گو به مسئله امنیت و اخال که در بعد ماهیتی باه آن اشااره شاد ،باه عناوان یکای از مساائف کلیادی
دادههای بزرگ که هم میتواند چالشبرانگیز باشد و هم فرصتهای بیشماری را ایجاد کناد ،بسایار حاائز
اهمیت است .این موضو بیانگر آن است که اخال به عنوان یک مسئله اصلی همواره برای کتابخاناههاا و
مراکز اطال رسانی حائز اهمیت بوده است.
 .7راهکارها و پیشنهادها

با تکیه بر تجارب به دست آمده در این پژوهش ،میتوان پیشنهادهایی را آمیخته از یافتههای پژوهش و
هم بندی نورات شرکتکنندگان در این پژوهش بیان نمود .از اینرو موارد زیار باه منواور ایجااد امکاان
استااده بهینه از فرصتهای به وهود آمده از مدیریت دادههای بزرگ پیشنهاد میشوندی
 oتعیین میزان آشنایی کارکنان کتابخانهها و مراکز اطال رسانی با دادههای بزرگ و تالش برای
ارتقای این میزان شناخت به خصوص در بعد ماهیتی دادههای بزرگ به عنوان پیشزمینه
 oاطال رسانی در سازمان نسبت به اهمیت و ضرورت مدیریت دادههای بزرگ و دستاوردهای آن
 oتبیین نقش کتابداران به عنوان یکی از مهمترین ارکان سازمانی در فرآیند مدیریت دادههای
بزرگ
 oبهره گرفتن از متخصصان در کنار کارکنان سازمانی و همچنین کمک گرفتن از خبرگان در کنار
متخصصان و مدیران در کتابخانهها و مراکز اطال رسانی به منوور مدیریت دادههای بزرگ
 oبا ،بردن فرهنه سازمانی به منوور حاظ ،نگهداری ،استااده و به اشتراکگذاری دادهها
 oبرگزاری کالس های ضمن خادمت باه منواور آشانایی مادیران و کارکناان کتابخاناههاا و مراکاز
اطال رسانی در خصوص دادههای بزرگ و شیوه مدیریت آنها
 oتوهه به شاا سازی در کاربرد و استااده از دادههای بزرگ و باه اشاتراکگاذاری و هما آوری
کلیه دادههای سازمانی به عنوان یک فرهنه سازمانی و به عنوان بخشی از میراث سازمانی
 oتبدیف کتابخانهها و مراکز اطال رسانی به مراکز مدیریت پیشینهها و دادههای پژوهشی و آموزشای
به عنوان بخشی از دادههای بزرگ
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سایر انوا دادهها که از سایر محمفها میتوان آنها را کسب و در بهبود فرایندهای کتابخاناهای و اطاال -
رسانی مورد استااده قرار داد ،توهه کافی ندارند .تااوت دیدگاه مدیران کتابخانهها و مراکز اطال رسانی با
دیدگاه خبرگان حوزه دادههاای بازرگ در توهاه باه مباحاث مادیریتی-ساازمانی و مااهیتی فرصاتهاای
دادههای بزرگ بسیار حائز اهمیت است .کشف سایر علف این تااوت میتواند بسیار مهم باشد اما این نکته
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 .8پیشنهادهای پژوهشی

 پیشنهاد میشود این پژوهش در سازمانهای دیگر به منوور تائید و مقایسه اهرا گردد.
 پیشنهاد میشود قبف از انجام این پژوهش در دیگر کتابخانهها و سازمانها ،پژوهشهای زمینهای در
خصوص میزان آشنایی پاسددهندگان با پدیده دادههای بزرگ انجام شود.
 پیشنهاد میشود به های بررسی فرصتها ،ابتدا مدل بلوغ دادههای بزرگ با تأکید بر بعد ماهیتی در
کتابخانهها و سازمانها اهرا گردد.
 پیشنهاد میگردد مطالعه علمسنجی در خصوص مهمترین فرصتهای مدیریت دادههای بزرگ نیز
صورت گیرد.
 پیشنهاد میگردد در پژوهشی مستقف به دادههای پژوهشی دانشگاهها به عنوان بخشی از دادههای
بزرگ توهه شود.
 پیشنهاد میگردد در پژوهشی ،دادههای بزرگ در کتابخانههای دیجیتال نیز مورد توهه قرار گیرد.
 پیشنهاد میگردد در پژوهشی ،آرشیو دادههای بزرگ در سازمان اسناد و یا کتابخانهها به خصوص
کتابخانه ملی مورد پژوهش قرار گیرد.
 پیشنهاد میگردد دادههای تاریک در کتابخانهها به عنوان بخشی از مناب دادههای بزرگ و چگونگی
بهرهگیری و استااده از فرصتهای حاصف از آنها مورد پژوهش قرار گیرد.
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Abstract
Introduction: Big Data is a collection of massive and complex data sets and data volume
that has characteristics, such as valence, validity, value, variability, variety, velocity,
veracity, visualization, volatility, and volume. These features of big data make it difficult to
process and manage with a typical database, but extracting value from it can improve many
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organizational and non-organizational processes, although it may cost and requires the use
of modern ICT infrastructure and techniques.
Purpose: The aim of this research was to identify, determine, prioritize and analyze the
opportunities of big data; to analyze structural-interpretation of it; and to suggest solutions
for managing big data in libraries and information centers in Tehran.
Methodology: The methodology of this applied research was descriptive survey and the
total number of chief managers of central libraries of public universities in Tehran was
considered as its research population (35 chief managers). The data were collected through
library studies and questionnaire. In fact, previous studies and the documentary research
method were used to review the fundamental opportunities of big data in order to design the
questionnaire based on the research model. Data was analyzed through descriptive and
inferential statistical methods by the SPSS and the Smart PLS softwares. Finally, the
second questionnaire which was designed based on Interpretive Structural Modeling (ISM).
It was distributed among 15 experts in the field of big data and analyzed manually.
Results: The results showed that from the viewpoints of managers of libraries and
information centers in Tehran, opportunities of big data management are as follows in order
of importance: managerial-organizational, essential, procedural and human resources.
However, according to the experts' opinions, the opportunities of big data were as follows:
essential, procedural, human resources and managerial-organizational. One of the main
reasons for this difference was that managers were more focused on managerialorganizational issues and they had less familiarity with big data; while experts, with a more
understanding of the concept of big data, focused on essential opportunities, and the
managerial-organizational opportunities were less important from their viewpoint.
Keywords: Big data, Big data management, Opportunities, Solutions, Information center,
Libraries, Tehran, Iran.

 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی از،مژده درمنده
 وی هم اکنون کارشناس مدیریت اطالعات.دانشگاه تهران است
، علم داده.مؤسسه یونیدرو (مشترک دانشگاه تهران و ایمیدرو) است
 اخال داده و شبکههای اهتماعی، مدیریت دادهها،دادههای بزرگ
.از همله عالی پژوهشی وی است
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در رشته علوم اطالعات و ارتباطات از دانشگاه اکا مارسی (پف
سزان) فرانسه است .ایشان هم اکنون دانشیار گروه علوم اطالعات و
دانششناسی دانشگاه تهران است .نمایهسازی ،ابرداده ،دادههای
بزرگ ،مشاوره اطالعاتی ،هوشمندی رقابتی ،علمسنجی و
وبشناسی از همله عالی پژوهشی وی است.

محمدرضا اسمعیلی گیوی ،متولد  1362و دارای مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت سیستمها از دانشگاه شهید بهشتی است .ایشان هم
اکنون استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است .آیندهپژوهی،
سیاستگذاری علم ،فناوری اطالعات ،مدیریت استراتژیک و
مدیریت اسالمی از عالی پژوهشی وی ست.
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