
Vol. 11, No 2, Autumn & Winter 2022                               ISSN(Print): 2251-6344          ISSN(Online): 2538-4112 

 

 

Feasibility Study of Cloud Computing in Academic Libraries: a Case Study of 

Mashhad Universities 

 

Maryam Loghmani Khozani1, Hassan Behzadi2, Mohsen Nowkarizi3 

 
Recived: 23/6/2020 Accepted: 6/4/2021 

              

Abstract 

Introduction: Cloud computing is a new technology that can help libraries and information 

centers to meet the information needs of users at a lower cost and faster time. The 

main purpose of the present study was to investigate the feasibility of implementing 

cloud computing in libraries of Mashhad universities. 

Methodology: This study was applied in terms of purpose with a survey method. The study 

population consisted of 23 technology managers and administrators of the libraries of 

Mashhad universities. Required data were collected by two researchers-made 

questionnaires their validity was confirmed by experts and their reliability was 

confirmed by Cronbach's alpha coefficient. 

Findings: The findings showed that the feasibility of implementing cloud computing in 

central libraries of Mashhad universities was lower than the average in terms of budget 

and staff, but higher than the average in hardware and software and management 

facilities. 

Conclusion: Cloud computing is a new topic that has received less attention by researchers 

and libraries. Libraries should take advantage of this technology by providing the right 

infrastructure. 
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 چکیده
 اطالعاتی   نیازهای   تا   کند   کمک   رسانی اطالع  مراکز  و   هاکتابخانه   به   تواندمی  که  است  جدید   فناوری   یک  ابری   رایانشمقدمه:  

بررسیرونیااز    .نماید  فراهم   اینترنت  بیشتر  سرعت  و  کمتر  هزینه  با  را  کاربران  در  ابری   رایانش  سازیپیاده   سنجیامکان  ، 

 . بود هدف پژوهش حاضر مشهد شهر  هایدانشگاه  های کتابخانه

 مسئوالن   و  مدیران  پژوهش شامل   جامعه.  بود  پیمایشی  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهششناسی:  روش

که    شهر  هایدانشگاه   هایکتابخانه  فناوری است  بامشهد  برابر  آنها   نیاز   مورد  هایداده .  شدند  سرشماری  که  بود  نفر  23  تعداد 

  کرونباخ   آلفای  ضریب  با  نیز  پایایی  و  متخصصان  نظر  با  آنها  روایی  که  گردید  گردآوری  ساختهمحقق  پرسشنامه  دو  وسیلهبه  پژوهش

 . گرفت قرار تأیید مورد

 بودجه  نظر   از   مشهد   شهر   های دانشگاه   مرکزی   های کتابخانه   در   ابری  رایانش   سازیپیاده   امکان   که   داد  نشان   پژوهش   های یافتهها:  یافته 

 .بود   متوسط   سطح   از  باالتر   مدیریتی  و   افزارینرم   و  افزاری سخت   امکانات   ابعاد   در   ولی   بود (  3)  متوسط   سطح   از   کمتر  انسانی   نیروی  و 

قرار گرفته است. ها  و کتابخانه های ایران کمتر مورد توجه پژوهشگران  کتابخانهرایانش ابری موضوع جدیدی است که در  :  نتیجه 

 های مناسب از مزایای این فناوری استفاده نمایند. ها باید با فراهم آوردن زیرساخت کتابخانه

 . فضای ابری، مشهد  های دانشگاهی،سنجی، کتابخانهرایانش ابری، امکانها: کلیدواژه 
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 مقدمه و بیان مسئله 

های  کنندگان خدمات اطالعات تجاری و فناوری ها با رقابت سختی از سوی فراهمامروزه، کتابخانه

ها به ظرفیت درک  ، بقای کتابخانهرون یاویژه اینترنت و شبکه جهانی وب، روبرو هستند. از  تحت شبکه، به 

کارآمد و مؤثر بستگی دارد )مانجوناتا صورت کنندگان و پاسخگویی به این نیازها به از نیازهای استفاده آنها 

دنبال تحکیم جایگاه خویش و افزایش اقبال رسانی به (. در واقع، اگر کتابداری و اطالع1385،  1و شیوالینگایا 

برنامه و  کارکردها  اهداف،  بازبینی  ضمن  باید  است،  و  عمومی  تغییرات  پذیرش  آماده  عالمانه،  ریزی 

الت پیرامون باشد و با تمام توان با رقیبان قدرتمندی چون علم کامپیوتر، ها و همگام شدن با تحو دگرگونی

فهیم )شهبازی،  بپردازد  رقابت  به  دانش  مدیریت  و  اطالعات،  حکیمفناوری  و  از  1392زاده،  نیا    رو نی ا(. 

ها در کنار خانه تواند به بقای کتابهای نوینی همانند رایانش ابری که میها و کتابداران باید با فناوریکتابخانه

  ها کتابخانه   کاربران  و   حرکت کتابداران   فناوری  این  چراکهسایر رقیبان کمک نماید، توجه بیشتری نمایند؛  

  الزم   های زمینه  که   واضح است .  کندمی   تسهیل  دانش   تولید   تعاونی   و   مشارکتی  های شبکه  ایجاد   سویبه   را

  و  ماهیت  تغییر در  و  ای کتابخانه  افزارهاینرم   یعنی  دیگر،  هایفناوری  مساعدت  با   فضایی  چنین   ایجاد   برای

  و   اهداف   در   نظر  تجدید   و  هانگرش  تغییر   البته  صد   و   ابری   رایانش   چون  هاییفناوری  به   توجه   آنها،   اهداف 

 ها کتابخانه   بیشتر،  وریبهره   برای   و   سنتی  هاینقش   از   گرفتن   فاصله   برای .  گیردمی  صورت  ها کتابخانه  وظایف

 خدمات  ارتقا  امکان  مشارکتی  شبکه   یک  در   دانش  خلق  با   و  شوند  تبدیل  محوردانش   هاییبه سازمان  باید

 . (1392زاده، فراهم نمایند )رسول را ها کتابخانه

رسانی کمک کند تا  ها و مراکز اطالعتواند به کتابخانه یمرایانش ابری یک فناوری جدید است که  

با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و البته در قالب شبکه و اینترنت فراهم نماید. از نیازهای اطالعاتی کاربران را  

ی و  رساناطالع توان در توسعه خدمات عمومی کتابخانه، خدمات مرجع و  سوی دیگر، رایانش ابری را می

واند بخش  تیمدارد و    هاکتابخانه های دیجیتال به کار گرفت. رایانش ابری دستاوردهای زیادی برای  کتابخانه 

تواند سطح مدیریت اطالعات یمرا حل نماید. رایانش ابری    هاکتابخانه مربوط به    مسائلزیادی از مشکالت و  

ی توجه قابلهای مدیریت و ارائه خدمات را به میزان  ینه هزافزایش دهد و    هاکتابخانه و ارائه خدمات را در  

سمت استفاده از رایانش ابری بروند و  ی نخواهند داشت جزء اینکه به اچاره ی آینده  هاکتابخانه کاهش دهد.  

 ( 2011)  2(. بریدینگHan, 2015ی احتمالی آماده سازند )هاچالش باید خود را برای استفاده از آن و مقابله با  
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رگذار ها تأثیهای موجود بر شکل و نوع ارائه خدمات در کتابخانه نیز بر این باور است که همواره فناوری

های رایج وجود دارد. بر این اساس، فناوری  ها و فناوری اند و رابطه قوی بین خدمات و جایگاه کتابخانهبوده 

سمت استفاده از این فناوری پیش  ها باید به ها تأثیرگذار است و کتابخانه تردید بر کتابخانهرایانش ابری نیز بی 

های الزم برای  ی دانشگاهی ایران تا چه میزان از زیرساختهاروند. با این وجود، مشخص نیست که کتابخانه 

های عام رایانش ابری و همچنین کارکردهای آن  استفاده از این فناوری برخوردار هستند تا بتوانند از قابلیت 

-های دانشگاه ای استفاده کنند. این در حالی است که حدود نیمی از کتابخانههای مختلف کتابخانهدر بخش

ب استفاده های  ابری  رایانش  از  بین  می   رتر جهان  از  و  برتر جهان،    10کنند  از   9دانشگاه  یکی  از  دانشگاه 

 (. Wang, Zhao, & Kong, 2010کنند )ای مبتنی بر ابر استفاده میهای کتابخانهسیستم

مختلف   پژوهشگران  گفته  به  گای (2010)  1میچل   جمله  از)همچنین،  و  لیو  حرفه   ((2013)  2؛ 

و   فناوری هاحرفه  ازجملهی  رساناطالع کتابداری  به  زیادی  تا حد  که  است  است  یی  وابسته  اطالعاتی  های 

شود، مبتنی بر یمشود یا به کاربران ارائه  یمانجام    هاکتابخانه هایی که در  یت فعالکه بیشتر خدمات و  یطوربه 

دانش  فرد  امروزه  است.  اطالعات  ک فناوری  کتابداری  نداند،  آموخته  اطالعات  فناوری  کافی  اندازه  به  ه 

های او منطبق  نخواهد توانست منزلت چندانی کسب کند و در یک کتابخانه امروزی کار کند چرا که توانایی

(. این در حالی است که مشخص نیست کتابداران دانشگاهی ایران به چه  1392با بازار کار نیست )عمرانی،  

 ارند. میزان با این فناوری آشنایی د 

همراه دارد. اما  نیز مزایای زیادی به   هاکتابخانه شد رایانش ابری برای    اشاره ی، همانگونه که  طورکلبه 

و مطالعات اندکی در رابطه با کاربرد   قرارگرفته  موردتوجهی تجاری  هاحوزه بیشتر در    تاکنوناین فناوری  

در   فناوری  است.    هاکتابخانه این  گرفته  جهتآنکهحالصورت  امروزه  اطالعات ،  فناوری  اساسی  گیری 

دهند، مبتنی بر یمارائه    هاکتابخانه سمت رایانش ابری است و از طرفی با توجه به اینکه بیشتر خدماتی که  به 

نیز به استفاده از این فناوری گرایش یابند.    هاکتابخانه رو الزم است که  ین ا  ازهای اطالعاتی است،  یفناور

  خود   سنتی   سخت   کالبد   از   تنها نه   که  کنند   حرکت  سویی   و   سمتبه   باید  رسانی اطالع  مراکز  و   ها کتابخانه

 برآیند هدفی چنین به نیل برای مناسب و الزم امکانات نیز و ها، راهکارهاحلراه  دنبالبه  بلکه آیند،  بیرون

 حلراه  بهترین محوردانش  هایشبکه  خود نیز بکاهند.   ..و . فنی انسانی، نیروی مالی، هایهزینه  از ضمن در و

 منابع رفتن هدر به از پیشگیری فکری و هایسرمایه از بهینه استفاده  و تربیت برای نو فضایی ایجاد برای
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 جای و شود محسوب می جدیدی فناوری اگرچه آن  خدمات و ابر فناوری است. اقتصادی و  فکری انسانی،

 ذکرشده  اهداف به  نیل  برای  هاکتابخانه  برای نویدی اما شودمی مشاهده  هاکتابخانه در آن از کمرنگی پای

. بر این اساس، با توجه به اهمیت این موضوع و مزایای  (Wang, Zhao, & Kong, 2010)  شوند می محسوب

های دانشگاهی داشته باشد و همچنین  خصوص کتابخانه به   هاکتابخانه تواند برای  یمفراوانی که رایانش ابری  

های دانشگاهی در ایران،  پژوهشی این حوزه در کتابخانه   خألبا توجه به مطالب بیان شده و نظر به وجود  

سازی های شهر مشهد تا چه میزان امکان پیاده های دانشگاه پژوهش حاضر این است که کتابخانه مسأله اصلی  

-رود نتایج این پژوهش بتواند مبنایی برای برنامه فناوری رایانش ابری را در ابعاد مختلف دارند؟ انتظار می

های آموزشی برای کتابداران  ه های بهتر برای توسعه خدمات با رایانش ابری باشد و همچنین توسعه برنامریزی

 ها برای آشنایی با این فناوری باشد. و مدیران کتابخانه 

 

 پیشینه پژوهش

و   گرفته  صورت  ای غیرکتابخانه  هایسازمان  سایر  در  بیشتر  ابری  رایانش  سنجیامکان   بیشتر   است 

 مراکز   و  هاکتابخانه   دارد و   نظری  و   مروری  جنبه   ها کتابخانه  در   ابری   رایانش  حوزه   در  موجود   های پژوهش

از مهمپرداخته  سنجیامکان  مسأله  به   کمتر  رسانیاطالع  برخی  به  با این وجود،  پیشینهاند.  های مرتبط  ترین 

 پرداخته شده است. 

کتابخانهبه   کارکنان  و  کتابداران  آگاهی  میزان  در  منظور  آن  کاربردهای  و  ابری  رایانش  از  ها 

( پژوهشی را انجام دادند که جامعه آماری آن شامل کارکنان  2012)  1سورنام  ها، ماهاالکشمی وکتابخانه 

های دانشگاه علوم مهندسی هند بودند. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و برای گردآوری  کتابخانه

رایانش ابری آشنایی دهندگان با ها نشان داد که بسیاری از پاسخها از پرسشنامه استفاده شده است. یافتهداده 

ها آگاه هستند. همچنین به  های کاربردی این فناوری در کتابخانهدارند و نیز تعداد زیادی از آنها از برنامه

 پذیر است. های هند امکاندهندگان اجرای رایانش ابری در کتابخانه اعتقاد بیش از نیمی از پاسخ 

سان و  گالوین  موردی،  مطالعه  یک  پیاده 2012)  2در  تجربه  پروژه (  دانشگاه  سازی  کتابخانه  های 

صورت مطالعه موردی بررسی نمودند. از دیدگاه آنها، کیفیت خدمات، تأثیر بر را در محیط ابر به   3رایس

ها هستند.  کارگیری رایانش ابری در کتابخانه ها سه بُعد اصلی به خدمات جاری کتابخانه، و تفاوت در هزینه 

 
1  . Mahalakshmi & Sornam 

2. Galvin & Sun 

3. Rice University 



 1400 پاییز و زمستان، 2، شماره  11سال                     دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    176

 

ترین دلیل برای  ها و فضای منعطف ابر مهم جویی در هزینه آنها نیز در این زمینه نشان داد، صرفه   تجربه کاری

 انتقال خدمات کتابخانه به ابر است. 

به بررسی استفاده کتابداران  2013)  1یوواراج  کتابخانه دانشگاهی هند از رایانش    29( در پژوهشی 

ها نشان داد پاسخگویان  کتابدار را بررسی کرد. یافته 407رات ابری پرداخت. وی با استفاده از پرسشنامه، نظ

به در  زیادی  بهبود خدمات عالقه  برای  مختلفی  ابزارهای  از  و  دارند  کتابخانه  در  ابری  رایانش  کارگیری 

های کاربر اولویت   های خدمات، و های تحویل مدرک و الیهکنند. همچنین اقتصاد، مدلکتابخانه استفاده می

 های اصلی این پدیده هستند. نش ابری از محرکدر رایا

( پژوهشی را با هدف شناسایی 1391پور ) های داخل کشور، قبادپور، نقشینه و ثابت در یکی از پژوهش 

ها و مراکز اطالعاتی انجام داد. این پژوهش به روش مروری انجام  های کاربرد رایانش ابری در کتابخانه زمینه 

های مختلف خدمات و استقرار رایانش ابری موجود در متون مختلف را  ابتدا مدل صورت که  شده است؛ بدین 

ها، آرشیوها و مراکز اطالعاتی تدوین  استخراج کرد، سپس فهرستی از موضوعات مختلف مربوط به کتابخانه 

و امکان  شد و در نهایت با استفاده از روش سناریوپردازی، ابعاد گوناگون رایانش ابری از نظر کاربردپذیری  

موضوع    61های این پژوهش نشان داد، از میان  ها، مورد بررسی قرارگرفتند. یافته ایجاد در هر یک از این موضوع 

توان در این  موضوع تأثیر عمده دارد و می   54شده در ارتباط با مراکز مورد بررسی، رایانش ابری بر  شناسایی 

تواند تأثیر زیادی بر بهبود و  شان داد، رایانش ابری می طورکلی، این پژوهش ن موضوعات از آن بهره برد. به 

 ها، آرشیوها و مراکز اطالعاتی داشته باشد. توسعه خدمات در کتابخانه 

( در پژوهش خود با استفاده  1395با رویکردی متفاوت از پژوهش حاضر، سپهر، بزرگی و صدقی )

کتابداران   دیدگاه  پرسشنامه  دانشگاه کتابخانه  40از  خصوص  های  ی  در  را  تهران  شهر  پزشکی  علوم 

کارگیری فناوری رایانش ابری مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد از بین متغیرهای مورد  به 

میانگین   با  کتابداران در زمینه دیدگاه مدیریت  مهارت  میانگین  5/22بررسی،  با  انسانی متخصص  نیروی   ،

ها با  و بررسی زیرساخت   15/13کارگیری رایانش ابری با میانگین  ز به ، رعایت مالحظات امنیتی پس ا6/19

در تمامی کتابخانه وضعیت مطلوبی داشتند؛ همچنین بودجه و ارائه خدمات الکترونیکی در   13/18میانگین  

ها در وضعیت خوبی کارگیری رایانش ابری در مقابل سایر امکانات کتابخانهحد کم و امکانات الزم برای به 

 رار داشتند. ق

پژوهش  جدیدترین  از  یکی  )در  حداداسکویی  و  نوروزی  زمینه،  این  در  داخلی  در  1397های   )

 
1  . Yuvaraj 
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های دیجیتالی سازی رایانش ابری از دیدگاه مسئوالن پورتال کتابخانهپژوهش خود به شناسایی موانع پیاده 

های دیجیتالی ایران را  پورتال کتابخانه مسئول    30ساخته نظر  وسیله پرسشنامه محققایران پرداختند. آنها به 

یافته جمع کردند.  پیاده آوری  در  داد  نشان  پورتال ها  در  ابری  رایانش  قانونی، سازی  موانع  ترتیب  به  ها، 

 اقتصادی، مدیریتی، و امنیتی بیشترین تأثیرگذاری را دارا بودند. 

نشان    شده انجام های  بررسی پژوهش این حوزه  با توجه بی مدر  ابری  دهد،  نوظهور بودن رایانش  ه 

است که در داخل   شده انجام و مراکز اطالعاتی    هاکتابخانه یژه در پیوند با  وبه های اندکی در این زمینه  پژوهش 

بسیار محدود و اندک هستند. عمده مطالعات این حوزه، مطالعات نظری است    هاپژوهش کشور نیز تعداد این  

و   مزایا  مفهوم،  تعاریف،  به  کتابداران و  هاچالشکه  پیش روی  ابری    هاکتابخانه ی  رایانش  از  استفاده  در 

که تنها چند پژوهش اندک گزارشی از کار عملی در این حوزه بودند. البته با توجه به  ی طوربه .  اندپرداخته

  بر این نکته  شده انجام ی  هاپژوهش همه  مجموع  درجدید بودن این حوزه این امر تا حد زیادی طبیعی است. 

یری آن نیز کارگبه خواهد داشت و    هاکتابخانه یر فراوانی بر آینده  تأثکه فناوری رایانش ابری    اند داشته ید  تأک 

در پی خواهد داشت. بر این اساس، الزم است که کتابداران دانش و مهارت   هاکتابخانه مزایای زیادی را برای  

ی، با توجه  طورکلبه فاده از این فناوری قدم بردارند.  سمت استینه رایانش ابری افزایش دهند و به زم  درخود را  

تواند مورد استفاده کتابداران و  یمپژوهشی این حوزه، انجام پژوهش حاضر    خألبه اهمیت این موضوع و  

 متخصصان این حوزه قرار گیرد و دانش آنان را در این حوزه افزایش دهد. 

 

 شناسیروش

جامعه  .  کاربردی است  شناسی پژوهش پیمایشی است و از نظر هدف نیزروش پژوهش حاضر از نظر  

کتابخانه  اطالعات  فناوری  بخش  و مسئوالن  مدیران  و  کتابداران  دانشگاه پژوهش حاضر    1های مشهد های 

به   23مدیر کتابخانه و    23هستند که شامل   دلیل کم بودن حجم هر دو  مسئول فناوری اطالعات است که 

صورت چاپی و الکترونیکی از هر گروه به  ها به پس از توزیع پرسشنامه  اری صورت گرفت.جامعه، سرشم

 درصد( در زمان مناسب تکمیل و عودت داده شد.  3/91پرسشنامه )معادل  21تعداد 

دیدگاه   که برای بررسیساخته است  های محققپرسشنامه  2ها در این پژوهش  ابزار گردآوری داده 

فناوری اطالعات کتابخانهها  مدیران کتابخانه  به و مسئوالن  استفاده شد.  آنها  منظور تدوین  های دانشگاهی 

 

شهر مشهد   1های غیرانتفاعی سطح  . در این پژوهش منظور دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه 1

 )شامل امام رضا )ع(، سجاد، خیام و بینالود( است.
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های داخلی و خارجی مرتبط با این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و از نظرات استادان  متون و پژوهش 

دانش و  اطالعات  تدوین  علم  در  نیز  پرسشنامهآنها  شناسی  روایی  تعیین  جهت  شد.  ناستفاده  از  ظرات ها 

شناسی دانشگاه فردوسی استفاده متخصصان حوزه رایانش ابری و همچنین متخصصان علم اطالعات و دانش

شد. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش پایایی مورد استفاده قرار گرفت که برای پرسشنامه مدیران برابر  

 . بود 86/0و برای پرسشنامه مسئوالن فناوری اطالعات برابر با  78/0با 

 

 ها یافته

وضعیت   خصوص  در  پایه  اطالعاتی  تا  است  الزم  پژوهش  اصلی  سؤال  به  پرداختن  از  پیش 

افزاری ارائه گردید. برای این منظور بخشی افزاری و نرم های مورد بررسی در زمینه امکانات سخت کتابخانه 

به این   یا دانشگاه مربوطه  فناوری اطالعات کتابخانه  موضوع اختصاص داده شد که از پرسشنامه مسئوالن 

 ( آورده شده است. 2و )  ( 1های آن در جداول شماره )یافته
 

 های دانشگاهی شهر مشهدافزاری کتابخانه فراوانی امکانات سخت. 1جدول 

 فراوانی  افزاری امکانات سخت ردیف 

 A3 8اسکنر بزرگ  1

 A4 17اسکنر کوچک  2

 61 چاپگر 3

 10 ویدئو پروژکتور  4

 34 اسپیکر 5

 77 هدفون 6

 5 دوربین دیجیتال  7

 0 کم کامپیوتروب 8

 3 تاپلپ 9

 0 تبلت 10

 292 کامپیوتر کاربران  11

 135 کامپیوتر کتابداران 12

 10 میکروفون  13

 12 سایر موارد )دستگاه کپی، بارکدخوان و ...(  14
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های مورد بررسی، افزاری کتابخانهامکانات سخت(، بیشترین  1با توجه به اطالعات جدول شماره )

در ادامه    کم و تبلت بود.طور کلی کمترین امکانات شامل وبکامپیوتر برای کاربران و کتابداران بود و به 

ها پرسیده افزاری کتابخانهها یا سازمان مادر آنان در مورد امکانات نرماز مدیران فناوری اطالعات کتابخانه

 ( قابل مشاهده است. 2های توصیفی مربوط به این امکانات در جدول )شد که یافته
 

 های دانشگاهی شهر مشهدافزاری کتابخانه فراوانی امکانات نرم .2 جدول

 فراوانی  افزاری امکانات نرم ردیف 

 15 اینترنت( ـ)شبکه جهانی  WANاتصال به شبکه  1

 17 )اینترانت(  LANاتصال به شبکه  2

 اتصال به اینترنت نوع  3

ADSL 3 

 15 فیبر نوری 

Wireless 8 

WiMAX 0 

 1 سایر

 نوع سرویس اینترنت پهنای باند برای هر 4

 0 )بیت بر ثانیه( 1000 کمتر از

 2 )بیت بر ثانیه( 1000-5000

 10 )بیت بر ثانیه(5000-10000

 9 )بیت بر ثانیه( 10000بیشتر از 

 افزارهای مورد نیاز کتابخانهنرمنحوه تهیه  5

 7 خرید

 5 دانلود از اینترنت 

 3 باز افزارهای رایگان متناستفاده از نرم

 8 همه موارد 

 0 سایر

 آوری خدمات اینترنتنحوه فراهم 6

 1 شرکت خارجی 

 7 بخش خصوصی 

 6 بخش دولتی )وزارتخانه( 

 13 بخش دولتی )دانشگاه مربوطه( 

 1 بخش دولتی )کتابخانه(
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 محل قرارگیری سرور کتابخانه  7

 3 در کتابخانه

 14 در دانشگاه

 0 در وزارتخانه

 1 در شرکت خصوصی 

 2 سایر

کردند  استفاده می   WANکتابخانه از اتصال به شبکه    15پاسخگو،    19( بیانگر آن است که از بین  2جدول ) 

ها از فیبر  را داشتند و از نظر نوع دسترسی، بیشتر کتابخانه  LANها امکان اتصال به شبکه  و همچنین بیشتر کتابخانه 

های  کتابخانه از تمامی روش   8بودند و    10000تا    5000ن  کتابخانه دارای پهنای باند بی   10کردند.  نوری استفاده می 

آوری خدمات اینترنت نیز بخش دولتی  افزار مورد نیاز خود استفاده کردند. بیشترین نحوه فراهم دسترسی به نرم 

 ها بیشتر در دانشگاه بود. )دانشگاه مربوطه( بود و محل قرارگیری سرور کتابخانه 

های دانشگاهی مورد بررسی به مقوله  افزاری کتابخانه افزاری و نرم امکانات سخت اکنون، پس از آشنایی با  

سازی خدمات با استفاده از رایانش ابری، چهار متغیر نیروی  سنجی پرداخته شده است. بررسی امکان پیاده امکان 

پرسش اصلی پژوهش  افزاری و مدیریتی شناسایی و مبنای پاسخ به  افزاری و نرم انسانی، بودجه، امکانات سخت 

های مختلف آن بُعد  های مختلفی پیرامون هریک از جنبه گویه   دربردارنده حاضر قرار گرفت. هر یک از این ابعاد  

 ( ارائه شده است. 3های کلی مربوط به آن در جدول شماره ) مورد بررسی بود که یافته 

 

 ی ابر  انش ی را   سازی ه ادی پ   امکان میزان    رامونیپ ها  کتابخانه   ران ی مد   دگاه ید های آمار توصیفی  . شاخص 3  جدول 

 نتیجه کران بال  کران پایین  تعداد گویه متغیرها ردیف 

 درصد  2/67  -6/49 36/3 48/2 5 نیروی انسانی  1

 درصد  8/44  -2/32 24/2 61/1 5 بودجه  2

 درصد  69  -6/55 45/3 78/2 8 افزاری افزاری و نرمامکانات سخت 3

 درصد  82  -8/72 1/4 64/3 6 مدیریتی 4

 درصد  66/ 4 -  8/50 32/3 54/2 24 کل 5

های دانشگاهی  سازی رایانش ابری در کتابخانهامکان پیاده (  3های ارائه شده در جدول )بر اساس یافته

صورت درصد نیز مشخص ( است. همچنین اگر بخواهیم این امکان را به 3شهر مشهد باالتر از حد متوسط )

سنجی یعنی بین  (، مشخص شده است که بُعد بودجه دارای کمترین درصد امکان20)میانگین ضربدر  نماییم  

پیاده   8/44و    2/32 امکان  درصد  بیشترین  و  بود  بین  درصد  مدیریتی   82و    8/72سازی  بُعد  به  نیز  درصد 

 اختصاص دارد. 
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یافته به امکانهمچنین  پیاده های مربوط  ابری در دانسنجی  های مورد مطالعه به  شگاه سازی رایانش 

 ( ارائه شده است.4)  تفکیک در قالب جدول

 
 سازی رایانش ابری بر حسب دانشگاه های مورد بررسی پیرامون میزان امکان پیاده . وضعیت کتابخانه 4  جدول 

ف 
ردی

 

کتابخانه  

های  دانشگاه 

مورد 

 بررسی

 میانگین متغیر مورد بررسی 

 کل

کل 
ار 

معی
ف 

حرا
ان

 

 بودجه  انسانی نیروی 

-امکانات سخت

-افزاری و نرم

 افزاری

 مدیریتی

ین 
نگ

میا
اد 

عتم
د ا

دو
ح

 

صد 
در

 

ین 
نگ

میا
اد 

عتم
د ا

دو
ح

 

صد 
در

 

ین 
نگ

میا
اد 

عتم
د ا

دو
ح

 

صد 
در

 

ین 
نگ

میا
اد 

عتم
د ا

دو
ح

 

صد 
در

 

ین 
نگ

میا
اد 

عتم
د ا

دو
ح

 

صد 
در

 

1 

دانشگاه  

فردوسی  

 مشهد

69/1 - 
11/3 

8/
33 - 2/

62 

46/1 - 
34/2 

2/
29 - 8/

46 

18/2 - 
68/3 

6/
43 - 6/

73 

67/2 - 
82/4 

4/
53 - 4/

96 

36/2 - 
09/3 

2/
47 - 8/

61 

73/0 

2 
های  دانشگاه

 علوم پزشکی 
81/2 - 

76/3 

2/
56 =2/

75 

48/1 - 
29/2 

6/
29 - 8/

45 

61/2 - 
28/3 

2/
52 - 6/

56 

7/3 - 
27/4 

74 - 4/
85 

58/
2-

44
/3 

6/
51 - 8/

68 

86/0 

3 

های دانشگاه 

غیرانتفاعی  

 سطح یک 

7/1 - 
79/2 

34 - 8/
55 

67/1 - 
36/2 

4/
33 - 2/

47 

5/1 - 
55/4 

30 - 
91 

03/3 - 9/3 

6/
60 - 

78 

63/2 - 
87/2 

6/
52 - 4/

57 

24/0 

تر از سطح متوسط بودند  های مورد بررسی پایین( از جنبه بودجه تمامی دانشگاه 4با توجه به جدول )

غیرانتفاعی سطح یک مشهد کمتر از های  های دانشگاه فردوسی و دانشگاه و در مجموع وضعیت کتابخانه

های علوم پزشکی، اندکی باالتر از حد متوسط بود. همچنین اگر بخواهیم این  سطح متوسط بود و دانشگاه 

( مشخص شده است که در 4( در جدول )20صورت درصد نیز مشخص نماییم )میانگین ضربدر امکان را به 

( را  6/79و  6/64پزشکی باالترین درصد )به ترتیب حداکثر  های علوم بُعد نیروی انسانی و مدیریتی دانشگاه 

های غیرانتفاعی سطح یک باالترین  افزاری دانشگاه افزاری و نرم کسب کرد و در بُعد بودجه و امکانات سخت 

های علوم پزشکی بیشترین درصد  ( را داشتند. در مجموع نیز دانشگاه 6/60و    6/42درصد )به ترتیب حداکثر  

 ( را به خود اختصاص داد.2/60سازی )ه امکان پیاد
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 نتیجه
افزاری و بودجه کافی و نیروی  افزاری و نرمها نیازمند امکانات سختاجرای رایانش ابری در کتابخانه 

از   است.  متخصص  امکانین اانسانی  حاضر،  پژوهش  اصلی  هدف  پیاده رو  در سنجی  ابری  رایانش  سازی 

طور کلی در ( نشان داد که به 3های پژوهش )جدول های شهر مشهد بود. یافته دانشگاه های مرکزی کتابخانه

سازی رایانش ابری باالتر از سطح متوسط بود. این یافته از پژوهش حاضر با  بعد نیروی انسانی امکان پیاده 

کتابداران    ( نیز دارای همخوانی است. آنان نیز دریافتند که مهارت1395پژوهش سپهر، بزرگی و صدقی )

به  ابری، زیاد است. در سالبرای  فناوری کارگیری رایانش  با  های نوین  های اخیر میزان آشنایی کتابداران 

ای یافته است که شاید بخشی از این امر نتیجه داشتن تحصیالت دانشگاهی کتابداران باشد.  افزایش قابل توجه

خوانند؛  زیادی را در زمینه فناوری اطالعات می همچنین کتابداران در مقاطع مختلف تحصیلی دروس بسیار

واحد درسی مرتبط با فناوری در برنامه درسی علم اطالعات   32ای که تنها در مقطع کارشناسی بیش از  گونه به 

های ذکر شده نیز چندان قابل توجه نیست و هنوز کتابداران تا شناسی وجود دارد. با وجود این، یافته و دانش 

فا مطلوب  به سطح  دارند.  برای  صله  آنان  و  است  کوتاه شده  بسیار  فناوری  تغییرات  زمانی  بازه  آنکه  ویژه 

عنوان  های آموزشی مشارکت داشته باشند. به های بازآموزی و کارگاه هماهنگی با این تغییرات باید در دوره 

نش ابری را ندارند و نحوه نمونه در همین عامل، مدیران معتقد بودند که کتابداران آشنایی الزم با دانش رایا

زاده و صانعی اند. معرفهای رسمی و غیررسمی فرانگرفتهکار و استفاده از این فناوری را نیز در آموزش

های  ( نیز در بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران دریافتند که بیشترین دوره 1385دهکردی )

فناوری نیاز کتابداران،  اسمورد  نوین  تغییر و  های  این  با  اینکه خود را  برای  از دیدگاه آنها، کتابداران  ت. 

های مدرن هماهنگ سازند و بتوانند بهترین و مفیدترین خدمات را در کمترین  تحوالت حاصل از فناوری 

های الزم را ببینند. از سوی دیگر گویه  ها آموزشزمان ممکن به شکلی مطلوب ارائه دهند، باید در این زمینه

مدیران   نظر  از  ابری«  رایانش  بر  مبتنی  برای خدمات  تعداد(  )به لحاظ  کتابخانه  انسانی  نیروی  بودن  »کافی 

کارگیری نیروی  هایی است که در جذب و به کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد. دلیل این امر محدودیت 

ا نیروی ناکافی که در اختیار دارند،  ها مجبور هستند بها وجود دارد و کتابخانه انسانی متخصص در کتابخانه

رسد اگر آگاهی و دانش الزم در مورد رایانش ابری وجود داشته  به فعالیت خود ادامه دهند. البته به نظر می

و در  کاری  موازی  کاهش  باعث  ابری  رایانش  که  است؛ چرا  جبران  قابل  نیرو  کمبود  بعد  این  در  باشد، 

 شود. سانی نیز میجویی در نیروی انسبب صرفه درازمدت

سازی رایانش ابری از جنبه بودجه را کمتر از  دیگر یافته پژوهش نشان داد که مدیران، امکان پیاده 
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های علوم  ( نیز نشان داد کتابخانه1395حد متوسط ارزیابی کردند. نتایج پژوهش سپهر، بزرگی و صدقی )

اقت نبودند. در شرایط  نیز از وضعیت مالی موجود راضی  های دولتی و  صادی حاضر، بیشتر سازمانپزشکی 

های مرتبط با رایانش ابری را  غیردولتی با کسری بودجه مواجه هستند و به همین دلیل توان پرداخت هزینه 

ریزی ریزی اصولی نیز در خصوص بودجهرسد برنامهدر حد مطلوب یا زیاد نیز ندارند. از سویی، به نظر می

( نیز محرز شد و نتایج آن  1387. مطلبی که در پژوهش شهبازی و صداقت )گیردها صورت نمیدر کتابخانه

ای بود. همچنین پژوهش نوروزی و  ریزی مؤثر بودجهپژوهش نشان داد که کتابخانه مورد بررسی فاقد برنامه

هایی که هزینه عملیاتی کمتری دارند، خدمات رایانش  ( نیز نشان داد که در سازمان1397حداد اسکویی )

یافته ممکن است در خصوص دانشگاه   صرفهبه مقرون ری  اب این  نیز نیست.  های غیرانتفاعی پژوهش حاضر 

طور کلی در آن پژوهش مانع اقتصادی دومین مانع بزرگ فراروی رایانش ابری تعیین گردید.  صدق نماید. به 

ها نیز مورد  کتابخانه های کاریهای دیگر و در سایر حوزه مسأله بودجه و اندک بودن آن در برخی پژوهش

های مورد سازی زیرساختکارگیری فناوری و فراهمطور کلی، از آنجایی که به اشاره قرار گرفته است. به 

های مذکور در ناکافی بودن  نیاز آن نیازمند صرف بودجه چشمگیر اولیه است و با توجه به نتایج پژوهش

 سازی رایانش ابری از سوی مدیران قابل توجیه است.اده ها مهم تلقی شدن این عوامل در پیبودجه کتابخانه 

سازی رایانش ابری  های مورد بررسی امکان پیاده بر اساس دیگر یافته پژوهش، از نظر مدیران کتابخانه 

سپهر، بزرگی و  افزاری باالتر از حد متوسط بود. این یافته با نتایج پژوهش افزاری و نرم از جنبه امکانات سخت 

سخت 1395) صدقی   امکانات  که  دریافتند  نیز  آنان  است  همخوانی  دارای  نیز  امکان  (  برای  موجود  افزاری 

پزشکی شهر تهران، در حد قابل قبولی بود.    علوم های  های دانشگاه کارگیری فناوری رایانش ابری در کتابخانه به 

زیرساخت  حاضر،  حال  دانشگ در  بیشتر  در  اطالعات  فناوری  با  مرتبط  الزم  دارد.  اه های  وجود  ایران  های 

عنوان  ها در جوامع مورد بررسی اشاره شده است. به ها نیز وجود این زیرساخت ای که در سایر پژوهش گونه به 

های  ( نیز به این نتیجه دست یافتند که کتابخانه 1390کالئی ) محلهاکبری   ( و یا 1394فرسنگی ) زاده  نمونه، مهدی 

رسد که  طور کلی، به نظر می ی ارتباطی از شرایط مطلوبی برخوردار بودند. به ها مورد بررسی از لحاظ فناوری 

زیرساخت فراهم  سخت آوری  امکانات  و  نرم ها  و  به افزاری  الزمۀ  فناوری افزاری  در  کارگیری  نوین  های 

اند؛  ه ها پرداخت آوری این زیرساخت های مورد بررسی نیز به فراهم ها است و به همین جهت کتابخانه کتابخانه 

ها از  المللی شده است و باید این زیرساخت های محلی، ملی و بین چرا که امروزه بیشتر خدمات مبتنی بر شبکه 

آنها  ها نیستند و افزاری مورد توجه قرار گیرد. البته هدف مؤسسات مادر صرفًا کتابخانه افزاری و نرم بُعد سخت 

ها نیز از آن منتفع  شوند و کتابخانه ها می دارک این زیرساخت بیشتر برای رفع نیازهای دیگر سازمان مجبور به ت 



 1400 پاییز و زمستان، 2، شماره  11سال                     دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    184

 

گویه »پاسخگو بودن کامپیوترهای موجود به لحاظ کیفی )سرعت پردازش، حافظه  گردند. با نگاهی به نمره  می 

های موجود  باید به این نکته نیز توجه داشت که تجهیزات و زیرساخت و غیره( به نیازهای رایانش ابری کاربران«  

اقدام شود و این امر در گرو صرف هزینه و اختصاص  آنها  از کیفیت الزم برخوردار نیستند و باید برای ارتقای  

 بودجه بیشتر است که در بُعد بودجه به برخی مشکالت این حوزه اشاره شد. 

نیز نشان داد که امکان پیاده  ابری باالتر در این  یافته مربوط به جنبه مدیریتی  بعد دارای  سازی رایانش 

( نشان داد که  1395هایی همچون سپهر، بزرگی و صدقی ) ها نتایج پژوهش سطحی مطلوب بود. همسو با این یافته 

طور معناداری در حد زیادی وجود  کارگیری فناوری رایانش ابری به از نظر کتابداران، دیدگاه مدیریتی برای به 

موانع مدیریتی برای رایانش ابری وجود    اگرچه ( نیز  1397داشت. همچنین در پژوهش نوروزی و حداد اسکویی ) 

فیروزآبادی  داشت اما جایگاه آن در رتبه سوم و پس از موانع قانونی و اقتصادی بود. نتایج پژوهش حریری و یاری 

های اطالعاتی در  ( نیز نشان داد که نگرش مدیران و کتابداران درباره کاربرد فناوری 1378( و فرهادی ) 1388) 

رسد که با توجه به مزایا و  های ذکر شده به نظر می ها و نتایج پژوهش خانه همچنان مثبت است. با توجه به یافته کتاب 

های پیشین در  کارگیری فناوری معایب فناوری، نگرش کلی افراد نسبت به آن مثبت است و این موضوع را از به 

های  دنبال استفاده از آن آماده مواجهه با چالش ها به ابخانه کت   رو ن ی ا اند. از  کتابخانه و یا زندگی شخصی خود دریافته 

به وجود آمده از سوی آن هستند. لیکن یافته قابل توجه در خصوص گویه »امکان انطباق امکانات فعلی کتابخانه  

امر  )نیروی انسانی، تجهیزات و غیره( با خدمات رایانش ابری« است که کمترین نمره را به خود اختصاص داد. این  

یی نیروی انسانی دارد. به  افزا دانش افزاری وجود و  افزاری و نرم نشان از ضرورت روزآمدسازی تجهیزات سخت 

افزاری الزم  افزاری و نرم ها توجه بیشتر به امکانات سخت سازی رایانش ابری در کتابخانه رسد برای پیاده نظر می 

سازی  دیران نسبت به رایانش ابری و عملکرد آنها در پیاده ها نشان از عدم انطباق دیدگاه م است و همچنین یافته 

 ها بود. رایانش ابری در کتابخانه 

(  4های جدول )های مورد بررسی، یافتهسازی رایانش ابری بر حسب دانشگاه در بررسی امکان پیاده 

های دیگر است.  اه های علوم پزشکی بهتر از دانشگنشان داد از جنبه نیروی انسانی و مدیریتی وضعیت دانشگاه 

های دو  های علوم پزشکی تقریباً سه برابر تعداد کتابخانه های دانشکده البته باید متذکر شد که تعداد کتابخانه

های علوم پزشکی از نظر نیروی انسانی شاید قابل توجیه باشد از گروه دیگر است و وضعیت بهتر دانشگاه 

ی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفتن این دانشگاه در جایگاه هاسوی دیگر با توجه به طرح تجمیع کتابخانه 

های غیرانتفاعی سطح یک مشهد  تواند قابل توجیه باشد. از جنبه بودجه دانشگاه دوم از جنبه نیروی انسانی می

تر  با اختالف کمی نسبت به دو گروه دیگر در وضعیت بهتری قرار داشتند و با توجه به اینکه هر سه گروه پایین 
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شود، همچنین از جنبه امکانات  ها احساس می از سطح متوسط قرار داشتند، نیاز به توجه بیشتر به بودجه کتابخانه 

های غیرانتفاعی سطح یک مشهد در وضعیت بهتری نسبت به دو گروه  افزاری نیز دانشگاه افزاری و نرم سخت 

 ای است. ساز چنین یافته دانشگاه فردوسی مشهد به عوامل زمینهدیگر بودند که بیانگر نیاز به توجه بیشتر کتابخانه  
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