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مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت)
 دوره 10 شماره 5  آذر و دی  1395،   429-442 

مقاله پژوهشی

امکان ســنجی به کارگیری فناوری رایانش  ابری از دیدگاه 
ــگاه های علوم پزشکی شهر تهران کتابداران کتابخانه های دانش

چکیده 

زمینه و هدف: با به کارگیری رایانش ابری در کتابخانه ها و ایجاد کتابخانه های ابری، امکان ارائه خدمات کتابخانه ای با کیفیت بسیار 
باالیی فراهم می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در خصوص 

به کارگیری فناوری رایانش ابری است.

روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت پیمایشی توصیفي انجام شد. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه بود که روایِی آن با 
نظرخواهی از صاحب نظران علوم کتابداري به تأیید رسید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ برابر %77 به دست آمد، پرسشنامه 
مزبور به صورت الکترونیکی برای کتابداران 42 کتابخانه ي دانشگاهی علوم پزشکی شهر تهران ارسال و از 40 کتابخانه پاسخ 

دریافت شد. تحلیل داده ها با SPSS و با آزمون هاي t، دوجمله ای و خی دو بررسی شد.

یافته ها: میانگین مهارت کتابداران در زمینه دیدگاه مدیریت 22/5، نیروی انسانی متخصص 19/6، رعایت مالحظات امنیتی پس 
 از به کارگیری رایانش ابری 13/15، و بررسي زیرساخت ها 18/13 بود که تمامی کتابخانه ها وضعیت مطلوبي داشتند. بودجه و 
ارائه ی خدمات الکترونیکی در آزمون دو جمله ای در حد کم، مقایسه ی امکانات الزم برای به کارگیری رایانش ابری در مقابل سایر 

امکانات کتابخانه ها با آزمون خی دو برابر %80/7 در مقابل %19/3 بود که وضعیت خوب کتابخانه ها را نشان  داد. 

نتیجه گیری: با توجه به کمبود بودجه و ضعف در ارائه ی خدمات الکترونیکی، رایانش ابری با بهره گیری از مزایاي مختلف فناورانه، 
می تواند خدمات و امکانات بهتری را برای کتابخانه های دانشگاه هاي علوم پزشکی شهر تهران فراهم نماید.
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امکان ســنجی به کارگیــری فناوری رایانش ابری از...

برخي از مهمترین مزایاي رایانش ابري عبارتند از:

ظرفیت نامحدود ذخیره سازي؛  -
کاهش هزینه ها؛  -

سازگاري بیشتر شکل اسناد؛  -
دسترسي سریع هر زماني و هر مکاني؛  -

خالقیت و نوآوري؛  -
قابلیت اطمینان بیشتر به داده؛  -

همکاري گروهي ساده تر؛ و  -
دوستدار محیط زیست.  -

برخي از مهمترین محدودیت هاي رایانش ابري عبارتند از:
حفظ امنیت و محرمانگي؛  -

سرعت استفاده از سرویس ها؛  -
محدود شدن به یك ارائه دهنده؛  -

اتصال اینترنت کم سرعت؛  -
مجوزها و شکل جدید نرم افزارها؛  -

آسیب پذیري در شرایط بحران اقتصادي؛  -
امکانات نرم افزاري ابري)6(.  -

ارایـه ی  در  نرم افـزاری  سـامانه های  معمـاری  یـا  سـاختار 
رایانش ابـری شـامل اجزایـی اسـت کـه بـا یکدیگـر از طریـق رابـط 
برنامه نویـس نرم افـزار و معمـوالً وب سـرویس ارتباط برقـرار می کنند. 

ایـن الیه هـا عبارتنـد از:         
Client یـا کاربـر کـه بـرای تحویـل برنامه های کاربـردی یا   -

تحویـل خدمـات از ابـر اسـتفاده می کنند.
Application یـا برنامه هـای کاربـردی  ابـری یـا "نرم افـزار   -

بـه عنوان سـرویس"
Platform، بسـتر یا سـکوی ابری "بسـتر به عنوان سرویس"   -
کـه اسـتقرار برنامه هـای کاربـردی را بـدون هزینـه و پیچیدگـی خرید 

می دهد. انجـام 
Infrastructure، زیرسـاخت ابری یـا "زیرسـاخت به عنوان   -
سـرویس" زیرسـاخت رایانـه ای یـا بسـتر مجـازی را به صـورت یك 
البتـه بـاز هـم هزینـه  خدمـت کامـاًل برون سـپاری شـده می خرنـد، 

براساس میزان فعالیت است.
Server یـا سـرورها، متشـکل از سـخت افزار و نرم افـزار که   -

مخصوصـاً بـرای تحویـل سـرویس های ابـر طراحی شـده اند)7(. 
در رایانش ابـری، ابرهـا بـه کتابخانه هـا امـکان می دهـد ظرفیت 
سـرور خـود را افزایـش داده یا اینکـه تنها در هنگام نیـاز آن را افزایش 
نیازهـای روزافـزون  بـرای  بـه سـرورهای بزرگ تـر  دهنـد و دیگـر 

مقدمه
رایانش ابـري، مـدِل غالـِب حـاِل حاضـر و آینده فنـاوري نوین 
اطالعات اسـت، کـه می تواند خدمـات اطالعاتی، کتابخانه هـا و مراکز 
اطالعاتـی را، هـم از لحاظ سـاختار و هم نحوه ی ارایـه خدمات دچار 
نیازهـای  کتابخانه هـای علـوم پزشـکی،  اساسـی کنـد)1(.  تحوالتـی 
مراقبت هـای  واحدهـای  درمانـِی  و  مدیریتـی  آموزشـی،  اطالعاتـی، 
بهداشـتی را تأمیـن می کننـد؛ در ایـن میـان پرداختـن بـه امـر پژوهش 
و پیشـرفت دانـش از وظایـف اصلـی ایـن کتابخانه ها اسـت، کـه باید 
آمادگـی درک فضـای جدیـد و طراحی فناورانه مبتنی بر وب را داشـته 
 ،)Cloud Library(باشـند. عملیات فنـاوری اطالعـات کتابخانه ابـری
دو تغییـر اساسـی، یکـی در نیـاز مشـتری  و دیگری در نیروی انسـانی 

بـه وجود مـی آورد. 

شـرکت بین المللـي اطالعـات در ایالت ماساچوسـت امریکا 
)IDC یـا International Data Corporation( پیش بینـی می کنـد 

کـه تـا سـال 2020 حداقـل %15 از اطالعـات دنیـای مجازی در 
خدمات ابـری جـای خواهـد گرفت)2(.

یـا   NIST(امریـکا اسـتانداردهای  و  فنـاوري  ملـی  مؤسسـه 
National Institute of Standards and Technology( رایانش ابری 

را مـدِل پرداخـت در قبال اسـتفاده تعریف می کند که امکان دسترسـی 
سـاده و سـریع شـبکه مبتنـی بر تقاضا و مناسـب را به انبوهـی از منابع 
محاسـباتی مشـترک مثل شـبکه ها، سـرورها، ذخیره سـازها، برنامه های 
کاربـردی و خدمت هـا می دهـد)3(. رایانش ابـری در حقیقـت همـان 
نرم افزارهای تحت وب اسـت که اطالعات تسـهیم شـده را بر اسـاس 

تقاضـا بـه ابزارهـای مختلف فنـاوری ارسـال می کنند)4(.

پیدایـِش مفهـومِ رایانـش  ابـری را بـه MacCarthy در کتـاب 
امـا  "مشـکل صنعـت همگانـی رایانـه" در 1966 نسـبت می دهنـد. 
Amazon و Google را می تـوان پایه گـذار رایانش ابـری در جهـان 

دانسـت کـه بـه گسـترش برنامه هـای تجـاری پرداختنـد و آنچـه را 
مشـتریان بـرای تجـارت نیاز داشـتند، بـه طور دلخـواه پیـاده کردند)5(.
آن  اقتصـادی  ی  جنبـه  رایانش ابـری،  مزایـای  مهمتریـن  از 
نیـاز بـه خریـد زیرسـاخِت سـخت افزاری و نرم افـزاری  اسـت کـه 
نیسـت و کاربـر، سیسـتم را اجـاره می کنـد. ایـن امـر موجـب تمرکـز 
رایانش ابـری،  خصوصیـات  از  می شـود.  کار  و  کسـب  روی  بیشـتر 
طبـق  پرداخـت   ،)Customer Self Service(خودخدمتی مشـتری
بررسـی حجـم  مصـرف)Pay as you go(، حفاظـت و نگهـداری، 
اسـتفاده بـا تقاضـا، مدیریـت محیـط، بـا نظـارت و اندازه گیـری میزان 

دسترسـی، و تأمیـن امنیـت مشـتریان اسـت)4(.
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 فرشته سپهر و همکاران
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کسـب و کار نیـازی نیسـت و هیچ وقت هـم با کاهـش ظرفیت مواجه 
نمی شـوند؛ ایـن همـان خاصیـت مقیاس پذیـری اسـت کـه تنهـا در 
رایانش ابـری وجود دارد. سـکوهای ابـری نیازها را برآورده می سـازند 
و ابزارهـای دسترسـی می توانـد ارزان قیمـت و نـه قدرتمنـد باشـد و 
دسترسـی از طریـق تبلـت،  لـپ تـاپ و حتـی تلفـن همـراه صـورت 

می گیـرد)8(.
کتابخانه هـای علـوم پزشـکی می تواننـد برای فایل هـای حجیم 
اسکن شـده ی خـود از ابـر اسـتفاده کننـد و بـه جـای بـه کارگیـری 
بـر روی یـك  نرم افـزار  از  نرم افزارهـای تك نفـره ،  سـخت افزارها و 
سـرویس دهنده ی قدرتمنـد اسـتفاده  نماینـد کـه تنهـا یك بـار اجـرا و 
بارگـذاری می شـود، و تمامـی خدمـات کاربـران از طریـق آن انجـام 
می شـود کـه بـه بهبـود سیسـتم ارتبـاط بـا مشـتری، ارایـه خدمـات و 

ارتقـای خالقیـت و نـوآوری کتابـداران کمـك می کنـد)6(.
از ویژگی هـای مهـم رایانش ابـری همگانـی بـودن آن اسـت. 
در رایانش ابـری برنامه هـای کاربـردی و داده هـا در ابر یعنی در شـبکه 
می ماننـد، همـواره بـه روز هسـتند و بـه موقع، بـه سـادگی و هم زمان 
می تواننـد اسـتفاده شـوند. این سیسـتم از مـوازی کاری جلوگیری و به 

رعایـت حقـوق مالکیـت معنوی و مسـائل ایمنـی کمـك می کند)9(.
پزشـکي  علـوم  دانشـگاه هاي  کتابخانه هـاي  در حـال حاضـر 
شـهر تهـران بـه صـورت جـدا فعالیـت مي کننـد و تاکنـون امکاناتـي 
بـرای اسـتفاده یکپارچـه از پورتال هـاي کتابخانـه اي و کتابخانه هـاي 
دیجیتالـي، بي نیـاز از استاندارد سـازي زبـان نرم افزارهـا و بـه صـورت 
شـبکه اي وجـود نداشـته اسـت. پیش بینـي مي شـود کـه رایانش ابـري 
بتوانـد بـا امـکان مقیاس پذیـری و بهره منـدی در سـکوهای ابـری بـه 
بهبـود سیسـتم یکپارچـه ی کتابخانه هـای علـوم پزشـکی کمـك کنـد.

مدل هـای ابـری بـر مبنـای مـدل اسـتقرار، مـدل سـرویس و 
می شـوند: دسـته بندی  سـرویس  خدمـات  یـا  خصوصیـات 

ابـر  پرداختـه می شـود کـه  نکتـه  ایـن  بـه  اسـتقرار  در مـدل 
در کجـا قـرار گرفتـه اسـت و هـدف از اسـتفاده از آن چیسـت؟ از 
ابرهـای  بـه  می تـوان  اسـت  موجـود  زمینـه  ایـن  در  کـه  ابرهایـی 
کـرد.  اشـاره  ترکیبی)پیونـدی(  و  اجتماعـی  اختصاصـی،  عمومـی، 
ویـژه،  کاربردهـای  بـه  بنـا  شـده  گفتـه  معمـاری  سـاختار  جـز  بـه 
 سـاختارهای دیگـری، ماننـد: فضـای ذخیره سـازی به عنـوان خدمات
عنـوان خدمـات بـه  هویـت   ،)StaaS = Storage as a Service( 

عنوان خدمـات بـه  توافـق   ،)IdaaS = Identity as a Service( 

)CmaaS = Compliance as a Service( )10(، همچنیـن داده بـه 

عنـوان سـرویس)DaaS = Data as a Service(، نیروي انسـاني بـه 
عنـوان سـرویس)HaaS = Human as a Service( و غیره نیز وجود 

دارد)11(. خصوصیـات یـا خدمـات  ابـر نیز شـامل: دسترسـی  وسـیع 
بـه شـبکه، خدمـات محاسـبه، انتخـاب خدمـات بـر اسـاس تقاضـا و 
انعطـاف سـریع کـه در نهایـت، مجمـوع ایـن خصوصیـات، اشـتراک 

منابـع در سـطح بسـیار گسـترده را ایجـاد می کنـد)12(.  
Bowers و Polak سـال)2014( در پژوهشـی بـه بهره منـدی 

از مزایـای پیاده سـازی رایانش ابـری، بـه خصـوص مقیاس پذیـری و 
صرفه جویـی در هزینـه ی تأمیـن و نگهـداری پرداختـه اسـت)13(. 
بـا  پژوهشـی  در   2012 سـال  در   Hernandez-Ramirez و   Sosa

رایانش ابـري  محیـط  در  پرونده هـا  ذخیره سـازي  "خدمـات  عنـوان 
بـراي کتابخانه هـاي دیجیتـال" معتقـد اسـت، مدیریـت و زیرسـاخت 
ذخیره سـازي داده هـا در کتابخانه هـاي دیجیتـال بـا توجـه بـه رشـد 
ی  توسـعه  بـراي  خوبـي  راه حـل  مي توانـد  اطالعـات  روزافـزون 
بـه اطالعـات  اقتصـادي و سـرعت دسترسـي  از لحـاظ  کتابخانه هـا 
باشـد)Suo .)14 در سـال 2013 در پژوهشـی بـا عنـوان "پیاده سـازی 
فنـاوري  تأثیـرات  و  چالش هـا،  موفقیـت،  عوامـل  سـازمان:  در  ابـر 
اطالعـات بـر عملکرد"، ابـر رایانه را بـه عنوان یك الگوی محاسـباتی 
جدیـد مطـرح کـرده اسـت؛ کـه اساسـًا بـه شـکل مـدل کسـب و کار 
از نظـر نحـوه خدمـات فنـاوري اطالعـات در حـال توسـعه و تحویل 
بـا  در سـال 2014 در پژوهشـي   Mutayya و   Shekar اسـت)15(. 
کتابخانه هـا"  در  رایانش ابـري  خدمـات  اجمالـي  "بررسـي  عنـوان 
فعلـي  خدمـات  و  اطالعاتـي  سیسـتم هاي  چگونگـي  بررسـي  بـه 
کتابخانه هـا بـر پایـه ی ابـر پرداختنـد و بـه پشـتیباني خدمـات حـال 
و آینـده ی کاربـران کتابخانه هـا و مدیریـت رکوردهـا در محیـط ابري 
اشـاره کردنـد. ایشـان تأکیـد کردنـد کـه نویسـندگان باید سـعي کنند 
ابـري در خدمـات  فواصـل، مزایـا و فرصت هـا را در ذخیره سـازي 
زیرسـاخت بـه عنـوان خدمـت، بسـتر بـه عنـوان خدمـت و نرم افـزار 
بـه عنـوان خدمـت شناسـایي کننـد)16(. در ایـران نیـز "نـوري" در 
سـال 1390 در پژوهشـی بـا عنـوان "افزایـش اعتمـاد از سـرویس ها 
کـه  رایانش ابـری  در  امنیـت  ی  مسـأله  بـه  رایانش ابـري"  بسـتر  در 
بایـد مبتنـی بـر اعتمـاد باشـد معتقـد اسـت)11(. نقـاده سـال)1391( 
در پژوهشـی بـا عنـوان "پیاده سـازی و ارزیابـی یـك سـامانه مکانـی 
تحـت وب بـر اسـاس فنـاوری رایانش ابـری"، صرفه جویـی اقتصادی 
رایانش ابـری  وسـیله  بـه  بیشـتر  مقیاس پذیـری  و  انعطاف پذیـری  و 
بـا  پژوهشـی  در  رفیعـی سـال)1392(  اسـت)10(.  کـرده  مطـرح  را 
عنـوان "بهبـود امنیـت در سیسـتم هاي مدیریـت محتـواي مبتنـي بـر 
رایانش ابـري" بـا روش مطالعه ی مـوردي امنیت جومـال راهکارهایی 
را بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات امنیتـی مطرح کـرده اسـت)17(. قبادپور 
سـال)1392( در پژوهشـی با عنـوان "از رایانش ابري تـا کتابخانه ابري" 
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و ارایـه پیشـنهاد طراحـي کتابخانـه بـا الگـوي رایانش ابـري اسـتفاده 
کتابخانه هـای  مشـکالت  برخـی  بـرای  راه حلـی  را،  رایانش ابـری  از 
دیجیتـال از جملـه: حـق پدیـدآور و توسـعه ی قابلیت هـا و امکانـات 
 )2014( Nooshinfard و Ghorbani .)1(کتابخانه هـا پرداختـه اسـت
در پژوهشـي زیـر عنـوان "رایانش ابـري در مرکـز اسـناد و کتابخانـه 
ملـي ایـران، سـهولت، امنیـت و انعطاف پذیـري در توزیـع دانش براي 
کتابخانه هـا، شـهروندان و جامعـه" بـه موضـوع کاربـرد رایانش ابـري 
در تأمیـن خدمـات کتابخانـه ملـي پرداخته انـد و نقطـه نظر پرسـنل و 
مدیـران را در اسـتفاده از ایـن فنـاوري حیاتـي دانسـتند. ایـن بررسـي 
اثربخشـي امکانـات محاسـبات ابـري را در کاهـش هزینـه، افزایـش 
بهـره وري و ارتباطـات مطـرح و مقوله هـاي تهدید و امنیـت اطالعات 
را از نگراني هـاي مرتبـط بـا اسـتفاده از رایانش ابـري در کتابخانـه بیان 
کـرد)18(. یونسـیان سـال)1393( در پژوهشـی بـا عنـوان طراحـي و 
پیاده سـازي مـدل نویـن بیمارسـتان چابـك و پرتابـل با سـاختار مبتني 
بـر تبلـت و رایانش ابـري بـه عنوان زیرسـاخت سیسـتم تله  مدیسـین، 
بـه اسـتفاده از رایانش ابـری و تبلـت در بیمارسـتان ها بـرای تسـریع و 

سـاده تر شـدن کارهـا پرداختـه اسـت)19(.
هـدف پژوهـش حاضر تعییـن دیـدگاه کتابـداران کتابخانه های 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی شـهر تهـران در خصـوص بـه کارگیـری 
فنـاوری رایانش ابـری اسـت. همچنین پژوهشـگران در ایـن مطالعه در 

پي پاسـخ بـه سـؤاالت پژوهـش زیر مي باشـند:
علـوم  دانشـگاه هاي  کتابخانه هـاي  نیروي انسـاني  مهـارت   -
پزشـکي شـهر تهران در به کارگیـري رایانش ابري از دیـدگاه کتابداران 

اسـت؟ چگونه 
- آیـا در کتابخانه هاي دانشـگاه هاي علوم پزشـکي شـهر تهران 
دیـدگاه مدیریتـي الزم بـراي بـه کارگیـري رایانش ابـري از دیـدگاه 

دارد؟ کتابداران وجـود 
علـوم  دانشـگاه هاي   کتابخانه هـاي  در  کتابـداران  نگـرش   -
کارگیـري  بـه  از  پـس  امنیتـي  مسـائل  بـه  تهـران  شـهر  پزشـکي 

اسـت؟ چگونـه  کتابـداران  دیـدگاه  از  رایانش ابـري 
پیاده سـازي  جهـت  مخابراتـي  الزم  زیرسـاخت هاي   -
شـهر  پزشـکي  علـوم  دانشـگاه هاي  کتابخانه هـاي  در  رایانش ابـري 

اسـت؟ چگونـه  تهـران 
- وضعیـت مالـي کتابخانه هـاي دانشـگاه هاي علـوم پزشـکي 
شـهر تهـران بـراي بـه کارگیـري رایانش ابـري از دیـدگاه کتابـداران 

اسـت؟ چگونه 
- آیـا در کتابخانه هاي دانشـگاه هاي علوم پزشـکي شـهر تهران 
وسـایل و امکانـات الکترونیکـی الزم جهـت به کارگیـري رایانش ابري 

از دیدگاه کتابـداران وجود دارد؟
- از دیـدگاه کتابـداران ارائـه خدمـات الکترونیکـی کتابخانه اي 
در حـال حاضـر در کتابخانه هـای علـوم پزشـکی شـهر تهـران چگونه 

است؟

روش بررسی
سـال  در  کـه  بـود  پیمایشـی  توصیفـی  پژوهـش  ایـن  روش 
1393 انجـام شـد. مـکان پژوهـش را کلیـه ی کتابخانه هـای مرکـزی و 
دانشـکده های زیـر  پوشـش دانشـگاه های علـوم پزشـکی شـهر تهران 
شـامل علـوم پزشـکي تهـران 14 کتابخانـه، ایـران 8 کتابخانـه، شـهید 
بهشـتي 11 کتابخانـه، شـاهد 4 کتابخانـه، آزاد اسـالمي 2 کتابخانـه و 
دانشـگاه علوم بهزیسـتي و توانبخشـي یك کتابخانه)جمعـًا چهل و دو 
کتابخانـه( تشـکیل مـي داد. از بیـن چهـل و دو کتابخانـه، دو کتابخانـه 
همـکاري نکردنـد، در نتیجـه حجـم نمونـه ی تحقیـق چهـل کتابخانه 
در نظـر گرفته شـد. برای گـردآوری اطالعـات از پرسشـنامه ی محقق 
سـاخته شـامل هشـت بخش به ترتیب، بخـش اول: اطالعات توصیفي 
کتابخانه هـا با 12 پرسـش، بخـش دوم: امکانات الکترونیکـي)از لحاظ 
سـخت افزاري( بـا 19 پرسـش، بخش سـوم: مهـارت نیروي انسـاني با 
8 پرسـش، بخـش چهـارم: ارائـه خدمـات الکترونیکي با 24 پرسـش، 
بخـش پنجـم: وضعیـت مالي)بودجـه( بـا 4 پرسـش، بخـش ششـم: 
زیرساخت)بررسـی  هفتـم:  بخـش  پرسـش،   6 بـا  مدیریـت  دیـدگاه 
 شـبکه جهانـی، شـبکه محلی، محـل قرارگرفتن سـرورها، پهنـای باند، 
ی  نحـوه  کتابخانه هـا،  نیـاز  مـورد  نرم افزارهـای  ی  تهیـه  ی   نحـوه 
تهیـه ی اینترنـت و نـوع دسترسـی بـه آن( بـا 15 پرسـش و بخـش 
هشـتم: امنیـت بـا 5 پرسـش، کـه بـا اسـتفاده از منابـع مرتبـط تنظیـم 
شـد و روایـي آن توسـط پنـج نفـر از اعضـای هیئـت علمـی رشـته 
کتابـداری و مهندسـان رایانـه شـاغل در دانشـگاه علوم پزشـکي تهران 
بررسـي شـد. پس از بررسـي روایی صـوری و محتوایـی از نظر پایایی 
 نیـز بررسـی گردیـد و آلفـای کرونبـاخ برابـر %77 بـه دسـت آمـد. 
بـرای کتابـداران دانشـگاه های علـوم پزشـکی  پرسشـنامه ی مزبـور 
جامعـه مـورد مطالعـه بـه صـورت الکترونیکـی بـه عنـوان سرپرسـت 
کتابخانه هـاي مـورد مطالعه ارسـال گردیـد. از بیـن 42 کتابخانه، از40 
مرکـز پاسـخ دریافـت شـد. پرسشـنامه ی ارسـالي بـا طیـف لیکـرت 
بـه صـورت پنـج گزینـه اي و سـه گزینـه اي تنظیـم شـد و میانگیـن 
نظـري بـا میانگیـن محاسـبه شـده ي به دسـت آمـده بر حسـب تعداد 
سـواالت طرح شـده در پرسشـنامه براي هر پرسـش اساسـي و تعداد 
گزینه هایـي کـه بـراي هـر کـدام از سـواالت در نظـر گرفته شـده بود 
محاسـبه گردیـد. سـرانجام میانگیـن نظـري با میانگین محاسـبه شـده، 
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مقایسـه  شـد و زیـاد یا کم بـودن اختالف بیـن آنها تفـاوت معني داري 
را نشـان  داد و میـزان اختـالف، درجـه ی کم یـا زیادي معنـي داري را 
مشـخص کـرد. بـه منظـور رعایـت موازیـن اخالقـي، قبـل از ارسـال 
پرسشـنامه به صـورت الکترونیکي و گردآوري داده هـا، هماهنگي هاي 
الزم از طریـق تمـاس تلفني با مسـئوالن کتابخانه هـاي جامعه پژوهش 

انجام شـد.
یافته هـای این پژوهش از طریق ورود اطالعات پرسشـنامه های 
تکمیلـی در برنامـه نرم افــزاری  SPSS تجزیـه و تحلیـل شـد. نتایـج 
بـرای مقایسـه ی فراوانی هـا بـه وسـیله آزمـون t، آزمـون دوجملـه ای 
و آزمـون خـی دو، مـورد تحلیـل قـرار گرفـت. در پژوهـش حاضـر 

رایانش ابـری بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و مقوله هایـی چـون دیـدگاه 
در  مالـی  و وضعیـت  نیروی انسـانی  امنیـت،  زیرسـاخت،  مدیریـت، 
دیـدگاه  از  تهـران  پزشـکي شـهر  علـوم  دانشـگاه هاي  کتابخانه هـاي 

کتابـداران بـه عنـوان متغیـر وابسـته می باشـند.

یافته ها
جـدول 1 اطالعـات توصیفـی دانشـگاه هاي مـورد تحقیـق را 
از لحـاظ تعـداد کتابخانه هـاي تحـت پوشـش هـر دانشـگاه و توزیـع 
فراوانـی انـواع نـرم  افـزار مـورد اسـتفاده کتابخانه هـا را نشـان مي دهـد. 

جدول 1: توزیع فراوانی تعداد و درصد نوع نرم  افزار مورد استفاده در کتابخانه های 
مورد مطالعه

درصدفراوانینوع نرم افزار

3177/5پارس آذرخش

410/0آذرخش

12/5کاوش

12/5سیمرغ

12/5ساما

12/5پاسارگاد

12/5مشهد

40100/0جمع

طبـق جـدول 1 توزیـع فراوانـی مطلـق و نسـبی کتابخانه هـای 
اسـتفاده کننده از نـرم  افزار پـارس  آذرخش در 31 کتابخانـه)%77/5( و 

اسـتفاده از نـرم  افزار تحت وب آذرخـش در 4 کتابخانه)%10( مجموع 
کتابخانه هـا را تشـکیل می دهـد.

جدول 2: توزیع فروانی تعداد و درصد نيروی  انسانی موجود در کتابخانه ها از لحاظ تعداد، رشته و مقطع تحصيلي

سایر رشته هاکامپیوتر و فناوری اطالعاتکتابداری و اطالع رسانیرشته

مع
ج

طع
مق

لم
دیپ

ق 
فو

سی
شنا

کار

شد
 ار

سی
شنا

کار

ری
دکت

لم
دیپ

ق 
فو

سی
شنا

کار

شد
 ار

سی
شنا

کار

ری
دکت

لم
دیپ

ق 
فو

سی
شنا

کار

شد
 ار

سی
شنا

کار

ری
دکت

19596042610162163تعداد

197 %1/5%3%10/7%8/1%0%0/5%3%1%2%30/5%29/9%9/6درصد

142946جمع تعداد

%100%23/5%4/5%72جمع درصد

جـدول 2 توزیع و درصـد فراوانی نیروی انسـانی کتابخانه های 
علـوم پزشـکی را از لحاظ مقطع و رشـته ی تحصیلی به تفکیك نشـان 

می دهـد و طبـق جـدول فـوق در بیـن نیروهـای انسـانی کتابخانه های 
و  کتابـداری  مرتبـط  تحصیـالت  نیروهـا   72% پزشـکی  علـوم 
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اطالع رسـانی دارنـد و 4/5 درصـد نیروی انسـانی تحصیـالت رایانه و 
فنـاوری اطالعـات و 23/5 درصد نیروها، سـایر تحصیـالت غیرمرتبط 
را دارنـد. طبق بررسـی پرسشـنامه ها تعداد کل کتابـداران در جامعه ی 
مـورد مطالعـه 197 نفـر اسـت کـه از این تعـداد 142 نفـر تحصیالت 
کتابـداری و 9 نفـر تحصیـالت رایانـه و فناوری اطالعـات و 46 نفر با 

تحصیـالت غیـر مرتبـط در کتابخانه ها شـاغل هسـتند.
جدول  3  پاسـخ به پرسـش  اساسـي دوم "آیـا در کتابخانه هاي 
دانشـگاه هاي علوم پزشـکي شـهر تهـران دیـدگاه مدیریتـي الزم براي 

بـه کارگیـري رایانش ابري از دیـدگاه کتابداران وجود دارد؟"، پرسـش 
دانشـگاه هاي  کتابخانه هـاي  در  کتابـداران  "نگـرش  سـوم  اساسـي 
علـوم پزشـکي شـهر تهـران بـه مسـائل امنیتـي پـس از بـه کارگیـري 
پرسـش  و  اسـت؟"  چگونـه  کتابـداران  دیـدگاه  از  رایانش ابـري 
اساسـي چهـارم "زیرسـاخت هاي الزم مخابراتـي جهـت پیاده سـازي 
شـهر  پزشـکي  علـوم  دانشـگاه هاي  کتابخانه هـاي  در  رایانش ابـري 

تهـران چگونـه اسـت؟" را بررسـي مي نمایـد.

جدول 3: آزمون t برای تعيين وضعيت مهارت کتابداران، مدیریت، امنيت و زیرساخت برای پياده سازی رایانش  ابری

میانگین تعداد
محاسبه شده

انحراف 
استاندارد

درجه مقدار tمیانگین 
آزادی

 میزان 
معنی داری 

sig

نتیجه

مهارت نیروي انساني 
کتابداران

تفاوت معنی دار 4019/63/07159/47390/000
است

دیدگاه مدیریتی در 
کتابخانه ها

تفاوت معنی دار 4022/53/2188/778390/000
است

تفاوت معنی دار 4013/151/651012/02390/000رعایت مالحظات امنیتی
است

زیرساخت فناوري در 
کتابخانه ها

تفاوت معنی دار 4018/133/57155/529390/000
است

در بررسـي مـوارد مذکـور در جدول 4، مقدار t محاسـبه شـده 
بـا درجـه آزادی 39 در سـطح آلفـای 0/05 معنـی دار اسـت)به دلیـل 
ایـن کـه سـطح معنی داری یـا sig کمتـر از 0/05 یا مقدار آلفا اسـت(. 
در بررسـي مهـارت کتابـداران، بیـن میانگیـن محاسـبه شـده)19/6( و 
میانگیـن 15 تفـاوت معنی داری وجـود دارد. مقدار t مثبت و معنی دار 
اسـت؛ و انحـراف اسـتاندارد 3/07 می باشـد، در ایـن پژوهـش از نظر 
کتابـداران مهـارت کتابـداران برای به کارگیـری فنـاوری رایانش ابري، 
بـه طـور معنـی داری در حـد زیـاد وجـود دارد. در بررسـي مسـائل 
امنیتـي، بیـن میانگیـن محاسـبه شـده)13/15( و میانگیـن 10 تفـاوت 
معنـی داری وجـود دارد. مقـدار t مثبـت و معنیـدار اسـت؛ و انحـراف 
اسـتاندارد 1/65 می باشـد، همچنین بررسـي دیدگاه مدیریتي کتابداران 
طبـق جـدول فـوق، بین میانگیـن محاسـبه شـده)22/5( و میانگین 18 
تفـاوت معنـی داری وجـود دارد. مقـدار t مثبـت و معنی دار اسـت؛ و 
انحـراف اسـتاندارد 3/2 می باشـد، از نظـر کتابـداران دیـدگاه مدیریتي 

بـرای بـه کارگیـری فنـاوری رایانش ابـري به طـور معنـی داری در حد 
زیـاد وجـود دارد. از نظر کتابداران نگرش کتابداران نسـبت به مسـائل 
امنیتـی پـس از به کارگیـری فنـاوری رایانش ابري، به طـور معنی داری 
در حـد کامـاًل موافـق می باشـد و نیز از نظـر زیرسـاخت های موجود، 
کتابخانه هـا بررسـی و مـورد آزمـون t قـرار گرفـت. بیـن میانگیـن 
محاسـبه شـده)18/13( و میانگیـن 15 تفـاوت معنیداری وجـود دارد. 
مقـدار t مثبـت و معنیـدار اسـت؛ و انحـراف اسـتاندارد 3/57 تعییـن 
شـده اسـت، از نظـر کتابـداران زیرسـاخت هاي الزم بـرای امـکان بـه 
کارگیـری فنـاوری رایانش ابـري، بـه طور معنـی داری در حـد زیاد در 

کتابخانه هـای علوم پزشـکی وجـود دارد.
جـدول 4 پاسـخ بـه پرسـش اساسـي پنجـم "وضعیـت مالـي 
بـه  بـراي  تهـران  شـهر  پزشـکي  علـوم  دانشـگاه هاي  کتابخانه هـاي 
کارگیـري رایانش ابـري از دیـدگاه کتابـداران چگونه اسـت؟" را نشـان 

مي دهـد.

جدول 4: درصد و توزیع فروانی وضعيت مالي کتابخانه های علوم پزشکی

جمعبی پاسخخیربلي

آیا بودجه ی ساالنه با نیازهاي کتابخانه مطابقت دارد؟
1128140فراواني

27/5702/5100درصد
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آیا کتابخانه براي دیجیتالي کردن منابع بودجه ی مستقل دارد؟
634040فراواني

158500100درصد

آیا در بخش الکترونیکي کتابخانه، بازاریابي اطالعات به منظور کسب درآمد انجام مي شود؟
238040فراواني

59500100درصد

در صورتی که استفاده از رایانش ابري در کتابخانه ها، هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش 
دهد، آیا با به کارگیري این فناوري موافق هستید؟

362240فراواني

9055100درصد

طبـق جـدول 4 وضعیـت مالـي کتابخانه هـای علوم پزشـکی با 
چهار پرسـش که بر اسـاس طیف لیکرت تنظیم شـده، بررسـی گردید 
و نتایـج بـرای هیـچ کـدام از مقوله هـا معنـی دار نیسـت؛ بـه عبارتـی 
کتابخانه هـا از وضعیـت مالـی موجـود بـه طـور معنـی داری راضـی 
نیسـتند و %70  کتابـداران کتابخانه هـا اعـالم کرده انـد کـه بودجـه ی 
سـاالنه بـا نیازهـای کتابخانـه مطابقـت نـدارد. %85 نیز اظهار داشـتند 
کـه در کتابخانه هـا بودجـه ی مسـتقلی بـرای دیجیتالـی کـردن وجـود 
نـدارد و %95 اعـالم کردنـد کـه بازاریابـی اطالعـات در کتابخانه هـا 

انجـام نمی شـود. %90 کتابـداران هـم معتقدنـد کـه چنانچه اسـتفاده از 
رایانش ابـری هزینه هـا را بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش دهـد بـا به 

کارگیـری آن در کتابخانه هـا موافـق هسـتند.
نمودار 1 پاسـخ به پرسـش اساسـي ششـم "آیا در کتابخانه هاي 
دانشـگاه هاي علوم پزشـکي شهر تهران وسـایل و امکانات الکترونیکی 
الزم جهـت بـه کارگیـري رایانش ابـري از دیـدگاه کتابـداران وجـود 
لحـاظ  از  کتابخانه هـا  سـخت افزاری  امکانـات  بررسـی  بـه  دارد؟" 

موجـود بـودن یا موجـود نبـودن پرداخته اسـت. 

نمودار 1: توزیع فراوانی سخت افزارهای موجود در کتابخانه های مورد مطالعه

باالتریـن سـخت افـزار موجـود مربـوط بـه رایانـه کاربـران با 
506 مـورد اسـت. امکانـات سـخت افزاری ذکـر شـده در نمـودار 1 
در کتابخانه هـای مـورد مطالعـه بررسـی شـد. از بیـن ایـن امکانـات 
سـخت افزاری، امکاناتـی کـه بـرای بـه کارگیـری رایانش ابـری الزم 

اسـت و سـایر امکانات سـخت افزاری موجـود در کتابخانـه به تفکیك 
بررسـی شـد. برای مقایسـه ی این امکانات سـخت افزاری می بایسـت 
از آزمـون خـی دو اسـتفاده  مـی شـد و در نهایـت جـدول 5 گویـای 

نتیجـه ی ایـن آزمـون می باشـد.

جدول 5: آزمون خی دو برای تعيين امکانات سخت  افزاری موجود برای اجرای رایانش  ابری

درصدفراوانینوع امکانات

90780/7امکانات موجود برای رایانش ابری

21719/3سایر امکانات فعلي در کتابخانه

1124100/0جمع

 α=0/05Df=1X2=423/5
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طبـق جـدول 5 امکانـات سـخت افزاری موجـود بـرای اجرای 
رایانش ابری در کتابخانههای دانشـگاههای علوم پزشـکی بررسـی شده 
اسـت. بـا توجـه بـه آمارهای بـه دسـت آمـده امکانات سـخت افزاری 
موجـود بـرای اجـرای رایانش ابـری برابـر بـود بـا 907 مـورد برابـر با 
80/7 درصـد در مقابـل سـایر امکانـات سـخت افزاری فعلـي کـه 217 
مـورد و برابـر بـا  19/3 درصد اسـت. آزمـون خیدوی انجام شـده نیز 
معنـی دار بـوده اسـت و نشـان میدهد امکانـات سـخت افزاری موجود 

بـراي اجـرای رایانش ابـري در مقابـل سـایر امکانـات سـخت افزاری 
فعلـي بـه طور معنیـداری در حد مناسـب قـرار دارد.

نمودارهـاي 2 و 3 پاسـخ به پرسـش اساسـي هفتـم "از دیدگاه 
کتابـداران ارائـه خدمـات الکترونیکـی کتابخانـه اي در حـال حاضر در 
کتابخانه هـای علـوم پزشـکی شـهر تهـران چگونه اسـت؟" به بررسـی 
خدمـات الکترونیکـی کتابخانه هـا از لحـاظ انجام دادن یـا انجام ندادن 

پرداخته اسـت. 

نمودار 2: درصد فروانی خدمات الکترونيکی ارایه شده در کتابخانه های مورد مطالعه

در نمـودار 2 از انـواع خدمـات الکترونیکـي ارایـه شـده در 
کتابخانه هـا 23 خدمـت، مـورد آزمون قرار گرفته اسـت. که بـا نمودار 
میلـه ای در سـه رنـگ ارایـه شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال از سـمت 
چـپ اولیـن نمـودار میلـه ای شـامل خدمـت پرسـش از کتابدار اسـت 
کتابخانه هـا   32/5% کـه  می دهـد  نشـان  نمـودار  پاییـن  قسـمت  کـه 

بـا  نمـودار  انجـام می دهنـد و قسـمت دوم همـان  را  ایـن خدمـت 
رنـگ روشـن تر نشـان می دهـد کـه %65 کتابخانه هـا ایـن خدمـت را 
انجـام نمی دهنـد و قسـمت بـاالي همـان نمـودار نشـان دهنده ی ایـن 
در  نداده انـد.  پاسـخ  پرسـش  ایـن  بـه  کتابخانه هـا   2/5% کـه  اسـت 
مـورد سـایر خدمت هـای الکترونیکـی هـم سـایر نمودارهـای میله ای 
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بـه همیـن صـورت بیانگـر درصـد انجـام دادن یـا انجـام نـدادن ایـن 
خدمـات می باشـند. نتایـج نشـان میدهـد تنهـا خدمـات اطالع رسـاني 
تازه  هـاي کتابخانـه بـا %70 و خدمـات دسترسـی نشـریات التیـن بـه 
صـورت الکترونیکـي بـا %72/5 بـه طـور معنـی داری در کتابخانه های 

نمودار 3: درصد فراوانی سطح یکپارچگی و اشتراک منابع خدمات الکترونيکی در کتابخانه های مورد مطالعه

علـوم پزشـکی ارایـه میشـود و سـایر خدمـات الکترونیکي یـا به طور 
معنـی داری ارایـه نمیشـوند یـا میزان ارایـه و عدم ارایـه ی آن از لحاظ 

آماری یکسـان اسـت. 

نمـودار 3 کـه درصـد فراوانـی سـطح یکپارچگـی و اشـتراک 
منابـع خدمـات الکترونیکـی را پاسـخ می دهـد، نشـانگر این اسـت که 
حتـی بـا وجـودی کـه خدمـات الکترونیکـی تازه هـای کتابخانـه 70% 
و دسترسـی الکترونیکـی نشـریات التیـن %72/5 در کتابخانه هـا اجـرا 
می شـود؛ امـا بـا توجه به بررسـی سـطح یکپارچگـی و اشـتراک منابع  
%62/5 کتابخانه هـا در سـطح محلـی یعنـی بیـن کتابخانه مرکزی همان 
می شـود  انجـام  دانشـگاه  آن  زیرمجموعـه  کتابخانه هـای  و  دانشـگاه 

و درصـد فراوانـی ایـن خدمـات در سـطح کل دانشـگاه های علـوم 
پزشـکی شـهر تهـران یا بسـیار ناچیز اسـت یا اصـاًل خدمـات در این 

سـطح انجـام نمی شـود.
جدول 6 بررسـي پاسـخ بـه فرضیـه ی پژوهـش "کتابخانه هاي 
دانشـگاه هاي علـوم پزشـکي شـهر تهران  از لحـاظ امکان بـه کارگیری 

فنـاوری رایانش ابـری بـا یکدیگـر تفاوت دارنـد" را نشـان مي دهد. 

جدول 6: آزمون t برای امکان  به کارگيری فناوری رایانش  ابری به تفکيک دانشگاه های علوم پزشکی

میانگین تعدادنام دانشگاه پزشکی 
محاسبه شده 

درجه مقدار tمیانگین انحراف استاندارد
آزادی

سطح 
معنی داری

نتیجه

آزمون معنی دار است1471/0710/89632/772130/016تهران

آزمون معنی دار است1174/827/43635/277100/000شهید بهشتی

آزمون معنی دار است874/636/16635/33570/001ایران

آزمون معنی دار است473/756/65633/23230/048شاهد

آزمون معنی دار نیست2742/83635/50010/114آزاد
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فرضیـه ی پژوهـش، بـا توجه بـه آزمون t در سـطح آلفای 0/05 
و کمتـر از آن معنـی دار اسـت. ایـن آزمـون در دانشـگاه های علـوم 
پزشـکی تهران با سـطح معنی داری 0/016، و شـهید بهشـتی با سـطح 
معنـی داری 0/000، ایـران بـا سـطح معنـی داری 0/001، و شـاهد بـا 
سـطح معنـی داری 0/048 همگـی از سـطح آلفای 0/05 کمتر می باشـد 
معنـی دار اسـت و امـکان بـه کارگیـری فنـاوری رایانش  ابـری در این 
چهـار دانشـگاه وجـود دارد. ایـن آزمـون در دانشـگاه آزاد اسـالمی 
دارای سـطح معنـی داری 0/114 و بیشـتر از 0/05 می باشـد کـه آزمون 
در دانشـگاه آزاد معنـی دار نیسـت. همچنیـن دانشـگاه علوم بهزیسـتي 
و توانبخشـي بـه علـت عـدم واریانـس از بیـن دانشـگاه ها حـذف، و 

آزمـون مذکـور بـرای ایـن دانشـگاه معنیدار نیسـت. 

بحث 

بـا توجـه به پیشـرفت فنـاوري اطالعـات، تحـوالت و طراحي 
کتابخانه هـاي آینـده بـر اسـاس رایانش ابـري امـري الزم و ضـروري 
کتابخانه هـا  و  کتابـداران  اطالع رسـاني،  و  کتابـداري  رشـته  بـراي 
مي باشـد. لـذا بـراي بـه کارگیـري رایانـش  ابـري در کتابخانه هـا الزم 
اسـت کـه وضعیـت کتابخانه هـا از نقطـه  نظرهـاي مختلـف بررسـي 
شـود. بنابرایـن بـراي اسـتفاده از رایانـش  ابـري در کتابخانه هاي تحت 
پوشـش دانشـگاه هاي علـوم پزشـکي شـهر تهـران، پژوهـش حاضر با 
اهـداف مشـخص انجـام شـد و نتایـج بـه دسـت آمـده از ایـن مطالعه 
نشـان داد کـه تمـام کتابخانه هـای علـوم پزشـکی دارای نـرم  افزارهاي 
کتابخانـه ای از قبیـل پارس آذرخـش، آذرخش، کاوش، سـیمرغ، سـاما، 
نرم افزارهـا  ایـن  از  کـدام  هیـچ  کـه  می باشـند،  مشـهد  و  پاسـارگاد 
یکدیگـر را هم پوشـانی نمـی  کننـد و بـه نوعـی هـر کـدام از آنهـا 
مسـتقل عمـل مي کنند، امـا با اجـرای رایانـش  ابـری در کتابخانه ها در 
 هنـگام جسـتجوی منابـع نیازی به فرمت یکسـان نرم  افزارها نیسـت و 
نـرم  افزارهـاي متفـاوت کتابخانـه اي می تواننـد همدیگـر را پوشـش 
دهنـد و کاربـران نتایـج یکپارچـه ای را در هنـگام جسـتجوی منابـع 

باشند.  داشـته 

نتایـج بررسـی نیـروی انسـانی در کتابخانه ها نشـان مي دهد که 
امـروزه بـه تخصص کتابـداران اهمیت می دهند و از بیـن 197 کتابدار، 
142 نفـر متخصـص و دارای تحصیـالت مرتبـط بـا کتابداری هسـتند 
و تعـداد 9 نفـر از آن هـا از تحصیـالت مرتبـط بـا کامپیوتـر و فناوری 

اطالعـات برخـوردار هسـتند و 46 نفـر داراي تحصیـالت غیرمرتبـط 
مي باشـند. همان طـور کـه اصنافـی در مقالـه اي و قبادپور در پژوهشـي 
بـه آن اشـاره دارند، پیش بینی می شـود کـه در سـال های آینده خدمات 
کتابـداران بیشـتر از امروز وابسـته به کسـب مهارت فنـاوری اطالعات 
 باشـد و چنانچـه کتابـداران خود را به کسـب مهـارت باال در اسـتفاده 
از فنـاوری آمـاده نسـازند، دیـری نمی پاید کـه مهندسـان کامپیوتر و یا 
فنـاوران اطالعـات جـای خـود را در کتابخانه ها باز می کننـد و جایگاه 
کتابـداران را بـه خطـر می اندازنـد. امـروزه وظیفـه ی اصلـی کتابداران 
ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه اخـالق کتابـداری و تخصـص و مهارت 
خـود، خالقیـت و نوآوری بیشـتری داشـته باشـند و با یادگیـری فنون 
اطـالع  رسـانی از طریـق وب سـطح دانش خـود را ارتقا دهنـد و براي 

ارائـه ی خدمـات بهتـر و سـریع تر در وب قدم بردارنـد)20و1(. 

نتایـج دیگـر مطالعـات نشـان می دهـد یکـي از مزایـای مهـم 
یافته هـای  براسـاس  هزینه هاسـت.  در  صرفه جویـی  رایانـش  ابـری، 
بررسـی شـده، وضعیـت بودجـه در کتابخانه هـای دانشـگاه های علـوم 
پزشـکی شـهر تهـران از دیـدگاه کتابـداران مطلـوب نیسـت و آنهـا با 
اجـرای رایانـش  ابری بـرای کاهش هزینه هـا موافق هسـتند. اصنافی و 
پاکدامـن نیـز اعتقـاد دارند بـه دلیل محدودیـت بودجـه ی کتابخانه ها 
و رایـگان بـودن خدمـات وب، کتابداران به اسـتفاده از ایـن فناوری ها 

دارند)20(.  گرایـش 

 Suo و   ،Hernandez-Ramirez و   Sosa ،Polak و   Bowers

در خـارج از کشـور)15-13(، و قبادپـور، نقـاده، نـوری، رفیعـی و 
یونسـیان در ایـران همگـی بـر ویژگی هـای رایانش ابـری از جملـه: 
مقیاس پذیـری، صرفه جویـی در هزینه هـا "خصوصـًا هزینه هـای تأمین 
و نگهـداری منابع"، سـرعت در دسترسـی  بـه اطالعات بـدون در نظر 
گرفتـن زمـان و مـکان، کاهـش چشـمگیر پیچیدگی هـای مدیریتـی و 
تأثیـر بـر عملکـرد مدیـران، مهـارت فنـاوری نیروی انسـانی و امنیـت 
در محیـط رایانش ابـری تأکیـد داشـته اند)19و17و11و10و1(. دیـدگاه 
کتابـداران در مطالعـه ی حاضـر نیـز بـا نظـرات پژوهشـگران پیشـین 
انطبـاق دارد. از آنجـا کـه کلیـه ی مزایـای رایانش ابـری، بـا توجـه بـه 
پیشـرفت روزافـزون تکنولـوژی و بودجـه حداقلـی کتابخانه ها بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت، هدف ایـن پژوهش بررسـی دیـدگاه کتابـداران 
لحـاظ  از  تهـران  شـهر  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های  کتابخانه هـای 
بودجـه، زیرسـاخت،  امنیـت،  مدیریـت،  نیروی انسـانی،   وضعیـت 
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نحـوه ی ارایـه ی خدمـات الکترونیکـی و امکانـات الکترونیکی برای 
بـه کارگیـری رایانش ابری اسـت.

از  اسـتفاده  مزایـاي  از  سـال)2014(   Mutayya & Shekar

رایانش ابـري در کتابخانه هـا، در دسـترس بـودن و دسترسـي هر جایي 
و بـدون انتظـار اطالعات را مطـرح مي کنند کـه در پژوهش حاضر هم 
این خصوصیات و همچنین اشـتراک و تأمین منابع در سـطح گسـترده 
مطـرح شـده و ایـن ویژگي هـا از کاربردهـاي مهـم رایانش ابـري در 

کتابخانه هـا مي توانـد باشـد)16(. 
بـا توجـه بـه نظـر ایـن پژوهشـگران و دیـدگاه کتابـداران در 
پژوهـش حاضـر بـا اجـراي رایانش ابـري در کتابخانه هـا و بهـره  از 
خصوصیـت اشـتراک منابـع در سـطح گسـترده در کتابخانه هـاي علوم 
پزشـکي، مي تـوان از موازي کاري هـا و همچنین خرید منابـع تکراري، 
اتـالف وقـت و انـرژي کتابـداران و اسـراف در بودجـه بـه شـدت 

کرد.  جلوگیـري 

حریـم  ی  مسـأله  بـه  سـال)2014(   Mutayya & Shekar

نگرانـي  پرداختنـد و در حـال حاضـر  داده هـا  امنیـت  خصوصـي و 
محافظـت، امنیـت و رمزگـذاري داده هاي حسـاس را مسـأله ی اصلي 
مطـرح کردنـد و بـر بـه کارگیـري زیرسـاخت هاي قـوي در رایانـش  
ابـري تأکیـد داشـتند کـه کتابـداران در پژوهـش حاضـر نیـز در مورد 
امنیـت داده هـا تأکید داشـته اند و مشـروط بـه اجراي امنیـت اطالعات 

بـا بـه کارگیـري رایانش ابـري موافـق هسـتند)16(.

دیگـر نتایـج مطالعـه ی حاضـر مشـخص کـرد کـه مهـارت 
و نگـرش نیـروی  انسـانی نسـبت بـه اجـرای رایانـش  ابـری، دیـدگاه 
مدیریتـی، نگـرش کتابـداران بـه مالحظـات امنیتـی پس از اسـتفاده از 
رایانـش  ابـری و زیرسـاخت ها، در کتابخانه های علوم پزشـکی در حد 
قابـل قبولی می باشـد. هـم چنین امکانـات سـخت افزاری موجود برای 
امـکان بـه کارگیری فناوری رایانـش  ابری در کتابخانه هـا، در حد قابل 
قبولـی اسـت. اگرچـه حتـی سـاده ترین نـوع خدمـات الکترونیکی در 
کتابخانه هـا بـه خوبـی انجام نمی شـود و انجـام این خدمـات در دنیای 
فناورانـه ی امـروز بسـیار ضعیـف می باشـد. کتابـداران در کتابخانه هـا 
بایـد بـه ارایـه این نوع خدمات آن هم در سـطح گسـترده بیـن کلیه ی 
کاربـران کتابخانه هـای دانشـگاه های علـوم پزشـکی به طـور یکپارچه 
اصـرار ورزنـد. با اجـرای رایانش ابری خدمـات الکترونیکـی می تواند 

بسـیار سـاده تر و گسـترده تر انجـام گیرد. 

نتیجه گیري

کـه  اجراسـت  قابـل  کتابخانه ها یـی  در  رایانش ابـری  اجـرای 
و  دارنـد  کمتـری  بودجـه  و  سـخت افزاری  و  نرم افـزاری  امکانـات 
می تواننـد از امکانـات کتابخانه هـای دانشـگاهی سـایر مراکـز علـوم 
پزشـکی که روی ابر به اشـتراک گذاشـته شـده اسـت، اسـتفاده کنند و 
از طریـق اشـتراک منابـع و دسترسـی های الکترونیکـی از مراکز قوی تر 
نیـاز مراجعـان خـود را برطـرف نماینـد. رایانـش ابـری از بسـیاری 
مـوازی  کاری هایـی کـه در کتابخانه هـای ضعیف تـر انجـام می شـود، 
مثـل خریـد و ورود اطالعـات منابـع اطالعاتـی جلوگیـری می نمایـد 
کـه در حـد چشـمگیری بـا کاهـش هزینه هـا و جلوگیـری از اتـالف 
وقـت همـراه اسـت. با توجـه به امکانـات بـه کارگیري رایانـش  ابري 
در کتابخانه هـا، مي تـوان تأسـیس کتابخانـه ملـي پزشـکي در کشـور 
را بـه وزارت محتـرم بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکي پیشـنهاد 
داد کـه در صـورت تأسـیس چنیـن کتابخانـه اي، دیگـر نیـاز بـه خرید 
انـواع منابـع الکترونیکـي در کتابخانه هـا بـه صـورت مجـزا نیسـت و 
فقـط کتابخانـه ملـي پزشـکي در کشـور کلیـه ي منابـع الکترونیکـي را 
خریـداري مي نمایـد و ورود اطالعـات توسـط کتابخانـه ملـي انجـام 
دانشـگاه هاي علـوم  کتابخانه هـاي تحـت پوشـش  مي شـود و سـایر 
 پزشـکي بـا تعییـن قوانیـن و مقـررات مشـخص از ایـن منابـع، در 
هـر جـا و هـر مـکان اسـتفاده مي نماینـد و در چنین شـرایطي مي توان 
از وضعیت مطالعه دانشـجویان و محققان دانشـگاه هاي علوم پزشـکي 
کشـور گـزارش هـای بسـیار مهمـي تهیـه کـرد کـه ایـن گزارش هاي 
آمـاري در زمینه هـاي مختلـف مي توانـد کتابـداران را در تهیـه منابـع 

مـورد نیاز مراجعانشـان یـاري دهد. 

کتابخانه هـای  الکترونیکـی  خدمـات  ارایـه  حاضـر  حـال  در 
دانشـگاه های علوم پزشـکی حتی در سـطح کتابخانه هـای زیرمجموعه ی 
خودشـان هـم، بـه درسـتي انجـام نمي شـود. در دنیـای الکترونیـك 
پاسـخ گوي  ممکـن،  زمـان  سـریع ترین  در  بایـد  کتابـداران  امـروز، 
کاربـران اینترنتـي خـارج از کتابخانـه و غیرحضـوری باشـند. لـذا بـا 
اسـتفاده از رایانش ابـری بسـیاری از خدمـات کتابخانـه ای را بـدون 
از  داد.  انجـام  می تـوان  کتابخانه هـا  بـه  کاربـران  مراجعـه حضـوری 
ایـن رو ایـن فنـاوری، فنـاوری سـبز و دوسـتدار محیط زیسـت نیـز 
نامیـده شـده اسـت. بـا توجه بـه ویژگی هـاي مذکـور، با بـه کارگیری 
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رایانش ابـري، انجـام بسـیاری از امـور می توانـد به میـزان قابل توجهی 
سـهولت و ارتقـا یابـد. 

علـوم  کتابخانه هـای  رایانش ابـری  امکانـات  از  اسـتفاده  بـا 
پزشـکی ارتقـای علمـی یافتـه، ایـن امـر بـه ارتقـای علمـی، خالقیت 
و نـوآوری کاربـران نیـز کمـك می کنـد. کتابـداران بایـد بـرای حفـظ 
و ارتقـای علـم اطالعـات و دانش شناسـی بـه اجـرا و بـه کارگیـری 
از  اسـتفاده  گمارنـد.  همـت  کتابخانه هـا  در  نویـن  فناوری هـای 
رایانش  ابـری بـا تحوالتـی کـه در کتابخانه هـا بـه وجود مـی آورد قادر 

بـه حفـظ و تقویـت کتابخانه هـای علـوم پزشـکی خواهـد شـد.

تشکر و قدردانی

کتابـداران  تمامـی  صمیمانـه  همـکاری  از  وسـیله  بدیـن 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی مـورد تحقیـق کـه در بـه ثمـر رسـیدن 
ایـن پژوهـش نقـش داشـتند، تشـکر و قدردانـی می گـردد و الزم بـه 
ذکـر اسـت کـه این مقالـه مسـتخرج از پایان نامـه ی مقطع کارشناسـی 
ارشـد علم اطالعـات و دانش شناسـی)علوم کتابداری و اطالع رسـانی( 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران شـمال بـا کـد Z 1252  می باشـد.
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امکان ســنجی به کارگیــری فناوری رایانش ابری از...

Investigation of the Possibility of Conducting Cloud 
Computing in Medical Sciences Universities’ Libraries in 

Tehran from the Librarian's Perspective
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Background and Aim: By conducting cloud computing and using cloud library, 
better library's services were prepared for universities’ libraries. The present 
research aims to determine the possibility of conducting cloud computing in 
Medical Sciences Universities’ libraries in Tehran from the librarian's perspective.
Materials and Methods: This was a descriptive, cross sectional study. A 
questionnaire survey was used for the collection of data. Face and content validity 
of the questionnaire has been examined by librarian experts, and also Cronbach’s 
Alpha Coefficient (0.77) was used for confirmation of reliability. Questionnaires 
were mailed to 42 selected library professionals, and a total of 40 libraries filled 
out the questionnaires. The results were analyzed by SPSS software and calculating 
independent t-test, binomial and chi-square test.
Results: In the present study, the result showed that the mean of librarians skills 
for management viewpoint )22.5(, the specialist personnel )19.6(, the librarian 
attitudes toward security issues associated with cloud computing )13.15(, and 
situation infrastructures (18.13) were significantly meaningful in all of the cases. 
Also budgeting and availability of electronic services were found to be the least 
significant. With comparing the requirements of conducting cloud computing and 
library features by Chi-square test, 80.7 vs. 193/ respectively showed that libraries 
have good position.
Conclusion: It was found that the cloud computing by using different technological 
advantages is a solution for providing better and quicker services with lower prices 
where budgets are limited and facilities are inadequate in Tehran's medical sciences 
universities’ libraries. 
Keywords: Cloud Computing, Cloud Library, Tehran University of Medical 
Sciences
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