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 چکیده

 دانشگاه یهاکتابخانه کتابداران توسط یابر انشیرا رشیپذ بر موثر عواملبا هدف تحلیل  پژوهش حاضر :هدف

 انجام شده است. راجرز یآور نو اشاعه هینظر اساس برو علوم پزشکی  زیتبر

 دانشگاه هایکتابخانه کتابداران آماری کلیه یشده است. جامعه انجام توصیفی پیمایش روش به پژوهش این :روش

برای تعیین روایی پرسشنامه  .بود ها پرسشنامهابزار گردآوری داده نفر بود. 55به تعداد  تبریز پزشکی علوم و تبریز

ها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده 2/92/0با ضریب   از نظرات اساتید و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ

( استفاده یتحلیل عامل اکتشاف و رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون) از آمار توصیفی و آمار استنباطی

 شد. 

ابری  رایانش هایسازگاری، و قابلیت رویت نتایج، مهمترین ویژگی پیچیدگی، پذیری، آزمون نسبی، مزیتها: یافته

 پژوهش این رد دیگر عامل دو فوق، ویژگی پنج بر مشخص شدند، عالوه تحلیل عامل اکتشافیبه وسیله هستند که 

 هایشدند. یافته گذارینام "ابری رایانش به عدم احساس نیاز" و "آزمون فرصت" هایعنوان و با شناسایی

 به ازعدم احساس نی و سازگاری پذیری، آزمون متغیّرهای مستقل، متغیّرهای بین از داد نشان چند متغیّره رگرسیون

 در هک ابری هستند رایانش پذیرش در داریمعنی هایبینپیچیدگی، مزیت نسبی و فرصت آزمون پیش رایانش،

های پژوهش حاضر نظریه اشاعه نوآوری نظریه یافتهکنند. می تبیین را وابسته متغیّر واریانس از درصد 31 مجموع

 .ردهای تبریز و علوم پزشکی تایید ک( را در زمینه درک ویژگی رایانش ابری توسط کتابداران دانشگاه2003) راجرز

های افق تواندها، پژوهش حاضر میبا توجه به جدید بودن موضوع رایانش ابری و مزایای آن برای کتابخانه:  اصالت

 ها و کتابداران بگشاید.جدیدی را برای کتابخانه

تبریز علوم  های رایانش ابری، دانشگاهدرک ویژگی راجرز، نوآوری اشاعه نظریه ابری، رایانش :کلیدی واژهای

 پزشکی تبریز.
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 مقدمه

 هاسازمان توجه اخیر هایسال در که است اطالعاتی خدمات ارائه نوین هایشکل از یکی ابری رایانش

 جای هب هاسازمان که است استوار ایده این بر ابری رایانش. است کرده جلب خود به را رسانی اطالع مراکز و

 زا استفاده و سازی ذخیره برای افزارها نرم و افزارها سخت انواع) تجهیزات و محصوالت خودشان آنکه

 نه و خدمات صورت به توانندرا می موارد این گیرند کار به ابری رایانش اندازی راه برای را الزم( اطالعات

به وان تدر این مورد می .بپردازند را آن بهای خود استفاده اساس بر و کنند دریافت شبکه طریق از محصول

ضمن اینکه این صنایع  اشاره کرد (اینترنتو  صنایع عمومی )برق، آب، تلفن های ارائه کننده خدماتشرکت

های آن را بر اساس میزان د، هزینهنکنها را از خرید تجهیزات زیربنایی مربوطه بی نیاز میافراد و سازمان

های ها و سازمانبنابراین در زمینه رایانش ابری شرکت کنند.استفاده خود و با آگاهی کامل پرداخت می

های کافی را دارند به راه اندازی آن اقدام گذاریهای الزم و سرمایهبزرگی که توانایی ایجاد زیرساخت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جامعه آزاد رایانش ابری، در ایران  ، مانند مرکز تحقیقات رایانش ابرینمایندمی

 (.1392پور، )قبادپور، نقشینه و ثابت

. که در ادامه مطلب هر دو نوع است الف. خدمات و ب. آرایش و توسعه در کل رایانش ابری بر دو نوع

 شود.می رایانش توضیح داده

 ه مدل به شرح زیر است: که خود شامل س رایانش ابری بر اساس خدماتالف. 

 یک بصورت که است کامل برنامه یک شامل این مدل: 1(saas) مدل نرم افزار به عنوان خدمات. 1

 اربرک چندین به و شود می اجرا ابر روی افزار نرم از واحد نمونه یک. شودفراهم می تقاضا برحسب خدمت

و  2سیلز فورس دات کام توان بهها می saasهای از نمونه .شودسازمانی خدمات ارائه می مشتری یا نهایی

 ارائه اپردازی ر واژه و الکترونیکی پست مانند محور تجاری اشاره کرد که گوگل اپس خدمات 3گوگل اپس

 (.1389جوان،  )اکبری و سرگلزایی دهدمی

 بسته صورت به را افزار نرم از الیه این خدمت یک: 4(paas) )سکو( به عنوان خدمات مدل پلتفرم. 2

 ترباال سطح خدمات ایجاد برای آن از بتوان که بطوری کندفراهم می خدمت یک عنوان به و شده بندی

 شده ساخته یا شده نرم افزار خریداری که دارد را امکان این مشتری خدمت  این کمک به کرد. استفاده

 هایشرکت همچنین .دهد تغییر یا کرده آزمایش و کنترل را آن و دهد قرار ابری بستر روی را، خود توسط

_______________________________________________________________ 
1. Software as a Service 
2. salesforce.com 
3. Goole Apps   
4. Platform as a Service 
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 قرار مشتری اختیار در نویسی برنامه برای مناسب بستر ایجاد جهت را افزار نرم خدمت،  این یدهنده ارائه

 ت.ها اسخدمات دهنده شبکه زیرین زیرساخت بر عدم نظارت مشتری محدودیت تنها حالت این دهند. درمی

 نیز کند. همچنین میکروسافتمی عرضه را خدمات این از اینمونه 1اپ انجین خدمت  با گوگل شرکت

 (.1389است )همان،  کرده معرفی ابری رایانش برای بستری عنوان به را 2اخیرا پلتفرم آزور

 هایقابلیت عنوان خدمت، به زیرساخت :3(Iaasمدل تاسیسات زیر ساخت به عنوان خدمات). 3

 ایهسیستم سرورها،. دهدمی ارائه شبکه در استاندارد خدمات عنوان به را اولیه سازی ذخیره و محاسباتی

 ستنده دسترس در منابع از ایمجموعه عنوان به دیگر هم با هاسیستم دیگر و 5روترها 4ها،سوئیچ سازی، ذخیره

 ینمونه از. نندک مدیریت را دارند نیاز باالیی توان به که کاربردی هایبرنامه هاینیازمندی دیگر و بارکاری تا

Iaas (.1389اشاره کرد )همان،  6جونت توان بهها می 

بی جمعی و ترکی ابر عمومی و خصوصی، ابر ابر: که شامل ب. رایانش ابری بر اساس آرایش و توسعه

 (.1389جوان،  )اکبری و سرگلزاییاست 

شامل کلیه  و  شودتوسط مدیر سازمان مدیریت میو  مخصوص یک سازمان است خصوصی، ابر

 ابر خدمات و تجهیزات. گیردخدماتی ابری است که از طریق شبکه در اختیار کارکنان سازمان قرار می

 مدیریت  و مالکیت است. آموزشی و خصوصی، دولتی از اعم هاسازمان و مردم عامه استفاده برای عمومی،

 ابرباشد.  ابر زا کننده استفاده هایسازمان از یک هر و ابر کننده ارایه شرکت بین توافقی طور به تواندمی آن

 رجیحت مالحظاتی به بنا و دارند مشترک مقاصد و اهداف که است هاییسازمان جمعی استفاده برای جمعی،

 بین یا هاازمانس از یکی با توافقی طور به تواندمی ابر مدیریت حالت این در کنند استفاده ابر یک از دهندمی

 در که هستند ارسازگ فناوری با شده ذکر ابرهای از ترکیبی، ترکیبی ابرباشد.  مشترک صورت به آنها یهمه

 پور،بتنقشینه و ثا قبادپور،)گیرد  قرار استفاده مورد توانندمی خاص هایکاربرد برای یا مصرف اوج زمان

1392.)   

خصوصی،  عمومی، ابرهای روی بر را خود هایبرنامه خود، استفاده نوع به بسته توانندها میسازمان

 نیستند. وابسته مکان به ترکیبی وصی، جمعی خصو عمومی، اصطالحات. دهند قرار ترکیبی جمعی یا

 ابرهای. دارند قرار خاص محدوده یک در خصوصی ابرهای و اینترنت در معموال عمومی ابرهای البته

 هاشرکت. (1389جوان،  )اکبری و سرگلزایی شوند داده قرار اشتراکی نیز فضاهای در توانندمی خصوصی

_______________________________________________________________ 
1. App Engine 
2. Azure Platform 
3. Infrastructure as a Service 
4 .Switchs 
5. Routers 
6. joenet 
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 است ممکن و بگیرند نظر در را زیادی مالحظات خود ابری رایانش مدل انتخاب زمان در است ممکن

 است، نیاز مورد موقتاً کاربردی که برنامه استفاده باشد. یک قابل مدل یک از بیش مسئله، یک برای

 کند. همچنین،برطرف  را اضافی تجهیزات خرید به و نیاز باشد، مناسب عمومی ابر استفاده از است ممکن

دارد،  جغرافیایی نظر از داده در مکان خاصی نیازمندی یا خدمت،  کیفیت نیازمند که ایبرنامه یک

 (.1389)همان، بگیرد  قرار ترکیبی یا خصوصی ابر یک در بهتر باشد شاید

تواند در حوزه علم اطالعات و ابری، این فناوری می با توجه به مزایا و امکانات موجود در رایانش

ای نقش به سزایی ایفا کند و اصل پنجم قانون رانگاناتان که همانا شناسی برای ارائه خدمات کتابخانهدانش

ویایی و بالندگی تواند به پکتابخانه ارگانیسمی پویا و بالنده است با استفاده از خدمات رایانش ابری بهتر می

شود نوعی عدم اطمینان را های جدید که یک نوآوری محسوب میآگاهی کتابداران از این فناوری برسد.

کند که دربارة آن نوآوری بیشتر بیاموزند. آشنایی و شناخت رایانش ابری در ذهن ایجاد و افراد را وادار می

 کند. یاری تواند کتابداران را در استفاده بهینه و پذیرش آنهای آن میو ویژگی

افزایش  بر آنها تأثیر میزان تعیین رایانش ابری و فناوری، کاربرد و پذیرش بر اثرگذار عوامل شناسایی

 و اهداف راستای در درست هایاتخاذ سیاست و ریزیبرنامه جهت هاکتابخانه خدمات و هاتوانمندی

 فناوری، جانبه همه کارگیریبه  و ورود که چرا است، خاصی دارای اهمیت اندازهای سازمانی چشم

اطالع  و ایکتابخانه خدمات و هافعالیت انجام در کیفی و تغییرات کمی تواند موجبرایانش ابری می

 (.1392رسانی شود )عبادالهی، چشمه سهرابی و نوشین فرد،

 ردر پژوهش حاضر عالوه بر رایانش ابری از نظریه اشاعه نوآوری راجرز هم استفاده شده است که د

 بکری و تازه شئ یا 1شیوه تواند ایده، می نوآوری( 1995)راجرز  عقیده شود. بهادامه به آن پرداخته می

 تازه بسیار ایده یک نوآوری که نیست نوآوری، نیازی ظاهری اسم برخالف کند. جلوه تازه اینکه یا باشد

. 2تازه ادراک شود پذیرند، می را آن که افرادی دیدگاه شیئ از یا شیوه ایده، که است کافی بلکه باشد،

، 1995است )راجرز،  عینی تازگی از ترمهم اغلب کردن جلوه تازه ایدة جدید، یک انتشار بنابراین در

 هایکانال -2وسیله  به که نوآوری -1از:  عبارتند نوآوری اشاعه عناصر( 1995)راجرز  نظر از (.11ص

شود )عبادالهی، چشمه سهرابی پذیرفته می اجتماعی نظام اعضای توسط -4 زمان طول در -3ای ارتباطی ویژه

 (.1392و نوشین فرد،

 نوآوری های پذیرشویژگی

 :از عبارتند هاویژگی این که داندمی مؤثر آنها پذیرش آهنگ در را نوآوری ویژگی چندین راجرز

_______________________________________________________________ 
1. Practice 
2. Perceived Newness 
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 و راجرز) نتایج رؤیت قابلیت( ه) و پذیری آزمون( د) پیچیدگی،( ج) سازگاری،( ب) نسبی، مزیت( الف)

 (.28 ص ،1369 فنایی، و کرمی ترجمه شومیکر،

د جانشین خواهای است که مییا شیوه میزان درک فرد از بهتر بودن نوآوری نسبت به ایده مزیت نسبی:

تی عواملی مانند اعتبار اجتماعی، راح ی سنجید، اما غالباًدآن شود. درجه مزیت نسبی با توجه به عوامل اقتصا

ای دارند. باال بودن مزیت عینیت نوآوری اهمّیت چندانی و رضایت ناشی از پذیرش نوآوری، نیز نقش عمده

نوآور نسبت به خوب بودن نوآوری فرد ندارد بلکه مهم درک فرد از میزان مزیت نوآوری می باشد. هر چه 

 .خواهد بودنیز بیشتر  اویرش داشته باشد، آهنگ پذ یبرداشت بهتر

های گذشته و نیازهای های موجود، تجربهارزشبرداشت فرد از هماهنگی نوآوری با  میزان سازگاری:

های شکه با ارز یایهایده نسبت بهد، نهای اجتماعی حاکم سازگاری داری که با ارزشیاهایده است. گیرنده

ار، پذیرش یک نوآوری ناسازگ .دنگیرمورد پذیرش قرار می بیشتریبا سرعت ی ندارند اجتماعی سازگار

 های جدید دارد.نیاز به پذیرش اولیه نظام ارزش غالباً

 یت. برای اکثردهدرا نشان می میزان درک فرد از دشواری یادگیری و بکاربردن نوآوری پیچیدگی:

ا هاست. اما برخی دیگر از نوآوری ها به آسانی قابل درک و کاربرداعضای نظام اجتماعی، برخی از نوآوری

ای جدید که هگیرند. به طور کلی ایدهبه آسانی قابل فهم نیستند و با سرعت کمتری مورد پذیرش قرار می

تلزم گیرند که مسهایی مورد پذیرش قرار میگذاری ندارند، زودتر از نوآوریاحتیاج به فراگیری و سرمایه

 شند. بافراگیری دانش و مهارت جدید می

توان هایی را که می. نوآوریاشاره داردبررسی و آزمون نوآوری در سطحی محدود  برای پذیری:آزمون

که امکان آزمون آن گیرندهایی مورد پذیرش قرار میقرار داد، زودتر از آن آزمونبا امکانات محدود مورد 

 گیرند، با خطرپذیری کمتریقرار میهایی که قبالً در سطح کوچکی مورد آزمایش نوآوری ها وجود ندارد.

 باشند. همراه می

که نتایج  دازهانبودن نتایج نوآوری، برای دیگران است. هر  مشاهدهمیزان قابل منظور  :نتایج یترؤقابلیت 

 رمی و فنایی،ترجمه ک و شومیکر، )راجرز نوآوری برای فرد آشکارتر باشد، احتمال پذیرش آن نیز بیشتر است

1369.) 

هایی که توسط دریافت کنندگان آن چنان درک شود که داری ( معتقد است نوآوری1995راجرز )

ها مزیت نسبی، سازگاری، عینت بیشتر و پیچیدگی کمتری باشد به مراتب آسانتر و سریعتر از سایر نوآوری

 شود.پذیرفته می

رسانی به فکر استفاده از ابزارها و و مراکز اطالع هاهای ویژه رایانش ابری، سازمانبا توجه به قابلیت

ترین استفاده را از اطالعات و فناوری اطالعات ترین زمان و با حداقل هزینه بیشامکاناتی هستند که در کم

 فادهکنند تا به نیازهای اطالعاتی استها و مراکز اطالعاتی تالش میببرند. همچنین در عصری که کتابخانه
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حو احسن پاسخ دهند متخصصان علوم اطالعات و مراکز اطالع رسانی به فکر راه کنندگان و پژوهشگران به ن

های نهاز جمله کتابخا هااندازی و استفاده از امکانات رایانش ابری هستند. که در این میان اکثر کتابخانه

سخگوی اتوانند با یکی از اشکال غالب رایانش ابری )ابرعمومی، خصوصی، جمعی، ترکیبی( پدانشگاهی می

های تواند با تامین اطالعات الزم در مورد ویژگیهای پژوهش حاضر مییافتهکاربران خود باشند.  نیازهای

ای الزم را هپذیرش رایانش ابری توسط کتابدارن و همچنین روند پذیرش این فناوری موثر واقع شود و زمینه

ه عوامل ران فراهم آورد. با توجه به اینکه در زمینبرای پذیرش رایانش ابری کتابداران دانشگاهی و سایر کتابدا

اثرگذار بر پذیرش رایانش ابری در بین کتابداران تا به حال انجام نشده است پژوهش حاضر بر آن است تا با 

بررسی عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری کتابداران دانشگاه تبریز و علوم پزشکی مشخص سازد که آیا بین 

آزمون  پذیری، فرصتمشاهده سازگاری، پیچیدگی، پذیری، آزمون نسبی، مزیت) ابری نشرایا هایویژگی

 داری وجود دارد؟ابری( و آهنگ پذیرش رابطه معنی رایانش به و عدم احساس نیاز

 پژوهش پیشینه

نظام آموزش  از جمله، نوآوری در بخشهای علمی مختلف حوزهدر  اشاعه نوآوریهای در ایران بررسی

-رسانه، (1391، و منطقی آقایی (، آموزش عمومی )تورانی،1387حسینی خواه، و  1385هاشمی، پرورش )و 

 ژاکوب، ،یسلشحسابداری مدیریت )، (1392وکیلی، ) الکترونیکی (، یادگیری1378)ضحاکی،  جمعی های

در زمینه  ژوهشیپحاضر،  مطالعههایی انجام شده است. تا انجام پژوهش (1391، مشهدی زاده، ترجمه 2010

ده مشاهآوری در داخل و خارج در رشته علم اطالعات و دانش شناسی رایانش ابری بر اساس نظریه اشاعه نو

ای هحاضر بر تحقیقات حوزه علم اطالعات و دانش شناسی و حوزه های پژوهشبنابراین تمرکز پیشینه .شدن

 ی اشاعه نوآوری راجرز است.نظریهبر اساس نزدیک به آن 

 و موتورها پذیرش روند و وضعیت ( در پژوهشی به بررسی1390اکبری، چشمه سهرابی و افشار )

 هدف. اندهپرداخت راجرز نوآوری اشاعه نظریه براساس اصفهان دانشگاه کاربران بین در جستجو ابرموتورهای

 و وتورهام پذیرش در موثر ابزارهای و هاقابلیت شناسایی و پذیرش نرخ بررسی پژوهش، این انجام از اصلی

 پذیرش انگینمی داد که نشان پژوهش نتایج. است بوده اصفهان دانشگاه کاربران بین در جستجو ابرموتورهای

 دانشکده و تحصیلی مقطع و جنسیت نظر از اصفهان دانشگاه کاربران توسط جستجو ابرموتورهای و موتورها

 دار معنی تخصصی جستجوی موتورهای پذیرش در جنسیت نظر از فقط و نبوده دارمعنی آماری لحاظ از

 ستجویج موتورهای پذیرش چگونگی در کاربران، "دوستان" که بود آن از حاکی نتایج دیگر. است بوده

 و تخصصی جستجوی موتورهای پذیرش چگونگی در "استادان" و موضوعی راهنماهای و عمومی

 دانشگاه در جوجست ابرموتورهای و موتورها با کاربران آشنایی محل بیشترین. اند داشته مهمی نقش ابرموتورها

 بین در که داد اننش گوگل در جستجو پیشرفته یا و ساده صفحات از استفاده بین مقایسه همچنین،. است بوده



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  یابر انشیرا رشیعوامل اثرگذار بر پذ لیتحل  _

  

  

  

45 

 

 . کرد اییدت را راجرز نظریه امر این و دارد وجود بیشتری گرایش ساده، جستجوی صفحه به نسبت کاربران

اطالعاتی  یهاپایگاه ویژگیهای رابطه ( در پژوهشی به درک1391باب الحوائجی )نظری، خسروی و 

 شده عنوان گیهایویژ درک میان علمی با هدف تعیین رابطه هیات عضو زنان توسط آنها پذیرش و پیوسته

 پذیری و مشاهده پذیری آزمون سازگاری، پیچیدگی، بودن، مانند مفید نوآوری راجرز اشاعه ینظریه در

 نشان های تحقیقعلمی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی پرداختند. یافته بر میزان پذیرش زنان عضو هیات

 0001/0راجرز در سطح  نوآوری اشاعه یهای نظریهویژگی چارچوب در های مستقلمتغییر تمام که داد

 از متأثر پیوسته اطالعاتی پایگاههای پذیرش میزان 78/0داری با میزان پذیرش دارند همچنین ارتباط معنی

 پذیری و مشاهده پذیری است. هرچند آزمون سازگاری، پیچیدگی، نسبی، مزیت بین پیش متغیرهای

ش تری در میزان پذیرهای قویبینها، پیشهای مفید بودن و سازگاری نسبت به دیگر ویژگیویژگی

 پایگاهای اطالعاتی پیوسته هستند.

 منابع پذیرش بر موثر عوامل ( در پژوهشی با هدف بررسی1393پور )حیدری، علیزاده اقدم و حمدی

 اساس بر ایران شناسی دانش و اطالعات علم هایگروه علمی هیئت اعضای توسط الکترونیکی اطالعاتی

 پرسشنامه طریق از و پیمایشی -توصیفی نوع از پژوهش روش پرداختند. «راجرز» نوآوری اشاعه نظریه

 اطالعاتی منابع هایویژگی ترینمهم اکتشافی عامل تحلیل هاییافته .بود ساخته محقق الکترونیکی

 «آزمون تفرص» و «پذیری مشاهده» ،«پیچیدگی» ،«سازگاری» ،«پذیری آزمون» ،«نسبی مزیت» الکترونیکی

 اتیاطالع منابع پذیرش آهنگ با دارمعنی ای رابطه فوق هایویژگی داد نشان هایافته. ساخت مشخص را

 هایویژگی داد شانن نیز متغیره چند رگرسیون نتایج. باشند موثر آنها پذیرش در توانندمی و دارند الکترونیکی

هستند  یالکترونیک اطالعاتی منابع پذیرش در داریمعنی هایبین پیش سن، و آزمون فرصت پذیری، مشاهده

 «اجرزر» نوآوری اشاعه نظریه ها،یافته طورکلی، به وابسته نقش دارند. متغیر واریانس از %27در تبیین  که

 علم یهاهگرو علمی هیئت اعضای توسط الکترونیکی اطالعاتی منابع هایویژگی درک زمینه در را( 2003)

 . کرد تائید ایران شناسی دانش و اطالعات

پنجگانه ی یژگی هاوتاثیر شناسایی ف با هدوهشی پژ ( در1393عباداللهی، چشمه سهرابی و نوشین فرد )

د بسته به نهاواعمومی ی کتابخانه هااران توسط کتابدار نمایه نشریات فزم انرپذیرش بر آوری شاعه نوا

ای هبه این نتیجه رسیدند که کلیه ویژگیو  ان پرداختندشهر تهرگانه  22مناطق ر در عمومی کشوهای کتابخانه

زمون پذیری و قابلیت رویت نتایج( با پذیرش نرم افزار نوآوری )مزیت نسبی، آسانی استفاده، سازگاری، آ

. در بین دارددار، مثبت و مستقم های عمومی شهر تهران رابطه معنینمایه نشریات توسط کتابداران کتابخانه

ها سازگاری به عنوان قویترین ویژگی و سادگی استفاده به عنوان ضعیف ترین ویژگی موثر در این ویژگی

م نرش بر پذیرآوری شاعه نوی اهایژگیوهمه نشان داد که هش ونتایج پژوری شناسایی شد. پذیرش این فنا

 موثر بوده است.عمومی ی کتابخانه هانشریات نمایه ار فزا
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ها با به های نوآوری و رابطه آنمقاله دربارة ویژگی 75 بررسی( در 1982) 1تورناتسکی و کالین

یچیدگی، پ دریافتند که سه ویژگی نوآوری، یعنی مزیت نسبی، سازگاری، وآوری نوکارگیری و پیاده سازی 

، سازگاری و مزیت نسبی، هر دو با نشان داد پژوهش نتایج اینداری با پذیرش نوآوری داشته اند. رابطه معنی

ن ابه کارگیری فن آوری رابطه مثبت داشتند، در حالی که پیچیدگی، با به کارگیری، رابطه ای منفی را نش

 داد.

 نمود. بررسی راجرز نوآوری اشاعه نظریه اساس بر آن را پذیرش و رایانه فناوری (2004)2القحطانی

 قرار بررسی مورد کمتر که هستند ییهاسازه بودن، رؤیت قابل و پذیری آزمون هایسازه وی، دیدگاه از

 نشان پژوهش وی است. اما نشده تائید دیگر ویژگی سه خوبی به رایانه پذیرش بر آنها تأثیر و اند گرفته

 که رسید نتیجه این القحطانی به .است رایانه پذیرش بر مستقیم و مثبت تأثیر دارای ویژگی دو این داد

 جلوگیری یا ارتقاء در فناوری، ویژگی پنج میان در عامل مؤثرترین و ترین قوی فناوری، پیچیدگی ویژگی

 .است رایانه پذیرش از

 آموزش پذیرش میزان بر راجرز را نوآوری اشاعه گانه پنج هایویژگی تأثیر پژوهشی ( در2008) 3دو

 کرد بررسی هاواییدانشگاه تخصصی مطالعات کالج در دانشجویان و علمی هیأت اعضای توسط آنالین

 آزمون و رؤیت بودن قابل سازگاری، پیچیدگی، نسبی، مزیت"بین ویژگیهای  که رسید نتیجه این به و

 که داد نشان (2008دارد. نتایج دو ) وجود داریمعنی دور رابطه راه از آموزش فناوری پذیرش و "پذیری

 .اندکرده درک را آنالین آموزش دانشجویان و علمی اعضای هیأت چگونه

( در پژوهشی به بررسی استفاده از رایانش ابری در علوم کتابداری و 2012)4گوساوی، شیندی و داکوکا

ها به وجود پرداختند و به این نتیجه رسیدند که توسعه فن آوری تغییرات زیادی را در همه رشتهاطالع رسانی 

آوری اطالعات بر نظام و خدمات اطالعاتی که مستثنی نیست. فنامر آورده و رشته علوم کتابداری هم از آن 

کارسازی، ها به سمت خودانهکند تأثیر مثبت داشته است. کتابخها را برای کاربران فراهم میکتابخانه آن

 هستند.در حال گذر های مجازی ای شدن و کتابخانهشبکه

آوری رایانش ابری را بررسی کرد. ( در پژوهشی چگونگی استفاده کتابداران مرجع از فن2013) 5لیو

یبانی ( برای پشتsaasهدف کلی این پژوهش استفاده از ابزارهای مشتری محور نرم افزار به عنوان خدمات )

بود. نتایج این پژوهش نشان داد که کتابداران از این ابزارها برای مقاصد متنوع، اعم از شان و تسهیل کار

_______________________________________________________________ 
1 . Tornatezky & Klein 
2 . Al-Gahtani 
3 . Do 
4. Gosavi, Shinde & Dhakulka  
5. Luo 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  یابر انشیرا رشیعوامل اثرگذار بر پذ لیتحل  _

  

  

  

47 

 

 ند. کنتسهیل ارتباطات داخلی و انجام کارهای مشترک و حمایت از آموزش سواد اطالعاتی استفاده می

 

( به منظور بررسی تمایل رفتاری TAMبه تحلیل مدل پذیرش فناوری ) دیگر در پژوهشی( 2013) 1جیووار

( را TAMکتابداران در استفاده از رایانش ابری پرداخت. وی با استفاده از پرسشنامه، مدل پذیرش فناوری )

تابداران رفتاری ک گیری تمایلاندازه به منظوردر سه زمینه: نگرش، درک سهولت استفاده و درک سودمندی، 

 .ها پاسخ دادندنفر از کتابداران به پرسشنامه 407بری مورد بررسی قرار داد. های رایانش ادر استفاده از برنامه

ی دارد. داری در نگرش کتابداران نسبت به استفاده از رایانش ابرنتایج نشان داد که سهولت استفاده تاثیر معنی

ها افتهدارد. ی عالوه بر این، درک سهولت استفاده بر درک سودمندی کاربردهای رایانش ابری شدیدا تاثیر

 مفهوم رایانش ابری را در محیط کتابخانه تائید کرد.

 

-( در پژوهشی به بررسی چشم انداز فناوری رایانش ابری در خدمات کتابخانه2014) 2گینسن و کومار ،منگای

 معایب ها، مزایا وانواع مختلف آن، تاثیر آن بر کتابخانهو رایانش ابری، منشاء . در این پژوهش ای پرداختند

به  وادارکتابخانه را  3آنها به این نتیجه رسیدند که فناوری اطالعات و ارتباطات آن مورد تحلیل قرار گرفت.

ارای اتوماسیون، های دتغییر در عملکرد و پردازش اطالعات کرده است و با توجه به پیشرفت فناوری، کتابخانه

وانند از هر تاد دارند که از طریق این فناوری، کاربران میدیجیتالی و ... به وجود آمدند. این نویسندگان اعتق

نقطه از جهان به اطالعات دسترسی داشته باشند و این عمل موجب صرفه جویی در هزینه، زمان و منابع می

 شود.

های انجام شده در داخل و خارج به بررسی عوامل موثر بر دهدکه پژوهشها نشان میمطالعه پیشینه

د اما اناند و در این زمینه از نظریه نوآوری راجرز بهره بردههای مختلف پرداختهها در زمینهپذیرش نوآوری

صر حاضر های برتر عتا انجام پژوهش حاضر پژوهشی مبنی بر پذیرش رایانش ابری به عنوان یکی از فناوری

اشد ی و کتابداران داشته بشناستواند مزایا و امکانات قابل توجهی برای رشته علم اطالعات و دانشکه می

موثر بر پذیرش رایانش ابری توسط کتابداران دانشگاهی  انجام نشده است پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل

 مورد بررسی قرار دهد.  راجرز نظریه اشاعه نوآوری اساس دانشگاه تبریز و علوم پزشکی را بر

 های پژوهشفرضیه

 گ پذیرش آن رابطه وجود دارد.. بین درک پیچیدگی رایانش ابری و آهن1

 . بین درک آزمون پذیری رایانش ابری و آهنگ پذیرش آن رابطه وجود دارد.2

 . بین درک مزیت نسبی رایانش ابری و آهنگ پذیرش آن رابطه وجود دارد.3
_______________________________________________________________ 

1. Yuvaraj 
2. Mangai, Ganesan & Kumar  
3. Information and Comunacation Technology 
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 . بین درک سازگاری رایانش ابری و آهنگ پذیرش آن رابطه وجود دارد.4

 یانش ابری و آهنگ پذیرش آن رابطه وجود دارد.. بین ویژگی درک فرصت آزمون را5

 . بین درک عدم احساس نیاز به رایانش ابری رایانش ابری و آهنگ پذیرش آن رابطه وجود دارد.6

 . بین درک قابلیت رویت نتایج نتایج رایانش ابری و آهنگ پذیرش آن رابطه وجود دارد.7

 شناسی پژوهشرو

جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابداران  .ه استانجام شدتوصیفی  پیمایش این پژوهش به روش

 روش از آماری، جامعة بودن محدود به توجه با که های دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز استکتابخانه

زشکی های دانشگاه تبریز و علوم پو همه کتابداران کتابخانه انجام نگرفت گیرینمونه شد و استفاده سرشماری

پرسشنامه دریافت  55کتابداران تحویل داده شد که در مجموع  از نفر 60برای پرسشنامه ندظ شدتبریز لحا

 پرسشنامه، این مبنای. است محقق ساخته پرسشنامه هاگرفت. ابزار گردآوری داده قرار تحلیل شد و مورد

 اطالعاتی هاییفناور روی بر و راجرز نوآوری اشاعه نظریه اساس بر که استهایی نامهپایان و هاپژوهش

(. 1392؛ عبادالهی، چشمه سهرابی، و نوشین فرد، 1393پور، )حیدری، علیزاده اقدم، و حمدیاند  شده انجام

 و راجرز نوآوری اشاعه نظریه دهنده تشکیل عوامل و هاسازه اساس بر بخش هر به مربوط یهاپرسش

های گرفته اند. به منظور سنجش درک ویژگی شکل مطالعه، مورد فناوری خاص کارکردهای و هایویژگ

تا کامال  =1ای به صورت طیف لیکرت از کامال مخالف گزینه ای در سطح رتبه 6سوال  30رایانش ابری از 

 نظران گروهای صاحب و اساتید اختیار در پرسشنامه ابتدا ابزار، روایی تعیین برایطراحی شد و  =6موافق 

 و شد استفاده آنان نظرات از و شد داده قرار کتابداران از تعدادی و کتابداری کامپیوتر، جامعه شناسی،

 طریق از پرسشنامه پایایی، بررسی برای گردید و توزیع سؤاالت، اصالح و ابهامات رفع از پس نهایت در

به  و همچنین درصد به دست آمد 2/92آلفای ضریب که گرفت قرار کرونباخ مورد محاسبه آلفای ضریب

رد آزمون قرار مو و علوم پزشکیهای دانشگاه تبریز در بین گروهی از کتابداران کتابخانه "بازآزمایی"روش 

برای  1و اکسل اس پی اس اس از نرم افزارهای ها،پرسشنامه از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه برای. گرفت

انه، آمار استنباطی )تحلیل رگرسیون چندگو آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد( 

 .ه استاستفاده شد (تحلیل عامل اکتشافی و ضریب همبستگی پیرسون
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 های پژوهشیافته

 آمار توصیفی

 مورد 55 مجموع دهندگان نشان داد که ازشناختی پاسخهای جمعیتهای پژوهش در زمینه ویزگییافته

 سن مورد در هایافته .بودند درصد( زن 4/76یعنی ) نفر 42 درصد( و 6/23مرد یعنی ) نفر 13 شده، مطالعه

 همچنین. باشندمی سال 62 دارای آنها ترینمسن و سال 26 دارای کتابدار ترینجوان که داد نشان آماری جامعه

 فراوانی سال سن، بیشترین 36-40افرادی با . به دست آمد سال 45/41 مطالعه مورد جامعه سنی میانگین

 سنی هایگروه توزیع. دادرا تشکیل می آماری کل جامعه از درصد 6/23 که کتابداران بوده، سنی هایگروه

ها دارند. یافته قرار ساله 50 تا 25سنی  هایگروه در کتابداران از درصد 1/89 جامعه مورد مطالعه نشان داد که

 35 دیپلم، فوق مدرک دارای (درصد3/6نفر ) 2که داد نشان آماری جامعه تحصیلی مدرک آخرین مورد در

و  ارشد مدرک کارشناسی دارای هاآن از درصد(9/30نفر )17کارشناسی،  درصد( دارای مدرک6/63نفر )

کار کتابداران نشان داد که  سابقه مورد پژوهش در باشند. نتایجمی دکتری مدرک دارای درصد(8/1نفر) 1

-25 و( درصد8/21) با سال 16-20 ،(درصد1/29) با سال 11-15 به ترتیب به کار سابقه فراوانی بیشترین

سال به ترتیب کمترین و بیشترین  28 و 2کتابداران با سابقه کار . شودمی مربوط( درصد 8/21) با سال21

  .باشدمی سال 72/16 مطالعه مورد در جامعه کار سابقه ها نشان داد میانگینیافته همچنین سابقه کار را داشتند.

 کل از هدهد کنشان می ابری رایانش ی کتابداران ازاستفاده عدم یا استفاده نتایج به دست آمده در مورد

 .کننداستفاده نمی (5/45) نفر 25اند و درصد( از آن استفاده نموده 5/54نفر ) 30، (نفر 55)مطالعه  مورد جامعه

 و زتبری کتابداران دانشگاه توسط ابری رایانش پذیرش آهنگ( 2003) راجرز نوآوری اشاعه نظریه مبنای بر

 رایانش ذیرشپ نتایج توصیفی به دست آمده در مورد سابقه. است شده بندیطبقه دسته پنج در پزشکی علوم

 دیر به مربوط ترتیب هب فراوانی دهد که بیشترینمی نشان پزشکی علوم و تبریز دانشگاه کتابداران توسط ابری

 پذیرندگان نخستین. است درصد (20) و فراوانی 11 کندپذیر اکثریت درصد،( 3/47) و یفراوان 26 با پذیران

 (6/3)پاسخگو  2 با نوآوران و درصد( 7/12) پاسخگو 7 با زودپذیر اکثریت و درصد (4/16پاسخگو ) 9 با

 علوم و یزتبر دانشگاه کتابداران دهدمی نشان هایافته. اندداده اختصاص خود به را فراوانی کمترین درصد

عدم مهارت  ،سازگاری عدم یادگیری، فرصت نداشتن راحت، دسترسی عدم دالیلی چون به بنا اکثرا پزشکی

...  و انگیزه نداشتن و بودن عالقهالزم، عدم وجود تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری در دانشگاه، بی

( 6/3)تنها  و دارند قرار پذیران دیر هایدسته در اند وبه خوبی نپذیرفته نوآوری یک عنوان به را ابری رایانش

ای هدر ادامه مطالب به بررسی فرضیه .اندپذیرفته همه از زدوتر را ابری رایانش نوآور، عنوان به آنها درصد از

 شود:پژوهش پرداخته می

 بررسی رابطه بین درک پیچیدگی رایانش ابری و آهنگ پذیرش
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 از ییک که پیچیدگی یعنی درک پژوهش مستقل یکی از متغیّرهای سنجش به سوال 3با استفاده از 

در محاسبه هر سه سوال به صورت معکوس  پرداخته شد. است،( 2003) راجرز نوآوری پذیرش هایویژگی

 کامل درک دهندهنشان 18 نمره و نکردن پیچیدگی درک دهندهنشان 3 نمره زمینه این در کدگذاری شدند و

 دهدمی نشان آمد که دست ( به10/13) میانگین پیچیدگی درک زمینه در است، کتابداران برای پیچیدگی

(. 1ند )جدول اتا حد زیاد درک کرده رایانش ابری موثر باشد، ویژگی پیچیدگی را که در پذیرش کتابداران

 یداریپذیرش با سطح معن آهنگ و پیچیدگی داد بین نشان پیرسون همبستگی ضریبنتایج همچنین 

018/sig= دهندهباشد که نشانمی -/319 آمده دست به همبستگی ضریب .وجود دارد داریمعنی رابطه 

 پذیرش کمتری کنند آهنگ احساس بیشتری پیچیدگی که افرادی یعنی. باشدمنفی و معکوس می همبستگی

 (.2دارند )جدول 

 بررسی رابطه درک آزمون پذیری رایانش ابری و آهنگ پذیرش

شد.  پذیری، پرداختهآزمون یعنی درک پژوهش مستقل یکی از متغیّرهای سنجش سوال به 6استفاده از با 

 و بررسی امکان زیادی تاحد تقریبا کتابداران دهدمی نشان و آمد دست به (90/22) میانگین زمینه این در

 داد که ویژگی نشان پیرسون همبستگی ضریبنتایج (. همچنین 1اند )جدول داشته نوآوری را آزمون

 دست به همبستگی ضریب و است دارمعنی =sig /001با  05/0 سطح در نیز پذیرش آهنگ و پذیریآزمون

نوآوری  آزمون هب بیشتر که افرادی یعنی باشدمی مستقیم و قوی همبستگی دهندهنشان که باشد،می/ 436 آمده

 (.2هم دارند )جدول  بیشتری پذیرش آهنگ اندپرداخته

 بررسی رابطه بین درک مزیت نسبی رایانش ابری و آهنگ پذیرش

 شد که اقدام نسبی مزیت یعنی درک پژوهش مستقل یکی از متغیّرهای سنجش سوال به 10با استفاده از 

 یانشرا از استفاده مزایای به نسبت کتابداران که دهدمی نشان آمد و دست به( 47/42) میانگین زمینه این در

 بین هک دهدمی نشان نتایج ضریب همبستگی پیرسون (. همچنین1دارند )جدول  آگاهی زیادی انمیز به ابری

 دارمعنی رابطه/ 406ضریب همبستگی و  =sig 002با رایانش ابری  پذیرش آهنگ و نسبی مزیت ویژگی

 (.2گرفت )جدول  قرار تایید مورد تریقوی شدت با هم رابطه این. دارد وجود

 سازگاری رایانش ابری و آهنگ پذیرش بررسی رابطه درک

رداخته شد. پ سازگاری یعنی درک پژوهش مستقل یکی از متغیّرهای سنجش با استفاده از یک سوال به

 زیادی خیلی حد تا را ابری رایانش کتابداران که دهدمی نشان آمد و دست به( 07/5) میانگین زمینه این در

 که سته سؤالی ضروری، نیازهای با اند. سازگاریسازگار یافته خود تجربیات و نیازها موجود، هایارزش با

نتایج (. همچنین 1گرفت )جدول  قرار استفاده مورد ابری رایانش از استفاده در سازگاری ویژگی ارزیابی در

 /005 اریدبا سطح معنی پذیرش آهنگ و سازگاری داد که بین ویژگی نشان پیرسون همبستگی ضریب

sig= رایانش  کمتری با سازگاری که افرادی داری وجود دارد، یعنیرابطه معنی /038و ضریب همبستگی
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 (.2دارند )جدول  هم کمتری پذیرش آهنگ دارند، ابری

 بررسی رابطه بین ویژگی درک فرصت آزمون رایانش ابری و آهنگ پذیرش

 وی ایبر مدت کوتاه در ابری رایانش ارزیابی فرصت کند درک فرد که است میزانی آزمون فرصت

 حاضر پژوهش در اما است، وجود نداشته( 2003) راجرز نوآوری اشاعه نظریه در عامل این. است پذیرامکان

 متغیّر گیریاندازه برای سوال 2 با استفاده از .شد شناسایی مستقل ویژگی یک عنوان به عامل تحلیل طریق از

 وسمعک صورت سواالت به یکی از و اقدام شد است، پژوهش مستقل متغیّرهای از که آزمون فرصت درک

 حد تا ویژگی این دهدمی نشان آمد و دست به( 49/8) میانگین آزمون فرصت مورد در .شد کدگذاری

 پذیرش آهنگ و آزمون فرصت ویژگی بین رابطه (. بین1است )جدول  شده درک کتابداران توسط زیادی

 دهندهنشان که باشد،می/ 281 آمده دست به همبستگی ضریب و است دارمعنی ،=sig/038 با 05/0 سطح در

 پذیرش آهنگ دارند، بیشتری نوآوری آزمون فرصت که افرادی یعنی باشدمی مستقیم و قوی همبستگی

 (.2دارند )جدول  هم بیشتری

 بررسی رابطه بین درک عدم احساس نیاز به رایانش ابری و آهنگ پذیرش

 یک عنوان به پژوهش این در اما ندارد وجود راجز نوآوری بندیدسته در که هاییویژگی از دیگر یکی

 3 تفاده ازاست. با اس ابری رایانش به عدم احساس نیاز شناسایی شده، های کتابدارانمستقل در پاسخ ویژگی

 است، شپژوه مستقل متغیّرهای از یکی که ابری رایانش به عدم احساس نیاز درک متغیّر سنجش برای سوال

 ایانشر به عدم احساس نیاز زمینه در. شدند کدگذاری معکوس صورت به سوال سه هر محاسبه، در اقدام شد.

 رایانش به عدم احساس نیاز زیادی حد تا کتابداران دهدمی نشان آمد که دست به (29/12) میانگین ابری

داری همچنین بین ویژگی عدم احساس نیاز به رایانش ابری با سطح معنی(. 1اند )جدول نموده درک را ابری

023/sig=  (.2داری وجود دارد )جدول / رابطه معنی305و ضریب همبستگی 

 بررسی رابطه بین درک قابلیت رویت نتایج رایانش ابری و آهنگ پذیرش

رار گرفت. مورد بررسی ق رویت نتایج، قابلیت یعنی پژوهش مستقل یکی از متغیّرهای سوال 3با استفاده از 

ویت ر قابلیت ویژگی زیادی میزان به کتابداران دهدکه نشان می دست آمد، به (74/13) در این زمینه میانگین

ت قابلیت روی ویژگی (. همچنین نتیجه آزمون پیرسون نشان داد که بین1اند )جدول نموده درک را نتایج

داری به دست نیامد رابطه معنی/ 165 آمده دست به همبستگی ضریب و =sig /228با  پذیرش آهنگ و نتایج

 (.2باشد )جدول می عدم همبستگی دهندهنشان و
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 های توصیفی متغیرهای مستقل پژوهش در پذیرش رایانش ابری. آماره1جدول 

انحراف  میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیرهای مستقل

 معیار

 70/2 10/13 18 6 55 پیچیدگی

 01/6 90/22 33 9 55 آزمون پذیری

 75/9 47/42 58 13 55 مزیت نسبی

 10/7 07/5 56 1 55 سازگاری

 59/5 49/8 47 3 55 فرصت آزمون

عدم احساس نیاز به 

 رایانش ابری

55 3 18 29/12 21/3 

 41/5 74/13 51 9 55 قابلیت رویت نتایج 

 
 ایانشر پذیرش هایویژگی درک و پذیرش آهنگ پیرسون بین . نتیجه آزمون ضریب همبستگی2 جدول        

 ابری

 تعداد روابط

 مشاهدات

 ضریب

 همبستگی

 سطح

 داریمعنی

 درک و پذیرش آهنگ بین رابطه

 پیچیدگی

55 319/- 018/ 

 و پذیرش آهنگ بین رابطه

  پذیریآزمون

55 436/ 001/ 

درک  و پذیرش آهنگ بین رابطه

  نسبی مزیت

55 406/ 002/ 

درک  و پذیرش آهنگ بین رابطه

 سازگاری

55 038/ 005/ 

درک  و پذیرش آهنگ بین رابطه

 آزمون فرصت

55 281/ 038/ 

رابطه بین آهنگ پذیرش و درک عدم 

 احساس نیاز به رایانش ابری

55 305/ 023/ 

درک  و پذیرش آهنگ بین رابطه

 قابلیت رویت نتایج

55 165/ 228/ 
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 رایانش ابری پذیرش آهنگ هایکننده تعیین رگرسیونی مدل

. است شده پرداخته متغیّرها بین روابط و هاداده از چندگانه رگرسیونی تحلیل به پژوهش از قسمت این در

 متغیّر غییراتت بینیپیش و تبیین در پژوهش عمده متغیّرهای تأثیر و سهم نمودن مشخص تحلیل، این از هدف

 پذیرش آهنگ ابستهو متغیّر واریانس بینیپیش و تبیین به چندگانه رگرسیون دیگر عبارت به. است وابسته

 واریانس جادای در مستقل متغیّرهای تأثیر و نقش میزان برآورد طریق از کار این. کندمی کمک رایانش ابری

 یک میان روابط درجه هایمیزان آوردن بدست برای چندگانه را رگرسیون توانمی رو این از. گیردمی انجام

 رگرسیون توان از تحلیلدر صورت وجود شرایط زیر می .برد بکار مستقل متغیّرهای از تعداد هر با Y متغیّر

 چندگانه بهره برد:

عبارت  به یا و چندگانه است رگرسیون تحلیل در اساسی هایفرضپیش از یکی خطاها توزیع بودن نرمال

  .است شده رازشب مدل هایباقیمانده توزیع بودن نرمال دیگر

 . چندگانه است رگرسیون در دیگر فرض همدیگر از هامانده باقی یا خطاها بودن مستقل

 کند،می یبررس را یکدیگر از هامانده باقی بودن مستقل فرض که آزمونی است واتسون -دوربین آزمون

 خطاها بودن مستقل دهندهنشان و قبول مورد 5/1 -5/2 بین محدوده معموالً و است 0-4 بین کمیت این دامنه

  .باشدمی یکدیگر از هامانده باقی یا

 که شودمی بررسی متغیّرها بودن خطی به مربوط فرض پیش واریانس تحلیل آزمون طریق از همچنین

پور، حیدری، علیزاده اقدم و حمدیباشد )می خطی رابطه داشتن دهنده،نشان/ 05 از کمتر داریمعنی سطح

1393) 

 تحلیل از ش ابریرایان پذیرش آهنگ بر مستقل متغیّرهای نسبی تأثیرگذاری سهم تعیین برای بنابراین، 

 ن پذیری،آزمو متغیّرهای مستقل، متغیّرهای بین از. شد استفاده گام به گام روش چندگانه با رگرسیونی

 مربوط تغییرات از درصد 31 مجموع در که شدند، معادله وارد سازگاری و عدم احساس نیاز به رایانش ابری

 متغیّرهای زا متاثر نشده تبیین واریانس مابقی و کنندمی تبیین متغیّر 3 این را رایانش ابری پذیرش آهنگ به

 ضریب با آزمون پذیری متغیّر سهم متغیّر، 3 این میان در. اندپژوهش ذکر نشده این مدل در که است دیگری

آزمون  در تغییر واحد یک ازای به متغیّرها، سایر کنترل با یعنی. است بوده متغیّرها سایر از بیش/ 37بتای

عدم  متغیّر ،/29 بتای با سازگاری متغیّرهای. کندمی تغییر واحد /37 رایانش ابری پذیرش آهنگ پذیری،

ی، پیچیدگهای مزیت نسبی، و ویژگی اندشده رگرسیونی معادله وارد /25 بتای با احساس نیاز به رایانش ابری

 مدل زا دار با پذیرش رایانش ابریقابلیت رویت نتایج و فرصت آزمون به علت نداشتن داشتن رابطه معنی

 دهند.می نشان چندگانه را رگرسیون تحلیل نتایج( 4و 3) هایجدول. اندشده خارج رگرسیونی
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 رایانش ابری پذیرش آهنگ هایکننده تعیین چندگانه رگرسیون آزمون نتایج: 3 جدول

دوربین 

 واتسون

093/2 

2R تصحیح شده 

312/= 

2R 

350/0 
 همبستگی چندگانه

592/0 

 مجموع تغییرات منبع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F سطح 

 داریمعنی

 رگرسیون

 مانده باقی

 کل

970/908 

139/1685 

109/2594 

3 

51 

54 

990/302 

042/33 

170/9 000/ 

 

 
 رایانش ابری پذیرش آهنگ رگرسیونی مدل متغیّرهای بتای ضرایب :4 جدول

 B 
 استاندارد

B غیر استاندارد T داریسطح معنی 

 عرض از مبدا

 آزمون پذیری

 سازگاری

عدم احساس نیاز به 

 رایانش ابری

- 

37/ 

29/ 

25/ 

65/11- 

427/ 

290/ 

548/ 

81/2- 

23/3 

59/2 

24/2 

007/0 

002/0 

012/0 

029/0 

 /591 /540 - /079 مزیت نسبی

 /895 /132 - /018 پیچیدگی

 /511 /662 - /078 قابلیت رویت نتایج

 /138 507/1 - /176 فرصت آزمون

 

 بحث و نتیجه گیری

-از خصیصه و علوم پزشکی زیتبر دانشگاه یهاکتابخانه کتابدارانحاکی از این است که  پژوهش نتایج

سازگاری و قابلیت رویت نتایج( رایانش ابری آگاه هستند و های )مزیت نسبی، آزمون پذیری، پیچیدگی، 

ین درک داری بها نشان داد رابطه معنیدانند. همچنین یافتهها را در پذیرش رایانش ابری موثر میاین خصیصه

های تههای پژوهش، یافهای رایانش ابری و آهنگ پذیرش آنها وجود دارد. بنابراین، با تائید فرضیهخصیصه
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اتسکی تورنهای پژوهش با نتایج پژوهش های نوآوری تأیید شد. یافته( در مورد درک خصیصه2003) زراجر

های پذیرش نوآوری، یعنی سازگاری، مزیت نسبی، و ترین ویژگیدر ارتباط با مهم (1982و کالین )

نتایج  بودن رؤیت قابل و پذیری آزمونهای مبنی بر اینکه خصیصه (2004های القحطانی)پیچیدگی، با یافته

 مؤثرترین و ترینقوی فناوری، که پیچیدگی ویژگیهمچنین با  رایانه دارد و پذیرش بر مستقیم و مثبت تأثیر

های همراستا است. یافته است رایانه پذیرش از جلوگیری یا ارتقاء در فناوری، ویژگی پنج میان در عامل

 هیأت اعضای توسط آنالین آموزش پذیرش میزان بودن دار( در زمینه معنی2008با نتایج دو )این پژوهش 

 پذیری آزمون و رؤیت بودن قابل سازگاری، پیچیدگی، نسبی، های مزیتبا ویژگی دانشجویان و علمی

 باشد.همسو می

( در زمینه درک 1391سهرابی و افشار )با نتایج پژوهش اکبری، چشمههای پژوهش همچنین یافته

های با یافته ،موتورها و ابرموتورهای جستجوپیچیدگی توسط کاربران نسبت به صفحات ساده و پیشرفته 

 یهاپایگاه ویژگیهای دار بودن درک( در ارتباط با معنی1391نظری، خسروی و باب الحوائجی )پژوهش 

حیدری، باشد. نتایج پژوهش  راستا میهم علمی، هیات عضو زنان توسط آنها پذیرش و اطالعاتی پیوسته

 توسط الکترونیکی اطالعاتی منابع پذیرش بر موثر ( نشان داده بود که عوامل1393پور )علیزاده اقدم و حمدی

دار است و در راستای پژوهش حاضر ایران معنی شناسی دانش و اطالعات علم هایگروه علمی هیئت اعضای

 ( در1393عباداللهی، چشمه سهرابی و نوشین فرد )های پژوهش نتایج این پژوهش با یافته است. همچنین

ر نمایه افزم انرپذیرش بر آوری شاعه نواپنجگانه ی هایژگیودار و مثبت مستقیم، معنی تاثیرارتباط با داشتن 

 همخوانی دارد.  ،عمومیی کتابخانه هااران توسط کتابدنشریات 

یری، سازگاری پذسیون چند متغیره نشان داد از بین متغیّرهای مستقل، متغیّرهای آزمونهمچنین نتایج رگر

 27داری در پذیرش رایانش ابری هستندکه در مجموع های معنیبینو عدم احساس نیاز به رایانش ابری پیش

 .  کننددرصد از واریانس متغیّر وابسته را تبیین می

رایانش ابری کی و علوم پزش زیتبر دانشگاه یهاکتابخانه کتابدارانت که توان گفها میبا توجه به یافته

 مزیت نسبی، پیچیدگی، سازگاری و آزمونهای اند و خصیصهتر از حد متوسط پذیرش نمودهرا در حد پائین

 در پذیرش رایانش ابری تاثیر دارند. همچنین نظریهپذیری، فرصت آزمون و عدم احساس نیاز به رایاش ابری 

 یهاکتابخانه کتابدارانهای رایانش ابری توسط ( در زمینه درک خصیصه2003اشاعه نوآوری راجرز )

 ، آزمون شد و نتایج به دست آمده از طریق تحلیل عامل، مورد تائید قرار گرفت.و علوم پزشکی زیتبر دانشگاه

در چند سال  و علوم پزشکی زیتبر دانشگاه یهاکتابخانه کتابداراناستفاده و پذیرش رایانش ابری توسط 

ها، کمبود فضا، کمبود بودجه و ... گذشته رواج پیدا کرده است و برای همگام شده با تغییرات فناوری

اده را ناگزیر خواهند بود از رایانش ابری نهایت استف و علوم پزشکی زیتبر دانشگاه یهاکتابخانه کتابداران

 ببرند.
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 کاربردی پیشنهادهای 

 اناتیامک و ارائه ایجاد فرصت و ابری رایانش مزایای نسبی از رسانان اطالع و کتابداران نمودن آگاه .1

 .ای به کاربرانکتابخانه برای استفاده از رایانش ابری در جهت ارائه خدمات

 دانش و اطالعات علم رشته دانشجویان و کتابداران برای آموزشی یهاکارگاه و هادوره ایجاد. 2

 ضعیتو بهبود در جهت نوظهور فناوری این تواناییهای و قابلیت و امکانات با کردن آشنا جهت در شناسی

 .آن پذیرش

د در توانهایی که میتالش برای شناخت عوامل اثرگذار بر پذیرش رایانش ابری و رفع محدودیت. 3

 آهنگ پذیرش رایانش ابری وقفه ایجاد کند.

 آینده هایپژوهش برای پیشنهادهایی 

های نوظهور بر اساس نظریه اشاعه نوآوری . بررسی میزان شناخت و استفاده کتابداران از فناوری1

  راجرز 

 و فرهنگی فناوری، سازمانی، شخصی،سایر متغیرهای اثرگذار در پذیرش رایانش ابری ) . بررسی2

 بر اساس نظریه اشاعه نوآوری راجرز اجتماعی(

 پیامدهای عدم: جمله از راجرز نوآوری اشاعة نظریة عوامل سایر مبنای بر دیگر هایپژوهش انجام. 3

 های عصر حاضررایانش ابری و همگام نشدن با پیشرفت پذیرش

نوآوری در بین اعضای هیات علمی گروههای علم  اشاعة نظریة مبنای بر مشابه هایپژوهش انجام .4

آموزش دهندگان دانشجویان جهت شغل اطالعات و دانش شناسی کشور به عنوان تربیت کنندگان و 

ا و مراکز هتوانند به عنوان مسئول کتابخانهکتابداری و دانشجویان این رشته با این هدف که آنها در آینده می

 اطالع رسانی نقش ایفا نمایند.

 

 منابع

و مرکز تحقیقات  آزمایشگاه(. رایانش ابری. 1389اکبری، محمد کاظم، سرگلزایی جوان، مرتضی)
 بازیابی شده از: .امیرکبیر صنعتی دانشگاه ابری رایانش

http://docs.occc.ir/books/Main%20Book-20110110_2.pdf 
 و موتورها پذیرش روند و وضعیت (. تحلیل1390افشار، ابراهیم ) اکبری، مریم، چشمه سهرابی، مظفر،

دازش و پژوهشنامه پر .نوآوری اشاعه نظریه براساس اصفهان دانشگاه کاربران بین در جستجو ابرموتورهای
 .984-961(،4)27.اطالعات مدیریت
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 از آموزشی یهانوآوری زمینة در جهانی تجارب (.1391منطقی، مرتضی )تورانی، حیدر، آقایی، امیر، 

. های آموزشیفصلنامه نوآوری. ایران عمومی آموزش در نوآوری اجرای و پذیرش تولید، هایشیوه منظر

11(43 ،)41-7. 

 یها ینوآور فصلنامه. آموزش حوزة در ینوآور انتشار ةینظر یبررس(. 1387) یعل خواه، ینیحس
  .151-178 ،(26)7. یآموزش

 منابع پذیرش ( عوامل موثر بر1393پور، افشین )حیدری، غالم رضا، علیزاده اقدم، محمد باقر، حمدی

 اساس بر ایران شناسی دانش و اطالعات علم یهاگروه علمی هیئت اعضای توسط الکترونیکی اطالعاتی

 .149-128(، 3)16. فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی .راجرز نوآوری اشاعه نظریه
 عزت ترجمه. یفرهنگ انیم یافتیره: هاینوآور رسانش(. 1369) اف کر،یشوم دیفلو ،ام ورتا راجرز،

 .رازیش دانشگاه نشر: رازیش. ییفنا ابوطالب و یکرم اهلل

تمیس در هاینوآور ندیفرآ رشیپذ و انتشار دامنه و گستره(. 2010) رنبرگیب ژاکوب، ی،سایس ،یسلش

، (2)18. اطالعات تیریمد و یحسابدار یالملل نیب مجله. زاده یمشهد جواد ترجمه .تیریمد یحسابدار های

139-118. 

 دو بر تاکید با ملی یهاطرح در اجتماعی مشارکت جلب و جمعی یهارسانه(. 1378) قیهر ضحاکی،

. هارسانه یخبر خدمتهای  دبیران برنگرش تحلیلی رویکردی: اجتماعی سازی هشیار و هانوآوری نشر تئوری

 .تهران ،تهران طباطبایی عالمه دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامهپایان

فناورانه موثر بر پذیرش (.تحلیل عوامل 1392عبادالهی، نوراهلل، چشمه سهرابی، مظفر، نوشین فرد، فاطمه )

سی . فصلنامه دانش شنافناوری بر اساس نظریه اشاعه نوآوری راجرز: مورد پژوهشی نرم افزار نمایه نشریات
 .79-92(، 27)7. )علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات(

 شنهادیپ ارائه: یابر انهکتابخ تا یابر انشیرا از(. 1391) افسون پور، ثابت ،نادر نه،ینقش ،وفا قبادپور،

 .858-877 ،(4) 28. اطالعات تیریمد و پردازش پژوهشنامه. یابر انشیرا الگو با کتابخانه یطراح

اطالعاتی  یهاپایگاه هایویژگی( 1391نظری، فریبا، خسروی، فریبرزف، باب الحوائجی، فهیمه )

-95(،13)4پژوهشی زن و فرهنگ.  –هیات علمی. فصلنامه علمی  عضو زنان توسط آنها پذیرش و پیوسته

107. 

 یادگیری هایسرویس در ارائة ابری رایانش هایمدل کارایی ارزیابی( 1392وکیلی، گلناز )

 .1174-1147(، 4)29. اطالعات تیریمد و پردازش پژوهشنامهالکترونیکی. 

 فصلنامه. پرورش و آموزش در هانوآوری اشاعه در جمعی و فردی ارتباط نقش(. 1385) هنازش هاشمی،
 .149-115 ،(15)5 ،آموزشی هاینوآوری
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 مقدمه 

         

رتبه بر اساس 

 فراوانی

رتبه بر اساس 

 دارفراوانی وزن

ک
اپ

ری
جا

ی ت
ها

 

 1 1 1 1 64.98 160 62.96 17 پارس آذرخش

 8 5 5 4  42.32 104.2  40.74 11 پروان پژوه

 2 2 2 2 63.36 156 59.25 16 پیام مشرق

 4 2 3 2  56.37 138.8 59.25 16 پاسارگاد

 9 6 6 5  30.62 75.4  29.62 8 مبین سافت

 7 4 4 3  48.41 119.2  48.14 13 سیمرغ

 5 4 2 3 50.04 123.2 48.1 13 کتابیار پند

 - - - - - 876.8 348 94 جمع

ک
اپ

ده
 ش

حی
طرا

ی 
ها

 

 3 1 1 1  59.95 147.6  62.96 17 دانشگاه فردوسی

 6 3 3 2  48.65 119.8  51.85 14 دانشگاه تهران

 - - - - - 267.4 114.8 31 جمع

 
 - - - - - 1144.2 462.87 125 جمع کل

( مشاهده 17های جستجو، در دانشگاه فردوسی مشهد و پارس آذرخش ) هر دو بیشترین فراوانی قابلیت

بندی باشد، نرم افزار پارس آذرخش از نظر دار مالک رتبهشود این در حالی است که اگر فراوانی وزنمی

 های جستجو در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن نرم افزارهای پیام مشرق، و سپس دانشگاه فردوسیقابلیت

 مشهد است. کمترین فراوانی و فراوانی وزن دار را نیز مبین سافت دارا است. 

 است؟ چگونه مرور یهاتیقابل نظر های ایران ازدانشگاه یهااپک تیوضعپرسش سوم: 

های طراحی های مرور در اپکهای تجاری ضعیف و حضور قابلیتهای مرور در اپکحضور قابلیت

درصد  50های ایران ضعیف و بسیار کمتر از های مرور در اپک های دانشگاهشده صفر است. حضور قابلیت

ها تعیین تمام آن برای 7های مرور را تایید و وزنی بیشتر از است. این در حالیست که متخصصان، قابلیت

 اند.نموده
 ن دارهای مرور بر اساس فراوانی و فراوانی وزهای دانشگاهی در قابلیتبندی اپک. رتبه2جدول 
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 یفراوان هااپک گروه
 درصد

 یفراوان

 یفراوان

 وزن

 دار

 درصد

 یفراوان

 دار وزن

 رب رتبه

 اساس

 یفراوان

 بر رتبه

 اساس

 یفراوان

 داروزن

 هابر اساس تمامی اپک

 رب رتبه

 اساس

 یفراوان

 ساسا بر رتبه

 یفراوان

 داروزن

ک
اپ

ها
 ی

جار
ت

 ی

 1 1 1 1  46.34 15.2  50 2 آذرخش پارس

 - - - -  0 0  0 0 پژوه پروان

 - - - -  0 0  0 0 مشرق امیپ

 - - - -  0 0  0 0 پاسارگاد

 - - - -  0 0  0 0 سافت نیمب

 2 2 2 2  24.39 8  25 1 مرغیس

 - - - -  0 0  0 0 کتابیار پند

 - - - - - 23.2 75 3 جمع

ک
اپ

ها
 ی

اح
طر

 ی
ده

ش
 

 - - - -  0 0  0 0 یفردوس دانشگاه

 - _ - -  0 0  0 0 تهران دانشگاه

 - - - - 0 0  0  0 جمع

 - - - - - 23.2 - 3 کل جمع 

فراوانی  4)از  2سازد بیشترین فراوانی مرور در اپک پارس آذرخش با فراوانی مشخص می 2جدول 

ه اول ها رتبدر فراوانی و فراوانی وزن دار در دسته تجاری و کل اپک شود. این اپکمورد انتظار( مشاهده می

ه شود. برای آن دستهای طراحی شده مالحظه نمیهای مرور در هیچ یک از اپکرا کسب کرده است. قابلیت

ور ای مرهای تخصیص نیافته است. نبود قابلیتها صفر شده، رتبهدار آنها که فراوانی و فراوانی وزناز اپک

های مرور را اپک هیچ یک از قابلیت 7اپک مورد بررسی  9اپک از دسته تجاری نیز روشن است. از   5در 

 های مرور را ندارند.های ایران هیچیک از قابلیتهای دانشگاهدرصد اپک 77.7ندارند. به عبارتی 

 ونهچه نمایچ یهاتیقابل نظر های ایران ازدانشششهاه یهااپک تیوضشش پرسششچ چرار   

 است؟

قابلیت(   23های نمایش در اپک سیمرغ )قابلیت نمایش بیشترین فراوانی قابلیت 63از میان 

ه ها، بکدام از قابلیتقابلیت نمایش است. هیچ 2وکمترین فراوانی مربوط به اپک مبین سافت با تنها 

از مورد  14های تجاری و طراحی شده رعایت نشده و درصدی در تمامی اپک 100صورت 

 خیتار اساس بر سازیمرتب ،شده جستجو مدرک یبرا "دیخر محل" ارائهها؛ شامل قابلیت

 ،دیجد به میقد از یسازمجموعه  خیتار اساس بر  سازیمرتب، میقد به دیجد از یسازمجموعه
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 ، (مجموعه در موجود سفارش، دست در ن،یآنال) منبع به یدسترس نحوه اساس بر یمحدودساز

، صدا رمتف اساس بر شیپاالی، بعد سه اءیاش فرمت اساس بر شیپاال، ژانر/فرم اساس بر شیپاال

 رب شیپاال، کروفرمیم فرمت  اساس بر شیپاال،  (datasets) داده مجموعه فرمت اساس بر شیپاال

 در دهش یابیباز رکورد شینما،  دادیرو/کنفرانس اساس بر شیپاالی، قیموس نت فرمت  اساس

 بر) شده یابیازب رکورد اساس بر کاربر به کتابخانه نیترکینزد شینما، کاربران ریسا هایفهرست

یچ یک ؛ در هموضوع همان با ییرکوردها به وندیپ، (کننده جستجو فرد ییایجغراف اطالعات اساس

 شود.های تجاری و طراحی شده مشاهده نمیاز اپک
 نمایش بر اساس فراوانی و فراوانی وزن دار هایهای دانشگاهی در قابلیتبندی اپک. رتبه3جدول 

 یفراوان ها اپک گروه
 درصد

 یفراوان

 وزن یفراوان

 دار

 درصد

 یفراوان

 دار وزن

 رب رتبه

 اساس

 یفراوان

 بر رتبه

 اساس

 یفراوان

 داروزن

 هابر اساس تمامی اپک

 رب رتبه

 اساس

 یفراوان

 ساسا بر رتبه

 یفراوان

 داروزن

ک
اپ

ها
 ی

جار
ت

 ی

 3 2 3 2 36.57 192.6 34.92 22 آذرخش پارس

 5 4 5 4 30.99 163.2 30.15 19 پژوه پروان

 4 3 4 3 33.19 174.8 33.33 21 مشرق امیپ

 2 2 2 2 37.56 197.8 34.92 22 پاسارگاد

 9 8 7 6 3.49 18.4 3.17 2 سافت نیمب

 1 1 1 1 38.36 202 36.5 23 مرغیس

 8 7 6 5 16.6 87.6 15.87 10 کتابیار پند

 - - - - - 1036.4 - 119 جمع
ک

اپ
ها

 ی
اح

طر
 ی

ده
ش

 
 6 5 1 1 25.10 132.2 23.8 15 یفردوس دانشگاه

 7 6 2 2 20.55 108.2 19.04 12 تهران دانشگاه

 - - - - - 240.4 - 27 جمع

 - - - - - 1276.8 - 146 کل جمع 

های طراحی شده از وضعیت تجاری به نسبت اپک هایسازد که اپکمشخص می 3جدول  

در فراوانی و فراوانی وزن دار گروه خود  1بهتری برخوردارند. سیمرغ از دسته تجاری با حفظ رتبه 

ها رتبه نخست را کسب کرده است.  پاسارگاد نیز با حفظ رتبه بر اساس فراوانی و و گروه کل اپک
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. اندآذرخش رتبه سوم را در فراوانی وزن دار کسب کرده های دوم، و پارسدار رتبهفراوانی وزن

 قابلیت( است. 23قابلیت( و بیشترین در سیمرغ ) 2کمترین فراوانی در مبین سافت )

 یهاتیقابلها )سششایر قابلیت نظر های ایران ازدانشششهاه یهااپک تیوضشش پرسششچ پمج   

 است؟ چهونهمحدودسازی به نوع مدرک( 

( متعلق به 14ها، بیشترین فراوانی )یعنی های رعایت شده در اپکسایر قابلیتاز نظر فراوانی 

ر خود ها را در رابط کاربباشد. اپک مبین سافت هیچ یک از سایر قابلیتاپک تجاری سیمرغ می

های محدودسازی به نوع های مورد بررسی دارای تمامی قابلیتلحاظ نکرده است. هیچ یک از اپک

 یجستجو ،یجستجو در انتشارات دولت درصد( شامل22.22قابلیت ) 27قابلیت از  6مدرک نیستند. 

بر  شیپاال ،یجستجو در منابع خبر ،ییایجغراف یهاجستجو در داده لم،یف ی، جستجو"ید  یس"

ای هدر هیچ کدام از اپک و ...(؛ نیمدال نک،یجستجوشده )مانند اسپرل یاطالعات گاهیاساس پا

 ایران وجود ندارد.  هایدانشگاه
ها )محدودسازی به نوع مدرک( بر اساس فراوانی و های دانشگاهی در سایر قابلیتبندی اپک. رتبه4جدول 

 دارفراوانی وزن

درصد  فراوانی هااپک گروه

 فراوانی

فراوانی 

وزن 

 دار

درصد 

فراوانی 

 وزن دار

رتبه بر 

اساس 

 فراوانی

رتبه بر 

اساس 

فراوانی 

 داروزن

 هااس تمامی اپکبر اس

 رتبه بر

اساس 

 فراوانی

رتبه بر اساس 

فراوانی 

 داروزن

ک
اپ

ی
جار

ی ت
ها

 
 1 2 1 2 51.86 116.6 48.14 13 پارس آذرخش

 6 3 5 3 24.02 54 22.22 6 پروان پژوه

 2 2 2 2 50.53 113.6 48.14 13 پیام مشرق

 8 4 6 4 14.76 33.2 14.81 4 پاسارگاد

 - - - - 0 0 0 0 سافتمبین 

 3 1 3 1 50.17 112.8 51.85 14 سیمرغ

 4 3 4 3 24.8 55.8 22.2 6 کتابیار پند

 - - - - - 430.2 - 50 جمع

ک
اپ

ی 
ها

ده
 ش

حی
طرا

 

 7 4 3 2 16.99 18.2 14.81 4 دانشگاه فردوسی

 6 دانشگاه تهران

 

22.22 

 

40 

 

24.1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

5 
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 - - - - - 114 - 16 جمع

 - - - - - 544.2 - 66 جمع کل 

های درصد  فراوانی را در قابلیت 51.85سازد که اپک تجاری سیمرغ مشخص می 4جدول 

دار محدودسازی به نوع مدرک دارا است. اپک تجاری پارس آذرخش نیز بیشترین فراوانی وزن

های با عدم رعایت قابلیت ها را دارد. مبین سافتگروه خود و فراوانی وزن دار کل اپک

محدودسازی به نوع مدرک آخرین رتبه را در فراوانی و فراوانی وزن دار کسب نموده است.  رتبه 

 است.  2ها پیام مشرق در تمام جایگاه

دار رتبه سوم را دارد. هاست، در فراوانی وزنفراوانی گروه خود و کل اپک 1سیمرغ که رتبه 

 ها ترسیم شده است. در برخیهای کسب شده در هر یک از مقولهرتبه برای مقایسه بهتر  5جدول 

ای برای های قبل عالمت خط تیره قرار گرفت و رتبهها فراوانی صفر است که در جدولاز قابلیت

ها در یک نمای کلی مدنظر است و همچنین ها لحاظ نشد. از آن جایی که مقایسه میان اپکآن

قوله، آخرین اند نیز در همان مهایی که فاقد قابلیت بودهه، آن دسته از اپکامکان محاسبه میانگین رتب

غ، های پارس آذرخش و سیمرهای مرور به جز اپکاند؛ به طور مثال در قابلیترتبه را دریافت کرده

ه در نظر گرفت 3ها رتبه اند لذا پس از رتبه اول و دوم برای همه آنها بودهها فاقد قابلیتسایر اپک

 شد.

 

 

 
 هاهای جستجو، مرور، نمایش و سایر قابلیتهای کسب شده در هر یک از مقولهکرد رتبه. درهم5جدول 

 میانگین رتبه هاسایر قابلیت نمایش مرور جستجو هااپک

به 
 رت

ین
نگ

میا
س 

سا
ر ا

ه ب
رتب

ی(
وان

فرا
(

س 
سا

ر ا
ه ب

رتب
 

 
زن

ی و
وان

فرا
ه )

رتب
ن 

گی
میان

د
ر(

ا
 

نی
اوا

 فر
س

سا
ر ا

ه ب
رتب

 

زن
ی و

وان
فرا

س 
سا

ر ا
ب

دار
 

نی
اوا

 فر
س

سا
ر ا

ب
ی  

وان
فرا

س 
سا

ر ا
ب

زن
و

دار
 

نی
اوا

 فر
س

سا
ر ا

ب
ی  

وان
فرا

س 
سا

ر ا
ب

زن
و

دار
 

نی
اوا

 فر
س

سا
ر ا

ب
ی  

وان
فرا

س 
سا

ر ا
ب

زن
و

دار
 

نی
اوا

 فر
س

سا
ر ا

ب
زن 

ی و
وان

فرا
س 

سا
ر ا

ب
دار

 

 1 1 1.5 1.5 1 2 3 2 1 1 1 1 پارس آذرخش

 8 6 5.5 3.75 6 3 5 4 3 3 8 5 پروان پژوه
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 2 3 2.75 2.5 2 2 4 3 3 3 2 2 پیام مشرق

 4 4 4.25 2.75 8 4 2 2 3 3 4 2 پاسارگاد

 9 8 6.5 5.5 5 5 9 8 3 3 9 6 مبین سافت

 3 2 3.25 2 3 1 1 1 2 2 7 4 سیمرغ

 6 7 5 4.25 4 3 8 7 3 3 5 4 کتابیار پند

 5 5 4.75 3.25 7 4 6 5 3 3 3 1 دانشگاه فردوسی

 7 6 5.25 3.75 5 3 7 6 3 3 6 3 دانشگاه تهران

کرد در فراوانی و فراوانی وزن دار، رتبه نخست را در درهم 1.5پارس آذرخش با کسب میانگین رتبه 

ا سه را ها نیز رتبه یک تهای کسب شده به خود اختصاص داده است. این اپک در تفکیک سایر مقولهرتبه

آذرخش، سیمرغ رتبه دوم را در فراوانی و پیام مشرق رتبه دوم را در فراوانی کسب نموده است. پس از پارس 

وزن دار کسب نموده است. رتبه سوم هم به پیام مشرق بر اساس فراوانی و سیمرغ بر اساس فراوانی وزن دار 

 ها آخرین رتبه را کسب کرده است. تعلق گرفته است. مبین سافت در تمام مقوله

های مختلف در فراوانی و فراوانی وزن دار از این ی یک )جایگاه نخست( مقولهرتبهدر حالی که تعداد 

 1رتبه اول(، فردوسی مشهد ) دارای  3رتبه اول(، سیمرغ )دارای  5قرار بوده است: پارس آذرخش )دارای 

ای قولهرا کسب نموده است. پیام مشرق در هیچ م 1ها پارس آذرخش رتبه کرد مقولهرتبه اول(، در درهم

ها جایگاه خوبی دارد )رتبه دوم بر اساس فراوانی وزن دار و را کسب ننموده، اما در درهم کرد اپک 1رتبه 

ارد های تکراری کمتری وجود ددار، رتبهبندی بر اساس فراوانی وزنرتبه سوم بر اساس فراوانی(. در رتبه

تکراری  هایها رتبهها در تمام مقولهاس فراوانی اپکبندی بر اس)تنها در مرور(. این در حالی است که در رتبه

 ندار نسبت به فراوانی این است که با توجه به وزبندی بر اساس فراوانی وزنوجود دارد . یکی از مزایای رتبه

های رتبه کردهای تکراری را کاهش داده و نتیجه ارزیابی دارای دقت بیشتری است. در درهمها، رتبهقابلیت

ای ههای تجاری بسیار بهتر از اپکها، اپکشده در چهار مقوله جستجو، مرور، نمایش و سایر قابلیت کسب

ه اند. از سویی در بین سهای طراحی شده رتبه پنجم به بعد را کسب کردهاند؛ اپکطراحی شده ظاهر شده

 د بهتر طراحی شدهاپک طراحی شده مورد بررسی در پژوهش در اکثر موارد اپک دانشگاه فردوسی مشه

 است. 

 گیرینتیجه

ا )بر هها در چهار مقوله جستجو، مرور، نمایش و سایر قابلیتبه طور کلی بر اساس میانگین رتبه اپک

(، پارس آذرخش رتبه نخست، و رتبه دوم و سوم نیز به سیمرغ و پیام مشرق )هریک با یک 9اساس جدول 

ا رتبه هوانی وزن دار( تعلق گرفت. مبین سافت نیز در تمام مقولهرتبه دوم و یک رتبه سوم در فراوانی و فرا
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 آخر را کسب کرده است. 

افزار دیجیتالی آذرخش ( حاکی از آن بود که نرم1393ارسی، نشاط و علیپورحافظ )های محمدییافته

مند رور بهرههای جستجو و مدرصد از قابلیت 14/77افزار کتابخانه دیجیتالی پاپیروس درصد و نرم 86/92

های پژوهش حاضر نیز نشانگر آن است که رتبه نخست به اپک پارس آذرخش در مجموع هستند. یافته

نظران ایرانی در ( به این یافته رسید که صاحب1384های جستجو و مرور تعلق یافته است. زوارقی )قابلیت

خش، آذرد حال آنکه وب اپک پارسها، بیشترین آشنایی و استفاده را از وب اپک نوسا دارنزمینه اپک

ی وارسی پژوهش بدست آورد. در پژوهش حاضر نیز هرچند سیمرغ در بیشترین میزان نمرات را از سیاهه

ها )محدودسازی به نوع مدرک( نیز جایگاهی های نمایش رتبه اول را کسب کرده و در سایر قابلیتقابلیت

مقوله جستجو، مرور و همچنین به طور کلی بر اساس  بهتر از پارس آذرخش دارد، لکن پارس آذرخش در

 توان پذیرفت که گذر زماندار رتبه نخست را کسب کرده است. بر این اساس میفراوانی و فراوانی وزن

منجر به بهبود وضعیت نرم افزار پارس آذرخش شده است. مجیری، رخش، نه روزیان، اردستانی و موسوی 

ش خود ای در پژوهافزارهای کتابخانهزار نوسا از شش ویژگی مورد مقایسه نرماف( رضایت کاربران نرم1391)

ربر و های رابط کاربر، یادگیری رابط کاافزار، صفحه نمایش اطالعات، واژگان و پیامیعنی وضعیت کلی نرم

ذرخش آای قرار داشت. پارسافزارهای کتابخانهراهنمای رابط کاربر در سطح باالتری نسبت به سایر نرم

ای هوکاوش در رتبه دوم و پیام و نمایه در رتبه سوم قرارگرفتند. در پژوهش حاضر نیز سیمرغ در قابلیت

ها )محدودسازی به نوع مدرک( وضعیتی بهتر از پارس آذرخش دارد. بر این اساس نمایش و سایر قابلیت

 .سایر همتایان خود است بینی شده، بیشتر ازتوان پذیرفت که در اپک سیمرغ تنوع مدارک پیشمی

 50و در مقوله مرور،  های جستجواز قابلیت 62.96ها، در مقوله جستجو پارس آذرخش در بهترین حالت

های مرور را داراست. در مقوله نمایش اگر چه نوسا بیشترین امتیاز را دارد اما درصد فراوانی درصد از قابلیت

را کسب کرده است.  51.85ها نیز نوسا درصد فراوانی بلیتاست و در مقوله سایر قا 36.50کسب شده آن 

با لحاظ کردن هر دو ویژگی نمایشی را ها اپک( که نمرات 1385پهلو و زوارقی )های فرجدر مقایسه با یافته

، 63.47، اراکل 74.92، پیام 79.24، نوسا 85.49: پارس آذرخش چنین به دست آورده استو رابط کاربری، 

های دانشگاهی ایران متناسب با توان چنین نتیجه گرفت که اپکمی 27.22، و گنجینه 56.04ایران داک 

اند. امتیازهای به دست آمده در فرج پهلو و سرعت تغییرات روز و معیارهای جدید، روزآمدسازی نشده

  سازد.( و درصد فراوانی کسب شده در پژوهش حاضر این واقعیت را آشکار می1385زوارقی )

های محمود نشانگر آن است ( دانست. یافته2008توان این موضوع را همسو با یافته محمود )چنین میهم

و از کشورهای توسعه یافته  های وب پایه بومی در پاکستان تنها به تامین امکانات پایه بسنده کردهکه اپک

 فاصله قابل توجهی دارند.

های درصد است. یکی از قابلیت 40ها کمتر از اپک های نمایش، درصد فراوانی تمامیدر بخش قابلیت
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ج است. های پاالیش نتایهای دانشگاهی ایران بوده، انواع قابلیتویژه در این بخش که کمتر مورد توجه اپک

ای مورد اپک کتابخانه 123ها را یکی از اشکاالت ( نیز نبود امکان پاالیش در برخی اپک2008می و ونگ )

( چندان زیاد نیست اما وی نیز این قابلیت 2018اند. اگر چه معیارهای ارزیابی گوپتا )کرده بررسی خود عنوان

 را در فهرست معیارهای خود گنجانده است.

سل بعد های نهای پیوسته بعد از ظهور فهرست( با هدف شناسایی پیشرفت فهرست2011یانگ و هافمن )

دانشگاه را به طور تصادفی انتخاب و بررسی کرد.  260کانادا، های ایاالت متحده و های دانشگاهدر کتابخانه

های مورد بررسی در این دو کشور دارای نقاط ضعفی هستند و های ایشان نیز نشانگر آن است که اپکیافته

( که 2011تا رسیدن به فهرست نسل بعد فاصله دارند. مشابه این وضعیت در پژوهش مدوسدان و اگراوال )

یمی از های وی تنها نای هندوستان را بررسی کرده، صادق است؛ بر اساس یافتهایه کتابخانههای وب پاپک

های مورد ها در اپکاند. انتظار نداریم که تمامی قابلیتهای مورد بررسی رتبه متوسط را دریافت کردهاپک

شده  اما امتیاز کسبهای نسل بعد است ها مربوط به اپکبررسی وجود داشته باشد برخی از این قابلیت

 های فعلی را با آن چه باید باشند روشن سازد.تواند فاصله اپکمی

ازی ها)محدودسهای جستجو، مرور، نمایش و سایر قابلیتکرد قابلیتهای تجاری در درهمبرتری اپک

درک( ها )محدودسازی به نوع مطور که در مرور، نمایش و سایر قابلیتبه نوع مدرک( واضح است. همان

 اند، در فراوانیهای تجاری عمل نمودههای طراحی شده بهتر از اپکای که اپکنیز چنین است. تنها مقوله

اری از نظر های تجتوان پذیرفت که به طور کلی اپکهای جستجو است. بر این اساس میمربوط به قابلیت

های تجاری از آنجا که اند. اپکهای طراحی شده عملکرد بهتری داشتههای مورد بررسی از اپکقابلیت

برای  ها عاملیشوند وکیفیت محصوالت آنکننده و با اهداف تجاری ساخته میهای تولیدتوسط شرکت

 افزار تجربه بیشتری کسب نموده،افزایش فروش محصول است، و نیز احتماال در روندهای روزآمدسازی نرم

با خانواده مشتریان خود که متخصصان علم اطالعات و و برای تولید بهتر از مساعدت، دانش و همفکری 

اطبان نمایند، لذا در مسیر پاسخگویی به نیازهای مخشوند، استفاده میدانش شناسی و کتابداران را نیز شامل می

اند. فروش محصول به چندین دانشگاه و سازمان بجای طراحی برای یک دانشگاه، تر عمل نمودهخود موفق

وده است. تر بها مقرون به صرفهه و انرژی، نیروی انسانی و سایر نیازهای طراحی و ساخت اپکدر تامین بودج

د باشها تولید محصول خود میهای دانشگاهی تجاری که هدف اصلی آنهای سازنده اپکهمچنین شرکت

تر در زمان و قریزی دقیدر بروزرسانی و رفع معایب تولیدات قبلی خود و بکارگیری دانش جدید نیز برنامه

های مورد ها از نظر قابلیتبودجه و تمرکز بر تولید و رفع نیازهای مخاطبان خود دارند و لذا برتری نسبی آن

 پذیر بود. بینیبررسی، پیش

های نسل بعد و ابزارهای کشف منبع است، نوعی تغییر اساسی در از آن جایی که حرکت به سمت اپک

ای نیاز است.  اما به طور منطقی، بر اساس نقاط ضعف به دست آمده بخانههای کتارویکرد طراحان نظام
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 توان به ارائه دو پیشنهاد کلی پرداخت.می

-نشگاهها و داشود شرکتهای مرور، پیشنهاد میهای مورد بررسی از نظر قابلیتبا توجه به ضعف اپک

ها از این جنبه روزرسانی و تقویت اپکها )تجاری و طراحی شده( در جهت به های طراحی کننده اپک

 تالش کنند.

های مورد بررسی مشاهده شد های شناسایی شده در اپکدرصد قابلیت 60از آن جایی که کمتر از 

-ا در مقولهههای دانشگاهی فارسی به نظر متخصصان و اولویت قابلیتشود در روزآمدسازی اپکپیشنهاد می

ید که های جدسازی قابلیتها توجه شود و به ویژه در جهت پیادهقابلیت های جستجو، مرور، نمایش و سایر

 ریزی گردد.های برتر جهان مشاهده شده است، برنامههای دانشگاهدر اپک

ش توانند نقاط ضعف خویهای دانشگاهی ایران میافزاری اپکهای نرمتر، هر یک از تیمبه شکل جزئی

 یی نموده و در جهت رفع آن اقدام نمایند.را در مقایسه با سایر رقبا شناسا
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