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Abstract 

Background and Objectives: Cloud computing technology is one of the emerging 

technologies that is going to transform managing and using information in the web and other 

information basis. This technology will change information managers’ approach in sharing 

information in data warehouses. Through using this technology in academic libraries, 

especially in digital academic libraries, we can save users’ time, and also help them to access 

their resources in short time in anywhere and every time. In a word, academic libraries, by 

using this technology, can make use of other library digital materials in the remote manner 

and without any ownership, so this is the mean of access to the resources by everyone in 

every time and every place. By using this kind of useful technology in the important and 

high level kind of Library and Information Science center (Academic Libraries), we can 

reach to the new kind of Library, names "Cloud Library". Cloud library is the library that is 

different from other traditional libraries, in goal and also applications, and even in kind of 

librarians. In this regard the main purpose of this study is to identify the current status of 

applying cloud computing technology in digital academic library researches in order to 

extract research gaps, and to represent their applied research methods. 

Methodology: Systematic review has developed as a specific methodology for searching for, 

appraising and synthesizing findings of primary studies, and has rapidly become a 

cornerstone of the evidence-based practice and policy movement. And also systematic 

review methodology can be distinguished from narrative reviews of the literature through 

its emphasis on transparent, structured and comprehensive approaches to searching the 

literature and its requirement for formal synthesis of research findings. Also this method, 

based on the steps that introduced by Kitchenham and Charters, is used to do this study. In 



 

 
 

fact researchers in this study traversed three main steps entitled survey design, literature 

review, and writing survey report. Factually, 9 distinctive works had done to do this study. 

In this regard, researchers tried to identify related resources and deeply studied them after 

filtering unrelated resources. Reading titles, abstracts and in a few cases reading 

introduction and conclusions helped us to extract some irrelevant resources that were 

retrieved in the search stage. Afterwards the remained studied resources were clustered in 3 

clusters entitled cloud computing technology acceptance and security, problems and 

challenges, application of cloud computing in academic libraries. 

Findings: The findings showed that in total, 28 works, including 10 internal and 18 external 

works in the field of cloud computing and digital library have been published so far. Of 

these 28, the largest percentage of research is on the impact of cloud computing on library 

management and services, with 32%. Factors affecting cloud computing acceptance are at 

28%, and the three areas are "Security, Problems and Challenges of Cloud Computing", 

"Cloud Computing in Academic Libraries", and "Cloud Libraries", with 11% each. Lower 

(third). Finally, the lower-level (fourth) domain of "cloud computing in digital libraries" has 

received 7% of research attention. Finally, the area of "cloud computing in academic digital 

libraries", which also represents the current research gap, is at the bottom of the list with no 

research (zero percent). Other findings of the study can be attributed to the research 

methodology which indicates that most of the research in the field of cloud computing has 

been done in digital and academic libraries with a quantitative approach of 25 cases and a 

survey method of 11 cases out of 25; Few studies have been conducted in 3 cases using a 

qualitative approach or a hybrid approach. 

Discussion: Research in the field of cloud computing in academic digital libraries has shown 

that the field is still young and needs to be intentioned by the researchers interested in this 

field. On the other hand, the research methodology showed that using quantitative approach 

and using survey method in the studies of the researchers showed that this research method 

has the most importance in research. Finally, the research gap, namely, "Cloud computing 

in academic digital libraries" has not been interested by researchers, so it is hoped that this 

project will be a good start to pursue the present research field and eliminate the barriers to 

using cloud computing technology in academic digital libraries.
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 اند.ها مورد توجه قرار گرفتهدر پژوهش %7با  «یتالیجید یاهدر کتابخانه یابر انشیکاربرد را»حوزه 
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مقدمه و بیان مسئله   

ای غنی و ارائه روند و با در اختیار داشتن مجموعهشمار میبنای آموزش و پژوهش بهسنگ 1های دانشگاهیکتابخانه

خدمات مختلف، رسالت سنگینی در جهت تأمین نیازهای اطالعاتی استادان، دانشجویان، پژوهشگران برعهده دارند. بنابراین 

گو باشند ریزی شده و جامع پاسخای برنامهگونهترین خدمات، نیازهای آموزشی و پژوهشی آنان را بهباید بتوانند با ارائه مناسب

(Langenberg, 1996) .ز های معتبر دارای کتابخانه و یا مرکتوان گفت، وظیفه و رسالت تمامی دانشگاهجربه میبراساس ت

نابع مورد نیاز ها ماست. این کتابخانهسه گروه دانشجویان، استادان و پژهشگران رسانی، تأمین منابع اطالعات علمی برای اطالع

کنند که این تهیه نموده و اقدام به سازماندهی و اشاعه آن میهای مختلفی از جمله خرید، اهدا و یا مبادله خود را به شیوه

 های زیاد مالی و نیروی انسانی است.فرایندها خود نیازمند صرف هزینه

سط این ها توشود. توجیه این هزینههای دانشگاهی میمنابع و خدمات کتابخانهتأمین های هنگفتی صرف امروزه هزینه

ای خدمات ارتق برایها دانشگاه متولیانطورکلی هر چند دانشگاه حائز اهمیت خاصی است. به ها برای مسئوالن هرکتابخانه

تابی گذاری بازاین سرمایه الزم است گذاری مادی و معنوی دریغ ورزند، اماهای دانشگاهی نباید از هرگونه سرمایهکتابخانه

نشان داده ا گردد تای مؤثر و اقتصادی ارائه خدمات به شیوهسعی شود که  شایسته استرو، عینی و ملموس داشته باشد. از این

مانی که ویژه زاست. به تنظیم شدههای دانشگاه و ارتقای کیفی جامعه دانشگاهی در راستای تحقق هدف اًها واقعشود که آن

اهی باید بتوانند این های دانشگهکننده نهایی قرار دارد، کتابخانابزار الکترونیکی برای دستیابی به اطالعات در دسترس استفاده

. (Powell, 1992)سزایی در آموزش و پژوهش مراجعان داشته است هها سهم بنکته را به اثبات برسانند که منابع و خدمات آن

-ها و مراکز اطالعهای اجتماعی کارکرد کتابخانهویژه عرصههای زندگی، بههای نو در همه عرصهاز طرفی با ورود فناوری

ع های هوشمند و مانند آنها نحوه دسترسی به منابتاپ، تبلت، گوشیسیم، لبهای بیهایی چون شبکهسانی با ورود فناوریر

گیری از شکل الکترونیکی و دیجیتالی در کنار شکل سنتی منابع است. در این اطالعات علمی دچار تغییر شده و نیازمند بهره

راکز روز نمایند؛ بنابراین این مها، خدمات خود را بهرسانی نیز باید به موازات ورود این فناوریها و مراکز اطالعمیان کتابخانه

مندی انشگاهی با بهرههای ددر کنار ارائه خدمات سنتی ناچار به ارائه خدمات اینترنتی، الکترونیکی و دیجیتالی هستند. کتابخانه

روز کردن امکانات و تجهیزات خود با دنیای فناوری، نیازهای اطالعاتی نار بهاند در کاز منابع دیجیتالی، تا حدودی توانسته

روزتر )ارائه توانند به ارائه خدمات بهتر، بهمی 2گیری از فناوری رایانش ابریکاربران را فراهم آورند؛ اما این مراکز با بهره

نیازهای اطالعاتی در کنار ارائه خدمات سنتی با  ترهای پیشین در جهت رفع بیشخدمات ابری( و نیز به دور از محدودیت

ن های دیجیتالی دانشگاهی به کتابخانه ابری، وجود منابع در ایهای بسیار کم گام بردارند. الزمه تبدیل شدن کتابخانههزینه

ت و رویکرد استفاده اگیری از امکانها به شکل دیجیتالی و یا تبدیل کردن منابع اطالعاتی به شکل دیجیتالی و بهرهکتابخانه

 اشتراکی است.

سریع رایانش ابری، ذخیره سعه  سایر فناوریبا تو ای ور فزایندهطهای دیجیتالی بههای اطالعاتی، کتابخانهسازی ابری و 

ای از منابع اطالعاتی توزیع شتتتده، بدون در نظر گرفتن شتتترایط کاربران را قادر به استتتتفاده از راه دور به طیف گستتتترده

همچنین یادگیری . (Du, 2018 & Xu به نقل از:؛ Cherukodan, Kumar, Kabir, 2013سازی فیزیکی، خواهد کرد )رهذخی

گستر های یادگیری دانشجویان از طریق فناوری مناسب وب جهانهای رایانش ابری، فرصتالکترونیکی با استفاده از سرویس

از موارد  (. غیرThamaraiselvi, 2017دهد )در هر زمان و هر مکان افزایش میرا با دسترسی به انواع منابع اطالعات دیجیتالی 

به با  یان شتتتده در ارتباط  با بهکارگیری رایانش ابری در کتابخانهب  کارگیری این فناوری، شتتتاهد اطالعهای دانشتتتگاهی، 

                                                           
1. Academic (university) libraries 
2. Cloud computing 
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طالعه ای دیجیتالی دانشگاهی از وضعیت مهمندان به حوزه رایانش ابری، کارشناسان و کتابداران کتابخانهپژوهشگران، عالقه

های تدریس و فرایندهای آموزشی و مزایای رایانش ابری بر سازمان های یاد شده و همچنین تأثیر بر روشو پژوهش در زمینه

 (.Baldassarre, Caivano, Dimauro, Gentile, Visaggio, 2018)دانشگاه(، خواهیم بود )

رای گیری از الگوی رایانش در هنگام استفاده از اینترنت بفناوری جهت تحقق بخشیدن به بهرهعنوان یک رایانش ابری به

طور اختصاصی در کتابداری متون رایانش ابری به(. Chandrasekaran, 2015) های کاربردی پدید آمده استدسترسی به برنامه

رسانان به این فناوری عنوان زمان اقبال اطالعرا به 2411 ویژهو به 2414 هایتوان سالدر کل میسانی چندان غنی نیست: و اطالع

-ا از سرویسهمندی کتابخانهدر آثاری که در ارتباط با این پدیده به رشته تحریر درآمده است، اشکال گوناگون بهره دانست.

 الگوین ها و تأثیری که از ابخانههای مبتنی بر ابر بررسی و تالش شده تا کاربردهای آنها استخراج شود. خدمات راه دور کتا

 .(Scale & Scale, 2010مطالعات هستند ) هایی از اینپذیرند، نمونهمی

های بسیاری، از رایانش ابری در کشورهای گوناگون اکنون نیز در کتابخانهگر آن است که همهای زیادی بیانپژوهش

استفاده  [Yuvaraj, 2013] ، و هند [Zhou & Liu, 2013]، [Fang & Xiaoping, 2010][، چین Mitchell, 2010مانند آمریکا ]

خانه، اند. رایانش ابری در کتابها خدمات خود را با تکیه بر ابر و شبکه در هر مکان و هر زمان تغییر دادهکنند. کتابخانهمی

 :[Kaushik & Kumar, 2013]کار برده شود های زیر بهتواند در حوزهمی
 

 ؛ 1ه دیجیتالی/ مخزنیساخت کتابخان 

 سایت؛میزبانی وب  

 سازی فایل؛ ذخیره  

 های کتابخانه؛جستجوی داده 

 جستجوی محتوای علمی؛ 

 .اتوماسیون کتابخانه 

 

ها و توانایی استفاده از ابزارها را دهد و ظرفیتگیری از فناوری را در کتابخانه کاهش میهای بهرهرایانش ابری هزینه

کرد منابع . درهمتوانند اداره شوندها با کیفیت بهتری میهای سنتی کتابخانهاین اوصاف بسیاری از فعالیتدهد. با گسترش می

ی گیری، عرضه براساس تقاضا، دسترسپذیری، ارائه خدماتی با امکان کنترل و اندازهو اطالعات در یک فضا، سرعت انعطاف

 & Bouyer]ایش امنیت، تغییر شکل آموزش، گسترش همکاری ، کاهش خطر و افز[Farrukh, 2014]به شبکه گسترده 

Arasteh, 2014]ها است. با توجه به موارد بیان شده در مورد اهمیت ، از دیگر مزایای استفاده از رایانش ابری برای کتابخانه

ا بهای دانشگاهی را بهتر درک کرد و در واقع توان امکان استفاده از این فناوری در کتابخانهرایانش ابری در کتابخانه، می

با ارائه خدمات  ابری؛ یعنی کتابخانه دانشگاهیها به کتابخانه های دانشگاهی، این کتابخانهکارگیری این فناوری در کتابخانهبه

ابخانه ملی ابری و س کتای مناسب برای تأسیابری در کنار ارائه خدمات پیشین تبدیل خواهند شد؛ و شاید تغییر کارکرد، زمینه

 مندی کل کشور از منابع اطالعات علمی و ارائه خدمات ابری فراهم گردد.بهره

آغاز  هکه از نقطبل ،بردخدمات بهتر بهره می رایانش ابری جهت ارائه الگویتنها از ست که نها ایابری کتابخانه هکتابخان

که یک ای با خدمات پشتیبانی شده از ابر بلتنها کتابخانهخانه نهدر این صورت یک کتاب. شودطراحی می الگوبراساس این 

 های دانشگاهی دارایهای دیجیتالی در بطن کتابخانه. همچنان که بیان شد، کتابخانه(Ansari, 2015) است« ابری هکتابخان»

نوع  توان پیدایشکرد این دو مورد میمزایای زیادی بوده و با ورود فناوری رایانش ابری، این مزایا زیادتر خواهد شد؛ با درهم

اهد شد؛ با توجه ها بیان شده، را شنام کتابخانه ابری با مزایای بیشتر از مواردی که برای دیگر کتابخانهها بهجدیدی از کتابخانه

است؛ لذا  م نشدههای دیجیتالی دانشگاهی انجاهای زیادی در مورد کتابخانهتوان دریافت هنوز پژوهشبه مطالب بیان شده می

                                                           
1. Repositories 
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مند مورد بررسی قرار داده و شکاف پژوهش در صورت مروری نظامهای این حوزه را بهاین پژوهش بر آن است تا پژوهش

 این زمینه را نمایان سازد.

 

شناسی پژوهشروش  

استفاده شد. هدف از مرور  Kitchenham & Charters, 2007)مند )ارائه شده توسط در این پژوهش از روش مطالعه نظام

ا در ارتباط با هها و مطالعات مرتبط با شناسایی شکاف پژوهشی، ارزشیابی نوآوری آنمندِ پیشینه مشخص کردن پرسشنظام

 ,Dehghani Champiri)گیری در پدیده، حوزه موضوعی یا پرسش اساسی است ها و شکاف پژوهشی برای نتیجهپرسش

Shahamiri, and Salim, 2015)مشخص است، در این پژوهش، مرور در سه مرحله انجام شد: 1گونه که در شکل . همان 

 (1طراحی مرور )مرحله 

 اهداف مرور در مرحله طراحی مشخص شده است. در این مرحله اقدامات ذیل انجام گرفته است:
 

 هاشناسایی نیاز به مرور پژوهش

ای هها درباره رایانش ابری در کتابخانهمند پژوهشزمینه مرور نظاممشخص شد که هیچ پژوهش مشابهی در  1در مرحله 

ا در ههای دانشگاهی به سبب رسالت این کتابخانهامروزه ارائه خدمات به کاربران کتابخانهدیجیتالی دانشگاهی وجود ندارد. 

 گیریها مقدمه الزم برای بهرهرسیدن به اهداف واالی آموزش و پژوهش از اهمیت باالیی برخوردار است؛ از طرفی پژوهش

مند اقدام شود تا صورت مرور نظامها بهها هستند. بنابراین ضروری است نسبت به فراتحلیل پژوهشاز این فناوری در کتابخانه

 های دیجیتالی دانشگاهی مشخص شود.گیری و محدوده این حوزه در کتابخانهجهت
 

 های پژوهشمشخص کردن پرسش

های اساسی مطرح در این مطالعه های اساسی است. در زیر پرسش، رسیدن به پرسش1ها در مرحله ترین فعالیتیکی از مهم

 ارائه شده است:

 هایی مرتبط هستند؟ها در زمینه رایانش ابری با چه حوزهپژوهش .1

 های دیجیتالی دانشگاهی چیست؟شکاف پژوهشی موجود در حوزه رایانش ابری در کتابخانه .2

 اند؟های پژوهشی استفاده کردههای این حوزه از چه روشپژوهشگران در پژوهش .4

 

 های اطالعاتی معتبر و مرتبطشناسایی پایگاه

-تی و تمامهای اطالعاتی کتابشناخهای اساسی طرح شده در باال اقدام به شناسایی پایگاهگویی به پرسشدر راستای پاسخ

های (. در نتیجه این فعالیت پایگاه1، مرحله 4در حوزه رایانش ابری دارند )فعالیت  متنی شد که بیشترین پوشش موضوعی را

، 0«پروکوئست»، 4«دایرکتساینس»، 3«امرالد»، 4«وایلی»، 2«تیلراندفرانسیس»، 1«اطالعاتی زیر شناسایی شدند:اشپرینگر

های نامههای اطالعاتی پایاناطالعاتی داخلی نیز پایگاههای . در زمینه پایگاه8«لیزا»، و 0«گوگل اسکالر»، 7«وب.آو.ساینس»

                                                           
1. Springer 

2. Taylor & Francis 

3. Wiley 

4. Emerald 

5. Science Direct 

6. ProQuest 

7. Web of Science  

8. Google Scholar 
9. LISA 
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، نشریات علمی ت پژوهشی مرتبط، مانند 3«نورمگز»، 4«ایرانمگ»، 2«رسانی علوم و فناوریای اطالعمرکز منطقه»، 1«ایرانداک»

تان رسانی آسداری و اطالعکتاب»، «مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات»، «نامه پردازش و مدیریت اطالعاتپژوهش»

ای برخی از هها؛ و همچنین وبگاهو نظایر این« رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع»، «فصلنامه کتاب»، «قدس رضوی

 ند. وجو قرار گرفتو غیره مورد جست« دانشگاه عالمه طباطبائی»، «دانشگاه فردوسی»، «دانشگاه تهران»ها، مانند دانشگاه

 ,Stapic, Lopez, Cabot)مند است که در مقاله وجو یکی از رهنمودهای مهم در مرور نظامحدوده زمانی جستتنظیم م

Ortega & Strahonja, 2012) ها هکارگیری آن در کتابخانکه موضوع رایانش ابری و بهبه آن اشاره شده است. با توجه به این

عنوان انتهای محدوده زمانی برای منابع به 2410وجو و فوریه ن شروع جستعنوابه 2414اند، ژانویه مطرح شده 2414از سال 

ها در زمینه رایانش ابری در کشور مطرح که نخستین پژوهش 1484خارجی در نظر گرفته شد؛ و برای منابع داخلی نیز سال 

وجوها مد نظر قرار گرفت. جستها عنوان آخرین زمان انتشار مقاالت و پژوهشبه 1487عنوان شروع و تیر شده است، به

قط به ها، فها و رسالهنامهها و نیز پایانهمچنین، به علت انتشار و ارائه مقاالت جدید در نشریات و مجموعه مقاالت کنفرانس

 ها محدود شدند.ها و مقاالت پژوهشی ارائه شده در کنفرانسنامهمقاالت پژوهشی، پایان

 

 
 هاانجام گرفته در مرور پیشینههای . مراحل و فعالیت1شکل 

 

 (2ها )مرحله مرور پیشینه
وان به تها میهای مختلفی برای رایانش ابری استفاده شده است. از جمله این اصطالحدر مطالعات پیشین از اصطالح

های مترادف و معادل در انگلیسی اشاره و اصطالح 0«رایانش همگاهی»، 4«ابریپردازش »، «محاسبات ابری»، «رایانش ابری»

های کتابخانه»، 7«کتابخانه دیجیتالی علمی»هایی مانند ها و مترادفاز اصطالح« کتابخانه دیجیتالی»کرد. همچنین، برای اصطالح 
Viedma, -(Porcel & Herreraاستفاده شده است « کتابخانه الکترونیکی»، و در موارد معدودی از 0«دیجیتالی دانشگاهی

اسبات مح»جای به« رایانش ابری»های عام . در این پژوهش با توجه به محدود بودن آثار در زمینه رایانش ابری از اصطالح(2010
، و های کتابخانه دیجیتالی، علمی، الکترونیکی، عمومیاصطالح جایبه« کتابخانه دیجیتالی دانشگاهی»و از اصطالح « ابری

های اطالعاتی در پایگاه وجوغیره استفاده شده است. بنابراین، برای ایجاد دسترسی به منابع پژوهشی مرتبط بیشتر، اقدام به جست

بط با رایانش بازیابی منابع کامالً مرت وجوها با استفاده از عمگرهای بولی برایکتابشناختی در دو گام شد. در گام نخست، جست

                                                           
1. https://database.irandoc.ac.ir 

2. http://digilib.ricest.ac.ir/dl/search/defaultta.aspx 

3. http://www.magiran.com 

4. https://www.noormags.ir 

5. Cloud processing 
6. General computing 

7. Scholar DLs, Scientific DLs 

8. University DLs, Academic DLs 

تدوین گزارش مرور: 3مرحله 

مشخص کردن سازوکار اشاعه

ساختاردهی گزارش اصلی

هامرور پیشینه: 2مرحله 

شناسایی پژوهش

های اولیهانتخاب پژوهش

هااستخراج داده

هاترکیب داده

طراحی مرور: 9مرحله 

هاشناسایی نیاز به مرور پژوهش

های پژوهشمشخص کردن پرسش

طهای اطالعاتی معتبر و مرتبشناسایی پایگاه
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مقاله پژوهشی به  11ها انجام گرفت. در مجموع های دیجیتالی دانشگاهی در فیلد عنوان، چکیده و کلیدواژهابری در کتابخانه
 شده است.نشان داده  2وجو در شکل منبع یافت شد. استراتژی جست 4زبان انگلیسی بازیابی شد. در منابع به زبان فارسی نیز 

انش ابری ای به رایها اشارهکه در عنوان یا چکیده آنبرخی از منابع بازیابی شده با رایانش ابری مرتبط بودند بدون این

وجو در گام دوم اقدام شد )شکل دوم(. با گسترش دامنه شده باشد. بنابراین، نسبت به گسترده کردن کلیدواژهای جست

ها در منابع نامههای و پایانمقاله پژوهشی نشریات و کنفرانس 10بع مرتبط بازیابی شده به وجو در این گام، تعداد مناجست

تا  2414های طور کلی رایانش ابری بین سالمورد در منابع فارسی رسید که در حوزه رایانش ابری محتوا و به 0انگلیسی و 

(. 1، فعالیت 2، مرحله 1رد پایگاه اطالعاتی شدند )شکل منتشر شده بودند. در این مرحله، کل منابع بازیابی شده وا 2410

 مدرک رسید. 22وجو به بنابراین، کل منابع مرتبط بازیابی شده در دو گام جست

 شناسایی و انتخاب منابع اولیه

ارسی و انگلیسی فگیری منابع مطالعه شدند. در میان منابع بیان شده، منابعی که به زبان در این فعالیت، چکیده، مقدمه و نتیجه

 بودند، به شرط داشتن یکی از معیارهای زیر انتخاب شدند:

 مقاله باید پژوهشی بوده و نتایج پژوهشی در آن ارائه شده باشد؛ .1

 مقاله منتج به ارائه مدل یا معیاری مرتبط با رایانش ابری شده باشد؛ .2

 نش ابری نیز پرداخته باشد.منبع پژوهشی بیان شده جدا از بحث کتابخانه دیجیتالی به حوزه رایا .4

 

 2اصطالح فارسی   1اصطالح فارسی 
نتیجه 

 وجوجست

 

-نتیجه جست

 وجو
  2اصطالح انگلیسی 

اصطالح انگلیسی 

1 

 رایانش ابری

 و

 کتابخانه دیجیتال

4 11 

Academic DL 

A

N

D 

Cloud 

Computing 

 OR OR یا یا

 University لدیجیتا هایکتابخانه محاسبات ابری

DL 
Cloud 

processing 

 OR OR یا یا

 پردازش ابری
کتابخانه دیجیتال 

 دانشگاهی
Scholar DL 

Grid 

computing یا یا OR 

 رایانش همگانی
های دیجیتال کتابخانه

 Scientific DL دانشگاهی

-نتیجه جست 2اصطالح فارسی   1اصطالح فارس 

  2اصطالح انگلیسی  جوونتیجه جست جوو
اصطالح 
 1انگلیسی 

 و رایانش ابری

کتابخانه دیجیتال 
 دانشگاهی

0 10 DL 
A
N
D 

Cloud 
Computing های دیجیتال کتابخانه

 دانشگاهی

 

 وجو. استراتژی جست2شکل 
 

 

 (3ها )مرحله استخراج و ترکیب داده

ده های اساسی طرح شمنبع به زبان انگلیسی برای پاسخ به پرسش 10منبع فارسی و  0به معیارهای بیان شده، تعداد با توجه 

به چاپ رسیده بود، آشنا  (Astiri, 2018) انتخاب شدند. عالوه بر موارد مطالعه شده، پژوهشگر با یک پژوهش دیگر، که اخیراً 

9گام   

2گام   
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نشانگر  4شکل  عنوان رسید. 7طالعه اضافه شد. در مجموع تعداد منابع فارسی به شد و آن نیز به مجموع منابع فارسی مورد م

 به تفکیک فارسی و انگلیسی است. 2410تا  2414های توزیع سالیانه منابع بین سال
 

 
 . توزیع ساالنه منابع اطالعاتی پژوهشی انتخاب شده به تفکیک فارسی به انگلیسی4شکل 

 
 

 اعتبارسنجی

، مورد مطالعه 2مورد بازیابی شده در دوگام بیان شده در شکل  24با توجه به زیاد نبودن تعداد منابع بازیابی شده، تمامی 

بررسی در این  که فهرست تمامی منابع نهایی مرور شد و نتیجهترتیب کار گرفته شد. به این قرار گرفت. یک گام کنترلی نیز به

 منبع جدید را به منابع انتخاب شده، اضافه کرد. 4گام نیز 

مقاله از  13درصد از منابع مورد مطالعه در این پژوهش ) 44بندی نتایج، کنترل دیگری روی برای اطمینان از اعتبار دسته

ندیِ بسط متخصص دیگری بررسی شد. مقاالت انتخاب شده توسط متخصص مذکور که با دستهمقاله نهایی( انتخاب و تو 20

ندی پژوهش ببندی انجام گرفته چند تفاوت با دستهبندی شد. دستهطور مجدد دستهصورت گرفته در این پژوهش آگاه نبود، به

 ها انجام شد.ر عناوین دستهها، اصالحاتی دداشت. در نتیجه و با توجه به تأثیرگذار بودن این تفاوت
 

 های پژوهشیافته

بیان شد،  گونه کههای دیجیتالی دانشگاهی در این مطالعه وجود دارد، همانبا رویکردی که به رایانش ابری در کتابخانه

ناسایی شده، شها با روش بیان نامه، گزارش فنی، گزارش پروژه و مانند اینهای پژوهش در قالب مقاله پژوهشی، پایانگزارش

وان در تهای دیجیتالی دانشگاهی را میها در زمینه رایانش ابری در کتابخانهو مطالعه شدند. مطالعه آثار نشان داد که پژوهش

 بندی کرد:شش محور زیر دسته

 یابر انشیرا هایمشکالت و چالش ت،یامن 

 و خدمات کتابخانه تیریبر مد یابر انشیرا ریتأث 

 یتالیجید هایدر کتابخانه یابر انشیرا  

 یابر انشیرا رشیعوامل مؤثر بر پذ 

 یدانشگاه هایدر کتابخانه یابر انشیرا 

 یابر کتابخانه 

 

ی دانشگاهی های دیجیتالترین ارتباط را با رایانش ابری در کتابخانهاز جمله محورهای بیان شده، سه محور انتهایی نزدیک

 های شناسایی شده، تحلیل شدند.پژوهشدارند. بر این اساس در ادامه 

0
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 های رایانش ابریامنیت، مشکالت و چالش

الگویی برای فعال کردن دسترسی به  "رایانش ابری": 1موسسه ملی استاندارد و فناوری )اِن.آی.اِس.تی.(براساس تعریف 

ا، سرورها، هعنوان مثال، شبکهتنظیم )بهشبکه در همه جا، مناسب، تقاضامحور به یک مخزن مشترک از منابع رایانشی قابل 

تواند با به حداقل رساندن و یا کاهش تالش مدیریتی به سرعت ارائه های کاربردی و خدمات( است که میسازی، برنامهذخیره

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:های رایانش ابری میاز ویژگی، [Computersight, 2013]خدمت نماید 

 برحسب تقاضا  یاوریخود 

 منابع  ادغام  

 خدمات نگیتوریو مان یابیارز 

 زبا متن افزارهاینرم  

 به شبکه در همه جا یدسترس 

 باال یرپذی¬انعطاف 

 شرفتهیپ یتیامن های¬ستمیس وجود 

 بودن ) یعیتوزTahmattan, Khatibi & 

Abbasi, 2016, 19-20.) 
 

ایی ها به شناسمختلف به موضوع نظر داشتند. برخی از این پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه از زوایای پژوهش

انش ابری را های رایاند. برخی دیگر به بحث امنیت و اعتماد و برخی نیز چالشها پرداختهمشکالت رایانش ابری در کتابخانه

ی جراا یکه زمان مناسب برابوده  تیواقع نیمعتبر بودن انشان از سازمان نوآوری در  رشیپذ. (Nouri, 2011)اند بررسی کرده

. (Yuvaraj, 2015-b)های دانشگاهی فرا رسیده است این فناوری در کتابخانه رشیکارکنان به پذی، ضمن تمایل ابررایانش 

انجام با مهارت آن و ارائه  ی،سازرهیها، ذخبه داده یدسترس یبزرگ برا یشامل استفاده از سرورها یابردر ضمن رایانش 

طرات شوند، خیم یزبانیدهندگان ابر متوسط ارائه یسازرهیها و ذخها، دادهها، برنامهرساختیکه ز یهنگاماست. گریدخدمات 

 .(Yuvaraj, 2015-d)خواهند داشت در رابطه با هر نوع خدمات ارائه شده وجود  یادیز یتیامن
 

 های رایانش ابریامنیت، مشکالت و چالشها در زمینه . پژوهش1جدول 

 
محور 
 اصلی

 هاپژوهشگر هایافته بافت مسئله مورد مطالعه

ش
چال

و 
ت 

ال
شک

، م
ت

منی
ا

ی
بر

ش ا
یان

را
ی 

ها
 

اعتماد به پذیرش  
 رایانش ابری

نامه پایان
کارشناسی 
 ارشد

 های سنجش اعتمادسیستمبه کمک تشخیص زمینه فعالیت ت 

های مختلف براساس ساختارهای آنتولوژی و سازی ارتباط بین زمینهمدلت 
 مراتبیسلسله

 بخشدمیهای فعلی اعتماد را بهبود درصد عملکرد سیستمت هفتاد 

Nouri, 

2011 

-مشکالت و چالش

یرایانش اجرا یها
 ابری

 یهاکتابخانه
ی دانشگاه

هندو باناراس 
 )هند(

 های  دانشگاهیکتابخانه در یابریرایانش اجرا یزمان مناسب برات فرا رسیدن 

 ش ابریانیرا رشیپذجهت کارکنان کتابخانه ت تمایل زیاد 

 جهت پذیرش رایانش ابریکارکنان کتابخانه ت اعالم آمادگی 

Yuvaraj, 

2015-b 

و ،خطرات داتیتهد
 یهاحلراه
 یرایانش ابریتیامن

 بدون بافت
دهندگان توسط ارائه یسازرهیها و ذخها، دادهها، برنامهرساختیکه ز یهنگامت 
در رابطه با هر نوع خدمات ارائه شده  یادیز یتیشوند، خطرات امنیم یزبانیابر م
 .خواهند داشتوجود 

Yuvaraj, 

2015-d 

                                                           
1. NIST (National Institute of Standards and Technology) 
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های رایانش ابری حاکی از و چالش امنیت، مشکالتها در زمینه شود، پژوهشنیز مشاهده می 1گونه که در جدول همان

های زیادی است؛ با اند، اما این حوزه همچنان نیازمند انجام پژوهشآن است که هرچند پژوهشگران به این حوزه توجه داشته

 و دهند، اما نگرانی در مورد امنیتکه همچنان کتابداران تمایل زیادی به استفاده از فناوری رایانش ابری نشان میوجود این

 اعتماد به این فناوری، روند استفاده را کند نموده است.
 

 عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری

رسانی است، اطالع ها و مرکزکه استفاده از فناوری رایانش ابری به نوعی پذیرش تغییر در کارکرد کتابخانهبا توجه به این

انسانی سازمان مواجه شده و اگر این پذیرش با توانایی و موقعیت شغلی لذا این پذیرش تغییر معموالً با مقابله برخی از نیروی 

 فرد مغایرت داشته باشد، این مقابله دو چندان خواهد شد.

ها. در کارهای کارکنان در مورد تغییر این است که سابقه کار طوالنی دارند، مطرح است نه برای تازهیکی از دغدغه

شیوه  اند. اگر تغییر متضمن وادار کردن کارکنان به تغییرانجام کارها به شیوه خود خو کردهها به اساس، کارکنان پرسابقه سال

ست، کننده مطرح است نفسِ تغییر نیست، بلکه این احتمال اانجام کار باشد، مدیر باید منتظر مقاومت باشد. آنچه برای مقاومت

اری از افراد، به حساب نیاید؛ یعنی از نظر بسی« کارشناس»دیگر دانسته است در هر موقعیت چه باید بکند، کسی که تاکنون می

 .(Evans, Layzell Ward & Rugaas, 2000)کارشناس بودن از نظر عزت نفس و احترام به خود خیلی اهمیت دارد 

شده در این زمینه، از پژوهش شرکتهای انجام  ستفاده از رایانش ابری در  سافت )ویندوز آژوا با  1ر(هایی چون مایکرو

سبت به مدل شنهادی ن ساس فناوری رایانش ابری که این معماری پی سامانه اطالعات مکانی برا ستفاده از یک  سوم از  هایا مر

.  (Naghdi - Sadeh, 2013)پذیری بیشتتتری را عرضتته نموده استتت پذیری و مقیاستر بوده و انعطافصتترفهنظر اقتصتتادی به

شانشده و سطح پذیرش برنامهی زیررفتار برنامه هیاز نظر یرویپ ستفاده ازدهد که می های کاربردی گوگل ن های بیان رنامهب ا

 دارد درک شتتده( رابطه مثبت یکنترل رفتار ،یشتتده )نگرش، عناصتتر ذهن یزیررفتار برنامه هینظر یبا تمام ستتاختارهاشتتده 

(Yuvaraj, 2014)ورد ستتازی آن مائه روش بهینه استتتفاده و پیاده. بررستتی الگوی پذیرش فناوری رایانش ابری، استتتقرار، ار

ستفاده از الگویپژوهش دیگری قرار گرفته و یافته شان دادند که، رایانش ابری و ا ری برای )رایانش ابری: ارزیابی رایانش اب ها ن

براستتاس نظریه که  . در پژوهشتتی(Njeh, 2014)تواند نقشتته راهی را برای اجرای کارآمد ابر فراهم کند میپذیرش و استتتفاده( 

کتابداران در جنستتیت و ستتن از لحاز میزان پذیرش رایانش ابری تفاوت در میان کتابدارن انجام شتتد؛  اشتتاعه نوآوری راجرز

.  (Farmanlolab, 2016)بودند داری اولی از نظر نوع دانشتتتگاه و میزان تحصتتتیالت، دارای اختالف معنشتتتتند، داری نداامعن

یز و نها در کتابخانهفناوری رایانش ابری  رشیپذ یبرا یقو یهامحرک و و در دستتتترس بودن دیستتتهولت استتتتفاده، مف

و انش ابری رایابعاد ادراک  نیباال ب یستتطح همبستتتگو پذیرش خدمات رایانش ابری، همچنین وجود نگرش همبستتتگی بین 

 یتیر امنخطموارد بیان شتتتده،  نیبا اوده که های پژوهشتتتی بی از یافتهابری رایانش استتتتفاده از فناور یبرا انقصتتتد کتابدار

عوامل مؤثر بر  .(Yuvaraj, 2016-b)شتتتته استتتت تأثیر گذادهندگان ی پاستتتخبر اهداف رفتاری بوده که امستتتئله نیتربزرگ

ی در دلف یبعدستتتهبا روش  در هند یپزشتتتکهای علوم ی دانشتتتگاههادر کتابخانه یابراز رایانش هدفمند استتتتفاده و  رشیپذ

ی مورد پژوهش قرار گرفته که در نهایت هاکتابخانه نهیدر زم یابررایانش با تخصتتتص و تجربه نفره  42گروه  کتوستتتط ی

 رشیبر سطح پذ میکه تأثیر مستق دندیها به توافق رسمورد از آن 32و در ه کرد ییعامل مختلف را شناسا 04کنندگان شرکت

. پژوهش مشتتتابهی (Yuvaraj, 2016-d)ه استتتت بودی مذکور هادر کتابخانه یابری رایانش هایهدفمند از فناوراستتتتفاده و 

سترس بود، امنیت و محرمانگی، پهنای عوامل کلیدی مؤثر در به سازگاری، در د کارگیری رایانش ابری از بعد تکنولوژیک )

                                                           
1. Windows azure 
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نان و پذیرش ابلیت یادگیری کارک)اعتماد، دانش، قکارگیری رایانش ابری(، بعد فردی رایت، ریسک بهباند مناسب، رعایت کپی

سازمانی )کاهش هزینهفناوری( سائل ، بعد  ضرورت و نیاز(، بعد محیطی )م شد،  سبی، حمایت مدیر ار سازمان، مزایای ن ها در 

توانند از ا میههای دولت( انجام شده است. در نتیجه سازمانهای پشتیبان رایانش ابری، سیاستحقوقی، عملکرد رقبا، شرکت

کمبود . همچنین با توجه به (Astiri, 2018)کارگیری بهتر و مؤثرتر رایانش ابری استتتفاده نمایند منظور بههای پژوهش بههیافت

یانش ئه خدمات الکترونیکی، را با بهره بودجه و ضتتتعف در ارا نه، میابری  ناورا یای مختلف ف ند خدماتگیری از مزا و  توا

 .(Sepehr, Sedghi, Buzurgi, 2017) فراهم نمایدی دانشگاههای امکانات بهتری را برای کتابخانه

ها در زمینه عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری به نسبت دیگر شود، پژوهشنیز مشاهده می 2گونه که در جدول همان

تواند مورد امنیت میها زیاد بوده و این نشان از اهمیت موضوع نزد پژوهشگران است. در اینجا نیز نگرانی کتابداران در زمینه

 کارگیری فناوری بیان شده شود.موجب کندی روند به

 
 ها در زمینه عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری. پژوهش2جدول 

 
محور 
 اصلی

مسئله مورد 
 مطالعه

 هاپژوهشگر هایافته بافت
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ی
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یان
را

ش 
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ر پ
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سامانه مکانی 
تحت وب براساس 
فناوری رایانش 

 ابری

شرکت 
 مایکروسافت

 سازی یک سامانه اطالعات مکانی براساس فناوری رایانش ابریت پیاده

 ت سامانه دارای یک سرویس مسیریابی بهینه براساس الگوریتم دایجسترا

و  پذیریتر بوده و انعطافصرفهاز نظر  اقتصادی بههای مرسوم ت معماری پیشنهادی نسبت به مدل
 نماید.پذیری بیشتری را عرضه میمقیاس

Naghdi - 
Sadeh, 
2013 

کننده عوامل تعیین
های پذیرش برنامه
 رایانش ابری

 هایکتابخانه
 دانشگاهی

-تفاده از برنامهاس یبرا انکتابدار میعوامل مؤثر بر تصم یبه بررس یاشناخته شدهپژوهش چیتا به امروز هت 

 ی وجود نداشته است.ابرش انیرا یها

شده  یزیررفتار برنامه هینظر یبا تمام ساختارها های کاربردی گوگلبرنامه استفاده از ،هدف کتابدارانت 
 تأثیر آن رابطه مثبت دارد. نیو همچن

Yuvaraj, 
2014 

ارزیابی رایانش 
برای پذیرش و 

 استفاده
 رساله

 میزان پذیرش و متعاقب آن استفاده از رایانش ابریت کندی 
ر را راه برای اجرای کارآمد ابیک نقشهتواند میرایانش ابری الگوت تصویب رایانش ابری و استفاده از 

 فراهم کند. 

Njeh, 2014 

تحلیل عوامل مؤثر 
بر پذیرش رایانش 

 ابری 

کتابداران  
 دانشگاه تبریز
و علوم 
 ریزتب پزشکی

 داری ندارنداکتابداران در جنسیت و سن از لحاز میزان پذیرش رایانش ابری تفاوت معنت 

 هستند.داری امیزان تحصیالت، دارای اختالف معناز نظر نوع دانشگاه و ت کتابداران 
Farmanlola

b, 2016 

دیدگاه متخصصان 
 علم اطالعات

کتابداران 
های کتابخانه
های دانشگاه

علوم پزشکی 
 شهر تهران

 ی خدمات الکترونیکیکمبود بودجه و ضعف در ارائهت 
 مزایای مختلف فناورانه رایانشابریت وجود 

 هاکتابخانه خدمات و امکانات بهتر برایابری در ارائه رایانشگیری از بهرهت 

Sepehr, 
Sedghi, 
Buzurgi, 

2017 

کننده نییعوامل تع
 یابرش انیرا رشیپذ

در  یدر کشورها
 حال توسعه

 یهاکتابخانه
 یدانشگاه

 رایانش ابری فناوریرشیپذعلت ،و در دسترس بودن دیسهولت استفاده، مفت 

 و پذیرش خدمات رایانش ابرینگرش بین  مالحظهقابل ت وجود همبستگی 

 انکتابداردرک و استفاده از رایناش ابری در بین نیباال ب یسطح همبستگت 

 دهندگانترین مسئله تأثیرگذار بر اهداف رفتاری پاسخت خطر امنیتی: بزرگ

Yuvaraj, 
2016-b 

عوامل مؤثر بر 
استفاده و  رشیپذ

رایانش هدفمند 
 یابر

-کتابخانه

-یدانشگاهها

های علوم 
 ی هندپزشک

عامل( از عوامل شناسایی شده مؤثر بر تأثیر مستقیم سطح  04عوامل از  32) %74کنندگان در ت شرکت
فق های دانشکاه علوم پزشکی هند، به تواپذیرش و استفاده هدفمند از فناوری رایانش ابری در کتابخانه

 رسیدند.

Yuvaraj, 
2016-d 

شناسایی عوامل 
لیدی مؤثر بر ک
کارگیری به

 رایانش ابری

 هایکتابخانه
 دانشگاهی

 کارگیری رایانش ابری:ت شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر به

 تت بعد تکنولوژیک          تت بعد سازمانی          تت بعد محیطی
هنگام ی و بهرایانش ابرکارگیری بهتر و مؤثرتر منظور بهها بههای پژوهش برای سازمانت مفید بودن یافته

 کارگیری رایانش ابریتعیین عوامل مؤثر بر به

(Astiri, 
2018 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/922482
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/922482
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/922482
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/922482
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/922482
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/922482
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/922482
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 تأثیر رایانش ابری بر مدیریت و خدمات کتابخانه

گران، ریزان، سیستم تحلیلتوان به پژوهشی در زمینه معرفی سیستمی برای برنامههای انجام شده، میدر میان  پژوهش

 ,Ramesh & Yadagiri)های مبتنی بر ابر را برای کتابخانه ارائه دهند حلکرد که در آن بتوانند راه مدیران، کتابداران اشاره

ی راب یراه نیاکه طوریاست بهریناپذاجتنابی دخیل است، ابر انشیکه در آن رای اطالعات مدرن طیحرکت در مح. (2012

ر به اطالعات است.د یدسترسهای نگرانیها به داده یو سازمانده یسازرهیدر ذخی افزارو نرم یافزارسخت یازهاینانتقال از 

-)اس. سیروس کیعنوان افزار بهاستفاده از نرم یعنیمنابع کاربر،  یآورجمع یها با استفاده از ابر براحال حاضر، کتابخانه

و  4سومون جمع شده مانند یموضوع یهاو دروازه 2های گوکلپرونده ،1وردکت کتابخانه، یهاکاتالوگ لیاز قب اَی.اَی.اِس(

عنوان به رساختیز ای؛ 4های گوگلبرنامه مانند استفاده از موتور 3)پی.اَی.اَی.اِس( سیسرو کیعنوان وب بهو بستر  گرانید

-استفاده. (Mavodza, 2013)کنند استفاده می گرانی، و د0، فدورا7دی ت اسپیسمانند استفاده از  0)آی.اَی.اَی.اِس(سیسرو کی

وان عنزیرساخت بهابر در سطح  یسازرهیشکاف ادغام ذخمشخص کردن ها، در کتابخانهرایانش ابری خدمات  یفعل یها

 یبازنگربا 8(2گی استفاده و پشتیبانی آسان از ابزار رایانش ابری انبوه )ِای.سی.چگوندادن و نشان خدمت )آی.اَی.اَی.اِس( 

گی چگونو ها، کتابخانه، پی.َای.اَی.اِس و آی.اَی.اَی.اِس در 14اِس.اَی.اَی.اِسدر سطوح  سی.سیمربوط به استفاده از  اتیادب

شان داد، ها ن،مورد بررسی قرار گرفته و یافتهو نظارت بر منابع یریگبانیپشت یبرا 2مجازی اِی.سی.ماشینابزار استفاده از 

در  بوده،ادغام اجرایی چه بر روی ابر یا محلی قابل  با هر برنامه 4اِس.و جی.سی.اِس؛ت   4اِس. با استفاده از یابر یسازرهیذخ

 . (Han, 2013) است دیمفجی.اَی.اِی  در حال اجرا در یهابرنامه یتنها برا جی.سی.اِس که یحال

رایند فهای رایانش ابری برای کتابخانه مانند های ترویج رایانش ابری در کتابخانه، کاربردها و استراتژیمحدودیت

 ,Zhou & Liu)سازی منابع دیجیتال و غیره نیز مورد پژوهش قرار گرفته است سازماندهی اطالعات، نگهداری و یکپارچه

انات خود را هایی که امکافزارهای نرمها با بررسی ویژگیمدیریت و اشتراک دانش مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانه. (2013

. در های برتر جهان را شناسایی کردنداستفاده و بازخوردهای استفاده از این محصوالت در کتابخانه ها ارائه و میزانبا این مدل

قرار  کنند که بر روی ابرهای مورد بررسی استفاده میهای برتر جهان از سیستمدرصد کتابخانه 30بیش از نتیجه مشخص شد 

انجام شده  فناوری رایانش ابریکمک یریت نوین دانش به مد. پژوهشی مشابه، در حوزه (Abbasi & Abam, 2013) دارند

بنیان ها و مراکز دانشدر محیط رایانش ابری در کتابخانه12و آی.تی.اَی.اَی.اِس 11کَی.اَی.اَی.اِس واکاوی کاربرد مدلاست. 

ا هو استفاده از این مدلکارگیری هدر محیط رایانش ابری، بکَی.اَی.اَی.اِس و آی.تی.اَی.اَی.اِس  معرفی دو مدلضمن  ایران

 ,Tabatabai Amiri & Hashem Pourian)را نشان داده است رسانی ها و مراکز اطالعکتابخانه مانند بنیاندر مراکز دانش

و آینده  پشتیبانی خدمات حالو ها بر پایه ابر های اطاعاتی و خدمات فعلی کتابخانهسیستمکار چگونگی . بررسی (2014

زی ابری ستاها را در ذخیرهفواصل، مزایا و فرصت نشان داد، الزم استها و مدیریت رکوردها در محیط ابری نهکاربران کتابخا

                                                           
1. WorldCat 

2. Googledocs 

3. SUMMON 

4. Platform as a Service 

5. GoogleApp Engine 

6. Iaas: Infrastructure as a Service 

7. D-Space 

8. FEDORA 

9. EC2: Elastic Compute Cloud 

10. Software as a Service 

11. KAAS: Knowledge as a Service 

12. ITaaS: Information Technology as a Service 



 ... های دیجیتالیرایانش ابری در کتابخانهو همکاران: اسماعیلی 

43 

 

 & Mutayya)شود عنتوان خدمت شناسایی افتزار بتهعنوان خدمت و نرمعنوان خدمت، بستر بتهدر خدمات زیرستاخت بته

Shekar, 2014)وری و ارتباطات در مورد کتابخانه ملی موردهش هزینه، افزایش بهره. اثربخشی امکانات محاسبات ابری در کا 

ایی های مرتبط با استفاده از رایانش ابری در کتابخانه شناسهای تهدید و امنیت اطالعات را از نگرانیپژوهش قرار گرفته و مقوله

 ابخانهکت کپارچهی تیریحل مدبرراه یبا ابر مبتن یادار ونیتوماس. بررسی ا(Nooshinfard & Ghorbani, 2014)شده است 

های با آی.اِل.اِم.اِس قابل مقایسه بوده اما داده 2یهار نشان داد که خدمات الیبرریکابی جنوب دانشگاه مرکزدر  1)آی.اِل.اِم.اِس(

 بیدر تصو یصلا یعنوان تنگناهاحمل در ابر به یتو قابلجابجایی ها، داده تیدر مورد مالک ینگرانآن فاقد شفافیت است. 

 .(Yuvaraj, 2016-c)ه است آن مورد توجه قرار گرفت

 

 ها در زمینه تأثیر رایانش ابری بر مدیریت و خدمات کتابخانه. پژوهش4جدول 
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رایانش ابری و حل 
 اهمشکالت کتابخانه

داران گران، مدیران، کتابریزان، سیستم تحلیلت معرفی سیستمی برای برنامه بدون بافت
  های مبتنی بر ابر برای کتابخانهحلجهت ارائه راه

ر ب یبررایانش اتأثیر
عملکرد و  ندهیآ

 یهاکتابخانهخدمات 
 یدانشگاه

 هایکتابخانه
 دانشگاهی

 آوری منابع مورد نیاز کاربرتاستفاده از ابر برای جمع

 به اطالعات یو دسترس رهیکننده در ذخلیتسه کیعنوان به ابرهات 

 یمحل یسازرهیذخ تیواحد با کاهش ظرف تیساوب کیارائهت 

 

خدمات 
عنوان بهرساختیز
خدمت رایانش ابری کی

 هاکتابخانه یبرا

 بدون بافت

 و جی.سی.اِس 4اِس. با استفاده از یابر یسازرهیادغام ذخت 
 ادغام شوداجرایی چه بر روی ابر یا محلی  با هر برنامه 4ت  اِس.

 است دیمفجی.اَی.اِی  در حال اجرا در یهابرنامه یتنها برا ت جی.سی.اِس

و ابزار مربوط به آن  2در اِی.سی.استفاده یمورد مجاز یهانیماشت مفید بودن 
 سیو نظارت بر سرو یسازرهیذخ شیافزا ،یریگبانیپشت یبرا

 

کاربرد رایانش ابری 
 در کتابخانه ها

 بدون بافت

 کارگیری رایانش ابری در کتابخانهت مؤثر بودن به
ی و نظر کاربرد فناورهای ترویج رایانش ابری در کتابخانه، از نقطهمحدودیتت 

های آن، مانند فرایند سازماندهی اطالعات، نگهداری و و استراتژی
 سازی منابع دیجیتال ...یکپارچه

 

مدیریت و اشتراک 
دانش مبتنی بر رایانش 
 هاابری در کتابخانه

سایت وب
 هایکتابخانه
 دانشگاهی

هایی مورد بررسی استفاده های برتر جهان از سیستمکتابخانه %30ت بیش از 
  کنند که بر روی ابر قرار دارند.می

مدیریت نوین دانش به 
مدد فناوری رایانش 

 ابری

 هایکتابخانه
دانشگاهی و 
-مراکز اطالع

 رسانی ایران

 در محیط رایانش ابریکَی.اَی.اَی.اِس و آی.تی.اَی.اَی.اِس معرفی دو مدلت 

بنیانی چون در مراکز دانش ی بیان شدههاکارگیری و استفاده از مدلهبت 
  رسانی و دانش بنیانها و مراکز اطالعکتابخانه

خدمات رایانشابری در 

 هاکتابخانه
 بدون بافت

 ابر یها بر پایههای اطاعاتی و خدمات فعلی کتابخانهسیستمکارگیری ت به

 پشتیبانی خدمات حال و آینده کاربران و مدیریت رکوردها در محیط ابریت 

 ابریخدمات ستازی ها در ذخیرهمزایا و فرصتت شناسایی فواصل، 
 

سهولت، امنیت و 
پذیری در انعطاف
 دانشتوزیع 

مرکز اسناد و 
کتابخانه ملی 
 ایران

 ت کاربرد رایانش ابری در تأمین خدمات کتابخانه ملی
 نظر پرسنل و مدیران در استفاده از فناوری رایانش ابریت اهمیت نقطه

 اطاتوری و ارتبت اثربخشی امکانات رایانش ابری در کاهش هزینه، افزایش بهره
 اطالعات در استفاده از رایانش ابریت نگرانی در مورد تهدید و امنیت 

 

 با ابر یادار ونیاتوماس
حل برراه یمبتن
 کپارچهیتیریمد

 کتابخانه

کتابخانه 
دانشگاه 
یجنوب مرکز
 یهار هندب

 ی منابع قابل دسترس آی.اِل.اِم.اِسو است.هایژگیتمام و یدارات الیبریکا 
هتر و ب یماژول گردشگر کییها داراآی.اِل.اِم.اِس ریبا سا سهیدر مقات الیبریکا 

 ه است.بودیبرخط فهرست دسترس
 بیودر تص یاصل یتنگناهااز حمل در ابر  یتو قابلجابجایی ها، داده تیمالکت 

 رایانش ابری

 

                                                           
1. ILMS: integrated library management solution 

2. Librarika: The free integrated library system - ILS 



  9318 پاییز، 3، شماره یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

44 

 

رایانش ابری بر مدیریت و خدمات  ها در زمینه تأثیر فناوریشود، پژوهشنیز مشاهده می 4گونه که در جدول همان

ری تأثیر های پژوهش نشان دادند، این فناوهای گسترده دارد. یافتههای فعال بوده و نیاز به پژوهشکتابخانه، یکی دیگر از حوزه

افزایش ا، هکارگیری این فناوری موجب کاهش هزینهطوری که بههای دانشگاهی داشته؛ بهمثبتی بر مدیریت و خدمات کتابخانه

 وری و ارتباطات شده است.بهره
 

 

 های دانشگاهیرایانش ابری در کتابخانه

های ارتباطی اختصتتا  عنوان یک روند جدید در فناوریهای انجام شتتده در این زمینه، به بحث رایانش ابری بهپژوهش

سر جهان با ارائه سرا ست.  دارد که همکاری با آن موجب انقالبی در بخش آموزش و پرورش در  شده ا ابزار مدرن آموزشی 

 ,Abdu)ها اشتتتاره کرد های کاربردی برای کتابخانهو برنامه 1بازافزار منبعتوان به استتتتفاده از نرمها میهای کتابخانهاز چالش

Aliyu, Paulinus & Umar, 2017)سی، منافع و چالش. هرچند کتابخانه نیاز مبرم به درک و آگاهی از ویژگی سا  یهاهای ا

های جذاب )هم برای رایانش ابری را دارند ولی با وجود اشتتتکاالت گوناگون، خدمات رایانش ابری موجب ارائه فرصتتتت

ی رایانش متخصصان کتابخانه از ابزارها. (Ondieki Makori, 2016)گردد دهندگان خدمات( میها و هم برای ارائهسازمان

نه خود  یدر کارهاابری  به جهت وجود روزا نه  یانش ابری جهت بهبود خدمات کتابخا بهره برده و خواهان استتتتفاده از را

 .(Yuvaraj, 2016-a)هستند  خدماتامنیت مختلف  یهاهیال
 

 های دانشگاهیها در زمینه رایانش ابری در کتابخانه. پژوهش3جدول 
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خدمات رایانش 

 ابری

کتابخانه 

 دانشگاهی

 کنیا

 های رایانش ابریهای اساسی، منافع و چالشت درک و آگاهی از ویژگی

ها های جذاب هم برای سازمانت خدمات رایانش ابری موجب ارائه فرصت

 دهندگان خدمات است.و هم برای ارائه

Ondieki 

Makori, 

2016 

استنباط رایانش 

ابری در 

در  یکشورها

 حال توسعه

 هایکتابخانه

 دانشگاهی

 وزانهر یدر کارهایرایانش ابری متخصصان کتابخانه از ابزارهات استفاده 

 خواهان استفاده از رایانش ابری جهت بهبود خدمات متخصصان کتابخانهت 

 امنیتمختلف  یهاهیالصرفه بودن، وجود بهجا، در دسترس بودن همهت 

 هار کتابخانهرایانش ابری درشیدر پذاز عوامل اصلی  خدمات

Yuvaraj, 

2016-a 

رایانش ابری، 

 یک

روند جدید در 

های فناوری

 ارتباطی

کتابخانه 

 دانشگاهی

 های ارتباطیعنوان یک روند جدید در فناوریرایانش ابریبهت 

 ت همکاری موجب انقالبی در بخش آموزش و پرورش در سراسر جهان

 ها، آثار گروهیت ارائه ابزار مدرن آموزشی برای ترویج تبادل دانش و ایده

 های خیلی کم و یا بدون هزینهو ... با هزینه

 های کاربردی به عنوان یک چالشو برنامه بازافزار منبعت استفاده از نرم

Abdu, 

Aliyu, 

Paulinus 

& 

Umar, 

2017 

 

های دانشگاهی، حاکی از نقاط ها در زمینه رایانش ابری در کتابخانهشود، پژوهشنیز مشاهده می 3گونه که در جدول همان

ای هخدمات اطالعات علمی و پژوهشی کتابخانهقوت و خدمات این فناوری است. با توجه به جدید بودن این روند در ارائه 

 دانشگاهی، موجب رضایت بیشتر کاربران شده است.
 

                                                           
1. Open Source 
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های دیجیتالیکاربرد رایانش ابری در کتابخانه  

ست. های دیجیتالی پرداخته شده اهای انجام شده این زمینه، به بحث کاربرد و خدمات رایانش ابری در کتابخانهدر پژوهش

ربرد فراوانی ای مختلف تجاری کاهزمینه و دربوده ینده در حال پیشرفت رایانشی آهای شبکه طور گسترده درهمحاسبات ابری ب

توصیف و بررسی وضعیت . ),Yazdani (2011دنبال داشته است وری را بهو بهرهگذاری جدیدی در اشتراکرد و نگرش دا

یی برای بهبود خدمات مبتنی بر رایانش ابری و همچنین بررسی های دانشگاهی،ارائه الگوهانحوه ارائه خدمات در کتابخانه

 ,Kumar, Murthy)ها مورد مطالعه قرار گرفته است پذیری دادهمسائل امنیتی در زمینه نگهداری، جابجایی و دسترس

Ramakrishna, & Rohit, 2012). 

 
 دیجیتالیهای ها در زمینه کاربرد رایانش ابری در کتابخانه. پژوهش4جدول 
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کاربرد 
رایانش ابری 
-در کتابخانه

 های دیجیتال

 هایکتابخانه
 دیجیتال

رایانش ابری جهت استفاده مردم جهان از منابع رایانشی  وجود آمدنت به
 افزارها از هر مکانذخیره شده و نرم

 یندهرایانشی آهای درشبکهرایانش ابری گسترده ت پیشرفت 

و  ای مختلف تجاریهدرزمینهت کاربرد فراوان رایانش ابری 
 منابعوری و بهره گذاریاشتراک

 سیستم معماری، سیستم عامل و امنیت، مشکل توسعه کتابخانهت وجود 

2011 Yazdani, 

کاربرد رایانش 
ابری در 
های کتابخانه
 دیجیتال

 هایکتابخانه
 دیجیتال

 های دانشگاهیت توصیف وضعیت نحوه ارائه خدمات در کتابخانه
 های ارائه خدمات مبتنی بر رایانش ابریالگوت پیشنهاداتی برای بهبود 
 هاادهپذیری ددر نگهداری، جابجایی و دسترس ت توجه به مسائل امنیتی

Kumar, Murthy, 
Ramakrishna, & 

Rohit, 2012 

می ک هایپژوهشهای دیجیتالی تأثیر رایانش ابری در کتابخانه شود،  در زمینهنیز مشاهده می 4گونه که در جدول همان

هی های دانشگاکه هنوز تعداد زیادی از کتابخانهانجام شده و نیاز جدی به پژوهش در این زمینه وجود دارد. با توجه به این

راحتی ها بهاند منابع الکترنیکی را تهیه و تبدیل به دیجیتال کنند، لذا این کتابخانهمجهز به بخش دیجیتال نیستند و یا نتوانسته

و مفید،  روزمندی از این فناوری بهرسد الزمه بهرهمند شوند. به نظر میفناوری رایانش ابری در مجموعه خود بهرهتوانند از نمی

 های دانشگاهی است.داشتن مجموعه منابع علمی الکترونیکی و بخش دیجیتال در کتابخانه
 

ابری کتابخانه  

پژوهش، کم بوده و به مواردی چون تفاوت بین این کتابخانه با های انجام شده در این زمینه و در بازه زمانی پژوهش

و انش ابری رایتکامل  نهیکشف زمروی و آینده این کتابخانه پرداخته است. های پیشهای سنتی، مزایای و چالشکتابخانه

از  کی کدام وبوده ابر  یبرامورد مناسبی ها کدام نوع پروژهکند، که مشخص می کتابخانه یفناور یهابخش یکاربرد آن برا

 یخوب لیالانتقال پروژه به ابر است. د یبرا لیدل نیبهتر پذیری،و مقیاس نهیدر هز ییجوصرفهی، ریپذ. انعطافوده استها نبآن

ها و چالش .(Bowers & Polak, 2014)و (Galvin & Sun, 2012) ها را به ابر منتقل کردپروژه یبرخ دیهم هست که نبا

ها که در آن یک گروه از متخصصان بسیار ماهر و شایسته ای از کتابخانهعنوان نوع تازههای ابری بهکتابخانه هایموقعیت

 .(Yuvaraj, 2015-c)های سنتی و ابری دارد کنند؛ اشاره به تفاوت بین کتابخانهفعالیت می
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 ها در زمینه کتابخانه ابری. پژوهش0جدول 

 
 هاپژوهشگر هایافته بافت مسئله مورد مطالعه محور اصلی
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ه ا
خان
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اجتناب از منطقه مرگ:  -
پروژه  کییانتخاب و اجرا
 در ابر ایکتابخانه

آینده سیستم کتابخانه  -
 مبتنی بر ابر

بدون 
 بافت

 ی رایانش ابریبرادیگری تر از ها مناسباز پروژه یبرخت وجود 
جهت  لیدل نیبهترپذیری، و مقیاس نهیدر هز ییجوصرفهی، ریپذانعطافت 

 انتقال پروژه به ابر

 ها را به ابر منتقل کرد.پروژه یبرخ دیکه نبای لیدالت وجود 

- Galvin & Sun, 
2012 

- Bowers & Polak, 
2014 

 های ابریکتابخانه

 

بدون 
 بافت

کتابخانه است که در آن یک گروه از ای از های ابری نوع تازهت کتابخانه
 کنند.متخصصین بسیار ماهر و شایسته فعالیت می

 های سنتی و ابریوجود تفاوت بین کتابخانه _
 های ستنی در حال تغییر مبتنی بر فناوری در بستر ابرهای کتابخانهت فعالیت
 است.

Yuvaraj, 2015-c 

شده در بازه زمانی پژوهش و در زمینه های کاربردی و شناختهپژوهششود، نیز مشاهده می 0گونه که در جدول همان

ات بوده است؛ های سنتی متفکتابخانه ابری کم بوده و شاید دلیل آن جدید بودن این نوع از کتابخانه که کامالً با کتابخانه

ای تابخانهشناخت چنین کر نتیجه طوری که این نوع کتابخانه از نظر فضا، مکان و حتی نیروی انسانی محدودتر بوده و دبه

 های زیادی است.نیازمند انجام پژوهش
 

 پژوهش روش

چنانچه در باال اشاره شد، موضوع رایانش ابری دارای محورهای گوناگونی است که برای بررسی آن نیاز به استفاده از 

پژوهش توجه شود. با این وجود در این های پژوهش متفاوتی است. برای شناسایی روش پژوهش باید به مسئله و هدف روش

 ود.شبندی شده رایانش ابری، به تفکیک توصیف میهای پژوهشی مورد استفاده براساس محورهای دستهبخش، روش

 

 های پژوهش. وضعیت روش7جدول 

 

 د )داخلی(
 خ )خارجی(

 رویکرد کمی
رویکرد 

 کیفی
 رویکرد ترکیبی

 تجربی پیمایشی
مطالعه 
 موردی

 مطالعه موردی تحلیل سند یاکتابخانه

 خ د خ د خ د خ د خ د خ د
       1    1 1 های رایانش ابریامنیت، مشکالت و چالش

  1   1     1 2 4 عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری

تأثیر رایانش ابری بر مدیریت و خدمات 

 کتابخانه
1 1   1 1 1 4   1  

های کاربرد رایانش ابری در کتابخانه

 دانشگاهی
 1      1  1   

های کاربرد رایانش ابری در کتابخانه

 دیجیتالی
 1    1       

     2    1    کتابخانه ابری

 جمع

4 0 1 1 1 4 1 7 4 1 2 4 

11 2 3 0 

1 2 14 12 

24 
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های دیجیتالی و دانشگاهی با رویکرد حوزه رایانش ابری در کتابخانهها در دهد بیشتر پژوهشنشان می 7مطالعه جدول 

های معدودی با استفاده از رویکرد کیفی یا رویکرد ترکیبی انجام گرفته کمی و روش پیمایشی انجام شده و همچنین پژوهش

 است.
 

 گیریبحث و نتیجه

 20نشگاهی پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع های دیجیتالی دامطالعه پژوهش در زمینه رایانش ابری در کتابخانه

های خارجی تنها دو مورد مورد( انجام گرفته است. از مجموع پژوهش 10و خارج از کشور ) مورد( 14)پژوهش در داخل 

(Zhou & Liu, 2013)  و(Mutayya & Shekar, 2014)  تقریباً مرتبط با پژوهش حاضر شناسایی شدند که به موضوع رایانش

یجیتالی های دهای دانشگاهی پرداخته اند. این موضوع نشاگر آن است که هنوز رایانش ابری در کتابخانهابری در کتابخانه

 شده است. های پژوهشگران در داخل و خارج از کشور تبدیل ندانشگاهی به عنوان موضوعی محوری در پژوهش

 

 
 های انجام شده. شمای گرافیکی از پژوهش1نمودار 

 

ت تأثیر رایانش ابری بر مدیری»های انجام شده مربوط به حوزه آید، بیشترین درصد پژوهشبرمی 1گونه که از نمودار همان

در مرتبه بعدی قرار گرفته و سه حوزه  %20با « پذیرش رایانش ابری عوامل مؤثر بر»است. حوزه  %42با « و خدمات کتابخانه

« انه ابریکتابخ»و « های دانشگاهیکاربرد رایانش ابری در کتابخانه»، «های رایانش ابریامنیت، مشکالت و چالش»موضوعی 

ای هکاربرد رایانش ابری در کتابخانه»تر )سوم( قرار دارند. آخرین رده نیز به حوزه موضوعی در رده پایین %11هر کدام با 

 & Galvin)پذیری جویی در هزینه و مقیاسپذیری، صرفهاختصا  یافته است. وجود مزایایی چون انعطاف %7با « دیجیتالی

Sun, 2012; Bowers & Polak, 2014)رضایت (1484 یزدانی،) های رایانشی آینده، پیشرفت گسترده رایانش ابری در شبکه ،

کارگیری رایانش ( از جمله شواهدی استدال بر اهمیت به%74ها )کارگیری فناوری رایانش ابری در کتابخانهباالی کاربران از به

 .ها به کتابخانه ابری استهای دیجیتالی دانشگاهی و تبدیل شدن این کتابخانهکتابخانه ابری در

و  های دانشگاهی و دیجیتالیها در حوزه کاربرد رایانش ابری در کتابخانهها نشان داد که پژوهشمطالعه محتوای پژوهش

طور درصد از منابع به 44وهش است( تنها در ترین بحث در حوزه موضوع اصلی این پژهمچنین کتابخانه ابری )که محوری

های گیری از رایانش ابری در کتابخانههای بهرهاند. موضوع امنیت و چالشمستقیم و یا غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته

حی و ه طراهای مذکور اقدام بدیجیتالی همچنان موضوعی است که نیازمند پژوهشی گسترده است تا بتوان با شناسایی چالش

و امنیت، مشکالت

چالش های رایانش 

ابری
11%

عوامل موثر بر پذیرش رایانش

ابری 

20%

ت و تاثیر رایانش ابری بر مدیری

خدمات کتابخانه

42%

رایانش ابری در کتابخانه های

دانشگاهی

11%

ه های رایانش ابری در کتابخان

دیجیتالی

7%

کتابخانه ابری
11%

رایانش ابری در کتابخانه های دیجیتالی

دانشگاهی

0%

https://www.emeraldinsight.com/author/Galvin%2C+Denis
https://www.emeraldinsight.com/author/Sun%2C+Mang
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شده  صورت کاربردی وارد این عرصههای دانشگاهی بتوانند بهگیری از راهبردهایی عملی در این حوزه کرد تا کتابخانهبهره

رسد اضطراب و عدم اطمینان به محیط جدید و نیز نبود سازوکارهای سازمانی، فنی، دیدگاهی و و از آن بهره ببرند. به نظر می

ها بر این محور به این سمت با شیبی بسیار کند اتفاق بیافتد و این موضوع حتی در تمرکز پژوهشعملیاتی باعث شده تا حرکت 

سازمانی های رایانش ابری در امور مختلف غیردهد. در نتیجه با وجود استفاده نسبتاً زیاد از قابلیتنیز به وضوح خود را نشان می

وهشی های پژها هستیم. از منظر روشر امور رسمی و سازمانی در کتابخانهو غیررسمی، شاهد تردیدهای زیاد در استفاده از آن د

تند. همین های پژوهش هسترین روشدر این حوزه نیز نتایج این پژوهش نشان داد که رویکرد کمی و روش پیمایشی پراستفاده

مده کیفی صورت نگرفته تا مسائل عگیری از رایانش ابری با رویکرد دهد که هنوز پژوهش عمیقی در حوزه بهرهامر نشان می

ها هتوانند در کاهش و مدیریت هزینگیری از سازوکارهایی شود که میو مهم این حوزه شناسایی شود و در نتیجه اقدام به بهره

 ها اقدامات عملی به کار بسته شود.در این کتابخانه

دهد که های دیجیتالی دانشگاهی نشان میدر کتابخانهطور کلی مطالعه آثار پژوهشی منتشر شده در زمینه رایانش ابری به

نیز آمد، درصد  1های زیادی دارد؛ همانگونه که در نمودار این حوزه هنوز بسیار جوان بوده و برای رشد نیاز به پژوهش

 بوده رپژوهش حاضر )رایانش ابری در کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی( صفهای شناسایی شده در حوزه موضوعی پژوهش

ر این حوزه های پژوهشی دکه پیش از این نیز بیان شده، امکان فعالیتهای پیشین بوده و همچنانو این بیانگر صحت گفته

ه و با طلبد؛ البتفراهم است. برای رسیدن به این امر مهم، همت پژوهشگران عالقمند و متخصص در زمینه موضوع حاضر را می

ری ارزشمند و نیز درک سریع آن توسط جامعه اطالعاتی و دانشگاهی امروز، امید به افزایش توجه به مزایای زیاد این فناو

چندان دور شاهد توان انتظار داشت در مدت زمان نهطوری که میای نزدیک وجود دارد بهها در این زمینه در آیندهپژوهش

ایای زیاد آن مندی کاربران از مزدیجیتالی دانشگاهی و بهره هایویژه کتابخانههای دانشگاهی و بهورود این فناوری به کتابخانه

 باشیم.

 کاربردی اتپیشنهاد

های آموزشی کوتاه مدت توسط افراد متخصص و باتجربه با هدف آشنایی هرچه بیشتر ها و کارگاهبرگزاری دوره -

بیشتر و  رایانش ابری جهت ارائه خدماتهای دیجیتالی دانشگاهی با کاربرد و کارکرد فناوری کتابدارن عالقمند کتابخانه

 بهتر به کاربران خود؛

ژوهشی های پهای آموزشی کوتاه مدت توسط افراد متخصص و باتجربه جهت تقویت مهارتها و کارگاهبرگزاری دوره -

 های دیجیتالی دانشگاهی وای کتابدارن کتابخانهو سواد رسانه

ای دانشگاهی برای قرار گرفتن در فضای ابری و تالش برای رفع موانع و هفراهم آوری بسترهای الزم در کتابخانه -

 مشکالت احتمالی آن.
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