
 

 

ر د اينترنت اشياء و ارائه الگوي کاربرد آن درنگي بر استفاده از

 يدانشگاههاي کتابخانه

 3سحر رضوي، 2شيما مرادي، 1اميررضا اصنافی

 شناسیمطالعات دانش

 993تا  81ص ، 18، تابستان 91شماره پنجم، سال 

 43/49/18تاريخ دريافت: 

 98/40/18تاريخ پذيرش: 
 چكيده

 قياز طر يیگرها( توسط حساءيها )اشاز دستگاه يادياست که در آن تعداد ز یتيوضع فگريتوص ياءاش ينترنتا
 يکزمر نگرش کتابداران کتابخانه ۀهدف از پژوهش حاضر مطالعهدف: . شوندیبه هم متصل م نترنتيا

 .بود یکاربرد آن در کتابخانه دانشگاه يو ارائه الگو اينترنت اشياءکشور درباره  کيسطح  هايدانشگاه
 يمارآ جامعهاست. بوده توصيفی -پيمايشی، و ازنظر روش بود يهدف کاربرد ازنظرحاضر پژوهش  :روش

 رانيا کيسطح  هايدانشگاه يمرکز يهاغل در کتابخانهشا یشناسپژوهش متخصصان علم اطالعات و دانش
فرمول  هليوسبهحجم نمونه ساده انجام گرفت.  یبه روش تصادف يريگ. نمونهشدنفر  118که تعداد آن  بود

 دهيسنج یبهشت ديدانشگاه شه یعلمئتيه ديتوسط اسات ساختهمحققپرسشنامه  يیروا .نفر شد 988کوکران 
: فناوري هايافته .شده استانجام کرونباخ آلفاي بيضر ۀمحاسب قيپرسشنامه حاضر از طر يیايپا یبررسو شد 

، فنی خدمات، هاي خدمات عمومیبخش هايفعاليتدر بسياري از فرايندهاي کتابخانه و در  اينترنت اشياء
شده هاي دريافت شده از کتابداران و همچنين مطالعات انجاماست. پاسخ استفادهقابلخدمات جنبی کتابخانه 

ها تحميل خواهد هايی را به کتابخانههزينه اينترنت اشياء گيري از فناوريمبين اين مسئله است که گرچه بهره
تی که در لافزوده باالي استفاده از اين فناوري و همچنين سرعت و سهوکرد اما از سويی ديگر به دليل ارزش

ب گيري از اين فناوري در کتابخانه مطلوبهره، اجرايی و مديريتی کتابخانه به وجود خواهد آمد هايفعاليت
مطالعات  و موردبررسی هايدانشگاه يمرکز هايبر اساس نگرش کتابداران کتابخانه: گيرينتيجه است.
 زاتيساختمان و تجه، مرجع، امانت، تيريچون مد یمختلف هايدر بخش تواندیم اينترنت اشياء، شدهانجام

 هانهيهزر د جويیصرفهو  يکار يندهايسرعت فرا شيدقت و افزا، سهولت موجبکتابخانه استفاده شده و 
در  ءاينترنت اشيادرنهايت حاصل مطالعه صورت گرفته ارائه الگوي کاربرد  .ودش مطلوب ارائه خدمات و

 کتابخانه دانشگاهی بود.

 يکتابخانه دانشگاه، اطالعات یفناور، اینترنت اشياء: واژگان كليدي

                                                           

9. ی، بهشتعلم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شهيد  استاديار، گروهaasnafi@gmail.com 

 shmoradi@gmail.com ی، مرکز تحقيقات سياست علمی کشور،سنجعلماستاديار،  1.

 sahar0737@gmail.comکارشناس ارشد، مديريت اطالعات، دانشگاه شهيد بهشتی،  3.
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 مقدمه

ها به دليل تمرکزي که بر ارائه خدمات در جهت برآورده کردن نياز اطالعاتی و کتابخانه

گيري از اين فناوري خدمات متنوعی را توانند با بهرهکردن اطالعات دارند می پذيردسترس

+ کتابخانه در  اينترنت اشياء يجستجو زانيبا مشاهده م ارائه دهند.

https://trends.google.com ، موضوع در دو  نيشود که امشاهده می 9بر اساس شكل

 .موردتوجه پژوهشگران بوده است یكسانيسال گذشته با روند نسبتاً 

 
+  اینترنت اشياء یجستجو زانيم. .Error! No text of specified style in documentشکل 

 2119تا  2117کتابخانه از سال 

ن هستند در حال شكل گرفت ندهيو آ یفعل يهاهدف توسعه کتابخانه کتابخانه هوشمند با

هاي دانشگاهی ازجمله مراکز مهم ارائه خدمات درون دانشگاه (. کتابخانه1490، 9زو)

ي را در جهت محورمراجعدر ارتباط با مراجعين است و خدمات  عموماًکه  شودمیمحسوب 

دهد. جذب مراجعين سرعت هاي علمی دانشگاه به کاربران خود ارائه میتوسعه بنيان

بسيار  ي دانشگاهی از مسائلهاکتابخانهي از ريگبهرهو همچنين سهولت  هاآنيی به گوپاسخ

ي از ريگبهرهي بزرگ جهان با هاکتابخانهز مهمی است که بايد به آن توجه شود. بسياري ا

 ي کارکنان جهتتوانمندسازدر پی رضايت کاربران و  هاکتابخانهنوين در  هايفناوري

ست که در نوينی ا هايفناوري ازجمله اينترنت اشياءپاسخگويی به نيازهاي مراجعين هستند. 

 يريراگتوجه به ف با. شودیمپژوهش حاضر به کاربرد آن در کتابخانه دانشگاهی پرداخته 

                                                           
1. Xu 
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تبع آن در کشور ما با رشد گسترده فناوري اطالعات و در جهان و به اينترنت اشياءبحث 

سرعت و دقت در اداره امور و ارائه به دنياهداف و رس شبرديپ يها براارتباطات سازمان

ارائه  راکزمعنوان ها بهکتابخانه انيم نيابزار هستند. در ا نيگيري از اخدمات به دنبال بهره

شدن  دارينقش بپردازند. پد يفايها به اسازمان گريد يبتوانند هم پا ديبا یخدمات اطالعات

 کندیم فراهم یفرصت یها و خدمات اطالعاتکتابخانه يبرا« هوشمند يشهرها»بر  ژهيتوجه و

اينترنت  .(1493، 9نسونجاشوند ) كپارچهيتحوالت  نيتا نقش خود را مشخص کرده و در ا

گيري رهبا به ميشود که موجب شده است تا بتوانمحسوب می ینيهاي نواز رويكردي اشياء

 شتريانجام کار ب يرا برا يشتريشده و زمان ب يمنابع و موجب هدر رفت منابع و انرژ نهيبه

شود که اطالعات را در هر اي بدل میبه شبكه زيچآن همهکه در  يكردي. روميداشته باش

 يهاداده يناها بر مبگيريتبع آن تصميمسازد و بهپذير میزمان باکيفيت مطلوب دسترس

 تر خواهند بود.مناسب یواقع

 یاطالعات و ارتباطات ما هرروز شاهد تأثير انكار ناشدن هايفناوريبا گسترش روزافزون 

 یمانانسان و امور ساز یزندگ نفکيجز الچنانكه اطالعات به، ميروزمره هست یآن بر زندگ

هاي انسان امروز در اطالعات و قدرت پردازش آن از توانمندي نيگيري از اشده و بهره

گسترده  اريازنظر حجم و تنوع بس هاداده رايز؛ شودها محسوب مین فناوريياستفاده از ا

 نيرداشت تا بتوان در کمت ميخواه ازين نينو يكرديها به روداده نيا تيريمد ياند و براشده

 کرد. ليرا به اطالعات و دانش تبد هاآن نهيهز نيزمان و با کمتر

ي جنبه ليبه دل، هاانواع کتابخانه ريهمچون سا یدانشگاه کتابخانه يکار يندهايفرآ

ارش هاي سفعنوان نمونه: بخشتكرارپذير همراه است به هايفعاليتبودن آن با  یخدمات

با صرف  ايکند سفارش کتاب اقدام می يبرا ياريبس يروندها یها هرسال با بررسکتابخانه

خدمات مرجع و خدمات  ارائه، پردازدمی هاکتاب یرف خوان ايمنابع  نيبه وج ياديزمان ز

امور عالوه بر صرف  نيدهد که اختصاص میرا به خود ا ياديها زمان زامانت در کتابخانه

ساختمان  ياستانداردها گريد يیکند. از سومی شتريب زيکتابخانه را ن يهاي جارهزينه، زمان

                                                           
1. Johnson 
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 اتيزئج ليها به دلمطالعه در کتابخانه زاتينور و دما و تجه يمانند استانداردها زاتيو تجه

شود و اي اعمال میصورت سليقهروبروست و گهگاه به ياريدر زمان اجرا با نقص بس اريبس

 نهيبه هز ازياستانداردها بكند ن نيا ياي تمام تالش خود را معطوف به اجراکتابخانه زياگر ن

امور  نيا يبرا ههايی کزمان و هزينه نيکه همه ادرحالی، ها داردفعاليت نيمتناسب ا

اهش توجهی کبه مقدار قابل نينو هايفناوريگيري از تواند با بهرهيابد میاختصاص می

جويی شود و صرفهها میفناوري يو نگهدار ديها فقط صرف خرهزينه راي؛ زابدي

عالوه بر سهولت دهد از آن گذشته مدت به دست میاي را در طوالنیمالحظهقابل

واند صرف تمیکند که می رهيها ذخکتابخانه يرا برا ياديزمان ز، پذير کردن منابعدسترس

 هاييفناور رشيوجود کتابداران در پذ، گريد يارائه خدمات بهتر به مراجعين شود. از سو

 مياز مفاه تينو حما هايفناورياز  يرگيبهره در را هاآنمهم است و نقش  اريبس ديجد

 .ستين دهيپوش یبر کس ديجد

 با هر چيزي و هر، مكان هدف اينترنت اشيا توانمندسازي اشيا براي اتصال در هر زمان و

ترنت اشيا کند. اينصورت ايدئال استفاده میشخصی است که از هر مسير يا شبكه و خدمت به

کند و از فناوري جديدي که به حضور نافذ محيطی توجه می، تكامل جديدي از اينترنت است

اشيا براي ايجاد  اين پردازد.دار به محاوره با يكديگر میسيم و سيمتنوع چيزهايی با اتصاالت بی

ند و درواقع کنکاربردها يا خدمات جديد و دستيابی به اهداف مشترك با يكديگر همكاري می

روند. جهانی که به شكل هاي توسعه براي ايجاد جهانی هوشمند و بزرگ به شمار میچالش

د و نشوهمگرا می، هاي هوشمندگيري محيطديجيتال و مجازي است و به سمت شكل، واقعی

 (9311، همكارانقاسمی و ) آورند.هاي هوشمندتري را به وجود میحوزه

هايی که با هوشمند سازي قادر به يكی از حوزهبيان داشت که  توانیم بنابراين

و  رنت اشياءاينتگيري از ها هستند. اهميت بهرهدهی بيشتر و بهتر خواهد بود کتابخانهخدمات

ه با هاي دانشگاهی کويژه کتابخانههاي بههاي هوشمند در کتابخانهحرکت به سمت محيط

در اين امر نهفته است که با حذف بسياري از کارهاي ، طيف جوينده دانش روبروست

 کتابخانه خواهند، هاي مختلفها و حتی کارهاي موازي در بخشکاريغيرضروري و دوباره

جويی کرده و با باال رفتن سرعت ارائه خدمات و باال ويش صرفههاي ختوانست در هزينه
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بهتر به  گيري به ارائه خدماترفتن سرعت سفارش منابع و همچنين باال رفتن سرعت تصميم

به  رعايت اصول و استانداردها کتابداري که اينترنت اشياءمراجعين بپردازند. با استفاده از 

ز آن استفاده اي اصورت سليقهر کتابخانه و کتابداري بهها بدل شده و همعضلی در کتابخانه

 صورت خودکار و سيستمی انجام خواهد پذيرفتبه، کندمی

که  ستيهنوز مشخص ن، امور عيدر تسر اينترنت اشياءفراوان  هايينظر به سودمند 

 الگويی حالتابه زيها درباره آن چگونه است و ندانشگاه يزمرک نگرش کتابداران کتابخانه

 د تاشدر پژوهش حاضر تالش لذا ، ارائه نشده است یکاربرد آن در کتابخانه دانشگاه يبرا

 فاده ازاست در خصوصسطح يک ايران  هايدانشگاهديدگاه کتابداران کتابخانه مرکزي 

 .دانشگاهی مورد ارزيابی قرار گيرد يهاکتابخانهاينترنت اشياء و کاربرد اين فناوري در 

 وهش حاضر به شرح زير است:پژ سؤاالت

 رنت اشياءاينتگيري از بهره ايران هايدانشگاههاي مرکزي ديدگاه کتابداران کتابخانه از .9

 داراي چه منافعی است؟ هاي دانشگاهی ازلحاظ اقتصاديکتابخانه در

از  یدانشگاه يهادر جهت بهبود خدمات کتابخانه يیهايچه توانمند اينترنت اشياء .1

 ؟کندیها ارائه مدانشگاه يمرکز يهاکتابداران کتابخانه دگاهيد

 هاي دانشگاهی دارد؟چه ارتباطی با هوشمند سازي کتابخانه اينترنت اشياء .3

 یزبان فارس در یپژوهش اديمطالعات ز، دهدنشان می رانيحوزه در ا نيا هايپژوهش یبررس

 ادي هاآن از ادامه در که اندنپرداخته یي دانشگاههاو کتابخانه اينترنت اشياءبه موضوع 

 :شودیم

هاي بازيابی در سيستم اينترنت اشياء( با بررسی نقش 9311شيرزاد و همكارانش )

ها از نهگيري کتابخاو لزوم بهره اينترنت اشياءاي با اشاره به تأثير اطالعات کتابخانه

هاي هاي امنيتی و فرهنگی آن اذعان کرده و تأمين نشدن هزينهجديد به چالش هايفناوري

، اصغري هينه آباد داند.ها را موجب تعميق بيشتر شكاف ديجيتالی میاستفاده از اين فناوري

ها در هوشمند سازي کتابخانه ردفاشگر( در پژوهشی به نقش 9311صدرا و عليپور )

اشاعه ، دهیسازمان، سازيدر مجموعه ردفاشگرآوري د که فندارناند و اذعان میپرداخته

جايی جابه مانع سرقت و، نمايد. عالوه بر اينو بازيابی اطالعات کمک شايانی به کتابخانه می
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ختلف هاي ممدارك در کتابخانه شده و موجب بهبود عملكرد کارکنان کتابخانه در بخش

 ها خواهد شد.قفسه خوانی و ساير بخشجستجو ، خدمات فنی، آن اعم از بخش امانت

و  نييمنظور تببه يمرور با( 9318) یو شعبان یچشمه سهراب ؛یعاصم ؛ینجف زادهسليمان

کرده ن استفاده متو یاي و بررسکتابخانه وشها از ردر کتابخانه اينترنت اشياء يفناور یبررس

، خانه هوشمندکتاب نييتب، هادر کتابخانه اينترنت اشياء فيظهور و تعر نهيزم یبررس و با

اينترنت  يکاربردها یالگو مفهوم، هادر کتابخانه يفناور نيسازي و توجه به اضرورت پياده

و  یالعاتاط هايفناوريها بيانگر آن است که يافته. اندرا بيان کرده هادر کتابخانه اشياء

 يگردند. فناوربه اطالعات می یابيدست وهيش ليو تسه ميپارادا ريينوظهور باعث تغ یارتباط

، يدمداوم موجو يريگيهمچون پ یامر مستثنا نبوده و با اهداف نياز ا زين اينترنت اشياء

ليل وتحو تجزيه يهاي مشترناشناس انتخاب ليتحل، تلفن هوشمند قيدرخواست از طر

 دهد.مه میها اداتوسعه خود در کتابخانه ريها به مسگردش منابع در کتابخانه

هاي در کتابخانه اينترنت اشياءکاربرد »( در پژوهشی با عنوان 9318کلينی ) و زادهپهلوان

سازي جهت يكپارچه 9یت آي.او.-.سی.اي.اس.تیيآ آر.مدرن: ارائه چارچوب 

در  ينترنت اشياءابه کاربردي کردن فناوري  «اينترنت اشيااي مبتنی بر هاي کتابخانهسرويس

منظور افزايش دسترسی و ارائه خدمات آوري و پردازش اطالعات بهها جهت جمعکتابخانه

هاي سازي خدمات کتابخانهصورت هوشمندانه در قالب چارچوب يكپارچهرسانی بهاطالع

را در  رنت اشياءاينتگيري از پرداختند. نتايج اين پژوهش بهره اينترنت اشياءمدرن مبتنی بر 

 اي توصيه کرد.بخانهخدمات کتا

اء نوين و اينترنت اشي هايفناوريي بسياري در خارج از کشور به استفاده از هاپژوهش

و  کيتام، ماتوس نايکامار، (1491) 1وانگ و ژانگ هاآن ازجمله توانیمکه  اندپرداخته

( 1490) 1راج و رامان، (1498بوراس و همكاران )، (1491) 0سينگ و شارما، (1493) 3گراکا

                                                           
1. RICeST-IOT 
2. Wang & Zhang 
3. Camarinha-Matos,Tomic & Graça 
4. Singh & Sharma 
5. Raj & Raman 
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هاي يشينهها در ادامه پاست که با توجه به تمرکز پژوهش در کاربرد اين فناوري در کتابخانه

 .شودیممرتبط در اين زمينه آورده 

( در مقاله خود با عنوان اينترنت اشياء: فناوري نوين کاربردي 1498محمدي و ايزدي يگانه )

د از فناوري دانشگاهی بايد بتوانن يهاکتابخانه ابراز داشتند که افزون بر اينكه هاکتابخانهدر 

 بايد به فكر تأمين امنيت اطالعات، اينترنت اشياء در ساختمان و خدمات خود بهره بگيرند

از فناوري  مناسب گيريبهرهمعتقدند  هاآنکاربران و کتابخانه خود در اين فناوري نيز باشند. 

گاهی دانش يهاکتابخانهزيرساخت مناسب جهت ارائه خدمات در  سازيفراهماينترنت اشياء و 

 رضايتمندي کاربران را به دنبال داشته باشد. تواندیم، بر اساس اين فناوري

از فناوري اينترنت اشياء  گيريبهره( در مقاله خود بيان داشت که با 1490) 9هان

موجود  بپردازند و منابع اطالعاتیخدمات کتابخانه  يابیمكانپژوهشگران قادر خواهند بود به 

و  هاتابکدر مورد  خصوصبهو سهولت بازيابی نمايند. اين قضيه  سرعتبهدر کتابخانه را 

 .کندیممجالت الكترونيكی صدق 

 لهيوسمطالعه در مورد توسعه کتابخانه هوشمند به»( در پژوهشی با عنوان 1490) 1لئو دو و

تابخانه موجب ايجاد تغييرات عميقی در ک اينترنت اشياءبا ذکر اينكه فناوري « اينترنت اشياء

ت را معرفی کرده و تأثير توسعه کتابخانه و مشكال اينترنت اشياءهاي ويژگی منشأ، شودیم

گيرد که ه مینتيج درنهايتکند. وتحليل را در کتابخانه بررسی میهاي تجزيهکليدي برنامه

 يرهغمسائل امنيتی و ، سازيپياده، هاي فنیطراحی، گيري از حسگرهاگرچه هزينه بهره

ر کتابخانه دارد اي دکاربردهاي گسترده اينترنت اشياءباالست اما  اينترنت اشياءگيري از بهره

 ها در سطح جديدي خواهد شد.و موجب پيشرفت کتابخانه

س کتابخانه بر اسا يجويی در انرژصرفه ستميس یطراح( با بررسی 1490) 3يو سانگ

کتابخانه  هاي سنتی در نورپردازي محيطگويی به نيازهاي کتابخانهدر پی پاسخ اينترنت اشياء

 هجهت طراحی کاربرپسند به مطالع اينترنت اشياء بيبر اساس ترک، مقاله نيدر ابودند. 

شد و  رداختهپهوشمند  تيريمد ي درجويی انرژکنترل صرفه ستميس جهت استفادهکتابخانه 
                                                           

1. Hahn 
2. Du   & Liu 
3. Yao & Song 
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نجر به تواند می میطيآوري اطالعات محجمع يسيم براشبكه حسگر بی بيان گرديد که

خشد. را تحقق ب يجويی انرژهدف صرفه مديريت پوياي مصرف انرژي در کتابخانه شود و

اگر  و دهدها را کاهش میهزينه مصرف انرژي کنترل ستميس یطراحها نشان داده که يافته

تواند ی به کار گرفته شود جهت مطالعه کاربران مفيد خواهد بود که میبراي کنترل روشناي

 9يهوهاي آموزشگاهی و دانشگاهی از اهميت بسياري برخوردار باشد. براي کتابخانه

ارد ضمن ها دچيست و چه کاربردهاي در کتابخانه اينترنت اشياءاي با عنوان ( در مقاله1491)

ين به بحث در کند. همچنها اشاره میوايد آن براي کتابخانهبه ف اينترنت اشياءبررسی چيستی 

ار پردازد. در پايان با هشدمورد مشكالت و انتقادهاي صورت گرفته در مورد اين فناوري می

توجه به مشكالت متعدد اين ، به کتابداران در مورد اينكه اين فناوري در حال ظهور است

نكته  داند. البته اينامنيت الزم می، به حريم خصوصیي مربوط هاینگران ازجملهها را فناوري

ها و تواند نحوه ارتباط افراد با محيط و دستگاهمی اينترنت اشياءشود که را هم متذکر می

 يكديگر را تغيير دهد.

هاي در کتابخانه اينترنت اشياء( در پژوهشی با عنوان کاربردهاي 1498) 1نيكامو  نگ

ی است که حلداراي پتانسيل ارائه راه اينترنت اشياءاين نكته که دانشگاهی ضمن اشاره به 

حتمالی ا مورداستفادهشود. در باعث بهبود کارايی خدمات و امنيت کتابخانه دانشگاهی می

 1گر پد فشاريو حس 0آينه جادو، 3رايانش ابري، طور خاصبحث کرده و به اينترنت اشياء

در نظر گرفته و رويكردي براي بهبود امكانات کتابخانه  را 8سيمبا استفاده از شبكه حسگر بی

اي با ( در مقاله1490) 0گووانماهی و لبيک، يآلواد کنند.و ارائه سيستم حمايتی را پيشنهاد می

فرکانس  يیاشناس يکتابخانه با استفاده از فناور ستميس کي يو خودکارساز یابيردعنوان 

تفاده از شناسايی ا اسبسنجش هوشمند کتابخانه  ستميسازي سو پياده یبه مسئله طراح يیويراد

 باصاحبه م براي انجام پژوهش بهاند. ارتباطی پرداخته فناوريعنوان يک فرکانس راديويی به
                                                           

1. Hoy 
2. Nag & Nikam 
3. cloud computing 
4. magic mirror 
5. pressure pad sensor 
6. WSN 
7. AlwadiKilby & Gawanmeh 
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 افزارنرم دگاندهنو توسعه يیويافزار فرکانس رادارتباط با توليدکنندگان سخت، کتابدار

سازي و خودکار هاتيفعالتواند به بهبود ن داد که ردفاشگر میها نشايافته. اندپرداخته

ش ي ردفاشگر برد کوتاه و پوشهاستميسي هاتيمحدودفرايندهاي کتابخانه منجر شود. از 

اينترنت اي با عنوان ( در مقاله1490) 9رايو پر يدسا، کاراند، شاينضعيف اين فناوري است. 

ا استفاده از ي نزديک جهان باندهيآبا اشاره به اينكه در  کتابخانه تيريمد ستميس يبرا اشياء

با جهانی هوشمند روبرو خواهد شد به کاربرد اين فناوري در ، شدههيتعبهاي ارتباط دستگاه

اده از استف، ي استفاده از حسگرهاي ردفاشگرهاتيمحدود. با ذکر پردازندیمکتابخانه 

که منجر  کنددهاي کاري کتابخانه را توصيه میحسگرهاي ارتباط حوزه نزديک را در فراين

تفاده از ها نشان داد که اسشود. يافتهمی هاکتابي وظايف کاربر براي جستجوي سازسادهبه 

حسگرهاي ارتباط حوزه نزديک کاربران با برقرار کردن ارتباط با سرور کتابخانه قادر به 

افزايش  هاکتابخواهند بود. با استفاده از اين فناوري دسترسی به  هاکتابمشاهده اطالعات 

 ها با دقت بيشتري انجام خواهد شد.يابد و قرار دادن کتاب در قفسهمی

 هايفناوريپژوهش خود بيان داشتند که کاربرد ( در 1491فو و ليانگ )، لوي، زاي

قرار  هموردتوجامع دانشگاهی موضوعی جديد است که در جو هاکتابخانهاينترنت اشياء در 

نشگاهی کمک دا يهاکتابخانهبه بهبود فرايند مديريت در  تواندیمگرفته است. اين فناوري 

 شود. هاکتابخانههوشمند و پويا در اين  هايگيريتصميمکند و سبب 

 رينظ ياريبسهاي هاي مرتبط با پژوهش صورت گرفت پژوهشدر مروري که بر پيشينه

 ینيکل و زادهپهلوان، (9318) همكارانو  ینجف زادهسليمان، (9311و همكارانش ) رزاديش

، (1498) زيماسس، (1491راجانا ) انيپوجار و سات، (1491) يهو، (1490) لئو دو و، (9318)

در  اينترنت اشياءبه کاربرد  نظري صورت( به1498) كامينگ و ن، (1498) کيووچ

ا در استفاده از هها پرداخته بودند و به فرايندها کاري و روندهاي فعاليتی کتابخانهکتابخانه

، بادآ نهيه ياصغر رينظ هاپژوهشبرخی از ، اين فناوري پرداخته نشده است. در اين ميان

( با تمرکز بر 1490و گووانماه ) یلبيک، يآلواد، (1493) یل، (9311) پوريصدرا و عل

                                                           
1. Nisha, Karande, Desai, & Pereira 
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 مطالعات خود را بر آنفرض کرده و  اينترنت اشياءحسگرها نظير ردفاشگر آن را معادل 

 و همكاران ینجف زادهسليمانچون هايی پژوهش، در اين ميان، . همچنيناساس ارائه کردند

با هدف ارائه الگو ( 1498) زليا، (1490سانگ ) وي، (1490و همكارانش ) مدلمان، (9318)

از  يفناور نيکاربست ا سازيمشابهها که اين الگو انجام شدندبراي استفاده در کتابخانه 

 گفتنی است پژوهشی که مشابهت بيشتري با مطالعه. انددر کتابخانه بوده گريد هايحوزه

هاي ی( بود که با توجه به ويژگ1490) رايو پر يدسا، کاراند، شاينحاضر داشت مربوط به 

در سيستم  ياءاينترنت اشبه بررسی کاربرد ، کتابخانه و آگاهی از کاربرد حسگرها هايفعاليت

به کاربرد  یهشتا کنون پژو رسدمی به نظر، نيشيبا توجه به مطالعات پمديريت کتابخانه بود. 

اري کبا توجه به فرايندهاي کتابداران و  دگاهياز د یدانشگاه هايدر کتابخانه يفناور نيا

هاي حسگرهاي مختلف و کاربردهاي آن نپرداخته است و نيز الگويی ها ويژگیکتابخانه

بر اساس نگرش کسانی که در کتابخانه کار  -براي کاربرد آن در کتابخانه دانشگاهی

 ارائه نشده است. -کنندمی

 روش

ايشی مپي-داده توصيفی گردآوري روش ازنظرهدف کاربردي است و  ازنظرپژوهش حاضر 

ح سط هايدانشگاههاي مرکزي جامعه آماري پژوهش کتابداران شاغل در کتابخانهاست. 

سطح  هايهدانشگااين است که با توجه به اينكه  هادانشگاهيک ايران بود. علت انتخاب اين 

 تيمأمورداراي  اندشده بنديرتبهوزارت عتف  هايشاخصيک کشور که بر اساس 

بنابراين ؛ نوين نيز پيشتاز باشند هايفناوريدر حوزه کاربرد  رودیمانتظار ، هستند المللیبين

 هاگاهدانشجامعه پژوهش در نظر گرفته شدند. اين  عنوانبهسطح يک کشور  هايدانشگاه

، سی مشهدفردو، شيراز، عالمه طباطبايی، تربيت مدرس، شهيد بهشتی، شامل دانشگاه شاهد

 هاانشگاهدعلم و صنعت و تبريز بود. فهرست اين ، ی شريفصنعت، طوسی نصيرالدينخواجه

شده بود به دست  نيتدو 9318ی که در سال دولت هايدانشگاهبندي سطح جيابالغ نتااز طريق 

ي ريگنمونه .نفر بود 118مزبور  هايدانشگاه تعداد افراد جامعه پژوهش مندرج در سايتآمد. 

به روش تصادفی ساده انجام گرفت. براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. 
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 يعدد ريدرصد و پس از قرار دادن مقاد 11 نانيصورت که با در نظر گرفتن سطح اطمبدين

رو حجم نمونه در ازاين. نمونه به دست آمد حجم 2^[n=(Za/2×σ)/εمربوط ]در فرمول 

پرسشنامه توزيع شد.  984که کمی بيشتر از اين حجم يعنی  شد نييعنفر ت 988پژوهش  نيا

ر صورت چاپی و دهايی که در محدوده تهران قرار داشتند بهتوزيع پرسشنامه در دانشگاه

از  وآمدرفتو مشهد به دليل محدوديت پژوهشگر در  زيتبر، اصفهان، شيراز هايدانشگاه

ها پرسشنامه از دانشگاه 993، شدههاي توزيعطريق رايانامه صورت گرفت. از ميان پرسشنامه

نظر ، پژوهش سؤاالتبر اساس ، یشناخت تيجمعهاي آوري شد. پس از پرسشجمع

ها )طيف ليكرت( و با گويه، تهران هايدانشگاههاي دانشگاهی کتابداران کتابخانه

ر رشد و کاربردهاي آن د اينترنت اشياءسازي اره طراحی و پيادههايی )پرسش باز( دربپرسش

تعدادي  توسط ساختهمحققروايی پرسشنامه ها خواسته شد. اقتصادي و کارايی کتابخانه

 قياز طر پرسشنامه حاضر يیايپا یبررس. متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی بررسی شد

براي تحليل . به دست آمد 13/4که رقم  شده استکرونباخ انجام آلفاي بيضر ۀمحاسب

درصد فراوانی و ، آماري فراوانی هايشاخصآماري اس پی اس اس و  افزارنرماز  هاداده

)براي  دوطرفهزمون فريدمن براي تجزيه واريانس ميانگين و آزمون فريدمن استفاده شد. آ

بندي تبهبراي مقايسه ميانگين ررود و نيز بندي به کار میهاي غير پارامتري( به روش رتبهداده

ها از معايب اين آزمون اين است که تعداد افراد در نمونه .هاي مختلف کاربرد داردگروه

 .ها بايد همگی جور شده باشندبايد يكسان باشند و نمونه

 هاافتهی

ي از گيربهره ايران هايدانشگاههاي مرکزي از ديدگاه کتابداران کتابخانه: اولپرسش 

 ؟داراي چه منافعی است هاي دانشگاهی ازلحاظ اقتصاديکتابخانه در اينترنت اشياء

. کردیمازجمله عواملی است که انگيزه پژوهش را بيشتر  اينترنت اشياءصرفه اقتصادي 

پرسش بسته و يک پرسش باز طرح شد و نتايج آن در  8ديدگاه کتابداران در پرسشنامه 

 آمده است. 9نمودار 
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 یهای دانشگاهي ازلحاظ اقتصاددر کتابخانه اینترنت اشياءگيری از توصيفي بهره هایشاخص .1 نمودار

در  اشياء اينترنتي ريکارگبههاي مربوط منافع اقتصادي دهد ميانگيننشان می، 9نمودار 

 يهانهيکاهش هز. هست( باالتر 3ها از حد متوسط )يک محدوده قرار دارد. تمامی ميانگين

 کاهشو  کتابخانه يافزوده براارزش جاديا، 91/0با ميانگين  کتاب ديسفارش و خر

 خرد و کالن کتابخانه يهايزيربه برنامه کمک، 31/0ي با ميانگين مصرف انرژ يهانهيهز

 هايفعاليت، 38/0با ميانگين  در کتابخانه یابيبازار نديفرا کمک، 34/0با ميانگين 

 يهايريگميتصم، 30/0با ميانگين  مؤثر هايفعاليتکتابداران در جهت انجام  يرضروريغ

 توسط کتابداران بود. شدهانيباز منابع اقتصادي  18/0با ميانگين کتابخانه  تيريموقع مدبه

هاي مربوط نيروي انسانی و مكانيزه شدن کم شدن هزينه در پرسش باز: شدهگفتهنكات 

يتال هايی شكاف ديجهاي استفاده از چنين فناوري؛ يكی از دغدغهکارها توسط اين فناوري

استفاده  توانند از اين امكاناتدر مراجعين کتابخانه است. کسانی که در شبكه نيستند نمی

 مهارت و سواد وجود دارد.، هايی براي ارتقاي فناوريکنند؛ هزينه

 يهادر جهت بهبود خدمات کتابخانه يیهايچه توانمند اينترنت اشياءپرسش دوم: 

 کند؟یارائه م هايدانشگاه يمرکز يهاکتابداران کتابخانه دگاهياز د یدانشگاه

4.31

4.41

4.33

4.45

4.36

4.3

4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.45 4.5

امانتی منابع رفتوبرگشت فرایند

کتابخانه رسانی آگهی فرایند

کتابخانهای استانداردهای رعایت

اطالعاتی منابع به دسترسی

مرجع خدمات

خرید و سفارش
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پرسش بسته )طيف ليكرت( و يک پرسش باز  94براي پاسخ به اين پرسش در پرسشنامه 

 مشاهده است.قابل 1طرح شد و نتايج آن در نمودار 

 

 اینترنت اشياء کارایيمربوط به  يفيتوص هایشاخص .2نمودار 

 شتريموارد ب گرياز د 00/0 نيانگيبا م يقو یبانک اطالعات جاديا، 1با توجه به نمودار 

ا ب کتابخانه و کنترل بهتر ورود و خروج تيباال رفتن امن کتابداران بوده است. موردتوجه

 يآورجمع، 19/0 نيانگيبا م ترنانياطمتر و قابلاطالعات مرتبط يآورجمع، 04/0 نيانگيم

 ليبودن داده و بهبود تحل روزآمد، 11/0 نيانگيکمتر با م يو با درصد خطا ترقياطالعات دق

 نيانگيبا م کتابخانه نيموقع منابع به مراجعبه ارائه، 18/0 نيانگيبا مي ريگميآن روند تصم یآن

آموزش سواد  ليتسه ،09/0 نيانگيکتابخانه با م نيخدمات به مراجع عيسر ارائه، 11/0

خاص با  يهاخدمات بهتر به گروه ارائه، 11/0 نيانگيکتابخانه با م نيبه مراجع یاطالعات

 نديفرآ .بود اينترنت اشياءاز موارد ديگر در نگرش کتابداران در مورد کارايی  13/0 نيانگيم

، جربهبر اساس ت اعمال سليقهکاربران و بدون  يازهايو مرتبط با ن قياطالعات دق یابيباز

ی و چالش وابستگی فن يهامشارکت دانش و مهارت ؛یشخص يکار يهانهيو هز قيعال

 شده کتابداران در پرسش باز بود.با اينترنت از موارد گفته اينترنت اشياء

 ارد؟هاي دانشگاهی دچه ارتباطی با هوشمند سازي کتابخانه اينترنت اشياءپرسش سوم: 

4.31

4.41

4.33

4.45

4.36

4.3

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

فرایند
رفتوبرگشت

امانتیمنابع

آگهیفرایند
رسانی
کتابخانه

رعایت
استانداردهای
کتابخانهای

بهدسترسی
منابع

اطالعاتی

مرجع خدمات وسفارش
خرید



012 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
م،

نج
پ

 
ره

ما
ش

 
91، 

ان
ست

تاب
 

19
 

پرسش بسته و يک پرسش باز طرح شد و از  8براي پاسخ به اين پرسش در پرسشنامه 

طيف  ها با استفاده ازکتابداران درخواست شد که نظر خود را در رابطه با هريک از اين گويه

خيلی زياد( ارائه دهند و اگر نظر خاصی دارند در پرسش باز مطرح  –ليكرت )خيلی کم 

 مشاهده است.قابل 3ها در نمودار نمايند. نتايج اين پرسش

 

 کتابخانه هایفعاليتدر هوشمند سازی  اینترنت اشياء ياثربخش .3 نمودار

ين در کتابداران حائز بيشترين ميانگ ازنظردسترسی به منابع اطالعاتی  3با توجه به نمودار 

ی با نتوبرگشت منابع امارفت نديفراازآن اي بود. پسکتابخانه هايفعاليتهوشمند سازي 

، 33/0 ايکتابخانه ياستانداردها تيرعا، 09/0 کتابخانه یرسان یآگه نديفرا، 39/0ميانگين 

در  اينترنت اشياء اثرگذار هايفعاليتاز  34/0 ديو خر سفارش، 38/0 مرجع خدمات

عات و تعهد اطال تيفيو ک یتمرکز بر سواد اطالعات .رودیمکتابخانه به شمار  هايفعاليت

 شده در پرسش باز بود.ی هم از نكات گفتهرسانخدمت

 گيرينتيجهبحث و 

، داشتبه، مختلفی نظير صنعت يهاحوزهاست که در  ياگستردهاينترنت اشياء مفهوم 

 نامستثکشاورزي و غيره اثر گذاشته است. حوزه گردش اطالعات از اين قضيه ، آموزش

4.31
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ذاشت به نحو چشمگيري تأثير خواهد گ هاکتابخانهنيست. فناوري اينترنت اشياء بر خدمات 

 (.1491، 9جاجاوکرد )و کتابداران تعريف خواهد  هاکتابخانهجديدي را براي  يهانقشو 

 زيادي هايفعاليت، ها در جهت ارائه خدمات مطلوب به کاربران خود اغلبکتابخانه

ها نيز خود فرايندهاي کاري خاصی دارد که هاي مختلف کتابخانهدهند و بخشانجام می

روزانه بايد انجام شود. سرعت انجام کارها در عصر حاضر به دليل گستردگی فرايندها کاري 

براي دستيابی به نتيجه مطلوب و از اهميت به سزايی برخوردار است. روندهاي سنتی انجام 

دار شدن سوي کار برمنت و فراگير شدن خدمات آن بهها در کتابخانه با ظهور اينترفعاليت

پيش رفت و سرعت و سهولت دستيابی به خدمات از ارزش بااليی برخوردار شد. همواره 

نوين در پی محقق ساختن هدف سرعت ارائه و سهولت  هايفناوريگيري از کتابخانه با بهره

افته به دنبال ياز کشورهاي توسعهبسياري  اينترنت اشياءاند. با ظهور دستيابی خدمات بوده

هوشمند سازي خدمات خود در جهت تسهيل فرايندهاي کاري خود و رضايت مراجعين 

تر يقروز هوشمندتر و دقاي نزديک دنيا روزبهدر آينده اينترنت اشياءگيري رفتند و با همه

کثر اوري در اگيري از اين فنها ناگزير هستند تا با بهرهمديريت خواهد شد و کتابخانه

ا خود و هتسهيل در انجام فعاليت، فرايندهاي کاري در جهت ارضاي نياز اطالعاتی کاربران

 تسريع ارائه خدمات در مسير هوشمند سازي قدم بگذارند.

 ينترنت اشياءاتوان چنين استنباط کرد که کتابداران نيز بر اينكه می، اين پژوهش يهاافتهياز 

ان به عامل کتابدار، ها دارد توافق نظر دارند. عالوه بر اين عواملمنافع اقتصادي براي کتابخانه

. البته دانکرده اشارههاي مربوط به نيروي انسانی با مكانيزه شدن کارها نيز کم شدن هزينه

باشند  دهيدزشآموکه کاربران  افتدیمکه صرفه اقتصادي زمانی اتفاق  اندکردهاشارهکتابداران 

ستفاده از اند که ممكن است او بتوانند از اين فناوري استفاده کنند. همچنين برخی متذکر شده

توانند از تند نمیشبكه نيس موجب شكاف ديجيتالی شود و کاربرانی که متصل به اينترنت اشياء

خانه هزينه باشد بتواند براي کتاامكانات کتابخانه بهره ببرند که از دست دادن اين کاربران می

تر مجبور سازي اين فناوري بيشاند که در ابتدا پيادهکردهتا منفعت. از سوي ديگر برخی اشاره

                                                           
1. Jadhav 
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 ،سازي فناوري جديد در کتابخانه نيازمند ارتقاي تجهيزاتبه هزينه خواهند شد زيرا پياده

 و سفارش يكیها و سواد براي استفاده از آن فناوري است. بخش فراهم آوري آموزش مهارت

دهد. انجام می متنوعی هايفعاليتهاي بسيار پرکاربرد در کتابخانه دانشگاهی است که از بخش

که نياز  هايی استو منابع است که نيازمند استفاده از داده هاکتابها خريد ازجمله اين فعاليت

ردازد. پس از خريد منابع بپ کاربران کتابخانه را نشان دهد و بتواند با استفاده از آن به خريد بهينه

تلف هاي مخعنوان دارايی سازمان مدتی در قسمتبراي طی کردن مراحل ثبت منبع به، منابع

ها اين مرحله بسيار طوالنی است. در آيد که گاه در برخی از دانشگاهسازمان به گردش درمی

در  همچنين منبعیشده کتابخانه است از وجود اين مدت کاربري که نيازمند منبع خريداري

 هاتابکخبر است و از طرفی کتابداران نيز از وجود اين اي که خود عضو آن است بیکتابخانه

فاده از با است هاکتاب ورود وبدتوان در می اينترنت اشياءآوري خبرند. با توجه به فنبی

حسگرهاي ردفاشگر قابليت شناسايی داشته و به مجموعه با اطالعاتی ناقص اضافه شود که بعد 

 توسط بخش فنی تكميل گردد. 

هاي مختلف و تعبيه حسگرهاي متفاوت در ساختمان يا در تجهيزات کاري بخش

هد داشت ستفاده خواهاي سال قابليت اهمچنين در منابع اطالعاتی اگر برداشته نشود تا سال

ينترنت ارو استفاده از آينده را نيز خواهد داشت؛ ازاين هايفناوريو حتی قابليت بازخوانی با 

هاي افزوده بااليی را براي کتابخانه به ارمغان خواهد آورد که در ديدگاهارزش اشياء

هاي هادهاي گيرنده دشود. گرچه ممكن است سيستمکتابداران نيز اين مسئله ديده می

شده در صورت تخريب نشدن حسگرها هزينه استهالك داشته باشد اما حسگرهاي تعبيه

شود. حسگرهاي بسياري وجود دارند که براي مديريت بهينه انرژي در بار تعبيه میيک

اند که با بكار گيري آن در کتابخانه قادر خواهيم بود تا از هدر رفت شدهساختمان طراحی

 رق و گاز جلوگيري به عمل آورد. ويژه بانرژي به

هاي مختلف کتابخانه در مديريت آن بخش اي که مديران بخشيكی از مشكالت عديده

رسد می هاآنهاي بسيار اندکی است که از فرايند کارها به دست داده، يا کل کتابخانه دارند

اي هالت عديدموقع و در شرايط ويژه با مشكهاي بهگيريبه همين دليل اغلب در تصميم

س هاي محيطی کتابخانه دارد که پتوانايی بااليی در جذب داده اينترنت اشياءمواجه هستند. 
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 کاوي به تحليل و درنتيجه تصميم درستتوان با استفاده از فنون دادهاز ثبت آنی آن می

 اهاي خرد و کالن کتابخانه رريزيرو اين فناوري قادر است تا برنامهازاين افتيدست

مؤثر ، هاي ويژهموقع مديريت کتابخانه در فوريتهاي بهگيريپشتيبانی نمايد و در تصميم

آمدن ابداران پايينشده کتاند. در نكات گفتهداشته تأکيدواقع شود که کتابدار نيز به اين مورد 

ران اعنوان يک مزيت و ايجاد شكاف ديجيتالی بين کتابدهاي مربوط به نيروي انسانی بههزينه

شگاهی هاي دانرسد به دليل اينكه در کتابخانهشده که به نظر میعنوان يک عيب مطرحبه

با آموزش مقدماتی استفاده از اين ، طيف سنی کاربران عموماً در گروه سنی جوان قرار دارد

شاهد شكاف ديجيتالی عميقی نباشيم. از آن گذشته ، هاي کاربرانفناوري ضمن رفع دغدغه

خود ، نابعبه دليل افزايش گستره دسترسی به م اينترنت اشياءرسد که فناوري چنين به نظر می

ابداران در هاي ديگر کتها باشد. از نگرانیمانعی در مقابل شكاف ديجيتالی موجود کتابخانه

و مهارت  هاي ارتقاي فناوريهزينه، شده ذکر شدکه در نكات گفته اينترنت اشياءاستفاده از 

ا کنيم که گرچه استفاده از فناوري بو سواد بود که در اين زمينه بايد به اين نكته اشاره

د و دير پذيرننوين تأثير می هايفناوريناخواه از ها خواههايی همراه است ولی کتابخانههزينه

يی هاهزينه، شودهايی که امروز صرف میينهپس هز، يابنديا زود به سمت آن گرايش می

توان با اين مسئله رو نمیازاين، روز شدن است و ارائه خدمات بهتربراي بهتر شدن و به

 عنوان يک چالش عمده برخورد کرد. به

بود که بر ( 1490) لئو دو و، (1490ي مشابه در اين بعد پژوهش يو سانگ )هاپژوهش

ديگري  هايداشت. پژوهش تأکيدتابخانه و صرفه اقتصادي آن يی در انرژي در کجوصرفه

لی ، (9318) و همكاران ینجف زادهسليمان، (9311) و همكاران چون اصغري هينه آباد

ينه يی که اداره آن با هزهابخشدر  اينترنت اشياءي از ريگبهرهبا برشمردن فوايد ، (1493)

هاي . گرچه يافتهاندداشتهي از اين فناوري اشاره ريگبهرههمراه است بر ارزش اقتصادي 

بررسی نگرش ، ي ذکر شد در بعد اقتصادي تا حدودي همسو بودهاپژوهشپژوهش با 

ي هافتهاو فرايندهاي موجود در کتابخانه از وجوه تمايز ي هاتيفعالکتابداران و تمرکز بر 

 .ديآیمي پيشين به شمار هاپژوهشپژوهش حاضر با 
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در کارايی تمامی اين موارد مؤثر خواهد بود. عالوه  اينترنت اشياءران معتقد هستند کتابدا

ربران و بدون کا يازهايو مرتبط با ن قياطالعات دق یابيباز نديفرآبر اين موارد کتابداران به 

ی و مشارکت دانش و شخص يکار يهانهيو هز قيعال، الزم بر اساس تجربه يهاپيشنهاد

اند. کردههدر کتابخانه اشار اينترنت اشياءعنوان عواملی اثرگذار در استفاده از هاي فنی بهمهارت

ساختمان  مانند هرها همواره بهکتابخانه، با توجه به نكاتی که در بخش مبانی نظري اشاره شد

هاي کهنه اختسوزي و حوادث ناشی از زيرسهايی چون آتشديگري در معرض آسيب

د کارکردهاي خو موازاتبهاي نيز هاي ويژهها با آسيبمواجه هستند. عالوه بر آن کتابخانه

 ها به حداقل برسند.بايست به نحوي مديريت شود تا آسيبمواجه هستند که می

هايی جبران است يكی از آسيبها غيرقابلسرقت از منابع که گاه در برخی از کتابخانه

ه جويی کرد. در هر دو زمينه چها با آن روبرو هستند و بايد براي آن چارهابخانهاست که کت

 يهاست مانند سرقت استفاده از فناورهاي که خاص کتابخانهحوادث غيرمترقبه و چه آسيب

ست تا مديريت سيم قادر اتواند بسيار کارساز باشد. استفاده از حسگرهاي بیمی اينترنت اشياء

ديران به م اينترنت اشياءها توسط آوري دادهنه را ارتقا دهد. توانايی جمعامنيتی کتابخا

تلف هاي مخهاي متنوع از بخشدهد تا بتوانند با نگهداري دادهها اين امكان را میکتابخانه

اي جهت مديريت بهتر کتابخانه و ارائه خدمات بانک اطالعاتی قوي و يكپارچه، کتابخانه

واهد بااليی را نصيب کتابخانه خ افزودهارزشمدت در طوالنی ببينند کهتر تدارك مطلوب

شوند منظور خاصی در کتابخانه استفاده میکرد. حسگرها به دليل اينكه در نقاط خاصی به

هاي مرتبط با هر بخش را خواهند داشت که به دليل سيستمی بودن آوري دادهتوانايی جمع

ها آوري داده. دقت جمعاست نانياطمقابل جهتنيازاکه از قضاوت و سليقه به دور بوده 

گرها بسيار باال و با درصد خطاي بسيار کمی است که روزآمد است توسط اين حس

 . استتحليل کاوي قابلصورت آنی قابل ثبت و با استفاده از فنون دادهبه

ها را خواهند در قفسه یسرعت بيشتري قابليت بازيابمنابع به اينترنت اشياءگيري از با بهره

موقع و سريع شده است در ارائه بهکه در ديدگاه کتابداران منعكس طورهمانداشت و 

هاي دانشگاهی افرادي خدمات به مراجعين کارايی زيادي دارد. ازجمله کاربران کتابخانه

گرها ساند با استفاده از حهاي جسمی مواجههايی خاصی چون معلوليتهستند که با ناتوانی
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اي تدارك ديد. بسياري از کاربران نيز به توان براي اين دسته از کاربران خدمات ويژهمی

بينند که اي بهاي اوليههاي استفاده از کتابخانه نياز دارند تا آموزشدليل ناآشنايی به روش

موزش هايی جهت آبه تدارك نشست اينترنت اشياءاستفاده در توان از حسگرهاي قابلمی

اشند و بتوان ها قرار داشته بواد اطالعاتی پرداخت. البته اگر ساختمان کتابخانه بر روي ستونس

وي شده بر رگيري از حسگرها نصبهتوان با بهرمی، راحتی از هم جدا کردهاي را بهبخش

زمان و  اند فضاي بيشتري بدون صرفهايی که با کمبود فضا مواجهتجهيزات براي کتابخانه

در  نت اشياءاينترشده خود به فوايد انسانی مهيا کرد. کتابداران نيز در نكات گفتهنيروي 

ر تجربه هاي مبتنی ببازيابی اطالعات دقيق و مرتبط با نيازهاي کاربران بدون اعمال سليقه

 هايعاليتفدر ثبت عاليق کاربران در انجام  اينترنت اشياءاند و همچنين به توانايی اشاره داشته

ط شده توسهاي عنواناند. از چالشکردهی و مشارکت دانش و مهارت با کاربران اشارهشخص

رد که خواهد ک اجراقابل را غير هايفعاليتکتابداران کندي يا قطعی اينترنت بود که همه 

اي فنی هها زيرساختبايست کتابخانهتوجه است و براي مقابله با آن میاين چالش قابل

 ناوري را فراهم آورند. متناسب با اين ف

( 1493لی )، (9311) و همكاران اصغري هينه آبادي مشابه در اين بعد پژوهش هاپژوهش

بر استفاده از ردفاشگر در بخش مديريت و  تأکيدبا  (1490) گووانماهی و لبيک، يآلوادو 

هاي شدر بخ اينترنت اشياءي از ريگبهرهبر  تأکيدبا ، (1490مان و همكارانش )، بخش امانت

ي هو، يی در انرژي در کتابخانهجوصرفهبر  تأکيد( با 1490يو سانگ )، مختلف کتابخانه

، اينترنت اشيا هايبر بررسی کلی کاربردها در کتابخانه با تمرکز بر چالش تأکيد( با 1491)

 هبر اثر آموزشی اين فناوري در کتابخانه است که هر يک با توجه ب تأکيد( با 1498ايزل )

و همس هاآننگاه خاص خود به برخی از کاربردها توجه کرده بودند که پژوهش حاضر با 

به موضوع و نگاه خاص به کتابخانه دانشگاهی با پژوهش  تریجزئاما به دليل توجه ، است

بر بهبود کارايی خدمات و امنيت  تأکيد( با 1498حاضر متمايزند. پژوهش نگ و نيكام )

ي ديگري است که در بررسی اين بعد با پژوهش حاضر هاپژوهشکتابخانه دانشگاهی از 

 همسو بود.
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نه در تمامی کتابخا هايفعاليتدر هوشمند سازي  اينترنت اشياءتوان گفت اثربخشی می

يگر کتابداران دعبارتبه اند.برده ميانگين بيشتر از حد متوسط دريافت کردهنام هايفعاليت

فرايند  ،وبرگشت منابع امانتیدر هوشمندسازي فرايند رفت اينترنت اشياءمعتقدند که 

، یدسترسی به منابع اطالعات، ايرعايت استانداردهاي کتابخانه، کتابخانه رسانیآگاهی

ي سازهمچنين يادآور شدند که با هوشمند سفارش و خريد مؤثر است. آنان ، خدمات مرجع

اين فرايندها فرصت بيشتري براي تمرکز بر سواد اطالعاتی و ارائه کيفيت اطالعات و تعهد 

و  مان پژوهشها با رسانی خواهند داشت و از بعد هوشمند سازي خدمات يافتهخدمات

 هم سويی دارد. (1490همكارانش )

. با توجه به د بودخواه اينترنت اشياءگيري از هوشمندسازي کتابخانه يكی از نتايج بهره

توان گفت مديريت سازمان در مطالعه صورت گرفته در مورد هوشمند سازي ساختمان می

جاري همه  هايفعاليتتر خواهد بود. از تر و دقيقمراتب سادهيک ساختمان هوشمند به

ت وبرگشت کتاب در بخش امانويژه کتابخانه دانشگاهی فرآيندهاي رفتکتابخانه به

گيري از بر هم براي کاربر هم براي کتابدار است. بهرهست که عموماً کاري زمانکتابخانه ا

، ز باشدتواند در اين قسمت بسيار کارسابا استفاده از حسگرهاي ردفاشگر می اينترنت اشياء

هاي بسياري در استفاده از اين فناوري براي اين بخش به ثبت رسيده که سهولت تجربه

هش ي پژوهاافتهدر استفاده از اين حسگر ي، دهدکار را نشان میدسترسی و سرعت انجام 

 و همكاران يآلواد، (1493لی )، (9311) و همكاران اصغري هينه آباد پژوهشحاضر با 

  ( هم سو است.1490)

و قوانين  هايفعاليتدهند تا بتوانند ها همواره انجام میکه کتابخانه هايیفعاليتازجمله 

مسائل روز را به اطالع کاربران خود برسانند آگهی رسانی است که ارائه جديد کتابخانه و 

افزوده در  حسگرهاي مبتنی بر واقعيت تبليغی با استفاده از هايفعاليت، اطالعات منابع جديد

ها در رعايت استانداردهاي هاي کتابخانهقابل انجام است. ازجمله دغدغه اينترنت اشياء

هاي نور و رطوبت بوده که استانداردهاي خاصی براي کتابخانهمحيطی اغلب تنظيم دما و 

سيم بی و حسگرهاي اينترنت اشياءجهت مطالعه و فعاليت کارمندان وجود دارد. با استفاده از 

رت صوتوان بر اساس استانداردهاي موجود تنظيماتی را اعمال کرد تا بهو ردفاشگر می
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ي هافتهاسازي با استاندارد صورت گيرد که يسبمنا، خودکار با سنجش دما و نور و رطوبت

از کاربردهاي  یكي ( نيز همسو است.1490پژوهش در اين قسمت با پژوهش يو سانگ )

مرجع بخش پرکاربردي است که در آن دسترسی ، در بخش مرجع است اينترنت اشياءديگر 

ز در منابع اطالعاتی اها( و اطالعات موجود ها و پاسخهاي توليدشده پيشين )پرسشبه داده

ت هاي بخش مرجع نياز به فعالياهميت بسيار برخوردار است. از آن گذشته برخی از پرسش

زياد صرف  بايست زمانگويی به آن میناچار براي پاسخگير کتابدار دارد و کتابدار بهوقت

ارند دکند از سوي ديگر مراجعين ديگري هم هستند که به خدمات کتابدار اين بخش نياز 

پرسش او در  گويی بهزمان ديگري براي پاسخ، کنندهرو کتابدار با ثبت پرسش مراجعهازاين

 گويی به نياز کاربر فقط اطالعات يادداشتگيرد. پس از فراغت از کار براي پاسخنظر می

 اي خاص را از قلم انداخته باشد و يا شايد جزئياتی در زبان بدنشايد نكته، شده خود را دارد

گويی در دسترس کتابدار نيست. همچنين برخی پرسشگر وجود داشت که در هنگام پاسخ

روزانه و  يهافعاليتکنند تا گزارشی از ها از کتابداران بخش مرجع درخواست میکتابخانه

هاي خود را ارائه دهند که براي کتابدار مرجع به دليل مشغله بسيار ثبت ها و پاسخپرسش

توان از حسگرهاي تصويربرداري براي ثبت ل است. به همين جهت میجزئيات بسيار مشك

شده فوق که براي کتابدار کتابخانه جهت رفع هر دو مسئله بيان ها بهره بردها و پاسخپرسش

شده  رسانی نيز اشارهکتابداران به تعهد خدمت شدهگفتهکاربرد خواهد داشت. در نكات 

 هاي مبتنی بر فناوري در مديريت کتابخانه است. ثبتتوان گفت ازجمله راهكاراست که می

ورت صسازد تا بهمديران را قادر می، هاي توليدشده از کتابدارانها و دادهو ضبط فعاليت

هاي مختلف نظارت داشته و اقدامات بازدارنده و شده در بخشانجام هايفعاليتهوشمند به 

 هاي واقعی ارائه دهد.حمايتی متناسب با داده

 پيشنهادهاي كاربردي

 و مطالعات موردبررسی هايدانشگاههاي مرکزي بر اساس نگرش کتابداران کتابخانه

مديريت  گرفته شود. در بخش به کارهاي مختلفی تواند در بخشمی اينترنت اشياء، شدهانجام

وسيله هکاربران و کمبودهاي منابع کتابخانه ب، در آگاهی از نيازهاي کارمندان سرعتبهمنجر 
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هاي شود. مديران با استفاده از گزارشهاي آنی و با صحت و دقت باال میدريافت گزارش

کنند شده توسط فناوري اينترنت اشياء کسب میآوريهاي جمعصحيح و دقيقی که از داده

ندهاي اي و فرايرعايت استانداردهاي کتابخانه، کارمندان هايفعاليتقادر به نظارت دقيق 

 ی هستند.مديريت

دهی  نظير امانت هايیفعاليتفرايند گردش امانت شده و  سرعتبهدر بخش امانت منجر 

کند. در بخش ها پس از تحويل منابع را تسهيل میبازگشت منابع و مرتب کردن قفسه، منابع

ش داده و گيري افزايهاي کاربران را به نحو بسيار چشمگويی به پرسشسرعت پاسخ، مرجع

، ايجاد بانک اطالعاتی از روند مصاحبه مرجع، هاگويی به پرسشتقدم و تأخر پاسخمديريت 

کند. پويايی هاي جاري را تسهيل میهاي آتی و گزارشآوري داده براي استفادهجمع

شود ساختمان کتابخانه و تجهيزات آن از کاربردهاي ديگر اينترنت اشياء است که موجب می

د. نوين و پيشگيري از خطرات آماده باش هايفعاليته براي انجام تا کتابخانه بتواند هموار

، ايرطوبت متناسب با استانداردهاي کتابخانه، دما، اين کاربردها تنظيم خودکار نور ازجمله

اي مختلف هاي جهت تبديل فضا براي استفادهپذيري خودکار تجهيزات کتابخانهانعطاف

ري و رسانی جااز فناوري واقعيت افزوده براي آگاهیاستفاده ، هاها و کارگاهنظير نشست

صورت پويا است. در بخش فراهم آوري و سفارش منابع با استفاده از اينترنت معرفی منابع به

 توان فرايند ثبت موجودي را تسهيل کرد.اشياء می

 منابع

از وزارت  ،9310فروردين  90(. بازيابی 9318) .یدولت هايدانشگاهبندي سطح جيابالغ نتا

 /https://edu.msrt.ir/fileسايت معاونت آموزشی: ، تحقيقات و فناوري، علوم

download/news/1509467391-announcement-1.pdf 
ها (. هوشمند سازي کتابخانه9311) .رقيه، عليپور و فاطمه، صدرا ،ليال، اصغري هينه آباد

 . قم: شرکتاولين کنفرانس ملی شهر هوشمندشده در پيرامون محيط شهري. ارائه

 مشاوران شهر هوشمند.

https://edu.msrt.ir/file/%20download/news/1509467391-announcement-1.pdf
https://edu.msrt.ir/file/%20download/news/1509467391-announcement-1.pdf
https://edu.msrt.ir/file/%20download/news/1509467391-announcement-1.pdf
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 ائهارهاي مدرن: در کتابخانه اينترنت اشياءکاربرد  (.9318) .سارا، کلينی و بهاره، زادهپهلوان

 راي مبتنی بهاي کتابخانهسرويس سازيجهت يكپارچه RICeST-IoT چارچوب

IoT ،هارساختيزکاربردها و  اينترنت اشياءالمللی کنفرانس بين اولينشده در ارائه ،

 .دانشكده مهندسی کامپيوتر دانشگاه اصفهان، اصفهان

هوشنگ ترجمه  ، چاپ چهارم.یاجتماع قاتيدر تحق شيمايپ (.9181) .ي. اي. ددواس

 ی.ن نشرتهران: (. 9380). یبينا

حمد ا، مظفر و شعبانی، چشمه سهرابی ،عاصفه، عاصمی، نيره سادات، نجفی زادهسليمان

 ،رسانیاطالعها و مراکز : فناوري کارآمد در کتابخانهاينترنت اشياء، (9318)

، هاترساخيزکاربردها و  اينترنت اشياءالمللی کنفرانس بين در اولينشده ارائه
 .کامپيوتر دانشگاه اصفهاندانشكده مهندسی ، اصفهان

. بررسی (9311) .نير، ديلمقانی خواهیترق و حبيب، کمرخانی ،مهدي، دريايی ،مجيد، شيرزاد

اولين ده در شارائه، ايهاي بازيابی اطالعات کتابخانهدر سيستم ءنقش اينترنت اشيا
 دانشگاه تهران.، کيش، المللی بازيابی تعاملی اطالعاتکنفرانس بين

(. 9311) .محمدرضا، اکبري جوکار و حسين، صفري ،علی، محقر ،اهللروح، قاسمی

اشيا در بخش بهداشت و درمان ايران:  نترنتيا يفناورکاربردهاي  يبندتياولو

 .908-911، (9)8، مديريت فناوري اطالعاتمحرکی براي توسعۀ پايدار. 

References 
Aithal, P. S. (2016). Smart Library Model for Future Generations. 

International Journal of Engineering Research and Modern Education 

(IJERME),1(1), 693-703. 

Alwadi, A., Kilby, J., & Gawanmeh, A. (2017). Tracking And Automating A 

Library System Using Radio Frequency Identification Technology. 

International Journal on Smart Sensing & Intelligent Systems, 10(2), 

425-450. 

Bouras, A., Eynard, B., Foufou, S., & Thoben, K. D. (Eds.). (2016). Product 

Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 

5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 

2015, Revised Selected Papers (Vol. 467). Springer. 

Camarinha-Matos, L. M., Tomic, S., & Graça, P. (Eds.). (2013). 

Technological Innovation for the Internet of Things: 4th IFIP WG 



002 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
م،

نج
پ

 
ره

ما
ش

 
91، 

ان
ست

تاب
 

19
 

5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and 

Industrial Systems, DoCEIS 2013, Costa de Caparica, Portugal, April 

15-17, 2013, Proceedings (Vol. 394). Springer. 

Chang, A. (2016, February). Building an Internet of Things environment in 

the Library. In The VALA2016 18th Biennial Conference and 

Exhibition, Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, 

Australia from (pp. 9-11).  

Du, L., & Liu, T. (2014). Study on the development of smart library under 

Internet of Things. In Applied mechanics and materials (Vol. 529, pp. 

716-720). Trans Tech Publications.  

Evans, D. (2011). The internet of things: How the next evolution of the 

internet is changing everything. CISCO white paper, 1(2011), 1-11. 

Ganz, F., Puschmann, D., Barnaghi, P., & Carrez, F. (2015). A practical 

evaluation of information processing and abstraction techniques for the 

internet of things. IEEE Internet of Things journal, 2(4), 340-354. 

Hahn, J. (2017). The Internet of Things: mobile technology and location 

services in libraries. Library Technology Reports, 53(1), 1-27. 

atton, M. (2012) Assessing mobile network operator capabilities and 

opportunities in M2M, MachinaResearch, September 5, 2012. 

Hoy, M. B. (2015). The “Internet of Things”: What It Is and What It Means 

for Libraries. Medical reference services quarterly, 34(3), 353-358. 

Jadhav, Vilas G (2019). The Impact of Internet of Things (IoT) on Libraries 

and Library Services. Journal of Advancements in Library Sciences.; 

6(1), 296–299. 

Johnson, I. M. (2013). Smart cities, smart libraries, and smart librarians. 

LIBRARY JOURNAL, 32(1), 4-7 

Li, L. (2013). Designing and implementation of university library automatic 

management system based on the Internet of Things. In Joint 

International Conference on Pervasive Computing and the Networked 

World (241-247). Springer, Cham. 

Li, S., Da Xu, L., & Zhao, S. (2015). The internet of things: a survey. 

Information Systems Frontiers, 17(2), 243. 

Massis, B. (2016). The Internet of Things and its impact on the library. New 

Library World, 117(3/4), 289-292. 

Mohammadi, Mahdi, Ezedi Yageneh (2018). IOT: Applied New Technology 

in Academic Libraries. Conference: International Conference on 

Distributed Computing and High Performance Computing (DCHP 

2018) 25th - 27th November, 2018, Qom University. 

Moon, H. K., Kim, J. R., Han, S. K., & Choi, J. T. (2014). A Reference Model 

of Smart Library. Advanced Science and Technology Letters, 63, 81.  



003 

 ... کاربرد يو ارائه الگو ياءاش ينترنتبر استفاده از ا یدرنگ 

 

ال
س

 
م،

نج
پ

 
ره

ما
ش

 
91، 

ان
ست

تاب
 

19
 

Nag, A., & Nikam, K. (2016). Internet of things applications in academic 

libraries. International Journal Of Information Technology And Library 

Science, 6(1), 1-7. 

Nisha, P., Karande, P., Desai, J., & Pereira, S. (2017). Internet of Things for 

library Management System. International Journal of Engineering 

Science & Computing (IJESC), 7(4), 10021-10024. 

OCLC. (2015). Libraries and the Internet of Things. Retrieved June 1, 2017, 

from http://www.oclc.org/content/dam/oclc/publications/newsletters 

/nextspace/nextspace_024.pdf 

Pujar, S. M., & Satyanarayana, K. V. (2015). Internet of Things and libraries. 

Annals of Library and Information Studies (ALIS), 62(3), 186-190. 

Raj, P., & Raman, A. C. (2017). The Internet of Things: Enabling echnologies, 

Platforms, and Use Cases. CRC Press. 

Rayes, A., & Salam, S. (2016). Internet of Things From Hype to Reality: The 

Road to Digitization. Springer. 

Singh, G., & Sharma, M. (2015). Barcode technology and its application in 

libraries and Information centers. International Journal of Next 

Generation Library and Technologies, 1(1), 1-8. 

Urquhart, J. A., & Schofield, J. L. (1972). Measuring Reader's Failure at the 

Shelf in Three University Libraries. Journal of Documentation, 28(3), 

233-241. 

Vermesan, O., & Friess, P. (Eds.). (2014). Internet of things-from research 

and innovation to market deployment (29). Aalborg: River publishers. 

Wang, Y., & Zhang, X. (Eds.). (2012). Internet of Things: International 

Workshop, IOT 2012, Changsha, China, August 17-19, 2012. 

Proceedings (312). Springer. 

Wójcik, M. (2016). Internet of Things–potential for libraries. Library Hi Tech, 

34(2), 404-420. 

Xu, L. (2014). The Internet of Things technology application and the 

intelligent library. In Applied Mechanics and Materials (571, 1180-

1183). Trans Tech Publications. 

Xie, K., Liu, Z., Fu, L., & Liang, B. (2019). Internet of Things-based 

intelligent evacuation protocol in libraries. Library Hi 

Tech.  https://doi.org/10.1108/LHT- 

Yao, G. Y., & Song, L. (2014). Design of library lighting energy saving 

system based on Internet of Things. In Applied Mechanics and 

Materials (Vol. 496,: 1690-1693). Trans Tech Publications. 

  

http://www.oclc.org/content/dam/oclc/publications/newsletters

