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چكيده
اينترنت اشياء توصيفگر وضعيتی است که در آن تعداد زيادي از دستگاهها (اشياء) توسط حسگرهايی از طريق
اينترنت به هم متصل میشوند .هدف :هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ نگرش کتابداران کتابخانه مرکزي
دانشگاههاي سطح يک کشور درباره اينترنت اشياء و ارائه الگوي کاربرد آن در کتابخانه دانشگاهی بود.
روش :پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي بود و ازنظر روش ،پيمايشی-توصيفی بوده است .جامعه آماري
پژوهش متخصصان علم اطالعات و دانششناسی شاغل در کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي سطح يک ايران
بود که تعداد آن  118نفر شد .نمونهگيري به روش تصادفی ساده انجام گرفت .حجم نمونه بهوسيله فرمول
کوکران  988نفر شد .روايی پرسشنامه محققساخته توسط اساتيد هيئتعلمی دانشگاه شهيد بهشتی سنجيده
شد و بررسی پايايی پرسشنامه حاضر از طريق محاسبۀ ضريب آلفاي کرونباخ انجامشده است .يافتهها :فناوري
اينترنت اشياء در بسياري از فرايندهاي کتابخانه و در فعاليتهاي بخشهاي خدمات عمومی ،خدمات فنی،
خدمات جنبی کتابخانه قابلاستفاده است .پاسخهاي دريافت شده از کتابداران و همچنين مطالعات انجامشده
مبين اين مسئله است که گرچه بهرهگيري از فناوري اينترنت اشياء هزينههايی را به کتابخانهها تحميل خواهد
کرد اما از سويی ديگر به دليل ارزشافزوده باالي استفاده از اين فناوري و همچنين سرعت و سهولتی که در
فعاليتهاي اجرايی و مديريتی کتابخانه به وجود خواهد آمد ،بهرهگيري از اين فناوري در کتابخانه مطلوب
است .نتيجهگيري :بر اساس نگرش کتابداران کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي موردبررسی و مطالعات
انجامشده ،اينترنت اشياء میتواند در بخشهاي مختلفی چون مديريت ،امانت ،مرجع ،ساختمان و تجهيزات
کتابخانه استفاده شده و موجب سهولت ،دقت و افزايش سرعت فرايندهاي کاري و صرفهجويی در هزينهها
و ارائه خدمات مطلوب شود .درنهايت حاصل مطالعه صورت گرفته ارائه الگوي کاربرد اينترنت اشياء در
کتابخانه دانشگاهی بود.

واژگان كليدي :اینترنت اشياء ،فناوری اطالعات ،کتابخانه دانشگاهي
 .9استاديار ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه شهيد بهشتیaasnafi@gmail.com ،
 .1استاديار ،علمسنجی ،مرکز تحقيقات سياست علمی کشورshmoradi@gmail.com ،
 .3کارشناس ارشد ،مديريت اطالعات ،دانشگاه شهيد بهشتیsahar0737@gmail.com ،
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مقدمه
کتابخانه ها به دليل تمرکزي که بر ارائه خدمات در جهت برآورده کردن نياز اطالعاتی و
دسترسپذير کردن اطالعات دارند میتوانند با بهرهگيري از اين فناوري خدمات متنوعی را
ارائه دهند .با مشاهده ميزان جستجوي اينترنت اشياء  +کتابخانه در
 ،https://trends.google.comبر اساس شكل  9مشاهده میشود که اين موضوع در دو
سال گذشته با روند نسبتاً يكسانی موردتوجه پژوهشگران بوده است.

شکل  .Error! No text of specified style in document.ميزان جستجوی اینترنت اشياء +
کتابخانه از سال  2117تا 2119

کتابخانه هوشمند با هدف توسعه کتابخانههاي فعلی و آينده در حال شكل گرفتن هستند
(زو .)1490 ،9کتابخانههاي دانشگاهی ازجمله مراکز مهم ارائه خدمات درون دانشگاه
محسوب میشود که عموماً در ارتباط با مراجعين است و خدمات مراجعمحوري را در جهت
توسعه بنيانهاي علمی دانشگاه به کاربران خود ارائه میدهد .جذب مراجعين سرعت
پاسخگويی به آنها و همچنين سهولت بهرهگيري از کتابخانههاي دانشگاهی از مسائل بسيار
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

مهمی است که بايد به آن توجه شود .بسياري از کتابخانههاي بزرگ جهان با بهرهگيري از
فناوريهاي نوين در کتابخانهها در پی رضايت کاربران و توانمندسازي کارکنان جهت
پاسخگويی به نيازهاي مراجعين هستند .اينترنت اشياء ازجمله فناوريهاي نوينی است که در
پژوهش حاضر به کاربرد آن در کتابخانه دانشگاهی پرداخته میشود .با توجه به فراگيري
1. Xu
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بحث اينترنت اشياء در جهان و بهتبع آن در کشور ما با رشد گسترده فناوري اطالعات و
ارتباطات سازمانها براي پيشبرد اهداف و رسيدن بهسرعت و دقت در اداره امور و ارائه
خدمات به دنبال بهرهگيري از اين ابزار هستند .در اين ميان کتابخانهها بهعنوان مراکز ارائه
خدمات اطالعاتی بايد بتوانند هم پاي ديگر سازمانها به ايفاي نقش بپردازند .پديدار شدن
توجه ويژه بر «شهرهاي هوشمند» براي کتابخانهها و خدمات اطالعاتی فرصتی فراهم میکند
تا نقش خود را مشخص کرده و در اين تحوالت يكپارچه شوند (جانسون .)1493 ،9اينترنت
اشياء از رويكرديهاي نوينی محسوب میشود که موجب شده است تا بتوانيم با بهرهگيري
بهينه منابع و موجب هدر رفت منابع و انرژي شده و زمان بيشتري را براي انجام کار بيشتر
داشته باشيم .رويكردي که در آن همهچيز به شبكهاي بدل میشود که اطالعات را در هر
زمان باکيفيت مطلوب دسترسپذير میسازد و بهتبع آن تصميمگيريها بر مبناي دادههاي
واقعی مناسبتر خواهند بود.
با گسترش روزافزون فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ما هرروز شاهد تأثير انكار ناشدنی
آن بر زندگی روزمره هستيم ،چنانكه اطالعات بهجز الينفک زندگی انسان و امور سازمانی
شده و بهرهگيري از اين اطالعات و قدرت پردازش آن از توانمنديهاي انسان امروز در
استفاده از اين فناوريها محسوب میشود؛ زيرا دادهها ازنظر حجم و تنوع بسيار گسترده
شدهاند و براي مديريت اين دادهها به رويكردي نوين نياز خواهيم داشت تا بتوان در کمترين
زمان و با کمترين هزينه آنها را به اطالعات و دانش تبديل کرد.
فرآيندهاي کاري کتابخانه دانشگاهی همچون ساير انواع کتابخانهها ،به دليل جنبهي
خدماتی بودن آن با فعاليتهاي تكرارپذير همراه است بهعنوان نمونه :بخشهاي سفارش
زمان زيادي به وجين منابع يا رف خوانی کتابها میپردازد ،ارائه خدمات مرجع و خدمات
امانت در کتابخانهها زمان زيادي را به خود اختصاص میدهد که اين امور عالوه بر صرف
زمان ،هزينههاي جاري کتابخانه را نيز بيشتر میکند .از سويی ديگر استانداردهاي ساختمان
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کتابخانهها هرسال با بررسی روندهاي بسياري براي سفارش کتاب اقدام میکند يا با صرف

1. Johnson

90

فصلنامه مطالعات دانششناسی

و تجهيزات مانند استانداردهاي نور و دما و تجهيزات مطالعه در کتابخانهها به دليل جزئيات
بسيار در زمان اجرا با نقص بسياري روبروست و گهگاه بهصورت سليقهاي اعمال میشود و
اگر نيز کتابخانهاي تمام تالش خود را معطوف به اجراي اين استانداردها بكند نياز به هزينه
متناسب اين فعاليتها دارد ،درحالیکه همه اين زمان و هزينههايی که براي اين امور
اختصاص میيابد میتواند با بهرهگيري از فناوريهاي نوين به مقدار قابلتوجهی کاهش
يابد؛ زيرا هزينهها فقط صرف خريد و نگهداري فناوريها میشود و صرفهجويی
قابلمالحظهاي را در طوالنیمدت به دست میدهد از آن گذشته عالوه بر سهولت
دسترسپذير کردن منابع ،زمان زيادي را براي کتابخانهها ذخيره میکند که میتواند صرف
ارائه خدمات بهتر به مراجعين شود .از سوي ديگر ،وجود کتابداران در پذيرش فناوريهاي
جديد بسيار مهم است و نقش آنها را در بهرهگيري از فناوريهاي نو حمايت از مفاهيم
جديد بر کسی پوشيده نيست.
هدف اينترنت اشيا توانمندسازي اشيا براي اتصال در هر زمان و مكان ،با هر چيزي و هر
شخصی است که از هر مسير يا شبكه و خدمت بهصورت ايدئال استفاده میکند .اينترنت اشيا
تكامل جديدي از اينترنت است ،فناوري جديدي که به حضور نافذ محيطی توجه میکند و از
تنوع چيزهايی با اتصاالت بیسيم و سيمدار به محاوره با يكديگر میپردازد .اين اشيا براي ايجاد
کاربردها يا خدمات جديد و دستيابی به اهداف مشترك با يكديگر همكاري میکنند و درواقع
چالشهاي توسعه براي ايجاد جهانی هوشمند و بزرگ به شمار میروند .جهانی که به شكل
واقعی ،ديجيتال و مجازي است و به سمت شكلگيري محيطهاي هوشمند ،همگرا میشوند و
حوزههاي هوشمندتري را به وجود میآورند( .قاسمی و همكاران)9311 ،
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بنابراين میتوان بيان داشت که يكی از حوزههايی که با هوشمند سازي قادر به
خدماتدهی بيشتر و بهتر خواهد بود کتابخانهها هستند .اهميت بهرهگيري از اينترنت اشياء و
حرکت به سمت محيطهاي هوشمند در کتابخانههاي بهويژه کتابخانههاي دانشگاهی که با
طيف جوينده دانش روبروست ،در اين امر نهفته است که با حذف بسياري از کارهاي
غيرضروري و دوبارهکاريها و حتی کارهاي موازي در بخشهاي مختلف ،کتابخانه خواهند
توانست در هزينههاي خويش صرفهجويی کرده و با باال رفتن سرعت ارائه خدمات و باال

92

درنگی بر استفاده از اينترنت اشياء و ارائه الگوي کاربرد ...

رفتن سرعت سفارش منابع و همچنين باال رفتن سرعت تصميمگيري به ارائه خدمات بهتر به
مراجعين بپردازند .با استفاده از اينترنت اشياء رعايت اصول و استانداردها کتابداري که به
معضلی در کتابخانهها بدل شده و هر کتابخانه و کتابداري بهصورت سليقهاي از آن استفاده
میکند ،بهصورت خودکار و سيستمی انجام خواهد پذيرفت
نظر به سودمنديهاي فراوان اينترنت اشياء در تسريع امور ،هنوز مشخص نيست که
نگرش کتابداران کتابخانه مرکزي دانشگاهها درباره آن چگونه است و نيز تابهحال الگويی
براي کاربرد آن در کتابخانه دانشگاهی ارائه نشده است ،لذا در پژوهش حاضر تالش شد تا
ديدگاه کتابداران کتابخانه مرکزي دانشگاههاي سطح يک ايران در خصوص استفاده از
اينترنت اشياء و کاربرد اين فناوري در کتابخانههاي دانشگاهی مورد ارزيابی قرار گيرد.
سؤاالت پژوهش حاضر به شرح زير است:
 .9از ديدگاه کتابداران کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي ايران بهرهگيري از اينترنت اشياء
در کتابخانههاي دانشگاهی ازلحاظ اقتصادي داراي چه منافعی است؟
 .1اينترنت اشياء چه توانمنديهايی در جهت بهبود خدمات کتابخانههاي دانشگاهی از
ديدگاه کتابداران کتابخانههاي مرکزي دانشگاهها ارائه میکند؟
 .3اينترنت اشياء چه ارتباطی با هوشمند سازي کتابخانههاي دانشگاهی دارد؟
بررسی پژوهشهاي اين حوزه در ايران نشان میدهد ،مطالعات زياد پژوهشی در زبان فارسی
به موضوع اينترنت اشياء و کتابخانههاي دانشگاهی نپرداختهاند که در ادامه از آنها ياد
میشود:
شيرزاد و همكارانش ( )9311با بررسی نقش اينترنت اشياء در سيستمهاي بازيابی
فناوريهاي جديد به چالشهاي امنيتی و فرهنگی آن اذعان کرده و تأمين نشدن هزينههاي
استفاده از اين فناوريها را موجب تعميق بيشتر شكاف ديجيتالی میداند .اصغري هينه آباد،
صدرا و عليپور ( )9311در پژوهشی به نقش ردفاشگر در هوشمند سازي کتابخانهها
پرداختهاند و اذعان میدارند که فنآوري ردفاشگر در مجموعهسازي ،سازماندهی ،اشاعه
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اطالعات کتابخانهاي با اشاره به تأثير اينترنت اشياء و لزوم بهرهگيري کتابخانهها از

و بازيابی اطالعات کمک شايانی به کتابخانه مینمايد .عالوه بر اين ،مانع سرقت و جابهجايی
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مدارك در کتابخانه شده و موجب بهبود عملكرد کارکنان کتابخانه در بخشهاي مختلف
آن اعم از بخش امانت ،خدمات فنی ،جستجو قفسه خوانی و ساير بخشها خواهد شد.
سليمانزاده نجفی؛ عاصمی؛ چشمه سهرابی و شعبانی ( )9318با مروري بهمنظور تبيين و
بررسی فناوري اينترنت اشياء در کتابخانهها از روش کتابخانهاي و بررسی متون استفاده کرده
و با بررسی زمينه ظهور و تعريف اينترنت اشياء در کتابخانهها ،تبيين کتابخانه هوشمند،
ضرورت پيادهسازي و توجه به اين فناوري در کتابخانهها ،الگو مفهومی کاربردهاي اينترنت
اشياء در کتابخانهها را بيان کردهاند .يافتهها بيانگر آن است که فناوريهاي اطالعاتی و
ارتباطی نوظهور باعث تغيير پارادايم و تسهيل شيوه دستيابی به اطالعات میگردند .فناوري
اينترنت اشياء نيز از اين امر مستثنا نبوده و با اهدافی همچون پيگيري مداوم موجودي،
درخواست از طريق تلفن هوشمند ،تحليل ناشناس انتخابهاي مشتري و تجزيهوتحليل
گردش منابع در کتابخانهها به مسير توسعه خود در کتابخانهها ادامه میدهد.
پهلوانزاده و کلينی ( )9318در پژوهشی با عنوان «کاربرد اينترنت اشياء در کتابخانههاي
مدرن :ارائه چارچوب آر .آي.سی.اي.اس.تی-آي.او .تی 9جهت يكپارچهسازي
سرويسهاي کتابخانهاي مبتنی بر اينترنت اشيا» به کاربردي کردن فناوري اينترنت اشياء در
کتابخانهها جهت جمعآوري و پردازش اطالعات بهمنظور افزايش دسترسی و ارائه خدمات
اطالعرسانی بهصورت هوشمندانه در قالب چارچوب يكپارچهسازي خدمات کتابخانههاي
مدرن مبتنی بر اينترنت اشياء پرداختند .نتايج اين پژوهش بهرهگيري از اينترنت اشياء را در
خدمات کتابخانهاي توصيه کرد.
پژوهشهاي بسياري در خارج از کشور به استفاده از فناوريهاي نوين و اينترنت اشياء
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4. Singh & Sharma
5. Raj & Raman

درنگی بر استفاده از اينترنت اشياء و ارائه الگوي کاربرد ...

است که با توجه به تمرکز پژوهش در کاربرد اين فناوري در کتابخانهها در ادامه پيشينههاي
مرتبط در اين زمينه آورده میشود.
محمدي و ايزدي يگانه ( )1498در مقاله خود با عنوان اينترنت اشياء :فناوري نوين کاربردي
در کتابخانهها ابراز داشتند که افزون بر اينكه کتابخانههاي دانشگاهی بايد بتوانند از فناوري
اينترنت اشياء در ساختمان و خدمات خود بهره بگيرند ،بايد به فكر تأمين امنيت اطالعات
کاربران و کتابخانه خود در اين فناوري نيز باشند .آنها معتقدند بهرهگيري مناسب از فناوري
اينترنت اشياء و فراهمسازي زيرساخت مناسب جهت ارائه خدمات در کتابخانههاي دانشگاهی
بر اساس اين فناوري ،میتواند رضايتمندي کاربران را به دنبال داشته باشد.
هان )1490( 9در مقاله خود بيان داشت که با بهرهگيري از فناوري اينترنت اشياء
پژوهشگران قادر خواهند بود به مكانيابی خدمات کتابخانه بپردازند و منابع اطالعاتی موجود
در کتابخانه را بهسرعت و سهولت بازيابی نمايند .اين قضيه بهخصوص در مورد کتابها و
مجالت الكترونيكی صدق میکند.
دو و لئو )1490( 1در پژوهشی با عنوان «مطالعه در مورد توسعه کتابخانه هوشمند بهوسيله
اينترنت اشياء» با ذکر اينكه فناوري اينترنت اشياء موجب ايجاد تغييرات عميقی در کتابخانه
میشود ،منشأ ويژگیهاي اينترنت اشياء را معرفی کرده و تأثير توسعه کتابخانه و مشكالت
کليدي برنامههاي تجزيهوتحليل را در کتابخانه بررسی میکند .درنهايت نتيجه میگيرد که
گرچه هزينه بهرهگيري از حسگرها ،طراحیهاي فنی ،پيادهسازي ،مسائل امنيتی و غيره
بهرهگيري از اينترنت اشياء باالست اما اينترنت اشياء کاربردهاي گستردهاي در کتابخانه دارد
و موجب پيشرفت کتابخانهها در سطح جديدي خواهد شد.
اينترنت اشياء در پی پاسخگويی به نيازهاي کتابخانههاي سنتی در نورپردازي محيط کتابخانه
بودند .در اين مقاله ،بر اساس ترکيب اينترنت اشياء جهت طراحی کاربرپسند به مطالعه
کتابخانه جهت استفاده سيستم کنترل صرفهجويی انرژي در مديريت هوشمند پرداخته شد و
1. Hahn
2. Du & Liu
3. Yao & Song
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بيان گرديد که شبكه حسگر بیسيم براي جمعآوري اطالعات محيطی میتواند منجر به
مديريت پوياي مصرف انرژي در کتابخانه شود و هدف صرفهجويی انرژي را تحقق بخشد.
يافتهها نشان داده که طراحی سيستم کنترل مصرف انرژي هزينهها را کاهش میدهد و اگر
براي کنترل روشناي ی به کار گرفته شود جهت مطالعه کاربران مفيد خواهد بود که میتواند
براي کتابخانه هاي آموزشگاهی و دانشگاهی از اهميت بسياري برخوردار باشد .هوي

9

( )1491در مقالهاي با عنوان اينترنت اشياء چيست و چه کاربردهاي در کتابخانهها دارد ضمن
بررسی چيستی اينترنت اشياء به فوايد آن براي کتابخانهها اشاره میکند .همچنين به بحث در
مورد مشكالت و انتقادهاي صورت گرفته در مورد اين فناوري میپردازد .در پايان با هشدار
به کتابداران در مورد اينكه اين فناوري در حال ظهور است ،توجه به مشكالت متعدد اين
فناوريها را ازجمله نگرانیهاي مربوط به حريم خصوصی ،امنيت الزم میداند .البته اين نكته
را هم متذکر میشود که اينترنت اشياء میتواند نحوه ارتباط افراد با محيط و دستگاهها و
يكديگر را تغيير دهد.
نگ و نيكام )1498( 1در پژوهشی با عنوان کاربردهاي اينترنت اشياء در کتابخانههاي
دانشگاهی ضمن اشاره به اين نكته که اينترنت اشياء داراي پتانسيل ارائه راهحلی است که
باعث بهبود کارايی خدمات و امنيت کتابخانه دانشگاهی میشود .در مورداستفاده احتمالی
اينترنت اشياء بحث کرده و بهطور خاص ،رايانش ابري ،3آينه جادو 0و حسگر پد فشاري

1

با استفاده از شبكه حسگر بیسيم 8را در نظر گرفته و رويكردي براي بهبود امكانات کتابخانه
و ارائه سيستم حمايتی را پيشنهاد میکنند .آلوادي ،کيلبی و گووانماه )1490( 0در مقالهاي با
عنوان رديابی و خودکارسازي يک سيستم کتابخانه با استفاده از فناوري شناسايی فرکانس
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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راديويی به مسئله طراحی و پيادهسازي سيستم سنجش هوشمند کتابخانه با استفاده از شناسايی
فرکانس راديويی بهعنوان يک فناوري ارتباطی پرداختهاند .براي انجام پژوهش به مصاحبه با
1. Hoy
2. Nag & Nikam
3. cloud computing
4. magic mirror
5. pressure pad sensor
6. WSN
7. AlwadiKilby & Gawanmeh
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کتابدار ،ارتباط با توليدکنندگان سختافزار فرکانس راديويی و توسعهدهندگان نرمافزار
پرداختهاند .يافتهها نشان داد که ردفاشگر میتواند به بهبود فعاليتها و خودکارسازي
فرايندهاي کتابخانه منجر شود .از محدوديتهاي سيستمهاي ردفاشگر برد کوتاه و پوشش
ضعيف اين فناوري است .نيشا ،کاراند ،دساي و پريرا )1490( 9در مقالهاي با عنوان اينترنت
اشياء براي سيستم مديريت کتابخانه با اشاره به اينكه در آيندهاي نزديک جهان با استفاده از
ارتباط دستگاههاي تعبيهشده ،با جهانی هوشمند روبرو خواهد شد به کاربرد اين فناوري در
کتابخانه میپردازند .با ذکر محدوديتهاي استفاده از حسگرهاي ردفاشگر ،استفاده از
حسگرهاي ارتباط حوزه نزديک را در فرايندهاي کاري کتابخانه را توصيه میکند که منجر
به سادهسازي وظايف کاربر براي جستجوي کتابها میشود .يافتهها نشان داد که استفاده از
حسگرهاي ارتباط حوزه نزديک کاربران با برقرار کردن ارتباط با سرور کتابخانه قادر به
مشاهده اطالعات کتابها خواهند بود .با استفاده از اين فناوري دسترسی به کتابها افزايش
میيابد و قرار دادن کتاب در قفسهها با دقت بيشتري انجام خواهد شد.
زاي ،لوي ،فو و ليانگ ( )1491در پژوهش خود بيان داشتند که کاربرد فناوريهاي
اينترنت اشياء در کتابخانهها موضوعی جديد است که در جوامع دانشگاهی موردتوجه قرار
گرفته است .اين فناوري میتواند به بهبود فرايند مديريت در کتابخانههاي دانشگاهی کمک
کند و سبب تصميمگيريهاي هوشمند و پويا در اين کتابخانهها شود.
در مروري که بر پيشينههاي مرتبط با پژوهش صورت گرفت پژوهشهاي بسياري نظير
شيرزاد و همكارانش ( ،)9311سليمانزاده نجفی و همكاران ( ،)9318پهلوانزاده و کلينی
( ،)9318دو و لئو ( ،)1490هوي ( ،)1491پوجار و ساتيان راجانا ( ،)1491ماسسيز (،)1498
کتابخانه ها پرداخته بودند و به فرايندها کاري و روندهاي فعاليتی کتابخانهها در استفاده از
اين فناوري پرداخته نشده است .در اين ميان ،برخی از پژوهشها نظير اصغري هينه آباد،
صدرا و عليپور ( ،)9311لی ( ،)1493آلوادي ،کيلبی و گووانماه ( )1490با تمرکز بر

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

ووچيک ( ،)1498نگ و نيكام ( )1498بهصورت نظري به کاربرد اينترنت اشياء در

1. Nisha, Karande, Desai, & Pereira
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حسگرها نظير ردفاشگر آن را معادل اينترنت اشياء فرض کرده و مطالعات خود را بر آن
اساس ارائه کردند .همچنين ،در اين ميان ،پژوهشهايی چون سليمانزاده نجفی و همكاران
( ،)9318مدلمان و همكارانش ( ،)1490يو سانگ ( ،)1490ايزل ( )1498با هدف ارائه الگو
براي استفاده در کتابخانه انجام شدند که اين الگوها مشابهسازي کاربست اين فناوري از
حوزههاي ديگر در کتابخانه بودهاند .گفتنی است پژوهشی که مشابهت بيشتري با مطالعه
حاضر داشت مربوط به نيشا ،کاراند ،دساي و پريرا ( )1490بود که با توجه به ويژگیهاي
فعاليتهاي کتابخانه و آگاهی از کاربرد حسگرها ،به بررسی کاربرد اينترنت اشياء در سيستم
مديريت کتابخانه بود .با توجه به مطالعات پيشين ،به نظر میرسد تا کنون پژوهشی به کاربرد
اين فناوري در کتابخانههاي دانشگاهی از ديدگاه کتابداران و با توجه به فرايندهاي کاري
کتابخانهها ويژگی هاي حسگرهاي مختلف و کاربردهاي آن نپرداخته است و نيز الگويی
براي کاربرد آن در کتابخانه دانشگاهی -بر اساس نگرش کسانی که در کتابخانه کار
میکنند -ارائه نشده است.

روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي است و ازنظر روش گردآوري داده توصيفی-پيمايشی
است .جامعه آماري پژوهش کتابداران شاغل در کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي سطح
يک ايران بود .علت انتخاب اين دانشگاهها اين است که با توجه به اينكه دانشگاههاي سطح
يک کشور که بر اساس شاخصهاي وزارت عتف رتبهبندي شدهاند داراي مأموريت
بينالمللی هستند ،انتظار میرود در حوزه کاربرد فناوريهاي نوين نيز پيشتاز باشند؛ بنابراين
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دانشگاههاي سطح يک کشور بهعنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدند .اين دانشگاهها
شامل دانشگاه شاهد ،شهيد بهشتی ،تربيت مدرس ،عالمه طباطبايی ،شيراز ،فردوسی مشهد،
خواجهنصيرالدين طوسی ،صنعتی شريف ،علم و صنعت و تبريز بود .فهرست اين دانشگاهها
از طريق ابالغ نتايج سطحبندي دانشگاههاي دولتی که در سال  9318تدوين شده بود به دست
آمد .تعداد افراد جامعه پژوهش مندرج در سايت دانشگاههاي مزبور  118نفر بود .نمونهگيري
به روش تصادفی ساده انجام گرفت .براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد.
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بدينصورت که با در نظر گرفتن سطح اطمينان  11درصد و پس از قرار دادن مقادير عددي
در فرمول مربوط [ n=(Za/2×σ)/ε]^2حجم نمونه به دست آمد .ازاينرو حجم نمونه در
اين پژوهش  988نفر تعيين شد که کمی بيشتر از اين حجم يعنی  984پرسشنامه توزيع شد.
توزيع پرسشنامه در دانشگاههايی که در محدوده تهران قرار داشتند بهصورت چاپی و در
دانشگاههاي شيراز ،اصفهان ،تبريز و مشهد به دليل محدوديت پژوهشگر در رفتوآمد از
طريق رايانامه صورت گرفت .از ميان پرسشنامههاي توزيعشده 993 ،پرسشنامه از دانشگاهها
جمعآوري شد .پس از پرسشهاي جمعيت شناختی ،بر اساس سؤاالت پژوهش ،نظر
کتابداران کتابخانههاي دانشگاهی دانشگاههاي تهران ،با گويهها (طيف ليكرت) و
پرسشهايی (پرسش باز) درباره طراحی و پيادهسازي اينترنت اشياء و کاربردهاي آن در رشد
اقتصادي و کارايی کتابخانهها خواسته شد .روايی پرسشنامه محققساخته توسط تعدادي
متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی بررسی شد .بررسی پايايی پرسشنامه حاضر از طريق
محاسبۀ ضريب آلفاي کرونباخ انجامشده است که رقم  4/13به دست آمد .براي تحليل
دادهها از نرمافزار آماري اس پی اس اس و شاخصهاي آماري فراوانی ،درصد فراوانی و
ميانگين و آزمون فريدمن استفاده شد .آزمون فريدمن براي تجزيه واريانس دوطرفه (براي
دادههاي غير پارامتري) به روش رتبهبندي به کار میرود و نيز براي مقايسه ميانگين رتبهبندي
گروههاي مختلف کاربرد دارد .از معايب اين آزمون اين است که تعداد افراد در نمونهها
بايد يكسان باشند و نمونهها بايد همگی جور شده باشند.

یافتهها
اينترنت اشياء در کتابخانههاي دانشگاهی ازلحاظ اقتصادي داراي چه منافعی است؟
صرفه اقتصادي اينترنت اشياء ازجمله عواملی است که انگيزه پژوهش را بيشتر میکرد.
ديدگاه کتابداران در پرسشنامه  8پرسش بسته و يک پرسش باز طرح شد و نتايج آن در
نمودار  9آمده است.
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نمودار  .1شاخصهای توصيفي بهرهگيری از اینترنت اشياء در کتابخانههای دانشگاهي ازلحاظ اقتصادی

نمودار  ،9نشان میدهد ميانگينهاي مربوط منافع اقتصادي بهکارگيري اينترنت اشياء در
يک محدوده قرار دارد .تمامی ميانگينها از حد متوسط ( )3باالتر هست .کاهش هزينههاي
سفارش و خريد کتاب با ميانگين  ،0/91ايجاد ارزشافزوده براي کتابخانه و کاهش
هزينههاي مصرف انرژي با ميانگين  ،0/31کمک به برنامهريزيهاي خرد و کالن کتابخانه
با ميانگين  ،0/34کمک فرايند بازاريابی در کتابخانه با ميانگين  ،0/38فعاليتهاي
غيرضروري کتابداران در جهت انجام فعاليتهاي مؤثر با ميانگين  ،0/30تصميمگيريهاي
بهموقع مديريت کتابخانه با ميانگين  0/18از منابع اقتصادي بيانشده توسط کتابداران بود.
نكات گفتهشده در پرسش باز :کم شدن هزينههاي مربوط نيروي انسانی و مكانيزه شدن
کارها توسط اين فناوري؛ يكی از دغدغههاي استفاده از چنين فناوريهايی شكاف ديجيتال
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در مراجعين کتابخانه است .کسانی که در شبكه نيستند نمیتوانند از اين امكانات استفاده
کنند؛ هزينههايی براي ارتقاي فناوري ،مهارت و سواد وجود دارد.
پرسش دوم :اينترنت اشياء چه توانمنديهايی در جهت بهبود خدمات کتابخانههاي
دانشگاهی از ديدگاه کتابداران کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي ارائه میکند؟
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براي پاسخ به اين پرسش در پرسشنامه  94پرسش بسته (طيف ليكرت) و يک پرسش باز
طرح شد و نتايج آن در نمودار  1قابلمشاهده است.
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نمودار  .2شاخصهای توصيفي مربوط به کارایي اینترنت اشياء

با توجه به نمودار  ،1ايجاد بانک اطالعاتی قوي با ميانگين  0/00از ديگر موارد بيشتر
موردتوجه کتابداران بوده است .باال رفتن امنيت کتابخانه و کنترل بهتر ورود و خروج با
ميانگين  ،0/04جمعآوري اطالعات مرتبطتر و قابلاطمينانتر با ميانگين  ،0/19جمعآوري
اطالعات دقيقتر و با درصد خطاي کمتر با ميانگين  ،0/11روزآمد بودن داده و بهبود تحليل
آنی آن روند تصميمگيري با ميانگين  ،0/18ارائه بهموقع منابع به مراجعين کتابخانه با ميانگين
 ،0/11ارائه سريع خدمات به مراجعين کتابخانه با ميانگين  ،0/09تسهيل آموزش سواد
ميانگين  0/13از موارد ديگر در نگرش کتابداران در مورد کارايی اينترنت اشياء بود .فرآيند
بازيابی اطالعات دقيق و مرتبط با نيازهاي کاربران و بدون اعمال سليقه بر اساس تجربه،
عاليق و هزينههاي کاري شخصی؛ مشارکت دانش و مهارتهاي فنی و چالش وابستگی
اينترنت اشياء با اينترنت از موارد گفتهشده کتابداران در پرسش باز بود.
پرسش سوم :اينترنت اشياء چه ارتباطی با هوشمند سازي کتابخانههاي دانشگاهی دارد؟
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اطالعاتی به مراجعين کتابخانه با ميانگين  ،0/11ارائه خدمات بهتر به گروههاي خاص با

010

فصلنامه مطالعات دانششناسی

براي پاسخ به اين پرسش در پرسشنامه  8پرسش بسته و يک پرسش باز طرح شد و از
کتابداران درخواست شد که نظر خود را در رابطه با هريک از اين گويهها با استفاده از طيف
ليكرت (خيلی کم – خيلی زياد) ارائه دهند و اگر نظر خاصی دارند در پرسش باز مطرح
نمايند .نتايج اين پرسشها در نمودار  3قابلمشاهده است.
4.5

4.45

4.45

4.41

4.4

4.36
4.33
4.3

4.31

4.35
4.3
4.25
4.2

نمودار  .3اثربخشي اینترنت اشياء در هوشمند سازی فعاليتهای کتابخانه

با توجه به نمودار  3دسترسی به منابع اطالعاتی ازنظر کتابداران حائز بيشترين ميانگين در
هوشمند سازي فعاليتهاي کتابخانهاي بود .پسازآن فرايند رفتوبرگشت منابع امانتی با
ميانگين  ،0/39فرايند آگهی رسانی کتابخانه  ،0/09رعايت استانداردهاي کتابخانهاي ،0/33
خدمات مرجع  ،0/38سفارش و خريد  0/34از فعاليتهاي اثرگذار اينترنت اشياء در
فعاليتهاي کتابخانه به شمار میرود .تمرکز بر سواد اطالعاتی و کيفيت اطالعات و تعهد
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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خدمترسانی هم از نكات گفتهشده در پرسش باز بود.

بحث و نتيجهگيري
اينترنت اشياء مفهوم گستردهاي است که در حوزههاي مختلفی نظير صنعت ،بهداشت،
آموزش ،کشاورزي و غيره اثر گذاشته است .حوزه گردش اطالعات از اين قضيه مستثنا
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نيست .فناوري اينترنت اشياء بر خدمات کتابخانهها به نحو چشمگيري تأثير خواهد گذاشت
و نقشهاي جديدي را براي کتابخانهها و کتابداران تعريف خواهد کرد (جاجاو.)1491 ،9
کتابخانهها در جهت ارائه خدمات مطلوب به کاربران خود اغلب ،فعاليتهاي زيادي
انجام میدهند و بخشهاي مختلف کتابخانهها نيز خود فرايندهاي کاري خاصی دارد که
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
فعاليتها در کتابخانه با ظهور اينترنت و فراگير شدن خدمات آن بهسوي کار برمدار شدن
پيش رفت و سرعت و سهولت دستيابی به خدمات از ارزش بااليی برخوردار شد .همواره
کتابخانه با بهرهگيري از فناوريهاي نوين در پی محقق ساختن هدف سرعت ارائه و سهولت
دستيابی خدمات بودهاند .با ظهور اينترنت اشياء بسياري از کشورهاي توسعهيافته به دنبال
هوشمند سازي خدمات خود در جهت تسهيل فرايندهاي کاري خود و رضايت مراجعين
رفتند و با همهگيري اينترنت اشياء در آيندهاي نزديک دنيا روزبهروز هوشمندتر و دقيقتر
مديريت خواهد شد و کتابخانهها ناگزير هستند تا با بهرهگيري از اين فناوري در اکثر
فرايندهاي کاري در جهت ارضاي نياز اطالعاتی کاربران ،تسهيل در انجام فعاليتها خود و
تسريع ارائه خدمات در مسير هوشمند سازي قدم بگذارند.
از يافتههاي اين پژوهش ،میتوان چنين استنباط کرد که کتابداران نيز بر اينكه اينترنت اشياء
منافع اقتصادي براي کتابخانهها دارد توافق نظر دارند .عالوه بر اين عوامل ،کتابداران به عامل
کم شدن هزينههاي مربوط به نيروي انسانی با مكانيزه شدن کارها نيز اشاره کردهاند .البته
کتابداران اشارهکردهاند که صرفه اقتصادي زمانی اتفاق میافتد که کاربران آموزشديده باشند
اينترنت اشياء موجب شكاف ديجيتالی شود و کاربرانی که متصل به شبكه نيستند نمیتوانند از
امكانات کتابخانه بهره ببرند که از دست دادن اين کاربران میتواند براي کتابخانه هزينه باشد
تا منفعت .از سوي ديگر برخی اشارهکردهاند که در ابتدا پيادهسازي اين فناوري بيشتر مجبور
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و بتوانند از اين فناوري استفاده کنند .همچنين برخی متذکر شدهاند که ممكن است استفاده از

1. Jadhav
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به هزينه خواهند شد زيرا پيادهسازي فناوري جديد در کتابخانه نيازمند ارتقاي تجهيزات،
آموزش مهارتها و سواد براي استفاده از آن فناوري است .بخش فراهم آوري و سفارش يكی
از بخشهاي بسيار پرکاربرد در کتابخانه دانشگاهی است که فعاليتهاي متنوعی انجام میدهد.
ازجمله اين فعاليتها خريد کتابها و منابع است که نيازمند استفاده از دادههايی است که نياز
کاربران کتابخانه را نشان دهد و بتواند با استفاده از آن به خريد بهينه منابع بپردازد .پس از خريد
منابع ،براي طی کردن مراحل ثبت منبع بهعنوان دارايی سازمان مدتی در قسمتهاي مختلف
سازمان به گردش درمیآيد که گاه در برخی از دانشگاهها اين مرحله بسيار طوالنی است .در
اين مدت کاربري که نيازمند منبع خريداريشده کتابخانه است از وجود همچنين منبعی در
کتابخانهاي که خود عضو آن است بیخبر است و از طرفی کتابداران نيز از وجود اين کتابها
بیخبرند .با توجه به فنآوري اينترنت اشياء میتوان در بدو ورود کتابها با استفاده از
حسگرهاي ردفاشگر قابليت شناسايی داشته و به مجموعه با اطالعاتی ناقص اضافه شود که بعد
توسط بخش فنی تكميل گردد.
تعبيه حسگرهاي متفاوت در ساختمان يا در تجهيزات کاري بخشهاي مختلف و
همچنين در منابع اطالعاتی اگر برداشته نشود تا سالهاي سال قابليت استفاده خواهد داشت
و حتی قابليت بازخوانی با فناوريهاي آينده را نيز خواهد داشت؛ ازاينرو استفاده از اينترنت
اشياء ارزشافزوده بااليی را براي کتابخانه به ارمغان خواهد آورد که در ديدگاههاي
کتابداران نيز اين مسئله ديده میشود .گرچه ممكن است سيستمهاي گيرنده دادههاي
حسگرها هزينه استهالك داشته باشد اما حسگرهاي تعبيهشده در صورت تخريب نشدن
يکبار تعبيه می شود .حسگرهاي بسياري وجود دارند که براي مديريت بهينه انرژي در
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

ساختمان طراحیشده اند که با بكار گيري آن در کتابخانه قادر خواهيم بود تا از هدر رفت
انرژي بهويژه برق و گاز جلوگيري به عمل آورد.
يكی از مشكالت عديدهاي که مديران بخشهاي مختلف کتابخانه در مديريت آن بخش
يا کل کتابخانه دارند ،دادههاي بسيار اندکی است که از فرايند کارها به دست آنها میرسد
به همين دليل اغلب در تصميمگيريهاي بهموقع و در شرايط ويژه با مشكالت عديدهاي
مواجه هستند .اينترنت اشياء توانايی بااليی در جذب دادههاي محيطی کتابخانه دارد که پس
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از ثبت آنی آن میتوان با استفاده از فنون دادهکاوي به تحليل و درنتيجه تصميم درست
دستيافت ازاينرو اين فناوري قادر است تا برنامهريزيهاي خرد و کالن کتابخانه را
پشتيبانی نمايد و در تصميمگيريهاي بهموقع مديريت کتابخانه در فوريتهاي ويژه ،مؤثر
واقع شود که کتابدار نيز به اين مورد تأکيد داشتهاند .در نكات گفتهشده کتابداران پايينآمدن
هزينههاي مربوط به نيروي انسانی بهعنوان يک مزيت و ايجاد شكاف ديجيتالی بين کتابداران
بهعنوان يک عيب مطرحشده که به نظر میرسد به دليل اينكه در کتابخانههاي دانشگاهی
طيف سنی کاربران عموماً در گروه سنی جوان قرار دارد ،با آموزش مقدماتی استفاده از اين
فناوري ضمن رفع دغدغههاي کاربران ،شاهد شكاف ديجيتالی عميقی نباشيم .از آن گذشته
چنين به نظر میرسد که فناوري اينترنت اشياء به دليل افزايش گستره دسترسی به منابع ،خود
مانعی در مقابل شكاف ديجيتالی موجود کتابخانهها باشد .از نگرانیهاي ديگر کتابداران در
استفاده از اينترنت اشياء که در نكات گفتهشده ذکر شد ،هزينههاي ارتقاي فناوري و مهارت
و سواد بود که در اين زمينه بايد به اين نكته اشارهکنيم که گرچه استفاده از فناوري با
هزينههايی همراه است ولی کتابخانهها خواهناخواه از فناوريهاي نوين تأثير میپذيرند و دير
يا زود به سمت آن گرايش میيابند ،پس هزينههايی که امروز صرف میشود ،هزينههايی
براي بهتر شدن و بهروز شدن است و ارائه خدمات بهتر ،ازاينرو نمیتوان با اين مسئله
بهعنوان يک چالش عمده برخورد کرد.
پژوهشهاي مشابه در اين بعد پژوهش يو سانگ ( ،)1490دو و لئو ( )1490بود که بر
صرفهجويی در انرژي در کتابخانه و صرفه اقتصادي آن تأکيد داشت .پژوهشهاي ديگري
چون اصغري هينه آباد و همكاران ( ،)9311سليمانزاده نجفی و همكاران ( ،)9318لی
همراه است بر ارزش اقتصادي بهرهگيري از اين فناوري اشاره داشتهاند .گرچه يافتههاي
پژوهش با پژوهشهاي ذکر شد در بعد اقتصادي تا حدودي همسو بود ،بررسی نگرش
کتابداران و تمرکز بر فعاليتها و فرايندهاي موجود در کتابخانه از وجوه تمايز يافتههاي
پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين به شمار میآيد.
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( ،)1493با برشمردن فوايد بهرهگيري از اينترنت اشياء در بخشهايی که اداره آن با هزينه
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کتابداران معتقد هستند اينترنت اشياء در کارايی تمامی اين موارد مؤثر خواهد بود .عالوه
بر اين موارد کتابداران به فرآيند بازيابی اطالعات دقيق و مرتبط با نيازهاي کاربران و بدون
پيشنهادهاي الزم بر اساس تجربه ،عاليق و هزينههاي کاري شخصی و مشارکت دانش و
مهارتهاي فنی بهعنوان عواملی اثرگذار در استفاده از اينترنت اشياء در کتابخانه اشارهکردهاند.
با توجه به نكاتی که در بخش مبانی نظري اشاره شد ،کتابخانهها همواره بهمانند هر ساختمان
ديگري در معرض آسيبهايی چون آتشسوزي و حوادث ناشی از زيرساختهاي کهنه
مواجه هستند .عالوه بر آن کتابخانهها با آسيبهاي ويژهاي نيز بهموازات کارکردهاي خود
مواجه هستند که میبايست به نحوي مديريت شود تا آسيبها به حداقل برسند.
سرقت از منابع که گاه در برخی از کتابخانهها غيرقابلجبران است يكی از آسيبهايی
است که کتابخانهها با آن روبرو هستند و بايد براي آن چارهجويی کرد .در هر دو زمينه چه
حوادث غيرمترقبه و چه آسيبهاي که خاص کتابخانههاست مانند سرقت استفاده از فناوري
اينترنت اشياء میتواند بسيار کارساز باشد .استفاده از حسگرهاي بیسيم قادر است تا مديريت
امنيتی کتابخانه را ارتقا دهد .توانايی جمعآوري دادهها توسط اينترنت اشياء به مديران
کتابخانهها اين امكان را میدهد تا بتوانند با نگهداري دادههاي متنوع از بخشهاي مختلف
کتابخانه ،بانک اطالعاتی قوي و يكپارچهاي جهت مديريت بهتر کتابخانه و ارائه خدمات
مطلوبتر تدارك ببينند که در طوالنیمدت ارزشافزوده بااليی را نصيب کتابخانه خواهد
کرد .حسگرها به دليل اينكه در نقاط خاصی بهمنظور خاصی در کتابخانه استفاده میشوند
توانايی جمعآوري داده هاي مرتبط با هر بخش را خواهند داشت که به دليل سيستمی بودن
از قضاوت و سليقه به دور بوده که ازاينجهت قابلاطمينان است .دقت جمعآوري دادهها
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

توسط اين حسگرها بسيار باال و با درصد خطاي بسيار کمی است که روزآمد است
بهصورت آنی قابل ثبت و با استفاده از فنون دادهکاوي قابلتحليل است.
با بهرهگيري از اينترنت اشياء منابع بهسرعت بيشتري قابليت بازيابی در قفسهها را خواهند
داشت و همانطور که در ديدگاه کتابداران منعكسشده است در ارائه بهموقع و سريع
خدمات به مراجعين کارايی زيادي دارد .ازجمله کاربران کتابخانههاي دانشگاهی افرادي
هستند که با ناتوانیهايی خاصی چون معلوليتهاي جسمی مواجهاند با استفاده از حسگرها

016

درنگی بر استفاده از اينترنت اشياء و ارائه الگوي کاربرد ...

میتوان براي اين دسته از کاربران خدمات ويژهاي تدارك ديد .بسياري از کاربران نيز به
دليل ناآشنايی به روشهاي استفاده از کتابخانه نياز دارند تا آموزشهاي اوليهاي ببينند که
میتوان از حسگرهاي قابلاستفاده در اينترنت اشياء به تدارك نشستهايی جهت آموزش
سواد اطالعاتی پرداخت .البته اگر ساختمان کتابخانه بر روي ستونها قرار داشته باشند و بتوان
بخشهاي را بهراحتی از هم جدا کرد ،میتوان با بهرهگيري از حسگرها نصبشده بر روي
تجهيزات براي کتابخانههايی که با کمبود فضا مواجهاند فضاي بيشتري بدون صرف زمان و
نيروي انسانی مهيا کرد .کتابداران نيز در نكات گفتهشده خود به فوايد اينترنت اشياء در
بازيابی اطالعات دقيق و مرتبط با نيازهاي کاربران بدون اعمال سليقههاي مبتنی بر تجربه
اشاره داشتهاند و همچنين به توانايی اينترنت اشياء در ثبت عاليق کاربران در انجام فعاليتهاي
شخصی و مشارکت دانش و مهارت با کاربران اشارهکردهاند .از چالشهاي عنوانشده توسط
کتابداران کندي يا قطعی اينترنت بود که همه فعاليتهاي را غير قابلاجرا خواهد کرد که
اين چالش قابلتوجه است و براي مقابله با آن میبايست کتابخانهها زيرساختهاي فنی
متناسب با اين فناوري را فراهم آورند.
پژوهشهاي مشابه در اين بعد پژوهش اصغري هينه آباد و همكاران ( ،)9311لی ()1493
و آلوادي ،کيلبی و گووانماه ( )1490با تأکيد بر استفاده از ردفاشگر در بخش مديريت و
بخش امانت ،مان و همكارانش ( ،)1490با تأکيد بر بهرهگيري از اينترنت اشياء در بخشهاي
مختلف کتابخانه ،يو سانگ ( )1490با تأکيد بر صرفهجويی در انرژي در کتابخانه ،هوي
( )1491با تأکيد بر بررسی کلی کاربردها در کتابخانه با تمرکز بر چالشهاي اينترنت اشيا،
ايزل ( )1498با تأکيد بر اثر آموزشی اين فناوري در کتابخانه است که هر يک با توجه به
است ،اما به دليل توجه جزئیتر به موضوع و نگاه خاص به کتابخانه دانشگاهی با پژوهش
حاضر متمايزند .پژوهش نگ و نيكام ( )1498با تأکيد بر بهبود کارايی خدمات و امنيت
کتابخانه دانشگاهی از پژوهشهاي ديگري است که در بررسی اين بعد با پژوهش حاضر
همسو بود.
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نگاه خاص خود به برخی از کاربردها توجه کرده بودند که پژوهش حاضر با آنها همسو
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میتوان گفت اثربخشی اينترنت اشياء در هوشمند سازي فعاليتهاي کتابخانه در تمامی
فعاليتهاي نامبرده ميانگين بيشتر از حد متوسط دريافت کردهاند .بهعبارتديگر کتابداران
معتقدند که اينترنت اشياء در هوشمندسازي فرايند رفتوبرگشت منابع امانتی ،فرايند
آگاهیرسانی کتابخانه ،رعايت استانداردهاي کتابخانهاي ،دسترسی به منابع اطالعاتی،
خدمات مرجع ،سفارش و خريد مؤثر است .آنان همچنين يادآور شدند که با هوشمند سازي
اين فرايندها فرصت بيشتري براي تمرکز بر سواد اطالعاتی و ارائه کيفيت اطالعات و تعهد
خدماترسانی خواهند داشت و از بعد هوشمند سازي خدمات يافتهها با پژوهش مان و
همكارانش ( )1490هم سويی دارد.
هوشمندسازي کتابخانه يكی از نتايج بهرهگيري از اينترنت اشياء خواهد بود .با توجه به
مطالعه صورت گرفته در مورد هوشمند سازي ساختمان میتوان گفت مديريت سازمان در
يک ساختمان هوشمند بهمراتب سادهتر و دقيقتر خواهد بود .از فعاليتهاي جاري همه
کتابخانه بهويژه کتابخانه دانشگاهی فرآيندهاي رفتوبرگشت کتاب در بخش امانت
کتابخانه است که عموماً کاري زمانبر هم براي کاربر هم براي کتابدار است .بهرهگيري از
اينترنت اشياء با استفاده از حسگرهاي ردفاشگر میتواند در اين قسمت بسيار کارساز باشد،
تجربه هاي بسياري در استفاده از اين فناوري براي اين بخش به ثبت رسيده که سهولت
دسترسی و سرعت انجام کار را نشان میدهد ،در استفاده از اين حسگر يافتههاي پژوهش
حاضر با پژوهش اصغري هينه آباد و همكاران ( ،)9311لی ( ،)1493آلوادي و همكاران
( )1490هم سو است.
ازجمله فعاليتهايی که کتابخانهها همواره انجام میدهند تا بتوانند فعاليتهاي و قوانين
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جديد کتابخانه و مسائل روز را به اطالع کاربران خود برسانند آگهی رسانی است که ارائه
اطالعات منابع جديد ،فعاليتهاي تبليغی با استفاده از حسگرهاي مبتنی بر واقعيت افزوده در
اينترنت اشياء قابل انجام است .ازجمله دغدغههاي کتابخانهها در رعايت استانداردهاي
محيطی اغلب تنظيم دما و نور و رطوبت بوده که استانداردهاي خاصی براي کتابخانههاي
جهت مطالعه و فعاليت کارمندان وجود دارد .با استفاده از اينترنت اشياء و حسگرهاي بیسيم
و ردفاشگر میتوان بر اساس استانداردهاي موجود تنظيماتی را اعمال کرد تا بهصورت
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خودکار با سنجش دما و نور و رطوبت ،مناسبسازي با استاندارد صورت گيرد که يافتههاي
پژوهش در اين قسمت با پژوهش يو سانگ ( )1490نيز همسو است .يكی از کاربردهاي
ديگر اينترنت اشياء در بخش مرجع است ،مرجع بخش پرکاربردي است که در آن دسترسی
به دادههاي توليدشده پيشين (پرسشها و پاسخها) و اطالعات موجود در منابع اطالعاتی از
اهميت بسيار برخوردار است .از آن گذشته برخی از پرسشهاي بخش مرجع نياز به فعاليت
وقتگير کتابدار دارد و کتابدار بهناچار براي پاسخگويی به آن میبايست زمان زياد صرف
کند از سوي ديگر مراجعين ديگري هم هستند که به خدمات کتابدار اين بخش نياز دارند
ازاينرو کتابدار با ثبت پرسش مراجعهکننده ،زمان ديگري براي پاسخگويی به پرسش او در
نظر میگيرد .پس از فراغت از کار براي پاسخگويی به نياز کاربر فقط اطالعات يادداشت
شده خود را دارد ،شايد نكتهاي خاص را از قلم انداخته باشد و يا شايد جزئياتی در زبان بدن
پرسشگر وجود داشت که در هنگام پاسخگويی در دسترس کتابدار نيست .همچنين برخی
کتابخانهها از کتابداران بخش مرجع درخواست میکنند تا گزارشی از فعاليتهاي روزانه و
پرسشها و پاسخ هاي خود را ارائه دهند که براي کتابدار مرجع به دليل مشغله بسيار ثبت
جزئيات بسيار مشكل است .به همين جهت میتوان از حسگرهاي تصويربرداري براي ثبت
پرسشها و پاسخها بهره برد که براي کتابدار کتابخانه جهت رفع هر دو مسئله بيانشده فوق
کاربرد خواهد داشت .در نكات گفتهشده کتابداران به تعهد خدمترسانی نيز اشاره شده
است که میتوان گفت ازجمله راهكارهاي مبتنی بر فناوري در مديريت کتابخانه است .ثبت
و ضبط فعاليتها و دادههاي توليدشده از کتابداران ،مديران را قادر میسازد تا بهصورت
هوشمند به فعاليتهاي انجامشده در بخشهاي مختلف نظارت داشته و اقدامات بازدارنده و

پيشنهادهاي كاربردي
بر اساس نگرش کتابداران کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي موردبررسی و مطالعات
انجامشده ،اينترنت اشياء میتواند در بخشهاي مختلفی به کار گرفته شود .در بخش مديريت
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حمايتی متناسب با دادههاي واقعی ارائه دهد.

منجر بهسرعت در آگاهی از نيازهاي کارمندان ،کاربران و کمبودهاي منابع کتابخانه بهوسيله
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دريافت گزارشهاي آنی و با صحت و دقت باال میشود .مديران با استفاده از گزارشهاي
صحيح و دقيقی که از دادههاي جمعآوريشده توسط فناوري اينترنت اشياء کسب میکنند
قادر به نظارت دقيق فعاليتهاي کارمندان ،رعايت استانداردهاي کتابخانهاي و فرايندهاي
مديريتی هستند.
در بخش امانت منجر بهسرعت فرايند گردش امانت شده و فعاليتهايی نظير امانت دهی
منابع ،بازگشت منابع و مرتب کردن قفسهها پس از تحويل منابع را تسهيل میکند .در بخش
مرجع ،سرعت پاسخگويی به پرسشهاي کاربران را به نحو بسيار چشمگيري افزايش داده و
مديريت تقدم و تأخر پاسخگويی به پرسشها ،ايجاد بانک اطالعاتی از روند مصاحبه مرجع،
جمعآوري داده براي استفادههاي آتی و گزارشهاي جاري را تسهيل میکند .پويايی
ساختمان کتابخانه و تجهيزات آن از کاربردهاي ديگر اينترنت اشياء است که موجب میشود
تا کتابخانه بتواند همواره براي انجام فعاليتهاي نوين و پيشگيري از خطرات آماده باشد.
ازجمله اين کاربردها تنظيم خودکار نور ،دما ،رطوبت متناسب با استانداردهاي کتابخانهاي،
انعطافپذيري خودکار تجهيزات کتابخانهاي جهت تبديل فضا براي استفادههاي مختلف
نظير نشستها و کارگاهها ،استفاده از فناوري واقعيت افزوده براي آگاهیرسانی جاري و
معرفی منابع بهصورت پويا است .در بخش فراهم آوري و سفارش منابع با استفاده از اينترنت
اشياء میتوان فرايند ثبت موجودي را تسهيل کرد.

منابع
ابالغ نتايج سطحبندي دانشگاههاي دولتی .)9318( .بازيابی  90فروردين  ،9310از وزارت
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علوم ،تحقيقات و فناوري ،سايت معاونت آموزشیhttps://edu.msrt.ir/file/ :
download/news/1509467391-announcement-1.pdf

اصغري هينه آباد ،ليال ،صدرا ،فاطمه و عليپور ،رقيه .)9311( .هوشمند سازي کتابخانهها
پيرامون محيط شهري .ارائهشده در اولين کنفرانس ملی شهر هوشمند .قم :شرکت
مشاوران شهر هوشمند.
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پهلوانزاده ،بهاره و کلينی ،سارا .)9318( .کاربرد اينترنت اشياء در کتابخانههاي مدرن :ارائه
چارچوب  RICeST-IoTجهت يكپارچهسازي سرويسهاي کتابخانهاي مبتنی بر
 ،IoTارائهشده در اولين کنفرانس بينالمللی اينترنت اشياء کاربردها و زيرساختها،
اصفهان ،دانشكده مهندسی کامپيوتر دانشگاه اصفهان.
دواس .دي .اي .)9181( .پيمايش در تحقيقات اجتماعی ،چاپ چهارم .ترجمه هوشنگ
نايبی .)9380( .تهران :نشر نی.
سليمانزاده نجفی ،نيره سادات ،عاصمی ،عاصفه ،چشمه سهرابی ،مظفر و شعبانی ،احمد
( ،)9318اينترنت اشياء :فناوري کارآمد در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی،

ارائهشده در اولين کنفرانس بينالمللی اينترنت اشياء کاربردها و زيرساختها،
اصفهان ،دانشكده مهندسی کامپيوتر دانشگاه اصفهان.
شيرزاد ،مجيد ،دريايی ،مهدي ،کمرخانی ،حبيب و ترقیخواه ديلمقانی ،نير .)9311( .بررسی

نقش اينترنت اشياء در سيستمهاي بازيابی اطالعات کتابخانهاي ،ارائهشده در اولين
کنفرانس بينالمللی بازيابی تعاملی اطالعات ،کيش ،دانشگاه تهران.
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