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 چکیده
اشیاء، دسترسخد:  هدف اینترنت  یافتمات  بهبود میپذیری اطالعات در کتابخانهپذیری و  را  بخشد و  ها 

کتابخانه اعتالی  و  بهارتقاء  را  دارد.ها  حاضر،  بر همراه  پژوهش  هدف  اساس،    عوامل   تعیین  همین 

 .است بنیاد  داده  نظریه از  استفاده  با  کیفی الگوی ارائه منظوربهها  کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه

توسعه   :شناسی روش  نوع  از  که  پژوهش حاضر  باب ای  و  کیفی  رویکرد  داده به   ا  نظریه  بنیاد   کارگیری روش 

از  پژوهش  آماری  جامعه  است.  گرفته  شناسی دانش  و  اطالعات  علم  نظر صاحب  و  ه خبر  نفر   13  انجام 

است،  های دانشگاه  تشکیل شده  )گلوله  گیری نمونه  به روش  که  کشور  انتخاب  هدفمند  ها داده    ، اند ه شد برفی( 

وتحلیل شدند و بر آوری و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه از طریق مصاحبه با آنها جمع 

 سنجش برای  و   پاسخگو   روش از   احبه مص  ابزار  روایی سنجش . برایگردید  طراحی  پژوهش الگوی  اساس آنها، 

 . شده است   استفاده   دو کدگذاری  روش  از   پایایی 

شناسایی شدند که عبارتند   طبقه  5عامل در   29 برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه  دهد می   نشان  ها: یافته 

 عامل(.   7)   عامل(، پیامد   6)   راهبردی   عامل(،   5)   گر عامل(، مداخله   5)   ای عامل(، زمینه   6از: طبقه عوامل عّلی ) 

اشیاء در کتابخانه  اینترنت  بهینه عوامل کاربردپذیری  توسعه خدمات ها نقش  ای در زمینه مدیریت اطالعات و 

اینترنت اشیاء و به  نوین استفاده از  عوامل شناسایی شده در   کارگیری دارند. پذیرش و گسترش سریع رویکرد 

 ها پیش از هر چیز، نتیجه مزایا و فوایدی است که در این رویکرد فناورانه نهفته است.کتابخانه های توسعه  برنامه 

 ها بنیاد، کتابخانهنظریه داده  اینترنت اشیاء، ها:کلیدواژه 
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 مقدمه 

ها  آیند. این فناوری های نوظهور در عرصه اطالعات و ارتباطات هر روز مؤثرتر به میدان میفناوری

های جدید  فناوری   عنوان مراکز اطالعاتی با پذیرشها به شوند. کتابخانه توسعه پایدار تلقی میقلب ترقی و  

می فراهم  را  جامعه  علمی  رشد  اطالعاتزمینه  فناوری  در  دستگاه  ارتباطات، و سازند.  بین  ها ارتباط 

اشیاء  اصطالح  منشأ است    1اینترنت  فعالیت (Kumar & Kumar, 2019)شده  اشیاء در  اینترنت  تأثیر  و  .  ها 

 ها،کتابخانه  به مراجعان رفتار حوزه  در مهم مسائل از یکیازپیش قابل توجه است.  رفتارهای انسانی بیش 

تعیین  تواندمی که است  آنها نشده  ریزیبرنامه رفتار  و  منابع  از استفاده  میزان توسعه در ایکننده نقش 

و اسفندیاری   هراتی، حریری)  کند ایفا جوامع درون در هاکتابخانه  از استفاده  فرهنگ افزایش یا و خدمات

فناوری(.  1399مقدم،   بر  تغییرات  کاربران  هاکتابخانه ی  هافعالیت  دایره   اطالعات  رفتارهای  تأثیرگذار    و 

محافظت، شیوه   ها، کتابداران، مدارک موجود، دسترسی،کتابخانه   فضایتوان در  است. این تغییرات را می

 جویی در زمان و غیره مشاهده نمود.گردآوری، روزآمدی اطالعات، انواع ارتباط، صرفه 

های جدید به کاربران طراحی  ها و ارائه قابلیت ها در شبکه منظور ادغام محیط های جدید به فناوری

از طریق  (.  Krainyk, 2019)  اند شده  میلیاردها دستگاه  ارتباط  اینترنت مهیا شده است و  شبکه امروزه  های 

های اطالعات و ارتباطات بر یکدیگر توانند از راه دور و با استفاده از فناوری ها و اشیاء مختلف می دستگاه 

ارتباط شبکه  این  اشیاء مختلف منجر به شکل تأثیر بگذارند.  بین  اینترنت اشیاء گردید.ای  از   گیری مفهوم 

برای هر   است که در آن   مفهومی جدید در دنیای ارتباطات و فناوری  ت اشیاء اینترن   ( 2010)  2دیدگاه وبر 

اشیاء(  و  حیوان،  )انسان،  و  به   شئ  سنسورها  طریق  از  داده  دریافت  و  ارسال  امکان  موجودیت  یک  عنوان 

 شود.فراهم می حسگرهای موجود در آن شئ

 جهانی وی  .شد استفاده   3توناش کوین توسط  1999سال   در بار اولین برای اشیاء، اینترنت عبارت

 هارایانه  به  و  هستند دیجیتال هویت دارای جان،بی  اشیای  جمله از چیز، هر آن  در که کرد توصیف را

)موسوی  مدیریت و سازماندهی  را آنها دهندمی اجازه  نوری،  کنند  و  جعفرپور  محمدی،  (. 1393مدنی، 

به شبکه  اشیاء  میاینترنت  اشاره  آن  ای  در  که  فیزیکی  هر شکند  هویت میوسبه یء  برچسبی  با  یله  و  یابد 

شبکه  دیگر،  میاشیای  شکل  را  به ای  اشیاء  این  میدهد.  مستقل  ارتباط  صورت  برقراری  ضمن  توانند 

 در همه که است جهانی و فراگیر الگوی  و مفهوم یک اشیاء اینترنت بپردازند.  یکدیگر، به تبادل داده  با
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اینترنت    1موسسه جهانی مکنزی(.  ITU, 2005کارگیری است )به  قابل هوشمند جهانی ایجاد برای ها،حوزه 

این  را  است: حس اشیاء  کرده  تعریف  محرک گونه  و  سیستم گرها  به  متصل  طریق  های  از  محاسباتی  های 

بپردازند  های متصل اشیاء و ماشین   هایتوانند به نظارت یا مدیریت صحت و اقدامات فعالیت ها که میشبکه 

ملی  ) برنامه  ا ینده آدبیرخانه  فناوری  حوزه  در  فناوری  و  علم  ارتباطاتنگاری  و   2هان (.  1395،  طالعات 

اینترنت اشیاء از طریق اتصال همه بیان می  3( محقق آزمایشگاه رسانه دانشگاه ام.آی.تی 2019) جا کند که 

اطالعات، امکان پردازش  اطالعات،  سنجش  سیگنال،  انتقال  اجازه  اینترنت  به  اتصال  و  است  پذیر 

 سازد. راهم میسازی اطالعات و ارائه خدمات جدید را فذخیره 

های الزم برای برقراری ارتباط و  فناوری ها و ها، دستگاه کلی، به مجموعه استانداردها، پروتکل  طور به 

شود  با یکدیگر و با انسان( در سطح جهانی اینترنت اشیاء گفته می هوشمند ) های  انتقال اطالعات بین دستگاه 

اشیاء می 1394)تدین،   اینترنت  بنابراین  بهره (.  بهتر و رویایی منجر شود که حداکثر  به آینده  با  تواند  برداری 

و  کم  داشته  را  تالش  می   را آن ترین  اطالعات کاربرپسند  مدیریت  در  منظم  رویکرد  یک  که  است    دانند 

 (Vandana, Bhattacharjee, & Gopta, 2017 به اشیاء  اینترنت  از  اطالعات  (.  پردازش  سوم  موج  عنوان 

سیستم  می )پردازش  یاد  فراگیر(  هم های  معنی  به  که  این  کنند،  است.  واقعی  دنیای  با  مجازی  فضای  گرایی 

اطالعات  هم  بهتر  مدیریت  اشیاء،  اینترنت  بستر  در  مجازی  و  واقعی  دنیای  دو  سرویس گرایی  ارائه  های  و 

با هر وسیله   جا، همه ای در همه حرفه  به ارمغان می   زمان، و  (  2019)   4آورد. کومار و کوماررا برای کاربران 

 گردد.های دور می تر بر موارد مختلف از مکان اینترنت اشیاء موجب نظارت آسان   کنند که اشاره می 

ایفا می اینترنت    هاییکند، تولید داده است. داده مفهومی که در اینترنت اشیاء نقش کلیدی را  که 

تولید  می می اشیاء  را  دسته کند  گوناگونی  معیارهای  براساس  به توان  و  کردبندی  ارائه  خودکار   صورت 

تحلیل 1394خدمتگزار،  ) کتابخانه   هاداده   (.  حوزه  در  اشیاء  اینترنت  به توسط  جمع ها  آوری،  صورت 

ذخیره یکپارچه تحلیلسازی،  هستند.    سازی،  اطالعات  ارائه  کتابخانه 2018)  5شوپلو  زیرساختار   (  را 

و فکری توصیف می فناوری  فراهم میاجتماعی،  را  افراد  بین  ارتباط  برقراری  امکان  این کند که    آورد و 

صورت واقعی شود. در خصوص مزایای اینترنت اشیاء  توانایی را دارد که تبدیل به یک مرکز اجتماعی به

( بیان می2019هان  داده (  بود  قادر خواهند  فناوری  متخصصان  که  از  کند  یا  کنند،  یا مصرف  تولید  را  ها 
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 اده کنند. های اینترنت اشیاء برای ارائه نوآوری در درک خدمات تولید شده استفدستگاه 

ها برای ورود اینترنت اشیاء  بررسی مطالعات حوزه اینترنت اشیاء حاکی از آن است که اولین بارقه 

صورت نظری مطالعاتی صورت گرفته و فرضیات و بیاناتی زده شده است و به  2011ها در سال  در کتابخانه 

قابلیت  و  کاربردها  مورد  در  در  اشیاء  اینترنت  بالقوه  نجفی، کتابخانه های  )سلمانزاده  است  شده  ارائه  ها 

 (. 1396عاصمی، چشمه سهرابی و شعبانی،  

به  پژوهش  برایاین  با رویکرد کیفی  اشیاء در    صورت کاربردی  اینترنت  شناسایی عوامل کاربرد 

ابخانه  ها برای مدیریت مؤثر اطالعات انجام گرفته است. عواملی که کاربرد اینترنت اشیاء را در کتکتابخانه 

شده را برای کاربران فراهم ضمن مدیریت مطلوب اطالعات، ارائه خدمات بهینه   تسهیل کرده و مشخص و

ها برای  دنبال ارائه الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه به   کند. بر این اساس، پژوهش حاضرمی

گوی پارادایمی و نظری است. لذا مسئله مهم بنیاد و در قالب التوسعه خدمات با استفاده از روش نظریه داده 

به  لزوم  پژوهش  کتابخانه این  در  اشیاء  اینترنت  فناوری  مناسب  اطالعاتی   هاکارگیری  نیازهای  رفع  برای 

جامعه کتابخانه است. از طرفی نبود تحقیقات کافی در زمینه عوامل تأثیرگذار بر کاربرد اینترنت اشیاء در 

شده است. فقدان رویکرد   ها، موجب انجام این پژوهش ز جامعه به ارتقاء کتابخانه همچنین نیا  ها و کتابخانه 

باعث   باشد،  نیز داشته  قابلیت اجرایی  ابعاد کتابخانه و اطالعات جاری که  به همه  مناسب که ضمن توجه 

کتابخانه  نظام  تا  است  فعالیت شده  دایره  در  یکسانی  رویه  روش ای  و  نداشته  بجای  هایش  سنتی  های 

سبب    تنها مدیریت بهینه اطالعات راویکردهای نوین به کار خود ادامه دهند. این امر ضمن اتالف منابع نه ر

کتابخانه نمی حرکت  مسیر  بلکه  میشود  بیراهه  به  را  کتابخانه برد.  ها  در  فعلی  وضعیت  در  حائز آنچه  ها 

به  و  است  مطرح  اهمیت  پژوهش  این  در  کیفی  رویکرد  با  مهم  مسئله  به عنوان  فناوری است،  کارگیری 

بهره  و  اشیاء  سرویساینترنت  از  است.گیری  آن  جدید  عوامل   های  اکتشاف  و  شناسایی  اساس  این  بر 

با توجه به مباحث مطرح شده،   ها یک ضرورت است. لذا کاربردپذیری فناوری اینترنت اشیاء در کتابخانه 

اشی اینترنت  کاربردپذیری  عوامل  چیستی  حاضر،  پژوهش  کتابخانه مسأله  در  است.  اء  الگو  ارائه  و  در ها 

حوزه  در  آن  کاربرد  و  اشیاء  اینترنت  پژوهشخصوص  مختلف  است.  های  شده  انجام  بررسی هایی 

اینترنت اشیاء، مدیریت اطالعات و توسعه خدمات را  دهد که بهره های پژوهش نشان میپیشینه  برداری از 

ین که به مبحث کاربرد اینترنت اشیاء در حوزه علم اطالعات های پیشدر ادامه برخی پژوهشهمراه دارد.  به 

دانش  پرداخته و  میشناسی  ارائه  رضوی  گردد.اند،  و  مرادی  درباره 1398)  اصنافی،  پژوهشی  انجام  با   )

کتابخانه  در  آن  کاربرد  الگوی  ارائه  و  اشیاء  اینترنت  از  متخصصان  استفاده  نظر  از  را  دانشگاهی  های 
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دان اطالعات علم کتابخانه ش و  در  شاغل  دانشگاه شناسی  مرکزی  اینترنت   خصوص  در  هاهای  از  استفاده 

یافته  بررسی کردند.  اشیاء هزینه بهره   دهد که های پژوهش نشان می اشیاء  اینترنت  از  هایی را تحمیل گیری 

دیریت اجرایی افزوده باال، استفاده از اینترنت اشیاء در سرعت، سهولت، مکند، ولی به دلیل ایجاد ارزش می

فعالیت  سایر  کتابخانه و  در های  اشیاء  اینترنت  که  است  آن  از  حاکی  آنها  پژوهش  نتایج  است.  مؤثر  ها 

جویی و مدیریت را  هایی مانند سرعت، دقت، صرفههای مختلف کتابخانه قابل استفاده است و پیامد بخش

دانشگاهی را مفید و مؤثر ارزیابی کردند.    هایشود. پژوهشگران کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانه منجر می

ها استقرار و  گان و روش کانونی عوامل امنیتی، انسانی و زیرساختگیری از نظر خبر( با بهره 1398زرگر )

معتقد است    بندی کرده است. وی عوامل را دسته   و آن   سازی اینترنت اشیاء در کتابخانه بررسی نموده پیاده 

سازی فناوری  ه امنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصی افراد مانع مهمی در پیاده که از منظر خبرگان، مسئل

عنوان  های الزم را به های ایران است. پژوهشگر تشویق کارکنان و ارائه آموزشاینترنت اشیاء در کتابخانه 

میراه  ارائه  مشکل  این  برای  اینترنت    کند.حل  کاربرد  با  خدمات  توسعه  و  اطالعات  در مدیریت  اشیا، 

( الگوهای مفهومی 1398)  یحافظپور  شندی، نوروزی و علی رزمی  شود. به این منظورها ایجاد میکتابخانه 

کتابخانه برداربهره  کیفی  ارتقای  دیجیتالی،  خدمات  ارائه  در  را  اشیاء  اینترنت  از  بین  ی  تعامل  تسهیل  ها، 

های فنی افزارها، زیرساختاحث فنی از جمله سخت آنها بر مب  تأکیداند.  ها ارائه کرده کاربران و کتابخانه 

و شبکه  فناوری  ای  درست  عملکرد  و  تعامل  نتیجه  را  اطالعات  مدیریت  و  بوده  و  مخابراتی  نوین  های 

بندی موانع  بررسی و رتبه   ها، موضوع یری موفق اینترنت اشیاء در کتابخانه کاربردپذدانند. در  ها میکتابخانه 

نقش بسزایی دارد. در خصوص حفظ جایگاه کاربرد اینترنت اشیاء و    هادر کتابخانه   استقرار اینترنت اشیاء 

پایگاه مدالین مطالعات کتاب اشیاء در  اینترنت  تولیدات علمی حوزه  سلیمانزاده نجفی، عاصمی،   ،1سنجی 

ایگاه را  رخدادی واژگان مقاالت حوزه اینترنت اشیاء در این پ( تحلیل و هم 1396) یشعبانچشمه سهرابی و  

کند که رشد تصاعدی مقاالت تبیین میآنها  اند. نتایج پژوهش  هدف قرار داده   1999-2017در بازه زمانی  

بیشترین مقاالت    2طوری که مجله سنسور حوزه اینترنت اشیاء نشان از پذیرش این فناوری در جامعه دارد. به 

اینترنت    این حوزه را منتشر کرده و کشور چین در تولید مقاله در این  حوزه پیشرو است. پذیرش فناوری 

کتابخانه  است.  اشیاء در  کتابخانه مورد بحث  کتابداران و مدیریت  است که در حوزه  ها رویکرد دیگری 

نفری به روش سرشماری در دانشگاه رازی کرمانشاه   82سازی خدمات کتابخانه در جامعه  بررسی هوشمند

 
1. MedLine 

2. Sensor 
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کتابداران به میزان  آنها،  ورت گرفته است. بر اساس پژوهش  ( ص1396نسا )توسط مرسلی، عظیمی و خلیل 

با خدمات و کاربرد اینترنت اشیاء آشنایی داشتند و بیشترین موانع را کمبود تجهیزات و فضا در امر   50/22

اینترنت اشیاءهوشمندسازی اعالم کردند،   با کاربرد  آشنایی دارند و این    اگرچه تعداد کمی از کتابداران 

برای آشنایی کافی با این فناوری اشاره   به ارائه آموزش  توانمی  برای حل مشکل است.  مقدماتینیاز    یک

ناپذیر است.  واقعیت، اجتناب یک عنوانبه  این فناوری و ظرفیت پذیرش فرهنگ بر این لزوم کرد. عالوه 

فراهم   چنین اگر اطالعات  مدیریت  و  تولید  به  زمینه دسترسی  مهیا شود   وارد همه و خواهد شدفضایی 

قرار مرکز  در که شوند هایی میفعالیت کتابخانه   همان این گیرند.می آن  اشیاء در  اینترنت  کاربردپذیری 

است. ساجدی اطالعات  مدیریت  نعیمی صدیقبرای  و  ایجاد جایگاه 1396)  نژاد  به  همواره  که  معتقدند   )

ناوری اطالعات و ارتباطات تحول شگرفی مطلوب کشف دانش و فناوری در کشور پرداخته شده است. ف

کارگیری زیرساختارهای ارتباطات و اطالعات، تواند شامل ایجاد و به در کشور ایجاد نموده است که می

 رویکرد شفاف و جامع در خصوص فناوری، فرآیندها و توسعه خدمات مناسب باشد. 

نیز پژوهش   اینترنت اشدر خارج از کشور  ها انجام شده  یاء در کتابخانه هایی در خصوص کاربرد 

ملک دیالو،  رودریگز،  دیین،  پژوهشگران  جمله:  از  کوروتایو  است.  و  که 2020)  1نودی  معتقدند   )

سنتی شده   راهکارهای  تولید  داده  زیادی  و  ناهمگونی  و  گوناگونی  دلیل  مناسب    به  خاص  افراد  توسط 

ای اینترنت اشیاء باید بسیاری از اصول متمایز در مبن  نیستند، بر این اساس در طراحی سیستم مدیریت داده بر

مناسب آنان  نظر  از  شود.  گرفته  شناسایینظر  اشیاء  اینترنت  فناوری  پایه  بر  داده  مدیریت  مفاهیم  و    ترین 

حل را راه   2های ساختاری و بدون ساختارسازی داده سازی مؤثر، نمایهمعرفی شده است. پژوهشگران ذخیره 

اشیاء میمدیریت داده متکی   اینترنت  اشیاء    دانند. شروع فرایندهای بر  اینترنت  بر  مبتنی  مدیریت اطالعات 

کتابخانه  کتابخانه   هادر  و  اجراکنندگان  که  است  منطقی  و  تفسیر  نوع  از  دارند.    هامتأثر  آن  درباره 

 ز چندین روش، وسیله اینترنت اشیاء ابه   پژوهشگران معتقدند که استفاده سنتی از کتابخانه پاسخگو نیست و 

می داده  مدیریت  طبقه  ها  سه  در  را  داده  مدیریت  نهایت  در  داده،  ـ جمع1شوند.  سیستم  2آوری  ـ طرحی 

داده،   داده  ـ3مدیریت  جای  داده  سرویس  اند. پردازش  از  کتابخانه رضایتمندی  در  اشیاء  اینترنت  ها  های 

می  تسهیل  را  فناوری  این  از  استفاده  اهمیت  فرایند  بر کند.  مبتنی  منابع  و  از خدمات  رضایتمندی  ارزیابی 

اشیاء کتابخانه   اینترنت  میدر  بهبود  را  خدمات  و  منابع  انواع  به  دسترسی  پژوهش  ها  نتایج  در  بخشد. 

 
1. Diene, Rodrigues, Diallo, Malick Nody &  Korotaev 

2. NoSQL 
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ناتاراجان   آالگوماالی آماری    (2020)  1و  نمونه  زمینه   120با  دانشگاهی،  کتابخانه  برای کاربر  ممکن  های 

اینترنت اشیاء، مبنایی راهگشا برای توسعه خدمات از راه دور معرفی شده است. اجرا و استفاده از خدمات  

بخش تمام  پژوهشگران،  این  دید  کتابخانه از  خدمات  و  توابع  به  مربوط  مجموعه،  های  مدیریت  مانند  ها 

از درگاه برنامه بر های سواد اطالعاتی، استفاده مؤثر  به منابع کتابخانه مبتنی  اینترنت    های پیوسته، دسترسی 

دهد  های جدید به کاربران انگیزه میاشیاء قابلیت اجرایی دارد. آنها معتقدند که امکانات پیشرفته فناوری 

های راهگشا، در مواقع اضطراری و حوادث غیرمترقبه، ثبات حلکه بدون مانع از کتابخانه استفاده کنند. راه 

کتابخانه  ارمغان میامنیت در  به  را  اینها  اساس   آورد. در  بر  کتابخانه  تخلیه هوشمند  پروتکل  راستا، یک 

های  ارائه شده است. در پژوهش آنها، ویژگی (2019)  2فو و لیانگ  فناوری اینترنت اشیاء توسط شی، لیو،

ها بررسی شده و یک پروتکل تخلیه  کتابخانه   آوری و تخلیه افراد، منابع و تجهیزات موجود درجمع  برنامه

کتابخانه   سنسورهای  هوشمند  پروتکل،  پایه  اطالعات،  پایه  مؤلفه:  پنج  اساس  بر  اشیاء  اینترنت  بر  مبتنی 

اینترنت اشیاء، سیستم تلفیق و سیستم تولید پروتکل تخلیه هوشمند ارائه شده است. پروتکل تخلیه ارائه شده 

گیری  و تصمیمتوسط پژوهشگران دارای چهار ویژگی متمایز، سناریوی مربوطه، تخلیه دقیق، تصحیح پویا  

پذیر است و دارای توانایی های این پژوهش، پروتکل پیشنهادی در عمل امکانهوشمند است. براساس یافته 

ها در مواقع ضروری ارائه شده است.  خوبی برای این کار است و با هدف بهبود مدیریت ایمنی در کتابخانه

از آن   (2019)  3و ژانگ های فی، جیائو، وو، چن یافته فناوری    حاکی  ابزار  به   4بیکن است که  عنوان یک 

مقرون و  متنوع  اشیاء  اینترنت  کتابخانه به فناوری  و  است  میصرفه  فناوری  ها  از  ارائه  توانند  برای  بیکن 

آینده نزدیک،   های شخصی استفاده کنند. آنها معتقدند که دراطالعات بر اساس مکان و بر اساس ویژگی

های  ( در یک نمای کلی برنامه 2018)   کومار و روزاریو را اتخاذ خواهند کرد.    ها این مورد جدید کتابخانه 

با دیدگاه مثبت یک توافق عظیم در کتابخانه، مدیریت اطالعات و خدمات  اینترنت اشیاء در کتابخانه را 

 
1. Alagumalai & Natarajan 
2. Xie, Liu, Fu & Liang 

3. Fei, Jiayue, Wu, Chen & Zhang 

4. Beacon 

بیکن شرکت  فناوری  می اپل توسط  اجازه  فناوری  این  است  شده  برنامهارائه  دستگاه دهد  اسهای  های  عامل   آی.او.  )سیستم 

طور خالصه این فناوری شامل ها پاسخ دهند. بهگوش دهند و در زمان مناسب به بیکن  های بیکنبه دستگاه اندروید  و  همراه(  

آن فرد و مشخصات دستگاه هوشمند بر پایه بلوتوث انرژی یافتن مکان دستگاه هوشمند در محل و ارسال دیتا با توجه به مکان  

قرار دارند. این با استفاده از شبکه بیکن هر کتابخانه می  .پایین است دقیقاً در چه محلی و محیطی  تواند تشخیص دهد کاربران 

 کند. ها و اطالعات به کاربران را فراهم میقابلیت امکان ارسال پیام
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عملکرد و  اشیاء سبک   اینترنت  فناوری سازیعمومی و  کاربرد معتقدند که  (2015)  1وانگ و ژائو   داند.می

خدمت  کتابخانه شکل  میرسانی  تغییر  را  به ها  به طوری  دهد،  منابع  مدیریت  کارآمدی  و  کیفیت  طور  که 

مذکور امکان استفاده  یابد فناوری ای در کتابخانه هوشمند براساس فناوری اینترنت اشیاء افزایش میفزاینده 

 سازد. زمان میسر میاز چندین نوع خدمات و نوآوری را هم 

پژوهش شینه پی نشان میهای  کهها  کتابخانه   دهد  در  اشیاء  اینترنت  کاربرد  نسبتاً  در حوزه  توافق  ها 

کتابخانه  اهداف  تحقق  در  دارد  که  کاربردهایی  و  ماهیت  دلیل  به  اشیاء  اینترنت  و  دارد  وجود  ها  کاملی 

به  است.  واقع شده  پیشینه سودمند  از  استنباط می  هایطور کلی  اگرپژوهش  به   شود که  اشیاء  طور اینترنت 

پیاده صحیح در کتابخانه  به ها  از حالت توصیفی و نظری خارج گردد و  صورت کاربردی و  سازی شود و 

به  شود،  اجرا  قابل عملیاتی  کتابخانه طور  میتوجهی  ارتقاء  و  ها  مطالعات  به  که  تحلیلی  نگاه  با  یابند. 

معی که دربرگیرنده کلیه عوامل کاربردپذیری  مدل جا  شده است،  های انجام گرفته در این حوزه پژوهش 

کتابخانه  در  اشیاء  نمیاینترنت  چشم  به  باشد  به  خورد.ها  جامع  بررسی  نیازمند  مسئله  این  همراه بنابراین، 

کتابخانه  در  اشیاء  اینترنت  کاربردپذیری  عوامل  وشناسایی  اثربخشی  برای  فعالیت بهینه   ها  های  سازی 

ارتقاء کتابخانه پژوهش حاضر می   ها است. بدون شککتابخانه  ها و حرکت از  تواند دانش الزم را جهت 

 بگذارد. هاموجود به وضعیت قابل انتظار در اختیار کتابخانه  وضعیت

 سازی و کاربردپذیری است.ها نیازمند نمایانها و کتابخانهدانش نهان و آشکار موجود در سازمان 

تر خواهــد یت دانش نوآورانه فرایند مدیریت اطالعات را سبکبررسی وضعیت دانش و ایجاد سیستم مدیر

ســازی اطالعــات توســط سازی هــدفی اســت کــه پژوهشــگران بــرای نمایاندر این خصوص هوشمند  کرد.

به کــاربرد فنــاوری اینترنــت اشــیاء در  (2018) 2و برانچامپول جوزمری اینترنت اشیاء متصور هستند. چنانکه

های فاده از فناوری بــیکن بــر اســاس بلوتــوث بــا مصــرف انــرژی کــم در کتابخانــهها و بررسی استکتابخانه

درصــد قابلیــت  0/34پایــایی اطالعــات و  درصــد 38/4ارزیــابی بــا  بــا اند. پژوهشگرانهوشمند تأکید کرده 

های هوشمند را در سطح خوب سنجش کردند. نتــایج ایــن اطمینان، رضایتمندی از سیستم ناوبری کتابخانه

های هوشمند بــر اســاس فنــاوری اینترنــت حاکی از آن است که ناوبری داخلی ساختمان کتابخانه  پژوهش،

یله ابزارهــای بــیکن و بلوتــوث و انتقــال اطالعــات بــه کــاربران مــوجی از ارائــه خــدمات بهتــر و وسبهاشیاء  

پژوهش براساس کند که مسئله همراه دارد. هر پژوهشی هدف خاصی را دنبال میرضایتمندی کاربران را به
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ها  گیرد. پژوهش حاضر، سعی در بررسی وضعیت قابل انتظار با کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانــه آن شکل می 

ها و مدیریت اطالعــات و  کشف عوامل مؤثر کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه را دارد. هدف اصلی آن 

گر،  ، مداخله ای زمینه ،  های علّی مؤلفه   شناسایی اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:  ارائه الگوی پیشنهادی است و  

 ها و ارائه الگوی مناسب. کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه (  نتایج )  راهبردی، پیامد 

 های پژوهشی ذیل هستند: دنبال پاسخ به سؤال بنابراین بر مبنای اهداف پژوهش، پژوهشگران به 

 ها کدام است؟ کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه  علّی الگوی  عوامل (1

 ها کدام است؟ کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه  ای الگویزمینه  عوامل (2

 ها کدام است؟ کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه  الگوی  گرمداخله  عوامل (3

 ها کدام است؟ کتابخانه  کاربردپذیری اینترنت اشیاء در الگوی   راهبردی عوامل (4

 ها چه هستند؟ کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه  الگویعوامل پیامدهای  (5

 ها چگونه است؟ الگوی مناسب برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه  (6
 

 

 روش پژوهش

ها برای مدیریت کتابخانهاز آنجایی که این پژوهش به ارائه الگوی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در  

 حــوزه  در موجــود ادبیــات و  مفــاهیم  زیــرا  شــود،محســوب می  اییک تحقیــق توســعه  پردازد،اطالعات می

پــژوهش حاضــر بــا .  دهــدمی  توســعه  نمــودن  کــاربردی  و  بــرداریبهره   راســتای  در  فناوری اینترنت اشیاء را

 نظرانصــاحب از است. جامعــه آمــاری پــژوهش رویکرد کیفی و با استعانت از نظریه داده بنیاد انجام گرفته

هســتند.   برخوردار  گیریتصمیم  برای  اجرایی  سوابق  از  که  شناسی تشکیل شده حوزه علم اطالعات و دانش

 متخصصان  و  خبرگان  از  نفر  13  پژوهش شامل  نمونه.  است  ساختاریافتهنیمه  مصاحبه  هاداده   گردآوری  ابزار

گیری هدفمند و های اطالعاتی بوده که با روش نمونهشناسی و فعال در حوزه فناوریدانشعلم اطالعات و  

ها های کیفی مترادف با کامل شدن داده اند. از آنجایی که حجم نمونه در پژوهشگلوله برفی انتخاب شده 

 بــه صــیشاخ جدیــد شــوندگانمصاحبه کــه یافــت ادامــه ها تــا حــدیهــا اســت، لــذا مصــاحبهیا اشــباع داده 

 نظــری کدگــذاری روش های ایــن پــژوهش بــر اســاسوتحلیل داده نکردند. تجزیه  اضافه  قبلی  هایشاخص

ایــن شــیوه شــامل ســه مرحلــه  انجام گرفتــه اســت. (،Straus, & Corbin, 2008ای )نظریه روش از برگرفته

 اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به شرح زیر است:

 آنها تعیــین و  مفاد و مفاهیم  مکرر،  خواندن  از  بعد  هامصاحبه  باز متن  از: در کدگذاریکدگذاری ب
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و  هامقوله عنوانبه بندی،طبقه از شده و بعد  گذارینام  و  توضیح  معرفی،  دارمعنی  واحدهای.  کدگذاری شد

 هــاداده  کــه طورهمــان یافــت.اختصــاص  نــام یک هاداده  از هر قطعه به یعنی  شدند.  ها سازماندهیزیرمقوله

 متنی و نوشتاری نسخه هر در جدید دارمعنی واحدهای و هاداده   همان  از  بعدی  موارد  شدند،آوری میجمع

 .شدند داده  بسط ابعادشان و خصوصیات برحسب و شناسایی مفاهیم یعنی. گردیدند کدگذاری

معنایی در کنار نقاط مشترک و یا هم  در کدگذاری محوری، مفاهیم بر اساس  کدگذاری محوری:

 بــاز  کدگــذاری  در  کــه  اساســی  هایمقولــه  (، بــین1390)  1هم قرار گرفتند. به عقیــده اســتراوس و کــوربین

هایی که در کدگذاری بــاز شد و با مقایسه مداوم، مفاهیم و مقوله برقرار درونی ارتباطات  اند،یافته  گسترش

تشابه تلفیق شده و حول یک محــور مشــترک قــرار گرفتنــد و ابعــاد پــارادایم ایجاد شده بودند، در صورت  

 کدگذاری شکل گرفت.

 و  هافرضــیه  دادن  قــرار  هــم  کنــار  در  و  ســازییکپارچه  کدگذاری انتخابی: در ایــن مرحلــه، هــدف

 کــه ای(، نظریــه1390) به تعبیر استراوس و کوربین.  است  رشد  به  رو  هایتحلیل  و  آمده   دستبه  هایگزاره 

 هایمقولــه  .شود  متمرکز(  نظریه  ایهسته  مقوله)  است  شده   یکپارچه  که  چیزی  اطراف  در  باید  کندمی  رشد

  باید هاداده   در دیگر  هایمقوله  سازییکپارچه  منظوربه و  باشند  هاداده  در  مرکزی  موضوع یک  باید  ایهسته

ها پارادایمی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهمدل    (1شوند. شکل )  ساخته  انتزاع  از  باالتری سطح در

 دهد:( نشان می1390را بر پایه مدل استراوس و کوربین )

 

 

 

 
  

 ها کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه مدل پارادایمی  .1 شکل 

 

 صحت  پاسخگو،  روایی  در.  شد  استفاده   پاسخگو  روایی  روش  از  مصاحبه  ابزار  برای سنجش روایی

 کنندگانشرکت به بازگشتی پژوهشگر  آن  در  و  شودمی  بررسی  طریق پاسخگوها  از  آمده   دستبه  هایداده 

 ابوالمعــالی،) کنــد اصــالح را تکــوین حال  در  نظریه  ها،داده   صحت  تأیید  به  توجه  با  بتواند  تا  داشت  خواهد

 
1. Straus, & Corbin 

 عوامل علّی 

 

 

 

 پیامدها

 

 

 

 عوامل راهبردی 

 

ای عوامل زمینه   

گرمداخله  عوامل  

 

 مقوله اصلی
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. است شده  استفاده  بازآزمون پایایی و کدگذار دو از حاصل پایایی روش دو از پایایی محاسبه برای (.1391

 کوتــاه   زمانی  فاصله  درآنها    از  کدام  هر  و  شده   انتخاب  مصاحبه  پنج  ها،مصاحبه  میان  از  بازآزمون  پایایی  در

 قــرار قیاس مورد هم با زمانی فاصله  دو  در  شده   مشخص  ُکدهای  سپس.  شدند  ُکدگذاری  بار  دو  مشخص  و

 عنــوان بــا غیرمشــابه کــدهای و «تطابق»  عنوان با هستند مشابه هم با  زمانی  فاصله  دو  در  که  کدهایی.  گرفتند

 کــه موضــوعی درون توافــق درصــد و بنا به هاکدگذاری بر اساس  ادامه  در  .شوندمی  مشخص  «تطابق  عدم» 

افــزار هــا از نرمگردید. بــرای کدگــذاری داده   پایایی محاسبه  رود،می  کار  به  تحلیل  پایایی  شاخص  عنوانبه

 استفاده گردید. 1مکس کیودا

 

 های پژوهشیافته

کدگــذاری   مرحلــهها طی ســه  های کیفی حاصل از مصاحبهطور که بیان شد کدگذاری داده همان

( ارائــه 1ها در جــدول )های از نتایج حاصل از کدگــذاری مصــاحبهباز، محوری و انتخابی انجام شد. نمونه

 شده است.

 ها مصاحبه  بندی. نمونه کدگذاری و مقوله 1 جدول

 هاویژگی ها مقوله ها خرده مقوله مفاهیم  ها( ها )نمونه جمالت مصاحبه گزاره 

نگاه کلی وجود دارد خیلی  کتابخانه یک  در  

ها نگاه ما نگاه سطحی و اولیه هستند که  وقت 

دارد  وجود  اشیا  اینترنت  دیگر درباره  نگاه  و   .  

 . کاربردی و کارکردی عمیق است 

 ضرورت نگاه کلی در کتابخانه. 

وقت  سطحی  خیلی  ما  نگاه  ها 

 است. 

 کاربردی و کارکردی.   نگاه 
لزوم نگاه  

کاربردی و 

 کارکردی. 

افزار و  نرم

 سخت افزاره. 

ها،  بحث ارزش

کاربردها، و  

گیری از  بهره 

 اینترنت اشیا. 

ی
ور

فنا
ت

اخ
رس

 زی
ن،

وی
ی ن

ها
 ها. 

لی 
ل ع

وام
ع

 
هر چند به اعتقاد من که ما وقتی به سطح اولیه  

نم  بپردازیم  مقدماتی  بحث    توانیم ی و  وارد 

 بعدی شویم   ی ها نکته 

توجه به سطح اولیه مانع ورود به  

 بعدی است. سطح  

افزار ورود و خروج کتابخانه  افزار و سخت نرم 

بگیریم.  نظر  در  راه    را  کتابخانه    ی انداز وقتی 

 کنیم. سازی  پیاده هم  اینترنت اشیا را    کنیم ی م 

 افزار. و سخت   افزار ورود نرم 

 سازی اینترنت اشیاء. پیاده 

اعتقاد دارم این هم  کنم. من  ی نم   نفی من این را  

و یک مرحله از مراحلی است که  یک مقدمه  

به  بهره ما  داریم  سمت  اشیا  اینترنت  از  گیری 

 .کنیم حرکت می 

اشیا  نفی  نمی   را   اینترنت  توان 

 کرد. 

طرح  بهره   ایجاد  گیری  برای 

 اینترنت اشیا. 

 
1. MAXQDA 
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پیشنهاد و نکته اول که دارم این است که نگاه  

که   موادی  به  می    داریم من  کار  کنیم  روش 

اینترنت اشیا به   باشه که در  باید نگاه تکنیکال 

 شود. آن پرداخته می 

اینترنت   داشتن نگاه تکنیکال در 

 اشیا. 

 

دیدگاه  

 تکنیکال. 

همه  

ها  موجودیت

شئ اطالعاتی  

 هستند. 

ساخت و تولید  

 داده.

نگهداری و  

گیری از  بهره 

 داده.

 

ی، 
ور

وآ
ن

ی  
رد

اهب
ل ر

وام
ع

 

کنیم باید  کار می   ها که داریم یت موجود با این  

به به  باید  بگیریم  نظر  در    ئ ش   عنوان عنوان شئ 

اطالعاتی در نظر بگیریم تا بتوانیم گام درست  

 . را برداریم 

موجودیت    را همه  شئ    باید   ها 

 دیده. 

شئ اطالعاتی    ها همه موجودیت 

 هستند. 

از   یکی  ما  که  است  این  دوم  نکته 

با    هایی یرساخت ز  اینترنت اشیا  که توی بحث 

داشتن داده است و یا تولید    م آن سروکار داری 

بهره  و  داده  ساختن  یا  و  داده  داده  از  گیری 

در   اشیا  اینترنت  با  مرتبط  خدمات  ارائه  است 

 کتابخانه 

  های اینترنت اشیا داده زیرساخت 

 است. 

داده   ساختن  داده.  تولید  دیگر 

 است. 

 اده است. گیری از د و بهره 

و    کنیم. ی ها را نگهداری نم ما در کتابخانه داده   

ها را  ما قابلیت نگهداری این داده   ی افزارها نرم 

داده   و   ندارد  این  بین  پیوند  برقرار  طبیعتًا  ها 

لذا ی نم  داده   باشد.  آن  بین  برقرار  شبکه  ها 

 نمیشه. 

داده  نرم  نگهداری  افزارهای 

 کنند. نمی 

 برقرار نیست. شبکه بین داده  

بهره  بعدی  در  نکته  اشیا  اینترنت  از  گیری 

کتابخانه   مختلف  ما  واحدهای  که  است  این 

کنیم  یدگاهمان را به اقالم که با آنها کار می د 

 یء اطالعاتی تغییر داده. ش عنوان  به 

در  بهره    اشیا  اینترنت  از  گیری 

 کتابخانه. 

به  کتابخانه  شئ  اقالم  عنوان 

 اطالعاتی. 

بکه  ایجاد ش

بین داده و  

 اقالم کتابخانه. 

 زیرساخت. 

لینک کردن  

نگاه، داده و  

 کارکرد. 

 

دل
تبا

 و 
ط

تبا
ار

 

ینه
زم

ل 
وام

ع
ی 

ا
 

توانیم زیرساختی را فراهم کنیم و  آن وقت می 

و ارتباط بین اشیا که    . های فراهم کنیم ا شبکه ی 

 . دارد از طریق اینترنت اشیا برقرار کنیم 

اشیا    بین    ورای مفهومی    اینترنت  ارتباط  از 

اطالعاتی  ایجاد  توزیع   و   اشکال  مختلف  های 

 . کند می 

اینترنت اشیا مفهومی ورای ارتباط بین اشکال  

 اطالعاتی است. 

اطالعاتی  زی  به   شئ  عنوان 

 ساخت. 

برقرار  شود.  فراهم  ی  شبکه 

 ارتباط بین اشیا. 
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( جدول  گزاره 1در  از  مفاهیم  به (،  مصاحبه  از  های  حاصل  نتایج  مقوالت  خرده  و  آمدند  دست 

از کدگذاری محوری خرده مقوالت هستند.مفاهیم مصاحبه نتایج حاصل  تعبیر   ها و مقوالت اصلی  به  بنا 

با مفاهیم،  مقوله  (1390)  استراوس و کوربین وانتزاعیها در مقایسه  بوده  نشان  تر  باالتر را  داده و    سطحی 

هستند. همچنین ویژگی نظریه  یا خصیصه  1هاشالوده ساختن  تعریف را »صفات  مقوله«  به یک  هایی راجع 

 اند. کرده 

گــان های حاصل از مصاحبه با خبرپژوهش حاضر، بنا بر ابعاد پارادایم کدگذاری، و تحلیل داده   در

دهــد های پژوهش نشــان میشود. یافتهها تبیین مینظران، کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهصاحبو  

شناسایی شدند کــه عبارتنــد از: طبقــه  طبقه 5عامل در  29که برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه 

 عامــل(.  7)  عامــل(، پیامــد  6)  ردیراهبــ   عامــل(،  5)  گرعامــل(، مداخلــه  5)  ایعامل(، زمینــه  6)  عوامل علّی

های ها، زمینــه پاســخ بــه پرســشها و استخراج مفاهیم و تعیین مقولــههای کیفی مصاحبهوتحلیل داده تجزیه

 پژوهش را فراهم نموده، که در ادامه بیان شده است.

 ها کدام است؟: عوامل علّی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه1 پرسش

پدیده عوامل   گسترش  یا  وقوع  به  که  رویدادهایی  و  وقایع  حوادث،  از  است  عبارت  ای  علّی 

های  های: فناوری نظران مقوله های حاصل از مصاحبه با صاحبانجامد. در پژوهش حاضر بر اساس یافتهمی

زیرساخت مهارت،  و  تخصص  سازمانی،  مثبت  نگرش  به  ها،نوین،  کنترل  و  عوامل   عنوانخودکارسازی، 

استخراجبه   ی درعلّ اشیاء  اینترنت  نمونه،   کارگیری  برای  است.  ارتباط داده شده  اصلی  مقوله  به  آنها  از  و 

بیان کرد:   ها اتصالشوندگان در استفاده از اینترنت اشیاء برای خودکار سازی و زیرساختیکی از مصاحبه

ارتباط   یکدیگر با و متصل هم به اینترنت طریق از و انسان دخالت بدون  هاموجودیت  اشیاء، اینترنت در» 

 را فراهم خدمات جذاب و جدید ارائه امکان که است زیرساختی اشیاء اینترنت  واقع در  .کنندمی برقرار

البته نیاز به تخصص و  » بیان کرد:    شونده دیگری در خصوص تخصص و مهارت. همچنین مصاحبه«کندمی

کاربردی برنامه  هست،  بخشی خاص    2تجربه  به  ورود  به محض  شود.  نصب  گوشی  روی  باید  نظر  مورد 

می صوتی  استفاده هشدار  چه  و  دارد  قوانینی  چه  است  بخشی  چه  در  که  میدهد   «. شودهایی 

در شونده مصاحبه نمود:    ای  اظهار  فناوری  این  به  مثبت  نگرش  کتابداران  » زمینه  و  کاربران  دانش  افزایش 

یاء مهم است. از طرف دیگر پذیرش اینترنت اشیاء از طرف کتابخانه و کتابداران  برای استفاده از اینترنت اش

 
1. Properties 

2. Application 
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نگاه ابزاری و کاربردی در   باید  از اصول کار است. نوع نگاه به فناوری اینترنت اشیاء مهم است. این نگاه 

 .«کتابخانه باشد که بتوان با آن خدمتی تأثیرگذار ارائه کرد

 ها کدام است؟دپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانهای کاربر: عوامل زمینه2پرسش 

های حاصل از  دهد. تحلیل داده بستری است که پدیده در آن روی می   دهنده ای نشان عوامل زمینه 

ارتباط و تبادل، آموزش،   استانداردها،   های: هوشمند سازی،دهد که مقوله نظران نشان میمصاحبه با صاحب 

ها شناسایی شد و  کارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانه عوامل بستر حاکم در به   عنوانبه   و پردازش اطالعات،

به از این عوامل به راهبردها ارتباط داده شده است. مصاحبه  ای  عنوان بستر و زمینه شوندگان این عوامل را 

در اشیاء  اینترنت  کاربردپذیری  دانسته کتابخانه  برای  مهم  به ها  از  به که  طوریاند.  یکی  نمونه  عنوان 

از قبیل حسگرهای    »هر فناوری بستر مناسب خودشاناظهار کرد:    کنندگان در مورد استانداردهامشارکت

فای خوب، گوشی  وای  نیاز،  مورد  انرژی  شونده مصاحبه   خواهد«. می  را  زیرساخت های هوشمند والزم، 

ا اینترنت  از  استفاده  برای  نیاز  مورد  دانش  مورد  در  کتابخانه دیگری  در  کرد:  شیاء  بیان  داشتن  » ها  بنابراین 

های اینترنت اشیاء مهم الزم برای استفاده از اینترنت اشیاء در کتابخانه و طرز کار با دستگاه   و دانشآگاهی  

است نیاز  از مصاحبه   «.و  ارتباط ویکی  نظر » گوید:  تعامل مسئولین می  شوندگان در خصوص  باید  مسئول 

و برای کتابخانه مهم است که چقدر مایل باشد این کار انجام شود. ممکن است خیلی مساعد داشته باشد  

سخت باشد که تغییر عقیده بدهند. دیدگاه مدیریت کتابخانه مهم است. فرض کنید تمام شرایط مهیا است  

  کند. خیلی از از این سیستم حمایت می  از نظر مالی مشکلی نیست ولی دیدگاه مدیر مهم است که چقدر

مدیران از  خیلی  اینکه  است  مطرح  که  به   مواردی  مینتوانند  و  دهند  روش  تغییر  همان  راحتی  به  خواهند 

گوید که: »حتماً مسئولین پذیرای این  شونده دیگری در این خصوص می. مصاحبه «دیدگاه سنتی باقی بماند

نباشد هر ط بتوانند طرح را حمایت کنند. اگر حمایت مسئولین  باشند و  به شکست  موضوع  رحی محکوم 

شود  طور واقعی حمایت شوند. لذا اولین چیزی که در نظر گرفته میاست و این نیروها از طرف مسئولین به 

 و آموزش الزم را دیده باشد«.  که نیروی انسان پذیرای آن باشداین

 ها کدام است؟گر کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه: عوامل مداخله3 پرسش

فرآیندهای  آنها  گر شرایط ساختاری هستند که در تحقق مقوله اصلی مؤثر هستند.  مداخلهعوامل  

 جمله شرایط مطلوب و نامطلوب از  کدگذاری،  نتایج به توجه بخشند. در این پژوهش باکار را تسهیل می

مقوله مداخله  شرایط شامل  و  است  بهره   های:گر  تجهیزات،شیوه  و  ابزارها  نگرش، فرهنگ،    گیری،  نوع 

که برای نمونه،  طوریشوندگان بااهمیت و تأثیرگذار هستند. به هستند. این عوامل از نظر مصاحبه  ها،حمایت

مصاحبه از  یکی  الزم،  ابزارهای  با  رابطه  می در  بیان  و  شوندگان  بوده  راه  اول  در  فناوری  این  هنوز  کند: 
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وین نشده است و یا در حال تدوین هستند. فرمت  استانداردهای جامع و فراگیر که مورد قبول عام باشد تد

پروتکلداده  شبکه،  معماری  اطالعاتی،  کدهای  الیه ها،  و  آدرس ها  نحوه  شبکه،  مختلف  دهی، های 

جزء  نام  اشیاء  اینترنت  فناوری  در  هنوز  دست  این  از  مسائلی  و  اطالعات  تبادل  و  شناسایی  نحوه  گذاری، 

ابعاد فنی موضوع، استانداردهای  مباحث مطرح در مراکز علمی و تحقیقات بنابراین باید برای همه  ی است. 

گردد. تدوین  مشارکت  الزم  از  دیگر  شیوه یکی  خصوص  در  از  بهره   کنندگان  استفاده  و  در آنها  گیری 

می اظهار  اطالعات  رفت مدیریت  »بدون  و دارد:  اضافه  در   وآمد  را  منابع  مراجعه  بدون  و  هزینه  مصرف 

ا  ما  دارند  میاختیار  انتقال  و  گسترش  اشیاء  اینترنت  طریق  از  را  اشیاء  طالعات  اینترنت  بستر  در  دهیم. 

تجزیه  میاطالعات  ارائه میوتحلیل  و  تولید  است  آنچه الزم  منتقل شوند،  و  توزیع  اطالعات  وقتی  شوند، 

یشتری قرار بگیرد که اطالعات در اختیار افراد بی هنگامتوانند از آن استفاده کنند و  شوند افراد بیشتری می

 شود«. می ترپررنگتأثیر آن در جامعه 

 ها کدام است؟ : عوامل راهبردی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه 4 پرسش

اصلی هستند.    هایی برای کنترل، اداره و برخورد با مقوله ها و واکنش عواملی مبتنی بر کنش   راهبردها 

راهبردها مجموعه   اندیشیده می تدابیری محسوب می بنابراین  اصلی  برای محقق شدن مقول    شوند. شوند که 

مداخله  شرایط  می همواره  سهولت  را  راهبردها  که  دارند  وجود  نیز  حاکم  بستر  و  محدود  گری  یا  بخشند 

ها، امنیت،  افزایش قابلیت شوندگان، در این پژوهش عوامل راهبردی شامل: بر اساس دیدگاه مصاحبه  کنند. می 

پیشرو ن  توسعه،  و  ارزش   وآوری  هستند. بودن،  مجموعه  مدیریت  عوامل    شوندگان مصاحبه   آفرینی،  این  به 

کرده به  اشاره  اشیاء  اینترنت  کاربردپذیری  راهبردهای  نمونه، عنوان  برای  در شونده مصاحبه   اند.  خصوص    ای 

کرد:   بیان  اشیاء  اینترنت  بودن  پیشرو  و  اطالعات  از  نظر  » استفاده  به  کل  اطالعات  در  فناوری،  این  با  من 

از آن آسان می راحت  استفاده  و  است  و مراجعه تر در دسترس  اطالعات  بین  و  ارتباط خوبی  شود  کنندگان 

و قابل استفاده    مصرف قابل در دسترس است، پس اطالعات به یک کاالی  جا همه شود. اطالعات در  برقرار می 

کنندگان  یکی از مشارکت .  « یک جامعه اطالعاتی داریم  شود. آن وقت هست که برای عموم جامعه تبدیل می 

زمینه  قابلیت   از   استفاده   در  افزایش  و  اطالعات   ها فناوری  مدیریت  در  اشیاء  نمود:    اینترنت  دریافت  » اظهار 

های دیگر برای هدایت  از آن در بخش   و استفاده   ء اشیا   اینترنت از طریق    به کتابخانه   ورود و خروج اطالعات  

و از طریق اینترنت    کند پیدا کند که کاربران را هدایت    اند این قابلیت را تو بخش مرجع می   ست. کاربر مهم ا 

اینترنت    ء اشیا  بستر  افراد در  به  کند« خدمت   معمولی  مصاحبه .  رسانی  از  دیگر  مورد  یکی  در  شوندگان 

 توان می  اشیاء در کتابخانه  ت اینترن  از فناوری  استفاده  با » آفرینی در استفاده از اینترنت اشیاء اعالم کرد:  ارزش 
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 آن  از  کاربران استفاده  به بازخورد مربوط  اطالعات قبیل  از اطالعاتی  جداگانه  طور به  منبع اطالعاتی هر  برای 

منبع را جمع کرد، تا در راستای کارها و نیازهای اطالعاتی خودشان استفاده کند. زمانی که اینترنت اشیاء در  

 این  آنالیز  و  پردازش با  شود و تمام اطالعات و دانش موجود در کتابخانه استفاده می کتابخانه فعال است از  

 .« شود می  مفید استخراج  دانش  اطالعات 

 ها کدام است؟پیامد کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه: عوامل 5پرسش 

و اتفاقات خاصی را    حوادث  گردند و پیامدها، نتایجی است که در اثر عوامل راهبردی پدیدار می

می  وقوع  به  آینده  و  در حال  پیش که  می پیوندند  دیدگاه مصاحبه  کنند.بینی  پیامدهای  براساس  شوندگان، 

اشیاء در کتابخانه  اینترنت  وسعه خدمات، چابک سازی، تمدیریت اطالعات،  عبارتند از:    هاکاربردپذیری 

امدها عواملی هستند که در اثر کاربرد اینترنت  پذیر، یافت پذیری. پیتولید محصول، دسترس  رضایتمندی،

می ایجاد  کتابخانه  در  مصاحبه شوند.  اشیاء  از  مییکی  اطالعات  مدیریت  خصوص  در  گوید:  شوندگان 

مثل دسترسی به منابع(  )  بیندکننده نیازهای خودش را میآید در مرحله اول استفاده وقتی فناوری جدید می » 

انتظارو وقتی پیشرفت می  نیز   کند  نیاز کاربر را  انتظار دارد در آمار هم کمک کند و سطح  بیشتری دارد. 

شود، کند و نیاز به آن بیشتر می یواش در کتابخانه رخنه می را(. پس یواشالبته نوع نیاز و مقدار آن )  بگوید 

می استفاده  اطالعات  مدیریت  در  دسترسی،  کردن  ساده  با  دسترس«شودیعنی  خصوص  در  پذیری  . 

خصوص  ها به تجربه من اگر اینترنت اشیاء در کتابخانه »با توجه به  که:    داردشونده دیگری بیان می بهمصاح

از    های این فناوری با تکیه بر توانایی  کنندگانتوان گفت تمام مراجعههای عمومی اجرا شود میدر کتابخانه 

می  درصد  90 استفاده  مشارکتد«نکناطالعات  از  دیگر  یکی  د.  خدمات کنندگان  توسعه  خصوص  ر 

نظرمگوید:  می آن   »به  تأثیر  کتابخانه  نخستین  خدمات  در  اثرش    ببینیمرا  کتابخانه    رویباید  و  خدمات 

که  ی وقتصورت خدمات بهینه به کاربران ارائه دهیم.  توانیم به هایمان را مییتفعال. یعنی ما هم  گذاشته شود

  .«آید دستبه ت از این فناوری  تواند بهره درساین نگاه وجود داشته باشد می 

 ها چگونه است؟ : الگوی مناسب برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه 6پرسش 

مصاحبه  متن  دقیق  واکاوی  و  بررسی  مرحله  از  تعیین  بعد  و  محوری  و  باز  کدگذاری  انجام  ها، 

کاربردپذیریمقوله  ابعاد  و  اصلی  در    های  اشیاء  ادامه کتابخانه اینترنت  در  با  ها،  پژوهش    فرآیند 

الگوی نظری پژوهش استخراج   آمده  دستبه  هایگزاره   و   ها فرضیه   دادن  قرار  هم کنار  در   و  سازییکپارچه

به .  شد درنظریه  فرآیندی  چنین  از  آمده  هسته )   اصلی  مقوله  اطراف   دست  بر   .شودمی  متمرکز  ای(پدیده 

ده، مضامین حاصل از کدگذاری باز و محوری و پیوند این مضامین در آمدستاساس روابط بین عوامل به 

   صورت زیر استخراج و ارائه گردید:پژوهش به  کدگذاری انتخابی(، الگوی نظری) قالب یک مدل 
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 بنیاد( نظریه داده ها )با استفاده از کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه نهایی   . الگوی2 شکل 

 

 نتیجه
تجزیه  مصاحبه نتایج  در  وتحلیل  اشیاء  اینترنت  کاربردپذیری  بر  مختلفی  عوامل  که  داد  نشان  ها 

زمینه کتابخانه  علّی،  عوامل  شامل  که  هستند  تأثیرگذار  خدمات  توسعه  و  اطالعات  مدیریت  برای  ای،  ها 

کاربردپذیری اینترنت اشیاء در    منظور ارائه الگوی باشند. پژوهش حاضر به گر، راهبردها و پیامدها می مداخله 

ای  رود نقش بهینه ها انتظار می امروزه از کتابخانه   بنیاد انجام گرفته است. گیری از نظریه داده با بهره   ها کتابخانه 

کارگیری  در زمینه مدیریت اطالعات و ارائه خدمات داشته باشند. پذیرش و گسترش سریع رویکرد نوین و به 

 این رویکرد نهفته است.   نماینده توانایی و سودمندی است که در   ها های توسعه کتابخانه در برنامه   آن 

طبقه    5عامل در    29ها با  طبق نتایج پژوهش الگوی نظری کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه 

عامل، طبقه    6وامل علی با  طبقه ع ها ارائه شد که عبارتند از:برای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه 

 عامل. 7در قالب  پیامدهاعامل، طبقه  6عامل، طبقه راهبردها با  5گر با مداخله  عامل، طبقه  5ای با زمینه

علّی:  اینترنت    عوامل  کاربردپذیری  علّی  عوامل  پژوهش  کیفی  تحلیلی  از  نتایج حاصل  اساس  بر 

کتابخانه   اشیاء  در  شدند  که  شناسایی  از:ها  و  فناوری   عبارتند  تخصص  سازمانی،  مثبت  نگرش  نوین،  های 

زیرساخت یافته   ها،مهارت،  کنترل.  و  میخودکارسازی،  نشان  پژوهش  این  نظر های  از  که  دهد 

تخصص و مهارت راهکارهای هستند که اگر به    شوندگان اهمیت عوامل نگرش مثبت سازمانی ومصاحبه

 جبران نماید. از  ها را تواند خأل اطالعاتی موجود در کتابخانه ند می ریزی و اجرا شوبرنامه   درستی درک،

عوامل علّی: 

های فناوری

نگرش  نوین،

مثبت سازمانی، 

تخصص و 

مهارت 

 ها،ساختزیر

سازی، خودکار

 کنترل

 

پیامدها: 

مدیریت 

اطالعات، 

وسعه خدمات، ت

سازی، چابک

 رضایتمندی،

تولید محصول، 

، رپذیسدستر

 پذیرییافت

 

راهبردها: 

افزایش 

ها، قابلیت

امنیت، 

نوآوری و 

توسعه، 

پیشروبودن، 

فرینی، آارزش

مدیریت 

 مجموعه

 

سازی، هوشمندای: عوامل زمینه

استانداردها، ارتباط و تبادل، آموزش، 

سازینیروردازش اطالعات، پ  

 

گیری، هشیوه بهرگری: عوامل مداخله

ها و تجهیزات، فرهنگ، نوع نگرش، ایزار

هاها، محدودیتحمایت  

 

کاربردپذیری اینترنت اشیا در  مقوله اصلی:

هاکتابخانه  
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عوامل نگاه  پژوهش  و   این  کتابخانه   کنترل  فعالیت  که  است  وسیع مفهوم ها یکخودکارسازی  های  تمام 

موجب    های خودکارسازی مبتنی بر اینترنت اشیاء که اجرای برنامه  معنا این  به گیرد.برمی در ها راکتابخانه 

نقطه   ایده  ها است. اینمدیریت هوشمند اطالعات و ارتقاء کتابخانه   خوداتکائی در دسترسی به اطالعات،

 هدایت بازسازی فرایندها نیل به اهداف سمتبه  ها راتمرکز کتابخانه که   ها استنظام کتابخانه در عطفی

سیستم است.  آکرده  کتابخانه  خدمات  فرآیندهای  بر  حاکم  کنترلی  ضعف   شکارسازهای  و  قوت  نقاط 

 رسیدن به اهداف است. کتابخانه در 

زمینه   زمینه   ای:عوامل  عوامل  پژوهش  کیفی  تحلیل  از  حاصل  نتایج  اساس  کاربردپذیری بر  ای 

کتابخانه  در  اشیاء  تبادل،    هااینترنت  و  ارتباط  استانداردها،  هوشمندسازی،  از:  عبارتند  که  شدند  شناسایی 

اطالعا پردازش  نظر مصاحبهآموزش،  طبق  فعالیت   شوندگان،ت.  باید برای هوشمند سازی  از   ها،  کتابخانه 

وجود بیاورد. عامل ارتباط و تبادل دامنه  فاصله بگیرد تا بتواند تحولی عظیم را در کتابخانه به   نگاه سطحی

منابع و یا بین   دهد. تبادل اطالعات بین کاربران و یابی کاربران به اطالعات را در کتابخانه گسترش میدست

ای  اشیای اطالعاتی از مزایایی اینترنت اشیاء برای استفاده و روئیت پذیر ساختن اطالعات است. عامل زمینه 

دریچه فناوری آموزش  دنیای  با  آشنایی  برای  نو  شیوه های  و  نوین  بهره های  به روی  های  را  آنها  از  گیری 

می باز  اکاربران  امکان  اساس  این  بر  همچنین  می کند.  فراهم  کتابخانه  در  شده  بهینه  خدمات  شود. رائه 

صورت خام و بدون استفاده ذخیره شده است با پردازش سریع و  ها به بسیاری از اطالعات که در کتابخانه

 شوند. وسیله فناوری اینترنت اشیا، دارای قابلیت استفاده می دقیق به 

مداخله  یافته گر:  عوامل  از  حاصل  نتایج  اساس  مداخله بر  عوامل  پژوهش  کاربردپذیری های  گر 

ها، هستند. گیری، ابزارها و تجهیزات، فرهنگ، نوع نگرش، حمایتها، شیوه بهره اینترنت اشیاء در کتابخانه 

ت  ها اسموجب ایجاد رویکرد جدید در دایره فعالیت  شوندگان خدمات اینترنت اشیاءبر اساس نظر مصاحبه

می  که مسأله  حل  مشارکتی  فرایند  خلق  می برای  نشان  نیز  پژوهش  این  نتایج  به  باشد.  دسترسی  که  دهد 

کتابخانه  در  کتابخانه اطالعات  در  رویکرد  تغییر  نیازمند  و  نیست  مناسب  است.ها  شیوه   ها  عوامل  لذا 

اطالبهره  محتوای  و  اطالعات  به  دسترسی  شمول  دامنه  تجهیزات،  و  ابزارها  و  چاپی، گیری  منابع  عاتی 

اشیاء  اینترنت  ابزارهای  از  استفاده  با  را  غیره  و  مرجع  منابع  نقشه،  تصویری،  صوتی،  تسهیل   الکترونیکی، 

مصاحبه   کنند.می نظر  از  نیاز   شوندگان بنابراین  رفع  برای  منابع  محتوای  به  دسترسی  در  عوامل  این  نقش 

است.   اطالعاتی شده  دانسته  اهمیت  با  نگاه    بسیار  عوامل مصاحبه از  و    شوندگان  نگرش  نوع  و  فرهنگ 

برنامه   هادر کتابخانه   حمایت به بروز رفتارهای  ریزی شده توسط کاربران و کتابداران و مسئولین در  منجر 
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توانایی  از  اطمینان  ضریب  افزایش  و  اطالعاتی  منابع  از  کتابخانه استفاده  در  اشیا،  اینترنت  فناوری  ها  های 

طریق  این  از  که  مراجعه  هستند  در  رضایتمندی  کتابخانه  احساس  خدمات  و  کتابخانه  به  نسبت  کنندگان 

  دهد کنند. نتایج نشان میها تکیه میشود. بنابراین کاربران برای رفع نیازهای اطالعاتی بیشتر به کتابخانه می

به  هستند.  تأثیرگذار  اشیاء  اینترنت  کاربردپذیری  در  عوامل  متمایز شدن  طوریاین  باعث  کارکردهای  که 

 شود. کتابخانه شده و رغبت بیشتری برای استفاده از کتابخانه ایجاد می

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش عوامل راهبردی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در   راهبردی:  عوامل 

آفرینــی، مــدیریت ارزشبــودن،  ها، امنیت، نوآوری و توســعه، پیشــروها عبارتند از: افزایش قابلیتکتابخانه

عوامل راهبردی کاربردپذیری آنها  از نظر    اند.شوندگان مورد تأکید قرار گرفتهتوسط مصاحبه  مجموعه که

باعث ظهور پیامدهای کاربردپذیری آنها که اجرا و کاربرد  اینترنت اشیاء در کتابخانه مجموعه عللی هستند

صــحیح   هــا و نــوآوری موجــب انتخــاب شــیوه فــزایش قابلیتعوامل ا  شود.ها میاینترنت اشیاء در کتابخانه

طور مســتقیم ها بــهو جلوگیری از سردرگمی کــاربران در کتابخانــه هســتند. کــاربران در کتابخانــه  عملکرد

درســتی از منــابع اســتفاده کننــد. عامــل   توانند بهتوجهی به منابع و خدمات اطالعاتی کتابخانه ندارند و نمی

آفرینــی اینترنت اشیاء این مشکل را مرتفــع ســاخته اســت. عوامــل پیشــرو بــودن و ارزش های فناوریقابلیت

سازی یافته به کاربران از طریق آسانها امکان بروز و ارائه خدمات توسعهفناوری اینترنت اشیاء در کتابخانه

شود. از نظــر برقرار میسازد و به این طریق ارتباط خوب و مؤثر اطالعاتی با کاربران  ها را فراهم میفعالیت

 کنــد.بســت خــارج میها را از بنکتابخانــه هــایشوندگان عامــل مــدیریت مجموعــه، دایــره فعالیتمصاحبه

ضعفی در کتابخانه شود که هیچ نقطهباعث می از داخل و خارج کتابخانه هاها و فعالیتمدیریت تمام بخش

کــاربران و کتابخانــه تحــت نظــارت باشــد. ایــن نــوع مــدیریت، بروز نکند و در هر زمان و مکان رفتارهای  

 سازد.می های مدیریت اطالعات و توسعه خدمات آسانریزیمدیران را در برنامه گیریتصمیم

وسعه ت های پژوهش عوامل: مدیریت اطالعات،  وتحلیل یافته بر اساس نتایج حاصل از تجزیه   پیامدها:

چابک  رضایتمندی، خدمات،  دسترس تولی   سازی،  محصول،  یافت د  و  پیامدهای  به   پذیری پذیری  عنوان 

طور کلی نتایج یا پیامدها عواملی هستند که نتیجه  به   . کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه شناسایی شدند 

از   می آنها  نهایی  پیش حاصل  مستخرج  پیامدهای  حاضر  پژوهش  در  می شود.  اتفاقات  بینی  و  حوادث  کنند 

د  که  را  کتابخانه خاصی  در  اشیاء  اینترنت  کاربرد  با  آینده  و  حال  به ر  می   ها  منظر وقوع  از  پیوندد. 

های استفاده از اینترنت  ترین مقوله شوندگان پیامدهای مدیریت اطالعات و توسعه خدمات با اهمیت مصاحبه 

کتابخانه  در  مصاحبه اشیاء  توجه  کانون  در  و  هستند  هستند. ها  مقوالت  خوشه  در  سازی    کنندگان  چابک 
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 عمق  و  حرکت  برای   رویکرد کارآمد  یک  از  نیازمند توصیفی  مقدمات الزم  تدارک  بر  ها عالوه کتابخانه 

می  به  بخشیدن  نشان  پژوهش  این  نتایج  است.  کتابخانه  رسالت  و  مصاحبه اهداف  که    مؤلفه   شوندگان دهد 

کتابخانه چابک  ارتقاء  و  رشد  خمیرمایه  را  می سازی  رضایتمندی،   همچنیندانند.  ها  محصول،    عوامل  تولید 

اشیاء در کتابخانه   پذیری پذیر، و یافت دسترس  اینترنت  اثر کاربردپذیری  از  ها حاصل می که در  نشان  شوند، 

کتابخانه  بالندگی  و  رشد  دارند. عامل  در    ها  اشیاء  اینترنت  خدمات  بودن  فایده  مفید  بیانگر  پیامدهای  این 

هستند.  کتابخانه  شده طو به ها  ارائه  الگوی  در  شده  تعیین  پیامدهای  کلی  مقوله   ر  کارکرد  اصلی    نتیجه 

اینترنت اشیاء در کتابخانه  نتایج و پیامدهایی الگوی ارائه  یید کرده تأ   را آن ها است، که  کاربردپذیر بودن  اند. 

د در الگوی ارائه  های ارتباطات موجو ها و واکنش و حاصل کنش   اند آمده  وجود به شده در اثر اتخاذ راهبردها  

 شده هستند. 

می نشان  پژوهش حاضر  اشیاء،  نتایج  اینترنت  بر  مبتنی  ارائه خدمات  عوامل رضایتمندی،  که  دهد 

اشیاء، دسترستوانایی  اینترنت  یافت های  و  ارزشپذیری  و  اطالعات، مدیریت مجموعه،  از پذیری  آفرینی 

( همسو و همخوان  2020)  هش آالگوماالی و ناتاراجانهای پژوها با مؤلفه طریق اینترنت اشیاء در کتابخانه 

همکاران   و  شی  پیش  مفهوم به   (،2019)است.  قطعیت  عدم  مشکالتکاهش  می  بینی  در بیان  که  دارند 

به  اشیاء  یافته   عنواناینترنت  لذا  است.  نمایان  مانند سناریوی هوشمند سازی  نوین عواملی  این  فناوری  های 

آنها   پژوهش  با  استپژوهش  حافظی  .همسو  علیپور  و  نوروزی  شندی،  رزمی  اعتقاد  به  برای    (1398)  بنا 

به  کتابخانه حرکت  درونی،  تحول  فناوری سمت  از  استفاده  نیازمند  تحول ها  ویژگی  با  جدید  آن  های  زای 

 دلیل  دانند که سطح ارائه خدمات نوین را افزایش داده وهستیم. پژوهشگران اینترنت اشیاء را الگویی می

یافته  لذا  است.  کتابخانه  کیفی  سطح  یافته ارتقای  با  پژوهش  این  است. های  همسو  آنها  منظر   های  از 

های پژوهش  ها، نتایج این پژوهش با یافته کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه   های شناسایی شده مؤلفه 

زی1398)  زرگر فنی،  عوامل  افراد،  و حفظ حریم خصوصی  اطالعات  امنیت  در  برای  رساخت(  های الزم 

کتابخانه  در  اشیاء  اینترنت  خلیل استقرار  عظیمی،  مرسلی،  پژوهش  با  همچنین  دارد.  اشتراک  وجه    نسا ها 

سازی خدمات، ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات، و آشنایی سازی، خودکار( در مواردی مانند هوشمند 1396)

د مطابقت  و  همخوانی  اشیاء  اینترنت  خدمات  با  فناوری کاربران  از  استفاده  و  پذیرش  عوامل  ها، ارد. 

از جمله مفاهیم مشترک حاصل از    انتقال اطالعات، کنترل، مدیریت بهینه اطالعات  هوشمندسازی، تبادل و 

(  1396)پژوهش سلیمانزاده و همکاران   ( هستند. در 2018) جوزمری و برانچامول   پژوهش   با پژوهش حاضر

مها مؤلفه  اطالعات،  با  نوآوری، های آشنایی  و تخصص،  پژوهش حاضر   رت  با  و هدایتگری  تغییر نگرش 
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و همکاران   دیین  پژوهش  دارد.  اطالع 2020)مطابقت  ارتباط،  ایجاد  ارتباط،  ( در خصوص  توسعه  رسانی، 

 های پژوهش حاضر همسو است. با یافته  گذاری اطالعات و پردازش اطالعات اتصال، اشتراک 

ای و راهبردی شرایط مطلوبی را برای جاری شدن عوامل پیامد  نهگر، زمیکلیه عوامل علّی، مداخله  

می فراهم  کتابخانه  در  اشیاء  اینترنت  کاربردپذیری  اصلی  شناسایی مقوله  پیامدهای  شدن  جاری  با  سازند. 

ها اهداف قابل انتظار کتابخانه محقق خواهد شد. لذا عوامل شناسایی شده در ارتقاء و رشد  شده در کتابخانه 

موفقیت  انه کتابخ و  کتابخانه  در  اشیاء  اینترنت  فناوری  از  استفاده  بین  رابطه  و  است  شده  ارزیابی  مؤثر  ها 

منظور تکمیل و توسعه دستاوردهای علمی در ادامه با توجه به نتایج پژوهش و به   دار است. ها معنیکتابخانه 

 شود:های آتی مطرح میو عملی پیشنهادهای برای پژوهش 

عوامل مستخرج از این پــژوهش مــدنظر قــرار گرفتــه شــود و   ردپذیری اینترنت اشیاءدر فرایند کارب -1

ای، بــه ابعــاد علّــی، زمینــه هاهای اینترنت اشــیاء در کتابخانــهجهت موفقیت در استفاده از توانمندی

گری، راهبردی و پیامدهای آن توجــه ویــژه شــود. چراکــه فقــدان هــر یــک از ابعــاد باعــث مداخله

 ها است.برداری نادرست از اینترنت اشیاء در کتابخانهره استفاده و به

از دیــد متخصصــان  هاسازی فناوری اینترنــت اشــیاء در کتابخانــههای استقرار و پیاده موانع و چالش -2

 شناسی و فناوری اطالعات بررسی شود.حوزه علم اطالعات و دانش

 اوری اینترنت اشیاء بررسی شود.ها با کاربرد فنراهکارهای ایجاد زنجیره ارزش در کتابخانه -3

 

 منابع 
 . تهران: علم. آمار و روش تحقیق. (1391) یجهخدابوالمعالی،  

ابراهیم )  یاینهزممبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه  (.  1390ام )استراوس، انسلم ال؛ و کوربین، جولیت  
 : نشر نی.تهران .افشار(

و ارائه الگوی کاربرد   اشیاء  (. درنگی بر استفاده از اینترنت1398شیما؛ و رضوی، سحر )اصنافی، امیررضا؛ مرادی،  

کتابخانه در  دانشگاهی.  آن  دانشهای  .  113-89(،  19)  5 ،شناسی مطالعات 
 10.22054/JKS.2019.44312.1235 doi:  

ها در امنیت اینترنت اشیاء، تهران: وزارت  حلها و راهشناسایی مراکز تحقیقاتی، چالش(.  1394حسام )تدین، محمد  
اطالعات فناوری  و  اطالارتباطات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  و  ،  ارتباطات  امنیت  پژوهشکده  عات، 

 فناوری اطالعات.

موردمطالعه: مدیریت عملکرد )های مدیریت دانش  (. بررسی اینترنت اشیاء در سیستم1394)  خدمتگزار، حمیدرضا  

 .  572-553(، 3)7، مدیریت فناوری اطالعاتکارکنان شهرداری یزد(. 

https://dx.doi.org/10.22054/jks.2019.44312.1235
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ملی  دب برنامه  و  یندهآیرخانه  اطالعات  فناوری  حوزه  در  فناوری  و  علم  )نگاری  ملی (.  1395ارتباطات  برنامه 

فناوری  از سلسله مطالعات برنامه ملی آینده  1شماره    گزارش  نگاری علم و فناوری،آینده نگاری در حوزه 
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Abstract 

Introduction: The Internet of Things develops libraries services by smartenihng and 

integrating activities and having a direct impact on informstion management. 

Internet of Things services improve the availability and accessibility of information 

in the library and promote the growth and development of the libraries. Accordingly, 

the purpose of this study is to determining the Internet of Things usability factors in 

library in order to provide qualitative model using grounded theory. 

Methodology: the research has been done qualitatively using the the Grounded Theory 

method.  Data were collected from interviews with a community of 13 Knowledge 

and Information Science  experts from Universities and Scientific centers using 

targeted sampling and snowball research methods. Data collection in three stages of 

open coding, axial coding and selective coding, they were analyzed, then a 

qualitative research model was designed. Responsive validity method was used to 

assess the validity of the interview tool and double coding method was used to 

assess the reliability. 

Findings: Findings show that IoT usability has 29 factors, in 5 categories. And in the form 

of a paradigm model including causal factors categories (6 factors). Underlying 

factors categories (5 factors). Interfering factors categories (5 factors). Strategies 

categories (6 factors). Results factors categories (7 facors) presented.  According to 

the findings of the research, 5 groups of factors of IoT usability in libraries have an 

optimal role in the information management and development of services. The rapid 

adoption and expansion of the new IoT approach and the application of its 

components in library development programs are, above all, the result of the 

advantages and disadvantages that lie in this approach. 
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