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چڪیده
هدف:شناساییدیدگاهمدیرانوكتابدارانكتابخانههایدانشگاهی
اصفهان در مورد امکان استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی
(آر.اف.آی.دی ).در کتابخانههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان
براساس معیارهای مربوط به ارائه خدمات میز امانت بهصورت
خودکار،برقراریکنرتلامنیتی،قفسهخوانیوکنرتلموجودی،واِعامل
قوانینالزمبرایمدیریتکتابخانهبهصورتمکانیزه
روش /رویكرد پژوهش .:جامعـه آمــاری این پیمـایش کتابداران
کتابخانههای دانشگاههای اصفهان ،صنعتی اصفهان ،و علوم پزشکی
اصفهان ( 168نفر) است .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده
شد .با استفاده از روش منونهگیری تصادفی طبقهای ،منونه  135نفر
تعیینشد.
یافتهها:استقرارسیستمشناساییبافرکانسرادیویی(آر.اف.آی.دی).
خدمات میز امانت را ارتقاء میدهد ،در سیاههبرداری و شناسایی
مواد زائد تأثیر دارد ،از اتالف وقت مراجعین میکاهد ،به قفسهخوانی
کتابخانه مساعدت میكند ،و به کنرتل موجودی در طول مدت زمان
کمکم یکند.
نتیجهگیری :استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.
اف.آی.دی ).برای خدمات میز امانت ،سیستم امنیتی ،سهولت در
انجام قفسهخوانی ،و اعامل مدیریت مفید تلقی میشود .عوامل
جمعیتشناختیاندیشهاستقرارسیستمشناساییبافرکانسرادیویی
(آر.اف.آی.دی ).درنوعدانشگاهومدركتحصیلیمعناداربودهاست؛
یعنیبینعواملجمعیتشناختیوآر.اف.آی.دی.ارتباطوجوددارد.

ڪلیدواژهها

اصفهان ،خدمات كتابخانهها ،سیستمهای امنیتی،
سیستم شناسایی امواج رادیویی ،كتابخانههای دانشگاهی

نظرسنجی در مورد استقرار سيستم شناسايی با
فركانس راديويی (آر.اف.آی.دی).
دركتابخانههایدانشگاهیاصفهان
حوریه ناجی اصفهانی |1احمد شعبانی |2عاصفه عاصمی | 3فاطمه نادری خراجی

4

دریافت 1390/2/7 :پذیرش1390/9/28 :

مقدمه

توسعه منابع اطالعاتی و رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات ،پدیدههای نوینی را در
چارچوب زندگی علمی و نهادهای آن مانند دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فراهم آورده
است .منابع اطالعاتی موجود در کتابخانهها با هزینههای فراوانی تهیه ،سازماندهی و برای
استفاده آمادهسازی می شوند .چارچوب حفاظت و نگهداری ،امانت و خدمات منابع مزبور
لزوم مسئله امنیتی را در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،نه به دلیل ایجاد محدودیت برای
کاربران ،بلکه بهمنظور استفاده مناسب و بهتر از مسائل قابل توجه و روزآمد فعلی در این
نهادها میطلبد .موضوع امنیت کتابخانه همواره مورد توجه مسئولین کتابخانهها بوده است.
برخی از چالشهاي موردنظر که پرداختن به مسائل امنیتی کتابخانهها را توجیه ميکند عبارتند
از :سرقت منابع اطالعاتی مانند منابع چاپی و غيرچاپی ،صدمه و تخریب منابع کتابخانه ،بروز
برخی اعمال خالفکارانه در برخی بخشهاي پنهان کتابخانه بهخصوص در کتابخانههاي
بزرگ ،و از اين قبیل .بسیاری از منابع کتابخانهاي چون پاياننامهها ،گزارشهاي تحقیقاتی
و نسخ خطی منابع منحصربهفردی هستند که فقدان یا صدمه آنها ممکن است جبرانناپذیر
باشد و از اين طریق دسترسی به بخشی هرچند ناچیز از دانش بشری ناممکن شود .اکنون به
مدد فناوریهاي نوین ،تجهیزات ايمني پیشرفت ه ویژه کتابخانهها و مراکز اطالعرساني پدید
آمده است که امنیت فیزیکی منابع و تجهیزات کتابخانهاي را با ضریب اطمینانی به مراتب

. 1دانشجویکارشناسارشدعلماطالعاتو
دانششناسی،دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلومو
تحقیقاتخوزستان
nhooryeh@yahoo.com
 . 2دانشیارعلماطالعاتودانششناسی
دانشگاهاصفهان(نویسندهمسئول)
shabania@edu.ui.ac.ir
 .3استادیارعلماطالعاتودانششناسی
دانشگاه اصفهان
AF_ASEMI@yahoo.com
. 4کارشناسارشدعلماطالعاتودانششناسی
دانشگاه اصفهان
fatemeh.naderi@edu.ui.ac.ir
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باالتر تأمین ميکند ،ازجمله آنها سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).است
(حاجی زینالعابدینی.)1387 ،
از دهههاي  1970رويههاي سيستمهاي شناسايي خودكار بهطور چشمگيري توسعه پيدا
كرده بهطوري كه در سالهاي اخير استفاده از انواع سيستمهاي شناسايي خودكار در حال
گسترش است (زلفپور و ياريزنگنه.)1389 ،
فناوری شناسایی با امواج رادیویی موسوم به شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.
دی ).بهسرعت به یک فناوری کلیدی و مؤثر در عرصه صنعت و خدمات امروزی تبدیل
شده است ،تا آنجا که اين فناوری بهعنوان انقالبی در عرصه شناسایی اجسام شناخته میشود.
اين تکنولوژی شناخت اتوماتیک و بدون تماس با اشیاء را با استفاده از امواج رادیویی ،بدون
نیاز به دید متقابل (اسکن از فاصله نزدیک و روبرو) برای انتقال اطالعات مربوط ممکن
ميكند.
اين فناوري در محيط كتابخانه شبيه باركدهاي سنّتي است كه ابزاري را براي الصاق
برچسب به مادهاي اطالعاتي و خواندن آن برچسب براي انجام امور امانت يا تهيه فهرست
موجودي فراهم ميكند (چاكرا ،1384 ،ص.)52
به طورکلی شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).سامانه شناسایی بیسیمی
است که قادر به تبادل دادهها بهوسیله برقراری اطالعات بین یک تگ 5که به یک کاال يا شئ
متصل شده و یک بازخوان 6است .اصوالً سامانههای شناسایی از طریق فرکانس رادیویی
از سیگنالهای الکترونیکی و الکترومغناطیسی برای خواندن و نوشتن دادهها بدون تماس
بهرهگيري میکنند .تگها وسیله شناسایی متصل شده به کاالیی است که میتوان آن را
ردیابی کرد؛ و بازخوانها وسایلی هستند که حضور برچسبها را در محیط تشخیص داده و
اطالعات ذخیره شده در آنها را بازیابی میکنند .باتوجه به اينكه اين سیستمها برمبنای تغییرات
امواج مغناطیسی و یا فرکانسهای رادیویی کار میکنند ،براي تقویت سیگنالهای موجود در
محیط گاهی اوقات از آنتن (تقویتکننده سیگنال) نیز استفاده میشود (ویکی پدیا.)2009 ،
کتابخانههای دانشگاهی ایران از نهادهای قابل توجه آموزش عالی محسوب ميشوند
و همواره از سوی سازمانهای مادر ،سرمایه قابل توجهی را در توسعه منابع به آن تخصیص
میدهند .توسعه فناوری در این مراکز از اهداف نخستین سازمانی محسوب ميشوند ،بنابراین
جنبههای متنوعی از استقرار سیستم امنیتی با کمک فناوری در این کتابخانهها قابل توجیه
است .استان اصفهان بهمنزله بزرگترین منطقه مرکزی کشور با بزرگترین دانشگاههای موجود
منطقه در این بخش قابل شناسایی است .در اين پژوهش سعی شده است سیستم شناسایی
با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).در فرایند خدماتی کتابخانههاي دانشگاههاي دولتی شهر
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اصفهان براساس معیارهای مربوط به ارائه خدمات میز امانت بهصورت خودکار ،برقراری
کنترل امنیتی خودکار براي اعضا ،قفسهخوانی و کنترل موجودی ،و اعمال قوانین الزم برای
مدیریت کتابخانه بهصورت مکانیزه از ديدگاه مديران و كتابداران كتابخانههاي دانشگاهي
اصفهان ،مورد سنجش قرار گیرد.
توسعه فناوری و استفاده ازاين سیستم در طول دهه اخیر در کتابخانههای کشورهای
جهان سوم تشدید شده است .نگاهی به فهرست منابع بعد از سالهای هزاره جدید بیانگر
این واقعیت است که کشورهای آسیایی بهنحو قابل توجهی از این رویداد استقبال کردهاند.
دي ويودي 7و همكاران ( )2013به بررسي عوامل مؤثر بر استفاده از سيستم هاي مبتني
بر شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).و رضايت كاربران پرداختند .آنها دريافتند
كه اگر كيفيت سيستم خوب باشد منجر به افزايش استفاده ا ز سیستم شناسایی با فرکانس
رادیویی (آر.اف.آی.دی) ميشود و رضايت كاربران نيز افزايش مييابد.
زارع مهرجردي ( )2011به بررسي استفاده از سيستمهاي مبتني بر شناسایی با فرکانس
رادیویی (آر.اف.آی.دی ).و مزاياي استفاده از آن پرداخت .او ده مطالعه موردي را بررسي
كرد .مزاياي استفاده از سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).عبارتند از:
اتوماسيون ،شفافيت ،مديريت دارايي ،سرعت ،بينش ،قابليت رديابي ،امنيت ،قابليت اطمينان.
مدهودسان )2010( 8به بررسی استفاده و بهکارگیری سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی
(آر.اف.آی.دی ).در کتابخانه انستیتو حقوق هند و کتابخانه مرکز اسناد ملی علوم اجتماعی در
دهلی نو پرداخت .نتایج نشان داد که بخش دریافت 9و بازگرداندن 10اقالم با بهکارگیری این
سیستم مدت زمان امانت را کاهش داده است.
بانسود و دیزل )2009( 11به بررسی بهکارگیری سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی
(آر.اف.آی.دی ).در کتابخانه دانشگاه پونا در هند پرداختند .آنها به بررسی تغییرات بعد از
بهکارگیری اين فناوري مبادرت کردند و مشخص شد که امنیت بیشتری به همراه ردیابی مؤثر
مواد در کتابخانه را فراهم میکند.
پاتیل 12و همکاران ( )2006به بررسـی استفاده ازتکنولوژی شناسایی با فرکانس
رادیویی (آر.اف.آی.دی ).در کتابخـانههای دانشگاهی پرداختند .این تکنولوژی برای
شناسایی کتاب ،کنترل ضدسرقت ،کنترل موجودی و تنظیم کتابها مورد استفاده قرار
گرفت .مزایای استفاده ازاين سیستم عبارت است از :صرفهجویی در هزینه کارکنان،
ارتقاء خدمات ،کاهش سرقت کتاب ،بهبود مدیریت مجموعه ،فراهم آوري روزآمد مداوم
مجموعه رسانهها و وارسی موجودی و کنترل آن ،و كاهش زمان الزم برای فعالیتهاي
امانـت.

7. Dwivedi
8. Madhusudhan
9 . Check in
10. Check out
11. Bansode and Desale
12. Patil
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سامی و کومار )2007( 13به بررسی کاربرد تکنولوژی شناسایی با فرکانس رادیویی
(آر.اف.آی.دی) در کتابخانههاي هند پرداختند .آنها اظهارداشتند که تکنولوژی اطالعات
و ارتباطات قالب اطالعات و بافت کاری کتابخانهها را دگرگون كرده است .تکنولوژی
مزبورآخرین نوع فناوری است که در کتابخانهها برای کاهش سرقت مدارک و بهعنوان یک
سیستم کنترل و دسترسی استفاده ميشود.
آنچه از پیشینه تحقیقات موجود آشکار میشود ،این است که توجه کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی در کشورهای جهان سوم به استقرار این سیستم در طول دهه اخیر موجب شده
تا تحقیقات متفاوتی در مراکز فرهنگی گوناگون به انجام برسد ،درحالیکه جستوجوي
پژوهشگران در زمينه موضوعي مذكور بيانگر اين مطلب بود كه محققين غربي تمايل كمتري
به اجراي چنين تحقيقاتي در كتابخانههاي كشورشان در دهه اخير نشان دادند ،شايد يكي از
داليل اين موضوع نفوذ فناوريهاي مزبور در دهه واپس قرن بيستم محسوب ميشود.
براين مبنا پرسشهاي اساسي پژوهش براساس ضرورت مسائل كتابخانههاي دانشگاهي
كشور به قرار ذيل است:
 .1از دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاههاي دولتی شهر اصفهان تا چه حد امکان
استقرار مؤلفه مدیریتی شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).کتابخانه ،مربوط به ارائه
خدمات میز امانت بهصورت خودکار وجود دارد؟
 .2از دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاههاي دولتی شهر اصفهان تا چه حد امکان
استقرار مؤلفه شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).در برقراری کنترل امنیتی خودکار
براي اعضا وجود دارد؟
 . 3از دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاههاي دولتی شهر اصفهان تا چه حد امکان استقرار
مؤلفه شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).براي سهولت در انجام قفسهخواني و
کنترل موجودی وجود دارد؟
 .4از دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاههاي دولتی شهر اصفهان تا چه حد امکان
استقرار مؤلفه شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).براي اِعمال قوانین الزم برای
مدیریت کتابخانه بهصورت مکانیزه خدماتی وجود دارد؟
 .5از دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان آیا بین استقرار
مؤلفههاي فرآیند خدماتی شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).براساس متغیرهاي
جمعیت شناختی (نوع دانشگاه  ،جنسیت ،مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی ،و )...رابطه
معناداری وجود دارد؟
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روش پژوهش

باتوجه به ماهیت موضوع و هدفهای پژوهش ،اين تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است.
اين پژوهش از آن جهت توصیفی است که هدف محقق از انجام پژوهش ،توصیف عینی ،واقعی
و منظم خصوصیات یک موقیعیت یا یک موضوع است (بوشا و هارتر  .)1980، 14از آن جهت
پیمایشی است که پیشفرض اصلی اين است که با بهکارگیری دقیق روشهای علمی ،میتوان
از طریق مطالعه نمونه پاسخگویان گزیدهشده از گروهی کوچکتر ،به استنتاجهایی در مورد
گروه بزرگ نائل شد (کومار ،1381،ص .)48
جامعه آماری پژوهش ،کلیه کتابداران کتابخانههای مرکزی ،دانشکدهای ،و بیمارستانی
دانشگاههای دولتی اصفهان ،یعنی دانشگاه اصفهان ( 67نفر) ،دانشگاه صنعتی اصفهان (24
نفر) ،و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( 77نفر) در سال تحصیلی  1389 -1388است.
بهمنظور تعیین حجم نمونه پس از انجام مطالعه مقدماتی و برآورد واریانس ،از فرمول
نمونهگیری عمومیکوكران 15استفاده شده است .باتوجه به فرمول مزبور تعداد 135نفر بهعنوان
نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند و پس از توزيع پرسشنامهها ،تعداد  118پاسخنامهدريافت
شد .از آنجا که جامعه آماری دارای گروههای کوچکتری است ،برای نمونهگیری از روش
نمونهگیری تصادفیِ طبقهای 16متناسب با حجم استفاده شده است (شعبانی و سعادت.)1388 ،
در این پژوهش از پرسشنامه محققساخته براي گردآوری دادهها استفاده شد .پرسشنامه
مذکور بین متخصصان اين حوزه در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان،
دانشكده مدیریت و اطالعرساني دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،و دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات خوزستان توزیع و روایی آن تأیید شد.
بهمنظور تعیین پایایی 17پرسشنامه ،پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بین 30نفر از اعضای
نمونه ،مبادرت به محاسبه واریانس جامعه با بهرهجويي از فرمول ضريب آلفاي كرونباخ 0/96شد.
بهمنظور تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،16در سطح آمار
توصیفی از فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،واریانس ،و انحراف معیار استفاده شد ،و در
سطح آمار استنباطی نظر بهاينکه استفاده از آزمون پارامتریک مستلزم اطمینان از نرمال بودن
توزیع دادهها بود ،ابتدا آزمون اجرا و پس از آن برای تجزیه وتحلیل دادهها باتوجه به متغیرهای
مورد بررسی از آزمون  tو  Fاستفاده شد.

یافت هها

دراین بخش دادههاي جمعآوري شده باتوجه به سؤالهاي پژوهش ،توصیف و تجزیه و
تحلیل شدهاند .در ابتدا به وضعیت جمعیتشناختی نمونه پژوهش مبادرت شده است.

14. Busha and Harter
15. W.G.Cochran
16 .Random stratified sampling
17. Reliability
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عوامل
جمعیتشناختی

نوعدانشگاه

جنسیت

دانشگاهاصفهان
علومپزشکیاصفهان
جمع
مرد
جمع

 45نفر
118

 52نفر
 50نفر
118
 38/1درصد

 44/1درصد صنعتی اصفهان  16نفر  13/5درصد
 42/4درصد
100
زن  73نفر
100

 61/9درصد

مدرکتحصیلی

کاردانی  16نفر
دیپلم  5نفر  4/2درصد
کارشناسی  88نفر  74/6درصد کارشناسی ارشد  9نفر
100
118
جمع

 13/6درصد
 7/6درصد

رشته تحصیلی

کتابداری
جمع

 66/1درصد غیر کتابداری  40نفر
100

 33/9درصد

پستسازمانی

رسپرست کتابخانه  20نفر  16/9درصد خدمات عمومی  65نفر
خدمات فنی  33نفر  28/0درصد
 100درصد
 118نفر
جمع

جدول 1

عواملجمعیتشناختی
نمونه آماری کتابخانههای
دانشگاهیاصفهان

توزیعجامعه

سابقهخدمت

 78نفر
118

کمرت از  5سال  48نفر
 11 -20سال  46نفر
118
جمع

 40/7درصد  5 -10سال  29نفر
 29/7درصد  21سال به باال  5نفر
100

 55/1درصد

 24/6درصد
 5/08درصد

جامعه این تحقیق را  118نفرتشکیل میدهند که  52نفر ( 44/1درصد) از کارکنان
دانشگاه اصفهان 16 ،نفر ( 13/5درصد) از دانشگاه صنعتی اصفهان ،و  50نفر ( 42/4درصد)
از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند.
از این تعداد  45نفر ( 38/1درصد) از کارکنان ،مرد و 73نفر ( 61/9درصد) زن هستند،
 5نفر ( 4/2درصد) از کارکنان دارای مدرک دیپلم 16 ،نفر ( 13/6درصد کاردانی)88 ،
نفر ( 74/6درصد) کارشناسی ،و  9نفر ( 7/6درصد) کارشناسی ارشد هستند.
یافتههای جدول  1عوامل رشته تحصیلی ،پست سازمانی ،و سابقه خدمت نمونه آماری
را به تفکیک باتوجه به فراوانی و درصد فراوانی مورد توجه قرار میدهد.
در اين قسمت ابتدا به آمار توصیفی سؤاالت و سپس به آمار استنباطی سؤالهاي پژوهش
طی جداول  5-2مبادرت شده است.
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نظرسنجیدرمورداستقرارسیستم
شناساییبافركانسرادیویی...
خیلی كم

كم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

ارتقاء خدمات میز
امانت ...

فراوانی
درصد

2
1/7

-

15
12/7

28
23/7

73
61/9

4/45

کاهش میزان سؤاالت از
کتابدار...

فراوانی
درصد

4
3/4

6
5/1

22
18/6

45
38/1

41
34/7

3/95

تأثیر در سیاههبرداری و
شناسایی مواد زائد...
افزایش میزان
سیستمامنیتی
عالقهمندی مراجعین به
تورق کتاب...

فراوانی
درصد

5
4/2

7
9/5

17
14/4

49
41/5

40
33/9

4/94

فراوانی
درصد

4
3/4

8
6/8

20
16/9

45
38/1

41
34/7

3/94

2
1/7

16
13/6

42
35/6

58
49/2

4/32

4
3/4

12
10/2

40
33/9

61
51/7

4/32

14
11/9

35
29/7

64
54/2

4/32

36
30/5

63
53/4

4/27

66
55/9

4/43

61
51/7

4/09

مؤلفه

ارائه
خدمات میز
امانت

سهولت
در انجام
قفس هخوانی

اعامل مدیریت

گویه

کاهش اتالف وقت
مراجعین ...

فراوانی
درصد

مساعدت به
قفسهخوانی کتابخانه ...

فراوانی
درصد

1
0/8

کمک به کنرتل
موجودی در طول مدت
زمان ...

فراوانی
درصد

2
1/7

3
2/5

جلوگیری از فقدان
منابع ارزشمند ...

فراوانی
درصد

3
2/5

6
5/1

10
8/5

3
2/5

9
7/6

40
33/9

8
6/8

16
13/6

27
22/9

افزایش نظارت کتابدار
بر مجموعه ..
بهبود ارتباط کارکنان با
یکدیگر ...

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

6
5/1

جدول 2

فراوانی و درصد پاسخ سؤالهای مربوط به ارائه
خدماتمیزامانت،سیستمامنیتی،سهولت
در انجام قفسهخوانی ،و اعمال مدیریت

یافتههاي جدول  2درباره مؤلفه خدمات میز امانت نشان ميدهد بیشترین میانگین نمره
پاسخها مربوط به گویه «خدمات میز امانت را ارتقاء ميدهد» با میانگین  4/45و کمترین
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میانگین نمره پاسخها مربوط به گویه «میزان سؤاالت از کتابدار را کاهش ميدهد» با میانگین
 3/95بوده است .قابل ذکر است گویههای «فرایند امانت کتاب را تسهیل میکند» و «بر استفاده
از قفسه باز در کتابخانه تأثیر دارد» با میانگین « ،4/37زمان انتظار را برای مراجعین کاهش
میدهد» با میانگین  « ،4/26اشتیاق مراجعین را به استفاده از امانت افزایش میدهد» با میانگین
« ،4/17در میزان نیروی انسانی بخش امانت تأثیر دارد» با میانگین « ،4/16آرمانهای خدمات
کتابخانه را تحقق میبخشد» با میانگین « ،4/11میزان استفاده از مواد را برای جامعه کتابخانه
افزایش میدهد» با میانگین  ،4/09و «در امانت بین کتابخانهای میتواند دخالت داشته باشد»
با میانگین  3/97مورد سنجش قرار گرفت.
یافتههاي جدول  2درباره مؤلفه سیستم امنیتی نشان ميدهد بیشترین میانگین نمره
پاسخها مربوط به گویه «در سیاههبرداری و شناسايی مواد زائد تأثیر دارد» با میانگین  4/94و
کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به گویه «میزان عالقهمندی مراجعین را به تورق کتاب
را افزایش ميدهد» و «سهم قابل توجهي در اجراي پروژههاي پژوهشي دارد» با میانگین
 3/94بوده است .قابل ذکر است گویههای «خروج کتاب از قفسه را کنترل میکند» با میانگین
« ،4/47چرخه ورود کتاب به موجودی مجموعه را تسهیل میکند» با میانگین« ،4/31بر کنترل
ورود و خروج افراد مؤثر است» با میانگین  ،4/22و «در اجرای پروژههای پژوهشی مراجعین
سهمی قابل توجه دارد» با میانگین  3/94مورد بررسی قرار گرفت.
یافتههاي جدول  2درباره مؤلفه سهولت در انجام قفسهخواني نشان ميدهد بیشترین
میانگین نمره پاسخها مربوط به گویه «از اتالف وقت مراجعین ميکاهد»« ،قفسهخواني کتابخانه
مساعدت ميكند» ،و «به کنترل موجودی در طول مدت زمان کمک ميکند» با میانگین ،4/32
و کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به گویه «از فقدان منابع ارزشمند جلوگیری ميکند»
با میانگین  4/27بوده است .همچنین گویه «به آرایش کتاب در قفسه در طول ساعات روز
کمک میکند» با میانگین  4/29مورد بررسی قرار گرفت.
یافتههاي جدول  2درباره مؤلفه اعمال مدیریت نشان ميدهد بیشترین میانگین نمره
پاسخها مربوط به گویه «نظارت کتابدار را برمجموعه افزایش ميدهد» با میانگین  4/43و
کمترین میانگین نمره پاسخها مربوط به گویه «ارتباط کارکنان را بایکدیگر بهبود ميبخشد»
با میانگین  4/09بوده است .قابل ذکر است گویههای «باتوجه به هزینه باالی سیستم ،بر نظر
مدیران در استفاده از آن تأثیر مثبت دارد» با میانگین « ،4/25نظارت مدیر را بر امور کتابخانه
افزایش میدهد» با میانگین « ،4/23حس اعتماد بهنفس كتابدار را در انجام وظايف توسعه
ميبخشد» با میانگین  ،4/22و «ارتباط کتابدار را با مراجعین بهبود میبخشد» با میانگین 4/20
مورد سنجش قرار گرفت.
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نظرسنجیدرمورداستقرارسیستم
شناساییبافركانسرادیویی...
آماره

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیار

t

ارائه خدمات میز امانت

4/11

0/683

0/062

17/75

برقراریسیستمامنیتی

4/17

0/692

0/063

18/37

سهولت در انجام قفسهخوانی

4/31

0/646

0/059

22/14

اعاملمدیریت

4/19

0/831

0/076

15/63

مؤلفه

جدول 3

مقایسهمیانگیننمرهامکاناستقرارمؤلفه
سيستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.
دی ).در برقراری ارائه خدمات میز امانت،
سیستم امنیتی ،کنترل امنیتی خودکار ،و اعمال
مدیریت با میانگین فرضی3

براساس یافتههاي جدول t ،3مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5
درصد بزرگتر است ،بنابراین امکان استقرار مؤلفه سيستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.
اف.آی.دی ).در برقراری ارائه خدمات میز امانت ،سیستم امنیتی ،کنترل امنیتی خودکار ،و
اعمال مدیریت بیش از سطح متوسط وجود دارد.
دانشگاه

اصفهان

صنعتی

پزشکی

F

P

0/091

میانگین

انحراف
معیار

انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
معیار
معیار

فهرستنویسی

3/88

1/01

4/07

0/905

4/30

0/836

2/44

مجموعهسازی

3/80

0/906

4/24

0/815

4/11

0/868

2/45

0/090

مرجع و نرشیات

4/15

0/681

4/61

0/460

4/30

0/626

4/27

0/016

ارائه خدمات میز امانت

3/88

0/697

4/37

0/635

4/21

0/635

5/16

0/007

سیستم امنیتی

3/90

0/782

4/50

0/464

4/27

0/599

7/50

0/001

سهولت در انجام قفسهخوانی

4/15

0/754

4/56

0/501

4/35

0/555

3/50

0/033

اعامل مدیریت

3/91

0/901

4/52

0/729

4/31

0/728

5/35

0/006

مؤلفه

جدول 4

مقایسهمیانگیننمرهنظرسنجیاستقرار
سیستمشناساییبافرکانسرادیویی
(آر.اف.آی.دی).
از نظر کارکنان برحسب نوع دانشگاه
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بافتههاي جدول  4نشان ميدهد  Fمشاهدهشده درخصوص مرجع و نشریات ،ارائه
خدمات میز امانت ،سیستم امنیتی ،سهولت در انجام قفسهخواني ،و اعمال مدیریت در سطح
 P≥0/05معنیدار بوده است؛ بنابراین بین نظرات کارکنان برحسب نوع دانشگاه تفاوت وجود
دارد.

مقایسهمیانگیننمرهنظرسنجیاستقرار
سیستمشناساییبافرکانس
رادیویی (آر.اف.آی.دی).
از نظر کارکنان برحسب مدرک تحصیلی

انحراف
معیار

0/964

2/62

1/26

3/13

0/047

3/68

1/08

1/92

0/151

0/730

0/864 0/147
0/647 0/437

میانگین

انحراف
معیار

فهرستنویسی

4/47

0/412

4/04

مجموعهسازی

4/31

0/496

3/97

0/923

مرجع و نرشیات

4/35

0/483

4/28

0/665

4/37

ارائه خدمات میز امانت

4/24

0/545

4/09

0/719

4/06

0/643

سیستم امنیتی

4/27

0/387

4/16

0/743

4/02

0/757

0/637 0/454

سهولت در انجام قفسهخوانی

4/37

0/555

4/32

0/657

4/11

0/772

0/583 0/541

اعاملمدیریت

4/20

0/769

4/21

0/839

4/00

0/968

0/762 0/272

مؤلفه

جدول 5

دانشگاه

دیپلم و کاردانی

کارشناسی

کارشناسیارشد

F

P

انحراف
میانگین
میانگین
معیار

يافتههاي جدول  5نشان ميدهد  Fمشاهدهشده درخصوص فهرستنویسی در سطح
 P≥0/05معنیدار بوده است؛ بنابراین بین نظرات کارکنان برحسب مدرک تحصیلی تفاوت
وجود دارد.

نتیجهگیری

براساس یافتههاي جدول  ،2امکان استقرار مؤلفه سیستـم شناسایی با فرکانس رادیویـی
(آر.اف.آی.دی ).در برقراری ارائه خدمات میز امانت بیش از سطح متوسط وجود دارد.
دادهها نشان ميدهند که کتابداران کتابخانههای دانشگاهی ایران اشتیاق قابل توجهی را در
استقرار این ابزار براي رفاه حال مراجعین قلمداد ميكنند .بنابراين تحقيق حاضر با پژوهش
مدهودسان ( )2010و بانسود و ديزل ( )2009كه بيان داشتهاند استقرار اين سیستم به ارتقاء
امنيت كتابخانهكمك ميكند ،در يك راستا قرار دارد و همخوان تلقي ميشود.
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براساس یافتههاي جدول  ،2امکان استقرار مؤلفه سیستم شناسـایی با فرکانس رادیویـی
(آر.اف.آی.دی ).در برقراری سیستم امنیتی بیش از سطح متوسط وجود دارد .دادهها نشان
ميدهند که کتابداران کتابخانههای دانشگاهی ایران اشتیاق قابل توجهی را در استقرار این ابزار
برای چرخه ورود و کنترل کتاب توسط مراجعین قلمداد میكنند .بنابراين تحقيق حاضر با
پژوهش مدهودسان ( ،)2010و پاتیل و همكاران ( )2006كه بيان داشتهاند استقرار اين تكنولوژي
به ارتقاء خدمات ميز امانت كمك ميكند ،در يك راستا قرار دارد و همخوان تلقي ميشود.
براساس یافتههاي جدول  ،2امکان استقرار مؤلفه سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی
(آر.اف.آی.دی ).در برقراری سهولت در انجام قفسهخواني بیش از سطح متوسط وجود
دارد .دادهها نشان ميدهند که استفاده از تکنولوژی موجب ارتقاء بهرهوری در مدت زمان
کار و افزایش اعتماد به نفس کتابداران در کنترل موجودی کتابخانه خواهد شد .بنابراين
تحقيق حاضر با پژوهش پاتيل و همكاران ( )2006كه بيان داشتهاند استقرار اين سیستم به
سياههبرداري كمك ميكند و وقت و زمان مراجعين در صف را كاهش ميدهد ،در يك راستا
قرار دارد و همخوان تلقي ميشود.
براساس یافتههاي جدول  ،2امکان استقرار مؤلفه سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی
(آر.اف.آی.دی ).در برقراری اعمال مدیریت بیش از سطح متوسط وجود دارد .دادهها بیانگر
این موضوع است که کتابداران کتابخانههای دانشگاهی ایران تمایل قابل توجهی را به
استقراراين سیستم بهمنظور اعمال مدیریت و بهبود ارتباط کارکنان با یکدیگر و تأثیر فناوری
بر اعمال مدیریت کتابخانههای دانشگاهی نشان میدهند.
آنچه از جدولهای  3و  4و نتایج کلی این پژوهش در زمینه امکان استقرار سیستم
شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی ).در کتابخانههای دانشگاهی ایران آشکار میشود،
این است که مدیران و کتابداران ایرانی به موضوع فناوری و بهرهجویی از ابزارهای آن برای
مراجعین اهمیت ميدهند و درواقع فناوری را موضوع جدی در راستای حل مشکالت
مراجعین قلمداد ميكنند .چارچوب این موضوع از نظر عوامل کارکرد درونی و بيرونی
کتابخانه کام ً
ال مشهود است؛ آنها ارتقاء میز امانت ،سیاههبرداری و شناسایی مواد زائد ،کاهش
اتالف وقت مراجعین ،مساعدت به قفسهخوانی ،و نظارت بر مجموعه را از عناصر اصلی
برای بهرهجویی از این خدمات در ارتقاء بهبود اين تكنولوژي قلمداد كرده .درواقع فرایند
بازیابی را آشکار كرده است که جامعه دانشگاهی ایران در تحول همسویی با جامعه جهانی
در بهرهجویی از فناوری قرار دارد.
موضوع قابل توجه در آزمون مؤلفههای پژوهش با عوامل جمعیتشناختی است که
بهنوعی اندیشه استقرار سیستم امواج رادیویی در نوع دانشگاه و مدرک تحصیلی کارکنان
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معنادار تلقی ميشود که خود بهنوعی بازتاب شیوه تحصیالت ،سطح تحصیالت و نوع
تفکری است که کارکنان اداری نسبت به فناوری و ابزارهای وابسته به آن دارند .لیکن
عوامل جنسیت و رشته تحصیلی چندان از سوی کتابداران معنادارتلقی نشده است که نشان
از همسویی آنها از دیدگاه نظری درباره استقرار سیستم در کتابخانههای دانشگاهی اصفهان
تلقی میشود.
آنچه از نتيجهگيري كلي اين تحقيق آشكار ميشود مبتني براین موضوع است كه مديران
و كتابداران ايراني با استفاده از فناوري سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی).
توافقي همگون دارند :روشي مؤثر براي جستوجوي كتابهاي ويژه ،شناسايي كتابهاي
گمشده يا كتابهايي كه بهصورت ناصحيح در قفسه گذاشته شده است .اين فناوري با
آگاهيرساني بهموقع براي ايجاد بازخورد مناسب به كتابدارِ استفادهكننده كمك شايان توجهي
ميكند ،ضمن آنكه كار خستهكننده مديريت صورتبرداري را به تكنيكي آسان براي كمك
به كتابخانهها در كنترل مجموعهها ميكند.
بر این مبنا میتوان پیشنهادهای کاربردی ذیل را در راستای اهداف وانجام تحقیق مورد
مالحظه قرار داد:
 .1برگزاری کالسهای آموزشی براي آشنایی با امکانات این سیستم؛
 .2ایجاد امکانات الزم براي تفهیم موضوع به مدیران بهمنظور استقرار این سیستم در
مراکز مختلف ،بهویژه در سازمانهای مادر؛ و
 .3تحقیق ،مطالعه و کار با این سیستم برای درک و شناسایی بیشتر برای کلیه مدیران و
کتابداران.
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