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Abstract 
Objectives: RFID is an acronym for “radio-frequency identification” and refers to a 

technology whereby digital data encoded in RFID tags or smart labels are captured by a reader 

via radio waves. Radio Frequency Identification(RFID) is one of the important technical tools 

for the detection of information resources in the library. This system provides fast and 
convenient access to resources, prevents theft, accelerates library services, and increases the 

efficiency of library activities. The aim of this research is to study the feasibility of using RFID 

in the libraries of Kerman. 
Methods: The research is survey-descriptive. Its statistical population consists of all 

managers and employees of 8 public libraries in Kerman. The tool of data collection is a 

researcher-made questionnaire, which was used to determine its validity, using the face validity 
method, and the mathematical expectation was 0.73, which is an acceptable value to confirm the 

validity of the questionnaire. In order to calculate its reliability, Cronbach's alpha was used 

which is 0.814, indicating the acceptable reliability of the questionnaire. Data analysis was done 
with inferential statistics tests, a prioritization index based on the Technique for Order of 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), and SPSS version 20 software. TOPSIS is 

a multi-criteria decision analysis method that compares a set of alternatives based on a 
predetermined criterion. 

Results: The findings indicate that the ability to implement RFID in terms of infrastructure 
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and technological tools in the public libraries of Kerman city is moderate. In terms of existing 

software, these libraries have the ability to implement RFID. Also, the human resources 

working in the public libraries of Kerman are moderately prepared for the implementation of 
RFID. In addition, at present, the technological infrastructure for the implementation of RFID 

does not seem to be sufficient. It is worthwhile that the selection of the software should be done 

carefully and studied sufficiently. It is necessary to use RFID in the public libraries of Kerman. 
Conclusions: The results show that the limitation in the implementation of RFID in the 

public libraries of Kerman city is mostly related to the expert manpower, budget, and technical 

issues. According to managers and librarians, it is necessary to carry out this process and take 

advantage of its facilities. The implementation of educational programs, mid-term and long-term 

planning, management interaction with library experts for better implementation, and using the 

capabilities of RFID in providing library services, such as lending, organizing, retrieving, and 
managing the collection, are among the suggestions of this research. 

 

Keywords: Feasible, Public library, Radio Frequency Identification, Technique for Order 

of Preference by Similarity to Ideal Solution, Information Technologies, Kerman city. 
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 چکیده

و به نوعی فناوری اشاره « سامانه بازشناسی با امواج رادیویی»ای است برای اصطالح  آر.اف.آی. دی آغازه هدف:
های هوشمند توسط  های آر.اف.آی. دی یا برچسب های دیجیتال کدگذاری شده در برچسب دارد که به موجب آن داده

نه بازشناسی با امواج رادیویی یکی از ابزارهای مهم فناوری شوند. ساما یک خواننده از طریق امواج رادیویی ضبط می
کند، از  برای ردیابی منابع اطالعاتی در کتابخانه است. این سامانه امکان دستیابی سریع و مناسب به منابع را مهیا می

دهد. هدف  یشود، و کارآیی فعالیت کتابخانه را افزایش م کند، سبب تسریع خدمات کتابخانه می سرقت جلوگیری می
 ها است.   کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه سنجی به حاضر امکان پژوهش

کتابخانه عمومی  8توصیفی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و کارکنان  -پژوهش از نوع پیمایشی روش:
باشد که برای تعیین روایی آن، از  ی محقق ساخته میای  ها پرسشنامه  دهند. ابزار گردآوری داده  شهر کرمان تشکیل می

                                                           
کارگیری سامانه  سنجی به امکان (.1041دیوان، آمنه ) زاده، حمزه؛ سلیمانی ده نژاد، عادل؛ جمالی درودی، فریبرز؛ سلیمانی استناد به این مقاله: .1

های عمومی  انهآل )تاپسیس( در کتابخ حل ایده بندی براساس شباهت به راه گیری از شاخص اولویت بازشناسی با امواج رادیویی )آر.اف.آی.دی.( با بهره
 DOI: 10.22091/stim.2021.7351.1642. 180-162(، ص0)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتشهر کرمان. 

 11/11/1011: انتشارتاری    خ  ؛  11/10/1011تاری    خ پذیرش:  ؛  10/10/1011تاری    خ اصالح:  ؛  41/10/1011 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 نویسندگان. © 
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دست آمد که مقداری قابل قبول برای تایید روایی  به 03/2روش روایی صوری استفاده شد، و امید ریاضی برابر با 
 ۀدهند  نشان 801/2پرسشنامه است. به منظور محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ 

بندی بر اساس  های آمار استنباطی، شاخص اولویت  ها با آزمون  پایایی قابل قبول پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده
گیری  انجام شد. تاپسیس یک روش تحلیل تصمیم 22ویرایشSPSS  افزار و نرم )تاپسیس( آل حل ایده شباهت به راه

 کند. ساس یک معیار از پیش تعیین شده مقایسه میها را بر ا ای از گزینه چندمعیاره است که مجموعه
سامانه بازشناسی با امواج رادیویی از نظر  سازی  های پژوهش حاکی از این است که قابلیت پیاده  یافته ها:  یافته

ها از نظر  های عمومی شهر کرمان به میزان متوسط است. این کتابخانه زیرساخت و ابزارهای فناورانه در کتابخانه
سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را دارند. همچنین نیروی انسانی شاغل در   افزارهای موجود قابلیت پیاده منر

را به میزان متوسط  سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی  های عمومی شهر کرمان آمادگی الزم برای پیاده کتابخانه
های فناوری برای اجرای سامانه بازشناسی با امواج رادیویی کافی به نظر  دارند. عالوه بر آن، در حال حاضر، زیرساخت

سامانه بازشناسی با امواج  کارگیری افزار باید با دقت و مطالعه کافی انجام پذیرد. به رسد. شایسته است تا انتخاب نرم نمی
 های عمومی شهر کرمان ضروری است. رادیویی در کتابخانه

سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی   دهد که محدودیت در پیاده  از پژوهش نشان می نتایج حاصل گیری: نتیجه
های عمومی شهر کرمان بیش از همه مربوط به نیروی انسانی متخصص، بودجه و مسائل فنی است. از نظر  در کتابخانه

ریزی  های آموزشی، برنامه اجرای برنامه گیری از امکانات آن ضروری است. مدیران و کتابداران انجام این فرایند و بهره
های سامانه  مدت، تعامل مدیریت با کارشناسان کتابخانه برای اجرای بهتر، استفاده از قابلیت مدت و طوالنی میان

بازشناسی با امواج رادیویی در ارائه خدمات کتابخانه، چون امانت، سازماندهی، بازیابی و مدیریت مجموعه از زمره 
 ی این پژوهش است. پیشنهادها

 

حل  بندی براساس شباهت به راه )آر.اف.آی.دی.(، شاخص اولویت سامانه بازشناسی با امواج رادیویی ها: کلیدواژه

 های عمومی، شهر کرمان. آل )تاپسیس(، کتابخانه ایده
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 . مقدمه1

سازی  هطور گسترده برای راحتی، سرعت بخشیدن و ساد فناوری اطالعات به ۀامروزه از توسع
، 2(. سامانه بازشناسی با امواج رادیویی2120، 1شود )اوال و همکاران ای استفاده می فعالیت حرفه

دهد. با این حال، مزایای بیشتری  را انجام می 3نوعی فناوری ردیابی است که همان وظایف رمزینه
ها مورد استفاده  کتابخانه بهتر و مدیریت ۀعنوان ابزاری برای ادار (. این سامانه به2101، 4دارد )احمد

سازد تا در مدت زمان کوتاهی مطالب  ( و کاربران کتابخانه را قادر می2102، 5گیرد )نیشا قرار می
های  (. امکانات این فناوری شامل برچسب2102، 6مورد نظر را شناسایی و تهیه کنند )مادان

های  رای مدیریت مجموعهتری ب ای است که شرایط ساده افزار و رمز رایانه ، سخت7هوشمند
(. سامانه بازشناسی با امواج رادیویی خدمات مختلف 2120 ،8کند )کریشنان ها فراهم می کتابخانه

تر  کتابخانه را دوباره تعریف کرده و فعالیت هر کاربر را از اعضای ساده تا متخصصان کارآزموده آسان
سامانه بازشناسی با  های فنی تجهیزات (. قابلیت2107، 2و کارآمدتر کرده است )گوپتا و مارگام

منظور اهداف  های اطالعاتی به امواج رادیویی برای شناسایی منحصر به فرد اسناد کتابخانه در سیستم
جویی در وقت  (. ازجمله این سامانه موجب صرفه2121، 11مختلف معرفی شده است )تیموشنکو

(. همچنین 2121، 11داراراجان و راجسواریشود )سیواسانکار، سون کاربران و کارکنان کتابخانه می
کتاب با استفاده از سامانه بازشناسی با امواج رادیویی برای دستیابی به  12یابی سیستم موقعیت

(. عالوه بر آن، 2107، 13وجوی سریع کتاب در کتابخانه طراحی شده است )هه، لیو و ونگ جست
تر، کارآمدتر و مقرون  ت بهتر، فعالیت راحتاین سامانه نه تنها امیدوارکننده است، بلکه سبب امنی

                                                           
1. Ula & et al.  

2. Radio Frequency Identification (RFID) 
3. Barcode  
4. Ahmad 
5. Nisha 
6. Madaan 

7. Smart Tags 
8. Krishnan 
9. Gupta & Margam 

10. Timoshenko 
11. Sivasankar, Soundararajan & Rajeswari 
12. Positioning system 
13. He, Liu & Wang 
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توان از مزایای سامانه بازشناسی با امواج  (. از سویی نمی2121، 1شود )خان صرفه در کتابخانه می به
های کاربران آشنا با فناوری  رادیویی برای اتوماسیون کامل خدمات کتابخانه برای تأمین خواسته

بندی  دیگر، سیستم گردش مدارک کتابخانه و تنظیم قفسه(. از سوی 2101پوشی کرد )احمد،  چشم
(. 2121منابع خواندنی کارهایی دست و پا گیر بوده که نیازمند زمان و کارکنان بیشتر است )خان، 

های کشورهای در حال توسعه در مرحله ابتدایی و رشد اولیه است  استفاده از این فناوری در کتابخانه
رو، توجه به استفاده از آن قابل مالحظه است. بسیاری از  از این ( و2107)گوپتا و مارگارم، 

های  مند شوند و فعالیت کنند تا از مزایای آن بهره ها در کشورهای یاد شده تالش می کتابخانه
 تخصصی خود را بهتر به انجام برسانند. 

از امنیت به  سامانه بازشناسی با امواج رادیویی، فراتر های مبتنی بر در حال حاضر چارچوب
اند که امنیت را با ردیابی منابع به شکل ماهرانه درون کتابخانه ترکیب  های ردیابی تبدیل شده سیستم

ای کامل از  (. یک سامانه بازشناسی با امواج رادیویی بسته2101کنند )محمد و همکاران،  می
(. این 2102د )نیشا، ده امنیت، ابزار تشخیص سرقت، ردیابی، نظارت و کنترل موجودی ارائه می

های دانشگاهی موجب کاهش اضطراب کارکنان، افزایش کارایی، ردیابی و  فناوری در کتابخانه
های بررسی  تر کاری، تقویت فعالیت جویی زمان، گردش راحت یابی سریع منابع، صرفه مکان

 (2101، 2شود )رحمان و اسالم منابع و نظایر آن می
از سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در صنایع مختلف، لزوم بررسی  با توجه به استفاده روزافزون

شود. لذا، در این پژوهش سعی بر آن است که   سنجی استفاده از آن احساس می میزان پذیرش و امکان
های عمومی شهر   ضمن معرفی فناوری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی، میزان آمادگی کتابخانه

کند. همچنین سنجش امکان  یرش آن و دالیل عدم استفاده از این فناوری بررسکرمان را در پذی
بندی براساس  های عمومی شهر کرمان بر مبنای شاخص اولویت آن در کتابخانه یو اجرا یساز  ادهیپ

ها،  گیرد. لذا، موارد و زوایای مسئله از قبیل هزینه  مورد توجه قرار می 3آل حل ایده شباهت به راه
گردد. در همین راستا هدف اصلی  بررسی می یهای فناور ان از دقت و عملکرد به موقع سیستماطمین

 یها در کتابخانه سامانه بازشناسی با امواج رادیویی یریبکارگ یسنج پژوهش عبارت است از: امکان
                                                           

1. Khan 

2. Rahman & Islam 
3. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
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 های پژوهش نیز شامل موارد زیر است:   شهر کرمان. بر همین اساس سوال یعموم
ت یزان قابلیفناورانه به چه م یرساخت و ابزارهایشهر کرمان از نظر ز یعموم یها ( کتابخانه0

 سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را دارند؟ یساز ادهیپ

سامانه  یساز  ادهیپ یافزاری به چه میزان آمادگ شهر کرمان از نظر نرم یعموم یها ( کتابخانه2
 بازشناسی با امواج رادیویی را دارند؟

 یساز  ادهیپ یبه چه میزان آمادگ یانسان یرویشهر کرمان از نظر ن یعموم یها بخانه( کتا3
 سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را دارند؟

شهر کرمان به چه  یعموم یها سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه یریکارگ ( به4
 زان ضرورت دارد؟یم

 . پیشینه پژوهش2

 کاربرد سامانه بازشناسی با امواج رادیویی ۀدر سراسر جهان دربارهای متعددی  پژوهش
های مرتبط را در  وسیعی از موضوع ۀها حیط ها انجام شده است. این پژوهش در کتابخانه

 های مطالعاتی مهم مرتبط با این سامانه و کاربرد آن در گیرد. در ادامه برخی از حوزه برمی
مندی از سامانه بازشناسی با امواج رادیویی  ی کاربرد و رضایتشوند: بررس ها معرفی می کتابخانه

(، 2107، 2سازی و ارزیابی سامانه در کتابخانه )گوپیناث (، پیاده2107، 1در کتابخانه )هینگرا
 ۀ(، نقش سامانه در جلوگیری از پدید2107، 3کاربردهای سامانه در کتابخانه )سینق و مهاجان

(، طراحی سیستم مدیریت کتابخانه دانشگاه 2107، 4یوسفسرقت از کتابخانه دانشگاهی )
گاه2107براساس سامانه بازشناسی با امواج رادیویی )ژنگ و ون،  سازی کاربران از اهمیت و  (، آ

 استفاده ۀشیو (،2102، 5کاربرد سامانه بازشناسی با امواج رادیویی )آدنیران، زوبایرو و اونیداره
 (، حریم خصوصی2102، 6امواج رادیویی )هوالمانی و مدارو مزایای سامانه بازشناسی با 

 کار وـانه )کانـاسی با امواج رادیویی در کتابخـازی خدمات سامانه بازشنـس و شخصی
                                                           

1. Dhingra 
2. Gopinath 
3. Singh & Mahajan 
4. Yousuf 
5. Adeniran, Zubairu & Onidare 
6. Hulamani & Medar 



 1401، 4شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 412

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

(، 2101، 2(، کاربرد و استانداردسازی سامانه در کتابخانه دانشگاهی )چادهاری2102، 1آززا
(، 2101، 3گاهی )چاندا، سینها و کومارهای دانش گذاری پذیرش سامانه در کتابخانه سیاست

های دانشگاهی و بهبود کیفیت خدمات  در کتابخانه سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی پیاده
های  (، استفاده از سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در رزرو صندلی2101، 4)چتری و تاکور

(، مطالعه بر روی 2101اء )دانیل، رامسرون و سیم، گیری از اینترنت اشی کتابخانه از راه دور و بهره
(، تحلیل 2101، 5وری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه )کومار و کومار بهره تاثیر

(، بررسی 2101، 6های سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه )کومار و ساجیث مولفه
سازی سامانه بازشناسی با امواج  (، پیاده2101، 7اوموادونیهزینه و پذیرش سامانه در کتابخانه )

های  (، فواید و چالش2121، 8رادیویی با نگرش تأثیر اجتماعی در کتابخانه )دورونینا و موراشکو
(، مطالعه اکتشافی در اجرای سامانه در 2121، 2سامانه بازشناسی با امواج رادیویی )کانوار

 (، مدیریت مجموعه در کتابخانه دانشگاهی با استفاده از2121، 11کتابخانه دانشگاهی )شهید
های  (. فرایند نصب و دشواری2121، 11بازشناسی با امواج رادیویی )زولکیپالی و نوح سامانه

(، سیستم احراز هویت کاربران با استفاده از فناوری تشخیص 2120، 12سازی سامانه )گوتام پیاده
 (، 2120، 13ها )پرابها و همکاران ادیویی در کتابخانهچهره با سامانه بازشناسی با امواج ر

 (، نقش2120، 14نقش سامانه در امنیت و اقتصاد اطالعات کتابخانه )رانجانی و همکاران
سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در افزایش امنیت و تسریع خدمات در کتابخانه دانشگاهی 

                                                           
1. Kanekar & Azeeza 
2. Chaudhary 
3. Chnada, Sinha & Kumar 
4. Chhetri & Thakur 
5. Kumar & Kumar 
6. Kumar & Sajith 
7. Omoadoni 
8. Doronina & Murashko 
9. Kanwar 
10. Shahid 
11. Zulkiply & Noh 
12. Gautam 
13. Prabha & et al. 
14. Ranjani & et al. 
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، 2ر از نیروی متخصص و منابع کتابخانه )تامیژماران( و تاثیر سامانه در استفاده بهت2120، 1)شارما
2120.)  

کارگیری سامانه بازشناسی با امواج  های پژوهشی انجام شده در خصوص به پیشینه فعالیت
کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی،  رادیویی حائز اهمیت است. همگام با رشد استفاده و به

ها و ابعاد قابل توجهی از سامانه بازشناسی با  نجام شده است. زمینههایی نیز در این موضوع ا پژوهش
مندی، ارزیابی،  شود: رضایت امواج رادیویی مورد مطالعه قرار گرفته که به برخی از آنها اشاره می
گاه سازی کاربران، طراحی سیستم  کاربرد، امنیت کتابخانه، جلوگیری از سرقت، مدیریت مجموعه، آ

گذاری پذیرش، بهبود کیفیت  سازی، استانداردسازی، سیاست خصوصی و شخصی کتابخانه، حریم
ها، تحلیل  وری، بررسی هزینه، فواید و چالش بهره های کتابخانه، تاثیر خدمات، رزرو صندلی

های سیستم، فرایند نصب، سیستم احراز هویت کاربران، ابعاد اقتصادی، تسریع خدمات،  مولفه
تر از نیروی متخصص ازجمله مواردی است که به آنها پرداخته شده است. با سازی و استفاده به پیاده

ها و  شود بیشتر آنها بر معرفی، کاربرد، مسائل فنی، قابلیت  های انجام گرفته مشخص می مرور پژوهش
تر به مسائل مربوط به  اند، و کم  های کاهش هزینه در استفاده از این فناوری تاکید داشته  راه

 اند.  ها پرداخته سازی آن در کتابخانه  جی و قابلیت پیادهسن امکان

 . روش پژوهش 3

آوری   است. جهت جمع یاز نوع کاربرد یفیتوص – یشیمایروش مورد استفاده در این پژوهش پ
ها از   ای و به منظور گردآوری داده  ها و مبانی نظری از روش کتابخانه  اطالعات به منظور تهیه پیشینه

آل از  اری، از روش میدانی استفاده شده است. برای سنجش وضعیت فعلی و شرایط ایدهجامعه آم
آل استفاده شد. این روش یکی از  حل ایده بندی براساس شباهت به راه شاخص اولویت

گیری چندمعیاره بوده که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و  های تصمیم پرکاربردترین روش
(. شاخص 2121، 3ف آن بهبود یافته است )چلیکبیلک و تویشوزهای مختل بنابراین نسخه

شود که  ها استفاده می نهیگز یکینزد یبندرتبه یآل برا حل ایده بندی براساس شباهت به راه اولویت
نه بوده و سودمندی آن این است که حداکثر سطح مورد انتظار را از یحل مطلوب به بر راه یمبتن

                                                           
1. Sharma 
2. Thamizhmaran 

3. Çelikbilek & Tüysüz 
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آورد. این شاخص توانایی استفاده از واحدهای سنجش مثبت و منفی  یدست م موجود به یها نهیگز
 کند.  های مختلفی از یک پدیده را بررسی می را دارد و لذا جنبه

اس یگیری از مق بسته )با بهره یسوال اصل 01ساخته، با   ای محقق  ها پرسشنامه  آوری داده  ابزار جمع
پرسشنامه، از  یین رواییتع یت ارائه نظرات( است. براك سوال باز )جهیکرت( و یل یانهیپنج گز

ن تعدادی از کتابداران )کارشناس با ین منظور ابتدا پرسشنامه بیروش اعتبار محتوا استفاده شد. بد
 یشناسی و روسا ش از چند سال کار در کتابخانه(، استادان رشته علم اطالعات و دانشیسابقه ب

ان کنند. با بررسی آماری، مقدار یع شد، تا نظرات خود را بیتوز شهر کرمان، یعموم یها  کتابخانه
 ییایدست آمد که مقداری قابل قبول و مناسب است. به منظور محاسبه پا به 73/1امید ریاضی برابر با 

دهنده پایایی قابل  نشان 204/1کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ  یپرسشنامه از آلفا
شهر کرمان انجام شد، بنابراین، تمامی  یعموم یها ت. پژوهش در کتابخانهقبول پرسشنامه اس

ن یاشوند(، جامعه   یکتابخانه را شامل م 2شهر کرمان )که  یعموم یها ران کتابخانهیکتابداران و مد
 32 یریگیع گردید. پس از پیدهند. پرسشنامه در میان کل جامعه پژوهش توز  یل میپژوهش را تشک

 افت شد. یرپرسشنامه د

 های پژوهش  . یافته4

سازی  های عمومی شهر کرمان از نظر زیرساخت و ابزارهای فناورانه قابلیت پیاده  ( آیا کتابخانه0
 سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را دارند؟

 دست آمده استاندارد بازرگان و همکاران برای ارزیابی از نتایج به -1جدول 

 5-68/3 67/3-34/2 33/2-1 امتیاز

 مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب میزان مطلوبیت

 فناورانه  یرساخت و ابزارهایاستاندارد بازرگان و همکاران برای ارزیابی ز -2جدول 

 میزان مطلوبیت انحراف معیار میانگین شاخص

 نسبتاً مطلوب 890/2 61/2 ها و ابزارهای فناورانه  زیرساخت

های عمومی شهر کرمان با میانگین   های فناورانه در کتابخانهها و ابزار  در مجموع زیرساخت
 شوند.  در سطح نسبتًا مطلوب ارزیابی می 64/2

سازی سامانه بازشناسی  افزاری قابلیت پیاده  های عمومی شهر کرمان از نظر نرم  ( آیا کتابخانه2
 با امواج رادیویی را دارند؟
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 افزار ی ارزیابی نرماستاندارد بازرگان و همکاران برا -3جدول 

 میزان مطلوبیت انحراف معیار میانگین شاخص

 نسبتاً مطلوب 923/2 028/2 های عمومی شهر کرمان  افزار مورد استفاده در کتابخانه نرم

در  722/2های عمومی شهر کرمان با میانگین   افزار مورد استفاده در کتابخانه در مجموع نرم
 شود. سطح نسبتًا مطلوب ارزیابی می

سازی سامانه بازشناسی  های عمومی شهر کرمان از نظر نیروی انسانی آمادگی پیاده  ( آیا کتابخانه3
 با امواج رادیویی را دارند؟

، یکتابدار مورد بررس 32ن یر )میانگین امتیاز سواالت مربوطه(، از بیبا در نظر گرفتن نمره متغ
ها به نظر   ادیویی از نظر نیروی انسانی در کتابخانهسازی سامانه بازشناسی با امواج ر آمادگی پیاده

ن نمره یانگی%( زیاد بوده است. در مجموع با توجه به م7/44نفر ) 07%( متوسط و 3/11نفر) 20
سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی از نظر نیروی انسانی  (، آمادگی پیاده34/3محاسبه شده )

ع، یتوز یا ن در نمودار جعبهیباشد. همچن زان متوسط میین به مهای عمومی شهر کرما  در کتابخانه
 گردد. ینظر کتابداران مشاهده م

ن نمره نظر کتابداران در مورد آمادگی یانگی، میا ك نمونهیحال با استفاده از آزمون تی 
شهر  های عمومی  از نظر نیروی انسانی در کتابخانه سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی پیاده

 گردد. یسه می( مقا1/3تر از  ( با نمره مطلوب )بزرگμکرمان )
نیست، لذا،  11/1دار  یتر از سطح معن ( کم141/1محاسبه شده ) Pنکه مقدار یبا توجه به ا

H0 (1/3 μ ≤رد نم )1/3تر از  ن نمره نظر کتابداران بزرگیانگیاست که م ین بدان معنیشود و ا ی 
های عمومی شهر کرمان از نظر نیروی انسانی آمادگی   ان گفت کتابخانهتو  جه نمیینیست و در نت

 را دارند. سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی پیاده
 سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی آمادگی پیاده یع فراوانیتوز -4جدول 

 های عمومی شهر کرمان  از نظر نیروی انسانی در کتابخانه

 درصد فراوانی یفراوان میزان

 2/2 2 (0-2/0خیلی کم )نمره 

 2/2 2 (2/0-2/2کم )نمره 

 3/22 20 (2/2-2/3متوسط )نمره 

 0/11 00 (2/3-2/1زیاد )نمره 

 2/2 2 (2/1-2خیلی زیاد )نمره 

 022 38 جمع
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 نه بازشناسیسازی ساما ن نمره نظر کتابداران در مورد آمادگی پیادهیانگیسه میمقا یآزمون تی برا -5جدول 

 5/3با امواج رادیویی از نظر نیروی انسانی با نمره 

P t نیانگیم اریانحراف مع یدرجه آزاد مقدار 

912/2 982/0- 30 190/2 31/3 

های عمومی شهر کرمان   کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه ( ضرورت به4
 به چه میزان است؟

 کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی رگان و همکاران برای ارزیابی ضرورت بهاستاندارد باز -6جدول 

 میزان مطلوبیت انحراف معیار میانگین  

کارگیری فناوری سامانه  ضرورت به
 بازشناسی با امواج رادیویی

 مطلوب 813/2 81/3

های عمومی   بخانهکارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتا در مجموع ضرورت به
 شود. در سطح مطلوب ارزیابی می 24/3شهر کرمان با میانگین 

بندی براساس شباهت به  بندی عوامل مدل، از شاخص اولویت  در پژوهش حاضر جهت رتبه
آل استفاده شد. جداول زیر جزئیات استفاده از این مدل و عناصر مورد مطالعه را نشان  حل ایده راه

 دهد.  می
 آل حل ایده بندی براساس شباهت به راه بندی عوامل مدل با استفاده از شاخص اولویت رتبه -7جدول 

 بازه اطمینان

Ci 

حل  ازای راه اندازه فاصله به

 منفی  (-di)آل  دهیا

حل  ازای راه اندازه فاصله به

 مثبت  (+di)آل  دهیا
 رتبه عوامل

 3 زیرساخت و ابزارهای فناورانه 2600/2 2626/2 101/2

 0 افزار نرم 2302/2 2629/2 639/2

 1 نیروی انسانی 2809/2 2288/2 262/2

299/2 2232/2 2322/2 
سامانه بازشناسی  یریضرورت بکارگ

 با امواج رادیویی
2 

توان نتیجه گرفت که  ( می7دست آمده در جدول ) ( بهCiبا توجه به مقادیر بازه اطمینان )
سامانه  یساز ادهیت پیفناورانه قابل یرساخت و ابزارهاینظر زشهر کرمان از  یعموم یها  کتابخانه

سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی از نظر   بازشناسی با امواج رادیویی را ندارند. قابلیت پیاده
 زان متوسط است.یهای عمومی شهر کرمان به م  ساخت و ابزارهای فناورانه در کتابخانه  زیر

سازی سامانه  ت پیادهیافزار مورد استفاده قابل شهر کرمان از نظر نرم یعموم یها  کتابخانه
 را دارند. بازشناسی با امواج رادیویی
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سامانه بازشناسی  یساز  ادهیپ ی، آمادگیانسان یرویشهر کرمان از نظر ن یعموم یها  کتابخانه
 با امواج رادیویی را ندارند.

به  یشهر کرمان ضرور یهای عموم  در کتابخانه ییسامانه بازشناسی با امواج رادیو یریکارگ به
 افزار به خود اختصاص داده است.  رسد و رتبه دوم را پس از نرم  نظر می

های عوامل، همه آنها با استفاده از   همچنین به منظور تجریه و تحلیل بهتر هر یک از مولفه
 شده و در جداول زیر ارائهبندی   آل رتبه حل ایده بندی براساس شباهت به راه شاخص اولویت

 اند.  شده

 بندی های زیرساخت و ابزارهای فناورانه با استفاده از شاخص اولویت  بندی مولفه  رتبه -8جدول 

 آل حل ایده براساس شباهت به راه

Ci (di-) (di+) اولویت عامل ها مولفه 

382/2 2320/2 2222/2 
 یکاربردها ویی وسامانه بازشناسی با امواج رادی زان بایبه چه م

 د؟یها آشنا هستمختلف آن در کتابخانه

رساخت یز
و 
 یابزارها

 فناورانه

2 

668/2 2291/2 2292/2 

در  سامانه بازشناسی با امواج رادیویی یعدم استفاده از فناور
آن در ارتباط  یها نهیت شما، چقدر با هزیریکتابخانه تحت مد

 است؟

0 

2203/2 2236/2 2620/2 

ستم ضدسرقت ی)مثل س ییها زان استفاده از فناورییبه چه م
و...( در عدم استفاده از سامانه بازشناسی  یسیمغناط یها وتگ

 موثر است؟ با امواج رادیویی

3 

توان نتیجه گرفت که با   ( می2دست آمده در جدول ) ( بهCiبا توجه به مقادیر بازه اطمینان )
های زیرساخت   بندی مولفه  آل، رتبه حل ایده اهت به راهبندی براساس شب استفاده از شاخص اولویت

 و ابزارهای فناورانه به ترتیب اولویت به صورت زیر است:
ت شما چقدر با یریدر کتابخانه تحت مد عدم استفاده از سامانه بازشناسی با امواج رادیوییـ 

 آن در ارتباط است؟ یها  نهیهز
ها آشنا  مختلف آن در کتابخانه یامواج رادیویی و کاربردهازان با سامانه بازشناسی با یبه چه مـ 

 د؟یهست
و... در عدم  یسیمغناط یها  ستم ضدسرقت و تگیمثل س ییها  یزان استفاده از فناوریبه چه مـ 

 استفاده از سامانه بازشناسی با امواج رادیویی موثر است؟
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 بندی ه از شاخص اولویتافزار با استفاد های عامل نرم بندی مولفه رتبه -9جدول 

 آل حل ایده براساس شباهت به راه

Ci (di-) (di+) اولویت عامل ها مولفه 

299/2 2232/2 2322/2 
زان امکان یمورد استفاده کتابخانه شما به چه م یا افزار کتابخانه نرم

 دهد؟ یم ینیماش یخوان قفسه

 افزار نرم

2 

668/2 2223/2 2201/2 
ستم یزان سیمورد استفاده کتابخانه شما به چه م یا افزار کتابخانه نرم

 کند؟ یت میریامانت کتابخانه را مد
0 

029/2 2030/2 2021/2 
 یها مورد استفاده کتابخانه شما چقدر با نمونه یا افزار کتابخانه نرم

 سامانه بازشناسی با امواج رادیویی موجود در بازار انطباق دارد؟
3 

توان نتیجه گرفت با استفاده   ( می1دست آمده در جدول ) ( بهCiاطمینان )با توجه به مقادیر بازه 
افزار به  های عامل نرم  بندی مولفه  آل، رتبه حل ایده بندی براساس شباهت به راه از شاخص اولویت

 ترتیب اولویت به صورت زیر است:
ت یریامانت کتابخانه را مدستم یزان سیمورد استفاده کتابخانه شما به چه م یاافزار کتابخانه نرم

 کند؟  یم
 دهد؟  یم ینیماش یخوان  زان امکان قفسهیمورد استفاده کتابخانه شما به چه م یاافزار کتابخانه نرم
سامانه بازشناسی با امواج  یها مورد استفاده کتابخانه شما چقدر با نمونه یاافزار کتابخانه نرم

 رادیویی موجود در بازار انطباق دارد؟ 
 بندی های عامل نیروی انسانی با استفاده از شاخص اولویت بندی مولفه رتبه -12جدول 

 آل حل ایده براساس شباهت به راه

Ci (di-) (di+) اولویت عامل مولفه ها 

329/2 2398/2 2000/2 
کارکنان کتابخانه شما در مورد  یمیزان دانش و آگاه

 فناوری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی

روی نی
 انسانی

2 

020/2 2012/2 2019/2 

سامانه  یموارد )گزارش کارشناس فن یرگذاریزان تاثیم
منابع  یزیر  بازشناسی با امواج رادیویی، تخصص در برنامه

ت ارشد، حمایت دولتی و...( در یریت مدیکتابخانه، حما
 انتخاب سامانه بازشناسی با امواج رادیویی

3 

020/2 2038/2 2211/2 

همچون: سرعت در ارائه خدمات، درستی و دقت  ییایمزا
در انجام خدمات، پیشرفت قابل مشاهده، بهبود مدیریت و 

سازی  زان با انتخاب و پیادهیکاهش نیروی انسانی به چه م
 شود؟ یسامانه بازشناسی با امواج رادیویی حاصل م

0 

توان نتیجه گرفت که با   (، می01دست آمده در جدول ) ( بهCiبا توجه به مقادیر بازه اطمینان )
های عامل   بندی مولفه  آل، رتبه حل ایده بندی براساس شباهت به راه استفاده از شاخص اولویت
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 نیروی انسانی به ترتیب اولویت به صورت زیر است:
سرعت در ارائه خدمات، درستی و دقت در انجام خدمات، پیشرفت قابل  :همچون یاییمزا

سامانه  یساز  ادهیزان با انتخاب و پییت و کاهش نیروی انسانی به چه ممشاهده، بهبود مدیر
 شود؟  یحاصل م بازشناسی با امواج رادیویی

گاه کارکنان کتابخانه شما در مورد فناوری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی به چه  یدانش و آ
 میزان است؟

زشناسی با امواج رادیویی، تخصص در سامانه با یموارد )گزارش کارشناس فن یرگذاریزان تاثیم
ت ارشد، حمایت دولتی و...( در انتخاب سامانه یریت مدیمنابع کتابخانه، حما یزیر برنامه

 بازشناسی با امواج رادیویی.
 کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی های عامل ضرورت به بندی مولفه رتبه -11جدول 

 آل حل ایده براساس شباهت به راه بندی با استفاده از شاخص اولویت

Ci (di+) (di-) اولویت عامل ها مولفه 

سامانه بازشناسی با امواج  ید بودن فناوریجد 280/2 2/2029 613/2
تواند بر استفاده نکردن از آن  یچقدر م رادیویی

 موثر باشد؟ یعموم یها در کتابخانه

ضرورت 
کارگیری  به

سیستم 
سامانه 

بازشناسی 
با امواج 
 رادیویی

2 

 یمرحله قرارگیری کتابخانه در انتخاب و اجرا 2310/2 2020/2 0120/2
 فناوری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی

0 

انتخاب سامانه بازشناسی  یل براین دلیتر قاطع 2081/2 2288/2 388/2
ن ارائه ییبا امواج رادیویی در کتابخانه: سرعت پا

، انیمشتر یها ش درخواستیافزا ،اطالعات
ع منابع و یتوز یگستردگ، یانسان یرویکمبود ن

مفقود شدن اسناد  ،منابع ینه نگهداریهز ،اسناد
 کنترل منابع ، و مدارک

1 

دن به هدف انتخاب سامانه یرس یزمان الزم برا 2031/2 2319/2 200/2
 کتابخانه  یبرا بازشناسی با امواج رادیویی

6 

استفاده کاربرد سامانه بازشناسی با ن یشتریب 2012/2 2312/2 290/2
های امانت،  در کتابخانه در بخش امواج رادیویی

 ت یریو مد یسینو فهرست

2 

گذاری اطالعات مربوط به خدمات  اشتراک 2238/2 2203/2 162/2
سازی سامانه  پس ازانتخاب و پیاده یا کتابخانه

 بازشناسی با امواج رادیویی

3 
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توان نتیجه گرفت که با   ( می00دست آمده در جدول ) ( بهCiاطمینان ) با توجه به مقادیر بازه
های عامل   بندی مولفه  آل، رتبه حل ایده بندی براساس شباهت به راه استفاده از شاخص اولویت

کارگیری سیستم سامانه بازشناسی با امواج رادیویی، به ترتیب اولویت به صورت زیر  ضرورت به
 است:
 فناوری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی. یری کتابخانه در انتخاب و اجرامرحله قرارگی 
 تواند بر عدم استفاده از آن در   ید و نو بودن سامانه بازشناسی با امواج رادیویی چقدر میجد

 باشد.  یران موثر میا یعموم یها کتابخانه
 گذاری اطالعات مربوط به خدمات کتابخانه اشتراکسامانه  یساز  ادهیانتخاب و پپس از  یا

 بازشناسی با امواج رادیویی. 
 انتخاب سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه. یل براین دلیتر  قاطع 
 ها.  ن استفاده و کاربرد سامانه بازشناسی با امواج رادیویی درکتابخانه در بخشیشتریب 
 کتابخانه.  ینه بازشناسی با امواج رادیویی برادن به هدف انتخاب سامایرس یزمان الزم برا 

 گیری . نتیجه5

افزار  شهر کرمان از نظر نرم یعموم یها  آمده مشخص شد که کتابخانه دست  براساس نتایج به
ت یساخت و ابزارهای فناورانه، به میزان متوسط قابل  طور کامل و از نظر زیر مورد استفاده، به

را دارند. به تعبیر دیگر، تجهیزات فناورانه در این  ی با امواج رادیوییسازی سامانه بازشناس پیاده
ها  توانند از این سامانه پشتیبانی کنند. این یافته با نتایج تعداد قابل توجهی از پژوهش ها می کتابخانه

( و کومار و ساجیث 2107(، گوپیناث )2107دارای اشتراک است. از جمله مطالعات هینگرا )
 سو با این یافته هستند. ( هم2101)

الزم و مورد نیاز برای  یتوان گفت که این عامل آمادگ می یانسان یرویاز نظر ترکیب و شرایط ن
پذیری،  سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را ندارد. این امر نیازمند آموزش، تطبیق یساز ادهیپ

زم برای انجام کارهای کتابخانه های تخصصی و نیز مهیاء کردن فضای شناختی ال تقویت توانایی
( و 2102در ارتباط با این سامانه است. این یافته با نتایج پژوهش آدنیران، زوبایرو و اونیداره )

گاه2101اوموادونی ) بر  سازی کتابداران کتابخانه دارای اشتراک است. عالوه ( از منظر پذیرش و آ
جام خدمات، پیشرفت قابل مشاهده فعالیت هایی مانند درستی و دقت در ان آن، توجه به مولفه

ای کارکنان، بهبود مدیریت و کاهش نیروی انسانی برای خدماتی که توسط سامانه پشتیبانی  حرفه
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کارگیری این سامانه در نظر گرفته شده است. این یافته با نتایج پژوهش  شود، ازجمله تاثیرات به می
 ( دارای اشتراک است. 2120اران )( و نیز پرابها و همک2121زولکیپالی و نوح )

 یهای عموم  در کتابخانه سامانه بازشناسی با امواج رادیویی یریکارگ همچنین نتایج بررسی به
گیری از امکانات  دهد که از منظر مدیران و کتابداران، انجام این فرایند و بهره شهر کرمان نشان می

سازی سامانه  راهکارهای اجرایی پیاده توان براساس آن به رسد و می  به نظر می یآن ضرور
( و شهید 2101بازشناسی با امواج رادیویی اقدام کرد. این مورد با نتایج پژوهش کومار و کومار )

 سو است.  ( هم2121)
ها، با   مورد استفاده کتابخانه یا  افزار کتابخانه  ن نمره محاسبه شده، انطباق نرمیانگیبا توجه به م

دهد  یج نشان میباشد. نتا  موجود در بازار مطلوب می ه بازشناسی با امواج رادیوییسامان یها نمونه
های مهم کار با سامانه در کنار  رد. قابلیتیانجام پذ ید با دقت و مطالعه کافیافزار با که انتخاب نرم

قرار گیرد. باید مورد توجه  1ها از جمله فناوری رمزینه و یا رمز کیوآ پذیری با دیگر برنامه انطباق
با  یادیها حاکی از آن است که سامانه بازشناسی با امواج رادیویی تا حد ز همچنین یافته

 ۀهای دیگر نیز با یافت کتابخانه ۀهای متعددی دربار ت انطباق دارد. پژوهشیموجود قابل یافزارها نرم
( و 2120)(، شارما 2121های زولکیپالی و نوح ) سو است؛ ازجمله پژوهش این مطالعه هم

  (.2120تامیژماران )

ساخت و ابزارهای   شهر کرمان از نظر زیر یعموم یها  های پژوهش نشان داد که کتابخانه  یافته
سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را دارند. با توجه به  ت پیادهیفناورانه، در حد متوسط قابل

های الزم کافی به نظر  تأمین زیرساختاین نتیجه ظاهرًا اقدامات صورت گرفته تاکنون در 
ها وجود ندارد. به   ها امکان استفاده مطلوب و بهینه از فناوری رسند. بدون وجود زیرساخت  نمی

های مورد نیاز  عبارت دیگر، شرط الزم برای ورود به دنیای فناوری وجود تجهیزات و زیرساخت
ها با استقبال کتابداران مواجه شده است، در   انهکارگیری این فناوری در کتابخ است. از آنجایی که به

های   ریزی  های فیزیکی و ارتباطی آن اندیشیده و برنامه آینده الزم است در زمینه ایجاد زیرساخت
( و نیز چادهاری 2102های پژوهش هوالمانی و مدار ) الزم صورت گیرد. این نتایج با یافته

 ( دارای اشتراک است. 2101)
                                                           

1. QR code 
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ها معتقدند که یکی از   ج پژوهش مشخص شد، کتابداران کتابخانهیکه از نتاگونه  همان
 یرویترین عوامل استفاده از سامانه بازشناسی با امواج رادیویی، مسائل مربوط به آمادگی ن مهم
کارگیری سامانه را  است. با این وجود نتایج نشان داد که نیروی انسانی آمادگی کامل برای به یانسان

 ییز آشنایل نین دلیت قرار گرفته و به همیتر مورد عنا آن کم ییو اجرا یاتی، ابعاد عملنداشتند
 6/14دهد   طوری که نتایج تحقیق نشان می ه و ساده بوده است. بهیکتابداران در حد اطالعات اول

گاه امعه اند و درصد بسیار پایینی از ج  درک اصول اولیه این فناوری را داشته یدرصد آنان، تنها آ
گاهی کامل و جامعی نسبت به آن داشتند. نتایج برخی پژوهش سو با این پژوهش  ها هم آماری آ

 (.2102( و کانکار و آززا )2102آدنیران، زوبایرو و اونیداره ) ۀاست؛ از جمله مطالع
است،  یاز فناور یریگ در بهره یاز مسائل اساس یکی یانسان یرویبا توجه به اینکه بحث ن

کتابداران و  یها ت مهارتیتقو یط مناسب برایجاد محیه آموزش و ایالزم است در سا بنابراین
گاه یبرا یزیر این کمبود مرتفع گردد. ضرورت برنامه یرسان متخصصان اطالع و  یبخش یآ

 یها تید در رئوس فعالیرا، با یموثر ین فناوریاز چن یریگ ت بهرهیان اهمیآن، در کنار ب ییشناسا
د. این امر به یران مجموعه را ارتقاء بخشیداد تا بتوان سطح شناخت کتابداران و مد قرار یا حرفه

گسترش فرهنگ استفاده از سامانه یاری خواهد رساند. ارائه اطالعات تخصصی بهتر است که به 
افزای انجام  صورت کاماًل کاربردی و عملیاتی در محیط فعالیت کتابخانه و منطبق با امکانات نرم

( دارای 2102( و هوالمانی و مدار )2107ین مورد با بخشی از نتایج پژوهش یوسف )شود. ا
 اشتراک است. 

سازی   پیاده یبرا یا  اند که فعاًل برنامه گویان بیان کرده درصد از پاسخ 21همچنین بیش از 
سی با امواج سامانه بازشنا استفاده از یسامانه بازشناسی با امواج رادیویی وجود ندارد. لذا، دورنما

دانند و  یل مالی مربوط میل این امر را به مسایآنان نامشخص است. آنان بارزترین دل یبرا رادیویی
( و 2101کاربرد آن صورت نگرفته است. اوموادونی ) یبرا یز همچنان اقدامیل نین دلیبه هم

ن خصوص بیان های خود نتایج نسبتًا مشابهی در ای ( نیز در پژوهش2120رانجانی و همکاران )
 اند.  کرده

های عمومی شهر کرمان دالیل و   کارگیری این فناوری در کتابخانه گویان، به اما از نظر پاسخ
کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه، به ترتیب اولویت، کنترل  ضرورت به

ن ارائه اطالعات است. ییپاان و سرعت یمشتر یها ش درخواستی، افزایانسان یرویمنابع، کمبود ن
چتری و  ۀ( از نظر تاثیر اجتماعی سامانه بر کاربران و مطالع2121پژوهش دورونینا و موراشکو )



 414 رادیویی... امواج با بازشناسی سامانه کارگرییبه سنجیامکان

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

سویی و اشتراک  ها دارای هم کیفیت خدمات مبتنی بر منابع با این یافته ۀ( از جنب2101تاکور )
 است. 

 پیشنهادهای پژوهش .6

گاهی بیشتر براآموزشی، کار یها برنامه ی( اجرا0 مناسب کتابداران با  ییآشنا یگاهی و آ
 یزان شناخت آنان نسبت به کاربردهایسامانه بازشناسی با امواج رادیویی برای افزایش م یکاربردها

 آن.

منتخب و  یها از کتابخانه یدر بعض ین فناوریا یانداز راه یژه برای( در نظر گرفتن بودجه و2
 گشا باشد. تواند راه یم یاز منابع اطالعات یا بخشی

مورد نظر، ابعاد و جوانب کاربرد و  یفناور یها با توجه به کاربردها ت کتابخانهیری( مد3
سامانه بازشناسی با امواج  یریکارگ ساختن به ییاجرا یآن را در نظر گرفته و تالش کنند تا برا ییکارآ

کتابخانه مشخص سازند تا  ین را براآ یینها یمدون صورت گرفته و کاربردها یزیر رادیویی برنامه
 مورد نظر حاصل شود.  یور در صورت استفاده از آن، حداکثر بهره

های سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در حوزه فعالیت امانت،  ( استفاده از تمامی قابلیت4
 است. ستمین سیا یایمناسب که از مزا یو دسترس  ان مجموعهیع در میسر یابیو باز یسازمانده

بوده و به  یادیت زیاهم یمدت از نظر کاربران دارا یمدت و طوالن انیم یزیر ( بحث برنامه1
بلندمدت استقرار سامانه بازشناسی با امواج  یزیر همین دلیل بهتر است که در ارتباط با برنامه

 رد.یانجام پذ یتر یت جدیرادیویی فعال
  برعهده دارد. به یریگ مین نقش را در تصمیر، باالتیت عالیریدهد که مد یج نشان می( نتا6

ران ارشد جلب شده تا یاست تا نظر مساعد مد یتیریشتر با سطوح مدیاز به تعامل بین جهت نیهم
 همراه باشد.  یریگ میتصم یبا موافقت سطوح باال یت موارد کارشناسیضمن رعا یریگ میتصم

ش در ارائه خدمات، یواج رادیویی باعث افزاو استفاده از سامانه بازشناسی با ام یریکارگ ( به7
شود. دالیل  یجه بهبود خدمات و در نتیجه بهبود عملکرد میودقت انجام خدمات و در نت یدرست

ش سرعت در ارائه خدمات، ینه، افزایمهم باید برای مدیریت کالن مشخص شود: کاهش هز
ت و نظارت، کاهش حجم یریدو دقت درانجام خدمات، بهبود در کیفیت خدمات، بهبود م یدرست

 کلی کتابخانه.  یور ش بهرهیجه افزایو در نت یانسان یرویره شده، کاهش نیمنابع و اسناد ذخ
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