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 ( الموجات الالسمكية في مجال االعارةRFIDتقنية ) استخدام
 الحسن جواد الزبيدي منى عبد د.

 اآلدابالجامعة المستنصرية/ كمية 
 -:دراسةمشكمة ال - 1-1

مثل الكتب والمجالت واالقراص  ثقافيةمن سرقة موادىا ال عراقيةومنيا المكتبات ال عربيةتعاني اغمب المكتبات ال
د الباحث لذلك وج مشكمةمبالغ كثيره لذا يجدر عمى المكتبات وضع حمول ليذه ال مكتبةوالكاسيتات مما يكمف ال ميزريةال

 .ثقافية( الحديثو والتي تسيطر عمى استعارة المواد الRFIDتطبيق تقنية )
 -اهمية الدراسة: 1-2

والتي يمكن وضعيا في كعب  صغيرةوحجميا ال سمكية( ذات الترددات الالRFIDمن اىمية تقنية ) دراسةتأتي اىمية ال
 في المكتبات. لكترونيةوالمواد اال ستعيرةالكتاب ومبدأىا ىو مراقبة الكتب الم

 -تيدف الدراسة الى: -:دراسةاهداف ال -1-3
 ( RFIDالتعرف عمى تقنية ) -1
  تقنيةالتعرف عمى انواع ىذه ال -2
 يا في المكتبات من وجية نظر امين المكتبة والمستفيد.استخدامفوائد  -3
  تقنيةىذه ال استخداممجاالت  -4
  -فرضيات الدراسة: -1-4

 االعارة ناك عالقة بين سرقة المواد الثقافية وبين اجراءات عمميةى -1
ىناك عالقة بين حاجة المستفيدين لمصدر معين )يكون الطمب عميو كثير(وبين اجراءات االعارة التقميدية او  -2

 .الذاتية
 -ادوات جمع البيانات: – 1-5
 مقابمة مع امين عام المكتبة المركزية لجامعة بغداد-1
 بمة مع امين عام المكتبة المركزية لمجامعة المستنصريةمقا -2
 استمارة عمى عينة عشوائية من الطمبة الذين يرتادون المكتبات المركزية  150تم توزيع -:استبيان-3
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 -:RFIDهية تقنية ما -2
تستعمل موجات وىو تعبير عام لمتقنيات التي  Radio Frequency Identificationوىو اختصار لمصطمح 

 مختمفةال ثقافيةال وعيةالكيانات واال tracingاو لتتبع  identifyلمتعرف االوتوماتيكي  Radio wavesالراديوا الالسمكية 
وىذا الجياز عباره عن  (RFID tags) عمى جياز يدعى عتمادبشكل تمقائي باال يويةكما تعرف بأنيا تحديد ال، (1)الياً 

 او المنتجات او االنسان تحتوي عمى شريحة مصنوعو من السميكون وىوائي ثقافيةادراجيا بالمواد اليمكن  صغيرةرقائق 
 .(2)لكي يستطيع استقبال البيانات وارساليا من خالل موجات الراديو (انتينا)

واسطة الترددات او تعريف اليوئو ب (لكترونيةالوسيمات اال) وتعرف ايضًا بأنيا تكنموجيا التعريف بترددات الراديو او
او يظم التعرف بالموجات  التردديةاو الشرائح الذكية او ممصقات التحقق بالموجات  لكترونيةاو المحاسيس اال الراديوية

 .بموجات الرديو او تكنولوجيا الرقاقات الالسمكية يويةالالسمكية او تكنولوجيا تحديد ال
  سمكيةالال( او تكنموجيا الرقات RFIDلمحه تاريخيه عن تقنية ) -2-1

اداة تجسس لصالح االتحاد السوفيتي  باختراعالذي قام  (ليون يترمن) الى العالم تقنيةىذه ال استخداميرجع تاريخ 
الذي يقوم بالتقاط حجاب حاجز  الصوتيةمع االمواج  المدمجةحيث يقوم بأرسال موجات الراديو  (1946) السابق عام
مما يؤدي الى تغير حالة قارئ الذبذبات والذي بدوره ينظم ذبذبة االرسال المنعكسة  ويتذبذب بفعميا الضوئيةالموجات 

الختراع بطاقات التعريف  بالمقدمةبالرغم من ان ىذه االداة كانت جياز تنصت سري سمبي وليس بطاقة تعريف مما جعميا 
لكن ال توضح اين  (1920) منذ عامموجوده  تقنيةوىناك مصادر اخرى تشير بأن ىذه ال، (2)(RFID) بموجات الراديو

لمتعرف عمى  (1939) في طائراتيا عام تقنيةت ىذه الاستخدمكانت تستخدم وتشير بعض المصادر بأن بريطانيا كانت قد 
 لتقنية (ماريو كاردولو) من قبل العالم المتحدةسجمت اول براءة اختراع في الواليات  (1973) وفي عام ،الصديق والعدو

(RFID)  وىو جياز استقبال وارسال اذاعي سمبي يحتوي عمى ذاكرة الجياز االول يعمل بواسطة اشارة استجواب يحتوى
ميناء ) اليدف منو حساب الخسائر وقد عرضو عمى سمطة (بت 16) عمى جياز ارسال واستقبال بذاكره سعتيا

العممي عام  (los alados) في مختبر (الفريدو  تروبر ، ستيفن) ىو كل من العالم تقنيةول من طبق ىذه الأو ، (3)(نيويورك
الصوت والضوء كوسط ناقل في وسائل النقل  استخدامغطت استعماالت موجات الراديو ب (1974) م وفي عام1973

 .واالمن والطب المصرفيةواالعمال 
 RFIDانواع رقاقات -2-2

 :(4)وىي ةطاقًا عمى مصدر الاعتمادوتصنف الى ثالثة انواع رئيسية 
ًا عمى مبدأ اعتمادم( 100) وتعتمد ىذه الرقاقات عمى بطاريو مما يمكنيا من التواصل عمى بعد -:النشطةالرقاقات  -1

مع وحدة ارسال خاصو مما يجعميا قادره عمى  متكاممةكما ان بعضيا مستقل تمامًا عن حقل القارئ اذ انيا ، الترددات
 .تالتواصل لمسافة عدة كيمومترا

بيذه الرقاقات الى عدة امتار  الخاصةتعتمد عمى بطاريو وىو ما يحد من قدرة االرسال  وىذه ال -:الخاممةالرقاقات  -2
  العاليةالترددات  استخدامفقط ب

غير  الطاقةولكن ىذه ) خاص بيا طاقةمصدر  يفا مادةاعتب النشطةوىي تشبو الرقاقات  -الرقاقات شبه الخاممة: -3
لذلك يقتصر اليوائي عمى ارسال واستقبال  ونتيجة الشريحةمثبتو داخل  البطاريةاذ ان  (عممو لتراسل المعموماتمست

 .السرعةالمعمومات مما يتمكن ايجابيًا عمى 
 (4)في المكتبات المستعممة RFIDنوع الرقاقات  -2-3
لمحجم الصغير من البيانات ويمكن  ميكاىرتز وىذه مناسبو (13.56) تستعمل في المكتبات رقاقات ذات تردد عال   

 Iso18000. Part 3 –madelقراءتيا عمة مسافة عدة اقدام والتي تطابق المعيار 
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 RFIDمكونات تقنية  -2-4
 (5) -:تتركب ىذه التقنية من

 التي توضع فيو  ثقافيةال المادةتحتوي عمى معمومات  (micro chip) شريحة دقيقو -1
 التردديةموجات الراديو  استخداملى جياز قارئ بىوائي وىذا يقوم بنقل المعمومات ا -2
 ثقافيةال المادةواليوائي ويمكن لصق الرقائق عمى كعب  الشريحةحافظة تحفظ كل من  -3

 : RFIDمبدأ عمل تكنموجيا  -2-5
ي عمى ىوائ صغيرةوتحتوي ىذه الرقاقات ال ثقافيةيمكن تثبيتيا عمى الكتب والمواد ال طاقةفي ب RFIDتتمثل رقاقات 

 الموجات المغناطيسية باستقبالثم يقوم ىذا اليوائي  طاقةالستقبال الموجات وىو عمى شكل سمك رفيع ممفوف داخل الب
والتي بدورىا تبدأ عممية البث الالسمكي نحو  طاقةداخل الب الموجودة لكترونيةاال الدائرةويشغل  قراءةعن جياز لم صادرةال

 طاقةعمى مصدر  يال تحتو وىذه الرقاقات  النيايةفي  الشبكةى جياز الحاسوب او القارئ وتصل المعمومات عند نقميا ال
 الكيرومغناطيسيةالموجات  طاقة استخداماذ تقوم ب ثقافيةال المادةوىو ما يسيل وضعيا عمى  (بطاريو مثال) خاص بيا

الى بيانات رقميو قابمو  طاقةمن الب الواردةة وبعد ذلك يقوم القارئ بتحويل االشارات الالسمكي، قراءةعن جياز ال صادرةال
 (6)لمتعامل بالحاسوب حيث تتم معالجتيا بالبرامج

 
 RFID:-(7)فوائد تقنية  -2-6
  المكتبيةسرعو تعريف وتتبع المواد  -1
 واالنذار( الحمايةفي مجال االمن ممكن ان تستخدم في اجيزة ) تخزين معمومات االمن -2
دون اكتشاف سرقتيا مثل  مكتبةالتي يسيل الخروج بيا من ال المكتبية رقو الموادمتوافق الكتشاف س امداد الرقاقات -3

 وشرائط الفيديو ، المكتنزةاالقراص 
 االختزان في الوقت االداري المصاحب مع عمميات اعادة التخزين وادارة االرقف ووظائف الجرد االخرى  -4
 الواحد الرقاقةومات حيث يمكن تغير وتحديث معم RFIDعمى الرقاقات الكتابةاعادة  -5
  ثقافيةال المادةمعمومات كافيو عن  الذاكرةتخزن رقاقة  -6
 خاصية التشغيل السريع حيث غير مطموب بصيص من الضوء  -7
 بسرعة وبدون لمسيا او تنزيميا عمى االرقف ثقافيةعمى المسح الضوئي وقراءة ارقام تعريف المواد ال القدرة -8
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 وتسجيل الرد  الخارجية اإلعارةعمميات ل الذاتية باإلعارةالسماح لممستعير  -9
اصبحت كل عمميات االعارة الخارجية وتسجيل الرد بسيطة جدا لكل من المستعير وموظف االعارة كما يمكن  -10

 ترفيفيا فور اعادتيا لممكتبة بسيولة وبسرعة إلعادةااللي  الفرز بأجيزةلمرقاقات ربطيا 
 واكتشاف الترفيف الخاطئ تساعد ىذه الرقاقات في اعمال الجرد  -11

 
 
 RFID(8)تقنية  استخداممجاالت  -2-7
 في المكتبات لتحديد اماكن الكتب وتم بالفعل تطبيقيا في الكثير من المكتبات  -1
وقد تم بالفعل تطبيقيا عمى طمبة واليو تكساس مما ، يويةلمعرفة مكان تواجد صاحب ىذه ال (يويةال) في بطاقات -2

 القوانين قييسمح لممكاتب بتطب
في لوحات السيارات لتحديد اماكن تواجدىا وتحركاتو وىذا ما تم بالفعل تطبيقو في المممكة العربية السعودية في اطار  -3

 جيودىا الحديثة
 
 
 
 
 
 
 
 الحج ألبحاثاقتراحو في معيد خادم الحرمين الشريفين  مما تفي التعرف عمى الحجاج وىذ  -4
في تقديم حمول التخزين الرقمي لمممفات ولمبيانات ستطور اسموبًا  stysenن في مجال حفظ المعمومات فشركة ستايس -5

 عن بعد  السرقةوبالتالي تأمين محتوياتيا وحفظيا من  تقنيةفريدًا في تأمين وسائط التخزين بيذه ال
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لتزيد من  التقميديةجوازات السفر بدأت محاوالت عده في دول العالم تغيير فكرة جوازات السفر وتأشيرات الدخول  -6
وتثبيتيا بالجواز او التأشيرة وتخزين معمومات  RFIDتقنية  استخدامواالمان والتحقق من االشخاص اذ ممكن  الرقابة

 امام المراقب  الصورة إلظيارتتم قراءة المعمومات  المراجعةالمسافر وصورتو وعند 
 من خالل البطاقات  المارةفي اجيزة الحماية واالنذار التي تراقب المداخل وتتعرف عمى  -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجال متابعة االمتعة بالمطارات -8
 بطاقات اليوية لمعرفة مكان تواجد صاحب اليوية المعنية -9

 لوحات السيارات لتحديد اماكن تواجدىا وتحركاتيا  -10
 الرخصة بشكل الي من التأكدالتعرف عمى الحجاج يمكن اعتبار الرقاقة بمثابة رخصة حج ويمكن لقارئ الرقاقة  -11

 (تطبيقات مالية تطبيقات طبية, تطبيقات امنية ,تطبيقات احصائية,)
السيارات مثال قامت شركة تويوتا بوضع ىذه الرقاقات في السيارات لمتعرف عمى السائق وتعمل تمقائيا بمجرد ان  -12

 يقترب من السيارة
لمصنع خالل عممية التصنيع او التعبئة وعند خروج مراقبة البضائع وبيعيا يتم تثبيت الرقاقات بالمنتج في داخل ا -13

 مرة اخرى عندما تصل البضاعة أوتقر  اثناء مغادره الشاحنة القراءةالمنتوج من المصنع تتم عممية 
 اإلنسان في جسم  -14

ذه ممم. وخزن بي 12ممم ب 2ممم واألخرى 13ممم ب3بكمتا يدية احداىما بمساحة  RFIDفقد قام جرافسترا بزراعة بطاقتي 
البطاقات معمومات عنو لتساعده باستعمال الحاسوب واألجيزة وحتى فتح األبواب من خالل التحقق من ىويتو وعدم السماح 

 لغيرة من استعماليا.



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

424 

 
ىذه التقنية في المجاالت الطبية لحفظ المعمومات عن المرضى  استخدام( تحاول VeriChip) وبعض الشركات مثل
ألطباء في مراجعة تاريخ المريض بمجرد دخول المريض أو زيارتو. ويمكن حتى زراعة ىذه الرقائق إما وعالجيم ومساعدة ا

 تحت الجمد أو في مالبس المريض
 (9) -:مكتبةتوفير االمن لمقتنيات ال -2-8

 مكتبةالتي تحتاجيا ال تيا واعادة برمجتيا مع المعموماتعمى رقاقة ذاكره قويو ممكن برمج (RFID) يحتوي تقنية
 األمنية لألغراضالى جياز خادم منفصل  وال حاجحيث  الرقاقةوتخزين حالة االمن عمى  مكتبةلتعريف وتتبع مواد ال

من تحسين مستوى امن التقنيات من  RFIDوتمكن تقنية  الكيرومغناطيسيةالشرائط  استخداممن المكتبة او  وعيةلمراقبو اال
 (bit) وىذا البت الرقاقةعمى نفس  السرقةمن خالل اضافة بت واحد لكشف  لممادةالمن وحالة ا ثقافيةال المادةخالل تعريف 

  المعارة ثقافيةال المادةاو تسجيل رد  اإلعارة عمميةيمكن اغالقيا وفتحيا خالل 
 (RFID( )10مكان وضع رقاقات ) -2-9

اال انو يوصى بصفو عامو  ةوعيبغض النظر عن اتجاه او اصطفاف المواد او اال RFIDيمكن قراءة محتوى رقاقات 
 يال تحتو التي  CD ،DVD ألقراصبوضع الرقاقات في اسفل الغالف الخمفي الداخمي لمكتاب بالقرب من الكعب وبالنسبة 

عمى العمب  المعياريةعمى محتوى معدني فيتم وضع الرقاقات مباشرة عمى الدوائر الداخمية ليذا القرص ويتم تثبيت الرقاقات 
 المسموعةاو البومات الكتب  الصوتيةالكاسيت  بأشرطة لخاصةا البالستيكية

 
 (11في مجال اعارة الكتب ) RFIDتقنية  استخدام -2-10

وجرد الكتب وذلك بعد ان اجريت تجربو في تتبع حركة االسماك في انيار الدانمارك  اإلعارةفي  تقنيةاستعممت ىذه ال
في تطبيقيا في المكتبات  RFIDقد استثمرت بعض الشركات المصنع لتقنية وذلك في بداية الثمانينات من القرن الماضي و 

 ومبدأىا ىو مراقبو الكتب والمواد 
في المكتبات وقد صنعت ىذه الشركات مجموعو من الرقاقات خصيصًا لمكتب والمجالت  ستعيرةالم لكترونيةاال

 عمييا وتوضع ىذه الرقاقات داخل الكتاب  مكتبةلوكذلك يمكن اضافة شعار ا يةالفيديو والكاسيتات  ميزريةواالقراص ال
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 (12)لهوية المستعير RFIDتقنية  استخدام -2-11

المختمفة من  عارةفي بعض نشاطات المكتبية المختمفة حتي تمكنيا من اداء عمميات اإل (RFID) ت تقنيةاستخدم
عارةجرد و    مكتبةالالكتب بشكل اسيل واسرع لكل من رواد المكتبة وامين  ا 

حتى تكون  ثقافيةال مادةعمى ال RFIDويكون ذلك بتثبيت رقاقات  صميةاأل ثقافيةال مادةبعمر ال RFIDوترتبط تقنية 
قد تشكل خطرًا عميو يتعمق بالتعدي عمى  مساءىاان من  المستعير إالذاتيو من قبل المستعير حمايو لخصوصية  عارةاإل

  تقنيةخصوصية المستعير حيث ان ىذه ال
الى اداء تجسس فقد  لال تتحو وحتى  ئجياز قار قد تمكن قراءتيا من قبل افراد غير مرخص ليم بذلك عن طرق 

 تقنيةدليل ارشادي بعنوان اساسيات خصوصية  2005خالل مؤتمرىا السنوي عام  األمريكيةاصدرت جمعية المكتبات 
RFID  تقنيةوذلك لتنفيذ RFID المستعير من اطالع رواد المكتبات وتوصي  في المكتبات من اجل حماية خصوصية
عمى اية تفاصيل عن  يال تحتو  المحزنةقميل جدًا كما يجب ان تكون البيانات  RFIDبأن يكون مدى قراءة رقاقات  الجمعية

 .حفاظًا عمى خصوصية المستعير ثقافيةال مادةالمستعير وتفاصيل عنوان ال
 في المكتبات  RFIDتطبيقات تقنية  -3
 (13)العالميةفي المكتبات  RFIDتقنية  استخدام -3-1

عمى مستوى العالم فقد قامت بتركيب  (RFID) الفرنسية ىي االشير واالقدم موردي خدمات (TAGS) تعد شركة 
 مكتبةمع مواد ال ممكنوحينما قامت بتقديم اول عممية تعامل  1998في مجال المكتبات والمعمومات عام  تقنيةىذه ال

والتي احدثت ثورة في  (nation library board of sing apore) السنغافورية القومية مكتبةفي ال RFID تقنية استخدامب
 مكتبةىي  (RFID) ت تكنولوجيااستخدمعامو  مكتبةوان اول ، ووسائط المعمومات االخرى بعالم ادارة الكت

(HoogezandSappemeer) عارةبين انظمة اإل يو مااختيار  عارةحيث جعمت عممية اإل رةعافي خدمات اإل اليولندية 
 (%70) وقد خرجت النتائج بأن عارةمن خالل موظفي اإل التقميدية االستعارةبين  وما RFIDعمى تقنية  المعتمدة الذاتية

بتركيب  (tagsys) شركو وقت وصل عدد المكتبات التي قامتالذاتية  عارةفضموا التعاون مع انظمة اإل مكتبةمن رواد ال
 7) ان حوالي (2003) با واسيا واصبح حتى عامو ور أموزعو في كل من شمال امريكا و  مكتبةىي اربعين  (RFID) انظمة
م نجد ان النصيب االكبر لممكتبات التي تطبق انظمة 2010كتاب يعرض لعميات التدوير بالمكتبات وفي عام  (ماليين
RFID  وتعد مكتبة جامعة ىونغ كونغ، واليابان المتحدة المممكةيمييا  األمريكية تحدةالمىو من نصيب الواليات 

(university of hongkong library)  جامعيو تطبق مشروع تكنولوجيا  مكتبةاكبرRFID 1,20) حيث تحتوي عمى 
 (ثقافية مادةمميون 
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 (13)عربيةفي المكتبات ال RFID تطبيقات تقنية -3-2
عدد من المكتبات في الوطن العبي ولكنيا اقل من نظيرتيا في العالم االوربي  RFIDلفعل تطبيق تقنية لقد بدأت با

  :ومن اشيرىا
 (7) وتضم RFIDوقد طبقت تكنولوجيا  المتحدة عربيةوىي من اشير مكتبات االمارات ال :العامةمكتبة بمدية دبي  -1

ويعد ىذا المشروع من اضخم المشاريع التي نفذتيا  ثقافية مادةالف  (300) مكتبات عامو ويبمغ مجموع مقتنياتيا
 ( في الشرق االوسط3m) شركة

  بالشارقةاالمريكية  الجامعةمكتبة  -2
 في االردن  األمريكية الجامعةمكتبة  -3
  القاىرةفي  األمريكية الجامعةمكتبة  -4

 التحميل واالستنتاجات  -العممي: الجانب-4
مة كل من امين عام المكتبة المركزية لجامعة بغداد والمكتبة المركزية لمجامعة لقد تضمن الجانب العممي مقاب

 135 استرجاعاستمارة وتم  150من الطمبة وكان مجموع ما وزع  توزيع استبيان عمى عينة عشوائية المستنصرية وكما تم
 استمارة وفيما يمي تحميل اسئمة المقابمة واالستبيان 

 اء المكتبات المركزيةمقابمة مع امن -4-1
ال تخموا اي مكتبة من ىذه السرقات وال يمكن  فأجابوافي سؤال وجو الييم عن عدد سرقات المواد الثقافية من المكتبة  -أ

 معرفة ما سرق اال من خالل الجرد الذي تقوم بو المكتبات 
الثقافية فقد اجابوا بنعم  رقات المواد(لمسيطرة عمى سRFID) اما السؤال الثاني فكان ىل ترغبون في تطبيق تقنية -ب

 يرغبون تطبيقيا في مكتباتيم 
بان عدد المواد الثقافية  فأجابوااما السؤال الثالث فقد كان بأن قيمة ىذه التقنية زىيد جدا وقيمتو دوالر واحد لكل كتاب  -ج

ع مميون دوالر او اكثر وىذا المبمغ كثير الموجودة في المكتبات تتجاوز الربع مميون مادة ثقافية وىذا يكمف المكتبة رب
 في راييم 

 
 
 
 
 
وفي سؤال وجو الييم عن عمل ىوية لكل من يرغب في استعارة المادة الثقافية وىذه اليوية تحتوي عمى ىذه التقنية -د

 فأجابواكترونيا عن موعد ارجاع الكتب في الوقت المحدد من خالل متابعة الطالب ال والمتأخرينلمعرفة الطمبة المستعيرين 
 تسيل عممية االعارة لكل من الطالب والموظف في نفس الوقت  فإنيابانيم يرغبون بتطبيق ىذه التقنية 

في سؤال وجو الى امناء المكتبات المركزية عن اجور عمل ىوية المكتبة لكل طالب فقد اجابوا بانيا الف دينار لكل  -ه
 صندوق التعميم العالي ىوية وىي اجور رمزية تذىب ايراداتيا الى 
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 -تحميل االستبيان:-4-2
( وكانت االجابة (RFIDتم تحميل اسئمة االستبيان الذي وزع عمى عينة عشوائية من الطمبة التي اخذت لتطبيق تقنية 

  اآلتيك
مى نسبة ىي متوسطة التقميدية( فكانت اع) تضمن السؤال االول عن مستوى طريقة اعارة المواد الثقافية الحالية المتبعة -1

% وكما يوضحيا 13,33جيدة(فكانت ) % وان اقل نسبة عن مستوى تقديم االعارة التقميدية لمذين اجابوا46,66بمقدار 
 (1) الجدول رقم

 ( يوضح مستوى تقديم االعارة في المكتبات1) جدول رقم
 المجموع % ردئ % متوسطة % جيد السؤال

 135 40 54 46,66 63 13,33 18 تقميدية الحاليةهل مستوى تقديم اعارة المواد ال-1
 نستنتج من ذلك بان االعارة التقميدية غير موفية بالغرض وان الحاجة الى تغيرىا ضروري جدا 

% واالجابة بكممة كال نسبتيا 51,85اما السؤال الثاني فكان عن طول اجراءات االعارة فكانت نسبة االجابة بنعم  -2
 (2) الجدول رقم وكما يوضحيا 48,148%

 ( يوضح طول اجرءات المستغرقة في االعارة2) جدول رقم
 المجموع % كال % نعم السؤال

 135 48,148 65 51,85 70 هل تعاني من طول اجراءات اعارة الكتب
 نستنتج من الجدول اعاله بأن طول اجراءات اعارة المواد الثقافية طويمة نسبيا وتحتاج الى التقميص 

 (45) لسؤال الثالث عن الوقت الذي يستغرقو الموظف في تييئة الكتاب لالعارة فكانت االجابة بكممة نعم بمقداروكان ا -3
 (3) طالب وكما يوضحيا الجدول رقم 90طالب في حين ان الطمبة الذين اجابوا بكممة كال ىو 

 
 ( يوضح استغراق الوقت في اعارة المواد الثقافية3) جدول رقم

 المجموع % كال % نعم السؤال
 135 66,66 90 33,33 45 اجراءاتها( تستغرق وقت طويل) هل طريقة اعارة المواد الثقافية

 بشكل سريع لإلعارة وسريعين واعدادىم كافية في تييئة الكتاب نستنتج من ذلك بأن موظفي ىم نشيطين
 ربمقدا بكممة نعم لإلجابةان اعمى نسبة كانت اما السؤال الرابع فكان اذا توفرت ليم طريقة الكترونية فيل تفضميا ف -4

 (4) % وكما يوضحيا الجدول رقم93,33
 يوضح مدى تفضيميم لمطريقة االلكترونية (4) جدول رقم

 المجموع % كال % نعم السؤال
 135 6,66 9 93,33 126 اذا توفرت لك طريقة الكترونية جديدة هل تفضمها 

 لطمبة يفضمون طريقة االعارة االلية اسوة بالمكتبات العالميةبان اغمب ا نستنتج من الجدول اعاله
جميع  (تستغرق وقت قصير وسريعة في اجراءات اعارة الكتب فقد اجابواRFID) اما السؤال الخامس فقد كانت تقنية -5

 (5) العينة بنعم يرغبون في تطبيقيا وذلك لسرعتيا واستغراقيا وقت قصير وكما يوضحيا الجدول رقم
 (تستغرق وقت قصيرRFID) (يوضح ان طريقة5) رقم جدول

 المجموع % كال % نعم السؤال
 135 ___ __ 100 135 ( وقت قصيروهي اسرع من الطريقة التقميدية RFID) تستغرق تقنية
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اعارة ذاتية( دون الحاجة الى ) لإلعارةوفي السؤال السادس فكان حول ىل ترغب ان تقون بنفسك بتييئة الكتاب  -6
 6% وكما يوضحيا الجدول رقم 53,33فكانت اعمى نسبة يرغبون باستعارة الكتاب ذاتيا بمقدار  بإجراءاتياوظف يقوم م

 ( يوضح مدى تطبيق االعارة االلكترونية ذاتيا6) جدول رقم
 المجموع % كال % نعم السؤال

 135 46,66 63 53,33 72 فدون الحاجة الى موظ اعارة ذاتية() هل ترغب ان تقوم بنفسك باستعارة الكتاب
االعارة ذاتيا وذلك  تبإجراءامن خالل الجدول اعاله نستنتج ان مجموعة من الطمبة يفضمون ان يتدربوا عمى القيام 

 موظفون فعال وكأنيملمعرفة ىل ىذه التقنية تساعدىم عمى تمنية ميارتيم 
ب الذي تحتاجو ومستعار من قبل طالب اخر ومن ثم اما السؤال االخير فقد كان ىل تريد ان تعرف متى يرجع الكتا -7

 (7) % وكما يوضحيا الجدول رقم74,74ارجاعو بالسرعة الممكنة فقد كانت اعمى نسبة ىي بكممة نعم 
 ( يوضح متى يرجع الكتاب المستعار7) جدول رقم

 المجموع % كال % نعم السؤال
ة الحاج بأمسهل تريد ان تعرف متى يرجع الكتاب الذي انت 

 وقت بأسرعاليه ومستعار من قبل طالب اخر وارجاعه 
100 74,074 35 25,925 135 

نجازعدتيم مع المقرر الدراسي و  نستنتج من ذلك بان عدد النسخ لكتاب ميم ويحتاجو الطمبة لمست البحوث بنسخ  ا 
 قميمة ال تغطي الحاجة الفعمية ليم 

 النتائج والمقترحات  -5
 النتائج 5-1

 -:بجممة نتائج ىي دراسةل البحث والتقصي خرجت المن خال
ولكن ذلك يكمف كل مكتبة  (RFID) من خالل المقابمة مع امناء المكتبات المركزية تبين بانيم يرغبون تطبيق تقنية -1

 الن حجم مجموعة المكتبات المركزية كبير نوعا ما اكثر من ربع مميون دوالر
 %93,33التقنية في االعارة بتالفي المشاكل التي تحدث بالطريقة التقميدية ىي اعمى نسبة ترغب تطبيق ىذه  -2
االعارة  عممية إلجراء% متحمسين 53,33من خالل معرفة اراء الطمبة في اجراء عممية االعارة ذاتيا فقد كانت النسبة  -3

 ن المكتبة دون تدخل اي موظف وىي تجربة جيدة وسريعة وسيمة لكل من المستعير وامي بأنفسيم
%يرتادون المكتبة لكي يستعيروا كتاب متمم لممقر الدراسي او لكتابة البحوث ولم يجده في المكتبة 74,74تبين نسبة  -4

وىذا يدل عمى ان اغمب الطمبة ال يعيدون الكتاب الى المكتبة في الوقت المحدد وكذلك قمة عدد ىذه النسخ التي عمييا 
 متى يرجع الى المكتبة كي يستعرهطمب وبحاجة الي معرفة الكتاب 

 المقترحات:-5-2
 -:يأتيما  دراسةتقترح ال

حيث ان  والوطنيةلكل من مكتبات الجامعات  عارةفي قسم اإل سمكيةاو الموجات الال RFID الراديويةتطبق الترددات  -1
 قيمتيا دوالر واحد فقط

اولى في كل المكتبات لتقميل سرقة ىذه المواد الثقافية كمرحمة  في الرسائل واالطاريح والدوريات RFIDتطبق رقاقات  -2
الن الطمب عمييا كثيرا حيث تعد من المصادر االولية وان اغمب المكتبات حجم مجموعتيا كبير ويكمف ميزانيتيا وان 

يزانية اليائمة وكذلك لمطمب الكثير عمييا وىذا ال يكمف م باألعدادليست  الدكتوراهعدد رسائل الماجستير واطاريح 
 المكتبة كثيرا
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( وىو دوالر واحد لكل مادة ثقافية من اجور عمل ىوية المكتبة لكل طالب الذي تؤخذ RFID) دفع قيمة تقنية باإلمكان -3
 ءشيمنو مقابل منحو ىوية مما يساعد عمى دفع ثمن كل تقنية وىذا ال يكمف ميزانية المكتبة 
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