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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



 

 
   احملتوايت    

  

 

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

 وئام صادق جمعة  1

 أ. د. ليث قهير عبد للا 

الّدرس الّصرفي عند األشموني في كتابه شرح أوضح 

 مسّمى ال المسالك
١ 

 أ.د خميس فزاع عمير  23

 م.م معتز محمد جاسم 
 ٢ التكنولوجيا الحديثة وأثرها في تسهيل اللغة العربية 

مثنّى قهيّر عبدللا م. د:  46  

فتح الملك الّرؤوف بشرح نظم ما يتعلّق باألسماء  

واألفعال والحروف، تأليف: أحمد بن شهاب الّدين أحمد  

بن محمد الّسجاعّي المصرّي األزهرّي الشافعّي,  

 هـ(، دراسة وتحقيق1197المشهور بالّسجاعي )ت

٣ 

 شهاب أحمد عبد الرزاق  89

جميل أ. م. د. ظافر خير للا   
 ٤ جموع القلة في سنن البيهقي الكبرى

 بديعة حسن علي  133

 أ. د. بيان محمد فتاح 

ْبَةَ   بي سليماَن داوَد بِْن أَبي َطي المذهب اللُّغويُّ للمقرئ أَ

هـ(، في ضوء كتابه الِهجاء والعلم  223المصرّي )ت 

 بالَخطّ 

٥ 

 أ. م. د. محمد عبد ذياب  154
للتراكيب القرآنية عند مكّي  تعدد المعاني النحوية  

 القيسّي في مشكل إعراب القرآن 
٦ 

 سارة ياسر ذاكر الداموك  173

 أ. د. أسعد عبد العليم السعدي 

هـ( ومنهجه في دراسة االسم   610اإلمام المطرزي )ت 

 والفعل والحرف 
٧ 

 م. د. عمر ثابت يوسف  198

اإلمام الهمام تاج  ِرَسالَةٌ في الجْملَِة الخبَِريَِّة تأليف 

الملة والدين محمد بن محمد اإلسفراييني الشهير  

 هـ( دراسة وتحقيق684بالفاضل )ت

٨ 

 مازن ادهام حمود  219

 أ. د. طه شداد حمد 

توسُُّع المعاني النَّبوية في األدوات اللغوية في كتاب  

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لشمس الدين  

 هـ( 786)تالكرماني 

٩ 

 ١٠ إنترنت األشياء وإمكانية استثماره في المكتبات الجامعية  م.م. ناهي أحمد عويد  249

اتِم فتحي الهيتي  261  م.م محمد َح

 

 العاطفِة في شعر الـمراثي للشاعر سبتي الهيتي  ِصدقُ 

 
١١ 

290 
 نور عبد العزيز عواد 

 أ.م.د. شيماء جبار علي 

 الخطاب في روايات أدهم شرقاوي قوانين 

 تداولية(  دراسة)
١٢ 

 م. د. صدام علي صالح الفراجي  321
المثالية في الشعر اإلسالمي، شعراء عصر الدعوة  

 اإلسالمية . 
١٣ 



350 
 م. سعد صابر نمال 

 ا.م.د. سالم عبد فياض 

البناء المقطعي وأثره في الصورة الفنية عند شعراء  

الموسوعات االدبية .. العصر المملوكي  االندلس في 

 انموذجا 

١٤ 

371 
 م. محمد درع فرحان 

 أ.م.د. مروان كاظم محمد 

 

Crossing Boundaries: Black Women's 

Diaspora in Gloria Naylor's The Women 

of Brewster Place 

١٥ 

 د. عصام صبحي جميل  388
نماذج مختارة من السيرة الذاتية  للشاعرة االسرائيلية  

 راحيل بلوفشتاين من خالل اشعارها 
١٦ 

 قتيبه فرج عبد  411

 مجيد محمد مضعن أ.م.د. 

The Spatial Reading of Synge’s The Shadow 

of the Glen (1903 ( 
١٧ 

 مروه فراس عبدللا  432

 نور سامي خليل 

The Concept of Time in Dylan Thomas’s 

Fern Hill 
١٨ 

 حبيب عبد الستار جبار  454
الرعب لجوستافو أدولفو  الرومانسية المظلمة في قصص 

 بيكير: نظرة على الخط الرفيع بين الحب والرعب 
١٩ 

 عمر غسان متعب  470

 أ.م. فرح عبدالمنعم فتحي 

المرأة والحواس الخمس في شعر جاك بريفير ونزار  

 قباني دراسة مقارنة 
٢٠ 

 رافت ضياء رشاد  481
A Literature Review on Antonymy in 

English 
٢١ 

 م. محمد نظير محمود م.  502
Investigating Iraqi EFL Learners' Mastery 

of Passive Constraints in English 
٢٢ 

 م. زياد انور محمود  523

 

Decision-Making in Translating English 

Slang into Arabic: A Study of Style-Shifting 
٢٣ 

 جمال حمد مطلك  555

النجار أ.د. فراس عبد الرحمن   
 ٢٤ االستبدال من خالل الحذف )المجاز( 

 سامر ضياء الدين خليل  572

 أ.د. عامر مهيدي صالح 
 ٢٥ مصطلحات الثبات العروضي 

 اسامة مبارك شبيب  601

 أ.م.د. محمد نوري عباس 

الصورة الحسية وأثرها في التشكيل الشعري عند شعراء  

 وصف الخيل 
٢٦ 
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 مكانية استثماره في المكتبات الجامعية إو  نترنت األشياءإ
The Internet of Things and investment in university libreries 

 
 م.م. ناهي أحمد عويد

Nahi Ahmed Owaid 

 األنبار األمانة العامة للمكتبة المركزية/ جامعة 
nahi2018@uoanbar.edu.iq 

 المستخلص: 
تهدف الدراسة التعرف على مفهوم انترنت األشياء، وبيان مجاالت استخدامه في المكتبات، 
واعتمدت  تطبيقه.  دون  تحول  التي  الصعوبات  عن  فضاًل  األشياء،  بانترنت  المتصلة  والتطبيقات 

أهداف   لتحقيق  الوصفي  المنهج  على  في الدراسة  المنشور  الفكري  النتاج  على  وباالعتماد  الدراسة، 
المكتبات.  في  األشياء  انترنت  تطبيقات  استثمار  امكانية  الى:  الدراسة  وتوصلت   . الموضوع  حدود 
ومساهمة انترنت األشياء في تحسين األداء والتنبؤ بالمشكالت، والتعرف على اتجاهات المستفيدين،  

من خالل تطبيق انترنت األشياء، ووجود الحاجة لتغيير وتطوير   مع امكانية استحداث خدمات جديدة
مهارات العاملين في المكتبات، فضاًل عن ضرورة توفير موارد مالية لتمكين استثمار انترنت األشياء 
في المكتبات. واوصت الدراسة بما يأتي: تفعيل دور انترنت األشياء في المكتبات، ووضع خطة عمل 

فيها باستثمارها، فضاًل عن تطوير   للمكتبات تحدد  التي ترغب  األشياء والمجاالت  حاجتها ألنترنت 
تطوير  نحو  وتوجيهها  التطبيقات  هذه  من  االستفادة  يحقق  مما  المكتبات  في  العاملين  مهارات 

 المكتبات. 
المفتاحية: األشياء  الكلمات  السريعة    ,انترنت  االستجابة  رمز  التعرف ,  QR Codeتقنية  تقنية 

 RFIDالالسلكي 
Abstract 

This study aims at exploring the concept of the internet of things, its 

uses and applications in libraries. It aims, moreover, to identify the 

difficulties hindering these applications. The study adopts the descriptive 

approach to achieve its objectives utilizing scholarly work published within 

this domain. The findings of the study confirm the possibility of utilizing the 

applications of the internet of things in libraries.  The internet of things can 

participate in improving performance, predicting problems and identifying 
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the users’ orientations. More new services can be established through the 

applications of the internet of things. There is a need to change and improve 

the skills of the staff working in libraries, and the necessity to provide 

financial support to utilize the internet of things in libraries. The study 

recommends the following; activating the role of the internet of things in 

libraries, formulating a work plan for libraries to determine their needs for 

the internet of things and the domains to invest it, and improving the skills of 

staff working in libraries in such a way as to make optimum utilization of 

these applications and direct them to develop libraries.        

Keywords: internet of things, QR Code, RFID.   
 اواًل : االطار العام للدراسة

 :   تساؤالت الدراسة
 جاءت الدراسة لإلجابة عن التساؤالت أدناه:

 ما مفهوم انترنت األشياء؟ .1
 الصعوبات التي تواجه تطبيق انترنت األشياء؟  .2
 مدى استثماره في المكتبات، واهم التطبيقات في هذا الجانب؟  .3

 :  اهمية الدراسة
المادي تمثلت    الواقع  بين  التفاعل  تحقيق  الى  يسعى  األشياء  انترنت  ان  الدراسة  اهمية 

واالفتراضي، وهذا بدوره يساهم في تسهيل عمل المؤسسات وبالتالي يحسن من ادائها ويساعدها في 
مشكالتها. على  والتعرف   التغلب  بالمشكالت،  والتنبؤ  األداء  تحسين  في  األشياء  انترنت  ومساهمة 

اتجاه األشياء، على  انترنت  استحداث خدمات جديدة من خالل تطبيق  امكانية  المستفيدين، مع  ات 
 ووجود الحاجة لتطوير مهارات العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات .

 :  هدف الدراسة 
 جاءت الدراسة للتعريف على:

 بيان مجاالت استخدام انترنت االشياء في المكتبات ومراكز المعلومات . .1
 . المتصلة بانترنت األشياء اتالتطبيق .2
 المشاكل والصعوبات التي تحول دون استخدامه وتطبيقه في المكتبات . .3
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 :  منهج الدراسة
 اتبعت الدراسة المنهج الوصفي. 

 : ادوات جمع البيانات
األشياء    انترنت  موضوع  عن  نشر  الذي  الفكري  النتاج  يأتي  ما  الدراسة  ادوات  شملت 

 والرقمي سعيًا لتحقيق اهداف الدراسة. التقليدي منه 
 حدود الدراسة:

 .  انترنت األشياء في المكتبات : الحدود الموضوعية
 .  المكتبات ومؤسسات المعلومات : الحدود المكانية

 
 الدراسات السابقة:

احمد -1 فرج  في    .  احمد  المعلوماتي  الوعي  آليات  لتعزيز  األشياء  انترنت  تقنيات  استثمار 
المعرفة   مجتمع  في  المعلوماتية  الثقافة  تخطيطية.)مؤتمر  دراسة  المعلومات:  مؤسسات 

 .  2016العربي: تحديات الواقع ورهانات المستقبل( القاهرة: اعلم: 

الهيكلية والبنية  والتطور  والنشأة  المفاهيم  الدراسة  تقنيات    تناقش  بها  تتميز  التي  العامة 
"انترنت االشياء"،واستعراض نماذج من استخداماتها والتحديات التي تواجهها في مؤسسات المعلومات 
والثقافة   الوعي  خدمات  لتطوير  التقنيات  هذه  الستثمار  التخطيط  بهدف  وذلك  تخطيها،  سبل  وبيان 

آفاقه التطرق الستشراف  المؤسسات مع  بهذه  الموضوع المعلوماتية  المستقبلية. وقد فرضت طبيعة  ا 
مؤسسات  تجارب  معالجة  في  المحتوى  تحليل  آليات  على  التركيز  مع  الوصفي  المنهج  استخدام 

 المعلومات العالمية والتي لها خبرات في استخدام تطبيقات انترنت األشياء إلتاحة خدماتها الرقمية. 
 

العمانية    -2 المكتبات  العبدلية متطلبات دخول  ابتسام بنت سعيد الشهومية، رقية بنت خلفان 
في عالم الثورة الصناعية الرابعة والتحديات التي تواجهها: المكتبة الرئيسية بجامعة قابوس 

   https://doi.org/10.5339/jist.2020.8انموذجًا 
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لمكتبات العمانية في عالم الثورة الصناعية الرابعة،  هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات دخول ا
والتحديات التي تواجهها. تم تناول المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس كنموذج في هذه الدراسة  
على   كالتعرف  الفرعية  األهداف  من  بمجموعة  ذلك  تحقيق  وتم  العمانية،  المكتبات  أكبر  باعتبارها 

المكتبات الرئيسية   متطلبات دخول قطاع  المكتبة  الرابعة وجاهزية  الثورة الصناعية  والمعلومات عالم 
المكتبة  تواجه  التي  والتحديات  الرابعة،  الصناعية  الثورة  عالم  في  للدخول  قابوس  السلطان  بجامعة 

الرابعة الصناعية  الثورة  عالم  في  للدخول  قابوس  السلطان  بجامعة  الدراسة    .الرئيسية  واستخدمت 
المزجي الرابعة، وقياس   المنهج  الصناعية  الثورة  العمانية في عالم  المكتبات  لدراسة متطلبات دخول 

التي  التحديات  على  الضوء  وتسليط  لها،  قابوس  السلطان  بجامعة  الرئيسية  المكتبة  جاهزية  مدى 
عينة  من  المعلومات  على  الحصول  في  المقيدة  شبه  والمقابلة  االستبانة  على  اعتمدت  إذ  تواجهها، 

 .ة المتمثلة في موظفي المكتبة الرئيسيةالدراس
 

 ثانيًا: االطار النظري للدراسة 
 إنترنت األشياء 

األشياء انترنت  مصطلح  ظهور  الثمانينيات IOT  (Internet Of Thingsبدأ  اوائل  في  كتطبيق   )
عندما تم توصيل اول جهاز في جامعة كارنيجي ميلون باألنترنت للتحقق من مخزونه لتحديد عدد  

إذ ان بداية االهتمام بهذا  المشر  لم يكن قد صيغ كمفهوم واسع؛  األشياء  أنترنت  المتوفرة لكن  وبات 
( إذ كان يبحث عن طريقة لتحسين اعمال شركة بروكتر 1999المفهوم كانت من قبل اشتون عام )

( بموجات  الهوية  لتحديد  معلومات  وصل  طريق  عن  التجارية  الراديوRFIDوغامبل  )بوغزالة،    ( 
 . (182، صفحة 2019

 
 مفهوم إنترنت األشياء

يمكن تعريف إنترنت األشياء على أنه نظام تفاعل بين العالم المادي والرقمي، يتكون من   
أشياء في العالم الحقيقي ترتبط بأجهزة استشعار متصلة باألنترنت من خالل بنية اتصال سلكية او  
االتصال  لها  يسمح  مما  الذكاء  ميزة  اعطائها  خالل  من  األشياء  وظيفة  تغيير  اتاح  مما    السلكية، 

 والقيام بوظائف عدة  
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(Habeeb, 2020, pp. 228-231) . 
اإلحساس   يمكنه  إذ  المتصلة  األشياء  من  عالم  إلى  يشير  مصطلح  أنه  على  ويعرف 

والتواصل ومشاركة المعلومات حول مليارات األشياء، والتي تكون مرتبطة عبر بروتوكوالت األنترنت 
(IPا ) لعامة والخاصة، وتحتوي هذه األشياء المترابطة على بيانات تم جمعها بفترات منتظمة ثم يتم

القرار للتخطيط واإلدارة واتخاذ  الذكاء  يتيح ثروة من  العمل مما  بدء  في   Ali)  تحليلها الستخدامها 
Najim Abdullah, 2017, p. 1231) . 

يحول    أنه  حل  أي  في  يساعد  مما  وديناميكية  آلية  إلى  وثابتة  يدوية  كونها  من  األشياء 
بما   باألنترنت  ترتبط  التي  والبيئات  األشياء واألماكن  قبل حدوثها، فضاًل عن زيادة عدد  المشكالت 

 يحقق اإلتصال بين األشياء المادية ووجودها الرقمي.
ي يعمل على ربط األشياء فيما بينها  وبذلك يمكن القول أن انترنت األشياء هو: نظام تفاعل 

 باالعتماد على بروتوكوالت معينة، تساهم في تقليل الجهد والوقت وتحسين األداء.
 

 متطلبات انترنت األشياء
 : (10-8، الصفحات 2016)احمد،  يذكر احمد فرج المتطلبات اآلتية

تقوم بجمع ومعالجة البيانات وذلك الستكشاف أية تغير يطرأ كتغير اماكن : التي  اجهزة االستشعار
 المصادر على الرفوف. 

المركزي  بانترنت    :الخادم  المتصلة  الكيانات  من  الواردة  والمعلومات  البيانات  جمع  فيه  يتم  الذي 
 األشياء وتبني حفظها سحابيًا غراض المعالجة المستقبلية.

بمهارة التحكم في البيئة من خالل تطبيقات اجهزة انترنت األشياء، على  الذي يتمتع    :العنصر البشري 
واألزمات  العقبات  تخطي  في  دور  له  ومما  والمستفيدين  التطبيقات  هذه  بين  الوصل  حلقة  اعتباره 
المستقبلية، هذا وأن المكتبات ال يمكنها أن تستمر في مواكبة التغييرات السريعة دون أن تتوافر لديها 

 البشرية المؤهلة. الموارد  
المعايير   الشبكات: على  وباالعتماد  متعددة  تقنيات  باستخدام  األشياء  انترنت  مكونات  ربط  اي 

 والبروتوكوالت وذلك لتوفير اتصال واسع النطاق. 
 برمجيات وسيطة تستخدم لربط الكيانات المرتبطة بانترنت األشياء.   المنصات:
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عن المالية  فضاًل  إليها (2020)العبدلية،    المتطلبات  تستند  التي  الركائز  أهم  من  تعد  والتي   :
للمكتبات استثمارها في   التحول الستخدام انترنت األشياء إذ انها تتيح  التقنيات المكتبات في  اختيار 

 وتنمية مهارات العاملين واالعتماد على التكنولوجيا.
 الجهات المسؤولة عن انترنت األشياء

شبكة   باستخدام  كافة،  الحياة  نواحي  في  استخدامه  يتيح  األشياء  انترنت  أن  اعتبار  على 
كله؛ لكن من خالل  األنترنت، لذا فإن من الصعوبة أن تكون جهة واحدة هي المسيطرة على السوق  

،  2020)عودة،    المعطيات الحالية يمكن أن نحدد أبرز الشركات ذات العالقة بانترنت األشياء وهي
 : (37صفحة 
1. Cisco:   قطاع في  األشياء  أنترنت  تطبيق  استثمرت  التي  الشركات  اوائل  من  تعد  والتي 

 األعمال.
2. Microsoft:  إذ اطلقت مايك( روسوفت نسخة من الويندوزWindows  موجهة ألنترنت )

انترنت   سوت  في  السحابية  والحلول  البرمجيات  قطاع  في  للمشاركة  يؤهلها  مما  األشياء 
 األشياء. 

3. Google:   نتيجة لخبرتها في مجال ذكاء األعمال والبيانات الضخمة فضاًل عن مشاركتها
 في الهواتف المحمولة مما مكنها من المشاركة في سوق انترنت األشياء. 

4. Intel:  ( والتي يمكنها أن تشارك في صناعة األجهزةHardware  بعد أن خاضت تجربة )
 األجهزة المحمولة. كبيرة في هذا الجانب بعد أن فقدت نفوذها في سوق 

عام   اتحاد    2014وفي  قبل OIC  (Open Interconnect Consortiumُأسس  من   )
( لشبكة Google  ،Intel  ،Samsung  ،Broodcomشركات  العامة  المعايير  تحديد  بهدف   ،)

اعتماد  على  االتحاد  ويعمل  بعضها،  مع  التخاطب  من  األشياء  كافة  يمكن  بما  األشياء  انترنت 
( المصمم خصيصًا للعمل على األجهزة ذات الموارد المحدودة COAPبيقات المقيدة )بروتوكول التط

( بروتوكول  البديل عن  ويعد  األشياء،  انترنت  في  المهمة  البروتوكوالت  يجعله من  قد   ( HTTPمما 
 . (2020)الحكيم، 

 الصعوبات التي توجه انترنت األشياء:
 : (193، صفحة 2019)بوغزالة،  تحديد أبرزها بما يأتيوالتي يمكن 
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قد   .1 مما  ثالث  طرف  مع  البيانات  هذه  مشاركة  وامكانية  المستفيد  بيانات  وأمن  خصوصية 
 يؤدي إلى اختراقها.

 التكلفة: االستثمار في تقنيات انترنت األشياء من حيث الميزانية المتوافرة. .2
 لين المدربين وكذلك الوقت المطلوب التنفيذ. العام .3

 : ( 15، صفحة  2019)عبدهللا،  ويضيف احمد عبدهللا
 غياب المعايير التي تنظم مجال جمع وحفظ ونقل البيانات.  .1
 البنية التحتية التي تفتقر لها المؤسسات الستثمار امكانيات انترنت األشياء.  .2
انترنت تخوف   .3 تطبيق  الى  اإلنتقال  من  المعلومات  اختصاصي  عن  فضاًل  المستفيدين 

 األشياء. 

 انترنت األشياء في المكتبات:
اهم  تحديد  يمكن  لذا  المكتبات؛  بينها  ومن  كافة  المجاالت  في  األشياء  انترنت  استخدامات  تعددت 

 : (20-19، الصفحات 2017)الصبحي،  استخداماتها في المكتبات
اتاحة الوصول الى مصادر المعلومات وتقديم معلومات إرشادية إذ يمكن للمكتبات أن توفر  .1

من خاللها خرائط ارشادية ألماكن هذه المصادر على الرف، فضاًل عن تقديم فكرة وافية 
 عن الكتاب ومحتوياته قبل زيارة المكتبة. 

والرد على اإلستفسارات باالعتماد على البرامج التدريبية التي تقدمها  تقديم خدمات التدريب   .2
 المكتبة.

االطالع   .3 من  المستفيد  تمكن  والتي  اإلستباقية  والتنبيهات  اإلشعارات  إرسال  في  استثمارها 
المستمر على جدول اعمال المكتبة وأنشطتها وخدماتها، فضاًل عن امكانية استخدامها في  

 يمكن للمستفيج التوقف عندها وبيان المستخدم وغير المستخدم منها.تحديد المحطات التي 
تساير   .4 عصرية  مؤسسات  المكتبات  يجعل  مما  المعلومات،  خدمات  تسويق  في  استثمارها 

 االتجاهات الحديثة.
في  .5 العمليات  تدفق  تنظيم  خالل  من  األداء  تحسين  عمليات  في  األشياء  انترنت  استخدام 

النماذج ا الـ )المكتبات وتطوير  ( الذي  RFIDلمبتكرة لزيادة االهتمام بالمستفيدين، كما في 
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خالل  من  تسديدها  امكانية  عن  فضاًل  الغرامات،  مقدار  وتحديد  المستفيدين  بتتبع  يسمح 
 األنترنت. 

األشياء   انترنت  فيها  استخد  التي  الخدمات  )ومن  قدمتها    (Book-O-Matخدمة  التي 
)مكتبة هيثسبورو العامة( لميتفيديها لتمكينهم من الوصول التلقائي للمصادر في المكتبة تحت مسمى 
ساعات  خارج  للمستفيدين  وصولها  نطاق  بتوسيع  المكتبة  تقوم  إذ  الذاتية(،  بالخدمة  الكتب  )موزع 

 ( بتقنية  االرتباط  مع  الخدمة،  هذه  خالل  من  االعتيادية  فيRFIDالعمل  يرتادها   (  التي  المناطق 
مستفيدي المكتبة، إال أنها ال تكون في كل مكان إذ تخصص أماكن لتقديمها كمحطات القطارات أو 
المناطق التجارية. ويقوم موظفو المكتبة بتخزين المواد المطلوبة التي يتم حجزها من قبل المستفيدين 

يناس الذي  الوقت  في  الحقًا  عليها  الحصول  يستطيعون  على  الذين  بسيطة  خطوات  خالل  من  بهم 
في اللمس  اليوم  Book-O-Mat شاشة  من  وقت  أي  وفي  المكتبة  موظفي  الى  الحاجة   دون 

 .  ( 5، صفحة 2020)الهنائي، 
 RFIDتقنية التعرف الالسلكي 

من شريحة   RFIDوسيلة لتحديد وتتبع األجسام باستخدام التردد الالسلكي، إذ يتكون نظام   
العالقة   ذات  األخرى  والبيانات  التسلسلي  الرقم  معلومات  يتضمن  صغير  راديو  بهوائي  متصلة 

، وتتم قراءة RFID بالعنصر الذي تم تضمينه فيه بالقرب من الماسح الضوئي )القارئ( الذي يدعم
تحسين األداء فضاًل   معلومات العالقة تلقائيًا وادارتها في قاعدة بيانات المستخدم، مما يساعد على 

المستفيدين مستقبلية الحتياجات  دراسات  تقديم  خالل  من  المشاكل  تالفي  امكانية   ,Akbari) عن 
2020) . 

   QR Code تقنية رمز االستجابة السريعة 
المكتبات واحدة من أبرز المؤسسات الداعمة لعملية التعليم والثقافة. وعليه يمكن القول إن  
إدماج المكتبات ومؤسسات المعلومات لشفرات االستجابة السريعة ينطوي على دافعين أساسين يمكن 

ال المعلومة  ومنح  االفتراضي  والعالم  الحقيقي  العالم  بين  الربط  األفكار:  هذه  في  مناسبة إيجازهما 
اجزاء  بين  مزيجا  الناس  حياة  في  والوثائق  المعلومات  أصبحت  فقد  المناسب.  المكان  في  والمفيدة 
اجزاء  وبين  الخصوص  وجه  على  الرقمية  والمكتبات  االنترنت  شبكة  به  ويقصد  االفتراضي  العالم 
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زات من شأنها أن  موجودة في العالم الواقعي وإن استخدام هذه التقنية جاء نتيجة لما تتمتع به من ممي 
 : (42-41، الصفحات 2017)ميهوبي،  تخدم المكتبات ومؤسسات المعلومات

من  .1 العديد  تقديم  في  استغاللها  من  المكتبات  سيمكن  مما  االستخدامات  متعدد  رموز 
 الخدمات.

 قلة التكاليف. تعتبروسيلة إلدخال وتجميع البيانات تتميز بالبساطة والدقة و  .2
قلة المعوقات الفنية في تصميم وقراءة رمز االستجابة السريعة مما يسهل استخدامه داخل   .3

 المكتبات. 
 جمع المعلومات وعرضها بطريقة سريعة ودقيقة يسهل عملية تبادلها. .4
 سرعة وبساطة استرجاع المعلومات وتخزينها.  .5

 Beaconتقنية البيكون 
منخفضة الطاقة وقليلة التكلفة تنبعث منها اشارات بلوتوث منخفضة  وهي عبارة عن أجهزة   

الطاقة يمكن استقبالها من خالل الهواتف الذكية مما يساهم في فتح عالم من الفرص، إذ تعمل على  
في   المكتبات  في  تطبيقه  ويمكن  التقنية،  هذه  نطاق  في  عند وصولك  والتنبيهات  االشعارات  ارسال 

 : (2020)حسن،  مجاالت عدة أهمها
المدة  .1 انتهاء  بمواعيد  الخاصة  والتنبيهات  اإلشعارات  ارسال  في  يساعد  إذ  اإلعارة:  خدمة 

 المخصصة إلعارة المصادر، فضاًل عن امكانية تجديد هذه اإلعارة وحجز المصادر. 
الرف وذلك عند   .2 يتوافر من مصادر على  بما  المستفيد  اعالم  المستفيد عند امكانية  تواجد 

 رف معين، مما يساعد في معرفة ما يصل من مصادر جديدة إلى المكتبة.
امكانية معرفة الوقت الذي يقضيه كل مستفيد داخل المكتبة وبالتالي معرفة توجهاتهم فضاًل   .3

 عن توجهها نحو تحسين الخدمات.
 معرفة المستفيد بآخر األحداث والمستجدات في المكتبة.  .4
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  النتائج: 
 يمكن ذكر اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة بما يأتي:

 امكانية استثمار تطبيقات انترنت األشياء في المكتبات.  .1
 تساهم في تحسين األداء والتنبؤ بالمشكالت، والتعرف على اتجاهات المستفيدين.  .2
 امكانية استحداث خدمات جديدة من خالل تطبيق انترنت األشياء.  .3
 جة لتغيير وتطوير مهارات العاملين في المكتبات.وجود الحا .4
 ضرورة توفير موارد مالية لتمكين استثمار انترنت األشياء في المكتبات.  .5

 

 التوصيات: 
 بناًء على النتائج اعاله توصي الدراسة بما يأتي:

 تفعيل دور انترنت األشياء في المكتبات. .1
حاجتها   .2 فيها  تحدد  للمكتبات  عمل  خطة  ترغب  وضع  التي  والمجاالت  األشياء  ألنترنت 

 باستثمارها. 
تطوير مهارات العاملين في المكتبات مما يحقق االستفادة من هذه التطبيقات وتوجيهها نحو   .3

 تطوير المكتبات. 
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