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  صلخستالم
 في معرض البیع للمنتجات تطبیق آلیة الترمیز السلعيعرض البحث واقع نشاط است

ضرورة  البحث  بینإذ دار ابن األثیر للطباعة والنشر في جامعة الموصل، المباشر في مدیریة
 ذات الطابع الدولي والموحد،والمستلزمات الدراسیة ترمیز الكتب المعاییر المعتمدة في  باالھتمام

 على أغلفة وعلب الترمیزرؤیة ما دون أخرى من خالل منظمة تعرف على منتجات نھ یمكن الوإ
 البد من تطبیق ھذا الجانب في ھأنونظرًا ألھمیة الموضوع نجد . تي تم تصنیعھالالمنتجات ا

، فضًال عن  العالیة السرعة والدقةدیم تلك اآللیة في تق، لما توفرهالخدمیةجامعة الموصل مراكز 
وجاء ھذا جھد والوقت وسھولة مناولتھا وتجھیزھا في المكان والزمان المحددین، انخفاض في ال

 الدراسة المیدانیة في معرض البیع  الباحث عبرإلیھاالتحلیل التي توصل  نتائج من خالل ما أكدتھ
تطویر ھذه اآللیة في ترمیز الكتب والمستلزمات الدراسیة لما لضرورة أن ھناك  تبین إذ المباشر،

 للبحث عن كل  والذي یسعى دائمًاالزبون وھي ناحیة مھمة ترتبط بسلوك ه من وقت وجھدتوفر
  .ما ھو متمیز

 
 
 
 
 
 
 



   ]٢٤٨ [                                                ... أمهية استخدام نظام الترميز السلعي يف زيادة كفاءة العمل
 

The Importance of Using the Barcode Mechanism in Increasing 
Proficiency Work in Selling Products"  

An Application Study in the Direct Sale Show in Mosul City university'  
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
       

The research shows the situation of applying the mechanism of product barcode in Ibn-
Altheer direct sale exhibition center in the University of Mosul. It shows the equal 
necessity of applying and taking care of the internationally applied standards in assigning 
the books and stationary equipments barcode. Therefore, it is possible to recognize the 
products of each organization through the barcode on stuffs and boxes of the products. This 
topic is so important that it should be applied on other University Service Centers. It will 
have its effect on the speed and high accuracy of doing the work. It will as well save effort 
and time in delivering and supplying on specific time and place. This was approved by the 
researcher through fields study in the direct sale show. Research showed the necessity of 
developing this mechanism in bar-coding the books and stationary equipments due to time 
and effort saving. This is an important aspect related to customer behavior who always 
seeks all that prominent.  

  
  المقدمة

وتطبيق تقنيات الترميز السلعي بات ضرورياً      مفهوم  نرى بأن    بدءذي   ئباد
 نقطـة  إلـى  اإلشـارة نه من الضروري  إف، لذا    الصناعية والتجارية  ؤسساتمالفي  

 ضعيفة   تلك المؤسسات   من قبل  لهذا الموضوع  األهمية الممنوحة    أن وهي   ،أساسية
الترميز السلعي باستخدام أجهـزة     بموضوع   فيما يتعلق    خصوصاً ، درجة كبيرة  إلى

على أغلفة الكتب   ) Barcode الباركود ( الترميز ملصقات ووضع   والقارئالحاسوب  
  فضالً ، فيها وغيرها من المواد في مكتبات كليات جامعة الموصل ومراكز التخزين         

 في هذا المجـال     انية الميد  نالحظ هناك القلة القليلة من البحوث والدراسات       عن ذلك 
 بصورة نادرة في األدبيات المتعلقة باالسـتراتيجيات التـسويقية          إالّلم يتم تناولها    و

بتطبيق هذه  ن رجال التسويق ليسوا مهتمين بدرجة مباشرة        مع مالحظة أ  ومبادئها،  
معرفـة   تطبيق هذه اآللية يمكن      فمن خالل  اآللية التي توفر الوقت والجهد والكلفة،     

 لكـل    والحصة السوقية   وحجم المبيعات، وحجم اإليرادات،    ،ون السلعي مخزحجم ال 
 وبحثنا  والكتب المستعارة، والتقارير الدورية عن المتبقي والنافذ من المخزون،منتج
 في مديرية دار ابن     سية في معرض البيع المباشر     عن الكتب والمستلزمات الدرا    هذا

 التقـارير   إعـداد قيق ذلك من خالل     تح إمكانية ، حيث هناك  األثير للطباعة والنشر  
 والشهرية والجرد السنوي، وهذا كله يوفره برنامج حاسـوبي          واألسبوعيةاليومية  

 متطور يعمل على جهاز الحاسوب، وبامكان تدريب أي شخص للقيام بهذا النشاط،           

Munther Kh. Al-Muhtady 
Assistant Lecturer 

Department of Business Administration  
University of Mosul   
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أداء معـرض البيـع     عكـس   ت تيل األرباح المتحققة ا   نسب استخراج   إمكانيةوكذلك  
لب، ومعالجة األخطاء والحد من السلبيات في        الس أو يجاب نحو اإل  المباشر وتوجهه 
 آلية تطبيق الترميز السلعي يحد مـن العمـل          أن نالحظ    ومن ثم  .العملية التسويقية 

قد يكون هناك خطأ في نقل مواصفات     ذلك  ، فضالً عن    السجالتالروتيني باستخدام   
التقـارير   ن سـجالت  عملية خز  في الجمع والطرح، وأخطاء في       وأخطاءالمنتج،  

 وقد تم التأكيد على هذا      . صعوبة البحث عنها وعرضها عند الحاجة      من ثم وتلفها، و 
 جانـب   إلى بتقنيات الترميز السلعي وتطبيقها،   من خالل المنشورات القليلة المتعلقة      

 أن نرى    من عدمه، ولكن   بالترميز السلعي ذلك محدودية المنهجية الكفوءة الخاصة      
 فـي الـسوبرماركت   كمـا    ،البلـدان العربيـة المجـاورة      بعـض هذا مطبق في    
Supermarket خرى، فـضالً عـن     األخدمية  التجارية و الصناعية و المؤسسات  ال، و

، وأن عمليات الترميز السلعي هـي       ومنذ سنوات ماضية  تطبيقها في الدول األجنبية     
 وبمـا يحقـق ميـزة تنافـسية تكـسبها           ،واألفضل األسهلفي تطور مستمر نحو     

   . والخدمياإلنتاجي دمهاسات في تقالمؤس
  

  البحثمنهجية 
  لبحثمشكلة ا

في مدى قناعة زبائن معرض البيع المباشر من أسـاتذة           البحثتكمن مشكلة   
وطلبة وموظفين في جامعة الموصل وخارجها بإمكانية زيادة كفاءة العمل في بيـع             

اسوب والماسـح   المنتجات باستخدام نظام الترميز السلعي الذي يعمل باستخدام الح        
  . مادة القرطاسيةأو الملصق على الكتاب Barcodeالضوئي لقراء الباركود 

  :ويمكن طرح التساؤالت اآلتية لتوضيح مشكلة البحث وتوجهاتها
 ة زيـاد  إلى استخدام نظام الترميز السلعي في معرض البيع المباشر يؤدي           هل .١

  كفاءة العمل في بيع المنتجات؟
 التي يبغي المعرض تحقيقها مـن خـالل         واإلداريةة   التسويقي األهدافما هي    .٢

  استخدام نظام الترميز السلعي لمنتجاته؟
  

  بحث الأهمية
 تعـد   التـي و نظام الترميز السلعي،  موضوع   من أهمية    بحث أهمية ال  تتبلور

معرض البيع المباشر ومخازن الكتـب والقرطاسـية التابعـة          الصلة األساسية بين    
 وما يقدمه النظام من خدمة لكـل      ،  من جهة  طباعة والنشر دار ابن األثير لل   لمديرية  
 جهة ثانية، وإدامة الـصلة بـين        الزبون من م بعملية البيع عند نقاط البيع و      من القائ 

  : من خالل المحاور اآلتيةبحثويمكن بيان أهمية ال .األطراف ذات العالقة
لخدميـة  التجاريـة وا  الصناعية و  المؤسسات جامعة الموصل وغيرها من    قدرة   .١

قد تم   منتجات تقديم    من  ورغباتهم لزبائناتحقيق حالة التكامل في حاجات       على
الجملة وتاجر  تاجر  المؤسسة و والمنتج  ( جميع األطراف ساعد   ي ، وهذا ترميزها
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فـضالً عـن    ،  يالتـسويق اإلداري و نشاط  الفي تسهيل عملية     )زبونوال المفرد
و مـسؤول  ر التـسويقي أ اتتمثل في مساعدة متخذ القـر  مختلفةأخرى  خدمات  

طبقـاً  ناجحـة    المخازن من اتخاذ قرارات      المشتريات أو المبيعات أو مسؤول    
  . توفير الوقت والجهد والكلفة زمانية ومكانية مناسبة، ومن ثمالعتبارات

الترميز السلعي، نظام عملي يربط مقومات  إطار أهميته في تقديم    البحثكتسب  ي .٢
 من نوعهـا فـي      ةالتجربة الوحيدة والفريد   أنه    فضالً من  .ه المتعددة وخصائص

    .جامعة الموصل وحتى مدينة الموصل
  

  البحثهدف 
ـ      تجمع بي  ةة جديد يعرض آل  إلى البحثهدف  ي  إدارة فـي    ابن ما قدمـه الكتّ

والخروج من ذلـك بـصيغ      ،   من جهة  الترميز السلعي التسويق متمثلة في مقومات     
ـ الدراو الـرواد    قدمـه مـا   تساق بين   ودالالت تؤمن التكامل واال    ات التـسويقية  س

  . من جهة أخرى التسويقإدارةت الفكرية لموضوعات حقل اوالمنطلق
آلية عمل الترميز الـسلعي      حول   الزبائنراء  آ معرفة   إلى بحثهدف ال يكما و 

 الـشراء   إصدار تقـارير  جهد و الكلفة و الوقت و اليجابيات من حيث    إوما يقدمه من    
معرض البيع  خرى تفيد متخذ القرار والعاملين في        أ األرباح وخدمات نسب  والبيع و 
، وذلك   العالقة المباشرة مع الموردين والمجهزين     ي القائمين ذو   وخصوصاً ،المباشر

 التـي  بعملية الترميـز تعلقة م على بعض الجوانب الممن خالل استطالع انطباعاته 
رائهم حول  آء  إبدا و ، وإشباعها حاجاتهم ورغباتهم تحقيق   وقدرتها على      ،يالحظونها

متاز التجارية والخدمية لما تالصناعية و المؤسساتداة فاعلة في أ ابوصفه ه اآلليةهذ
  .ة تخدم جميع األطراف ذوي العالقةيجابيمن خصائص إ

  
   بحث الاتفرضي

  : تخص موضوع البحثاآلتية والتي الفرضيةتم وضع 
  ).Barcode(لسلعي تقترن زيادة كفاءة العمل في بيع المنتجات باستخدام الرمز ا -
  

  تحليلها أساليب جمع البيانات و
   أساليب جمع البيانات -أوالً

، تسهم في تكوين فرضـياتها    ولبحث،   ا أهدافهدف بناء خلفية نظرية تدعم      ل
 من المـصادر    عدداًعتمد الباحث   افقد  ،   التصور المطلوب للجانب الميداني    وتوفير

 الحديثة  صادر على الم  اإلطالعوتم   ق،دارة التسوي إالنظرية والتطبيقية ذات الصلة ب    
جري من بحوث ودراسات في الجامعـات العالميـة التـي تهـتم             أوما  ،  فرةاالمتو

طالع على ملخـصات وتفاصـيل رسـائل        فضالً عن اإل  ،   الحالي بحثنابمواضيع  
  .نترنتستخدام شبكة اإلاستفادة وبشكل كبير من تمت االكما  ،الدراسات العليا
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   اإلحصائيلتحليل  أساليب ا-ثانياً
 على عدد من زبائن معـرض البيـع المباشـر           توزيع استمارة االستبيان   تم

اإلحصائية، عتماد على مجموعة من الوسائل واألدوات       اال، وتم   وبمختلف الشرائح 
استخراج  ب ائلسوتمثلت هذه الو  ،  البحثم أهداف   دشرات تخ ؤ م إلىصل  ولغرض الت 

 واالنحرافات المعياريـة لكـل      ،ة الحسابي ت والنسب المئوية والمتوسطات   االتكرار
 ومـن ثـم   ،  البحثلكونها أدوات وصف متغيرات      متغير من متغيرات االستمارة،   

، أسلوب العـرض والتوحيـد    من ثم استخدام    و ، األولية هانتائجومناقشة  ها،  عرض
  . همية النسبية لكل متغير من متغيرات البحثواستخراج األ

  
   ومفهومهخدام الرمز السلعيالتطور التاريخي الست عن نبذة
   عن التطور التاريخي الستخدام الرمز السلعي نبذة.١

 يتطلب وجود نظام عملي     نوعة مت  مختلفة ومن مناشئ   منتجاتإن التعامل مع    
 المؤسـسة  يعطي مفهوماً واحداً لكافة الشعب واألقسام ضـمن          دقيق وسليم وعلمي  
ومن .  لغرض تمييز السلع بدقةلزبائنوا أو بالنسبة لمنافذ التوزيع المختلفة ،التجارية

 ، والعالمات ، باستخدام الحروف  منتجات ال عملية ترميز ظهر االهتمام باستخدام    هنا  
 ، أو أكثـر   التي تكون مركبة من نوعين من األنظمة       ، واأللوان ، والصور ،واألرقام

ى  عل الحفاظوكذلك  . ، وتالفي األخطاء  والكلفة والوقت توفير الجهد   وهذا ساعد في    
   .)١٠٠، ١٩٨٧، محمد( الجانب المالي والسيطرة المخزنية

 Automatic)ياألوتومـاتيك   طريقة للتعريـف  Barcodeإن الرمز السلعي  
Identification) .    إلـى ويرجع أول اسـتخدام للرمـز الـسلعي  Bernard Silver  

 وسمي ١٩٥٢في شهر تشرين األول في عام اللذين اقترحاهJoseph Woodland   و
  والمتمثلة١الشكل  )Bull's eye(عين الثور وسمي أيضاً ب Woodland & Silverرمز

  .)html.mbiopage/com.about.invetors.www(.واحدةبدوائر متمركزة حول نقطة 
  

  
  
  
  

  
  

  ١الشكل 
  Bull's eyeعين الثور 

  
  Bernard Silver، تخـرج   ١٩٥٨ عام إلىام هذا الرمز السلعي استمر استخد

 وعمـل فـي متجـر       ، التكنولوجي في فيالدلفيـا    Dexel من معهد    ١٩٤٨في عام   
 طلب منه صاحب المتجر إيجاد طريقة تمكن من قراءة المنتجات علـى     ، إذ لألغذية
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 Norman Joseph زميلِه األكبـر منـه سـناً     إلى وبذلك انضم ،نحو أوتوماتيكي
Woodland   استخدما هذا الرمز في عمليـة       ١٩٤٩ وفي عام    ، واخترعا عين الثور

  ).html.page.MaryBellis/invetors.www(التصنيف فقط 
 عامـاً أي قبـل أن يـرى         ٨٣ ـال   بعمر يناهز    ١٩٦٢ في عام    Silverتوفي  
  Woodlandوتمت مكافأة     ، ١٩٦٦جاري للرمز السلعي الذي بدأ عام       االستخدام الت 
 National Medal of Technologyميداليــة   وذلــك بمنحــِه ١٩٩٢فــي عــام 

)ogmhare/og/standards/com.evrytype.www.(  
  للمرة األولى بـصورة تجاريـة عـام          Barcode الرمز السلعي    تم استخدام 

  NAFC  (National Association Food Chains( طلبـت  ١٩٦٧ وفي عام ،١٩٦٦
وكانت السلع التـي    ) Checkout(ل من العمليات في نقطة السيطرة       وضع نظام يعج  

 مجموعة من الدوائر توجـد      –التي هي كما ذكرنا     و) عين الثور (تعبر عنها برمز    
، بـل   )Stikers( كملـصق  ولكنها لم تكن     ،فة من حيث العرض   بينها فراغات مختل  
 ,BrainG., 2004)، وكانت هي وحدها تقرأ بالكاشـف ى السلعكانت تثبت يدوياً عل

200).  
 أنه يجب أن يكون هناك مقاييس صناعية ثابتـة فـي       إلىالتوصل  تم  وأخيراً  

 المـسوقة  تم طباعة الرمز التعريفي للـسلع ) ١٩٧٠(عمل الرمز السلعي وفي عام    
 منظمـة  مـن  ) UGPIC) (Universal Grocery Products Identification(عالميـاً  

 UPC (Universal Productمع ) UGPIC(وتم ربطها أي . Logicalأمريكية تدعى 
Code)ويعد  George مخترع UPCالذي يستخدم لحد اآلن .  

السلعة  مجموعة من الخطوط النحيفة والعريضة التي تميز         UPCإن مجموعة   
 وغيرهـا   ... واألنواع واأللوان وعدد األجزاء    واألجزاءمن حيث السعر والمصنع     

 ,Scanner ((Dibb & Others, 1994(التي يمكن قرأتها من خالل ماسح الكترونـي  
431).   

 ضوئياً عن طريـق     وقراءته UPC تم استخدام أول     ١٩٧٤في حزيران عام    
، وكانـت   األمريكية Ohioفي والية    Marsh'sالكاشف في متاجر المفرد في متجر       

 وهذِه العلبة للعلكة Wigley's Gumأول سلعة حملت الرمز السلعي تمثلت في علكة 
  جاء  وإنما اختيارها  ،لم تكن مصممة لكي يتم اختيارها لوضع الرمز السلعي عليها         

 واليوم العلبة موجودة    ،ارها كان عشوائياً  ي  واخت  Long وكان أسمه    ،من أول متسوق  
   .ي المتحف الوطني للتأريخ األمريكيف

Smithsonian Institution's National Museum of American History 
(www.everytyee.com/standards/og/logmhare.html). 

 الذي تم العمل بِه باستخدام الرمز السلعي في جميع          إن الحدث الحقيقي والمهم   
ة الـدفاع    عنـدما قـررت وزار     ١٩٨١الصناعات كان في األول من أيلول عـام         

  ، يحتوي على األحرف واألرقـام      ويتمثل برمز  ،)٣٩ (نموذجاألمريكية استخدام ال  
 في الوقت الحاضـر يحتـوي       م الرموز السلعية واألكثر استخداماً    في حين أن معظ   

http://www.everytyee.com/standards/og/logmhare.html
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   فقط لجميع السلع التي تباع للجيش األمريكـي وسـمي هـذا النظـام               األرقامعلى  
  ).LOGMARS) (BrianG., 2004, 106( بـ
   Barcodeالرمز السلعي   مفهوم . ٢

 ، والـصور  ، والعالمات ، والحروف ، في كيفية استخدام األرقام    يمثل الترميز 
 وغيرها من الصفات األخرى لتمييز السلع المختلفة عن طريق وضـع            ...واأللوان

 ؤسـسات  في المقواعد وأسس عملية يفهمها القائمون بالعمل  نظام خاص مبني على     
غـراض جمـع المعلومـات      ز أل  ويستخدم الترمي  ،نالنهائيو والموزعون والزبائن 

ـ  النظام بشكل صحيح وتبويبها بطرإلى، وإدخالها  وتصنيفها ق مختلفـة لغـرض   ائ
 ، منها في الوظائف اإلداريـة     االستفادة ولغرض   ،إعطاء عدد متنوع من المعلومات    

 ، والحـوادث  ، والحـسابات  ، والمحـالت  ،األشـخاص  كـذلك لترميـز      ويستخدم
  .)١٠١، ١٩٨٧، محمد(وغيرها  ...والعمليات

 مجموعـة مـن المـستطيالت    مصفوفة أو" بأنهBarcode  ويعرف الباركود
ومـن   .)Brian G., 2004, 105 ("الفراغات وبمساحات عرضية مختلفة، والمتوازية

ة والمساعد.  أثناء مرورها في نقطة السيطرة      فإن وظيفتِه هي التعريف بالمنتجات     ثم
جـة وكمياتهـا وأنواعهـا      في العمليات المخزنية أي معرفة المواد الداخلة والخار       

  . والتسويقية تسريع العمليات اإلدارية والصناعيةإلى، وهذا يؤدي ومواصفاتها
 المستخدم فـي مجـال المـسح الـضوئي     (Barcode) الباركوديعرف كما و
(Scaning)     عموديـاً باألسـود، أو       المخططة ة البيضاء تلك العالم "، بوجه عام هو 

 فـي األسـواق    من المعلباتوالمنتجات اللوحة المثبتة والملصقة على معظم المواد
  البـاركود ئتـستخدم الحاسـوب وقـار    والمخازن، وخاصة الكبرى منها، والتي

(Barcode Reader)  رفـة سـعره وتفاصـيله    ومع في التعرف على المنتج وتمييزه
الملصقة على  (Barcode Label)  الباركودملصقخرى المرمزة والموجودة على األ
تتفق معظـم المخـازن       مثل قارة أمريكا الشمالية    لعالموفي بعض مناطق ا    ."سلعةال

 اإلنتـاج المرمزة، مثل رمز     والمصانع على نوع من األشكال والعالمات     والمتاجر  
فهـو    (Barcode Reader)كودقارئ البار أما، (Universal Product Code) العالمي

 أن يتـرجم رمـوز   مكني  (Photoelectric Scanner) ماسح ضوئي كهروتصويري
،  (Translates Barcode Symbols Into Digital Code)  رموز رقميـة إلىكود البار

 من خالل  قراءة وتمييز نوع المادة وسعرهاالقارئ من  المستخدم لهذامكانإبوبذلك 
   .(Barcode Label) العالمة والرموز الموجودة على

 هـو تثبيـت     مكتبات فإن البـاركود،    في ال  البيع واإلعارة ففي مجال حوسبة    
 إلـى إدخال بياناتها   التي تم أو يتمالمواد والمنتجاتعلى  Label العالمة أو اللوحة

 على  المواد والمنتجات والمستعيرين لهذه    قاعدة البيانات، ثم التعامل مع المستخدمين     
   .و إعارةأو بيع أجهيز المتبع من تجهيز التهذا األساس، حسب نظام 

  اعتماد هذه الخطوط للـسماح لكميـة مـن         يتمثل في هذا النظام المحوسب    و
كي تكون مبرمجة بطريقة ما على شكل ،  (Unique)ةـالمعلومات المتميزة والخاص
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 .بوسائل قراءة وماسحات تـرتبط بالحواسـيب  وقراءتها بدقة وبسرعة  أعمدة يمكن
المخـازن والمتـاجر   الخطوط جزءاً مهماً وأساسياً في حوسـبة     هولقد أصبحت هذ  

أرقام إتاحة محوسبة، وأنهـا     بوصفها   المكتبات وإجراءاتها المختلفة ألنها تستخدم    و
 مع المخازن والمكتبات  في   ةموجودالمؤشر مميز وخاص يربط مصادر المعلومات       

الكتاب و أتلك المادة التي تصف ) Bibliographical Record (البيليوغرافي التسجيل
  ).html.barcodes/search/com.google.www (.وهكذا أو المجلة

 ١٩٧٠م  قامت لجنة مكونة من المنتجين والموزعين األمـريكيين فـي عـا           
 وهذا الرمز يتكون ،االستهالكية لوضعِه على جميع السلع باختيار هذا الرمز السلعي

 هـو  ٧ أرقام والرقم ٦ أو من ، هو الفحص والمراقبة ،١٣ رقماً والرقم    ١٢إما من   
ء إدخـال   فأثنـا . اإللكترونية ويستخدم في مجال الحاسبات      ،رقم الفحص والمراقبة  

، وتقارن النتيجة   رونية تحسب حد المراقبة أو الفحص     لكتالمدخالت فإن الحاسبة اإل   
، بل يعطي  من الحدود فإن حد الفحص لن يظهرذا ما تغير أي حد فإ،مع قيمة الرقم  

، إذ من الممكن تغذيـة الحاسـبة        لبرنامج ال يتوقف بسبب هذا الخطأ      وا خطأرقماً  
واألرقام .  بالمعلومات لتستمر وتحذف العناصر التي فيها أخطاء وهكذا        اإللكترونية

 ، وسـعرها  ،والفيزيائيـة الخاصة بالرمز تبين نوعية السلعة وخواصها الكيميائيـة         
 فهذا الترميز هـو     ، وغيرها من المعلومات   ، والوزن ، وتاريخ النفاد  ،ريخ اإلنتاج وتا

  ).١٠٨، ١٩٨٧محمد، ( االستهالكيةتعريف بهوية السلعة 
  Uniform Code Council تـدعى  منظمـة   فـي  UPCعمـل  بعد ذلك تـم  

)UCC(. بإدخال نظام   منظمة   قام صاحب ال   إذUPC،  بدفع مبلغ سـنوي      وكان يقوم 
 ب ـ   أرقام  تـسمى    ٦ تحصل بالمقابل على     UCC وكانت   ،UPCللعاملين على نظام    

Manufacturer Identification Number  وتحصل على دليل لكيفية عمـل  UPC، 
ـ      ١٣، والرقم   رقماً ١٢ يتكون من    UPCن  وأ ح فـي   ـ هو رقم الفحص كما موض

  .٢الشكل 
ـ    ـلبقالر لمحالت ا  ـ في بداية األم   UPCع  ـوض راع فـي   ـة من أجل اإلس

ـ  ـددة وتحدي ـاطها المح ـة الخروج في نق   ـعملي ـ  ـد المخ ـ  ـزون، ولك ذا ـن ه
 ظام تــم تعميمــه علــى جميــع تجــار المفــرد، وذلــك لكونــِه ناجحــاًـالنــ

)tmlh.UPC/com.howstuffworks.electronics.www.(  
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   ٢الشكل 

  الرمز السلعي
  

   واألرقـام الخمـسة التاليـة هـي         ،األولـى  الستة   األرقامإن رقم التعريف هو     
)Item Number (والشخص المسؤول عن وضع ،رقم السلعة UPC   علـى الـسلعة   
)UPC Coordinator (    مـرتين لـسلعتين عليِه التأكد من أن الرمز يتم اسـتخدامه
 هـل    يسمح للكاشف االلكتروني بتحديدCheck Digit والرقم األخير هو ،ختلفتينم

 باستعمال ويحسب رقم الفحص للشكل أعاله       .التم مسح السلعة بصورة صحيحة أم       
  : كما يأتي63938200039الرمز 

                                                     منازل الفرديةجمع القيم لجميع األرقام في ال. ١
6 + 9 + 8 + 0 + 0 + 9 = 32 

  ٣ ضرب الناتج في  .٢
32 * 3 = 96  

   جمع القيم لجميع األرقام في المنازل الزوجية .٣
3 + 3 + 2 + 0 + 3 = 11 

  ٢ جمع هذا الناتج مع الناتج في الخطوة  .٤
96 + 11 = 107  

 7-10 وهو .10لرقم  من ااآلحادأما رقم الفحص فيتم حسابه من خالل طرح  .٥
العملية في كل مرة يقوم الكاشف بعمل هذِه  و،٣    وبذلك فإن رقم الفحص هو

  ).www. Electronics.howstuffworks.com/UPS1.html (سلعةلكل 
المنـشأة العامـة لألسـواق     ( في بغداد سوق الثالثاء الطريقة استخدمها وهذه  

، ١٩٨٧محمـد،    (الفحص رقم   إليجاد، وهي واحدة من الطرق الحسابية       )المركزية
١١١.(   

فمـثالً  ، انتشر استخدام الرمز السلعي في جميع أنحاء العالم بصيغة موحـدة          
 وهنـاك رقـم   ،١٩٨٤ لمشتركة نجد الترميز قد توحد عامداخل السوق األوروبية ا 

 في الدول األوروبية    كل زبون  مكانأصبح بإ  ١٩٨٩  وفي سنة  ،للبلد المصنع للسلعة  
  .تفسير هذِه األرقام

  الـشكل  و ،يختلف النظام األمريكي عن األوروبـي عنـد تفـسير األرقـام           
والثانية فرنسية  ) أ(  من الواليات المتحدة األمريكية    األولى يضم رمزين لسلعتين     ٣
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 )ب     (      ) أ (    

 فـي حـين     ، طبيعـة الـسلعة    إلىهو إشارة   ) أ( في األنموذج    )صفر(فالرقم  ) ب(
 ٤أمـا الـرقم     ، وهي فرنسا  البلد المصنع للسلعة     إلى ٣يشير الرقم   ) ب(األنموذج  

إلى إنكلترا، أي لكل دولـة       يشير   ٥ ألمانيا في المنتجات األخرى، والرقم       إلىيشير  
  .)١٥٩ – ١٥٨، ١٩٨٧الديوه جي،  (رقم معين

  
  
  
  
  
  

 
  

  ٣الشكل 
  الرمز السلعي لدولتين

  
األولى :  من خطوط عمودية يكون على شكل مجموعتين       UPCيتكون النظام   
 ويتمثـل كـذلك     ، والثانية خطوط ثانويـة رقيقـة      ،يضة الشكل خطوط رئيسة عر  

  ، ات طويلـة ومـسافات أقـل طـوالً منهـا           مـساف  ،بمجموعتين من المـسافات   
 إلى ١ يمثل الخطوط الرئيسة والفرعية والمسافات باألرقام ويشير الرقم          ٤والشكل  

  .)المسافة الكبيرة (الخط الرئيس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  ل

  ٤الشكل 
  ) ٥ – ٢(شكل ألعمدة الرئيسة والثانوية والمسافات ألرقام الرمز ا              

  
  مثاالً ١ ولنأخذ رقم    ،)المسافة القصيرة  ( الخط الثانوي  إلىفيشير  ) الصفر(إما  
  . والمسافاتاألعمدة يبين ٥الشكل   من١ رقم إذ. على ذلك
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  ودماالع                               المسافات                    

                      0100                               10001 
  
  
  
  

  
  ٥الشكل   

  ١األعمدة والمسافات بالنسبة لرقم 
  
  

في الرمز السلعي، وبذلك فـإن       ) x(مود بالبعد   ايسمى سمك المستطيل أو الع    
2x      هو أكثر سمكاً من x   3، وأقل سمكاً منx، خاصية فـي  إلى ويشير كل مستطيل 

وتسمى الفراغات أحياناً بالمستطيالت    .  قطعة معينة في السلعة    إلى، أو يشير    المنتج
  وجميــع الرمــوز الــسلعية تبــدأ بمــستطيل     ) Light Bar(البيــضاء 

   ويحتوي الرمز السلعي على مساحة تـسمى        ،مود أبيض اأسود وتنتهي بع  ) موداع(
)Quite Zone ( الماسح الضوئي هي مساحة بيضاء توجد حول الرمز السلعي تمكن
)Scanner (     عن احتواء الرمز السلعي      فضالً ،من تحديد بداية ونهاية الرمز السلعي 

  ).١١٠-١٠٩، ١٩٨٧محمد، (على رقم الفحص الذي ذكر سابقاً 
إن ما يستدعي استخدام الرموز على المنتجات هو السيطرة علـى عمليـات             

ها عند نقطة أو نقاط سيطرة   دالمتعلقة بالمنتجات المباعة والمخزونة التي يمكن تحدي      
ق ذلك فإن األحجام الصحيحة     على وف و. يجب إعطاء كل منتج رمزاً معيناً     و. معينة

وفـق اسـتخدام    على  هذا ما يتم    وواأللوان والنماذج يمكن جدولتها وإعادة طلبها،       
 واإلشراف الكامل على المنتجـات      اللكترونية في السيطرة على المخزون    األجهزة ا 
  ) .٢٤٩، ٢٠٠٠، جيه الديو (Barcodeي تحمل الرمز السلعي المباعة الت

  
   وتمثيلها بشكل أعمدةاألرقام بناء  جنموذأ

،  في تعريف وحدات التجزئةة المستخدماألرقامنموذج بناء أ ١ الجدوليوضح 
 حـسب مواصـفات نظـام    Global Trade Item Number /GTINووحدات الجملة 

EAN.UCC   
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  ١الجدول 
   والجملةف بوحدات التجزئةالتعري

Numbering Structures 14-digit Global Trade Item Number (GTIN) 
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 
EAN/UCC-13 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
UCC-12 0 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 
EAN/UCC-8 0 0 0 0 0 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

)htm.a-steps-barcode/jo.gov.jedco.ean.www( :Source  
  

  Barcode Symbol) باركود(تمثيل نماذج األرقام في شكل أعمدة 
 Global ووحدات الجملـة  وحدات التجزئةببها  المعرف األرقاميمكن تمثيل 

Trade Item Number /GTIN بشكل أعمدة Barcode Symbol، يـسمح بقـراءة   إذ 
، فـضالً عـن      بشكل دقيق وسريع   لياًآمما يمكن من تخزين البيانات      ،  لياًآالبيانات  

  . Supply Chainة التزويد لالحصول على المعلومات المطلوبة في كافة مراحل سلس
 Trade Items Intended toي تمر عبر نقاط البيع بالتجزئة في حالة المنتجات الت .١

Cross the Retail Point of Sale األرقـام  يتم تعريف المنتجات باستخدام نماذج 
EAN/UCC-13, UCC-12, EAN/UCC-8 ، التـي يـتم   أعالهفي كما هو مبين 

 .٦ الشكل EAN/UPC Barcodes من خالل رموز الباركود أعمدةتمثيلها بشكل 
  
  

EAN-13 UPC-A / UCC-12 

 

 
  

EAN-8  UPC-E 

   
  ٦الشكل 

  أنواع الرموز السلعية
)www.ean.jedco,Op.cit(Source:  
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 Trade Items Not Intended toلتجزئة المنتجات التي ال تمر عبر نقاط البيع با .٢
Cross the Retail Point of Sale تحتوي صناديق عدة أو علبة تكون عبارة عن 

 فـي   لتـستخدم ويتم تغليفهـا    ،  على عدد من المنتجات تعد حسب كمية الطلب       
نموذج البناء الرقمـي    أفي هذه الحالة يتم استخدام       .علميات التخزين والتوزيع  

EAN/UCC-14 ال ـ ، وتستخدم خانة    ٢ول   الجد Indicator      للداللة علـى عـدد 
 تـستخدم   ، إذ  المعبأة بعدد من وحدات المنتج المتماثلة في المواصفة        صناديقال

 فـي حالـة وحـدات    ٩ للداللة على ذلك، ويستخدم الرقم    )٨-١( من   األرقام
 .العلبةالمنتج غير المتماثلة والمعبأة داخل 

 
  

  ٢الجدول 
  ucc 14 ـل لرقميالبناء ا

EAN/UCC-14 identification number (GTIN) 

 Indicator EAN.UCC GTIN of contained trade item  
(without check digit) 

Check 
digit 

EAN/UCC-14 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 
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 باسـتخدام   األرقام المستخدم، يتم تمثيل     GTINبعد تحديد نوع البناء الرقمي      

 الـصناديق  الذي يتم طباعته على سـطح  ITF Symbologyنمـوذج الباركـود أ
 الذي UCC/EAN-128 Symbologyنموذج الباركود أالخشنة، كذلك يمكن استخدام 

رقم الفئـة،   وو كمية المنتج،    أ عن المنتج مثل عدد      إضافية معلومات   أيضاًيتضمن  
  Application Identifier /AI  باستخدام كـود التعريـف  وغيرها..، نتاجاإلتاريخ و

   .٧الشكل 
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GTIN (EAN/UCC-14) in ITF-14 symbol  

  
GTIN (EAN/UCC-14) in UCC/EAN-128 symbol  

  

  
  

  ٧الشكل 
  ١٢٨ و ١٤الرمز 
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   وخطواته التطبيقية الترميز السلعينظام استخدام متطلبات
   متطلبات استخدام نظام الترميز السلعي.١

  :يعتمد النظام في عملِه على
 ،.Visual Fox Proالحاسبة االلكترونية مزودة ببرنامج الترميز الـسلعي مثـل     . أ

الت وتكون مدخ .  البيانات والمعلومات عن المادة المراد ترميزها      إلدخالوذلك  
سعر المواد، تاريخ اإلدخال، أرصدة المواد، ومثل  النظام حسب طبيعة النشاط، 

  .تقارير دورية عن المواد، وغيرها من البيانات التي تطلبها الجهة العاملة
 Scannerارئ الترميز المرتبط بالحاسبة لكتروني مع جهاز قجهاز النقد اإل . ب

 .)الماسح الضوئي(
لصقة توضع على المادة    والمتمثلة ب . Barcodeرقم السلعة المتكون من خطوط         . ت

  .وفي المكان المناسب القابل للقراءة ضوئياً
  .Barcodeطابعة خاصة لطباعة اللصقة بالرمز المطلوب  . ث
   .)الماسح الضوئي (جهاز لقراءة الترميز . ج

لكتروني موزعة حسب شعب البيـع فـي الـسوق          ميع أجهزة النقد اإل   إن ج 
طوط أعدت لها فـي أحـد مواقـع          ويرتبط بعضها مع البعض اآلخر بخ      ،الرئيس
، كذلك جميع المواد المتوافرة في السوق والمعروضة في شعب البيع تحتوي            السوق
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، وشكل  خطوطلمادة التي تكون بشكلين شكل      قة تحوي رقم ا    وهذِه العالّ  ،قةعلى عالّ 
  .)٩٢ ،١٩٩٩ ،المؤذن( أرقام

ويستفاد من شكل الخطوط في جهاز قارئ الترميز عند تمرير الجهاز علـى             
 علـى   األشـعة ، وعندما تـسقط     ة ويحتوي الجهاز على أشعة الليزر     خطوط الماد 

 النظام رقم حسب    ١٣ وهي رقم المادة المتكون من       ، أرقام إلىالخطوط يتم تحويلها    
 إلـى  يوصل هذا الرمز     االتصالخطوط   ومن خالل    EAN نظام    المسمى األوروبي

  :يةت ملف المبيعات وتقوم بإعطاء المعلومات اآلإلىالحاسبة ثم 
  .الزبونسعر المادة الذي يطبع على الورق ويظهر على شاشة   . أ
 .الزبون رقم شعبة البيع يطبع على الورق ويظهر على شاشة  . ب
 ).وصل الشراء (لزبونوح ل مواصفات المادة تطبع على اإليصال الممن . ت

 التي يجب مراعاتها أثناء إدماج الباركود داخـل مـواد           األموربعض  هناك  
  :التغليف للمنتجات

 مناسبة للخلفيـة متـضمنة      د والبرتقالي تع  األصفرو،  األبيضك الفاتحة   األلوان .١
، األزرقوالبنـي الـداكن،     و،  األسـود ك الداكنة   األلوان أنالهوامش، في حين    

يفضل استخدام الخلفية البيضاء واللـون األسـود        و. األعمدةسب   تنا واألخضر
  .األعمدةلطباعة 

فصل األلوان، بعد ذلك يتم عمل و Film Masterيمكن إنتاج الباركود باستخدام  .٢
مونتاج للفيلم داخل تصميم مواد التغليف، كما يمكن إنتاج البـاركود باسـتخدام          

 إدماج صـورة البـاركود داخـل     يتم بعد ذلكImageتقنية الصور اإللكترونية   
  .تصميم مواد التغليف

ثـم مـسحه    ،  بيضأأو على ورق    ،  خفيف إنتاج الباركود على ورق      ال يصلح  .٣
  .ضوئياً

ألن ؛  بعد ذلك داخل تصميم مواد التغليف      خدامه الست عدم مسح الباركود ضوئياً    .٤
إنتاج باركود ال يقـرأ،   إلى مما يؤدى ، شدة وضوح ضعيفةتالصورة تكون ذا 

 بعد ذلك داخل تصميم مـواد       خدامها الست Imageا رغبت في الحصول على      إذ
   . المنتجة لألفالممنظمةالتغليف يتم طلب ذلك من ال

ن أي أل؛ Imageأو Film Master عدم تصغير أو تكبير الباركود سـواء كـان    .٥
دون مراعاة قوانين الرمز الـسلعي المـستخدم يجعـل    من تغيير في المقاسات   

   .قرأالباركود ال ي
  .٩الشكل  ،%٢٠٠، %١٠٠، %٨٠: االلتزام بالمقاسات القياسية للباركود  .٦
، وأن  طباعة الفلكسو على األكياسخدامإستاستخدام أحبار ذات جودة عالية عند       .٧

  .تستخدم المطبعة الليزر عند إنتاج السريالت مع مراعاة تنظيف السريل دائماً
   . شدة وضوح عاليةاتاستخدام تقنية طباعة ذ .٨

)htm.a-quality-barcode/Jo.gov.Jedco.ean.www( 
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  أشكال الرموز السلعية 
لتعامل بهـا فـي الوقـت       بشكل عام هناك نوعان من الرموز السلعية التي يتم ا         

  :)Riasecki, 2003, 207- 209 (الحاضر وهي
، وجميـع الرمـوز   39 نمـوذج األمثل : 1D Symbologeisلواحد  ذات البعد ا.١

وتكون . ومكوناتها سابقاً ومواصفاتها    إليها المستعملة التي تمت اإلشارة      األخرى
األعمدة في الرمز السلعي ذات أطوال متساوية، ويعبر كل عمود عن خاصـية             

  .معينة في السلعة أو قطعة من المنتج
ن بيانـات أكبـر،   وهذِه الرموز قادرة على خز :2D Sembologeis ذات بعدين .٢

وهي أشكال  ، ستخدم أشكاالً معينة أكثر من األعمدة والمسافات      وأكثر تحديداً وت  
 كما في   ،)PDF417(هندسية معينة، وتكون صغيرة لخزن البيانات ومن أمثلتها         

  أي قابلة لنقل المعلومات Portable Data Base ب ـ ويسمى هذا النوع ، ٨الشكل 
  .البيانات، وهناك ماسحات ضوئية خاصة لقراءة هذا النوع من الرموزو

  

  
  ٨الشكل 
  2D (PDF 417)الرموز ذات البعدين 
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  )*(الباركودلتطبيق  الزمةالخطوات ال .٢

 علـى البـضائع     Barcode خطوات لتطبيق آلية البـاركود        عشر هنالك من يحدد  
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عـن المواصـفات           كما   .نعةوالمنتجات المص 

  ).GS1 Jordanمتوفرة لدى  (General Specifications GS1العامة 
  .Company Prefix GS1 منظمة الرمز الخاص بال   علىالحصول : ١الخطوة   ·
  .د األرقاميحدت : ٢ الخطوة  ·
  . د وسيلة طباعة الباركوديحدت :٣ الخطوة  ·
  . لموضع قراءة الباركود" األساسية"د البيئة يحدت: ٤الخطوة   ·
  . د نوع الباركوديحدت: ٥ الخطوة  ·
  . د حجم الباركوديحدت: ٦ الخطوة  ·
  .  النص الخاص بالباركودتكوين: ٧ الخطوة · 
  . د لون الباركوديحدت: ٨ الخطوة  ·

                                                 
  للمزيد من التفاصيل حول االستفادة من هذا الموضوع بشيء من التفصيل متابعـة الموقـع               )*(

(www. Jordan Numbering Association, 2006). 
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  . د مكان وضع الباركوديحدت: ٩ الخطوة · 
  . ببناء خطة جودة الباركودلقياما: ١٠الخطوة  · 

  :المذكورة آنفاً موجز للنقاط العشر واآلتي شرح
  Company Prefix GS1 منظمة  على الرمز الخاص بالالحصول: ١الخطوة 

 البدء باستخدام الباركود، فإنه يجب أن يـتم تكـوين            مؤسسةقبل أن تستطيع أي     
 GS1التعريـف مى مفـاتيح   التي ستدخل في البـاركود، وهـذه األرقـام تـس    األرقام

Identification Keys.  والخطوة األولى لبناء مفتاحKey GS1  هي الحصول على الرمز
 GS1 Memberمن خـالل هيئـة تـرقيم     Company Prefix GS1 منظمة الخاص بال

Organization .مؤسسةإن الرموز الخاصة بال  Company Prefixes GS1   تستخدم فـي
ز كـل    لترمي األساسية اليوم وتشكل الركيزة     إلى قائمة   سسةمؤتعريف أكثر من مليون     
 Company  المؤسـسة  الحصول على الرمز الخاص بويمكن. شيء في سلسلة التزويد

Prefix GS1  ل االتصال بهيئة الترقيم في البلدمن خال .  
  د األرقام يحدت :٢الخطوة 

 منظمـة   ال، تكـون GS1 Company Prefix مؤسسةبعد استالم الرمز الخاص بال
 خاصـة بتعريـف   وأرقـام ، ة بتعريف المواد التجاريةجاهزة للبدء بتوزيع أرقام خاص   

 خاصـة   وأرقـام ، والوحدات اللوجـستية،     األماكن، وتعريف   )ككيان قانوني ( مؤسسةال
يـات  بلالط(، واألصـول المـستردة      لمؤسـسة ة ل بتعريف الموجودات واألصول الفردي   

   .وتعريف معامالت لها صفة خدمية) المستردة وأوعية التخزين
   لطباعة الباركودوسيلةد يحدت  :٣الخطوة 

، يجب أن تقرر ما الذي ستعمل على ترميزه بشكل بـاركود،            مؤسسة ال لكي تبدأ 
مثـال علـى    . سيحمل معلومات ثابتة أو متغيرة بداخلـه      ) الباركود(وإذا كان الترميز    

.  على علب حبوب   (GTIN)بتة، قد تكون بكل بساطة رقم تعريف المنتج         المعلومات الثا 
) Lable(ومثال على المعلومات المتغيرة هو طباعة أرقام تسلـسلية علـى ملـصقات              

  . المنتج
 إلىتحتاج  المنتجة للمنتجات    منظمة ال نتا معلومات ثابتة، وك   إذا كان الباركود ذا   

 طباعة بطباعة الملـصقات     مؤسسةن أي   م الطلب   فباإلمكان كبير من الملصقات،     عدد
صغير من الملصقات     عدد إلى كان هناك حاجة  وإذا  . المصنعة مؤسسةات ال منتجكمية  ل

 طابعة  إلى ستكون هناك حاجة   ربما   ه ملصقات ذات معلومات متغيرة، فإن      طباعة إلىأو  
 ،عنيةالم مؤسسةالطابعة التحويل الحراري في      أو    الطلب مثل طابعة الليزر    متوفرة عند 

  .اإلنتاج من نقاط أخرى نقاط أووذلك في وحدات التخزين 
 القيام باالختيار الصحيح، كذلك     قدم المساعدة في  ت البلد المنتج  هيئة الترقيم في     إن

في الحصول علـى الطابعـة      تقديم الدعم   يئات الترقيم التي تستطيع     هنالك العديد من ه   
                           . المناسبة
  لموضع قراءة الباركود " أألساسية"د البيئة يحدت: ٤الخطوة 

إن المواصفات المحددة لنوعية وحجم ووضعية وجودة الباركود جميعهـا تعتمـد     
  . الباركود) قراءة(على أين سيتم مسح 
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  :األساسية للمواد التجارية) القراءة( سيناريوهات لبيئة المسح ةهنالك أربع
   .POSعند نقطة البيع بالتجزئة ) ةالمقروء(عبوة المنتج الممسوحة  .١
  .عند التوزيع) المقروءة(عبوة المنتج الممسوحة  .٢
  لكنها أيـضاً   POSعند نقطة البيع بالتجزئة     ) المقروءة(عبوة المنتج الممسوحة     .٣

  .في التوزيع) مقروءة(ممسوحة 
  . بيئات خاصة مثل تحديد جهاز طبي .٤

 نه يمكنإالباركود ف) قراءة(مسح ه  أين الموضع الذي سيتم فيمن خالل معرفة
وعلى سبيل المثال، إذا تـم مـسح        .  الباركود إلنتاجالمواصفات الصحيحة     وضع

 مؤسـسة  وعند التوزيع بشكل عام، فإن ال      POSعبوة منتج عند نقطة البيع      ) قراءة(
، ولكـن   POS لتتالءم مع بيئة نقطة البيع       EAN/UPC  استخدام رموز  إلىستحتاج  

عند التوزيـع ولـضمان أن      ) القراءة( بحجم أكبر لتتالءم مع المسح        طباعتها اهعلي
  .اآللي عند التوزيع) القراءة(المكان يتفق مع متطلبات المسح 

  الباركودنوع د يحدت: ٥الخطوة 
 من حيـث نجـاح خطـة تطبيـق          دقيقةإن تحديد الباركود الصحيح مسألة      

 بوضـع  مؤسـسة قامت ال إذا    منها همةم بعض المالحظات ال   هناك، ولكن   الباركود
 عنـد نقطـة البيـع بالتجزئـة       ) قراءتها( سيتم مسحها    بمادة تجارية  باركود خاص 

  ذا اًنت تطبع بـاركود   اإذا ك أما   .EAN/UPC استخدام الرمز    ، فيجب POS )المفرد(
عندها يجب   ،أو المقاييس  معلومات متغيرة مثل األرقام التسلسلية، تواريخ االنتهاء،      

 ذات  اًرمـوز في حاالت معينة تستخدم     و،  RSSالرمزأو   ،GS1-128 استخدام الرمز 
إذا  و.Symbols  Composite Component or Data Matrix مــصفوفة البيانــات

 على كرتـون مقـوى، فـإن        GTINترغب بطباعة باركود يحمل      مؤسسةال نتاك
  . ITF-14 سيكون طباعة الرمزهاخيار

 لذلك يجـب أن تتـصل      االعتبار،   نظرنالك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ ب      ه
 لكي تتطلع على التطبيقات الخاصة بالمنتجـات        بلدهامع هيئة الترقيم في      مؤسسةال

  . والخدمات
  الباركودد حجم يحدت: ٦الخطوة 

 جنب مع المعلومات التي     إلى جنباًبعد أن يتم تحديد رمز الباركود الصحيح،        
 سـيعتمد   من التصميم ن حجم الباركود ض   إميزها فيه، تبدأ عملية التصميم،      سيتم تر 

ـ ، حسب المكان الذي سيستخدم فيه الباركود   على رمز الباركود المحدد    تم ت وكيف س
  . طباعة رمز الباركود

  الباركودب  الخاصنصال تكوين: ٧الخطوة 
 تعرض الباركود للتلف أو      ألنه في حال   ؛مهمإن النص المدون تحت الباركود      

 للباركود عنـد    دعماًخدم النص المدون     فعندها يست  ةكانت طباعة الباركود رديئ   إذا  
  . عملية المسح
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 القراءة البـشرية للـنص   بإيضاحاتإن أفضل وسيلة لتغطية األسئلة المتعلقة      
هـو    GS1 System Bar Code Symbolsالمدون تحت الباركود الخاصـة بنظـام   

   : منها تكرارااألكثرواإلجابة على بعض األسئلة 
  أن يكون عند حجم معين؟يجب  البشرية ص الخاص بالقراءةالنأن هل  .١

بوصـفه أساسـاً     األصـل تم تحديده مـن      OCR-B نوع الخط    نإ: واإلجابة
تمسح  حالياً System  GS1 أن مواصفات نظامإالّ، EAN/UPCلالستخدام مع رموز 

  .  للقراءةبأي نوع خط طالما أنه واضح
 يجب أن   ITF-14 والرمز   GS1-128الرمز  ب الخاص   إن النص المقروء بشرياً   

 GS1 وبحجم يتناسب مع حجم الرمز حـسب المواصـفات العامـة    يكون واضحاً
General Specifications.   

هل يفترض أن يكون النص الخاص بالقراءة البشرية أعلـى أم أسـفل رمـز              . ٢
  الباركود؟
قوم باستخدامه، وفيما يتعلـق     نها تعتمد على رمز الباركود الذي       نإ :واإلجابة

 الرسومات الموجودة  المعنية مراجعةمؤسساتوعلى ال EAN/UPCكود برموز البار
 GS1-128بالنسبة للرمـز  و ،GS1 General Specifications في المواصفات العامة

 فإنه باإلمكان طباعة النص فوق أو تحت الرمز حسب المواصفات           ITF-14والرمز  
   .GS1 General Specificationsالعامة 

   الباركودد لونيحدت  :٨الخطوة 
 مـع   Bars لألعمدةإن اللون المركب األمثل لرمز الباركود هو اللون األسود          

ستخدم ن أن ناوإذا أرد) الفراغات والهوامش أي  ( باللون األبيض    Backgroundخلفية  
  : على اختيار األلوان المالئمةنا قد تساعدتيةن المعلومات اآلإ أخرى، فألواناً

 Barsلألعمدة  داكنة    تتطلب ألواناGS1 Barcode Symbolsًإن رموز الباركود  -
  ).األسود، األزرق الداكن، البني الداكن األخضر الداكن: األلوانمثل (
 عـدم طباعتـه   ويجب على خط لوني مفرد  دائماً Barsيجب أن تحتوي األعمدة      -

  .بأدوات تصوير متعددة
 Backgrounds  خلفيـات  تتطلـب  GS1 Barcode Symbolsإن رموز الباركود  -

.  الخلفيات الفاتحة  عن  فضالً .ل اللون األبيض  مث  اللون للفراغات والهوامش   فاتحة
 األحمـر  غرفة مظلمة مضاءة باللون   في    أيضاً خدامهمكن است محمر  األ اللونن  إ
ل ، وهذا ينطبق بشك يمكن أن تختفي تدريجيـاًإنها، فقراءة نسخـة حمراء اللونو

  الـوردي،  األحمـر اللون  ولون البرتقـالي،   لاك صحيح على األلوان المشابهـة   
ن غالبيـة قارئـات البـاركود        إ .خوخي، واأللوان الـصفراء الفاتحـة     اللون ال و
 نـا فإنبـذلك   و،  تستخدم مصدر الضوء األحمر   ) Scanners الضوئيةالماسحات  (
ستطيع بشكل سريـع رؤية السبب في كون هذه األلوان مالئمـة للخلفيــات،            ن

  .لألعمدة  األلوانتخدام هذهلكن يجب تجنب اس
كـون قـد    نمدة السوداء والفراغات البيضاء،     من خالل البقاء مع األع    كذلك و 

، مكان استخدام تركيبات لونيـة أخـرى      ، إال أنه باإل   لأللوان األمثل    التركيب نااختر
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 أن علـى    إضافية إرشاداتاستشارة خبير في الطباعة للحصول على       وهذا يتطلب   
  . البلد الترقيم فيبه من قبل هيئة وصية يكون ممن قد تم الت

  دد مكان وضع الباركويحدت: ٩الخطوة 
 موقـع البـاركود   إلى نشير فإنناعندمـا يتـم بحث موضوع مكان الباركود  

 االعتبار عمليـة    نظر ب األخذعندما يتم اختيار مكان الباركود يجب       ف. على التصميم 
اركود لن يتعـرض    من بأن الب  ضن استشارة مهندس التغليـف ل    بيجإذ  . التغليـف

أو تحت الجزء المطـوى   ،العلبةطباعـة الباركود على حافة     ك(للحجب أو التلـف    
   ).تحت غطاء العبوة، أو أن يكون مغطى بطبقة تغليف أخرى أو ،علبةمن ال

  مؤسـسة  تتم استشارة    أن، يجب    المناسب لطباعة الباركود   تحديد المكان  بعد
 أن العديـد    إلى الغاية من ذلك تعود   و ،)الباركود(الرمز  ل البدء بطباعة    الطباعة قب 

  . وفق توجيهات محددةعلى  تتم طباعة الباركود أنمن عمليات الطباعة تتطلب 
  ببناء خطة جودة الباركودالقيام : ١٠الخطوة 

ــفة  ISO/IEC15416  -  Barcode Print Quality Test إن المواصـ
Specification for Linear Symbols  ــة   ال ــودة طباع ــص ج ــة بفح خاص

 بعـد أن      جودة رموز الباركود     لتقييم   وسيلة  تصف  الخطية    للرموز الباركود  
 الرمز بشكل إلىينظر  ISO-Based Verifierفمقياس االيزو الفاحص.  طباعتها يتم
 إلى أنه يذهب ، إالّ)Scanner  الضوئيالماسح (ئثل للطريقة التي يعمل بها القارمما

البـاركود  (لدرجات للرموز    با ص جودة الباركود من خالل التقييم      بفح أبعد من ذلك  
  ). المطبوع

فـي فحـص جـودة       ISO/IEC أسلوب   GS1 العالميــة   مؤسسةتستخدم ال 
 لكنهــا تحدد الحد األدنى للدرجــة الضروريــة لكـل باركــود         ،  الباركود

GS1 Barcodesيستخدم، أو مـا   ، وأينالمستخدم) الباركود(د نوع الرمز  الذي يعتم
 مؤسـسة تقـوم ال  واألدنـى،     الدرجة فضالً عن  هذا   ،هو رقم التعريف الذي يحمله    

  .  بتحديد جهاز قياس العرض وقياس طول الموجة أيضاGS1ًالعالمية 
 فحـص     يشبـه امتحان  األدنىالحد   مختلفة لمواصفات      وضع  ضوابط   إن

. العتماد قبوله  الطلب كفوءاًإذا كان مقدم المطبق في الجامعة  لتحديد فيما       المستوى  
  أن كـالً   إالّ،   نفـسه   امتحـان المـستوى    عـات  مـن الجام   قد تـستخدم العديـد    

  . من الدرجات الضرورية لقبول مقدمي الطلبات حد األدنى لل  الضوابط  يضع منها
 GS1متـوفر لـدى  ( GS1 General Specifications إن المواصفات العامـة 

Jordan (   اصفات جودة الرمز    توفر قائمة مرجعية لمو)تعتمد على نـوع    ) الباركود
  . ، التطبيق، أو رقم التعريف الذي يحمله الرمز)الباركود(الرمز 

 وضع نظام لـضبط جـودة       ن قد يختارو  GS1 العالمية   مؤسسةإن أعضاء ال  
فـي  األعـضاء   و هناك العديد من الهيئـات       باعة الباركود خاص بهم لكن اليوم     ط
 . خدمات فحص جودة الباركود تقدمGS1 العالمية لمؤسسةا
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  EAN/UPCرموز 
 ألنهـا   UCC/EAN-128 ورمـوز    ITF-14 عن رموز    EAN/UPCتختلف رموز   

. )المفـرد  ( متعددة االتجاهات للبيع بالتجزئة    )قارئة(اسطة أجهزة مسح    بو) تقرأ(تمسح  
فعندما يتم  .  لها عالقة ثابتة بين ارتفاع وعرض الرمز       EAN/UPCهذا يعني بأن رموز     

  . يل أحد األبعاد، يجب تعديل البعد اآلخر بمقدار متناسب لهتعد
 مدى من ناكوه.  لديها أبعاد ارتفاع وعرض أساسية محددة   EAN/UPCإن رموز   

 قد تم Nominal Size األساسيمن الحجم % ٢٠٠ إلى% ٨٠األحجام المسموح بها من 
 في  مؤسسةها ال ن تجد شكال أحجام الباركود المختلفة يمكن أ      أل وأنموذج ،تحديدها أيضاً 

إن هذا المدى من األحجـام  . General EAN.UCC Specificationsالمواصفات العامة 
على طلبات الشراء المحددة ألحجام رموز      " عامل التكبير " ما يشار إليها على أنها       غالباً

EAN/UPC .ساسي، والحد األقصى للتكبير لرمـوز       إن الحد األدنى، األ   وEAN/UPC 
  .٩ لموضح في الشك

  
  

  %)٨٠ (األدنىالحد الحجم عند 

  
  %)١٠٠ (األساسيالحجم 

  
  %)٢٠٠ (صىاألقالحجم عند الحد 

  
  
  ٩الشكل 

  يوضح األحجام عند الحد األدنى واألساسي واألقصى
  

                        )www.ean.jedco,Op.cit(Source: 
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 عنـد التـصميم،   EAN/UPCومن أجل تقليص حجم المساحة التي تأخذها رموز  
 )*("القطـع " تـسمى     هذه العمليـة   ، في ارتفاع الرمز   االنخفاضنه يمكن تحديد مدى     إف

Truncation  ،  وال يسمح بها ضمن مواصفات رموزEAN/UPC هـذا  . ويجب تجنبهـا 
متعـددة  ) قـراءة ( نسب المسح  بواسطة أجهـزة المـسح          فيبسبب التأثير السلبي لها     
  .االتجاهات لبيع التجزئة

) كالـشحن والتوزيـع  ( في أعمال لوجستية EAN/UPCعندما يتم استخدام رموز   
 ما بـين  ، فإن مدى حجم التكبير المسموح به يكون منحصراً       POSكذلك عند نقاط البيع     

على العلبة كرتوني يستخدم ألدوات  مثال على ذلك، قد يكون الرمز%. ٢٠٠و % ١٥٠
  ).يكرويفمثل جهاز تلفزيون أو فرن الم(منزلية كبيرة 

  
     ITF 14 والرمز GS1-128الرمز 

ن إذ إ ،  أيضاً لديهما مدى محدد لألحجام      ITF-14 والرمز   GS1-128 الرمز   إن
-X ما يتم تحديدها بالبعد المـسمى         غالباً ITF-14 والرمز   GS1-128الرمز   أحجام  

Dimension ًيمكن إيجاد معلومـات حـول أحجـام        و .التكبير) أحجام( من قيم     بدال
 التي تعتمد على تطبيقات المكان الـذي تـستخدم     ITF-14 والرمز   GS1-128ز  الرم

 GS1مبين في المواصفات العامـة   فيها أو رقم التعريف الذي تحمله حسب ما هو
General Specification.  

  
  وضع فراغات بين رموز النص؟

 ؤسـسات العديد من الم  و ، تحدد الفراغ بين الرسومات    EAN/UPCن رموز   إ
-UCC/EAN ولرمـوز    ITF-14 لرموز   المقروء بشرياً  فيما بين النص     غاًتحدد فرا 

 أن الفراغات يجـب     إالّ،  ولإلدخال،  خزن للقراءة، وال   يجعل النص سهالً   هذاو. 128
  .GS1-128 أو الرمز ITF-14 أن ال يتم تشفيرها في الرمز
 يجب أن تكون مرفقة بين أقـواس فـي الـنص            (AIS)إن جميع المعرفات    

 أن األقواس غير مشفرة ضمن رمز الباركود حـسب          راءة البشرية، إالّ  الخاص بالق 
   .GS1 General Specificationsالمواصفات العامة 

  
  اعتبارات خاصة بعملية الطباعة
توفرة لعملية   الم اإلمكانية لحجم رمز الباركود هو      إن االعتبار النهائي الرئيس   

ـ  الحقن الحد األدنى للحجمإ إذالطباعة المحددة،   Bar Widthمود ايقي لعرض الع
Reduction (BWR)يختلف، وكذلك  لرمز باركود يختلف باختالف عملية الطباعة 

 وتكـوين حـد    بطباعة   ؤسساتيجب أن تقوم الم   إذ  .  أخرى  مطبعة إلىمن مطبعة   

                                                 
 GS1 General Specificationجع المواصفات العامـة   ار ،"القطع"للمزيد من المعلومات حول  )*(

  ).GS1 Jordanمتوفرة لدى وال
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  نتائج مقبولة وجودة متكررة    إلى للتوصل   BWRمود  ا لعرض الع  أدنى لحجم الرمز  
  .)٥٢، ٢٠٠٥علي، (
  

   المصنعةترقيم المنتجاتمزايا 
  . وعرضها بطريقة سريعة ودقيقة يعتمد عليها،  سهولة جمع المعلومات.١
  . السرعة والدقة في التعرف على المنتجات.٢
 لدى المخازن التجارية Point of Sale عمليات بيع المنتجات في نقاط البيع أتمتة .٣

  .ومحالت البيع بالتجزئة
  .ل الهادر الناتج عن انتهاء صالحية المنتجات ضبط حركة المخزون، وتقلي.٤
غير مكلفة للتمكين من تخزين تج في شكل بار كود وسيلة بسيطة و ترقيم المند يع.٥

  .وجلب البيانات أتوماتيكياً
 في جميع العمليات التي تتم خالل سلسة التزويـد وسـهولة            األداء رفع مستوى    .٦

 -التوريد  و -التخزين  و -تصنيع  متابعة المنتج عند أي نقطة خالل عمليات ال       
  .وغيرها...الخدمات و -المتابعة النهائية و -البيع و -التوزيع 

ـ   .٧  Electronic Data)اً  االتصال من خالل معايير تبـادل المعلومـات إلكتروني
Interchange EDI).  

الدفع من خـالل تـوفير      باإلسراع في عمليات البيع و    زبائن   رفع كفاءة خدمة ال    .٨
  . دقيقة وسريعة للسلع المطلوبةبيانات

وبطاقة تعريف  ،   لغة موحدة للجميع   د لنظام ترقيم عالمي يع     ترقيم المنتجات وفقاً   .٩
  . ودولياًللمصنع والمنتج محلياً

 رفع القدرة التنافسية للمصنع سواء في األسواق المحلية أو العالمية من خالل             .١٠
-www.ean.gov.Jo/benefits)الميادل البيانات المتفق عليها ع    إيجاد وسيلة لتبا  

a.htm).  
  

  الجانب الميداني
دار في مديرية   تم اختيار معرض البيع المباشر للكتب والمستلزمات الدراسية         

 استخدم فيه نظام البـاركود،      اًموقعفي جامعة الموصل     للطباعة والنشر    األثيرابن  
من طلبة وأساتذة    المعرض   زبائن استمارة استبيان على عينة من       ١٦٠وتم توزيع   

وبت البيانات وجمعت    ب استمارات غير كاملة، إذ    ٦، وتم استبعاد    وباحثين وموظفين 
 االسـتفادة منهـا وتحليلهـا وعرضـها         إلى وصوالً وتم خزنها    ونظمت وعولجت 

  .بجداول
 سبات مع ملحقاتها من جهـاز القـارئ        حا يمتلك معرض البيع المباشر ثالث    

هناك موظف مكلف لكل حاسبة مـن       ومادة المباعة،   للباركود وطابعة لطبع مبالغ ال    
 يستخدم األول في قسم الكتب، أما الثـاني ففـي قـسم القرطاسـية               إذ الحاسبات،

 البيانـات   إلدخـال مركزيـة، وهـي     فهي   والمستلزمات الدراسية، وأخيراً الثالثة   
 لفتـرة معينـة   أو شـهرية  أو أسبوعية أوواستخراج التقارير الدورية سواء يومية   
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بطة مع بعضها البعض بـشبكة      وهذه الحاسبات الثالث مرت   . ب الطلب والحاجة  حس
 والتغييرات عن طريق الحاسبة المركزية واإلضافات األخطاء يتم تصليح إذ .داخلية

 تغذية إمكانية هناك  وأيضاً. للعمل والثانية جاهزتيناألولىن االثالثة، وتكون الحاسبت
ية والتنقل  وذلك بعد فصل الشبكة الداخل     ،احد كل حاسبة بالبيانات والمعلومات على    

  .آخر إلىبها من مكان 
 ممن ينظرون للمستقبل بعين واسعة ويتأملون       األغلبيةالقى هذا النظام رضا     

 مرحلة من التقدم التقنـي      إلىقد وصلت   أن يرون مراكز تقديم الخدمة في الجامعة        
 فهناك العديـد مـن      .ري مع التقدم الحاصل في المجال العمراني والحضا       والعلمي

صيب من   في جامعة الموصل نأمل أن ينالها ن       واألساتذةمراكز تقديم الخدمة للطلبة     
 نتـائج الجانـب     يوضـح  واآلتـي  . القادمة لسنوات ا خاللوالعلمي  التطور التقني   

  :الميداني
  

  عينة البحثوصف  -أوالً
  

  ٣الجدول 
 المعياري للمتغيرات التكرارت والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف

  )*(الوصفية لعينة البحث

الوسط   %  التكرار  العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المجموع

  الجنس
  ٤٤,٨  ٦٩  ذكر
  ٥٥,٢  ٨٥  أنثى

٠,٤٩  ١,٥٥  
١٥٤  

  العمر
  ٢٠,١  ٣١   سنة٢٥أقل من 
٣٣,٨  ٥٢  ٣٠- ٢٥  

  ١٤,٩  ٢٣   سنة٣٥- ٣١
  ١٦,٩  ٢٦   سنة٤٠- ٣٦
  ١٤,٣  ٢٢   فما فوق- ٤١

١,٣٤  ٣,٦٢  
١٥٤  

  الحالة االجتماعية
  ٥٩,١  ٩١  متزوج
  ٣٥,٧  ٥٥  أعزب
  ٥,٢  ٨  مطلق

٠,٥٨  ١,٥٩  
١٥٤  

  التحصيل الدراسي
  ٧,٢  ١١  ما دون البكالوريوس

  ٤٠,٩  ٦٣  بكالوريوس
  ٧,٨  ١٢  دبلوم

  ٢٩,٢  ٤٥  ماجستير
 ١٤,٩  ٢٣  دكتوراه

١,٢٦  ٣,٠٣  
١٥٤  

  ١٥٤  المهنة
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الوسط   %  التكرار  العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المجموع

  ٢٤  ٣٧  موظف
  ٣٣,١  ٥١  أوليةطالب دراسات 

  ٢٤,٧  ٣٨  طالب دراسات عليا
  ١٨,٢  ٢٨  تدريسي

١,٠٤  ٢,٣٧  

   من إعداد الباحث)*(
  

  رات البحث بأسلوب العرض والتوحيد تحليل متغي-ثانياً
  

  ٤الجدول 
 )*( معرض البيع المباشرزبائنبيان شدة االستجابة لدى 

اتفق   المتغيرات
  تماما

اتفق  ال  ال اتفق  محايد  اتفق
  تماما

  المجموع

ــات     .١ ــع البيان ــي جم ــسهولة ف ال
ــة  ــات وعرضــها بطريق والمعلوم

  .سريعة ودقيقة يعتمد عليها
  ١٥٤  ــ  ــ  ٤  ٦٨  ٨٢

السرعة والدقة في التعـرف علـى        .٢
  .المنتجات

  ١٥٤  ــ  ــ  ــ  ٢٤  ١٣٠

أتمتة عمليات بيع المنتجات في نقاط       .٣
ـ    ي معـرض البيـع     البيع المتوفرة ف

  .المباشر
  ١٥٤  ــ  ــ  ٩  ٩٠  ٥٥

، وتقليل الهدر   ضبط حركة المخزون   .٤
  .الناتج عن انتهاء صالحية المنتجات

  ١٥٤  ــ  ٤  ٨  ٤٢  ١٠٠

بشكل ترميز المنتجات وترقيمها    يعد   .٥
  . وسيلة بسيطةBarcodeباركود 

  ١٥٤  ــ  ١٢  ١٧  ٨١  ٤٤

تقليل التكاليف والجهد المستخدم فـي       .٦
ث عــن المنــتج الــسجالت والبحــ

  . نقاط البيعإلىوتحويله من المخزن 
  ١٥٤  ــ  ــ  ــ  ٧٥  ٧٩

ــات   .٧ ــزن البيان ــي خ ــين ف التمك
ــاً بواســطة  والمعلومــات اتوماتيكي

  .برنامج مناسب يعمل على الحاسوب
  ١٥٤  ــ  ــ  ٣  ٤٨  ١٠٣

رفــع مــستوى األداء فــي جميــع  .٨
خالل سلـسلة   من  العمليات التي تتم    

  .والعرض والخزنالتزويد 
  ١٥٤  ــ  ــ  ٥  ٥٢  ٩٦

السهولة في متابعة حركة المنتج عند       .٩
أي نقطة من نقاط التصنيع والتخزين      
والتوريد والتوزيع والبيع، ومن ثـم      

  .المتابعة النهائية وتدقيقها

  ١٥٤  ــ  ــ  ٢  ٤٧  ١٠٥

السهولة في االتصال بباقي وحـدات       .١٠
 المتجر من خالل وسائل     أوالمخزن  

ليـة  اتصال فاعلة مرتبطة بشبكة داخ    
على الحاسوب لتبـادل المعلومـات      

  .الكترونيا وعند الحاجة
  

  ١٥٤  ــ  ــ  ــ  ٢٩  ١٢٥
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اتفق   المتغيرات
  تماما

اتفق  ال  ال اتفق  محايد  اتفق
  تماما

  المجموع

ترميـز المنتجـات    تساعد عمليـة     .١١
ــا ــي وترقيمه ــداد ف ــارير إع  تق

ل من  المشتريات والمبيعات والتي تقل   
 الدفع  أخطاء القائمين بالحسابات على   

  .والقبض لفواتير المنتجات

  ١٥٤  ــ  ــ  ــ  ١٩  ١٣٥

 القائم بالعمل وذلـك مـن       رفع كفاءة  .١٢
فـي  والدقـة   خالل اكتسابه المهارة    
 واسـتمرارية   استخدام هـذا النظـام    

   . في بنود النظامالتطوير والتحديث

  ١٥٤  ــ  ــ  ــ  ٣٣  ١٢١

وفق نظام  ترميز المنتجات وترقيمها     .١٣
عالمي يعد لغة موحدة لجميع الزبائن      

  . التصنيعمنظماتو
  ١٥٤  ــ  ١١  ٢٣  ٤٢  ٧٨

عريف للمصنع والمنـتج    تعد بطاقة ت   .١٤
  .محليا ودوليا وعالميا في آن واحد

  ١٥٤  ــ  ٨  ١٩  ٣٢  ٩٥

تعد عملية ترميز المنتجات ظـاهرة       .١٥
 األخطـاء حضارية تقدمية تقلل من     

الحاصلة في الجرد وفواتير التجهيز     
  .وكشوفات البيع

  ١٥٤  ــ  ــ  ــ  ٣٢  ١٢٢

ترميــز المنتجــات هم عمليــة تــس .١٦
 الحاصلمن الزخم    الحد   في وترقيمها

 وتقليـل   االستعارة و على نقاط البيع  
   .من أوقات االنتظار

  ١٥٤  ــ  ــ  ــ  ٥٥  ٩٩

   من إعداد الباحث)*(
  

مقيـاس ليكـرت     ضـرب أوزان     يتم،  ٤ اإلجابات  في الجدول      وبعد حصر 
  .٥  الجدولوضحه، وهذا ما ي)٢-،١-، صفر، ١+، ٢( + بـالخماسي 

  

  ٥الجدول 
  )*( معرض البيع المباشرئنزباالتقويم النهائي لتوجهات 

اتفق   المتغيرات  ت
  تماما

  ال  محايد  اتفق
  اتفق

اتفق  ال
  تماما

  المجموع

السهولة في جمع البيانات والمعلومـات        ١
وعرضها بطريقة سريعة ودقيقة يعتمـد      

  .عليها
  ٢٣٢  ــ  ــ  صفر  ٦٨  ١٦٤

السرعة والدقـة فـي التعـرف علـى           ٢
  .المنتجات

  ٢٨٤  ــ  ــ  صفر  ٢٤  ٢٦٠

تة عمليات بيع المنتجات فـي نقـاط        أتم  ٣
  .البيع المتوفرة في معرض البيع المباشر

  ٢٠٠  ــ  ــ  صفر  ٩٠  ١١٠

ضبط حركة المخزون، وتقليـل الهـدر         ٤
  .الناتج عن انتهاء صالحية المنتجات

  ٢٣٨  ــ  ٤-  صفر  ٤٢  ٢٠٠

بـشكل  ترميز المنتجات وترقيمهـا     يعد    ٥
  . وسيلة بسيطةBarcodeباركود 

  ١٥٧  ــ  ١٢-  صفر  ٨١  ٨٨

تقليل التكاليف والجهـد المـستخدم فـي          ٦
السجالت والبحث عن المنتج وتحويلـه      

  . نقاط البيعإلىمن المخزن 
  ٢٣٣  ــ  ــ  صفر  ٧٥  ١٥٨
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اتفق   المتغيرات  ت
  تماما

  ال  محايد  اتفق
  اتفق

اتفق  ال
  تماما

  المجموع

التمكين في خزن البيانات والمعلومـات        ٧
اتوماتيكياً بواسطة برنامج مناسب يعمـل     

  .على الحاسوب
  ٢٥٤  ــ  ــ  صفر  ٤٨  ٢٠٦

 جميع العمليـات    رفع مستوى األداء في     ٨
التي تتم مـن خـالل سلـسلة التزويـد          

  .والعرض والخزن
  ٢٤٤  ــ  ــ  صفر  ٥٢  ١٩٢

السهولة في متابعة حركة المنتج عند أي         ٩
نقطة مـن نقـاط التـصنيع والتخـزين         
والتوريد والتوزيع والبيـع، ومـن ثـم        

  .المتابعة النهائية وتدقيقها

  ٢٥٧  ــ  ــ  صفر  ٤٧  ٢١٠

 ببـاقي وحـدات     السهولة في االتـصال     ١٠
 المتجر من خـالل وسـائل       أوالمخزن  

اتصال فاعلة مرتبطـة بـشبكة داخليـة        
Network   ــادل ــوب لتب ــى الحاس  عل

  .المعلومات الكترونيا وعند الحاجة

  ٢٧٩  ــ  ــ  صفر  ٢٩  ٢٥٠

 فـي   ترميز المنتجات وترقيمهـا   تساعد    ١١
 تقارير المشتريات والمبيعات والتي     إعداد

 علىبالحسابات  تقلل من أخطاء القائمين     
  .الدفع والقبض لفواتير المنتجات

  ٢٨٩  ــ  ــ  صفر  ١٩  ٢٧٠

رفع كفاءة القائم بالعمل وذلك من خـالل      ١٢
اكتسابه المهارة والدقة في استخدام هـذا       
النظام واستمرارية التطوير والتحديث في     

  . بنود النظام

  ٢٨٥  ــ  ــ  صفر  ٣٣  ٢٤٢

 وفـق نظـام     قيمها المنتجات وتر  ترميز  ١٣
المي يعد لغة موحدة لجميـع الزبـائن        ع
  . التصنيعمنظماتو

  ١٨٧  ــ  ١١-  صفر  ٤٢  ١٥٦

تعد بطاقة تعريف للمصنع والمنتج محليا        ١٤
  .ودوليا وعالميا في آن واحد

  ٢١٤  ــ  ٨-  صفر  ٣٢  ١٩٠

تعد عملية ترميـز المنتجـات ظـاهرة          ١٥
 األخطـاء حضارية تقدمية تقلـل مـن       

يـز  الحاصلة في الجرد وفـواتير التجه     
  .وكشوفات البيع

  ٢٧٦  ــ  ــ  صفر  ٣٢  ٢٤٤

 ترقيمهـا  المنتجات و  ترميزتساهم عملية     ١٦
الحاصل على نقـاط    من الزخم    الحد   في

وتقليـل مـن أوقـات      واالستعارة  البيع  
  . االنتظار

  ٢٥٣  ــ  ــ  صفر  ٥٥  ١٩٨

   من إعداد الباحث)*(
  

 بيان األهمية ىإل، تم التوصل  معرض البيع المباشرزبائنوبعد تقييم توجهات 
    .٦، وهذا ما يوضحه الجدول المعرض زبائن من زبونالنسبية من وجهة نظر كل 
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  ٦الجدول 
 زبائنبيان األهمية النسبية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري من وجهة نظر 

  )*(معرض البيع المباشر
األهمية   المتغيرات  ت

  النسبية
الوسط 
  يالحساب

االنحراف 
  المعياري

تساعد عملية ترميز المنتجات وترقيمها في إعداد تقارير          ١١
المشتريات والمبيعات والتي تقلل من أخطـاء القـائمين         

  . الدفع والقبض لفواتير المنتجاتعلىبالحسابات 
٠,٣٢٩٩  ٤,٨٧٦٦  ٢٨٩  

رفع كفاءة القائم بالعمل وذلك من خالل اكتسابه المهارة            ١٢
ستخدام هذا النظـام واسـتمرارية التطـوير        والدقة في ا  

  . والتحديث في بنود النظام
٠,٤١١٦  ٤,٨٧٥٧  ٢٨٥  

  ٠,٣٦٣٨  ٤,٨٤٤٢  ٢٨٤  .السرعة والدقة في التعرف على المنتجات  ٢
 المتجـر   أوالسهولة في االتصال بباقي وحدات المخزن         ١٠

من خالل وسائل اتصال فاعلة مرتبطة بـشبكة داخليـة          
Network  ب لتبادل المعلومـات الكترونيـا       على الحاسو

  .وعند الحاجة

٠,٣٩٢٢  ٤,٨١١٧  ٢٧٩  

تعد عملية ترميز المنتجات ظاهرة حضارية تقدمية تقلل          ١٥
من األخطاء الحاصلة فـي الجـرد وفـواتير التجهيـز           

  .وكشوفات البيع
٠,٤٠٧٠  ٤,٧٩٢٢  ٢٧٦  

السهولة في متابعة حركة المنتج عند أي نقطة من نقـاط             ٩
خزين والتوريد والتوزيع والبيع، ومـن ثـم        التصنيع والت 

  .المتابعة النهائية وتدقيقها
٠,٤٩٩٠  ٤,٦٦٨٨  ٢٥٧  

التمكين في خزن البيانات والمعلومات اتوماتيكياً بواسطة         ٧
  .برنامج مناسب يعمل على الحاسوب

٠,٥١٨٠  ٤,٦٤٩٤  ٢٥٤  

مـن   الحـد    فيتساهم عملية ترميز المنتجات وترقيمها        ١٦
وتقليـل مـن   واالستعارة ى نقاط البيع   الحاصل عل الزخم  

  . أوقات االنتظار
٠,٤٨٠٧  ٤,٦٤٢٩  ٢٥٣  

رفع مستوى األداء في جميع العمليات التي تتم من خالل            ٨
  .سلسلة التزويد والعرض والخزن

٠,٥٦٨٢  ٤,٥٨٤٤  ٢٤٤  

ضبط حركة المخزون، وتقليل الهدر الناتج عن انتهـاء           ٤
  .صالحية المنتجات

٠,٧١٤٨  ٤,٥٤٥٥  ٢٣٨  

تقليل التكاليف والجهد المستخدم في السجالت والبحـث          ٦
  . نقاط البيعإلىعن المنتج وتحويله من المخزن 

٠,٥٠١٤  ٤,٥١٣٠  ٢٣٣  

السهولة في جمع البيانات والمعلومات وعرضها بطريقة         ١
  .سريعة ودقيقة يعتمد عليها

٠,٥٥١٢  ٤,٥٠٦٥  ٢٣٢  

ا وعالميا  تعد بطاقة تعريف للمصنع والمنتج محليا ودولي        ١٤
  .في آن واحد

٠,٨٩٥٢  ٤,٣٨٩٦  ٢١٤  

أتمتة عمليات بيع المنتجات في نقاط البيع المتوفرة فـي            ٣
  . معرض البيع المباشر

٠,٥٧٣١  ٤,٢٩٨٧  ٢٠٠  

ترميز المنتجات وترقيمها وفق نظام عالمي يعـد لغـة            ١٣
  .موحدة لجميع الزبائن ومنظمات التصنيع

٠,٩٤٩٤  ٤,٢١٤٣  ١٨٧  

 Barcodeنتجات وترقيمها بشكل بـاركود      يعد ترميز الم    ٥
  .وسيلة بسيطة

٠,٨٤٣٨  ٤,٠١٩٥  ١٥٧  

  . من إعداد الباحث)*(
  



  ]٢٧٥ [املهتدي
  

 نالحظ الترتيب النهائي لمتغيرات البحث حـسب أهميـة كـل        ٦من الجدول   
 بيع تعمل   نقطتا إذ يتوفر لدى معرض البيع المباشر        ،الزبونمتغير من وجهة نظر     

األولى في قسم الكتـب والثانيـة فـي قـسم            .Barcodeوفق نظام الباركود    على  
 البيانـات والمعلومـات     إلدخـال ، وهناك نقطة ثالثة مركزية      المستلزمات الدراسية 

من خالل الجـدول    ف.  المعرض إدارةواستخراج التقارير والكشوفات التي تحتاجها      
 المعرض والمحاسبين فيها    إدارةتساعد  ترميز المنتجات وترقيمها     عملية   أننالحظ  

 واألسـبوعي  التقارير والكشوفات مثل تقارير الجرد الـدوري اليـومي           إعدادفي  
والشهري والسنوي، وتقارير البيع، وتقارير المتبقي، وتقارير النافـذ مـن المـواد       

في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية وكان بواقع         هذا المتغير    وجاء السلعية،
هذا وقـد   ). ٠,٣٢٩٩(ف معياري   وانحرا) ٤,٨٧٦٦(نقطة، بوسط حسابي    ) ٢٨٩(

المتغيـر   إلى، وصوالً   ٦ترتبت باقي المتغيرات حسب أهميتها النسبية في الجدول         
هـي  ترميز المنتجات وترقيمها    الذي جاء في المرتبة األخير والمتضمن أن عملية         

 أن ا من عينة البحث أنها عملية صـعبة، االّ        عملية ال تتسم بالبساطة فهناك من رآه      
 كـادر  إلىفهي تحتاج والفوائد التي يقدمها هذا النظام تفوق كل الصعوبات،       المزايا  

مباشـر بتقنيـات الحاسـوب      وذلك الرتباطهـا ال    ،متدرب على استعمال الحاسوب   
، فهناك العديد من مراكـز الـتعلم        وقتنا الحاضر  في   سهل جداً األمر  وهذا  الحديثة،  

ز الحاسـوب، أو مـن      على الحاسوب سواء داخل جامعة الموصل من خالل مرك        
بعض الكليات التي تعمل دورات دورية على استخدام الحاسوب، وكذلك هناك خالل 

. موزعة خارج جامعة الموصل والتي تقدم دورات منتظمة وبأجور مناسبة         مكاتب  
نقطة، بوسـط   ) ١٥٧( وكان بواقع    السادسة عشر وقد جاء هذا المتغير في المرتبة       

  ). ٠,٨٤٣٨(ي وانحراف معيار) ٤,٠١٩٥(حسابي 
 البحث، بأنه تقترن زيادة كفاءة العمل في بيع المنتجات      وهذا ما تؤكده فرضية   

   ).Barcode(باستخدام الرمز السلعي 
  

  االستنتاجات والتوصيات
   االستنتاجات-أوالً

عدد من االستنتاجات التي كانت من أولويـة عمـل إدارة            إلىخلص البحث   
سليمة تخدم بها طلبتها وأساتذتها وباحثيها      ات   في اتخاذ قرار   معرض البيع المباشر  

ض البيع المباشر وما تطلبه دار ابن األثير للطباعة والنـشر           ر مع وإدارةمن جهة،   
  .من جهة أخرى

 ترميز المنتجات وترقيمهـا    أن عملية    من خالل إجراء التحليل اإلحصائي تبين      .١
ت عن المشتريات    التقارير والكشوفا  إعداد معرض البيع المباشر في      إدارةتفيد  

 التي تطلبها اإلدارة، وهذا يسهل من عمليـة صـرف           األوقاتوفي  والمبيعات  
 للطباعة والنشر في تسليم المبـالغ       األثيرمبالغ المبيعات للمتعاقدين مع دار ابن       
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 الجهـة المـزودة للمنتجـات     -الـدار ( وحسب العقد المبرم بين الطرفين       إليهم
 ).لمعرض البيع المباشر

 المتبقية والنافذة من المنتجـات فـي        األرصدةئم بالعمل على معرفة     سهولة القا  .٢
معرض البيع المباشر، فضالً عن الوقت الذي يوفره هذا النظام في آلية البحث             

م خدمة  يقدبذلك فإن هذا النظام يحظى بت     ،  معرضالورصيده في   عن منتج معين    
 .ت وكلفة السجالر الوقت والجهديوفتككبيرة للقائم بالعمل عليه 

، وذلك من خالل الـسرعة       واالستعارة الحد من أوقات االنتظار عند نقطة البيع       .٣
 فـي   إضافي باكتساب وقت    الزبائنوالدقة التي يحملها هذا النظام، فهو يساعد        

 .البحث والتجوال داخل المعرض، حيث عملية البيع سريعة ودقيقة ومنظمة
سعر، وعنـوان، وعـدد،   يساعد هذا النظام في إعطاء كل تفاصيل المنتج، من          .٤

 عنـد    ما يحتاجه الزبـون    وهذا غالباً . ها المصنعة ل  أووالجهة المزودة للمنتج    
مـستلزمات   أو رقم المنتج مـن كتـاب        تقديمالبحث عن مادة، فما عليه سوى       

 .دراسية
  

   التوصيات-ثانياً
  : منهاعدد من التوصيات المفيدة إلىوخلص البحث 

كز الخزن ومكتبات الجامعة المنتشرة في كل        مرا إلى هذا النظام    إدخالضرورة   .١
ة ووفرة في الوقت والجهد والكلفة، فـضالً        كلية، ذلك لما في هذا النظام من دق       

 .ها الجهات ذات العالقةاد التقارير والكشوفات التي تطلبعن السرعة في إعد
 أو اً واحـد  اً شخص إالّن استخدام هذا النظام ال يتطلب       إف،  آنفاًمن خالل ما ذكر      .٢

، وهذا الـشيء يتطلـب المعرفـة      ترقيمها المنتجات و  ن للقيام بعملية ترميز   اثني
 ومـن ثـم  والدراية في استخدام الحاسوب وبرمجة النظام داخـل الحاسـوب،       

 كوادر مدربة مـن حملـة       إعدادالسهولة في تعلم هذا النظام، وذلك من خالل         
عـة الموصـل    شهادة علوم الحاسبات للقيام بأتمتة العمليات فـي مراكـز جام          

 كذلك من الممكـن    والمتمثلة بمراكز التخزين والمكتبات على وجه الخصوص،      
 وذلك من خـالل     ن حملة شهادات غير علوم الحاسبات،     كوادر أخرى م  تدريب  

 . دورات تخصصية في مجال الحاسوب ونظام ترقيم المنتجات وترميزهاإقامة
  

  المراجع
   المراجع باللغة العربية-أوالً

، استخدام نظام المعلومات في تقـويم الـسيطرة علـى           ١٩٨٧لة يونس محمد،    آل مراد، نج   .١
الخزين، بالتطبيق على المجمع المخزني للسلع االستهالكية في محافظـة نينـوى، رسـالة              

  .منشورة، جامعة الموصل، الموصلغير ماجستير 
 ،ة األولـى   الطبع ، دار الكتب للطباعة والنشر    ، التسويق إدارة ،١٩٨٧ ، أبي سعيد  ،الديوه جي  .٢

  .الموصل
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،  دار الحامد للنشر والتوزيع    ، التسويق إلدارة المفهوم الحديث    ،٢٠٠٠ ، أبي سعيد  ،الديوه جي  .٣
  .األردن

، مقومات تحديد نقاط البؤر والمنشآت التسويقية، دراسة عن متجر          ٢٠٠٥علي، آري محمد،     .٤
  .لمازي في محافظة دهوك، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، الموص

  . األردن، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة، مبادئ التسويق،١٩٩٩ ، محمد صالح،المؤذن .٥
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