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إؾمتخدام اًمتؼاكة ذم حتديد مقاىمع اًمدقمقة (اعمساضمد كؿقذضم ًا)
أ.مزمؾ اًمريس أمحد
حمارض سمؼسؿ اجلغراومقا
ضمامعة إومريؼقا اًمعاعمقة
مستخؾص اًمبحث
أصبحت شمؼاكة اعمعؾقمات ضمزءاً مـ اهلقؽؾ اإلداري ،ووؾمقؾة ومعاًمة مـ وؾمائؾف،
وشمضؿـت شمؼاكف اعمعؾقمات إضمفزة احلاؾمقسمقة ،وسمرزت أمهقتفا اًمؼصقى سمعد شمزاوضمفا مع
شمؼـقة آشمصآت وأصبحت ذات شملصمػم يمبػم ذم مـظقمة صـع اًمؼرار سمؿختؾؼ مستقياشمف
وظماصة شمؾؽ اًمؼرارات اًمتل شمرشمبط سماعمؽان ،وشمُعدُّ أطمد اعمرشمؽزات اًمثالصمة إؾماؾمقة ًمثقرة
اعمعؾقمات .مـ ظمالل اًمدراؾمة اشمضح أمهقة ودور كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ذم قمؿؾقة صـع
اًمؼرار اخلاص سماظمتقار اعمقىمع ظماصة ذم جمال اًمعؿؾ اًمدقمقي ،كجد أن مؼدار اًمػائدة اًمتل
شمؼدمفا هذه اًمـظؿ شمتعؾؼ سمجاكبلم أؾماؾمقلم :إول هق يمػاءة هذه اًمـظؿ وومعاًمقتفاً ،متؾبقة
اطمتقاضمات اإلدارة مـ اعمعؾقمات اًمرضورية ٕهمراض اختاذ اًمؼرارات اًمػعاًمة ذم حتديد مقاىمع
اعمساضمد ،وشمعد سمؿثاسمة مـظقمات مساكدة ودقمؿ ؿمامؾ ًمؾدوًمة واعممؾمسات اًمدقمقية ،عما شمؼدمف
مـ دقمؿ متعدد اًمقؾمائط ومتـقع إؿمؽال .واًمثاين اؾمتػادة صاكع اًمؼرار مـفا ،سمؿعـك آظمر:
أن أي ظمؾؾ ذم ـمرذم اعمعادًمة يمدي إمم أن شمػؼد اعمعؾقمات ىمقؿتفا يمؾقا أو ضمزئقا ذم قمؿؾقة صـع
اًمؼرار اخلاص سماًمعؿؾ اًمدقمقي.
اكعؽست آصمار شمؼـقة اعمعؾقمات قمغم مقدان مجع اعمعؾقمات وظمزهنا وشمدىمقؼفا وحتؾقؾفا
وآؾمتػادة مـفا ،وًمعبت اًمعؼقل إًمؽؽموكقة دورا متؿقزا ذم هذا اجلاكب ،وؾماقمدت أضمفزة
مجع اعمعؾقمات اًمػضائقة وإًمؽؽموكقة قمغم أرؿمػة اعمعؾقمات وشمبقيبفا ،وسمػضؾ صمقرة
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اعمعؾقمات وآشمصال ٓ شمقضمد مشؽؾة ذم احلصقل قمغم اعمعؾقمات ،وإكام اعمشؽؾة شمؽؿـ ذم
حتؾقؾ اًمؽؿ اهلائؾ مـ اعمعطقات وآؾمتػادة مـفا ذم اختاذ اًمؼرارات اًمتل شمدقمؿ شمقضمفات
اًمدوًمة واعممؾمسات اًمدقمقية ذم طمال حتديد اعمقاىمع اخلاصة سماعمساضمد وهمػمها مـ أمايمـ اًمعؿؾ
اًمدقمقي.
ُيعدُّ اًمبـاء اعمعؾقمايت أطمد مستؾزمات سمـاء اعممؾمسات اًمدقمقية احلديثة اًمتل شمقاضمف
مشؽالت هذا اًمعرص وشمعؼقداشمف ،وسمدوكف شمؼؾ يمػاءة هذه اعممؾمسات ،ومـ َصمؿ شمقىمػفا ضؿـ
هذه اًمبقئة اعمعؼدة ،وشمستخدم اعمعؾقمات عمساقمدة هذه اعممؾمسات ٕداء أومضؾ قمؿؾ وشمقضمقف
ـماىماهتا كحق إؾمؾقب إمثؾ ذم اًمعؿؾ اًمدقمقي.
وظمؾصت اًمدراؾمة إمم قمدة كتائج يمان مـ أسمرزها أؾمفام كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ذم
إكشاء وشمطقير اًمػؽر اًمدقمقي ًمدى اعممؾمسات اًمدقمقية وحتقيؾف إمم قمؾؿ شمطبقؼ مـ ظمالل سمـاء
وشملـمػم مـفجقتف وكظرياشمف مـ معرومة شمعتؿد قمغم مـفج شمؼؾقدي إزم معرومة ذات مـفجقة قمؾؿقة
أؾماؾمفا اعمعؾقمات.
مشؽؾة اًمدراؾمة:
شمؽؿـ مشؽؾة هذه اًمدراؾمة ذم أن ممؾمسات اًمعؿؾ اًمدقمقي اإلؾمالمل ٓشمزال شمستخدم
اًمطرق اًمتؼؾقدية ذم كنم اًمدقمقة  ،يمام إن قمدم آقمتامد قمغم صمقرة اعمعؾقمات هيدر يمثػما مـ
اجلفد واًمقىمت  ،إضاومة إمم هدر اًمؽثػم مـ اعمقارد آىمتصادية ظماصة شمؾؽ اًمتل شمتعؾؼ سماًمؽقػقة
اًمتل يتؿ هبا اظمتقار مقاىمع دور اًمعبادة مثؾ اعمساضمد واًمزوايا ومرايمز اًمعؿؾ اًمدقمقي إظمرى.
أهداف اًمدراؾمة:
 اًمتبصػم ٕمهقة شمبـل ممؾمسات اًمعؿؾ اًمدقمقي اؾمؽماشمقجقة مشؽميمة ذم إـمار اًمعؿؾاًمدقمقي وذًمؽ اقمتامدا قمغم اًمتؼاكة وصمقرة اعمعؾقمات.
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 اسمراز امهقة اؾمتخدام اًمتؼاكة اجلغراومقة اعمتؿثؾة ذم كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ذم ممؾمساتاًمعؿؾ اًمدقمقي ظماصة إكشطة اًمتل شمعؿؾ قمغم كنم اًمدقمقة اإلؾمالمقة.
أمهقة اًمدراؾمة:
 وأمهقة اًمدراؾمة شمتؾخص ذم معرومة اًمتقزيع اعمؽاين احلازم ًمدور اًمعبادة مثؾ اعمساضمد اًمزواياواعمرايمز اًمدقمقية ،سماؾمتخدام ـمرق اًمتحؾقؾ اعمؽاين ذم سمركامج كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقـة
(ً ،)GISمرومع مستقى شمؾؽ اخلدمات ومدى اؾمتػادة احلجاج مـ إمؽاكقاهتـا ،سمطـرق
ؾمـفؾة وؾمـريعة ومباذة ًمضامن كنم اًمدقمقة اإلؾمالمقة.
 وشمليت أمهقة هذه اًمدراؾمة ذم إـمار شمقطمقد ضمفقد ممؾمسات اًمعؿؾ اًمدقمقي ومتديدأكشطتفا ذم مساطمات هل أطمقج ماشمؽقن ًمرؾماًمة اًمدقمقة اإلؾمالمقة ،ومعاجلة مشؽؾة
شمؽرار اعمـاؿمط اًمدقمقية ذم مـاـمؼ شمرؾمخت ومقفا اًمعؼقدة اإلؾمالمقة.
 ًمػت كظر متخذي اًمؼرار إمم شمبـل مػاهقؿ قمؾؿقة وقمؿؾقة ذم يمقػقة اظمتقار مقاىمع اكشاء دوراًمعبادة ،ظماصة اعمساضمد إذ يالطمظ ذم يمثػم مـ اعمـاـمؼ قمدم مالئؿة هذه اعمساضمد ًمؾؿـاـمؼ
اًمتل اكشئت هبا وذًمؽ اما ًمضقؼفا سمسبب اًمؽثاومة اًمسؽاكقة اًمعاًمقة ،أو شمؽرار سمـاء ايمثر مـ
مسجد ذم مقىمع واطمد قمغم اًمرهمؿ مـ ىمؾة اًمؽثاومة اًمسؽاكقة.
 شمقضمف اعماكحلم واعمتؼمقملم إمم سمـاء دور اًمعبادة سمـاء قمغم رهمباهتؿ واظمتقار أمايمـ سمعقـفا دونهمػمها ،إمر اًمذي حيرم اًمؽثػم مـ اعمـاـمؼ إظمرى طمؼ شمقومر مثؾ هذه اعمراومؼ.
 أؾمئؾة اًمدراؾمة. هؾ شمعتؿد ممؾمسات اًمعؿؾ اًمدقمقي اًمتؼاكة ذم حتديد مقاىمع دور اًمعبادة؟ هؾ يؿؽـ أن شمسفؿ كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ذم اظمتقار مقاىمع دور اًمعبادة سمصقرةقمؾؿقة؟
537

جملة دراسات إعالمية { } 5

 هؾ يؿؽـ ًمـظؿ اعمعؾقمات اجلعراومقة أن شمؽقن اًمعـرص إؾماد ذم اظمتقار مقاىمعاعمساضمد؟
اًمػرضقات:
 هـاك قمدد مـ اًمػرضقات اًمتل شمـطؾؼ مـفا هذه اًمقرىمة اًمبحثقة ،وهل: اًمشعقر سملمهقة رسمط شمقزيع دور اًمعبادة مـ اعمساضمد واًمزوايا ومرايمز اًمعؿؾ اًمدقمقي سمتؼاكةاعمعؾقمات.
 قمدم شمقاومر اًمؼقاكلم واًمتنميعات اًمداقمؿة ٓؾمتخدام اًمتؼاكة ،ومؾقس هـاك ذم معظؿإىمطار اإلؾمالمقة ؾمقاج ىماكقين يعؿؾ قمغم شمقزيع دور اًمعبادة قمغم أؾماس شمؼـل ويرقماه.
 اظمتالل اًمعالىمة سملم يمثاومة اًمسؽان وطمجؿ واكتشار دور اًمعبادة.مـفج اًمدراؾمة:
اعمـفج اًمذي اشمبعف اًمباطمث رم هذه اًمدراؾمة هق اعمـفج اًمقصػك اًمتحؾقغم اًمذى يالئؿ مقضقع
هذه اًمدراؾمة مـ طمقث اًمتحؾقؾ اًمتعؾقؾ واًمتػسػم واًمرسمط .
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مؼدمة:
شمعد اعمعؾقمات مـ اًمعـارص اًمرضورية ٕي قمؿؾ يؼقم سمف اإلكسان ،ومفل أؾماس ًمغاًمبقة
إؿمقاء ،وشمؼمز احلاضمة إًمقفا ذم يمؾ أوضمف اًمـشاـمات اإلكساكقة ،واًمسقاؾمقة ،وآىمتصادية،
وآضمتامقمقة ،واًمعسؽرية ،واًمعؾؿقة ،واًمؽمومقفقة.
متقز قمرصكا احلازم سمام يعرف سمظاهرة آكػجار اعمعؾقمايت ،وشمعـل اشمساع اعمجال اًمذي
شمعؿؾ ومقف اعمعؾقمات ًمقشؿؾ يمؾ جمآت اًمـشاط اًمبنمي.
شمُعدُّ اعمعؾقمات هل اًمؼاقمدة إؾماؾمقة ًمألسمحاث اًمعؾؿقة اعمختؾػة ،وٓختاذ اًمؼرارات
اًمسؾقؿة ،وكتقجة ًمؼاقمدهتا اًمقاؾمعة ومؼد شمطقرت مػاهقؿفا ،وكتجت مصطؾحات يمثػمة
ارشمبطت هباً ،متقؾمع مؽقكاهتا ،أصمبتت اًمسقر وأيات اًمؼرآكقف اًمدًمقؾ اًمؼاـمع ذم ذقمقة
اؾمتخدام اعمعؾقمات ﭧ ﭨ ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ ؾمقرة اًمـؿؾ
وآهتامم هبا واقمتبارها مـ إمقر إؾماؾمقة اًمتل شمبـك قمؾقفا اعمـظامت واًمؼرارات ،ويعتؿد
قمؾقفا اًمؼادة سمؽاومة شمدرضماهتؿ .وىمد وردت سمعض إدًمة اًمنمقمقة اإلضاومقة ذم أمايمـ أظمرى
مـ سمؼقة اًمسقر اًمؼرآكقة.
شمعد اعمعؾقمات مـ قمقامؾ أؾمباب اًمؼقة ،وأن اًمسعل ًمؾحصقل قمؾقفا وشمقفمقػفا
اًمسؾقؿ اعمبـل قمغم أؾماس اًمعؾؿ واعمعرومة واإلمؽاكات ،و ُشمعدُّ ؾمبب ًا مـ أؾمباب اًمـجاح ،اًمتل
أمر هبا اإلؾمالم واإلقمداد هلا.
شمعرف شمؼاكة اعمعؾقمات "سملهنا أدوات ووؾمائؾ شمستخدم جلؿع اعمعؾقمات ،وشمصـقػفا،
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وحتؾقؾفا ،وظمزهنا ،أو شمقزيعفا"  .ومؿصطؾح شمؼاكة هل شمرمجة ًمؽؾؿة ( ،)Technologyوىمد
()1

شمسقدت هذه اًمؽؾؿة ذم اعمرطمؾة اًمثاكقة ًمؾتطقر آضمتامقمل سمعد اكطالق اًمثقرة اًمصـاقمقة ،وًمؽـ
هذا اعمصطؾح شمقؾمع وأظمذ يشؿؾ مػاهقؿ يمثػمة مع اًمتطقر احلاصؾ اًمذي ؿمؿؾ يماومة
اعمجآت ،واؾمتؼطب إًمقف اًمؽثػم مـ اًمباطمثلم واعمفتؿلم ضؿـ هذا اعمجال .ومؼد قمرومفا
( )Daftسملهنا :إؾماًمقب  ،وإكشطة ،وهل اًمتل شمـاوهلا اعمبحث إول مـفا مػفقم اعمعؾقمات
واعمصطؾحات اعمرشمبطة هبا ،وآؾمتخدام اًمتؼؾقدي ًمتؼاكة اعمعؾقمات ذم اعممؾمسات اًمدقمقية.
سمقـام شمـاول اعمبحث اًمثاين ،مؽقكات كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ومـشلها وظمصائصفا أما
اعمبحث اًمثاًمث ومتـاول اؾمتخدامات كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ذم حتديد مقاىمع دور اًمعبادة
يماعمساضمد واًمزوايا وأمهقة شمقفمقػ هذه اًمتؼاكة ذم قمؿؾقة صـاقمة اًمؼرار ًمدى اًمدوًمة
واعممؾمسات اًمدقمقية ،صمؿ ضماء اعمبحث اًمراسمع سماخلالصة وأهؿ اًمـتائج واًمتقصقات.
اعمبحث إول مػفقم اعمعؾقمات واعمصطؾحات اعمرشمبطة هبا ،وآؾمتخدام اًمتؼؾقدي ًمتؼاكة
اعمعؾقمات ذم اعممؾمسات اًمدقمقية:
شمعددت أراء طمقل مػفقم شمؼاكة اعمعؾقمات  ،وذًمؽ ٕصمرها اًمباًمغ قمغم اًمتطقرات اًمتل
ؿمؿؾت أهمؾب اًمبـك اًمرئقسة ًمؾؿجتؿع آكساين ،ومتثؾ شمؼاكة اعمعؾقمات اجلاكب اًمتؼـل مـ
كظام اعمعؾقمات واًمبديؾ ًمتسؿقتف ،وىمد مرت سمؿراطمؾ شمطقر مؽماسمطة اكحرصت ذم صمالث
مراطمؾ. :
()2

أوًٓ :اعمراطمؾ إوًمقة ًمتطقر شمؼاكة اعمعؾقمات ،وشمتؿثؾ ذم صمقرة اعمعؾقمات وآشمصآت
سمدءا مـ اظمؽماع اًمؽتاسمة واًمطباقمة وخمتؾػ أكقاع مصادر اعمعؾقمات اعمسؿققمة واعمرئقة،
واظمؽماع احلاؾمقب ،واًمتزاوج ومقام سملم شمؽـقًمقضمقا احلاؾمبات اعمتطقرة وشمؽـقًمقضمقا
( )1الالمي ،غشان قاسم  ،تقنيات ونظم معاصرة يف إدارة العمليات ،عمان ،األردن ،8002ص.741
( )2الالمي ،أ.د.غشان قاسم ،تقنيات ونظم معاصرة يف إدارة العمليات ،مصدر سابق ،ص.548
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آشمصآت اعمختؾػة إكقاع واًمتطقرات وصقٓ إمم ؿمبؽة اعمعؾقمات اعمختؾػة وقمغم رأؾمفا
آكؽمكقت.
صماكق ًا :اعمراطمؾ اعمتقؾمطة مـذ أوائؾ حماوٓت سمـاء احلاؾمقب وإضمقال إومم ًمؾحاؾمبات
وسمدايات مرطمؾة شمـاىمؾ اعمعؾقمات قمؼم إىمامر اًمصـاقمقة ،واجلقؾ اًمثاين ًمؾحاؾمبات.
صماًمثا :اعمراطمؾ احلديثة ًمؾتطقرات اًمتؼـقة ،وشمبدأ سماجلقؾ اًمثاًمث ًمؾحاؾمبات وسمـاء اًمـظؿ
اعمحؾقة ،واًمتل أـمؾؼت قمؾقفا أؾماس اًمدوائر إًمؽؽموكقة اعمتؽامؾة ،واجلقؾ اًمراسمع ًمؾحاؾمبات
واًمذي متقز سماًمتطقرات اًمؽبػمة ًمؾؿؽقكات اعمادية واًمؼماجمقات ،وفمفقر اعمعاجلات اعمايؽروية،
وكظؿ اًمبحث سمآشمصال اعمباذ ،واجلقؾ اخلامس ًمؾحاؾمبات اًمذي يؿقز سمتطقر احلاؾمبات
اعمقؽروية ،وكظؿ إىمراص اعمؽتـزة ،وآكؽمكقت واًمتطقرات إظمرى.
أمهقة شمؼاكة اعمعؾقمات
أصبحت شمؼاكة اعمعؾقمات واعمعرومة اًمعؾؿقة واًمتـظقؿقة هل اعمؽقن اًمرئقس ًمؾثقرة
اًمعؾؿقة (صمقرة اعمعؾقمات) وملهمغم قمـارص اإلكتاج وأكدرها هل سمراءات آظمؽماع وأؾماًمقب
اًمبحث واًمتطقير ،واحلديث قمـ اعمعؾقمات اًمعؾؿقة واًمتـظقؿقة هق طمديث قمـ اعمعؾقمات.
"أدى شمسارع شمطقر شمؼاكة اعمعؾقمات إمم شمغؾب اعمؽقن اعمعؾقمايت قمغم أؿمؽال اًمثقرة
وشمراضمعت إمهقة سماًمـسبة إمم اعمقراد اًمطبقعقة ،ومل يعد إمر متعؾؼ سماكتاج اًمسؾع وإؿمقاء
سمؽؿقات يمثػمة ورسيعة" ،سمؾ أصبح إمر متعؾؼا سمتداول اعمعؾقمات ومعاجلتفا وآكتؼال مـ
اىمتصاد إؿمقاء إمم اىمتصاد اعمعؾقمات" .
()1

يمثػم مـ آظمتصاصقلم رضورة إدظمال شمؼاكة اعمعؾقمات وشمػاقمؾفا مع مفارة
"يرى ٌ
وىمدرة متخذي اًمؼرار ًمؾقصقل إمم اختاذ اًمؼرارات اًمالزمة ًمتطقير مـظامهتؿ ،واًمتل شمساهؿ ذم
()1
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حتؼقؼ أهداف اعمـظؿة" .
()1

اعممؾمسة اًمدقمقية وإؾماًمقب اًمتؼؾقدية ذم شمقزيع دور اًمعبادة:
اؾمتـدت هذه إؾماًمقب ذم معظؿفا قمغم اًمديـ ومتغػم اًمتديـ ،وقمغم أن اإلكسان
يستجقب ذم اًمظروف اًمعادية واًمطارئة إلكساكقتف ،ومـ صمؿ كجده يستجقب ًمداقمل اخلػم وجيقد
سمام ًمديف مـ ىمدرة مادية ومعـقية ،وًمعؾ هذا ما يػرس مقاىمػ اخلػم اًمتؾؼائقة واًمػجائقة  ،اًمتل
هماًمبا مايتبعفا ىمرار سماًمتؼمع واًمتصدق سمجاكب مـ مال أو قمؼار يقىمػ هلل شمعامم.وهـا شمؼمز امهقة
دور اعممؾمسات اًمدقمقية ذم اختاذ اًمؼرار اعمـاؾمب اخلاص هبذا اًمتؼمع وشمقفمقػف ظمدمة ًمـنم
اًمديـ.إ ّٓأكف كجد اًمؽثػم مـ هذه اعممؾمسات ٓشمعتؿد ذم شمؼديؿفا هلذه اخلدمة أي كقع مـ
أكقاع اًمتؼاكة اعمعؾقماشمقة .إ ْذ هماًمب ًا شمستخدم ـمرق شمؼؾقدية ٓشمسفؿ ذم هناية إمر آذم شمريمقز
هذه اخلدمات ذم مـاـمؼ سمعقـفا كظرا ٓرشمباط هذه اعممؾمسة هبا ،او ٓؾمتؼطاهبا مـ ظمالل
جمؿققمات قمؿؾ ظمػمية أظمرى ذم اًمعؿؾ شمؾؽ اعمـاـمؼ .وكستعرض سمعضا مـ هذه اًمطرق واًمتل
كقضمزها ذم اًمتازم:
 ًمعؾ أسمرز إؾماًمقب اًمتؼؾقدية شمقزيع دور اًمعبادة قمـد اعممؾمسات اًمدقمقية شمتؿثؾ ذم ظمطبإئؿة ذم اعمساضمد ودقمقهتؿ اعمصؾلم إمم دقمؿ إكشاء دور اًمعبادة قمغم أؾماس احلاضمة
اعمؾحة ،وهق أؾمؾقب دقمقة يضؿـ اًمقصقل إمم أيمؼم قمدد مـ إومراد ،وذم كػس اًمقىمت
يستخدم اخلطاب اًمديـل ومػرداشمف حلػز اًمـاس قمغم اإلىمدام قمغم قمؿؾ اخلػم.
 اًمدقمقة مـ ظمالل أؾمؾقب اًمتطقع ،وٓ يؿؽـ اًمؼقل سمشؽؾ ىماـمع أن هذا إؾمؾقب يعدشمؼؾقدي ًا رصوما ،إٓ أن اًمتطقع يرشمبط قمادة سمإرس اًمثرية واعماًمؽة يمؿحاوًمة مـفا ًمؾعب دور
ذم اعمجتؿع مثؾ اًمتخػقػ مـ طمدة اًمػؼر أو اًمؼقام سمخدمات ًمؾعامة.

()1

العاني ،د .مزهر شعبان ،وجواد ،د.شوقي ناجي ،العملية اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات ،مصدرسابق ،ص.575
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 أداء اًمزيماة واًمصدىمات شمُعدّ ان ؿمؽ ًال مـ أؿمؽال أؾماًمقب اًمدقمقة شمقزيع دور اًمعبادة وإن
يماكت مرشمبطة سملطمؽام ىمرآكقة ،إٓ أهنا شمعتؼم مـ أؿمؿؾ وضمقه اخلػم ،وفمؾت ظمطة متثؾ ذم
طمد ذاهتا ومؾسػة شمـؿقية وطم ً
ال عمشؽؾة اًمػؼر اًمذي شمعقشف اًمؽثػم مـ اعمجتؿعات .وٓ متتد
اًمزيماة واًمصدىمات إمم إومراد ومؼط سمؾ شمساقمد قمغم إىمامة اعمصاًمح اًمعامة .وما يؿقز اًمزيماة
قمـ همػمها مـ أؾماًمقب اًمدقمقة وأصمرها ذم شمقزيع دور اًمعبادة أهنا ضماءت مصاطمبة ٕطمؽام
وىمقاقمد ذقمقة وضقاسمط ومؼفقة حتدد مـ دمب قمؾقف اًمزيماة وأكقاع إمقال اًمتل دمب ومقفا
اًمزيماة يماًمذهب واًمػضة وإكعام واًمتؿر واحلبقب وإمقال ،يمام اشمسعت ىماقمدة اًمػئة
اعمستفدومة مـ اًمزيماة ًمتشؿؾ اًمػؼػم واعمسؽلم واًمعامؾلم قمؾقفا واعممًمػة ىمؾقهبؿ وذم
اًمرىماب واسمـ اًمسبقؾ واًمذيـ خيرضمقن ذم ؾمبقؾ اهلل ،وسمنمعان اًمـظر يتضح أن اًمػئات
اًمساسمؼة شمؽاد شمغطل يماومة اًمػئات اعمستفدومة ذم اًمعرص احلازم واًمتل شمضؿ اًمػؼراء وإيتام
(اعمسايملم) واًمالضمئلم واعمجاهديـ ذم ؾمبقؾ اهلل.
 اما اًمقىمػ ،وهق طمبس اعمال ذم ؿمؽؾ قمؼار أو ما ؿماهبف ورصف مـاومعف ذم ؾمبقؾ اهلل.وومؽرة اًمقىمػ شمضؿـ اؾمتؿرارية شمدومؼ اإلكػاق قمغم اخلػم ،ومال يعتؿد اخلػم قمغم شمؼمقمات
متؼطعة ذم احلجؿ أو ذم اًمزمـ .ومل يعد اًمقىمػ ىمارص ًا قمغم اًمرصف إمم ضمفة اًمػؼراء
واعمسايملم ومحسب سمؾ شمعداه إمم شملؾمقس دور اًمعؾؿ واإلكػاق قمغم ـمالب اًمعؾؿ مـ إىمامة
وإقماؿمة وشمـؼؾ ،سماإلضاومة إمم إكشاء اعمالضمئ واعمؽتبات واإلكػاق قمغم إكارة اعمساضمد
وأضمقر ظمطباء اعمساضمد وأمـاء اعمؽتبات .همػم أن اًمقىمػ اًمذي ذم هماًمبف يرشمبط سماًمعؼار
حيسؿ مسلًمة اظمتقار اعمؽان مـ ظمالل مقىمع اًمعؼار اعمقىمقف.
 ضعػ إدراك اًمعديد مـ اعممؾمسات اًمدقمقية إهؾقة واعمـظامت همػم احلؽقمقة اًمتل شمعؿؾذم اًمعؿؾ اًمدقمقي اإلؾمالمل ٕمهقة اًمتخطقط ووضع اؾمؽماشمقجقة ًمتقًمقد اعمال وًمتـؿقة
543

جملة دراسات إعالمية { } 5

اعمال وًمتـؿقة اعمقارد ،وٓ مت ّقز سملم مصاًمح اعممؾمسة أكقة ومصاحلفا آؾمؽماشمقجقة طمقث
يتؿ اًمؽميمقز قمغم شمؾبقة اعمصاًمح أكقة ،سمؿعـك احلصقل قمغم اًمتؿقيؾ ًمؾقوماء سمؿتطؾبات دومع
اًمرواشمب أو ذاء أهمذية أو مالسمس ًمؾػؼراء ،وهق ادماه ىمد يساقمد قمغم سمؼاء واؾمتؿرار
اعمـظؿة وًمػؽمات حمدودة.
 قمدم شمقاومر ىماقمدة سمقاكات ؿمامؾة داظمؾ أهمؾب اعممؾمسات اًمدقمقية ،ؾمقاء شمؾؽ اعمتعؾؼةسمـشاـمات اعممؾمسة وأهداومفا أم سماجلفات اًمتؿقيؾقة اًمتل شمتعامؾ معفا اعممؾمسة ،وهق ما
يمدي إمم ارشمباك اًمعؿؾ.
 قمدم وضمقد شمـسقؼ سملم اعممؾمسات اًمدقمقية ،سمؿعـك اًمتعاون وشمبادل اعمـاومع واخلؼمات،وماًمـظرة اًمتؼؾقدية ًمؾتـسقؼ ومـ أسمرزها آحتادات اجلغراومقة واًمـققمقة سملم اعممؾمسات
اًمدقمقية صمبتت ظمالل اًمعؼقد اعماضقة ضعػ وماقمؾقتفا ،يمام أهنا ذم سمعض إىمطار هلا ؾمؿة
طمؽقمقة أو حتقًمت إمم أداة ذم يد اًمدوًمة ممثؾة ذم سمػموىمراـمقة ضمفة اإلذاف واًمرىماسمة قمغم
اعمـظامت إهؾقة اًمتطققمقة ،وهق ما يشؽؾ ظمطقرة قمغم اعممؾمسات اًمدقمقية اًمتل ىمد يـدومع
سمعضفا إمم آكضامم إمم ؿمبؽة دوًمقة سمشؽؾ مـػرد ًمعدم وضمقد أو يمػاية اًمشبؽات اًمعرسمقة.
وهل اًمـؼطة اًمتل شمؼقدكا إمم اًمؼقل سمحؼقؼة وضمقد شمـاومس سملم هذه اعممؾمسات اًمدقمقية
وهمقاب رؤية اًمتؽامؾ وشمبادل اعمـاومع وؿمخصـة اًمعؿؾ واختاذ اًمؼرار ،واًمتفاومت قمغم
اؾمتؼطاب أيمؼم ىمدر ممؽـ مـ اعمال سمغض اًمـظر قمـ مالءمة ما يتؿ احلصقل قمؾقف ٕهداف
اعممؾمسة مـ قمدمف.
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اعمبحث اًمثاين ،مؽقكات كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ومـشلها وظمصائصفا
ما هل كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة :
كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة

(Geographic Information Systemً )GIS

هل كظؿ

عمعؾقمات مـظؿة ومرشمبة قمغم أؾماس مؽاين شمتلؾمس قمغم دمؿقع ومعاجلة وحتؾقؾ وقمرض
سمقاكات مرشمبطة سمؿقاىمع مؽاكقة ٓؾمتـتاج معؾقمات ذات أمهقة .وهل شمعتؿد قمغم اؾمتخدام
احلقاؾمقب إذ أهنا مؼؽمكة هبا ومـ صمؿ ومفل ىمادرة قمغم ختزيـ وشمرشمقب وشمبقيب يمؿقات هائؾة
مـ اًمبقاكات ذات إؾمس اعمؽاكقة .وىمد أصمبتت ( )GISأمهقتفا ذم طمؾ اًمعديد مـ
اعمشؽالت اًمتل هلا قمالىمة سماحلقاة اًمققمقة ،وهل شمؼقم سمتخزيـ اًمبقاكات ذم هقئة ـمبؼات
متصؾة سمبعضفا مؽاكقا سمشؽؾ هماية ذم اًمؼقة.
مػفقم كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة
ؿمفد اًمعامل مع سمداية اًمرسمع إظمػم مـ اًمؼرن اًمعنميـ شمطقرا رسيعا ذم شمؼاكة
احلقاؾمقب سمام ذم ذًمؽ اًمتطبقؼات .وسماًمرهمؿ مـ أن شماريخ سمدء اًمعؿؾ ب كظؿ اعمعؾقمات
اجلغراومقة ،اًمتل شمعدُّ مـ أؿمفر اًمتطبقؼات احلاؾمقسمقة ذم إقمامل اعمدكقة ذم اًمقىمت احلارض،
يرضمع إمم ؾمتقـقات اًمؼرن اًمعنميـ إٓ أن شمطقرها واكتشار اؾمتعامهلا سماًمشؽؾ اًمذي كراه
اًمققم مل يبدأ إٓ مع هناية اًمؼرن اعمايض ودظمقًمـا إًمػقة اًمثاًمثة .وشمعتؿد كظؿ اعمعؾقمات
اجلغراومقة ( )GISقمغم اًمرسمط سملم مساطمات يمبػمة مـ إرض ويمؿقات هائؾة مـ اًمبقاكات
وشمسـفؾ قمرض اًمبقاكات مع اخلرائط سملؾماًمقب خمتؾػة
هلا قمالىمة هبذه اخلرائط ومتؿؽّـ َ
ويمذًمؽ إضمراء قمؿؾقات معاجلة ٓؾمتخراج كتائج سملىمؾ ضمفد وذم أرسع وىمت وآؾمتػادة
مـفا ذم اًمؼقام سماًمدراؾمات وإسمحاث وإلجياد احلؾقل ًمؾؽثػم مـ اعمشايمؾ ،ويمذًمؽ
اًمبحث اًمرسيع قمـ مقاىمع معقـة قمغم اخلرائط واحلصقل قمغم معؾقمات قمـ هذه اعمقاىمع.
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إن أي كظام معؾقمايت هق قمبارة قمـ شمشؽقؾة مـ جمؿققمة سمقاكات ذم ؿمؽؾ رىمؿل أو
شمشاهبل ًمظاهرات مـ قماعمـا احلؼقؼل مع أضمفزة وسمرجمقات وظمؼمة سمنمية ًمالؾمتػادة مـ
هذه اًمبقاكات واؾمتخراج معؾقمات مـفا شمػقد ذم يمثػم مـ اعمجآت .وهذه اًمبقاكات ومؼد
شمؽقن أي مـ أيت:
سمقاكات مباذة ،مثؾ اًمبقاكات قمـ ؾمطح إرض اعمجؿعة مـ أقمامل مساطمقة
سمإضمفزة اعمسحقة اعمعروومة.
 سمقاكات يتؿ احلصقل قمؾقفا مـ شمػسػم مرئقات ومضائقة وصقر ضمقية ،مثؾ شمؾؽ اًمبقاكاتقمـ اؾمتخدامات إرايض واًمتغطقة إرضقة.
 سمقاكات وصػقة وشمعرف يمذًمؽ سماًمبقاكات اجلدوًمقة طمقث شمرشمب ذم ضمداول ،مثؾاًمتعدادات.
 سمقاكات قمـ مقىمع معلم ،يمبقاكات شمعؼم قمـ مقىمع مـشلة معقـة. سماًمرهمؿ مـ وضمقد قمدة شمعريػات ًمـظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة إٓ أكف سماًمتؿعـ ذم هذهاًمتعريػات يتضح أن مجقعفا متشاسمف وٓ ختتؾػ إٓ ذم صقاهمتفا يمل شمـاؾمب جمآت
شمطبقؼاهتا .ومفل سماًمتليمقد كظؿ معؾقمات ،ذم ؿمؽؾ أضمفزة وسمرجمقات وسمقاكات ،ذات مؼدرة
قماًمقة ومتعددة اًمقفمائػ ومػقدة ذم اختاذ ودقمؿ اًمؼرارات وشمتعامؾ مع سمقاكات مؽاكقة
ووصػقة سماؾمـــتعامل احلقاؾمـــقب سمقاؾمـــطة أومراد ممهؾلم ًمؾتعامؾ مع هذه اًمبقاكات
واعمعؾقمات اخلاصة سمؿجآت اًمتـؿقة اعمختؾػـة وشمؼـقم هـذه اًمـظـؿ سمجؿـع وختــزيـ
واؾمـــؽمضماع وقمـرض وحتـؾقؾ معؾقمـات واًمتعرف قمغم مقاىمع وإجياد اًمعالئؼ
واًمؽماسمط سملم جمؿققمات اًمبقاكات.
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 شمعطل ً( )GISشمػاصقؾ اعمقاىمع قمغم اخلرائط يماًمؼرى واعمدن واًمشقارع وهمػمها ،ومؿثاليؿؽـ اًمبحث داظمؾ هذه اًمـظؿ قمـ اؾمؿ مسجد معلم ومتظفر ًمـا اخلريطة اًمتل شمقضح
مؽان هذا اًمشارع داظمؾ اعمديـة ويمقػقة اًمقصقل إًمقف وسمعض اعمعؾقمات قمـف.
 أدت اؾمتخدامات ً GISسمشؽؾ مقؾمع إمم ضمعؾ اًمعؾقم اعمؽاكقة أيمثر اكتشارا واؾمتعامٓوضمعـؾت اًمشخص اًمعـادي همـػم اعمتخصص يعـل أمهقة اًمتقىمقعات اعمؽاكقة وهيـتؿ
سمنرضمـاع قمـارص ومؽــقكات ؾمــطح إرض

اعمختؾػـــة مـ مؾػــات كظـؿ

اعمعؾقمــات اجلغراومقة ،وسماشمت قمؿؾقات اعمرضمعقة إرضقة أو اإلؾمـاد اجلغراذم
( )Georeferencingوهل اًمعؿؾقات اخلاصة سماًمتعريػ اإلطمداصمل اعمتؽامؾ ًمؾعـارص قمغم
ؾمطح إرض مفام يمان زمـ طمدوصمفا ،مـ اعمرشمؽزات إؾماؾمقة واجلقهرية ذم متققز
اًمعؿؾ قمغم كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ،وذًمؽ مع إظمذ ذم آقمتبار إهمراض اًمرئقسة
اًمـادمة قمـ اؾمتخدام هذه اًمـظؿ ذم خمتؾػ اعمجآت اًمتاسمعة ًمعؾقم إرض أو اعمجآت
اًمتؼاكقة اًمتل شمعؼم قمـ اطمتقاضمات خمتؾػ اجلفات واعممؾمسات.
مما ؾمبؼ ذيمره ومـ اًمتعريػ اًمذي ُُؾم ّط َر أقماله يؿؽـ اًمـظر إمم كظؿ اعمعؾقمات
اجلغراومقة قمغم أهنا شمؼاك ٌة طماؾمقسمق ٌة متؼدم ٌة ىمادر ٌة قمغم مجع وختزيـ ومعاجلة وحتؾقؾ وقمرض
وإظمراج اعمعؾقمات اجلغراومقة واًمقصػقة ٕهمراض ظماصة .ويتضؿـ هذا مؼدرة اًمـظؿ
قمغم إدظمال اعمعؾقمات اجلغراومقة (ظمرائط ،صقر ضمقية ،مرئقات ومضائقة  ....إًمخ)
واعمعؾقمات اًمقصػقة (أؾمامء ضمغراومقة ،ضمداول) ومعاجلتفا (شمـؼقحفا مـ اخلطل) وختزيـفا
واؾمؽمضماقمفا وحتؾقؾفا (مؽاكقا وإطمصائقا) ،صمؿ قمرضفا قمغم ؿماؿمة احلاؾمقب أو قمغم ورق
ذم ؿمؽؾ ظمرائط وشمؼارير ورؾمقمات سمقاكقة .و ُي ْؿؽـ حتديد سمعض اًمعـارص اًمرئقسة اًمتل
جيب أن شمغطقفا كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ٕي شمطبقؼ يمام يليت:
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 -دمؿقع اًمبقاكات (

Acquisition

ً )Dataمـ مصادر خمتؾػة وهق حتديد وحتصقؾ اًمبقاكات

اخلاصة سماعمنموع اعمزمع شمـػقذه وهذا سمدوره حيتقي قمغم اًمعديد مـ اإلضمراءات.
 دمفــقز اًمبقـــاكات ( :)Data Preprocessingوهل شمرشمقب اًمبقاكات سمصقرة ٓئؼة إلدظماهلاذم اعمنموع (.)Data Input
 إدظمال اًمبقاكات مـ ظمالل أضمفزة اإلدظمال إدارة اًمبقاكات (ً:)Data Managementأي شمؽقيـ ىماقمدة اًمبقاكات واًمدظمقل إًمقفا ،إضاوم ًةإمم حتديثفا.
 معاجلة اًمبقاكات وشمـظقؿفا وحتؾقؾفا ً(  :)Data Manipulation and Analysisومتثِّؾ إقمادةشمرشمقب اًمبقاكات وحتؾقؾفا ًمؾحصقل قمغم معؾقمات ضمديدة.
 اعمـتج اًمـِّفائل (ً:)Final Productسمؿعـك ان اًمشؽؾ اًمذي شمظفر سمف كتائج اًمعؿؾقات اًمساسمؼةاًمتل ضماءت وًمقد ًة ٓؾمتخدام كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة اًمتل شمعرض قمغم اعمســـتخدم
ٓختاذ اًمؼرار اعمـاؾمـــب.
-

حيؼؼً GISإمؽاكقة اًمتؼؾقؾ مـ اًمقىمت ذم اختاذ اًمؼرارات ،وشمقومػم اًمسبؾ اًمػاقمؾة ًمؾتعامؾ
مع يمؿقات هائؾة مـ اًمبقاكات

 ويؿؽـ وصػ كظام معؾقمات ضمغراومقة سماظمتصار سملكف كظام هيتؿ سماعمقاىمـع اعمؽاكقةوسماعمعؾقمات اعمؽاكقة واًمقصػقة ،وًمف ىمقة حتؾقؾقة مؽاكقة ( )Topologyقماًمقة ،وىمدرة قماًمقة
ذم قمؿؾقات اًمرؾمؿ واًمتحرير ،ومؼدرة قمغم شمؽامؾ اًمبقاكات وقمـغم رسمـط اعمعامل سماعمرضمع
اإلرايض (اجلققدد  )Geodetic Datumاعمحكم ،واًمؼدرة قمغم اًمتعامؾ مع اًمبقاكات اخلطقة
(  )Vector Dataواًمبقاكات اعمساطمقة أو اًمشبؽقة ( )Raster Dataومؼدرة قمغم ختزيـ يمؿقات
هائؾة مـ اًمبقاكات ذم ـمبؼات (.)Layers
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 ًمـظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقـة اؾمـــتخدامات يمثػمة ومتعددة يؿؽـ شمصـقػفا ذم جمؿققمتلمرئقستلم مـ اعمجآت ،يصح أن كطؾؼ قمغم اعمجؿققمة إومم "جمآت قمامة" واًمثاكقة
"جمآت ختصصقة" .وقمغم ؾمــبقؾ اعمثال ومنن اعمجآت اًمعامة شمشؿؾ:
 اًمبقئة ،واًمسؽان واًمعؿران واًمتخطقط وإدارة اعمقارد اًمطبقعقة وإدارة اعمراومؼ واًمتـبمسماًمؽـقارث اًمطبقعقة وإدارة اًمؽقارث وإزمات وإقمداد اخلرائط وهمػمها .أما اعمجآت
اًمتخصصقة ومفل يمثػمة ،ومنذا كظركا مثال إمم اعمجآت اجلغراومقة ومنكـا كجد

أن ًGIS

شمستخدم ذم معظؿ ومروع اجلغراومقا مثؾ اجلغراومقا اعمـاظمقة واجلققمقرومقًمقضمقا
واؾمتخدامات إرايض واًمتـبم سمإطمقال اجلقية وهمػمها .ويملمثؾة أظمرى ومنن سمعض
اًمشـــريمات اًمؽبػمة شمســـتخدم

ًGIS

ذم شمطبقؼات حتؾقؾ اعمبقعات طمقث شمعــرض

ظمــريطة ضمغــراومقة ًمؾؿقاىمع اًمتل يتؿ ومقفا سمقع اعمـتجات وقمـد اًمقىمقف سماعممذ قمغم أي
مـ هذه اعمقاىمع شم ْع َطل سمقاكات

شمػصقؾقة قمـ طمجؿ اعمبقعات ذم هذا اعمقىمع ،ويمؿثال آظمر

شمقومر ( )GISسمقاكات قمـ اًمـظؿ اًمزراقمقة اًمتل حتدد قمغم اخلرائط اعمحاصقؾ اًمزراقمقة اًمتل
شمزرع ذم إىماًمقؿ اعمختؾػة واًمبقاكات اًمتػصقؾقة اًمالزمة قمـ طمجؿ اًمزراقمة واًمطرق
اعمســـتخدمة ومقفا ،وشمـظقؿ قمؿؾقات اًمتســـقيؼ واًمبقع ومؼاومة أومات .و إضاومة إمم
ذًمؽ ومنن كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة شمســـتعؿؾ ذم اًمتحاًمقؾ اًمعؾؿقة وإدارة اعمقارد
اًمطبقعقة واًمتخطقط اإلكامئل .ويؿؽـ اؾمـــتعامل كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ذم
شمؼديرمرايمز شمقزيع اًمسؽان ،أو ذم معرومة إمايمـ اًمتل يؿؽـ مـ ظمالهلا ايصال اخلدمات
ًمؾسؽان.وهل سمذًمؽ شمصؾح ٓؾمتخدامفا ذم شمقزيع اعمقاىمع اًمدقمقية اعمختؾػة ،سمؾ ويؿؽـ
مـ ظمالهلا شمرؿمقح واكتخاب اعمرايمز اًمدقمقية وذًمؽ اقمتامدا قمغم اعمتغػمات اًمتل شمرشمبط
سمتؾؽ آمايمـ.
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 ًمذًمؽ ومنن هذه اًمـظؿ أؾمـاؾمـقة ًمؾتخطقط واعمتاسمعة ذم يمؾ اًمدول اعمتؼدمة واًمـامقة قمغمطمد ؾمقاء .شمتضؿـ شمؼاكة

ًGIS

اًمعؿؾقات اعمعتادة ًمؼاقمدة اًمبقاكات مثؾ :اًمتحؾقؾ

اإلطمصائل اعمؽاين واًمتحؾقؾ اجلغراذم واًمتحؾقؾ اخلرائطل ،وشمســـاقمد كظؿ اعمعؾقمات
اجلغراومقة ذم إجياد معؾقمات قمـ اعمقىمع واًمظروف وآدماه واًمـؿط واًمـؿذضمة وشمساقمد
ذم إجياد اإلضماسمة قمغم يمثػم مـ اًمتســـاؤٓت مثؾ :شمســـاؤٓت ختص حتديد اًمـقع :
(ماهذا؟) شمســـاؤٓت ختص اًمؼقاؾمات (ما هل اعمساومات واًمزوايا وآدماهات
واعمساطمات؟) ومـ ظمالل هذه اخلاصقة يؿؽـ اظمتقار اكسب اعمقاىمع ًمؾؿسجد وذًمؽ
اقمتامدا قمغم اًمؽثاومة اًمسؽاكقة ذم احلل اواعمـطؼة اعمعقـة .شمســـاؤٓت قمـ اًمتقزيع اًمـؿطل
(ماهل اًمعالىمة سملم شمقزيع اًمســـؽان واكتشار اعمساضمد؟) شمســاؤٓت قمـ إكسب (ما
هقأكسب ـمريؼ سملم مديـة يمذا ومديـة يمذا ؟) ويمذًمؽ شمســـاؤٓت شمقىمعقة (ماذا حيصؾ
إذا زاد قمدد ؾمـــؽان مديـة معقـة قمـ يمذا).
وىمـد يتـؿ اًمـجاح ذم آظمتقـار اًمســؾقؿ ًمؾبقاكـات وًمـظـام اعمعؾـقمات اجلغـــــراومقة
سمؿؼـــدار اإلضمـــاسمة قمـ آؾمــتػسـارات أشمقة:
 ما اعمطؾقب مـ اًمبقاكات ومـ اًمـظام ومعؾ ُف؟ ما اخلصائص اجلغراومقة اعمطؾقب حتديدها وما صػات شمؾؽ اخلصائص؟ ما آمتداد اجلغراذم ًمـػقذ اعمـطؼة؟ ما اعمســـتقى اجلغراذم اعمراد اظمتباره ضؿـ كػقذ اعمـطؼة؟ يمقػ جيب أن يؽقن آدماه اًمعام ًمؾبقاكات؟مؽقكات كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة:
 شمتؽقن كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة مـ مخسة قمـارص أؾماؾمقة (ؿمؽؾ )2هل .1اًمبقاكات اعمؽاكقة واًمقصػقة
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 .2إضمفزة واحلقاؾمقب
 .3اًمؼمجمقات
 .4اعمـفجقات أو إؾمـــاًمقب
 .5واًمؼقة اًمبنمية

اًمشؽؾ()2اعمصدر :مـ شمصؿقؿ اًمباطمث
 .1اًمبقاكات اعمؽاكقة واًمقصػقة
 شمعتؿد اًمؽثػم مـ اًمؼرارات قمغم اعمعؾقمات اعمستـتجة مـ اًمبقاكات اعمؽاكقة مـ طمقث اًمؽؿواًمـقع ،وهلذا أصبحت كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة أداة مفؿة ظماصة ذم اًمتحؾقؾ اعمؽاين
واإلطمصائل وإقمداد اًمتؼارير واًمدراؾمات اًمتل شمســـاقمد متخذي اًمؼرارات ذم اختاذ
ىمراراهتؿ .وهـا شمؽؿـ أمهقة اؾمتخدام كظؿ اعمعؾقمات وشمقفمقػفا سمػاقمؾقة ذم اعممؾمسات
اًمدقمقية وذًمؽ ًمؼدرهتا قمغم حتديد مقاىمع دور اًمعبادة ظماصة اعمساضمد.
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 وهـاك قمدة ـمرق ًمؾحصقل قمغم اًمبقاكات اعمؽاكقة مـفا ما يعرف سماًمبقاكات إوًمقة واًمتليؿؽـ مجعفا قمـ ـمريؼ اعمسـاطمة إرضقة ،واًمتصقير اجلقى ،ومـ اعمرئقات اًمػضائقة،
وسماؾمـــتعامل كظام حتديد اعمقىمع

اًمعاعمل ً(Positioning System )GPS

 .Globalومـفا ما

يعرف سماًمبقاكات اًمثاكقية واًمتل يؿؽـ مجعفا سماؾمـــتخدام اعماؾمـــحات اًمضقئقة أو
ًمقطمات و أضمفزة اًمرىمؿـة (.)Digitizers
 شمعتؼم شمؽؾػة مجع اًمبقاكات ذم أقمامل ً(ً)GISقماًمقة وهلا كصقب يمبػم مـ مقزاكقتفاً ،مذًمؽجيب شمبادل اعمعؾقمات ومقام سملم اعممؾمـسات اًمدقمقية ذم إـمار كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة
اعمختؾػة وأن يؽقن هذا اًمتبادل ذم يمؾ مـ آدماه اًمرأد سملم إىمسام اعمختؾػة ذم
اعممؾمـسة كػسفا وذم آدماه إومؼل سملم اعممؾمـسات اعمختؾػة ًمتػادى شمؽرار اجلفقد  ،وإذا
شمؿ شمبادل اعمعؾقمات سمشؽؾ ضمقد ومسقؽقن ذا ومائدة أيمؼم ظماصة ومقام يتعؾؼ سماعمقارد.
 .2إضمفزة واحلقاؾمقب
ؿمفدت اًمسـقات إظمػمة شمطقرا مؾحقفما ذم َم ْؼ ِدرات احلقاؾمقب ظماصة
ذم اًمرسقمة واًمسعة اًمتخزيـقة وطمجؿ اًمذايمرة .وأدى هذا اًمتطقر إمم رسقمة إكجاز
يمثػم مـ قمؿؾقات اًمتحؾقؾ اعمؽاين .يمام أصبحت أضمفزة اإلدظمال واإلظمراج أيمثر
دىمة وأصبح اؾمتخدام اًمقؾمائط اعمتعددة ًمإلدظمال واإلظمراج ضمزءا مـ
احلاؾمقب .وسماإلضاومة إزم اًمتطقر ذم احلقاؾمقب ومنن أؾمعارها ىمد اكخػضت قمام
يماكت قمؾقف ذم اًمسـقات اًمساسمؼة .يمام أن اًمشبؽات اًمداظمؾقة واخلارضمقة وؿمبؽات
اإلكؽمكت اًمعاعمقة أصبح هلا أمهقة سماًمغة ذم شمبادل اعمعؾقمات اجلغراومقة ،ويساقمد
ذًمؽ ذم سمـاء اًمـظام اعمقطمد ًمؾؿعؾقمات اجلغراومقة ًمدور اًمعبادة ظماصة اعمساضمد
قمغم أؾماس أهنا متثؾ كؼطة اكظالىمة اًمعؿؾ اًمدقمقي سماحلل أو اعمـطؼة اجلغراومقة
اعمعقـة.
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 .3اًمؼمجمقات
 اًمؼمجمقات هل أدوات اًمتـػقذ ذم كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ومفل اًمتل شمؼقم سمندارة اًمبقاكاتاعمؽاكقة واًمقصػقة واًمرسمط سمقـفا ويتؽقن كظام اعمعؾقمات اجلغراومقة مـ جمؿققمة سمرجمقات.
ومإلدارة اعمعؾقمات اًمقصػقـة قمغم ؾمبقؾ اعمثال ٓسمد مـ وضمقد سمرجمقات ًمذًمؽ ضؿـ
(ً،)GISوىمد ؿمفدت اًمسـقات اًمؼؾقؾة اعماضقة حتسـا مؾحقفما ذم سمرجمقات ىماقمدة اًمبقاكات
مـ زيادة ذم طمجـؿ اًمبقاكات اًمتل شمسعفا اًمؼمجمقة وزيادة ذم كقع اعمعؾقمات اًمتل يؿؽـ
ختزيـفا  ،ورسقمة ذم اعمؼدرة قمغم شمصـقػ اًمبقاكات واؾمؽمضماقمفا .يمام طمدصمت أيضا زيادة ذم
اعمؼدرة قمغم اًمتحؾقؾ اإلطمصائل اعمؽاين وؾمفقًمة شمطقيع اًمؼمجمقات ًمؾتعامؾ مع اعمبتدئلم ذم
جمال احلاؾمقب.
 قمـد اظمتقـار اًمؼمجمقـات جيـب مراقماة اهلدف مـ شمقومػمها وكققمقــة اًمتطـبقؼات اعمطؾقسمة،وىمدرات اًمؼمجمقات ،واًمتؽؾػة ،وؾمفقًمة شمعؾؿفا و ومفؿفا واًمدقمؿ اعمؼدم مـ اًمنميمة
اعمـتجة ًمؾؼمجمقات .وىمد ؿمفدت اًمػؽمة اعماضقة شمطقرا مؾحقفما ذم سمرجمقات كؿج متثؾت ذم
اًمؽـػاءة ذم إكجاز اًمعؿؾقات اًمتحؾقؾقة ،وؾمــفقًمة اًمتعامؾ معفا سماإلضاومة إمم اكخػاض
أؾمــعارها.
 شمعؿؾ قمؿق ًما معظؿ اًمؼمجمقات ( )Software’sاًمتل شمستخدم ذم أقمامل كظؿ اعمعؾقماتاجلغراومقة قمغم حتديد اعمقىمع قمـ ـمريؼ:
( )1اًمبقاكات آدماهقة ( )Victorوشمعرف يمذًمؽ سماًمبقاكات اخلطقة وشمتؿثؾ ذم
اًمـؼاط واخلطقط واعمضؾعات
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( )2اًمبقاكات اعمبـقة قمغم أؾماس اخلاليا ( )Rasterوشمعرف يمذًمؽ سماًمبقاكات
اعمساطمقة أو اًمشبؽقة وشمتؿثؾ ذم مساطمات قمغم ؿمؽؾ مصػقومات مؽقكة مـ ظماليا
صغػمة.
 وشمعد اًمطريؼة آدماهقة أيمثر مالئؿة إلدظمال وختزيـ اًمبقاكات ذات اًمدىمة اًمعاًمقةيماخلرائط اًمعؼارية وظمرائط احلدود .أما ذم طماًمة اخلرائط اًمـققمقة أو قمـدما يؽقن مـ
اًمرضوري اؾمتخدام اًمصقر اجلقية أو اعمرئقات اًمػضائقة ،ومنن اًمبقاكات اًمشبؽقة هل
إومضؾ.
 وسماًمـظر إمم ما هق متقومر ذم إؾمقاق ذم اًمقىمت احلارض مـ سمرجمقات (ً)GISكجد أن هـاكاًمؽثػم ،كذيمر مـفا قمغم ؾمبقؾ اعمثال ٓ احلرص :ماب اكػق ( )MapInfoوإكؽميمراف
( )Intergraphو أرك ضمقس ( .)ArcGISإٓ أكف يؿؽـ اًمؼقل أن أيمثر اًمؼمجمقات ؿمقققما
واؾمتخداما مـ ىمبؾ اعمتخصصلم هل سمرجمقة (  )ArcGISواًمتل شمعتؼم مـ اًمؼمجمقات اًمتل
يؼال قمـفا اًمؼمجمقات احلرومقة اًمتخصصقة (

Professional Software’s

 .)Standardإذ أن

ًمدهيا اًمؼدرة اًمؽبػمة واًمقفمائػ اعمتـققمة إضاومة إمم أن مدي اؾمتخدامفا يتسع ويؿتد إمم
اًمؽثػم مـ اعمصاًمح واعممؾمسات اعمتخصصة ذم اًمؽثػم مـ دول اًمعامل سمام ومقفا اًمدول
اًمعرسمقة.
 .4اًمؼقة اًمبنمية
شمعد اًمؼـقة اًمبنمية ضمزءا هاما وقمامال أؾماؾمقا ذم كظؿ اعمعؾقمات
اجلغـراومقة ،ومفل اًمؼقة اًمتل حترك اًمعـارص اًمثالصمة اًمســـاسمؼة .واًمـؼـاط اًمتل جيـب
وضـعفا ومـل آقمتبـار سماًمـســبة ًمؾؼـقة اًمبشــرية شمتـعؾؼ سماًمتعـؾقؿ ،واًمتـدريب،
واإلدارة ،وإمــ ،واًمؼـاكقن ،ويمــقػقة اًمتـســقؼ وشمبـادل اعمعـؾقمات سملم
أؿمــخاصا مـ ختصصات خمتؾػة:
اعممؾمــسـات .وشمضـؿ اًمؼـقة اًمبشــرية
ً
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إداريلم واىمتصاديلم ومؼمجملم ومفـدؾمـــلم وضمغراومقلم وضمققًمقضمقلم وهمػمهؿ .يمام
أن هـاك شمػاوشما ذم درضمة اًمتعؾقؿ ومـجد سمعض اعمختصلم ذم كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ممـ حيؿؾ
دسمؾقم أو درضمة ضمامعقة ،واًمبعض إظمر حيؿؾ ؿمـــفادة قماًمقة مثؾ اعماضمســـتػم واًمديمتقراه.
واعمطؾقب سماًمدرضمة إومم مـ ا ُعم َشـــ ّغؾ هق ومفؿ اعمعطقات واعمطاًمب سمؽػاءة وسمطريؼة
صحقحة ٕي قمؿؾ يؼام .أما سماًمـســـبة حلامكم اًمشفادات اًمعؾقا مـ ماضمستػم وديمتقراه ومنن
مـ مفامفؿ اإلؿمـــراف واًمتقضمقف واًمتـسقؼ واًمتلهقؾ واًمتصؿقؿ واًمتطقير.
إن ىمقة أية ممؾمـسـة ذم كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة شمؼاس سمؼقهتا اًمبشـــرية ذم هذا
اعمجال ًمذًمؽ جيب وضع سمرامج ًمؾتدريب وشمـؿقة اعمؼدرات اًمذاشمقة ًمؾؼقة اًمبشـــرية عمقاضمفة
اعمتغػمات ذم جمال اعمعؾقمات اجلغراومقة.
يؿؽـــ حتديد أهؿ اعمتطؾبات اًمبشـــرية ًمتشغقؾ كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة يمام ذم
اًمشؽؾ (  )5اًمذي يبلم اًمتؼســـقامت اًمالزمة ذم إدارة اًمـظام.

ؿمؽؾ ( )5اعمتطؾبات اًمبنمية ًمـظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة
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 .5اعمـفجقات اعمستخدمة
شمؽؿـ أمهقة كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ذم مؼدرهتا قمغم اًمتحؾقؾ اعمؽاين
واإلطمصائل .واًمتحؾقؾ هق إؾمــاس اًمذي سمدوكف ٓ ومائدة مـ اعمعؾقمات
اعمجؿعة واعمـؼحة .وهـاك قمدة جمآت يؿؽـ شمسخػم كؿج خلدمتفا مـفا قمغم
ؾمبقؾ اعمثال اًمتحؾقالت اًمتل شمعتؿد قمغم قمامؾ اًمزمان واعمؽان (شمغػم اؾمتعامل
إرايض مثال) ،وشمؾؽ اًمتل يتطؾب ومقفا حتديد مقاىمع ضمديدة (ختطقط) ،أو
حتديد أكســـب اعمســـارات سملم كؼطتلم ؾمـــقاء يماكت هذه اعمســـارات ـمرق
أؾمـــػؾتقة أم ـمرق طمديدية أم ظمطقط أكاسمقب ،وذم إمـ اًمعام واًمدوماع اًمقـمـل
واًمدراؾماـــت اإلؾمـــؽماشمقجقةً .مذًمؽ ٓسمد مـ وضمقد ظمطة مدروؾمـــة قمـد
اؾمـــتخدام كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ،ويمذًمؽ أهداف حمددة ،ومـفجقة سمحثقة
واضحة.
شمطبقؼات كظؿ اعمعؾقمات ذم شمقزيع دور اًمعبادة :
مراطمؾ قمؿؾقة حتؾقؾ وصـاقمة اًمؼرار اخلاص سماظمتقار مقىمع اعمساضمد
شمغطل اًمؼرارات اخلاصة سمنكشاء اعمسجد آهتاممات إؾماؾمقة ًمؾؿمؾمسات اًمدقمقية،
ًمذا يتقضمب قمؾقفا آهتامم سمؼرار إكشاء هذه اعمساضمد مـ طمقث اعمؽان .
شمؽتسب اًمؼرارات اخلاص سمنكشاء اعمسجد كققما مـ اًمصعقسمة ًمؽقهنا معؼدة،
"وشمستطقع اعممؾمسات اًمدقمقية أن شمقاضمف هذا اًمتعؼقد إذ شمزداد طمرية اًمترصف يمؾام ارشمؼك
مستقى اختاذ اًمؼرار .وكجد هماًمبقة اعممؾمسات اًمدقمقية ًمدهيا دور يمبػم ذم صـع اًمؼرارات
اخلاص سمنكشاء اعمسجد اعمفؿة ،وسمإظمص شمؾؽ اًمتل شمتطؾب اًمدقمؿ اظمتقار اعمؽان ،سماًمرهمؿ مـ
وضمقد اعممؾمسات آظمتصاصقة اًمتل هلا قمالىمة مباذة سماعمؽان واًمتل متثؾ ؾمؽان ذًمؽ اعمؽان.
شمسعك قمؿؾقة حتؾقؾ وصـع واختاذ اًمؼرارات اخلاص سمنكشاء اعمسجد ذم اعممؾمسات
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اًمدقمقية إمم حتديد اعمقىمع ٕي مسجد مـ صمالصمة ضمقاكب أؾماؾمقة ًمؾؿقاىمع" ،واًمتل شمتؿثؾ ذم
اعمساطمة اعمصدىمة وطمجؿ اًمسؽان واًمزيادة اعمتقىمعة .شمتطؾب اختاذ اًمؼرارات اخلاص سمنكشاء
اعمسجد مراضمعة شمصقركا اًمػؽري اًمتؼؾقدي ًمؾؼرارات ،وماًمقاىمع احلازم ومقام يتعؾؼ سمؽقػقة
آظمتقار عمقىمع اعمسجد حتؽؿفا قمالىمات إومراد واجلامقمات سماعممؾمسات اًمدقمقية اعماكحة،
ويـبغل يؽقن أن اختاذ اًمؼرار وظماصة اخلاص سمنكشاء اعمسجد مبـل قمغم أؾماس إزاًمة اًمعالىمات
اًمػردية وقمالىمات اجلامقمات سماعماكحلم.
جيؿع قمؾامء اإلدارة واًمباطمثلم قمغم وضمقد مراطمؾ مـفجقة ذم قمؾؿقة حتؾقؾ وصـاقمة
اًمؼرار واختاذه ،وٓسمد مـ اعمرور سمؿرطمؾتلم رئقسقتلم شمؿ يمؾ مرطمؾة مـفام قمغم قمدة ظمطقات
ومرقمقة ويمام يايت-:
اوًٓ :مرطمؾة حتديد واظمتقار اعمقىمع اخلاص سماعمسجد.
صماكق ًا :مرطمؾة اعمساطمة ورسمطفا سمحجؿ اًمسؽان.
حتديد اعمقىمع ًمؾؿسجد
يعد مـ إمهقة حتديد مقىمع اعمسجد اًمذي قمغم أؾماؾمف يتخذ اًمؼرار اخلاص سمنكشاءه،
وجيب احلصقل قمغم يمؾ اعمعؾقمات واعمعطقات واحلؼائؼ اًمقصمقؼة اًمصؾة سماظمتقار اعمقىمع
ًمؾؿسجد وحتؾقؾفا .وذًمؽ ىمبؾ ـمرح اعمنموع قمغم اعماكحلم
وٓسمد مـ رضورة دراؾمة قمدة قمقامؾ قمـد اإلقمداد ٓظمتقار مقىمع اعمسجد وهذه
اًمعقامؾ هل" :اًمعامؾ آضمتامقمل ،وآىمتصادي ،واإلقمالمل ،وطمجؿ اًمسؽان .وحتؾقؾفا
وسمقان شملصمػمها قمغم حتديد اعمقىمع ،وٓسمد مـ شمػفؿ اًمظروف أو اعمقىمػ اًمذي حيقط ،سمؽقػقة حتديد
اعمقىمع اًمذي ؾمقؼقم قمؾقف اعمسجد ،وهذا يعتؿد قمغم دىمة اعمعؾقمات وضمدوى اهلدف مـ اظمتقار
اعمقىمع ،ويؿؽـ أن شمؽقن سمؿثاسمة شمرمجة ؾمؾقيمقة ممصمرة قمغم متخذي وصاكعل اًمؼرارات اخلاص
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سمنكشاء اعمسجد .
وشمعؾقؼا قمغم ذًمؽ ،يرى اًمباطمث ٓسمد مـ وضمقد طماًمة مـ اًمتطاسمؼ واعمقائؿة ما سملم
مقىمػ اعممؾمسات اًمدقمقية اعماكحة واجلفة اعمستػقدة مـ إكشاء اعمسجد واًمشمون اًمديـقة
ًمؾدوًمة.
يـبغل أن يتعامؾ صاكع اًمؼرار مع أومضؾ مايؿؽـ احلصقل قمؾقف ذم ضقء اعمتغػمات
اعمختؾػة ،وًمقس قمغم اومضؾ مايتؿـاه ،أي أن شمؽقن كظرشمف واىمعقة ًمؾؿقىمػ وإهداف اًمتل
يسعك اًمقفا وًمؼدرشمف قمغم اًمؽمضمقح ذم اظمتقار مقاىمع اعمساضمد ،وىمد شمتطؾب ذم سمعض إطمقان
رضورة اًمتضحقة سمبعض إهداف ًمقس ًمعدم أمهقتفا سمؾ ٕن حتؼقؼفا ىمد يرشمب قمؾقف شماظمػما
ٕمر اًمدقمقة ذم مـاـمؼ أظمرى مما حيرم مـ احلصقل قمغم اعمؽاؾمب اعمتقىمعة ،وأن اًمتضحقة ذم
سمعض إهداف مرطمؾق ًا ىمد يمدي إمم ظمؾؼ مقىمػ مالئؿ اومضؾ ٓكجاز اهداف اظمرى ايمثر
أمهقة.
اخلطقات اعمـفجقة ًمتحديد مقاىمع اعمساضمد اقمتامدا قمغم كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة .

• دساصه وفهى انظشوف انًحٍطه تاختٍاسيىقع
انًشكز انذعىي
• انتعشٌف تاهًٍة وتصنٍف انًكاٌ وتحذٌذ
وتحهٍم انثٍانات

•

تحذٌذ كثافة انضكاٌ وانًعهىيات انخاصة تهى

• يقاسنه انحهىل تاصتخذاو االصانٍة انتقنٍة (اصتخذاو نظاو
انًعهىيات انجعشافٍة فً انتخاب انًىقع)

• اتخار انقشاس عهى اصاس كثافة انضكاٌ
اًمشؽؾ مـ شمصؿقؿ اًمباطمث
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تصنٍف انًىقع

جًع انًعهىيات

اختثاس انثذٌم
تنفٍز انقشاس انخاص
تانًىقع
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إؾماًمقب اًمعؾؿقة واًمـؿقذضمقة ٓختاذ اًمؼرار اخلاص سماظمتقار مقىمع اعمرايمز اًمدقمقية
يعتؿد إؾمؾقب اًمعؾؿل ذم اختاذ اًمؼرار قمغم مـفجقة مقضققمقة ىمقامفا اًمتػؽػم اعمـطؼل
همػم اعمتحقز ،ويتضؿـ ظمطقات قمؾؿقة حمددة شمبدأ سمتعريػ اعمشؽؾة وحتديد اهلدف وشمـتفل
سماحلؾ إمثؾ.
ٓسمد أن دمري قمؿؾقة اختاذ اًمؼرارات اخلاصة سماظمتقار مقاىمع اعمساضمد سمنذاف ممؾمسة
شمتؿقز سمؼقهتا اًمتـظقؿقة واًمػـقة واًمتطقر اًمسؾقيمل ًمعـارصهاً .مذا ومنن مـاىمشة إؾماًمقب
اًمعؾؿقة وكامذج صـع اًمؼرارات اخلاصة سمتحديد مقاىمع اعمساضمد ذم قمرص صمقرة اعمعؾقمات ٓسمد
أن شمؽقن اًمشغؾ اًمشاهمؾ ًمؾؿمؾمسات اًمدقمقية راضمع اًمشؽؾ (.)4
شمرشمبط قمؿؾقة اختاذ اًمؼرار اخلاص سمؿقاىمع اعمساضمد سمأيت:
اختاذ اًمؼرار حمػز ًمؾبحث قمـ أومضؾ اًمطرق اًمعؾؿقة اعمقصؾة إمم هدف اعممؾمسة
اًمدقمقية.
اختاذ اًمؼرار يرشمبط سماًمـشاط اًمساقمل ًمتقؾمقع اًمعؿؾ اًمدقمقي وحتديد أهداف ضمديدة ،أو
شمعديؾ إهداف احلاًمقة.
شمقضمقف قمؿؾقات اًمؼرار اخلاص سماظمتقار اعمقاىمع ًمؾؿساضمد ،مـ ظمالل كظرة يمؾقة ؿمؿقًمقة
وقماعمقة طمتك شمتؿؽـ آكتشار اًمدقمقي آومضؾ.

اعمصدر :مـ شمصؿقؿ اًمباطمث
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اعمبحث اًمراسمع
اخلامتة
آؾمتـتاضمات واًمتقصقات
شمُعدُّ آؾمتـتاضمات واًمتقصقات هل ظمالصة اًمبحث اًمذي شمقصؾ إًمقف اًمباطمث .وشمبدو
ذات أمهقة يمبػمة ًمؽقهنا حتؿؾ اًمرؤيا اًمقاىمعقة واعمستؼبؾقة إلقمطاء أمهقة يمبػمة عمقضقع
اعمعؾقمات ورضورة شمػعقؾفا داظمؾ اعممؾمسات اًمدقمقية وشمقطمقد شمقضمفاهتا ًمالرشمؼاء سمػعؾفا
وشملصمػمها سمادماه اعمجتؿع اإلكساين ظماصة ذم إـمار حتديد مقاىمع اعمساضمد  ،واشمباع أومضؾ اًمطرق
وإؾماًمقب ٓؾمتخدامفا ذم اختاذ اًمؼرار اخلاص سماظمتقار أومضؾ اعمقاىمع ًمؾؿساضمد ،إمر اًمذي
دومع اًمباطمث إمم صقاهمة شمقصقات اًمبحث سمشؽؾ واىمعل وىماسمؾ ًمؾتطبقؼ ذم طمدود اًمبقئة
واًمظروف ،وضؿـ اإلمؽاكات اعمادية واًمبنمية اعمتقومرة.
وشمتؾخص ظمامتف اًمبحث ذم أيت:
أوٓ :آؾمتـتاضمات.
أ .اشمضحت أمهقة اعمعؾقمات مـ اًمـاطمقة اًمديـقة واًمدكققية ،واكتجت معؾقمات
ومعارف يمثػمة ،ظماصة شمؾؽ اعمعؾقمات اًمتل هتتؿ سمتحديد اعمؽان ،هل قمؿؾقة مستؿرة
ومتطقرة شمـؿق ظمصائصفا وشمتػاقمؾ مع ومضاهتا وٓ شمتحدد ضؿـ ومؽمة زمـقة معقـة ويؿؽـ
ًمؾؿمؾمسات اًمدقمقية آؾمتػادة مـفا ذم ؾمبقؾ كنم اًمدقمقة.
ب .شمعد كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة اًمعـرص إؾماد ذم سمـاء ىمرار اظمتقار مقاىمع اعمساضمد،
وشمؾعب دورا يمبػما ذم شمطقير اعممؾمسات اًمدقمقية ،وأسماطمت اًمؽتب اًمساموية واًمسػمة اًمـبقية
منموقمقة اؾمتخدامفا وسمام يـػع اًمبنمية وٓ خياًمػ أمر اهلل ؾمبحاكف.
ج .أؾمفؿت كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ذم إكشاء وشمطقير اًمػؽر اًمدقمقي ذم وحتقيؾف إمم
قمؾؿ شمطبقؼل مـ ظمالل سمـاء وشملـمػم مـفجقتف وكظرياشمف مـ معرومة سمدون مـفج إمم معرومة ذات
561

إستخدام التقانة في تحديد مواقع الدعوة

أ .يزيم انشٌش أحًذ

مـفجقة قمؾؿقة أؾماؾمفا اعمعؾقمات.
د ٓ .يؼترص مػفقم كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة قمغم اجلاكب اًمسقاد واًمعسؽري
ومحسب ،سمؾ شمعدامها ًمقشؿؾ يماومة اًمعؾقم اإلكساكقة إظمرى مـ ظمالل مثؾ هذه اًمتطبقؼات
اخلاصة سماًمعؿؾ اًمدقمقي.
ذ .مـ ظمالل هذه اًمتطبقؼات فمفرت أمهقة اكتؼال اعممؾمسات اًمدقمقية مـ اًمعؿؾ
اًمدقمقي سمإؾماًمقب اًمتؼؾقدية ازم أؾماًمقب ذات قمالىمة سماعمعؾقمات اجلغراومقة وشمػعقؾفا ذم
اجلقاكب اًمدقمقية  ،وآىمتصادية ،وآضمتامقمقة ماجيعؾفا قمامال رئسق ًا ذم كؼؾ أؾمؾقب قمؿؾ
هذه اعممؾمسات اًمدقمقية ومفدت مقداهنا وضمعؾتف ؾماطمة مفقئة ٓكطالق صمقرة اعمعؾقمات
اًمدقمقية.
صماكق ًا :اًمتقصقات:
يعد شمؼققؿ اجلاكب اًمـظري ًمؾبحث واًمذي يؿثؾ دور اًمتؼاكة ظماصة كظؿ اعمعؾقمات
اجلغراومقة ذم اختاذ اًمؼرارات اخلاصة سمؿقاىمع اعمساضمد ،وما شمضؿـت مـ دور وومعؾ
ًمؾؿعؾقمات ذم سمـاء اعمجتؿعات اإلكساكقة وشمػعقؾ آًمقات اًمعؿؾ اًمدقمقي.
ًمذا شمقصؾ اًمباطمث إمم جمؿققمة مـ اًمتقصقات وكجؿؾفا ذم أيت:
 .1يؿؽـ ًمؾطالب واًمباطمثقلم ذم مقضقع كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة أن يؼقمقا سمدراؾمة
اعمعؾقمات ومدى ارشمباـماهتا اعمتعؾؼة سماعمجال اًمدقمقي.
ً .2مؼد اظمتص هذا اًمبحث ذم جمال دور كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ذم اختاذ اًمؼرارات
اخلاصة سماظمتقار مقاىمع اعمساضمد واعممؾمسات اًمدقمقية ،ومباإلمؽان أن ختتار اًمبحقث
إظمرى ذم دراؾمة هذا اًمعامؾ مـ طمقث قمالىمتف سمآرشمباـمات إظمرى ،واًمتل
شمشؿؾ :إصمر اًمذي أطمدصمتف صمقرة اعمعؾقمات قمغم اًمػؽر اًمدقمقي وشملصمػمه قمغم
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اعممؾمسات اًمدقمقية ،دراؾمة مػاهقؿ اعمعرومة وشمؼـقة اعمعؾقمات وآشمصآت وأصمرها
قمغم قمغم اًمعؿؾ اًمدقمقي.
 .3يدقمؿ مػفقم كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة مػاهقؿ أظمرى ؿمؿؾت اعمعرومة واًمتؼـقة
وآشمصآت ،وسماإلمؽان اؾمتخدامفا وشمقضقح إمؽاكقاهتا ٓكتؼال اعممؾمسات اًمدقمقية
اًمتؼؾقدية إمم ممؾمسات شمعتؿد قمغم اعمعؾقمات مـ ظمالل وضع اؾمؽماشمقجقة اًمعؿؾ اًمدقمقي.
 .4سمـاء اؾمؽماشمقجقة إىمتصادية معؾقماشمقة عممؾمسات اًمعؿؾ اًمدقمقي ،واقمتبار كظؿ
اعمعؾقمات اجلغراومقة سملهنا قمامؾ ذو مردود مفؿ ذم ظمدمة اعممؾمسات اًمدقمقية.
 .5إىمامة اًمعالىمات ما سملم اعممؾمسات اًمدقمقية ذم سمؾداكـا اًمعرسمقة وآؾمالمقة ،وسمـاء
ذايمة اؾمؽماشمقجقة ًمتطقير اؾمتخدام خمرضمات صمقرة اعمعؾقمات ومـ ظمالل مرايمز إسمحاث
اعمتقومرة واعمدقمقمة ماديا ،وذًمؽ شمقؾمقعا عمقاقملم اًمعؿؾ اًمدقمقي.
 .6آهتامم سماًمتدريب اًمتؼـل سماعممؾمسات اًمدقمقية ودقمؿفا ماديا وسمنميا ،إذ أن آهتامم
سماًمعؿؾ اًمتدريبل ًمؾعامؾلم ذم اًمعؿؾ اًمدقمقي هق أطمد اًمطرق اًمرئقسة ًمؾتحقل كحق جمتؿع
اعمعؾقمات.
 .7آهتامم سماًمثؼاومة اعمعؾقماشمقة ورضورة شمػعقؾفا ذم يماومة اعممؾمسات اًمدقمقية.
 .8رهمؿ أن قمؿؾقة اختاذ اًمؼرار اخلاص سمتحديد مقاىمع اعمساضمد هل قمؿؾقة ىمديؿة
وطمديثة وًمؽـ مل دمد ًمدهيا مـ اًمدراؾمات إيماديؿقة اًمؽاومقة ًمتغطقتفا ،ويمان أيمثر اًمذيـ يمتبقا
قمـفا ذم اعمجال اًمدقمقي  ،ومع فمفقر قمؾؿ ضمديد وطمديث هق كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة يرى
اًمباطمث مـ اًمرضورة شملصقؾ هذا اًمعؾؿ وسمقان دور صمقرة اعمعؾقمات ومقف وشمطقيره ظمدمة ًمؾعؿؾ
اًمدقمقي.
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اعمراضمع :
.1

إسمراهقؿ قمكم (2212م) ،قمقسك  ،أؾمس اًمبحث اعمقداين ذم اجلغراومقا مع اًمتطبقؼ قمغم ضمغراومقة اعمدن
اإلؾمؽـدرية  :يمؾقة أداب – ضمامعة اإلؾمؽـدرية.

.2

احلرضمل  ،سمسؿة قمؿر( )2227اًمتقزيع اجلغراذم عمساضمد اجلؿعة سمؿديـة ضمده ،دراؾمة طماًمة اًمـطاق اإلداري
ًمبؾدية اًمعزيزية  ،رؾماًمة ماضمستػم ،ضمامعة اعمؾؽ قمبد اًمعزيز ،ضمده.

.3

داود حمؿد مجعة ( )2212أؾمس اًمتحؾقؾ اعمؽاين ذم إـمار كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ،مؽة اعمؽرمة  ،ضمامعة أم
اًمؼرى.

.4

ماضمد أمحد سماوزير  2213اًمتقزيع اعمؽاين ًمؾخدمات احلؽقمقة ذم مشعر مـك سمحث ماضمستػم

.5

سمحر اًمديـ قمقض اًمؼرأن واًمسؽان ، 1997،معفد اًمبحقث واًمدراؾمات آضمتامقمقة ،ذيمة دار احلؽؿة
ًمؾطباقمة واًمـنماعمحدودة.

.6

قمبد اعمجقد ومراج  ، 1994 ،اعمسلًمة اًمسؽاكقة  ،اًمتشخقص واًمعالج ،ط 2اًمنميمة اًمعرسمقة ًمؾطباقمة واًمـنم
واًمتقزيع.
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