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 للدراسة: الملخص

أتمتة اللوحات التنظيمية وتفعيل دور نظم المعلومات الجغرافية وإسهامها في تطوير الخدمات إلى التعرف على هدفت هذه الدراسة 
 وتوضيح المحاور الرئيسية للتطور و دور األردن في هذا التطور. الحكومية

 المقدمة

فيمكن  بشري  هو مصطلح مستحدث يطلق على كل شيء يعمل ذاتًيا بدون تدخلو  َتْلَقَنةٌ  أو َتْشِغيٌل آِلي   أو أْتَمَتٌة )مصطلح ُمَعرَّب(
وهي عملية تهدف  لفزيونيالت البث ، وأتمتة اإلدارية مثًًل وهي تعني حتى في أتمتة األعمال الصناعية اآللية باألتمتة الصناعة تسمية

لكنها ما زالت بحاجة إلى  الروبوت يعتبر التشغيل األلي نوع من أنواع اإلنسان إلى جعل المعامل أكثر اعتماًدا على االآلت بداًل من
اإلنسان لتكملة عملها تهدف األتمتة إلى زيادة اإلنتاج حيث تستطيع اآللة العمل بسرعة ودقة أكبر من اإلنسان ووقت أقل بمئات 

طويل لإلنتاج ، وكذلك اإلنتاج لم يكن بالدقة المطلوبة على يد  المرات ففي السابق برغم وجود اآلالت لكنها كانت تحتاج إلى وقت
 .اإلنسان كذلك يمكن لإلنسان العامل أن يمرض ويغيب عن العمل، ولكن األلة تعمل وال تمرض ، وال تأخذ أجازات

للحديث عن األتمتة أيضًا ، والمكننة لغوًيا مشتقة من   ) :(Mechanization باإلنجليزية المكننة أو الميكنة تستخدم أحيانا لفظتي
ماكينة" الًلتينية وتعني بالعربية : اآللة أما داللًيا فمعناها : إدخال اآللة في العمل وتحويله من عمل يدوي إلى آلي كلمة "ماكنة / 

: تأليل لكن ، تختلف األتمتة أو التشغيل الذاتي عن المكننة بأن التشغيل الذاتي يرتبط باستخدام اإللكترونيات  ويقابل مكننة بالعربية
 .يرتبط مصطلح المكننة باستخدام اآلالت لتوفير الجهد البشري والوقت ألداء المهام بينما

 تتكون اآللة المؤتمتة من ثًلثة أجزاء :

 أو الماكينة  اآللة .1

 )حاسوب( الجهاز المتحكم .2

برنامج مكتوب بلغة برمجية معينة بحيث يفهمها الحاسوب ويترجمها إلى عمل على القطعة ، مثل عمليات الحفر والصبغ أو  .3
 التقطيع ، الخ.

مرتبة  19، متراجعا بذلك  2020الحكومة االلكترونية لعام  في مؤشر تطور 117صنف تقرير األمم المتحدة االردن في المرتبة 
 .2018مقارنة مع الترتيب السابق الذي صدر عام 

 31في مؤشر المشاركة اإللكترونية متراجعا  148وحسب تلفزيون " المملكة " فإن التقرير الدولي صنف االردن أيضا في المرتبة 
 . 117االردن وقتها في المرتبة مرتبة مرتبة عن التقرير السابق الذي صنف 
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دولة حول العالم  193ويقيس مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية مدى تقدم الدول في مجال الحكومة اإللكترونية ويشتمل المؤشر على 
 وهي :محاور رئيسية  3، ويتكون من 

 توفير الخدمات عبر االنترنت .1
 البنية التحتية لإلتصاالت .2
 قدرات الموارد البشرية .3

 عربيا تحتل االردن المرتبة العاشرة بعد كل من اإلمارات المتحدة العربية ، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية ، دولة الكويت،
 سلطنة عمان ، دولة قطر، جمهورية تونس ، المملكة المغربية ، جمهورية مصر العربية، على التوالي.

المعلومات واالتصاالت " إنتاج" بشار حوامدة إن " الجمعية حذرت من تراجع مشروع  رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية
 التحول الرقمي في األردن" داعيا إلى " السير في التحول الرقمي وفق استراتيجية وطنية شاملة القطاع الخاص".

كل تطوعي في سبيل خلق خدمات وشدد على ضرورة " ان يدار مشروع التحول اإللكتروني بشكل كامل من القطاع الخاص وبش
 إلكترونية يستفيد منها المواطنين دون الحاجة الي مراجعة الدوائر الحكومية التمام معامًلته"

وعن المنصات االكترونية التي أطلقها الحكومة خًلل جائحة كورونا قال " ان هذه المنصات بنيت دون هدف مسبق وهي عبارة عن 
 مضيفا أن " التسرع في إطًلق خدمات إلكترونية ال يعني تحول رقمي".أتمتة خدمات وليس تحول رقمي" 

وتعرف األمم المتحدة الحكومة اإللكترونية على أنها " استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من شبكات حاسوب، انترنت، أجهزة 
يك ا االنترنت وما يرتبط بها ان يقدم امكانات التشبفاكس، هواتف، لدعم األعمال والخدمات الحكومية للمواطنين" حيث يمكن لتكنولوجي

 التي تدعم التحول في الهيكليات والعمليات الحكومية "

وتعرف األمم المتحدة الحكومة اإللكترونية على أنها " استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من شبكات حاسوب، انترنت، أجهزة 
لحكومية للمواطنين" حيث يمكن لتكنولوجيا االنترنت وما يرتبط بها ان يقدم امكانات التشبيك فاكس، هواتف، لدعم األعمال والخدمات ا

 التي تدعم التحول في الهيكليات والعمليات الحكومية ".

ومصطلح االتمتة يطلق على " تطبيق اآلالت للمهام التي يتم تنفيذها مرة واحدة أو على نحو متزايد من قبل البشر ، بمعنى دمج 
 الت في نظام التحكم الذاتي" بحسب موسوعة الموسوعة البريطانية " انسكلوبيديا بريتانيكا".اآل

منتدى االستراتيجيات األردني أوصى في ورقة سياسات حول الحكومة االلكترونية في األردن صدرت العام الماضي بتطوير نظام 
ة اإللكترونية المقدمة حاليا غير مكتملة وتعاني من التشتت الي خدمات حكومية إلكتروني شامل وتكامل نظرا ألن الخدمات الحكومي

 حد كبير، وهناك تفاوت بين مختلف المؤسسات والوزارات في هذا المجال.

وحث أيضا المنتدى على زيادة اإلنفاق الحكومي على التحول االلكتروني نظرا لمساهمته في زيادة كفاءة الحكومة مستقبًل وتعزيز 
 ًلل تقليل تكلفة تقديم الخدمات ورفع كفاءة التحصيل الحكومي.إيراداتها من خ
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مليون دوالر لتحسين فرص حصول الشباب األردني على  200الحكومة االردنية اتفقت مع البنك الدولي على إطًلق مشروع بقيمة 
 الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

 يبة في تصريح سابق إن " القطاع الرقمي األردني يظهر امكانات نمو واعدة".وقال وزير االقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرا

لقد شرع االردن في رحلة يضع من خًللها نفسه كمركز تكنولوجي لخدمة الهالك، وقد اختارت شركات تكنولوجية رئيسية في الواليات 
 المتحدة وأوروبا وآسيا االردن إلنشاء مراكز خدماتها التقنية.

بحلول عام  ٪50إلى  ٪33الدولي، قال في بيان ان االردن تعهد بزيادة المدفوعات غير النقدية على المستوى المحلي من البنك 
 .2021من مدفوعات الحكومة الي المواطنين بحلول عام  ٪80وبرقمنة  2020

واشتراكات الهاتف المحمول  ٪100ة وأضاف ان االردن يمتلك بنية تحتية متطورة لنظام المدفوعات وتغطية اتصاالت متنقلة بنسب
 .٪85وبنسبة انتشار للهواتف الذكية تصل إلى  ٪150تتخطى 

( و تتكون كل صورةرقمية على 1،  0) الصور الرقمية ھي تمثيل للّصور الثنائية األبعاد على الحاسوب بواسطة الصفر والواحد
ھي مصفوفة  تحتوى على صفوف وأعمده من البيكسًلت وكلما الكمبيوتر من البيكسل وھو أصغر وحدة في الصورة ، و كل صورة 

زادت عدد البيكسًلت كلما كانت الصورة أوضح، ويرجع تاريخ الصور الرقمية إلى مطلع عشرينيات القرن الماضي حيث تم إبتكار 
 .نظام إلرسال الصور من لندن إلى نيويورك عبرالمحيط االطلنطي

( ال تعني فقط عمليات تزّيين الصور وإدخال بعض الزخارف والرسوم عليھا Processing Image Digital)  معالجة الصورالرقمية
لتظھر بعد ذلك في مظھر آخر يختلف عن األصل، إال أن المعالجة الرقمية للصور تتعدى ذلك بل إنھا في الحقيقة تكاد ال تھتم بھذا 

التشفير الرقمي المناسب للصور وإيجاد طرائق لمعالجة ھذه البيانات الجانب من معالجة الصور أصًل، حيث أنه يتم ھنا التركيز على 
الرقمية حتى تكون ھذه الصور أو المعلومات التي تحملھا الصور قابلة لًلستعمال من قبل اآللة التي يمكن أن تكون جھاز حاسوب أو 

 .رجل آلي أو غيره من الماكينات

في مجاالت عديدة مثل التعرف على األنماط أو األجسام وفي المجاالت الطبية في  يتم اإلستفادة من عمليات معالجة الصور الرقمية
اكتشاف االورام عن طريق الصور الشعاعية والمجاالت الصناعية مثل التأكد من إمتًلء العبوات عند حد معين وفي المجاالت األمنية 

 .مثل انظمة المراقبة

 : انواع الصور الرقمية

ة انواع من الصور الرقمية، وكل نوع له ميزاته التي تميزه عن االخر، وھنا نوضح بالتفصيل اربعة من ھذه يتعامل الماتًلب مع عد
 : االنواع

تقع في )(double) م( وعناصرھا من نوع×ھي صورة تمثل بمصفوفة ذات بعدين حجمھا )ن تدرجات اللون الرمادي : صور -1
ون االبيض ، اما القيم الواقعه بينھما فتمثل تدرجات اللون الرمادي التي الل 1اللون االسود و  0( حيث يمثل  1،  0) المجال

 .درجه ، والشكل التالي يوضح ھذا النوع من الصور ٢٥٦تصل الى 
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وتقع ضمن المجال  (double) ( وعناصرھا من نوع٣×م×ھي صورة تمثل بمصفوفة ذات ثًلثة ابعاد حجمھا )ن :الصور الملونة  -2

وكل بكسل من الصورة ينتج عن دمج كل من اللون االحمر واالخضر واالزرق لتمثل اللون في البكسل المعني، حيث لكل  ]١،٠]
اللون االحمر وھكذا لبقيه اللونين  ١اللون االسود و  ٠م في اللون االحمر يمثل ×لون من ھذه االلوان مصفوفھ ذات بعدين ن
  .النوع من الصور االخضر واالزرق، والشكل التالي يوضح ھذا

 
ن( والثانية تسمى خارطة االلوان وھي ×وھي ذات بعدين )م Index ھي صورة تمثل بمصفوفتين ، االولى تسمى مصفوفھ الدليل -3

( و تحتوي على جميع االلوان المتواجده في الصورة المعنيھ وعددھا )م( اما االعمده الثًلثه  فتحتوي على ٣×ايضًا ذات بعدين )م
فتحتوي بكسًلت الصورة التي تشير الى  (Index) لوان الثًلثه االزرق واالحمر واالخضر، اما مصفوفھ الدليلدرجات اال
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بكسل يحمل رقم صحيح يشير الى صف معين في مصفوفة خارطة 10 حيث كل  (Map Color) مصفوفة خارطة االلوان
 االلوان ، والشكل التالي يوضح ھذا النوع من الصور.

 

 

حیث یمثل اللون االسود  ١او  ٠م( وكل بكسل یحتوى على ×ھي صورة تمثل بمصفوفة ذات بعدین حجمھا )ن:  ةئیالثناالصور  -4

 . ]1صور ]والشكل التالي یوضح ھذا النوع من ال ، ١واالبیض بـ  ٠بـ 
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 انواع ملفات الصور : 

 ھناك عدة معایير تميز ملفات الصور عن بعضھا ومن ھذه المعایير:

 الضغط .1

أنواع ملفات الصور تقوم بضغط البيانات وھذا الضغط لھ أنواع عدة انواع، بعضھا يحافظ على البيانات بينما البعض اآلخر بعض 
 .يؤثر على البيانات ولكنھا تؤمن معدل ضغط أكبر

 الحجم .2

  .يتغير حجم الصورة تبعًا لنوع الملف

 عدد األلوان .3

 .) ألوان حقيقية( وبعضھا ال يقبل إال نمطًا محدداً  فبعض الصيغ ذات مرونة تقبل صيغًا متعددة لأللوان

 (TIFF) )تنسيق ملف الصور الموسومة )المعّلمة

وھو التنسيق االكثر مرونة، فتفاصيل خوارزمية حفظ الصورة ضمن ھذا الملف  Format File Image Tagged وھي اختصار لـ
، لذلك يكون حجم الصورة كبير جدًا بل ويعتبر االكبر بين جميع االنواع ويمكن ضبطه  (Lossless) غالبا ما تكون غير مضغوطة

 (.)ضغط مع فقد او ضغط بدون فقد

   (PNG)  ة رسومات الشبكات المحمول

، وتم ابتكار ھذا  (Lossless)،وھذا النوع ايضا يحفظ الصورة بدون فقد  Graphics Networks Portable وھي اختصار لـ
 Bit ٢٤التنسيق لعرض الصور من خًلل الويب، كذلك يستخدم للتعامل مع الصور ذات االجزاء الشفافة والتي يصل حجمھا لـ  

 (BTM) ) خريطة )البت

 ، وھي من اوائل الصيغ في عرض الصور حيث كانت الصيغةاألساسية في برنامج الرسام في نظام Map BiT وھي اختصار لـ
(XP Windows) وھذا التنسيق غير مضغوط ويمكن التحكم في دقة عدد االلوان وبالتالي تحديد حجم الملف ،. 

   (JPEG) مجموعة خبراء التصوير المشتركة 

، وھي الصيغة االمثل للصور الفوتوغرافية والصور التي تحتوي على  Group Experts Photographic Joint وھي اختصار لـ
و يتم التقاط الصور الرقمية بھ ويسمح بتخزين كم اكبر من الصور بالذاكرة، وھو ايضا شائع االستخدام في شبكة  الوان عديدة

 .االنترنت ويتميز بتحقيق التوازن بين ضغط الصورة وجودتھا حيث يحقق نسبة ضغط عالية مع المحافظھ على جودة الصورة
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 (GIF) تنسيق الرسومات المتبادلة 

، وھو التنسيق الذي يستخدم لعرض الصورة من مصدرھا مباشرة، مثل الصور  Format Interchange Graphics وھي اختصار لـ
لون  ٢٥٦مليون فإذا احتوت الصورة على اقل من  ١٦لون من اصل  ٢٥٦التي تعرض في االنترنت ، وينشئ ھذا التنسيق لوحة من 

 لون ، وھذا النوع يعتبر فاقد. ٢٥٦نشئ الخوارزمية صورة من تكون الصورة كما ھي اما اذا احتوت على اكثر من ذلك فت

 عمليات معالجة الصور الرقمية

مجموعة من العمليات التي تجرى على الصورة بھدف الوصول الى صورة اعلى جودة من الصورة االولى ، و جميع مدخًلت ھذه 
ًا فقد تكن صورة او خصائص وسمات مستخلصة من العمليات عبارة عن صورة لكن ليس بالضرورة ان تكون المخرجات صور ايض
 .الصورة ، وفي ھذا الجزء نستعرض ھذه العمليات وتوضيح مخرجات كل عملية

 (Acquisition Image) إكتساب الصورة 

  : وفي ھذه المرحلة نقوم بجلب الصورة المراد إجراء معالجة عليھا ، وھناك عدة طرق للحصول على الصورة ، ومنھا

 كاميرا رقمية  .1
 ماسح ضوئي .2
 االقمار الصناعية وغيرھا من طرق التي تكون مخرجاتھا صورة .3

  (Enhancement Image) تحسين الصورة 

ھنا يتم إجراء بعض العمليات االولية على الصورة التي تحصلنا عليھا في المرحلة السابقة وذلك بغرض تحسين جودتھا وتوضيح 
 .التحويل بين االنواع المختلفة للصور، ومخرجات ھذه العمليات ھي صورة ذات جودة أعلىبعض التفاصيل ، ومثال على ذلك 

 (Extraction Features) إستخراج الخصائص 

 .(Edges) تم فيھا الحصول على صفات بغرض تقليل التفاصيل وتقليل عمليات المعالجة، ومثال على ذلك استخراج الحواف

  (Segmentation Image) تقسيم الصورة 

 .وفي ھذه المرحلة يتم تقسيم الصورة وفقًا لمعايير محدده، وكذلك وفقًا للخصائص المستخرجة في المرحلة السابقة

  (Recognition Image) التعرف على الصورة 

 ھي عملية التعرف على محتويات الصورة، والتعرف على كل عنصر تم إستخراجة في المرحلة السابقة.
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 الرقمية:صيغ الصور 

Double -: تقوم بتمثيل قيمة البكسل في صورة عدد حقيقي ، وتتراوح قيم البكسل لمصفوفة الصور ذات تدرجات ما (RGB 
Image) الملونة والصور Indexed) Image) المفھرسة والصور (Gray scale Image)  أما الصور  1و  0الرمادي بين ،

 .1أو  0الثنائية فتكون إما 

Unit 8 -:  خانات ثنائيه ، وتتراوح قيم البكسل لمصفوفة الصور ذات  ٨تقوم بتمثيل قيمة البكسل في صورة عدد صحيح مكون من
و  ٠ما بين  (Image RGB) والصور الملونه (Image Indexed) والصور المفھرسه  (Image scale Gray)تدرجات الرمادي

 ١أو  ٠، أما الصور الثنائيه فتكون إما  ٢٥٥

Unit 16 -:  خانھ ثنائيھ، وتتراوح قيم البكسل لمصفوفة الصور ذات  ١٦تقوم بتمثيل قيمة البكسل في صورة عدد صحيح مكون من
 ما  (Image RGB)والصور الملونة  (Image     Indexed) والصور المفھرسه (Image scale Gray) تدرجات اللون الرمادي

 وھذا النوع ال يدعم الصور الثنائيه ٦٥٥٣٥و  ٠بين 

 تطبيقات معالجة الصور الرقمية

هناك الكثير من التطبيقات في مجال معالجة الصور الرقمية في االطياف المختلفة لنشاطات االنسان ، فمنھا انظمة االستشعار عن 
 ظمة.طبية وھنا نعرض بعض تلك االنبعد وكذلك نجد االنظمة البيلوجية ال

 أنظمة التحقق المرئية األلية:

 .وھي انظمة ضرورية لتحسين االنتاجية وجودة المنتج في الصناعات ، وھنا نستعرض إثنين من تلك االنظمة

 نظام الفحص اآللى لخيوط المصباح

ادة ما تنقطع بيح، عوھو تطبيق مثير لإلھتمام بين انظمة الفحص االلي، ويتضمن فحص ومراقبة العمليات المتبعھ في صناعة الصا
 خيوط المصابيح بعد فتره قصيره بسبب اي خطأ ھندسي على سبيل المثال، لذلك نجد ان التفتيش اليدوي ال يصلح لمثل ھذه العملية

 نظام التعرف على العناصر الخاطئة

االلكترونية او االنظمة أيضًا يمكن إستخدام مثل ھذه االنظمة في التعرف على العناصر او االجزاء الخاطئة ضمن االنظمة 
الكھروميكانيكية، العنصر الذي يحدث بھ خلل عادة يولد طاقة حرارية اكثر من غيره، وصور االشعة تحت الحمراء تتولد من 

التوزيعات الحرارية في المكان، إذ من خًلل تحليل ھذه الصور يمكننا تحديد اماكن االعطال يضًا يمكن إستخدام مثل ھذه االنظمة في 
تعرف على العناصر او االجزاء الخاطئة ضمن االنظمة االلكترونية او االنظمة الكھروميكانيكية ، العنصر الذي يحدث به خلل عادة ال

يولد طاقة حرارية اكثر من غيره، وصور االشعة تحت الحمراء تتولد من التوزيعات الحرارية في المكان، إذ من خًلل تحليل ھذه 
 .ن االعطالالصور يمكننا تحديد اماك
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 تقنية الصور الطبية

ھناك العديد من اجھزة التصوير الطبية مثل صور االشعة السينية والموجات فوق الصوتية وصور الرنين المغناطيسي وغيرھا من 
 -: االجھزه وتستخدم على نظاق واسع في التشخيص الطبي ، وتتم معالجة ھذه الصور لآلتي

 .تحديد العناصر المھمة .1
 .لھذه العناصر المستخرجةاخذ قياسات  .2
 تحليل العنصر لتشخيص المرض .3

 في الشكل التالي مثال لصور مستخرجة من ھذا االجھزة

 

 (surveillance Defense) المراقبة التحيطية 

وھو مجال دراسة مھم جدًا، فھناك حاجة متزايدة لمراقبة االراضي والمحيطات بإستخدام تقنيات المراقبة الجوية لنفترض اننا نريد 
الحصول على انواع وتشكيًلت االوعية البحرية في صورة جوية لسطح إحدى المحيطات، المھمة األساسية ھنا ھي تقسيم الكائنات 

إستخراج الكائنات نقوم بإجراء القياسات عليھا مثل المساحة والموقع والشكل و الطول والمحيط واإلكتناز وما المختلفة في الماء ، بعد 
الى ذلك وتقسيم الكائنات المستخرجة بناءًا على ھذه القياسات فبالتالي يصبح من السھل التعرف على نوع كل شكل بناءًا على 

 خصائصه 

 Tracking Object-Moving) تتبع األھداف المتحركة )

تتبع االجسام المتحركة لقياس معامًلت الحركة والحصول على سجل مرئي للجسم المتحرك ھو مجال مھم في تطبيقات معالجة 
 .الصور الرقمية ، عامة ھناك طريقتان لتتبع االجسام

  tracking based-Recognition تتبع يعتمد على التعرف على الجسم المتحرك .1
  tracking based-Motion  ركة الجسم المتحركتتبع يعتمد على ح .2
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  .النوع االول يقوم بالتعرف على الجسم في صور متعاقبة ويتم التتبع بمعرفة موضع الجسم في كل صورة

ويستخدم النوع الثاني في االنظمة التي تتعقب االھداف السريعة فعند دخول جسم معين لمجال الكاميرا يقوم النظام بالحصول على 
في الوقت الحاضر تعتمد الكثير من التطبيقات والخدمات الحكومية الرقمية على بيانات صورة لذلك الجسم آليًا بدون تدخل االنسان 

، وهي إحدى التقنيات التي أقبلت الحكومات على استخدامها ” نظم المعلومات الجغرافية“رائط الرقمية وبرمجيات الموقع الجغرافي والخ
 .قبل عقود وُتشير إلى نظم الحاسب المعنية بجمع المعلومات المكانية أو الجغرافية وتخزينها وتحليلها وعرضها

ير الحكومات في وضع خطط التنمية والتطو ” نظم المعلومات الجغرافية“ وخًلل الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين ساعدت
 .وُمتابعة حالة الطرق واإلصًلحات الًلزمة لشبكات الصرف الصحي وإدارة الموارد الطبيعية وغيرها من األصول

من تكنولوجيا  ”لمعلومات الجغرافيةنظم ا“وأدى تنامي انتشار اإلنترنت ثم البيانات المفتوحة وتكنولوجيا األجهزة المحمولة إلى تحويل 
 .ُتستخدم في العمليات الداخلية للحكومات إلى تكنولوجيا ُمتعددة األغراض تدعم جيًًل جديًدا من الخدمات الُموجهة للمواطنين

ت ضخمة اعلى المدن كبيرة الحجم التي ُتخصص ميزاني” نظم المعلومات الجغرافية“وفي الماضي كثيًرا ما اقتصرت االستفادة من 
 .لتكنولوجيا المعلومات ، ونالت تلك المدن فضل الريادة في تقديم خدمات تعتمد على تحديد الموقع الجغرافي والبيانات الُمرتبطة به

وتطورها ، األمر الذي أتاح للمدن والحكومات المحلية ” نظم المعلومات الجغرافية“واختلف ذلك حالًيا في ظل تراجع تكلفة برمجيات 
حجًما خيارات جديدة لحلول تعتمد على الحوسبة السحابية ، وُيمكن توفيرها من خًلل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية في  األصغر

 .إطًلع الجمهور على المعلومات الجغرافية واالستفادة منها الوقت الحقيقي كما أسهمت البيانات المفتوحة في تيسير

 %80في عمل الحكومات المحلية إلى ارتباطها بالكثير من البيانات ، وُيقدر البعض اعتماد ” نظم المعلومات الجغرافية“وترجع أهمية 
 قليل من نظام ُمتخصص ُيفضله عدد  ” نظم المعلومات الجغرافية“تقريًبا من المعلومات التي تستخدمها المدن على العناوين وتحولت 

    ”إسري “كومية ، بحسب ما قال ُمدير حلول القطاع الحكومي في شركة من إدارات المدن إلى نظام تستخدمه ُمختلف اإلدارات الح
Esri  ريتشارد ليدبيتر” نظم المعلومات الجغرافية“ لبرمجيات ،. 

وأثمر ذلك ظهور عدد ُمتزايد من الخدمات العامة التفاعلية ، ومنها تطبيقات تُقدم حالة الطقس بحسب الموقع ، وأخرى ُتساعد السكان 
ي. في منطقة واشنطون دي.س مواعيد وصول كاسحات الجليد إلى أحيائهم السكنية بناًء على عناوينهم على غرار ما أتاحتهفي معرفة 

 .شتاء العام الحالي عبر موقعها على اإلنترنت

وتتوافر خرائط ر وكذلك أتاحت مدينة لوس أنجليس في والية كاليفورنيا األمريكية خريطًة ُتساعد السكان على التنقل خًلل هطول المط
تكشف أوقات انتشار الضباب الدخاني ومواقعه ، وتطبيقات تُبين مواعيد جمع النفايات ومرور شاحنات إعادة التدوير بناًء على عنوان 

 .المستخدم

قارير التفتيش توفي اآلونة األخيرة أتاحت مدينة شيكاغو في والية إلينوي خريطًة ُيمكن للمستخدمين البحث فيها عن بيانات ُمحددة مثل 
الصحي على المطاعم والشوارع الُمغلقة وحفر الطرق ، ويستطيع المستخدمون تحديد نطاق البحث من خًلل إدخال الرموز البريدية أو 

 .استعمال أداة الختيار مناطق ُمعينة من الخريطة يرغبون في الحصول على معلومات عنها
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في التخطيط لشبكات المواصًلت والطرق وغيرها ، لكن بعض المدن أتاحت ” رافيةنظم المعلومات الجغ“وطالما استفادت المدن من 
ركات أنشطة ش أصول معلومات الجغرافية ليتمكن الجمهور من استخدام بيانات الموقع الجغرافي لتأسيس شركات جديدة أو تنويع

 .قائمة

اًة تُتيح للمستخدمين تصفح معلومات المباني الُمًلئمة وعلى سبيل المثال وفرت مدينة رانشو كوكامونجا في والية كاليفورنيا أد
الحتياجات األعمال والبحث فيها من خًلل خيارات مثل المناطق وأنواع المباني ومساحتها، كما يستطيع المستخدمون العثور على 

جوجل “مل األداة مع خدمة مباٍن ُمحددة بحسب االسم أو العنوان، باإلضافة إلى مشاهدة صور للمباني من الخارج من خًلل تكا
 .”ستريت فيو

بأهميتها كأداٍة فّعالة في العمليات الداخلية للمدن، لكن بمقدورها االندماج مع بعٍض اتجاهات ” نظم المعلومات الجغرافية“تحتفظ و 
ماعي في الوقت عًلم االجتالتكنولوجيا الحديثة ومثًًل ُتتابع إدارة الشرطة في مدينة هنتنجتون بيتش في والية كاليفورنيا نشاط اإل

الحقيقي بواسطة برمجيات ُتحلل بيانات الموقع الجغرافي في اإلعًلم االجتماعي، وتستطيع الشرطة ُمتابعة كلمات رئيسية ُمحددة مثل 
 .مواقع اندالع المشكًلت عراك وإطًلق النار، األمر الذي قد ُيساعدها في اكتشاف

ذاتها لُمتابعة نشاط اإلعًلم االجتماعي في مواقع بعينها وطورت مدن  أخرى طرًقا ُمماثلة لربط  ومن الُممكن االستفادة من التكنولوجيا
 .الموقع الجغرافي بنشاط اإلعًلم االجتماعي للتعرف على القضايا الرئيسية التي قد يتعين عليهم التعامل معها واالهتمام بها

رغبتها في تعزيز مشاركة المواطنين دون جهٍد منهم في ” علومات الجغرافيةنظم الم“ومن بين األسباب التي تدفع المدن إلى توظيف 
    ”ت بمبستري“تحسين الخدمات والبنية التحتية. وُيمكن في هذا الشأن االلتفات إلى تجربة مدينة بوسطن في تطوير تطبيق 

Street Bump ت عنها ستخدم في شوارع المدينة وُيرسل معلوماللهواتف الذكية وُيسجل التطبيق االهتزازات التي تترافق مع تنقل الم
 .ترتبط بموقعها الجغرافي إلى إدارة المدينة ، بما قد يكشف عن مواضع ُحفر الطريق وغيرها من مشكًلت الطرق 

وفي كثيٍر من المدن التي تعتمد على الخدمات الرقمية تحول جمع معلومات الموقع الجغرافي حول مسائل مثل حفر الطرق وتفشي 
قع بإنجاز ذلك كله وُيوفر تحليل بيانات المو ” نظم المعلومات الجغرافية“التلوث وانتشار الفئران إلى إجراٍء عملّي ُمعتاد ، وتسمح 

الجغرافي، من خًلل طرح األسئلة الُمناسبة ، للمسؤولين وُصناع السياسات آراًء ُتساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل ، كما ُيمكنه اإلسهام 
 .من التكاليففي الحد 

، ولذلك  ”نظم المعلومات الجغرافية“ُتمثل الخصوصية ، كما هو الحال مع العديد من التقنيات الرقمية ، سبًبا للقلق من استخدام و 
تحتاج المدن إلى تطبيق سياسات ُمناسبة في حال رغبت في توظيف معلومات الموقع الجغرافي دون انتهاك لخصوصية المواطنين كما 

على النحو الصحيح ُتعزز تأثيرها في تحسين العمليات الداخلية للمدن ” نظم المعلومات الجغرافية“المدن في استخدام أن خبرة 
 .وتفاعًلتها مع المواطنين

يعمل على  الحاسوب نظام قائم على ):GIS( )Geographic information system(باإلنجليزية نظم المعلومات الجغرافية
 المكانية جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات
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داف محددة، وتساعد على وهذه أنظمة تعمل على جمع وادخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية أله
ريق عن ط والتوسع في السكن، باإلضافة إلى قراءة البنية التحتية ألي مدينة وتخطيط المدن التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالزراعة

،  صور جوية ، خرائط )الجغرافيةيمكننا هذا النظام من إدخال المعلومات  ): LAYERS( باإلنجليزية إنشاء ما يسمى بالطبقات
ها من الخطأ( ، تخزينها ، استرجاعها ، استفسارها، تحليلها تحليل مرئيات فضائية( والوصفية )أسماء ، جداول( ، معالجتها )تنقيح

الموقع  مكاني وإحصائي، وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط، تقارير، ورسومات بيانية أو من خًلل
 .اإللكتروني

تساعد نظم المعلومات الجغرافية في اإلجابة عن كثير من التساؤالت التي تخص التحديد مثل )ما هو النمط الزراعي، ما أنواع 
 ,المحاصيل المناسب زراعتها في الوحدة الزراعية( ،القياسات )ما مساحة واحداثيات الوحدات، ما هو قطر انبوب الري الذي يروي(

مم في منطقة ما(، والتغير )درجة ملوحة  300والموقع )أين تقع الوحدة الزراعية الفًلنية(، والشرط )ماهى أنابيب الري التي قطرها 
(، والتوزيع النمطي )ماهى العًلقة بين توزيع السكان ومناطق تواجد المياه( والسيناريوهات 2006إلى العام  1965التربة من عام 

 ماذا يحصل إذا زاد تغير تدفق مياه الري في األنبوب. )بالهيدرولوجيا( المتعلقة

 

باستعمال نقاط لتمثيل مواقع بعض الحاالت االنفرادية قادت دراسته  لندن في الكوليرا بتصوير انتشار وباء جون سنو ، قام1854في 
 1854باء كوليرا ظهرت نسخة مثيلة لخريطة جون سنو أظهرت التكتًلت لحاالت و  1958عن توزيع الكوليرا إلى مصدر الوباءوفي 

 .في لندن

كما أدت األبحاث  )Layers( اإلنجليزيةبشهدت أوائل القرن العشرين تطورات ملحوظة في تصوير الخرائط بفصلها إلى طبقات 
 1960النووية إلى تسريع تطوير عتاد الحاسب مما ساعد على إنشاء تطبيقات خرائط عامة باستخدام الحاسب عام 

أرضية، داعما مقاييس رسم  بكندا ،أونتاريو ،أوتاوا فعلي في ):GIS (باإلنجليزية تم تطوير أول نظام جي آي إس 1962في عام 
ولنظام معلومات جغرافي عملي أدى هذا إلى إنشاء جمعية نظم  CGISوبالتالي أصبح نظام المعلومات الكندي  1:50,000

وبعد ذلك ظهر نظام استخدام األراضي وإدارة الموارد الطبيعية  الواليات المتحدة األمريكية في  URISAالمعلومات الحضرية واإلقليمية
م ظلت هذه المشاريع في تلك األيام عالية 1969األمريكية إلدارة األراضي عام  مينيسوتا م ونظام والية1967عام  والية نيويورك في

وغيرها من  وبريطانيا ، أستراليا ، كندا ، الواليات المتحدة األمريكية لتكلفة ، بحيث ال يستطيع اإلنفاق عليها غير اإلدارات الكبيرة فيا
 .الدول المتقدمة األوروبية
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:  Geographic Information باإلنجليزية لومات الجغرافية" أوفي منتصف السبعينات تم االتفاق على تسمية هذه النظم "نظم المع
mSyste المستخدمة في هذا المجال في أوائل الثمانينات ظهرت العديد من برامج نظرًا لكثرة أسماء النظم والبرامجGIS   الناجحة

وبمزايا إضافية جمعت الجيلين األول والثاني متمثلة في اتساع القاعدة العريضة للمستخدمين لنظم المعلومات الجغرافية وتطوير مجال 
ة عن طريق شبكات االتصال العالمية والشبكات المتخصصة في االتصال المباشر بين رواد ومستخدمي نظم المعلومات الجغرافي

إعطاء الجديد في هذا المجال مباشرة كما صدرت العديد من المجًّلت والندوات والمؤتمرات العلمية والدورات المتخصصة في نظم 
 .المعلومات الجغرافية خًلل هذه الفترة

ار وجد العشرات من الشركات المنتجة لهذه النظم بأسعالحواسيب الشخصية يونيكس و  وطرفيات أما في التسعينات ومع انتشار أنظمة
 منخفضة جدًا مقارنه باألسعار في الستينات والسبعينات ومع نهايات القرن العشرين أصبح  الممكن عرض بيانات 

كاناته يتطور وتزداد أهميته مع زيادة امنظم المعلومات الجغرافية يعتبر فرع من فروع العلوم االخرى مع التطور حتى يومنا هذا ومازال 
 .وسهولة الحصول على المعلومات

المعلومات الجغرافية، حيث الذي يعد أول نظام متكامل في مجال نظم  4196الكندى في عام  النظام ظهر هذا النظام مع ظهور
اجريت عملية ترقيم خرائط وربطها ببيانات وصفية على شكل قوائم معتمدة على نظام احداثى لربطها ببعض ويحتوى هذا النظام على 

هاية نسبع طبقات خاصة بالزراعة والتربة والثروة الحيوانية واستخدامات األرض وبعد ذلك ساهم المعمارى األمريكى "هوارد فيشر" في 
و ساهمة  الحاسب االلى إلنتاج خرائط بواسطة  (SYMAP)من إنتاج النسخة األولى من برنامج "هارفارد "في جامعة 1964عام 

 .الجغرافية معمل جامعة "هارفارد" في تدريب العديد من الطًلب المهتمين بنظم المعلومات

والتسعينات من هذا القرن ازداد اهتمام الحكومات والمؤسسات بنظم المعلومات الجغرافية واالستفادة من هذه التكنولوجية في مجال 
تم عقد أول مؤتمر دولى  1970الدراسات الطبيعية وحماية البيئة البرية والبحرية و التي تعتمد على بيانات متعددة متشابكة وفي عام 

، و بدأت العديد من الجامعات بتنظيم  اليونسكو نظم المعلومات الجغرافية بتنظيم من االتحاد الدولى للجغرافيين وبدعم منفي 
المعلومات الجغرافية مما ساعد على زيادة القاعدة االساسية لنجاح انتشار نظم محاضرات وتقديم دروس وابحاث علمية في نظم 

المعلومات اجغرافية ثم بدء عدد من الشركات التجارية الخاصة بتطوير برامج خاصة بها لنظم المعلومات الجغرافية والرسم بالحاسب 
أدى دخول الشركات الخاصة في تطوير البرامج والنظم إلى وجود نظم ضخمة ومتعددة الوظائف واحنوائها  معالجة الصورو اآللي و

 ت التحليليةعلى عدد كبير من العمليا

و تعدد إمكانيات   الجة البياناتمع وفى الثمانينات ادى التطور السريع الذي شهدتة اجهزة ومكونات الحاسب اإللى والمتمثلة في سرعة
التخزين والتقدم في في أجهزة اإلدخال واألخراج مع ظهور برامج متعددة الوظائف ادى كل ذلك بان تسمة هذه الفترة بأنها فترة بداية 

  .الثورة المعلوماتية بنظم المعلومات الجغرافية

ة في الجامعات والمعاهد العلمية وزادت قدرة االجهزة والبرامج مع ظهور و في التسعينات زاد االهتمام بتدريس نظم المعلومات الجغرافي
كما ساعد وجود صور االقمار الصناعية وتوافرها باسعار  ، نظام التموضع العالمي عن طريق باالقمار الصناعية طرق تحديد المواقع

 .سطح األرض لومات كثيرة وغزيرة عنمناسبة إلى توفير مع
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تتطور المستشعرات الموجودة على االقمار الصناعية مما ادى غلى توفير معلومات تفصيلية وبدقة ممتازة  21مع دخول القرن 
 . وبسرعة عالية

 GISو   GPSالفرق بين 

 نظام ربما لسبب تشابه المصطلحين  GPSنظام تحديد الموقع العالمي ، بين  GISيلبس البعض بين نظام المعلومات الجغرافي
GPS الطول هو تقنية تستعمل األقمار الصناعية للحصول على بيانات تحدد موقعنا على األرض بدقة بالغة )غالبا إحداثيات 

هذا   GPSات في األساس قد يستمدها من أنظمة أخرى مثلفهو نظام معالجة بيان  GIS( أما نظاموالزمن ، االرتفاع ، العرض ،
ماد تيعني أن نظام المعلومات الجغرافي يمثل برنامجًا حاسوبيًا أو تطبيقًا يؤدي مهام أكثر تعقيدًا من الناحية التحليلية والمعالجة باالع

  .ة بيانات ضخمة لمعالجتهاوتخزينها في قاعد  GPSعلى مدى دقة المدخًلت التي يتحصل عليها من أنظمة أخرى مثل

 مكونات نظم المعلومات الجغرافية

تتألف نظم المعلومات الجغرافية من عناصر أساسية هي المعلومات المكانية والوصفية وأجهزة الحاسب اآللي والبرامج التطبيقية والقوة 
 .هنا على بعض هذه العناصرالبشرية )األيدي العاملة( والمناهج التي تستخدم للتحليل المكاني سيتم التركيز 

 البيانات المكانية والوصفية

ة أحد هذه الطرق تدعى بالمعلومات األولية والتي يمكن جمعها بواسطة المساحة بطرق عديد المكانية يمكن الحصول على المعلومات
 .ونظام تحديد المواقع العالمي ,واالستشعار عن بعد ،AERIAL PHOTOGRAPHY والتصوير الجوى  األرضية ،

أو لوحة الترقيم ، أو المتتبع للخطوط األتوماتيكي تزود  ، الماسح الضوئي اسطةيمكن أيضًا اللجوء لمعلومات ثانوية يتم جمعها بو 
 .ضفاء تفاصيل أكثر عن هذه الخرائطالخريطة بمعلومات إضافية تدعى بالمعلومات الوصفية لتعريف أسماء المناطق وإ

 األجهزة الحاسوبية والبرامج التطبيقية

حيث تقوم بتحليل ومعالجة البيانات التي تم تخزينها في قواعد بيانات ضخمة تخّزن  GIS تمثل الحواسيب العنصر الدماغي في نظام
ى المشاكل التقنية الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من واحدة للتغلب عل layer بيانات نظام المعلومات الجغرافية في أكثر من طبقة

 .المعلومات دفعة واحدة

 أوArcGIS توجد برامج تطبيقية عديدة مخصصة لنظم المعلومات الجغرافية منها مايعمل بنظام المعلومات االتجاهية مثل 
GeoMedia واخرى تعمل على نظام الخًليا مثل ERDAS أو.ILT Plus 

 

 

 

http://www.ajsp.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AD_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A


   
   

     
 العدد السادس والعشرون

 م 2020 – ولكانون األ – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

343 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 برمجيات حرة

وهو برنامج صغير  Quantum GISمن هذه البرامج  GISتوجد بعض البرامجيات مفتوحة المصدر والتي تحاكي بعض بيانات 
  ESRIيسمح للمستخدم بتهيئة وإنشاء الخرائط على الحاسوب الشخصي ، كما يدعم العديد من صيغ البيانات المكانية مثل

ShapeFile  ،geotiff  توجد أيضا برامجيات مفتوحة المصدر أخرى مثلGRASS GIS  ،SAGA GIS. 

يتكون اى نظام معلومات جغرافى من مركبات أساسية، وهذه المركبات يمكن أن نستنتجها من تعريف"بورو" الذي قال نظام المعلومات 
علومات الجغرافية والطاقم البشرى المدرب قامت الجغرافى عبارة عن مجموعة منظمة ومرتبة من أجهزة الحاسب اإللى والبرامج و الم

 لتقوم بتجميع ورصد وتخزين واستدعاء البيانات و معالجة وتحاليل وعرضها

 مميزات نظم المعلومات الجغرافية

 تساعد في تخطيط المشاريع الجديدة والتوسعية. 
 تساعد السرعة في الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات بفاعلية عالية . 
 د على اتخاذ أفضل قرار في اسرع وقتتساع . 
 تساعد في نشر المعلومات لعدد أكبر من المستفيدين. 
 دمج المعلومات المكانية والمعلومات الوصفية في قاعدة معلومات واحدة . 
 البيانات والمعلومات بمواصفات موحدةو تأكيد  توثيق. 
 التنسيق بين المعلومات والجهات ذات العًلقة قبل اتخاذ القرار . 
 القدرة التحليلة المكانية العالية. 
 القدرة على اإلجابة على االستعًلمات واالستفسارات الخاصة بالمكان أو المعلومة الوصفية  
 نيةالقدرة على التمثيل المرئى للمعلومات المكا. 
 التمثل )المحكاة (Simulation)  لًلقتراحات الجديدة والمشاريع التخطيطية ودراسة النتائج قبل التطبيق الفعلي علي ارض

 الواقع

 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
 تطبيقات حكومية

 الخرائط الطبوغرافية . 
  طرق جوية( -طرق بحرية  -نماذج وانماط تمثيل الشبكات )طرق برية 
 حماية البيئة و مراقبة تقييم. 
 انظمة المًلحة العالمية. 
 التعدين و ثروات المناجم ومراقبة تقييم. 
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 الخرائط الموضوعية. 
  إدارتها( -ا تخطيطه –المصادر المائية )اكتشافها 
 الطائرات و للرادارات المناورات العسكرية. 
  األساسإنتاج وتحديث و نشر خرائط. 
 )إنتاج الخرائط الضريبية )توزيع جغرافى للدافعى الضرائب 

 تطبيقات خدمية

 وشبكاتها الكهرباء تطبيقات. 
 الوقود البترولى الغاز تطبيقات شبكات. 
 المياه تطبيقات شبكات 
 تطبيقات الصرف الصحى. 
 تطبيقات الهاتف وخدماتة. 
  بالغاباتتطبيقات خاصة. 
 تطبيقات المواصًلت 

 تطبيقات الصناعات األهلية الخاصة

 البترول تطبيقات شركات. 
 التسويق تطبيقات. 
 تطبيقات للمخططات العقارية 

 إستخدامات نظم المعلومات الجغرافية في المجاالت المختلفة

إن القدرة الفائقة لنظم المعلومات الجغرافية في عملية البحث في قواعد البيانات وإجراء االستفسارات المختلفة ثم إظهار هذه النتائج 
 :عدید من المجاالت منهافي صورة مبسطة لمتخذ القرار قد أفادت في ال

تتوفر إمكانية تحليل شبكات الطرق والبنية األساسية لتحديد أقصر المسارات بين نقطتين وكذلك انسب المسارات  إدارة األزمات: .1
بين مجموعة من النقط كما يفيد في تسهيل عملية صيانة الشبكات الجديدة مما يوفر الوقت والجهد وعادة ما تكون األزمات إحداثا 

مكانية مثل ) الفيضانات والزالزل والحرائق واالعاصير وانتشار االؤبئة االضطرابات العامة والمجاعات ( ومن هنا فإن امتًلك 
 الخرائط والمعلومات يعتبر امرأ هاما إلدارة الكارثة

تعتبر نظم العمراني : الجغرافية إحدى األدوات الجيدة لإلسعافات الطبية الطارئة حيث توفر بيانات عن  الخدمات الطبية الطارئة: .2
أنواع الحوادث والبيانات السكانية الخاصة بهذه الحوادث ويمكن عرضها بسرعة وسهولة وتساعد أيضا على سرعة استجابة نظام 

عافات إلي مكان االتصال المبلغ عن الحادث وأقصر الطرق والطرق الخدمات الطبية الطارئة من خًلل تحديد اقرب وحدة إس
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البديلة للوصول إليه باإلضافة إلي إمكانية القيام بتحليًلت مختلفة للمعلومات المختزنة في قواعد البيانات بحيث يمكن معرفة 
 سرعة ومدى انتشار عدوى لداء أو وباء قبل انتشاره الفعلي مما يساعد على التخطيط.

....... الخ (  -أمنية  –صحية  –يفيد نظام المعلومات الجغرافي في تقييم أداء الخدمات المختلفة ) تعليمية  تخطيط العمراني:ال  .3
البيئة:طقة عمرانية لتحديد المناطق المحرومة إلعادة توزيع الخدمات فيها كما يفيد في مقارنة ما هو مخطط بما هو واقع بالفعل 

لملكيات والمسئوليات القانونية ويساهم في بناء نماذج رياضية للمناطق العشوائية عن طريق تحديد اتجاهات لمنطقة معينة لتحديد ا
 النمو العمراني فيها للحد من انتشارها وكذلك تطوير المناطق القائمة

ا الفيزيائية اصة بطبيعتهتقوم نظم المعلومات الجغرافية بتعريف ودراسة العديد من البيئات في اتجاهات عديدة خحماية البيئة:  .4
والبيولوجية والكيميائية والمناخية ويقوم بتتبع التغيرات الحادثة في منطقة معينة وتقدير التأثيرات المختلفة على المناطق المجاورة 

 عن طريق مقارنة مجموعة من الصور والخرائط في تواريخ مختلفة.
المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل الخصائص االقتصادية واالجتماعية تساهم نظم  :الدراسات االقتصادية واالجتماعية .5

لمنطقة معينه بناء على معايير خاصة يحددها الخبراء وذلك الستنتاج المؤشرات التنموية التي تساهم في اتخاذ قرارات مناسبة في 
 .كافة اتجاهات التطوير

باستخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية يمكن إنتاج خرائط  :ةإنتاج الخرائط الستخدامات األراضي والموارد الطبيعي .6
خامات معدنية ... الخ ( التي توضح االستخدام الحالي  –بترول –توضح مناطق تجمع الموارد الطبيعية لمنطقة معينه ) مياه 

 .لألرض واستنتاج خرائط االستخدام المستقبلي
ية بمكان إن يعطي نظام المعلومات الجغرافي تصورا دقيقا لشكل سطح األرض الذي سيتم من األهم استنتاج شكل سطح األرض: .7

العمل علية ويتم ذلك عن طريق إدخال الخرائط الكنتورية للمنطقة وباستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية فيمكن من خًلله 
 .رجات السيول واتجاهات الميول ألي منطقةاستنتاج كميات الحفر والردم في منطقة محددة أو تحديد إشكال مخ

واحدا من أهم فوائد تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية هو تحسين عملية إدارة الهيئة ومواردها المختلفة الن  : تحسين اإلنتاجية .8
مشاركة مما سهل النظم المعلومات الجغرافية تمتلك القدرة على ربط مجموعات البيانات بعضها مع بعض مع المواقع الجغرافية 

في البيانات وتسهيل االتصال بين األقسام المختلفة فعند بناء قاعدة بيانات موحدة يمكن ألحد األقسام االستفادة من عمل األخر 
 الن جمع البيانات يتم مرة واحدة فقط يتم استخدامها عدة مرات مما حسن من اإلنتاجية وبالتالي فقد زادت الكفاءة الكلية للهيئة.

تنطبق صحة القول المأثور ) البيانات األفضل تقود لقرار أفضل ( تماما على نظم المعلومات الجغرافية تخاذ القرارات المناسبة: ا .9
ألنه ليس وسيلة آلية التخاذ القرار ولكنة أداة لًلستفسار والتحليل مما يساهم في وضع المعلومات واضحة وكاملة ودقيقة أمام 

نظم المعلومات الجغرافية في اختيار انسب األماكن بناء على معايير يختارها المستخدم مثل ) البعد عن متخذ القرار كما تساهم 
الطريق الرئيسي بمسافة محددة وسعر المتر ليزيد عن سعر معين وتحديد حالة المرافق والبعد عن مناطق التلوث ( فيقوم نظام 

عد البيانات ويقوم باختيار مجموعة من المساحات التي تحقق هذه االشتراطات المعلومات الجغرافية بأجراء هذا االستفسار على قوا 
 ويترك لمتخذ القرار حرية االختيار النهائي

إن الخرائط لها مكانة خاصة في نظم المعلومات الجغرافية ألن عملية بناء الخرائط باستخدام نظم المعلومات بناء الخرائط: . 10
إي طريقة يدوية أو كارتوجرافية حيث تبدأ هذه العملية ببناء قواعد البيانات ثم التحويل الرقمي الجغرافية تعد أكثر مرونة من 
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للخرائط الورقية المتوفرة ثم يتم تحديثها باستخدام صور األقمار الصناعية في حالة وجودها ثم تبدأ عملية ربط البيانات بمواقعها 
ئط جاهزا للظهور وهنا يتم إيضاح المعلومات المختارة برموز محددة على الخريطة الجغرافية وعندئذ يكون المنتج النهائي من الخرا

لتوضيح خصائص محددة مثل ) إظهار مناطق اآلثار أو مزرعة على الخريطة وذلك باستخدام رمز مفهوم وحدد وموزع على 
 الخريطة(.

 دور االتمتة في الدوائر الحكومية

العمليات الروبوتية بالقطاع الحكومي، موضحة أنه يمكن أن تؤدي أتمتة العمليات إلى سهولة تحدثت الدراسة عن آلية ارتباط أتمتة 
 نظرًا ألهمية وطبيعة العمليات المنفذة في القطاع العام.، القدرة على التوسع والحدِّ من األخطاء اليدوية

ر الحكومي في ما يتعلق بمجاالت األعمال، حيث تعتب يمكن القول بأن أتمتة العمليات الروبوتية تعتبر أكثر مًلءمة للقطاع» وقالت:
األعمال اإلدارية وأعمال القطاع العام مًلئمة تمامًا بشكل مثالي ألي روبوت، فكثيرًا ما تكون القوى العاملة داخل القطاع الحكومي 

على  ًلئمة تمامًا لهذه المهام بشكل فعَّالمسؤولة عن متابعة اإلجراءات الصارمة والمنظمة للغاية، وتعتبر أتمتة العمليات الروبوتية م
نطاق واسع، وعًلوة على ذلك فإن العمل الذي تقوم به الروبوتات يخفف من وطأة الضغط على موظفي القطاع الحكومي ويجعلهم 

 «.يركزون على أمور أخرى أكثر استراتيجية وأهمية

ترنت األشياء، إن»التطوير التكنولوجي ألتمتة العمليات الروبوتية، هي وحّددت الدراسة ثًلث مهارات يحتاجها سوق العمل نتيجة أعمال 
 .«وتحليًلت البيانات، والذكاء االصطناعي

على كل شيء يعمل ذاتيًا دون تدخل بشري، وهي عملية تهدف إلى جعل المعامل أكثر اعتمادًا على اآلالت « أتمتة»وُيطلق مصطلح 
لي نوعًا من أنواع الروبوتات، لكنها ما زالت بحاجة إلى اإلنسان الستكمال عملها، كما تهدف بداًل من اإلنسان، ويعتبر التشغيل اآل

 إلى زيادة اإلنتاج، حيث تستطيع اآللة العمل بسرعة ودقة أكبر من اإلنسان ووقت أقل بمئات المرات.« األتمتة»

يف في سوق العمل، بأن حجم التوفير المتوقع في التكال «الروبوتات المؤْتمتة»وتفصيًًل، أفادت دراسة حديثة عن تأثير ما يعرف بـ
الخاصة بأتمتة العمليات الروبوتية سيكون هائًًل، بشكل يصعب تجاهله، لكنها كشفت أن هذه العمليات سيكون لها أثر كبير في أسواق 

لية التحول المدى القريب إلى تمكين عمالعمل، إذ سُتحدث تغييرًا في استراتيجية التوظيف والتنوع التوظيفي الًلزم، بما يؤدي على 
 .الوظيفي، وليس االستبدال الوظيفي

، الصادر عن الهيئة االتحادية للموارد البشرية «صدى الموارد البشرية»وأوضحت الدراسة التي ُنشرت في العدد األخير لمجلة 
 الروبوتية، سيتوافر لديها عدد  من الموظفين الذينالحكومية، أن المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي ُتدخل تقنية أتمتة العمليات 

يمكن توزيعهم في وظائف غير روتينية، مشددة على أن المؤسسات العامة والخاصة، ستحرص على االحتفاظ بموظفيها، من خًلل 
ة نفيذ وإدارة وصيانإعادة بناء مهارات العمالة الحالية وفق أدوار ومسؤوليات وظيفية جديدة، منها استحداث وظائف مهارية في ت

الروبوتات، من خًلل برامج التعلم والتطوير في المؤسسة، أو من خًلل عقد شراكات مع مؤسسات استشارية متخصصة في أتمتة 
العمليات الروبوتية، وكذلك عقد شراكة مع مؤسسات الهندسة والتكنولوجيا العالمية أو اإلقليمية المعروفة لدمج مهارات تكنولوجيا 

 ات المتقدمة في المناهج الحالية التي ُتراعي نقلها إلى موظفيها.المعلوم
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سيستفيد المهنيون من اكتساب الخبرة في التقنيات اإلحًللية بما في ذلك األتمتة والذكاء االصطناعي وتحسين العمليات، » وقالت:
 «.االجتماعيوالحوكمة واالمتثال والسحابة، وسهولة الحركة وتحليًلت البيانات ووسائل التواصل 

وفي ما يتعلق بأثر أتمتة العمليات الروبوتية في السوق الداخلية على المديين القصير والمتوسط، أكدت الدراسة أن القوى العاملة التي 
تقوم بالمعامًلت ذات الزخم الكبير ستصبح زائدة على الحاجة، كما ستبرز الحاجة إلى أدوار تشغيلية وأخرى إدارية منخفضة إلى 

 سطة، إلدارة العمليات الروبوتية وإعداد تقارير بشأنها وتهيئتها.متو 

أما بخصوص أثر هذه العمليات في المدى الطويل، فقد توقعت الدراسة أن تؤدي أتمتة العمليات الروبوتية إلى تغيير أنماط األعمال، 
عاملة البشرية بالتطبيقات الروبوتية على نطاٍق وظهور مزيد من المجاالت الوظيفية في هذا المجال، إضافة إلى استبدال األيدي ال

 واسع، سواء في المهام الروتينية وغير الروتينية واليدوية والمعرفية.

إنترنت »وحّددت الدراسة ثًلث مهارات يحتاجها سوق العمل نتيجة أعمال التطوير التكنولوجي ألتمتة العمليات الروبوتية، أولها 
دورًا جوهريًا في الثورة الرقمية، حيث يسمح للمؤسسات من مختلف المجاالت بأتمتة عملياتها الفعلية  ، الفتة إلى أنه يلعب«األشياء

 ومتابعتها وتحسينها.

، إذ إن جمع البيانات وتحليلها قّدم فوائد جمة ال ُتحصى للمؤسسات، ومن «تحليًلت البيانات»وبحسب الدراسة فإن ثانية المهارات هي 
متة العمليات الروبوتية، فإن تلك الفوائد ستستمر في الزيادة، مؤكدة أنه مع بدء تزايد استفادة المؤسسات من ثم فإنه مع ارتفاع أت

 البيانات لضبط العمليات المؤتمتة وتحسينها، ستتمكن من تكوين الرؤى وتحديد العوائق ، بما يساعد على تحسين اإلنتاجية اإلجمالية.

الذكاء »يحتاجها سوق العمل نتيجة أعمال التطوير التكنولوجي ألتمتة العمليات الروبوتية، في فيما تتمثل المهارة األخيرة التي 
، الذي يعمل على تحقيق هدفه من خًلل مجموعة واسعة من التقنيات، بداية من التعلم اآللي وصواًل إلى الحوسبة «االصطناعي

 ستصبح عملية األتمتة قوية ومتعددة األغراض بشكل واسع. المعرفية، ومع تطور هذه التقنيات وجاهزية االبتكارات للسوق،

، إذ "بالتشابه مع ما ذكر آنًفا؛ فإّن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرّزاز كان قد وصف الحالة الوظيفية في القطاع العام بـ"الحمولة الزائدة
مليون  600هؤالء الموظفين يربو على مليار وآالف موّظف، كما أّن إجمالي رواتب  209يصل عدد موظفي القطاع في األردن إلى 

 .حسب المعلومات الرسمية -تقريًبا 

توقظ هذه المعطيات الواقعية الراقدين على وسادة االستقرار، خاّصًة، أن األتمتة االنسيابية، والتي بدأت الحكومة األردنية بالحديث  
ّدد مصير العاملين في الوظائف التي يمكن االستعاضة عنهم عنها منذ منتصف شهر آذار الماضي أضحت حقيقًة، األمر الذي يه

 بالروبوتات أو االستخدام غير المتحّسب لألتمتة.

الخبير االقتصادي الدكتور منير حمارنة تحّدث لـ"المرصد العّمالي" قائًًل: "من حيث المبدأ؛ فإّن تحسين اإلدارة عبر استخدام 
لكن عمليات التحسين يجب أن ال تنعزل عن الظرف الموضوعي، خصوًصا، أّن الدول  التكنولوجيا مطلوب، وهذا أمر ال بد منه،

 النامية لها اعتباراتها االقتصادية واالجتماعية".

وأضاف الحمارنة مستكمًًل: "عند الحديث عن استخدام التكنولوجيا واألتمتة؛ يجب أن نأخذ باالعتبار شرطين؛ األّول ضرورة التغيير 
ارة، والثاني أثرها على قضية العمالة وردة الفعل االجتماعية، ألّن ذلك يعني بالضرورة زيادة البطالة، األمر الذي في إمكانات اإلد

 سيؤدي إلى الفوضى، لذا من المبّكر استخدام الروباتات أو األتمتة باالندفاع الحكومي الحالي".
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نولوجي مهم، ونحن دخلنا مراحل متقدمة من التطور العلمي "تحويل التكنولوجيا كأداة مهم، والتطّور التك واستطرد موضًحا:
والتكنولوجي، لكن هنالك ضرورات موضوعية في األردن، لذا الحديث حول االستفادة من الثورة التكنولوجية؛ يجب أن يرافقه تطوير 

 االجتماعية". -للقاعدة االقتصادية

ًلل حديثه لـ"المرصد العّمالي األردني" قائًًل: "األصل في استخدام التكنولوجيا أّما أمين عام وزارة العمل األسبق حمادة أبونجمة بّين خ
أن تساعد على استحداث وظائف جديدة، وهذا شيء ممكن ومهم، خصوًصا، أن األتمتة تساعد على تسهيل اإلجراءات، لهذا فإّن 

 التكنولوجيا من الضروري أن تكون لتوليد الفرص وليس فقدان الوظائف".

رك أبونجمة مستطرًدا: "بعض الوظائف الحكومية تتطّلب استخدام األتمتة، لكن ليس بالتخّلص من الموظفين، إنما باستخدام واستد
 الوسائل التكنولوجية لتيسير اإلجراءات، وليس إنهاء خدمات أو استغناء عن موظفين".

أسئلة امتحان الثانوية العامة )المعّلمون( باستخدام الماسحات مثال  على ما سبق؛ فإّن وزارة التربية والتعليم استعاضت عن مصححي 
الضوئية، مما أّدى إلى استحكام األزمة المعيشية بهذه الفئة، خاّصة، أّن مجموع ما يحصله المعّلم جّراء تصحيحه ألسئلة )التوجيهي( 

توظيف من التخّصصات الراكدة. وبحسب التقرير ديناًرا، ناهيك عن قرار ديوان الخدمة المدنية بوقف استقبال طلبات ال 250يبلغ 
( طلب توظيف جديد، أغلبها يعود 36585؛ فإّن الديوان استقبل ما مجموعة )2018اإلحصائي السنوي لديوان الخدمة المدنية لعام 

 لحديثي التخّرج.

استيضاحات حول مجريات األتمتة؛ إاّل وكان "المرصد العّمالي األردني" قد حاول التواصل مع وزارة االقتصاد الرقمي للحصول على 
 أّن الوزارة لم تبادر باإلجابة.

، فيما من 2020بالمئة في الربع األّول من العام الحالي  19.3وبحسب دائرة اإلحصاءات العاّمة؛ فإّن معّدل البطالة يصل إلى 
 ألزمة االقتصادية الناجمة عنه.المحتمل أن يرتفع معّدل البطالة ُبعيد أزمة وباء )كورونا المستجد(، ونتيجًة ل
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Abstract 

This research aimed to identify automation and activate the role of geographic information systems and their role in the 

efficiency of government services and to clarify the main axes of development and Jordan's role in this development. 
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