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 مستخلص:
الدراسة إلى رصد وتجميع المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية المتاحة بمنصة هدفت 

خرائط جوجل، للتعرف على مدى توافرها وتحليل وتفسير ما شملته من معلومات مكانية ووصفية، ُتمكن جمهور 
قق وصولهم المباشر إليها. حيث استخدمت الدراسة المستخدمين من التعرف عليها وتساندهم أثناء تخطيطهم لزيارتها وتح

المنهج الوصفي لحصر ووصف ما أتيح من مؤشرات جغرافية، كما استخدمت أسلوب تحليل المحتوى في التعرف على 
سماتها وخصائصها وما شملته من معلومات مكانية ووصفية عن مؤسسات المكتبات العربية. وقد استخدمت استمارة 

جميع بيانات المؤشرات الجغرافية وتحليل وتفسير عناصرها، إضافة إلى استخدام األساليب اإلحصائية منهجية محكمة لت
الوصفية في تحديد مدى استيفاء معلوماتها وعناصرها وحساب تكراراتها ونسبها المئوية، والتعبير عنها في شكل جداول 

ؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز وأشكال عكست ما توصلت إليه الدراسة من نتائج علمية تختص بالم
 المعلومات العربية المتاحة بمنصة خرائط جوجل.

( ثالثمئة وخمسة وثالثين مؤشر جغرافي 335وأسفرت عمليات المسح والتنقيب لمنصة خرائط جوجل عن رصد وتجميع )
ولة بالعالم العربي، جاء أكثر ( ست عشرة د16اختصت جميعها بمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات ومتاحة ضمن )

)المكتبات %( بكل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، كما أظهرت الدراسة أن 51من نصفها )
%( من جملة مفردات ما تم 54.3هي أكثر األنواع توافًرا بمنصة خرائط جوجل العالمية حيث مثلت نسبة ) العامة(

الجغرافية. في حين عكست عدم اهتمام الكثير من المكتبات العربية بتوثيق وتسجيل حصره وتجميعه من المؤشرات 
مؤشراتها الجغرافية المتاحة بمنصة خرائط جوجل، فضاًل عن تشتتها وعدم انضباط عناصرها ومعلوماتها الوصفية 

 والمكانية على السواء. 
مؤسسات المكتبات العربية خطوات جادة وفعالة  وطرحت الدراسة عدة توصيات تطبيقية أتى على رأسها ضرورة اتخاذ

لتكوين وإتاحة مؤشراتها الجغرافية بمنصات الخرائط الرقمية المتاحة على الويب مع أهمية توثيق ملكيتها وإدارة معلوماتها 

                                                             

 جمهورية مصر العربية، لوانجامعة ح –كلية اآلداب والمعلومات، مدرس علم المكتبات  1
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مباشر وتحديثها المستمر بالشكل الذي يضمن صحة محتوياتها وُيَمِكن جمهور المستخدمين من التعرف عليها والصول ال
 لها لالستفادة المثلى من تجهيزاتها ومجموعاتها وأنشطتها المختلفة.
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Abstract : 
This study  aimed to  gather  the Geographic Indicators of Arab libraries and Information 

Centers by surveying the most popular used web-GIS platform "Google maps", and 

identifying the Spatial and descriptive information of indicators’ elements which help users 

to find the library which they are planning to visit and reach it. And used the Descriptive 

Survey Method to collect geographic indicators, and The Content Analysis to evaluate their 

spatial & descriptive information. It also aimed at measuring the degree of accurateness of 

those indicators in finding and accessing the libraries & information centers locations. 

Checklist had been used to collect the geographic indicators and analyzing their elements. 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) had been used to degree the availability 

and to measure the relative weight for the elements of geographic indicators and had 

displayed the results in tables and charts. 
The survey found (335) geographical indicators related to libraries and information centers 

available at (16) Arab countries and more than half of them are available in Egypt and Saudi 

Arabia. The public libraries are the most type of Arab libraries available at Google maps 

(54.3%). It also reflected the lack of interest in the Arab libraries to review their 

geographical indications which added by “Google Maps” users, as well as the lack of 

discipline of the information descriptive or spatial covered by its elements. 
The study presented several practical recommendations, the main of which is the need for 

Arab libraries to take effective and serious steps to represent their locations within the digital 

map platforms which available through the web and mobiles applications. Arab libraries 

need to document its ownership of their geographic indicators to ensure the validity of its 

information to enable the users of Web-GIS platforms to properly identify them and achieve 

direct access to its locations. 
Keywords: 
Geographical Information Systems, Geographical Navigating Systems, Google Maps, 

Libraries and Information Centers, Location Services Platforms. 
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 املقدمــــة:

قد انتشرررررررررررررت وتوسررررررررررررعت تطبيقات نشم المعلومات الجغرافية بشرررررررررررركل كبير، وأصرررررررررررربح األفراد يمتلكون قدرة جيدة ل
السررتخدامها بشرركل فعوال وم لوف في مختلف مناحي حياتهم اليومية، كالحصررول على اتجاهات السررفر، وتسررجيل أماكن 

م وتحركاتهم اليومية، وتحديد المؤسرررررسرررررات والهيئات التي يتطلعون إلى ليارتها والوصرررررول لها. وقد سررررراعد انتشرررررار تنقله
تكنولوجيا الخرائط الرقمية وتطبيقات نشم المالحة الرقمية على توسررررررريع اهتمام كافة المؤسرررررررسرررررررات )الحكومية، التجارية، 

ية وتسرررجيلها وإتاحتها ضرررمن نشم المعلومات الجغرافية المتاحة على الخدمية، الترفيهية ..الخ( بتكوين مؤشرررراتها الجغراف
( Google Mapsالويب، ويقف من أكثرها اسررتخداًما وشرريوًعا بين جمهور المسررتخدمين حالًيا منصررة الخرائط الرقمية )

ها عبر ويتاح اسرررررررررتخدام –الرائدة في صرررررررررناعة وخدمات المعلومات  –التي تقوم على إدارتها وتطويرها شرررررررررركة جوجل 
 موقعها اإللكتروني على شبكة الويب أو عبر تطبيقات األجهزة المحمولة.

ا على  وتقف المؤسرسرات والهيئات ذات الطابع الخدمي على رأس المؤسرسرات التي اهتمت بذلن كونها األكثر حرصرً
إلى تعزيز فرص إتاحة وتوفير أنشرررررررررررررطتها وخدماتها لتلبية احتياجات جمهور المجتمعات واألفراد من حولها، فسرررررررررررررعت 

وصولهم المباشر لموقعها ومبناها وفروعها المختلفة، حرًصا على استفادتهم من الخدمات والتجهيزات التي تقدمها. وهو 
ما جعل من الضرررررررروري مواكبة المكتبات ومراكز المعلومات لهذا التوجه، كونها مؤسرررررررسرررررررات خدمية تسرررررررعى إلى توفير 

اتية لتلبية احتياجات جمهور وأفراد المجتمعات من حولها. حيث تكوين مؤشررررررررررات مجموعاتها وخدماتها الثقافية والمعلوم
ُتِشهر أمراكن تواجردهرا بنشم المعلومرات الجغرافيرة يعزل من دورهرا الفعرال في خردمرة وتنميرة المجتمع وتمكين أفراده من 

 خدماتها المتنوعة. الوصول المباشر والسريع إليها لتحقيق استفادتهم المثلى من مجموعاتها وتجهيزاتها و 

وت تي دراسرررررررررررة الباحث للتعرف على ما أتيح من مؤشررررررررررررات جغرافية تعكت تواجد مؤسرررررررررررسرررررررررررات المكتبات ومراكز 
المعلومات العربية بمنصرررررررة خرائط جوجل، وحصررررررررها وتجميعها لتحليل معلوماتها المكانية والوصرررررررفية ) ير المكانية(، 

ى والضرررررعف بها وتسررررراهم في إثراء واسرررررتكمال عناصررررررها بما يدعم والخروج بمؤشررررررات ونتائج علمية تعكت مواطن القو 
 وصول جمهور المستفيدين لها، ويساندهم أثناء تخطيطهم لزيارتها واالستفادة من مجموعاتها وخدماتها المختلفة.

: اإلطار املنهجي
ا

 أوًل

 ظاهرة الدراسة: 1/1

 مثلت ظاهرة الدراسة في:ت

خدام تطبيقات نشم المعلومات الجغرافية عامة والمحمولة بوجه خاص من ما الحشه الباحث من شرررررررريوع اسررررررررتأواًل: 
الستكشاف ما يقع حولهم من  –( 1وفًقا للشكل رقم ) –قبل جمهور عريض من األفراد والمجتمعات على مستوى العالم 

تمادهم على تلن النشم معالم ومؤسسات مختلفة )كالمنتزهات، واألسواق التجارية، والهيئات الحكومية ... الخ(، وكثرة اع
والتطبيقات أثناء جوالتهم ولياراتهم اليومية نشًرا لما تمتلكه من إمكانات متعددة ُتمكنهم من الوصرررررول السرررررريع والمباشرررررر 

 إلى وجهتهم النهائية دائًما.
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وقد آثار ذلن التوجه تسررررررراال لدى الباحث عن مدى توافر مؤشررررررررات جغرافية ضرررررررمن هذه التطبيقات قد اختصرررررررت 
سررررررررررررسررررررررررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية ُيمكن االعتماد عليها في تحديد مواقع تواجدها، وتيسررررررررررررير عمليات بمؤ 

الوصرررررررررول المباشرررررررررر لمبناها وفروعها المختلفة، وأوجد ذلن دافع لدى الباحث في دراسرررررررررة هذه الشاهرة للوقوف على ما 
( Google Mapsب والممثلة في منصررة خرائط جوجل )تحتويه أحد أشررهر نشم المعلومات الجغرافية المتاحة على الوي

من مؤشرات جغرافية تشير إلى أماكن تواجد مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية وتساعد جمهور مستخدميها 
 من التخطيط الجيد لزيارتها والوصول المباشر لها.

 
 األكثر استخداًما (: منصة خرائط جوجل على رأس نظم المعلومات الجغرافية1شكل رقم )

 )Verto Analytics, 2018(: المصدر

ر م ما تقوم به مؤسرررررسرررررات المكتبات والمعلومات من جهود ثرية في التعريم بها وبمجموعاتها من مصرررررادر  انًيا:ث
ور المسررررررتفيدين منها إال المعلومات، وما تطرحه من أنشررررررطة وخدمات متنوعة تسررررررعى من خاللها إلى خدمة وإفادة جمه
جمهورها الحالي أو من  –أنها  فلت تماًما عن الدور الفعال الذي يقوم به تكوين وإدارة مؤشررررررررررررررها الجغرافي في تمكين 

من التعرف عليها وتحديد موقعها والوصرررررول المباشرررررر إلى مبناها لالسرررررتفادة من مرافقه وما  –يخطط لزيارتها مسرررررتقباًل 
عة للمعلومات، أو ما تقدمه من خدمات تلبي متطلباتهم المعلوماتية وتحقق تطلعاتهم في هذا يحتويه من مصررررررررررادر متنو 

 الصدد.

ف صرربح من الضررروري تناول المؤشرررات الجغرافية لمؤسررسررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية بالبحث والدراسررة 
ليات تعريم جمهور مسرررررررتخدمي ولوار العلمية للوقوف على أهم سرررررررماتها وعناصررررررررها ومدى اسرررررررتثمارها في تعزيز عم

 المكتبات ومراكز المعلومات العربية ب ماكن تواجدها وكيفية وصولهم إليها.
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 أهمية الدراسة: 1/2
تتبلور أهمية الدراسة فيما قدمته من معلومات ونتائج عكست واقع المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز 

من  –أحد أشررررررررررهر نشم المعلومات الجغرافية المتاحة على الويب  –رائط جوجل المعلومات العربية المتاحة بمنصررررررررررة خ
خالل ما تم جمعه وتحليله لعناصرررررررررها وما اشررررررررتملت عليه من معلومات مكانية ووصررررررررفية بما أسررررررررهم في التعرف على 

تطوير مواطن القوى والضرررررررررعف بها، ليسررررررررراهم في توجه مؤسرررررررررسرررررررررات المكتبات ومراكز المعلومات بالعالم العربي نحو 
مؤشررررراتها وتنقيح معلوماتها واسررررتثمارها في عمليات التعريم ب نشررررطتها وخدماتها، كما يسرررراعدها في توفير آليات تمكن 
جمهور مسررررررررررتخدميها من الوصررررررررررول المباشررررررررررر إليها والحفار على وقتهم أثناء لياراتها وفترات ترددهم عليها، وهو أحد 

قيقها وفًقا لقانون رانجاناثان الثالث الذي نص على "حافظ على وقت المبادئ الرئيسرررررررررررررية التي تهدف المكتبات على تح
 (Ranganathan, 1931) القارئ".

كما انعكسررررررررت أهمية الدراسررررررررة في ما تناولته من ظاهرة وطرحته من نتائج كجانب بحثي مضرررررررراف إلى الدراسررررررررات 
( علم المكتبات والمعلومات(، ودراسررررررات )نظم المعلومات الجغرافية) والبحوث العلمية البينية التي تجمع بين تخصررررررص

في تناولها أحد االسررررررتثمارات الحديثة لنشم المعلومات الجغرافية المتاحة على الويب ودورها في تعزيز عمليات التعريم 
لمؤسرررررسرررررات الثقافية المعنية بالمكتبات ومراكز المعلومات العربية وتحديد أماكن تواجدها جنًبا إلى جنب مع مثيلتها من ا

 بتنمية وخدمة أفراد وجمهور المجتمعات بمختلف الدول العربية.

 أهداف الدراسة: 1/3
 وضعت الدراسة عدة أهداف سعت إلى تحقيقها، هي:

رصد المؤشرات الجغرافية المتاحة بمنصة خرائط جوجل العالمية التي اختصت بمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات  (1
 ألماكن تواجدها على امتداد دول العالم العربي. واإلشارة

التعرف على طبيعة المعلومات المكانية والوصرفية التي اشرتملت عليها المؤشررات الجغرافية لمؤسرسرات المكتبات ومراكز  (2
 المعلومات العربية ووصف وتحليل سماتها وخصائصها للوقوف على مواطن القوى والضعف بها.

المؤشررررات الجغرافية للمعلومات المكانية والوصرررفية الخاصرررة بمؤسرررسرررات المكتبات ومراكز  تحديد مدى اسرررتيفاء عناصرررر (3
المعلومات العربية بالشرركل الذي يسرراعد جمهور مسررتخدميها في التعرف الصررحيح عليها وُيمكنهم من الوصررول المباشررر 

 لها.

فاعالتهم المدرجة بالمؤشررررات تحليل مسررراهمات ومشررراركات جمهور مسرررتخدمي منصرررة خرائط جوجل العالمية وأشررركال ت (4
 الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية.
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 تساؤالت الدراسة: 1/4
 سعت الدراسة للحصول على إجابات علمية حول التسااالت التالية:

 ما مدى توافر مؤشرات جغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية بمنصة خرائط جوجل العالمية؟ (1

ماهية طبيعة المعلومات المكانية والوصررررررفية ) ير المكانية( التي شررررررملتها المؤشرررررررات الجغرافية لمؤسررررررسررررررات المكتبات  (2
 ومراكز المعلومات العربية بمنصة خرائط جوجل؟

ما مدى اسررررررتيفاء عناصررررررر المؤشرررررررات الجغرافية المتاحة بمنصررررررة خرائط جوجل للمعلومات الوصررررررفية والمكانية لتمكين  (3
 خدميها من التعرف الصحيح على المكتبات ومراكز المعلومات العربية وتحقق وصولهم المباشر لها؟جمهور مست

ماهية أشرركال وأنواع مسرراهمات جمهور مسررتخدمي منصررة خرائط جوجل حول المؤشرررات الجغرافية لمؤسررسررات المكتبات  (4
 ومراكز المعلومات العربية المتاحة بها؟

 :منهجيــة الدراســة وإجراءاتها 1/5
الذي يهدف إلى "وصررررررررف الشواهر واألحداث واألشررررررررياء وجمع المنهج الوصـــــفح الت ليلح اعتمدت الدراسررررررررة على 

، 2013)عبد الرحمن،  الحقائق والمعلومات عنها ووصرررررررف الشروف الخاصرررررررة بها وتقرير حالتها والوضرررررررع الراهن لها"
المؤشررررررات الجغرافية التي اختصرررررت بمؤسرررررسرررررات المكتبات ومراكز المعلومات ، وذلن في وصرررررف وتحليل (82صرررررفحة 

أســلوا الب   العربية والمتاحة بمنصرررة خرائط جوجل، وتحليل معلوماتها المكانية والوصرررفية على السرررواء. واسرررتخدمت 
 يرها من لرصرررررد وتجميع المؤشررررررات الجغرافية التي اختصرررررت بمؤسرررررسرررررات المكتبات ومراكز المعلومات دون  والتنقيب

في معالجة  أسـلوا ت ليل الم تو  مؤسررسررات المعلومات األخرى في منصررة خرائط جوجل العالمية. كما اعتمدت على 
المعلومات المكانية والوصررفية لمفردات مجتمع الدراسررة من مؤشرررات جغرافية والتعرف على عناصرررها وتحليل معلوماتها 

اكز المعلومات العربية بمنصرررة خرائط جوجل، وما نشرررر حولها بشررركل دقيق يعكت مدى تواجد مؤسرررسرررات المكتبات ومر 
 من مساهمات وتفاعالت لجمهور لائريها ومستخدميها بفئاتهم المختلفة.

 اإلجراءات المنهجية لعمليات المسح الميدانح لمنصة خرائط جوجل العالمية: 1/5/1
تجميع ما اشرررتملته من مؤشررررات ( ورصرررد و Google Mapsتمت عمليات المسرررح الميداني لمنصرررة خرائط جوجل )

 جغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية؛ وفًقا لإلجراءات التالية:

 (.maps.google.comليارة منصة خرائط جوجل المتاحة عبر شبكة الويب ) -

عن  ( المتاح ضرررررررمن واجهة اسرررررررتخدام خرائط جوجل للبحث والتنقيبSearch Boxاسرررررررتخدام صرررررررندوق البحث العام ) -
مؤسررررسررررات المكتبات ومراكز المعلومات، مسررررتخدًما للكلمات المفتاحية ذات الداللة المباشرررررة بمجتمع الدراسررررة ومفرداته، 

( Library ،Libraries ،Information Centerمثل: )مكتبة، مكتبات، مركز معلومات، مؤسرررررررررررررسررررررررررررررة المعلومات، 
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من معلومات مكانية ووصرررفية تعكت تواجد مؤسرررسرررات  السرررترجاع المؤشررررات الجغرافية واسرررتخراج ما شرررملته عناصررررها
 المكتبات ومراكز المعلومات العربية بها.

(، السررتكشرراف ورصررد ما يتاح ضررمن التقسرريمات اإلدارية Search This Areaتم اسررتخدام البحث الجغرافي المحدد ) -
من مؤشررررات جغرافية لمؤسرررسرررات للدول العربية )مدن، محافشات، مقاطعات، مناطق إدارية، تجمعات سررركانية ... الخ( 

 المكتبات ومراكز المعلومات بها، وإضافتها إلى مجتمع الدارسة.

( والتي تعرض لألماكن المشرررررررابهة وذات الصرررررررلة بالمؤشرررررررر People also Search forكما اسرررررررتخدمت خاصرررررررية ) -
ت في توسرررريع عمليات الجغرافي المحدد للمكتبة، وما تم البحث عنه من قبل جمهور مسررررتخدمي المنصررررة، والتي سرررراعد

البحث واالسررتكشرراف التي قام بها الباحث، وإضررافة ما يختص منها بمؤسررسررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية إلى 
 مجتمع الدراسة.

فرل ما تم اسررررتدعااه واإلبقاء على النتائج الصررررحيحة المعبرة عن مؤسررررسررررات المكتبات العربية بالشرررركل الصررررحيح مهنًيا  -
بعاد المتكرر منها وما اختص بغيرها من المؤسرررسرررات المتشرررابهة والتي تقع خارج حدود مجتمع الدراسرررة وعلمًيا، مع اسرررت

 مثل: القرطاسية، الناشرين، منافذ بيع الكتب، نوادي الكتب، مؤسسات األثاث والتجهيزات المكتبية ... الخ.

ها وتجميعها، مع حفظ بياناتها المكانية تكوين قاعدة بيانات مكانية بالمؤشرررررررررات الجغرافية )الصررررررررحيحة( التي تم رصررررررررد -
والوصرررررررفية ) ير المكانية( وإتاحتها لعمليات التحليل اإلحصرررررررائي الوصرررررررفي للخروج بمؤشررررررررات تعكت الوضرررررررع الراهن 

 للمؤشرات الجغرافية الخاصة بالمكتبات ومراكز المعلومات العربية والمتاحة بمنصة خرائط جوجل.

 ل اإلحصائح:األساليب اإلحصائية والت لي 1/5/2
اسررررتخدمت الدراسررررة األسرررراليب اإلحصررررائية الوصررررفية كونها المناسرررربة لطبيعة بياناتها وأهدافها، فاعتمد الباحث على 

( لحسرررررراب التكرارات والنسررررررب المئوية 22.0( بإصرررررردارته رقم )SPSSبرمجيات الحزم اإلحصررررررائية للعلوم االجتماعية )
انية والوصرررررفية التي شرررررملتها مفردات مجتمع الدراسرررررة من المؤشررررررات للتعبير عن نتائج تحليل ووصرررررف المعلومات المك

الجغرافية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية. وتم التعبير عنها في هيئة جداول ورسومات بيانية عكست بشكل واضح 
طلبات تسررررجيلها مجتمع الدراسررررة، ومدى اسررررتيفاء عناصررررر المؤشرررررات الجغرافية ومعلوماتها المكانية والوصررررفية وفًقا لمت

 بمنصة خرائط جوجل. 
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 (: اإلجراءات المنهجية لعمليات المسح الميدانح لوتجميع وت ليل بيانات مجتمع الدراسة2شكل رقم )

قد سررراعدت هذه الخطوات المنهجية في تمثيل ظاهرة الدراسرررة وتحديد مفردات مجتمعها بشررركل دقيق. كما اسرررفرت و 
ئج وتوصررررريات تطبيقية لتطوير وتحديث المعلومات المكانية والوصرررررفية بالمؤشررررررات عن تحقيق أهدافها والخروج بعدة نتا

الجغرافية لمؤسرررسرررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية المتاحة حالًيا، وما يسرررتجد منها في حال تم تخطيط المكتبات 
الجغرافية عامة وما يتاح منها على العربية لتسجيل بياناتها وتكوين مؤشرها الجغرافي مستقباًل بمنصات نشم المعلومات 

 شبكة الويب كمنصة خرائط جوجل العالمية بشكل خاص.

 أدوات الدراسة: 1/6
لحصرررررررررررررر وتجميع المؤشررررررررررررررات الجغرافية  – (*)تم تحكيمها واختبارها  –اســـــــــتمار  علمية تم اعتماد الباحث على 

ن معلومات مكانية ووصفية. وتكونت عناصرها من لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية وتسجيل ما شملته م
( ثمانية أقسرررررررررام رئيسرررررررررية هي: بيانات التعريم بالمكتبة ومركز المعلومات، معلومات االتصرررررررررال والتواصرررررررررل معها، 8)

والمعلومات المكانية للمؤشرررررررر الجغرافي، والعناصرررررررر المتاحة ضرررررررمن المؤشرررررررر الجغرافي للمكتبة، أيام وسررررررراعات العمل 
لومات ليارات المكتبة، أشرررررركال وأنواع مسرررررراهمات جمهور المسررررررتخدمين، ومالحشات الباحث خالل مرحلة المتاحة، ومع

 (.1انشر الملحق رقم ) –تجميع المعلومات وحصر مفردات مجتمع الدراسة 

 

 مفردات مجتمع الدراسة: 1/7

                                                             

و تم  (*) ا  عرفمم و ع م موموعؤ ثم ااعتمد بمنصممؤ ارا ج جوجو ااعواهؤ  قنموذج تسمملها و جراءات تسمملهو قافمموًؤ اات ممرات ايل راًهؤ ل تصمممهم و ًق

بهون بأسموئهم قتخصصوتهم ااعامهؤ بوالحق موضح  –قعاوم الحصوء قنظم ااعاوموت ايل راًهؤ    ااكتبوت قااعاوموتقايخبراء في عاوم ستوذة من ال 

 .دراسؤاا(  كمو تم ااتبورهو قمدى جوهزيتهو قبو اابدء في عماهوت تومهع مفردات 1رقم )
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واء باإلضافة أو التعديل أو الحذف( مثل مجتمع الدراسة مجتمًعا رقمًيا بحًتا ويمتال بديناميكية تغيراته المستمرة )سي
وهو ما مثل تحدًيا أمام الباحث أثناء عمليات المسرررررح لمنصرررررة خرائط جوجل ولتحديد مجتمع الدراسرررررة وتجميع مفرداته، 

( ثالثمائة وخمت وثالثون مؤشرررًرا جغرافًيا اختصرررت بمؤسرررسرررات المكتبات 335والتي أسرررفرت عن تجميع ورصرررد عدد )
وجب التنويه إلى أنه قد تم اسررررررررررررتبعاد أية مؤشرررررررررررررات جغرافية تشررررررررررررير إلى ذات المكتبة ومركز ومركز المعلومات. وقد 

المعلومات الواحد، أو تلن التي تختص بمؤسررسررات معلومات ليسررت ضررمن الفئة المسررتهدفة بدراسررة الباحث مثال: )دور 
 النشر، منافذ بيع الكتب، نوادي الكتب، القرطاسية ...الخ(.

 حدود الدراسة: 1/8

 ال دود الموضوعية: 1/8/1
تناولت الدراسررررة في موضرررروعها المؤشرررررات الجغرافية لمؤسررررسررررات المكتبات ومراكز المعلومات بخرائط جوجل، وهي 

 تندرج ضمن الدراسات البينية التي تجمع بين دراسات نشم المعلومات الجغرافية، وعلوم المكتبات والمعلومات.

 ال دود الزمنية: 1/8/2
لمسرح والتنقيب عن المؤشررات الجغرافية لمؤسرسرات المكتبات ومراكز المعلومات بمنصرة خرائط انحصررت عمليات ا

 .2018جوجل ومعالجة عناصرها وتحليل محتوياتها في الفترة من يناير وحتى يوليو من العام 

 ال دود النوعية: 1/8/3
اإلدارية المختلفة، وهي: الوطنية، مثلت الحدود النوعية للدراسررررررررررة في: مؤسررررررررررسررررررررررات المكتبات والمعلومات ب نواعها 

والعامة، والمتخصرررررصرررررة، واألكاديمية، والمدرسرررررية، ومكتبات األطفال، ومراكز المعلومات، وفًقا لما يعكسررررره الجدول رقم 
(1.) 

 (: التوزيع النوعح لمجتمع الدراسة من مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية 1جدول رقم )
 لمعلومات العربيةنواع المكتبات ومراكز اأ

مجتمع 
 الدراسة

 وطنية
مركز 
 معلومات

متخصص
  

 اإلجمالي أخر   أطفال أكاديمية عامة

 335 1 11 97 182 25 7 12 العدد

النسبة 
 المئوية

3.6
% 

2.1% 7.5% 
54.3
% 

29.0
% 

3.3
% 

0.3
% 

100.0
% 

( دون  يرها Web-Based GISكذلن اختصررت بمنصررات نشم المعلومات الجغرافية المتاحة على شرربكة الويب )
من أنواع وأشررررررررررررركال نشم المعلومات الجغرافية األخرى. ممثلة في )منصررررررررررررررة خرائط جوجل العالمية( وما أتيح بها من 

 Spatialمؤشررات جغرافية لمؤسرسرات المكتبات ومراكز المعلومات العربية وما شرملته عناصررها من معلومات مكانية )
Data( ووصفية )Attribute Data أتيح حولها من مساهمات وتفاعالت لجمهور مستخدميها.(، وما 
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 ال دود الجغرافية: 1/8/4
شرررررملت عمليات المسرررررح الميداني بمنصرررررة خرائط جوجل العالمية لرصرررررد وتجميع المؤشررررررات الجغرافية لمؤسرررررسرررررات 

ء بجامعة الدول ( اثنين وعشررررررون دولة أعضرررررا22المكتبات ومراكز المعلومات بدول العالم العربي كافة والبالغ عددهم )
 (.3العربية دون أن تتقيد بدولة ما أو منطقة ونطاق جغرافي محدد دون  يره من العالم العربي، وفًقا للشكل رقم )

 
 (: الدول األعضاء بجامعة الدول العربية3شكل رقم )

 (http://www.lasportal.org: الموقع الرسمي لألمانة العامة لجامعة الدول العربية )المصدر

ال أن عمليات البحث والتنقيب التي أتمها الباحث بمنصررررررررررة خرائط جوجل أسررررررررررفرت عن توافر مؤشرررررررررررات جغرافية إ
(، هي: االمارات 4( سرررررت عشررررررة دولة عربية فقط وفًقا للشررررركل رقم )16لمؤسرررررسرررررات المكتبات ومراكز المعلومات في )

رية التونسررررررررررية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشررررررررررعبية، جمهورية العراق، الجمهورية العربية العربية المتحدة، الجمهو 
السورية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية، جمهورية مصر العربية، دولة الكويت، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة 

 رين، المملكة العربية السعودية.ليبيا، سلطنة عمان، المملكة االردنية الهاشمية، مملكة البح

 
 (: مفردات مجتمع الدراسة من المؤشرات الجغرافية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية4شكل رقم )

http://www.lasportal.org/
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( 6ينما لم يتم توافر أية مؤشرات جغرافية بمنصة خرائط جوجل تختص بالمكتبات ومراكز المعلومات التابعة لرررررررررررر )ب
ن، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسرررررررالمية الموريتانية، وجمهورية جيبوتي، سرررررررت دول عربية هي: جمهورية السرررررررودا

 وجمهورية الصومال الديموقراطية، وجمهورية القمر المتحدة.

 مصطل ات الدراسة: 1/9
 (:Geographic Information Systemنظم المعلومات الجغرافية ) 1/9/1

)نشم المعلومات الجغرافية( وذلن نشًرا لتعدد اآلراء حول طبيعة  على الر م من عدم توافر تعريم ثابت عالمًيا عن
استخداماتها وتداخالتها التطبيقية والعلمية المختلفة، إال أنه يمكن تعريفها بكونها "نشام معتمد على الحاسبات اآللية في 

( الجغرافية Featuresم )( حيث تصرررررررررررررف المعالSpatialجمع وإدارة ومعالجة وتحليل البيانات ذات الطبيعة المكانية )
المتواجدة على سطح األرض، ك ن تكون معالم طبيعية مثل الجبال واألنهار و يرها، أو معالم حضارية بالمدن والمباني 

 (.GIS. ويشار إليها باالستهاللية )(2005)ولارة الشؤون البلدية والقروية،  والشوارع وشبكات الخدمات"

م أول تعريم لنشم المعلومات الجغرافيرة على أنهرا "حالة خاصررررررررررررررة من نشم 1979( عام كني  ج. دويكرقدم )و 
المعلومات التي تحتوي على قواعد بيانات تعتمد على دراسررررررة التوليع المكاني للشواهر واألنشررررررطة واألهداف التي يمكن 

مثررل: النقرراط والخطوط والمسررررررررررررررراحررات، حيررث يقوم نشررام (Dueker , 1979, p. 5) تحررديرردهررا في المحيط المكرراني"
المعلومررات الجغرافيررة بمعررالجررة البيررانررات المرتبطررة بتلررن النقرراط أو الخطوط أو المسررررررررررررررراحررات لجعررل البيررانررات جرراهزة 

فية على أنها السرررررررترجاعها من أجل تحليلها واالسرررررررتعالم خاللها. كما عرفها معجم مصرررررررطلحات نشم المعلومات الجغرا
"مجموعة منشمة من الحاسرررربات والعتاد والبرامج والبيانات الجغرافية والموارد البشرررررية، مصررررممة لترصررررد وتحفظ وتعالج 

 .(13، صفحة 1992)عزيز،  وتعرض كل أشكال المعلومات المسندة جغرافًيا"

التعامل مع البيانات الجغرافية واسررررررررررررتخالصررررررررررررها وتحليلها، وحفشها عبر كما تعرف بكونها "نشام معلومات وظيفته 
تقنيات الحاسررررررررررررب اآللي، المسررررررررررررتخدم في تحليل ومعالجة المعطيات والمعلومات المجدولة ثم تخزينها مع المسرررررررررررراحات 

، (Martindale, 2013)الضررخمة من الخرائط الرقمية، وإتاحتها للبحث واالسررترجاع اإللكتروني من قبل المسررتخدمين" 
ا على  فهو نشام مصررررررمم لرصررررررد وتخزين ومعالجة وتحليل وإدارة جميع أنواع البيانات المكانية، يحتوي هذا النشام أيضررررررً
معلومات إضرررررررافية عالوًة على المواقع واألماكن، فعلى سررررررربيل المثال، يبيون النشام الموقع الجغرافي لمؤسرررررررسرررررررة معيونة، 

مة فيها والسعة االستيعابية لمبناها""ويوضح اس )مؤسسة عبد الحميد شومان،  م هذه المؤسسة والخدمات واألنشطة المقدو
 ، و يرها من المعلومات التي تيسر على المستخدم التخطيط لزيارتها والوصول إليها.(2017

( ب نها: "برامج فعالة في Spatial Data Analysisت المكانية )وتم تعريفها من قبل خبراء المساحة وتحليل البيانا
جمع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض المعلومات المكانية والوصرررررررررررررفية لشاهرة محددة أو عدة ظواهر مرتبطة مًعا، يتم 

وتقارير  خاللها تكوين قاعدة بيانات مرئية ومترابطة ومتكاملة حول الشاهرة المعنية، ويمكن عرضررررها على شرررركل خرائط
 .(7، صفحة 2012)داود، تمكن من عمليات اتخاذ القرارات المناسبة" 
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 (:Web-based Mapping Applicationsتطبيقات الخرائط المبنية على بيئة الويب ) 1/9/2
(، عرفها كل من Web GISالمية )هي أحد أشرررررركال نشم المعلومات الجغرافية المتاحة عبر بيئة شرررررربكة الويب الع

( ب نها "نشم معلومات مزودة بواجهة اسررررتخدام مبنية على شرررربكة الويب ومتاحة 2014كونغ، وتشـــانغ، وســـتونبراكر، )
لالستخدام عبر متصفحات شبكة اإلنترنت للبحث عن المعلومات المكانية والوصول المباشر إليها وتسمح لمستخدميها 

 & ,Kong, Zhang)ية ورسرررم وتكوين خرائطهم الرقمية وحفشها ومشررراركتها بسرررهولة ويسرررر" بإنشررراء معلوماتهم المكان
Stonebraker, 2014, p. 920)( وعادًة يتم تقديمها في شرررركل البرمجيات المقدمة كخدمات ،Applications As 

a Servicesجغرافية المتاحة عن ُبعد.( عبر منصات مزودي الخدمات المكانية وال 

 (:Google Mapsمنصة خرائط جوجل ) 1/9/3
( يتم Web Mapping Serviceهي منصررة متخصررصررة في "خدمات الخرائط الرقمية المبنية على شرربكة الويب )
 (، تم إطالقها للجمهور فيGoogleتطويرها وإتاحتها من قبل الشرررررركة العالمية الرائدة في صرررررناعة المعلومات جوجل )

" لتقدم معلومات وتفاصررررررررررررريل حول المناطق واألماكن (Plantin, 2018, p. 491) م2005شرررررررررررررهر أكتوبر من عام 
والمدن، والتضرررررررراريت الجغرافية، والمناطق  ,المتاحة بالعالم من حولنا، وأهم المعالم والسررررررررمات الجغرافية لها مثل الطرق 

 ت والمباني، ووسائل المواصالت المتاحة بها، والعديد من الخرائط المصورة لدول العالم كافة.السكانية، والمؤسسا

 
 (: آلية عمل الخرائط الرقمية المتاحة عبر خدمات جوجل5شكل رقم )

 )Garfinkel, 2007, p. 20(: المصدر

ائط الرقمية بجوجل "حيث تعتمد على األقمار الصرررناعية في التقاط ( آلية عمل الخر ســيمســور يارفينكلقد حدد )و 
( لمسررطح الكرة األرضررية وما يشررمله من معالم جغرافية وسرركانية High-Resolutionصررور فوتو رافية عالية الجودة )

تخزينها مختلفة، ومن ثم إرسررررالها بشرررركل مسررررتمر إلى المحطات األرضررررية والتي بدورها تقوم بضرررربطها ومعالجتها، ليتم 
، ثم يتم ترتيبها وفًقا (Garfinkel, 2007, p. 21)(" Googleضررررررررمن قاعدة البيانات الجغرافية الخاصررررررررة بشررررررررركة )
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(، لتكون جاهزة للتصرررررررررررررفح واالسرررررررررررررتخدام من قبل Longitude( وخطوط الطول )Latitudeإلحداثيات دوائر العرض )
لويب العالمية بالشكل الذي يمكنهم من التعرف على المناطق الجغرافية من حولهم واستكشاف جمهور مستخدمي شبكة ا

 .(Ahmed, Al-Bakri, & Abedulridha, 2015, p. 86)معالمها المختلفة، "بشكل مجاني" 

 الرقمية العالمية، ممثلة في: وتتيح شركة جوجل مجموعة من الخدمات المقدمة عبر منصتها للخرائط

 (.Street Viewالتجول االفتراضي للشوارع ) -
 (.Traffic Informationمخطط الطرق المتاحة للقيادة وكثافتها المرورية ) -
 مخطط طرق وسائل النقل العام وبياناتها )متاحة في بعض الدول حالًيا(. -
 (Walking and Bicyclingمخطط الطرق القابلة للترجل أو عبر الدراجات الرياضية ) -
 أماكن ومواقع المؤسسات مختلفة األنشطة )التجارية، الخدمية، الحكومية، العامة، الترفيهية ... الخ(. -

كما يتاح للجمهور انشررراء وتصرررميم خرائطهم الخاصرررة عبر األدوات المضرررافة على المنصرررة والتي على رأسرررها أداة 
(My Maps التي تتيح للمستخدم "رسم وتصميم  ) خرائطه الجغرافية الخاصة به وإضافتها على حسابه الخاص بمنصة

، وتتيح إمكانية تكوين وإدارة المعلومات المكانية الشررررررررخصررررررررية وتمثيلها في (Google, 2018)خرائط جوجل العالمية" 
جغرافية التي حددها المسررررررررتخدم ويمكن ( تشررررررررير إلى المواقع الPin Locationشرررررررركل رمول ذات داللة مكانية محددة )

 مشاركتها مع مجموعة األصدقاء والمستخدمين األخرين أو عرضها بالمواقع اإللكترونية المتاحة على شبكة الويب.

 (:Google Map Makerخدمات مصمم الخرائط من جوجل ) 1/9/4
خدم من إضررررررافة المعالم الجغرافية م؛ لتمكين المسررررررت2008هي خدمة أتاحتها شررررررركة جوجل العالمية في يونيو عام 

( شررررررررررخصررررررررررية لمناطق ومعالم جغرافية محددة، مثل: )المطاعم، Points of Interestوالمجتمعية كونها نقاط اهتمام )
ومؤسررررسررررات الصرررررافة والبنو ، والفنادق، والمنتزهات، واألسررررواق ... إلخ( و يرها من األماكن والمؤسررررسررررات المتاحة من 

سرررررررررررررين خدمات خرائط جوجل، من خالل برنامج "الخبراء المحليين" المتاح للمواطنين بتعديل حولهم، بما يدعم من تح
وإضررررررافة أماكن ومعالم مجتمعاتهم على خدمات الخرائط العالمية، وتم دمجه ضررررررمن المنصررررررة الرسررررررمية لخرائط جوجل 

(Google Maps في مارس من عام )مصمم خرائط  م.2017(Google ،2017) 

 (:Geographic Locationالمؤشر/الموقع الجغرافح ) 1/9/5
( ب نه "الموقع والمكان National Geographic Encyclopediaعرفته موسررررررررررروعة المنشمة الوطنية للجغرافيا )

تواجد المحدد الذي تتواجد فيه نقطة أو كائن ما على سرررطح الكرة األرضرررية، فهو يشرررير بشررركل مباشرررر ودقيق إلى مكان 
 National Geographic) شررررررررررررريء مرررا في منطقرررة جغرافيرررة محرررددة برررإحرررداثيرررات خطوط الطول ودوائر العرض".

Headquarters, 2017) 
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 (:Global Positioning Systemنظام ت ديد المواقع العالمح ) 1/9/6
ع الجغرافية وتمكين المالحة السريعة إليها، ويشاع اإلشارة نشام عالمي قائم على األقمار الصناعية في تحديد المواق

(، وهدفه األسرراسرري هو العثور على الموقع الحالي للمسررتخدم وتقديم التوجهات الاللمة للوصررول GPSله باالسررتهاللية )
لية لالتصرررال إلى المواقع األخرى في أية وقت سرررواء كان بالبر أو البحر أو الجو، عبر أجهزة إرسرررال واسرررتقبال ذات قاب

باألقمار الصررررررررررررناعية مباشرررررررررررررة أو ب حد مزودي خدمات المالحة الجغرافية المتاحة عبر شرررررررررررربكة اإلنترنت العالمية. "تم 
م، 1950تصميمه وتطويره من قبل ولارة الدفرررراع األمريكيررة حيث بدأت القوات البحريررة األمريكيرة استخررردامرره منرذ عرررام 

، وتوفر األقمار الصررناعية في (Arora, Gautam, & Sahni, 2017, p. 83)اكن تواجدها" في دراسررة المالحة وأم
( تغطية مسررررتمرة لتحديد المعالم الجغرافية بمسررررطح الكرة األرضررررية بدقة شررررديدة. ويتيح نشام تحديد المواقع GPSنشام )

 مستويين من الخدمات هما:

(، والتي تسرررررتخدم من قبل المدنيون في جميع Standard Positioning Servicesمواقع القياسرررررية )خدمات تحديد ال -
 (.SPSأنحاء العالم وبشكل مجاني ويشار إليها بر )

(، والتي تكون في متناول العسررركريين فقط مع مسرررتوى Precise Positioning Serviceخدمات تحديد المواقع بدقة ) -
 (.PPS، ويشار إليها بر )عالي من الت مين والتشفير

(، ونشام التحكم األرضررررررررررررري GPS Satellitesويتكون نشام تحديد المواقع العالمي من: "األقمار الصرررررررررررررناعية )
(Ground Control Segment( وأجهزة االسرررررتقبال ،)Receivers Devices ")(Damani, Shah, & Shah, 

2015). 

 (:Digital Mapsرقمية )الخرائط ال 1/9/7
هي "عملية عرض المشاهر الجغرافية أو تمثيلها بشكل يسمح بحفشها وتخزينها ومعالجتها بواسطة الحاسب اآللي، 
فهي قاعدة بيانات أو ملف محوسب ينتج عنه خريطة باستخدام نشم المعلومات الجغرافية، يمكن عرضها عبر شاشات 

. ويعني ذلن رسم الخرائط بواسطة الحاسب (100، صفحة 2001)عيد،  طباعتها" أجهزة الحاسبات اآللية المختلفة، أو
اآللي من خالل قواعد المعلومات الجغرافية التي تحتوي على البيانات المكانية وإظهارها على شرررررركل خريطة رقمية يتاح 

 الوصول إليها عبر تقنيات الحاسب اآللي.

الرئيسرررري من الخرائط الرقمية هو اسررررتخدام األجهزة والتقنيات الحديثة في إعداد نسررررخة رقمية من بيانات تم والهدف 
الحصرررررول عليها من عدة مصرررررادر مطبوعة أو رقمية، أو من مرئيات فضرررررائية وصرررررور جوية أو بيانات تم قياسرررررها في 

ا للنشررام العررالمي لتحررديررد الموا ( وتخزين كررل هررذه البيررانررات )المكررانيررة GPSقع )الطبيعررة برر جهزة المسرررررررررررررح الجغرافي وفقررً
، ليتم إعداد خريطة رقمية (3، صرررررفحة 2012)داود،  والوصرررررفية( في بيئة رقمية مبنية على شررررربكات الحاسررررربات اآللية"

ضرراًل عن كون الخرائط الرقمية تسرراعد ف تمثل المعالم والشواهر المطلوب دراسررتها وفًقا للحيز الجغرافي المسررتهدف منها.



 461                                                                                   المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية 

 

 (2019 ديسمبر) 46، ع 23والتوثيق والمعلومات، س  لألرشيفالمجلة العربية 

في عمليات "تفسرررررررررررررير وتحليل الشواهر المختلفة والمعنية بالدراسررررررررررررررة، والربط والمقارنة المكانية بين مختلف معطيات 
 ، بما يساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح. (365، صفحة 2005)العبدان،  ومعلومات الشاهرة"

 
 (: مخطط للخرائط التفاعلية المبنية عبر بيئة الويب مع المستخدم النهائح6شكل رقم )

 )Mitchell, 2005, p. 22(: المصدر

( والتي يتم عرضررها كصررورة ثابتة، والثاني Static Maps) الخرائط الثابتةيتاح من الخرائط الرقمية نوعين هما: "و 
( والتي تمكن المسررررررررررررتخدم من المشرررررررررررراهدة التفاعلية للبيانات المكانية والمعالم Interactive maps) ائط التفاعليةالخر 

الجغرافية يمكن تكبير وتصررررررغير مسرررررراحاتها لعرض ومشرررررراهدة ما تحتويه من تفاصرررررريل دقيقة عن المعالم الجغرافية من 
 ,Mitchell)ة التغيرات الجغرافية والمكانية أواًل ب ول". حولهم، وتتميز بالتحديث المسرررررررررررررتمر واللحشي لبياناتها لمحاك

2005, p. 23) 

 (:Spatial Dataالبيانات المكانية ) 1/9/8
على  يعرفها علماء الجغرافيا واختصررراصررريو نشم المعلومات الجغرافية ب نها "البيانات التي تحدد موقع جغرافي محدد

-Non، وأية بيانات  ير المكانية )(4، صرررررررررررررفحة 2012)داود،  لشاهرة أو معالم طبيعية محددة"سرررررررررررررطح األرض 
Spatial Data خالف الموقع الجغرافي يطلق عليها بيانات وصرررررررفية للشاهرة أو المعلم محل الدراسرررررررة. فعلى سررررررربيل )

ومات تكون اإلحداثيات الجغرافية التي تعبر عن تواجد المبنى على سرررطح الكرة المثال عند دراسرررة مكتبة أو مركز للمعل
هي بيانات مكانية، بينما البيانات والمعلومات التعريفية  –ممثلة في إحداثيات دائرة العرض وخط الطول  –األرضرررررررررررررية 

(  ير Attribute Dataفية ))كبيانات اسررررررررم المكتبة ونوعها، ومجموعاتها والقائمين عليها ... الخ( تمثل بيانات وصرررررررر
 مكانية.

( برر نهررا: "معلومررات عن ODLISكمررا يعرفهررا قرراموس علوم المكتبررات والمعلومررات المترراح على الخط المبرراشرررررررررررررر )
الخواص الفيزيائية أو المعالم الجغرافية ومكان تواجدها على سرررررررررررررطح األرض، ويمكن التعبير عنها ب شررررررررررررركال مختلفة 
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واألطالت الجغرافية، أو بشكل رقمي معتمد على الحاسب اآللي وتطبيقاته كالجداول كالخرائط والمخططات والمجسمات 
 .(Reitz, 2014)اإللكترونية وقواعد البيانات المكانية، وبرمجيات نشم المعلومات الجغرافية، والخرائط الرقمية" 

 (:Libraries & Information Centersمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات ) 1/9/9
هي مؤسرررررسرررررة تعمل على "تجميع وتنشيم وإتاحة مصرررررادر المعلومات ب شررررركالها المختلفة، لتسرررررهيل وصرررررول جمهور 
المسررررتخدمين لها، ويقوم بالعمل عليها مجموعة من المتخصررررصررررين في علوم المكتبات والمعلومات، و يرهم من الكوادر 

، وقد تقع في (Reitz, 2014) اتية متنوعة تلبي احتياجات جمهور مسررررتخدميها"البشرررررية  المؤهلة لتقديم خدمات معلوم
  رفة أو مبنى أو منش ة لتضم كافة مجموعاتها من مصادر المعلومات. 

 المراجعة العلمية ألدا الموضوع: 1/10
دبيات والدراسررررررررررات العلمية، حيث أسررررررررررفرت ( بغزارة في تناولها ضررررررررررمن األGISحشيت نشم المعلومات الجغرافية )

عن وفرة بالدراسات  (*)عمليات البحث واالسترجاع التي أتمها الباحث الستقراء ومراجعة اإلنتاج الفكري العلمي المنشور
والبحوث العلمية التي تناولت نشم المعلومات الجغرافية )على المسرررررررتويين العالمي والعربي(، واسرررررررتخداماتها بالعديد من 

لجوانب العلمية والمهنية المختلفة، ومدى اإلفادة منها في مختلف المجاالت من حولنا، أمكن للباحث اسرررررررررررررتعراضرررررررررررررها ا
 وإيجالها على النحو التالي:

 دراسات فح التخصصات العلمية والمعارف البشرية المختلفة: 1/10/1
بتحديد الحدود اإلدارية والسرررياسرررية للمناطق  كاسرررتخداماتها في ترسررريم الدوائر االنتخابية وإعادة توليعها أو ما يعرف

السرررررررركانية بالدولة ومناطقها المختلفة، ليعزل من إتمام إجراءات العملية االنتخابية بسرررررررررعة ودقة فائقة، كتحديد المناطق 
االنتخابية وأماكن االقتراع ومدى وفرتها من حيث عدد السررررررررررررركان والناخبين، خاصررررررررررررررة لما تتمتع به )نشم المعلومات 

جغرافية( من "إمكانات إلدارة المعلومات الجغرافية وما يرتبط بها من مسررررررررررتويات وبيانات متداخلة كالبيانات البشرررررررررررية ال
 (2014)أحمد و أحمد،  والعمرانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية".

( والمتاحة بمنصرررررررة Street Viewالفتراضرررررري )( دراسررررررة حول ميزة التجول ا2014كريســــتوف فانديفرفر، وقدم )
خرائط جوجل العالمية؛ واالسرررررررررررررتعانة بها في البحوث الجنائية واإلجراءات العاملة على إنفاذ القانون في ظل ما يتوافر 
لردى بعض رجرال القرانون من تخوفرات حول إمكرانيرة اسرررررررررررررتغالل هرذه التطبيقرات من قبرل المخرالفين أو الخرارجون عن 

                                                             

ؤ ااصمممممممممممممري ) (*)  ( قمو يشماه من قواعد بهونوت عواهؤ قعربهؤ احتوت ع م ااكتبEKBتمت عماهوت مسح النتوج اافكري اانشور قااتوح فمن بنك ااعًر

( مو  مممممممماته من SDLقاادراسممممممموت ااعامهؤ قاادقريوت اعحكمؤ قعرقل قم مممممممتخاصممممممموت اانتوج اافكري  بفممممممموًؤ بعم ااب)  بواكتبؤ اارقمهؤ اا مممممممعود ؤ )

ة في دار قواعد بهونوت عواهؤ  قمراجعؤ أدبهوت ااوفمممممممور اانشمممممممورة بأعداد اعلخت ااعامهؤ ااتخصمممممممصمممممممؤ في دراسممممممموت ااكتبوت قااعاوموت ح   أار ب ممممممم

قداهممو النتمموج اافكري ااعرمث بممت ممممممممممممممداراتممه اعختافممؤ ح   عمموم  م  قأداممؤ النتمموج اافكري ااعرمث ممفاممؤ في قمموعممدة اا ممودي ا نتمموج اافكري )اعام( 2017

 .  قااب)  فمن م)ركوت ااب)  ااعواهؤ قااعامهؤ ااتوحؤ عبر  بكؤ النترنتم2015
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شرررهدته الفترة الجارية من تغيرات في أنماط وأشررركال الجريمة وسرررلوكيات الجناة. وقد اعتمد في دراسرررته على القانون، لما 
ما يمكن أن تقدمه هذه النشم المعلوماتية من تحليالت ومعلومات جديدة تعزل عمليات البحث الجنائي ومتابعة الجرائم 

ل المعلومات المكانية لميدان الجريمة والمناطق بشررررررررررركل أكثر سررررررررررررعة مما كانت عليه، حيث تسرررررررررررتخدم في حفظ وتحلي
 (Vandeviver, 2014 ) المشتبه بها لتيسر على الباحثين القانونين عملهم ومهامهم لكشف الجرائم ومالبساتها.

ي الزراعية محصرررررول كذلن اسرررررتخدامها في العلوم الزراعية في إنتاج خرائط رقمية تعكت مدى موائمة تربة األراضررررر
. واسرررررتخدامها في رصرررررد التغيرات (2015)محمد، كاظم، و حسرررررن، الشرررررعير بمنطقة شررررررق السرررررعدية بجمهورية العراق 

. (Atta & Curtis, 2015) الحيوية للبيئة الحضرررية وما يرتبط بذلن من توسررعات الكثافات السرركانية بجمهورية العراق
)أحمد كذلن تطبيقات نشم المعلومات الجغرافية في أهم المعالم السياحية والحرف والصناعات المجتمعية بدولة السودان 

، وأهميتهرررا في التخطيط العمراني بررردول العرررالم الثرررالرررث ومرررا تلعبررره من دور حيوي في عمليرررات التنميرررة (2012س.، 
مرانية خاصة لما تقدمه )نشم المعلومات الجغرافية( من إمكانات في حفظ وإدارة المعلومات المكانية ومعالجتها لتقديم الع

 (1995)علي،  تحليالت بالغة الدقة تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن التخطيط العمراني للمدن الجديدة.

لمعلومات الجغرافية في مجال التنقيب عن اآلثار ودورها في سررررررررررررررد احتياجات ومتطلبات ومدى اإلفادة من نشم ا
، وكرذلرن في عمليرات دعم واتخراذ (2017)الكروى،  عمليرات التنقيرب الميرداني وإدارة وتخطيط المواقع األثريرة وتوثيقهرا

ط االسررتراتيجي الصررحيح نشًرا لما توفره من بيانات ومعلومات ضررخمة القرارات السررياسررية والمجتمعية، وكذلن في التخطي
يتم ربطها بالمواقع الجغرافية بالدولة أو بنطاق جغرافي محدد )كالدولة، أو المقاطعة، أو المدينة، األحياء السررررررررررررركانية( 

)محمد، أحمد،  ة على السواءلتحقيق مبادئ العدالة المجتمعية بمختلف القطاعات الزراعية والصناعية والثقافية والسياسي
. ودورها في الدراسات البيئية وآثار المصانع عليها من عمليات تلوث كيميائي وفيزيائي للتربة (2018حسين، و علي، 

حصرررررررررائية لعلم وفن اعتماًد على ما يتاح بنشم المعلومات الجغرافية من إمكانات تحليل للبيانات المكانية واالختبارات اإل
)المسعيدين و الكساسبة، ( لتحديد النطاقات المساحية للتلوث البيئي بمختلف أشكاله Cartographyصناعة الخرائط )

2017). 

 وتطبيقات نشم المعلومات الجغرافية في التخطيط السررررررياحي واالسررررررتفادة منها في عمليات تطوير المواقع السررررررياحية
لتوفير معلومات وافية عن البنية التحتية والمقومات البشرررية والطبيعية بالشرركل الذي يسرراعد على إدارة المعالم السررياحية 

)يحياوي  بصورة مثلى موضًحا للسلبيات واإليجابيات القائمة في نمط التوليع الحالي للمعالم السياحية ومحاولة معالجتها
، ومن خالل توفير قاعدة بيانات جغرافية للمواقع السررررررياحية بالمدن والمحافشات بما يسرررررراعد (2015أم السررررررعد،  و ابن

 .(2016)العيايدة و البلبيسي، متخذي القرار من التخطيط والتسويق للمواقع السياحية بشكل فعال 

مات التجارية بالمدن ودوره في التنمية االقتصادية للمجتمع سواء لمتخذي وأيًضا في عمليات التخطيط المكاني للخد
. كذلن (2016)أبو سررمرة، الجماصررى، و العيسرروى،  القرار والمخططين أو المسررؤولين عن إدارة البيئة والسرركان والموارد
من إمكانات التحليل المكاني للمراكز الصحية والعيادات تم استخدامها في قطاع الخدمات الصحية من خالل ما تتيحه 
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الطبية، ومن ثم التعرف على مدى مالئمة اتجاهات توليعها وتناسررررررربها مع حجم السررررررركان والمسررررررراحة الجغرافية والكثافة 
، وعمليات التقييم المكاني (2017)األسرررررررررطى، بالحاج، و ا ليليب،  السررررررررركانية في ضررررررررروء المعايير الصرررررررررحية العالمية

للخدمات الصرررررحية ومدى سرررررهولة الوصرررررول إليها وتوليعاتها الجغرافية حيث أمكن تتبع رحلة المريض من مسررررركنه حتى 
( إليها في Spatial Accessibilityوصرررروله إلى المسررررتشررررفيات ومراكز الصررررحة األقرب إليه وقياس إمكانية الوصررررول )

يتاح من مواقف للمركبات وخطوط سررريرها، ورصرررد التوقيت المسرررتغرق وما يتاح من  ظل جاهزية الطرق المرصررروفة وما
 .(2015) الب، إمكانات مختلفة للوصول األسرع لمناطق تحصيل الخدمات الصحية ب سرع وقت ممكن 

 دراسات وب وث فح علوم المكتبات والمعلومات والوثائق: 1/10/2
احث عدة دراسرررات في تخصرررص المكتبات والمعلومات، تعرضرررت بالبحث والدراسرررة لنشم المعلومات قد تم رصرررد الب

الجغرافية كونها أحد أشرررررركال نشم البحث واالسررررررترجاع للمعلومات، كذلن دراسررررررات اختصررررررت بمدى اسررررررتثمار إمكاناتها 
فت إلى اسررررتخدامها لقياس المختلفة في تطوير خدمات المعلومات بمؤسررررسررررات المكتبات وتحسررررين أدائها، ودراسررررات هد

 مدى مالئمة توليعات المكتبات العامة للكثافات السكانية حولها، وقد أمكن للباحث إيجالها على النحو التالي:

( باسرررررررررررررتخدام نشم المعلومات الجغرافية في إدارة النطاق الداخلي لمبنى المكتبة 2004جينجفين شـــــــــيا، قامت )
يل البيانات المكانية وما تقدمه من معلومات تفاعلية عن مرافق المكتبرة الجامعية مسرررررررررررررتخدمة في ذلن إمكانات تحل

ومبنراهرا وقراعراتره المختلفرة بمرا يعزل من ليرادة كفراءة وفراعليرة عمليراتهرا اليوميرة المختلفرة، وانتهرت بتقرديم مقترح بر هميرة 
المكتبة الجامعية وما يشمله من  االعتماد على نشم المعلومات الجغرافية في عمليات إدارة وتطوير وتنفيذ وصيانة مبنى

بنية تحتية ومرافق بتجهيزاتها المادية والبشرررررية على السررررواء. موضررررًحة أن ذلن ُيَمكن المكتبة من حل إشرررركاليات الحيز 
المكاني لمبناها ومرافقها كعدم توافر المسرررررررررررررراحة الكافية لنمو مجموعاتها من مصررررررررررررررادر المعلومات المختلفة، وتوفير 

مة للقراء وجمهور مسرررررررتخدمي قاعاتها، نتيجة لما يطرأ من تغيير في توجهات ومهام المؤسرررررررسرررررررة التي المسررررررراحات الالل 
تتبعها المكتبة واحتياجات جمهور المسرررتفيدين منها، فضررراًل عن كونه يسررراعد في عمليات توسررريع خدمات المكتبة ويتيح 

 (Xia, 2004)فرص جديدة لتطويرها. 

قامت في دراسة الحقة باستخدام نشم المعلومات الجغرافية لرصد وتجمع بيانات حول استخدام مجموعات المكتبة و 
بما سررررراعد اختصررررراصررررريو المكتبة في إدارة مصرررررادر  –سرررررواء التي يتم اسرررررتعارتها أو التي تم االطالع الداخلي عليها  –

ربط مخططات توليع أرفف المكتبة وقاعاتها ضرررررمن المعلومات وتكوين راية شررررراملة عن حجم اسرررررتخدامها. وذلن عبر 
قاعدة البيانات المتاحة ب حد نشم المعلومات الجغرافية وتسررررررجيل بيانات مكان الحفظ المادي )المعلومات المكانية( على 

( ( ليتم رصد وتحديث بيانات تحركها )داخلًيا أو خارجًياRFIDشرائح تحديد هوية المجموعات بواسطة موجات الراديو )
 Xia, GIS in the management of library pick-up)وقياس معدالت اسرررررررررررتخدامها بشررررررررررركل أكثر فعالية. 

books, 2004) 
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( على نشم المعلومات الجغرافية في عمليات تقييم 2006فولفجانج بريســـير، وشـــينهاو وانغ، كما اعتمد كل من )
يناتي وهاميلتون العامة بالواليات المتحدة األمريكية، كونها مركز مجتمعي يشررررمل البرامج أداء مرافق مبنى مكتبة سررررينسرررر

والفعاليات الثقافية واالجتماعية والترفيهية، وتلبي احتياجات أفراد المجتمع من حولها بفئاتهم المختلفة كاألطفال والشباب 
ين والمرافق ومناطق تقديم الخدمات بالمكتبة وقياس وكبار السررن وكافة مسررتخدميها. حيث قامت الدراسررة "بمسررح للموظف

اسررررررررتخدام المبنى وتجهيزاته عبر إمكانات التحليل المكاني المتاحة بنشم المعلومات الجغرافية ومن ثم مقارنة المخرجات 
 Preiser) ية"الناتجة بغيرها من المكتبات العامة في المدن ذات الكثافات السرررررركانية المماثلة بالواليات المتحدة األمريك

& Wang, 2006) واسررررفرت عن عدة توصرررريات موجه للمكتبة المركزية وفروعها. وتمركزت حول عمليات التحسررررين .
ودمج بعض الفروع مًعا، وقد خرجت بتوصررررررررريات إلنشررررررررراء أفرع جديدة بعدد من األحياء السررررررررركانية األكثر احتياًجا، مع 

 اذ النتائج ضمن عمليات تطوير مرافق المكتبة وتطوراتها المستقبلية.التوصية بضرورة اتخ

(، بمسرررررررح للمكتبات األكاديمية لتحديد مدى جاهزيتها لتقديم 2006كاميال جابالجور، وجور ريبلينجر، كذلن قام )
الف بينها. خدمات نشم المعلومات الجغرافية لجمهور المسرررررتفيدين منها، مع تحديد خصرررررائصرررررها وأوجه التشرررررابه واالخت

 Orbis Cascade( مئة وثالثة مكتبة أكاديمية ضرررررررمن تكتالت المكتبات األكاديمية )103وشرررررررملت الدراسرررررررة عدد )
Alliance( بشررمال  رب الواليات المتحدة األمريكية. وقد أسررفرت عن توافر )إحدى وثالثين مكتبة قدمت خدمات 31 )

ي طور اتخاذ التدابير الاللمة لتقديم خدمات قائمة على نشم ( خمت عشررررررررررررررة مكتبة ف15نشم المعلومات الجغرافية، و)
 (Gabaldón & Repplinger, 2006)المعلومات الجغرافية. 

( دراسرررررررررررررة هدفت إلى صررررررررررررريا ة دليل تطبيقي إلمكانات البحث داخل مجموعات 2008مايكل فاندنبورغ، وقدم )
والبيانات المكانية اعتماًدا على اسرررتخدام منصرررة خرائط جوجل العالمية، حيث تم تطوير  المكتبة عبر العناوين الجغرافية

أداة برمجية تمكن مسررررررررتخدمي خرائط جوجل من الوصررررررررول إلى تسررررررررجيالت مصررررررررادر المعلومات ذات نقاط الوصررررررررول 
األداة البرمجية في  الجغرافية. واعتمدت الدراسررة على المنهج الوصررفي لفهم اإلجراءات وتفسررير عمليات تصررميم وتطوير

شررررركل )تطبيق مبني على بيئة ويب( وربطها بواجهة فهرس المكتبة اإللكتروني بما يتيح اسرررررتدعاء تسرررررجيالت مصرررررادر 
 (Vandenburg, 2006)المعلومات وفًقا لإلشارة الجغرافية التي اشتملت عليها بيانات الوصف واإلتاحة. 

( إمكررانيررة اسرررررررررررررتثمررار برنررامج نشم المعلومررات الجغرافيررة 2008ميكايال برينر، وبيتر كالين، ن )كمررا تنرراول كررل م
(Google Earth لربط تسرررجيالت مصرررادر المعلومات والوثائق الرقمية المتاحة بالمكتبة العامة لمدينة بورتالند بوالية )

رات للفت انتباه جمهور مسررررررررررررتخدمين برنامج الواليات األمريكية المتحدة، وذلن عبر إتاحة عالمات ومؤشرررررررررررر –أوريغون 
الخرائط الرقمية، وربطها بمجموعات المكتبة المتخصررصررة في موضرروعات التخطيط الحضرراري، وما تشررمله من مصررادر 

( KML: Keyhole Markup Languageذات صررررلة بها. ثم تم تصرررردير ملف المعلومات المكانية في شرررركل ملف )
، كما تم تصررررديرها في شرررركل جداول قابلة إلعادة االسررررتخدام وربطها بالتسررررجيالت (Google Earthوإدراجها ببرنامج )

 .(Brenner & Klein, 2008)الببليوجرافية للفهرس اإللكتروني الخاص بالمكتبة 
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ا دراسرررررة كاًل من ) نشم المعلومات ( التي قامت بالتعرف على فاعلية 2010برادلح بيشــــو، و لورين ماندل، أيضرررررً
الجغرافية ك داة لقياس وتحليل خدمات المكتبات، وتحديد مدى االسرررررررررتفادة من هذه النشم في إدارة مرافق المكتبة معتمدة 

( لتحديد االتجاهات الموضرررروعية والنوعية للدراسررررات علوم LISTAعلى تحليل اإلنتاج الفكري المنشررررور بقاعدة بيانات )
 .(Bishop & Mandel, 2010)ولت استخدامات نشم المعلومات الجغرافية المختلفة المكتبات والمعلومات التي تنا

التي تناولت خاللها آليات وإمكانات استرجاع المعلومات بنشم المعلومات الجغرافية  (2010)بامفلح، كذلن دراسة 
والبشرررررررية منها البيئة واآلثار والتاريخ الجغرافي، والتخطيط وأشررررررارت إلى اسررررررتخداماتها في العديد من المجاالت الحيوية 

العمراني، والتسرررررررررررررويق، و يرها من المجاالت العلمية التي تخدم فئات مختلفة من المسرررررررررررررتخدمين. حيث قامت بتطبيق 
به، المنهج التحليلي على أحد نشم المعلومات الجغرافية للتعرف على أبرل تطبيقاته وتوجهات اسرررررررررررررترجاع المعلومات 

( بالواليات المتحدة األمريكية والمتخصررررررررصررررررررة في إدارة NDFDبالتطبيق على قاعدة بيانات التوقعات الرقمية الوطنية )
 الشئون الجوية والمحيطات.

( دراسرررررة عن دور نشم المعلومات الجغرافية في تجميع بيانات واحصرررررائيات 2010لورين ه. ماندل، كما قدمت )
سررتخدامها في تتبع جمهور مسررتخدميها وحسرراب الوقت الذي يقضررونه داخل مبناها وقاعاتها اسررتخدام المكتبة، وإمكانية ا

المختلفة، ورصررررررد ما يقومون به من أنشررررررطة داخل مبناها كالجلوس والقراءة، والدراسررررررة والمشرررررراركة بمجموعات النقا ، 
رق استخدام الجمهور لمرافق المكتبة؟، والتربية االجتماعية. وسعت الدراسة إلى اإلجابة عن التسااالت التالية: ما هي ط

وكم عدد المسرررتخدمين للموارد التقليدية واإللكترونية ممثلة في الحاسررربات اآللية؟، وكم عدد مسرررتخدمي المكتبة أل راض 
 ير معلوماتية مثل االسرررترخاء ولقاء األصررردقاء وما إلى ذلن؟، وهل تختلف طرق اسرررتخدام المسرررتفيدين للمكتبة حسرررب 

اخلي لمرافقها؟، وأخيًرا ما المسررررررررررررراحة األكثر اسرررررررررررررتخداًما من بين مرافق المكتبة وتجهيزاتها؟، وقامت الباحثة الموقع الد
باسرررررتخدام نشم المعلومات الجغرافية في تجميع وتخزين بيانات اسرررررتخدام المكتبة، ثم إدارتها وعرضرررررها في شررررركل مرئي 

 .(Mandel, 2010)م األكثر بها ُيشهر مخطط مبنى وقاعات المكتبة، والمناطق ذات االستخدا

( حيرث هردفرت إلى منراقشررررررررررررررة مردى تطبيق نشم المعلومرات الجغرافيرة في تحليرل 2011أندرو كويل، ودراسررررررررررررررة )
مجموعات المكتبة ومراقبة االسرررررررررررررتخدامات مبنى المكتبة وتجهيزاته وما يحتويه من مصررررررررررررررادر للمعلومات، وذلن عبر 

صري للمجموعات ورصد االستفادة منها لكشف نقاط القوى والضعف بها، إذ تمكن تطبيقات نشم المعلومات التحليل الب
الجغرافية مديري المكتبات من تتبع اتجاهات وحجم عمليات اإلعارة التبادلية التي تتم بين أفرع المكتبة، كما ُتَمكنهم من 

وله الستغاللها بشكل جيد في تحسين أداء وظائفها وخدماتها مطابقة مخطط مبنى المكتبة مع المساحة الجغرافية من ح
 ,Coyle)وفًقا لما تقدمه من تقارير واحصررررررررررررررائيات ناتجة عن تحليل المعلومات المكانية للمكتبة وفروعها المختلفة 

2011). 
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رائط جوجل فيما تقدمه من خدمات ( دراسرررررة اسرررررترشررررردت خاللها بإمكانيات منصرررررة خ2011كيرين بيلح، وقدمت )
ومعلومات لجمهور المسررررررررررتخدمين وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجونها خالل فترات سررررررررررفرهم وترحالهم للتعرف على 
االتجاهات والطرق واألماكن العامة والترفيهية حولهم كالفنادق والمطاعم والمنتزهات، وقد أكدت على أهمية أن تكون 

احة على الخط المباشرررررررر بنفت الكفاءة والفعالية التي تقدمها منصرررررررة خرائط جوجل في توفير كافة فهارس الجمهور المت
المعلومات التي يتطلع إليها مسررتخدمي الفهارس اإللكترونية، لتمكنهم من اسررتكشرراف عالم المعرفة ومصررادر المعلومات 

توفير كافة المعلومات والخدمات  من حولهم بسرررهولة ويسرررر، حيث يجب على اختصررراصررريو المكتبات أن يحرصررروا على
بواجهة الفهرس اإللكتروني للمكتبة. بما يجعلها سررررررررهلة المالحة ويحقق الوصررررررررول المباشررررررررر إلى مصررررررررادر المعلومات، 

 .(Bailey, 2011)وأوصت بضرورة تكاملها مع  يرها من النشم المعلوماتية المختلفة ومواقع التواصل االجتماعي 

( بالتعرف على أي من المنتجات الجغرافية 2012إيفا دودســــــورث، وأندرو نيكلســــــور، في حين قامت دراسررررررررة )
( األكثر اسرررررررتخداًما في أنشرررررررطة المكتبات األكاديمية، وأي منها Google Earth, Google Mapsلشرررررررركة جوجل )

سرررتخدمونها وما ت ثيرها على جودة الخدمات يفضرررله اختصررراصررريو المكتبات الجامعية لتقديم الخدمات المرجعية، وكيف ي
%( يسرررتخدمونها للمسررراعدة في الوصرررول إلى إجابات للتسرررااالت البحثية، والوصرررول 90المكتبية. وأظهرت الدراسرررة أن )

إلى معلومات تفي باأل راض التعليمية والتسرررويقية والترفيهية. وأوصرررت الدراسرررة بضررررورة توسررريع مهارات اختصررراصررريو 
والقائمين على الخدمات المرجعية بوجه خاص لتشرررررررررررررمل مهارات وخبرات اسرررررررررررررتخدام نشم المعلومات المكتبات عامة 

الجغرافية فيما يتم تقديمه من خدمات مرجعية والرد على االسررتفسررارات التي تتعلق بالمعالم والشواهر الطبيعية، نشًرا لما 
ثقافية، وما تتيحه للمسرتخدمين من وسرائل مرنة في تقدمه هذه النشم من سرهولة في الوصرول إلى المعلومات المكانية وال

 .(Dodsworth & Nicholson, 2012)فهم عالمهم ومجتمعاتهم بشكل أفضل وتكوين خرائطهم الخاصة 

 ( التي تطرقت إلى اسررررررررررتخدام الخرائط ونشم المعلومات الجغرافية في2013ولينغتور، -إليزابي  ثورر ودراسررررررررررة )
 –( التابعة لوالية ميزوري St. Louis, Missouriالتحليل الدقيق لكيفية ارتباط مواقع مكتبات مدينة سرررررررررررررانت لويت )

بالعوامل االجتماعية واالقتصرررادية، موضرررًحا إذا ما كانت التوليعات الجغرافية  – رب وسرررط الواليات المتحدة األمريكية 
دل والشررررررامل لجميع أفراد المجتمع إلى المصررررررادر والخدمات بشرررررركل للمكتبات بمنطقة سررررررانت لويت توفر الوصررررررول العا

متسررررررررررررراوي في ظل ما تعانيه المدينة من عزلة اجتماعية لمناطق الشرررررررررررررمال والجنوب بالواليات المتحدة األمريكية. وقد 
خارج  إال أنها جميًعا تقع –ر م أنه حدد وفًقا للتخطيط  ير عشررررررررررررروائي  –أظهرت الدراسررررررررررررررة أن أماكن أفرع المكتبة 

( الثمانية عشررر عاًما، مما أثار قلق حول فئات الشررباب الذين ال 18المسرراحات ذات التعدد السرركاني لألفراد تحت سررن )
-Thorne)يملكوا فرص متاحة لوصرررررررررررررولهم إلى فروع المكتبة نشًرا لقلة وسرررررررررررررائل النقل والمواصرررررررررررررالت العامة حولهم 

Wallington, 2013). 

بدراسررررة هدفت إلى إنشرررراء قاعدة بيانات مكانية للمكتبات العامة المصرررررية بالقاهرة الكبرى  (2013)المتولح، وقام 
كونها نموذًجا السرررررتخدام نشم المعلومات الجغرافية في تحديد أولويات إنشررررراء المكتبات العامة بجمهورية مصرررررر العربية 
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ية واالجتماعية واالقتصررررادية لمجتمع المسررررتفيدين منها وما تلعبه من بناًء على المعايير والخصررررائص السرررركانية والجغراف
دور في عمليات إدارة وتسررررررررررررويق مجموعات المكتبة العامة وخدماتها، وبشرررررررررررركل خاص ما تتيحه من خدمات تسرررررررررررريير 

لهم.  للمكتبات المتنقلة واختيار أفضل الطرق التي تسلكها للوصول إلى جمهور مستخدميها وفًقا للخصائص المجتمعية
واسفرت الدراسة في شقها التطبيقي بتصميم قاعدة بيانات مكانية للمكتبات العامة في جمهورية مصر العربية مستخدمة 

(، لمسرررررررراندة متخذي القرار من التخطيط الجيد والتحليل السررررررررليم لمناطق تسررررررررويق خدمات المكتبات ArcMapلبرنامج )
 العامة.

طرقت لعرض مفاهيم وخدمات ومصرررررررررررادر نشم المعلومات الجغرافية ( التي ت2014روري إليوت، كذلن دراسرررررررررررة )
بالمكتبات، وما يمكن أن يقدمه اختصرررررررررراصرررررررررريو المكتبات كونهم خبراء في نشم المعلومات من دعم وخدمات مسرررررررررراندة 
لجمهور مسررررررررررتفيدي المكتبة لتعريفهم بها وإتاحة األدوات والتقنيات التي تمكنهم من اسررررررررررتخدامها في الوصررررررررررول إلى ما 

حتاجون إليه من معلومات جغرافية ومكانية تلبي متطلباتهم القرائية والبحثية واهتماماتهم المختلفة، وقد أوصررت الدراسرررة ي
بضرررورة امتال  اختصرراصرريو المكتبات مهارات عرض البيانات المكانية واإلحصررائيات المرتبطة بشاهرة ما أو موضرروع 

 مين إدراكه واسرررررتنتاج المعلومات الاللمة منه بسرررررهولة ويسرررررررمحدد في نسرررررق جغرافي مرئي بما يسرررررهل على المسرررررتخد
(Elliott, 2014). 

( إلى وضررررع مقاييت ومعايير مشررررتركة لتقييم تطبيقات رسررررم 2014كونغ، وتشـــانغ، وســـتونبراكر، وهدفت دراسررررة )
ية، لتطويرها من قبل مزودي المعلومات الجغرافية، الخرائط ونشم المعلومات الجغرافية المتاحة عبر شررررربكة الويب العالم

( سررت 6وبما يعزل من اسررتخداماتها بالمكتبات الجامعية لتلبية احتياجات المسررتفيدين منها، حيث قام الباحثين بدراسررة )
ا برالمكتبرات الجرامعيرة برالواليرات الم تحردة تطبيقرات لنشم المعلومرات الجغرافيرة المتراحرة على الويرب واألكثر اسرررررررررررررتخردامرً

(. Reference USA, SimplyMap, PolicyMap, Social Explorer, Proquest, BAOاألمريكية، وهي: )
( ألفين وتسررعمئة مشررار . 2900ثم قاموا بإرسررال اسررتمارة تقييم هذه التطبيقات عبر البريد اإللكتروني لعينة مكونة من )

( سرربعة عشررر طالًبا بالمرحلة الجامعية ممن ليت لديهم 17)كما قاموا باختبار قابلية اسررتخدام هذه التطبيقات من خالل 
( ست مهام محددة عبر التطبيقات التي 6أية معرفة سابقة بتطبيقات نشم المعلومات الجغرافية وتكليف كل منهم ب داء )

 .(Kong, Zhang, & Stonebraker, 2014) تمت دراستها

( مشررررروع تصررررميم وإتاحة خرائط تفاعلية للحرم الجامعي بكلية سررررانت 2014د ميرر، تشـــاواسررررتعرضررررت دراسررررة )
(، وبالتعاون مع شررررررررركة جوجل لتمكين مجتمع St. Petersburg College–Seminoleسرررررررريمينول ) –بطرسرررررررربور  

وتضرررررررررررمنت  الكلية من التعرف على مبانيها ومرافقها المختلفة، ويتمكنوا من التجول والتحر  داخلها بسرررررررررررهولة ويسرررررررررررر.
الخريطرة التفراعليرة أهم المرافق المتراحرة برالكليرة والجرامعرة كرالمبراني والغرف، والمكتبرات، واإلدارات الجرامعيرة، وقراعررات 

 .(Mairn, 2014)التعليم والمؤتمرات، وأجهزة الصراف اآللي، ومناطق الخدمات العامة، ودورات المياه والهواتف 
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( التي هدفت إلى تحديد معايير وأولويات اسررررررررررتخدام نشم 2015رؤية بورنايح وفهيمة الهفاجح، اسررررررررررة )كذلن در 
المعلومات الجغرافية بمؤسررسررات المكتبات، واعتمدت على اسررتبانة تم توجيها لعينة من األسررتاذة والخبراء في تخصررصرري 

وذج )ديلفي( لتسررجيل إجاباتهم حول ما شررملته المكتبات والمعلومات ونشم المعلومات الجغرافية، مسررتخدمين في ذلن نم
من عناصرررر لتحديد المعايير التي تحتاجها المكتبات السرررتخدام نشم المعلومات الجغرافية بها، وإلى أي مدى يلزم التقيد 
بها، وأية من أنواع المكتبات )العامة، األكاديمية، المتخصررررصررررة، مكتبات األطفال، مكتبات المؤسررررسررررات... الخ( األكثر 

( اثنين وثالثون عامل أولي مولعة ضررمن 32جاهزية السررتخدامات نشم المعلومات الجغرافية. واشررتمل االسررتبانة على )
( سرررررررتة معايير رئيسرررررررية تمثل أولويات اسرررررررتخدام المكتبات لنشم المعلومات الجغرافية هي: الوصرررررررول إلى مصرررررررادر 6)

عها، ومسررررررراحة المبنى ومرافقه، والتجهيزات المتاحة به، المعلومات، وفاعليات وأنشرررررررطة المكتبة، وحجم مجموعاتها وتنو 
 .(Pournaghi & Babalhavaeji, 2015)مدى توافر إجراءات األمن والسالمة البيئية والصحية به 

ومات اسرررررررتخدامات نشم المعلومات الجغرافية ودورها في دعم خدمات المعل (2015)مرعح، كذلن تناولت دراسرررررررة 
برالمكتبرات ممثلرة في خردمرات البحرث عن مصررررررررررررررادر المعلومرات وتحرديرد مكران تواجردهرا على أرفف المكتبرة عبر دمج 
المعلومات المكانية مع بيانات الوصرررررررررررررف المدرجة بتسرررررررررررررجيالت الفهرس اإللكتروني للمكتبة. كما تطرقت الباحثة إلى 

ن تقديم الخدمات لجمهور مسرررررررررررررتخدمي المكتبة، وإدارة إمكانية اسرررررررررررررتخدامات نشم المعلومات الجغرافية في تجهيز أماك
المرافق والتجهيزات المتاحة بداخلها، واسررتعرضررت المتطلبات الاللمة إلعداد اختصرراصرري مكتبات ومعلومات قادر على 
التعامل مع هذه النشم واالستفادة من خصائصها ضمن خدمات المكتبة. وقامت بتصميم خريطة لقاعات وطوابق مبنى 

جمهورية مصررررررررررررر العربية، موضررررررررررررحة بها توليعات أرفف أوعية المعلومات ووحدات  –ة المركزية بجامعة حلوان المكتب
 الحفظ المادي لمجموعاتها.

إلى التعرف على نمط التوليع المكرراني للمكتبررات العررامررة في مرردينررة بغررداد  (2016)المــالكح، وهرردفررت دراسرررررررررررررررة 
جغرافية حيث قام الباحث ببناء قاعدة بيانات بالمعلومات الجغرافية بجمهورية العراق عبر اسرررررررررررررتخدام نشم المعلومات ال

( خمت عشرررة مكتبة عامة ومن ثم تحليل البيانات للخروج بالمؤشرررات اإلحصررائية التي عكسررت 15لمجتمع مكون من )
إنشرررائها، كما  التوليع المكاني لها، مسرررتخدًما في ذلن المنهج المسرررحي لرصرررد واقع المكتبات العامة بمدينة بغداد وطرق 

( أل راض ArcGISاعتمد على المنهج التجريبي إلعداد خطة عمل متكاملة للمكتبات العامة موظًفا في ذلن برنامج )
تقديم خدمات معلومات جغرافية تدعم من عمليات اتخاذ القرار السررررررررررليم في التوليع الجغرافي للمكتبات العامة، في حين 

اختيار أماكن ومواقع المكتبات العامة بمدينة بغداد تتحكم في ذلن توافر أماكن  أسرررفرت الدراسرررة عن توافر عشررروائية في
شررررررررا رة دون أية معايير في اختيار الموقع األصررررررررلح واألصرررررررروب للشواهر الطبيعية والكثافات البشرررررررررية من حوله. كما 

السرررررررركانية وتمتعها بالمدارس  ( أربع بلديات لمدينة بغداد على الر م من كثافتها4أظهرت عدم توافر مكتبات عامة في )
واألحياء التي تضمها بما ساعد على عزوف قاطني هذه البلديات من ارتياد المكتبات العامة المتاحة بالبلديات األخرى، 

 خاصة في ظل صعوبة الوصول إليها وهو ما يجب مراعاته عند تحديد واختيار الموقع األنسب لبنائها وإقامتها.
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( في المكتبررات المتنقلررة بررالمملكررة GPSتطبيق النشررام العررالمي لتحررديررد الموقع ) (2017)عثمــار، كررذلررن تنرراول 
 –العربية السررررررعودية، حيث وضررررررعت تصررررررور السررررررتخدامها في المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة الملن عبد العزيز العامة 

اء مدينة الرياض، واالستفادة بالرياض، بما يساعد جمهور المستفيدين من سرعة الوصول إلى أماكن تواجدها داخل أحي
المثلى من خدماتها ب قل جهد ممكن. كما اسرررررررررررررتعرضرررررررررررررت الدراسرررررررررررررة ألهم النماذج العالمية التي اعتمدت على تقنيات 

( فيمررا تقرردمرره من خرردمررات بررالمكتبررات المتنقلررة ممثلررة في معلومررات GPSوتطبيقررات النشررام العررالمي لتحررديررد المواقع )
بكل محطة، وما تشمله من مصادر للمعلومات وخدمات المستفيدين كخدمة االنترنت  محطات انتشارها وأوقات تواجدها

(، وخدمات االطالع الداخلي واإلعارة، واسفرت الدراسة عن تحديد متطلبات تفعيل نشام تحديد المواقع Wi-Fiالمتنقل )
(GPS بالمكتبات المتنقلة ممثلة في: توفير نقطة اتصرررال مسرررتمرة بشررربكة اإلنترنت، و ) جهال اسرررتقبال إشرررارةGPS  من

األقمار الصرررررررناعية، ومحطة مراقبة أرضرررررررية، وأجهزة حاسررررررربات محمولة للقائمين على المكتبات المتنقلة ومسرررررررتخدميها، 
وكذلن أشارت إلى أهمية توافر عنصر بشري متخصص في نشم المعلومات الجغرافية لمتابعة سير عمل النشام وتقديم 

 هور مستخدمي المكتبات المتنقلة.الدعم واإلرشاد الاللمين لجم

إلى إجراء مراجعة شررررررررررررراملة وتقييم للتوليعات الجغرافية لمواقع مباني  (2017)الزهيري و نعمار، وهدفت دراسرررررررررررررة 
( خمسرررررررة عشررررررررة مكتبة عامة، اعتماًدا على برنامج نشم المعلومات 15المكتبات العامة في مدينة بغداد والبالغ قوامها )

( لتحديد مدى مطابقتها Spatial Statistics Toolsمن أدوات التحليل اإلحصررررررررررررررائي المكاني ) الجغرافية وما تتيحه
للمعايير الدولية، مع وضرررررررع توصررررررريات موجهة للجهات المختصرررررررة لتحسرررررررين كفاءة توليع المكتبات العامة في محافشة 

وتحديد المتوسرررررررررررررط ا المركز المكاني  بغداد. حيث قاما الباحثان بقياس التوليعات الجغرافية للمكتبات العامة بالمحافشة
(Mean Center( لها والذي حدد بين إحداثيات خطي )X441159(شرررًقا و )Y3688825(شررمااًل و )X441159 )

(، وفًقا لما هو معمواًل Latitude( إلى خط العرض )Y(، والرمز )Longitude( إلى خط الطول )Xحيث يشير الرمز )
( تسع 9(. وأسفرت الدراسة عن جملة من النتائج من بينها أن عدد )GPSفية العالمية )به معايير تحديد المواقع الجغرا
%( متمركزة في وسررررررط مدينة بغداد. وأوصررررررت بضرررررررورة اسررررررتخدام نشم المعلومات 60مكتبات عامة بما يمثل نسرررررربة )

تناسرًبا لبناء وإقامة مكتبات  الجغرافية في رصرد وتحديد النمو السركاني والعمراني من أجل تحديد واختيار األماكن األكثر
عامة بها، مع ضرورة االستفادة من هذه البرمجيات في وضع الخطط التنموية المناسبة من قبل متخذي القرار والجهات 

 المسؤولة عن المكتبات العامة بالعراق.

المكانية المتاحة ( دراسرررة مسرررحية حول الخدمات الجغرافية و 2018تارا الوند، وناثار بيكيليك، كما أجرى كل من )
( سبعة وعشرون عنصًرا عبر البريد اإللكتروني 27بمكتبات المؤسسات األكاديمية، وتم توليعهم الستبانة احتوت على )

( من راسررراء األقسرررام األكاديمية ومسرررتخدمي نشم المعلومات الجغرافية من أعضررراء هيئة التدريت والطالب 225لعدد )
بالواليات المتحدة األمريكية، لتحديد وتقييم االحتياجات الحالية  –والية بنسرررررررررررررلفانيا  والموظفين بالحرم الجامعي بجامعة
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(. وأسررررررفرت االسررررررتجابات Geospatial Servicesوالمسررررررتقبلية لهم بما يسرررررراهم في تطوير وتنفيذ الخدمات المكانية )
يات وتطبيقات نشم المعلومات الواردة إليهم عن أن أكثر ما يفضرررررررررله الجمهور حالًيا هو الوصرررررررررول المباشرررررررررر إلى برمج

الجغرافية المتاحة على الويب، واسرررررتكشررررراف ما تقدمه من خيارات وبيانات مكانية للمعالم المختلفة )الحكومية والخدمية( 
المحاطة بهم، كما أشررارت إلى أهمية هذه البرمجيات في العمليات التعليمية لجمهور رواد ومسررتفيدي المكتبة من طالب 

ظهرت توافر توجه قوي نحو اعتماد البيانات الجيوفضرررررررائية في التخصرررررررصرررررررات األكاديمية الجديدة ك حد الجامعة. كما أ
 .(LaLonde & Piekielek, 2018)األشكال الحديثة الستخدامات نشم المعلومات الجغرافية 

 مناقشة اإلنتاج الفكري وأدا الموضوع: 1/10/3
واسرررتعراض اإلنتاج الفكري )العالمي والعربي( عن توافر تنوع ملحور فيما تناولته الدراسرررات  أسرررفرت عمليات مسرررح

والبحوث العلمية من محاور موضرررروعية وتطبيقية حول توظيف واسررررتثمار إمكانات نشم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها 
فقها وخدماتها المختلفة، وقد أمكن للباحث المختلفة بمؤسررررررسررررررات المكتبات والمعلومات لتحقيق االسررررررتفادة المثلى من مرا

 ( ستة محاور على النحو التالي:6حصر ذلن في )

 تقديم خدمات مرجعية قائمة على البيانات المكانية وتعزيز عمليات البحث الجغرافي بالفهارس اآللية. (1

 المستقبلية. التحليل المكاني لمبنى المكتبة واإلدارة الفعالة لمرافقه، وعمليات التخطيط والتطوير (2

 تحليل ومتابعة مجموعات المكتبة وتقييمها، وتحديد أماكن حفشها الداخلي بمبنى المكتبة وقاعاته. (3

 تتبع أنشطة وفاعليات جمهور مستخدمي المكتبة وتقييم استخدامهم لمجموعاتها ومرافقها المختلفة. (4

 ة وكيفية الوصول ألفرعها المختلفة.توجيه وإرشاد جمهور المستفيدين إلى المواقع الجغرافية لمبنى المكتب (5

 رصد وتقييم تطبيقات نشم المعلومات الجغرافية المستخدمة داخل مؤسسات المكتبات والقائمين عليها. (6

ور م توافر العديد من الدراسرات العالمية والعربية المتخصرصرة والتي تناولت تطبيقات نشم المعلومات الجغرافية في 
وفًقا لعمليات مسرررررح اإلنتاج الفكري  –لومات؛ إال أن دراسرررررة الباحث هي الدراسرررررة األولى علوم المكتبات ودراسرررررات المع

التي تعرضت وتناولت بالبحث والدراسة للمؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات  –العالمي والعربي التي أتمها الباحث 
ة بواحدة من أشررررررررهر منصررررررررات نشم ومراكز المعلومات العربية ورصررررررررد وحصررررررررر معلوماتها المكانية والوصررررررررفية المتاح

المعلومات الجغرافية المبنية على الويب وأكثرها شرريوًعا وألفة بين جمهور المسررتخدمين وهي )منصررة خرائط جوجل(. ما 
يجعل من دراسررررررة الباحث حلقة تسررررررتكمل بها الدراسررررررات التطبيقات لنشم المعلومات الجغرافية في مؤسررررررسررررررات المكتبات 

 لفجوة العلمية بها.ومراكز المعلومات، لسد ا

ا: اإلطار النظري   ثانيا

يف تصررررررررل إلى المكان الذي تر ب في الذهاب إليه وليارته؟ هذا التسرررررررراال هو ما دفع إلى تطوير واحدة من أهم ك
خدمات نشم المعلومات والمالحة الجغرافية وأكثرها فائدة واسررررررررررتخداًما عبر مسررررررررررتخدمي شرررررررررربكة اإلنترنت العالمية، إنها 
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جوجل العالمية" التي يتم استخدامها بشكل دائم من ِقَبل مرررررررراليين األشخاص ذوي الر بة في معرفة مكان "منصة خرائط 
 تواجدهم الحالي، واإللمام بكيفية وطرق الوصول إلى أماكنهم المفضلة التي ير بون بالذهاب إليها والتخطيط لزيارتها. 

افية والخرائط الرقمية المتاحة على شررررربكة الويب، فكم فمن الصرررررعب تخيل العالم قبل خدمات نشم المعلومات الجغر 
منا حالًيا لديه القدرة على التنقل اعتماًدا على الخرائط التخطيطية المطبوعة؟، أو قادًرا على تذكر الطرق التي سرررررررررررررلكها 

تنقله للسررؤال خالل رحالته ولياراته المختلفة للمعالم واألماكن من حوله بشرركل دقيق؟، أو أضررطر للتوقف خالل رحلته و 
عن الطرق التي يجب سررررررررلكها للوصررررررررول إلى مكان  ايته النهائية، دون أن يجد بعض الحرج، أو أكتشررررررررف أنه ضررررررررل 
الطريق الصرررررحيح الحًقا؟ لقد  يرت منصرررررة خرائط جوجل كل ذلن؛ ف صررررربح الشرررررخص قادًرا على "رسرررررم رحلته وتحديد 

ات أو مؤسررسررات وتحديد أماكنها بدقة فائقة، وكل ذلن قبل الطرق األنسررب واألسرررع ومعرفة ما يتاح بها من معالم وخدم
، من خالل اسرررررررررررررتخدام تطبيقات نشم المعلومات الجغرافية (Miller, 2011, p. 21) مغادرة منزله أو موطنه الحالي"

لفررة لقطرراع عريض من جمهور المبنيررة على الويررب عررامررة، وبشررررررررررررركررل خرراص منصرررررررررررررررة خرائط جوجررل كونهررا األكثر أ
 المستخدمين حالًيا. 

 التطور التاريخح لمنصات نظم المعلومات الجغرافية المتاحة على الويب: 2/1
من خالل شرررررررررررررركررة 1967لقررد برردأت أولى المحرراوالت في تقررديم خرردمررات الخرائط عبر اإلنترنررت في برردايررة عررام 

(Cartographic Services( التابعة لشركة )R.R. Donnelley & Sons وهي شركة متخصصة ذات خبرة كبيرة )
في رسررررررم الخرائط التقليدية ألول عقدين من الزمان، إال أنها "بدأت في وضررررررع خرائطها على أجهزة الحاسررررررب اآللي في 

 .(Chang, 2016, p. 12) م( وهو ما مثل النواة األولى لنشم المعلومات الجغرافية"1985منتصف الثمانينات )

 GeoSystemsانفصرررررررلت خدمات رسرررررررم الخرائط الرقمية بالشرررررررركة لتسرررررررتقل عنها في شرررررررركة ) 1994وفي عام 
Global Corporation تحت مسررررررررمى 1996( التي أطلقت "أول منتج للخرائط المتاحة عبر شرررررررربكة اإلنترنت في عام

(MapQuestحيث أتيح به إمكانية إنتاج خرائط رقمية فورية ،) (Real-Time Maps لالسرررررتخدامات المتعددة عبر )
، بما جعله المنتج األكثر شرررهرة في ذلن الوقت. وقد سررراعد (Fu & Sun, 2011, p. 9) متصرررفحات الويب المختلفة"

لم صرررررناعة الخرائط ( لالسرررررتفادة من شرررررعبية عالمتها التجارية في عاMapQuestذلن على تغيير اسرررررم الشرررررركة إلى )
 (.America Onlineم استحوذت عليها شركة )2000الرقمية، إال أنه في عام 

وكانت السرررررررررررنوات القليلة الماضرررررررررررية ثورية للتكنولوجيا الجغرافية والمعلومات المكانية، فلقد  يرت تطبيقات الخرائط 
مات الجغرافية وقواعد البيانات ( صررررررررناعة نشم المعلو Web-based Mapping Applicationsالقائمة على الويب )

( Google Earthالمكانية بشكل جذري، فعلى سبيل المثال: "يحتوي برنامج األرض المطور من خالل شركة جوجل )
، كما أن لغة البرمجة التي يسرررررتخدمها (Macfarlane & Rodgers, 2008) على ماليين المسرررررتخدمين حول العالم"
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( أكثر دقة GPSبر معياًر دولًيا لغيره من نشم المعلومات الجغرافية الحديثة. وأصرررررررربح نشام تحديد المواقع العالمي )تعت
 ( التطور الزمني لمنصات نشم المعلومات الجغرافية المتاحة على الويب7من أي وقت مضى، ويعكت الشكل رقم )

 
 ت الجغرافية المتاحة على الويب(: الخط الزمنح لتطور منصات نظم المعلوما7شكل رقم )

 ) ,p. 2017Veenendaal, Brovelli, & Li ,4(: المصدر

ما تراجعت القيود التي كانت مفروضرررررررررررررة على إمكانيات الوصرررررررررررررول إلى هذه النوعية من المعلومات )المعلومات ك
ورات تعني أن بناء وتقاسرررررررررررررم الموارد القائم على اسرررررررررررررتخدام نشم المكانية( من قبل أفراد الجمهور العام. كل هذه التط

المعلومات الجغرافية المتاحة عبر شررربكة الويب قد أصررربح أمًرا ضررررورًيا في كل وقت ولكافة البشرررر باختالف متطلباتهم 
 & Luaces)واهتمرررامررراتهم الحيررراتيرررة المختلفرررة )الثقرررافيرررة، والتعليميرررة، والمهنيرررة، والترفيهيرررة .. الخ( على السرررررررررررررواء 

Karimipour, 2018)( فقد سرررررراهمت واجهة برمجة تطبيقات الخرائط المقدمة من شررررررركة جوجل .Google Maps 
API ،في دعم العديد من خدمات المعلومات الجغرافية المقدمة عبر منصررررررررررررررات مزودي خدمات الجمهور المختلفة )

 ها:واستثمارها بمجاالت متعددة من بين

 .علم الخرائط، ودراسات سطح الكرة األرضية 
 .)توثيق أماكن وخطوط الخدمات العامة )المياه، والكهرباء، الهاتف، الغال ... الخ 
 .دراسات علوم األرض وما يتعلق بها من المعادن والنفط والغال 
 .المجاالت الحيوية كدراسات البيئة والتلوث، والصحة العامة والزراعة والصناعة 
 طة التسويق والتجارة والسفر والسياحة بمختلف أنواعها.أنش 
 .التجمعات السكانية والبنية التحتية والمواصالت وخدمات الطوارئ واإلنقاذ 
 .مجاالت الجغرافيا السياسية والعسكرية واألمنية 
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 استخدامات نظم المعلومات الجغرافية المتاحة على الويب بالمكتبات ومراكز المعلومات: 2/2
كن مؤسرررررررررررررسرررررررررررررات المكتبات والمعلومات بعيدة عن اسرررررررررررررتثمار تقنيات نشم المعلومات الجغرافية في العديد من لم ت

( عدة 2012إيفا دودســــــــورث، وأندرو نيكلســــــــور، العمليات والمهام واألنشرررررررررررطة التي تقوم عليها، فقد حدد كل من )
 استخدامات لنشم المعلومات الجغرافية بالمكتبات الجامعية وهي:

ات اإلرشررررررادية للمكتبة، واإلجابة عن األسررررررئلة المرجعية ذات الطابع الجغرافي، وتوفير المعلومات المكانية، "التعليم
والترويج والتسررررويق للمكتبة ومصررررادرها، مع توفير نقاط وصررررول جغرافية لمصررررادر المعلومات بها ككشررررافات المعلومات 

 (Dodsworth & Nicholson, 2012, p. 103)الجغرافية، وفهارس الخرائط، واألطالت الجغرافية". 

 
 (: استخدام منصة خرائط جوجل لعرض نتائج الب   بفهارس مكتبات جامعة مينيسوتا8شكل رقم )

 )Johnston & Jensen, 2009(: المصدر

بالواليات  –( University of Minnesota Librariesيسرررررررررررروتا )ذلن ما قام به فريق أمناء مكتبات جامعة مينك
 Google Mapsلربط تسرررررررررررررجيالت الفهرس اإللكتروني بواجهة برمجة تطبيقات خرائط جوجل ) –المتحدة األمريكية 

API( بما أمكنهم من عرض تسررررجيالت الفهرسررررة المقروءة آليا ،)MARC الناتجة عن عمليات البحث بنسررررق جغرافي )
(Geospatial )–( 8كما هو موضرررررح بالشررررركل رقم )–  يتيح طرق أسرررررهل في عمليات البحث والوصرررررول إلى مصرررررادر

لة المكانية باالحتياجات البحثية لجمهور مسرررررررررررررتخدمي الفهرس اإللكتروني لمكتبات الجامعة.  المعلومات ذات الصررررررررررررر
(Johnston & Jensen, 2009) 
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 الستخدامات خرائط جوجل فح اإلشار  إلى أفرع المكتبة )مكتبات جامعة جزر الهند الغربية( (: نموذج9شكل رقم )

 (https://goo.gl/i8RMGHمنتجع منى ) –: مكتبات جزر الهند الغربية المصدر

 ,Google Maps, MapQuestقد اعتمدت مؤسسات المكتبات على ما تتيحه منصات الخرائط التفاعلية مثل )ل
Yahoo Maps)  من إمكانات في إتاحة خريطة رقمية تشررررير إلى "مكان تواجدها بصررررفحات موقعها اإللكتروني المتاح

. (Jacobsen, 2008)على شبكة الويب كصفحة )أين نحن( لتمكين لوارها من التعرف على عنوانها والوصول إليها" 
رض معلومات لكل فرع منها ك وقات العمل، والعطالت الرسررررررررمية، وصررررررررور ولإلشررررررررارة إلى أفرعها وأماكن توافرها مع ع

 (.9للمبنى الخارجي، وبيانات االتصال بالمسؤولين كما يوضحه الشكل رقم )

 إمكانات تسجيل وإضافة معلومات المؤشرات الجغرافية بمنصة خرائط جوجل العالمية: 2/3
ة للقائمين على مؤسررررررسررررررات األعمال، والمسررررررتخدمين تتيح منصررررررة خرائط جوجل إمكانات وإجراءات سررررررهلة وسررررررريع

وذلن خالل اسرررتيفاء  –المفقودة بمنصرررة خرائط جوجل  –النهائيين لها بإضرررافة بيانات مؤسرررسررراتهم أو أماكنهم المفضرررلة 
وتحتوي على العناصررر  –( 10انشر الشركل رقم ) –اسرتمارة التسرجيل اإللكترونية متاحة عبر واجهة االسرتخدام النهائية 

سرراسررية لمعلومات المؤسررسررة ونشرراطها وبيانات االتصررال بها ومعلومات الوصررول إلى مقرها الجغرافي، ويتم ذلن وفًقا األ
 لإلجراءات التالية:

 (.maps.google.comليارة الموقع الرسمي لمنصة خرائط جوجل العالمية ) -

لتوثيق عمليات الدخول ( Google User Accountتسرررجيل الدخول بحسررراب المسرررتخدم على منصرررة خدمات جوجل ) -
 وتسجيل بيانات ومعلومات المؤسسة.

 ( عبر قائمة الخدمات الرئيسية بمنصة خرائط جوجل.Add a Missing Placeاالختيار لتبويب إضافة مكان مفقود ) -

 استيفاء عناصر االستمارة اإللكترونية والتي تحتوي على نوعين من البيانات  -

o ليات التسررررجيل وهي: اسررررم المؤسررررسررررة، الفئة، موقعها الجغرافي )يتم اختياره من على البيانات األسرررراسررررية )المطلوبة( لعم
 الخريطة الرقمية(.
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o  ،)البيانات اإلضرررررررافية ) ير إلزامية لعمليات التسرررررررجيل( وهي: أوقات العمل )سررررررراعات وأيام العمل واإلجالات الرسرررررررمية
ريخ االفتتاح والت سرريت، صررورة رقمية، توثيق واعتماد بيانات االتصررال الهاتفي، الموقع اإللكتروني على شرربكة الويب، تا

 الملكية.

 الضغط على أمر تسجيلاإرسال بعد إتمام عملية تسجيل البيانات. -

يتم مراجعة المعلومات عبر إدارة منصرررررررررررة خرائط جوجل، ومن ثم إفادة المسرررررررررررتخدم فور إظهارها على الخريطة الرقمية  -
 لمنصة جوجل العالمية.

 
 تمار  تسجيل وإضافة المؤسسات والمعالم المكانية بمنصة خرائط جوجل العالمية( اس10شكل رقم )

ما يؤخذ على هذه اإلجراءات بمنصررررة خرائط جوجل؛ أنها متاحة لكافة مسررررتخدمي المنصررررة سررررواء من المسررررتخدم و 
ات مؤسسة ما النهائي أو من أصحاب مؤسسات األعمال على السواء، بما يسمح للمستخدم العام تعديل أو إضافة بيان

أو علم جغرافي دون الرجوع للقائمين على إدارته وامتالكه. إال أنه على الجانب األخر تتيح منصررررررررة خرائط جوجل عدة 
( Claim this Businessإمكانات لتوثيق واعتماد ملكية المؤشرررات الجغرافية التي تم طرحها ضررمن خرائطها الرقمية )

مؤسرررررسرررررة والقائمين عليها، في حالة تقديم ما يثبت ذلن من مسرررررتندات وإجراءات لتكون إدارة معلوماتها مقتصررررررة على ال
 تحددها إدارة منصة خرائط جوجل إلثبات ملكيتهم للمؤشر الجغرافي الخاص بهم.

 إشكاليات تواجه المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية: 2/4
رة إلى المكتبات كمؤسرسرات وإلى العديد من مؤسرسرات ذات النشراط المختلف " لإلشرامكتبةاسرتخدام مصرطلحات تسرمية " -

مثل: القرطاسرررررررررية، مكاتب التصررررررررروير، متاجر الكتب، منفذ البيع المختلفة، بما يعوق من عمليات البحث واالسرررررررررترجاع 
 الصحيحة لمؤشرات مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية.

تعبير عن مؤسرررررسرررررات المكتبات ومراكز المعلومات ضرررررمن بيانات المؤشررررررات شررررريوع اسرررررتخدام مسرررررميات  ير رسرررررمية لل -
 الجغرافية الدالة إلى أماكن تواجدها بمنصة خرائط جوجل، خاصة ما يتم تسجيله وأضافته من قبل جمهور عام.
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ة وطنية، عدم إدراج المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات ضمن الفئة التصنيفية الصحيحة )مكتب -
مكتبات عامة، مكتبة جامعية ... الخ( مما أوجد تشررررررررتت ملحور لها ويمثل فوضررررررررى في عمليات البحث المعتمدة على 

 الفئة والتصنيف كنقطة وصول سهلة مباشرة للمؤسسات المتاحة حولهم.

مة أو الضرورية )على خلو المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية من بعض البيانات الالل  -
سررربيل المثال: الرمز البريدي، ورقم الهاتف، والعنوان الرسرررمي ... الخ( ضرررمن ما يتاح من معلومات بمؤشررررها الجغرافي 

 إذ أدى ذلن إلى عدم دقة معلومات االتصال بها.

رائط جوجل، بما أدى عدم اهتمام مؤسررسررات المكتبات ومراكز المعلومات بتوافر مؤشرررات جغرافية مملوكة رسررمًيا لها بخ -
فرع الزاوية  -إلى توافر أكثر من محدد جغرافي لنفت ذات المكتبة ومركز المعلومات، مثال ذلن مكتبة مصررررررررررر العامة 

 الحمراء:

 https://goo.gl/maps/fpAZqjLHk9x 
 https://goo.gl/maps/zhrjACah9is 
 https://goo.gl/maps/egwdeypUcq52 
 https://goo.gl/maps/9zxM6xxDhYC2 
وذلن ناتًجا عن صرررررررررررريا ة وتكوين المؤشررررررررررررر الجغرافي للمكتبة أو مركز المعلومات من ِقَبل جمهور مسررررررررررررتخدميها 
ولوارها، ودون حرصرررررررررها على إثبات ملكيته وإدارة معلوماته المكانية والوصرررررررررفية بشررررررررركل منتشم، ور م أن المؤشررررررررررات 

أنه قد سرربب ذلن تشررتت للمعلومات المكانية والوصررفية للمكتبة  الجغرافية المتكررة عادة تكون متقاربة في احداثياتها، إال
 ومركز المعلومات، وتشتت ما يطرح حولها من مساهمات لجمهور لوارها ومستخدمي منصة خرائط جوجل.

ا: اإلطار العملي
ا
 ثالث

 التوزيع الجغرافح للمؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية: 3/1
المكتبات ومراكز المعلومات بالدول العربية في توافر مؤشررررررررات جغرافية لها ضرررررررمن منصرررررررة خرائط جوجل  تفاوتت

جمهورية أكثر الدول التي تم رصرررررررررررد مؤشررررررررررررات جغرافية لمكتباتها وهي كل من ) –( 2العالمية، ويعكت الجدول رقم )
( خمسررررة وثمانون مؤشررررر 85الدراسررررة ) بالرتب األعلى، حيث رصرررردت المملكة العربية الســـعودية(ثم ) مصـــر العربية(

( ثالث وثمانون مؤشر للمكتبات السعودية بنسبة 83[؛ كما تم رصد )%25.4جغرافي للمكتبات المصرية مثلوا نسبة ]
 [ من إجمالي ما تم حصره ضمن عمليات المسح الميداني لمنصة خرائط جوجل.24.8%]

 

 

 

 مراكز المعلومات وفًقا للدول العربية(: توزيع المؤشرات الجغرافية للمكتبات و 2جدول رقم )
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( مكتبة بدولة الكويت 27( مكتبة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، و)28ي حين رصررررردت عمليات المسرررررح الميداني لعدد )ف

( فقط بكل من تونت، 1%[ بقليل. كما أنه لم يتوافر سرررررررروى مؤشررررررررر جغرافي واحد )8.0ممثلة كل منهما بنسرررررررربة تتخطى ]
%[ من إجمالي مجتمع دراسرررررررة الباحث للمؤشررررررررات الجغرافية لمؤسرررررررسرررررررات 0.3ممثل كل منها بنسررررررربة ] وفلسرررررررطين المحتلة

 المكتبات ومراكز المعلومات العربية المتاحة ضمن منصة خرائط جوجل العالمية.

 التوزيع النوعح للمؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية: 3/2
سرررة من المؤشررررات الجغرافية لمؤسرررسرررات المكتبات ومراكز المعلومات وفًقا لنوع المكتبة ومركز تنوعت مفردات الدرا

المعلومات )وطنية، وعامة، ومتخصررررررررررررصررررررررررررة، وأكاديمية، وأطفال، مركز معلومات، أخرى( وتوليعاتها المكانية بخريطة 
( هي األكثر تمثياًل تبات العامةالمك(، حيث أسرررررررررررررفرت النتائج عن أن )3الدول العربية، وهو ما عكسررررررررررررره الجدول رقم )

%[ من إجمالي مفردات مجتمع الدراسرررررررررة. وهو ما يرجعه 54.3وتواجًدا عبر منصرررررررررة خرائط جوجل إذ مثلت بنسررررررررربة ]
الباحث بكونها األوسررع نطاًقا واألكثر اسررتخداًما من قبل الجمهور العام باختالف توجهاتهم وفئاتهم العلمية واإليديولوجية 

 ليمية، بما أثر إيجابًيا على توافر مؤشرات جغرافية لها بمنصة خرائط جوجل.والثقافية والتع

 (: التوزيع النوعح للمؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية3جدول رقم )

 عامة لفئات النوعيةا
أكادي
 مية

متخ
 صصة

وطن
 ية

أطف
 ال

 مركز
 معلومات

 أخر  
اإلجم
 الح

عدد المؤشرات 
 فيةالجغرا

182 97 25 12 11 7 1 
33
5 

 النسبة المئوية
54.3
0% 

29.0
0% 

7.5
0% 

3.6
0% 

3.3
0% 

2.10% 
0.3
0% 

10
0% 

%[ وقد ساعدها في ذلن توافر مؤشرات جغرافية للجامعات 29( التي مثلت بنسبة ]المكتبات الجامعيةوأتى بعدها )
منصررررررررة خرائط جوجل العالمية بهذه الفئات من التي تتبعها، هذا فضرررررررراًل عن اهتمام الطالب والباحثين من مسررررررررتخدمي 

المكتبات البحثية واألكاديمية بما عزل من توافر مؤشرررراتها الجغرافية وإتاحة معلوماتها المكانية بمنصرررة جوجل العالمية. 
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نية ( فلم ترصرد الدراسرة الميدامركز المعلوماتفي حين أن أقل أنواع مؤسرسرات المكتبات ومراكز المعلومات تمثياًل هي )
فقط لم يتم تحديد تبعيتها  مكتبة واحد %[، كما توافرت 2.10( سرربعة مراكز للمعلومات فقط مثلوا نسرربة ]7سرروى عدد )

%[ من جملة مفردات مجتمع دراسررررررة 0.30ومثلت بنسرررررربة ] –( أخر  قد تم إدراجها تحت فئة ) –اإلدارية وفئتها النوعية
 مراكز المعلومات العربية المتاحة ضمن منصة خرائط جوجل.الباحث للمؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات و 

 عناصر معلومات المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية: 3/3
تتيح منصرررة خرائط جوجل معلومات حول المؤشررررات الجغرافية لمؤسرررسرررات األعمال المتاحة بها، وتهدف جملة هذه 

سسة وسبل االتصال بها والتواصل معها، ومكان تواجدها أو موقعها الجغرافي وفًقا للنشام المعلومات إلى التعريم بالمؤ 
تتم تعبئة واسررررتيفاء هذه البيانات من قبل جمهور مسررررتخدمي  –(. من الجدير بالذكر أنه GPSالعالمي لتحديد المواقع )

ور لوارها ومسرررتخدمي المنصرررة على منصرررة خرائط جوجل سرررواء أرباب العمل والقائمين على المؤسرررسرررة ذاتها، أو جمه
 السواء، مع توافر إمكانية توثيق ملكية المؤشر الجغرافي ومعلوماته من قبل المؤسسات وأصحاب العمل فقط.

عناصررررررر المؤشرررررررات الجغرافية التي تم رصرررررردها وحصرررررررها ومدى توافرها بمؤسررررررسررررررات  –( 4ويعكت الجدول رقم )
( الخاص بالمكتبة ومراكز المعلومات بشرركل االسم/المسمىتم تمثيل عنصررر )المكتبات ومراكز المعلومات العربية، فقد 

%[، وذلن نتيجة لكونه عنصررر إلزامي إلتمام عمليات تسررجيل وحفظ  100كامل بمفردات مجتمع الدراسررة ممثل نسرربة ]
 معلومات المؤشر الجغرافي بمنصة خرائط جوجل العالمية.

 ة للمكتبات ومراكز المعلومات العربية المتاحة بخرائط جوجل (: معلومات المؤشرات الجغرافي4جدول رقم )

 العدد ناصر معلومات المؤشرات الجغرافيةع
النسبة 
 المئوية

 %100.00 335 االسم / المسمى

 %97.91 328 العنوار الرسمح

 %88.06 295 اقتراح التعديالت

 271 80.90% (Q&Aخدمة األسئلة واإلجابات )

 %79.10 265 بةفئة المؤسسة / المكت

 %76.72 257 الرمز المستخدم للتعبير عن المؤسسة

 %64.48 216 الصور الفوتويرافية

 %56.72 190 الهاتف الرسمح

 %56.12 188 أيام / مواعيد العمل

 %40.60 136 الموقع اإللكترونح الرسمح
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 العدد ناصر معلومات المؤشرات الجغرافيةع
النسبة 
 المئوية

 %30.15 101 نتائج شبكة الويب الخاصة بها

 %21.49 72 متوسط وقت الزيار 

 %8.36 28 إثبات الملكية للم دد

 %3.28 11 معلومات وحقائق

 %1.19 4 تاريخ التأسيس

 %0.60 2 ملفات فيديو

 %0.30 1 سمات وميزات المبنى

في حين أتت العناصر التعريفية المدرجة ضمن بيانات المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات 
بياناتها خاصررة تلن البيانات الغير الزامية في عمليات تكوين وتسررجيل المؤشررر الجغرافي، متنوعة ومتفاوتة في اسررتكمال 
( الذي يعكت مسمى الدولة، والمحافشة ا المقاطعة، والمدينة والشارع الذي العنوار الرسمححيث كان أكثرها توافًرا هو )

غرافي على العنوان الرسرررمي للمكتبة ومحقًقا ( ثالثمائة وثمانية وعشررررون مؤشرررر ج328تتواجد به المكتبة، فقد احتوت )
( والذي لم يذكر سررررروى ضرررررمن مؤشرررررر ســــمات ومميزات المبنى%[، في حين أقلها توافًرا هو عنصرررررر )97.91نسررررربة ]
%[ فقط من جملة عناصررر معلومات مجتمع الدراسررة بشررقها الوصررفي 0.30( فقط، وتم تمثيله بنسرربة ]1) واحدجغرافي 

 سات المكتبات ومراكز المعلومات العربية المتاحة بمنصة خرائط جوجل.للمؤشرات الجغرافية لمؤس

(، فئة المؤسررسررة ا المكتبة، Q&Aوأسررفرت الدراسررة عن أن عناصررر: اقتراح التعديالت، خدمة األسررئلة واإلجابات )
ي أكثر العناصر ه –الرمز المستخدم للتعبير عن المؤسسة، الصور الفوتو رافية، الهاتف الرسمي، أيام ا مواعيد العمل 

%[ من جملة مفردات مجتمع الدراسرررررة ما يعكت 50.00توافًرا بالمؤشررررررات الجغرافية إذ مثلت كل منها بنسررررربة تخطت ]
حرص القائمين بتكوين وإتاحة معلومات المؤشررررات الجغرافية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية على تسرررجيلها ضرررمن 

ذلن ألهميتها في تحقيق التعريم الجيد بمؤسرررررررررررسرررررررررررات المكتبات ومراكز المعلومات الوصرررررررررررفية الخاصرررررررررررة بها، ويرجع 
 المعلومات من جانب، وما لها من دور فعال في مساعدة الجمهور على تخطيطهم لزيارتها وتمكينهم من الوصول لها.

 بية:االقتراحات والتوصيات المشار لها بالمؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العر  3/4
تتيح منصررررررة خرائط جوجل اقتراحات حول اسررررررتكمال بيانات ومعلومات مؤسررررررسررررررات األعمال لتعزيز فرص التعرف 
عليها والتواصررل معها من قبل جمهور مسررتخدمي المنصررة، وإلثراء معلومات مؤشررراتها الجغرافية، وأسررفرت الدراسررة إلى 
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البيانات المفقودة بالمؤشرررررات الجغرافية لمؤسررررسررررات  أن أكثر التوصرررريات واالقتراحات التي تعرضررررها المنصررررة السررررتكمال
 (.5المكتبات ومراكز المعلومات العربية هي الموضحة بالجدول رقم )

 (: اقتراحات وتوصيات تختص بالمؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات5جدول رقم )

 متاح لعنصرا

النسبة 
 المئوية

 )للمتاح(

 مفقود

)توصية 
 (بإضافتها

النسبة 
المئوية 
 )للمفقود(

اإلجما
 لح

وثق ملكية العمل / 
 المؤسسة

28 8.36% 307 
91.64

% 
100.
0% 

 136 أضف موقع الويب
40.60

% 
199 

59.40
% 

100.
0% 

 190 أضف رقم الهاتف
56.72

% 
145 

43.28
% 

100.
0% 

 188 أضف ساعات العمل
56.12

% 
147 

43.88
% 

100.
0% 

 216 أضف صور 
64.48

% 
119 

35.52
% 

100.
0% 

 265 أضف الفئة الموضوعية
79.10

% 
70 

20.90
% 

100.
0% 

 114 اإلجمـــــالح
34.03

% 
221 

65.97
% 

100
% 

حيث كانت أكثر االقتراحات والتوصيات حول إتمام عمليات توثيق ملكية المؤشر الجغرافي وإدارة معلوماته من قبل 
( ثالثمائة وسرررربعة مؤشرررررات جغرافية 307م تتاح ضررررمن عدد )القائمين على المكتبة ومركز المعلومات أنفسررررهم، والتي ل

%[ مما جعلها على رأس التوصيات الناتجة عن دراسة الباحث أيًضا، خاصة لما تتيحه عمليات توثيق 91.64بنسبة ]
يرات وإدارة معلومات المؤشرررر الجغرافي من سرررالمة ودقة معلوماته، اسرررتمرارية تعزيته وتحديثه بشررركل منتشم وفًقا ألية تغ

تطرأ على المكتبة ومكان تواجدها، وينصرررررررررب ذلن أخيًرا في تحقيق اإلفادة المثلى لجمهور مسرررررررررتخدمي منصرررررررررة خرائط 
جوجل العالمية لتلبية احتياجاتهم اثناء تخطيطهم وتطلعهم لزيارة مؤسرررررررررررررسررررررررررررررات المكتبات ومراكز المعلومات وتمكين 

 وصولهم لها.
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( مئة وسرربعة وأربعون مؤشررر جغرافي خاص 147( لعدد )لعملســاعات اكذلن توافرت توصرريات بإضررافة عنصررر )
( مئة وثمانية وثمانون 188[، في حين أنه قد تم ذكره بعدد )43.88بمكتبة ومركز المعلومات أي ما يمثل بنسررررررررررررربة ]

%[. كما أظهرت الدارسرررررة أن أقل االقتراحات والتوصررررريات المقدمة لمؤسرررررسرررررات 56.12مؤشرررررر جغرافي ممثلة بنسررررربة ]
ت ومراكز المعلومات هي تلن المختصة بإدراج معلومات مؤشراتها الجغرافية ضمن أحد الفئات النوعية أو تحديد المكتبا

%[ 20.90( سرربعون مؤشررر جغرافي تم تمثيلهم بنسرربة ]70التصررنيف النوعي الذي تتبعه، حيث لم يتوافر ذلن ضررمن )
المعلومات العربية التي شررملتها الدراسررة في شررقها من جملة المؤشرررات الجغرافية الخاصررة بمؤسررسررات المكتبات ومراكز 

 الوصفي.

 الفئات والتصنيفات النوعية المدرج بها المؤشرات الجغرافية: 3/5
يتم توليع مؤسررسررات األعمال المدرجة ضررمن منصررة خرائط جوجل بفئات متعددة تعكت انتماء المؤسررسررة وما تقوم 

ن عمليات البحث واالسرررررررتكشررررررراف لما يسرررررررتهدفون ليارته من عليه من خدمات أو أعمال، مما ييسرررررررر على المسرررررررتخدمي
مؤسرررسرررات ومعالم تقع حولهم وفًقا الحتياجاتهم اليومية )الترفيهية، الخدمية، الثقافية، الشررررائية، المنتجات والمواد الغذائية 

تبات ومراكز ... الخ(. وقامت دراسرررررررة الباحث بالتعرف على الفئات المدرج بها المؤشررررررررات الجغرافية لمؤسرررررررسرررررررات المك
وكشرررفت الدراسرررة  –علًما ب نه يتم اختيار وتحديد الفئة من قبل القائمين بتسرررجيل بيانات المؤسرررسرررة  –المعلومات العربية 

عن تشررتت المؤشرررات الجغرافية للمكتبات العربية تحت فئات عامة أو ليسررت ذات صررلة بطبيعة عملها وعدم انضررباطها 
لمستقر عليها في علوم المكتبات والمعلومات ، وفًقا لما هو موضح بالجدول رقم في عكت األنواع الصحيحة واإلدارية ا

(6.) 

 (: الفئات المدرج بها المؤشرات الجغرافية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية6جدول رقم )
لفئة المدرج بها المؤشر ا

 الجغرافح
Categories 

عدد المؤشرات 
 الجغرافية

 النسبة المئوية

 Public Library 135 40.30% مكتبة عامة

 Library 125 37.31% مكتبة

 مكتبة جامعية
University 
Library 

32 9.55% 

 Unavailable 15 4.48% بدور تصنيف نوعح

 National Library 5 1.49% مكتبة وطنية
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لفئة المدرج بها المؤشر ا
 الجغرافح

Categories 
عدد المؤشرات 

 الجغرافية
 النسبة المئوية

 مكتب حكومح
Government 

Office 
5 1.49% 

 University 3 0.90% جامعة

 School 3 0.90% مدرسة

 مكتبة أطفال
Children’s 

Library 
2 0.60% 

 منظمة يير رب ية
Non-Profit 

Organization 
2 0.60% 

 Cultural Center 2 0.60% مركز ثقافح

 College 1 0.30% كلية

 خدمات معلومات
Information 
Services 

1 0.30% 

 مكتبة األطفال العامة
Public 

children's 
library 

1 0.30% 

 Mosque 1 0.30% مسجد

 مؤسسة ب وث
Research 

Foundation 
1 0.30% 

 مزود خدمات إنترنت
Internet Service 

Provider 
1 0.30% 

 %100 335 إجمالح المؤشرات الجغرافية

( دون تحديد نوعها أو تبعيتها اإلدارية مثل: )مكتبة عامة، مكتبةحيث أدرجت بصررررررررررررفة عامة لإلشررررررررررررارة إلى أنها )
مدرسية، جامعية، خاصة، مركز معلومات ... الخ(. في حين أدرجت مؤشرات أخرى ضمن فئات  متخصصة، وطنية،

مكتب حكومح، كلية، مســـجد، ليسرررررت ذات صرررررلة بالمكتبات ومراكز المعلومات أو ب هدافها وخدماتها الرئيسرررررية مثال: )
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الخدمات واألنشرررررطة التي ( وذلن ال يعكت لجمهور مسرررررتخدمي منصرررررة جوجل األعمال الوظيفية و مزود خدمات إنترنت
 تقوم عليها بشكلها الصحيح.

 Public -مكتبــة عــامــة وأكثر الفئررات المرردرج بهررا مؤشررررررررررررررات المكتبررات ومراكز المعلومررات العربيررة هي فئررة )
Library( حيث أدرجت بها )[ من مجتمع الدراسة. 40.30( مئة وخمسة وثالثون مؤشر جغرافي مثلت نسبة ]135%

شرررررات الجغرافية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية المتاحة بمنصررررة خرائط جوجل تحت عدة ويعكت ذلن تشررررتت المؤ 
 لها أو الجمهور المستهدف من خدماتها وأنشطتها. النوع الصحيحفئات ال تعكت 

ضررررررررررررررورة مراجعة القائمين على المكتبات ومراكز المعلومات العربيرة  ولمعالجة ذلك يقترح الباح  ال ل التالح:
نات مؤشراتها الجغرافية المتاحة بخرائط جوجل وضبط معلوماتها وتحديثها بشكل مستمر وفًقا ألية تغيرات تطرأ على بيا

المكتبة ومبناها ومرافقها، ويتم ذلن عبر تكوينهم لحسررررررابات رسررررررمية للكتبة بمنصررررررة خرائط جوجل وتقديم طلبات لحذف 
 ل نموذج الدعم الفني المتاحة بالمنصة.المؤشرات الجغرافية المتكررة أو  ير الصحيحة من خال

 أيام وساعات العمل الرسمية بالمكتبات ومراكز المعلومات العربية: 3/6
تتيح منصررررررة خرائط جوجل لمؤسررررررسررررررات األعمال تسررررررجيل أوقات عملها على مدار أيام األسرررررربوع )من السرررررربت إلى 

يارتها والوصول إليها واالستفادة من خدماتها. الجمعة( لمساعدة جمهور مستخدمي المنصة في تحديد الوقت األنسب لز 
وقد تنوعت المعلومات الزمنية التي اشرررتملت عليها المؤشررررات الجغرافية لمؤسرررسرررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية 
 في تحديد مواعيد عملها واألوقات الرسررمية السررتقبال جمهور مسررتخدميها ولوارها بما يسرراندهم في تخطيط رحلة ليارتهم
( 7لها والوصررول إلى مبناها لالسررتفادة المثلى من إمكاناتها ومجموعاتها وخدمات المعلومات بها. ويعكت الجدول رقم )

تفاوت ملحور فيما عكسته معلومات المؤشرات الجغرافية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية ضمن بيان أيام عملها  –
 ومتوسط ساعات العمل اليومية بها.

 (: متوسط ساعات العمل اليومية بالمكتبات ومراكز المعلومات العربية7جدول رقم )

يام أ
 العمل

 متاح العمل بها

متوسط الساعات 
 اليومية

 )دقيقة : ساعة(

النسبة 
 المئوية

يير متاح 
 العمل بها

النسبة 
 المئوية

 %67.16 225 %32.84 3:06 110 السبت

 %46.57 156 %53.43 5:22 179 األحد

 %45.37 152 %54.63 5:26 183 االثنين

 %45.67 153 %54.33 5:26 182 الثالثاء
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يام أ
 العمل

 متاح العمل بها

متوسط الساعات 
 اليومية

 )دقيقة : ساعة(

النسبة 
 المئوية

يير متاح 
 العمل بها

النسبة 
 المئوية

 %44.78 150 %55.22 5:27 185 األربعاء

الخمح
 س

179 5:22 53.43% 156 46.57% 

 %88.36 296 %11.64 1:01 39 الجمعة

( بمتوسرررط ربعاءاأل حيث أتت النسررربة األكبر لمتوسرررط سررراعات العمل بالمكتبات ومراكز المعلومات العربية في يوم )
( بمتوسرررط )خمت سررراعات وسرررت وعشررررون دقيقة( االثنين والثالثاء)خمت سررراعات وسررربعة وعشررررون دقيقة(، ثم أيام )

( الذي حقق متوسرط سراعة عمل الجمعةلكل منها. بينما أقل األيام عماًل بالمكتبات ومراكز المعلومات العربية هو يوم )
وم عطلة أسرررررربوعية في مجمل الدول العربية ومؤسررررررسرررررراتها الخدمية عامة وما ودقيقة واحدة فقط، ويرجع ذلن العتماده ي

 يختص بالجوانب الدراسية والتربوية والثقافية على وجه خاص.

( تسعة وعشرون مكتبة ومراكز معلومات تقوم بالعمل على مدار أيام 29في حين أسفرت الدراسة عن توافر عدد )
%[ من جملة مفردات مجتمع الدراسررررة البالغ 8.66مثلت بنسرررربة مئوية ] –من السرررربت إلى الجمعة  –األسرررربوع السرررربعة 

 ( ثالثمائة وخمسة وثالثون مؤشر جغرافي لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية.335عددها )

 أوقات الذرو  بمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية وفًقا لمعلومات مؤشراتها الجغرافية: 3/7
خرائط جوجل عدة بيانات تحليلية حول المؤشرات الجغرافية للمؤسسات واألعالم المكانية المدرجة بها،  تتيح منصة

(، ومعلومرررات Popular Times( وتحتوي على أوقررات الررذروة )Visit Dataومن بينهررا مررا يعرف ببيررانررات الزيررارة )
(، ومدة االنتشار المتوقعة Visit Duration(، ومتوسرررررررررررررط مدة الزيارة )Live Visit Informationالزيارات الحالية )

(Wait Times ليتم عرضها ضمن معلومات المؤشرات الجغرافية للمؤسسات والمعالم المكانية المتاحة بها ،)–  اعتماًد
 (.11كما موضوح بالشكل رقم ) –على رصد ليارات الجمهور وحجمها 
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 (: مقياس أوقات الذرو  بمنصة خرائط جوجل11شكل رقم )

 (Google, 2018): مصدرال

 يعرض مدى الدحام الموقع الجغرافي للمؤسرررررررسرررررررة )المعلم الجغرافي( على مدار وقات الذرو  )األوقات األكثر ازدحام(أ :
السررابقة  أوقات وسرراعات العمل اليومية، اعتماًدا على حسرراب متوسررط الكثافة التشررغيلية وحجم الزيارات باألسررابيع القليلة

 عن اليوم المحدد من قبل المستخدم النهائي.

 ) تعرض مدى نشررراط الموقع الجغرافي )موقع المؤسرررسرررة ا المعلم الجغرافي( اآلن، معلومات الزيارات ال الية )المباشــر :
رائط ويتم تحديث بيانات الزيارات المباشرررة بشرركل لحشي مسررتمر وفًقا للوقت الفعلي لتصررفح المؤشررر الجغرافي بمنصررة خ

 جوجل.

  تعرض المدة الزمنية التي يقضرريها جمهور الزوار )العمالء ا المسررتخدمين( داخل الموقع الجغرافي متوســط مد  الزيار :
 للمؤسسة )المبنى ومرفقاته(، وتستند تقديرات مدة الزيارة إلى أنماط ليارات الجمهور على مدار األسابيع السابقة.

 الفترة التي يتعيون على المسرررررررررررررتخدم أو الزائر االنتشار خاللها قبل تلقي الخدمة : تعرض طول مد  االنتظار المتوقعة
خالل األوقات المختلفة من اليوم الواحد، إلى جانب ذروة وقت االنتشار لكل يوم من األسررررررررربوع. يسرررررررررتند وقت االنتشار 

قت االنتشار وفًقا لطبيعة المعروض إلى أنماط ليارات الجمهور على مدار األسرررررررررررررابيع السرررررررررررررابقة، كما يختلف تقدير و 
 النشاط والخدمات المقدمة بالمؤسسة.

ويهدف ذلن إلى مسرررررررراعدة جمهور مسررررررررتخدمي المنصررررررررة في التعرف على أوقات الذروة )األوقات األكثر الدحاًما( 
يط الجيد والكثافة التشررررغيلية الحالية لمبنى المؤسررررسررررة، كذلن الفترة المتوقعة النتشارهم بداخلها، بما يسرررراعدهم في التخط

لزيارتهم واختيار التوقيت األنسررررررب لتحقيق االسررررررتفادة المثلى من تجهيزات مبنى المؤسررررررسررررررة ومرافقه وخدماتها المختلفة. 
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( ست مؤشرات لدرجة انشغال مبنى المؤسسة وفًقا لرصدها 6وجدير بالذكر أن منصة خرائط جوجل تستخدم في ذلن )
 ( التالي: 8للتدرج الموضح بالجدول رقم )معلومات الزيارات األسبوعية لها، هي وفًقا 

 (: درجات انشغال مبنى المؤسسة بمنصة خرائط جوجل8جدول رقم )
 درجة االنشغال للمؤسسة بخرائط جوجل المقابل العربح م

 Usually not busy عادة ليت مشغول 1

 Usually not too busy عادة ليت مشغول جًدا 2

 Usually a little busy عادة مشغول قلياًل  3

4 
عادة مشغول بما يمكن 

 استيعابه
Usually as busy as it gets 

 Usually busy عادة مشغول 5

 Busier than usual مشغول أكثر من المعتاد 6

وقد رصرررردت دراسررررة أوقات الذروة بمؤسررررسررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية وفًقا لمعلومات الزيارات المتاحة 
 بمنصة خرائط جوجل على النحو التالي: حول كل منها

 أوقات الذرو  أليام العمل الرسمية بمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية 3/7/1
أظهرت الدراسرررة التحليلية لمعلومات ليارات الجمهور تفاوًتا ملحوًظا في األيام األكثر الدحاًما بمؤسرررسرررات المكتبات 

ا عليها من قبل جمهور مسرررررررررررررتفيديها ولوارها )ممن توافرت بيانات ليارتهم بمعلومات ومراكز المعلومات العربية وتردادً 
 (.12المؤشرات الجغرافية المتاحة عبر منصة خرائط جوجل(، وهو ما مثل أيام الذروة بها وفًقا للشكل رقم )

 
 لومات العربية(: أوقات الذرو  وفًقا أليام العمل الرسمية بمؤسسات المكتبات ومراكز المع12شكل رقم )

يث أسررررررفرت عمليات تحليل معلومات ليارات الجمهور لمؤسررررررسررررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية، عن أن ح
( من أيام العمل األسررررررررررررربوعية إذ مثل كل منها بنسررررررررررررررب مئوية األحد، واألربعاءأكثر األيام كثافة لجمهورها هي أيام )

يام العمل بمؤسرررررررررررررسررررررررررررررات المكتبات ومراكز المعلومات التي تتيح %[ بما مثال أوقات الذروة أل32.43%[ و]33.52]
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( بنسربة االثنين، والثالثاءخدماتها وتفتح أبوابها السرتقبال الزوار وجمهور المسرتفيدين منها. بينما تالهما كل من يومي )
 %[. 30مئوية قاربت ]

( الذي مثل بنسرررربة الجمعةهو يوم ) في حين أقل أيام العمل كثافة بمؤسررررسررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية
%[ من جملة أوقات الذروة أليام العمل األسرررررررررررربوعية بها، وهو ما يبرره الباحث باعتماده ضررررررررررررمن أيام اإلجالة 17.95]

األسبوعية أل لب مؤسسات العمل عامة بدول العالم العربي، ومؤسسات الخدمات الثقافية بشكل خاص ما أسفر توافر 
تبة ومركز معلومات عربي يتاح العمل بها وتفتح أبوابها السررررررتقبال جمهور مسررررررتفيديها ولوارها ( تسررررررع وثالثون مك39)

 خالل عطالتهم األسبوعية.

 أوقات الذرو  لساعات العمل اليومية بمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية 3/7/2
أوقات الذروة لساعات عمل المؤسسة  تعكت عمليات تحليل بيانات ليارات الجمهور المتاحة بمنصة خرائط جوجل؛

)المعلم الجغرافي( بما يسررررررراعد المسرررررررتخدمين على تحديد التوقيتات اليومية األنسرررررررب لزيارتها والوصرررررررول إليها. ويعكت 
 أوقات الذروة لساعات العمل اليومية بمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية. –( 13الشكل رقم )

 
 رو  لساعات العمل اليومية بمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية(: أوقات الذ13شكل رقم )

( بكونها األكثر ذروة لسررررراعات العمل الصرررررباحية، بينما الفترة )من م2.00ص إلى 11.00يث مثلت الفترة )من ح
بية، وهو ( هي األكثر ذروة لسررراعات العمل المسرررائية بمؤسرررسرررات المكتبات ومراكز المعلومات العر م7.00م إلى 5.00

ما يجب على جمهور المسرررررررررررررتفيدين أخذه باالعتبار إتيان تخطيطهم لزيارة المكتبات ومراكز المعلومات العربية بفترات 
عملها الصرررباحية والمسرررائية، لضرررمان الوصرررول المباشرررر إليها وتحقيقهم االسرررتفادة األمثل من مبناها ومرافقه ومحتوياته 

 المختلفة.
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 المستغرقة بزيارات مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية متوسط المد  الزمنية 3/7/3
تتيح عمليات تحليل معلومات ليارات الجمهور لمؤسسات المكتبات والمعلومات تحلياًل لمتوسط المدة التي يستغرقها 

( اثنان 72دد )جمهور لوارها بداخل مبناها ومرافقه المختلفة، إال أنه لم تتوافر معلومات كافية عن ذلن سرررررررررررررواء في ع
%[ من جملة مفردات 21.49وسررربعون مؤشرررر جغرافي لمؤسرررسرررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية ما مثل نسررربة ]

 (.9( ثالثمائة وخمسة وثالثون مؤشر جغرافي، كما موضح بالجدول رقم )335مجتمع دراسة الباحث والبالغ )

 ت مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية(: متوسط المد  الزمنية المستغرقة بزيارا9جدول رقم )

 المكتبات ومراكز المعلومات العربيةلمؤسسات الجمهور زيارات احتوت عليها معلومات التي تم  الزمنيةالمدة متوسطات 
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 النسبة المئوية% =   |  ك = التكرارات  |  س = ساعات  |  د = دقائق  |  ث = ثواني  علًما بأن:

 
( أربع سررراعات وخمسرررون 4:50:00( أقصرررى مدة يسرررتغرقها جمهور الزوار هي متوسرررط )14ويعكت الشررركل رقم )

 )45(، بينما أدنى مدة تم اسرررتغراقها هي )جمهورية مصــر العربية –مكتبة المســتقبل دقيقة في مكتبة واحدة فقط هي )
المملكة العربية  –المكتبة المركزية لجامعة األمير  نور  بنت عبد الرحمن احدة هي )خمت وأربعون دقيقة فقط بمكتبة و 

( من بين ما تم رصده ضمن معلومات تحليل ليارات مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية والمتاحة السعودية
 بمؤشراتها الجغرافية بمنصة خرائط جوجل العالمية.
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 الزمنية المستغرقة بزيارات مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية (: متوسط المد 14شكل رقم )

ما أسرررررفرت الدراسرررررة عن أن أكثر مدة يقضررررريها لوار مؤسرررررسرررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية بداخلها هي ك
مؤسررسررات ( خمسررة عشررر مؤشررر جغرافي ل15( سرراعتان للزيارة الواحدة وفًقا لما تم رصررده ضررمن معلومات )2بمتوسررط )

( اثنين 72المكتبات ومراكز المعلومات العربية التي احتوت معلومات قياس ليارات الجمهور لها، والتي انحصرت في )
 %[ من جملة مفردات مجتمع دراسة الباحث.21.49وسبعون مكتبة ممثلة نسبة مئوية ]

 لومات العربية:تقييمات جمهور مستخدمح منصة خرائط جوجل لمؤسسات المكتبات ومراكز المع 3/8
رصرررررررررردت الدراسررررررررررة التحليلية تنوًعا في تفاعالت جمهور مسررررررررررتخدمي منصررررررررررة خرائط جوجل الممثلة في تقييماتهم 

(Rating المدرجة بالمؤشررررات الجغرافية لمؤسرررسرررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية وفًقا لما يوضرررحه الشررركل رقم )
غرافي لمكتبة ومركز معلومات عربي لم يسرررجل بها أية تقييمات ( ثمانية وسرررتون مؤشرررر ج68(. حيث توافر عدد )15)

 %[.20.30لجمهور مستخدمي منصة خرائط جوجل، بنسبة ]

 
 (: فئات تقييمات الجهور لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية15شكل رقم )

( علًما ب ن 5إلى  1)من ينما ولعت تقييمات الجمهور التي رصرررررررردت على أربع فئات تصرررررررراعدية لدرجات التقييم ب
( خمسررة هي أقصررى درجة تقييم وفًقا لما تتبعه منصررة خرائط جوجل في هذا الشرر ن 5( واحد هو أقل درجة تقييم، و)1)

( اثنتي عشررررة مكتبة ومركز 12( النجمة. وقد رصررردت دراسرررة الباحث عدد )ويتم التعبير عن كل درجة تقييم برمز )
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%[، بينما أكثر درجات 4( ضمن مؤشراتها الجغرافية بنسبة أقل من ]2إلى  1من ) معلومات عربي تم تقييمهم بدرجات
( مئة وواحد وسرررررررتون مؤشرررررررر جغرافي، ممثلة نسررررررربة مئوية أقل من 161( فقد حددت ضرررررررمن )5إلى  4.1من التقييم )

فردات مجتمع %[ من جملة المؤشرررررررات الجغرافية لمؤسررررررسررررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية التي شررررررملتها م50]
 الدراسة.

 مساهمات جمهور المستخدمين بالمؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية:3/9
تتيح منصررررة خرائط جوجل إمكانات لجمهور مسررررتخدميها المشرررراركة في نشررررر إسررررهاماتهم حول ما هو متاح بها من 

ية، ممثلة في: الصررررررررور الرقمية والملفات الصرررررررروت مرئية، مؤشرررررررررات جغرافية للمؤسررررررررسررررررررات واألعالم الجغرافية والمكان
وطروحاتهم من مراجعات وتقييمات وأسرررررررئلة تختص بالمؤسرررررررسرررررررة أو العلم الجغرافي ليتم إدراجه )بعد عمليات مراجعته( 

 Maps Userضررررررررمن معلومات مؤشررررررررراتها الجغرافية بالمنصررررررررة، وفًقا لسررررررررياسررررررررة المنصررررررررة المعلنة تحت مسررررررررمى )
Contributed Content Policy التي تسررررررري على كافة المحتويات التي يسرررررراهم بها جمهور مسررررررتخدمي المنصررررررة )

 بتنسيقاتها المختلفة )نصية، صور، ملفات صوت مرئية، تعليقات(.

وتشرررررررررترط في ذلن أن تكون مسررررررررراهماتهم مبنية على التجارب والمعلومات الحقيقية، وأال تحتوي على أية محتويات 
لغة للتشررهير والتهجم باألشررخاص، أو محتوى  ير أخالقي أو إرهابي، أو المحتويات المنسرروبة   ير مناسرربة أو لائفة أو

لمنتحلي الهوية الشرررررخصرررررية، مع احتفار المنصرررررة بحق حجب وإيقاف أية مسررررراهمات تنتهن هذه السرررررياسرررررة أو تسررررريء 
مساهمات المخالفة ألي لجمهور مستخدمي المنصة، مع تعليق الحسابات الشخصية المستخدمة في ذلن وحذف كافة ال

من البنود التي شرررررررملتها سرررررررياسرررررررة المحتوى والمسررررررراهمات المنشررررررر ة من قبل جمهور المسرررررررتخدمين والتي يشرررررررار إليها بر 
(Google Maps UCCP)*. 

وتلعب مسررررررراهمات جمهور مسرررررررتخدمي المنصرررررررة دوًرا هاًما في التعرف على أراءهم وتقييماتهم وانطباعاتهم سرررررررواء 
ة حول ما أتموه من ليارات لمؤسررسررات األعمال والمعالم الجغرافية المختلفة، ومن بين ذلن مؤسررسررات اإليجابية أو السررلبي

المكتبات ومراكز المعلومات العربية المتاح لها مؤشررررررات جغرافية بمنصرررررة خرائط جوجل )محل الدراسرررررة(. حيث يتمكن 
ن صورة ذهنية عنها أثناء تخطيطهم لزيارتها المستفيدين من التعرف على أراء جمهور الزوار حولها ويساعدهم في تكوي

يسرررررررررراند القائمين على إدارتها في متابعة تفاعالت لوارها وجمهور  –والوصررررررررررل إليها، هذا من جانب. ومن جانب آخر 
مسرررررررررررررتفيرديهرا والتعرف على آرائهم وانطبراعراتهم حول مكونرات مبنراهرا ومرافقره ومرا يحتويره من مجموعرات ومصررررررررررررررادر 

مه من خدمات موجهة إليهم والعمل على تطوير إمكاناتها وخدماتها وفًقا لر باتهم وبشرررررركل فعال في للمعلومات، وما تقد
 تلبية احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم.

                                                             

:  مكن  ممممممممممممف) مممممو ع م اارابج ااتممممموعي( Google Maps UCCPمنصمممممممممممممممممؤ ارا ج جوجمممممو )ث م ممممممممممممتخمممممدمجم ور م ممممممممممممممممموهمممممموت اخطخر ع م سممممممممممممهممممموسمممممممممممممممممؤ  *

https://support.google.com/contributionpolicy/?hl=en&dark=0#topic=7422769  

https://support.google.com/contributionpolicy/?hl=en&dark=0#topic=7422769
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أكثر عشررررررة مكتبات عربية احتوت مؤشرررررراتها الجغرافية على مسررررراهمات ومشررررراركات  –( 10ويعكت الجدول رقم )
ثر المسرراهمات وفًقا لنوع المحتوى المنشررر من قبل المسررتخدمين: لجمهور مسررتخدمي منصررة خرائط جوجل، موضررًحا أك

الصرررور الرقمية، ومراجعات وتقييمات جمهور المسرررتخدمين وأسرررئلتهم المطروحة ضرررمن معلومات المؤشررررات الجغرافية. 
منشرورة وأل راض الدراسرة في شرقها التحليلي فقد عمد الباحث احتسراب النسرب المئوية إلجمالي مسراهمات المسرتفيدين ال

من خالل جمع  –مجتمع الدراسررررررررة  –ضررررررررمن المؤشرررررررررات الجغرافية لمؤسررررررررسررررررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية 
مشررررررررراركات ومسررررررررراهمات المسرررررررررتفيدين باختالف فئاتها النوعية )صرررررررررور، مراجعات، أسرررررررررئلة( لتكون ممثلة عن إجمالي 

 واحدة.المساهمات المنشورة حول كل مؤشر جغرافي شملته الدراسة كمفردة 

 (: أكثر المكتبات ومراكز المعلومات العربية مساهمة من قبل جمهور مستخدمح منصة خرائط جوجل10جدول رقم )

 المكتبات ومراكز المعلومات العربية #
الصور 

 الرقمية

مراجعات 

 الجمهور

سئلة األ

 جاباتاإلو

اإلجمال

 ي
 النسبة

 1630 131 1305 194 مكتبة اإلسكندرية 1
35.21

% 

2 
العزيز الثقافي مكتبة مركز الملك عبد 

 العالمي
200 249 13 462 9.98% 

 %9.33 432 2 230 200 مكتبة مكة المكرمة 3

 %9.05 419 37 182 200 مكتبة قطر الوطنية 4

 %7.80 361 21 141 199 مكتبة الملك فهد العامة بجدة 5

 %6.44 298 0 194 104 مكتبة الجامع الكبير بصنعاء القديمة 6

7 
لدار الكتب والوثائق الهيئة العامة 

 القومية
35 66 182 283 6.11% 

8 
جامعة  -مكتبة الملك سلمان المركزية 

 الملك سعود
133 122 9 264 5.70% 

 %5.33 247 107 60 80 مكتبة المسجد النبوي )للرجال( 9

 %5.05 234 17 71 146 مكتبة الشارقة العامة 10

 %100 4630 519 2620 1491 اإلجمالي الكلي

 
كما أظهرت الدراسرررة تفاوًتا ملحوًظا في نوعية مسررراهمات وتفاعالت جمهور مسرررتخدمي منصرررة خرائط جوجل حول 

 ( التالي:16المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات وفًقا لما يعكسه الشكل رقم )
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 ات الجغرافية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية(: التوزيع النوعح لمساهمات الجمهور بالمؤشر 16شكل رقم )

( ك كثر المسرررررراهمات التي يحرص جمهور مسررررررتخدمي منصررررررة خدمات الصــــور الرقمية( و)المراجعاتيث أتت )ح
جوجل على طرحها بالمؤشررررات الجغرافية لمؤسرررسرررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية، ومثلت كل منها نسررربة مئوية 

%[ من جملة مسرراهمات جمهور 9.91( حيث مثلت بنسرربة ]األســئلة واإلجاباتأقلها تمثياًل هي )%[، بينما 40تخطى ]
 مستخدمي منصة خرائط جوجل حول المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات العربية.

اء اإليجابية أو سرررو  –ويرجع الباحث ذلن لما تتمتع به مراجعات الجمهور من تحديد نصررري يعكت كافة انطباعاتها 
مما يعزل من عرض تجربتهم الشخصية لزياراتهم بشكل واضح وصريح ضمن تعبيراتهم النصية. هذا فضاًل  –السلبية 

لما تعكسرررره الصررررور الرقمية من معلومات تفصرررريلية ومباشرررررة يعتمدها مسررررتخدمو المنصررررة في عرضررررهم المباشررررر لمبنى 
لمختلفة، خاصرررررررررررة في ظل ما تتيحه منصرررررررررررة خرائط جوجل من إمكانات المكتبة ومركز المعلومات ومرافقه ومحتوياته ا

تمكن الجمهور من التقاط صرررورهم المختلفة ونشررررها مباشررررة أثناء تواجدهم الفعلي بمبنى المؤسرررسرررة مسرررتخدمين في ذلن 
حول ( المتاح ب جهزة هواتفهم الذكية والمحمولة وتسرررررررررررجيل انطباعاتهم الفورية Google Maps Appتطبيق الخرائط )

 تجربة ليارتهم الراهنة لها.

ا: خاتمــة الدراسة:  رابعا

 النتائج العلمية: 4/1
ر م توافر كثرة في المؤشرررررررات الجغرافية التي احتوت عليها منصررررررة خرائط جوجل وما عكسررررررته من مؤسررررررسررررررات مختلفة  -

فقيرة إلى حد ملموس فيما شملته )ثقافية، ترفيهية، عامة، حكومية، تجارية ... الخ( على مستوى الدول العربية؛ إال أنها 
من مؤشرررررررررات جغرافية ترصررررررررد أماكن تواجد مؤسررررررررسررررررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية، حيث جملة ما تم توافره 

ال يعكت الواقع الميداني لحجم وكم مؤسررسررات المكتبات  –( ثالثمئة وخمت وثالثون مؤشررر جغرافي 335) –وتجميعه 
 المختلفة بالدول العربية. 

( ست عشرة دولة 16لتفاوت الملحور في توافر مؤشرات جغرافية لمؤسسات المكتبات بالدول العربية، إذ توافرت بعدد )ا -
الجمهورية %(، وأقلها تمثياًل )25( والتي رصررررررررررررررد بها أكثر من )جمهورية مصـــــــــر العربيةفقط، ت تي في مقدمتهم )

نهما. في حين لم تتوافر أية مؤشررررات جغرافية للمكتبات ( تم رصرررد مكتبة واحدة فقط بكل مدولة فلســطين( و)التونســية
( سرررررررررررررت من الدول العربية هي: جمهورية السرررررررررررررودان، والمملكة المغربية، 6ومراكز المعلومات الواقعة ضرررررررررررررمن عدد )

 والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الديموقراطية، وجمهورية القمر المتحدة.
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( هي أكثرها وفرة المكتبات العامةم تنوع المكتبات التي تم رصرررد مؤشرررراتها الجغرافية بمنصرررة خرائط جوجل؛ إال أن )ر  -
%( من مجتمع الدراسررررررررررررررة، ويعكت ذلن ما 50( مئة واثنين وثمانون مؤشرررررررررررررر جغرافي مثلت ب كثر من )182بواقع )

واسررررررررع وعريض من الجمهور الحريص على  في اسررررررررتهداف قطاع –دون  يرها من المكتبات األخرى  –اختصررررررررت به 
 ليارتها والترداد عليها لالطالع على مجموعاتها المعلوماتية واالستفادة من خدماتها وأنشطتها المتنوعة.

أظهرت الدراسة تفاوت كبيًرا في مدى استيفاء عناصر المؤشرات الجغرافية لمؤسسات المكتبات والمعلومات وما احتوته  -
ووصفية، حيث كانت أكثر العناصر وفرة في معلوماتها هي: االسم، والعنوان، واقتراحات التعديل، من معلومات مكانية 

ومساهمات الجمهور المتمثلة في طرح أسئلتهم، وتحديد الفئة النوعية المدرج بها، والرمز الدال لنوع المؤسسة؛ فمثل كل 
ة هي: إثبات ملكية المكتبة للمؤشرررررر الجغرافي حيث ( من مجتمع الدراسرررررة، بينما أقلها وفر %70منهم بنسررررربة أكثر من )

 %(.9( ثمانية وعشرون فقط من جملة مفردات مجتمع الدراسة بنسبة مئوية أقل من )28رصد بعدد )

عدم اهتمام مؤسررررررررررسررررررررررات المكتبات العربية بتوثيق ملكية مؤشرررررررررررها الجغرافي بمنصررررررررررة خرائط جوجل، ما نتج عنه كثرة  -
%(، 90هة نحو ضررررررورة توثيق المكتبة لملكية مؤشررررررها الجغرافي بنسررررربة مئوية تخطى )التوصررررريات واالقتراحات الموج

والجدير بالذكر أن توثيق ملكية المؤشررررررر الجغرافي يتيح للمؤسررررررسررررررة إدارته وتحديث معلوماته بشرررررركل مسررررررتمر وفًقا ألية 
 تغيرات تطرأ على مكان تواجدها أو تغيير مبناها الحالي.

ية لمؤسررررررسررررررات المكتبات العربية ضررررررمن فئات متعددة من التصررررررنيفات النوعية التي تتيحها تم إدراج المؤشرررررررات الجغراف -
منصررة خرائط جوجل لضرربط وربط مؤسررسررات األعمال المتشررابهة أو ذات الصررلة مع بعضررها البعض، وأظهرت الدراسررة 

( مؤشر جغرافي ألنواع 125( التي أدرج بها )مكتبةتشتت مؤشرات المكتبات العربية بعدة فئات نوعية منها العام كفئة )
متعددة من المكتبات، ومنها ما هو بعيد كل البعد عن طبيعة ونشاط المكتبات كفئات )كلية، ومدرسة، ومكتب حكومي، 

( خمسررررة عشررررر مؤشررررر جغرافي للمكتبات العربية لم يتم تحديد الفئة 15ومسررررجد، ومزود خدمات اإلنترنت(. كما توافر )
%( من جملررة المؤشررررررررررررررات الجغرافيررة 40( أكثر الفئررات النوعيررة وأدرج بهررا )تبـات عـامـةمكالنوعيررة لهررا. ومثلررت فئررة )

 لمؤسسات المكتبات العربية التي شملتها مفردات الدراسة.

( والتي األحد، واالثنين، والثالثاء، واألربعاءأكثر أيام العمل بمؤسرررررررررررسرررررررررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية هي: ) -
( الذي أتيح أربعاء( خمت سررررراعات يومًيا، وأكثرها على اإلطالق هو يوم )5لادت عن ) مثلت بمتوسرررررط سررررراعات عمل

%( متخطًيا بذلن بقية أيام 55.22( مؤشرررررررررر جغرافي إذ مثل بنسررررررررربة مئوية )158كيوم عمل ضرررررررررمن معلومات عدد )
لة بعناصررر المؤشرررات %( من جملة أيام العمل الرسررمية والمسررج11.64( بنسرربة )الجمعةاألسرربوع. بينما أقلها هو يوم )

( تسررررع وعشرررررين مكتبة تعمل على مدار أيام األسرررربوع 29الجغرافية للمكتبات العربية. كما أظهرت الدراسررررة توافر عدد )
 نشير ما يتم تحديده كعطل رسمية بالدولة التي تقع بها.
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مكتبات العربية أن أيام اسررررررفرت عمليات تحليل معلومات ليارات الجمهور المتاحة بالمؤشرررررررات الجغرافية لمؤسررررررسررررررات ال -
م( هي أكثر ذروة 2.00ص إلى 11.00( هي األكثر ذروة على مدار أيام األسرررررررربوع. وأن السرررررررراعات )األحد واألربعاء)

م( هي فترات الذروة المسرررررائية بها. ويجب على الزوار أو 7.00م إلى 5.00بفترات العمل الصرررررباحية بينما السررررراعات )
توقيتات ضرررمن تخطيطهم لرحالت وصرررولهم إلى مقر تواجد المكتبة التي ير بون في جمهور المسرررتخدمين مراعاة تلن ال

 ليارتها واالستفادة منهم.

أظهرت الدراسرررررة أن أقصرررررى وقت يقضررررريه جمهور لوار ومسرررررتخدمي المكتبات العربية داخل مبناها هو )أربع سررررراعات  -
، بينما أقل وقت هو )خمت وأربعون دقيقة( بجمهورية مصررررر العربية –وخمسررررون دقيقة( وذلن بمكتبة المسررررتقبل العامة 
بالمملكة العربية السرررررررررررررعودية. في حين أن أكثر الفترات الزمنية لتواجد  –بمكتبة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

الجمهور بداخل مبنى المكتبة وفًقا لما أسرررررفرت عنه معلومات تحليل الزيارات هي )سررررراعتين( والتي تم رصررررردها ضرررررمن 
%[ من جملة ما اشررررررررررتملت مؤشررررررررررراته 4.48خمت عشرررررررررررة مكتبة ومركز معلومات عربي ما مثل بنسرررررررررربة ] (15عدد )

 الجغرافية على معلومات ليارات جمهور المستخدمين لها.

توافر توجه إيجابي لدى جمهور مسرررررتخدمي منصرررررة خرائط جوجل في تقييمهم لمؤسرررررسرررررات المكتبات ومراكز المعلومات  -
( والتي مثلت 5 – 4.1ة وواحد وستون مكتبة على تقييمات مرتفعة تقع ضمن الفئة )( مئ161العربية، حيث حصلت )

%( من جملة تقييمات الجمهور المدرجة بما شرررررررمله مجتمع الدراسرررررررة من مؤشررررررررات جغرافية للمكتبات 48.06بنسررررررربة )
 ومراكز المعلومات العربية.

رحهم لمراجعاتهم وتعليقاتهم حول لياراتهم أكثر المسرررررررررراهمات التي يطرحها ويشررررررررررار  بها جمهور المسررررررررررتخدمين هي ط -
%( من جملة مسررراهماتهم المنشرررورة ضرررمن مؤشررررات المكتبات العربية 45.3لمؤسرررسرررات المكتبات العربية، والتي مثلت )

بمنصرررررة خرائط جوجل. ثم يليها في ذلن نشررررررهم للصرررررور الرقمية التي تعكت ليارتهم للمكتبة أو تواجدهم بداخل مبناها 
 %( من مساهماتهم.44.9تلفة، حيث مثلت بنسبة )ومرافقه المخ

( بجمهورية مصررررررررر العربية؛ أكثر المكتبات العربية التي احتوت على مسرررررررراهمات وتفاعالت مكتبة اإلســـــكندريةمثلت ) -
( ألف وسررررررتمئة وثالثين 1630لجمهور مسررررررتخدمي منصررررررة خرائط جوجل إذ رصررررررد ضررررررمن مؤشرررررررها الجغرافي عدد: )

تفيديها ولوارها من مسرررتخدمي منصرررة خرائط جوجل العالمية، مولعة على النحو التالي مشررراركة ومسررراهمة لجمهور مسررر
 تساااًل(. 131مراجعة وتعليم،  1305صورة رقمية، و 194)

 التوصيات التطبيقية: 4/2
ضرررررررورة تشرررررركيل لجنة من القائمين على مؤسررررررسررررررات المكتبات ومراكز المعلومات العربية لمراجعة مؤشررررررراتها الجغرافية  -

تاحة حالًيا بمنصرررة خرائط جوجل، واتخاذ التدابير االلمة بشررر ن تنقيحها وضررربط معلوماتها المكانية والوصرررفية وتوثيق الم
 ملكيتها لضمان إدارة معلوماتها وتحديثها بشكل مستمر. 



 د. أحمد حسـيـن بكر المصــري                                                                                                                                    496

 

 (2019 ديسمبر) 46، ع 23والتوثيق والمعلومات، س  لألرشيفالمجلة العربية 

 

ي تشررررير ضرررررورة تنمية وعي المكتبات ومراكز المعلومات العربية ودعوتهم إلى تسررررجيل وتكوين مؤشررررراتها الجغرافية والت -
ألمرراكن تواجررد مبنرراهررا وفروعهررا وإترراحتهررا عبر منصرررررررررررررررات نشم المعلومررات الجغرافيررة المترراحررة على الويررب وتطبيقرراتهررا 
المحمولررة، كونهررا تتمتع بقطرراع عريض من جمهور المسرررررررررررررتخرردمين حرراليررًا ويعزل فرص تعرفهم على المكتبررة ومبنرراهررا 

 ومرافقها المختلفة، وييسر وصولهم إليه.

ومراكز المعلومات العربية خطوات عملية لتوثيق ملكية مؤشرررها الجغرافي المتاح بمنصررة خرائط جوجل،  اتخاذ المكتبات -
وإدارة بياناته )المكانية والوصرررررررفية( بما يرفع من جودة المعلومات المتاحة بهذه المؤشررررررررات، ويضرررررررمن حداثة معلوماتها 

 المستخدمين.بشكل منضبط ومنتشم يمنع عمليات تكرارها وتشتتها أمام جمهور 

إصرررررردار المؤسررررررسررررررات والتكتالت العلمية والمهنية )االتحاد العربي، والجمعيات المهنية للمكتبات بالدول العربية( معايير  -
تختص بآليات وتقنيات تكوين المؤشررررررررات الجغرافية لمؤسرررررررسرررررررات المكتبات العربية بمنصرررررررات الخدمات الجغرافية على 

جودة معلوماتها المكانية والوصررفية ) ير المكانية( لتكون متوافقة مع معايير  الويب، وتوفير الممارسررات الاللمة لضرربط
 نشم المعلومات الجغرافية العالمية ويساهم في استثمارها لتطوير مرافقها وخدماتها وأنشطتها المختلفة.

لتعليمية واألكاديمية قيام األقسرررررررام العلمية لدراسرررررررات المكتبات وعلوم المعلومات بتوفير مقررات نوعية ضرررررررمن برامجها ا -
تهدف إلى إكساب طالبها وباحثيها مهارات التعامل الفعال مع نشم المعلومات الجغرافية، بشكل يمكنهم من استخدامهم 
االسرررتفادة منها بعمليات إدارة مؤسرررسرررات المكتبات والمعلومات وتطوير مجموعاتها وخدماتها، واالسرررتفادة من هذه النشم 

 على جمهور وأفراد المجتمع من حولها، لتوصيل خدماتها وأنشطتها ألكبر قدر ممكن.المعلوماتية في التعرف 

 الدراسات المستقبلية: 4/3
  الجغرافي بمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات ودوره في تعزيز خدماتها: دراسة تجريبية. المعلوماتيالوعي 

  المعلومات العربية: دراسررررررررة تقييمية في ظل متطلبات المبادرات والجهود القائمة على حصررررررررر وتجميع المكتبات ومراكز
 التنمية المستدامة.

  قياس مدى اسرررررررررررررتفادة جمهور لوار ومسرررررررررررررتفيدي المكتبات من خدمات وتطبيقات نشم المعلومات الجغرافية في تحقيق
 الوصول المباشر لها.

 ات النوعية )دور النشررر، منافذ دراسررات وبحوث علمية تهدف إلى رصررد وتجميع المؤشرررات الجغرافية لمؤسررسررات المعلوم
الكتب، نوادي الكتب، مراكز البحوث والتوثيق، مرافق المعلومات، المراكز الصرررررحفية .. الخ( وفًقا للتقسررررريمات الجغرافية 

 لدول العالم العربي.
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 :املصادر واملراجعائمة ق

 : العربيةالمراجع 

(. التخطيط المكانى للخدمات 2016سرررررررررامة عبد الحليم. )أبو سرررررررررمرة ، إياد فولى و الجماصرررررررررى، عالء الدين و العيسررررررررروى، أ .1
(: حالة دراسرررررررية مدينة دير البلح.  زة: الجامعة اإلسرررررررالمية GISالتجارية للمدن باسرررررررتخدام نشم المعلومات الجغرافية )

 ) زة(، كلية الهندسة.
غرافية فى ترسرريم الدوائر االنتخابية (. إسررتخدام نشم المعلومات الج2014أحمد، الوليد بشررير و أحمد، السررماني عبد المطلب. ) .2

 : دراسة حالة والية الخرطوم. جامعة النيلين. الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا.
 (. نشم المعلومات الجغرافية. رسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا.2012أحمد، سهام إبراهيم حسين. ) .3
(. التحليل المكاني للخدمات الصرررررررحية 2017بالحاج، سرررررررهام مفتاح، و ا ليليب، خالد حسرررررررين. )األسرررررررطى، محمد المهدي و  .4

 . 216-181(، الصفحات 9بطرابلت المركز باستخدام نشم المعلومات الجغرافية. مجلة أبحاث)
للمكتبات والمعلومات (. اسرررترجاع المعلومات فى نشم المعلومات الجغرافية. مجلة االتحاد العربي 2010بامفلح، فاتن سرررعيد. ) .5

 .46-9(، الصفحات 6)اعلم()
 .14-5(، الصفحات 4)16(. استخدام نشم المعلومات الجغرافية فى المكتبات. مكتبات نت، 2015بيومي، هبة إبراهيم. ) .6
(، 2)16(. صرررررررررررررنراعرة نشم المعلومرات الجغرافيرة ومجرال المكتبرات والمعلومرات. مكتبرات نرت، 2015بيومي، هبرة إبراهيم. )  .7

 .8-5صفحات ال
 (. أست التحليل المكاني في إطار نشم المعلومات الجغرافية. مكة المكرمة: المؤلف.2012داود، جمعة محمد. ) .8
 (. مدخل إلى الخرائط الرقمية. مكة المكرمة: المؤلف.2012داود، جمعة محمد. ) .9

ي المكتبات العامة العراقية : دراسرررررررررة (. التوليع المكاني لمبان2017الزهيري، طالل ناظم و نعمان، عصرررررررررمت عبد الزهرة. ) .10
 .19-1(، الصفحات 3)7تقييمة وفقًا لمعطيات نشم المعلومات الجغرافية. المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات، 

(. دليل تصرررررررررررررميم وتنفيذ البحوث في العلوم االجتماعية: منهج تطبيقي لبناء المهارات 2013عبد الرحمن، طارق عطية. ) .11
 رياض: مركز البحوث والدراسات، معهد اإلدارة العامة.البحثية. اال

(. الخرائط الرقمية في نشم المعلومات الجغرافية واسرررررررررررررتخداماتها الجيومورفولوجية. مجلة كلية 2005العبدان، رحيم حميد. ) .12
 .384-356(، الصفحات 71اآلداب)

بالمكتبات المتنقلة: تصرررررررررررررور مقترح لمكتبة  GPS(. تطبيقات النشام العالمي لتحديد المواقع 2017عثمان، فتون أحمد. )  .13
 .295-261(، الصفحات 18الملن عبد العزيز المتنقلة بمدينة الرياض. مجلة اعلم)

 (. معجم مصطلحات نشم المعلومات الجغرافية. القاهرة: دار الحقيقة لإلعالم الدولي.1992عزيز، محمد الخزامي. ) .14
ومرررات الجغرافيرررة : أهميتهرررا و عالقتهرررا برررالتخطيط العمراني في دول العرررالم (. نشم المعل1995علي، محمرررد عبرررد الجواد. ) .15

 .141-97(، الصفحات 3)21الثالث. مجلة الدارة، 
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(. واقع الخدمات السررررياحية في محافشة الطفيلة باسررررتخدام نشم المعلومات 2016العيايدة، كوثر علي و البلبيسرررري، حسررررام. ) .16
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