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ياتي إص��دار ه��ذا العدد  ال��س��ادس  والعشرين من مجلة املقياس املتخصصة والتي دأب املركز 

البحوث وال��دراس��ات وخاصة  بأهمية   منه 
ً
إيمانا  ،

ً
تباعا امللكي األردن���ي على إص��داره��ا  الجغرافي 

من  الباحثين  وتشجع  واألم��ن��ي��ة،  والدفاعية  التنموية  القطاعات  تخدم  وال��ت��ي  منها  التطبيقية 

البحث  ك��ال��ج��ام��ع��ات وم��راك��ز  العلمية والبحثية األخ����رى  ال��ج��غ��راف��ي وامل��ؤس��س��ات  امل��رك��ز  منتسبي 

العلمي للتأسيس ملشاريع علمية  ملا فيه خير الوطن واملواطن ودف��ع عجلة التنمية إلى األم��ام، 

وي��ت��زام��ن إص�����دار  ه���ذا ال���ع���دد  م��ع إح��ت��ف��ال وط��ن��ن��ا ال��ع��زي��ز امل��م��ل��ك��ة األردن���ي���ة ال��ه��اش��م��ي��ة ب��ال��ذك��رى 

ر فيها نشامى الجيش العربي املصطفوي 
ّ
التاسعة واألربعين ملعركة الكرامة الخالدة، التي سط

أروع البطوالت واإلنتصارات حماية  لثرى هذا الوطن الطهور،حيث أعادت تلك املعركة الخالدة 

املجيد  العسكري  تاريخنا   من 
ً
املعركة ج��زءا تلك  كانت  وم��ن هنا  بنفسها،  لألمة كرامتها وثقتها 

شرف الذي نفخر به ونعتز منذ نشأة الدولة األردنية الراسخة البنيان على أيدي الغّر امليامين 
ُ
امل

األطهار من بني هاشم، وبهذه املناسبة الغّراء نؤكد إعتزازنا بقيادتنا الهاشمية الحكيمة وقواتنا 

 في الدفاع عن هذا الحمى العربي الهاشمي 
ً
املسلحة األردنية- الجيش العربي التي لن تألو جهدا

ومكتسباته، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه املساس بأمن وطننا العزيز.

  

وهنا أود أن أشيد أيضا بكافة مؤسساتنا الوطنية على ام��ت��داد رقعة وطننا الغالي هي األخ��رى 

موضع إعتزازنا وتقديرنا، تلك املؤسسات التي تسعى إلى تقديم وتوفير خدماتها ذات املواصفات 

العالية التي تلبي إحتياجات مواطنينا وبكل كفاًءة وتميز  واقتدار. 

ك��ل��م��ة ال��ع��دد
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 واملركز الجغرافي امللكي األردني باعتباره أحد مؤسساتنا وصروحنا العلمية الوطنية املتميزة، فقد 

دأب وبفخر منذ نشأته ع��ام 1975 على رف��د ال��ق��ط��اع��ات  ف��ي وطننا ال��ع��زي��ز  وع��ل��ى األخ���ص  ال��ق��وات 

الجيومكانية  بكافة احتياجتها من األعمال املساحية والبيانات  العربي  - الجيش  املسلحة األردنية 

وامل��خ��ط��ط��ات وال��ص��ور ال��ج��وي��ة والفضائية وال��خ��رائ��ط على اخ��ت��اف أن��واع��ه��ا ومقاييسها، وي��واظ��ب 

ال��ع��ل��وم ال��ج��غ��راف��ي��ة الجيومكانية  ف��ي م��ج��ال  ب��اس��ت��م��رار ع��ل��ى م��واك��ب��ة امل��س��ت��ج��دات العلمية والتقنية 

الرقمية ورفع كفاءة وأداء موظفيه  من مدنيين وعسكريين حتى غدا بالفعل من املراكز املتقدمة 

ليس على الصعيد الوطني واإلقليمي فحسب بل والعالمي كذلك. 

 في أدائ��ه وتنفيذه ملختلف واجباته 
ً
 واضحا

ً
 تطورا

ً
ولقد شهد املركز الجغرافي امللكي األردن��ي مؤخرا

، فكل الشكر والتقدير والدعم للمركز الجغرافي 
ً
 وتدريبا

ً
 وبحثا

ً
ومشاريعه وتطلعاته املستقبلية إنتاجا

امللكي وإدارته وموظفيه. 

ويسرنا ويشرفنا على الدوام في كافة صروحنا ومؤسساتنا وخاصة العسكرية منها، أن نتقدم بإهداء 

ان��ج��ازات ونجاحات لسيدي جالة القائد األع��ل��ى للقوات املسلحة األردن��ي��ة - الجيش  م��ا نقوم م��ن 

العربي امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين املعظم راعي مسيرتنا العلمية والتنموية والحضارية حفظه 

هللا ورعاه.     

 

 الفريق الركن

رئ����ي����س ه���ي���ئ���ة األرك���������ان امل���ش���رك���ة

رئيس اللجنة العليا للمركز الجغرايف املليك األردين 

م���ح���م���ود ع���ب���د ال���ح���ل���ي���م ف��ري��ح��ات



املقيا�س 426  

التصوير الراداري:تعريفه واستخداماته
اإلستشعار  أجهزة  من  ال��راداري  التصوير  أجهزة  تعترب 
عن بعد اإليجابية الحديثة وتختلف إختالفا كليا عن أجهزة 
مستشعر  عىل  بإحتوائها  تتميز  بحيث  السلبية  اإلستشعار 
املسجلة  الصور  التشوهات يف  )Band 1( وكرثة  واحد فقط 
استخدامات  تصنيف  عىل  قدرتها  وعدم   )Very Noisy(
اإلستشعار  أجهزة  تتميز  حني  )Land Cover(.يف  األرايض 
عن بعد التي تعمل بالطيف املريئ مقارنة باألجهزة الرادارية 
بقدرتها العالية عىل تصنيف األرايض كام هو موضح يف الرسم 
عالية جدا  قدرة  املرئية  الصور  تظهر  )1(، حيث  التوضيحي 

عىل تصنيف األرايض مقارنة مع الصور الرادارية.

التصويرالراداري بواسطة االقمار الصناعية 
و تطبيقاته في مراقبة اإلنزالقات األرضية

الدكتور المهندس عوني محمد الخصاونة
مدير عام المركز الجغرافي الملكي األردني

الدكتور المهندس خليل أحمد المناصير
جامعة الشرق األوسط

 )Remote Sensing( يعترب علم اإلستشعار عن بعد
االلكرتونية،   االجهزة  بتطور  تتطور  التي  العلوم  من 
ويستخدم أحدث التقنيات املبتكرة لدراسة سطح األرض 
ودون اتصال مبارش بها وذلك عن طريق تسجيل األشعة 

الكهرومغناطيسية املنعكسة و/أو املنبعثة من السطح.

 Passive( السلبي  بعد  عن  اإلستشعار  ويعترب 
Remote Sensing( من العلوم التي وجدت تطبيقات 
العلوم  تطور  ومع  الحياة.  مجاالت  معظم  يف  كثرية 
تصميم  من  والباحثون  العلامء  توصل  فقد  األخ��رى 
أجهزة إستشعار عن بعد تقوم بإنتاج  وإرسال املوجات 
وتقوم  دراستها،  املراد  األهداف  اىل  الكهرومغناطيسية 
املستشعرات )Sensors( بستجيل األمواج املنعكسة بعد 
عن  األستشعار  من  النوع  وهذا  االهداف.  مع  تفالعها 
 Active( اإليجايب  بعد  عن  األستشعار  علية  يطلق  بعد 
Remote Sensing( ويعترب يف الوقت الراهن من الطرق 
الجيوديزية الحديثة من أجل مراقبة حركة سطح األرض 
واإلنزالقات  كالزالزل  الطبيعية  الكوارث  عن  الناتجة 
األرضية يف املناطق الجبلية. يف هذا املقال سوف نتحدث 
وخصوصا  اإليجابية  بعد  عن  األستشعار  أجهزة  عن 
 Synthetic Aperture Radar, for( الرادارية  األجهزة 

short SAR(وتطبيقاتها يف مراقبة اإلنزالقات األرضية.
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 )SAR( الرادارية  بعد  عن  األستشعار  أجهزة  وتسخدم 
هو  وكام  الكهرومغناطييس  الطيف  من  امليكرويف  جزء 
من  الجزء  هذا  ويتميز   .)2( التوضيحي  الرسم  يف  موضح 
الطيف الكهرومغناطييس بقدرته عىل إخرتاق الغيوم و الرتبة 
باإلضافة اىل قدرته عىل اخرتاق الغطاء النبايت كام هو موضح 
يف الرسم التوضيحي )3( وقدرته عىل تسجيل القراءات خالل 
وقت.  اي  يف  التصوير  يف  الحرية  يعطيها  مام  والنهار  الليل 
االستشعار  ألجهزة  مكملة  الراداري  التصوير  أجهزة  وتعترب 
عن بعد السلبية والتي تعمل يف الطيف املريئ. ومتتاز الصور 
الهدف  سطوع  ويعتمد  املياة  ملحتوى  بحساسيتها  الرادارية 

املصور )Brightness( عىل كمية الرادار املنعكسة منه.

 SAR( مرحلة التصوير الراداري وحساب الطور للموجة
 )Acquisition and Phase Calculation

تحتوي الصور الرادارية عىل معلومات عن كمية الطاقة 
قياس  امكانية  اىل  باإلضافة  املصور  الهدف  من  املنعكسة 
 Phase of( املستشعرات  قبل  من  املستقبلة  اإلشارة  طور 
the Signal( والذي من خاللة ميكن تصنيف نوع اإلنعكاس 

وحساب املسافة )Range( بني جهاز اإلستشعار والهدف.

صورتني  ب��ني   )Phase( ال��ط��ور  يف  ال��ف��رق  ي��َع��رَّف 
معينةب�  ب��روط  ومأخوذتني  املنطقة  لنفس  راداري��ت��ني 
)Interferometric SAR, or for short InSAR(وميكن 
الرسم  اىل  بالنظر  طبوغرافية.   خرائط  لعمل  استخدامه 
 )1  Interferogram( الطور  يف  الفرق  فإن   )4( التوضيحي 
و  1  Date الزمن  عند  الرادارية  الصور  من  حسابة  ميكن 

الطور  يف  الفرق  حساب  ميكن  الطريقة  وبنفس   2  Date

رسم توضيحي )1(: )أ( صورة بالطيف املريئ توضح تصنيفات االرايض،  )ب( صور رادارية لنفس املنطقة.

)أ(                                                        )ب(   

الكهرومغناطييس  الطيف  مكونات    :)2( توضيحي  رسم 
وتفصيالت مجموعة املوجات امليكروفيه ]2[

رسم توضيحي )3(: قدرة املوجات الرادارية إلخرتاق الغطاء 
النبايت ]3[

التصويرالراداري بواسطة االقمار الصناعية و تطبيقاته في مراقبة اإلنزالقات األرضية
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)Interferogram 2( وذلك باستخدام الصور الرادارية عند الزمن Date 1  و Date 3. باإلضافة اىل امكانية حساب اي اختالف يف 
 Interferogram طبوغرافية اي منطقة خالل فرتة زمنية معينه وبدقة عالية جدا تصل اىل مليمرتات عن طريق حساب الفرق بني
1 و Interferogram 2لنفس املنطقة وهو مايطلق علية )Differential InSAR, For short DInSAR(. وميثل الفرق االزاحة 

يف سطح االرض نتيجة األنزالق األريض.

جميع  يف  جديدة  غري  االرضيةظاهرة  اإلنزالقات  تعترب 
معها  التعامل  كيفية  يف  الدول  تختلف  ولكن  العامل  أنحاء 
وتفتقر  عقباها.  التحمد  كوارث  لتفادي حدوث  بها  والتنبؤ 
دول العامل الثالث اىل كيفية التنبؤ املبكر لإلنزالقات مام ينتج 

عنه ارضار مادية ومعنوية. 
التنبؤ  فان  االرضية  األنزالقات  اسباب  النظرعن  وبغض 
ومطلب  قصوى  رضورة  االنهيارات  حدوث  إلمكانية  املبكر 
اسايس ملا يخلفه االنهيار من خسائر باألرواح وخسائر مادية.

هو  كام  الثالثة  األرضية  األنزالقات  ذلك،  عىل  األمثلة  ومن 
الصور  فعالية  يبني  والذي   )5( التوضيحي  الرسم  يف  موضح 

رسم توضيحي )4(: حساب الفرق يف الطور وعملية استخرج املعلومات الطبوغرافية  باستخدام الصور الرادارية.

باستخدام  األرضية  اإلنزالقات  مواقع  تحديد  عىل  الرادارية 
الطريقة املوضحة سابقا.

مخاطر  لتقييم  املفتاح  الرادارية  الصور  تعترب  وعليه 
عمل  املمكن  ومن  الجبلية.  املناطق  يف  األرضية  اإلنزالقات 
انظمة تنبؤ تحذيرية للكشف املبكر عن االماكن التي يحدث 

فيها انزالقات ارضية.
اماكن  عىل  تحتوي  الهاشمية  االردنية  اململكة  ان  ومبا 
انزالقات ارضية وعىل سبيل املثال االنزالق االريض عىل طريق 
للكشف  كوسيلة  الرادارية  الصور  استخدام  فإن  اربد/عامن 
املبكرعن املناطق القابلة لإلنزالقات االرضية والتنبؤ مبشاكلها 

قبل حدوث الكارثة هو رضورة   قصوى.

رسم توضيحي )5(: صور لثالثة انزإلقات ارضية تم حسابها بتحليل الصور الرادارية ]4[ 

مراقبة اإلنزالقات األرضية بإستخدام صور األقامر الصناعية الرادارية

املراجع
html.http://landsat.gsfc.nasa.gov/about/Application1.3  )1(

115a/remote_sensing/radar/spectrum_microwve.gif/http://www.geog.ucsb.edu/~jeff  )2(
.165-164 Synthetic aperture radar image handbook. Asakura, Tokyo, pp .1998 ,.Iisaka, J  )3(

 Motagh, M.et al.: A TerraSAR-X InSAR study of landslides in southern Kyrgyzstan, Central Asia. Remote  )4(
.2013.782111.2150704X/10.1080:doi ,2013 ,7 .No ,4 .Sensing Letters. Vol

التصويرالراداري بواسطة االقمار الصناعية و تطبيقاته في مراقبة اإلنزالقات األرضية
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 التقويم القمري 

دورة  عىل   Lunar Calendar القمري  التقويم  يعتمد 

أطوار القمر كام ترى من األرض. ويعرّف الشهر القمري عىل 

أي  بالشمس،  القمر  اقرتان  بني  الفاصلة  الزمنية  الفرتة  أنه 

وقوعه بني األرض والشمس )ما يدعى أيضاً باملحاق أو بتولد 

الهالل(، واالقرتان التايل )املحاق التايل(. ويبلغ متوسط الشهر 

االقرتاين  Mean Synodic Month  نحو 29.530588 يوماً 

)أو 29 يوم و 12 ساعة و 44 دقيقة و 2.80 ثانية(. 

قمرياً  شهراً   12 أنها  عىل  فتعرّف  القمرية  السنة  أما 

وهي تعادل 354.367 يوماً تقريباً. والتقويم الهجري هو من 

التقاويم التي تعتمد فقط عىل فرتة السنة القمرية. 

 التقويم الشميس 

دورة  عىل   Solar Calendar الشميس  التقويم  يعتمد 

املدارية  األرض  بحركة  أساساً  ترتبط  والتي  األربعة،  الفصول 

هذه  وتعرّف  لألرض.  املحوري  امليل  بوجود  الشمس  حول 

الدورة فلكياً عىل أنها الفرتة الزمنية الفاصلة بني عبور الشمس 

النقطة  )أو    Vernal Equinox الربيعي  االعتدال  لنقطة 

األسس الفلكية 
للتقاويم

د. حناصابات
المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

المركز الجغرافي الملكي األردني 
الجمعية الفلكية األردنية

الزراعية  حياتها  تنظيم  بغية  متباينة،  تقويم  أنظمة  إىل  املختلفة  والحضارات  الشعوب  لجأت  التاريخ،  فجر  منذ 

والتجارية والسياسية والدينية ... وقد اعتمدت تلك التقاويم عىل فرتات دورية موجودة يف الطبيعة، مثل رشوق الشمس 

الكسوف  دائرة  عىل  الشمس ظاهرياً  أو حركة  األربعة  الفصول  )الشهر(، ودورة  القمر  أطوار  )اليوم(، دورة  وغروبها 

)السنة(. أما نقطة الصفر )البدء( ألي تقويم، فقد اعتمدت يف الغالب عىل عوامل اجتامعية، تاريخية و/ أو دينية، ومل 

تكن ذات صلة بالظواهر الفلكية.

وذلك  التايل،  والعبور   )1st point of Aries للحمل  األوىل 

أثناء حركة الشمس الظاهرية عىل القبة الساموية )عىل دائرة 

الكسوف ecliptic(. وتدعى هذه الفرتة بالسنة املدارية )أو 

يوماً    365.2422 نحو  وتبلغ   tropical year االعتدالية( 

ويعتمد  ثانية(.  دقيقة و46  و5 ساعات و48  يوماً  )أو 365 

التقويم امليالدي بأنواعه عىل فرتة السنة املدارية.  

 التقويم القمري الشميس 

هو    Lunisolar Calendarالشميس القمري  التقويم 

القمر )الشهر  الدورتني معاً: دورة أطوار  تقويم يعتمد عىل 

وذلك  املدارية(،  )السنة  األربعة  الفصول  ودورة  االقرتاين( 

بغية تثبيت األشهر القمرية يف مواعيد محددة منسجمة مع 

الفصول األربعة. ومبا أن السنة املدارية أطول بنحو 11 يوماً 

من  بد  ال  اقرتاين  شهر   »12« هي  التي  القمرية  السنة  من 

إدخال "شهر كبيس" Leap Month )ثالث عر( كل عامني 

الفصول  مع  منسجمة  القمرية  األشهر  تبقى  ليك  ثالثة،  أو 

األربعة. والتقويم العربي مثالً هو تقويم قمري شميس. 

 

أوالً: األنواع الرئيسية للتقاويم 

دون الخوض يف التفاصيل التاريخية، ميكننا تصنيف التقاويم التي اعتمدتها الحضارات املختلفة إىل ثالثة أنواع عامة:  



املقيا�س 826  

ثانياً: مفهوم الدورة النجمية والدورة االقرانية 

يف الفضاء املحيط باألرض، ال توجد بالطبع أجرام ثابتة 

املوقع وال تضاريس وال معامل ميكننا الرجوع )االستناد( إليها 

عند تحديد االتجاهات أو مواقع األجرام الساموية، وبالتايل 

عند البدء بحساب الفرتات الزمنية. مع ذلك، الحظ القدماء 

أن "الكواكب الثابتة" )كام أسموها( ميكن أن تشكل مراجع 

إسناد ثابتة، سواًءا عند تحديد االتجاهات واملواقع عىل القبة 

الساموية، أو عند استخدامها يف تحديد الفرتات الزمنية. وقد 

 Stellar شكلت تلك األجرام ما يدعى باملجموعات النجمية

Constellations، والتي كان عددها 48 مجموعة )صورة( 

منذ أيام الفليك الهلنستي بطلميوس مروراً بالفليك الفاريس 

عبد الرحمن الصويف. وبعد االكتشافات الالحقة ملجموعات 

الساموية،  القبة  من  الجنويب  النصف  يف  جديدة  نجمية 

متت يف بدايات القرن العرين إعادة تقسيم املجموعات 

لتصل  والجنوبية(  )الشاملية  الساموية  القبة  النجمية عىل 

إىل 88 مجموعة. 

 ويعرف الفلكيون املحدثون أن كل يشء يف هذا الكون 

يف حالة حركة دامئة )يف اتجاهات مختلفة وبرسع متباينة(. 

القدماء، فام هي  التي تحدث عنها  الثابتة"  "الكواكب  أما 

سوى نجوم )كالشمس( بعيدة جداً عنا ... وبسبب بعدها 

بعضها  إىل  )نسبة  نسبياً  املوقع  ثابتة  تبدو  فهي  الهائل، 

البعض(، وهي تشكل معاً املجموعات النجمية. وعىل سبيل 

املثال، عندما تعرب الشمس ظاهرياً عند نقطة معينة عىل 

القبة الساموية )عند نجم معني( يف وقت معنّي، ميكننا أن 

التايل  العبور والعبور  الزمنية بني هذا  الفرتة  نبدأ بحساب 

النجمية  بالفرتة  هذه  تدعى  لذا،  النقطة.  لنفس  للشمس 

املدارية  الحركة  فرتة  تشكل  وهي   ،Sidereal Period

الحقيقية )الفيزيائية( لألرض حول الشمس. 

األرض  بحركات  نتأثر  أرضيني  كراصدين  إننا  باملقابل، 

لدى قياسنا حركات القمر والكواكب ومواقعها وتشكيالتها 

)كاالقرتان والتقابل والرتبيع ...(، وكذلك لدى قياسنا الفرتات 

الزمنية املرتتبة عليها، كالفرتة بني اقرتانني متتاليني لكوكب 

 Synodic ما. لذا تدعى مثل هذه الفرتات بالفرتة االقرتانية

وحركة  األرض  حركة  بني  تداخل  عن  تنتج  وهي   ،Period

الجرم الفضايئ قيد الدراسة. 

ثالثاً: الفرات النجمية األساسية 

التقاويم  تعتمدها  التي  الفرتات  إن  الحقيقة،  يف 

املذكورة أعاله ما هي سوى فرتات اقرتانية ناتجة عن تداخل 

والتي   ،Basic Sidereal Periods أساسية  نجمية  لفرتات 

سنتعرف عىل أهمها تالياً. 

 

1-  اليوم النجمي  لألرض 

اليوم النجمي Sidereal Day لألرض هو فرتة دوران األرض املحوري 

وتبلغ  البعيدة.  النجوم  إىل  نسبة  كاملة  دورة   Axial Rotation

نحو23.9344699  ساعة، أو 23 ساعة و56  دقيقة و 4 ثواٍن. 

2- الشهر النجمي 

القمر  النجمي Sidereal Month هو فرتة دوران منظومة  الشهر 

واألرض حول مركز كتلة املنظومة Barycenter دورة كاملة نسبة 

و7  يوماً  أو 27  يوماً،  تبلغ27.321662   البعيدة. وهي  النجوم  إىل 

ساعات و43 دقيقة و11.6 ثانية. 

3-  السنة النجمية  لألرض  

تستغرقها  التي  الفرتة  لألرض هي   Sidereal Year النجمية  السنة 

األرض يف إمتام دورة مدارية كاملة حول الشمس نسبة إىل النجوم 

البعيدة. وهي تبلغ نحو 365.256363 يوماً، أو365  يوماً و6 ساعات 

و9 دقائق و9.8 ثانية. 

4-  فرة الحركة البدارية املحورية  

بطيئة  حركة  هي   Axial Precession املحورية  البدارية  الحركة 

 .)1( الشكل  مخروطي—أنظر  شكل  عىل  لألرض  الدوراين  للمحور 

وتحتاج هذه الحركة إىل نحو 25800 سنة إلمتام دورة كاملة نسبة 

الساموي  القطب  تغري موقع  الحركة  نتائج هذه  النجوم. ومن  إىل 

الشاميل وتغري موقع نقطة االعتدال الربيعي )النقطة األوىل للحمل( 

عىل القبة الساموية.  

الشكل )1(: توضيح للحركة املدارية املحورية لكوكب ألرض

األسس الفلكية للتقاويم



9 Al-Miqyas 26

األرض  حركات  أن  مالحظة  تنبغي  وهنا 

األرض-القمر  منظومة  ودوران  واملدارية  املحورية 

تكون عكس عقارب الساعة لو نظرنا من القطب 

املحورية  البدارية  الحركة  أما  الشاميل.  الساموي 

الساعة )لذا توصف  باتجاه عقارب  لألرض فتكون 

  .)Retrograde Motion بانها حركة تراجعية

 

رابعاً: تداخل الحركات النجمية األساسية ونتائجها 

إن تداخل الحركات النجمية األساسية املذكورة 

قابل  بعضها  مختلفة،  فلكية  نتائج  إىل  يؤدي  آنفاً 

للمالحظة مبارشة من قبل اإلنسان )خالل حياته( 

وبعضها اآلخر يحتاج إىل فرتات زمنية طويلة. وفيام 

ييل أهم نتائج هذه التداخالت. 

أ- اليوم الشميس املتوسط   

الشمس  الفرتة بني رشوق  الشميس هو  اليوم 

 Mean ورشوقها التايل. ويبلغ متوسط اليوم الشميس

الحقيقة، فإن  بالضبط—يف  Solar Day 24 ساعة 

الساعة هي فرتة زمنية معرّفة عىل أنها ناتجة عن 

جزء   24 إىل  الشميس  اليوم  طول  متوسط  تقسيم 

متساٍو. وينتج اليوم الشميس املتوسط عن تداخل 

فرتتني )حركتني( لألرض: اليوم النجمي )الفرتة "1" 

وينتج  أعاله(.   "3" )الفرتة  النجمية  والسنة  أعاله( 

عىل  وغروبها(  الشمس  رشوق  )أي  والنهار  الليل 

األرض من تداخل هاتني الحركتني. 

ب-  السنة املدارية )االعتدالية(   

يرتبط تعاقب الفصول األربعة بالسنة املدارية 

األساس  )االعتدالية(  Tropical Year، والتي هي 

التقويم  إىل  املستندة  التقاويم  عليه  تعتمد  الذي 

بني  الزمنية  الفرتة  هي  املدارية  والسنة  الشميس. 

االعتدال  نقطة  عرب  للشمس  متتاليني  عبورين 

حركتها  أثناء  للحمل(  األوىل  )النقطة  الربيعي 

السنة  الكسوف. ويبلغ طول  الظاهرية عىل دائرة 

و5  يوماً   365 )أو  يوماً  نحو365.2422   املدارية 

أسلفنا.  كام  ثانية(،  و46  دقيقة  و48  ساعات 

املدارية عن تداخل فرتتني )حركتني(  السنة  وتنتج 

وفرتة  أعاله(   "3" )الفرتة  النجمية  السنة  لألرض: 

أع��اله(.   "4" )الفرتة  املحورية  البدارية  الحركة 

إال محاولة ضبط  ما هو  الحديث  التقويم  وتاريخ 

التقويم املتّبع )مدنياً كان أو دينياً( مع طول السنة 

املدارية—قد نعالج هذا يف مقالة مستقلة. 

ج-  متوسط الشهر االقراين   

يرتبط الشهر االقرتاين بدورة أوجه القمر )املحاق، الهالل املتنامي، 

الرتبيع  املتناقص،  األحدب  البدر،  املتنامي،  األحدب  األول،  الرتبيع 

األخري، الهالل املتناقص، فاملحاق(. لذا، فالشهر االقرتاين هو الفرتة بني 

املحاق )اقرتان القمر بالشمس( واملحاق التايل )االقرتان التايل(. ويبلغ 

متوسط الشهر االقرتاين Mean Synodic Month نحو 29.530588 

يوماً )أو 29 يوم و 12 ساعة و 44 دقيقة و 2.80 ثانية(، كام أسلفنا. 

النجمي  الشهر  )حركتني(:  فرتتني  تداخل  عن  االقرتاين  الشهر  وينتج 

)الفرتة "2" أعاله( والسنة النجمية )الفرتة "3" أعاله(. 

الشكل )2(: رسم تخطيطي يوضح كيفية تداخل السنة النجمية مع 

الفرات النجمية األساسية األخرى وما تنتجه من فرات اقرانية

األسس الفلكية للتقاويم
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خامساً: يف الختام 

بناًءا عىل ما سبق، نالحظ أن السنة النجمية لألرض )الناتجة عن حركة األرض املدارية حول الشمس( تدخل ضمنياً يف قيمة 

كل من متوسط اليوم الشميس ومتوسط الشهر االقرتاين، وبالتأكيد يف قيمة السنة املدارية—أنظر الشكل )2(.

  

وليك ندرك مدى تأثري السنة النجمية لألرض يف قيمة كل من الفرتات الزمنية األخرية )وهي فرتات اقرتانية(، قمنا بحساب 

الفرق بني طول الفرتات األخرية والفرتات النجمية املكافئة لها، كام هو مبني يف العمود األيرس من الجدول )1(. ثم قمنا بحساب 

النسبة املئوية لهذا الفرق—العمود األمين من الجدول )1(. فوجدنا ما ييل: 

• السنة النجمية لألرض )أي حركتها املدارية حول الشمس( تسبب زيادة يف قيمة متوسط اليوم الشميس بنحو 0.274 	

% عن قيمة اليوم النجمي. 

•  السنة النجمية لألرض )أي حركتها املدارية حول الشمس( تسبب زيادة يف قيمة متوسط الشهر االقرتاين بنحو 8.17 % 	

عن قيمة الشهر النجمي.  

•  الحركة البدارية املحورية تقلل من قيمة السنة املدارية )االعتدالية( بنحو 40 جزء باملليون )ppm( عن قيمة السنة 	

النجمية ألنها حركة تراجعية. 

 الجدول )1(: الفروقات بني الفرات االقرانية والنجمية 

الفرق بين الفترتين
(االقترانية والنجمية)

النسبة املئوية
للفرق

MSD – Dsid = 236 sec = 3.93 min (MSD – dsid)/dsid = 0.27%

Msyn – Msid = 2.23 day (Msyn – Msid)/Msid = 8.17%

Ytrop – Ysid = - 20.39 min (Ytrop – Ysid)/Ysid = - 40 ppm

األسس الفلكية للتقاويم
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 وقد أدى استعاملها يف الدراسات الحرضية اىل أحداث ثورة نوعية الستخدامها يف املجالني التخطيطي واإلداري،مام 
ساهم يف حل كثري من املشاكل التي تعاين منها املدن،ومن ثم رفع كفاءة أداء وظائفها املختلفة،ومن أهم املجاالت التي 

استخدمت فيها النظم يف املدن ما يأيت:
• تحديد موقع األنشطة والخدمات يف املدينة والطرق املؤدية إليها.	
• ربط البيانات التعدادية التخطيطية باملواقع املكانية يف املدينة.	
• إدارة األرايض يف املدينة من خالل قاعدة بيانات خاصة بذلك.	
• استخدام نظم يف توزيع استعامالت األرض يف املناطق الحرضية وتطورها مبرور الزمن.	
• إدارة خدمات البنى التحتية )ماء - كهرباء -مياه الرصف الصحي - الغاز -الطرق(.	
• استخدامها يف الدفاع املدين ورفع مستوى أداء واجباته.	
• تحليل نطاق الخدمات املجتمعية واألنشطة يف املدينة.	
• تحديد اتجاهات التوسع املستقبيل للمدينة.	

أه��م��ي��ة ن��ظ��م ال��م��ع��ل��وم��ات 
الجغرافية )GIS( في التصميم 
الحضري )تخطيط وإدارة المدن(

باكتساب،  تقوم  التي  النظم  بأنها    )Geographic Information Systems( الجغرافية   املعلومات  نظم  تعرّف 
وخزن، وتحليل، وإدارة، وعرض البيانات التي تتعلق بخصائص املكان وترتبط به، وتعمل تطبيقات هذه النظم كأدوات 
تسمح للمستخدم بإنشاء استعالمات تفاعلية، وتحليل املعلومات املكانية، وتحرير البيانات، وإنشاء الخرائط، مع إمكانية 

تقديم نتائج بصيغ متعددة لجميع هذه اإلجراءات، وتوفري حاالت تحليلية واقعية عن البيئة الحقيقية املادية.

م.خولة كلوب
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يف  الحيوي  ودوره��ا  املعلومات  ومكانة  وألهمية   
للمهندسني  والحرضي   املعامري  التصميم  عمليات 
فإن  البيئة،  عىل  الحفاظ  وخرباء  واملخططني  املعامريني 
نظم املعلومات الجغرافية تعرض إمكانية ربط أية كمية 
أو مجموعة من البيانات ملوقع حرضي ما مع اإلحداثيات 

الجغرافية املطلقة أو تلك التي يحددها املستخدم.
 وبالتايل، فان هذه النظم تعترب أداة متقدمة تستخدم 
إلدارة جميع أشكال وتحليالت املعرفة املكانية، وتوصف 
من  متمكنة  مجموعة  بأنها  الجغرافية  املعلومات  نظم 
املعلومات  واسرتجاع  لتخزين  تستخدم  التي  األدوات 
وحسب حاجة الخبري ورغبته، مع تحويل وعرض البيانات 
املكانية من العامل الحقيقي ملجموعة معينة من األهداف 

واألغراض.

GISالحقول العلمية والتطبيقية لتقنية
ميكن استخدام تكنولوجيا نظم املعلومات الجغرافية 
واملجاالت،  التخصصات  من  متنوعة  مجموعة  قبل  من 
املنشآت  وإدارة  املوارد،  وإدارة  العمراين،  التخطيط  مثل 
الخرائط،  رسم  وعلم  اآلثار،  وعلم  والرتاثية،  التاريخية 
العوامل  أثر  وتقييم  العلمية،  والتحقيقات  والتحليالت 
الجغرايف،  والتاريخ  الجرمية،  مكافحة  وعلم  البيئية، 
ورسم  اللوجستية،  والخدمات  والتسويق،  واإلدارة 

الخرائط املنظورية، وغريها من الحقول.

مادية  عنارص  الجغرافية  املعلومات  نظم  تدمج 
ما؟  من؟  مثل  وصفية  بيانات  مع  والشوارع  املباين  مثل 
والحجم؟ وغريها، ومن ثم ربطها مع طوبولوجية املنطقة 

الحرضية

الكائنات  لتمثيل  النظم  ه��ذه  استخدام  ويتم 
املوجودة فعليا ومواقعها املكانية مع الرتكيز عىل التحليل 
البيانات  وصيانة  إنشاء  إمكانية  وتعد  الفضوي،  املكاين 
املكانية )الرسومات واملخططات الصورية( وغري املكانية 

)املعلومات املتعلقة بالصفات( امليزة األساسية له.

منهجية عمل نظم املعلومات الجغرافية
عادة ما تكون الخطوة األوىل لعملية استخدام التقنية 
يف إدارة معلومات املنطقة الحرضية هي إجراء جرد شامل 
للموقع املقصود وبيئته العمرانية خصائصه التصميمية، 
عن  للكشف  املكتسبة  البيانات  تحليل  مرحلة  تليها 
خطة  عليها  تستند  والتي  املطلوبة،  والنتائج  املعلومات 
وتعد  منها،  كبري  التصميمية يف جزء  والقرارات  املروع 
عملية الفهم واالستيعاب الشامل لهذه املرحلة أمر حيوي 
لغرض نجاح أي مروع ومراحله التالية، وللحصول عىل 
تفاصيل  البيانات  تحليل  مرحلة  تتطلب  متقدمة  نتائج 

أكرث اكتامال ومعلومات أكرث شموال.
 وبالتايل، فإن تحديد الحالة الراهنة للبيئة الحرضية 
الذي  الرئييس  الهدف  تعترب  الحالية  الواقعية  بخصائصها 
خطة  وضع  أجل  من  ومعروفا  واضحا  يكون  أن  ينبغي 
كيفية  بشأن  املقرتحة  املستقبلية  والسياسات  لإلجراءات 
وظائفه  وماهية  تأهيله  وإعادة  وتطويره  املوقع  حامية 

وإمكاناتها وعوائقها يف املستقبل. 
يتم استخدام املعلومات الرقمية يف تكنولوجيا نظم 
التقنية  أن  إذ  الحديثة،  الحالية  الجغرافية  املعلومات 
الرقمية  التقنيات  هي  فيها  البيانات  إلنشاء  الشائعة 
مبساعدة  برمجياتالتصميم  استخدام  خالل  من  حيث 

الكمبيوتر)CAD( أو قدرات تقنيات املراجع الجغرافية
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ورقية  خارطة  نقل  يتم   )Geo- referencing(
الحصول  ويتم  الرقمية.  األداة  إىل  املسح  مخطط  أو 
األقامر  من  أسايس  كأسلوب  الجغرافية  املعلومات  عىل 
الصناعية ومصادر املسح الجوي، والتي توفر عىل نطاق 

واسع صورا متعامدة ومصححة  رقمية.
 ولتسهيل عملية تحليل البيانات، تستخدم يف نظم 
مصادر  من  مكتسبة  معلومات  الجغرافية  املعلومات 
املصدر  لبيانات  األول  املطلب  ويعد  ومختلفة.  متنوعة 
والذي  مكانيا،  واملحددة  املتغريات  مواقع  تعريف  هو 
كام  الجغرافية،  املعلومات  نظم  تقنية  تقدمه  أن  ميكن 
أن املعلومات الرقمية املوجودة ضمن املسوحات والتي 
مل يتم إىل اآلن تحويلها إىل عنارص ضمن الخارطة، ممكن 
ميكن  مألوفة  أنواع  إىل  نظم  هذه  من خالل  تتحول  أن 

متييزها واستخدامها.

أنواع وطرق خزن البيانات يف نظم املعلومات 
الجغرافية

مثل  الحقيقي  العامل  وخصائص  عنارص  متثيل  ميكن 
واالرتفاعات  األرايض  استخدام  ونوع  واملباين  الطرق 
شكل  عىل  الجغرافية  املعلومات  نظم  يف  واملستويات 
بيانات رقمية، وتستخدم عادة طريقتني لتخزين البيانات 

يف هذه التقنية وهي:

نوع  ال��ص��وري��ة:)Raster Images(ه���ي  النقطية 
البيانات عىل شكل الصور الرقمية املمثلة يف الربمجيات 

الحاسوبية، والتي تتكون من صفوف وأعمدة من الخاليا 
أصغر  متثل  والتي  البكسل،  وحدات  من  مزيجا  مكونة 
الوحدات األولية يف الصورة، وتحفظ كل خلية قيمة لونية 
واحدة، مع قيم إضافية مسجلة. وهذا النوع من البيانات 
للواقع  عامة  مجردة  فكرة  يعكس  الصورية  النقطية 
املمثل، ومن أمثلة هذا النوع الصور الجوية املستخدمة 

لعرض معلومات تفصيلية للمواقع.
املتجهات الرسومية: )Vector Objects(يف كثري من 
عن  التعبري  الجغرافية  املعلومات  نظم  يف  يتم  األحيان، 
)نقطة،  رسومية  كمتجهات  املختلفة  الجغرافية  املعامل 
أنها  عىل  العنارص  تلك  اعتبار  خالل  من  مضلع(  خط، 
للعنارص  املثال  سبيل  فعىل  مختلفة،  هندسية  أشكال 
بإشارة  لها  وصف  أفضل  يكون  أن  ميكن  التي  املكانية 
نقطة واحدة كاآلبار وأعمدة الكهرباء، تستخدم النقطة 
متثيلها؛  لغرض   – املكانية  اإلحداثيات  مع   – أبعاد  بال 
وللعنارص الخطية مثل األنهار والطرق تستخدم خطوط 
 ،)polylines( ذات بعد واحد أو الخطوط ذات السمك
وللعنارص  فيها،  واملسافات  أطوالها  قياس  ميكن  والتي 
أو جزء معني من  التي تغطي منطقة محددة  املكانية  
والتي  األبعاد،  ثنائية  املضلعات  تستخدم  املوقع،  سطح 

ميكن قياس أبعادها ومحيطها ومساحها.
وترتبط جميع هذه األشكال الهندسية ضمن صفوف 
يف قاعدة البيانات والتي توضح وتصف خصائص وسامت 
باستخدام  املطلوبة  الخارطة  إنشاء  وميكن  منها،  كل 
هذه املعلومات لغرض توضيح سمة أو صفة معينة من 

البيانات .
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مقارنة بني نوعي طرق الخزن
أن  مالحظة  ميكن  أع��اله،  النوعني  بني  وباملقارنة 
تسجيل القيم عادة ما يتم لجميع نقاط املنطقة بواسطة 
مجاميع بيانات نقطية صورية، والتي تحتاج عادة املزيد 
يف  املعلومات  متثل  التي  تلك  عن  التخزين  مساحة  من 
البيانات  تخزين  والتي ميكن  الرسومية  املتجهات  نوعية 
النقطية  البيانات  فان  وبهذا  الحاجة،  عند  فقط  فيها 
الصورية لن توفر الخصائص الكاملة  للعنارص التي متثلها، 
كام أن من السهل تنفيذ عمليات تراكب وتغطية مقبولة 
يف البيانات النقطية الصورية والتي يف املقابل تكون أكرث 

تعقيدا مع البيانات املتجهة الرسومية.
من ناحية أخرى، ميكن أن يكون من األسهل تسجيل 
وقياس وتغيري مقياس وإعادة التوجيه واإلنشاء للبيانات 
طبقات  جمع  عملية  تسهل  وبالتايل  الرسومية،  املتجهة 

العنارص االتجاهية الرسومية من مصادر مختلفة.
 باإلضافة إىل ذلك، فإن املتجهات الرسومية أكرث توافقا 
مع بيئات قواعد البيانات الرتابطية ذات العالقات، وأنها 
ميكن أن تكون جزءا من جدول العالقات كعمود طبيعي 
املستخدمني،  من  كبري  عدد  قبل  من  معالجتها  وميكن 
وصيانةبيانات  تحديث  السهل  فمن   ، الطريقة  وبهذه 

املتجهات الرسومية.
اإلحداثيات  يف  املمثلة  املكانية  البيانات  وبجانب 
ميكن  النقطية،  للخلية  املكانية  أو  للمتجهات  الهندسية 
البيانات  يف  املكانية  غري  اإلضافية  املعلومات  تخزين 
وصفات  خصائص  تتضمن  والتي  الرسومية  املتجهة 

العنارص.
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تؤدي الزيادة يف األنشطة الصناعية حول العامل إىل زيادة يف معدالت التلوث كامً ونوعاً. كام ويؤدي إىل غياب السياسات البيئية 

الفاعلة التي تنظم تداول مثل هذه امللوثات مام يؤدي إىل تفاقم املشكالت البيئية خصوصاً يف الدول الصناعية.

 ونالحظ زيادة عدد السكان والخطط التنموية يف اململكة األردنية الهاشمية والتي لها دور يف تطور القطاع الصناعي بشكل 

ملحوظ وهذا أدى إىل زيادة املخلفات الصناعية. تتناول هذه الدراسة تطوير قاعدة بيانات بيئية تتضمن  خرائط بيئية رقمية توثق 

حجم ونوع التلوث وآثاره عىل عنارص البيئة واإلنسان مع الرتكيز عىل قطاع الصناعة ومحطات معالجة املياه العادمة واإلجراءات 

الوقائية للحِد من آثار التلوث يف األماكن األكرث عرضة للتلوث مثل املناطق السكنية  واملناطق الزراعية والرعوية  الخ.........  .

تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في 
إدارة البيئة للتلوث الصناعي في االردن

أحمد عون الخصاونة - المركز الجغرافي الملكي األردني

 ما هي اسباب التلوث؟ 

 ما هي أنواع التلوث؟ 

 ما هو دور تلوث املصانع يف التلوث البيئي ؟

؟ ما هو دور برمجية )ARCMAP( يف التلوث البيئي ؟
إن دراسة تحديد املناطق الصناعية للمدن من املواضيع الحيوية التي نالت إهتامم كثري من الباحثني، خاصة 

يف مجاالت التخطيط الحرضي واالقليميه الجغرافيه ملا لها من أهمية تطبيقية يف معالجة كثري من املشكالت 

االقتصاديه واالجتامعيه واإلدارية والتنظيمية.

وقد إتفق العلامء عىل أن أهم مشكالت التلوث  البيئي هي )املصانع( مبختلف صناعتها التي تؤدي إىل 

زيادة يف التلوث يف أنحاء العامل  بنحو متسارع وهي محط أضواء لدى العلامء والباحثني .

تحديد املناطق الصناعية وتوثيق امللوثات الرئيسية الناجمة عنها.   . 1
إستخدام برمجيات نظم املعلومات الجغرافية كأداة متكاملة يف تجهيز البيانات . 2

املكانية الشاملة لتحديد املناطق الصناعية وآثارها عىل السكان.
إجراء مسح رصد وتحديد مناطق محطات معالجة املياه العادمة لدى املصانع.. 3
توثيق كل املعلومات الزمانية واملكانية عىل الخرائط وامللوثات املرتبطة بها ضمن . 4

قاعدة بيانات رقمية عىل املستوى املنطقة..  
رسم عالقة زمنية ومكانية تربط النمو السكاين مبعدالت التلوث وقربها منها . . 5
استخدام املعلومات املوثقة لتقديم حلول توعوية واإلسهام يف رسم سياسات . 6

وأدوات تساعد أصحاب القرار واملجتمع املحيل يف إيجاد حلول للمشكالت البيئية.
إستخدام برمجيات نظم املعلومات الجغرافية كأداة متكاملة يف تجهيز البيانات . 7

املكانية الشاملة لتحديد املناطق الصناعية وآثارها عىل السكان.
تحديد املناطق املتأثرة بالتلوث عىل السكان عن طريق برمجيات نظم املعلومات . 8

الجغرافية, مع إمكانية الحصول عىل معلومات حديثة متجددة، وتحديد األبعاد 
عىل الخريطة كالطول والعرض واملساحة. 

ويف النهاية رسم املنطقة برسم ثاليث األبعاد بعد رصد املنطقة وتحديد منطقة . 9
الدراسة لتسهيل إختيار املوقع املناسب عن مناطق السكان كام بالشكل )1( :

ومن متطلبات الدراسه األيت:
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نظم املعلومات الجغرافية:
مكونات نظم املعلومات الجغرافية )GIS(كام يف . 1

الشكل )2(.  

وهي . 2  )Attributes Data( الوصفية:  البيانات 

الخصائص الوصفية للمعامل الجغرافية كالجداول 

واإلحصاءات وأنواع البيانات الوصفية.

3 . )GIS( تكمن أهمية نظم املعلومات الجغرافية 

يف قدرتها عىل التحليالت املكانية واإلحصائية يف 

الزمان  عامل  عىل  وتعتمد  املعلومات  معالجة 

)مركز  مثل:   مواقع جديدة  تحديد  ،أو  واملكان 

وفق  املدن  وتخطيط  ...الخ(،  مدرسة  أو  صحي 

أهداف محددة بحسب نوعية البيانات.

الفنية يف إعداد الخرائط . 4 تعتمد املهارة والطرق 

بخصائص  وتتمتع  الجغرافية،  املعلومات  عىل 

وعرض أمناط التوقيع املكاين سواء كانت )نقطاً أم 

خطوطاً أم مساحات(، ويوضح لنا شكل رقم )3( 

عدداً من أنواع الطبقات التي متثلها عند إنشاء 

الخرائط بإستخدام نظم املعلومات الجغرافية.

التلوث الصناعي :
تقسم امللوثات الصناعية إىل ثالثة أنواع :

الناجمة . 1 امللوثات  تلك  )صلبة(: وهي  ملوثات 

عن العديد من الصناعات كاألتربة الناتجة عن 

صناعة اإلسمنت مثالً. 

الكياموية . 2 املواد  كمحاليل  )سائلة(:  ملوثات 

التي تقذف بها املصانع يف املجاري املائية. 

الضارة . 3 واألدخنة  كالغازات  )غازية(:  ملوثات 

املتصاعدة من مداخن املصانع ومصايف تكرير 

النفط.

ولقد قام املركز الجغرايف املليك بدراسة أكرث من 358 

املنطقة  اسم  وإعطاء  فيها  التلوث  مدى  وقياس  موقع 

وعدد السكان و نسبة ثاين أكسيد النيرتوجني/م3 و نسبة 

ثاين أكسيد الكربون/م3 ونسبة ثاين أكسيد الكربيت/م3  

ونسبة األوزون/م3  ومستوى الضبخن والفلور وغريها 

البيانات  م��ن  ج��زء  يوضح   )4( رق��م  وج���دول 

واملعلومات والجداول التي أستخدمت يف قاعدة البيانات 

وتم اإلعتامد عليها يف الدراسات والتحليل.

الشكل )1(

الشكل )2(

الشكل )3(
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تطبيق نظم املعلومات الجغرافية يف إدارة البيئة للتلوث الصناعي يف االردن  

الشكل )4(

الشكل )5(

املنهجية :
• املختصة 	 املساحية  الفرق  قبل  من  ميدانية  زي��ارات 

لجمع املعلومات واإلحداثيات .

• املعلومات وتحليلها وإدارتها وتوثيقها يف قاعدة 	 جمع 

للبيانات تغطي اململكة بحيث يتم متثيل مواقع املصادر 

نظم  برمجيات  بواسطة  للتلوث  واملحتملة  الفعلية 

املعلومات الجغرافية والتي تبني املعامالت واملتغريات 

ملوثات  وكذلك  والسائلة  الصلبة  بالنفايات  الخاصة 

الهواء الغازية.

• نظم 	 تقنية  بإستخدام  الفضائية  الصور  عىل  إعتامد 

املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد الذي يساهم 

التلوث  من  الحد  يف  املالمئة  القرارات  إتخاذ  يف  كثرياً 

البيئي.

• إختيار مجموعة من مصادر التلوث املحتملة وخصوصا 	

من املصانع لدراسة مصادر وتأثريات التلوث بشكل أكرث 

تفصيالً ولتحقيق أهداف الدراسة ضمن املنهجية.

• البيئية 	 واملنشأت  املصانع  عن  عامة  معلومات  جمع 

وتحديد مواقعها )اإلحداثيات( وذلك باستخدام أجهزة 

القدرة  ذات  الفضائية  بالصور  واالستعانة   )GPS(

التمييزية العالية وبإستخدام برمجيات ملعالجة الصور 

الفضائية. 

• طريق 	 عن  واملعلومات(  البيانات  ونر)تداول  تنظيم 

املواقع  أختيار  تحسني  يف  لتساعد  اإلكرتونية  املواقع 

ودراستها من ِقبل كوادر مختصة.

•  جمع معلومات وافية عن مدخالت ومخرجات هذه 	

املصانع وكذلك اإلنبعاثات )الصلبة والسائلة والغازية( 

الناتجة كامً ونوعاً  وطرق إدارة هذه اإلنبعاثات.

• حسب 	 التصنيفات  من  مجموعة  إىل  التلوث  تصنيف 

الصناعات  مثل  والبيئي  الصناعي  النشاط  طبيعة 

البناء  وم��واد  والبرتوكياموية  والغذائية  الدوائية 
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الشكل )5(

الخ..وكذلك  الصناعية   واملدن  واملنظفات 

حسب نوع وكم اإلنبعاثات. 

• كافة 	 توثق  رقمية  بيانات  قاعدة  تطوير 

املعلومات ومتثيلها بخرائط بإستخدام التحليل 

املعلومات  نظم  برمجيات  ضمن  املكاين 

.)GIS، ArcMap( الجغرافية

• ربط البيانات التي تم تطويرها ببيانات أخرى 	

والزراعية  واملائية  السكانية  البيانات  مثل 

بيانات  قاعدة  تحقيق  بهدف  والسياحية 

متكاملة عىل املستوى الوطن.

• القرار 	 أصحاب  إىل  البيانات  قاعدة  نقل 

واملجتمع املحيل من خالل تقرير فني وبرامج 

عاملة حول  أيدي  لتدريب  وتأهيلة  تدريبية 

املشكالت البيئية.

نتائج الدراسة:
ويف النهاية نرى أهمية الدراسة يف هذا املجال ومدى خطورة التلوث وأهمية برمجية )ARCMAP( يف مساعدة حل مشكلة 

التلوث وحرصها ودراستها وتحليلها من قبل أيدي متخصصة يف هذا املجال مثل املركز الجغرايف املليك يف املساهمةللحد من 

ظاهرة التلوث ما امكن .

والشكل )5(  يوضح لنا اهمية )GIS( يف رصد كمية التلوث يف األردن وحرص املناطق املترضرة واملناطق غري املترضرة. 

املراجع :
• الرمياوي ,عبد الكريم  والحوري, زايد قفطان )2004(.أساسيات علم البيئة. دار وائل للطباعة والنر، ط2.	

• عابد، عبد القادر)2004(. اساسيات علم البيئة -الجامعة االردنية ص:161 ط2	

• 	https://goo.gl/54UawNhttps://goo. االكرتين:  املوقع  مقدمة-يف-نظم-املعلومات-الجرافية-وتطبيقاتها،   ،)2016(

gl/54UawN

• الكبييس ، )احمد محمد جهاد( ،2015،كفاءة التوزيع املكاين ملراكز الصحة العامة باستخدام نظم املعلومات الجغرافية- 	

blog-post_49.html/05/http://bookstoall1.blogspot.com/2015  .دار امجد للنر والتوزيع - عامن - االردن

والجدير بالذكر إن من أهم التطلعات املستقبلية التي يجب اإلهتامم بها بتنفيذ نظام اإلدارة املعلوماتية البيئية والتي تهدف 

إىل تنظيم عملية نرها وتداولها عرب البوابة الجيومكانية التي تقوم بتوفري خدمة الكرتونية تتعلق باملعلومات الجغرافيه لدراسة 

التلوث والحد من هذا التلوث . 
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التخطيط الحضري 
والتصميم الحضري

هام  الحرضي  والتصميم  الحرضي  التخطيط  ان  ال شك 

املخطط  مرحلة  وهي  التخطيطية  الرتبة  نفس  يف  تقريبا 

االسايس  الفرق  يكون  ان  ميكن  ولكن  ما،  ملنطقة  التفصييل 

الحرضي  التخطيط  وان   ,  )Scale( مقياس  فرق  هو  بينهام 

والتصميم الحرضي هام حقالن مرتابطان يكمل احدهام االخر 

ضمن  االرض  استعامالت  ادارة  يتناول  الحرضي  فالتخطيط 

فرتة زمنية )قصرية – بعيدة ( من )5 – 20 ( سنة من خالل 

مستوى  عىل  مكاين  حيز  ضمن  االستعامالت  تلك  تخطيط 

املدينة واملناطق الحرضية واالحياء السكنية )وحدة الجرية( 

الحرضي  للتخطيط  كمكمل  الحرضي  التصميم  يأيت  بينام 

مع  يتعامل  حيث  املرافقة  البيئة  ومعامل  تفاصيله  وتنفيذ 

تصميم التفاصيل ضمن االحياء واملناطق الحرضية يف الوقت 

باملخططات  عنه  ويعرب  زمنية قصرية  او ضمن مدة  الحارض 

الخرضاء   واملساحات  الحدائق  وتصميم  كاملباين  التفصيلية 

)landscape( وتصميم الشوارع ، وان التقارب بني العمليتني 

يقلل من الحاجة إىل إعادة النظر يف سياسات التخطيط التي 

عادة تتطتب فرتة طويلة وكلف اضافية .

Urban planning :1-  التخطيط الحرضي

طبيعية  ع��دة  متغريات  بني  يجمع  واس��ع  علم  هو 

واجتامعية واقتصادية وهندسية من اجل التوجيه منو املدينة 

متطلبات  لهم  ويوفر  سكانها  يخدم  مبا  مشاكلها  ومعالجة 

السيئة وهو  للمشاكل  ايجاد حل  ومحاولة  الحرضية  الحياة 

يجسد الرؤيا املستقبلية للمدن من خالل وضع اسرتاتيجيات 

تتبعها الجهات املسؤولة لتنمية وتوجيه منو وتوسع العمران 

يف املدن مبا يحقق اهداف اجتامعية واقتصادية وبيئية وفق 

معلومات  عمليات مسح وجمع  وتتطلب  مبراحل  متر  خطة 

يهدف  اخر  مبعنى  مستقبيل  وتنبوء  وتحليل  اهداف  ووضع 

التخطيط الحرضي اىل رسم الصورة املستقبلية لشكل وحجم 

املدينة من خالل تحديد املناطق املالمئة لقيام مدن جديدة 

االجتامعية  املتغريات  مع  يتالئم  مبا  القامئة  املدن  وتوسيع 

القامئة  املدن  مشاكل  معالجة  ويتم  والسياسية  واالقتصادية 

والتي قد  يرتتب عليها تغيري استعامالت االرض القامئة .

م.أكرم فرّاج / المركز الجغرافي الملكي األردني 
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1- 1 اختصاصات التخطيط الحرضي

التخطيط الحرضي هو  الذي يهتم بالقطاعات واملناطق 

الجهات  ترتئيها  التي  والنسب  املختلفة  بالفعاليات  الخاصة 

من  املختصني  دراس��ات  عن  الناتجة  القرارات  او  املختصة 

توزيع  ملوازنة  وذلك  واالجتامعيني  االقتصاديني  املخططني 

االفضل  الوظيفي  واالستخدام  والطبيعية  البرية  امل��وارد 

للقطاعات ضمن املدينة فهو يهتم بالعالقة ذات البعدين اكرث 

من اهتاممة بالعالقات ذات االبعاد الثالثة.

1-2 خصائص التخطيط الحرضي:

• والنفسية 	 والثقافية  االجتامعية  الجوانب  مراعاة 

كمكونات اساسية يف املخططات التي توضع للبيئة 

الحرضية.

• التعامل مع مجمل الخصائص الطبيعية والظواهر 	

املختلفة يف املنطقة الحرضية .

• معالجة مشاكل املناطق الحرضية كوحدة مرتابطة 	

املتعلقة  الطبيعية  وعنارصها  مكوناتها  جميع  يف 

بالتضاريس والرتبة واملياه واملناخ من جهه والنشاط 

التفاعل بني  نتيجة  البري وكل ماميارسة االنسان 

استعامالت االرض واالنشطة والخدمات املختلفة.

• يرتبط التخطيط الحرضي بقرارات سياسية وادارية 	

ومالية .

• االقليمي 	 التخطيط  بني  الوصل  حلقة  يعترب 

والتصميم الحرضي.

• لوجود 	 اجتامعيا  متجانسة  غري  بيئة  مع  يتعامل 

والثقافة  والتقاليد  العادات  السكان يف  بني  فوارق 

والدين.

1-3  مهام التخطيط الحرضي:

• تخطيط الكثافة السكانية وتوزيعها بشكل متوازن.	

• التقدم 	 مع  يتالئم  مبا  املدن  مراكز  تنظيم  اعادة 

التكنولوجي وحاجات السكان.

• والتجديد 	 والحفاظ  االثرية  باملناطق  الهتامم 

الحرضي للمناطق الرتاثية.

• توفري الخدمات الفوقية والتحتية لسكان املدن مبا 	

يحقق العدالة االجتامعية.

• مراكز 	 وانشاء  مرونة  اكرث  جديدة  مدن  انشاء 

استقطاب جديدة للتنمية.

• املدينة 	 يف  االرض  استعامالت  وتوزيع  تخطيط 

)سكني - تجاري - صناعي – خدمي - طرق( وفق 

اعتبارات بيئية واجتامعية واقتصادية.

• تتخذ 	 التي  واشكالها  االرايض  قطع  منط  تحديد 

.....ال��خ  مربعة  او  مستطيلة  مختلفة  اشكال 

وتوجيهها ضمن النسيج الحرضي.

• يتعامل مع االنشطة االقتصادية يف املدن.	

• نظام الشوارع وتخطيطها وتحديد انظمتها.	

Urban design :2- التصميم الحرضي

التخطيط  فمثال  التخطيطية  املساحات  تصميم  وهو 

فيأيت  ما،  مكان  يف  يوضع  املدينة  مركز  أن  يحدد  الحرضي 

التصميم الحرضي ليشكل الفراغات واملساحات فيها.

 

2-1 اختصاصات التصميم الحرضي

من  أجزاء  أو  جزء  بدراسة  يختص  الحرضي  التصميم 

حرضي  لنسيج  او  ابنية  مجموعة  تشكل  املدينة  قطاعات 

متكامل ويركزعىل العنارص املادية الفيزيائية كالكتل البنائية 

الثاين  بالبعدين  التي حولها وعالقتها مع بعضها  والفضاءات 

والثالث )2D & 3D( مع الدخول يف التفاصيل الرئيسية التي 

التخطيط والتصميم الحضري
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لتحديد محاور  للقطاعات  والعمودية  األفقية  العالقة  تحدد 

الحركة ومداخل االبنية ونقاط التجمع واالنحراف والتقاطعات 

البرصية......الخ,  واملحاور  الحركة  محاور  بني  والتداخالت 

بتقسيمها  القطاع  أو  املدينة  الحرضي مع  ويتعامل املخطط 

إىل مناطق تجريدية واملصمم الحرضي ياخذ حقوق التصميم 

منطقة  ضمن  ويترصف  العمل  رب  أو  املالكة  الجهات  من 

مع  يتعامل  او  عايل  داخيل  متاسك  ذلك  عن  وينتج  معينة 

خطوط امللكية للقطاع أو جزء منه .

االساس  باملخطط  الحرضي  التخطيط  عن  التعبري  ويتم 

باملخططات  الحرضي  التصميم  عن  يعرب  بينام  للمدينة 

التفصيلية والتصميمية لألبنية واملساكن والعنارص االخرى .ثم 

يأيت التصميم املعامري لتصميم الفراغات من الداخل مبوجب 

املخططات املعامرية.

اوقات  اىل  متابعتها  ميكن  الحرضي  التصميم  جذور  ان 

الحرضي  التخطيط  مفاهيم  اختالط  أن  إال  بالقريبة  ليست 

بينهام  تاريخيا  التمييز  معها وتداخلها جعل من غري السهل 

وبشكل عام مل يكن هناك مفهوم واضح للتخطيط الحرضي 

بعض  ظهرت  وإمنا  امل��وارد  توزيع  او  الخدمة  أسس  وفق 

وتقسيم  الطرق  وتوقيع  لتخطيط  التخطيطية  املحاوالت 

العوامل  الفعاليات طبيعيا وفق  تتوزع  ،ثم  للمدن  الشوارع 

املحلية املؤثرة ، ان مساهمة املصمم الحرضي الزالت واضحة 

وكفوءة يف مجالني هم تصميم األبنية، او العنارص املعامرية 

اجزاء  وتنظيم  والجسور  كالنصب  الحرضية  للبيئة  املنفردة 

القطاعات داخل املدينة وارتباطها مع بعضها البعض.

2-2 عنارص التصميم الحرضي:

• مسالك الحركة : وهي قنوات الحركة التي يتخذها 	

الساكن لالنتقال عرب أجزاء املدينة وتتمثل بالطرق 

والشوارع واألزقة .

• العامة 	 والفضاءات  املفتوحة  الفضاءات  الساحات: 

وساحات التجمع.

• الحافات والحدود: وهي عنارص خطية اليستخدمها 	

السكان كمسالك وإمنا يدركها وتكون بشكل حدود 

فيزيائية كالجدران واملناطق الخرضاء والجسور.

• القطاع ومتثل اجزاء معينة من النسيج الحرضي.	

• الوظيفة 	 ذو  الحرضية  والقطاعات  البنائية  الكتل 

املتشابهة كمجاميع األبنية السكنية واإلدارية.

• املتميزة 	 واملعامل  االبنية  وهي   : والدالالت  املعامل 

كالنصب والتامثيل التي تعطي للمدينة خصوصيتها.

• وما 	 االبنية  تصميم  يف  املستخدم  املعامري  الفن 

يرتتب عليه من عنارص فنية من كتل والوان.

عنارص•تنسيق•املوقع•وتتمثل•يف•اآليت: •	

1 .    Pavements  األرضيات

2 .  Tree and Plants التشجري

3 . Sculptures عنارص التشكيل والقطع النحتية

4 . Fountains النافورات

5 . Bollards الحواجز والعوائق

6 . Lighting devices عنارص اإلضاءة

7 . Graphic Design العالمات والفتات اإلعالن

8 . Street Furniture عنارص اثاث الشارع

التخطيط والتصميم الحضري
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قواعد كتابة األسماء الجغرافية
وتنزيلها على الخريطة الطبوغرافية

الخريطة الطبواغرافية
الخريطة الطبوغرافية متثيل جرافييك لجزء من سطح 

األرض عىل سطح مستو حسب مقياس معني.

املسميات واالصطالحات الجغرافية

كلامت  مجموعة  أو  كلمة  عن  عبارة   : املسميات 
وتوفر  الخارطة،  عىل  موجود  جغرايف  معلم  لتعريف 
أيضا معلومات من غري املمكن التعرف عليها عن طريق 

التمثيل الجرافييك.

تشمل املسّميات ما ييل :

• 	.)Toponymy( تسميات املعامل الطبوغرافية

• املصطلحات املوضحة.	

• اإلقليمية 	 واألهمية  والسياسية  اإلدارية  التقسيامت 

للمنطقة.

• أسامء متغرية مشتقة من أنظمة قدمية رومانية أو 	

غريها.

•  رموز جرافيكية تستخدم لتصف فكرة معينة وغالباً 	

ما يستعملها الصينيون يف كتاباتهم.

• عالمات تكون متصلة بحروف لتميزها عن مثيالتها 	

من الحروف ولتعطي داللة معينة.   

تصنيف املسميات واألسامء وتبويبها 
يعتمد تصنيف األسامء الطبوغرافية عىل :

املنطقة الجغرافية املرسومة.. 1

أهمية وبروز املعامل الجغرافية.. 2

مقياس الخريطة الطبوغرافية.. 3

االحتياجات العسكرية للمروع. . 4

• املختلفة، 	 املعامل  تسمية  يف  صارمة  قوانني  يوجد  ال   

فاألماكن السكنية لها أهمية قليلة يف املناطق التي تكرث 

فيها  تلك األماكن. بينام تزداد تلك األهمية يف املناطق 

الصحراوية. 

•  كل األسامء الجغرافية التي تظهر عىل خرائط املقاييس 	

املقاييس  خرائط  عىل  الشكل  بنفس   تظهر  الصغرية 

املتوسطة ، واألسامء التي تظهر عىل خرائط ذات املقياس 

املتوسط تظهر مغطية نفس املنطقة عىل الخرائط ذات 

املقياس الكبري.

استثناءات عىل ما جاء يف البند السابق :
• أسامء القارات وسالسل الجبال أو الصحاري تظهر عىل 	

خرائط  عىل  تظهر  وال   100000/1 مقياس  الخرائط 

.50000/1

• التغريات السياسية التي تؤدي إىل تقلب وتغري األوضاع 	

اللغة  تغري  إىل  يؤدي  ما  املنطقة   داخل  السياسية 

واألنظمة اإلدارية، كذلك اآلفات الطبيعية التي تتعرض 

لها بعض املناطق. 

 لبنى بالطية - المركز الجغرافي الملكي األردني

A ,  H  , U
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۱/۱۰۰۰۰۰خرائط باللغة اإلنجليزية 
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• األسامء الطويلة املقاطع يف الخرائط  ذات املقياس الكبري والتي يفضل اختصارها يف املقاييس الصغرية : )املستشفى الوطني 	

للعظام والتأهيل( 50000/1 تخترص إىل )مستشفى( يف مقياس 100000/1.

مبادئ وقواعد تنزيل األسامء عىل الخارطة:

• مسألة 	 التنزيل  وعملية  الصحيح  اإلسم  اختيار  يعد 

حرجه من حيث التأثري عىل عملية قراءة الخارطة .

•  عملية االختيار تعتمد عىل : الطبيعة ،الحجم، األهمية 	

النسبية للمعلم.
القواعد األساسية لتنزيل األسامء :

• تحديد 	 رسعة  يؤكد  املعلم  حدود  داخل  اإلسم  وضع 

املعامل وعدم حدوث أخطاء.

• ميكن وضع اإلسم إما عىل شكل خط مستقيم أو منحنى 	

حسب طبيعة املعامل.

• توجيه اإلسم بحيث تكون القراءة من اليمني إىل اليسار.	

عند تسمية الرموز الفردية توضع التسمية مجاورة للمعلم 

حسب املواقع التالية:

نفس  تحمل  تفاصيل  أو  معامل  فوق  الحروف  طباعة  عدم 

اللون: 

هناك حاالت تتطلب معالجة كارتوغرافية يف عملية وضعها 

والفراغ الذي يجب مراعاته عند وضعها:

• عندما تكون تفاصيل الخارطة كثيفة من الرضوري وضع 	

وعدم  اإللتباس  لتجنب  املعلم  من  مسافه  عىل  اإلسم 

عىل  يدل  سهم  وضع  يتطلب  ما  املعلومات،  وضوح 

املعلم.

وضع األسامء يف املكان املناسب بدون أسهم

• بغض النظر عن طريقة كتابة اإلسم،عندما تقع الحروف 	

عىل منحنى فإنها تكون متعامدة مع هذا املنحنى : 

• يف حالة إضافة اصطالح معني من أجل التوضيح لإلسم 	

حجم  بأصغر  يكتب  املضاف  اإلسم  هذا  فإن  األصيل 

موجود ويكون موضوعاً بني قوسني مبارشة تحت اإلسم 

األويل.

• يف 	 الرئييس  اإلسم  تحت  الثانوية  األسامء  وضع  يفضل 

حالة كون املعلم عبارةعن نقطة، أو يتبع اإلسم الرئييس 

اإلسم  ويوضع  خط،   عن  عبارة  املعلم  يكون  عندما 

الثانوي بني قوسني، ويكتب بنفس طريقة اإلسم الرئييس 

ولكن بحجم أقل درجة.
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قواعد تنزيل األسامء عىل األماكن السكنية:

• شكل 	 عىل  إما  الخريطة  عىل  تظهر  السكنية  األماكن 

مربعات منفصلة أو منطقة محددة ومظللة.

• املناطق 	 هذه  عىل  الدال  اإلسم  وقياس  حجم  يعتمد   

عىل :

عدد السكان. . 1

األهمية اإلدارية للمنطقة.. 2

األماكن املعمورة :

توضع أسامؤها بجانب املعامل.

• األماكن 	 كإسم  تظهر  ملدينة  الداخلية  األقسام  أسامء   

ويكون  عليها  يدل  التي  املنطقة  عىل  ومبركز  السكنية 

حجمه حسب املنطقة.

 البلدات أو القرى:

• حسب 	 املدينه  أو  البلدة  من  بالقرب  أسامؤها  توضع 

األفضليات التالية : 

أفضلية الكتابة للقرى والبلدات:

التي  أو  الشواطئ  من  القريبة  السكنية  املناطق  أسامء 

تقع عىل الشواطئ توضع كلياً داخل املياه، أما إذا كانت 

املنطقة قريبة من الشاطئ فيوضع اإلسم عىل اليابسة.

• يكتب التعداد السكاين للمدن الرئيسة أسفل اإلسم 	

وبحجم أصغر. 

• كانت 	 إذا  املنطقة  وتحدد  السكاين  التعداد  يكتب 

مركز قضاء أو لواء أسفل اإلسم وبحجم أصغر.
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قواعد تنزيل األسامء عىل املعامل الخطية

تشمل الطرق، السكك الحديدية، خطوط الضغط العايل، 

الجداول، الحدود الدولية.

• للجزء 	 موازيا  املعامل  هذه  اسم  وضع  يفضل   

املستقيم أكرث من الجزء املنحني، وإذا وضع اإلسم 

موازيا لخط منحني فإنه يتبعه باإلنحناء.

بالنسبة للحدود الدولية توضع أسامء الدول املشرتكة يف 

الحدود بحيث تكون موازية للحد، متجاورة يف املوضع.

• يف 	 التسمية  توضع  املزدوجة  الخطية  املعامل  يف   

املنطقة اليابسة مع مراعاة وجود املكان الكايف لذلك، 

وال توضع مطلقا داخل حدود النهر أو الجدول .

قواعد كتابة أسامء مناطق املياه املفتوحة

• يوضع 	 الكفاية  فيه  مبا  كبرياً   املياه  حجم  كان  إذا 

موازيا  يكون  بحيث  املعلم،  حدود  داخل  االسم 

للحد الجنويب أو بحيث يتبع شكل املعلم .

• أما إذا كان حجم املياه صغرياً يوضع االسم حسب 	

حالة األفضليات التي تم رشحها سابقا. 

قواعد تنزيل األسامء عىل املعامل هيبسوجرافية

• ،الهضاب 	 الوديان   ، :الجبال  االصطالح  هذا  يشمل 

،التالل ، وكل خواص البقع الطبوغرافية. 

• وموازيا 	 بوضوح  باألودية  الخاص  االسم  يكتب   

للشكل العام للوادي ومع انحناءه. 

بالنسبة للتالل وأعايل الجبال واملعامل املشابهة، يركز االسم 

معلومات  أو  معامل  تغطي  ال  بحيث  املعلم  قمة  فوق 

أخرى.

بعض املعامل مثل الصخور والحمم الربكانية تحتاج لوضع 

اسمها عىل الخارطة فتكون األسامء مركزة بداخلها.

دن
ألر

ر ا
نه
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قواعد تنزيل األسامء عىل معامل مختلفة

• املناطق املسيجة :يندرج تحت هذا الصنف جميع 	

املعامل التي تكون محددة الجهات، وبداخلها تسمية 

تكون مركزة وموازية للحد الجنويب أو بحيث تتبع 

شكل املعلم .

• حامله 	 تكون  رمبا  محددة  غري  مناطق  أسامء 

نفسها وال  املنطقة  يتبع  إلسم معني، وهذااالسم 

يخص ال املزروعات وال املعامل املائية ) الخالدية 

،الصوالحة(.

• بعض األسامء التي تطلق من قبل ساكني املنطقة 	

لتعريفها تندرج ضمن هذا الصنف من األسامء، 

والتي من املمكن أن يكون لها أهمية إدارية أو 

التطور )حي  الخفيفة  املناطق  وتظهر يف  غريها، 

األزايدة ، الحسينية(.

قواعد كتابة قيمة خطوط الكنتور

• يعتمد وضع قيمة خطوط الكنتور عىل :	

طبيعة األرض الجغرافية.. 1

كثافة خطوط الكنتور.. 2

إذا كانت . 3 املنطقة:  اإلرتفاع يف  نقاط  عدد 

املنطقة معقدة طبوغرافيا ًنزيد من وضع 

القيم عىل خطوط الكنتور.

• فوق 	 كانت  إذا  باألرقام  الكنتور  خطوط  تسمى 

يف  كانت  إذا  صفر  الرقم  وتأخذ  البحر،  سطح 

مستوى سطح البحر، وبالقيمة السالبة إذا كانت 

تحت مستوى البحر.

تكتب قيم خطوط الكنتور حسب اآليت :

توفر . 1 الكنتورعند  خطوط  قيم  توضع 

أعىل  نحو  متجهة  تكون  بحيث  اإلمكانية 

إرتفاع.

الكنتور . 2 ،خطوط  فقط  األوقات  معظم  يف 

املناطق  يف  القيم  تحمل  األساسية 

فتوضع  املعقدة  املناطق  يف  املستوية،أما 

بجانب . 5 املنحدرات  يف  الكنتورات  أرقام  توضع 
حواف الجبال أو مناطق لجبل منتظم.

مجموعة أرقام الكنتور يجب أن تكون موزعة . 6
بحيث توفر سهولة يف تحديد االرتفاعات ودون 
املسافة  تكون  وأن  االرتفاع،  نقاط  إىل  اللجوء 
 )10-5( من  وأخرى  قيمة  كل  بني  عام  بشكل 

سم.
والكنتورات . 7 االنخفاض  كنتورات  أرق��ام  بيان 

الثانوية.
عن . 8 مم   )0.5( مسافة  الكنتور  طرف  يبعد  أن 

قيمته.

لتسهيل  العادية  الكنتور  خطوط  عىل  القيم 

قراءة التضاريس.

توضع قيم الكنتور بحيث تكون مرتكزة عىل . 3

مساحية  لنقاط  مجاورة  وغري  نفسه  الخط 

أخرى. 

ترتيب . 4 تشكل  بحيث  الكنتور  قيم  توضع 

تصاعدي.
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االسم يف نظر اللغويني واملعاجم 
الوسيط   ومعجم  املحيط  معجم  حسب  األس��م 
َعالَ وارتفع؛ سام  وَساَمًء ]سمو[:  اُْسُم سُمّواً  يَْسُمو  :َساَم 
ما  إِىل  إليه؛ سام  تطاَوَل  اليشِء:  إىل  الجّو،سام  الطّائُر يف 
العّز  طَلََب  األمور:  معايل  إِىل  هّمتُُه  الخزانة.سمت  فوق 
إىل  ب��رصُُه  سام  طمح؛  ال��يّشِء:  إىل  بَ��رَصُه  والّرف.سام 
الجبل.سام الهالُل: طلع.سام له شخٌص: رُِفَع له من بعيد 
فاستبانُه، َساَم للسجني طفلُُه.سام به: رفََعُه وأْعالَُه؛ سام 
َجَعلَُه  َسْمواً:  به،  أو  داً  محمَّ فالناً  اجتهاُدُه.سام  بالطَّالِب 
اسامً له وَعلاَمً عليه؛ سام املولوَد بَخالٍِد . واالسم حسب 
أْعالُه،  وبه  ارْتَفع  ُسُموا  :َساَم(:  املحيط  قاموس  معجم 
]مصدر[  ،)والسامُء(  بُْعٍد  من  رُِفَع  اليشُء  ويَل  )كأْسامُه( 
وتَُذكُر وَسْقُف كلِّ يشٍء وكلُّ بَيٍْت وُرَواُق البَيِْت ، )َوأُِْسُم( 
َعالَمته  ُمثَلَّثَتنَْيِ  وُساَمُه(  ،)وِسُمُه  والضم  بالكرس  اليشِء 
]جمع[  للتَْمييِز  والَعرَِض  الَجْوَهِر  عىل  املَْوضوُع  واللَّْفُظ 
ُه(  أْسامٌء وأْساموات ]جمع الجمع[ أَساِمي وأَسام ، )وَسامَّ
فاُلناً وبه ،)وأْسامُه( إيَّاُه وبه وَساَمُه إيَّاُه وبه واألوَُّل عن 
ى(  ،)وتََسمَّ ونَظريَُك  اْسُمَك  اْسُمُه  َمِن  ،)وَسِميَُّك(  ثَْعلٍَب 

بكذا وبالَقْوِم واليِْهم انْتََسَب .

واالسم: هو اللفظ املوضوع عىل الجوهِر أو الَعرَِض 
هذا  اسم   : ُمبتدئاً  كقولك  بعض،  من  بعَضه  به  لتَْفِصل 
كذا، وإن شئت قلت: اُْسُم هذا كذا، وكذلك ِسُمه وُسُمه، 
اليشء،  أو  الحيوان  أو  اإلنسان  لفظة تطلق عىل  واالسم 
تدل عىل ماهيته وشخصيته، وتستطيع من خالله متييز 

ى عن سواه.  املسمَّ
، ومنهم  ُموِّ وقال بعض اللغويني أنه مأخوذ من السُّ
العرب  لسان  يف  وجاء  الَوْسِم،  من  مشتق  بأنّه  قال  من 
 : وَسامُه  وُسُمه  وِسُمه  وَسُمه  اليشء  اسم  منظور:  البن 
االسم  رت  إذا صغَّ ألنَّك  ألُف وصٍل  ألُفه  واالسم  عالمته، 
ُموِّ وهو:  أنّه مشتق من السُّ ، وذكر بعضهم  قلت: ُسَميٌّ
جمعه:  ألنَّ  الواو  منه  والذاهب  إفٌْع،  وتقديره:  الرِّفَْعة، 
بني  أصله  تقدير  يف  وانقسموا   ، ُسَميٌّ وتصغريه:  أسامٌء، 

ِفْعٌل وفُْعٌل، وأسامء يكون جمعاً لهذا الوزن، وفيه أربع 
لغات: اِْسٌم واُْسٌم وِسٌم وُسٌم، وإذا نسبت إىل االسم قلت: 
حاله،  عىل  وتركته  اْسِميٌّ  شئت  وإن  وُسَمِوّي،  ِسَمِوّي 
اللحياين  وجمع اسم: أسامء، وجمع أسامء: أساٍم، وحىك 

والكسايئ والفراء جمع أسامء: أساموات أيضاً. 
ا ُجِعل االسم تنويهاً بالداللة عىل  قال أبو إسحاق: إمنَّ
املعنى ألنَّ املعنى تحت االسم، ويف التهذيب: من قال إنَّ 
اسامً مأخوٌذ من وَسْمت فهو غلط، ألنَّه لو كان اسٌم من 

وَسْمته لكان تصغريه: ُوَسيْامً .
 

كام أنَّ أسامء: جمع اسم، وهو اسم امرأة مختلف 
فيها، فمنهم من يجعلها فعالً والهمزة فيها أصل، ومنهم 
من يجعلها بدالً من واو وأصلها عندهم: َوْساَمء، ومنهم 
يت  من يجعل همزتها قطعاً زائداً ويجعلها جمع اسم سمِّ
ي هذا الوجه برأي ابن منظور قولهم يف  به املرأة، ويقوِّ
تصغريها: ُسَميَّة، ولو كانت الهمزة فيها أصالً مل تحذف . 
واالسم قديم ومعروف ِقدم األزل وقد تداوله اإلنسان 
، ولنا يف قوله تعاىل يف سورة األعراف،  العصور  مّر  عىل 
آية 180}ولله األسامء الحسنى فادعوه بها..{، ويف سورة 
البقرة، آية 31 }وعلَّم آدم األسامء كلَّها ثم عرضهم عىل 
صادقني{،  كنتم  إن  هؤالء  بأسامء  أنبئوين  فقال  املالئكة 
يتها مريم وإين  ويف سورة آل عمران، آية 36 }..وإين سمَّ
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم {، ويف سورة آل 
عمران، آية 45}إذ قالت املالئكة يا مريم إن الله يُبرك 
بكلمة منه اسمه املسيح عيىس ابن مريم وجيهاً يف الدنيا 
واآلخرة ومن املقربني{، ويف سورة النجم، آية 23 }إن هي 
ف،  إال أسامء سميتموها أنتم وآباؤكم ..{، ويف سورة الصَّ
آية 6 }وإذ قال عيىس ابن مريم يا بني إرسائيل إين رسول 
الله إليكم مصدقاً ملا بني يدي من التوراة ومبراً برسول 
قالوا  بالبينات  اسمه أحمد فلام جاءهم  بعدي  يأيت من 
إنّا  زكريا  }يا   7 آية  مريم،  سورة  ويف  مبني{،  سحر  هذا 
نبرك بغالم اسمه يحيى مل نجعل له من قبل سمياً {… 

. ألكرب دليل عىل أهمية االسم يف هذا الكون .

اإلسم الجغرافي وأهميته
ابراهيم عبداهلل عبيد

سكرتير وعضو اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية
مقرر الشعبة العربية



املقيا�س 2826  

االسم الجغرايف :
االسم الطبغرايف )toponym(: اسم َعلم يُطلق عىل 
الجغرايف  االسم  يشمل  مصطلح  وهو   . طبغرايف  َمعلَم 

واالسم خارج األرض .
اسم   :)geographical name( الجغرايف  االسم 
االسم  من  خاصة  حالة  وهو  ؛  أريض  معلم  عىل  يطلق 

الطبغرايف.

الذي  االس��م  بأنه   : الجغرايف  االس��م  تعريف  تم   
وله  األرض  تقع عىل سطح  منطقة  أو  يطلق عىل معلم 
يشمل  ثم  ومن  عرض(   ودرجة  طول  )خط  إحداثيات 
املراكز العمرانية والشوارع واملعامل املائية  )أودية، أنهار، 
املائية(  املسطّحات  وبقية  ينابيع،  آبار،  محيطات،  بحار، 
صحاري،بوادي،  تالل،  جبال،  )سهول،  الطبيعية  واملعامل 
..الخ(، وأسامء املناطق والدول والقارات وأحواض األرايض 
ذلك  ويتجاوز  ضمنها،  أو  األرض  سطح  عىل  مام  ..الخ 
األرضية  الكرة  نطاق  خارج  معلم  أي  عىل  أيضاً  ليُطلق 
عادة  األصل   .ويف  ..الخ(  واملجرات  والكواكب  )كالنجوم 
مؤلف  بالتخصيص  الطبيعي  الجغرايف  االسم  يكون  ما 
، تلّة،  من مقطعني : املقطع األول  وهو عام مثل جبل 
واملقطع   . ..الخ  شارع  سفح،  وادي،  نهر،  سهل،  هضبة، 
الثاين : الخاص وهو االسم املميز له عن غريه، نقول بحرية 
هي  طربيا  وكلمة  عام،  اسم  هي  بحرية  فكلمة   : طربيا 
االسم الخاص املميز لهذه البحرية عن غريها من البحريات 
سواء يف املنطقة أو يف العامل .ونقول البحر األحمر حيث 
األصغر  املائية  املسطحات  تعني  عامة  كلمة  هي  البحر 
من املحيط مساحة وتعريفاً، واألحمر هو اسم خاص لهذا 

البحر متييزاً له عن البحار األخرى يف املنطقة أو العامل، إذ 
يوجد العديد من البحار يف املنطقة أو العامل.ونقول شارع 
املتنبي، فكلمة شارع كلمة عامة شائعة وكثرية يف القرية 
أو املدينة الواحدة، بينام املتنبي هو اسم خاص للشارع 
محمد،  بيت  ونقول   . املدينة  أو  القرية  تلك  يف  املعني 
فكلمة بيت هو اسم عام يشمل العديد من البيوت التي 
تقع يف نفس الحي أّما محمد فهو اسم خاص لصاحب أو 

ساكن ذلك البيت وهكذا. 

أهمية االسم الجغرايف :
لهذا  أُفرد  فقد  بها  واالهتامم  األسامء  ألهمية  نظراً 
األس��امء  )علم  باسم  ُع��رف  خ��اص  تخصص  املوضوع 
التخصص  هذا  ويتبع   )TOPONYMY( الجغرافية 
الجغرافيا البرية. ويهتم فرع علم األسامء الجغرافية مبا 

ييل:
)ارتوازي(  فقولنا   : اشتقاقها  وأصل  األسامء  دراسة 
املقاطعات  أقدم  الفرنسية وهي   ARTOIS ُمشتقة من
فرنسية  براري  وكلمة  اآلبار،  فيها  ُحفرت  التي  الفرنسية 
وادي،  وكلمة  صحاري  وكلمة  األعشاب،  وتعني  األصل 
لنفس  األخرى  باللغات  وتُستعمالن  عربيتان  كلمتان 
باألصل  هي  اإلسبانية  وليد(  )فلد  مدينة  واسم  املعنى، 
عربية )بلد الوليد(، ودمشق ُسميت كذلك ألنهم دمشقوا 
التي  املعاجم  من  الكثري  وهناك   . أرسعوا  أي  بنائها  يف 

تبحث يف هذا املوضوع.
حيث  وم��ن  النطق  حيث  من  األس��امء  تحقيق 
املواقع التي تطلق عليها، ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله 
القلقشندي يف كتابه صبح األعىش )مدينة مراكش بفتح 
امليم وتشديد الراء املهملة وفتحها وألف ساكنة ثم كاف 
التي ميكن  األمثلة  من  الكثري  وهناك  ُمعّجمة(،  ثم شني 

الرجوع إليها .
دراسة تطور األسامء الجغرافية : حيث نالحظ تطور 
وتغري األسامء الجغرافية وخاصة أسامء املدن والدول، عرب 
التاريخ فالبحر املتوسط عىل سبيل املثال ال الحرص  أُطلق 
عليه العديد من األسامء عرب التاريخ منها بحر الروم، بحر 
الشام، البحر األبيض املتوسط ..الخ، ورسلنكا كانت تُسّمى 
سابقاً رسنديب، سيالن ..الخ.ومدينة عاّمن كانت تُسّمى 

يف السابق ربة عمون، فيالدلفيا ..الخ. 
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بحياة  عالقته  يف  الجغرايف  االسم  أهمية  وتكمن 
اإلنسان اليومية . وميكن تلخيص ذلك باألمور التالية:

1. عالقته بالوثائق الشخصية للفرد:
ليتفحَّص أي مّنا ما معه من وثائق شخصية، هوية 
مدنية، جواز سفر، شهادة ميالد، رخصة قيادة املركبات، 
عقد زواج، شهادة مدرسية أو جامعية، سندات ملكية، 
بطاقة تأمني صحي..الخ والحظ يف أي منها فال بّد ِمن 
اسم  وبالتايل  باملكان  لها عالقة  تجد عالمة خاصة  أن 

مكان .
 فعىل سيبل املثال يف الهوية الشخصية أو جواز 
السفر نجد فيه مكان الوالدة ونجد فيه مكان اإلصدار 
تلك  أصدرت  التي  الدولة  اسم  ذلك  كل  قبل  ونجد 
الوثائق  الوثيقة الرسمية، وما يُقال هنا يُقال يف بقية 
الشخصية، فتصّور أن يصدر جواز سفر أو هوية أحوال 
مدنية أو رخصة قيادة مركبة وال يوجد عىل أي منها 
اسم مكان، كالدولة التي أصدرت تلك الوثيقة ومكان 
صالحيتها والدول التي تُخّول حاملها استخدامها فيها، 
التي سيخلقها عدم وجود  الدولية  ومدى اإلشكاليات 
أن  أو  للفرد،  الدويل  االنتامء  فيها وحدود  مكان  اسم 
حتامً  سينطبق  مقاطعه  عدد  كان  مهام  االسم  هذا 
عىل عرات األشخاص يف الدولة الواحدة فام بالك يف 
املنطقة الجغرافية األوسع أو العامل عامة ؟ ! خاصة إذا 
أخذنا بعني االعتبار تكرار األسامء ذات االرتباط الديني 
املنطقة  أو  الدولة  يف  تنتر  والتي  ..الخ  السيايس  أو 
اسم  انتشار  ونرى  اإلسالمية  الدول  يف  مثالً  فلنأخذ 
ومدى  ..الخ   حسن  حسني،  محمود،  أحمد،  محمد، 
تطابق األسامء والتي ال مُييزها عن بعضها البعض  إالّ 
فيها  ُولد  التي  املدينة  أو  القرية  بدء من  املكان  اسم 
الفرد أو عىل مستوى  الدولة التي ينتمي إليها ..الخ . 

 
ولو تصفحنا دليل الهاتف أو أي من  الكشوفات 
الخاصة  باألسامء حتى عىل مستوى الحي أو املدينة 
عَت  أو القرية أو الدولة أو املنطقة أو القارة ولو َوسَّ
للشخص  والثالث  الثاين  االسم  مستوى  عىل  البحث 
وعندنا  املتشابهة،  األسامء  التكرار يف  فستالحظ مدى 
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أو  كل  الشَّ يف  التشابه  مستوى  عىل  ذلك  كان  فإذا 
املظهر الخارجي للفرد فام بالك عىل مستوى االسم ! ؟ .

لغايات  املكان  وكذلك هناك أهمية يف تحديد اسم 
إدارية  أمور  وأي  االنتخابات  كإجراء  الدولة  يف  التنظيم 
فقط  وهذا  الدولة،  أو  املجتمع  أو  بالفرد  خاصة  أخرى 
بقية  عليها  وِق��ْس  الشخصية،  الوثائق  يف  واحد  مثال 
الوثائق الشخصية، كامللكيات العقارية فلو أّن لك قطعة 
من األرض أو بيت ..الخ ومل يتم تحديد املكان املوجودة 

فيه فامذا سيحصل ؟ .
إضافة إىل أهمية العنوان يف بعض املعامالت لتسهيل 

الوصول لصاحب العالقة عند الحاجة .

2- عالقتها بوسائل اإلعالم  :
 مرّت وسائل االتصال والتي من خاللها تنتقل األخبار 
واملعلومات بني الناس بأطوار مختلفة الوسائل فمن عرب 
االتصال املبارش الشخيص يف البداية إىل النقل عرب التنقل 
الربق   عرب  األحدث  االتصال  ووسائل  الزاجل  والحامم 
وسائل  من  وغريها  واملذياع  والفاكس  والتلفاز  والهاتف 
االتصال السليك والالسليك مصاحبة لالتصال عرب الوسائل 
اإلنرتنت  عرص  إىل  ووصوالً  مختلفة  مراحل  يف  املقروءة 
الحديث حتى ُوِضع العامل تحت ملسة اإلصبع الواحد يف 
التزود باملعلومات واألخبار من كل أطياف املعرفة والِعلم 
ُمستَِغلّة وسائل االتصال والتكنولوجيا العلمية يف مراحلها 
املختلفة، قاطعة الكرة األرضية من رشقها وحتى غربها، 
عني  طرفة  يف  تُريد  ما  إىل  لتَصل  جنوبها  وحتى  شاملها 
وأنت تجلس ال تربح مكانك، وكل هذا إذا ما استبعدنا 
املسميات الجغرافية يُصِبح علامً ناقصاً ال يؤدي املطلوب 
والهدف الكامل منه، ولو تلقيَت أو تناهى إىل مسامعك 
عرب أي وسيلة ِمن وسائل اإلعالم املسموعة أو املقروءة 
أو املرئية أو امللموسة، خرباً يقول بحدوث زلزاٍل أو كارثة 
معيّنة ، وتوقف الخرب عند هذا الحدث ألصبح الخرب ال 
بلبلة لدى الجميع يف مختلف  قيمة له أو أنه سيُحِدث 
هذه املعمورة ومَمن َسِمع عن هذا الخرب، فكل سيُحِدد 
مكانه يف منطقة ما ورمبا يكون لكل شخص إنسان عزيز 
هذا  نتيجة  مكروه  أصابه  أنه  بباله  يخطر  ورمبا  عليه 
 : عليه  اإلجابة  ِمن  بّد  ال  الذي  السؤال  ويبقى  الزلزال، 
الدقيق ملكان  التحديد  الزلزال وال بّد من  أين وقع هذا 
وجوده، وِقس عىل هذا املثل الكثري من األمور واألحداث، 
وسائل  عرب  املُتناقل  الخرب  رضورات  ِمن  رضورة  فاملكان 

اإلعالم . 

 3- عالقتها بالتعليم  :
َمن يقرأ هذا املقال أو البحث فمؤكد أنه ذهب إىل 
املدرسة وتعلَّم، وبالتأكيد يذكر إسم مدرسته أو املدارس 
التي تعلَّم فيها، وبالتأكيد يتذكّر اسم مكان املدرسة التي 
فيها  درس  التي  الجامعة  أو  املعهد  وكذلك  فيها،  درس 
وتخّرج منها، فاملكان حارض مبخيّلة الجميع ورمبا يتذكّر 
ما درََس معه يف مدرسة ما وإذا غابت  الشخص شخصاً 
عن ذهن أحدهام فإنه يُذكّره بأنها تقع يف حي  أو قرية 
أو مدينة أو شارع كذا  أو دولة كذا ..الخ فلكل مدرسة 
اسم ولكل شارع اسم أو مدلول ما ولكل بلدة أو مدينة 

أو دولة اسم .
ونالحظ أيضاً يف املناهج املدرسية أو الجامعية الكثري 
من  الكتب واملراجع التي تنوء بِحملِه ِمن أسامء لألماكن 
واملواقع يف مختلف التخصصات وتكرث يف كتب ومراجع 

الجغرافيا والتاريخ والجيولوجيا ..الخ. 

 3- عالقة األسامء بالتاريخ :
تصّور معي لو أّن رسد التاريخ بدون أسامء للمواقع!! 
فلو قلنا أو قرأنا أن معركة حدثت وانترص فيها أو خرس 
فامذا  ذلك  عند  الخرب  وتوقف  آخر  عىل  طرف  فيها 
سنستفيد من الخرب ؟! فإذا عرفنا املكان واسمه وتعرّفنا 
عىل الظروف الطبوغرافية واملكانية ملوقع الحدث ألخذنا 
العربة وعرفنا األسباب التي يف الغالب ساعدت عىل النرص 

أو سبّبت  الهزمية . 
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فلو  القدمية،  الحضارات  قراءة  عىل  هذا  وينطبق 
املنطقة  تحديد  ِمن  لنا  بدَّ  فال  اآلشوريني،  حضارة  قلنا 

الجغرافية التي سادت فيها هذه الحضارة .
التعرف  يف  الكبرية  األهمية  األماكن  أسامء  وتُعطينا 
عىل حضارة ما وتوصلنا إىل وضع تصّور عن الحياة الدينية 
واالجتامعية واالقتصادية والسياسية التي كانت سائدة يف 
تلك املنطقة ويف تلك الحقبة من الزمن،فأسامء األماكن 
يف  للمناطق  الدينية  املعتقدات  عن  املدلوالت  تعطينا 
سيادتها  ومناطق  اآللهة  وأسامء  للمكان،  التسمية  فرتة 
وانتشارها، فقد يكون االسم الجغرايف أو مقطع منه يرمز 
أو يوحي أو اسم مبارش لِقديس أو نبي أو طائفة دينية 
أو َويّل ..الخ مثال ذلك  األسامء التي تحوي عىل كلمة الله 
أو بعل، أو دير أو سانت أو سان ..الخ مع رضورة األخذ 
بعني االعتبار ما تتعرّض له هذه املسميات من تحريف 

مع مرور الزمن وتغريها يف النطق أو الكتابة .

كام أن هناك الكثري من  املسميات املكانية املنترة 
عن  مختلفة  مدلوالت  تُعطينا  والتي  العالَم  أرجاء  عرب 
جهد  من  املُحتَل  يُحاول  وما  كاحتاللها  املنطقة  تاريخ 
لتغيري املسميات املكانية وفق دينه أو ثقافته أو سياسته 
ذلك  وياُلحظ  املحتلة  املنطقة  معامل  لطمس  محاولة  يف 
تدمري  ِمن  فلسطني  يف  يحدث  ما  الحايل  يف عرصنا  جلياً 
لقرى عديدة أو بناء مدن بجانب مدن أخرى وتسميتها 

بطابع وثقافة وديانة وسياسة املحتَل .
ما  منطقة  يف  الجغرافية  املسميات  كذلك  وتعكس 
الحقبة السياسية التي كانت سائدة يف منطقة ما يف فرتة 
ما ومن األمثلة الشاهدة عىل ذلك املسميات التي كانت 
التي  الشيوعية  الحقبة  يف  السوفيتي  االتحاد  يف  سائدة 
حكمت املناطق التي كانت تُسيطر عليها فمثال ُسميَت 
لينيغراد،  مثل  الشيوعيني  القادة  بأسامء  مختلفة  مدنا 

ستالينغراد ..الخ .

واملخططات  الخرائط  بصناعة  األس��امء  عالقة   -4
:لعل أساس أي خريطة أو مخطط أو أطلس  واألطالس 
يكمن يف االسم الجغرايف، فتصور معي مخطط أو خريطة 
اسم  من  بدًء  الجغرافية  األس��امء  تُظِهر   ال  أطلس  أو 
السكانية  التجمعات  الخريطة ومرورا بأسامء  أو  اللوحة 
وأسامء الشوارع وأسامء املناطق وأسامء األودية واألنهار 
والبحار والبحريات والجبال والسهول والبوادي والصحاري 
كاهل  تثقل  التي  األسامء  من  ..الخ  والتالل  والهضاب 

املخطط أو الخريطة أو اللوحة، فكم سيستفيد املستخِدم 
منها !؟ فهي صامء تفقد الكثري إْن مل يكن كامل الهدف 

منها .
وتّصور لو أنه وضع صفة املكان دون أن يتبعه اسم 
أن  دون  ..الخ  محيط  جبل،  وادي،  سهل،  نقول  كأن  له 
نُتبعه باسم له، فكم من جبل موجود يف املنطقة الواحدة 
ع األمر عىل  أو التقسيم اإلداري أو السيايس الواحد، ووسِّ
مستوى التقسيامت اإلدارية األوسع وعىل مستوى الدولة 
وعىل مستوى القارة وعىل مستوى العامل. فهنا ال بّد من 
إضافة اسم لصفة الظاهرة حتى يزيد األمر وضوحاً إضافة 
التي يوجد فيها  الدولة  أو اسم   إىل تحديد اإلحداثيات 
ذلك املظهر . وما يُقال عن الظواهر الطبيعية يُقال عن 
الظواهر االقتصادية واالجتامعية والسياسية ..الخ مبا فيها 
الظواهر املُستحَدثة من اإلنسان كالطرق وأنواعها وال بّد 
لنا من تحديد  اسم نقطة البداية واسم نقطة النهاية لهذا 

الطريق أو ذاك .

5- عالقة األسامء الجغرافية بحياة اإلنسان اليومية :
لعّل من املفيد بداية أن نسوق املثال التايل، فعندما 
تُغادر منزلك يف الصباح إىل عملك أو إىل أي مكان آخر 
وألي هدف، وسألك أحدهم : إىل أين ُوجهتك ؟ فتقول له 
إىل املصنع، فإن مل يكن يعرف اسم املصنع فسيسألك أي 
مصنع وإن أجبته وال يعرفه فسيسألك أين هو ؟ فهنا ال 
بّد لك َمن أن تقول له إسم املنطقة التي يقع فيها املصنع 
ذلك . وِقس عىل ذلك الكثري من األمور الحياتية اليومية 
التي تُصادفك وال بّد لك من تحديد املكان، حتى أنك يف 
حياتك وعندما تشرتي سلعة ما تسأل عن سلعة منسوبة 
أو  سويرسية  ساعة  رشاء  تطلب  فرمبا  مايل  مكان  السم 

برتقال فرنيس أو حذاء إيطايل ..الخ .
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6- عالقة األسامء الجغرافية باألنساب :
باسم  عائلة  أو  اسم شخص  ارتباط  نالحظ  ما  كثريا 
باسم  عائالت  أو  أشخاص  فرُيف  أصالً،  لها  املنتمي  البلد 
بلدتهم أو دولته، وكثريا من ذلك  ما نالحظه يف العرص 
الحديث وحتى يف العصور السابقة فقدمياً كان الخوارزمي 
والفاريس ..الخ وحالياً ال يكاد تجمع سكاين عىل مستوى 
من  يحمله  من  وله  إالّ  دولة  حتى  أو  مدينة  أو  قرية 

األشخاص أو العائالت .

7- عالقة األسامء الجغرافية بالتجارة والصناعة والزراعة:
ال يخفى عىل أحد ما ملصدر البضاعة من أهمية يف 
بتحديد  ما  لسلعة  الطلب  يتم  الغالب   ففي  التسويق، 
يكن  األسباب وإن مل  مكانها ومنشأها ومن ضمن هذه 
القطع  وتوفر  املكان  ذلك  يف  املُنتَج  جودة  هو  الوحيد 
التبديلية أو الصيانة أو االقتصاد يف املرصوفات ..الخ من 
األسباب، واألمثلة عىل ذلك وفرية ويُعايشها كل مّنا بصورة 
مبارشة ويومية ‘ ويُحجم البعض مّنا عن رشاء سلعة ما 
ِمن إنتاج بلد أو منطقة ما ألسباب شتى، ومن هنا ظهرت 
أهمية ما يُعرف باسم البيان الجغرايف يف التجارة الدولية 
ويَُعرّف بأنه شارة توضع عىل السلعة أو السلع التي لها 
ذلك  إىل  تُعزى  سمعة  أو  وصفات  د  ُمحدَّ جغرايف  منشأ 
املكان، ومن الشائع أن يكون البيان الجغرايف عبارة عن 
البيانات  وتستمد  البضائع،  أو  السلعة  َمنشأ  مكان  اسم 

الجغرافية صفاتها من مكان إنتاجها .

هذه  فإّن  الزراعي  واإلنتاج  الزراعي  املجال  ففي 
الصفات تُحددها عدة عوامل منها املناخ والرتبة ووسائل 
الزراعة..الخ، يف حني أّن األمر يف املجال الصناعي يُحدده 
صفات معينة تُعزى للعوامل البرية من الخربة واملهارة 

ووسائل اإلنتاج …الخ .
وصفة البيان الجغرايف يأخذ البُعد الوطني إذ ميكن 
أنواعاً  يُغطي  انتفاع  موضع  الجغرايف  البيان  يكون  أن 
املثال جبنة  الزراعية فعىل سبيل  املنتجات  من  مختلفة 
النب  الصومايل،  املوز  اللبناين،  التفاح  الفرنسية،  كفور  رو 
الربازييل، والسيجار الكويب )تسمية هافانا للتبغ املزروع 
يف منطقة هافانا يف كوبا، وغريها من األمثلة(، ويف األمور 
الصناعية تربز صفات محددة يف املنتج تُعزى كام ذكرنا 
منشأ  مكان  بها  يختص  حيث  البرية،  للعوامل  سابقاً 
واملواد  والتقاليد  الصناعية  املهارات  مثل  املنتجات  تلك 
األولية للمنتَج، ومن األمثلة البارزة يف هذا املجال صناعة 

أمد  منذ  عاملية  شهرة  من  لها  وما  الساعات يف سويرسا 
طويل  . 

ومكان املنتَج أو املنشأ قد يكون قرية أو مدينة أو 
منطقة أو بلداً .

  وتسمية املنشأ نوع خاص من البيانات  الجغرافية 
كلياً  تعود  خاصة  بصفة  تتسم  منتجات  عىل  املستعملة 
املنتَج،  فيه  نشأ  الذي  الجغرايف  املحيط  إىل   ً أساسيا  أو 
وقد وِضَعت القوانني واألنظمة واالتفاقيات الدولية التي 

تحُكمها معايري محددة، وتحظى بالحامية الدولية .

   تكمن وظيفة البيان الجغرايف يف أنه يُشري إىل مكان 
أن  املهم  ومن  منه،  والصادر  املنتج  يحدد صفات  معني 
يستمد املنتج صفاته وسمعته من ذلك املكان، ونظراً إىل 
أن تلك الصفات رهن مبكان اإلنتاج الجغرايف، فال بّد أن 

تقوم عالقة محدودة بني املنتج واملكان األصيل إلنتاجه.

   وحسب مفهوم البيان الجغرايف فإّن املستهلك عند 
اكتساب  ونالحظ  ونوعيته،  مصدره  يعرف  املنتَج  رشاء 
البعض من سمعة منتَج ذائع الصيت بصورة سيئة وخاصة 
من أولئك الذين مُيارسون الغش والخداع يف التجارة وهو 
ما يُطلق عليه )التقليد( أي إنتاج سلعة تحمل الصفات 
الخارجية أو االسم التجاري  للمنتَج األصيل ولكنها ليست 

بذات الجودة . 

   وال بّد لنا من التمييز بني البيان الجغرايف والعالمة 
بها رشكة  تنتفع  إشارة  التجارية هي  فالعالمة  التجارية، 
الغري  وخدمات  منتَجات  عن  وخدماتها  منتجاتها  ز  لتُميِّ
من  الغري  منع  يف  الحق  مالكها  ومتنح  الركات،  من 
الذي يُشري  الجغرايف  البيان  العالمة، بعكس  االنتفاع من 
إىل أّن املنتَج أو السلعة صادرة عن مكان معني ويتّسم 
املنتجني  لكل  ويجوز  إنتاجه  مكان  إىل  تُعزى  بصفات 
التي  بالصفات  تتسم  التي  منتجاتهم  يصنعون  الذين 

يختص بها ذلك املكان .

البيان  عن  النوعي  الجغرايف  البيان  ويختلف    
الجغرايف الوارد الذكر آنفاً يف أن البيان الجغرايف النوعي 
اسم  تستعمل  سلعة،كأن  أو  ملنتَج  مكان  اسم  يستعمل 
لتسمية منتَج  أو أي مسّمى آخر،  أو دولة  أو قرية  بلد 
معروف  فالسعودية  )تفاح سعودي(  مثالً  نقول  كأن  ما 
أنها ال تُنتج التفاح وال تصلح بيئتها ومناخها إلنتاج هذا 
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النوع، وإمنا أُخذ اسم  السعودية  واستُغّل لتمييز املنتَج 
أو السلعة أو االستفادة من شهرة املُسّمى به وتأثريه عىل 

املستهلك وبالتايل زيادة البيع والربح والتسويق.

االتفاقيات  من  العديد  فهناك  سابقاً  ذكرنا  وكام    
حامية  كلياً  أو  جزئياً  تتناول  التي  الدولية  واملعاهدات 
امللكية  لحامية  باريس  كاتفاقية  الجغرافية  البيانات 
املنشأ  تسميات  لحامية  لشبونة  واتفاقية  الصناعية 
االتفاقيات  من  وغريها  الدويل،  الصعيد  عىل  وتسجيلها 

اإلقليمية والدولية.

عند وضع تسمية جديدة ملوقع ال بّد من أخذ النقاط 
التالية بعني االعتبار :

املواقع  أس��امء  املحليني:  للسكان  املحلية  التسمية 
التاريخية: القصص الخرافية التي ارتبطت باملوقع : مثال 
والعبد  املنطقة  ابنة حاكم  بني  نتيجة عالقة  العبد  قرص 

الذي يخدمها وتزوجته أثناء غياب أبيها .

الطبيعة الجغرافية للموقع: انحدار، سهل، وادي، جبل، 
تلّة، قاع، منخفض ..الخ  مثال ذلك البصة: وتعني املياه 
أو  الطيبة  املياه  تعني  الرسيانية  يف   : مأدبا  الضحلة، 
الصخري  القطع  يعني  والعراق   : األمري  عراق  الهادئة، 

الحاد )الصعب( 

املقدسة،  الكتب  الرحالة،  التاريخية: مثل كتب  املصادر 
املراجع التاريخية، املعاجم.

الشواهد األثرية: مثالً كنيسة الخريطة / مأدبا: والتي ورد 
املدن يف األردن وفلسطني وشامل  فيها أسامء لكثري من 
الدلتا، كنيسة القديس اسطفان: والتي تقع يف أم الرصاص 
وشامل  وفلسطني  األردن  يف  املدن  أهم  صورت  حيث 
. نقش ميشع )ميشع ملك مؤاب( حيث أورد يف  الدلتا 
نصبه التذكاري سجالً بانتصاراته وأورد فيها أسامء الدول 

واملدن واملناطق والخرب  التي سيطر عليها .

العمالت السابقة: تثبيت االسم العريب أينام ورد بدال من 
االسم األجنبي.

يف حالة عدم وجود اسم للمعلم يُعطى اسم معلم 
مشهور بجانبه .

اشتقاق االسم من صفة املوقع:
…الخ  معركة  أو  موقعة  أو  شخصية  اسم  إطالق 

تاريخية قدمية أو حديثة لها عالقة وثيقة باملوقع .
إذا كان االسم مركبا يُثبت الجزء املناسب منه .

األسامء التاريخية القدمية.
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واملجتمعات,  االفراد  بأختالف  العوامل  هذه  وتختلف 

لكن هناك عوامل كثرية مشرتكة بني النجاح والناجحني, من 

املهم جداً أن يتصف الفرد مبواصفات مهنية من أهمها:

أوالً : االميان بوجود رسالة للحياة:

واملتميزين,  الناجحني  كل  بني  مشرتك  عامل  وه��و 

والرسالة هي الغاية التي يريد الفرد تحقيقها يف حياته, وهي 

النجاح  يعد  لذلك   , الفرد  مبوت  اال  ينتهي  وال  مستمر  أمر 

رحلة مستمرة ال تتوقف , لهذا فأن العامل األول املشرتك بني 

الناجحني , وجود رسالة للحياة.

ثانياً: التخطيط الجيد وتحديد األهداف:

عامه  أهداف  من  مكوناً  يكون  قد  للحياة  التخطيط 

أو قصري  االمد  طويل  تفصيلية, وقد يكون تخطيطاً  وخطط 

الرتكيز  عىل  االنسان  يساعد  والتخطيط  معينة(  )ملدة  األمد 

وتاليف التشتت يف أعامل جانبية ال تحقق أهدافه أو طموحاته. 

ومن رشوط التخطيط الجيد : ان يكون الهدف املراد تحقيقه 

واضحاً ومتوازناً ومرناً وواقعياً ومحدداً وقابالً للتنفيذ.

عوامل النجاح 
وعادات 

العمل الناجح 
للموظفين

م.عاهد القطارنة / المركز الجغرافي الملكي األردني 

الجميع  اليه  يسعى  الذي  هو  والنجاح  الجديد,  ومواكبة  ومتابعة  القديم  وتطوير  تنمية  هو  النجاح 

له عوامل كثرية  النجاح  االسئلة ألن  لهذه  إجابات مبارشة  اليه؟ وال توجد  الوصول  ويتسألون عنه, وكيف 

ومختلفة تحدد كيف يصل الفرد للنجاح.

عوامل النجاح وعادات العمل الناجح للموظفين

ثالثاً: التفكري االيجايب وسالمة املقصد )حسن النية(:

خالل  من  االنسان  لدى  االيجايب  الشعور  تنمية  ميكن 

اآليت:

الحياة . 1 وجوانب  شؤون  لجميع  االيجابية  النظرة 

والتفكري بواقعية والبعد عن الخيال.

اطاعة ويل االمر يف العمل وهو واجب رشعي أمر . 2

}يَاأَيَُّهاا تعاىل  قال  وتريعاً  نصاً  الحنيف  ديننا  به 

لَِّذيَنآَمُنواأَِطيُعوااللََّهَوأَِطيُعواالرَُّسولََوأُولِياأْلَْمرِِمْنُكْم{ 

]النساء : 59[

تعميق الصلة بالله والتأمل يف مخلوقاته وإحسان . 3

عليه  والتوكل  واملقاصد  النوايا  وإحسان  به  الظن 

وترك التواكل.

االيجابيني . 4 ومصاحبة  واملشاهدة  واإلطالع  القراءة 

املتفائلني والبعد عن السيئني.

التفكري . 5 يف  والواقعية  بالنفس  والثقة  التفاؤل 

ومقاومة األفكار واملشاعر السيئة.

التعامل مع املواقف واملشكالت بايجابية وتسهيل . 6

االمور بدالً من تعقيدها )ان تكون جزءاً من الحل 

خرٌي من أن تكون جزءاً من املشكلة(
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عوامل النجاح وعادات العمل الناجح للموظفين

رابعاً: التفاؤل:

بالخري  تفاءلوا   (: والسالم-  الصالة  عليه  الرسول-  قال 

تجدوه( . وسئل نابليون بونابرت: كيف استطعت أن تزرع 

الثقة يف أفراد جيشك؟ فقال : كنت ارد بثالث : من قال ال 

أقدر, قلت له : حاول ومن قال : ال أعرف , قلت له : تعلم 

تنمية  ميكن  لذلك   , جرب   : له  قلت  مستحيل   : قال  ومن 

الشعور التفاؤيل من خالل :

• والتفكري 	 الحياة  شؤون  لجميع  االيجابية  النظرة 

بواقعية والبعد عن الحمق والخيال .

• تعميق الصلة بالله والتأمل يف مخلوقاته واحسان 	

الظن به والتوكل عليه وعدم التواكل.

• التفكري 	 يف  والواقعية  بالنفس  والثقة  التفاؤل 

ومقاومة االفكار واملشاعر السيئة.

خامساً: التجديد واإلبداع واالبتكار :

التجديد واإلبداع واالبتكار أمور متالزمة ورضورية لكل 

شخص , اذ ان الروتني اليومي اململ ميتص من طاقة وحامسة 

الروحية  جوانبها  من  حياته  يجدد  ان  عليه  فلزم  االنسان 

والعقلية والنفسية والجسدية.

   لذلك فان رس النجاح يكمن يف التغري والتبدل والتحول 

الذات  تقييم  خالل  من   , واالفضل  والتميز  التفوق  نحو 

وتطويرها.

نظرة  أم   , كامل  أم  نقص  بنظرة  ذاتك  اىل  تنظر  فهل 

ضعف او قوة ؟ فحينام تكون النظرة لذاتك ايجابية أصبحت 

قادراً عىل مواجهة املواقف وبالتايل تصبح قادراً عىل التعامل 

معها , فال ميكن أن يعد االبداع حكراً عىل أحد فكل واحد 

لديه قدراته.

سادساً: جودة واتقان العمل:

النجاح يف العمل مقرون بإنجاز عاٍل وجودة عالية لقوله 

إذا عمل أحدكم  الله يحب  )إن  الله عليه وسلم –  – صىل 

املراقبة و  العمل من خالل  إتقان  , ويكون  يتقنه(  عمالً أن 

جودة  تحقيق  ميكن  وال  والتطوير,  االستمرارية  يف  الرغبة 

وإتقان العمل إال بأمور أهمها :

• املؤهالت 	 إىل  القوة  مفهوم  ويرمز  واالمانة:  القوة 

الفردية  العمل والقدرات  بأداء  الخاصة  واملهارات 

التي ميتلكها املوظف وتعينه يف أدائه لعمله وفقاً 

ملا ميلكه من مؤهالت وخربات ومهارات وقدرات , 

فقد قال الله تعاىل : ) إنَّ َخرْيَ َمِن اْستَأَْجرَْت الَْقِويُّ 

األَِمنُي( )26( سورة القصص

 أما األمانة فتعني هنا: أن العامل مؤمتن عىل أداء العمل 

من  ميكنه  مام  منه,  املركز  يتوقعه  وكام  املطلوب  بالشكل 

مساعده املركز يف تحقيق أهدافه وغايته التي أُنشأ من أجلها.

• عمله 	 ي��ؤدي  أن  املوظف  عىل  يجب  اإلخ��الص: 

املتوقع,  واألداء  املوضوعة  للمعايري  وفقاً  بإخالص 

أن  دون  املركز  اىل  املوظف  يحرض  أن  يكفي  فال 

القدر  بإنجاز  مكلف  إنه  بل   , حقيقاً  عمالً  يؤدي 

املطلوب منه حسب مهام وظيفته. ويشمل إنجاز 

العمل بأقل األخطاء.

سابعاً: إدارة تنظيم واستثامر الوقت:

الوقت  , وتنظيم  التخطيط لالعامل واملهام        وهو 

اليوم  ألن  النهاية,  يف  فشله  أو  الفرد  نجاح  يحدد  الذي  هو 

الذي استفاد منه الفرد يقربه إىل النجاح ويقربه من تحقيق 

أهدافه وإنجاز أعامله وتحقيق رسالته , واليوم الذي مل يستفد 

منه ومل يستغله فسيؤخره عن تحقيق أهدافه وأداء رسالته , 

لذلك فإدارة الذات واستغالل الوقت يحددان نجاحك.

ثامناً : تطوير الذات وتعزيز الثقة بالنفس:

       فكر يف النجاح دامئاً والتصميم عليه, وفّعل قدراتك 

الناجحني يحرصون عىل تطوير  الكامنة ولهذا تجد  وطاقتك 

تطوير  عىل  ويحرصون   , وسائل  عدة  خالل  من  أنفسهم 

وسائلهم لتحقيق أهدافه من خالل التعلم، االطالع، مشاركة 

أصحاب الرأي والفكر، املثابرة واإلرصار.

تاسعاً : أتخاذ القرار وحل املشكالت :

ويف  نظر  وبُعد  بتأٍن  القرار  أتخاذ  عىل  العمل         

جميع االتجاهات ودون تأخري , مع تغليب املصلحة العامة 

عىل الخاصة, والبعد عن املحاباة واملجامالت,  وتجنب ترك 

املشكالت لتحل نفسها بحيث تكون جزءاً من الحل ال جزءاً 

من املشكلة.
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عوامل النجاح وعادات العمل الناجح للموظفين

عارشاً: العالقات االنسانية والقدوة الحسنة:

   إن حسن التعامل مع اآلخرين فن يجب أن يتعلمه كل 

أنسان يود أن يحقق أهدافه , فال نجاح من غري عالقات وال 

نجاح من دون تعامل لبق مع اآلخرين والتعاون معهم ويتم 

تحقيق  خالل  من  العمل  بيئة  يف  اإلنسانية  العالقات  تنمية 

وإشعارهم  اآلخرين  ومشاركة  والتفاعل  والتعاون  التفاهم 

بأنهم مهمون و اإلحسان إليهم , كام يجب اطاعة ويل االمر يف 

العمل وهو واجب رشعي أمر به ديننا الحنيف نصاً وتريعاً 

البنه  الوالد  نظرة  املوظف  اىل  ينظر  ,فاملسؤول  ذكرت  كام 

,وباملقابل يجب أن يكون املوظف بأفعاله قدوة لآلخرين , 

ويكون قدوة حسنة إذا اتصف بصفات من أهمها :

• ينبغي 	 التي  الصفات  أهم  من  إن   : الخلق  حسن 

أن يتصف بها العاملون عموماَ هي حسن الخلق 

يكسب  أن  املوظف  يستطيع  الحسن  فبالخلق   ,

انه  حيث  للناس  التواضع  ومنها  اآلخرين  احرتام 

يورث املحبة ) فمن تواضع لله رفعه(

• البشاشة : االبتسامة والبشاشة لها من األثر الكبري 	

االردين  مجتمعنا  ان  املعروف  ومن  اآلخرين,  عىل 

الصالة  –عليه  الرسول  قال  فقد  كثرياً,  يبتسم  ال 

والسالم - ) تبسمك يف وجه أخيك صدقة(.

• األمور 	 من  اآلخرين  إىل  اإلحسان  إن  اإلحسان: 

املحببة عند الله – سبحانه – فالله يحب املحسنني, 

عىل  حث   – وسلم  عليه  الله  صىل   – والنبي 

اإلحسان إىل اآلخرين بقوله: ) إن صنائع املعروف 

تقي مصارع السوء (, ويقول الشاعر :

قلوبهُم                   تستعبد  الناس  إىل  أحسن                     

فطاملا استعبد اإلنسان إحساُن

• فن 	 إتقان  النافعة  الخصال  أفضل  من  أن  اللباقة: 

الكالم فقد قال – عليه الصالة والسالم – ) من كان 

ليصمت  أو  خرياً  فليقل  األخر  واليوم  بالله  يؤمن 

وصدق  صدقة(  الطيبة  )الكلمة  كذلك  ويقول   )

الشاعر الذي قال :

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده

فلم يبق إال صورة اللحم والدم

• النفس 	 بعفة  املوظف  يتصف  أن  بد  التعفف:  ال 

فإذا كان عفيف النفس , فام من شك أن املوظفني 

اآلخرين سيقتدون به , ويعفون أنفسهم ومن ثم 

تستقيم األمور.

 صفات املوظفني الناجحني:

هذه  أبرز  ومن  عديدة  صفات  الناجحني  للموظفني   

الصفات اآليت :

ورؤى . 1 وواضحة  محددة  وأه��داف  خطط  لديهم 

آنية ومستقبلية تتوافق مع ما ميلكون من معارف 

ومهارات وقدرات يهدفون إىل تحقيقها .

لديهم توجهات ورغبات يف التعلم وتطوير ذاتهم.. 2

املعارف . 3 من  لديهم  الذين  األشخاص  يخالطون 

والعلوم و املهارات والقدرات والخربات .

مع . 4 اإلنصات  و  الحوار  و  االتصال  فن  يتقنون 

اآلخرين .

الواحد . 5 والفريق  الجامعي  العمل  بفكرة  يؤمنون 

وعدم االنفراد بالنجاح .

وتنظيم . 6 إدارة  يف  ومستقبلية  آنية  رؤى  لديهم 

أوقاتهم وتحديد ألولويات أعاملهم .

وبني . 7 بينهم  املتبادلة  الثقة  لبناء  دامئ��اً  يسعون 

اآلخرين.

حياتهم . 8 يف  التغيري  و  التجديد  عىل  يحرصون 

يجعلون  فهم  ليس كل يشء  العمل  بأن  ويؤمنون 

للنواحي االجتامعية والروحية مكانها يف حياتهم.

املراجع:

• إبراهيم 	 د.  الناجحة-  للشخصية  العر  العادات 

حمد القعيد- الطبعة الثالثة

• د. 	 وإداري-  إسالمي  منظور  من  العمل  أخالقيات 

خالد عبد الرحمن الجرييس- الطبعة االوىل
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اإلداري��ة  األدبيات  استقراء  يشري 
قدم  قدمية  األداء  تقييم  فكرة  أن  إىل 
رئييس من  ، فهي عنرص  نفسه  االنسان 
عنارص أي عملية إدارية سليمة ، فعملية 
مصاحبة  تكون  أن  يجب  األداء  تقييم 
متمم  جزء  لذلك  وهي  مسؤولية  ألي 
مختلف  يف  علمية  إداري��ة  عملية  ألي 
إنساين  نشاط  لكل  ويوجد  االنشطة، 

أساليب موضوعية لتقييم أدائه. 
وتعّد مقولة "ما ميكن تقييمه ميكن 

التطوير المؤسسي
 Institutional Development

خليفه الخوالدة - مدير وحدة التطوير المؤسسي والتميّز / المركز الجغرافي الملكي األردني

تستطيع  التي  اإلدارة  إن   "  
وبكلفة  بجدية  األه��داف  تحقيق 
اإلدارة  ه��ي  أق��رص  وزم���ن  أق��ل 
ايجاد  عىل  تقوم  التي  الحصيفة، 
تعمل  فاعلة  متخصصة  مؤسسات 
لها  وتتوفر  الواحد،  الفريق  بروح 
تقدم  نزيهة،  كفؤة  إدارية  قيادات 
آخر،  إعتبار  أي  عىل  العام  الصالح 
وتتصف بالعدالة واملبادرة واإلبداع، 
وتركز عىل العمل امليداين، وتتصدى 
لألزمات واملعوقات قبل وقوعها أو 
حني يكون من السهل التعامل معها 

قبل أن تتفاقم ..."    
* جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني 

املعظم 

" كيل فخر واعتزاز، وقد كرمت نخبة من املؤسسات واألفراد املتميزين 
من مختلف القطاعات، الحريصني عىل مصلحة الوطن، والعاملني عىل رفعة 
النجاح،  واظبوا وحققوا  أهنئ جميع من  كافة.  املجاالت  وتقدمه يف  األردن 
أداء  التي ما زالت تسجل  العديد من املؤسسات  لكن من املؤسف أن نرى 

ضعيفاً يف عملية التطوير والتحسني، دون االلتفات ملصلحة املواطن. 
نشهد  أن  نأمل  وكنا  الطموح،  دون  الفائزين  عدد  كان  العام،  هذا  يف 
منجزات أكرب، وتبنياً لربامج عملية تنعكس عىل تطوير األداء، ومبا يعزز التوجه 

نحو اإلبداع يف القطاع العام، لتحقيق غايتنا بأردٍن رائٍد متميز وقوي". 
 

حمل  و  "فيسبوك  عىل  الهاشمي  املليك  للديوان  الرسمية  الصفحة  بثته  *منشور 

الوسم الخاص بجاللة امللك عبدالله الثاين بن الحسني عرب فيه عن اعتزازه باملؤسسات 

واألفراد املتميزين من مختلف القطاعات التي كرمها جاللته خالل حفل توزيع جوائز 

امللك عبدالله الثاين للتميز للقطاعني العام والخاص وقطاع جمعيات األعامل واملؤسسات 

للجائزة  السابعة  الدورة  للتميز/  الثاين  عبدالله  امللك  مركز  نظمه  الذي  الربحية،  غري 

2015/2014  يف شهر آذار2016. 

 " إنه شعب عظيم ذو دوافع إيجابية...ومتحمس لتقديم األفضل...وميتلك الطاقة عىل التميز" 
 *  جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم 

قامت حوله  الذي  املؤسيس  التقييم  فكرة  بداية  " هي  إدارته 
بعد  ما  عرص  يف  الحديثة  النهضة  بداية  منذ  عديدة،  أبحاث 

الصناعة وحتى يومنا هذا. 
وقد أحدث اإلنسان الكثري من التغريات يف بيئته املحيطة 
وذلك عرب تاريخه القديم والحديث ، ولكن التغريات األهم بدأت 
تظهر إرهاصاتها منذ الثورة العلمية والتكنولوجية وبالذات يف 
اآلونة األخرية، وإن الزيادة الرسيعة يف املعرفة اإلنسانية أدت 
إىل اتساع و تفرع العديد من العلوم يف شتى امليادين وظهور 
علوم أخرى فكان التسارع الكبري يف مجاالت العلوم عامًة باعثاً 

للسري بركب التطور والحداثة . 
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التطوير  مفهوم  ب��رز  املاضيني  العقدين  وخ��الل 
التنظيامت  ملساعدة  املخطط  للتغيري  كإطار  التنظيمي 
ويعّد  املحيطة،  البيئة  للتغريات يف  والتهيؤ  التكيف  عىل 
اإلدارية  املشكالت  لتشخيص  مدخالً  التنظيمي  التطوير 

مستنداً للمعرفة بالعلوم السلوكية. 

يعترب  املؤسيس  للتطوير  التخطيط  أن  ش��ّك  وال 
وسيلة هامة ورضورية تساهم يف إدارة الجهود الفردية 
أهدافها  جملة  تحقيق  لغايات  مؤسسة  ألية  والجامعية 
املؤسسية التي تنصب يف جوهرها عىل جانب هام ، أال 

وهو خدمة الوطن و املواطن.  
الداخلية  التحديات  من  العديد  ه�ناك  أن  كام 
والخارجية، التي تواجه املؤسسات املخ�تلفة ف�ي الوق�ت 
التغ�ريات  ف�ي  ال�تحديات  ه�ذه  وتتم�ثل   ، الحاض�ر 
التي تعمل  الداخل�ية والخارج�ية  البي�ئة  الس�ريعة ف�ي 
الخصخصة  نحو  االتجاه  ذل�ك  ف�ي  مب�ا   ، املؤسسة  فيها 
يؤث�ر  وال�����ذي  والخدمية،  اإلنتاجية  القطاعات  يف 
وأساليب  اإلداري��ة  واألمناط  املنافسة  درجة  يف  ب�دوره 
تواج�ه  ذل�ك  إل�ى  باإلض�افة  املتنوعة.  القرارات  اتخاذ 
املؤسس�ات يف الوقت الحارض مجهوداً أكرث تعلم�اً ووع�ياً 
برس�ال�ة املؤسس�ة ودوره�ا ف�ي أداء الخدمة، وأخرياً فإن 
مع  تتعامل  أصبحت  الحارض  الوقت  ف�ي  املؤسس�ات 
أك�رث  تش�ريعية  وس�لطات  تط�وراً،  أكرث  حكومية  أجهزة 

تحفظ�اً وتش�دداً  .  

إل�يها وغ�ريها  املش�ار  ال�تحديات  وف�ي ظ�ل ه�ذه 
م�ن التحديات األخرى أص�بح م�ن الض�روري  و أص�بح 
منهجية  ب�تطوير  تق�وم  أن  املؤسس�ات  عل�ى  ل�زاماً 

واضحة ومتكاملة لتطوير أدائها يف املجاالت املختلفة . 
 

تعريف التطوير املؤسيس
لغًة واصطالحاً :

• 	 : َناَعِة  تَطِْويُر الصِّ َر   طَوَّ مصدر  اسم   تَطوير:  
تَْعِديلَُها َوتَْحِسيُنَها إىَِل َما ُهَو أَفَْضُل 

• ر ، 	 ر ، تطويرًا ، فهو ُمطوِّ َر يطوِّ َر:  فعل   طوَّ طَوَّ
واملفعول ُمطوَّر 

• نه ، َحوَّلَه من طَْوٍر إِىل طَْوٍر ، 	 طَوَّرَُه : عّدله وحسَّ
وهو مشتٌق من الطَّْوِر 

• التطوير يعني: التغيري أو التحويل من طور إىل 	
طور . 

و تعني كلمة تطور " تحول من طوره "  وتعني كلمة 
" التطور" التغري التدريجي الذي يحدث يف بنية الكائنات 

الحية وسلوكها . 
ويطلق أيضاً عىل " التغري التدريجي الذي يحدث يف 
تركيب املجتمع أو العالقات أو النظم أو القيم السائدة 

فيه ". 
تحقيق  إىل  وصوالً  التحسني  هو:  اصطالحاً  التطوير 

األهداف املرجوة بصورة أكرث كفاءة . 

الفرق بني التغيري والتطوير:  
• األفضل 	 نحو  يتجه  قد  يحدث  الذي  التغيري 

إىل  أو  تحسني  إىل  يؤدي  وقد   ، األسوأ  نحو  أو 
تخلف، بينام التطوير املبني عىل أساس علمي 

يؤدي إىل التحسني والتقدم واالزدهار . 
• التغيري قد يتم يف بعض األحيان بإرادة اإلنسان 	

وقد يتم يف أحيان أخرى بدون إرادة اإلنسان ، 
بينام التطوير ال يتم إال بإرادة اإلنسان ورغبته 
وتتوفر  نحوه  اإلرادة  تتكون  فإذا مل  ؛  الصادقة 
الرغبة فيه فال ميكن له أن يرى النور، أو يظهر 

إىل حيز الوجود . 
• التغيري جزيئ ينصب عىل جانب معني أو نقطة 	

محددة، بينام التطوير شامل ينصب عىل جميع 
جوانب املوضوع أو اليشء املراد تطويره  
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الفرق بني البناء والتطوير:  
نقطة  يف  التطوير  عن  يختلف  البناء  أن  يف  شك  ال 

أساسية وجوهرية أال وهي نقطة البداية واالنطالق . 
البناء يبدأ من الصفر من ال يشء ، أما التطوير فإنه 
يبدأ من يشء قائم وموجود فعالً ، و لكن يراد الوصول به 

إىل أحسن و أفضل و أسمى صورة ممكنة . 
أنه  عىل  املؤسيس  األداء  تطوير  يعرف  عام:  بشكل 
التي  السياسات واإلجراءات والتوجهات واآلليات  جميع 
، وذلك من  بأدائها بشكل عام  لالرتقاء  الدائرة   تتبناها 
خالل توفري الدعم الفني يف مجال التخطيط االسرتاتيجي 
تطوير  و  الدائرة  عمل  وإج���راءات  سياسات  ووض��ع 
الخدمات التي تقدمها، ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها 
ملعالجة  املمكنة  الحلول  وتقديم  األداء  مؤرشات  ووضع 

االنحرافات عن املستويات املستهدفة لألداء. 
 

الخاصة بتطوير  التنظيمية  الوحدات  أهداف ومهام 
األداء املؤسيس 

هدف الوحدة بشكل عام :    .1
خالل• من• للدائرة• املؤسيس• ب��األداء• االرتقاء• •	
تطوير وتحديث السياسات والخطط اإلسرتاتيجية وخطط 
و  تنفيذها  ومتابعة  بالدائرة  الخاصة  التنفيذية  العمل 

تطبيق اآلليات واملنهجيات الالزمة لذلك. . 
مهامها• تنفيذ• يف• الدائرة• وفعالية• كفاءة• رفع• • •	
التنظيمية  البنية  تطوير  خالل  من  خدماتها  وتقديم 
العمل  إج��راءات  توثيق  و  املقدمة  الخدمات  وتطوير 

وتقييمها وتبسيطها وتحديثها بشكل مستمر. 
املهام األساسية التي يجب أن تقوم بها الوحدة:    .2
لتحقيق الفائدة املرجوة من وجود وحدة تنظيمية 
معنية بتطوير األداء املؤسيس يف الدائرة فإنها ال بد من 
املتخصصة  املهام  من  مجموعة  تنفيذ  عىل  تعمل  أن 
وأثرها  األهداف  واملتكاملة من حيث  املجال  من حيث 
الوحدة  هذه  مهام  وتتلخص  الدائرة.  أداء  تطوير  عىل 

باملجاالت التالية: 
التخطيط االسرتاتيجي. . 1
املتابعة والتقييم . . 2
التطوير اإلداري والتنظيمي. . 3
تطوير الخدمات والعمليات. . 4
الحكومة . 5 امل��ع��رف��ة،  )إدارة  أخ���رى:  م��ه��ام 

االليكرتونية، مهام تنسيقية( 

أساسية• رئيسية• مهمة• كل• تحت• ويندرج• •	
مجموعة من املهام والواجبات الفرعية التفصيلية . 

 
أهمية وفوائد التطوير املؤسيس / التطوير التنظيمي 

• تغيري القيم واالتجاهات . 	
• تحوير وتعديل السلوك لألفضل . 	
• والهياكل 	 السياسات  يف  التغيري  إح���داث 

داخل  التطورات  مع  يتناسب  مبا  التنظيمية 
املنظمة وخارجها. 

• وفعاليتها من خالل دعم 	 املنظمة  كفاءة  دعم 
االنتاجية . 

• تنمية القوى البرية وتحسني أدائها . 	
• التغريات 	 معالجة  عيل  املنظمة  ق��درة  رف��ع 

الخارجية واملشكالت الداخلية . 
• املنظمة وأهداف 	 أهداف  بني  التكامل  إحداث 

األفراد. 
• وتطوير 	 األف��راد  لنمو  مناسب  مناخ  إيجاد 

قدراتهم . 
• تغيري الثقافة السائدة يف املنظامت بحيث تسود 	

التنافس  محل  باملشاركة  واإلدارة  التعاون  قيم 
وسيطرة طرف واحد . 

• والفنية 	 البرية  األنظمة  جميع  تحسني 
واإلدارية يف املنظمة.  

• دعم القيم الدميقراطية اإلنسانية أكرث من قيم 	
البريوقراطية املرتهلة  . 

 
خصائص عملية التطوير املؤسيس والتطوير التنظيمي 

• يحدث 	 ال  قد  واألف��راد  اإلداري��ني  تطوير  إن 
الفعالية املطلوبة للمنظمة.  

• عنارص 	 كل  تتناول  التنظيمي  التطوير  فكرة 
املنظمة.  

• إن التطوير التنظيمي عملية مخططة مستمرة 	
وطويلة األجل. 

• حل 	 أسلوب  عىل  التنظيمي  التطوير  يعتمد 
والتجديد،  التغيري  مع  التعامل  يف  املشكالت 
وهذا األسلوب يفرتض استخدام علم السلوكيات 

يف حل مشكالت املنظامت. 
• يعتمد التطوير التنظيمي مدخل مفهوم النظم، 	

فاملنظمة عبارة عن أجزاء مكملة لبعضها البعض 
القطاعات  أحد  يف  بالتغيري  قرار  أي  فاتخاذ 
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األخرى  األجزاء  يف  التغيري  إحداث  علية  يرتتب 
من التنظيم. 

• وإمنا 	 فقط  تشخيص  ليس  التنظيمي  التطوير 
عمل تنفيذي فوري، ويركز عىل اإلنجاز والنتائج. 

• أطراف 	 تدخل  التنظيمي  التطوير  يتطلب  قد 
داخلية أو خارجية )خرباء( للمساعدة يف تحديد 
املشكالت وجمع املعلومات ثم إحداث التغيري 

املطلوب. 
 

خطوات و مراحل التطوير املؤسيس/ التطوير التنظيمي: 
التنظيمي،  التشخيص  املشكلة/  تشخيص  أوالً: 

ويتعلق ذلك مبا ييل :  
• األهداف )عدم قدرة املنظمة-اإلدارة العليا-عىل 	

توزيع املوارد واملهام عىل املوظفني( 
• البناء التنظيمي )تصميم الهياكل ال يتوافق مع 	

األهداف املعلنة ، تنظيم مركزي/ال مركزي( 
• خالل 	 من  تحفز  الجامعية  الجهود  الحوافز) 

تكريم املدير شخص واحد( 
• اآليل،االتصاالت( 	 )الحاسب  املساندة  األنظمة 

وجودها يحقق املزيد من الكفاءة والفعالية. 
• العالقات الوظيفية) الرصاعات بسيطة وال ميكن 	

تجنبها ولكن التفجري قد يسبب ارضاراً( 
• القيادة 	 من  والدعم  التأييد  القيادي)  األسلوب 

مطلوب( 
 

ثانياً: تحديد أساليب إحداث التغيري والتطوير، ومن 
الطرق الشائعة لذلك : 

• حلول 	 وإيجاد  تشخيص  يف  اإلنساين:  األسلوب 
للمشاكل التي تحدث بني األفراد والجامعات. 

• يف 	 مشكالت  وج��ود  يفرتض  الفني:  األسلوب 
وبني  للمنظامت  البنائية  الهياكل  بني  التوافق 

الجوانب الفنية للعمل. 

التطوير  يف  املستخدمة  األساليب  بعض  وهناك 
املسحية  البحوث  األدوار،  تحليل  منها:   التنظيمي 
واملعلومات املرتدة ، تدريب الحساسية، بناء املجموعات، 

إعادة التصميم الوظيفي. 
 

ثالثاً: تقويم النتائج: يتم ذلك من خالل التحقق من:  
زيادة فعالية وكفاءة املنظمة، مستوى الرضا الوظيفي، 

البقاء واالستمرارية عىل املدى الطويل، التكيف والتطور 
عىل املدى املتوسط األجل، قياس مؤرشات الربحية، حجم 
املبيعات، التكاليف، الغياب، معدل دوران العمل، نسبة 

الترسب  الوظيفي ، درجة الروح املعنوية للعاملني. 

عنارص األداء املؤسيس: 
التي . 1 بالجهات  تهتم  واأله��داف:  اإلسرتاتيجية 

ستوجه إليها الخدمة أو املنتج. 
كفاءة، . 2 مستوى  عىل  يركز  التنظيمي:  الهيكل 

خدمة  عىل  قدرته  وم��دى  الهيكل،  وفاعلية 
أو  السلع  بإنتاج  تقوم  سوف  التي  العمليات 

الخدمات. 
استخدامه . 3 ميكن  الذي  األداء  وهو  املقياس: 

اإلسرتاتيجية  من  كالً  وتخدم  تفيد  بطريقة 
واألهداف. 

ستُستخدم . 4 التي  الطريقة  يف  وتتمثل  اإلدارة: 
تقوم  وكيف  واالتجاهات،  املسارات،  بتحديد 

بعملية التصحيح أو التصويب 
أي أن األداء مرتبط بشكل وثيق بأهداف املؤسسة 
يف  ويشتمل  يرتبط  واألداء  تحقيقها،  يف  ترغب  التي 
بالنجاح  املتعلقة  املفاهيم  من  العديد  عىل  مضامينه 

والفشل وميكن توضيحها باآليت: 
إدارة . 1 عىل  املؤسسة  قدرة  التنظيمية:  الكفاءة 

وحسن استخدام ما هو متاح لها من موارد سواء 
البرية، أو األموال واملعدات، أو املعلومات من 

أجل تحقيق أهدافها. 
عىل . 2 املؤسسة  ق��درة  التنظيمية:  الفاعلية 

تحقيق أهدافها املتعلقة بدرجة قبول خدماتها 
واستجابتها للتطورات الحاصلة. 

النجاح اإلسرتاتيجي: قدرة املؤسسة عىل البقاء . 3
والتكيف، والنمو، يف ظل األهداف التي تسعى 
بني  املوازنة  تحقيق  خالل  من  تحقيقها  إىل 

متطلبات البقاء يف األمد القريب والبعيد.  

أنواع األداء املؤسيس: 
أداء  مجاالت  يف  نشاطها  عادة  املؤسسات  متارس 

مختلفة نذكر منها ما ييل: 
املبادئ أ.  بتطبيق  ويتحقق  االقتصادي:  األداء 

وبيئتها  الوحدة  لظروف  بالنسبة  االقتصادية 
باستخدام  ع��ادة  قياسه  ويتم  بها،  املحيطة 

مقاييس الربحية بأنواعها املختلفة. 
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ألي ب.  االجتامعي  األداء  يعد  االجتامعي:  األداء 
االجتامعية.  املسؤولية  لتحقيق  أساس  مؤسسة 
املستوى  عىل  املؤسسة  أهداف  تتمثل  حيث 
من  النوع  هذا  ويتميز  والقومي،  االجتامعي 
لتحديد  املتاحة  الكمية  املقاييس  بنقص  األداء 
مدى مساهمة املؤسسة يف املجاالت االجتامعية.  

من ج.  الثالث  الجانب  يتمثل  اإلداري:  األداء 
اإلداري  األداء  يف  املؤسسات  يف  األداء  جوانب 
ذات  بطريقة  والتشغيل  والسياسات  للخطط 
كفاءة وفعالية، ويتم تحقيق ذلك بحسن اختيار 
املخرجات  أعىل  تحقق  التي  البدائل  أفضل 
استخدم  اإلداري ميكن  األداء  ولتقييم  املمكنة. 
وكذلك  العمليات  لبحوث  املختلفة  األساليب 

الربمجة الخطية . 
العائد، د.  معدل  زي��ادة  يف  يتمثل  امل��ايل:  األداء 

تطوير  عن  الناجمة  التكلفة  خفض  ونسبة 
إعادة  أو  اإلجراءات  تبسيط  مثل  معني  إداري 
توقفات  الخفض يف  ونسبة  العمليات،  هندسة 
األجهزة كنتيجة لإلنفاق عىل تطوير تكنولوجيا 

الصيانة الدورية. 
نسبة 	.  يف  ويتمثل  )التكنولوجي(:  الفني  األداء 

تغيري  بسبب  املعيبة  الوحدات  يف  الخفض 
طريقة أو طرق العمل أو تغيري التجهيزات أو 
الخفض يف عدد  العاملني، ونسبة  بسبب تغيري 
النامذج املستخدمة يف تقديم خدمة، والتطور 
يف عدد الخدمات التي تم التحول إىل تقدميها 

من خالل االنرتانت واالنرتنت. 

مالمئ��ة  منهج��ية  ل��تطوير  املق��رحة  الخط��وات 
لتحسني األداء املؤسيس: 

للعوام���ل  تفص���يلية  بدراس���ات  الق���يام  أوالً:   
الت���ي تؤث���ر ف���ي األداء املؤسس��ي، مب��ا ف��ي ذل��ك 
املتعاملي�ن،  جمه��ور  م��ثل  الخارج��ية  العوام��ل 
الداخلية  والعوامل  الحكوم�ية،  األجه�زة  م�ع  والعالق�ة 
( الت�ي تش�مل امل�وارد املادية والبرية، وكذلك اللوائح 
والقوانني واإلجراءات واألنشطة التي يشتمل عليها األداء 

املؤسيس(.  
ل�دى  والض�عف  الق�وة  نق�اط  تحدي�د   : ثانياً 
نق�اط  م�ن  االس�تفادة  تعظ�يم  أج�ل  م�ن  املؤسس�ة، 
به�ا  تتم�تع  التي  النسبية  املزايا  تشمل  والت�ي  الق�وة، 

عىل  للتغلب  واض�حة  اس�رتاتيجية  ووض�ع  املؤسس�ة، 
لهذه  الس�لبية  اآلث�ار  تخف�يض  به�دف  الض�عف  نق�اط 

الجوانب عىل األداء املؤسيس .  
العاملني  لتوعية  تفص�يلية  ب�رامج  إع�داد   : ثالثاً 
باملؤسسة – عىل جميع املستويات اإلداري�ة – باملفهوم 
داخلية  ثقافة  خلق  بهدف  املؤسيس  ل��ألداء  الحديث 

باملفهوم الكىل لألداء املؤسيس. 
والتحديات  للمشاكل  ش�امل  حص�ر  إج�راء   : رابعاً 
منهجية  خالل  من  وذلك  املؤسيس،  األداء  تواجه  التي 
:  استقصاء آراء املتعاملني مع املؤسسة،  واضحة تشمل 
استقصاء آراء العاملني باملؤسسة، استقصاء آراء الجهات 

الرقابية بشأن أداء املؤسسة . 
خامساً: تش�كيل فريق من الخرباء لتحليل املشاكل 

املتنوعة التي تواجهها املؤسسة يف املجاالت املختلفة.  
من  باملؤسسة  املعلوم�ات  نظ�م  تطوي�ر  سادساً: 
البيانات واملعلومات الالزمة لتطبيق املفهوم  أجل توفري 

الحديث لألداء املؤسيس.  
سابعاً: تطوي�ر مجموع�ة مؤش�رات لق�ياس األبع�اد 
األساسية  الجوانب  تغطى  املؤسيس  ل��ألداء  املخ�تلفة 
التالية :  جودة الخدمات التي تقدمها املؤسسة، الكفاءة 
يف  الفعالية  للمؤسسة،   االقتصادية  املوارد  استخدام  يف 
الت��ي  ال��ربامج  مالءم��ة  املؤسسة،   أهداف  تحقيق 
تلك  من  املستفيدين  الحت��ياجات  املؤسس��ة  تقدمه��ا 

الربامج . 
بعمل�يات  للق�يام  مناس�بة  آل�يات  تطوي�ر   : ثامناً   
إل�يها  التوص�ل  ت�م  الت�ي  املؤش�رات  باستخدام  الق�ياس 
الب�يانات  باس�تخدام  وذلك  الس�ابقة،  الخط�وة  ف�ي 
األول�ية والثانوية التي يتم جمعها من املصادر املختلفة 

لتحقيق ذلك . 
للحكم عىل كفاية  إجراء مقارنات متعددة  تاسعاً:   
الحال��ي  األداء  مقارن��ة    : ذلك  يف  مبا  املؤسيس  األداء 
مقارنة  السابقة،  الف��رتة  ف��ي  تحق��ق  ال��ذي  ب��األداء 
األداء الفعيل باألداء املخطط،  مقارنة األداء الفعيل بأداء 
املؤسسات املناظرة باستخدام ما يعرف مبرجعية األداء.  

عارشاً : تحدي�د مج�االت التحس�ني وال�تطوير عل�ى 
ض�وء املقارن�ات التي متت يف الخط�وة السابقة. 

والقيام  واضحة،  برامج  تطبيق  عش�ر:  ح�ادي 
املؤسس�ي  األداء  وتطوي�ر  لتحسني  محددة  بخطوات 
اس�تناداً إل�ى االل�تزام ال�تام من جانب العاملني باملؤسسة 

بتحسني وتطوي�راألداء املؤسيس. 
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التطوير املؤسيس يف األردن  
نهج  تبني  من  املرجوة  األه��داف  تحقيق  لضامن 
الجهاز  ودوائ��ر  مؤسسات  عمل  يف  املؤسيس  التطوير 
وحدات  استحداث  إىل  منها  العديد  لجأت  الحكومي 
تنظيمية خاصة بذلك ومبستويات مختلفة، وبعضها اآلخر 
الدائرة  يف  أخرى  تنظيمية  بوحدات  املهمة  هذه  أناط 
تعمل عىل تنفيذ مهام فنية أو مساندة يف نفس الوقت. 

التنظيمية  الهياكل  ويف ضوء مراجعة عدد كبري من 
الحالية لدوائر الجهاز الحكومي تبني أن هناك توجه عام 
أنه  إال  عملها،  يف  املؤسيس  األداء  تطوير  مفهوم  لتبني 
يوجد تباين يف ترجمة هذا املفهوم عىل البنية التنظيمية 
من دائرة ألخرى، حيث يوجد عدد محدود من الدوائر 
لديها وحدات تنظيمية متخصصة بتطوير األداء املؤسيس 
مبختلف املستويات)مديرية، قسم، وحدة،....( تعمل عىل 
املقابل يوجد عدد كبري  املهام املطلوبة منها، ويف  تنفيذ 
من الدوائر لديها وحدات تنظيمية معنية بتطوير األداء 
املؤسيس إال أنها ال متارس املهام املطلوبة منها وال تغطي 
نطاق العمل يف هذا املجال، فمنها من أناط مهام تطوير 
بتدريب  املعنية  التنظيمية  بالوحدة  املؤسيس  األداء 
املهام  هذه  أناط  من  ومنها  البرية،  امل��وارد  وتنمية 
السياسات  رسم  عىل  تعمل  التي  التنظيمية  بالوحدات 
والتخطيط عىل مستوى القطاع، باإلضافة إىل وجود خلط 
الجودة  ضبط  ومهام  املؤسيس  األداء  تطوير  مهام  بني 

والتفتيش والتدقيق والرقابة. 

ومن ناحية أخرى مل يتضح لدى بعض الدوائر وجود 
ما يشري إىل تبني مفهوم تطوير األداء املؤسيس يف عملها 
بإناطة  أو  املعنية بذلك  التنظيمية  الوحدة  سواء بوجود 
املهام بأي وحدة تنظيمية موجودة لديها، يضاف إىل ذلك 
وجود ضعف يف الكوادر البرية القامئة عىل إدارة هذه 
الوحدات وعد انسجام خربات واختصاصات العاملني فيها 

مع طبيعة املهام املطلوب تنفيذها. 

كل ذلك يشري إىل عدم تبني مفهوم موحد أو منهجية 
معتمدة تنظم عملية تنفيذ هذه املهام، لذلك أصبحت 
الجهاز  لدوائر  موحدة  مرجعية  لوجود  ملحة  الحاجة 
عىل  ويعمل  املؤسيس  األداء  تطوير  مجال  يف  الحكومي 
املعنية  التنظيمية  للوحدات  واضح  مؤسيس  إطار  توفري 

التي أنشئت من اجلها،  مبا ميكنها من تحقيق األهداف 
كام يعمل عىل توحيد املامرسات املتبعة يف مجال االرتقاء 
بأداء الدوائر الحكومية بشكل عام، وكل هذا متثل بالطبع 
يف الدليل التنظيمي واإلجرايئ للوحدات التنظيمية املعنية 
بتطوير األداء املؤسيس الصادر عن وزارة تطوير القطاع 
العام والتي تبذل جهود كبرية يف السنوات األخرية إلرساء 
مفاهيم تطوير األداء املؤسيس يف القطاع العام ومتابعة 
أرض  عىل  تطبيقها  وضامن  ومبادئها  بقواعدها  االلتزام 
الواقع ، وبالطبع ربط مفاهيم التطوير املؤسيس مبفاهيم 

الجودة واإلبداع ومامرسات التميز املعتمدة .  
 

ملركز  والتميز يف  املؤسيس  التطوير  نبذة عن وحدة 
الجغرايف املليك األردين 

يف ظل توجهات إدارة املركز الجغرايف املليك األردين 
الفردي  سواء  األداء  مستويات  وتحسني  املركز  لتطوير 
ككل  بالدائرة  املتعلق  املؤسيس  أو  باملوظفني  املتعلق 
أنه  عىل  املؤسيس  األداء  تطوير  تعريف  اىل  وباالشارة 
جميع السياسات واإلجراءات والتوجهات و اآلليات التي 
تتبناها الدائرة لالرتقاء بأدائها بشكل عام ، قام املركز يف 
النصف الثاين من العام املايض 2016 باستحداث وحدة 
موافقة  عىل  الوحدة  حصلت  وقد  املؤسيس   التطوير 
املهام  بها  يناط  بحيث   ، العام   القطاع  تطوير  وزارة 
االسرتاتيجي  التخطيط  وأبرزها  لها  املحددة  والواجبات 
واملتابعة والتقييم والتطوير اإلداري والتنظيمي وتطوير 
إدارة  مثل  األخرى  املهام  وبعض  والخدمات  العمليات 
 ، أخرى  تنسيقية  ومهام  االليكرتونية  والحكومة  املعرفة 
للنتيجة الالفتة التي حققها املركز يف جائزة امللك  ونظراً 
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عبدالله الثاين لتميز األداء الحكومي بحصوله عىل جائزة 
ختم التميز مع مشاركته ألول مرة يف الجائزة فمن املقرر 
االرشاف عىل  أيضاً  الجديدة  الوحدة  أن يكون من مهام 
إدارة جوائز التميز املتنوعة التي يشارك بها املركز ، وتم 
إضافة التميز عىل اسمها لتصبح وحدة التطوير املؤسيس 

و التميز. 

مهام  مي��ارس  زال  وال  ك��ان  املركز  ب��أن  العلم  مع 
العام  ل��ألداء  املستمر  والتحديث  والتحسني  التطوير 
العليا للمركز ومن خالل لجنة  اللجنة  للمركز من خالل 
التخطيط والتنسيق واملتابعة التي تضم جميع املديريات 
والوحدات التنظيمية العاملة يف املركز وبإرشاف ومتابعة 

مبارشة بالطبع من إدارة املركز. 
 

استناداً  بالتطوير  يقوم  املركز  فإن  اإلطار،  هذا  ويف 
عىل  أصالً  ومرتكزة  مستمرة  مؤسيس  تطوير  خطط  إىل 

الخطط االسرتاتيجية والسنوية للمركز . 
• يف 	 والتميز  املؤسيس  التطوير  وحدة  وترتبط 

املدير  بعطوفة  األردين  املليك  الجغرايف  املركز 
العام مبارشة ومرجعية عملها هو دليل وحدات 
تطوير  وزارة  عن  الصادر  املؤسيس  التطوير 
القطاع العام ، وميتد نطاق عمل هذه الوحدة 
املركز  يف  التنظيمية  الوحدات  جميع  ليشمل 

وكذلك جميع نواحي عمل املركز . 
• من 	 يتكون  حالياً  للوحدة  التنظيمي  الهيكل 

مدير الوحدة و بدون أقسام تابعة لها و يتبع 
له )4( موظفني .  

املراجع:  
مراجع لغوية.   .1

دليل وحدات التطوير املؤسيس/ وزارة تطوير القطاع العام .   .2
املنتدى العريب إلدارة املوارد البرية/ موقع متخصص .   .3

 . ')United Nations Public Administration Network )UNPAN' شبكة األمم املتحدة لإلدارة العامة  .4
تقييم األداء املؤسيس ىف املنظامت العامة الدولية / الكاتب : أينت محمود املرجويش .   .5

التطوير التنظيمي ، الدكتور جميل كتبي ، كلية االعامل برابغ/ جامعة امللك عبدالعزيز/السعودية .   .6
خطة التطوير املؤسيس لعام2017 ، املركز الجغرايف املليك األردين .   .7

إيجاز وحدة التطوير املؤسيس والتميز لعام2017 ،  املركز الجغرايف املليك األردين .   .8
قانون املركز ونظامه اإلداري .   .9

10-الهيكل التنظيمي للمركز الجغرايف املليك األردين . 

• ويظهر الهيكل التنظيمي للوحدة كام ييل :     	
• يتكون من 5 موظفني، 	 الوحدة حالياً  أما كادر 

مدير الوحدة  و موظفي تطوير مؤسيس ومتيز 
عدد 4. 

• خالل 	 من  وواجباتها  مهامها  الوحدة  وتنفذ 
خطة التطوير املؤسيس السنوية والتي تتامىش 
مع الخطة السنوية/ التشغيلية للمركز والخطة 

اإلسرتاتيجية أيضاً. 
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م.إياد المومني / المركز الجغرافي الملكي األردني 

الَبراكين ُمس��َميات 
الهاشمية األردنية  المملكة  في 

الخامدة  الرباكني  مسميات  عىل  الدراسة  هذة  ركزت 

حالياً واالسامء املتداولة لبعض منها عند السكان ويف االوساط 

الرسمية واملحافل العلمية يف اململكة األردنية الهاشمية كحالة 

دراسية،وهذا عىل غرار كثري من املواقع فيالعامل، كام وتوضح 

التي  الطبيعية  الظواهر  من  تعترب  أنها  حيث  الرباكني  طبيعة 

املساعدة  الجيولوجية  العمليات  معظم  يف  كبرياً  دوراً  تلعب 

القرة  أجزاء  معظم  وان  وتطورها  األرضية  القرة  لتشكل 

األرضية تأثرت بعمليات إندفاع التيارات الصاخبة من الصهارة 

أشكال  ذات  جديدًة  تضاريساً  مشكلًة  السطح  اىل  الربكانية 

متنوعة من الحجوم املخروطية التي تشبة يف أشكالها التالل أو 

الجبال وانحدارها يشبه الوديان يف املظر العام، كام وأهتمت 

الرباكينالخامدة  بعض  مكوناتومواقع  بتحليل  الدراسة  هذه 

االنحدارية  وإمتداداتها  الهاشمية  األردنية  اململكة  يف  حالياً 

عىل السطح، وتم االستشهاد بصور فضائية وصور جوية )املركز 

)سلطة  جيولوجية  خرائط  (وكذلك  األردين  املليك  الجغرايف 

عىل  الرتكيز  تم  وقد  الدراسة،  هذه  يف  الطبيعية(  املصادر 

املسميات املتداولة لهذه الرباكني الخامدة حالياً.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
عىل  تدل  ال  بأسامء  )الرباكني(  املناطق  بعض  تسمية 

قادت  املناطق  هذه  تكون  بحقيقة  الدراية  وعدم  واقعها 

السكان الستخدام واستثامر بعض هذه املناطق،مام أدى اىل 

طمس معاملها كام وأنها معرضة لكوارثطبيعية قد ينتج عنها 

كوارث برية ومادية عظيمة جداً.

هل ان تسمية الرباكني بالجبال او التالل او الوديان . 1

يدل عىل حقيقتها ومنشأئها واقعها؟

املناطق . 2 ه��ذه  واس��ت��ث��امر  إس��ت��خ��دام  ان  ه��ل 

آمن؟ 

هل ان لطمس معامل هذه املناطق أي إيجابيات؟. 3

أهداف الدراسة
لها . 1 مميزة  بأسامء  حالياً  الخامدة  تسميةالرباكني 

وتدل عىل منشأئها كبداية يف املنطقة والعمل عىل 

تعميم هذا املفهومليشمل جميع الرباكني الخامدة 

حالياً.

تحديد مواقع الرباكني الخامدة حالياً.  . 2

الرباكني . 3 لبعض  الرئيسية  املكونات  عن  الكشف 

الخامدة حالياً.

املحافظة عىل معامل الرباكني الخامدة حالياً.. 4

إعداد البيانات
أستخدم إلعداد وتحليل الصور الفضائية والجوية لهذة 

وذلك   )ERDAS IMAGINE( املحوسب  الربنامج  الدراسة 

بعد  عن  االستشعار  قسم  لدى  املتوفرة  األجهزة  باستخدام 

وباستخدام النظام املحوسب )Arc GIS ( وذلك باستخدام 

املركز  يف  اإللكرتونية  البوابة  قسم  لدى  املتوفرة  األجهزة 

الجغرايف املليك األردين.
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منهجية الدراسة
الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  إعتمدت 

التحلييل،الذي ال يقترص فقط عىل جمع بيانات 

وصفية حول مسميات ومواقع الرباكني الخامدة 

بني  والربط  التحليل  اىل  ذلك  تعدى  بل  حالياً، 

النتائج  واستخالص  وتصنيفها  البيانات  هذه 

منها )مريس ،1986:96(، وقد تم جمع البيانات 

الصورالفضائية  خالل  من  واملكانية  الوصفية 

والجوية والخرائط الجيولوجية )املركز الجغرايف 

الخامدة  الرباكني  بعض  ملواقع  االردين(  املليك 

حالياً يف منطقة الدراسة املحددة مبواقع مختلفة 

تحليل  الهاشمية،وتم  األردنية  اململكة  من 

 ERDAS( األنظمة  بإستخدام  البيانات  هذه 

IMAGINE( و )Arc GIS( وإعتامد الخرائط 

حول  الوصفية  البيانات  ملطابقة  الجيولوجية 

الخامدة  الرباكني  ومواقع  ومكونات  مسميات 

حالياً.

النتائج والتوصيات
   خلصت هذة الدراسة اىل عدد من النتائج 

الرباكني  تسمية  ب��رضورة  متثلت  والتوصيات، 

بأسامئها املنشأئية واملَُميزة لها، وكذلك برضورة 

أو  السكانية  التجمعات  أو  املدن  انشاء  تجنب 

املناطق،  هذة  معامل، يف  أو  مصانع  اي  إنشاء 

املناطق،  هذه  بطبيعة  السكان  توعية  وأيضاً 

كام  الربكانية،  املناطق  معامل  عىل  والحفاظ 

لتشمل جميع  الدراسة  بهذه  بالتوسع  وأوصت 

الرباكني الخامدة حالياً يف املنطقة والعامل.

املناقشة
 - األرض  الربكان هو تشقق بقرة كوكب 

يخرج  خالله  من  والذي   – آخر  كوكب  أي  أو 

معدنية  مركبات  عىل  املحتوية  )الحمم  املُهل 

متعددة( والغازات الربكانية والرماد الربكاين من 

مخزن الصهارة يف باطن الكوكب اىل سطح ذلك 

أرضيات  مشكالً  به،  املحيط  والغالف  الكوكب 

مختلفة املعامل واالرتفاعات عن مستوى التشقق 

الكميات  بحسب  البحر  سطح  مستوى  و/أو 

ونسبة اإلنحدار.  

لوحظ ان عدم الدراية بطبيعة تشكل بعض مناطق قادت اىل تسميتها 

بأسامء ال تدل عىل واقعها مام أدى اىل انتشار السكان والعيش فيها وطمس 

معاملهاإضافة اىل انها قد تكون غري آمنة، ومعرضة لكوارث طبيعية تودي 

اىل خسائر برية ومادية عظيمة، كام وان تسمية هذه املناطق بأسامء ال 

تدل عىل واقعها قد تضلل أصحاب القرار عند إتخاذ اي قرار يخص التنمية 

البرية و/او االقتصادية يف هذه املناطق.

الخامدة حالياً  الرباكني  الدراسة عىل تحديد مواقع بعض  قامت هذه 

الفضائية  الصور  خالل  من  دراسية  كحالة  الهاشمية  االردنية  اململكة  يف 

وكذلك   )W.G.S.84( العاملي  الجغرايف  النظام  بإستخدام  والصورالجوية 

النظام )ERDASIMAGINE( كام وتم االستعانه بنظام )ArcGIS( لتحديد 

الواقع وتم إجراء دراسة ملكونات  الخامدة حالياً عىل ارض  الرباكني  مواقع 

هذه الرباكني من خالل الخرائط الجيولوجية )سلطة املصادر الطبيعية(، وقد 

قسمت املناطق الربكانية يف منطقة الدراسة اىل ثالثة أقسام رئيسية هي:

الَحرة البازلتية األردنية، يف البادية الشاملية الرقية والتي تحتوي . 1

االشف  وحقل  الربكاين  رماح  حقل  بركانيةهي  حقول  ثالث  عىل 

الربكاين وبركان حسان.

بازلت وسط األردن، وميتد من الطفيلة وحتى الشوبك والبرتاء.. 2

حفرة اإلنهدام، من أم قيس حتى العقبة.. 3

التحليل الكارتوغرايف للبيانات
يف هذه الدراسة تم تحديد خمسة مواقع كحالة دراسية لبيان أشكالها 

ومنشأها وتركيبها من خالل الصور والخرائط.

مسميات البراكين
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)صورة 2(صورة جوية لجبل الجثوم

)خارطة 1(خارطة جيولوجية جبل  الجثوم

تحديد  حالياً(تم  يسمى  )ك��ام  الجثوم  جبل   -1

بإستخدام   )1 )صورة  الفضائية  الصورة  خالل  من  موقعة 

جاءت  احداثياته  )WGS84(وان  العاملي  الجغرايف  النظام 

استعراض  وتم   )16.41″E′27°7.87″N,37′35°32(
والذي   )  ERDASIMAGINE ( برمجية  بإستخدام  املوقع 

ايجاد  وتم  كام  اللون،  قاتم  املوقع عىل شكل مجسم  أظهر 

الصورة الجوية )صورة 2( لنفس املوقع وبنفس االحداثيات 

الفضائية،  بالصورة  جاءت  التي  املعلومات  اكدت  والتي 

أن  وجد   )1 )خارطة  الجيولوجية  الخارطة  يف  وبالبحث 

منطقة  يغطي  البازلتية  الشام  حرات  يتبع  والذي  البازلت 

يغلب  بازلتية  تتابعات  من  الصبات  هذه  وتتالف  الدراسة 

عليها البازلت القلوي االوليفيني والتي اشتقت من املعطف 

)صورة 1( صورة فضائية لجبل الجثومالعلوي لباطن االرض،)سلطة املصادر الطبيعية(.

مسميات البراكين
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ح��ال��ي��اً(  يسمى  )ك���ام  امل��س��ام  ت��ل   -2

وت���م ت��ح��دي��د م��وق��ع��ة م��ن خ���الل ال��ص��ورة 

نفس  ب��إس��ت��خ��دام   )3 )ص����ورة  الفضائية 

جاءت  احداثياته  وان  الذكر  سالف  النظام 

 )34.94″E′40°53.43″N,37′42°32(
برمجية  بإستخدام  املوقع  استعراض  وت��م 

املوقع  أظهر  والذي   )ERDASIMAGINE(

ايجاد  وتم  كام  اللون،  قاتم  مجسم  شكل  عىل 

الصورة الجوية )صورة 4( لنفس املوقع وبنفس 

التي  املعلومات  اك��دت  والتي  االحداثيات 

جاءت بالصورة الفضائية، وبالبحث يف الخارطة 

الجيولوجية )خارطة 2( وجد أن البازلت والذي 

منطقة  يغطي  البازلتية  الشام  ح��رات  يتبع 

تتابعات  من  الصبات  هذه  وتتالف  الدراسة 

االوليفيني  القلوي  البازلت  عليها  يغلب  بازلتية 

لباطن  العلوي  املعطف  من  اشتقت  والتي 

)صورة 3(صورة فضائية لتل املساماالرض، )سلطة املصادر الطبيعية(.

)صورة 4( صورة جوية لتل املسام

)خارطة 2( خارطة جيولوجية تل املسام

مسميات البراكين
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)صورة5( صورة فضائية لتل الجحرية

3- تل الجحرية )كام هو متعارف عليه حالياً( وتم تحديد موقعة 

سابق  النظام  نفس  بإستخدام   )5 )صورة  الفضائية  الصورة  خالل  من 

 N, 35° 45′ 24.63″  07.27″′39°30( احداثياته  وان  الذكر 

 ERDASIMAGINE ( برمجية  بإستخدام  املوقع  استعراض  وتم   )E
ايجاد  وتم  كام  اللون،  قاتم  مجسم  شكل  عىل  املوقع  أظهر  والذي   )

والتي  االحداثيات  وبنفس  املوقع  لنفس   )6 )صورة  الجوية  الصورة 

اكدت املعلومات التي جاءت بالصورة الفضائية، وبالبحث يف الخارطة 

رئيسني  بركانيني  اندفاعني  هنالك  أن  وجد   )3 )خارطة  الجيولوجية 

ويتميز  العالية  وادي  مع  الحسا  وادي  ملتقى  عىل  االوىل  املنطقة  يف 

بشكل اعمدة بازلتية ذات خمسة اىل ستة اوجه واالندفاع اآلخر عىل 

فالق العالية) سلطة املصادر الطبيعية( وبالرجوع اىل الصور الفضائية 

والجوية الخاصة مبوقع الدراسة  نجد ان تل الجحرية يقع ضمن منطقة 

والتي  االوليفيني  القلوي  البازلت  وان  املذكورة  الربكانية  االندفاعات 

اشتقت من املعطف العلوي لباطن االرض يعترب املكون الرئييس للموقع 

مجال البحث.

)صورة 6( صورة جوية لتل الجحرية

)خارطة 3( خارطة جيولوجية تل الجحرية

مسميات البراكين



49 Al-Miqyas 26

)صورة 7( صورة فضائية لتل برما/جرف الدراويش

يسمى  )كام  الدراويش  جرف  منطقة  يف  برما  تل   -4

حالياً( تم تحديد موقعة من خالل الصورة الفضائية )صورة 

7( بإستخدام نفس النظام سابق الذكر وان احداثياته )30° 

استعراض  N, 35° 50′ 24.26″ E(وتم   25.69″  37′
والذي   )  ERDASIMAGINE  ( برمجية  بإستخدام  املوقع 

ايجاد  وتم  كام  اللون،  قاتم  مجسم  عىل شكل  املوقع  أظهر 

الصورة الجوية )صورة 8( لنفس املوقع وبنفس االحداثيات 

الفضائية،  بالصورة  جاءت  التي  املعلومات  اكدت  والتي 

وبالبحث يف الخارطة الجيولوجية )خارطة 4( وجد أن هنالك 

اندفاعني بركانيني رئيسني يف املنطقة االوىل عىل ملتقى وادي 

ذات  بازلتية  اعمدة  بشكل  ويتميز  العالية  وادي  مع  الحسا 

 ( العالية  فالق  عىل  اآلخر  واالندفاع  اوجه  ستة  اىل  خمسة 

الفضائية  الصور  اىل  الطبيعية(،وبالرجوع  املصادر  سلطة 

والجوية الخاصة مبوقع الدراسة  نجد ان تل برما يقع ضمن 

منطقة االندفاعات الربكانية املذكورة.

)صورة 8(صورة جوية لتل برما/جرف الدراويش

)خارطة 4( خارطة جيولوجية تل برما

مسميات البراكين
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املراجع:
•  وثائق من املركز الجغرايف املليك األردين.	

• وثائق من سلطة املصادر الطبيعية.	

• مقدمة يف الصور الجوية واملرئيات الفضائية، د.جمعة محمد داود، 2013.	

• اإلستشعار عن بعد، د.نبيل صبحي الدغستاين،  2005.	

• 	.2652010/https://eis.hu.edu.jo/upload/1000000" :واالنرتنت-املصادر املوثقة علمياً من منشورات ومقاالت علمية

"doc

وتم  حالياً(  يسمى  )كام  الطفيلة  منطقة  يف  الحال  جبل   -5

بإستخدام   )9 )صورة  الفضائية  الصورة  خالل  من  موقعة  تحديد 

 N, 25.69″ 37′ 30°( نفس النظام سابق الذكر وان احداثياته

برمجية  بإستخدام  املوقع  استعراض  E ″24.26 ′50 °35(وتم 
مجسم  شكل  عىل  املوقع  أظهر  والذي   )  ERDASIMAGINE  (

قاتم اللون، كام وتم ايجاد الصورة الجوية )صورة 10( لنفس املوقع 

بالصورة  جاءت  التي  املعلومات  اكدت  والتي  االحداثيات  وبنفس 

أن  وجد   )5 )خارطة  الجيولوجية  الخارطة  يف  وبالبحث  الفضائية، 

من  الرقي  والشامل  الرقي  الجنوب  يف  البازلتية  الكتل  تتواجد 

املياه  مصارف  يف  البازلتية  االنسيابات  تتواجد  وكذلك  املنطقة 

الرقية  والجنوبية  الرقية  الجهه  يف  حاد  غري  بشكل  املحفورة 

وكذلك تعبىء الوديان والحفر عىل سطح الهضاب ،ويتواجد البازلت 

مبوازاة وعىل طول الكسور الظاهرة ) سلطة املصادر الطبيعية(.

)صورة 9( صورة فضائية جبل الحال/الطفيلة

)صورة10( صورة جوية جبل الحال/الطفيلة

)خارطة 5( خارطة جيولوجية جبل الحال/الطفيلة

الخالصة
خلصت هذة الدراسة اىل عدد من النتائج والتوصيات، 

واملَُميزة  املنشأئية  بأسامئها  الرباكني  تسمية  برضورة  متثلت 

لها، وكذلك رضورة الحفاظ عىل معامل املناطق الربكانية، وأيضاً 

رضورة تجنب انشاء املدن أو التجمعات السكانية أو إنشاء 

اي مصانع أو معامل ميكن أن تضاعف حجم الكارثة يف حال 

بهذه  التوسع  املناطق،وأيضاً  هذة  يف  بركاين  نشاط  حدوث 

املنطقة  يف  حالياً  الخامدة  الرباكني  جميع  لتشمل  الدراسة 

والعامل.

مسميات البراكين



51 Al-Miqyas 26

... معلقه  الفخر والسالم والرؤى  البلقاء ومعلقة  السلط حارضة 

الصمود واالبداع وهي التي تزاحمت عىل ابوابها املفردات ... سالتوس 

فامتد  والنور  والقلم  العلم  مدينة  أنها   ... والسلط  والصلت  وسالتا 

ذلك أحقاباً مبتداها العصور الكالسكية وعصور ما قبل االسالم مروراً 

بعهدي االيوبيني واملامليك حتى يومنا هذا .. وقد ذكرها شيخ الربوة 

الدمشقي بأسمها الحايل السلط ... بيد أنها يف مصادر من سبقوه ذكرت 

بأسم الصلت وهي يف كالهام تحايك أصلها اآلشتقاقي الالتيني سالتا أو 

سالتوس  ومعناها أرض التني والعنب أو  ) الوادي املشجر ( ...

فالجغرافيا يف مدينة السلط تحملها الجبال العالية التي تحيط بها 

ولها اودية مخرضة بالتني والزيتون ومكللة بالتوت والرمان ولها سهول 

جغرافية الهوى تزرعها بالقمح لتنبت يف كل سنبلة الف حبة ..

ومن الجبال التى ال يدانيها يف املجد غيم أو سامء ... تستجيب 

املنري ومتنح  فلكها  أآلفالك  بني  لها  لتفسح  لسلط  عليائها  املدارات يف 

مير عىل  ينابيعها  فسلسبيل   ... والكربياء  والتية  الرشاقة  املكان حركة 

الزائرين يف خرض الروايب وحكايا العامئر والطرقات السلطية يف شارع 

العامرية  وبركة  املغريب  ومقهى  السالمل  وحي  الحامم  وشارع  امليدان 

التي تحتضن الهوى البلقاوي .. 

مدرستها  يف  نفسة  عن  يتحدث  التاريخ  فأن  السلط  قلت  فأذا 

العريقة حاضنة الجغرافيا االنسانية أنها مدرسة السلط الثانوية للبنني 

مصنع الرجال الرجال ومعلمة االبجدية وقامات الوطن العزيز أمثال 

حابس ووصفي وهزاع ... ومام زادين فخراً وعزة أنني تخرجت من هذة 

املدرسة الوطنية وكنت أحد روادها ...

واالعوام  االيام  وهي   ... والجغرافيا  والتاريخ  أآللف  السلط  هي 

ارتقاء  وهي  والفالح  والعهد  الوعد  السلط  هي   .... وأآلحالم  واملكان 

وحارضها  بتليدها  العصور  وهي  ومحرابها  أآلك��وان  اىل  باملكان 

ومستقبلها ... فالسلط لها قامة متتد ومتتد يف مطلق املدى يكللها الغار 

الرؤى  حداثية  وهي   ... املسعى  عروبية  بيدأً  الحق  سيف  ويحرسها 

وقومية االبعاد ... من خلفها خلف ومن فوقها سامء وسامء ...

مدينة السلط
أن املكان يف السلط والبلقاء خري متسع لآلفق 

يحث  الذي  التاريخ  نحو   ... أآلتجاهني  يف  البعيد 

الذاكرة عىل وعي الواقع الذي عاشتة السلط من غري 

تخيل وال تخمني ... فالشواهد تسطع حضوراً ونوراً 

عىل أآلنسان والزمان واملكان وتتدفق االحاسيس يف 

حاراتها وطرقاتها لتجعل منها مركزاً لشعر ومدارات 

عن  نتكلم  أذ  ونحن   ... أآلب��داع  وقصص  الشعراء 

السلط نتكلم عنها فخراً وعزاً وأنتسابا...

عبدالرحمن الرماضنة

أدب املكان وجغرافيته
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اتفاقية تعاون بني املركز واملساحة العسكرية القطرية

أكادميية الحفاظ تطلع عىل كيفية إنتاج الخرائط واهميتة استخداماتها يف مختلف املجاالت

نشاطات المركز الجغرافي 
الملكي األردني في صور

وزير النقل يفتتح املعرض املصاحب للمؤمتر الثاين لخرباء املساحة واألسامء الجغرافية العرب
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املركز واملساحة العسكرية الكويتية يتبادالن الهدايا التذكارية

العامل الجزائري الدكتور نضال قّسوم يف محارضة باملركز

الخبري األردين بوكالة الفضاء والطريان األمريكية ناسا املهندس أمين القدومي يحارض باملركز



املقيا�س 5426  

املركز يستقبل مجموعة من طالبات مدرسة سنان التعليمية

املركز يستقبل الدفعة الثانية من متدريب وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

املركز يؤهل مجموعة جديدة من املتدربني العاملني يف مختلف بلديات اململكة يف مجال املساحة
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املركز ينظم محارضة حول عمليات اإلخالء بالتعاون مع مديرية الدفاع املدين

املركز يعقد ملوظفيه ورشة عمل تدريبية حول اللوازم والعطاءات

املركز يشارك مبعرض وورقة عمل يف املؤمتر الرتبوي السنوي الرابع
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املساحة العسكرية السودانية تبحث التعاون مع املركز يف مجال التدريب والتأهيل

املركز يوقع مذكرة تفاهم إلنشاء قاعدة بيانات للمشاريع االقتصادية مع املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية

املركز يوقع بروتوكول تعاون مع املساحة العسكرية الكويتية لنقل املعرفة املساحية
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مبشاركة 12 دولة عربية وزير النقل يفتتح املؤمتر الثاين لخرباء املساحة واألسامء الجغرافية العرب

برعاية رئيس هيئة العمليات تخريج دورة خزنة الخرائط

املوظفة سناء الرصايرة تفوز بجائزة املوظف املثايل يف الخدمة املدنية يف دورتها الثامنة
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JPG.دورة يف املساحة التأسيسية ملتدربني من وزارة األوقاف

دورة جهاز املحطة املتكاملة ملوظفي البلديات.JPGالخاصة 30

دورة تدريبية يف أنظمة املعلومات الجغرافية ألفراد من القطاع الخاص.jpgباملركز.JPGالخاصة 30

JPG.دورة يف املساحة التأسيسية ملتدربني من وزارة األوقاف

دورة جهاز املحطة املتكاملة ملوظفي البلديات.JPGالخاصة 30

دورة تدريبية يف أنظمة املعلومات الجغرافية ألفراد من القطاع الخاص.jpgباملركز.JPGالخاصة 30

تخريج دورة نظام الرتبيع العاملي UTMوGPS لكتائب املواؤمة العملياتية

تخريج دورة يف املساحة ملتدربني من وزارة األوقاف

تخريج دورة الجغرافية العسكرية وتحليل الصور الجوية لضباط القوات املسلحة باملركز الجغرايف
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رئيس مجلس الوحدة العريب اإلقتصادى التابع لجامعة الدول العربية يطلع عىل دور املركز يف املحافظة عىل 

رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء يف جمهورية مرص يبحث التعاون مع املركز.jpgالصحة.jpgالخاصة 

دورة يف املساحة ملوظفي وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية.JPGالخاصة 30

رئيس مجلس الوحدة العريب اإلقتصادى التابع لجامعة الدول العربية يطلع عىل دور املركز يف املحافظة عىل 

رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء يف جمهورية مرص يبحث التعاون مع املركز.jpgالصحة.jpgالخاصة 

دورة يف املساحة ملوظفي وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية.JPGالخاصة 30

نائب رئيس هيئة األركان املشرتكة يرعى حفل إطالق املرحلة األوىل من مروع توليد الطاقة الشمسية باملركز

حفل وداع املوظفة فاتن الشاميلة مبناسبة التقاعد

تخريج دورة نظم املعلومات الجغرافية ملتدربني من القطاع العام والخاص
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دورة يف املساحة التأسيسية ملتدربني من وزارة األوقاف

دورة جهاز املحطة املتكاملة ملوظفي البلديات

دورة تدريبية يف أنظمة املعلومات الجغرافية ألفراد من القطاع الخاص
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رئيس مجلس الوحدة العريب اإلقتصادى التابع لجامعة الدول العربية يطلع عىل دور املركز يف املحافظة عىل 

األسامء الجغرافية

رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء يف جمهورية مرص يبحث التعاون مع املركز

دورة يف املساحة ملوظفي وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية



املقيا�س 6226  

زيارة املشاركني يف دورة الخارطة والبوصلة املنعقدة يف مركز تدريب املهام الخاصة 30

زيارة املشاركني يف دورة الخارطة والبوصلة املنعقدة يف مركز تدريب املهام الخاصة 30

رئيس هيئة العمليات يرعى تخريج دورة خزنة الخرائط لضباط الصف رقم 122 باملركز



63 Al-Miqyas 26

طالب كلية املركز الجغرايف للعلوم املساحية يؤدون امتحانهم الفصيل

ضمن مسؤولياته االجتامعية املركز ينظم حملة للتربع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة

صورة جامعية ألعضاء اللجنة الوطنية لألسامء الجغرافية



املقيا�س 6426  

مدير عام املركز يكرم املوظفة رابعة ابو كريك مبناسبة تقاعدها عن العمل

مدرسة القويسمة وابوعلندا يف زيارة علمية للمركز

مدرسة الشلل الدماغي تزور املركز




