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 المستخلص:     

هدفت الدراسةة لل  التعر  عل  جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسةسةات الُعماظية ف  استرمار البياظات 

وتمرّل  ،لتيقيق أهدافاا Method  Mixedوقد اعتمدت الدراسةةةة اليالية عل  المنال الميج ، المكاظية المفتوحة بسةةةلطنة ُعمان

 23مجتمع الدراسةةةة ف  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية بالمسسةةةسةةةات الُعماظية بنوعياا اليكوم  ومةةةبل اليكوم  والبال  عددها 

 ية الوطنية للمعلومات الجغرافية بالمركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات.شاركة ف  مشرو  البنمسسسة؛ والمُ 

من خالل اسةةةةتندا   Quantitativeتم جمع البياظات عل  مرحلتين، تضةةةةمنت المرحلة ا ول  اسةةةةتندا  المنال الكم  

، ف  حين تضةةمنت %72.95مسسةةسةةة وبلغت ظسةةبة االسةةتجابة  23أداة االسةةتباظة؛ الموةعة عل  مجتمع الدراسةةة والبال  عددها 

 6باسةةةةةةتندا  أداة المقابلة مةةةةةةبل المقننة، من خالل عينة قصةةةةةةدةة لعدد  Qualitativeالمرحلة الراظية اسةةةةةةتندا  المنال النوع  

من مدةري ورؤسةاء أقسةا  ومن ف  حكمام ف  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية بتلا المسسسات، من  6مسسةسةات مةملت مقابلة 

 مق حول جاهيةة تلا القطاعات.ام أعأجل الوصول لل  ف
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وقد توصةلت الدراسةة لل  لن المسسةسةات الُعماظية لدةاا القبول واالستعداد ف  لتاحة وظشر وتبادل البياظات المكاظية المفتوحة فيما 

 توقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيا، بيناا تيت مملة حكومية موحدة؛ بما ةتوافق مع النطط االسةتراتيجية للمسسسات

 :ااالت  اظبرقت من أبرة ظتائج

أوالً: توصةةةةيات للمركي الوطن  لإلحصةةةةاء والمعلومات من خالل دعوتل لتوحيد المعاةير والسةةةةياسةةةةات المتعلقة ب من  

المعلومات بين المسسةةةةسةةةةات الُعماظية، وذلا إمةةةةرافل ولدارتل البوابة المكاظية للبياظات، وكيلا اإسةةةةرا  ف  الربط اإلكتروظ  

بين قاعدة البياظات ف  البوابة المكاظية وقواعد البياظات المكاظية الناصة بقطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات  المبامةر

ثاظياً: توصةيات للمسسسات الُعماظية عينة الدراسة عبر حراا عل  خلق قنوات ، والُعماظية؛ من أجل تسةايل سةرعة تيدةا البياظات

دواجية جمع البياظات المكاظية؛ وذلا من أجل تقليل الجاد والمال والوقت عبر التنسةةةةيق فيما بيناا اتصةةةةال مبامةةةةرة بيناا لمنع اة

ثالراً: توصةةةيات لوةارة التعليم العال  وجامعة السةةةلطان قابوس عبر ةةادة وإظشةةةاء المركي الوطن  لنمم المعلومات الجغرافية، 

 لرفد البالد بالكوادر المتنصصة. المعلومات الجغرافية عدد النرةجين من الطلبة العماظيين ف  مجال تنصص ظمم

البيةةاظةةات المكةةاظيةةة المفتوحةةة، البنيةةة الوطنيةةة للمعلومةةات الجغرافيةةة، ظمم المعلومةةات الجغرافيةةة،  الكلمااات اتفتتاااحيااة:

 البوابة المكاظية، الجاهيةة.

 

The Readiness of Geographical Information Systems Sector in Investing the Open 

Geospatial Data in Omani Institutions 

 

Abstract 

The present study aims at identifying the readiness of geographical information systems 

sector in Omani institutions to invest the open geospatial data in the Sultanate of Oman, and 

identifying the opportunities of investing the open geospatial data in Omani institutions. The study 

intends also to identify the difficulties restricting the open geospatial data in geographical 

information systems in Omani institutions in the Sultanate of Oman in order to achieve its 

objectives. The current study relies on Mixed Method in order to achieve its objectives. The study 

community was represented in the Geographical Information System Sector in its two types of 

Omani government and semi-governmental 32 institutions, as well as the participation in the Oman 

National Spatial Data Infrastructure (ONSDI) in the National Center for Statistics and Information 

(NCSI). 
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The data was collected in two stages, the first one depended on using the quantitative 

method through employing the questionnaire tool distributed to the study community of 32 

institutions, and obtaining 93.75% response, while the second stage depended on using the 

qualitative method employing the semi-standardized interview tool, through a purposive sample 

of 6 institutions, which included an interview with 6 managers, heads of departments, and the like 

in the geographic information systems sector in those institutions, in order to gain a deeper 

understanding about the readiness of those sectors and turn into investing in open spatial data. 

The study has concluded some results, the most important of which are as follows: Omani 

institutions have acceptance and willingness to provide, publish, and share open spatial data under 

a unified government umbrella in line with the institutions’ strategic plans. The study has presented 

a number of recommendations followed from the most important results:  First: recommendations 

to the National Center for Statistics and Information’s through requesting it to unify the standards 

and policies related to the information security between Omani institutions being the supervisor 

and manager of the spatial data portal across the Oman National Spatial Data Infrastructure. The 

Center is also called for accelerating the direct electronic link between the database in the spatial 

portal and spatial databases for the Geographical Information System Sector in Omani institutions, 

in order to facilitate the speedy updating of data and enhancing its quality. Second: 

recommendations to the Omani institutions, the sample of the study, by urging them to create direct 

communication channels between them to prevent duplication of spatial data collection, in order 

to reduce effort, money and time by coordinating with each other to establish the National Center 

for Geographic Information Systems, whose competence includes the data to be collected in all 

projects and determine the most important characteristics and specifications. Third: the Ministry 

of Higher Education and Sultan Qaboos University’s recommendations to increase the number of 

Omani graduates in geographic information systems specialization, create new specializations 

commensurate with the investment of spatial data, and raise the awareness of academics, 

researchers and university and higher studies students regarding the importance of using open 

spatial data in research and academic studies. 

Keywords: Geospatial Open Data, Geographical Information Systems (GIS), Oman 

National Spatial Data Infrastructure (ONSDI), Geospatial Portal, Readiness. 
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 المقدمة:

أصةةةةبيت تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةاالت بقطاعاتاا المتعددة التقنية والفنية ذات أهمية بالغة ف  اليياة اليومية، فلم 

ةسثر م ًء ف  اليياة اليومية مني الرورة الصناعية مرلما أثرت تكنولوجيـةةةةةةا المعلومـةةةةةةات واالتصاالت، والتـةةةةةة  جعلت من حياة 

سسةةسةةات والدول جيًءا ال ةتجيأ من تطورها، فما ةشةةادل العالم من تيول تقن  متسةةار  وتطور مسةةتمر ف  مجال الشةةعوو والم

وقد أدركت ة البياظات، والمعلومات المنتجة، أجاية الياسةةةةوو، والبرمجيات، وأجاـةةةةةةةةةةية االتصةةةةاالت، سةةةةاعد عل  ةةادة كمي

لظتةا  البياظات، وتيليلاا من أجل رفع مسةةةةةةتوج اإظتاجية، ودعم مجموعةة من دول العةالم أهميةة البيةاظةات، فعملةت عل  تجميع و

 متنيي القرار .

وتعر  البيةاظةات اليكوميةة المفتوحةة ه  تلةا البيةاظةات العةامةة الت  تة ت  من اليكومةة أو من مصةةةةةةادر أخرج متةاحة 

مة أو تجمعاا، ثم تقو  بإتاحتاا أو ( والت  تنتجاا اليكوAl-Harthi, 2017لالسةتندا  العا ، من قبل ا فراد أو حت  الشركات  

(، وقد حقّقت البياظات المفتوحة 3105لعادة اسةةةةتنداماا من قبل جاات أخرج، ومعالجتاا ولعادة ظشةةةةرها دون قيود  السةةةةعدظ ، 

، 3117للبياظات المفتوحة ف  الوالةات المتيدة ا مرةكية ف  عا   data.govاظتشةةةةاًرا كبيًرا ظتيجة لطالا مبادرات حكومية مرل 

، كجيء من سياستاا الاادفة 3117، لذ بدأت اليكومة البرةطاظية بنشةر ميتواها ف  عا  data.gov.ukومبادرة المملكة المتيدة 

 (.3102لل  الشفافية  بربر، 

ة يولم تكن سلطنة ُعمان بمعيل عن تلا التطورات والمبادرات المتعلقة بالبياظات، فقد تم اعتماد استراتيجية ُعمان الرقم

 المركي الوطن  لإلحصةةةةةةاء  ، لتسةةةةةةام بةدورهةا ف  تنميةة مجتمع ُعمان الرقم  وتطوةر اليكومة اإلكتروظية3112ف  مةارس 

 (، ومناا اظطلقت المبادرة الوطنية للبياظات المفتوحة.3107والمعلومات، 

ة، لذ يًءا من هيل المبادرة الوطنيوتعتبر البياظات المكاظية المفتوحة الت  ةتم لظتاجاا عبر ظمم المعلومات الجغرافية ج

من القرارات  %01تلعب البياظات المكاظية اليو  دوًرا ماًما ف  اتناذ القرارات عل  المستوج المسسس  واإداري، فا  تسثر عل  

 (.Rathee & Rishi, 2011  الت  ةتم اتناذها داخل المسسسة

ا وتطبيقاا داخل مسسساتاا، لتقدةم خدمات أكرر دقة، وتفصياًل، وقد بدأت المسسسات اليكومية تتسابق ف  االعتماد عليا 

وتفاعاًل مع النرائط الرقمية، فالبياظات المكاظية أو ما ةطلق علياا البياظات الجغرافية ه  بياظات ذات بعد مكاظ ، ةمكن تمريلاا 

ظات الت  تعتمد علياا الكرير (، وه  أحد البيا,Baz, 2004 Karas Geymen, Akay &عل  خرائط معدة لايا النصوص  

 من القطاعات ف  عمليات التيليل والتنطيط، الرتباطاا بالموقع أو المكان.

وقد أطلق المركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات مبادرة البياظات المكاظية المفتوحة عل  ظفس النال اليي أطلقل عل  

لعادة االستندا  والنشر دون أةة قيود، ف صبيت المبادرة أحد أدوات البياظات المفتوحة الت  جعلت البياظات متاحة لالستندا  و

تطوةر قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات اليكومية، واليي دفع كريًرا من المسسسات لتبن  هيل المبادرات باد  

ةة الدراسة اليالية الستكشا  جاهي تسع لذ مدج جاهيةتاا للتعامل معاا،  استرمار البياظات المكاظية اليكومية المفتوحة وقياس

 .قطا  ظمم المعلومات الجغرافية بالمسسسات الُعماظية
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 مشكلة الدراسة:

مبادرة وطنية تيت مسم  البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية  3102أطلق المجلس ا عل  للتنطيط بسلطنة ُعمان عا  

المبادرة جيًءا ال ةتجيأ من منمومة اليكومة الت  أطلقتاا بنصوص ( وأصبيت 3107 المركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات، 

وتعد هيل المبادرة مبادرة حكومية مصممة لتوفير لطار للمعاةير الجغرافية المكاظية والسياسات ، ُعمان الرقمية والبياظات المفتوحة

اليكومية  -ظية عبر مراكة بين المسسسات الُعماظية والتقنية، من أجل تسايل ودعم وتبادل واستندا  ظمم المعلومات الجغرافية المكا

ف  سلطنة ُعمان تيت لمرا  المركي الوطن  للمعلومات واإحصاء وذلا عبر لطالا أول بوابة ف  البياظات  -ومبل اليكومية 

ة اإلكتروظية قدماا اليكومالمكاظية المفتوحة والت  تاد  لتبادل البياظات المكاظية بين المسسسات ولتكون جيًءا من الندمات الت  ت

 ليكومة سلطنة ُعمان.

لذ تاد  البوابة المكاظية المفتوحة لدعم القطاعات الندمية وا منية والعسكرةة إظتا  مسمرات لحصائية ومكاظية لاا  

ادر أخرج ا من مصبعد مكاظ  مرتبط بالموقع الجغراف ، مما ةنتل عنل عملية دمل للبياظات المكاظية من مصادر منتلفة واستيراده

 للوصول لل  التيليل السليم والفام ا فضل للمواهر.

وظتيجة هيل الرورة المعلوماتية من البياظات المتاحة القابلة لالستندا ، والمجاظية، وظتيجة لما سبق ذكرل كان ال بدَّ لقطا  ظمم 

ن الندمات، وتقليل الجاد، والوقت، والمال، فبرةت المعلومات الجغرافية ف  السلطنة أن ةستفيد من هيل المبادرات من أجل تيسي

الياجة لدراسة مدج جاهيةة المسسسات الُعماظية بنوعياا اليكوم  ومبل اليكوم  السترمار البياظات المكاظية المفتوحة لتيقيق 

 .  تقدةم أفضل الندمات للمواطنينقدرة فائقة وكفاءة عالية ف

 أهداف الدراسة:

 قيق الاد  التال :تسع  الدراسة لل  تي  

التعر  عل  جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات الُعماظية ف  استرمار البياظات المكاظية المفتوحة بسلطنة 

 ُعمان.

 أسئلة الدراسة:

 تسع  الدراسة لإلجابة عن السسال اآلت :

ف  اسةةةترمار البياظات المكاظية المفتوحة بسةةةلطنة ُعمان  ما مدج جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسةةةسةةةات الُعماظية

 من حيا:

 أ. النطــــــط االستراتيجية للقطـا .

 و. القواظيــــن والتشرةعــــــــــــات. 

  . البنية ا ساسية لتقنية المعلومات.

 د. الموارد البشرةــــة والماليـــــــة.
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 أهمية الدراسة:

لجغرافية من عملاا عل  ربط المعلومات والبياظات بالموقع المكاظ ، لذ تاتم بإدارة البياظات تنبع أهمية ظمم المعلومات ا

المكاظية الت  ترتبط با رض وتوةةع أي ظاهرة علياا، فقد تستند  ظمم المعلومات الجغرافية ف  العدةد من المجاالت مرل: 

المدن ولدارة مبكات المرافق مرل سكا اليدةد، ومبكات الكارباء  اليراعة، والجيولوجيا، والبيئة، والدراسات السكاظية، وتنطيط

 والميال واستندامات عدةدة أخرج.

 وتتمرل أهمية الدراسة من خالل الجاظبين النمري والتطبيق  عل  النيو اآلت :

 :وج مست ةسمل أن تسام هيل الدراسة ف  لثراء النتا  الفكري عل  مستوج العرب  بشكل عا  وعل  الجانب النظري

ل هيل كما تياو، الُعماظ  بشكل خاص ف  مجال البياظات اليكومية المفتوحة عامةً والبياظات المكاظية المفتوحة خاصةً 

الدراسة سد الفجوة ف  ا دو المنشور حول البياظات المكاظية المفتوحة من خالل دراسة جاهيةة قطاعات ظمم 

  التيول السترمار البياظات المكاظية المفتوحة والوقو  عل  الفرص المعلومات الجغرافية ف  المسسسات الُعماظية ف

 والصعوبات.

 :تتمرل أهمية الدراسة ف  الجاظب العمل  من خالل استكشا  الجاهيةة الفعلية للمسسسات الُعماظية  الجانب العملي– 

ة قطا  ظمم المعلومات الجغرافي من أجل التيول السترمار البياظات المكاظية المفتوحة ف -اليكومية ومبل اليكومية 

 .وفرص استرمارها

 

 مصطلحات الدراسة:

  البيانات المكانيةGeospatial Data:  تعّر  البياظات المكاظية ف  هيل الدراسة عل  أظاا مجموعة من البياظات الت  تكون

( وتوفر العدةد X ،Yقية، وممالية  عل  مكل ظقط أو مساحة أو خط وتتميي بيجماا الكبير، وةشار للياا مكاظيا بإحداثيات مر

 (.Baz et al. 2004من اإمكاظيات لتعيةي الموقع الجغراف  المكاظ   

  البيانات المكانية المفتوحةGeospatial Open Data:  ،ه  تلا البياظات الت  ةمكن الوصول للياا، ولعادة استنداماا

أةة تكلفة أو قيود عل  النشر، فضالا عن كوظاا تنين ف  قواعد أو ظشرها  ي غرض، بما ف  ذلا االستندا  التجاري، دون 

البياظات المكاظية اليكومية وهيل البياظات تشمل مجموعة متعددة من البياظات عل  مكل طبقات جغرافية أو خرائط الوةب 

 (.3107الرقمية المفتوحة الناصة بالوةارات والجاات اليكومية.  المركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات، 

  نظم المعلومات الجغرافيةGeographical Information Systems (GIS):  هو ظما  ةتكون من مجموعة من

المكوظات وه : البرامل والتطبيقات والبياظات وا جاية والكادر البشري ةتم من خاللل تنيةن ولدارة وتيليل، وعرض 

ومات الجغرافية، القادرة عل  القيا  بمجموعة من الوظائف مرل من المعل –طبقات البياظات المكاظية  –مجموعة من الطبقات 

 (.3106عرض الماهرة عل  خرةطة، ومقارظتاا بماهرة أخرج ف  الوقت ظفسل وتيليلاا  المعمري، 

 البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية Oman National Spatial Data Infrastructure (ONSDI):  ه  مبادرة

وتنفييها لتوفير لطار للمعاةير الجغرافية المكاظية، والسياسات الت  تنمم العمل ف  مجال تبادل البياظات  حكومية تم تصميماا

 المكاظية بين المسسسات،
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والسياسات المرتبطة بتطوةر البنية ا ساسية لتقنية المعلومات والالةمة لتنسيق وتسايل ودعم وتبادل واستندا  المعلومات  

 (.3107لوطن  لإلحصاء والمعلومات، عبر العدةد من المسسسات اليكومية ف  سلطنة عمان  المركي االجغرافية المكاظية 

  البوابة المكانيةGeoportal ه  بوابة مركيةة تنتص بتوفير بياظات مكاظية من منتلف القطاعات من المصادر الرسمية :

 ية للجاات والايئات والشركات اليكومية ومبل اليكوميةاليكومية ف  السلطنة، وتاد  لتوفير أكبر حجم من البياظات المكاظ

والقطا  الناص وا وساط ا كادةمية والجماور لتسايل لتما  لجراءاتام دون الياجة لل  التواصل الفردي مع الجاات 

حصاء المالكة للبياظات الجغرافية، وةتم لتاحتاا من خالل المركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات  المركي الوطن  لإل

 (.3107والمعلومات، 

  قطاع نظم المعلومات الجغرافيةGeographical Information Systems Sector : هو الوحدة اإدارةة ف  الايكل

التنميم  واإداري داخل المسسسة والت  تقو  بإدارة ظمم المعلومات الجغرافية بجميع مكوظاتل من الموارد البشرةة والبرامل 

يكل اات والبياظات، وقد ةكون هيا القطا  لدارة أو مدةرةة أو قسم حسب التنميم  اإداري المتبع ف  الوا جاية والتطبيق

 .اإداري والتنميم  للمسسسات

  المؤسسات العُمانيةOmani Institutions تّعر  المسسسات الُعماظية ف  هيل الدراسة عل  أظاا المسسسات اليكومية :

يئات والمراكي اإحصائية والبيرية اليكومية، والمسسسات مبل اليكومية وه  الشركات وتشمل: الجاات الوةارةة والا

 الت  تمتلا اليكومة حصة من رأس المال فياا.

  الجاهزيةReadiness: :يف: تايَّ   ف  اللغة تجاَّيا لـ ةتجاَّي، تجاًُّيا، فاو ُمتجاِّي، والمفعول ُمتجاٌَّي لل، تجاَّي الستقبال الضَّ

(، والجاهيةة ه  درجة استعداد الفرد عل  تقبل م ء ما وف  هيل 3107 معاجم،  "ني لواةمل "تجاّي للسَّفر أو للعمللل واتّ 

 الدراسة ه : استعداد المسسسات الُعماظية ف  تقبل استندا  ولدارة واسترمار البياظات المكاظية المفتوحة.

 :محددات الدراسة

 :اظات لبيقطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ل سة عل  التعر  عل  جاهيةةتقتصر هيل الدرا المحددات الموضوعية

 المكاظية المفتوحة داخل المسسسات الُعماظية بسلطنة ُعمان.

 :المدةرون والرؤساء ومن هم ف  حكمام ف  لدارة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية داخل  المحددات البشرية

 المسسسات الُعماظية.

 :قتصر الدراسة عل  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات الُعماظية  اليكومية ومبل ت المحددات المكانية

 اليكومية( بسلطنة ُعمان.

 :3107حت  دةسمبر  3100تم لجراء هيل الدراسة من ظوفمبر  المحددات الزمنية. 

 الدراسات السابقة:

ذ ل اهيةة المسسةةسةةات ف  مجال اسةةترمار البياظات المفتوحة.ةتناول هيا القسةةم عل  مجموعة من الدراسةةات السةةابقة فيما ةتعلق ج

تعتبر البياظات عامةً، والبياظات اإحصةةائية خاصةةةً، الركيية ا سةةاسةةية ف  التنطيط التنموي، ورسةةم السةةياسةةات التنموةة، لذ لظاا 

 (، 3100لمعمرةة واليراص ، تعمل عل  لةجاد حلول سرةعة، وتيليالت معمقة للماهرة الت  ةسع  الباحا ليلاا  الياتمية وا
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 National Spatial  (NSDI)لةيا توجاةت العةدةةد من اليكومةات لل  لظشةةةةةةاء مراكي للبنيةة التيتية للبياظات المكاظية الوطنية

Data Infrastructures والت  تّعر  بقدرة الدولة لتقدةم معلوماتاا الجغرافية من خالل البياظات المكاظية للمجتمع الميل ، أو ،

وطن ، أو اإقليم  أو حت  العةالم  مع مجموعةة متنوعةة من النةدمةات الجغرافيةة المكةاظيةة ا خرج لتلبيةة احتيةاجةات الجاات ال

 .& Onsurd, 2005 (Fernández, Lance, Buck  المستفيدة لتقدةم أفضل الندمات

التيتية للبياظات المكاظية ( ب ن مراكي البنية Crompvoets, Bregt, Rajabifard, Willamson   3112وقد أمةةار 

الوطنية تعمل عل  تسةايل وتنسةيق وتبادل ومشةاركة البياظات المكاظية بين أصياو المصلية ف  قطا  البياظات المكاظية، لتسايل 

 وصول  البياظات المكاظية كما أظل ةوفر خدمات تكميلية وةيسن تبادل البياظات المكاظية بين الموردةن والمستندمين.

ع  المعلومات  للقيادات الت  تشر  عل  تلا القطاعات من أجل رفع كفاءة اإظتا  أحد أهم العوامل ا ساسية وةعد الو

( ف  دراستام 3102المسثرة ف  جاهيةة اسةترمار البياظات داخل المسسسة، وهيا ما أمار لليل كل من الشبل  وقطيشات واليدةد  

وظية عل  تيسةةةةةين ا داء، بضةةةةةرورة ظشةةةةةر ثقافة اسةةةةةتندا  أي ظما  بين الموظفين حول أثر فاعلية أظممة لدارة الوثائق اإلكتر

واالطال  عل  تجارو المسسةةةسةةةات ا خرج، مع عقد دورات تدرةبية للعاملين ف  المسسةةةسةةةة، من أجل ةةادة الوع  والمعرفة، 

 ورفع أداء العمل.

ة ا ساسية لتقنية المعلومات، عامالً ماماً ف  ظقل وةعد التعر  عل  قدرة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية من خالل البني

واستيراد البياظات ولدارتاا بالطرا اآلمنة والسليمة، فالمسسسات الت  لدةاا بنية تقنية عالية تكون عل  استعداد أكبر من غيرها 

وح لعامة الناس كناا متاحة بشكل مفتف  التعامل مع البياظات المفتوحة، فالبياظات المفتوحة ليست خالية من حقوا الطبع والنشر، ول

( ف  دراستام بعنوان Strobl & Nazarkulova  3102بموجب تراخيص غير تقليدةة تم االتفاا علياا، وهيا ما أكدل كل من 

ن ل " البياظات الجغرافية المكاظية المفتوحة: فرص جدةدة لنمم المعلومات الجغرافية وعلم البياظات المكاظية ف  آسيا الوسط "،

البنية ا ساسية لتقنية المعلومات  تعد عاماًل أساسيًا ةسثر عل  جاهيةة المسسسات عل  لدارة وظشر ولتاحة البياظات المفتوحة 

 لآلخرةن.

وقد سةةةاعدت القواظين والتشةةةرةعات ف  كرير من الدول والتكتالت لل  لتاحة البياظات بطرةقة سةةةاّلت عملية اسةةةتنداماا، 

 أجل تقدةم أفضل الندمات لألفراد والقطاعات ا خرج بكل ساولة وةسر.  وظشرها، ولتاحتاا من

وقد اتضة  دور الايئات التشةرةعية واليكومات بشكل جيد مرل المفوةية ا وروبية باالتياد ا ورب  وه  أحد ا مرلة 

،   اليكوم  ولتاحتاا للجماورالرائدة بنصةةةوص سةةةن القواظين والتشةةةرةعات المتعلقة بإعادة اسةةةتندا  البياظات ومعلومات القطا

اليكومات  واليي هد  لل  لةالة اليواجي الت  تعرقل لعادة، واسةةتندا ، وظشةةر، ولتاحة مجموعات البياظات العامة الت  توفرها

et al, 2014) Nazarkulova.) 

ار لمسسةةسةةات ف  اسةةترموتعتبر الموارد البشةةرةة والمالية ف  المسسةةسةةات بمنتلف أظواعاا عاماًل أسةةاسةةيًا لدعم جاهيةة ا

البياظات المفتوحة، لذ تنضةةع المسسةةسةةات اليكومية عامةً، وقطا  لدارات ظمم المعلومات الجغرافية خاصةةةً لضةةغط مسةةتمر من 

أجل جعل البياظات المكاظية متاحة وف  متناول المسةةةتفيدةن من ا فراد، والمسسةةةسةةةات ا خرج الت  ترتبط معاا ف  تقدةم خدمات 

 فالموارد البشرةة المسهلة تعمل عل  تطوةر وتنمية قدرة ا ظممة عل  لدارة البياظات، ولتاحتاا بكفاءة عالية.عامة للمجتمع، 
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( ف  دراسةةةةةةتام حول اسةةةةةةتندا  البياظات Klievink, Romijn, Cunningham & de Bruijn  3102وةسكد   

تاا من الركائي الت  ةجب االستعداد لاا عبر ارتباطاا الضةنمة ف  القطا  العا  ب ن قدرة المسسةسة لليصول عل  البياظات ولدار

باإمكاظيات المادةة واإدارةة. فالبياظات تعتبر عنصةةراا رئيسةةةاا ف  مشةةارةع ظمم المعلومات الجغرافية، وةعد اليصةةةول علياا من 

علومةةات الجغرافيةةة ا عمةةال المكلفةةة من ظةةاحيةةة الجاةةد، والوقةةت، والمةةال مقةةارظةةة مع بقيةةة مراحةةل تنفيةةي مشةةةةةةةةارةع ظمم الم

(، ليا فا  بياجة لعنصةةةر بشةةةري متنصةةةص مع ما ةتوفر من دعم مال  لتدرةبل، وتطوةر مااراتل، وترقية 3100 الجماصةةة ،

 برامجل التقنية وأجايتل الياسوبية.

ن م ومن جةاظةب آخر أسةةةةةةام ظاور اليكومة اإلكتروظية ف  كرير من الدول لل  تطوةر قدرتاا التقنية والفنية واإدارةة

أجل حدوث تكامل ف  لدارة البياظات بشةكل عا ، والبياظات المكاظية بشةكل خاص، فايا النضةل العال  داخل المسسسة بتبن  فكرة 

اليكومة اإلكتروظية، أدج لل  ةخ لمكاظيات تقنية عالية المستوج ف  لدارة البياظات، مما أدج لل  االستفادة من استندا  البياظات 

م الندمات للمسةةةةتفيدةن من خالل عرض تلا البياظات عبر خرائط تفاعلية، تواكب التطور السةةةةرةع اليي ةشةةةةادل المكاظية ف  تقدة

 (.(Baz et. al, 2004مجال ظمم المعلومات الجغرافية 
 

 منهجية الدراسة:

وا  البيوث ، وةّعر  المنال الميج  عل  أظل ظوٌ  من أظMethod Mixedتعتمد الدراسةةةةةةة اليالية عل  المنال الميج  

، وذلا لفام مشةةكلة الدراسةةة بشةةكل Qualitativeوالنوع   Quantitativeالت  ةقو  الباحا فياا بجمع عناصةةر المنال الكم  

ا  ، وةعتبر المنال الميج  طرةقةة لجمع، وتيليل، (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007)أكرر عمقًةا، واتسةةةةةةاعةً

ومي  كل من البياظات الكمية والنوعية لفام مشةةةةةكلة البيا وتيقيق ا هدا ، وةتم فياا جمع البياظات بشةةةةةكل متيامن مع أدوات 

 البيا أو بشكل تتابع .

جم عينة الدراسةةة والت  تسةةتاد  ف  الدراسةةة اليالية ةعد مالئًما لي Method Mixedلذ ظجد أن اسةةتندا  المنال الميج  

مجموعة من المسسةةةسةةةات الُعماظية الت  تتوة  ف  مناطق جغرافية ذات مسةةةافات منتلفة فيسةةةال اسةةةتندا  االسةةةتباظة من خالل 

لرسةةةةةةالاا بطرا التقنية اليدةرة، كما أن عدد المشةةةةةةاركين ف  المقابلة القصةةةةةةدةة الشةةةةةةبل المقننة ةعط  لمكاظية لفام جاهيةة تلا 

ات عن قرو، كما أن الجمع بين أكرر من منال ف  الدراسةةةة الواحدة ةعط  فاًما أعمق وأوسةةةع للماهرة، وةرفع درجة المسسةةةسةةة

الصةةةةدا من خالل معالجتل لمشةةةةكلة البيا من جواظب منتلفة، وكيلا لسةةةةد عيوو أحد المناجين والنقص اليي ةعترةل ف  حالة 

يقيق مناجية الدراسةةةة. وتم تيقيق المنال الميج  ف  هيل الدراسةةةة ةوةةةة  منطط سةةةير ت 0االعتماد عل  منال واحد والشةةةكل 

 وفقًا لمرحلتين ف  جمع البياظات بشكل تتابع  بدأً بالمرحلة ا ول  واظتااًء بالمرحلة الراظية.

، فقد سةةةتباظةاسةةةتندا  المنال الكم  المرتبط بالكم، والوصةةةف، ومدج قابلية الماهرة للقياس، باسةةةتندا  أداة اال المرحلة األولى:

من أجل اليصةةةةةةول عل  قراءة عامة للبياظات، ومعرفة مدج  Quantitativeتضةةةةةةمنةت المرحلةة ا ول  جمع البيةاظةات الكميةة 

جاهيةة المسسةةسةةات الُعماظية من خالل مياور االسةةتباظة والصةةعوبات الت  تيد من اسةةترمار البياظات المكاظية المفتوحة والتعبير 

ت والت  ةمكن فيما بعد حسةةةةاباا وقياسةةةةاا باسةةةةتندا  برظامل الييمة اإحصةةةةائية للعلو  االجتماعية عناا با رقا  واإحصةةةةائيا
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SPSS  وتم خالل هيل المرحلة توةةع االسةتباظات بشكل للكتروظ  عل  مجتمع الدراسة عبر وسائل التواصل البرةد اإلكتروظ ،

 والواتساو والرسائل النصية من خالل رابط أعد لالستباظة.

ليسةةةةاو اسةةةةتجابة عينة أفراد  Five Point Likert Scalesبن  الباحا ف  االسةةةةتباظة اسةةةةتندا  مقياس ليكرت النماسةةةة  وت

 :0الدراسة كما هو موة  ف  الجدول 

 الخماسي تستجابات عينة أفراد الدراسة التدرج: 0جدول 

 غير موافق بشدة غير موافق مياةد موافق موافق بشدة

5 2 2 3 0 

 

 Fiveيل وةع معيار لمفتاح درجة استجابة أفراد العينية، قا  الباحا بيساو المدج لمستوةات ليكرت النماس  وف  سب

Point Likert Scales   المستندمة ف  أداة الدراسة، لذ تم استندا  معيار ذو خمسة مستوةات لتفسير الدالالت اللفمية ف

( 1.0=2/5لليصول عل  طول الفترة   5تقسيمل عل  أكبر قيمة ف  المقياس  (، ومن ثم2=  0 – 5االستباظة، وذلا بيساو المدج  

 1.0( وذلا بإةافة 0.0=  1.0+0الفترة   لايل ا عل  اليد لتيدةد ف  المقياس قيمة أقل لل  القيمة هيل لةافة تم ذلا وبعد

 ةوة  ذلا. 3والجدول 

 مقياس تحليل اتستجابات على استبانة الدراسة :2جدول 

 االتجال العا  المتوسط المرج  ستجابةاال

 مننفض جًدا 0.01لل   0.11من  غير موفق بشدة

 مننفض 3.61لل   0.00من  غير موافق

 متوسط 2.21لل   3.60من  مياةد

 مرتفع 2.31لل   2.20من  موافق

 مرتفع جًدا 5.11لل   2.30من  موافق بشدة

 

، وقد اعتمدت هيل المرحلة عل  المسمةةةةةرات ا ولية للنتائل الكمية Qualitative  اسةةةةةتندا  المنال النوع المرحلة الثانية:أما 

والت  تم اليصةةةةةةول علياةا ف  المرحلةة ا ول ، كما تم جمع البياظات النوعية من خالل أداة المقابلة مع عدد سةةةةةةتة من أفراد من 

سات عماظية، وذلا من أجل الوصول لل  فام مسسة 6مدةري ورؤسةاء ومن ف  حكمام ف  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية لعدد 

 منطط سير مناجية الدراسة. 2أعمق حول جاهيةة تلا القطاعات والصعوبات الت  تيول دون االستفادة مناا. وةمار الشكل 

فراد أوتيقيقا لليفاظ عل  سةرةة المعلومات وخصوصيتاا للمشاركين، وتعاد الباحا أما  أفراد العينة لعد  اإفصاح عن بياظات 

 التال : 2الدراسة، فقد تم ترميي المسسسات وا فراد اليةن ماركوا ف  الدراسة بطرةقة علمية، كما ف  الجدول 
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 طريقة ترميز بيانات أفراد العينة عن طريق أداة المقابلة: 3 جدول

 طريقة الترميز ألفراد العينة الرمز الجهة

 M M1,M2 وةارة

 A A1,A2 هيئة

 C C1,C2 مركة

 

 سير تحقيق منهجية الدراسة : مخطط0شكل 

 

 مجتمع الدراسة

طبقت الدراسةةةةةة اليالية عل  قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسةةةةةةسةةةةةات الُعماظية بنوعياا اليكومية ومةةةةةةبل 

علومات ، وه  الجاات المشةةةةاركة ف  مشةةةةرو  البنية الوطنية لنمم الم3مسسةةةةسةةةةة كما ف  الجدول  23اليكومية والبال  عددها 

الجغرافية بالمركي الوطن  لإلحصةةةةةةاء والمعلومات، وتمتلا قطاعاً لنمم المعلومات الجغرافية حسةةةةةةب ما هو منشةةةةةةور ف  آخر 

، لذ تم توةةع االسةةةةتباظة عل  تلا 3107تيدةا للمركي الوطن  لإلحصةةةةاء والمعلومات ف  الصةةةةفية اإلكتروظية الرسةةةةمية ماةو

استباظة من لجمال   21ظتائل أكرر دقة للواقع اليي تمر بل تلا القطاعات، تم استرجا   المسسسات مجتمع الدراسة لليصول عل 

 . %72.95مسسسة، وذلا لعد  تجاوو مسسستين، وبالتال  تكون ظسبة االستجابة  23العدد الكل  لمجتمع الدراسة البال  

سواء كاظت المسسسة  2ة كما ةوةةياا جدول تم تقسةيم مجتمع الدراسةة لل  ثالثة أظوا  حسةب الصةفة االختصةاصةية للمسسةسةو 

 وةارة أو هيئة أو مركة مبل حكومية.
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 أفراد مجتمع الدراسة حسب نوع المؤسسة الحكومية توزيع: 4جدول 

 النسبة عدد المؤسسات الجهة رمز نوع المؤسسة رقم

0 

 

 %26.0 05 وةارة أ المسسســــات اليكوميـــة

 %35.1 0 هيئـــة و

 %30.3 7 مركة   ت مبل اليكوميةالمسسسا 3

 %011 23 المجمـــــــوع
 

 مسسسة. 23قائمة المسسسات الُعماظية مجتمع الدراسة والبال  عددها  5وةوة  الجدول 

 بالمؤسسات العُمانية مجتمع الدراسة قائمة  :5جدول 

 اسم المؤسسة رقم اسم المؤسسة رقم

 اء والميالالايئة العامة للكارب 09 وةارة ا سكان 0

 الايئة العامة للطيران المدظ  00 وةارة ا وقا  والشسون الدةنية 3

 هيئة المنطقة االقتصادةة الناصة بالدقم 07 وةارة البلدةات اإقليمية وموارد الميال 2

 المسسسة العامة للمناطق الصناعية  مدائن( 31 وةارة البيئة والشسون المناخية 2

 بلدةة ظفار 21 افةوةارة التراث والرق 5

 بلدةة صيار 22 وةارة الداخلية 6

 بلدةة مسقط 23 وةارة اليراعة والرروة السمكية 9

 مركة تنمية ظفط عمان 24 وةارة السياحة 0

 مركة حيا للميال 25 وةارة الصية 7

 الشركة الُعماظية لالتصاالت 36 وةارة القوج العاملة 01

 ة الُعماظية للنطاا العرةضالشرك 39 وةارة النفط والغاة 00

 المجموعة الُعماظية العالمية للوجستيات  مركة أسياد( 30 وةارة النقل واالتصاالت 03

 مركة مجان للكارباء 37 ا ماظة العامة للمجلس ا عل  للتنطيط 02

 مركة ميون للكارباء 21 دةوان مسون البالط السلطاظ  02

 مركة مسقط لتوةةع الكارباء 20 ماتالمركي الوطن  لإلحصاء والمعلو 05

 مركة ميناء صيار 23 الايئة العامة للتعدةن 06
 

( من مدةري ورؤساء 6ف  الوقت ظفسل تمرّل المنال النوع  ف  المقابالت مبل المقننة، مملت عينة قصدةة من ستة  و

مم المعلومات الجغرافية، ولاا تجارو ف  ( مسسسات عماظية ممن لدةام خبرة ف  مجال ظ6ا قسا  أو من ف  حكمام ف  ستة  

 المكاظية.البياظات  ف االسترمار 
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 :ومناقشتها نتائج الدراسة

حددت الدراسة أربعة أقسا  لقياس جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية، تندر  تيتاا مجموعة من ا سئلة لإلجابة 

 ل  قياس جاهيةة قطا  ظمم المعلومات الجغرافية من حيا:، لذ امتمل ع3عليل لمعرفة جاهيةة المسسسة كما ف  الشكل 

 أ. الجاهيةـــة من حيا النطط االستراتيجية للقطـــا .

 و. الجاهيةـــــــة من حيا القواظيـــــــن والتشرةعـات. 

  . الجاهيةة من حيا البنية ا ساسية لتقنية المعلومات.

 والماليـــة.د. الجاهيةــــة من حيا الموارد البشرةــــة 

 مكونات قياس جاهزية قطاع نظم المعلومات الجغرافية :2شكل 

 

 الجاهزية من حيث الخطط اتستراتيجية للقطاع أ.

المتوسط اليساب  العا  واالظيرا  المعياري العا  لفقرات جاهيةة ظمم المعلومات الجغرافية من حيا  6مار الجدول ةُ 

، وبدرجة تقدةر مرتفع. وجاءت 1.55باظيرا  معياري عا   2.75متوسط العا  للميور النطط االستراتيجية للقطا ، لذ بل  ال

والت  ترتبط باعتماد المسسسات المشمولة بالدراسة عل  البياظات المكاظية المفتوحة ف  المرتبة ا ول  ب عل  متوسط  0الفقرة 

والت  تتضمن وجود خطة استرمار للبياظات المكاظية  00الفقرة  وبدرجة تقدةر مرتفع جًدا، تلتاا ف  المرتبة الراظية 2.22حساب  بل  

والت  ترتبط بدور  7بدرجة تقدةر مرتفع جًدا، وجاءت الفقرة  2.21المفتوحة ةمن استراتيجية المسسسة بمتوسط حساب  بل  

بدرجة تقدةر مرتفع جًدا، بينما  2.39البياظات المكاظية المفتوحة ف  رفع كفاءة الندمات ف  المرتبة الرالرة بمتوسط حساب  بل  

والمرتبطة بوجود خطة للتوعية لتبادل واستندا  البياظات المكاظية المفتوحة ف  القطا  ف  المرتبة ا خيرة  05جاءت الفقرة 

 بدرجة تقدةر مرتفع. 2.22بمتوسط حساب  بل  

الت  تعتمد علياا المسسسة ف  تقدةم خدماتاا؛  بشكل عا  لل  أن البياظات المكاظية المفتوحة أحد المكوظات النتائل وتشير

من خالل وجود خطة السترمار البياظات المكاظية المفتوحة ةمن استراتيجية المسسسة، لذ تعمل قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية 

 عل  رفع كفاءة الندمات من خالل البياظات المكاظية المفتوحة.

الجاهزيـــــة من 
حيث الخطط 
االستراتيجية 
للقطــــــــاع

الجاهزيـــــــة 
من حيث 
القوانيــــن 
والتشريعـــات

الجاهزية من 
حيث البنية 

األساسية لتقنية 
المعلومات

الجاهزيــــة من 
حيث الموارد 
البشريــــة 

والمالية
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 ية تستجابة أفراد مجتمع الدراسة من حيث الجاهزية في الخطط اتستراتيجية للقطــاعالمتوسطات واتنحرافات المعيار :6جدول 

  

وليست مفوةة السترمار البياظات المكاظية تاد  لل  رفع  ذ أتفق بعض أفراد العينة ف  المقابلة بوجود خطة مكتوبةل

بقولل: "لن النطة  M1المسسسة، وهيا ما أكدل رئيس قسم  مستوج القدرات والماارات لدج الموظفين، ورفع قدرة التقنية داخل

 االسترمارةة مرفوعة لإلدارة العليا لمباركتاا السترمار البياظات المكاظية المفتوحة، 
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تعتبر البياظات المكاظية المفتوحة أحد المكوظات الت  تعتمد علياا المسسسة ف   1 8

 اا.تقدةم خدمات

مرتفع  1.90 2.22

 جًدا

ةوفر القطا  خطة ف  استرمار البياظات المكاظية المفتوحة ةمن استراتيجية  2 11

 المسسسة.

مرتفع  1.97 02.2

 جًدا

مرتفع  1.92 2.39 ةعمل القطا  عل  رفع كفاءة الندمات من خالل البياظات المكاظية المفتوحة. 3 9

 جًدا

 مرتفع  1.90 02.3 ظية المفتوحة مع المسسسات اليكومية.ةوجد تشارك للبياظات المكا 4 7

 مرتفع 1.75 2.09 ةوفر القطا  خدمات ظمم المعلومات الجغرافية داخليًا لإلدارات. 5 1

ةسع  القطا  لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة ف  الندمات الت   6 5

 ةقدماا.

 مرتفع 1.91 2.09

 مرتفع 1.91 2.09 ت المكاظية المفتوحة ف  تيقيق أهدا  القطا .تسام البياظا 7 10

بشكل عا  القطا  عل  أتم االستعداد للتشارك بالبياظات المكاظية المفتوحة مع  8 16

 الجاات ا خرج.

 مرتفع 1.03 2.02

ةسع  القطا  لالستفادة من استراتيجية بعض المسسسات ف  تبن  تبادل واستندا   9 13

 اظات المكاظية المفتوحة.وظشر البي

 مرتفع 1.70 2.72

تدعم متنيي القرار ف  المسسسة تبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية  10 6

 المفتوحة.

 مرتفع 1.72 2.09

ةتبن  القطا  تبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة للوصول لل   11 4

 المعلومات.

 مرتفع 1.70 2.02

طط لتيسين الندمات المقدمة من بعض اإدارات ف  المسسسة باستندا  توجد خ 12 14

 البياظات المكاظية المفتوحة

 مرتفع 1.97 2.02

ةوفر القطا  خدمات ظمم المعلومات الجغرافية خارجيًا للمسسسات اليكومية  13 2

 والناصة وا فراد.

 مرتفع 0.12 2.69

لة لرفةةةةةع كفةةةةةاءة النةةةةةدمات التةةةةة  تعتبةةةةةر البياظةةةةةات المكاظيةةةةةة المفتوحةةةةةة وسةةةةةي 14 12

 تقدماا.

 مرتفع 1.71 2.29

ةتبنةةةةةة  القطةةةةةةا  مفاةةةةةةو  البياظةةةةةةات المكاظيةةةةةةة المفتوحةةةةةةة فةةةةةة  المناطبةةةةةةات  15 3

 والقرارات الصادرة عنل.

 مرتفع 0.12 2.22

ةوجةةد لةةةدج القطةةا  خطةةةة توعوةةةة لتبةةةادل واسةةتندا  وظشةةةر البياظةةات المكاظيةةةة  16 15

 المفتوحة.

 مرتفع 1.79 2.22

 مرتفع 0.55 3.95 لمستوى العام لنتيجة الجاهزيـــــة من حيث استراتيجيــــة القطــــــــاعا
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وأظل خالل السنة ا ول  من لظشاء القطا  تم التركيي فياا عل  لقامة ورش عمل مستمرة لتوعية اإدارات بالمعلومات الجغرافية 

 الكرير من المفاهيم والمصطليات المرتبطة بالبياظات المكاظية". لتوةي 

 :A1كما أكد مدةر 

بوجود خارطة طرةق داخل المسسسة، تنقسم لل  مرحلة البناء والت سيس ف  وةع الضوابط وا سس ولةجاد آلية 

، واآلن اا المرحلة الت سيسيةللتشارك بالبياظات مع المسسسات ا خرج، وقد تم االظتااء مناا ف  وقت سابق، وةطلق علي

 ه  ف  المرحلة الراظية من مرحلة تجايي البياظات المكاظية لل  مرحلة تقدةم الندمة.

وبنصوص النطط التوعية للموظفين داخل المسسسة لنشر أهمية استندا  البياظات المكاظية وظمم المعلومات الجغرافية؛ 

ة تسع  المسسسة لل  تنفييها، وأخرج مفوةة ةعمل علياا القطا  من أجل تفاوت المشاركون ف  لجاباتام بوجود خطط مكتوب

: "بوجود خطة للتوعية ف  القطا  تم وةعاا ف  النطة التشغيلية M1توعية الموظفين داخل المسسسة. فقد أمار رئيس قسم 

ظية، وأهمية المعلومات الجغرافية"، ، تاد  لل  توعية ا قسا  والمدةرةات بمفاو  البياظات المكا3107للمسسسة مني بداةة عا  

لذ ةقول: "غالبًا ما تعتمد خطة التوعية  3121فقد أكد بوجود خطة ماملة للمسسسة تستمر لل  عا   C1أما المكلف ب عمال القطا  

ة المتاحة كاظيعل  حا اإدارات عل  االستفادة من البياظات المكاظية الموجودة ف  قسم ظمم المعلومات الجغرافية، والبياظات الم

 من الجاات ا خرج ف  توسيع خدمات المسسسة". 

توجد خطة لنشر الوع  لتبادل وظشر ولتاحة البياظات والت  بنيت عل  أساس أن الموظف البد أن  "A2وقد عبر المدةر 

ة مكتوبة للتوعية عد  وجود خطبعكس ما أمار لليل البعض لل   A1ةطلع عل  البياظات بدون قيود". وف  المقابل أمار مدةر 

بنصوص البياظات المكاظية المفتوحة ف  المسسسة لذ ةقول " توجد خطة مفوةة للتوعية ظقو  علياا من أجل االستفادة من أي 

 بياظات متاحة ف  تطوةر الندمات أو التطبيقات تند  الندمات الت  تقدماا المسسسة".

غرافية ف  المسسةسات مجتمع الدراسة لدةاا الجاهيةة من حيا توصةلت النتائل الكمية لل  أن قطا  ظمم المعلومات الج

النطط االسةةةتراتيجية للقطا  ف  اسةةةترمار البياظات المكاظية، فقد بل  المسةةةتوج العا  أو المتوسةةةط اليسةةةاب  لجميع الفقرات لنتيجة 

النتائل النوعية  للدراسة اليالية  بدرجة مرتفع، وتتفق هيل النتيجة مع 2.75الجاهيةة من حيا النطط االستراتيجية للقطا  بـةةةةةة 

بوجود ت ثير كبير للبياظات المكاظية ف  بناء ودعم النطط االسةةتراتيجية للعدةد من المشةةارةع داخل المسسةةسةةات، كما أسةةامت ف  

ار، لذ رتسايل الندمات الت  تقدماا للمستفيدةن، وساعدت البياظات المكاظية ف  حل الكرير من الصعوبات الت  تواجل أصياو الق

 من القرارات االستراتيجية كان للبياظات المكاظية دوراً فياا. %61ب ن  C2أمار رئيس قسم 

كما كشةةةفت النتائل الكمية للدراسةةةة أن البياظات المكاظية أحد المكوظات الرئيسةةةة الت  تعتمد علياا المسسةةةسةةةات ف  تقدةم 

بالنسةةبة لمجتمع الدراسةةة، لذ تعمل تلا المسسةةسةةات عل  رفع خدماتاا للمسةةتفيدةن داخل المسسةةسةةة وخارجاا، وهيا أمر واةةة  

كفاءة الندمات من خالل قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية باسةةةتندا  البياظات المكاظية لتقدةم أفضةةةل الندمات ف  وقت قصةةةير 

بوجود  M2مةةةار لليل وجاد أقل ودقة ف  العمل، مما جعل تلا القطاعات تتبن  اسةةةتراتيجية واةةةةية لتيسةةةين العمل، وهيا ما أ

اسةةتراتيجية تم تبنياا من قبل قطا  ظمم المعلومات الجغرافية، تشةةمل ظو  البياظات وآلية لدارة البياظات المكاظية وكيفية االسةةةتفادة 

 مناا،
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 ( عل  أهمية البياظات ف  رفع كفاءة العمل" لذ توفر البياظات الضةةةةنمة لطاًرا20، ص3107وقد أكدت ذلا دراسةةةةة الاامةةةةمية   

فاعاًل إدارة موارد المسسةةسةةة، وةمكن االسةةتفادة مناا ف  لدخال تغييرات عل  الطرةقة الت  تقد  باا الندمات ف  المسسةةسةةة"، و 

 ةنطبق هيا عل  البياظات المكاظية كيلا والت  ه  جيء من البياظات الضنمة.

ا عدد من العوامل ف  رفع ظسةةةةةبة الجاهيةة لدج مسسةةةةةسةةةةةات مجتمع  الدراسةةةةةة ف  مجال النطط وقد أسةةةةةامت أةضةةةةةً

االسةةةتراتيجية، لذ أمةةةارت النتائل الكمية أن االتجال العا  ف  كل من وجود خطط السةةةترمار البياظات المكاظية ةةةةمن اسةةةتراتيجية 

المسسةةةسةةةة، وسةةةع  القطا  لرفع درجة كفاءة الندمات عبر البياظات المكاظية جاء بدرجة مرتفع جداً، عل  الرغم من أن النطط 

رةة ليسةت مكتوبة؛ ولظما بعضةاا مةفوي أو اتجال داخل المسسةسةة حسب ما جاءت بل النتائل النوعية  فراد الدراسة، لال االسةترما

أن االتجال العا  ةمار سةةع  المسسةةسةةةات لل  االسةةتفادة من تلا البياظات عبر رفع مسةةتوج اإظتا ، وةعود السةةةبب لل  أن أغلب 

ودورها ف  دعم الندمات الت  تقدماا، فالبياظات تعد جيًءا من مكوظات المسسةةسةةات ف  المسسةةسةةات لدةاا الوع  ب همية البياظات 

تقدةم خدماتاا، فاناك ارتباط وثيق بين الندمات الت  تقدماا المسسةسات وبين البياظات المكاظية لتلا الندمات، فعل  سبيل المرال، 

ل أو الكارباء أو االتصةةاالت تيتا   لمعرفة الموقع المكاظ  عندما تكون المسسةةسةةة بصةةدد توصةةيل الندمات المتعلقة بشةةبكة الميا

لتلا الندمة، والبياظات المرتبطة باا كموقع ا رض وموقع الكابالت وموقع مبكة ا ظابيب المتوفرة بالقرو من تلا الندمة  قبل 

   السةةةةةنوات ا خيرة والت  تجمع كلتوصةةةةةيلاا، وهيا ما ةفسةةةةةر لطالا المبادرة اليكومية للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ف

المسسةةسةةات اليكومية ومةةبل اليكومية، من أجل جمع البياظات ف  قاعدة موحدة وتوفيرها والتشةةارك باا، لذ ركيت اسةةتراتيجية 

عل  مبدأ الشةةةةةةراكة الفاعلة، والتعاون الوثيق بين الجاات  (3107البنيةة الوطنيةة ف  المركي الوطن  لإلحصةةةةةةاء والمعلومات  

 ومية المشاركة من أجل تيقيق هيا التكامل ف  لدارة البياظات المكاظية.اليك

أما من حيا التشةةارك ف  البياظات فقد أظارت النتائل النوعية وجود تشةةارك للبياظات المكاظية مع المسسةةسةةات ا خرج، 

مات من قبل المسةةةةةةتفيدةن، لذ بل  وسةةةةةةعياا لتبادل ولتاحة البياظات عبر الندمات المقدمة، مع تبن  القطا  الوصةةةةةةول لل  المعلو

، وأمةةارت النتائل النوعية لل  ما ةسكد وجود تواصةةل بين 5االتجال العا  ف  تلا الفقرات لل  مرتفع كما هو موةةة  ف  الجدول 

  ف المسسةةسةةات بعضةةاا بعضةةا من أجل اليصةةول عل  البياظات، بعيداً عن اسةةتندا  البياظات المكاظية المتوفرة ف  البوابة المكاظية

سةةةع  المسسةةةسةةةات لل  لقامة منصةةةة موحدة السةةةتنرا   C1ورئيس قسةةةم  A1حالة عد  توفرها أو ت خر تيدةراا، لذ  أكد مدةر 

التصةارة  فيما بيناا، وأن العمل مستمر ف  التشاور  لوةع خطة مستقبلية لتطوةر ا عمال بالتعاون مع المسسسات ا خرج من 

تركة، مرل لظشةةةةاء الميطة الواحدة للتراخيص، والت  تاد   ن تكون منصةةةةة واحدة أجل تصةةةةميم وبناء بعض التطبيقات المشةةةة

إظااء كل التراخيص البلدةة المطلوبة، لال أن هيا التشةارك قد ةكون ميدودا وال ةشةمل جميع البياظات  سباو تتعلق بنصوصية 

ية الباهمة دة للجاة الماظية للبياظات بسبب التكلفة المالبعض البياظات المكاظية، أو مشةروط بدفع تكلفة مالية من قبل الجاة المستفي

 والمرتبطة بطرةقة جمع البياظات.

أما من حيا اليصةول عل  الدعم من متنيي القرار ف  المسسةسةة؛ فقد أمارت النتائل الكمية للدراسة لل  دعم متنيي 

قابلة؛ لل  مرتفع، وهيا ما اتفقت عليل النتائل النوعية  فراد المالقرار لنشر ولتاحة وتبادل البياظات المكاظية، فقد بل  االتجال العا  

 ب ن بعض قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية مرتبطة مبامرة بمكتب الرئيس التنفييي أو متنيي القرار ف  المسسسة،

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالثاني والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 272 

 ISSN: 2706-6495 

 
ياظات، ت لليصول عل  البمما ةسام ف  توفر الدعم المبامر للقطا  وةتمرل هيا الدعم من خالل تسايل المناطبات بين المسسسا 

والسةةع  لليصةةول عل  اعتمادات مالية من الجاات المنتصةةة لتنفيي بعض التطبيقات الرقمية لتفعيل تلا البياظات لضةةمان ظجاح 

( أن النجاح ف  مشةةةارةع البياظات مرتبط بمجموعة Malomo & Sena, 2017المشةةةارةع، وقد اتفقت هيل النتيجة مع دراسةةةة  

دعم متنيي القرار ف  المسسةةةسةةةة ف  المسسةةةسةةةة، وعد  وجود عامل ةسثر عل  المسةةةتوج اإداري ا دظ  ف   من العوامل أهماا

"ب ن القيادات العليا بدأت تشةةةةعر ب همية تبادل البياظات ...  A2تقدةم خدمات أفضةةةةل واتناذ القرارات، وهيا ما أمةةةةار لليل مدةر 

ف  المسسةسةةات ا خرج لك  ظسةتفيد من البياظات المتوفرة لدةاا". لال أن هناك تقصةةيًرا  وأصةبينا ظتواصةل مبامةةرة مع القطاعات

عند متنيي القرار لبعض المسسةةةةةسةةةةةات ف  الجاظب المال ، كما أمةةةةةارت لليل النتائل النوعية المتعلقة بدعم التوظيف أو مةةةةةراء 

؛ بسةةبباا توجيل كل المسسةةسةةات ف  الدولة لل  تقليل النفقات البرامل وا جاية بسةةبب ا ةمة المالية الت  تمر باا البالد، والت  تم

 بوجود أةمة مالية أثرت ف  اإظفاا. M2حفاظا عل  الميياظية العامة وهيا ما أمار لليل رئيس قسم 

كما لن دعم متنيي القرار ف  المسسةةةسةةةة ةرتبط بالتكايف الواةةةة  ف  الايكل التنميم  اإداري لتلا المسسةةةسةةةات، من 

اء قطا  كامل أو لدارة مسةتقلة أو قسةم ةتبع ف  بعض ا حيان مكتب الوةةر مبامرةً أو الرئيس التنفييي للمسسسة؛ من خالل لظشة

أجةةل لعطةةاء اسةةةةةةتقالل تةةا  للقطةةا  ف  لدارة البيةةاظةةات وذلةةا  هميةةة القطةةا  ف  دعم متنةةيي القرار مرةةل قطةةا  ظمم المعلومةةات 

( لل  أن التنميم اإداري للمسسسات 3107دراسةة الااممية   لومات. وقد أمةارتالجغرافية ف  المركي الوطن  لإلحصةاء والمع

ةعكس مدج مالءمتاا  هدافاا من خالل الندمات الت  تقدماا لآلخرةن، وحت  تسةةتطيع المسسةةسةةة االسةةتفادة من البياظات بشةةكل 

اظات يجيتاا بما ةمكناا من االسةةةةةتفادة من البيعا  والبياظات المكاظية بشةةةةةكل خاص؛ فالبد لاا أن تكيف الايكل التنميم  واسةةةةةترات

 بشكل كبير، ومن دون ذلا فإظاا تملا فقط مستودعا للبياظات دون االستفادة مناا.

 الجاهزية من حيث القوانين والتشريعات ب.

المتوسط اليساب  واالظيرا  المعياري لجميع فقرات جاهيةة ظمم المعلومات الجغرافية من حيا  9ةمار الجدول 

 2، وبدرجة تقدةر مرتفع. وجاءت الفقرة 1.93باظيرا  معياري عا   2.27لقواظين والتشرةعات، لذ بل  المتوسط العا  للميور ا

المتعلقة بسع  القطا  لالستفادة من التشرةعات والقواظين ف  المسسسات ا خرج بنصوص تبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية 

والمرتبطة  5وبدرجة تقدةر مرتفع، تلتاا ف  المرتبة الراظية الفقرة  2.92ب عل  متوسط حساب  بل   المفتوحة ف  المرتبة ا ول 

باتّبا  القطا  عمليات ولجراءات واةية ومليمة لجميع الموظفين لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة بمتوسط 

مرتبطة بامتالك القطا   سياسة النصوصية لتبادل واستندا  وظشر البياظات وال 2بدرجة تقدةر مرتفع، أما الفقرة  2.62حساب  بل  

ف  المرتبة  0بدرجة تقدةر مرتفع ، بينما جاءت الفقرة  2.61المكاظية المفتوحة فقد جاءت ف  المرتبة الرالرة بمتوسط حساب  بل  

ب  استندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة بمتوسط حساا خيرة والمرتبطة بامتالك المسسسة قاظوظًا أو تشرةًعا داخليًا لتبادل و

 بدرجة تقدةر متوسط. 2.31بل  

بشكل عا  لل  وجود سع  من القطاعات لالستفادة من التشرةعات والقواظين ف  المسسسات ا خرج لتبادل  النتائل وتشير

  لجراءات واةية ومليمة لجميع الموظفين لتبادل واستنداواستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة، كما تّتبّع القطا  عمليات و

 وظشر البياظات المكاظية المفتوحة، مع امتالك القطاعات سياسة النصوصية لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة.
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 نيــــن والتشريعـــاتالمتوسطات واتنحرافات المعيارية تستجابة أفراد الدراسة من حيث الجاهزية في القوا :7جدول 

 

وقد اتفق أغلب المشاركين ف  المقابلة لل  سع  القطا  لالستفادة من اللوائ  والسياسات ف  المسسسات ا خرج والمتعلقة 

"أن المسسسة من أوائل الجاات الت  بدأت ف  استندا  ظمم  C1بتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة، لذا أمار 

"أن هناك مياوالت  C2المعلومات الجغرافية، ومن الطبيع  االستفادة من تجارو المسسسات ا خرج" وقد ذكر رئيس قسم 

لالطال  عل  تجارو بعض دول الجوار المتقدمة ف  هيا المجال، مرل بلدةة حكومة أبو ظب  وظما  المركي الموحد ف  برةطاظيا"، 

عل  التجارو الدولية مرل التجربة ا وربية وا مرةكية، وتجارو بعض دول الجوار  "بوجود فرصة لالطال  A1وقد عبر مدةر 

 المتقدمة ف  مجال البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ف  مجال وةع القواظين والسياسات ف  مجال البياظات المكاظية المفتوحة".

جميع أفراد المقابلة بعد   وجود سياسة أو الئية  أما بنصوص وجود الئية أو سياسة  مكتوبة داخل المسسسة؛ فقد أتفق

منتصة بضوابط لتاحة واستندا  البياظات المكاظية، ولظما توجد بعض السياسات العامة المتعلقة بالبياظات، وهيا ما عبر عنل أحد 

عا ، مما ساعد عل  : "لل  وجود سياسة أو الئية عامة للمسسسة واةية ومكتوبة لتبادل البياظات بشكل M1رؤساء ا قسا  

 تنميم جمع البياظات من الجاات ا خرج"، أما من حيا اإجراءات والعمليات المتبعة لتبادل البياظات ولتاحتاا،
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ةسةةع  القطا  لالسةةتفادة من التشةةرةعات والقواظين ف  المسسةةسةةات ا خرج  1 3

 لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة.

 مرتفع 1.92 2.92

طةا  عمليةات ولجراءات واةةةةةةةية ومليمة لجميع الموظفين لتبادل ةتبع الق 2 5

 واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة.

 مرتفع 1.76 2.62

ةمتلا القطا  سةياسةة النصةوصةية لتبادل واسةتندا  وظشر البياظات المكاظية  3 4

 المفتوحة.

 مرتفع 1.72 2.61

ل واسةتندا  وظشر البياظات ةوجد قاظون أو تشةرةع رسةم  حكوم  ةنمم تباد 4 2

 المكاظية المفتوحة بين المسسسات المنتلفة.

 مرتفع 1.79 2.52

ةتشارك القطا  ف  لعداد قواظين وتشرةعات لتبادل واستندا  وظشر البياظات  5 7

 المكاظية المفتوحة مع المسسسات ا خرج.

 مرتفع 1.00 2.26

 خليا ومنشورة لكافة الموظفينةمتلا القطا  وثيقة سةياسةة أمن المعلومات دا 6 6

 بنصوص التعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة.

 متوسط 1.02 2.22

تمتلا المسسةةةسةةةة قاظوظًا أو تشةةةرةًعا داخليا لتبادل واسةةةتندا  وظشةةةر البياظات  7 1

 المكاظية المفتوحة.

 متوسط 0.00 2.31

 مرتفع 0.72 3.49 التشريعـــاتالمستوى العام لنتيجة الجاهزيـــــة من حيث القوانيــــن و
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فقد اتفق أغلب أفراد المقابلة لل  أن القطا  ةتبع عمليات ولجراءات واةية ومليمة لجميع الموظفين لتبادل واستندا  وظشر  

 توحة. البياظات المكاظية المف

 :M2فقد عبر رئيس قسم 

أن سياسة البياظات المكاظية من حيا ظشرها وتبادلاا ولتاحتاا عل  المستوج النارج ؛ ه  سياسة تفرةاا البنية الوطنية 

للمعلومات الجغرافية المكاظية التابعة للمركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات وعل  المسسسات التقيد باا، أما عل  

  فكل لدارة وكل قسم وكل موظف لدةل مسسوليات واةية ف  طرةقة استندا  البياظات والتعامل معاا، المستوج الداخل

وحت  عل  مستوج القطا  توجد سياسة واةية إدارة البياظات تيدد اختصاصات كل موظف ف  طرةقة التعامل مع 

 .البياظات المكاظية

الجغرافية ف  المسسةةةةسةةةةات مجتمع الدراسةةةةة لدةاا الجاهيةة ف  قبول  توصةةةةلت النتائل الكمية لل  أن قطا  ظمم المعلوماتوقد 

القواظين والتشةرةعات ف  اسةترمار البياظات المكاظية، فقد بل  المسةتوج العا  أو المتوسةط اليساب  لجميع الفقرات لنتيجة الجاهيةة 

ة هيل النتيجة لذ أظارت أن المسسةةسةةات بدرجة مرتفع، وعيةت النتائل النوعي 2.27من حيا القواظين والتشةرةعات للقطا  بـةةةةةةة 

تسةع  لالسةتفادة من السةياسات واللوائ  من المسسسات ا خرج، كما توجد العدةد من المياوالت لالطال  عل  التجارو الدولية 

أن لعداد  نبنصةةوص لدارة البياظات المكاظية والقواظين والتشةةرةعات المتبعة، وقد أةةةافت النتائل النوعية أن أفراد العينة ةعتقدو

السةةياسةةات واللوائ  ه  مسةةسولية المركي الوطن  لإلحصةةاء والمعلومات، إدارتل البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ولمةةرافل 

علياا، فاو المسةسول عن لعداد الوثائق المتعلقة بنصةوصةية البياظات وسياسة االستندا . وةعمل المركي الوطن  وكما أمار لليل 

النتائل النوعية بالتشاور مع تلا المسسسات ف  سن السياسات واللوائ  وتطوةرها من خالل االجتماعات  ف  M2و  A1كل من 

الدورةة الت  ةعقدها؛ مسةةتادفاً لمةةراك عدد كبير من المسسةةسةةات لالسةةتفادة من خبراتام، وهيا ما اتفقت معل النتائل الكمية بدور 

عن وجود سةةياسةةة  M2لسةةياسةةات واللوائ ، وهيا ما أكد عليل رئيس قسةةم القطا  بالتشةةارك مع المسسةةسةةات ا خرج ف  لعداد ا

تفرةةةةةاا البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكاظية عل  المسسةةةةسةةةةات بنصةةةةوص تبادل البياظات؛ الت  ه  جيء من منمومة 

تبادلاا مع كاظية المتاحة أو الت  تقو  بالبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، ووفقاً لايل السةياسةة تتعامل المسسسات مع البياظات الم

المسسةةسةةات ا خرج، وه  سةةياسةةة لم تعتمد بعد بشةةكل رسةةم ؛ ولظما عبارة عن مسةةودة قيد المراجعة والتدقيق، ولكن تم التوافق 

 علياا مبدئيًا مع المسسسات حت  تكون قاظوظاً رسمياً ةتم رفعل واعتمادل من الجاات المنتصة.

قطا  لعمليات ولجراءات تلي  جميع الموظفين لتبادل وظشةةةةةةر ولتاحة البياظات فقد أظارت النتائل أمةا من حيةا اتبا  ال

الكمية أن الفقرة المرتبطة بوجود لجراءات وعمليات تلي  جميع الموظفين التباعاا من أجل ظشةةر البياظات ولتاحتاا بل  المتوسةةط 

سةةةةة ولوائ  تنمم تلا العملية؛ وهيا ما أمةةةةارت لليل كيلا النتائل بدرجة موافق، مما ةشةةةةير لل  وجود سةةةةيا 2.62اليسةةةةاب  فياا 

النوعية لل  وجود لوائ  منممة للبياظات عامةً داخل المسسسة ةتم مشاركتاا مع الموظفين أثناء التعيين ف  بداةة االلتياا بالعمل، 

واللوائ  ف  بعض المسسةةسةةات لليفاظ ( الت  أمةةارت لل  توفر مجموعة من السةةياسةةات 3107وهيا ةتفق مع دراسةةة الاامةةمية  

عل  سةةةةرةة البياظات وةةةةةمان عد  تسةةةةرةباا، ولعل السةةةةبب ف  ذلا أن البنية الوطنية لنمم للمعلومات الجغرافية من حيا بناء 

 السياسات واللوائ  أفضل حاال من غيرها من المبادرات التعاوظية؛  ظاا جاءت بقرار حكوم  ةعكس أهمية الفكرة،
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اظفتاح اليكومة ف  موةةو  سةن التشرةعات والقواظين الت  تسام ف  تبادل البياظات ولتاحتاا، وهيا ةنالف دراسة  مما ةدل عل  

( ب ن الصعوبات التشرةعية كاظت أحد التيدةات الت  واجاتاا مكتبات العلو  الصيية ف  التشارك اإلكتروظ  3117اليراصة   

ة، والت  ربما كاظت الرورة الصةةةةةناعية ف  بداةتاا ولم تشةةةةةعر باا المسسةةةةةسةةةةةات للمعلومات عبر ظما  رقم  موحد ف  تلا الفتر

 اليكومية لال ف  الوقت اليال .

أمةةةا مةةةن حيةةةا وجةةةود سياسةةةة خاصةةةة متعلقةةةة فقةةةط بالبياظةةةات المكاظيةةةة داخةةةل المسسسةةةات؛ فةةةال ةةةةيال ا مةةةر مبكةةةًرا  

اسةةةتندا  البياظةةةات المكاظيةةةة فةةة  الدولةةةة تيةةةت  لوةةةةع سياسةةةة أو الئيةةةة منصصةةةة للبياظةةةات المكاظيةةةة، وةعةةةود السةةةبب ليداثةةةة

لمةةةرا  جاةةةة واحةةةدة منتصةةةة وهةةة  البنيةةةة الوطنيةةةة للمعلومةةةات الجغرافيةةةة، والتةةة  ةتطلةةةب مناةةةا بةةةيل الميةةةةد مةةةن الجاةةةد 

واالطةةةال  علةةة  التجةةةارو العرةقةةةة فةةة  الةةةدول ا خةةةرج. وقةةةد اتفقةةةت النتةةةائل النوعيةةةة علةةة  أن السياسةةةة المتبعةةةة فةةة  القطةةةا  

علةةة  السياسةةةات العامةةةة للبياظةةةات فةةة  المسسسةةةة بسةةةبب حداثةةةة مجةةةال تبةةةادل البياظةةةات المكاظيةةةة بطرةقةةةة منممةةةة  هةةة  االعتمةةةاد

عةةةن وجةةةود سياسةةةة عامةةةة للمسسسةةةة واةةةةية ومكتوبةةةة  M1بةةةين المسسسةةةات، وهةةةيا مةةةا أمةةةار لليةةةل أحةةةد رؤسةةةاء ا قسةةةا  

 لتبادل البياظات بشكل عا ، سالت تنميم جمع البياظات من الجاات ا خرج.

ومةةةع عةةةد  وجةةةود سياسةةةة خاصةةةة للبياظةةةات المكاظيةةةة لال أن االتجةةةال العةةةا  لجاهيةةةةة المسسسةةةات مةةةن حيةةةا القةةةواظين 

 والتشرةعات ةعتبر لةجابيا من حيا رغبة المسسسات المتالك قاظون منمم وتشرةع ةيفظ تبادل البياظات.

 الجاهزية من حيث البنية األساسية لتقنية المعلومات ج.

متوسط اليساب  العا  واالظيرا  المعياري العا  لفقرات جاهيةة ظمم المعلومات الجغرافية من حيا ال 0ةمار الجدول 

، وبدرجة تقدةر مرتفع، وجاءت 1.50باظيرا  معياري عا   2.53البنية التيتية لتقنية المعلومات، لذ بل  المتوسط العا  للميور 

عل  تنيةن البياظات المكاظية من مصادر متعددة ف  المرتبة ا ول  ب عل   والمرتبطة بقدرة قاعدة البياظات ف  القطا  3الفقرة 

والمرتبطة باستعداد القطا  للتعامل مع البياظات  0، وبدرجة تقدةر مرتفع، تلتاا ف  المرتبة الراظية الفقرة 2.19متوسط حساب  بل  

ف   2وبدرجة تقدةر مرتفع، وجاءت الفقرة  2.09بل  المكاظية المفتوحة بجميع أظواعاا من مصادرها المتعددة بمتوسط حساب  

المرتبة الرالرة والمرتبطة بقدرة البنية ا ساسية لتقنية المعلومات وكفاءتاا ف  التعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة بمتوسط 

عة من التطبيقات الندمية والمرتبطة بيجم امتالك القطا  مجمو 0بدرجة تقدةر مرتفع، بينما جاءت الفقرة  2.59حساب  بل  

 النتائل وتشيربدرجة تقدةر متوسط.   3.79ب  بل  والت  تستند  البياظات المكاظية المفتوحة ف  المرتبة ا خيرة بمتوسط حسا

بشكل عا  عل  قدرة استيعاو قاعدة البياظات المكاظية للمسسسات عل  تنيةن البياظات المكاظية المفتوحة من مصادر منتلفة ف  

ا  ظمم المعلومات الجغرافية، مع استعداد تلا القطاعات للتعامل مع جميع أظوا  وحجم البياظات المكاظية المفتوحة من أي قط

 مصدر.
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 واتنحرافات المعيارية تستجابة أفراد الدراسة من حيث البنية التحتية لتقنية المعلومات المتوسطات: 8جدول 

 

وقد أتفق جميع أفراد العينية أن قاعدة البياظات المكاظية ف  قطا  ظمم المعلومات الجغرافية تستوعب البياظات المكاظية 

مصادر منتلفة، كما أن هناك سع  جاد لتيسين البنية ا ساسية لتقنية المعلومات عامةً، وتيسيناا بعد اظضماماا لل   المفتوحة من

"بقيا  المسسسة  A2البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية بالمركي الوطن  لإلحصاء والمعلومات بشكل خاص، لذ أمار مدةر 

ت هنالا خواد  خاصة لقواعد البياظات من أجل تنيةن البياظات". كما عبر رئيس قسم بتيسين أداء التقنية داخل القطا ، ف صبي

M1  بوجود خرةطة عمل للقطا  لمعرفة متطلبات واحتياجات القطا  من البرامل وا جاية والكوادر، فمن الناحية ا جاية"

رة توفير البرامل، ف صبيت هناك قدرة إدافا  متوفرة وبنصوص البرامل فاالتفاقية الوطنية الموحدة للتراخيص سالت لنا 

 البياظات المكاظية وتنيةناا".
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2 1 

تسةةةةةةتوعةب قةاعدة البياظات المكاظية ف  القطا  البياظات المكاظية المفتوحة 

 مرتفع 0.64 4.07 من مصادر منتلفة.

1 2 

لةدج القطةا  اسةةةةةةتعةدادا للتعةامةل مع جميع البياظات المكاظية المفتوحة من 

 تفعمر 0.73 3.87 مصادر متعددة.

4 3 

ةمتلا القطا  البرامل المتنصةةةةةةصةةةةةةة ف  لدارة وتبادل وظشةةةةةةر البياظات 

 مرتفع 0.89 3.57 المكاظية ف  القطا .

9 4 

بشكل عا  البنية التيتية لتقنية المعلومات ف  القطا  فاعلة ف  التعامل مع 

 مرتفع 0.77 3.57 البياظات المكاظية المفتوحة.

5 5 

صةةةةصةةةةة لتبادل واسةةةةتندا  وظشةةةةر البياظات ةمتلا القطا  ا جاية المتن

 مرتفع 0.82 3.53 المكاظية المفتوحة.

3 6 

توفر الشةةةةةبكة الداخلية والنارجية سةةةةةرعة فائقة للوصةةةةةةول لل  البياظات 

 مرتفع 0.68 13.5 المكاظية المفتوحة داخل القطا  وخارجل.

7 7 

مكاظية لتعتبر ا ظممة المسةةتندمة حاليا لتبادل واسةةتندا  وظشةةر البياظات ا

 متوسط 0.81 3.37 المفتوحة عل  درجة عالية من الكفاءة.

6 8 

لدج القطا  اسةةةةتراتيجية للتيول لل  البرمجيات اليرة مفتوحة المصةةةةدر 

 متوسط 0.88 13.3 لتبادل واستندا  وظشر البياظات المكاظية المفتوحة.

8 9 

ات ظةةمتلةا القطةا  مجموعةة من التطبيقةات النةدميةة الت  تسةةةةةةتنةد  البيةا

 متوسط 0.96 2.97 المكاظية المفتوحة.

 مرتفع 0.51 3.52 المستوى العام لنتيجة الجاهزيـــــة من حيث البنية األساسية لتقنية المعلومات
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ةنتلف ف  الرأي بنصوص البرامل والتكلفة لذ ةشير: "تعتبر البرامل من ا مور المكلفة للمسسسة،  C2لال أن رئيس قسم 

 واالتفاقية اليكومية للترخيص الموحد لم تيل هيا التيدي لال بالش ء القليل".

لنتةةةائل الكميةةةة أن قطةةةا  ظمةةةم المعلومةةةات الجغرافيةةةة فةةة  مسسسةةةات مجتمةةةع الدراسةةةة لدةةةةل الجاهيةةةةة مةةةن أظاةةةرت ا

حيةةةا البنيةةةة ا ساسةةةية لتقنيةةةة المعلومةةةات فةةة  اسةةةترمار البياظةةةات المكاظيةةةة، فقةةةد بلةةة  المسةةةتوج العةةةا  أو المتوسةةةط اليسةةةاب  

بدرجةةةة مرتفةةةع، فمةةةن حيةةةا  2.53لمعلومةةةات للقطةةةا   لجميةةةع الفقةةةرات لنتيجةةةة الجاهيةةةةة مةةةن حيةةةا البنيةةةة ا ساسةةةية لتقنيةةةة ا

اسةةةتعداد القطةةةا  للتعامةةةل مةةةع البياظةةةات المكاظيةةةة؛ أظاةةةرت النتةةةائل الكميةةةة أن هنةةةاك اسةةةتعداداً للتعامةةةل مةةةع البياظةةةات المكاظيةةةة 

ي باسةةةتندا  ا جاةةةية والبرمجيةةةات، وذلةةةا لياجةةةة المسسسةةةة لتلةةةا البياظةةةات فةةة  تقةةةدةم خةةةدماتاا، وبالتةةةال  دعةةةم مةةةن متنةةةي

( بةةةةةدور جاهيةةةةةةة تقنيةةةةةة Nazarkulova  3102و  Stroblالقةةةةةرار فةةةةة  المسسسةةةةةة، وهةةةةةيا مةةةةةا أمةةةةةارت لليةةةةةل دراسةةةةةة 

المعلومةةةات فةةة  لدارة وظشةةةر البياظةةةات للجاةةةات ا خةةةرج، فقةةةد اتفقةةةت هةةةيل النتيجةةةة مةةةع النتةةةائل النوعيةةةة بةةة ن قاعةةةدة البياظةةةات 

المصةةةةادر مةةةةن البوابةةةةة المكاظيةةةةة للمركةةةةي الةةةةوطن   تسةةةةتوعب البياظةةةةات المكاظيةةةةة مةةةةن مصةةةةادر منتلفةةةةة، سةةةةواًء كاظةةةةت هةةةةيل

لإلحصةةةةاء أو مةةةةن المصةةةةادر ا خةةةةرج المفتوحةةةةة علةةةة  الشةةةةبكة المعلوماتيةةةةة التةةةة  تتةةةةي  اسةةةةتندا  البياظةةةةات المكاظيةةةةة بشةةةةكل 

أو بعةةةض مةةةركات بيةةةع الصةةةور الجوةةةةة والمرئيةةةات الفضةةةائية،  Esriو Googleمجةةةاظ ، مرةةةل بعةةةض الشةةةركات كشةةةركة 

ت التنةةةيةن للبياظةةةات مةةةن مسسسةةةة للةةة  أخةةةرج حسةةةب النةةةدمات التةةة  تقةةةدماا، فةةةبعض الجاةةةات ومةةةع ذلةةةا تنتلةةةف مسةةةاحا

اليكوميةةةة مرةةةل الةةةوةارات قةةةد تكةةةون ميةةةدودة االسةةةتندا  للبياظةةةات، وبعةةةض الجاةةةات مةةةبل اليكوميةةةة مرةةةل مةةةركات الكاربةةةاء 

ا خةةةرج، ف غلةةةب قطاعةةةات واالتصةةةاالت تمتلةةةا عةةةدداً  كبيةةةراً مةةةن التطبيقةةةات مقارظةةةة بالنةةةدمات التةةة  تقةةةدماا المسسسةةةات 

ظمةةةم المعلومةةةات الجغرافيةةةة فةةة  الوقةةةت اليةةةال  تعتمةةةد علةةة  البياظةةةات المكاظيةةةة المفتوحةةةة مةةةن مصةةةدر واحةةةد وهةةةو البوابةةةة 

المكاظيةةةة للمركةةةي الةةةوطن ، وبالتةةةال  ال تجةةةد أي صةةةعوبة فةةة  تيميةةةل البياظةةةات المتةةةوفرة الياليةةةة لمعرفتاةةةا المسةةةبقة ليجةةةم 

اعةةةات تكةةةون تيةةةت لمةةةرا  دائةةةرة تقنيةةةة المعلومةةةات؛ ممةةةا ةةةةنعكس لةجابةةةا للةةةدعم الفنةةة  الةةةيي البياظةةةات، كمةةةا أن  معمةةةم القط

تيصةةةل عليةةةل مناةةةا، أو ةكةةةون القطاعةةةةان ةعمةةةالن جنبةةةاً لجنةةةب فةةة  تطةةةةوةر البنيةةةة ا ساسةةةية لتقنيةةةة المعلومةةةات، وبالتةةةةال  

 تيسين بيئة العمل.

المرتبطةةةة بةةةامتالك  2للفقةةةرة  0الجةةةدول  أمةةةا مةةةن حيةةةا البرمجيةةةات وا جاةةةية، فقةةةد أظاةةةرت النتةةةائل الكميةةةة فةةة 

المرتبطةةةةة بةةةةامتالك ا جاةةةةية المتنصصةةةةة إدارة البياظةةةةات حصةةةةولاا علةةةة  اتجةةةةال عةةةةا   5البةةةةرامل المتنصصةةةةة والفقةةةةرة 

بدرجةةةة مرتفةةةع، وتتبةةةاةن النتةةةائل النوعيةةةة مةةةع هةةةيا أمةةةارت أّن هنةةةاك تفاوتةةةا فةةة  البرمجيةةةات المسةةةتندمة فةةة  تلةةةا القطاعةةةات 

لفتاةةةا المادةةةةة المرتفعةةةة، أو لعةةةد  تةةةوفر كةةةادر بشةةةري متنصةةةص إدارتاةةةا والعمةةةل علياةةةا أو مرتبطةةةة  سةةةباو متعلقةةةة بتك

بنةةةةو  النةةةةدمات التةةةة  تقةةةةدماا المسسسةةةةة، وهةةةةيا مةةةةا أكةةةةدت عليةةةةل النتةةةةائل الكميةةةةة فةةةة  الفقةةةةرة السةةةةابعة والمرتبطةةةةة بكفةةةةاءة 

 ا جاية اليالية ف  القطا  بيصولاا عل  اتجال عا  بدرجة متوسط.

لنتةةةةةائل الكميةةةةةة للةةةة  أن الشةةةةةبكة الداخليةةةةةة والنارجيةةةةة تةةةةةوفر سةةةةةرعة فائقةةةةة للوصةةةةةول للةةةةة  البياظةةةةةات وأمةةةةارت ا

مرتفةةةع، كمةةةا تباةنةةةت النتةةةائل النوعيةةةة مةةةع هةةةيل النتيجةةةة، لذ أوةةةةيت أن  بدرجةةةة 2.51بيصةةةولاا علةةة  اظيةةةرا  متوسةةةط 

وكول الةةةيي تةةةدةرل هيئةةةة تقنيةةةة المسسسةةةات تواجةةةل تيةةةدةًا فةةة  رفةةةع وتنيةةةةل البياظةةةات مةةةن المصةةةدر  سةةةباو تتعلةةةق بةةةالبرت

 المعلومات، لذ تيتا  لل  لجراءات تقنية طوةلة ف  بعض ا حيان، 
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ولعةةةادة تواصةةةل مةةةع مةةةوفر البياظةةةات  المركةةةي الةةةوطن  لإلحصةةةاء والمعلومةةةات( وظاقةةةل البياظةةةات  هيئةةةة تقنيةةةة المعلومةةةات( 

( للةةة  وجةةةود قصةةةور فةةة  الةةةربط 3106دةةةةة  ممةةةا ةشةةةكل تيةةةدةًا كبيةةةًرا للقطةةةا ، وقةةةد اتفقةةةت هةةةيل النتيجةةةة مةةةع دراسةةةة الكن

النةةةةارج  للشةةةةبكة، ةعةةةةود للةةةة  لجةةةةراءات هيئةةةةة تقنيةةةةة المعلومةةةةات لنقةةةةل وتيميةةةةل البياظةةةةات عبةةةةر الةةةةربط الشةةةةبك   سةةةةباو 

كة وسياسةةةةات حماةةةةةة أمةةةةن مرتبطةةةةة بالشةةةةركاء ا خةةةةرةن مةةةةع الايئةةةةة فةةةة  تقةةةةدةم تلةةةةا الندمةةةةة، مةةةةن حيةةةةا سةةةةرعة الشةةةةب

 المعلومات.

 موارد البشرية والماليةالجاهزية من حيث ال د.

المتوسط اليساب  العا  واالظيرا  المعياري العا  لفقرات الجاهيةة من حيا الموارد البشرةة والمالية،  7ةُمار الجدول 

والمرتبطة بامتالك  6، وبدرجة تقدةر متوسط، وجاءت الفقرة 1.03باظيرا  معياري عا   2.22لذ بل  المتوسط العا  للميور 

القطا  بالوع  المعرف  المتعلق بمفاو  وأهمية البياظات المكاظية المفتوحة ف  المرتبة ا ول  ب عل  متوسط حساب   الموظفين ف 

والمرتبطة بتوفر النبرة الفنية والتقنية للتعامل مع البياظات المكاظية  0بدرجة تقدةر مرتفع، تلتاا ف  المرتبة الراظية الفقرة  2.99بل  

والمرتبطة بكفاءة الكادر البشري  2بدرجة تقدةر مرتفع، تلتاا ف  الفقرة  2.52القطا  بمتوسط حساب  بل   المفتوحة لدج موظف 

بدرجة  2.22ف  القطا  للتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة والتطبيقات المصاحبة معاا ف  المرتبة الرالرة بمتوسط حساب  بل  

تبطة بتوفر العدد المناسب من النبراء ف  مجال ظمم المعلومات الجغرافية داخل القطا  والمر 5تقدةر مرتفع، بينما جاءت الفقرة 

 بدرجة تقدةر متوسط.  3.09ف  المرتبة ا خيرة بمتوسط حساب  بل  

بشكل عا  لل  أن موظف  القطاعات ةمتلكون الوع  بمفاو  وأهمية البياظات المكاظية المفتوحة، وةمتلكون  النتائل وتشير

 ة الفنية والتقنية للتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة، ولدةام الكفاءة ف  التعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة.النبر

 واتنحرافات المعيارية تستجابة أفراد الدراسة من حيث الجاهزية في الموارد البشريــــة والمالية المتوسطات: 9جدول 
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 مرتفع 1.03 2.99 ةمتلا موظفو القطا  الوع  بمفاو  وأهمية البياظات المكاظية المفتوحة. 1 6

ةتوفر لدج موظف  القطا  النبرة الفنية والتقنية للتعامل مع البياظات المكاظية  2 1

 المفتوحة.

 مرتفع 1.03 2.52

ةعتبر الكادر البشةةةري اليال  كفئا ف  التعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة  3 3

 والتطبيقات المصاحبة معاا.

 مرتفع 1.03 2.22

ةتوفر لةدج القطةا  الةدعم المةال  ف  تجايي البنيةة التيتيةة لتقنيةة المعلومات  4 2

 للتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة.

 متوسط 1.73 2.31

  الموظفون التدرةب ف  التعامل مع ا جاية والبرامل والتطبيقات الت  ةتلق 5 4

 تتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة.

 متوسط 1.05 2.31
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أتفق جميع المشاركين عل  امتالك موظف  القطا  الوع  بمفاو  وأهمية البياظات المكاظية المفتوحة، كما ةتوفر لدج 

 :A1موظف  القطا  النبرة الفنية والتقنية للتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة، لذ أمار مدةر 

رفة أولوةة قصوج خاصة للموظف، وهيا مبدأ أساس  ومعمول بل داخل المسسسة، ومن حيا الدورات لن ظقل المع

توجد دورات داخلية ةقو  باا النبراء داخل المسسسة وقد أسامت اتفاقية الترخيص الموحد بين المسسسات ف  لعطاء 

 ةق  أون الةن( عبر الشبكة اإلكتروظية. الموظف حقل من التدرةب سواء كان التدرةب وجاا لوجل أو ميداظيا أو عن طر

" لن كل موظف لدةل خطة تدرةب، وةيدد القطا  ما ه  أظوا  الدورات الت  ةيتاجاا من  C1وقد امترك معل ف  هيا 

 خالل ا عمال الت  ةستاد  لظجاةها خالل سنة، وةتم هيا بالتنسيق مع لدارة الموارد البشرةة ف  المسسسة".

المقابلة أن خطة التدرةب متوفرة لدج القطا ، وةيصل الموظف عل  الفرص المطلوبة، وةادت هيل  اتفق جميع أفراد 

الفرص بعد الدخول ف  االتفاقية اليكومية الموحدة، لذ فتيت فرص التدرةب بشكل كبير لجميع موظف  قطاعات ظمم المعلومات 

  .3107الجغرافية بالمسسسات اليكومية ومبل اليكومية خالل 

ةرج غالبية المشةاركين ف  المقابلة عل  أهمية توفير النبرات المتنصصة من الموظفين ف  مجال ظمم المعلومات  كما

 الجغرافية مني لظشاء قطا  المعلومات الجغرافية داخل المسسسة.

دخال مرل للال أن المشاركين اتفقوا أةضا لل  أن العدد غير كا  لكررة ا عمال التنصصية والفرعية ف  هيا القطا  

"أن القطا  لدةل القدرة لالستيعاو  A2البياظات، ولدارتاا، ولظتا  النرائط، وتيليلاا، وتصميم التطبيقات، وهيا ما أكدل المدةر 

 والتعامل مع البياظات المكاظية المفتوحة ولكن ةوجد لدةنا عجي ف  عدد الكادر الوظيف  داخل القطا ".

"ب ن القطا  ةقد   C1ميع عل  أهميتاا ولمكاظية تنفييها داخل المسسسات، فقد عبر أما من ظاحية ورش العمل أتفق الج

 ورمة عمل سنوةة لمنتلف اإدارات وا قسا ؛ باد  توعية الموظفين فيما ةتعلق بالبياظات المكاظية والمعلومات الجغرافية". 

دعم القطا  ماليًا، عل  الرغم لن الدعم المال  الت  وقد اتفق المشاركون أن ا ةمة المالية الت  تمر باا البالد أثرت ف  

تطلُباا قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية سنوةا عالية ظسبياً، بسبب تنو  االحتياجات من البرامل، والدورات، والتطبيقات، 

لتوجل للبيا عن تطبيقات أظل بسبب ا وةا  المالية تم ا M2والتعاقد مع النبراء، ومشارةع جمع البياظات، أذ أمار رئيس قسم 

 غير مكلفة ومجاظية وسالة تعمل عل  تغطية النقص ف  لظجاة ا عمال.

أظاةةةةرت النتةةةةائل الكميةةةةة أن جاهيةةةةةة قطةةةةا  ظمةةةةم المعلومةةةةات الجغرافيةةةةة فةةةة  مسسسةةةةات مجتمةةةةع الدراسةةةةة؛ مةةةةن 

متوسةةةةط لجميةةةةع  حيةةةةا المةةةةوارد البشةةةةرةة والماليةةةةة فةةةة  اسةةةةترمار البياظةةةةات المكاظيةةةةة حصةةةةلت علةةةة  مسةةةةتوج عةةةةا  بدرجةةةةة

 بدرجة متوسط، مما ةشكل تيدةًا ف  جاهيةة المسسسات ف  استرمار البياظات المكاظية،  2.53الفقرات بـ 

ةتوفر ف  القطةةا  العةةدد المنةةاسةةةةةةةب من النبراء ف  مجةةال ظمم المعلومةةات  6 5

 الجغرافية.

 متوسط 0.12 3.09

 متوسط 0.82 3.33 الموارد البشريــــة والماليةالمستوى العام لنتيجة الجاهزيـــــــة من 
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وةمكةةةن تفسةةةير ذلةةةا بارتبةةةاط الجاهيةةةةة فةةة  هةةةيا الميةةةور بعةةةاملين مةةةسثرةن: أولامةةةا مةةةرتبط بةةةالموارد البشةةةرةة، والرةةةاظ  

 .مرتبط بالدعم المال ، وكٌل مناما ةتكامل مع اآلخر

فمةةةن حيةةةةا المةةةةوارد البشةةةةرةة؛ أظاةةةرت النتةةةةائل الكميةةةةة بةةةة ن مةةةةوظف  القطةةةا  ةمتلكةةةةون الةةةةوع  بمفاةةةةو  وأهميةةةةة 

بدرجةةةة مرتفةةةع، وةمكةةةن تفسةةةير ذلةةةا بةةة ن  2.99البياظةةةات المكاظيةةةة المفتوحةةةة، لذ حصةةةلت هةةةيل الفقةةةرة علةةة  متوسةةةط حسةةةاب  

 6ارت البياظةةةات الدةمغرافيةةةة فةةة  الشةةةكل هةةةيا الةةةوع  جةةةاء مةةةن صةةةميم مجةةةال تنصةةةص العةةةاملين فةةة  هةةةيا القطةةةا ، فقةةةد أمةةة

حةةةول تقسةةةيم أفةةةراد مجتمةةةع الدراسةةةة حسةةةب المسهةةةل الدراسةةة ؛ أن مةةةن ةمتلكةةةون مةةةاادة البكةةةالورةوس والماجسةةةتير بلغةةةت 

وهةةة  ظسةةةبة مرتفعةةةة تةةةدل علةةة  خلفيةةةة تنصصةةةية عاليةةةة للكةةةادر البشةةةري فةةة  مجتمةةةع الدراسةةةة، وقةةةد اتفقةةةت  %79ظسةةةبتام 

وعيةةة فةة  الدراسةةة بةة ن ظقةةل المعرفةةة تعتبةةر أولوةةةة قصةةوج للمةةوظفين مةةن أجةةل تبةةادل النبةةرات هةةيل النتةةائل مةةع النتةةائل الن

فيمةةا بيةةنام، لذ أسةةام لقةةاؤهم مةةن خةةالل ورش العمةةل والمةةستمرات التةة  تعقةةد بةةين اليةةين واآلخةةر داخةةل السةةلطنة وخارجاةةا 

للمعلومةةةات الجغرافيةةةة فةةة  تنمةةةيم العدةةةةد للةةة  تبةةةادل المعرفةةةة والنبةةةرات. وهنةةةا البةةةد مةةةن اإمةةةارة للةةة  دور البنيةةةة الوطنيةةةة 

 من المستمرات وورش العمل من أجل رفع مستوج الوع  لدج موظف  القطا  والقيادات التابعة لل مني ت سيسل.

أمةةةا مةةةن حيةةةا امةةةتالك المةةةوظفين للقةةةدرات والماةةةارات فةةة  التعامةةةل مةةةع البياظةةةات المكاظيةةةة؛ فجةةةاءت الفقةةةرة الرالرةةةة 

وبدرجةةةة مرتفةةةع، اتفقةةةت هةةةيل النتيجةةةة مةةةع  2.22بمتوسةةةط حسةةةاب   7فقةةةرات فةةة  الجةةةدول  6ن فةةة  المرتبةةةة الرالرةةةة مةةةن بةةةي

النتةةةائل النوعيةةةة أن القطاعةةةات ال تنقصةةةاا ماةةةارات المةةةوظفين اليةةةاليين، بةةةل تيتةةةا  لمةةةوظفين منتصةةةين فةةة  مجةةةال لدارة 

ظةةةةةادرة فةةةةة  البياظةةةةةات المكاظيةةةةةة مرةةةةةل تنصصةةةةةات تطةةةةةوةر التطبيقةةةةةات وتنصصةةةةةات تيليةةةةةل البياظةةةةةات وهةةةةة  تنصصةةةةةات 

 السلطنة.

أمةةا مةةن حيةةا التةةدرةب، فقةةد أظاةةرت النتةةائل النوعيةةة والكميةةة وجةةود ظقةةص فةة  التةةدرةب الةةيي ةتلقةةال الموظفةةون  

فةةة  القطةةةا  فةةة  مجةةةال تنصصةةةام لتطةةةوةر اسةةةتندامام لألجاةةةية والبةةةرامل وتصةةةميم التطبيقةةةات التةةة  تتعامةةةل مةةةع البياظةةةات 

دورات التدرةبةةةةة التنصصةةةةية التةةةة  تقةةةةدماا المعاهةةةةد والشةةةةركات داخةةةةل المكاظيةةةةة المفتوحةةةةة، وةعةةةةود السةةةةبب للةةةة  ظةةةةدرة الةةةة

السةةةلطنة، وكةةةيلا فةةة  ارتفةةةا  أسةةةعارها علةةة  اعتبةةةار أظاةةةا دورات تنصصةةةية وميةةةدودة المجةةةال، ممةةةا دفةةةع بةةةبعض القطةةةا  

وقيةةةع لتقنيناةةةا حسةةةب اإمكاظيةةةات الماليةةةة للمسسسةةةة. فبةةةالرغم مةةةن وجةةةود اتفاقيةةةة التةةةرخيص اليكةةةوم  الموحةةةد، التةةة  تةةةم الت

علياةةا مةةةن قبةةةل اليكومةةةة والشةةةركة المةةةوردة للبرمجيةةةات فةةة  تقليةةةل تكلفةةةة مةةةراء وصةةةياظة البةةةرامل وتنفيةةةي الةةةدورات التدرةبةةةة 

وةةةةادة أعةةةداد المتةةةدربين فةةة  السةةةنة الواحةةةدة، لال أظاةةةا لةةةم تيةةةل كةةةل اإمةةةكاليات فةةة  قطةةةا  التةةةدرةب حسةةةب مةةةا أمةةةارت لليةةةل 

االتفاقيةةةة حصةةةرت عةةةدد الةةةرخص للمسسسةةةات، وبعةةةض أدوات التيليةةةل التةةة  النتةةةائل النوعيةةةة، والسةةةبب ةعةةةود للةةة  أن تلةةةا 

تتطلةةةب مةةةراؤها مةةةرة أخةةةرج ب سةةةعار ال تسةةةتطيع المسسسةةةة دفةةةع تكلفتاةةةا بسةةةبب ا ةمةةةة الماليةةةة ولجةةةراءات التقشةةةف التةةة  

 اتنيتاا اليكومة.

ص فةةة  أمةةةا مةةةن حيةةةا تةةةوفير النبةةةراء فةةة  مجةةةال التنصةةةص؛ فيةةةرج أغلةةةب المشةةةاركين فةةة  المقابلةةةة وجةةةود ظقةةة

 النبرات المتنصصة ف  مجال ظمم المعلومات الجغرافية ف  القطا  داخل المسسسة، 
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علةةة  اسةةةتندا  خبراتاةةةا فةةة  رسةةةم اسةةةتراتيجية وخارطةةةة طرةةةةق ةمّكةةةن المسسسةةةة مةةةن  مسةةةسولياتاا قةةةدرتااوالةةةيي مةةةن أهةةةم 

 .تطوةر وتيسين خدماتاا من خالل البياظات المكاظية

المرتبطةةةةة بالةةةةدعم المةةةةال  قةةةةد  3فقةةةةد أظاةةةةرت النتةةةةائل الكميةةةةة أن الفقةةةةرة  أمةةةةا مةةةةن حيةةةةا الةةةةدعم المةةةةال  للقطةةةةا ،

بدرجةةةةة متوسةةةةطة، لذ اتفقةةةةت مةةةةع النتةةةةائل النوعيةةةةة لمجتمةةةةع الدراسةةةةة بةةةة ن ا ةمةةةةة  2.31حصةةةةلت علةةةة  متوسةةةةط حسةةةةاب  

  تطلُباةةةا   والتةةة  تمةةةر باةةةا الةةةبالد أثةةةرت فةةة  دعةةةم القطةةةا  ماليًةةةا، علةةة  الةةةرغم مةةةن أن الةةةدعم المةةةال  التةةة3106الماليةةةة منةةةي 

قطاعةةةات ظمةةةم المعلومةةةات الجغرافيةةةة سةةةنوةًا مرتفعةةةة ظسةةةبياً بسةةةبب توةةةةةع هةةةيا الةةةدعم فةةة  تةةةوفير االحتياجةةةات مةةةن البةةةرامل 

والةةةدورات والتطبيقةةةات والتعاقةةةد مةةةع النبةةةراء والتوظيةةةف وتنفيةةةي المشةةةارةع المتعلقةةةة بجمةةةع البياظةةةات، وهةةةيا مةةةا أمةةةار لليةةةل 

ة تةةةم التوجةةةل للبيةةةا عةةةن تطبيقةةةات غيةةةر مكلفةةةة ومجاظيةةةة وسةةةالة،  وفةةة  ظطةةةاا أظةةةل بسةةةبب ا وةةةةا  الماليةةة M2رئةةةيس قسةةةم 

ةةةةيق تعمةةةل علةةة  تغطيةةةة الةةةنقص فةةة  لظجةةةاة ا عمةةةال وقةةةد تكةةةون بعةةةض مةةةن هةةةيل البةةةرامل مفتوحةةةة المصةةةدر وسةةةةالة 

 االستندا .

ل الكمية بيقاا حسب النتائةوةة  خالصةة ظتائل جاهيةة المسسةسةات الُعماظية ف  اسةترمار البياظات المكاظية وآلية تط 01والجدول 

 والنوعية للدراسة.

 أهم نتائج جاهزية المؤسسات العُمانية في استثمار البيانات المكانية وآلية تطبيقها حسب النتائج الكمية والنوعية للدراسة  :01جدول 

 آلية التطبيق مجاتت الجاهزية المتغير

 

 

 

الةةجةةةاهةةيةةةةة فةة  

المسسسات الُعماظية 

فةةة  اسةةةةةةةةتةةةرةةةمةةةار 

ظةةات المكةةاظيةةة البيةةا

 المفتوحة

 

الجاهيةة من حيا النطط 

 االستراتيجية للقطا 

 وةع خطة توعوةة السترمار البياظات المكاظية مفوةة ومكتوبة. -

 وةع خطة لرفع القدرات لدج الموظفين. -

 وةع خطة لتيسين البنية ا ساسية. -

 

الجاهيةة من حيا 

 القواظين والتشرةعات

والتشةةةةةرةعات ف  المسسةةةةةسةةةةةات تعيةي االسةةةةةتفادة من القواظين  -

 ا خرج.

 تشجيع االطال  عل  التجارو الدولية واإقليمية. -

 تطوةر وتيسين بعض القواظين والتشرةعات العامة للبياظات -

تيسةةةةةين عمليات ولجراءات لتبادل واسةةةةةتندا  وظشةةةةةر البياظات  -

 واةية للموظفين.

 

الجاهيةة من حيا البنية 

 ا ساسية لتقنية المعلومات

 رة قواعد البياظات الستيعاو البياظات المكاظيةرفع قد -

 تطوةر لمكاظية التعامل مع أي صيغة للبياظات  -

 تيسين للبنية ا ساسية لتقنية المعلومات.  -

 تيدةد احتياجات القطا  من البرامل وا جاية. -

 توقيع اتفاقية الترخيص اليكوم  الموحد. -
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الجاهيةة من حيا 

 ةالموارد البشرةــــة والمالي

 امتالك الموظفين للوع  ب همية ومفاو  البياظات المكاظية -

 توفير خطة تدرةب للموظفين -

 توفير النبراء المتنصصين -

 لقامة ورش متنصصة ف  ظمم المعلومات الجغرافية -

 رفع الدعم المال  لجميع القطاعات -

 

 الخاتمة والتوصيات:

ات الجغرافيــــةةةةـة فةةةة  استرمـــــــةةةةـار البياظةةةةات هةةةةدفت الدراسةةةةة الةةةة  معرفةةةةة جاهيةــــــةةةةـة قطةةةةا  ظمةةةةم المعلومةةةة

المكاظيةةةة المفتوحةةةة فةةة  المسسسةةةات الُعماظيةةةة مةةةن خةةةالل معرفةةةة الجاهيةــةةةـة مةةةن حيةةةا النطةةةط االسةةةتراتيجية للقطــةةةـا ، 

والجاهيةــــــةةةةةـة مةةةةةن حيةةةةةا القواظيــــــةةةةةـن والتشرةعةةةةةـات، والجاهيةةةةةةة مةةةةةن حيةةةةةا البنيةةةةةة ا ساسةةةةةية لتقنيةةةةةة المعلومةةةةةات، 

 جاهيةــــة من حيا الموارد البشرةــــة والماليـــة. وقد توصلت الدراسة ال  النتائل التالية:وال

أن المسسةةسةةات الُعماظية لدةاا القبول واالسةةتعداد ف  لتاحة وظشةةر وتبادل البياظات المكاظية فيما بيناا تيت مملة حكومية  .0

 موحدة بما ةتوافق مع النطط االستراتيجية للمسسسات.

  المركي الوطن  لإلحصةاء والمعلومات ف  وةةع سةياسة موحدة للتشارك ف  مجال لتاحة وظشر وتبادل البياظات ةسةع  .3

 المكاظية مع المسسسات من خالل لةجاد تشرةع أو قاظون خاص ةتعلق بنشر ولتاحة البياظات المكاظية ف  سلطنة ُعمان.

تيسةةةةةةين التنطيط االسةةةةةةتراتيج  واتناذ القرار، وخلق  وجود فرص السةةةةةةترمار البياظات المكاظية المفتوحة من خالل  .2

منصةةةات تعاوظية للتشةةةارك ف  تقدةم خدمات مطورة وسةةةرةعة، ورفع كفاءة الندمات داخل المسسةةةسةةةة وخارجاا ولظتا  

 التطبيقات المكاظية الرقمية التفاعلية ف  المسسسات الُعماظية مجتمع الدراسة. 

قنية بين قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ف  المسسسات الُعماظية تمرل ف  حجم وجود تفاوت ف  اإمكاظيات الفنية والت .2

عدد الكوادر البشةةةةرةة، وعدد التطبيقات المسةةةةتندمة، ظو  البياظات المسةةةةتندمة، فرص التدرةب وكفاءة العاملين والت  

 .تعوا تسرةع جودة وتيدةا وتبادل البياظات المكاظية

من قبل بعض المسسةةسةةات  سةةباو متعلقة بنصةةوصةةيتاا وسةةرةتاا أو بتكلفتاا العالية وجود بعض البياظات غير متاحة  .5

 أثناء اليصول علياا من مصادرها.

 وف  ةوء النتائل الت  توصلت للياا الدراسة، خلص الباحا لل  مجموعة من التوصيات تمرلت ف  اآلت :

 توصيات متعلقة بالمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

ر والسةةةياسةةةات المتعلقة ب من المعلومات  السةةةرةة والنصةةةوصةةةية( من قبل المسسةةةسةةةات اليكومية ومةةةبل توحيد المعاةي .0

اليكومية عل  أن ةقو  المركي الوطن  لإلحصةةةاء والمعلومات بايل المامة إدارتل البوابة المكاظية ولمةةةرافل عل  البنية 

 الوطنية للمعلومات الجغرافية المكاظية.
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حة المصةدر ف  لدارة وتيليل وظشةر البياظات المكاظية من أجل التقليل من اإظفاا وكسر حاجي التوجل ظيو البرامل مفتو .3

االحتكار للشةةةةركات الناصةةةةة للبرامل والتطبيقات، مع تشةةةةكيل لجنة متنصةةةةصةةةةة لتقيم تلا البرامل تجنبًا إمةةةةكاليات 

 النصوصية وبرمجيات التجسس.

اظات ف  البوابة المكاظية وقواعد البياظات داخل قطاعات ظمم المعلومات لظشةةةاء الربط اإلكتروظ  المبامةةةر بين قاعدة البي .2

 الجغرافية لتسايل وسرعة تيدةا البياظات.

 توصيات متعلقة بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية

ليل قخلق قنوات اتصال مبامرة بين المسسسات اليكومية ومبل اليكومية لمنع اةدواجية جمع البياظات المكاظية من أجل ت .0

الجاد والمال والوقت عبر لظشاء المركي الوطن  لنمم المعلومات الجغرافية، اليي من ةمن اختصاصاتل اعتماد البياظات 

 المطلوو جمعاا ف  كل المشارةع وتيدةد أهم خصائصاا ومواصفاتاا.

برات ةاد  لل  تبادل الن لقامة منتدج وطن  دوري سنوي للبياظات المكاظية المفتوحة تتبنال لحدج المسسسات اليكومية .3

 كٌل ف  مجال تنصصل بين قطاعات ظمم المعلومات الجغرافية ةتنللل لقامة الدورات وورش العمل والمستمرات.

 توصيات متعلقة بوزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس 

افية ذوي اختصةةةاصةةةات ةةادة عدد النرةجين عبر مسسةةةسةةةات التعليم العال  ف  مجال تنصةةةص ظمم المعلومات الجغر .0

فرعيةة ميةددة مرةل مطور تطبيقات ظمم معلومات جغرافية، ولخصةةةةةةائ  لدارة البياظات المكاظية وميلل ظمم المعلومات 

الجغرافية ورفدهم ف  سةةوا العمل لمواجاة قلة العاملين ف  هيا المجال من خالل خلق تنصةةصةةات داعمة لعمل قطا  

 ظمم المعلومات الجغرافية.

كادةميين والباحرين وطالو الدراسةةةات الجامعية ب همية اسةةةتندا  البياظات المكاظية المفتوحة ف  الدراسةةةات رفع وع  ا  .3

 البيرية وا كادةمية عبر لقامة منتدةات وورش عمل من قبل المسسسات العماظية أو الجامعات ا كادةمية.

 المصادر:

 المصادر باللغة العربية

ظشةةةةةةرة تكنولوجيةةا المعلومةةات  .ف  المنطقةةة العرب  اظةةات المفتوحةةة ومبةةادرات اليكومةةة المفتوحةةةالبيةة(. 3102بربر، ميراظةةا  

، لبنةةان 00-03(، 33،  واالتصةةةةةةةاالت من أجةةل التنميةةة ف  المنطقةةة العربيةةة المبةةادرات المفتوحةةة ف  مجةةال التكنولوجيةةا

 https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%21 مسترجع من: .ا لسكوا

(. لدارة البنيةةةةة التيتيةةةةة باسةةةةتندا  ظمةةةةم المعلومةةةةات الجغرافيةةةةة فةةةة  دول العةةةةالم النةةةةام ، 3100لجماصةةةة ، عةةةةالء الةةةةدةن  ا

 غية. . رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإسالمية

قيةةاس مةةدج جاهيةةةة مكتبةةات العلةةو  الصةةيية فةة  سةةلطنة عمةةان للتشةةارك (. 3117اليراصةة ، ميمةةد بةةن مطةةر بةةن سةةالم  

 ،  رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السلطان قابوس، مسقط.ة معلومات تعاوظيةبشبك
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(. البياظةةةات اليكوميةةةة المفتوحةةةة فةةة  العةةةالم العربةةة  دراسةةةة مسةةةيية مةةةع اقتةةةراح رؤةةةةة 3105، ميمةةةد عبةةةدالرحمن  السةةةعدظ 

  ، مسترجع من:03 – 29(، 05  . أعلم،ممناجة

http:// search. Mandumah. Com/ Record/ 670360 

أثةةةةر فاعليةةةةة أظممةةةةة لدارة (. 3103، هيةةةةرم بةةةةن حمةةةةود، وقطيشةةةةات، مةةةةاةن كمةةةةال، واليدةةةةةد، لبةةةةراهيم لسةةةةماعيل  لشةةةةبل ا

 مسترجع من:، 321-315(،  5،  مجلة االقتصاد والتنمية البشرةة الوثائق اإلكتروظية عل  تيسين ا داء،

http:// search. Mandumah. Com/ Record/ 645505 

مةةةةدج جاهيةةةةةة المسسسةةةات اليكوميةةةةة بسةةةةلطنة ُعمةةةان السةةةةتندا  الةةةةنمم اإلكتروظيةةةةة (. 3102وفةةةةاء بنةةةةت ميمةةةد  ، الكندةةةةة

 رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السلطان قابوس، مسقط.إدارة المستندات والوثائق اإلكتروظية،  

 . مسترجع من: خارطة الطرةق(، 3107لإلحصاء والمعلومات   الوطن المركي 

https://www.ncsi.gov.om/aboutus/pages/roadmap.aspx 

وثيقةةةةةة للكتروظيةةةةةة عةةةةةن اسةةةةةتراتيجية البنيةةةةةة الوطنيةةةةةة للمعلومةةةةةات (. 3107الةةةةةوطن  لإلحصةةةةةاء والمعلومةةةةةات   المركةةةةةي

 :ات، مسقط، سلطنة عمان. مسترجع من، المركي الوطن  لإلحصاء والمعلوم3130الجغرافية 

 https://www.ncsi.gov.om. 

،  رسةةةالة ماجسةةةتير اإدارة المكاظيةةةة للميةةةاجر والكسةةةارات فةةة  ميافمةةةة البرةمةةة (. 3106، سةةةفيان بةةةن ميمةةةد  المعمةةةري

 غير منشورة(، جامعة السلطان قابوس. مسقط.

 /https://www.maajim.com/dictionary من: 3107ظوفمبر،  02رجع بتارةخ مست(. 3107معاجم  

لدارة البياظةةةةةات الضةةةةةنمة ومجةةةةةاالت اسةةةةةترمارها فةةةةة  المسسسةةةةةات (. 3107لاامةةةةةمية، كةةةةةوثر بنةةةةةت ميمةةةةةد بةةةةةن عبةةةةةد    ا

، . رسةةةالة ماجسةةةتير  غيةةةر منشةةةورة(. جامعةةةة السةةةلطان قةةةابوس، مركةةةي الدراسةةةات الُعماظيةةةةاليكوميةةةة بسةةةلطنة عمةةةان

 سلطنة عمان.

 المصادر باللغة اإلنجليزية

Al-harthi, T. (2017). Open Data Government as a Potential Source for Smarter Government: 

Case Study in Oman. (MSc Business Information Technology thesis). Edinburgh Napier 

University. Retrieved from 

http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/13388169 
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