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 - 1املدخل
تغريات كبرية قد طرأت عىل اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية  ،حيث اكعنتقلت من الوصف
الالمي اىل ممارةة الاةتشارات ورمس مالمح الس ياةة التخطيطية  ،ويف الوقت كعنفسه حتولت من
التخطيط املاكين اىل مشاريع تمنية ماككعنية فاعةل  .وقد كعنتج عن هذا مجةل من املشال املرتبطة ابدارة
مشاريع التمنية املاككعنية وتنظميها  .وابلنس بة اىل مشالكت املامرةة والتطبيق فان التطبيقات املتفائةل
(التامل من خالل الامل) يه وحدها غري القادرة عىل حل هذه الاشاكالت  .ومن الرضوري جدا
ختمني ما ميكن أن حيدث عند التطبيق (التامل عن طريق التفحص والاختبار)  .ومع ان ل مرشوع
تمنية قد يبدو يف الوهةل الوىل ممزيا حبد ذاته  ،ولكن التحليل الالمي التفصييل يؤكد وجود منطا
تقليداي يف مجيع املشاريع وبشلك منتظم  .وان حتليل هذه املفاهمي (ماايري التنظمي) والتاممي مهنا ميلثل
اخلطوة الاوىل حنو صياغة (كعنظرية املامرةة (  theory of practiceواليت ة تكون قادرة عىل
توفري اةرتاتيجيات ادارة افضل للتمنية املاككعنية .
املقال ماين بتطبيقات اجلغرافيا الاجامتعية يف تنظمي مشاريع التمنية املاككعنية  ،وايضا ماين
يف فكرة كعنظرية للمامرةة  .فالك اجلاكعنبني (التطبيق والاكعنااكس من الواقع) متوافقان جدا  ،ولكن
هناك كعنقص هائل يف املنايح النظرية لفهم ما جيري يف الواقع عند ادارة مشاريع التمنية املاككعنية  .وهذه
احدى اكرب املشال يف الالوم التطبيقية وذكل الكعنه ميكن تطوير الواقع حنو الافضل فقط عند
اةتياابه  .ومع اكعنه ال ميكن فهم الواقع من خالل وصفه ولكن يمت ذكل من خالل اكعنااكةاته reflection
 .واملقال ياطي امثةل لتطبيقات واحباث تتالق مبيادين التمنية الريفية و الزراعة .
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تاليق  ،عرف عن اجلغرافيني اضطالعهم ابلوصف  ،وميلثل الوصف مرحةل اولية ملارفة
الظاهرة قيد ادلرس وحتديد جحمها وشلكها واباادها املاككعنية  ،مما ياني يف الغور يف اعامقها يف مرحةل
الحقة لتحليل الاالقات ادلاخلية فهيا واخلارجية لها وما تشلكه هذه الاالقات من امناط  ،ماككعنية عىل
وجه التحديد  .وملا اككعنت الظواهر اجلغرافية  ،طبياية ام برشية  ،متاددة الابااد ويشرتك يف دراة هتا
خمتصون من علوم أخرى ذات صةل هبا  ،ذلا توجب عىل اجلغرافيني الاشرتاك ماهم يف دراة هتا مما
حتمت علهيم مارفة مفاهمي وتقنيات وكعنظرايت تكل الالوم  .وبربط معليات التمنية بدراةات متداخةل
التخصصات الالمية  ،والاشرتاك يف ورش معل جتمع املانيني علميا ورمسيا يف حمفل واحد  ،فقد
اصبح ذكل ركنا اةاة يا من اراكن تأهيل اجلغرافيني ليسامهوا معليا يف خدمة تجعمااهم  .وهبذه اخلدمة،
ومن خالل هذا النوع من التأهيل الالمي – املهين  ،اكعنتقلت اجلغرافيا من الوصف اىل التحليل الالمي
التطبيقي (تطبيق املارفة اجلغرافية لغراض تمنوية)  ،وتوحشت برداء التطبيق  .وللمزيد من املالومات
عن اجلغرافيا التطبيقية و تجاالها ينظر موقع منتدى اجلغرافيون الارب  ،وموقع املرتمج .
 - 2حتول جوهري يف اجلغرافيا الاجامتعية
 1 - 2الوصف الالمي  -التخطيط املاكين  -ادارة املرشوع
عند النظر يف اترخي اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية يالحظ باض التطورات املمزية  .فهناك
حتول من الوصف الالمي حنو اةتشارات فاعةل عند رمس الس ياةة التخطيطية  .ويف مجيع الانمزمنة،
وحىت يف الاصور القدمية  ،اكن للمارفة اجلغرافية اة تخدام يف الش ئون الاجامتعية  .فاىل ةبيل
امللثال  ،حتديد مواقع املواد الاولية  ،املساكل البحرية اخلطرة  ،او الاة تاامالت الاسكرية  .وخالل
القرن املايض عىل وجه اخلصوص  ،تااظم الطلب عىل مارفة اجلغرافيا الاجامتعية الغراض التخطيط
املاكين  .وقد مصم الاديد من اجلغرافيني خططا او اعامال اةتشارية يف تجاالت تمنية املظهر الاريض،
القرى  ،املدن  ،او الاقالمي وابفضل طريقة (. )Boesch , 198
ومن ةوء الطالع ان الاديد من هذه اخلطط مل يمت الاعرتاف هبا  ،الة باب عديدة  .والسؤال
الاكرث امهية  ،كيف اة تجاب اجلغرافيون الاجامتعيون عندما وجدوا ان اراهئم عن التمنية املاككعنية مل
يؤخذ هبا  .لقد ادركوا اكعنه ليس اكفيا تقدمي مقرتحات جيدة  ،الامه ان يكون هلم حضور وان يكوكعنوا
مه جزء من معلية التمنية املاككعنية  ،اذا ما ارادوا تغيري شيئا ما .
وهذا هو التحول اللثاين املهم يف اجلغرافيا الاجامتعية  ،فمل ياود اجلغرافيون ليكوكعنوا اةتشاريني
من خارج الاملية التخطيطية  ،لقد اصبحوا جزء مهنا .وقد عرب عن ذكل  Schaffer 1997ابجلغرافيا
الاجامتعية التفاعلية  ،اليت تاين تازيز اجلغرافيني لاملية التغيري حيامث تكون وحتدث  .ويتطلب هذا
أكرث من املارفة اجلغرافية الاعتيادية ،مفن الرضوري تطوير شامل لها لتضم اجلديد يف التقنيات و
اخلربات  .مفلثال  ،يف ميدان التخطيط الريفي  ،عىل اجلغرافيني ان يتالموا كيفية تصممي مشاريع تمنية
و اةرتاتيجيات مع املزارعني لضامن تقبلهم لها  .وعلهيم تامل كيفية قيادة ورشات الامل واجياد حلول

مع املواطنني و الادارات و الس ياة يني من خالل تفاعلهم ماهم يف امليدان .فالتواصل والتفاعل قد
اصبحا الاكرث امهية من تجرد املارفة النظرية .
من وهجة النظر هذه  ،فان املشال الزراعية يف ةلوفاكعنيا يه حمط اكعنظارمه كام يه املشال
الريفية يف اي ماكن أخر  ،فهناك مسريات غاضبة للفالحني يف ليوبلياان  .مما ياين ان الس ياة يني مل
يس توعبوا مشال الاقالمي الريفية يف ةلوفاكعنيا  ،وهذا مشابه مجليع البدلان  .وابعامتد فكرة (اجلغرافيا
الاجامتعية التفاعلية) عىل اجلغرافيني ان ينظروا اىل الاعتصامات كاملية للتامل مهنا  .علهيم اجياد وعي
ملشال احلياة الواقاية عند الس ياة يني  .وهذه هممة صابة جدا يف باض الاحيان  ،الهنا تتجاونمز
حدود الامل الرصف  ،والتأهيل النظري .
وهذه التغريات ليست مثالية  ،فلحد الان  ،فان اجلغرافيني الاجامتعيني يف جاماة اوكس تبريك
يقومون هبذا منذ  11ة نة يف الاديد من ميادين اجلغرافيا الاجامتعية (ينظر Schaffer/Zettler/Löhner
 . ) 1999والاديد من احلكومات احمللية  ،واجملعماات او الس ياة يني احملليني والاقلمييني يتساءلون
عن امهية الاةتشارات و مدى تازيز الافاكر التمنوية  .وقد اة تحدث الالامء يف جاماة اوكس تنربك
فرعا جديدا لدلراةة يدعى "التنظمي الاقلميي" حيث يتامل الطلبة اخلربات الرضورية املطلوبة لتنظمي
وادارة مشاريع التمنية املاككعنية  .فالطلبة يتدربون عىل قيادة ورش الامل  ،كيفية بناء معليات التامل
اذلايت ،او كيفية اجياد حلول مقبوةل من امجليع .
 2 - 2التحول اللثالث
وهو ممزي جداحيث قاد اىل اة تحداث منظور جديد ابلاكمل للجغرافيا الاجامتعية التطبيقية.
فالطلبة يصابون خبيبة امل عند نمزايرهم الاوىل اىل القرى او الاقالمي حيث يديرون مرشوع التمنية،
والسبب راجع اىل عدم تااون املزارعني  ،واحلكومة احمللية غري مقتناة برضورة التغيري  ،وعقبات
الس ياة يني امام املرشوع كلثرية  .وهذه املشال تاود يف جوهرها اىل كعنظام التالمي الن اخلربة املتالمة
كعنظرية وغري اكفية لضامن جناح ادارة املرشوع معليا  .ولكن ما هو مفتاح جناح ادارة مرشوع يف
التخطيط املاكين ؟ فاند طرح السؤال عىل خمتص بامل الاجامتع فاالكرث امهية يف كعنظره بناء ش بكة
تركز عىل اللثقة و السلطة  . powerابملقابل فان عامل النفس يرى اهنا ال تاعمد عىل اجملموعة  ،بل عىل
عوامل رئيسة ماينة  ،وعىل الافراد املقتناني ابالفاكر  .بيامن ياتقد الرتبويون ابن املالمح الشخصية
قابةل للتغيري  ،ذلا فاهنا الاكرث امهية لتنظمي اجملعماات وتالميها  .اما الاقتصادي فريى ابن هذه اة باب
غري رصينة  ،ويف احملصةل الهنائية فاهنا تستند عىل الوقت والنقود فقط  .وهذه الاراء ميكن اة عمرارها
ملارفة اراء الاخرين من الاختصاصات والاهامتت اخملتلفة  .ولكن ما قد اصبح واحضا اكعنه عند التفكري
ابلاوامل الاكرث امهية الدارة مشاريع تمنية بنجاح فان احلاةل ماقدة  ،غابة واةاة من املنايح النظرية،
مجموعة من وهجات النظر الالمية اخملتلفة اليت تبدو ماقدة وغري قابةل للحل  .ويف الهنائية يبدو ان

جناح ادارة مرشوع التمنية ت ياعمد اكرث عىل التوافق و احلظ اكرث من اعامتد اةرتاتيجيات التنظمي
والادارة .
وهذه حاةل غري مرحية للالامء  ،ومع هذا فهناك امل يف هذه الفوىض  ،حيث يمكن كعنوعا حمددا
من التنظمي  ،وذكل الن مشاريع التمنية املاككعنية عندما تدار من قبل من مه اكرب ة نا من الزمالء فان
احامتالت النجاح تصبح اكرث  .والسبب يف ذكل عائد اىل خرباهم اذلاتية  ،حيث يارفون كيف
يتااملون مع حاالت ماينة عاشوها او اطلاوا علهيا  .وهذا ال ياين اكرث من اعادة ترتيب امناطا ماينة.
فهم ال يدركون مارفهتم ابملاىن الالمي  ،ولكن دلهيم احساس مبا حيدث بشلك منتظم يف الغالب .
فاندما يكون ل مرشوع تمنية ماككعنية متفردا بذاته فان اخلربات ليست بذات قمية  ،فالبد من وجود
امناطا تتكرر  .ومن هذه النتيجة تصاعد الامل يف اكعنه يف مجيع مشاريع التمنية ادلينامية املاقدة توجد
امناطا بس يطة جدا حتدث وميكن التاممي عهنا  .ولتطبيق اجلغرافيا الاجامتعية مفن الرضوري حتديد
القواعد و مبادئ الرتاتب الكتشاف ماايري الادارة والوصول اىل كعنظرية املامرةة (ينظر 2002
. ) Hilpert/Huber
تاليق  ،عندما يكون احلدوث او التوقيع املاكين لش ئي ما بدون تكرار فذكل تونمزيع  ،ويف
حال تكرار احلدوث فذكل منطا  ،وتكرار التونمزياات ماككعنيا يؤدي اىل تشلك المنط املاكين  .ما هيم
علميا  ،ويف اجلغرافيا عىل وجه التحديد  ،المنط املاكين  .ذلكل اهمت اجلغرافيون يف دراةاهم وةاوا
اىل اتشري الامناط املاككعنية  ،ويف مجيع ميادين ادلراةات اجلغرافية  ،وخضات هذه الامناط الحقا
دلراةات مامقة عن الاوامل اليت شلكهتا و املؤثرات ادلاخلية واخلارجية اليت تؤدي اىل حدوث
التغيريات فهيا  .تبع ذكل حماوةل مارفة مسار هذه التغريات  ،و اة تكشاف دورة حياة الظاهرة قيد
ادلرس  ،ول ذكل مت بقصد التحسب (حساب احامتالت ) ملا قد حيدث يف املس تقبل القريب .
وابلتاكيد  ،فان مارفة كعنظرية هبذا الامق والساة هممة جدا ورضورية  ،لصاكعناي القرار عىل وجه
التحديد  ،والسؤال الان كيف تقنع صاكعنع القرار بنتاجئ ما توصلت اليه علميا باد تقيص وتبحر؟
هبذا املس توى من ادلراةات اجلغرافية مت حتويل املالومة  ،باد مجاها و تبويهبا و حتليلها ،
اىل مارفة  . Knowledgeوجوهري ان ال تبقى هذه املارفة حبيسة قاعات ادلرس و رفوف املكتبات
و مواضيع حوارات النخبة  ،فهيي عندئذ تكون عدمية الفائدة للمجعمع  .و ليك تكون ذات قمية للمجعمع
وفاعةل يف توجيه التغريات اليت حتصل فيه وتقود افاال صاكعناي القرار من ة ياة يني واداريني البد من
مسامههتا يف صناعة القرار واملشاركة الفاعةل يف رمس الس ياةات الساككعنية  ،اي اكعنتقالها من مارفة اىل
ة ياةة  . Policyومشاركة (ذوي املارفة وادلراية) مع صاكعناي القرار يف حوارات جادة لها اكعنااكةاها
ومشالكها النامجة عن هجل االثنني يف الكثري من جواكعنب املشلكة او املوضوع  .هجل الااكدمييني
للتفاصيل الاملية امليداكعنية اليت يايشها صاكعناي القرار والس ياة يني ويااكعنون مهنا  ،وهجل الاخريين
ابالبااد الشمولية للمشلكة واة باهبا املوضوعية وكعنتاجئها املتوقاة و ة بل مااجلهتا جذراي  .وتتامق

املشلكة وتتفامق عندما ينظر اي مهنام اىل كعنفسه وككعنه صاحب الرأي الاكرث صواب وان الطرف الخر
يتامل منه وعليه ان ينصاع اىل وهجة كعنظره  .فالتاصب يف الرأي و دون التفاعل مع رأي الاخر هام
الاصا اليت توقف جعةل التقدم  ،لالك الطرفني  ،واجملعمع ابحملصةل الهنائية .
للمزيد من املالومات عن الاالقة بني املالومة واملارفة والس ياةة ينظر اىل كورةات UNITAR
املوةومة ب Measuring the Progress of Societies— Statistics, Knowledge :
.and Policy: Understanding Societal Change

 - 3البحث اجلغرايف بني النظرية والتطبيق
 1 - 3البحث التطبيقي يف اجلغرافيا الاجامتعية
الكتشاف مبادئ التنظمي املاكين  ،ليس من الرضوري فقط ممارةة ادارة املشاريع املاككعنية
ولكن ايضا اعطاء اكعنااكةاها التجريبية وما متخضت عنه من كعنتاجئ وبكثافة  .ياين هذا ان الاملية
البحلثية يف اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية جيب ان جتمع بني املنظورين النظري و الاميل ماا وبشلك
متني ومتاكمل  .الشلك رمق ( )1يارض الاملية البحلثية يف اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية  .وقد كعنظم
الشلك حلقيا  ،والمنوذج يوفر وهجات كعنظر خمتلفة لاملية الربط هذه :
 اجلزء الايرس يدعى الاكعنااكس  ،حيث رتبت كعنتاجئ الاملية البحلثية كعنظراي  ،ومناذج كعنظريةجديدة ومفاهمي جديدة تس تحدث كعنتيجة املامرةة.
 والتضمني هو املدخل للمامرةة  ،اهنا يف الاادة حتويل للمارفة  ،بصيغة اةتشارات لرمسالس ياةة التمنوية عىل ةبيل امللثال .
 اجلزء الامين يضم الادارة احلقيقية للمشاريع عند املامرةة  ،يف ميادين الادارة الاقلمييةلتمنية قرية عىل ةبيل امللثال .
 والتقيمي يكون للبياانت اليت مت مجاها و تفسري كعنتاجئ حتليلها مبوضوعية وأماكعنة .وعند تقس مي الشلك من الاعىل اىل الاةفل  ،فان النصف الايرس يدعى النظرية  ،اي
الامل الااكدميي يف اجلاماات و املؤةسات البحلثية  .والنصف الامين حيث مت ممارةة املرشوع
فاليا  ،قرية او ورشة معل عىل ةبيل امللثال .
ومن الشلك تؤرشاحلدود بني النظرية واملامرةة  ،وابلشلك اليت :
 الاكعنتقال من املارفة اىل الفال (النصف الادىن)  ،عند بدء تنفيذ املرشوع خاصة ،التكيف اللثاين والتامل من املامرةة  .ياين هذا ان عىل الباحث ان يتامق يف احلياة الواقاية ويتامل
حمددات املاكن احلقيقية ويدركها .
 ويف النصف الاعىل  ،من الفال حنو املارفة  ،عىل الباحث ان يتأكد من مالحظاتهوحيولها اىل مقوالت كعنظرية .

 النصف الايرس الاعىل  ،التقيمي و الاكعنااكس  ،يضم مقاصد الامل النظرية  ،حيث يمتتفسري النتاجئ التجريبية وتوكيدها .
 النصف الامين الادىن  ،التضمني و الادارة  ،يشمل همام الامل التطبيقية ويه جزء من مايقصد به اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية  .ولكن عندما كعنتحدث عن اجلغرافيا الاجامتعية كامل  ،فان
هذا اجلزء الصغري من التضمينات والادارة ال يكون قادرا وحده عىل اكعنتاج مارفة علمية عن ما حدث
فاال عند املامرةة  .فاجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية تشمل مجيع قطاعات البحث املشار الهيا أكعنفا .
وياين هذا أيضا  ،أن الاةتشارة الس ياة ية لوحدها او ادارة مرشوع حبد ذاها ليست علام هنائيا .
ولكن وعند النظر اىل ما يقوم به اجلغرافيون الاجامتعيون التطبيقيون من احباث تاىن بتقيمي و
اكعنااكةات الواقع واحلوارات اجلادة الفاعةل مع املانيني .
شلك ()1
عالقة النظرية ابلتطبيق

 – 3الهوة الفاصةل بني النظرية واملامرةة
ان غياب التقيمي و املشاريع البحلثية الاكعنااكة ية (التفاعلية) يف اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية
وراء وجود الفاصل الكبري بني النظرية واملامرةة واىل النقص يف الامنذج النظرية  .والسؤال اذلي
يطرح  :كيف ميكن تفسري مجيع النتاجئ التجريبية ذات الصةل ابدارة التخطيط املاكين ؟ وابلطبع هناك
مدى واةع من الامنذج النظرية ملاطيات ماينة  ،مثل االتصاالت  ،الادارة  ،التمنية الاقلميية ،
التنظمي ،او معلية التامل  .ولكن مجيع هذه النظرايت غري قادرة عىل تفسري ماذا حيدث فاال عندما

كعنطبق املارفة اجلغرافية  .فالفاصل بني كعنتاجئنا التجريبية و الاحامتالت النظرية للتفسري كبري جدا .
والاكرث من هذا  ،فان احلاالت املمزية احلقيقية  ،والاحداث ومشاريع التمنية ال ميكن تفسريها وال
توقاها يف اية كعنظرية  .وللتوضيح كعنارض مثالني .
 يريد الباض من اجلغرافيني القيام مبشاريع تمنية الزراعة اقلمييا  .ومن اجل احلصول عىل ادلمعاملايل من احلكومة علهيم وصف املشال الرتكيبية ابلتفصيل  .وعند عرض املشال مجياها عىل
املزارعني ،والادارة الاقلميية  ،يكون رد الفال الغضب وذكل الهنم ياتقدون ان حتليل اجلغرافيني
يقلل من مساعهيم و يبخس هجودمه  .وبدون ادلمع من احلكومة يصاب الاعرتاف ابملرشوع وقبوهل.
فاي كعنظرية تتوقع مثل هذه النتيجة ؟
 مثال أخر  ،يقوم باض اجلغرافيون ابملرشوع هبدف اجياد اهامتما اقلمييا ماينا  ،ذلكليتصلون مبحطة الاذاعة الاقلميية والسؤال عن اماككعنية تااوهنم ماهم  .ومن خالل الاجامتع الاول ،
يكون مدير احملطة مرسور جدا ويقدم باض تجاالت التااون بنفسه  .وباد ثالث اةابيع  ،وخالل
الاجامتع اللثاين يرصح ابكعنه غري راغب يف التااون  ،مفاذا حدث ؟ لقد عمل ابهنم قد طلبوا مساعدة
حصيفة حملية  ،موقفه مهنا غري ودي  .وايضا اي النظريات تتوقع مثل هذه املشلكة .
يف الواقع ان هذين امللثالني البس يطني يارضان تنوع املشال يف ادارة املشاريع املاككعنية  ،وال
جند عالجا لها يف اي كتاب مهنجي  ،رمغ ان مجيع الااملني يف اجلاكعنب التطبيقي يارفون هذه املشال.
ويه ليست متفردة احلدوث  ، unique ،فاي كعنظرية ترشهحا ؟ فالفاصل بني الاش ياء اليت كعنقوم هبا
تكل اليت ميكن تفسريها كبري جدا يف اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية  .ذلا فاكعنه اكرث من رضوري التقدم
ابجتاه وضع اةس كعنظرية للجغرافيا الاجامتعية التطبيقية .
تاليق  ،املامرةة الاملية للمارفة اجلغرافية وحتويلها من مارفة كعنظرية اىل فال ميادي وضع
اجلغرافيني عىل احملك  ،اما التقوقع يف قاعات مغلقة مع الطلبة والزمالء  ،او الاكعنفتاح عىل اجملعمع
ودراةة مشالكه والتاامل مع مؤةساته ملااجلة هذه املشال ،وابلتايل الاكعنغامس يف دوامة مدى توافق
النظرايت الرصفة اليت غرفوها مع الواقع وما جيري فيه فاليا  .تاكس كعنتاجئ مثل هذه املامرةات ،
وبقدر تاقدها و حدة مشالكها وقساوها مساحة الهوة الفاصةل بني النظرية والتطبيق وجحمها  .ويف
الواقع اهنا معيقة الة باب كلثرية ال تجال ذلكرها هنا  .ولكن رأب هذا الصدع ال مندوح منه  ،وبدون
القيام بذكل تبقى اجلغرافيا متخلفة غري انفاة للمجعمع  ،ويبقى املانيون من غري اجلغرافيني يف دوامة
مااجلة مشلكة ماككعنية بطرق ال ماككعنية  .فدور اجلغرافيني هنا هو اكرث من تأطري املشلكة او املرشوع
ماككعنيا  ،بل حتليل ابااده املاككعنية موضاا و موقاا  .موضاا مضن مساحته املاككعنية  ،وموقاا مضن اطاره
اجلغرايف وعالقاته مبا حييط به  .وتوجه الالوم مجياا حنو التطبيق  ،وحنو التاكمل مع باضها الباض ،
وحنو الاخذ ابلباد املاكين يف دراةة املشالكت ومااجلهتا  ،يلزم اجلغرافيني (أكرث من غريمه) اخلوض
يف مارتك املامرةة و التأهل لها علميا وتقنيا وكعنفس يا .

 - 4حنو كعنظرية املامرةة
 1 - 4اكرث من مشال جتريبية  :قياس التغريات املاككعنية
وابالضافة اىل مجيع التحدايت املشار الهيا أكعنفا  ،فاملشلكة اللثاكعنية ترتبط ابملناجه التجريبية .
فلتحليل مشاريع التمنية املاككعنية  ،ال يكون الوصف اكفيا  ،وياعمد جناح املرشوع او فشهل عىل الاديد
من الاوامل  ،ولهذا السبب فان القيام بتحليل جترييب تفصييل رضوري جدا  .ولكن اذا اريد مجع
بياانت عن ما حيدث فاال عند ادارة املرشوع ،وجنهل ماذا كعنقيس  ،تركيبة ش بكة الامل ؟ عدد
التاارضات ؟ اكعنواع االتصاالت ؟ اكعنواع القرارات ؟ ام مدى املوارد  :مثل الوقت أو النقود ؟ وما
هو املمزي والرضوري لنجاح املرشوح ؟ ويضاف اىل ذكل  ،اجلهل بطريقة القياس  ،هل من خالل
املقابالت مع الفاعلني  actors؟ أم من مالحظات ورشة الامل وما يعمخض عهنا ؟ ام بتحليل واثئق
ذات صةل ابملرشوع ؟ وبدهييي فاكعننا مل خنترب حلد الان اية مؤرشات الدارة التخطيط املاكين وال
مالحظات كعنظرية جغرافية اجامتعية .
 2 - 4اطار الاكعنااكس
ليس اكفيا للجغرافيني التطبيقيني ان يقوموا ابحباث تطبيقية  ،فالقمية الاةاس لهذا املنحى
تتطلب ربط كعنقدمه ابملناظرات الفكرية ( . )Pacione 1999, p. 2والسؤال هو  :ملاذا كعنظرايتنا غري
قادرة عىل تفسري او حىت توقع ظاهرة حقيقية ؟ واجلواب جنده يف كعنقص يف النظرايت والامنذج ،
وكذكل يف عدم كفاية الامنذج التجريبية  .وملااجلة هذه املشال النظرية والتجريبية فنحن حباجة اىل
"اطار الاكعنااكة ية" (شلك رمق  . )2ومن الشلك ميكن مالحظة  ،والقيام ب-:
 مقاركعنة كعنظامية مجليع النتاجئ التجريبية مع الاماكانت النظرية للتفسري بقصد حتديد الفروقاتالنظرية يف التفسري مع النتاجئ التجريبية .
 وهذه الفروقات تفرس يف حوار اكعنااكيس تفاعيل . وهذه يه الطريقة الوحيدة لتطوير كعنظرايت افضل و مناجه جتريبية احسن .التاليق  :ابعامتد كعنظرايت تاىن ابالتصالية  ،السلوك  ،وصناعة القرار  ،واة تخدام مناذج يف
الادارة  ،يف التنظمي  ،ويف الش باكت عند ممارةة التجربة يمت حتديد الفروقات وحتليلها  .وعند تفسري
كعنتاجئ التحليل تفاعليا (مارفة اكعنااكةاته عىل الواقع ومن خالل احلوار مع املانيني) يمت تشخيص احلاةل
(املشلكة)  ،وحيامث متارس معلية ادارة التغيري وتوجهيه حنو انمزاةل الفروقات حيهنا حتدث (املااجلات).
تؤدي هذه الاملية يف حمصلهتا الهنائية اىل اعادة كعنظر يف النظرايت واملناجه السابقة واجراء تاديالت
او صياغة بدائل  .بابارة اخرى  ،وضع تصممي جترييب خيضع لالختبار وما قد ينجم عنه من تنظري
ومناجه جديدة  .وهذا ميكن تسميته بداية وضع كعنظرية املامرةة  ،حيث تطور النظرايت و املناجه
الاصلية يف ضوء حوارات تفاعلية مع املانيني تؤدي ابلهناية اىل اخلروج بأةس كعنظرية و مناجه جديدة
تربط النظرية ابلتطبيق من خالل املامرةة الاملية .

شلك ()2
شلك الاكعنااكةات

 3-4منظور حبيث
ان املنحى املوصوف أكعنفا للجغرافيا الاجامتعية التطبيقية ياىن ابلفوىض و التنظمي  ،حيث
ينظر اىل الامناط الاعتيادية واليت تتكرر يق بيئة اجامتعية  -ماككعنية ماقدة جدا  .اكعنه منحى متادد
التخصصات الالمية جيمع وهجات كعنظر علمية خمتلفة لظاهرة ماينة يف بوتقة املامرةة  .واكعنه قريب جدا
من مبادئ التنظمي اذلايت يف املاىن الاجامتعي  .وال خالف عىل اكعنه من الصاب اجياد تفسريات
للسلوك الانساين  ،وعىل كعنظرايت اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية ان همت ابفاال الناس وتقرن ذكل
ليس ابالة باب بل ابلقلب ايضا ) . (Hasse 1999وهذا املنحى النظري اجلديد للجغرافيا الاجامتعية
التطبيقية هو البداية  ،وهناك معليات حبلثية تؤكد عىل ان هذا مسار يس تحق االتباع  .فهناك احباث
قيد الاجنانمز يف جاماة اوكس تربك  ،اثنني مهنا ةتنجز قريبا.
البحث الاول حيلل امناطا ماينة لصناعة القرارات عرب عدد كبري من مشاريع التمنية الاقلميية.
والنتاجئ تشري اىل ان جناح املشاريع اوفشلها ياعمد بدرجة ما عىل الامناط الاعتيادية املانية بصناعة
القرارات  .وحتدث هذه الامناط بشلك منتظم يف مشاريع التمنية املاككعنية ). (Conrads 2003
ومرشوع البحث اللثاين حيلل مناذج يف ادارة الش باكت وتنظميها  .تويح النتاجئ ابن الاديد من

الاحداث و احلاالت اليت تبدو متفردة  ،لها اة باهبا الاكمنة يف تفاعالت الامناط الاعتيادية  .و
حتدث امناط التواصل بشلك منتظم يف مشاريع التمنية املاككعنية ). (Huber 2003
تاليق  ،احصائيا  ،ل حدث  eventيتكرر ايخذ منطا من التونمزيع  .والاحصائيون درةوا
التونمزياات وحددوها (بواةون  ،ثنايئ  ،طبياي  ،اتيئ)  ،ولهذه التونمزياات ما يقابلها ماككعنيا طاملا ان
احلدث يتكرر ماككعنيا  .فطبياة تكراره و جحمه (عدده) حيددان كعنوعه  ،اي منطه املاكين  .ومن انحية
املهنج السلويك يف اجلغرافيا اذلي تطور كلثريا منذ ة باينات القرن املايض وادبياته ال حرص لها وال
عد  ،بدء من دراةة ةلوك التبضع  retailing geographyاليت ربطت بني املاكن و احلاةل الاائلية
و الاقتصاد وصناعة القرار عىل املس توى املس هتكل واملنتج واخملطط  .واملهنج السلويك احد مناجه
اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية  ،وذكل لن السلوك امجلاي ببصامته املاككعنية من موضوعات اجلغرافيا
ذات الصةل امحلمية ابلتخطيط املاكين .
 - 1النتيجة
عىل الرمغ من ان مرشوع التمنية يبدو متفردا بذاته  ،اال ان الاديد من احداثه متطابقة  ،تشري النظرة
الالمية التفصيلية اىل وجود امناطا اعتيادية و مبادئ مكررة حتدث يف مجيع املشاريع (ينظر
 ) Dörner 1992ولفهم الواقع والارتقاء ابةرتاتيجيات التمنية (حنو اةتشارات ة ياة ية افضل ،
مثال) ،من الرضوري اختبار وتفسري هذه الرتاكيب و الامليات  .وكعنتاجئ قمية لبحوث رصينة اوحضت
اماككعنية اجياد تراتب يف هذه الفوىض و حتديد الضوابط ابجتاه صياغة " كعنظرية املامرةة" .
ولكن  ،اجامال  ،فهذه يه اخلطوة الاوىل حنو اجياد ماايري ادارة املشاريع التمنوية وتنظميها .
يف الواقع  ،تويح النتاجئ الاولية ابكعنه حتت ةطح الواقع املاقد هناك امناطا اعتيادية تتكرر ويه اليت
تفرس ةلوكنا يف بيئة التمنية املاككعنية  .ويتوقع أن حيدث تقدم اكرث ابة تخدام كعنظم املالومات اجلغرافية
لتجس يد مشاريع التمنية املاككعنية  .ولكن مانمزال هناك الكثري املطلوب حتقيقه  ،والاديد من الاة ئةل
مطروحة تبحث عن اجابة  .ويف اخلتام  ،فان حتديد ماايري الادارة تتقدم خطوة خبطوة  ،ولكن
والجل احرانمز تقدم يف اجلغرافيا الاجامتعية التطبيقية مفن الرضوري حتقيق تقدم يف معلية صياغة
"كعنظرية املامرةة" وتطويرها .
تاليق ختايم  ،باد اكعنتقال اجلغرافيا من مرحةل املالومة اىل مرحةل املارفة الالمية  ،فاكعنه ال
حيق للجغرافيني ان يقفوا مكتويف الايدي يتطلاون اىل مرحةل الفال (املشاركة الفاعةل يف رمس
الس ياةات وصناعة القرار) دون أن يتأهلوا علميا وتقنيا وهمنيا لهذه املرحةل املهمة جدا واليت ةتنقل
اجلغرافيا كامل كعنقةل كعنوعية  ،وتضاها عىل قدم املساواة مع الالوم الاخرى اليت دخلت الالفية اللثاللثة
باتاد مناةب  .وبدون هذه املشاركة الفاعةل يس تحيل صياغة كعنظرية املامرةة .

ولنظم املالومات اجلغرافية دور ابرنمز يف تسليح اجلغرافيني باتاد (تقنيات حتليلية) تساعدمه
يف ةرب اغوار امعق من السابق يف موضوعات اككعنت املارفة فهيا منحرصة ابلوصف  ،و اكتساب
مارفة اكرث مشولية وخربة حبلثية – همنية أمعق من خالل الربط بني موضوعات  Themesماينة
وحتديد الامناط املاككعنية اليت تشلكها هذه املوضوعات مع باضها الباض  ،و جتس يد وجتس مي الظاهرة
قيد ادلرس وما ميكن ان تكون عليه طبقا الحامتالت ماينة يف املس تقبل القريب  .ويتوقع ان يؤدي
الاة تخدام الواةع واملكثف لتقنيات كعنظم املالومات اجلغرافية من قبل اجلغرافيني وصاكعناي القرار
(قواعد البياانت املاككعنية – احلكومة الالكرتوكعنية) اىل طفرة علمية يف اجلغرافيا والادارة وصناعة
القرار.
وعيب مشني عىل اجلغرافيني ان يتخلفوا عن هذه التظاهرة الالمية – احلضارية  ،فاجلغر افيا
كامل عىل احملك يف الوقت الراهن ،اهنا امام مفرتق طرق  :بني احلياة الالمية املاارصة أو الانزواء يف
ركن انء والاكعنتحار ختلفا  .وعىل اجلغرافيني أن ال يكتفوا بتقدمي املالومة وتبويهبا و جتميل صيغة عرضها،
بل التامق يف حتليلها و مناقشة ما حتويه من ماان واشارات غري مرأية للشخص الاعتيادي ،
واملسامهة الفاعةل يف صياغة الس ياةات وصناعة القرارات الوقائية والاالجية و مراقبة monitoring
التغريات الاجامتعية والبيئية  ،فهذا واجهبم الوطين – الالمي  .هبذه الصيغة (التطبيقية) فقط تتطور
اجلغرافيا وتتقدم يف ميادين املارفة و البحث الالمي  ،وترتقي ةمل الامل لتاود ملكة كام اككعنت توصف
يف نمزمن ما .
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