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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 دلـيـل الـدراسـة الـمـيدانيـة في الجـغـرافـيا

 الـمـقــدمــــة             
 

 الجغرافيا ليست معلومات مسطرة عن الدول والبلدان ، وهي ليست 
ليها لقبها ، انها خرائط تضاف الى الكتب لزيادة حجمها ولتضفي ع

يت و الـمحلة و القرية والـمدينة  والبلد ث نعيش ، في البيموجودة معنا ح
والعالم والكون . انها الـهواء والـماء واالرض واالنسان و النجوم . انها ما 
يفكر به الجميع سواء اكانوا مـختصين بالجغرافيا ام ال . فجميع قراراتنا 
اليومية ذات بعد مكاني ، والجغرافيا هي دراسة التباين الـمكاني لكل 

 لحياة  )الـمشار اليها آنفا( .متطلبات ا
 املقد بدأت الجغرافيا وجودها كمعرفة وكعلم في الـميدان )و           

زالت( ، ولكن عشاق الغرف الـمغلقة قتلوا أعـز شيء فيها ، )جوهرها 
العملي التطبيقي( ، بـجعلها حبيسة الجدران  ، سامـحهم هللا على فعلتهم 

 قد تعودت على للمة الغرف ولم تـخر  هذه . واألدهى واألمر ان اجياآل
الى الـميدان لترى الجغرافيا في وضح النهار في الجوار . لقد جعلت 
السفرات العلمية  للتنزه والنلر الى الطبيعة دون استجالء معانيها 
الجغرافية . تعرفت على الجغرافيا في القاعة وتـجاهلتها خارجها نتيجة 

 الـمنهجي و العلمي . -ملي العقصور في التوجيه والتدريب 
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ان تدريس الجغرافيا بصيغة معلومات تـحفظ ذهنيا دون تلمسها  
ميدانيا  ال يفقدها قيمتها كعلم فقط ، بل يـجعلها عقيمة ال حاجة الضافتها 
الى الـمواد الدراسية ألنها مضيعة لوقت التالميذ و الطلبة وضياع جهد 

هذه الطريقة من التعليم شائعة في  الـمعلمين والـمدرسين . وفي الواقع ان
الدول النامية فقط ، اما في الدول الـمتقدمة فيعد التدريب العملي و 
الـميداني جزء اساسيا من البرنامج التعليمي ومن صلب متطلبات نيل 
شهادة الدراسة الثانوية . ونلرا لجهل العديد من حملة الشهادات العلمية 

، اساسيات العمل الـميداني ، لذا  فقد جاء  العليا  ، )في الدول النامية(
تدريس الجغرافيا في جامعاتها امتدادا لسياقات تعليمها في الثانوية . تعليم 
مقصور  وغير ناجز ، وحيث ال يليق باستاذ الجامعة ان يـخـر  الى 

 الحقل وتتسخ مالبسه وتقل هـيبـته .
لنيل شهادة عليا يشار ويزداد األمر سوء  بكتابة بـحوث معمقة           

فيها الى قيام الطالب بدراسة ميدانية ، وعند مناقشته تتضح االخطاء 
الفادحة التي وقع بها جراء الجهل في قواعدها وأسـسها ، واتباعه اسهل 
الطرق في تسطير معلومات يصعب التحقق من صحتها و دقتها ، مـما 

لبدايات خاطئة ، يؤدي الى الغاء  أية فائدة مرجوة من دراسته . فا
والـمـدخالت غير صحيحة وبالتالي النتائج مرفوضة بكل ضوابط مناهج 
البحث العلمي . ولكن الشهادة تـمنح ، ويقوم حاملها بالتدريس في الجامعة 
وفق السياقات الخاطئة التي تعودها ، وقد يـحصل على موقع قيادي 
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ال يعرف منه اال لسبب ما ، وحينها يكون سادنا على )باب العلم( الذي 
 النزر اليسير . 

لقد جاء هذا الـمؤلف نتيجة الـمعايشة اليومي للمشكلة الـمشار اليها  
في اعاله ، انه مقترح دليل قد  يساعد الـمعلمين والـمدرسين والباحثين في 
انـجاز االعمال الجغرافية من تعليم و بـحث بصورة افضل من الحال 

لم اآلخر قد سبقنا في هذا الـمضمار وتـجاوز الراهن . ومـما يؤكد ان العا
الـمرحلة التي الزلنا نتخبط فيها ،  هو قدم الـمصادر الـمعتمدة لندرة 

 الكتابات الحديثة في موضوع الدراسات الـميدانية  . 
ركزت الكتابات الحديثة  على تقنيات التحسس النائي وليس التلمس  

، أوآل . وقد ال يعرف البعض نتلمـسالـميداني ، و لكي نتحسـس عـلينـا أن 
ان فهم نتائج التحسـس النائي مبني على الـمالحلة والدراسة الـميدانية . 
فكيف نتحسـس عن بعد االرض التي نعيش عليها قبل أن نتلمسها 
ونالحلها عن قرب ؟ انهما وجها عملة واحدة هدفها استيعاب ما يـجري 

ت دورة العلم الى الدراسة الـميدانية في البيئة التي نعيش فيها . ولقد عاد
 التي لم نبدأها بعد . 

ومن أجل تـحقيق نقلة نوعية في فهم الجغرافيا وتدريسها           
بالصورة العلمية الصحيحة ، من الضروري ان تكون البداية  : دراسة 
جغرافية الـمدرسة نفسها ، موقعها ، مـخططها ، توزيع سكن طلبتها ، مهن 

مصدر الـماء ، ...... الخ )كل ما يتعلق بالبيئة الـمحلية طبيعيا  ذويهم ،
وبشريا لجلب انتباه التلميذ اليها والى العالقة بينها واهمية كل منها( . وأن 
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ال نتطير عندما تتسخ الكتب من تراب الـمدرسة والـمحلة اثناء الربط 
. فالعلم ال  العملي بين الـمعلومات الـمنضدة في الكتب والواقع الـمعاش

 يرتبط  بالياقات البيض ، بل بالعمل والتفكير الـمنهجي الـمنلم .
عاني من نقص في الـمكتبة أرى من واجبي ، كجغرافي ي          

، وخلل في مناهج تدريس الجغرافيا ، ان اقدم مقترحات لتطوير العربية
 واقع الجغرافيا ، علما ومنهجا دراسيا . 

تضع العديد من اقسام الجغرافيا في الجامعات   : الـمـقـترح األول - 1
مادة للتدريس تـحت عنوان "أقليم خاص"  كموضوع لطلبة الدراسات العليا 
او كموضوع اختياري لطلبة الشرف . وبـما ان لكل جامعة اقليمها 

 الوليفي الخاص بها  ، لذا توجب عليها دراسته بعمق و تفصيل .
قليم الخاص مرتبطا باالقليم الوليفي الـمقترح  ان يكون موضوع اال 

من استاذ واحد ، كل ضمن  للجامعة ويشترك في تدريسه اكثر
. وبالتاكيد فان الجانب العملي والدراسة الحقلية هما القاسم اختصاصه

الـمشترك بين جميع فروع الجغرافيا لكي يفهم الطلبة الصلة الحقيقية بين 
ليم . او بعبارة أدق ، استيعاب جوهر العوامل البشرية والطبيعية  في االق

الجغرافيا وفلسفتها من خالل دراسة االقليم الخاص . من الضروري عند 
اقرار تدريس الـموضوع ، وضع خطة للدراسة الـميدانية تتوافق مع مفردات 
الـمنهج ، وان يكون الجانبين النلري والعملي متالزمين بدون فاصلة 

 لهدف من تدريس الـموضوع .زمنية تؤثر على تكاملهما  وا
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تطويرا للمقترح األول ، واستكماآل للفائدة من  الـمقـترح الثانـي : - 2
تطبيقه ، وبعد تدريس االقليم الخاص لسنتين على االقل ، من الضروري 

 Practicalتأليف كتاب بعنوان " الجغرافيا العملية ألقليم .....   
Geography for Region كتاب تفاصيل العمل " . يشمل هذا ال

الـميداني و متطلباته مع مستلزمات التوضيح من مـخططات ورسوم 
وصور وخرائط . ومن الضروري جدا ان يضم مـجموعة من االسئلة مع 
كل مستلزم توضيحي ، وتـمارين عملية في نهاية كل فصل ، وايضا 

لمي مقترحات لدراسات تكميلية مع تـحديد مواقعها . الـهدف توفير مرجع ع
عن االقليم ، ودليل عمل لـمدرسي الجغرافيا في ثانويات االقليم ليقوموا 
بدورهم بتدريب طلبتهم على دراسة الجغرافيا ميدانيا . و بتغطية جميع 
تراب البلد بدراسات جغرافية عملية ميدانية تطبيقية  ، عندئذ تعاد كتابة 

د معلومات جغرافية القطر بصيغة جديدة تكون  اكثر فائدة من مـجر 
منضدة للحفظ واالستلهار في االمتحان  . في هذه الحالة تكون الشهادة 
في الجغرافيا ذات قيمة و معنى وطني ، ويكون لـموضوعها صدى وقبول 

 في نفوس الجميع .
وضع مرشد او دليل عمل لـمعلمي و مدرسي  الـمقـترح الثالث : - 3

القيام بـممارسات عملية  الـمواد االجتماعية في الثانويات يساعدهم في
مـيدانية تطبيقية لـما ياخذه طلبتهم في الـمنهج الدراسي ولكل سنة من 
سنوات الدراسة الثانوية . وفي الوقت نفسه من الضروري ان توفر 
مديريات التربية مستلزمات الدراسة الـميدانية ، بـما فيها اماكن االقامة 
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مة اجتماعية في الريف( ، )مـخيمات كشفية و مراكز شباب ومراكز خد
وخرائط وادوات قياس واجهزة مـختبرية وغيرها . وان يقوم الـمشرفون 

 التنربويون بـمتابعة التنفـيذ مـباشـرة .
أن تضم كتب الجغرافيا الـمنهجية )مدن ،   الـمقـترح الـرابع : - 4

جيمورفولوجيا ، ... الخ( تفاصيل عن أسـس الدراسة الـميدانية ذات 
القة و مستلزماتها . وأن تتحدد مفردات العمل الـميداني وبرمـجته لكل العـ

موضوع ومادة منهجية في بداية كل فصل دراسي ، واعطائها االهمية 
التي تستحقها . يؤشر التقصير  من عدمه في الجانب العملي الـميداني 
في هذه الـمواد  درجة جدية التدريسي في تدريب طلبته على الربط بين 

نلرية والتطبيق ، بين الواقع الـمحلي والتنليرات الـمستوردة  ، ويعتمد ال
 هذا في التقييم السنوي الداءه الوليفي .

تعمد الكثير من اقسام الجغرافيا الى توجيه   الـمقـترح الخامـس : -  5
طلبتها لكتابة بـحوث لنيل الشهادة الجامعية االولية . وهذه مـمـارسة عملية 

بط بين مـجموعة من الـموضوعات التي درسها الطالب ، مثل : مـمتازة تر 
االحصاء والتقنيات الكمية ، مناهج البحث العلمي ، موضوع البحث . 
وتاتي هنا اهمية ان تكون الدراسة ذات طابع مـحلي  بـمـمارسة ميدانية 
صحيحة  وفق السياقات االصولية . ويفضل ان تكون للقسم العلمي خطة 

ملة  يقوم التدريسيون بتنفيذها من خالل مشاريع بـحوث طلبة بـحثية متكا
السنة النهائية . أي ، وضع برنامج علمي لـمسح ميداني شامل لالقليم 

 الوليفي للقسم والجامعة .
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من الضروري جدا ان يكون في الـمكتبة   الـمقترح السادس : - 6
ا : تعليم ، الشخصية لكل جغرافي )بغض النلر عن الـمهنة التي يـمارسه

تـخطيط ، .... الخ( كتاب يرجع اليه حيثما يـحتا  الى مـمارسـة عـملية 
الختصاصه . والكتاب الراهن ال يفي بالغرض ، ألسباب كثيرة ، 

 -الـمطلوب ان يشمل الكتاب الـمقترح الـموضوعات االتية :
 ( مـبادىء الـمساحة العملية البسيطة ،1)
 ائط وسبل تـحديث معلوماتها ،( قراءة مـختلف انواع الخر 2)
 ( مبادىء الجغرافيا العملية ،3)
 ( مبادىء دراسة ملاهر سطح االرض ،4)
 ( تقنيات مسح استعماالت االرض الحضرية والريفية ،5)
 ( األسـس العلمية ألخذ العينات و معالجتها ،6)
 ( تقنيات تـحليل التربة ميدانيا ومـختبريا ،7)
افية لـمعالجة البيانات الـمختلفة )سكان ، نشاط ( التقنيات الكارتوكر 8)

 اقتصادي ، .... الخ( ،
 ( تقنيات تقييم كفاءة الخدمات العامة ، شبكة النقل وغيرها ،9)
 ( تقنيات تـحليل االنـماط الـمكانية لتوزيع الـمستقرات البشرية ،10)
ميع ( الربط بين التحسس النائي والتلمس الـميداني واالستفادة من ج11)

لفهم مايـجري على سطح االرض وملهرها  التقنيات ذات العالقة  
 الطبيعي والذي صنعه االنسان .
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من الضروري ان يشترك في تاليف هذا الـمرجع الـمهم عدد من  
الـمختصين في فروع الجغرافيا الـمختلفة ، وان يكون غنيا بكل ما يوضح 

ـحت عنوان : موسوعة خطوات العمل واجراءاته و مستلزماته . وليكن ت
الدراسة الـميدانية في الجغرافيا ، ولتتحمل الجامعة العربية ، امانة مـجلس 
الجامعات العربية ، اتـحاد الجغرافيين العرب ، منلمة التربية والعلوم ، أو 
أية مؤسـسـة تعتقد ان من واجبها الوطني والقومي والعلمي اصدار مثل 

 هذا  الـمؤلف . 
اضافة مـادة دراسية تـحت عنوان " الجغرافيا   السابع : الـمقـترح - 7

العملية والـميدانية " تدرس فيها مـفردات الكتاب الـمشار اليه في الـمقترح 
السابق . وفي حالة وجود الكتاب فانه يعتمد منهجيا لهذه الـمادة . ومن 
  الـمهم جـدا أن ال يبقى تدريس ماهو ميداني حبيس القاعة بل ان يـخـر 

الى مكانه االصلي ، الى حيث ينتمي ويترعرع ، الى حيث يتنفس الطلبة 
الصعداء بعيدا عن رائحة الجدران الـمقرفة ، الى حيث يتعلمون بانفسهم 
دون اعطائهم جرعات )العلم( بالـملعقة كدواء  غير مـستسـاغ الطعم و 

 الرائحة  .
ت ، يكون لزاما بتوفر مراجع عن الدراسة الـميدانية في الـمكتبا    

على الباحثين اعتماد االسـس العلمية الصحيحة في دراساتهم وبـحوثهم ، 
وتصبح الفائدة مـمكنة من الكم الهائل من البحوث والدراسات  لتوفر 
عناصر الثقة في نتائجها . وبتدريب طلبة الجامعات على تقنيات الدراسة 

حامل الشهادة الجامعية  الـميدانية ، وتوفير مستلزمات القيام بها ، يصبح
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االولية في الجغرافيا مؤهآل لخدمة بلده بصورة صحيحة من خالل 
اختصاصه ، وتكون البيئة التي يعمل فيها مـختبره و االطلس الذي يعتمده 
في حياته الـمهنية و اليومية . في هذه الحالة تزداد احتماالت وضع 

ويكون للتعلم لذة و نلريات علمية من الواقع وال حاجة الستيرادها ، 
راغبين ، ويتداعى الخوف من االمتحان ، وتقل احتماالت الغش فيه . 
التعود على الغش اخطر االمراض االجتماعية التي يتعلمها االبناء من 
الـمدرسة . فقد اتـجـه الطلبة الى الغش الجبارهم على حفظ معلومات ال 

عرفة ذاتيا ، لذا يعتزوا  يفقهون كنهها ، بينما في الـميدان يكتسبون الـم
ويتمسكوا بها ، لقد اخذوها ولم تعط لهم . فطريقة التعلم الخاطئة لها 
انعكاساتها السلبية الخطيرة على مستقبل البالد . وما نعيشه من تدني في 

 الـمستوى العلمي مثال حي لـهذه الحقيقة الـمرة . واللـه ولـي التـوفـيـق .
 
 
 
 

 الكيالني عـمر أ.د. مـضـر خـليل     
     

 
 
 



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

12 

 

 المحتويات
 

 المقدمة  -
 الباب االول : االطار الفكري للدراسة الميدانية  -

o الفصل االول : الجغرافيا بين التعليم والتدريب 
o الفصل الثاني : اسس االستبانة والمقابلة و ضوابطهما 
o الفصل الثالث : قراءة الخارطة و تحديث معلوماتها 

 صائص مجتمعهاالباب الثاني : العينة وخ -
o الفصل الرابع : االسس العامة 
o الفصل الخامس : العينة العشوائية 
o الفصل السادس : العينة الطبقية 
o الفصل السابع : عينات متعددة المراحل 
o الفصل الثامن : عينات غير احتمالية 
o  الفصل التاسع : العينات المكانية 

 الباب الثالث : الدراسات البشرية الميدانية -
o عاشر : برامج الدراسة الميدانية في المدينةالفصل ال 
o الفصل الحادي عشر : دراسة البيئة الريفية ميدانيا 
o الفصل الثاني عشر : دراسة المعامل والمصانع ميدانيا  
o الفصل الثالث عشر : دراسة النقل والمرور ميدانيا 

 الباب الرابع : الدراسة الميدانية للطبيعة -



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

13 

 

o اهر سطح االرض ميدانياالفصل الرابع عشر : دراسة مل 
o الفصل الخامس عشر : دراسة التربة ميدانيا 
o الفصل السادس عشر : دراسة االنهار ميدانيا 
o  الفصل السابع عشر : دراسة لواهر الطقس ميدانيا 

 المصادر والمراجع  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

14 

 

 بسم اللـه الـرحـمـن الـرحـيـم 
 الباب األول : الفصـل األول 

 بيـن التـعليـم  و الـتدريــب الجـغـرافـيـا  

  

 الـمـقـدمـة  : - 1 
الحس الجغرافي رفيق االنسان منذ بدء الخليقة ، فانسان العصور  

القديمة قد اهتم في تحديد اماكن وجود الحيوانات التي يصطادها ، ورسم 
مواقع تواجدها على جدران الكهوف . لقد شاهد الواقع و وثق الحقائق 

ران الكهوف . انه اول توثيق تاريخي جغرافي علمي التي عرفها على جد
يعمله االنسان . ومع لهور المدن و الدول ، كانت الرحالت التجارية 
وسيلة لجمع المعلومات عن االماكن االخرى . كذلك كانت الغزوات 
والحروب ورحالت طلب العلم والحج ، جميعها رحالت مزدوجة الغرض ، 

مات ونقل صورة عن المشاهدات في العالم هدفها غير المعلن جمع المعلو 
اآلخر . وقد امتزجت الحقائق مع الخيال  والخرافات واالساطير ، 
وصيغت قصص شيقة يجتمع لسماعها الكبار و الصغار . وكانت 

 المشاهدة الميدانية هي الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات الجغرافية .
نايا االنسان تبرز مع تبقى غريزة االكتشاف )الفضول( دفينة في ح 

كل طارىء ومستجد ، ومع كل تبدل يحدث في الواقع المألوف لديه . 
وهذه الغريزة فطرية تولد وتنمو معه ، فالطفل يألف غرفته وال يتقبل الجديد 
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بسهولة . وبمجرد تعلمه الزحف يتحرك نحو االشياء التي كانت تثير 
لر تحت السجاد و فضوله و ممنوعة عليه ليكتشفها بنفسه . فهو ين

الوسائد و الكراسي و خلفها بحثا عن ال شيء وعن كل شيء . انه يريد 
 ان يتعرف على البيئة المحيطة به بنفسه دون تدخل من احد .

وقد نلمت الدول منذ االزل عمليات المسح الميداني واكتشاف  
المناطق االخرى ، االغريق ، الرومان ، رحالت الفايكنك ، حركة 

ت العالم الجديد و مجاهل افريقيا ومنابع النيل . وكان الخرا  اكتشافا
يجمع على اساس مسح ميداني ، وكذلك  تحدد مواقع المدن واالمصار 
واالبار . وبعد الحرب العالمية الثانية ، ونتيجة التوجهات التطبيقية في 
العلوم المختلفة ، ولغرض مسح الموارد الطبيعية والبشرية واعمار ما 

ه الحرب والتبدالت الحاصلة في التقنيات االنتاجية و الطاقة دمرت
المستخدمة ، ومن اجل رسم وتنفيذ السياسات التنموية فقد اصبح المسح 

يجب التدرب على استعمال  الميداني ركيزة للعمل العلمي و المهني
. وعلى هذا االساس ادرجت مادة الدراسة الميدانية ضمن مفردات و تقنياته

 المناهج الدراسة وعلى مختلف المستويات .متطلبات 
ح القمر هدفه اكتشاف كوامن اليس نزول االنسان على سط          
؟ اكتشاف ماال يمكن رؤيته من على سطح االرض ؟ وما الهدف االرض

من تطوير تقنيات التحسـس النائي )االستشعار عن بعد( اال تؤكيدا على 
ق التي نعيش في كنفها ونراها يوميا هذا ؟ لنتعلم تقنيات اكتشاف الحقائ

دون ان ندركها ؟ لنتعامل مع العالم الداخلي و الخارجي بحس جغرافي 
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فطري مؤطر باالسـس النلرية التي حفلناها دون ان نعي معانيها او 
 اهميتها لحياتنا اليومية .

 ففي بريطانيا اوجدت وزارة التربية مراكزا اقليمية يسعى اليها             
الطلبة لتنفيذ برامج دراسية ميدانيا سواء في الجغرافيا او علوم الحياة او 
الجيولوجيا او التربة . وعلى الرغم من ان الوليفة الرئيسية للمراكز 
الميدانية هي توفير السكن و تسهيالت العمل الميداني للطلبة اال انها 

ر  قاعات كانت تستثمر لدراسة العديد من الموضوعات على الطبيعة خا
(  . ويتم تنليم الزيارات لهذه المراكز  Boardman 1969 الدرس )

وفق جدول زمني معلن ال يسمح بتجاوزه . يوفر المركز جميع مستلزمات 
االقامة و الدراسة الحقلية و متطلباتها من اجهزة و عدد . اضافة الى هذه 

التي تقوم  المراكز ، تقدم بيوت الشباب خدماتها باجور زهيدة للمجاميع
 بدراسات ميدانية في الجوار .

 الجغرافيا و الهدف من تدريسـها : - 2
رة االرضية وتفاعله المتبادل تدرس الجغرافيا االنسان على سطح الك      
، أي دراسة االنسان في البيئة التي يعيش فيها وينشط . واليقصد معه

من ماء وغالف بسطح الكرة االرضية  اليابس فقط ، بل كل ما يتصل به 
غازي وكل ما عليه من ملاهر طبيعية و تلك التي صنعها االنسان وكل 
ما يؤثر عليه . فتدريس الجغرافيا يهدف تعريف الطلبة بهذه البيئة و كيفية 
تحسـسها واستيعابها و التعامل معها ومع متغيراتها العديدة المتنوعة . 

دة ، من مبدأ من ال يفهم ما وتبدأ العملية التعليمية بالبيئة المحلية ، عا
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يحيط به ال يستوعب العالم الخارجي بصورة صحيحة ، وال يفهم جغرافية 
العالم رغم قرائته لها في الكتب وحفله لهذه المعلومات عن لهر قلب . 
ولهذا السبب فقد حددت اهداف تعليم الجغرافيا في العديد من بلدان العالم 

 -بالنقاط االتية  :
 رفة االماكن و مواقعها و استيعابها ،( تطوير مع1)
لبشرية واستيعاب توزيعها ( تطوير معرفة البيئات الطبيعية و ا 2)

 ،المكاني
 ( تطوير استيعاب العمليات المؤثرة على البيئات ،3)
( تطوير استيعاب العالقة بين المجاميع البشرية من جهة ، وبينها و 4)

 نليمها المكاني ، البيئات على سطح االرض من جهة اخرى وت
 ( تطوير استيعاب مختلف المجتمعات و الحضارات ،5)
( معرفة سلسلة من التقنيات وتطوير الخبرة فيها لممارسة الدراسة و 6)

العمل الميداني و البحثي و رسم الخرائط و قرائتها و معالجة البيانات 
 لتساعد في فهم البيئة ،

 ،( تطوير االحساس بالبيئة واستيعابها 7)
( تطوير استيعاب العالقة بين القرارات التي يتخذها االفراد و مواقعهم 8)

 )المكانية و االشتقاقية( و القيم التي يعتنقوها عن البيئة ، و
( تطوير استيعاب التباين المكاني للفرص المتوفرة امام االنسان للعيش 9)

 و العمل .
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(Milner 1988 (( الحظ ان كلمة . )مكررة و تطوير )) تعني ضمنيا
وجود معرفة مسبقة قبل المدرسة ، من البيت و الحي السكني ، من 

قها وفق أسـس منهجية علمية الغريزة ، ودور المدرسة تطويرها وتعمي
 .هادفة
 Humanلقد عرف البعض الجغرافيا بانها علم البيئة البشرية      

Ecology  ة على وان لها طريقتها الخاصة للنلر الى االشياء الموجود
سطح االرض و استيعاب انماطها  المكانية و العمليات المؤثرة عليها . 
لذا فللجغرافيا منطقها الخاص بها في فهم اللواهر على سطح االرض 
وتفسيرها ، وبالتالي التعامل معها . وال يتم االستيعاب واكتساب الخبرة من 

تطوير  خالل قراءة الكتب المنهجية في قاعات الدرس ، بل من خالل
مهارات معينة . فالجغرافيا تعليم و تدريب في الوقت ذاته ، تعليم نلري 
وتدريب عملي على ممارسة التقنيات التي تساعد في مالحلة العالم 
الخارجي )البيئة( و التحسـس به كوسيلة لفهمه واستيعابه ، دراسة 

والعوامل  العناصر و المتغيرات المكونة لهذه البيئة و آلية عملها وتفاعلها
 الداخلية و الخارجية المؤثرة عليها 

والخبرة المطلوب ان يتدرب الجغرافي عليها ليفهم البيئة ، ليفهم        
الجغرافيا بمعناها العلمي الصحيح ، ولكي يتناسب تعامله معها مع قيمتها 

 -واهميتها ،  هي :
لميداني ( مالحلة الحقائق وتسجيلها وتحليلها كميا ونوعيا )المسح ا1)

 وتحليل البيانات( 
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( التمثيل البياني للمعلومات و البيانات ، ورسم المخططات االنسيابية 2)
 و مخططات سطح االرض ببعدين او اكثر ،

( قراءة الخرائط ومعرفة الرموز و المقاييس واالتجاهات ، واستعمال 3)
البوصلة و خطوط القياسات المتساوية ، واشكال سطح االرض . 

ب قراءة الخرائط بكل انواعها ومقاييسها بيسر كما تقرأ الجريدة المطلو 
 اليومية ،

( قراءة وتفسير الصور الجوية و المصورات المجسمة والربط بينها 4)
 وبين انواع الخرائط االخرى ،

( تفسير االنماط المكانية والعالقات بينها : استعماالت االرض ، 5)
ة ، شبكة االتصاالت ، جميع اللواهر النبات الطبيعي ، المستقرات البشري

 الجغرافية .
يستدل من هذا ، ان الجغرافيا بمفهومها العلمي ال يمكن ادراكها اال       

من خالل الربط بين ما يدرس في قاعات الدرس من نلريات و معلومات 
و مع البيئة خارجها )الواقع الذي يعيشه الطالب( . الجغرافيا تعلم الفرد 

المه المحيط به بمنطق شمولي ونلرة نلامية تربط بين كيف يفهم ع
 عناصر الحياة المختلفة .

وقد اختلف الباحثون في تحديد : أين يبدأ تعلم الجغرافيا        
واالحساس باهميتها ؟ هل في قاعات الدرس اوآل ثم الميدان ؟ ام في 

ل ال البيئة المحلية ثم المدارس الحقا ؟ بيتر كولد ، على سبيل المثا
الحصر ، يرى ان االطفال جغرافيون ممتازون ألن العابهم مليئة بالحس 
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 Gouldالجغرافي العتماده المكان و الملاهر الطبيعية المختلفة اساسا )
(  . فالحس الجغرافي و الفضول الكتشاف المكان )الغرفة ، 1985

ت المنزل ، ... ، الخ( غريزة طبيعية في االنسان ولكنها تقتل في قاعا
الدرس باعتماد طرائق تدريس جامدة ال تخر  عن اطار الكتاب المنهجي 
وحفظ مافيه من معلومات مسطرة بشكل نسقي عن الدول االخرى التي ال 
يعرف الطفل ماهي وماذا تعني وماهي اهمية دراستها وال كيف يستفيد من 

ة ، بل هي دراسا ليست معلومات مبوبة عن اآلخرينمعرفته لها . الجغرافي
عناصر الحياة التي يعيشها االنسان . وألن متغيرات الحياة كثيرة التنوع و 
التعدد ومتسارعة الحركة فال مجال الغماض العين عنها بل معرفة موقع 

 .ا للتمكن من التخطيط لحياة افضلالفرد منها و متابعة حركته
 أهـمـيـة الـدراسـة الـمـيدانيـة : - 3

لدراسة الميدانية واهميتها ، ادناه غيض من لقد كتب الكثير عن ا      
 فيض :

لجزء من  اختبار عن قرب وتحليل ميداني( الدراسة الميدانية هي 1)
البالد يسهل الوصول اليه لتوضيح واحد او اكثر من معطيات التباين 

 ( . Wooldridge & East 1966المكاني )
عات الدرس ، وان هو العالم خار  قا المختبر الحقيقي للجغرافيا( ان 2)

دراسة االقليم األم )البيئة المحلية( هو المعيار الوحيد الذي يقاس به العالم 
 ( Board 1965ويفهم )
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افضل من الذهاب و النلر اليها  تعلم الحقائق( ليس هناك طريقة في 3)
كماهي وحيث تكون ، وعندها تبنى المعرفة كما يبنى المنزل باالجر و 

 ( Jonesالمواد الماسكة )
بالمالحلة المباشرة  اسلوب الحصول على المعلومات الجغرافية( ان 4)

هو اسلوب رئيسي واساسي، وليس بوسع معلم الجغرافيا االستغاء عنه 
 )اليونسكو ، ب.ت.( .

( هدف الزيارة الميدانية هو تعويد الطالب على مالحلة االشياء 5)
 ( . 1962Hutchings) تطوير خبرة المالحظة وتفسير مايراهو
( معلم التربويين متفقون على ان العمل المنجز في الحقل الميداني 6)

يشعل المخيلة ويحفزها لدراسة الجغرافيا في قاعات الدرس ويقود الى 
 ( Boardman 1969) تعظيم االفكار الجغرافية الجوهرية

( فعندما يدرب المعلم طالبه على المالحلة و المشاهدة فانه يطور 7)
عندهم ويعلمهم ان ينلروا الى االمور نلرة فاحصة  ة النقدملكبذلك 

مميزة ، واال ينجرفوا في تيار االعجاب االعمى بكل ما يقرأوه ، بل ان 
يفكروا بانفسهم تفكيرا يستند على الحقائق و المعلومات التي يلمسوها 
بانفسهم ، وباختصار ، ان يتفاعلوا مع هذه العناصر . وهذا االتجاه يربي 

وح التي تبعث على البحث العلمي ، وتثير في الصغار الرغبة في ان الر 
 يسهموا في مجال البحث العلمي في المستقبل )اليونسكو ب.ت.( .
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( الدراسة الميدانية تطور النلرة للبيئة المحلية و البلد ، وتعود على 8)
، و وضع فرضيات و اختبارها في  التفكير بالمشاكل من اجل حلها

 ( .Everson  1961الميدان )
( الدراسة الميدانية وسيلة الكتساب المعرفة من خالل المالحلة و 9)

اكتشاف البيئة المحلية . تتطلب الدراسة الميدانة نوعية و قدرة عقلية 
مختلفة عن تلك التي تطورت من خالل التعلم من الكتب و كراريس 

ة العالم المحاضرات . انها نوع من التعلم النابع عن الفضول لمعرف
 قدرة للنظر الى ماوراء مظهر االشياءالملموس و المرأي ، وينطلب 

(  الدراسة الميدانية توسع دائرة الخبرة المرأية و النجاح في استيعاب 10)
.  لتشكيل الصور الذهنية عن االماكنالجغرافيا اعتمادا على قدرة الطالب 

يعية و بدون هذه الصور يصعب على الطالب فهم العمليات الطب
التفاعالت العضوية للنشاطات البشرية .  وكلما ازداد عدد االشياء و 
العمليات التي يراها الطلبة يتحسن تصورهم لالخرى التي ال يستطيعون 

 رؤيتها )المصدر السابق( .
اتخاذ ( وعند تمكن الطالب من النلرة الجغرافية يصبح بوسعه 11)

، مما يجعل رحالته  ام ناظريهالمواقف االيجابية من العالم الممتد ام
 واسفاره ذات فائدة تعليمية واكثر متعة و بهجة )اليونسكو ب.ت.( .

اكتساب ( حقا ان الهدف الرئيسي للدراسة الميدانية في المدارس هو 12)
 Bailey) الطلبة للمفردات الجغرافية اعتمادا على المالحظة المباشره

1963). 
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مي لعمل الطالب  من خالل اتصاله ( ويتم اغناء الجانب االكادي13)
، االنغماس شخصيا بالدراسة و امتالك هذه المعرفةالمباشر مع الحقيقة و

وحينها يكون اكثر قدرة على االتصال واكثر تقديرا وادراكا  لعمله 
(Jones 1968. ) 
هي بالخرو  من قاعة الدرس بدفتر  افضل طريقة لدراسة الجغرافيا( 14)

جيل الحقائق ورسم المخططات و المقاطع و مالحلات وخارطة لتس
 الخرائط ومن ثم تفسيرها

، وهذه تكتسب  تعلم مهارة( أن تتعلم كيف تعمل شيء يعني أن ت15)
وتمارس ضمن دروس الجغرافيا ، وان تمز  مع معرفة الحقائق واستيعاب 
االفكار و القيم . وسوف يختبر االمتحان القدرة على استعمال هذه المهارة 

خالل طلب رسم خرائط و مخططات و تفسيرها وتحليل المعلومات من 
 ( .Milner 1988التي جمعت ميدانيا )

( و التدريس المبني على المشاهدة و المالحلة يستلزم تدريبا منتلما 16)
متصآل . ومن الخطأ ان تقتصر المالحلة على الحقائق غير العادية و 

ة خالبة او شاعرية . ومن الخطأ المنالر الغريبة العجيبة مهما كانت رائع
ايضا ان تقتصر على اكبر الشالالت او النصب التذكارية او المعالم 
الهامة من كل نوع . فاالمور التي يتوجب على المدرس ان يؤكدها هي 
االشياء العادية والمنالر التي يراها الطالب في حياته اليومية مهما كانت 

د المالحلة الضيقة ، وتحاشي مألوفة . وباختصار ، يجب تخطي حدو 
توجيه االنتباه الى اعطاء الطالب الجغرافيا على شكل )كتاب دليل( بل 
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)اليونسكو  المالمح المميزة للمناظر الطبيعية وما يقع في مؤخرتها
 ب.ت.( .

العمل الى لعب و ( يحفز العمل الحقلي جميع الطلبة ألنه يحول 17)
 التعاون الى تعلم

صداقة وصلة غير رسميه بين المدرب و الحقلي الى ( يؤدي العمل 18)
، وهذا بدوره يوصل الى افضل النتائج في الدراسة الميدانية وذلك  المتدرب

 ( .Boardman 1969ألنها خبرة مشتركة بين التدريسي و الطلبة )
 مـاذا يدرس الطـلبـة مـيدانـيــا ؟ - 4

رافي ، و للتباين لتشعب الموضوعات التي يدرسها الجغ              
الكبير في اهتمامات الجغرافيين و خبراتهم في العمل الحقلي ، فقد تنوعت 
مقترحاتهم وارائهم . وال ننـس تنوع البيئات المحلية التي يسهل الوصول 
اليها باقل التكاليف واثرها على اختيار برنامج الدراسة . في هذا المبحث 

حوير للتعريف بها والعطاء تستعرض بعض المقترحات دون تشذيب او ت
 فرصة اختيار المناسب منها .

عرض بوردمان برامج الدراسة الميدانية في مقترح بوردمـان :  (1)
ثانويات بريطانيا موضحا ان هدف الدراسة الحقلية استكمال مفردات 
المحاضرات وطبقا لمستوى الطلبة و قدراتهم العقلية . فطلبة السنة االولى 

مارسة أولية لقراءة خارطة بسيطة في المحيط المجاور ثانوي  يعطون م
للمدرسة واستيعاب مقياس الرسم و القدرة على توجيه الخارطة . وفي 
السنة الثالثة ، تستثمر الملاهر الطبيعية المحيطة بالمدرسة والتباينات 
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المحلية ، وربط التركيب الجيولوجي بملاهر سطح االرض المختلفة 
جرى النهر من حيث سرعة جريان المياه و قياس وبنلام التصريف و م

كمية التدفق ورسم مقطع للمجرى ورسم مخططات ميدانيا لملاهر التعرية 
والترسيب في منعطفات النهر . كذلك قراءة خرائط اشكال سطح االرض 
و الصور الجوية . ويزور جميع طلبة السنة الثالثة وما بعدها المركز 

ة كل عام دراسي يصدر منشور يوضح طبيعة الميداني سنويا . وفي بداي
الدراسة المزمع القيام بها . وفي السنة الرابعة تدرس المستقرات الريفية مع 
زيارة احدى القرى ودراستها بتفصيل ))الموقع ، خطة المستقرة ، المباني ، 
الخدمات ، ومقارنة ذلك مع نتائج المجاميع االخرى التي درست قرى 

رسة قراءة واسقاط استثمارات االرض عليها بمسار اخرى(( . كذلك مما
( انج للميل الواحد . تدون 6يمر عبر المزارع مستخدمين خارطة بمقياس )

المالحلات الدقيقة مع التفسير العلمي للملاهر االساسية المشاهدة 
لتعطي الدراسة الميدانية حقها و قيمتها العلمية . وبعد انتهاء المجاميع 

ع النتائج وتناقش من قبل الجميع . وهنا يتم االستفادة من عملها ، تجم
من خرائط التضاريس و الجيولوجيا و المناخ و تتم مناقشة العوامل 
االقتصادية من مردود وربحية وسوق وتسهيالت ونقل . وفي السنة 
الخامسة تدرس المراكز الحضرية ميدانيا من حيث العوامل االقتصادية و 

( انج 25اني واستعماالتها باستخدام خارطة بمقياس )التاريخية ، مسح المب
للميل الواحد ، وتحديد النطاقات الوليفية و مراحل نمو المدينة . كذلك 
تدرس خدمات النقل وحركة المرور وكثافته . وفي السنة السادسة تدرس 



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

26 

 

العالقة بين الملهر االرضي الطبيعي و الملهر الحضاري . كذلك يتم 
لمشكالت و التحوالت في البيئة الريفية و الحضرية مع تحليل اللواهر وا

التأكيد على التمثيل الخرائطي للنتائج و التفسير المنطقي لها 
(Boardman 1969. ) 
يرى منشل ان تدريس الجغرافيين وتدريبهم ميدانيا   مقترح منشـل :( 2)

 -يجب ان يشمل انواعا مختلفة من النشاطات ، مثل :
 مالحلة التوزيعات و ملاهر سطح االرض ،)أ( زيارة حقلية ل

 )ب( التدريب على تقنيات المالحلة وتسجيل اللاهرة قيد الدرس ،
 -) ( الدراسة والعمل الحقلي الذي يضم النشاطات االتية :

 تسجيل البيانات على خارطة اساس ، -      
 صنع خارطة اصلية لمنطقة الدراسة ، -      
 ء : سكان ، عجالت ، ..... ، الخ .حساب تكرار االشيا -      
 ملء استمارة استبانة ،   و -      
 .  Field Sketchingوضع مخططات ميدانية  -      

 )د( جمع عينات و وثائق من الميدان  ، و 
 ( .Minshull  1972)هـ( اختبار فرضية علمية في الميدان . )

الميدانية ، يشمل  وضع بيلي برنامجا خاصا للدراسةمقترح بيـلـي : ( 3)
:- 

 مع االساس الجيولوجي ، Landformدراسة شكل سطح االرض  - 1   
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اختيار منطقة ذات سمات طبيعية متميزة )اهوار ، بحيرات هاللية  -2   
 ، كهوف ( ،

 دراسة اللهير الطبيعي لالنهر او الشواطىء ، -3   
طة توليد زيارة منطقة صناعية او تجارية او خدمية كبيرة )مح -4   

 طاقة مثآل( 
 مسح منطقة حضرية وتقييم بعض المعايير فيها ، -5   
مسح الخصائص التاريخية للموقع المؤثرة على المنطقة من حيث  -6   

 االمكانات الذاتية و المشاكل ،   و
 ( .Baily 1963دراسة مزرعة او مجموعة من المزارع . ) -7   
س و ربرتسن االمر بالقول بان يختصر يتمقترح يتـس و ربرتسن : ( 4)

جميع االقاليم يجب ان تستخدم للدراسة الميدانية وذلك باالنتقال في التعليم 
من المعروف الى غير المعروف . لذا يجب ان تبدأ الدراسة الميدانية 

 ( .Yates & Robertson 1968حيث تقع المؤسسة التعليمية )
 ة :مـشـاكل الـدراسـة الـميدانيـمن بعـض  - 5

كل نشاط علمي ، وحتى غيره ، من الضروري التفكير به               
باقل جهد وكلفة واعلى  و التخطيط له قبل انجازه ليحقق الهدف

، وتكون الحاجة الى التخطيط ملحة عندما يكون العمل جماعي المردودات
وبهدف سامي . تتطلب الدراسة الميدانية في الجغرافيا الكثير من التهيئة 

لهذه الجهود نتائج ال يمكن و التنليم ، وحسب رأي بوردمان فان 
. وكل نشاط له مشاكله الخاصة النابعة من طبيعته . وما يطرح حصرها
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هنا بعض المشاكل العملية المعاشة عن خبرة من سبقنا في ميدان الدراسة 
 -الميدانية :

ولتسهيل  ، اختيار منطقة الدراسةأول مشكلة يواجهها الجغرافي هي   -1
 -االمر يذكر بيلي معاييرا تعتمد الختيارها :

 ان تضم تنوعا في اللهير الطبيعي و النشاطات البشرية ، -أ 
ان تضم مستقرة اقليمية بعمر قديم نسبيا ، واهمية تسمح باستخدام  -ب 

 تقنيات الدراسة الميدانية في البيئات الحضرية ،
او المشاكل السائدة في ان تكون نموذجا لللروف واالتجاهات  -  

 منطقة واسعة ، و
ان ال تكون مألوفة من العديد من الطلبة لتوفير فرصة جديدة للتعلم  -د 
. 

ويفترض وودر  و ايست ان تضم منطقة الدراسة الميدانية تباينا         
اقليميا في التضاريس و التربة والنبات الطبيعي والبناء الجيولوجي . ومن 

يكتفى بالتدريب على تقنيات دراسة الملاهر الضروري ان ال 
  Social Morphologyالجيومورفولوجية فقط ، بل الملهر االجتماعي 

المتمثل بخصائص المجاميع السكانية و توزيعها و البحث عن مصادر 
المياه وتاريخ المستقرات البشرية . ويوضحان حقيقة الجغرافيا وفلسفتها 

، فالغابة كل  بة ال يعني دراسة الغابةان دراسة اشجار الغابقولهما ب
فردات التي تهتم بها علوم متداخل ومتشعب من الموضوعات و الم

. كذلك  الحقيقة الجغرافية فهي اكثر من الزاوية التي يدرس بها مختلفة
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تاريخ (  جيولوجيا ، تربة ، مناخ ، سكان ،المختصون في العلوم المنفردة )
 (Wooldridge & East 1966انها كل متكامل )

في تحديد طريقة التعلم  المعرفة التفصيلية بمنطقة الدراسةتساعد  - 2
الحقلي  من حيث المفردات واالسلوب و التحسب لالسئلة التي قد تطرح 
و المشاكل التي قد تواجه الفريق . انها تجنب التدريسي االحراجات التي 

ئة  وفي توفير قد يواجهها نتيجة جهله بالمنطقة او النقص في التهي
مستلزمات الدراسة . فالبرنامج التعليمي المخطط مسبقا وتوفير االدوات 
واالجهزة و المستلزمات المطلوبة مرتبطان مباشرة بالمعرفة التفصيلية 
بمنطقة الدراسة الميدانية . فالزيارة االولية لها قبل اخذ الطلبة اليها امر 

من قبل القائمين بالتدريب  ضروري جدا ، تتبعها جلسة مناقشة و تخطيط
الميداني . ومن المهم جدا ان توضع بدائل عديدة لما يمكن رؤيته او 
عرضه على الطلبه ، وبدائل لخط السير والطرائق التي تتبع لجمع 

( . ومن الضروري ان يكون العمل (Hutchings 1962المعلومات 
ا عند المدرب المزمع القيام به  معدا بدقة مسبقا . فيجب ان يكون واضح

ماذا يريد طلبته ان يعملوا وان يعرفوا و الهدف من التدريب . عليه ان 
يجيب عن السؤال )) أي العوامل الجغرافية اثرت في هذا المكان وانتجت 
هذا الواقع الذي يراه ؟(( )اليونسكو ب. ت.( . ومن الممكن ان يجزأ 

لية توصل في العمل الى مراحل تعليمية ، أي وضع اهداف ثانوية مرح
 النهاية الى تحقيق هدف دراسة المنطقة جغرافيا .
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وال تقتصر المعرفة الجيدة بمنطقة الدراسة بالقائمين بالتدريب بل         
تشمل سائق العجلة التي تنقل فريق العمل لضمان معرفة مداخل و 
مخار  المنطقة وعدم اضاعة وقت في السؤال و التجوال غير الضروري 

مات عن المنطقة يجب ان تكون عامة في جانب و تفصيلية في . فالمعلو 
 الجوانب ذات العالقة ، كذلك في كيفية الوصول اليها .

هذا في ساعات الدوام  غالبا ما يكون وقت الدراسة الميدانية :  - 3
، ويعني زيارة قصيرة الماكن قريبة ، وبالنهاية فائدة محدودة . االعتيادية

ابعد والكثر من يوم واحد ولهذه مشاكلها العديدة ، او ان تكون في اماكن 
مع فوائد اكثر لما تعطيه من فرص التعلم . وان العمل الحقلي لمدة يوم 
واحد يجعل مساحة منطقة الدراسة صغيرة مالم تلهر فيها تباينات ونمط 

 واضح الستعماالت االرض .
سة الحقلية لكل نوع من تقنيات الدرامستلزمات الدراسة الحقلية :  - 4

متطلبات وادوات ، ولكن تبقى الخارطة القاسم المشترك بين الجميع ، مع 
فارق مقياس الرسم المناسب وموضوع الخارطة . اضافة الى توفير 
المستلزمات ، من الضروري ان يكون التدريسي قد تعرف بشكل جيد 
ومارس بمافيه الكفاية على استعمال التجهيزات والعدد و الوسائل . 

الدراسة الميدانية هي خبرة مضافة للتدريسي و معرفة عملية جديدة ف
 للطلبة . 
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 بسـم اللــه الرحمــن الرحيــم
 الفصل الثاني –الباب االول 

 

  وضوابطهمااالستبانة والمقابلة أسس          
 المقدمة : 1 – 1

البحـــث الجغرافـــي هـــو مســـعى هدفـــه االجابـــة عـــن تســـاؤالت محـــددة        
ح واقع حال منطقة او موضوع او مشكلة محددة . ويصعب تصميم لتوضي

بحـــث جيـــد او انجـــازه عنـــدما يكـــون الهـــدف غامضـــا او واســـعا . فالهـــدف 
الواضـــح والـــدقيق يســـاعد فـــي كتابـــة اســـئلة واضـــحة ودقيقـــة ، وحينهـــا فقـــط 
يمكن تحديد مجتمع الدراسة وافراد العينـة بموضـوعية ، وصـياغة فرضـيات 

 البحث بدقة .
تمثل صياغة الفرضيات الخطوة االولى باتجاه تحقيق الهدف .        

انها االرضية التي يستند عليها الباحث في عملية التقصي عن الكتابات 
ذات العالقة و مصادر المعلومات الثانوية )الخرائط ، النشريات الرسمية ، 

الخ( للتحقق من توفر المعلومات المطلوبة. … االحصاءات ، الكتابات 
وفي حالة عدم توفرها ، او ليست بالصيغة المناسبة عندما يبحث عن 

 وسائل توفيرها ميدانـيا .
المســـح الميـــداني هـــو طـــرح االســـئلة علـــى ذوي العالقـــة مـــن الطـــرق        

الشــائعة لجمــع المعلومــات . فــاذا كانــت البيانــات المطلوبــة كميــة ، وهــدف 
 االســئلة معياريــة البحــث اشــتقاق عموميــة منهــا حينهــا يجــب ان تكــون 
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standarized   وان يكــون اختيــار العينــة او مــن تطلــب اجابتــه بعنايــة ،
 وبطريقة علمية تؤدي الغرض. 

وقــــد يبــــدو للوهلــــة االولــــى انــــه بامكــــان أي شــــخص تصــــميم مســــح        
ميــداني وتنفيــذه وذلــك الننــا جميعــا نطــرح االســئلة ونطلــب االجابــة عنهــا . 

ســئلة تــتم االجابــة عنهــا الــى انــه لــيس ســهال وعلــى الــرغم مــن ان معلــم اال
التأكد مـن ان المسـتجيب )العينـة( قـد اسـتوعب االسـئلة . وقـد تكـون بعـض 
االســـئلة غيـــر ضـــرورية ، او بعيـــدة عـــن موضـــوع الدراســـة او عـــن مشـــكلة 
البحث . وبالتخطيط الجيد واعتماد االختبار االولـى واعـادة النلـر باالسـئلة 

ص المشـاكل التـي يواجههـا البحـث . كـذلك ، مـن واجراءات اخذ العينة تتقل
خالل اختبار موضوع بحث مناسب لقدرات الباحـث والمتـاح اليـه مـن وقـت 

 ومصادر مالية وغيرها يتم تجاوز الكثير من المشاكل . 
 صياغة االسئلة وتنظيمها مسبقا : 2 – 1

غيــر المنلمــة معلومــات مفيــدة  interviewingقــد تــوفر المقــابالت        
، سبقا (، وفهما جيدا لموضوع البحـثطرح اسئلة غير مكتوبة و منلمة م)

األانــة مــن الضــروري التأكيــد علــى أن المقــابلت وطــرح األســئلة المنضــمة 
مســبقا وغيــر المنضــمة مســبقا أل تشــكلن بــدائل عــن بعــض ، بــل تكمــلن 
بعــض ، فالباحــث قــد يجــد فائــدة كبيــرة مــن التحــاور غيــر المــنلم مســبقا مــع 

ليــــل مــــن المبحــــوثين او ذوي العالقــــة بموضــــوع الدراســــة فــــي بدايــــة عــــدد ق
تصـــميم مشـــروع البحـــث وقبيـــل تنلـــيم اســـتمارة االســـتبانة بشـــكلها االخيـــر . 
فعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر ، اراد باحـــث القيـــام باســـتبيان عـــن الكيفيـــة 
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التي يجد االشخاص فيها طـريقهم فـي المنـاطق التـي ينتقلـون اليهـا حـديثا . 
يصـــمم اســـتبيانا يضـــم اســـئلة عـــن شـــراء خارطـــة تفصـــيلية للمنطقـــة او فقـــد 

كيفيـــــة معرفـــــة مواقـــــع التســـــهيالت والمرافـــــق الخدميـــــة . ولكـــــن مـــــن خـــــالل 
المناقشــات الجماعيــة والمقــابالت المطولــة التــي قــد تــوحي بــالطرق المتبعــة 
في اكتشاف االماكن الجديدة . ومن خالل هذه المقابالت والنقاشات يمكـن 

السئلة لمسـح ذي قياسـات كميـة . بهـذه الطريقـة يـتم تجـاوز الكثيـر تطوير ا
مــــن النهايــــات غيــــر المرغوبــــة او المعوقــــات والمشــــاكل التــــي قــــد يجابههــــا 

 الباحث بطرح اسئلة غير المنلمة مسبقا .
فــــي المســــح االســــتبياني يجــــب ان تطــــرح االســــئلة ذاتهــــا علــــى كــــل        

ضـافة كـي ال يـؤثر ذلـك علـى مبحوث )عينة( بـدون اهمـال شـيء منهـا او ا
ـــة ذاتهـــا وأن تكـــون  ـــائج . وان يكـــون التوجـــه للمبحـــوثين بالطريق تفســـير النت
المناقشات موجهة ومسيطر عليهـا مـن قبـل الباحـث ولـيس المبحـوث . وقـد 
يتطلــب البحــث جمــع معلومــات محــددة مــن عــدد معــين مــن المبحــوثين مــع 

ات الدراســــة معلومــــات تفصــــيلية مــــن عــــدد اخــــر ، أو أن تنــــاقش موضــــوع
بشيء من التفصيل معهـم . فـي مثـل هـذه الحالـة ، يفضـل اسـتخدام جـدول 
للمناقشة شبه منلم تسجل فيه الموضوعات المطلوب تغطيتهـا كـي يتسـنى 
مقارنــة االجابــات الحقــا . وال يشــترط أن تكــون االســئلة نســقية ، ولكــن دون 

لصـــغيرة اهمـــال أي منهـــا . تســـتخدم هـــذه الطريقـــة مـــع مجتمعـــات الدراســـة ا
 الحجم مثل اصحاب صناعة معينة أو مزارع منطقة محددة .
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يشـــكل تســـجيل المعلومـــات  فـــي مقـــابالت غيـــر منلمـــة مشـــكلة يـــتم        
تجاوزهـــا مـــن خـــالل كتابتهـــا مباشـــرة او باقصـــر وقـــت ممكـــن بعـــد المقابلـــة 
تالفيــــــــا لنســــــــيان بعضــــــــها ، او اعتمــــــــاد طريقــــــــة االختــــــــزال فــــــــي الكتابــــــــة 

shorthand  تخدام اجهـزة التسـجيل السـمعية او ان يشـترك اكثـر . او اسـ
مـــــن شـــــخص واحـــــد فـــــي توثيـــــق االجابـــــات وكتابـــــة المالحلـــــات . ومـــــن 
الضـــــروري التأكـــــد مـــــن تشـــــغيل جهـــــاز التســـــجيل وتوحيـــــد طريقـــــة تســـــجيل 

 االجابات وترميزها .
تعتمــد كلتــا الطــريقتين ، المقــابالت منلمــة االســئلة وغيــر المنلمــة ،       

اتيـــة وتكامـــل معرفـــة الباحـــث او جـــامع المعلومـــات . وفقـــط علـــى الخبـــرة الذ
عنــدما تعتمــد الطرائــق ذاتهــا فــي جمــع المعلومــات و توجيــه االســئلة نفســها 
تحــدد نقــاط الضــعف والقــوة فــي البحــث بشــكل دقيــق ويقــيم موضــوعيا . وال 
يمكـــن االعتمـــاد علـــى االســـتبيان المـــنلم لوحـــده باعتبـــاره المصـــدر الوحيـــد 

 بل من الضروري اعتماد مصادر اخرى مكملة .لجمع المعلومات 
 مالحظات عن تصميم المسح االستبياني : 3 – 1

ان تصميم المسح االستبياني وتنفيذه يجب أن يتم بشكل مـدروس .        
ففي المرحلة االولى ، من الضروري أن تدرس جميع االفكار و الفرضيات 

زمن المسـتغرق والكلفـة و طرائق التحليل واسلوب الكتابة ، كـذلك حسـاب الـ
 scopeالماديـة النجـاز كـل مرحلـة مـن مراحـل المسـح . ويتحـدد مجـال  

المشروع بالمتوفر من مصـادر )وقـت ، امـوال و أيـدي عاملـة( و بـالقرارات 
المتخـــذة ذات عالقـــة بمنطقـــة الدراســـة و موضـــوعها . وبنســـبة التبـــاين فـــي 
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هـــذا الحجـــم  خصـــائص مجتمـــع العينـــة يتحـــدد حجـــم العينـــة ، وعلـــى أســـاس
 يتحدد الوقت المخصص للمقابالت وطبيعة االستبيان واسئلته .

بتحديد مجتمع الدراسة واالسئلة التي توجه للعينة حينها يمكن اتخاذ        
القرارات الختيار الطرائق المناسبة للمسح . وقد يتنبه الباحث الى أن 

العديد من قراراته  المصادر المتوفرة غير كافية ، وأن عليه اعادة النلر في
السابقة المتعلقة بمفردات البحث . ان العمل البحثي هو حالة مواكمة بين 
الطموح الذاتي للباحث والعمليات المحددة ، ويفضل انجاز  مسح جيد 

 لموضوع صغير بدال من القيام ببحث كبير دون شمولية وعمق .
للحصــول  مــن الضــروري أن يصــاغ كــل ســؤال مــن اســئلة االســتبيان       

على اجابة ذات عالقة بموضوع البحث وليس طلبا لمعلومات قد تبـدو ذات 
اهمية . ومهمـا كـان الباحـث دقيقـا فانـه يتـرك بيانـات مهمـة غيـر مسـتغلة او 
لم يتم جمعها ، او يطرح اسئلة يهمـل اجاباتهـا الحقـا . ومـن المفيـد أن يـرى 

والموضـوع المركـزي  المبحوث )العينة( الصـلة بـين االسـئلة المطروحـة عليـه
 للدراسة ، الذي يتم شرحه قبل االجابة لضمان التعاون واالستجابة للمسح .

كذلك يجـب دراسـة ترميـز االجابـات عنـد صـياغة االسـئلة ، ومناقشـة       
طريقة تحليلهـا . وحجـم العينـة الـذي يقـل عـن المائـة يمكـن اسـقاط اجاباتهـا 

الحاجـــة الـــى حاســـبات اليـــة ،  يـــدويا ، ولكـــن مـــع المســـوحات الكبيـــرة يـــزداد
 وتزداد الحاجة الى استشارة ذوي الخبرة والدراية في هذا المضمار . 
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ان الوقــت المســـتغرق فــي تحديـــد حـــدود البحــث وتصـــميمها ومراجعـــة       
ــــام بمســــح تجريبــــي واختبــــار صــــياغة االســــئلة  الكتابــــات ذات العالقــــة والقي

راء المســـح بعجالـــة تفقـــده وترتيبهـــا لـــيس وقتـــا وجهـــدا ضـــائعين ، فقـــد يتمـــاج
الكثيــــر مــــن ايجابياتــــه . فــــالتخطيط الجيــــد يعجــــل انجــــاز عمليــــات المســــح 
جميعهــا مــن البدايــة وحتــى النهايــة ، ويقلــل الجهــود الضــائعة . انــه تــوفير 

 وليس تبذير في الوقت والجهد والمال .
 مالحظات عمليـة : 4 – 1

جمع المعلومات : قد يحتار الباحث في أي التقنيتين يستخدم ل       
المقابلة ام االستبين المكتوب ؟ ادناه بعض المالحلات االساسية الناتجة 

عن الممارسة والخبرة العملية تساعده في االختيار . بعض هذه 
 المالحلات تنطبق على التقنيتين .

ـــــى توضـــــيحات    (1) اســـــئلة االســـــتبيان بســـــيطة بالضـــــرورة ال تحتـــــا  ال
د مثــــل هــــذه التعليمــــات يفضــــل اعتمــــاد وتعليمــــات لالجابــــة عنهــــا ، وبوجــــو 

 المقابلة لضمان تتابع االجابة .
في االستبيان المكتوب قد يقرأ المبحوث االسئلة جميعها قبل االجابـة  (2)

 ، لذا ليس هناك اجابات عفوية .
لــيس هنــاك فرصــة للتحقــق مــن االجابــة بســؤال اخــر ، وال لمــدا فهــم  (3)

 يا .المبحوث السؤال في االستبيان الذي يملكه شخص
قــد تتــردد العينــة فــي مناقشــة مواضــيع تعــدها شخصــية ، او يصــعب  (4)

اقناعها باعطـاء معلومـات حساسـة اال مـن خـالل المقابلـة والحـوار المباشـر 
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بـــين الباحـــث والعينـــة واعطائهـــا  ضـــمانات بســـرية المعلومـــات وعـــدم كشـــف 
قائلهــــــا . فاالســـــــتبيان مناســـــــب للموضـــــــوعات غيـــــــر الشخصـــــــية ولـــــــبعض 

 اص معينين .المعلومات وألشخ
وعنــدما يكــون االســتبين معنــي بشــريحة مــن المجتمــع غيــر متعلمــة او  (5)

تعـــاني مــــن مشــــاكل فــــان االســــتمارات قـــد تهمــــل مــــالم يكــــن هنــــاك تشــــجيع 
شخصي ووجود مؤثر للباحث . أي ، اما اجراء مقابلة أو حضـور الباحـث 

 ليمل االستمارة بنفسه .
ــــي تفســــير الن (6) ــــة ف ــــوفر لمالحلــــات الباحــــث الشخصــــية اهمي ــــائج . ت ت

ــــة الفرصــــة لهــــذه المالحلــــات ، امــــا عنــــدما يمــــآل الباحــــث اســــتمارة  المقابل
 اآلستبانة بنفسه ، فاالمر يختلف .

وفي المقابلة تضمن االجابة عن جميع األسئلة على غير الحال عند  (7)
 ترك االستمارة مع المبحوث لالجابة عن االسئلة بنفسه

لمعتمدة علـى اجابـة سـؤال بوجود عدد من االسئلة المكملة لبعضها وا (8)
 معين تصبح المقابلة هي التقنية المناسبة .

ــة فــان  (9) عنــدما يكــون االســتبيان موجــه الــى فــرد معــين مــن افــراد العائل
 االستبين المكتوب ال يضمن ان االجابة تعود اليه مثلما هو في المقابلة .

فــي المنــاطق التــي تعــاني مــن تغييــر كبيــر فــي الســكان فــان االســتبين  (10)
يدي ال يحقـق النتـائج المرجـوة وذلـك النـه قـد يعنـون الـى اشـخاص غيـر البر 

 موجودين ، او ان يعنون الى الدار وليس ساكنه .
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عنــدما يكـــون اللقـــاء مـــع العينـــة فــي الشـــارع او عنـــد اســـتخدام تســـهيل  (11)
 معين حينها تفضل المقابلة على االستبانة .

يدة والى امـاكن المقابلة اكثر كلفة ماديا لحاجتها الى السفر مرات عد (12)
 مختلفة ، والستغراقها وقتا اطول .

ــــرة واالمانــــة ، فالشــــخص القــــائم      (13) المقابلــــة اكثــــر حاجــــة الــــى الخب
بالمقابة ذي الخبرة القليلة قد يواجه عـدم اسـتجابة او قـد ينحـاز فـي تسـجيل 

 االجابات وتوجيهها ،وقد تفتقد االجابات التفاصيل المطلوبة .
نفسـه او عـدد قليـل مـن المسـاعدين لجمـع  عندما يعتمـد الباحـث علـى (14)

المعلومــات فــان هــذه يســتغرق وقتــا يفصــل بــين عينــة واخــرى ، وقــد تــوحي 
االجابــــات بوجــــود تــــأثيرات موســــمية غيــــر مرغــــوب فيهــــا ، او قــــد تتحــــدث 
العينات السابقة مع الالحقة ، خاصة في المناطق الصغيرة مما يؤثر علـى 

 استجاباتها او اجاباتها .
يســـتطيع الباحـــث لوحـــده توزيـــع عـــدد كبيـــر مـــن االســـتمارات نـــادرا مـــا  (15)

االســــتبيانية والقيــــام بالمقــــابالت قبــــل ان ينحــــاز ال شــــعوريا الــــى االجابــــات 
 المتوقعة والى استعجال انهاء المقابالت .

يدل تكرار االسـتجابات غيـر المرضـية علـى وجـود خطـة فـي االسـئلة  (16)
 ار العينة.او االستبيان بحد ذاته ،او موضوعة او في اختي

 االستمارات التي تمأل من قبل العينة : – 2
تتمثل الصعوبة الرئيسية عند اعتماد طريقة االستمارات التي تمل من      

قبل المبحوث نفسه باحتمالية انخفاض نسبة االستجابة وكيفية اقناع العينة 
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 بالتعاون واالجابة عن االسئلة الواردة في استمارة االستبانة جميعها .
فاالستبيان يجب ان ال يستغرق وقتا يزيد عن النصف ساعة ، وان يحتوي 
اسئلة تهم المبحوث وتبدو له ذات اهمية . وان يكون تقديمها مشوقا 
وتكون صياغة االسئلة سهلة الفهم مقبولة من المعلم ان لم يكن من 

 الجميع .
لدراسة . وقد يتاثر بعض المبحوثين بالجهة الممولة او المسؤلة عن ا     

ومن اللروري االشارة في الرسالة المرفقة الى اهمية االجابة عن جميع 
االسئلة وجميع الفقرات ، والتاكيد على كتمان المعلومات الخاصة 
بالمبحوثين . ويمكن ان تتبع احدى الصيغ االتية في ايصال استمارات 

 االستبانة الى المبحوثين .
 االستبانة البريدية : 1 – 2 

قــــد يضــــطر الباحــــث الرســــال اســــتمارات االســــتبانة الــــى المبحــــوثين        
بريديا وذلك النتشارهم على رقعى جغرافية واسعة وعـدم تركـزهم فـي منطقـة 
واحـــدة . ولهـــذه الصســـغة فـــي جمـــع المعلومـــات مشـــاكلها ، ولهـــا اجرائاتهـــا 
ايضــا . فنســبة عاليــة مــن المبحــوثين تجيــب علــى االســتبانة مباشــرة وخــالل 

ليلــة . أمــا أولئــك المتــأخرون فرســائل التــذكير قــد ال تنفــع معهــم ، وقــد ايــام ق
تثيـــر شـــكوكهم . تـــرتبط هـــذه الحالـــة بطبيعـــة المعلومـــات المطلوبـــة والجهـــة 

 المسؤولة عن البحث .
ترســـل اســـتمارة االســــتبانة مـــع رســـالة توضــــيحية ولـــرف بـــه طــــابع        

. وعنـد الحاجــة فبــة دون تكليـف المبعــوث ايـة مصــاريلتسـهيل عمليـة االجا
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الى التذكير فمن الضروري ان ال يزيد عدد االتصاالت عن ثالثة ، والفترة 
الفاصلة بين رسالة و أخرى اسبوعا على االقل ، وقبل ان يصـبح موضـوع 
االســــتبانة منســــيا ، وحســــب نســــبة االســــتجابة . ويتوقــــع ان يتــــرك الــــبعض 

ـــة نهايـــة االســـبوع  النجازهـــا . وال المســـتجدات واالمـــور العرضـــية الـــى عطل
( اســـابيع مـــن االرســـال االول . 5 – 4يتوقـــع ان تـــرد اجابـــات بعـــد مـــرور )

وعلـــى الباحـــث ان يقـــرر مســـبقا متـــى يتوقـــف عـــن انتضـــار االجابـــات ليبـــدأ 
باسقاط المعلومات . ومـن الضـروري ان تحتـوي رسـائل التـذكير شـيئا يؤكـد 

ســــتجابة ســــرية المعلومــــات واهميــــة البحــــث وتوضــــيح ألهدافــــه وضــــرورة اال
 لهمية رأي العينة في الموضوع .

 توزيع االستبانة ثم جمعها : 2 – 2
تســـاعد عمليـــة توزيـــع االســـتمالرة وتســـليمها باليـــد علـــى التحقـــق مـــن        

العنـــــاوين ، ومـــــن وجـــــود المبحـــــوثين فيهـــــا ومـــــن معرفـــــة طبيعـــــة المنطقـــــة 
باليـد والمستجدات فيها . كذلك تساعد في تاشير االستمارات التـي لـم تسـلم 

او شخصـــــيا لتحليلهـــــا منفصـــــلة . وقـــــد أكـــــدت البـــــراهين علـــــى ان التوزيـــــع 
بحــوثين يشــجع الشخصــي لالســتبانات ومــا يرافقــه مــن للقــاء مباشــر مــع الم

، خاصـة وان االسـتمارات سـتجمع الحقـا . وقـد تحتـا  كثيرا على االستجابة
 العينــة الــى تأكيــد ضــمانة ســرية المعلومــات او طبيعــة الجهــة المســؤلة عــن
الدراســــة ، او توضــــيح صــــيغة االجابــــة . بتوزيــــع االســــتمارات باليــــد يمكــــن 
الحصـــــول علـــــى معلومـــــات اضـــــافية عـــــن الســـــكن والحالـــــة العامـــــة وعـــــن 
المواضيع االكثر تعقيدا . وقـد يحـدث نقـص فـي نسـبة االسـتجابة عنـدما ال 
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تســلم االســتمارة الــى الشــخص المطلــوب اجابتــه سخصــيا ، او لــم تســلم الــى 
( 200مباشرة . يعتقد البعض ان بامكـان شـخص واحـد توزيـع )رب االسرة 

مــــائتي اســــتمارة خــــالل يــــومين )قبــــل عطلــــة نهايــــة االســــبوع( وجمعهــــا فــــي 
االسـبوع التــالي . او انهــا تــوزع فــي ايـام العطــل لزيــادة فرصــة االتصــال مــع 
من يعنيهم االمر . ولما كانت نسبة االستجابة وفق هذه الطريقة عاليـة لـذا 

 تمد في المناطق الصغيرة ، ولتقليل كلف النقل .فانها تع
 االستبيان متعدد المراحل : 3 – 2

عندما تكون هناك ضرورة لجمع كمية محدودة لعدد كبير من        
االشخاص او العوائل ، وتفاصيل اكثر من مجموعة صغيرة منهم حينها 

عها ، كذلك توزع االستمارة باليد لمعرفة العينة المطلوبة لبحث التفاصيل م
 عند عدم توفر هيكل للعينة .

تأخذ هذه الصيغة مرحلتين في جمع المعلومات ، وتـرتبط االسـتجابة       
فــي المــرحلتين بــبعض . فعنــدما تكــون نســبة االســتجابة واطئــة فــي المرحلــة 
االولــى فــال يــركن اليهــا فــي المرحلــة الثانيــة النهــا غيــر ممثلــة لمجتمعهــا ، 

 والعكس صحيح .
ان طريقــة توزيــع االســتبانات وجمعهــا مناســبة جــدا لعمليــة المشــاهدة       

وتمييــز العينــات ، وألجــراء عمليتــي االســتبيان والمقابلــة فــي ان واحــد ، او 
 لتحديد موعد الحق في وقت مناسب .
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 المقابلـة : – 3
 مالحظات اساسية : 1 – 3

ئم بالمقابلة ، وان تبدو المقابلة ، لاهريا ، كمحاورة بين العينة والقا      
نتائجها مسيطر عليها من خالل عملية طويلة من التصميم والتهيئة . انها 
ليست بهذه البساطة . فمن الضروري التذكير دوما بان االسئلة يجب ان 
توجه بصورة مباشرة وبصيغة واضحة وموحدة لجميع المبحوثين . وان ال 

معها ، او ان تضاع اسئلة تختار عينة معينة الجراء المقابلة ولتمثل مجت
مختلفة حسب نوع العينة . ان هذا انحياز واضح بعيد عن العلمية 

 المطلوبة . 
ومـــن الضـــروري ، ايضـــا ، االنتبـــاه الـــى صـــياغة االســـئلة او اعـــادة       

صــــياغتها بحيــــث تحــــول دون توجيــــه االجابــــات او تغييــــر معانيهــــا . وفــــي 
مة ومالحلــات لكــل ســؤال. مشــاريع البحــوث الكبيــرة توضــع تعليمــات صــار 

 . وهذا ضروري حتى في البحوث االخرى 
ان االجابة بـ )) ال اعرف (( يجب ان تؤشر وان يتم التحـاور حولهـا       

حتـــى ال تكـــون مجـــاال للتهـــرب مـــن كثيـــر مـــن االســـئلة او التـــي قـــد يعـــدها 
الــبعض شخصــية . وال يجــوز قــراءة نمــاذ  مــن اجابــات المبحــوثين االخــرى 

 نة .امام العي
قد يحاول بعض المبحوثين ارضاء الباحث باالجابة بما هـو مرغـوب       

. لـــذا مـــن الواجـــب ن االجابـــات غيـــر مكتملـــة او مقتضـــبةفيـــه ، او قـــد تكـــو 
االنتباه الى ذلك ، فالخبرة مطلوبة في معرفة طبيعة االجابة او اكتمالها او 
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اثـــارة  كيفيـــة التوســـع للحصـــول علـــى معلومـــات اكثـــر دقـــة وموضـــوعية دون 
 المستجيب . 

ان اجراء المقابلة مهمة فريدة وشاقة ، وقد تولد كآبـة ،خاصـة عنـدما       
يتطلب االمر تكرار محاوالت االتصال مـع االشـخاص انفسـهم . هنـا يجـب 
ان يتخذ قرار بعدد مرات االتصـال الـدنيا ، وان تكـون هـذه االتصـاالت فـي 

 اوقات مختلفة .
كبيــرة هنــاك اشــراف مباشــر ومناقشــة مســتمرة فــي مشــاريع البحــوث ال      

للمشاكل التي يواجهها القـائمون بـاجراء المقـابالت . ويسـتطيع فريـق العمـل 
ــا لتجــاوز الســلبيات والنــواقص والمســتجدات .  ان يتنــاقش حــول االمــر دوري
وكل قائم بالمقابلة عليه ان يكتب تقريرا بعد االنتهاء من كل مقابلة مباشـرة 

ات التـــي قـــد تســـاعد الحقـــا فـــي التحليـــل والتفســـير وكتابـــة وتوثيـــق المالحلـــ
 .ية حتى في مشاريع البحوث الصغيرةالبحث . مثل هذه االجراءات ضرور 

، خص واحد يقوم باجراءات المقـابالتعندما يكون هناك اكثر من ش      
ـــدقيق االجابـــات والفروقـــات بينهـــا باســـتمرار ، ففـــي  يفضـــل االشـــتراك فـــي ت

عب التفريـــــق بـــــين انحيـــــاز تســـــجيالت القـــــائمين عـــــن مرحلـــــة التحليـــــل يصـــــ
 الفروقات الحقيقية في االجابات . 

 وقت المقابلة : 2 – 3
قد تتم المقابلة في مواقع مختلفة ، في الشارع او المنزل او مكان       

العمل ، ولكل منها متطلباته . فعندما تجري المقابلة في الشارع حينها 
( دقائق . و في المنزل تستغرق 10ن )يجب ان ال تاخذ وقتا يزيد ع
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( دقيقة متباينة مع طبيعة العينة و استعدادها 30( و )20المقابلة بين )
 للمقابلة . و المقابالت التي تتطلب وقتا طويال من الضروري ان تجزأ .

االســـئلة بفرضـــية البحـــث والغـــرض مـــن الضـــروري ان تـــرتبط جميـــع       
متصـــلة ببعضـــها ، وان تكـــون الجمـــل  . ومـــن المهـــم ان تكـــون االســـئلةمنـــه

واالسئلة واضحة ومديمة للحوار الهادف . فالباحث الجيد يبقي العينـة دون 
االبتعــاد عــن الموضــوع ودون االطالــة متجنبــا ابــداء رأيــه بالموضــوع. وعنــد 
السؤال عن ))الحاالت(( فعليه ان يكون صريحا موضحا ان رأي كل عينة 

 وحالتها هو المطلوب .
 لبدء بالمقابلة :ا 3 – 3

حث بطاقة تعريف يقدمها لكل عينة ليكسب ثقتها ويضمن ايحتا  الب      
 حصوله على المعلومات منها . ومن الضروري ان تكون معه رسالة 
) كتاب رسمي ( صادر عن الجهة المسؤلة عن البحث توضح فيها 
اهداف البحث ويذكر فيها اسم الشخص المخول باجراء المقابلة ، مع 

توجيه الشكر لالستجابة والتعاون . تتيح هذه الرسالة للعينة معرفة الجهة 
المسؤلة عن مشروع البحث واالتصال بمن هو معني بالمسح الميداني 

عندما يتطلب االمر ذلك . ومن الضروري ان تكون الرسالة قصيرة ووافية 
 في الوقت نفسه .

لمحليـــة لالعـــالم عـــن قـــد تعتمـــد المشـــاريع البحثيـــة الكبيـــرة الصـــحف ا     
المشروع وتوضيح طبيعته . وعند اجراء المقابالت في الشارع يجـب تحديـد 
العينة وتوضيح المشروع باختصار و الوقت الذي تستغرقه المقابلـة . ومـن 
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ـــة تمثيـــل العينـــة لمجتمعهـــا وان اختيارهـــا قـــد جـــاء  الضـــروري توضـــيح اهمي
، خص المناسب دون غيـرهلتحدث مع الشبالعشوائية او ان االختيار قد تم ل

خاصة عندما تكون المقابلة مع اشخاص باسمائهم. ومن المهـم ان يوضـح 
 ذلك بطريقة ال تؤدي الى رد فعل عكسي .

 القائمين بالمقابلة : 4 – 3
بصورة عامة ، ال يصلح االفراد المتحمسين جدا للموضوع الجراء       

. فالطبلة الذين يدرسون المقابالت حتى وان كانت االسئلة تبدوا حقائقية 
مواضيع تهمهم )) ازدحام النقل في منطقة سكنهم (( قد ينحازون ال 

شعوريا فيها . وال يجوز استبيان الباحث نفسعه في موضوع البحث الذي 
يعمل به النه ومن خالل البحث وجمع المعلومات قد تتبلور عنده افكار 

تعريف المفردات  معينة تتداخل مع نتائج البحث ، او انه قد يعيد
والمفاهيم على ضوء رأيه . لهذه االسباب ولقلة عدد االشخاص الذين 
يمكن ان يقابلهم الشخص بمفرده ، لذا يعتمد عدد في فريق عمل للقيام 

بالمسح واجراء المقابالت وقد يقوم الباحث نفسه باجراء المقابالت 
اص المكلفين التجريبية اال ان النهائية منها يجب ان يقوم بها االشخ

 بالمقابالت والمدربين عليها .
في البحوث الجامعيـة ) االكاديميـة ( يقـوم الطلبـة فـي الغالـب بـاجراء       

ــــــان النســــــاء  ــــــي معضــــــم الحــــــاالت ف ــــــدونها . وف ــــــابالت ، وهــــــم ال يجي المق
( ســنة مـــن الطبقــة الموســـطة هــي افضـــل مـــن 45-25المتزوجــات بعمـــر )

ح الرسـمية تـرفض اسـتخدام الطلبـة. يجري المقابالت ، وان مؤسسـات المسـ
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قـــد يحصـــل الطلبـــة علـــى اســـتجابات محـــدودة بســـبب اعمـــارهم التـــي تـــوحي 
بضــعف الثقــة والن معضــمهم مــن الــذكور ، بينمــا يتوقــع ان تكــون االنــاث 
مســتمعات جيـــدات لــذا فاالســـتجابات معهــن اكثـــر ، خاصــة وانهـــن يعطـــين 

ان الشكوك التي قد  ملهرهن اهتماما اكثر وتصرفهن اكثر حشمة وتقبال .
يحسها الشخص عند اجراء المقابلة معه طبيعية ، تـزداد عنـد لـبس المقابـل 

 نلارة بعدسات سوداء . 
 تصميم المقابلة : – 4

حتى بالنسبة للقائم بالمقابلة المتخصص من ذوي الخبرة والدراية       
فانه ال مناص من وضع جميع التعليمات الضرورية في صفحة واحدة 

تحت اليد للعودة اليها عند الحاجة وذلك النه يقوم باعمال عدة  تكون 
تلقائيا في وقت واحد : توجيه االسئلة ، تسجيل االجابات ، ادامة الحوار 
 واتخاذ قرارا في كفاية االجابة ، انه في حالة استعداد وتحفز لكل شيء .

 يجــــب االنتبــــاه الــــى كــــل مــــا يمكــــن ان يجعــــل المقابلــــة ســــهلة ، مــــن      
مســـــــتلزمات القرطاســـــــية ) الـــــــدبابيس ، اوراق ، لوحـــــــات كتابـــــــة( . ومـــــــن 
الضروري الكتابة على وجه واحد من الورقة وان يكتب السؤال قبل االجابة 
مباشرة . كذلك من الضروري ترك مجاال ) حواشي ( لتسـجيل المالحلـات 
واالشــارات عــن رفــض المبحــوث االجابــة عــن الســؤال او عنــدما يبــدو غيــر 

 ا السؤال او يتجنب االجابة عن عند .مستوعب
على القائم بالمقابلة مليء صـفحة اضـافية يسـجل فيهـا معلومـات عـن      

ـــة ،  المنطقـــة ، اليـــوم ، الشـــهر ، الوقـــت ، المكـــان الـــذي جـــرت فيـــه المقابل
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وعدد مرات المراجعة مع تواريخها ووقتها ودون ان ينسى كتابة اسمه علـى 
عــن المبنــى مــع تعليقاتــه وتقييماتــه للمبحــوث الورقــة مــع مالحلاتــه العامــة 

 وسير المقابلة .
باالمكان استخدام انواع مختلفة من االقالم لكتابة االسئلة تختلف عـن      

ـــك للتعليقـــات والهـــوامش . ويجـــب  تلـــك المعتمـــدة لكتابـــة االجابـــات وعـــن تل
الت تدقيق جميع المقابالت ومشاريعها بعد التنفيذ مباشرة لتقليل عدد المقـاب

الناقصــة ، وتوضــيح الغــامض او التعليقــات غيــر الضــرورية . وقــد تــوحي 
الجداول االولية للنتائج لبعض االخطاء التـي قـد تـزداد مـع وجـود اكثـر مـن 

 جامع للمعلومات .
 توجيـه االسـئلة : – 5

ليس هناك موجب لجمع معلومات ال يمتلكها المبحوث )العينة( او      
طيها بصيغة خاطئة . واذا ضغط على البعض يمتلك جزء منها ، او يع

او احر  فانه قد يعطي اجابات الرضاء الباحث . وقد برهنت التجربة 
العملية ان العديد من االشخاص يبدو معرفة او اراء عندما يسألون 

 بطريقة توحي بانهم يجب ان يكونوا عارفين شيء عنها .
ق بشخص اخر ، ان سؤال شخص ما في المنزل عن معلومات تتعل     

وتوجيه اسئلة تفصيلية عن الوضع المالي ، والسؤال عن حقائق معقدة قد 
ال يعرفها الشخص او قد نسيها ، جميع هذه ستؤدي الى تردد المبحوث 
في التعاون . في مثل هذه الحاالت من الضروري ترك المجال مفتوحا 

المطلوب منها  لالجابة بـ )ال اعرف( . قد تساعد معرفة العينة من البداية
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والوقت المستغرق ، ونوع المعلومات ، وبشيء من حسن التصرف 
والتكتيك فقد يتعاون البعض ويسمح حتى باالطالع على حساباته 

 الشخصية . 
المشكلة المستديمة في المسح البياني هي في معرفة الباحث الى       

رجة كبيرة أي درجة يعتمد على المستجيب وقوله الحقيقة . يعتمد هذا بد
على موضوع البحث وهدفه ، ومدى استيعاب المستجيب لهذا . وللرسالة 
التي توجه له وللباحث دور متميز في المقابلة واالستبيان . وبالتأكيد ، 
من العوامل المساعدة في حل هذه المشكلة هي صياغة كلمات المقابلة 

باب الدراسة واسئلة االستبيان وتسلسلها ، والرغبة الجادة في توضيح اس
 وهدفها .
وتبرز المشكلة االخرى عندما يقول المبحوث الحقيقة ولكنه قد عدل       

سلوكه . يجب ان تصاغ مفردات االستبيان والمقابلة بحيث يسهم كل جزء 
منها في اختيار فرضية البحث . يقترح البعض وضع جداول اولية 

ات العامة التي لالجابات ، والبعض االخر قد يناقش مبدأيا التقسيم
 سيعتمدها في التحليل . 

 السؤال عن متغيرات الدراسـة : – 6
المشكلة الرئيسية المصاحبة لجمع المعلومات ميدانيا هي تحديد       

وتعريف مفردات الدراسة ومتغيراتها . ويفضل اعتماد التعاريف المعتمدة 
ليس سهال رسميا او في دراسات اخرى ، وبذلك يمكن مقارنة النتائج . و 

معرفة جميع المشاكل التي تواجه التعريف ، وقد يتوضح بعضها من 
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خالل االستبيان التجريبي . وعندما تشترك مجموعة من الباحثين في عمل 
فان المناقشات اليومية خالل المرحلة التجريبية ذات فائدة عليمة في هذا 

كانية المجال . تبرز مشكلة جغرافية عند تحديد بعض المصطلحات الم
مثل : المحلة ، االقليم ، المنطقة . فتعريف هذه المصطلحات ضروري 

 خاصة على الخارطة مع وصف واضح لها .
يعد موضوع الدخل حساسا والسؤال عنه امرا صعبا ، وتتباين       

االجابة عنه فهي غير قياسية في اغلب االحيان . ومن الضروري تحديد 
شمل الساعات االضافية وموارد االسرة نوعه : اجمالي ، الصلفي ، وهل ي

 االخرى أم ال .
من المستحيل الحصول )وحتى في حالة التعاون الكامل( على       

معلومات تفصيلية عن الوضع المالي ، لذلك تميل الدراسات الى تقسيم 
. ويضم مسح الحالة ع الى فئات قليلة على أساس الدخلالمجتم

طاني المعلومات االتية : جميع المدخوالت االقتصادية البري –االجتماعية 
، الساعات االضافية ، المكافات واالكراميات ، الربح ، رواتب العمل ، 

جميع انواع االستقطاعات )التقاعدية ، المرض ، العطالة ( ، المساعدات 
العائلية ، مردود االستثمارات وااليجارات والمصادر المالية لغير العاملين 

 وحدة السكنية .القاطنين في ال
تجمع بيانات الدخل على اساس االسبوع ، الشهر ، السنة وحيث       

يكون الشخص عارف بها دون الحاجة لتحويلها من فئة الى أخرى . ومن 
الضروري تحديد هل يقصد بالدخل الفردي أم للعائلة باكملها . االخير 
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في  يشكل مشكلة خاصة عندما يكون هناك اكثر من شخص واحد يعمل
 االسرة او السكن .

تتجنب العديد من الدراسات توجيه اسئلة عن الدخل ألنها حساسة       
جدا وقد تؤثر على اجابة االسئلة االخرى ، ولكنها مهمة وذات عالقة 
بالكثير من المتغيرات قيد الدرس . ومن الضروري اقناع العينة بان 

هم . وتستخدم المطلوب معلومات عن الفئة وليس االشخاص بحد ذات
 المهنة كأساس لتصنيف السكان الى مجاميع .

وعند السؤال عن تكرار وقوع فعل معين فمن الضروري تحديد المدة       
)اليوم ، االسبوع ، الشهر المنصرم مثال( . كذلك المقصود بعدد الغرف 

 في الوحدة السكنية : اجمالي أم المستخدمة للنوم فقط .
يتطلب البحث االستفسار عن حوادث او حاالت في بعض الحاالت       

او سلوك حصل في الماضي . وليست الذاكرة جهاز تسجيل آلي يسترجع 
كل شيء بسهولة ودقة فانها عرضة للتداعي وال يبقى فيها اال الحوادث 
االستثنائية ، ولكنها تكون غير كاملة . لذا ، للتذكير بالتواريخ واالحداث 

عمار االطفال او احداث سياسية معينة . ومن السالفة يفضل ربطها با
المهم جدا تجنب االسئلة التي توحي وكأنها اختبار للذكاء . وقد يطلب 

من العينة تسجيل سلوكيات او احداث معينة لمدة محددة . هنا فان سلوك 
 العينة قد يختلف عن الواقع الحساسها بانها مراقبة .
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 تصميم االسـتبيان : – 7

شرح الباحث هدف الدراسة ، وبعد تقديم الرسالة التوضيحية بعد ان ي  
يجب ان تكون االسئلةاالولى مباشرة وباسلوب هاديء . ويجب ان تكون 
واضحة العالقة باهداف البحث ، من الضروري ان تؤجل االسئلة المعقدة 

 او الحساسة الى فترة الحقة دون تاخيرها كثيرا .
لقة عن العمر والمهنة وغيرها في البداية ، عادة توجه االسئلة المتع       

مع توضيح ان معرفتها تفيد في تحديد مواقف الفئات التي تشكلها 
واجاباتها . ولكن ، توجيه االسئلة الشخصية التفصيلية في البداية قد ال 
يشجع المبحوث على الرد على االسئلة الالحقة . توجه هذه االسئلة في 

 مناسبة لموضوع الدراسة ام ال . البداية لمعرفة هل العينة
يجب ان يكون تتابع االسئلة منطقيا ، وقد يتطلب األمر االنتقال       

من نوع من االسئلة او المواضيع الى اخرى الغراض التفسير والتوضيح 
، سواء في المقابلة او االستبيان . والعديد من االسئلة تتطلب االجابة من 

حفضا  ، لذا ال داعي لذكرها لالخرينبعض المبحوثين وليس جميعهم 
. وايضا يجب تجنب االسئلة المكررة على الوقت وعدم ضجر العينة

 والمطولة . 
السمة الجوهرية للمسوحات القياسية هي ان توجه مجموعة االسئلة       

ذاتها ، وبالترتيب نفسه لجميع افراد العينة . ولهذا صعب ضمان اختيار 
، وتعرض بدقة ما يريده الباحث . على الرغم من مفردات مناسبة للجميع 
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وجود بدائل قد تكون متباينة في جودتها ، ولكن ليس هناك حل واحد 
 لمشكلة صياغة االسئلة وما يرد هنا مجرد ادلة عامة .

يفضل استخدام االسئلة القصيرة الخالية من الغموض او       
اضحا للباحث قد ال المصطلحات الفنية . مع هذا ، فما يبدو قصيرا وو 

يكون كذلك للعينة . اجماال ، مجموعة من االسئلة القصيرة الواضحة 
 افضل من سؤال واحد طويل ، او سؤال واحد في واقعه يضم سؤالين .

ومن المهم االنتباه الى الفروقات االقليمية ، الطبقية والعمرية واثرها       
طلحات القابلة للتباين في على استخدام المفردات . هناك العديد من المص

التفسير ) العطلة ، مثال( ويمكن كتابة تعريفها ضمن السؤال او بعده 
 ضمانا لصحة االجابة . 

ومن الضروري تجنب : صياغة االسئلة التي توحي بطلب نوع من       
كذلك تجنب تلك التي توحي نتيجة …( . االجابة )هل تفضل ان يكون 
االجابة ) مثل السؤال عن حركة المرور ثم  تتابعها بطلب نوع معين من

السؤال عن المشاكل التي تواجهها المنطقة( . ايضا يجب تجنب نفي 
النفي في االسئلة . االفتراض ان المبحوث سيجيب عن جمع االسئلة ، 

لذا يجب تجنب االيحاء او الترجي لالجابة عن اسئلة معينة . ومن 
جيل بعض االسئلة الى المقابلة الضروري عند اجراء المقابالت عدم تأ

الثانية آلن هذا سيؤثر على بقية االجابات او تنتهي المقابلة دون االجابة 
عن هذه االسئلة . يفضل في فترة االستبيان التجريبي السؤال عن معاني 

 االسئلة وليس االجابة عنها .
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 طـباعة االسـتبيان : – 8
زيادة االستجابة ، عكس ما  تلعب طباعة االستبيان دورا بارزا في      

تفعله النوعية الرديئة من الورق ، ومن المهم وضع االوراق المرتبطة 
ببعضها بدبوس مع ترقيم الصفحات . ويمكن الطباعة على وجهي الورقة 

اذا كانت بنوعية جيدة كذلك يجب ترك فراغ بين االسطر وترك مجاال 
 للترميز .
ت واضحة وان يشار الى االجابة من الضروري ان تكون التعليما      

عن جميع االسئلة . ومن المهم تجنب االشارة الى مالحلات او تعليمات 
وردت في صفحات سابقة . ويجب ان تكون االسئلة حاوية لذاتها شارحة 

 ومكتفية بنفسها . 
اجماال ، يفضل المز  بين االسئلة المعلقة واالسئلة المفتوحة ، مع       

الجابة عن االسئلة المفتوحة . تكون االجابة عن ترك مجال كاف ل
االسئلة المغلقة بمربعات تسبقها لتسهيل الترميز والتحقق منها ، او يطلب 

 وضع دائرة حول االجابة .
من الضروري ان ال يكون هناك تداخل في االجابة تجنبا الرباك       

( واكثر 25يوم ( او اقل من ) 3 – 2يوم ( و ) 2 – 1العينة ، مثل : ) 
(. وفي المسح التجريبي تتوضح الكثير من االجابات المفتوحة ، 25من )

وكلما زاد تكرار االجابة ))غيرها(( دل هذا على نقص في المسح 
التجريبي . ومن الضروري ان يسجل جامع المعلومات مالحلات ميدانية 

 وتعليقاته عن العينة لتساعد الحقا عند التحليل والكتابة .
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 حظات عن توجيه االسـئلة :مال – 9
يجب عدم االنحياز عن النص المكتوب في االسئلة ، خاصة        

عندما يطلب التوضيح عند اجراء المقابلة او عند جمع استمارات 
االستبيان . يقضي هذا ان تكون جميع التعاريف والتوضيحات واالمثلة 

 محددة لجميع القائمين بالمقابلة وجمع المعلومات .
ثالثة حاالت يجب ان يتخذ جامع المعلومات فيها قرارا ويستخدم        

 كلمات مناسبة ، هي : 
 .او عن الساكنين لتكملة المعلوماتاالسئلة المتعلقة بالمهنة  (1)
عنــدما تكــون المفــردات او المصــطلحات فــي االســتبيان غيــر واضــحة  (2)

ــة . وفــي االســئ لة او عــدم وجــود تعريــف لهــا ، ويجــب ان تؤشــر هــذه الحال
 التي يطلب فيها رأي او موقف يجب عدم االجابة .

قـــــــد يحتـــــــا  جـــــــامع المعلومـــــــات الـــــــى توضـــــــيح بعـــــــض االشـــــــياء ،  (3)
وتوضيحاته هذه يجب ان تكـون حياديـة . واالفضـل تكـرار قـراءة السـؤال اذ 

 قد يكون المبحوث لم يسمعه اول اآلمر بصورة صحيحة .
 
 
 
 
 
 



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

55 

 

 بسم اللـه الرحـمن الـرحـيـم
 الفصل الثالث –الول ا الباب

 قـراءة الخـارطـة و تحـديث  مـعـلومـاتـها
 الـمـقـدمــة : - 1

ان قراءة الخارطة مرحلة متقدمة نسبيا ، تسبقها مراحل تهيء           
الطالب لـها ، مثل : استخالص الـمعاني الجغرافية من الصور و الرسوم  

، عناصرها ،  ورسم الـمخططات الـميدانية ، ثم  فهم ماهية الخارطة
انواعها ، الـهدف منها ، سبل االستفادة منها في الحياة اليومية للمواطن 
الـمتخصص بالجغرافيا ولغيره . اما تـحديث معلوماتها فهو من صلب 

ونمهخ 8ة9اختصاص الجغرافي ويـجب ان يتدرب على ذلك عمليا تـحت
الضروري . ومن وبـمخـتلـف التخـصصات الجغرافية اشراف اساتذة اكفاء

وضع برنامج متكامل يتوافق مع مفردات الدراسة و الـمرحلة الدراسية 
بـحيث يفهم الطالب الجغرافيا ويتعامل معها بعلمية قبل ان يصل الى 

 مستوى الدراسة الجامعية االولية .
( الـمهارات الـمطلوب تدريب طلبة ثانويات Milner 1988ويـحـدد ملنر )

 -فيا ب:بريطانيا عليها في الجغرا
: معرفة  Ordnance Survey Maps( قراءة الخرائط الرسمية 1)

الرموز ، الـمقاييس ، االتـجاهات ، واستعمال البوصلة وخطوط االرتفاعات 
 الـمتساوية واشكال سطح االرض .
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: االنـماط والعالقات بينها )استعماالت االرض و  OS( تفسير خرائط  2)
 بشرية وشبكة االتصاالت و الـمواصالت( .النبات ، انـماط الـمستقرات ال

( قراءة وتفسير خرائط الكتب الـمنهجية والـمخططات وخرائط التوزيعات 3)
 ( قراءة خرائط االطالس و وصف التوزيعات فيها .4والنقطية و الخطية )

 ( قراءة خرائط الخطط والتصاميم العمرانية للشوارع والقطاعات .5)
 والتـخطيطية بانواعها .( فهم الرسوم البيانية 6)
 ( استيعاب الـمخططات االنسيابية و مـخططات النلم و النـماذ  .7)
 . Sketch Diagrams( قراءة مـخططات سـطح االرض 8)
 ( فهم الـمخـططات ذات البعدين .9)
 . Pictures( تفسير الـمصورات  والرسوم 10)
 ( تفسير الصور الجوية .11)
 ئق الجغرافية .( تـحليل احصائي للحقا12)
 و الصور الجوية . OS( الربط بين خرائط 13)

 OSويضيف ملنر الى ان الـمطلوب التدرب على قراءة خرائط           
 -من حيث :

 ( استعمال الـمقياس وقياس الـمسافة بدقة .1
 ( تـحديد االتـجـاه الصحيح باعتماد البوصلة .2
 ات العمودية واالفقية .( اعطاء الـموقع الدقيق باعتماد االحداثي3
( معرفة معقولة بالرموز الرئيسية الـمستخدمة ، ومعرفة كيفية استخدام 4

 خطوط االرتفاعات الـمتساوية واشتقاق الـمقطع الطولي .
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( تـحديد انـحدار االرض وتـمييز اشكال سطح االرض مثل الوديان و 5
 التالل .

 لنقل ، مثآل .( معرفة العالقة بين نـمط االستيطان وشبكة ا6
 ( الربط بين هذه جـميعا .7
 الـمعاني الجغرافية في الصـور و الـرسـوم : - 2

تصدر سنويا اعدادا كبيرة من التقاويم الحاوية على صور           
لـمنالر طبيعية متنوعة ولـمختلف البيئات . تشكل جـميع هذه الصور مادة 

، الى لر الى ماوراء الصورةلجغرافي للنلتدريس الجغرافيا وتنمية الحس ا
  معانيها الجغرافية .

ـمـوضوعات االتية : انواع يـمكن ان يثير ال فمنظر الجبال          
، توزيعها الـمكاني في البلد والعالم ، عوامل التعرية ، التساقط الجبال

وانواعه ، الربط بالكوارث الطبيعية ، الربط بطراز حياة معينة ، بالنبات 
مار االنسان لـها ألغراض وتنوعه مع االرتفاع ، مع استثالطبيعي 
، باالنهار و البحيرات ، بالغذاء وتنوعه ، بالـمشكالت السياسية سياحية

 بين الدول وفي الدولة الواحدة .
جاذبيته للنلر والتأمل في : انواع الغابات ،  ولـمنظر الغابة          

افيـة ، هـل الغابة مـجرد مـجموعـة تنوعها مع تنوع الـمناخ والـمواقع الجغر 
اشـجار ؟ ماهو النلام البيئي للغابة ؟ التوازن البيئي في الغابة ، سوء 
استخدام االنسان للغابات واثر ذلك على التبدالت الـمناخية ، مفهوم : 

 ازرع وال تقطع واهـميته لالنسان من مـختلف الـمـعطيات الحياتية .
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هي االكثر  صـور الـمسـطحات الـمائيةياة ، والـماء سـر الحـ          
شيوعا ، وكل منها توفر فرصة للحديث واثارة حوارات وتسلؤالت عن 
اهمية ترشيد استهالك الـمياه ، و البيئات الـمائية واهـميتها لتلطـيف الجـو و 
توفير الغذاء ، واستثمار االنسان للمـجاري والـمسطحات الـمائية في النقل 

والترويح وكـمصدر للعـيش ، والـمشاكل السياسية الناجـمة عن  و التسلية
 الـمياه الدولية .

واالشكال التي ترسمها في الجو جاذبية خاصة ، وعلى  وللغيوم          
اساسها يستطيع الـمدرس الربط بين انواع الغيوم وانواع الـمطر ، وامكانية 

ه الطلب من الطلبة التبوء بالجو من خالل نوع الغيوم . كما بامكان
 مـمارسة هذا التوقع في كل يوم تكون فيه الغيوم موجودة في السماء . 

صور االقوام والشعوب ومن الـمنالر التي تثير الفضول ،           
، انها توفر فرصة للتحدث عن االختالفات العرقية والدينية بين  االخرى 

ر البيئات الطبيعية على الشعوب والـهدف الرباني من ذلك )التعارف( ، واث
شكل ولون وحياة االقوام الـمختلفة . و يعني تعارف الشعوب مع بعضها 

 تعاونها في الخير والتأمل في وحدة الخالق  . 
( ، احاديث الـمدينةللبيئة التي صنعها االنسان لنفسه )          

ـن وتساؤالت ال حصر لـها ، فصـور الشوارع و الـمباني مـدخل للحـديث ع
جـميع مـناحي الحـياة اليومية وتباينها الـمكاني . انها االسـوار التي بناها 
االنسان لتؤطر حياته بثقلها ولاللـها ، و هي حلم الكثيرين مـمن يـجهلون 
حقيقتها . انها الحـلم و الكابوس ، الحلم لـمن يعيش بعيدا عـنها والكابوس 
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عن االقتصاد ، االجتماع ، لـمن خـنقته مشاكلها . انها مادة للتكلم 
التخطيط ، التلوث ، الـمشاكل ، الحـلول ، عن الخبرة الشخصية للطلبة 

، خاصة عند اجراء مقارنة بين الريف و  الريففيها . كـذلك الحـال مـع 
الـمدينة في الـمعطيات االتية : الـملـهر الخارجي ، الـمساحـة ، الكثافـة ، 

، م االجتماعية ، التنوع االجتماعياة ، القياستعماالت االرض ، طراز الحي
الـمشاكل البيئية )طبيعية واجتماعية( . وافضل شيء يقوم به الـمدرس في 

 هذا الـمضمار ، اجراء منالرة بين مـؤيدي البيـئتين .
هذا غيض من فيض من الحاالت التي يـمكن ان يستثمرها           

مفردات الجغرافية ويـحفز الحـس الـمدرس الجيد ليزيد من ادراك طلبته لل
الجغرافي عندهم . بهذه الطريقة يدفعهم الى النلر الى ماوراء االشياء 
وعالقاتها البيئية . بتنمية هذا الحـس عند الطلبة يصبحوا جغرافيين 
حقيقيين ، يستوعبوا بيئتاهم جغرافيا ، وحـينها فقط ، يسهل عليهم تصور 

 ا .جغرافية العالم االخر  وادراكه
 الجـغـرافـيا الـعـمـليــة : - 3 

فرصة   Practical Geographyتوفر الجغرافيا العملية            
كبيرة لتعلم حقائق جغرافية عمليا ، وهذه الحقائق ذات اهمية للناس في 
حيالتهم اليومية . ومن الضروري مـمارسة تعلمها والتدريب عليها من 

ى الجغرافيا العملية يدفع بالطلبة العتناق الدراسة الـمتوسطة . والتعرف عل
حقيقة مفادها ان الجغرافيا علم حيوي يـرتبط بـحياة الناس في مـختلف 
مـناحيها ، وان تعلمها ال يكون من خالل قاعات الدرس فقط ، بل ان 
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القاعات الـمغلقة ماهي اال مرحلة اولية في التعلم والتهيئة للتدريب العملي 
 -مفردات الجغرافيا العملية :الـميداني . ومن 

 )أ( تعـييـن اتـجـاه الـشـمـال : 
الجهات الـمعروفة اربع : الشمال والجنوب ، الشرق والغرب .           

وعند معرفة احدها على وجه اليقين  تسهل معرفة االتـجاهـات االخرين . 
فالشمال عكس الجنوب ، والغرب عكس اتـجاه الشرق . ومن الضروري 

ييز بين نوعين من الشمال : الجغرافي و الـمغناطيسي . موقع االول التم
ثابت اما الثاني فمتحرك ضمن نقطة في اقصى شمال كندا بالقرب من 
شبه جزيرة بوثينيا التي ال تبعد عن مركز القطب الجغرافي الشمالي باكثر 

( . ويقاس االختالف بين اتـجاه الشمالين 1981من الف ميل )فليجة 
افي والـمغناطيسي بالدرجات ، درجة االختالف الـمغناطيسي والتي قد الجغر 

تكون الى شرق او غرب اتـجاه الشمال الجغرافي )الحقيقي( . ويـمكن 
معرفة درجة االختالف الـمغناطيسي من خالل تـحديد الشـمال الـمغناطيسي 

، او  بواسطة البوصلة وتـحـديد الشـمال الجغرافي باحدى الطرائق الـمعروفة
 مـن خالل جداول خاصة . 

شائع لـمعرفة اتـجاه الشـمال ، ولكن عـندما استعمال البوصلة           
تكون الخارطة خالية من تـحديد االتـجاه ويطـلـب تثبيته عليها فاالمر 
يـختلف قليال . توجه الخارطة اوآل حسب االحداثيات الـموجودة على 

تم تأشير )وضع نقطة على الخارطة( االرض ، توضع البوصلة عليها ثم ي
عند اتـجاه الشمال في البوصلة ، ونقطة اخرى عند الجنوب . بعد ذلك 
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يـمد خط للوصل بين النقطتين مع وضع سهم ليؤشر اتـجاه الشمال 
الـمغناطيسي . وبـمعرفة درجة االختالف الـمغناطيسي يرسم خط يتقاطع 

 . مع الخـط االول ليشير الى الشمال الحقيقي
، النصف الشمالي من الكرة االرضيةفي  قرص الشمسيكون           

. ال )منتصف النهار( في جهة الجنوبوعلى مدار السنة ، في وقت الزو 
وعند وضع عصا مستقيمة بوضع عمودي على سطح االرض وتـحت 
اشعة الشمس فان للها  يتجه حتما الى الشمال الحقيقي . هذا في حالة 

، وفي حالة عدم معرفة وقت الزوال بدقة عالية ، حينها  وجود ساعة دقيقة
تعتمد الطريقة االتية : يـختار وقت قبل الساعة الثانية عشر لهرا بوقت 
قصير وتثبت عصا على االرض تـحت اشعة الشمس بشكل مائل . يربط 
في طرف العصا خيط به ثقل يالمس سطح االرض  فيحدث لآل  . بعد 

في الجهة الـمعاكسة لحركة الشمس بنصف قطر  ذلك ترسم دائرة او قوس
يساوي طول لل الخيط من نقطة نهاية الخيط على سطح االرض . 
يراقب اللل من حيث الطول والقصر واالبتعاد تدريـجيا عن مـحيط الدائرة 
او القوس الـمرسوم والعودة الى ان يلتقي مع القوس مرة ثانية كما في 

لـمحصور بين )أ و ب( في النقطة ) ( الشكل ادناه . يـنـصف القوس ا
والتي يوصل بينها والنقطة )م( بـخط مستقيم يشير الى الشمال الجغرافي . 

 (  .1987)فليجة وزميله 
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 أ             
 الشمال      
 العصا  الخيط اللل        
 القوس     
       
 ب                            م   سطح االرض  

 
 
لـمعرفة اتـجاه الشمال  طريقة الساعة اليدويةويـمكن اعتماد           

الجغرافي وذلك بوضع الساعة افقيا تـحت اشعة الشـمس ثم يتم توجـيهها 
حتى يشير عقرب الساعات الى الشمس . والخط الوهمي الـممتد بين 
مركز الساعة ومنتصف القوس الـمحصور بين نهاية عقرب الساعات و 

( مشيرا الى الجنوب الجغرافي في نصف الكرة الشمالي . وبـمد 12الرقم )
 الخط باالتـجاه الـمعاكس فانه يشير الى الشمال الجغرافي . 

وفي الليل تشير مـجموعة الدب االكبر الى الشمال الحقيقي .           
هو احد افراد مـجموعة الدب االصغر التي تقع فوق  النجم القطبيف

لشمالي ، ويدور هذا النجم حول نقطة القطب السماوي القطب الجغرافي ا
))نقطة وهمية تقع في كبد السماء على سـمـت القطب الجغرافي(( .  ففي 

 

 أ                            
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اول الليل تكون مـجموعة الدب االكبر قريبة من افق السماء ، وتؤشر 
( الـهـندي  )تعرف بذات 4مـجموعة من خـمس نـجوم تاخذ شكل رقم )

 جم القطبي وكما موضح في الشكل ادناه .الكرسي( على موقع الن
  
                              
      
       
        

فالنجم القطبي يقع في نهاية مـجموعة الدب االصغر وبين ذات الكرسي 
ومـجموعة الدب االكبر ، والخط الواصل بين نـجمين من الـمجموعة 

 .افي وكما موضح في الرسم التخطيطيمال الجغر االخيرة يؤشرات الى الش
 

 اسـتيـعاب مـقـياس الـرسـم :)ب( 
من االخطاء الشائعة تدريس مقياس الرسم كمادة رياضية )رغم           

انه كذلك( جعلت العديد من الطلبة ينفر من الخارطة الرتباط مقياس 
يغة التعلم الرسم بها . ان طريقة تدريس مقياس الرسم يـجب ان تكون بص

عن طريق اللعب . فقياس ابعاد قاعة الدرس ورسمها على ورقة باعتماد 
مقياس الرسم تدفع الطلبة لفهم الصلة بين البسط والـمقام ، بين االشياء 

. قياس ابعاد القاعة بداية ، بين جـميع الـمقاييـس النسـبيةالـمنسوبة لبعضها 
وكواجب للطلبة لرسم لرسم خارطة الـمدرسة بـمقياس رسم حقيقي ، 

 *      الدب االصغر                 

           * *         * 

           * *   * 

                          *                     *  * 

                                                    *                                  *                        * 

                                                                          *                           * 

 *                النجم القطبي              *           الدب االكبر                                                    

                                                                                                       * 

 ذات الكرسي                                              
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مـخططات الوحدات السكنية التي يقطنوها ، ولرسم مـخطط للطريق الذي 
يسلكوه الى الـمدرسـة ، وغيرها من مـخططات عن البيئة الـمحيطة 

. الـهدف استيعاب الطلبة نسبة ـة مع التاكيد على مـقياس الرسـمبالـمدرس
هنا يستوعب الطالب  مايرسموه على الورق الى الواقع الذي يعيشوه . من

الحجم الحقيقي لبلده قياسا ببلدان العالم االخرى ، الـمجاورة والبعـيدة ، 
 .لى االرض ، نسبة االرض الى الشمسالـمتقـدمـة  والنامية ، نسبة القمر ا

بـمعرفة اماكن عيش اقارب الطالب و دفعه لحساب الـمـسافة           
دنهم وقراهم(  تـجعله يستوعب بين سكنه )مدينته( وسكن االخرين )م

اسباب تباعد الزيارات او تقاربها ، تدفعه لفهم دور الـمسافة في العالقة 
بين الناس . انه يكتشفها بنفسه بـمساعدة الـمدرس من خالل تعليم مقياس 
الرسم . في هذه الحالة فقط يكون لـمقياس الرسم اهمية في حياة الطالب 

نص من الكتاب الـمقرر . ان نسـيان الحقائق ويفهم اهميته دون ان يـحفظ 
الـمكتشفة ذاتيا قليل جدا ، عكس الـمعلومـات التي يـجبر الطالب على 

 حفلها دون أن يعي ماهيتها واهميتها لحياته اليومية .
 القـراءة األوليـة للخـارطـة : - 4

وكتعويد عملي للطلبة على الخارطة ، الطلب منهم رسمها مع           
خارطة او رسوم ومـخططات ل موضوع ياخذوه في الجغرافيا )ك

. فالتعود على النلر الى الخارطة ورسمها يسهل معرفة توضيحية(
الـمواقع الجغرافية وتباينها مكانيا ، والربط بين الحقائق الـمختلفة ، وبالتالي 
فهم الجغرافيا . انها الصورة التي تبقى في ذهن الطالب في االمتحان دون 
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لحاجة الى ان يـحفظ معلوماتها  . انها مادة اساسية لـمناقشة مكونات ا
 الخارطة وتفسير انـماطها الـمكانية .

اضافة الى الواجب الـمشار اليه أعاله ، يـطلب من الطلبة ،           
على شكل مـجاميع صغيرة ، قراءة خرائط قطاعية او بـمقاييس متوسطة 

ن االسئلة لكل مـجموعة عليها ان تـجيب الـمقياس مع توجيه مـجموعة م
عنها من خالل الخارطة . فـمثآل ، يـمكن توجيه اسـئلة من النوع االتي ، 

 -وحسب الـموجود في الخارطة ومستوى الطلبة الدراسي  :
 ؟اهو موقع الـمسـجد من النقطة )أ(بعد تـحديد موقع معين )أ( مـثآل ، م -
خارطة ؟   وماهو طول النهر في ماهو اتـجاه مـجرى النهر في ال -

 الخارطة ؟
 حدد اربع ملاهر جغرافية موجودة في الخارطة . -
اذا كنت في اقصى نقطة شمال شرق منطقة الخارطة ، ونلرت باتـجاه  -

الجنوب الغربي ، فماهي الـملاهر الجغرافية التي تالحلها ؟ سـمها 
 بالتتابع الـمكاني .

الـمسقطة على الخارطة ، حدد مـواقع :  على ضوء الـمربعات الشـبكية -
.  ...... 

حدد الـملاهر الجغرافية الواقعة بين خط االرتفاع )رقم مـحدد( و  -
 االرتفاع )رقم مـحدد( ، أو     بين نقاط تقاطع خطوط شبكة الـمربعات 

 ) االرقام االفقية والعمودية( .
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 50)بين الـمربع بعد تـحديد منطقة معينة على الخارطة ، كأن  تكون  -
 ( :91و الـمربع 

ماهي انواع النباتات الطبيعية ؟ ماعالقة النبات الطبيعي بالتضاريس ،    
ماهي انواع الـمحاصيل التي تزرع في هذه الـمنطقة ، حدد فلكيا موقع 

 الـمستقرة )س( . 
 ماهي انواع الطرق التي توجد في الخارطة ؟ وما اطوالـها ؟ -
 تي لـها اهمية مالحية في الخارطة ؟ ولـماذا ؟ماهي االنهار ال -
 كيف تتوزع الـمستقرات البشرية في الخارطة ؟ ولـماذا ؟ -
 ماهو نلام التصريف النهري الـموجود في الخارطة ؟ -
ماهي انواع استعماالت االرض بين الـمستقرة )ا( و الـمستقرة )ب( ؟ أو  -

 النقطتين) أ و ب( ؟
م التصريف النهري و التضاريس واستعماالت ماهي العالقة بين نلا -

 االرض في الخارطة ؟
ا ، واحسب درجة االنـحدار حدد اعلى نقطة في الخارطة ، وادناه -

 .بينهما
اعتمد ورقا بيانيا لحساب مساحة الوحدة االدارية )تسميتها( .وما نسبة  -

 مساحتها من مساحة الوحدة االدارية التي تعود اليها ؟
 .الجزء الجنوبي من منطقة الخارطة الـمستقرات البشرية فيصف توزيع  -
قارن بين نـمط توزيع الـمـستقرات البشرية شـمال و جنوب منطقة  -

 الخارطة ، مفسرا ذلك على ضوء الوضع الطبيعي للـمنطقة .
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ماهو التوزيع االمثل )في نلرك( للـمستقرات البشرية الـموجودة في  -
؟ ولـماذا ؟ وما الخـلل في التوزيع الراهن ؟ الخارطة )منطقة الدراسة( 

(Leong & Barakbah 1974. ) 
والعديد من االسئلة التي تنقل ما تعلمه الطالب من الكتاب الى           

الخارطة ليكتشفه بنفسه ، مع اضافات نوعية للـمعلومات تفيد في الـمراحل 
الخارطة بـجمود وال  الدراسية الالحقة . بهذه الصيغة ال يتعامل الطالب مع

ابالية ، بل بتفاعل ليتعلم وليجد ما عرفه عليها  ، ويكتشف ما ال يعرفه . 
وبهذه الحالة تكون الخارطة قد استثمرت بعلمية ومنهجية تـخدم العملية 
التعليمية داخل الصف وخارجه . فالخارطة كتاب جغرافي كامل عن 

برة ال تتكون اال من خالل منطقة معينة ، يتطلب قرائته خبرة ، وهذه الخ
 . تمـر مع جـميع الـمراحل الدراسيةالتدريب الـمـتصل بالـمواد الـمدروسـة ومس

 الـمـخططـات الـميدانيـة : - 5   
اهمية في الجغرافيا  Field Sketchesللمخططات الـميدانية           

وغرافية ألنها احدى وسائل التعلم الـميداني . انها افضل من الصور الفوت
ألنها ذات عالقة بـموضوع معين ، مع التركيز على الـمعطيات ذات 
العالقة فقط . انها تسلط الضوء على حيز صغير لتبرز الـمطلوب في 
الدراسة ، والنتائج مؤكدة وسريعة وغير مكلفة . ويـمكن تسجيل 
الـمالحلات الـميدانية على الـمخطط ، وقد ياخذ الرسم التخطيطي وقتا  ، 

 اصة في التجربة االولى . خ
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ومن الضروري تعويد الطلبة ، منذ نعومة الفارهم ، على رسم           
. نواحي الحياة الدراسية و العمليةالـمخططات ألن هذا يفيدهم في مـختلف 

ليس الـمطلوب رسم منلر طبيعي ، بل ابراز لاهرة جغرافية للـمالحلة 
 والدراسـة ليس اال . 

الـمهم بداية ، وضع هيكل ثم اختيار احداثيات اللهير  ومن           
االرضي لتمثيل ملاهر تؤشر الـمركز و الحواف الشمالية و الجنوبية 
والشرق و الغرب ، اليسار و اليمين . بعد ذلك ، يبدأ رسم مقدمة الـمنلر 
والخلفية اعتمادا على ملاهر مـختارة كثوابت )االحداثيات( ، وقد تهمل 

 صيل في الخلفية .بعض التفا
وقد يـحتار الطالب اول االمر في حجم الـمادة التي يرسمها ،           

، وباعتماد قلم  A3واسهل طريقة هي ان ترسم على ورق كبير نسبيا 
. او عموديا او حتى تقدير الزاوية الرصاص لتحديد الحجم واالبعاد افقيا

درتهم النتا  شيء ذي ومن الضروري تعزيز الثقة بالنفس عند الطلبة وبق
قيمة وفائدة . أي عدم االستهانة بـما يقدموه ، في الـمراحل االولى على 
االقل .  وباالمكان تصغير مقياس الرسم عندما تكون مساحة منطقة 
الدراسة كبيرة ، وذلك باعتماد التصغير بالنسبة الى النصف او اية نسبة 

ن التباينات السطحية غير يراها الطالب مناسبة و مقبولة . وعندما تكو 
كبيرة يـمكن تـنـصيف القياس االفقي او مضاعفة القياس العمودي البراز 

 اللاهرة قيد الدرس .
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وتـحديد خط االفق له اهميته الن جـميع االشياء االخرى يعتمد            
تـحديدها على اساسه ، ويفضل ان يكون تضليل االشياء التي صنعها 

ون تضليل الـملاهر الطبيعية خفيفا ، وان تكون االنسان داكنة ويك
االشياء امام النالر اكثر تضليال من الخلفية . ولالعتبارات الجغرافية 
اهمية عند اختيار االشياء التي تلهر في الـمخطط ، فعند التركيز على 
الـملاهر الطبيعية تهمل الكثير من التفاصيل التي اوجدها االنسان ، مثل 

اء وغيرها ، اما الطرق و السكك فانها تؤشر . وعند رسم اسالك الكهرب
خارطة الـمدينة فان االنشاءات الكهربائية والطرق لـها اهمية . والعنوان 
ضروري ان يكون دقيقا و تفصيليا مع تاشير الـموقع ، وتـحديد االتـجاهات 
وتـحديد اسماء الـمناطق والـملاهر الطبيعية و البشرية . وقد تكتب هذه 

 على لهر الـمخطط او عليه مع االسهم الـمؤشرة عليها .
 الـقـراءة الـميـدانيـة للخـارطـة : - 6

ترتبط الخارطة بفروع الجغرافيا جـميعها ، وخرائط الـمدن تـختلف           
عن خرائط الـملكيات الزراعية ، و عن الخرائط الجيولوجية ، وهكذا . 

اعد االساسية للخارطة الجغرافية ولكنها فجميع هذه الخرائط تشترك في القو 
تـختلف عن بعض في الـمفردات وترميزها . بعبارة اخرى ، كل تـخصص 
جغرافي دقيق  له خرائطه الخاصة به والتي يتوجب التدريب على قرائتها 

، من الـمهم جدا خرو  الطلبة وماتها ميدانيا . ولـهـذا السـببوتـحديث معل
كل موضوع جغرافي يدرسوه الختبار ما درسوه على للدراسة الـميدانية مع 

مـحـك الواقع ، ولكي يكون الـميدان االطلس الذي يرجعون اليه في كل ما 
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يتعلموه ، ولكي تكون رموز الخارطة مدركة ، وتكون للنلريات معنى في 
 حياتهم اليومية . 

الحاجة الى تدريب الطلبة على قراءة الخارطة قائمة وعلى           
مـختلف الـمراحل الدراسية ، وفي الـميدان يتعالم احساس الطلبة بالحاجة 
الى استعمال الخرائط وتـحسين وتطوير خبراتهم على استخدام التقنيات 

 الـمختلفة ذات العالقة بـما يدرسوه من موضوعات لـها ابعادها العملية .
من وليس الـمطلوب اعادة رسم او تصغير او تكبير جزء           

الخارطة )على اهميته( ، بل اختيار الحقائق الجغرافية ذات العالقة 
بـموضوع الدراسة وهدفها واهمال )مؤقت( للحقائق االخرى . فاعادة رسم 
اجزاء من الخارطة االصلية ، او تقليل التفاصيل فيها قبل الخرو  الى 
ان الدراسة الحقلية حالة مطلوبة . فعلى سبيل الـمثال ال الحصر ، ف

. د غير ضرورية في خرائط التوزيعاتتفاصيل سطح االرض والطرق تع
ان عملية الغاء تفاصيل معينة من الخارطة يسهل عملية قرائتها ، ويعزز 

 وجهة نلر الباحث في الوقت نفسه . 
ومن الضروري ان تكون عملية الغاء التفاصيل غير الـمطلوبة           

نية ، ويساعد هذا في اضافة الحقائق قبل الخرو  الى الدراسة الـميدا
الـمستجدة في الـميدان من خالل الـمالحلة ، مثل انواع الـمزروعات ، او 
الصناعات ، او الـمباني ، وبهذا سيختلف الـمخطط الجديد عن الخارطة 
االصلية . وقد يفضل البعض استخدام االلوان البراز التعديالت 

 واالضافات أو الـمحذوفات .
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ان يتم انـجاز الـمخططات  Jones 1968يفضل جونز           
الـميدانية على مرحلتين : االولى عندما يكون الطالب في الحقل حيث 
يكون عمله غير منلم بدرجة او اخرى ، وانه يالحظ ويـجمع الحقائق 
تـحت عناوين عريضة . وقد يكتب بعض الـمالحلات الشخصية على 

نية ، ينجز العمل بعد عودته الى القسم او الـمخطط . وفي الـمرحلة الثا
الكلية ، وبعد التفكير في مضامين ما عرفه واكتشفه والصلة بـما تعلمه 
من نلريات وافكار . حينها فقط يستطيع رسم الخارطة بصيغتها النهائية 
التي تضم النتائج ، وبعد ان يـحذف ماال عالقة له بالـموضوع وبعد 

للمخطط . وعادة يعني هذا اعادة رسم او اعادة  اختيار العنوان الـمناسب
اسقاط البيانات و الـمعلومات و الـمالحلات ، وتـحبير ماقد رسم بقلم 

 الرصاص .
 Base Sketchالطريقة االخرى تتم بتحضير خارطة اساس           

Map   وتستنسخ لتستخدم في الـميدان ، و يعاد اسقاط النتائج والحقائق
خ النهائية . وهذه الطريقة مفضلة عندما يستخدم اكثر من الحقا على النس

 طالب الخارطة االساس ذاتها لتغطية جوانب مـختلفة او أزمنة مـختلفة .
وبغض النلر عن الـهدف من رسم الخارطة ، فقواعد رسم           

الخارطة يـجب ان يلتزم بها ، فلجميع الخرائط عناوين ومقياس رسم و 
مال ، وغيرها من اساسيات . والسبب من التاكيد على مفتاح ومؤشر للش

هذه الضوابط هي ان الخارطة يـجب ان تكون سهلة القراءة من قبل 
الجميع ، ومن الضروري ان يـحدد في العنوان موقع الدراسة مع تاشير 
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شبكة الخطوط الـمربعة لتحديد الـمواقع بدقة . وعندما تكون هناك خرائط 
للعنوان اهمية في توضيح طبيعة الخارطة والـهدف من عدة للمنطقة ذاتها ف

 رسمها .
قد ال يتوقع ان يكون مقياس رسم الخارطة دقيقا طالـما ان جزء           

، فهي    Free handمنها قد رسم بطريقة ال تعتمد على الـمقياس 
تقريبية . وقد يفي بالغرض مقياس خطي قصير ، خاصة عندما ال يتم 

العشار . وقد يهمل مؤشر اتـجاه الشمال ، عندما تكون تـجزئته الى ا
خطوط الطول والعرض واضحة على الخارطة . اما الـمفتاح فانه اساسي 
النه يـجعل الخارطة واضحة للقارىء . ولكن ، عندما يكون الترميز 
الـمعتمد في الـمخطط ذاته في الخارطة االصلية فان الـمفتاح ال يكون 

ا تعتمد االلوان في االسقاطات و عند استخدام رموز الزاميا . اما عندم
غير متعارف عليها حينها ال مفر من وجود الـمفتاح . وللخارطة اطار 

 فالرسم ال يكون في الهواء الطلق . 
 تـحـديـث الـمـعـلـومـات : - 7

ان قراءة الوثيقة االولية )االرض( مرتبط بقراءة الخارطة ، اال           
بقا لـها في الكثير من االحيان . ففي البدء ، قد يكون هدف انه ليس مطا

الدراسة الـميدانية الـمقارنة بين االرض و الخارطة ، ومثل هذه الـمقارنة 
. وقراءة ر ملكة قراءة الخرائط عند الطلبةضرورية جدا وجوهرية لتطوي

الخارطة يـختلف عن مايعرفه العامة من تـحديد الـمسار في خارطة 
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للمدينة او االقليم . وتـمثل الخارطة للبعض معضلة كماهي  سياحية
 الرياضيات وذلك لعدم التعود والتدرب على استعمالها واالستفادة منها .

لفهم الخارطة بكل مـحدداتها ، من الـمهم ادراك واستيعاب           
االرض التي تعكس الخارطة جزء منها . والدراسة الـميدانية هي تدريب 

سير الخارطة وفهمها ، وتعزيز الخارطة بالـمالحلات لسلسلة على تف
واسعة من اللواهر غير الـمؤشرة أو غير الواضحة على الخارطة . 
واليرتبط هذا بـخرائط التضاريس فقط ، بل بالخرائط الجيولوجية وخرائط 
استعماالت االرض وغيرها . وجوهري ان ال يكون درس رسم الخرائط في 

ن الدراسة الـميدانية ، انه مرحلة تسبقها وتتبعها .  القاعة بديآل ع
فالـمواءمة بين الخارطة والواقع )قراءة الخارطة وتـحديث معلوماتها( عملية 
ذهنية على الـمدرس ان ال يفكر بها كعمل داخل قاعة الدرس كبديل عن 
العمل الحقلي . فعلى الطلبة ان يتعلموا التفكير بتفاصيل اللهير االرضي 

( . Jones 1968الـميدان وليس كرموز واشارات على الخارطة )في 
فالـهدف حسب راي جونز هو فرك انوف الطلبة بالـميدان واجبارهم لتحريك 

 عقولـهم باستخدام الخارطة والـمنافسة بينهم مـيدانيا .
في الـميدان ، من الضروري ان يكون العمل بدء من الحقل          

انتقاآل الى الخارطة وليس العكس . فالـمطلوب ان )االرض( ، من الواقع و 
، قارنتها مع الـموجود على الخارطةيعكس الواقع تفاصيله وانـماطه وم

فلتترك االرض تتحدث عن نفسها وتعطى فرصة للطالب للمالحلة 
واالستفادة العلمية . وبعد هذا تاتي مرحلة االضافة الى الـموجود في 
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الـمالحلة ، فالخطأ الذي قد يقع به  الخارطة من خالل التدرب على
العديد من الطلبة التصور ان كل شيء موجود على الخارطة . والخرائط 
الجيولوجية التفصيلية ضرورية للجغرافي لـمعرفة انواع الترب والـمصادر 

/  1الـمائية والتصريف السطحي والنبات وغيرها . والخرائط ذات القياس 
احل االولى من التدريب العملي تعد مناسبة في الـمر  25000

(Wooldridge & East 1966.  ) 
واآلن ، ماهو البرنامج الذي يضعه مـدرس الجغرافيا في           

؟ لبته على هذه الـمهارات االساسيةثانوياتنا ، او في الجامعة ، ليدرب ط
قـد ال يكـون هو نفسه قـد تدرب عليـها ، ولكن عليه أآلن أن يتمرن 

ليدرب طلبته عليها كي ينهض بنفسه وبطلبته ، وبالـمحصلـة  ويـمارس
النهائية ببلده ويتقدم الى االمام ، ليتعامل مع الواقع بعلمية ، و لـيعـطي 

 مـوضوع الـجغرافـية حـقـه .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الـعـينـة و خـصـائـص مـجـتـمـعـها:  الباب الثاني
 األسـس الـعـامـة  : الرابعالفصل      
 
 الـمـقـدمـة : - 1

في الكثير من دراساتهم  Samplesيعتمد الجغرافيون العينات          
الستحالة القيام بمسح شامل لمجتمع الدراسة ، واستكماال للبيانات 
المطلوبة النجاز البحث ، كأن  يكون مجتمع الدراسة مياه نهر او رمال 

فاذا اراد جغرافي دراسة نسبة  شاطىء او صخور او مجتمع بشري .
االحماض في مياه المطر ، او درجة ملوحة مياه نهر معين فانه ال يقوم 

. كذلك ر ، بل ياخذ عينة لتمثل المجموعبتحليل جميع مياه المطر او النه
الحال عند دراسة اتجاهات التبضع )التسوق( لدى سكان مدينة معينة 

رسة ميدانية لجمع المعلومات يجب على سبيل المثال . فاخذ العينات مما
ان يتدرب الطلبة عليها ، وان يتعرفوا على قواعدها ويستوعبوها وان يلتزم 

 .ة واالمانة العلميةبها الباحثين توخيا للدق
، سيتين : االولىاحتماليةتنقسم العينات حسب نوعها الى فئتين رئي         

ولكثرة استخدام الفئة االولى وهي االكثر شيوعا ، والثانية غير احتمالية . 
فقد تنوعت طرق جمعها تحقيقا العلى تمثيل لمجتمعها وتوافقا مع اهداف 

 البحوث والدراسات .
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 االستدالل على خصائص مجتمع الدراسة :   - 2
اعتاد البعض على معاملة القيم التي يحصل عليها من العينة           

فلكي يستدل على خصائص وكأنها قيم مجتمعها ، وهذا خطأ فادح . 
مجتمع الدراسة تعتمد معادالت عديدة ، ومتنوعة حسب نوع العينة . ما 
سيرد هنا الشائع منها والضروري العطاء النتائج صفة العلمية . و تعتمد 

 -جميعها على القياسات االتية :
 )أ( المعدل واالنحراف المعياري :  

ة خصائص مجتمعها ، ان الهدف من اخذ العينة هو معرف          
ونادرا ما يكون  تمثيل العينة لمجتمعها دقيقا . فعند اخذ مائة قيمة من 
جداول االرقام العشوائية وترتيبها بعشرة اعمدة ومثلها اسطر وحساب 
معدل قيم كل سطر ومعدل قيم كل عمود ، وحساب قيمة االنحراف 

قد تراوحت بين  المعياري للقيم عن معدالتها وجد ان قيم معدالت االسطر
( لقيم االنحراف المعياري 33ر7( و )16ر7( وبين )59ر6( و )41ر6)

( وقيم 66ر1( و )43ر6لها . اما معدالت قيم االعمدة فقد تراوحت بين )
( ، في وقت كان معدل جميع 32ر4( و )19ر7انحراف معياري بين )

( وبانحراف معياري قدره 50ر61القيم )المعدل الحقيقي( يساوي )
 (  . 26ر055)

وبقيام خمس طلبة بدراسة هذا المجتمع مع اختالف في حجم          
( على التوالي ، 50، و  40،  30،  20،  10العينة ، حيث اختاروا )

و    47ر3،    55ر5،    49ر1،    66ر1تبين ان المعدالت كانت )
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 ،    24ر8( على التوالي ، وكانت قيم االنحراف المعياري لها )48ر1
( على التوالي )العمر 25ر6 و   26ر1،    26ر6،    26ر8

. يعني هذا ان أي منهم لم يمثل معدل مجتمع الدراسة ، بل بقيت (1989
 التقديرات تدور حوله .

يشير المثال اعاله الى أن العينة ال تعرض الواقع بل تقترب من          
منه . بعبارة  معدله ، لهذا من الضروري ان يعرف الباحث درجة القرب

ادق ، ان كل عينة لم تؤخذ بموضوعية ولم تحسب احتماالت تمثيلها 
لمجتمعها بدقة ال يمكن الركون اليها ألنها تمثل نفسها دون مجتمعها . 
فاخذ العينات ليس القصد منه العينة لذاتها بل المجتمع الذي اخذت منه ، 

نات لتساعد في فهي وسيلة وليست الهدف . ويأتي هنا دور نلرية العي
تقدير قيم خصائص مجتمع الدراسة وضمن مجال محدد للخطأ ، وحسب 

عند اخذ ، فانه  Central Limit Theoremتنلير الحد المركزي 
عينات بحجم كبير من أي مجتمع فان معدالت العينات ستتوزع بصورة 

، وان معدل معدالت العينات سيقترب من معدل   Normalطبيعية 
 ( Cohen & Holliday  1983) ةمجتمع الدراس

تقدم العينات تقديرات لخصائص مجتمعها ، وهذه التقديرات تدور          
ان معدل العينة هو ليس حول المعدل الحقيقي لمجتمع الدراسة . أي 

معدل مجتمعها ، وليس تقديرا له ، بل قيمة تمثل العينة ذاتها ، وتعتمد 
. مجتمع وفق حدود معينة للثقة في تقدير القيمة المحتملة لمعدل ال
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  Varianceولهذا من الضروري حساب معدل قيم العينة و درجة التباين 
 -فيها وفق المعادلة :

 حجم العينة \التباين = مجموع )تربيع الفرق بين قيم العينة عن معدلها( 
  (x - u)^2 / n                                                   
                        Var =  

وباشتقاق الجذر التربيعي لقيم التباين نحصل على قيمة االنحراف 
 -المعياري :

                              ( )^ / ( )x u n  2 1 SD = 
ان ارتفاع قيمة االنحراف المعياري يدلل على التباين الكبير بين           

ند تحديد حجم العينة وعند تحديد درجة قيم العينة ، ولهذا اهمية خاصة ع
وكلما كان التباين كبيرا في الثقة بالتقديرات التي توفرها عن مجتمعها . 

، خصائص المجتمع كانت معدالت العينة بعيدة عن معدل مجتمعها 
 SE .  Standard Error ofولهذا فان قيمة الخطأ المعياري 
Sample Standard Deviation  اف المعياري للعينة في قيمة االنحر

ستكون كبيرة . لهذا فان اخذ العينات بعدد قليل قد ال يعكس الصورة 
الصحيحة للتباين في خصائص مجتمع الدراسة . وقد تتشابه قيم العينات 

 عن طريق الصدفة ، ولهذا يفضل اعتماد عدد )حجم( كبير للعينات .
 )ب( الخطأ المعياري :

المعياري لقيم العينة يمكن تقدير قيمة  بمعرفة قيمة االنحراف         
  -الخطأ المعياري في االنحراف المعياري للعينة باعتماد المعادلة االتية :
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) ع  - 1جذر ) جذر  ع (  \الخطأ المعياري = )االنحراف المعياري 
 ن (( \

 ( = حجمn( = حجم مجتمع العينة     و  )ع( )Nحيث ان : )ن( )
العينة                                                                 

SE SD n n N  ( / ) ( ( / )1 
وفق هذه المعادلة تؤخذ نسبة العينة الى مجتمعها ، وكلما كبرت هذه 
النسبة تحسن تمثيلها لمجتمع الدراسة . اما عندما يكون حجم مجتمع 

في الدراسات الجغرافية ، حينها  العينة مجهوآل ، وهي حالة اكثر شيوعا
 (Dixon & Leach 1978) -تعتمد المعادلة االتية :

جذر حجم العينة  \الخطأ المعياري = االنحراف المعياري لقيم العينة   

SE Sd n / 
 -( فتعتمد المعادلة ادناه :100أما عندما يكون حجم العينة اكثر من )

 حجم العينة(  2جذر) \ف المعياري الخطأ المعياري = االنحرا
(Shaw & Wheeler 1985)             SE SD n / 2  

 -( :30ويقدم كريكوري تعديل بيسل عندما يكون حجم العينة اقل من )
(Gregory 1978)  SE SD n n  ( / ( ))1 

 يتمثل هذا التعديل باخذ الجذر التربيعي لحاصل قسمة حجم العينة على
( الهدف منه الحصول على افضل تقدير للخطأ 1 -)حجم العينة 

المعياري . بعبارة اخرى ، تستخدم القيمة المشتقة عن معادلة بيسل كبديل 
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لقيمة الخطأ المعياري في المعادالت االخرى عندما يكون حجم العينة 
 صغيرا

قدم كريكوري مثاآل عمليا يعتمد قيمتي المعدل واالنحراف          
    لمعياري وحجم العينة ، فقد ا
( هكتارا 90( مزرعة فوجد ان معدل حجمها يساوي )200اختار )  

( هكتار عن المعدل . ولتقدير معدل حجم 7وبانحراف معياري قدره )
 -المزرعة في منطقة الدراسة اعتمد الصيغة :

 جذر العينة( \اري )االنحراف المعي المعدل المتوقع = معدل العينة 
 \ 7) - 90=        90ر5( = 200 \ 7+ ) 90=                

 89ر5( = 200
( ))ضمن درجة معيارية واحدة((  فان معدل %68وباحتمالية قدرها )

 . ( هكتار90ر5و   89ر5سة يقع بين )مساحة المزرعة في منطقة الدرا
   (7 \ 200 = )91 2+  90المتوقع = المعدل 

( و 89( فان معدل مساحة المزرعة يقع بين )%90وباحتمالية قدرها )
( )ثالث درجات %99ر7( هكتار  .  وباحتمالية عالية قدرها )91)

(  و 88ر5معيارية( يكون المعدل المتوقع لمساحة المزرعة بين )
 ( Gregory 1978( هكتار  .  )91ر5)

ان االنحراف المعياري للتوزيع النلري لمعدالت العينات يقيس          
خطأ المعاينة ويسمى بالخطأ المعياري للمعدل . ومن الضروري التذكر 

 Certainان معدل المجتمع قيمة محددة تقع ضمن مجال محدد دوما 
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Interval   ها ، ولكنه يحسب احتمالية ، والباحث غير متأكد من قيمت
. وجودها ضمن المجال المحدد وبمستوى ثقة احصائية معلوم 

(Cohen & Holliday 1983 ) 
 )ج( مسـتوى الثقـة وحـدودهـا :

اذا اخذت جميع العينات المحتملة من مجتمعها فيتوقع ان تكون          
بارة معدالت العينات موزعة بالتساوي حول معدل مجتمع الدراسة . بع

اخرى ، ان معدل معدالت العينات يساوي معدل مجتمعها . وتتوزع 
، الذي  Normal Distributionمعدالت العينات دائما بصورة متماثلة 

يمتاز رياضيا ، وبغض النلر عن قيمتي المعدل واالنحراف المعياري 
باالبتعاد بنسب ثابتة عن المعدل مع كل درجة معيارية . أي مهما كان 

ع متباينا في خصائصه ، وبالتالي تباينت معدالت العينات المجتم
( ضمن %90المأخوذة منه فانه يتوقع ان يقع معدله وباحتمالية قدرها )

( من قيمة الخطأ المعياري . وباحتمالية قدرها 1ر96مدى ال يزيد عن )
( من قيمة الخطأ 2ر58 -( يقع معدل مجتمع الدراسة بين )+ و 99%)

ر الجداول االحصائية نسبا مئوية اخرى لقياس بعد معدل المعياري . وتوف
( و  %95العينات عن معدل مجتمعها  ،  اال ان هاتين النسبتين )

 Confidence( هما االكثر استخداما . وتسمى مستوى الثقة 99%)
Level  و يعبر عنها باشارة النسبة المئوية )%( بان تكون التقديرات

 ( ان تكون خاطئة .0ر05( او ) 0ر01صحيحة ، أو باحتمالية )
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( او باحتمالية قدرها %68ر26بمستوى ثقة احصائية قدره )         
( يقع معدل مجتمع الدراسة بين قيمة معدل معدالت العينات 0ر6827)

( درجة واحدة من الخطأ المعياري . وبثقة احصائية قدرها -و )+ و 
لدراسة بين معدل ( يقع معدل مجتمع ا0ر95( ، او باحتمالية )95%)

( من قيمة الخطأ المعياري . وبثقة 1ر69 -معدالت العينات و )+ و 
( يقع معدل مجتمع 0ر99( أو باحتمالية قدرها )%99احصائية قدرها )

( من قيمة 2ر58 -الدراسة بين قيمة معدل معدالت العينات و )+ و 
( او باحتمالية قدرها %99ر73الخطأ المعياري . وبثقة قدرها )

( فان معدل مجتمع الدراسة يقع بين معدل معدالت العينات و 0ر9973)
 ( ثالث درجات من الخطأ المعياري .-)+ و 

وتحسب حدود الثقة العتمادها في تقدير معدل مجتمع الدراسة          
 -وكما ياتي :

 = C    )درجة معيارية * الخطأ المعياري (           حدود الثقة = 
Z * SE 

وبافتراض قيام جغرافي بدراسة مائة مزرعة  ، وجد ان معدل مساحة 
( هكتارا ، وبانحراف معياري عن المعدل بقيمة 53المزرعة الواحدة )

( هكتار ، عندها تحسب حدود الثقة في تقدير معدل مساحة المزرعة 26)
 -في منطقة الدراسة :

  5ر (26 \ 100 = )1 1ر 96حدود الثقة = 



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

84 

 

( ان معدل مساحة %95عندها يمكن القول بانه بثقة احصائية قدرها )
( هكتار   و   58ر1=  5ر1+  53المزرعة في منطقة الدراسة يقع بين )

باحث ان يكون مستوى ( هكتار . اما اذا اراد ال47ر9=  5ر1 - 53)
( في 2ر58( ب )1ر96(  حينها يستبدل )%99الثقة االحصائية )

 ( هكتار .59ر7( و )46ر3المعادلة اعاله ليكون المعدل المتوقع بين )
تعتمد قيمتي الخطأ المعياري و حدود الثقة على درجة التباين          

عينات في خصائص المجتمع قيد الدرس . فقد يوفر عدد قليل من ال
تقديرات جيدة لخصائص المجتمع عندما يكون هذا متجانسا نسبيا ، 
والعكس صحيح ايضا . أي ان تكون التقديرات غير واقعية عندما تكون 

 التباينات كبيرة في خصائص المجتمع وحجم العينة صغيرا .
 حـجـم العـينـة : - 3

ئج ، لذا من لحجم العينة  اهمية كبيرة في تحديد الثقة بالنتا         
الضروري ان يسلط الضوء عليه بشيء من التفصيل وحسب التوزيعات 

 المعروفة للقيم . 
 )أ( التوزيع الطبيعي للقيم :

لما كبر حجم العينة ازدادت دقة تمثيلها لمجتمعها واقترب ك            
توزيع القيم فيها من التوزيع الطبيعي )المتماثل الجانبين( واصبحت عملية 

تدالل اكثر دقة .  وللتوضيح نورد مثاآل ، اذا اريد معرفة نسبة طلبة االس
قسم الجغرافيا الى مجموع طلبة الكلية فان عينة من عشرة طلبة قد ال تفي 
بالغرض ، ولكن عينة من مائة طالب تفي بالغرض حتما . بعبارة اخرى ، 
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ة ان حجم العينة اساسي العطاء صورة عن مجتمع الدراسة وليس النسب
فكلما ازداد حجم العينة ازدادت المئوية للعينة قياسا بحجم مجتمعها . 

 . الثقة بتقديرات خصائص المجتمع وصغرت معه حدود الثقة
وقد ال يعرف الباحث الكثير عن مجتمع الدراسة ، فهو بحاجة          

الى بعض المؤشرات عن تباين خصائص المجتمع قبل ان يحدد حجم 
نه هذا القيام بمسح تجريبي الستخرا  قيمة المعدل العينة . يتطلب م

واالنحراف المعياري للعينة ، وبتطبيق المعادلة المذكورة في ادناه يستطيع 
        n = (Z * SE / C)^2 -تحديد حجم العينة المناسبة لدراسته :

حدود  \الخطأ المعياري(  حجم العينة = ))الدرجة المعيارية    
  2الثقة(^
اذا كان اهتمام الباحث منصبا على نسبة الخصائص وليس قيمتها ، اما 

لذا ال يمكن اشتقاق قيمة االنحراف المعياري ، بل يستعاض عنه بقيمة 
 -، وتحسب : التباين في النسب
)ن( (100 -                 )التباين = جذر )ن  ( ))P P100  =Var

( النسبة المئوية للخاصية قيد الدرس ، ولهذا تكون pحيث تمثل )ن( )   
 معادلة حجم العينة :

 n = (Z    2حدود الثقة(^ \التباين(  حجم العينة = ))درجة معيارية 
* Var / C)^2 
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( حدا %2فاذا اراد باحث دراسة ملكية السيارات في مدينة ما ، واختار )
( ، ويتوقع ان يمتلك نصف السكان %95للثقة وثقة احصائية قدرها )
 -وسائط نقل خاصة ، حينها  :

  50( (100 - 50 = ) 50التباين = جذر )
  24ر2   =1(^2 \(  50 1ر96العينة = ))

المرجوة في تمثيل لضمان الدقة  24أي انه بحاجة الى عينة بحجم 
خصائص المجتمع . وقد يبحث الجغرافي في مواضيع ذات مجتمعات 
صغيرة الحجم وبهذا تشكل النسبة المئوية حجما كبيرا فتكون النتائج 

 مضللة ، في بعض االحيان .
 )ب( توزيع )ت( للقيم :

من الضروري اخذ الحذر عندما يكون حجم العينة صغيرا ، اقل           
وذلك ألنها تتطلب اجراءات خاصة عند التحليل . فعندما يكون ( 30من )

( يتجه توزيع قيمها نحو التوزيع الطبيعي 30حجم العينة اكثر من )
وبغض النلر عن التوزيع الحقيقي لقيم مجتمع الدراسة . وبالنسبة للعينات 
الصغيرة الحجم فان توزيع قيمها يتأثر بطبيعة توزيع قيم المجتمع المأخوذة 

وعندما يكون توزيع قيم المجتمع معروفا او متوقعا ان ال يكون نه . م
. اما اذا كان توزيع قيم طبيعي حينها يجب اعتماد حجم كبير للعينة 

المجتمع طبيعيا عندها يمكن اخذ عينات بحجم صغير ويعتمد توزيع )ت( 
(T. في التحليل و المقارنة ) 
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جرس بزيادة عددها حتى يتشابه توزيع قيم )ت( مع شكل ال         
( . بعبارة اخرى ، ال يختلف شكل 30يتطابق معه عندما يتعدى العدد )

توزيع )ت( للقيم كثيرا عن التوزيع الطبيعي اال في االعداد القليلة )خاصة 
عند ذيل الجرس( ، وكالهما متماثل النصفين لذا يعتمد كبديل له في القيم 

 القليلة العدد .
زيع الطبيعي جدول للقيم المعيارية )الحرجة( كذلك وكما للتو          

لتوزيع )ت( منلمة على شكل اسطر اعتمادا على درجة الحرية التي 
( . اما االعمدة فتمثل درجة االحتمالية 1 -تقاس ب)حجم العينة 

Probability  بتزايد درجة الحرية )حجم العينة(، وتتناقص القيم الحرجة .
جم العينة في االحجام الصغيرة للعينة ألنها ودرجة الحرية تفضل على ح

. لذلك يفضل تقلل من االنحياز في تقدير خصائص مجتمع الدراسة 
( في المعادالت التي يكون حجم العينة n - 1( )1 -القسمة على )ع 

 مقاما لها .
ليس هناك اختالف في حساب قيم المعدل واالنحراف المعياري          

الحجم او الصغيرة ، يبدأ االختالف مع تحديد حدود بين العينات الكبيرة 
( . وللتوضيح نعتمد T( لتحل مكانها قيمة )Zالثقة حيث تستبدل قيمة )

مثاآل أورده شو و ويلر عن دراسة خصائص تربة منطقة هونك كونك 
( وبانحراف 4ر75( عينة فوجدا ان معدل حموضتها )20حيث اخذا )
مة الخطأ المعياري اتبعت الخطوات ( ، وبحساب قي0ر12معياري قدره )

 -االتية :
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  0ر027( = 20جذر ) \ 0ر12الخطأ المعياري = 
( وباحتمالية 19=  1 - 20وبالعودة الى جداول )ت( وبدرجة حرية )

( ، 2ر09( وجد ان القيمة الجدولية تساوي )%95احصائية قدرها )
 -( :1ر96وتقابلها في التوزيع الطبيعي القيمة )

  2ر09الخطأ المعياري        =  ة = قيمة )ت( حدود الثق
  0ر05643=    0ر027

 & Shaw)-أي ان معدل حموضة تربة هونك كونك يقع بين :
Wheeler 1985)  

  4ر80643=  0ر05643+  4ر75معدل العينة + حدود الثقة  =  
  4ر69357=  0ر05643 - 4ر75  حدود الثقة  = -معدل العينة 

باحتمالية  PH( 4ر6( و )4ر8أي ان درجة الحموضة تقع بين )
( تكون النتيجة صحيحة . ان ارتفاع القيم الجدولية %95احصائية قدرها )

( تعكس الدرجة العالية Zفي توزيعات )ت( قياسا بنلائرها في توزيع )
 ا .لعدم ضمان تمثيل العينات الصغيرة لخصائص مجتمعه

 )ج( التـوزيـع الثنـائـي :
 Intervalمعلم االمثلة االحصائية عن بيانات تقاس بالفاصلة          

وهي ذات توزيع طبيعي للقيم ، ولكن هناك  Ratioاو بمقياس النسبة 
حاالت عديدة تكون البيانات التي يعتمدها الجغرافي بقياسات اسمية 

Nominal  وهي تتبع التوزيع الثنائي ،Binomial Distribution  ، للقيم
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. يتشابه  Proportionsوتكون بياناتها على شكل تكرارات او نسب 
 التوزيع الثنائي مع التوزيع الطبيعي للقيم عندما يكون عددها كبيرا .

بافتراض وجود مجتمع يضم افرادا يمكن تصنيفهم الى           
ينة ، مهنة ما ، مجموعتين على اساس خاصية معينة )استخدام تقنية مع

صفة، .... الخ( وتعد حالة وجود هذه الصفة )في الفئة( نجاحا بلغة 
 - 1( ، وحالة عدم الوجود بالفشل )Pاالحصاء ، اذا يرمز لها ب)ن( )

( ويحسب المعدل كنسبة مئوية لتكرار Q( او الرمز )ف( )P - 1ن( )
( . P*100/nع( ) \(  100حالة النجاح الى مجموع العينة ))ن 

وباخذ   Var = PQ/nع    \ف(  ويحسب التباين بالصيغة )ن 
الجذر التربيعي للتباين نحصل على قيمة االنحراف المعياري . وطالما 
هناك تشابه بين التوزيعين الطبيعي والثنائي عندما يكون حجم العينة كبيرا 

( %95في مجتمع الدراسة يقع وباحتمالية قدرها )فان تكرار حالة النجاح 
 بين درجتين معياريتين على جانبي المعدل :

ع      \ف(  جذر ))ن   2نسبة النجاح = ن 
pp p pq n  2 * ( / )   

( مزرعة 144وللتوضيح قدم كونوي المثال االتي : في دراسة شملت )
( تربي االبقار ، فماهي تقديرات 41( منها تربي االغنام و )33جد ان )و 

 النسب في منطقة الدراسة ؟
 %22ر9( = 144 \(  100 33نسبة المزارع التي تربي االغنام = ))
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( = 144 \( 77ر 1 22ر9قيمة االنحراف المعياري = جذر ))
 %3ر5

( تقع نسبة المزارع التي تربي االغنام في %95باحتمالية قدرها )اذا 
 منطقة الدراسة بين :

( 3ر 5 2) - 22ر9           %29ر9( = 3ر 5 2+ ) 22ر9
  %15ر9= 

(Conway 1967) 
 العـوامـل الـمحـددة لحـجم العـينـة : - 4
 -العينة اعتباطيا ، بل يجب اعتماد األسـس االتيـة : ال يتحدد حجم    

 )أ( درجة التباين في خصائص مجتمع الدراسة :
يلعب التباين في خصائص مجتمع الدراسة دورا مهما في تحديد          

درجة دقة نتائج العينة ، فكلما كان التباين كبيرا تطلب االمر زيادة حجم 
ي المجتمع صحيحا . لتوضيح هذه النقطة العينة ليكون تمثيلها للتباين ف

يورد معلم االحصائيين المثال االتي : ورق لعبة الميسر )القمار( يضم 
( قيمة ، ولتمثيل االلوان يؤخذ عدد قليل من 13لونين واربعة اصناف و )

االوراق ، ويزاد العدد لتمثيل االصناف االربعة ، وال تمثل القيم الثالث 
 اوراق اللعب )العينات( . عشر اال بعدد كبير من

في الواقع هناك حاجة ألخذ عينات بحجم كبير اذا كان التباين          
في خصائص المجتمع كبيرا ، اما عندما يكون مشروع البحث غير واسع 
حينها البد من البحث عن وسائل تقلل من حجم العينة والتركيز على 
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حليلها . وعندما يراد االهداف الرئيسية والنقاط الجوهرية المطلوب ت
الوصول الى عمومية عن سلوكية التبضع )التسوق( من الضروري زيادة 
حجم العينة لتغطية التباين الكبير في هذا المجال . اما اذا اريد دراسة 
سلوكية التبضع لدى العوائل ذات االطفال )اوائل دورة حياة العائلة( حينها 

الدراسة وتجانسه النسبي .  يعتمد حجم صغير للعينة لصغر حجم مجتمع
وبمضاعفة حجم العينة عشر اضعاف تنقص قيمة الخطأ المعياري الى 

 ( .Gregory 1978الثلث )
 )ب( طريقة التحليل المعتمدة :

عند اقرار حجم العينة ، من الضروري تحديد الحجم االصغر           
اذ ان بعض المقبول للعينة في المجاميع الثانوية ضمن مجتمع الدراسة ، 

االختبارات االحصائية تتطلب عددا معينا كحد ادنى لكل فئة او صنف 
 لتكون النتائج ذات معنى )مربع كاي على سبيل المثال( .

 )ج( حـجـم المعلومـات المطلوبة :
كلما كانت المعلومات المطلوبة من العينة )الواحدة( كثيرة          

تبانة او التحليالت المختبرية( وتفصيلية )سواء اكان هذا عن طريق االس
كان حجم العينة صغيرا ، مالم يكن المشروع البحثي كبيرا وتتوفر له 

ان الدقة في المعلومات المطلوبة المصادر البشرية والمادية الالزمة . 
، فحجم العينة ال يتحدد بحجم  من العينة اهم بكثير من حجم العينة

وخاة والتفاصيل المطلوبة مجتمع الدراسة فقط ، بل وبالدقة المت
(Theakston & Harrison 1978. ) 
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 )د( المصادر المالية والبشرية المتوفرة :
تتطلب الدراسة الميدانية توفر مصادر مالية وبشرية لتغطية          

تكاليفها التي تكون في الغالب باهضة ، حتى وان كان مشروع البحث 
شرية المتاحة للباحث من ابرز صغيرا . لذا تكون المصادر المالية والب

النقاط واكثرها فاعلية عند مناقشة خطة البحث لتاثيراتها على تحديد حجم 
منطقة الدراسة ، مجتمع الدراسة وبالتالي حجم العينة . ان مضاعفة حجم 
العينة يتطلب زيادة في كمية المصادر المالية والجهد البشري بنسبة 

(80%( )Dixon & Leach 1978. ) 
 ـ( حدود الثقة في تقديرات خصائص مجتمع الدراسة :)ه

لزيادة الدقة في النتائج يعمد البعض الى تقليص حدود الثقة          
)المدى الذي يفترض ان يقع ضمنه المعدل المتوقع للمجتمع( . ان 

( يتطلب زيادة حجم العينة بنسبة %4( الى )%6انقاص حدود الثقة من )
دى كبيرا كان حجم العينة صغيرا ، والعكس ( ، وكلما كان الم225%)

صحيح . من الناحية العملية فان حجم العينة التي يعتمدها الطلبة في 
مشاريع بحوثهم تعتمد الوقت المتاح واالمكانات المادية المتوفرة فقط . مع 

فاذا كان هذا ، من الضروري تحديد حدود الثقة لتأشير حجم العينة . 
في الخروج بعمومية واقعية عن خصائص مجتمع حجم العينة ال يساعد 

. فحتى المشاريع  الدراسة حينها يفضل عدم القيام بجمع العينات اساسا
البحثية البسيطة التي هدفها الخرو  بافكار عامة  يشترط فيها تحديد 
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حدود الثقة لتقديراتها ، ويفضل تحديد حجم العينة ومدى الثقة قبل القيام 
 وليس بعدها . بالدراسة الميدانية

 )و( حاالت االخفاق و عدم االستجابة :
العامل اآلخر الذي يحدد حجم العينة هو حاالت االخفاق في          

الحصول على المعلومات وعدم االستجابة او المعلومات غير الوافية 
(Kalton 1983 ويمكن تحديد نسبة هذه الحاالت مسبقا من خالل . )

ة الدراسة و مجتمعها ليتسنى زيادة حجم العينة المعرفة التفصيلية بمنطق
 تالفيا للنقص المتوقع .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 العينة العشوائية الفصل الخامس : 

 المـقـدمـة : - 1
تعتمد العينات لجمع معلومات حديثة عن منطقة الدراسة          

ولكثرة استخدامها  واستكماآل للنقص الحاصل في المتوفر من بيانات ،
ويعتمد اختيار الطريقة المناسبة على طبيعة فقد تنوعت طرق جمعها . 

مجتمع الدراسة ، وعلى المتوفر لدى الباحث من مصادر مادية 
وبشرية و الزمن المتاح ، وعلى درجة الدقة المطلوبة في البيانات و 

جتمع مكون . وبالتأكيد فان الطريقة المناسبة ألخذ العينة من مالنتائج 
( وحدة سكنية تختلف عن تلك المعتمدة على 1000( او )100من )

 مستوى المحافلة ، او القطـر .
وقبل وصف بعض الطرق من الضروري التاكيد على ان اخذ          

العينة الممثلة لمجتمعها بصورة علمية يتطلب اعتماد اجراءات مرسومة 
لى المبتدئين اختيار و محددة مسبقا بدقة و وضوح . فمن السهل ع

عينات قد ال تكون ممثلة لمجتمعها ، ولكن ذوي الخبرة والدراية يؤكدون 
على انها مهمة صعبة والتدريب عليها ضروري لضمان صحة النتائج و 
موضوعيتها ، فمعلم االشخاص معرضون لالنحياز بشكل واعي او 

، تمعهاات  معبرة عن نفسها وليس مجغير واعي مما يؤدي الى اخذ عين
 ولهذا تكون الفائدة منها محدودة جدا .
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لقد اكدت تجارب عديدة صعوبة اختيار العينة بموضوعية ،          
ففي كتاب كونوي نجد مثالين عمليين : في التجربة االولى نشرت 

( طالب اختيار ثالث 12( حصاة على طاولة وطلب من )1200)
لحصى فجاءت عينات تضم كل منها عشرة حصى . وقد تم وزن ا

النتائج اعلى من المعدل العام للمجموع وذلك ألن الطلبة قد مالوا الى 
اختيار الحصى الكبيرة . اشرت هذه التجربة صعوبة اخذ عينات دون 
انحياز سواء اكانت العينة حجرا ام بشرا مالم يلتزم بقواعد اخذ العينة . 

م توزيعهم الى وفي التجربة الثانية اختير عدد من تالميذ المدارس وت
فئتين وفق اجراءات العينة العشوائية . اخبرت المعلمات بان المجموعة 

، ذية ستعطى كمية اضافية من الحليبالتي تضم اطفاآل تعاني سوء التغ
لذا قامت المعلمات باستبدال بعض التالميذ العتقادهم بحاجتهم الى 

ا . وبعد انتهاء التغذية . وكان وزن تالميذ المجموعتين واطوالهم متساوي
التجربة لوحظ فرق مساو لنمو ثالثة اشهر فقط وليس ستة اشهر 

(Conway 1967 بعبارة ادق ، مغريات االنحياز كثيرة ، الجاذب . )
فعلى الباحث أن يعي بعمق  أن العينة التي ياخذها منها و الطارد ، 

 هي ليست له ذاتيا او لذاتها ، بل لتمثل مجتمعها وللخروج بعمومية
.واالمانة العلمية اسمى صفة يجب ان  تخدم المجتمع البشري والعلم

يتحلى بها الباحث واغلى من جميع االهداف الطارئة ، ألنها العلم 
 وماسواها حالة تطفل وتمسح باذيال العلم .
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 اخـتيار العينة عشوائيا : - 2
 Simple Random Samplesالعينة العشوائية البسيطة          
(SRS) ،  وهي االكثر شيوعا في االستخدام ، تختار من قائمة اسماء

او هيكل العينة بطريقة عشوائية ، او باعتماد جداول االرقام العشوائية 
)الموجودة في معلم كتب االحصاء( . حسب هذه الطريقة ، لكل فرد 
في مجتمع الدراسة )هيكل العينة( رقم خاص به ، ونلير له في جداول 

ئية . فعلى سبيل المثال ، اذا كان الرقم االول المختار من االرقام العشوا
( فيعنى هذا اختيار االسم الذي يحمل 76جداول االرقام العشوائية هو )

هذا الرقم في هيكل العينة . وجداول االرقام العشوائية هي قائمة بارقام 
لها فرص متساوية للحدوث في أي موقع . وعند احتواء هيكل العينة 

( فيجب ان تكون قائمة االرقام العشوائية 1000( الى )1من ) االرقام
( اما اذا انتهت القائمة بالرقم 999الى  001مكونة من ثالثة ارقام )من 

( عندها من الضروري ان تكون قائمة االرقام العشوائية مكونة 1001)
من اربع ارقام ، وهكذا . واذا وردت ارقام عشوائية ليس لها ما يقابلها 

يكل العينة فانها تهمل . ومن الضروري البدء عشوائيا برقم من في ه
 جداول االرقام العشوائية وليس باول رقم في الجدول .

تفترض نلرية العينات انه في حالة اخذ عينة )فرد( مرتين          
( ، وفي Dixon & Leach 1978فانها تدخل في الحساب مرتان )
ن في خصائص مجتمع الدراسة ، لذا الواقع يؤثر هذا على تمثيل التباي

يفضل عدم اعادة العينة المختارة )الرقم العشوائي( الى القائمة )سلة 
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االختيار( حتى ال تختار ثانية . وفي الجغرافيا تؤخذ العينة لمرة واحدة 
 . (Conway 1967)دون اعادة اختيارها 

تيار الحجم تسمح اجراءات اختيار العينة العشوائية البسيطة باخ         
المطلوب للعينة ، وقد تبرز مشكلة عدم تمييز االرقام بين االفراد مما قد 
يسبب تركزا في جزء من المجتمع دون غيره . مع هذا فهذه الطريقة هي 

. فاعلية الطرق االخرى على اساسها االسهل واالسرع وهي معيارية تقاس
الطرق  ولهذا ايضا جرت بعض التعديالت عليها ، وتم مزجها مع

 االخرى لجمع العينات .
 عوامل تؤثر على تقدير خصائص المجتمع : - 3

تتأثر تقديرات خصائص مجتمع الدراسة بثالثة عوامل ، هي :          
حجم مجتمع الدراسة ، حجم العينة ، ودرجة التباين في الخصائص 

 )قيمتي االنحراف والخطأ المعياريين( .
،  Finiteكون مجتمع الدراسة محددا عندما ي )أ( مجتمع الدراسة : 

 withoutوتؤخذ العينة دون اعادتها الى )سلة( االختيار ثانية 
replacement  حينها تصاغ معادلة تقدير خصائص مجتمع الدراسة

بطريقة مختلفة عن تلك المعتمدة في مجتمع غير محدد ، او عند منح 
ن المعادلتين بوجود فرصة اضافية للعينة لتختار ثانية . يتمثل الفرق بي

( ، والهدف  هو تعديل قيمة التقديرات fنسبة العينة الى مجتمعها )ن( )
 (Kalton 1984)لتقترب من الواقع . 

 (1 -)حجم المجتمع  \حجم العينة(  -التعديل = )حجم المجتمع 
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Finite pop. correction = (N - n) / (N-1)                   
معدل القيم ، اما عند التركيز على نسبة  هذا عندما يعتمد       

 الخاصية قيد الدرس فيكون التعديل :
( بقسمة تكرار الخاصية على حجم f، وتشتق )ن( ) (f-1)ن(  - 1)

العينة . بعبارة اخرى ، تكون معادلة حساب قيمة الخطأ المعياري 
 للمجتمع و/ او عندما تعطى العينة فرصة اضافية :

حجم  \مربع االنحراف المعياري  ر )التعديل الخطأ المعياري = جذ
 العينة(

                 SE N n N SD n  ( ) / ( ) * ( ^ / )1 2 
او                                  ( ) *( ^ / )1 2f SD n 

اما  في حالة المجتمع غير المحدد ، وعندما ال تعطى العينة فرصة 
ن المعادلة بالصيغة االتية : الخطأ المعياري اخرى لالختيار حينها تكو 

 حجم العينة( \= جذر )مربع االنحراف المعياري 

                               SE SD n ^ /2 
وفي العديد من الحاالت العملية يكون مجتمع الدراسة كبيرا ، كذلك 

الحاالت فان  حجم العينة ، لذا تكون نسبة العينة صغيرة . في مثل هذه
اعطاء فرص اضافية للعينة لالختيار ثانية من عدمه ال يشكل فرقا 
لصغر فرصة اعادة االختيار . ومن المعتاد اهمال نسب العينة من 
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( 20من  1( أو حتى )10من  1مجتمعها عندما تكون اقل من )
(Kalton 1984. ) 

بزيادة حجم بديهي ان تقل التباينات بين القيم  )ب( حـجـم العـينـة : 
العينة ، ولكن ماهو مهم ايضا انه في المجتمعات الكبيرة تفوق اهمية 

( مأخوذة من مجتمع يضم 2000حجم العينة نسبتها . فعينة بحجم )
( مليون تعطي نتائج بالدقة ذاتها )تقريبا( عند اخذها من مجتمع 200)

( بافتراض تشابه التباين بين المجتمعين . لذا يمكن 40000يضم )
.  ان الفائدة من اخذ العينات تزداد بزيادة حجم مجتمعهاالقول ب

وللفائدة نذكر بما قيل في المبحث االول من هذا الفصل ، عندما يكون 
( يعتمد تعديل بيسل لحساب قيمتي االنحراف 30حجم العينة اقل من )
 ( .n - 1( )1 -و الخطأ المعياريين )ع 

جتمعات الدراسة في الكثير من تتباين م )ج( التباين في الخصائص : 
الخصائص حسب طبيعتها ، دقة تحديدها وهدف دراستها . ويقاس 
التباين بقيمتي االنحراف و الخطأ المعياريين . وكلما كبر مجتمع 
الدراسة اقترب توزيع القيم فيه من التوزيع الطبيعي ، وهو االكثر شيوعا 

( و Tتوزيعات )ت( )في االستخدام . وقد اشير في المبحث االول الى 
الثنائي وعالقتهما بحجم العينة والتباين في تقدير معدل او نسبة )ن( و 

 طبيعة توزيع قيم العينة وبالتالي مجتمعها . وللتوضيح نذكر :
( من مؤسسات صناعية عددها 250اخذت عينة بحجم )          

( 2ر192( وكان معدل عدد العاملين في المؤسسة الواحدة )1872)
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( ، فماهو تقدير معدل عدد 1ر008مل وبانحراف معياري قدره )عا
( 165العاملين في المؤسسة الواحدة في مجتمع الدراسة ؟ وبمعرفة ان )

مؤسسة تصنع المالبس الجاهزة ، فماهي نسبة صناعة المالبس في 
 منطقة الدراسة ؟

)حجم العينة  - 1جذر ))درجة معيارية التقدير = معدل العينة  
                                                     حجم المجتمع(  \

 حجم العينة(( \)االنحراف المعياري 
 (1872 \ 250) - 1جذر )) 1ر 96 2ر192=          

(008250 \ 1ر)) 
  2ر076و          2ر308=  0ر116 2ر192=         

( يقع معدل عدد العاملين في المؤسسات %95اذن باحتمالية قدرها )
 ( عامل .2ر308( و )2ر076الصناعية في منطقة الدراسة بين )

مجتمع الدراسة ، وفي حالة عدم وفي حالة عدم معرفة حجم          
 اعطاء العينة فرصة ثانية لالختيار تكون النتيجة كما مبين في ادناه :

جذر )االنحراف المعياري  درجة معيارية التقدير = معدل العينة 
 حجم العينة(  \

 (250 \ 1ر008جذر ) 1ر  96 2ر192=         
و          2ر3164=   0ر1244 2ر192=          
  2ر0676
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اما اذا اهتم الباحث بنسبة وجود خاصية معينة في مجتمع          
الدراسة ، تحسب هذه النسبة من قسمة تكرار الخاصية على مجموع 

( . وفي المثال اعاله تكون النسبة المئوية fا )ن( )العينة و يرمز له
، ويقدر  250  =66% \(  100 165لصناعة المالبس في العينة )

 -التباين في نسب مجتمع الدراسة باعتماد المعادلة االتية :
نسبة عدم  نسبة الخاصية  )حجم المجتمع  التباين = التعديل 
 )حجم \وجود الخاصية 

 حجم العينة ( 1 -المجتمع            
Var = (1 - f) (NPQ / (N - 1) n)                             

                        
  ( =1 - (250 \ 1872 )) ((1872  66  34 )\ (1872 
- 1 )250)) 
  (4200768 \ 467750 =        )( 0ر133 - 1= ) 

 8ر 98 0ر867
  7ر785التباين         = 
 2ر890جذر التباين  = الخطأ المعياري = 
 الخطأ المعياري  درجة معيارية  التقدير = النسبة  

         =66  96 1ر  792ر  
 %60ر5311و               %71ر4689=         

 -نة باعتماد المعادلة :ويحسب التباين في نسب العي
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 \نسبة عدم وجود الخاصية(   )نسبة الخاصية التباين = التعديل 
 (1 -)حجم العينة 

Var = (1 - f) * (PQ / (n - 1))                               
          ( =1 -(250 \ 1872 ))((66 34 )\ (250 -1)) 
     9ر012 0ر867=         

  2ر795الخطأ المعياري =          7ر813التباين  = 
  2ر795 1ر96 66التقدير = 
 %60ر5218= و                     %71ر4782=         

( fوعندما تكون قيمة التعديل ضئيلة حينها تهمل ، وتحسب قيمة )ن( )
 - 1( تحسب من )Qبقسمة حجم العينة على حجم مجتمعها ، وقيمة )

 ( .f - 1ن( )
حجم العينة    \نسبة عدم وجود الخاصية(  التباين = )نسبة الخاصية 

Var = PQ / n  
           ( =66 34 )\ 250    =976الخطأ المعياري     8ر

  2ر995= 
  2ر995 1ر 96 66التقدير = 
 %60ر1298و  =                    %71ر8702=         

 : ولنعد اآلن الى صيغة المعادلة االولى ونرى الفرق في النتيجة
 ((66(( 1872 \ 250) - 1جذر ) 1ر96 66التقدير = 

34         )            249) 
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 %60ر5و    =            %71ر5=         
(  تكون نسبة صناعة المالبس في منطقة %95اذن باحتمالية قدرها )

. قارن بين قيمة الخطأ المعياري  %71ر5( و )%60ر5الدراسة بين )
. الى اية  5ر5و   5ر87،    5ر47،   5ر46في المعادالت اعاله : 

 درجة من الدقة ترغب في ان تكون النتائج في بحثك ؟
 اختيار العينة نظامـيا :  - 4

البسيطة المعتمدة لجمع العينات والتي تضمن  الطريقة االخرى          
 Systematicتغطية شاملة لهيكل العينة هي الطريقة النلامية 

Sampling  فبدآل من اخذ االرقام عشوائيا تختار وبينها مجال فاصل ،
محدد مسبقا . ويتم تحديد المجال الفاصل بنسبة حجم مجتمع الدراسة 

( و 5000م مجتمع الدراسة )فاذا كان حج  K=N/nالى حجم العينة 
( حينها يكون المجال الفاصل بين عينة 50حجم العينة المطلوبة )

( ويختار الرقم االول عشوائيا بين الرقم 100=  50 \ 5000واخرى )
( وبهذا تختار العينات التي 73( وليكن فرضا الرقم )100( و )1)

وتعامل ، ..... ، الخ( .  373،  273،  173،  73تحمل االرقام )
حيث ياتي الرقم االول بعد االخير  Circularقائمة االرقام بصيغة مدورة 

 الكمال العدد المطلوب من العينة .
هناك اسباب عديدة تجعل العينات النلامية ال تعامل بالصيغة          

 -التي تتبع مع الطريقة العشوائية السيطة ، ومنها :
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تساويةالفراد المجتمع لتحدد ( ال تعطي الطريقة النلامية فرصا م1)
 الفرص بالمسافة الفاصلة ،

( اختيار العينة غير مستقل ، فاخذ العينة الثانية مرتبط بالعينة 2)
 Dixon & Leachاالولى ، واختيار الثالثة متعلق بالثانية ، وهكذا )

1978. ) 
( لتنليم هيكل العينة اثر كبير في ال عشوائية االختيار وانحيازه ، 3)
تكون قائمة االسماء مرتبة على اساس مكاني او مهني او هجائي او  فقد

غيره . فاذا نلمت اسماء الساكنين على اساس مواقعهم في شارع معين 
واخذت االرقام الفردية فقط حينها يعنى ذلك انها ستكون على جانب 
واحد من الشارع . وقد تكون منازل هذا الجانب من الشارع متجانسة في 

العمراني وتختلف عن منازل الجانب االخر من الشارع . وقد المستوى 
تنلم بعض القوائم على اساس تدرجي على ضوء خاصية معينة : 
العمر ، تاريخ التعيين ، اللقب العلمي ، الرتبة ، االبجدية فاذا كانت 
االسماء مرتبة هجائيا يمكن تصنيفها الى فئات مباشرة وفي هذه الحالة 

 . (Kalton 1984)ة وليس نلامية تؤخذ كعينات طبقي
 الـمزج بين العشـوائية و النظـامية : - 5

باالمكان تجاوز معلم مشاكل طريقة جمع العينات نلاميا مع          
 Systematic Randomاالحتفاظ بايجابيات الطريقة العشوائية 

Sampling  وذلك بدمج الطريقتين مع بعض . قدم دكسن و ليج اكثر
 (Dixon & Leach 1978لمز  بين االثنين . )من طريقة ل
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وتتم بتوزيع بدايات عشوائية على هيكل العينة  )أ( الطريقة االولى : 
ومن ثم تختار العينات االخرى على اساس المجال الفاصل )نلاميا( . 

(  حينها يكون 1000( عينة من هيكل يضم )100فاذا كان المطلوب )
بدايات عشوائيا موزعة على هيكل  ( . تختار خمس10المجال الفاصل )

، ثم تؤخذ  787،  505،  64،  26،  4العينة ، كأن تكون بارقام : 
العينات االخرى على اساس المجال الفاصل بين هذه االرقام وكأنها 

( ، الثانية 25 - 4اربعة قوائم مستقلة ، القائمة االولى تضم االرقام )
ن العينات المختارة تحمل ( وهكذا . في هذه الحالة ستكو 63 - 26)

، ... ،  74،  64،  56،  46،  36،  26،  24،  14،  4االرقام : 
 وهكذا .

وهي مشابهة لالولى اال ان نقاط البداية تكون  )ب( الطريقة الثانية :
 3( ، ولنفترض انها كانت : 50 - 1ذات قيم واطئة ، كأن تكون بين )

االخرى على اساس الفاصلة ثم تختار االرقام  44،  35،  21،  17، 
( . بهذه الطريقة تكون الفاصلة وكأن قيمتها تساوي 50والتي هي هنا )

 ( ويتم توزيع العينة على الهيكل بصورة متوازنة تقريبا .10)
ان توزيع العينة على مجال هيكلها له ميزته  )ج( الطريقة الثالثة :

اال انه يبطيء عملية االيجابية المفضلة على الطريقة العشوائية البسيطة 
االختيار ، وهو اكثر فائدة عند اختيار العينة مكانيا . تحدد نقاط البداية 
اوآل ، ثم اما ان تضاف الفاصلة او تطرح من الرقم المختار نلاميا 
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االول اضافة والثاني  وذلك باعتماد القرعة )وجهي عملة معدنية ،
 .طرح(

لة بين عينة واخرى تحرم االفراد لما كانت الفاص )د( الطريقة الرابعة : 
بين العينتين من فرص االختيار ، لذا توجه الباحثون الى تقليل هذا 

( يضاف 2االجحاف وزيادة فرص االختيار وذلك بقسمة الفاصلة على )
ناتج عملية القسمة الى الرقم المختار نلاميا و يطرح في الوقت نفسه ، 

الفاصلة من كل رقم من االرقام أي تختار بدايات عشوائيا ومن ثم تطرح 
المختارة ، بعد ذلك تضاف الفاصلة اليه . فاذا كان الرقم المختار 

( فيعني هذا اختيار االرقام 20( والفاصلة قبل القسمة تساوي )135)
(125 ،135  ،145. ) 

وقد تكون بعض الهياكل على شكل مجاميع  )هـ( الطريقة الخامسة : 
ان تؤخذ العينة عشوائيا من كل مجموعة . مقسمة نلاميا ، لذا يمكن 

اما عندما ال تكون المجاميع متساوية في العدد )الحجم( فالمجموعة 
االصغر تضاف اليها بطاقات خالية الكمال العدد . واذا حدث ان 
اختيرت احدى هذه البطاقات الخالية فال يجوز احتيار بديل عنها . 

 جميع افراد المجتمع .   وبهذه الطريقة تتساوى فرص االختيار بين
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 بسم هللا الرحمن الرحيم       
 الـعـينة الطـبقية : السادسالفصل   

 
 المقـدمـة : - 1

او  Groupsعندما يكون هيكل العينة مقسما الى مجاميع          
، حينها تعتمد طريقة العينة الطبقية لتمثيل جميع طبقات  Strataطبقات 

وفي الدراسات الجغرافية خاصة والمكانية .  او فئات مجتمع الدراسة
بصورة عامة حيث ال يتوقع ان تتوزع خصائص مجتمع الدراسة 

 -، اليجابياتها المتمثلة ب : بالتساوي  يفضل اعتماد هذه الطريقة
( معلم المجتمعات الكبيرة الحجم موزعة الى فئات بطريقة او باخرى ، 1)

نها على هذا االساس . فالقطر لذا من السهل تصنيفها واخذ العينة م
مقسم الى محافلات ، وهذه تضم اقضية و وحدات ادارية اصغر ، كذلك 
الحال مع المدن و المؤسسات االقتصادية واستعماالت االرض وغيرها . 
والجغرافيا هي علم التصانيف ، وكل لاهرة جغرافية مصنفة الى فئات 

 اصآل .
عن الطريقة العشوائية البسيطة بقلة  ( تتميز هذه الطريقة في اخذ العينة2)

 خطأ المعاينة .
تمثيل كل طبقة او فئة او مجموعة في مجتمع الدراسة يساعد في ( 3)

 . (Conway 1067)التحليل و يضفي الدقة و الموضوعية على النتائج 
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،  من الضروري ان يكون حجم العينة متناسبا مع حجم الطبقة         
ون العينة وفق هذه الطريقة اقل دقة من العينة وحينها  ال يمكن ان تك

العشوائية البسيطة ذات الحجم نفسه ، فالتباين االجمالي في مجتمع 
الدراسة قد تم تمييزه وتمثيله . بعبارة ادق ، تعطي هذه الطريقة تقديرات 

 Gregoryاكثر دقة من غيرها لذا يفضل استخدامها حيثما امكن ذلك )
1978. ) 

عندما يكون هيكل العينة منلما بصورة عشوائية ، غير  اما         
مرتب وفق اسس معينة ، فليس هناك حاجة الى تبويبها وتعتمد الطريقة 
العشوائية البسيطة . ولما كانت عشوائية هيكل العينة غير مضمونة لذا 
فان توزيع هيكل العينة الى مجاميع او فئات يعطي تقديرات افضل 

ة . والدقة العالية المطلوبة في تقدير هذه لخصائص مجتمع الدراس
الخصائص تستوجب انقاص قيمة الخطأ المعياري للمجموعة او الطبقة 
وذلك بجعل الطبقة متجانسة مع ذاتها متباينة عن الطبقات االخرى . 

 -وتشتق قيمة الخطأ المعياري للطبقة بالمعادلة :
 - (1( 2(^1)س  1الخطأ المعياري للطبقات = جذر )مجموع )ع

 ( 2)ن(^ \ن((  \)ع 
                       

SE strata nisi n N n( ) (( ^ ) * ( ( / )) / ^  2 1 2 



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

109 

 

( n( و )ع( ) i( )1حجم العينة في الطبقة ) (ni)( 1حيث تمثل )ع 
( حجم مجتمع الدراسة . ويمكن استبدال Nمجموع حجم العينة و )ن( )

 -التباين في النسب المحسوبة وفق المعادلة : ( بقيمة1قيمة )س 
f         أ( (100 -  )التباين = جذر )أ  f( )100 

Var = 
 ( نسبة الخاصية قيد الدرس .fحيث تمثل )أ( )

اما عندما يكون مجتمع الدراسة كبيرا جدا ، او ان حجمه غير معلوم 
 -لة :تعتمد حينها المعاد

 (2ع^ \( 2^1س1الخطأ المعياري للطبقات = جذر )محموع )ع
                       SE strata nisi n( ) ( ^ ) / ^  2 2 

في حالة التشابه في التباين في ويشير بعض الباحثين الى انه           
جميع الطبقات يمكن استخدام المعادلة الخاصة بالعينة العشوائية 

ابات اكثر سهولة اال انها قد تؤدي الى ، التي تجعل الحسالبسيطة 
( . (Dixon & Leach 1978تضخيم القيمة المقدرة لخطأ المعاينة 

تتمثل المشكلة االساسية للعينة الطبقية بالكيفية التي تعامل بها معدالت 
الطبقات عند تقدير خصائص مجتمع الدراسة وعند قياس تباين القيم 

(Kalton 1984ولحل هذه المشكلة . )  تعتمد معادالت خاصة تبرز
 احجام الطبقات و اوزانها .
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 تحـديد طـبقات مجتمع الدراسـة : - 2
في بعض الحاالت يكون هيكل العينة مقسما الى مجاميع           

مناسبة ، مرتبا على اساس المهن ، وفي حاالت اخرى يتطلب من 
كل العينة الباحث ان يصنف الهيكل الى فئات بنفسه . وعندما يكون هي

مقسما الى مجاميع مناسبة الغراض البحث وهدفه حينها يمكن اخذ العينة 
من كل مجموعة بصورة منفصلة اما بالطريقة العشوائية او النلامية او 
المز  بين االثنين ، او اعتماد الطريقة العشوائية مع اعتماد نسب 

جتمع للمجاميع او الطبقات . وتحسب نسب كل مجموعة من مجاميع الم
قيد الدرس ، وعلى ضوء ذلك يحسب حجم العينة لكل مجموعة ، ومن ثم 
تؤخذ االرقام العشوائية وصوآل الى العدد المطلوب لكل مجموعة او طبقة 
او منطقة . بعبارة اخرى ، ليس هناك حاجة ألن تكون المجاميع متساوية 

ضل في الحجم ، وال توجد قاعدة تحدد عدد المجاميع ولكن هناك من يف
( . وعندما ال يوفر هيكل العينة 10( و )3ان يتراوح عددها بين )

معلومات تساعد في التقسيم الى مجاميع حينها من الضروري التوجه الى 
المصادر االخرى ذات العالقة بالمجاميع المطلوب تحديدها البرازها . 
يعني هذا ، ان على الباحث ان يكون على دراية تامة بمنطقة الدراسة 

ناصر الموضوع الذي يبحث فيه قبل القيام بعملية جمع المعلومات ، وع
ان يعرف خصائص هيكل العينة بصورة قبل الدراسة الميدانية . عليه 

 . كافية للقيام بالتقسيمات واالجراءات االخرى ذات العالقة
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تتطلب الطريقة االسهل لتصنيف العينة الى طبقات اخذ النسب          
وضوعة البحث والتقصي في كل طبقة من طبقات مجتمع ذاتها للمادة م

. باين في هذه النسب ضروريا ومبرراالدراسة . وفي حاالت خاصة يعد الت
فعندما يستوجب االمر اعتماد نسب للطبقات وعندما يكون التباين في 
مجتمع الدراسة كبيرا ومتباينا بين الطبقات ، او يكون هذا التباين واضحا 

نها من الضروري ان تتباين نسب الطبقات ايضا . اما او متوقعا ، حي
عندما يكون التباين قليآل فان الحجم المطلوب للعينة سيكون صغيرا . 
كذلك الحال عندما تكون الطبقات متجانسة . فعلى سبيل المثال ، اذا 
كانت العينة تضم امهات اطفال ينتمون الى روضة معينة فالمتوقع ان 

مولفات مختلف عن غيرهن . اما اذا تعلق موضوع يكون حال االمهات ال
البحث بمدى ادراك الحيز المحيط )البيئة المحلية( عندئذ يتوقع التشابه 
بين من ليس لديهن عمل ويزداد االختالف عند من يعملن في مناطق 
اخرى وينتقلن يوميا الى خار  مناطق سكنهن . وفي حالة دراسة النمط 

ل مدة تواجد اطفالهن في المدارس حينها المكاني لسلوك االمهات خال
 يكون التباين بين سلوك االمهات العامالت قليآل قياسا بغيرهن .

بوجود تباين واضح بين طبقتين من طبقات مجتمع الدراسة ،          
تعطى الطبقة ذات التباين االكبر نسبة عالية وصوآل الى تقدير جيد 

يكون اعطاء االمهات اللواتي  لخصائص المجتمع ، وفي المثال السابق
ومالم يعملن في مكان واحد او عمآل متشابها نسبة كبيرة خطأ كبير . 

يكن هناك سبب معقول لتصنيف هيكل العينة الى طبقات واعتماد نسب 
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. مختلفة لكل طبقة يفضل حينها اعتماد طريقة العينة العشوائية البسيطة
لعامالت صغيرة جدا ، اال انه وتختلف الحالة عندما تكون نسبة االمهات ا

من الضروري تمثيلها بنسبة عالية حتى وان كان عملهن متجانسا . في 
هذه الحالة يكون التقسيم ضروريا لتحقيق هدف البحث . تؤدي مثل هذه 
الحاالت الى زيادة في خطأ المعاينة ، ولكن اهمية المقارنة بين المجاميع 

 ستوازن ذلك .
حث الى تصنيف هيكل العينة الى طبقات على قد يميل البا         

اساس متغيرات غير واضحة المعالم في الهيكل اال انها تزداد وضوحا من 
خالل االستمرار باجراءات البحث والتحليل ، أي يكون التصنيف بعد 
االختبار . من الضروري ان تعامل بحذر هذه الحالة ألن النتائج قد ال 

تمع ، وقد تكون العناصر المعتمدة غير تتطابق مع طبيعة خصائص المج
ممثلة لمجتمعها . فاذا اريد وزن عينة من السكان على اساس العمر 
فهناك اكثر من سبب يجعل النسب غير دقيقة . فقد يكون هيكل العينة 

موعة االكثر حركة وتنقآل خاليا من المعلومات المطلوبة عن المج
لة تمثيل هذه العناصر قد يزداد ، العزاب ( او المسنين  . وبمحاو )الشباب

 االمر سوء ويجعل التقديرات غير حقيقية .
 وزن الطـبقـة : - 3

عند اخذ عينات بنسب مختلفة بهدف الوصول الى عمومية عن          
مجتمع الدراسة من الضروري وزن قيم العينات قياسا الى الطبقات التي 

و ليج ثالثة قرى تضم  اخذت منها اليجاد تمثيلها الحقيقي . درس دكسن
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( موزعة بالتساوي عدا 100( اسره ، اخذت منها عينة بحجم )1000)
 القرية الثانية لالعتقاد بقلة التباين فيها وكما موضح في ادناه :

حجم  الطبقة
 الطبقة

حجم 
 العينة

تكرار 
الخاص
 ية

 وزن الطبقة
 

 uiwiوم   ui wi=Ni/niم   niع   Niح ط  
7=35\200 18 35 200 1قرية 

 5ر
 102ر9

 210ر0 10ر0 21 30 300 2قرية 
 200ر0 14ر3 14 35 500 3قرية 

 512ر9 30ر0 53 100 1000 اجمالي
 

  P = u / Nحجم مجتمع الدراسة                \النسبة = وزن الطبقة 
( من األسر في القرى قيد الدرس تمتلك واسطة نقل %51ر29أي ان ) 

( ، ويمكن تقريب %53الوزن تكون النسبة )خاصة بها . وبدون اعتماد 
( 10ر6الكسور الى مرتبتين عشريتين او تدويرها ، وعندئذ يكون الوزن )

( على التوالي ، وال يؤدي هذا الى فرق كبير حيث يصبح مجموع 14و )
( والستخرا  قيمة الخطأ المعياري %51ر4( وتكون النسبة )514الوزن )

 -د المعادلة :للعينة الطبقية الموزونة تعتم
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)ع -  (1ع(  \ 2)م(^  2الخطأ المعياري للطبقات =  )مج ))وع(^
                      \ح((  \

 (2)مج وع(^ 
 

SE strata
niwi si ni ni Ni

niwi
( )

( )^ ( ^ / )( / )

( )^





2 2 1

2     

( wiقة ، )و( )( حجم العينة في الطبni( ، )ع( )حيث تمثل )مج( )
( االنحراف المعياري في الطبقة ، )ح( siوزن العينة في الطبقة( )م( )

(Ni ، حجم مجتمع الطبقة . وعندما تكون االوزان منالرة لنسبة العينة )
كما في المثال السابق ))اي عند ضرب حجم العينة بالوزن يساوي حجم 

 -ية :مجتمع الطبقة(( ، حينها تكتب المعادلة بالصيغة االت

               
SE strata

Ni si ni ni Ni

N
( )

^ ^ / ( / )

^


 2 2 1

2
 

ومالم تكن نسبة العينة في الطبقة كبيرة جدا حينها يمكن اعتماد المعادلة 
 بعد اجراء التعديل عليها :

                                    
SE strata

Ni si ni

N
( )

^ ^ /

^


2 2

2
 

د عملية في الحقيقة ، ان طريقة الوزن هذه قد تعمل على تقليل بعض فوائ
تصنيف هيكل العينة الى طبقات وذلك ألن العينات ذات الوزن الكبير 
جدا تنقص من قيمة التباين الموجود في العينة . اال انه ، وبصورة عامة 
، يتوقع الحصول على معلم المتغيرات و العناصر المعتمدة في التحليل 

ينة و بالتالي الحصول على نتائج افضل مما لو اعتمدت طريقة الع
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العشوائية البسيطة . وتكون افضل النتائج حينما تتناسب نسب العينة في 
كل طبقة مع التباين الذي فيها . وتقاس هذه النسبة بقيمة االنحراف 
المعياري للطبقة . فاذا كانت العينة مقسمة الى ثالث طبقات وكانت قيمة 

مثلى ( فالنتيجة ال9،  6،  5االنحراف المعياري في هذه الطبقات )
يحصل عليها عندما يكون حجم العينة متناسبا )زيادة طردية( مع هذا 

 التباين . 
 أمـثلـة توضـيحـيـة : - 4

لكتابة هذا المبحث اعتمد كراس دكسن و   )أ( عـينات ذات توزيع ثنـائي :
ليج بدرجة اساسية ، اما االمثلة التوضيحية فقد اخذت من كتاب كريكوري 

مع هدف هذا المؤلف . في مسح ميداني  مع التصرف بما يتناسب
الستعماالت االرض الريفية صنفت االستعماالت الى الفئات االتية : 
زراعية ، غابات ، مرو  . واخذ باحث عينة طبقية عشوائيا على اساس 

 -االرتفاع عن مستوى سطح البحر ، وكما موضح في ادناه :
 مجموع مرو  غابات حشائش زراعية االرتفاع

 8 0 1 4 3 500ن اقل م
500-1000 5 21 5 10 41 

اكثر من 
1000 

0 6 0 45 51 

 100 55 6 31 8 مجموع
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ويمكن حساب قيمة الخطأ المعياري في تقدير معدل و مجموع كل فئة 
من استعماالت االرض وكل طبقة من االرتفاعات ولمجموع منطقة 

ر الحشائش الدراسة . فعلى سبيل المثال يحسب الخطأ المعياري لتكرا
نسبة  نسبتها  باخذ الجذر التربيعي لحاصل ضرب )حجم العينة 

 -( وكما موضح في الجدول ادناه :nPQالفئات االخرى( )
تكرار  االرتفاع

 حشائش
نسبة  مجموع

 حشائش
الخطأالمع غيرها

 ياري 
npq

 
ر000 0 8 0 500اقل من 

1 
 0ر00

ر756 0ر244 41 10 500-1000
0 

 2ر76

ر117 0ر883 51 45 1000اكثر من 
0 

 2ر29

 4ر97 0ر45 0ر55 100 55 مجموع
 

ولحساب قيمة الخطأ المعياري في تقدير التكرارات الكلية للحشائش في 
( = 0ر45 0ر55 100منطقة الدراسة يؤخذ الجذر التربيعي ل )

 .  4ر9749371
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ويمكن تحويل التقديرات السابقة الى نسب مئوية ، فمثآل ، في           
( قدم عن مستوى سطح البحر تكون نسبة تكرار 1000 - 500االرتفاع )

( ، ويحسب الخطأ %24ر100  =39 41 \ 10المرو  في العينة )
 -ه النسبة بمعادلة الخطأ المعياري لنسب المجتمع :المعياري لهذ

 100 41 \ 2ر100   =76حجم العينة(  \)الخطأ المعياري للعينة 
 %6ر73= 

( قدم 1000 - 500وبهذا تقع نسبة التكرار الحقيقي للمرو  على ارتفاع )
 -:( بين %95وبثقة احصائية قدرها )
 درجة معيارية(2   )التقديرات = المعدل 

و         %37ر9=  6ر 2  73  24ر4=            
  %10ر9

( و %64ر94اما على مستوى جميع االرتفاعات فالنسبة تقع بين )
 ( . %45ر06)

اراد باحث دراسة مراكز الخدمات ( عينات طبقية موحدة النسبة :  )ب
( مستقرة بشرية 536االجتماعية في رقعة جغرافية واسعة المساحة تضم )
( مركز خدمة 2850متنوعة االحجام و الصفات االدارية ، تضم )
( من مجموع %10اجتماعية . وكان قراره ان تكون العينة بحجم )

كز االجتماعية فيها . في البدء صنف المستقرات الى المستقرات ومن المرا
اربع طبقات حسب حجمها السكاني ، الى : قرى صغيرة ، قرى كبيرة ، 

( 10( ، ثم )%10مدن صغيرة ، و مدن كبيرة ، واختار من كل طبقة )
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من المراكز الموجودة في المستقرات المختارة كعينة بالطريقة العشوائية . 
 -ي النتائج االتية :أثمر المسح الميدان

 الحـجـم الـمفتـرض   حـجـم الـعـينــــــــة 
مستقرا معدل العينة مراكز مستقرات الطبقة

 ت
 مراكز

قرى 
 صغيرة

 390 260 1ر5 39 26

 360 180 2ر0 36 18 قرى كبيرة
مدن 
 صغيرة

 900 90 10ر0 9 9

 1200 20 60ر0 120 2 مدن كبيرة
 2850 550 5ر18 285 55 اجمالي

 
ولما كانت النتائج اعاله تتعلق بالعينة لذا توجب حساب قيمة          

الخطأ المعياري لكل طبقة ، وتتم هذه بالطرقة المتبعة في العينة العشوائية 
البسيطة مع حساب افضل تقدير لقيمة االنحراف المعياري . وقد اعتمد 

د معدل كريكوري توزيعات )ت( بدآل من التوزيع الطبيعي لتقييم حدو 
 -الطبقتين الثالثة والرابعة فقط . وللتذكير نعيد كتابة المعادالت المعتمدة :

حجم  \االنحراف المعياري = )مجموع تربيع الفرق بين القيم والمعدل( 
  1 -العينة 
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 -  (1حجم العينة(  \الخطأ المعياري = جذر))االنحراف المعياري 
 نسبة العينة(

 -المثال اعاله حسب الخطأ المعياري لكل طبقة وكما ياتي : وفي
افضل تقدير لالنحراف المعياري     1ر5معدل العينة =  الطبقة االولى :

  0ر5= 
 ((0ر1 - 1) (  26 \ 2(^0ر5الخطأ المعياري = جذر)))

                       0ر0930252(    = 0ر0086537= جذر)               
 الخطأ المعياري   (2                 )المعدل المتوقع للطبقة = معدل العينة 

  0ر2 09 1ر5=                      
 ( .%95احتمال )ب 1ر32و    1ر68يقع معدل الطبقة االولى بين 

افضل تقدير لالنحراف      2ر0معدل العينة =  الطبقة الثانية :
  0ر6المعياري = 

 ((0ر1 - 1)( 18 \ 2(^0ر6الخطأ المعياري = جذر )))
  0ر134164(    =  0ر018= جذر )               

 ( 0ر2 13)  2المعدل المتوقع للطبقة الثانية = 
 .0ر95باحتمالية قدرها  1ر74و     2ر26يقع معدل الطبقة الثانية بين 

افضل تقدير لالنحراف     10ر0معدل العينة =  الطبقة الثالثة : 
  3ر0المعياري = 

 ((0ر1 - 1)( 9 \ 2(^3الخطأ المعياري = جذر )))
  0ر9486832=                
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الخطأ )قيمة )ت(  المعدل المتوقع للطبقة = معدل العينة 
 المعياري(

                       =10 (32ر   950ر) 
باحتمالية قدرها   7ر81   و    12ر19يقع معدل الطبقة الثالثة  بين 

 .  0ر95
افضل تقدير لالنحراف     60ر0معدل العينة =  الطبقة الرابعة : 

  10ر0المعياري = 
 ((0ر1 - 1)( 2 \ 2(^10الخطأ المعياري = جذر )))

  6ر7082039=                
 ( 6ر7 12ر7)  60المعدل المتوقع للطبقة  = 

و الصفر باحتمالية   145ر16يقع المعدل المتوقع للطبقة الرابعة بين 
 .  0ر95قدرها 

بعد تقدير موقع معدل كل طبقة ، جاء دور تحديد موقع المعدل          
( قيمة االنحراف 1االجمالي لمنطقة الدراسة ، ويعتمد هذا على : )

( وزن 5( نسبة العينة ، )4( المعدل ، )3تربيعـها ، ) (2المعياري ، )
( ضرب وزن الطبقة 6الطبقة )ضرب حجم العينة بمعكوس نسبتها( ، )

بمربع قيمة االنحراف المعياري ، وكما موضح في الجدول ادناه الذي 
 -اخذت اعمدته التسلسل ذاته :
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 6 5 4 3 2 1 الخطوة
-Q Q^2 n f n(1-f) n(1 الطبقة

f).Q^2 
 5ر85 23ر4 0ر1 26 0ر25 0ر5 االولى
 5ر85 16ر2 0ر1 18 0ر36 0ر6 الثانية
 72ر90 8ر1 0ر1 9 9ر00 3ر0 الثالثة
ر0 الرابعة

10 
ر00

100 
 180ر0 1ر8 0ر1 2

 264ر6   55   اجمالي
 

  0ر296=    55 \( 264ر6الخطأ المعياري للمعدل العام = جذر )
 الخطأ المعياري(2 )يع العيناتالمعدل العام المتوقع = معدل جم

  0ر 2  296  5ر18=                    
بثقة  4ر588و      5ر772يقع المعدل العام لمنطقة الدراسة بين 

 . %95احصائية قدرها 
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مة الخطأ المعياري لتقدير مجموع مراكز الخدمة ولحساب قي         
 -االجتماعية في منطقة الدراسة تعتمد المعادلة االتية :

جذر )مجموع حاصل ضربع مربع قيم الخطأ المعياري = نسبة العينة 
 االنحراف المعياري 

                                 العينة حجم(1 - ))نسبة العينة 
                                SE pop f Q n f( ) ^ ( )  2 1 

( ونسبة العينة هي 16ر24ولما كانت قيمة الجذر محسوبة وتساوي )
( لذا فان قيمة الخطأ المعياري لتقدير المجموع  لمجتمع منطقة 10%)

( لذا وبثقة 2850المعدل يساوي ) ( وبما ان162ر4الدراسة تساوي )
 -(  يكون موقع المجموع الكلي المتوقع  بين :%95احصائية قدرها )

 ( 162ر2 4)  2850المجموع المتوقع = 
  2525و      3175=                

طبقة بعد اعادة  وبالطريقة ذاتها يمكن تقدير قيمة المجموع الكلي لكل
المعادلة اعاله الى الصيغة االصلية : 

SE stratapop f Q n f( ) ^ ( ) 2 1 
 ى ، القرى الصغيرة فان مجموعها يساوي :للطبقة االولوبالنسبة 

  2  26  2(^0ر5جذر))  10الخطأ المعياري  = 
 ( 0ر9

  24ر2=                 
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( %95أي ان حجم مجتمع العينة في الطبقة االولى ، وباحتمالية قدرها )
 -يكون بين :

 الخطأ المعياري  (2 )المجموع المتوقع =  معدل العينة  
                         =390 2 242ر  

  324و      438=                 
( ومجموع 312و    408ويقع مجموع مجتمع عينة الطبقة الثانية بين )

  1468( والرابعة بين )883و    917مجتمع عينة الطبقة الثالثة بين )
( 2469و   3231( ، ويتراوح اجمالي مجموع المجاميع بين )932و  

 ( .2525و   3175وهو ال يختلف كثيرا عن نتيجة المعادلة السابقة )
كان حجم العينة صغيرا في المثال )ج( عينات طبقية متعددة النسب : 

ولكي تكون النتائج ممثلة السابق لذا كانت قيمة الخطأ المعياري كبيرة ، 
معها لمجتمعها فعآل يستحسن ان يكون حجم العينة مناسبا لحجم مجت

وللتباين المطلوب قياسه . أي ، اختيار عينات بنسب متفاوتة طبقا 
. وعند دراسة المثال السابق  لخصائص الفئات او المجاميع قيد الدرس

وفق هذه الصيغة ، فماهي سياقات العمل التي ستعتمد ؟ وهل هناك فرق 
 في النتائج ؟
( من %2نات )لنفترض ان الباحث قد اعتمد نسبا مختلفة للعي         

( من الطبقة %40( من الطبقة الثالثة ، )%12الطبقة االولى والثانية  ، )
الرابعة ، وانه كان اكثر دقة في تحديد حجم الطبقات والعينات المأخوذة 

 -منها ، وكما مبين في ادناه :
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وزن الطبقة  وحـدات احـصـائيـة  
** 

عدد  الطبقة
 المستقرات

بة : نس1 نسبتها * عـدد
 العينة

 42ر5 0ر02353 6 255 قرى صغيرة
 44ر0 0ر02273 4 176 قرى كبيرة
 7ر25 0ر13793 12 87 مدن صغيرة
 2ر25 0ر44444 8 18 مدن كبيرة
ر86671 0ر05597 30 536 اجمالي

17 
  42ر5=  0ر02353 \ 1**        0ر02353=  255 \ 6*  

م تقدير المعدل والمجموع اعتمادا على القيم اعاله ، وعلى وزن الطبقة يت
للعينة و للمجتمع وحساب قيمة االنحراف المعياري وكما مبين في ادناه 

:-  
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1 2 3 4 5 6=5X
2 

7=5X
3 

8=6\7 

وحدات  الطبقة
احصا
 ئية

حجم 
 العينة

نسبة 
 العينة

وزن 
 الطبقة

عدد 
المستق
 رات

تقدير 
 العدد

تقدير 
 النسبة

 1ر5 383 255 42ر5 1ر5 9 6 االولى
 2ر0 352 176 44ر0 2ر0 8 4 ثانيةال

 10ر0 870 87 7ر25 10ر0 120 12 الثالثة
 60ر0 1080 18 2ر25 60ر0 480 8 الرابعة
ر86  617 30 اجمالي

17 
536 2685 0093

 5ر
 

تشتق قيمة الخطأ المعياري للطبقة الواحدة بالطريقة ذاتها          
العينات بين الطبقات . المستخدمة في المثال السابق ، الفارق تنوع نسب 

( لتمثل قيم 2ر64و   0ر80،    0ر30،    0ر20وقد اشتقت القيم )
الخطأ المعياري للطبقات على التوالي . وبمقارنة هذه القيم مع نليراتها 
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في المثال السابق نجدها عالية نسبيا للطبقتين االولى والثانية ومنخفضة 
 للثالثة والرابعة .

الخطأ المعياري في تقدير قيمة المعدل العام  لحساب قيمة          
لمجتمع الدراسة يعتمد النهج السابق لكل طبقة )مربع االنحراف المعياري 

  حجم العينة (1 - العمود نسبة العي( ))في الجدول ادناه( 2نة .
روري ضرب النتيجة بمربع ولما كانت نسب العينات متباينة لذا من الض

وزن الطبقة . وبعد االنتهاء من هذه االجراءات لكل طبقة يتم جمع النتائج 
واشتقاق جذرها التربيعي ثم قسمة الناتج على مجموع عدد المستقرات في 

 -منطقة الدراسة :
                     SE Q N f w N ( ^ . . ( ). ^ ) /2 1 2 

  -ائي :يعرض الجدول ادناه نتائج التحليل االحص
-Q^2.n.(1-f) w^2 Q^2.n.(1 الطبقة

f).w^2 
 2637 1806 1ر46 االولى
 2730 1936 1ر41 الثانية
 4893 52ر56 93ر10 الثالثة
 2251 5ر06 444ر80 الرابعة

                  
12511  
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( وتقسيمه على عدد 12511باشتقاق الجذر التربيعي للمجموع )         
( نحصل على قيمة الخطأ 536منطقة الدراسة ) المستقرات البشرية في

( للمعدل العام . وعلى ضوء النتائج اعاله ، وبثقة 0ر21المعياري )
( يتحدد موقع معدالت الطبقات ، وباالعتماد على %95احصائية قدرها )

توزيعات )ت( و المعدل العام نحصل على النتائج . ولتقدير مجموع 
 -مجتمع  الطبقة تعتمد المعادلة :

جذر )مربع قيمة  الخطأ المعياري لمجموع الطبقة = وزن الطبقة 
       حجم  االنحراف المعياري 

 نسبة العينة( (1 - )العينة  
                        SE total w Q n f( ) . ^ . .( ) 2 1 
 6 2(^0ر5)  جذر 42ر5ولى = مجموع عينة الطبقة اال

9760ر) 
  51ر43=                            

( يقع المجموع المتوقع لمجتمع عينة الطبقة االولى 0ر95وباحتمال قدره )
 بين :

( و 485ر86(       أي بين )51ر2 43) مجموع العينة 
 ( 280ر14)

 .  المجموع االجمالي لمنطقة الدراسةوتعاد الحسابات بالصيغة ذاتها لمعرفة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عـينـات مـتعـددة الـمراحـل الفصل السابع : 
 الـمـقـدمــة :
مساحة جغرافية  عندما يتطلب البحث جمع معلومات من          

شاسعة ، او من نمط استيطان مبعثر ، حينها تكون كلفة اخذ العينات 
عشوائيا عالية ، خاصة اذا اريد الحفاظ على الموضوعية والدقة واالمانة 
العلمية . وبما ان التبعثر واالنتشار المكاني سمة لمعلم اللواهر 

وما يرافقها   Clusters الجغرافية ، لذا اهتم الجغرافيون بالعينات العنقودية
وعينات متعددة االطوار  Multi-Stageمن عينات متعددة المراحل 

Multi-Phase . 
االقتصاد في الكلف المادية وغيرها اساس في اعتماد العينات           

متعددة المراحل ، ومالم يتحقق هذا فال موجب العتماد أي منها . وفي 
ودية الدقة والموضوعية التي توفرها لكي تحقق العينة العنقالواقع ، و

 العينة العشوائية البسيطة يجب ان تكون ثالثة اضعاف حجمها
(Kalton 1984 بعبارة اخرى ، على ضوء معرفة الباحث بمنطقة . )

الدراسة والتباين في قيم المتغيرات المختارة ، وبعد حساب حجم العينة 
وفقط عندما يكون غير قادر العشوائية المطلوبة وتقدير كلفتها المادية ، 

على تلبية هذه الكلف ، عليه اما اعادة النلر في مساحة منطقة الدراسة 
. خذ العينات مع مضاعفة حجم العينةاو اعتماد تعددية المراحل في ا
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( ، على %10أن اخذ عينة عنقودية بنسبة )بالمقابل ، هناك من يرى 
ة )الكتل( لمنطقة سبيل المثال ال الحصر ، من الوحدات االحصائي

جغرافية واسعة خير من اختيار عينة بالنسبة ذاتها منتشرة على عموم 
 ( .Dixon & Leach 1978)منطقة الدراسة 

 انـواع الـعـينـات مـتعـددة الـمراحـل :

يخلط العديد من الباحثين بين العينات العنقودية و المتعددة المراحل   
الطوار من جهة اخرى . كذلك من جهة ، وبينها و العينات متعددة ا

 يخلط البعض بين العينات الطبقية و الكتل ، ولهذا توجب التوضيح . 

 )أ(  الـعـينـة مـتعـددة الـمـراحـل :  
، وهي العنقودية ، عادة باكثر من مرحلةتمر اجراءات العينة           

. بافتراض ان باحثا   Clustersتعتمد تصنيف منطقة الدراسة الى كتل 
اراد القيام باستبيان عن الواقع السكني . فاذا كانت منطقة الدراسة صغيرة 
ولم يتوفر هيكل للعينة )قائمة باسماء الساكنين( حينها قد يتبع مسح 
ميداني بمرحلتين توفيرا للكلفة المادية . تصنف قطاعات المدينة الى كتل 

، ها االستبيانالكتل التي سيجري فيفي المرحلة االولى من المسح الختيار 
ثم تختار عناوين المنازل التي ستعتمد كعينات . أي اختيار القطاعات 
التي ستغطى بالمسح اوآل ، ثم تحدد العناوين حيث تجري المقابالت  . 
اما اذا كانت منطقة الدراسة واسعة ، مدينة كبيرة ، حينها توفر تعددية 

 المراحل الجهد والمال .
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تحدة يقام سنويا مسح قومي لمصروف العائلة ، في المملكة الم          
( ساكن . في المرحلة االولى تختار الوحدات االدارية 5000تضم العينة )

)الكتل( التي يشملها المسح ، وفي المرحلة الثانية يختار الساكنين . 
( كتلة ، في المرحلة االولى ، موزعة على 1466تصنف البالد الى )

لكبرى ، المناطق الحضرية ، و المناطق ثالث فئات ، هي : لندن ا
( كتل ثانوية على اساس 6الريفية . صنفت وحدات لندن الكبرى الى )

( كتلة منها 22الحجم والقيمة الضريبية ، ترتب الكتل تنازليا الختيار )
 نلاميا ببداية عشوائية 

( اقاليم في انكلترا و ويلز ، 10ضمت المناطق الحضرية )           
( كتلة من المناطق الريفية . بهذا بلغ 22( كتلة ، و )72منها )اختير 

( كتلة في اسكتلندا . 12( ، اضيفت اليها )160مجموع الكتل المختارة )
( وحدات احصائية )كتل( ، ومن كل 10وقسمت ايرلندا الشمالية الى )

( اقسام يتم مسح كل 4كتلة اختير عنوان واحد . قسمت الكتل هذه الى )
ا في احد فصول السنة . وفي المرحلة الثانية تختار عناوين قسم منه

المساكن التي فيها ساكن واحد فقط لتشمل بالمسح . )يقصد بالساكن 
Household  .  )شخص او عائلة تسكن مستقلة ماديا في وحدة سكنية

على الرغم من ان المسح بمرحلتين اصآل ، اال ان مرحلة ثالثة اضيفت 
( نسمة 100000ية التي يزيد نفوس كل منها على )لمسح السلطات المحل

( كتل بما يتناسب مع حجمها السكاني . ومن كل 7( او )6ليختار منها )
 ( .Conway 1967( عناوين للمقابلة واخذ المعلومات )6كتلة تختار )
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وفي الواليات المتحدة االمريكية يقام سنويا مسح تشترك به           
ممثلتين بمركزيهما البحثيين للمسوحات جامعتي مشكن و شيكاغو 

على التوالي الجراء المقابالت وجها لوجه  NORCو    SRCالميدانية 
مع االفراد والعوائل و الساكنين ، وفي بعض الحاالت مع وحدات او 

في تصميم المسح كل عقد من مؤسسات رسمية . يتم اعادة النلر 
  SMSAضرية المعيارية . يعتمد المسح الوحدات االحصائية الحالزمان

( 4000التي ال يقل حجمها السكاني عن ) Countiesوالوحدات االدارية 
، ثم  strataنسمة . تصنف المدن العمالقة الستة عشر الكبرى كطبقة 

( كتلة متساوية في الحجم تقريبا )في 68وحدات العينة االساسية الى )
احصائية . كذلك تصنف عدد الوحدات السكنية( ثم تقسم الى اربعة اقاليم 

المدن العمالقة الى مواقع جغرافية حسب حجمها ، كذلك الحال مع 
المناطق االخرى . في المرحلة الثانية تختار عينات من المدن العمالقة 

( وحدة مسح اولية . الكتل المختارة هنا هي 68السنة عشر ومن )
عدادات في مناطق حضرية تتوفر عنها بيانات من الت Blocksقطاعات 

( ، وعندما يقل 48السابقة . وكل كتلة ال يقل عدد وحداتها السكنية عن )
عن ذلك تضاف الى كتلة مجاورة . تمثل هذه الكتل وحدات المرحلة 

( منها لكل 6الثانية ضمن عينة وحدات المسح االولي . وقد اختيرت )
يويورك و ( كتلة من ن24مركز بحثي من الجامعتين ، كذلك اختيرت )

( كتل من المدن االخرى . 6، اضافة الى )( كتلة من لوس انجلس18)
اختيرت العينات من هذه الكتل بالطريقة النلامية بعد ترتيبها تنازليا حسب 
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(  وحدة سكنية . في 50( الى )700حجمها ، وقد تباينت حجومها بين )
ي المرحلة النهائية من المسح تم وضع قائمة بالوحدات السكنية ميدانيا ف

جميع الكتل المختارة كعينة . اعتمدت هذه القوائم كهيكل للعينة للمسح 
 (  . Kalton 1984النهائي )

 )ب( الـعـينـة الـعـنقـوديـة : 
يعرض كراهام كالتون رأي آخر مفاده : اذا اراد باحث القيام           

 بمسح استبياني لطلبة احدى الواليات المتحدة فانه سيبدأ باخذ عينة من
المدارس ، ومن هذه المدارس يختار صفوفا كعينة ، وبعد ذلك يختار 
طلبة من هذه الصفوف ليجري المقابلة معهم . يرى كالتون ان هذه 
الطريقة هي عينة عشوائية متعددة المراحل ، وتسمى خطأ بالعينة 

ويحدد العينة العنقودية بشمول جميع العناصر في الكتل العنقودية . 
ملية اخذ العينة . وفي حالة شمول عينة من العناصر المختارة في ع

Elements من كل كتلة عندها تكون متعددة المراحل ليس اال  .
للكتل ، تكون  Hierarchyويضيف انه في الغالب يعتمد تراتب هرمي 

الكبيرة في المرحلة االولى ثم االصغر في المراحل الالحقة مأخوذة من 
ناصر االصغر المختارة كعينة في المراحل الكتل الكبيرة وصوآل الى الع
فاذا شمل المسح جميع االفراد في المرحلة النهائية من التكتل العنقودي . 

االخيرة من العينة المتعددة المراحل حينها فقط توصف العينة بانها 
( . بعبارة اخرى، يتمثل الفرق بين العينة Kalton 1984) عنقودية
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حل شمول جميع عناصر الكتلة في المسح في العنقودية و المتعددة المرا
 المرحلة االخيرة .

 )ج( الـعـينـة مـتعـددة االطـوار : 
عندما ياخذ المسح صيغة الشمولية ، او عينة كبيرة الحجم           

في المرحلة االولى ، ثم عينة اصغر في المرحلة الثانية ، حينها تعد 
في العينة الثنائية االطوار .  (Conway 1967) العينة متعددة االطوار

يتم جمع معلومات معينة في الطور االول ليستفاد منها في تحديد مفردات 
وعناصر عينة الطور التالي المختارة من عينة الطور االول . وقد يتطلب 

 االمر اكثر من طورين ، ولكن في الغالب يعتمد طوران فقط .
 -: ندماتعتمد العينات المتعددة االطوار ع          

(   يتطلب البحث تقديرات مختلفة لمتغيرات الدراسة ، أي اعتماد 1)
احجام مختلفة للعينة . في مثل هذه الحالة تكون المعلومات المطلوبة لهذه 
التقديرات ناتجة عن عينة بحجم كبير في الطور االول ، وتحسب 
 التقديرات االخرى في الطور الثاني بعينات بحجم اصغر . توفر هذه
الطريقة الكثير من الكلف المادية والبشرية في جمع البيانات و معالجتها ، 
اضافة الى انها تنقص مخاطر عدم االستجابة لالستبيان . ومن االمثلة 
المعروفة لهذا النوع من العينات : التعداد الشامل للسكان الذي يليه مسح 

( من %10ة )للواقع االقتصادي او السكني بعينة تكون في الغالب بنسب
 المجتمع . وهذه الصيغة متبعة من قبل العديد من دول العالم .
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( يكون جمع المعلومات من المجتمع باكمله مكلف ماديا ، حينها يتم 2)
جمع معلومات معينة من عينة بحجم كبير في الطور االول لتعتمد في 
 اختيار عينة الطور الثاني . فعبنة الطور االول توفر اساس التصنيف

و قياس نسب الفئات او الكتل التي ستعتمد في الطور  strataالطبقي 
. العينة وحساب كلف المسح وفاعليتهالثاني . انها توفر قاعدة لبناء هيكل 

ويجب ان تكون العينة في الطور الثاني اصغر في حجمها ولكن 
 المعلومات المطلوبة منها اكثر تفصيآل واكثر في مفرداتها .

هيكل للعينة ، للمجامنيع النادرة والقليلة التمثيل في الهياكل ( ال يتوفر 3)
العامة المتفرة عن مجتمع الدراسة . ان تصميم مسح جيد واقتصادي بعينة 
احتمالية لمجموعة نادرة من المجتمع يعد اكثر الحاالت تحديا لمصممي 
ة المسح الميداني . لمواجهة هذا التحدي يعمد الباحثون الى العينة متعدد

االطوار ، حيث في الطور االول يتم التعرف على اعضاء المجموعة 
النادرة بطريقة غير مكلفة ، ثم يتم جمع المعلومات منها في الطور الثاني 
من المسح . المنهج في جوهره عينة طبقية ذات طورين : في الطور 
االول يصنف المجتمع الى طبقتين او اكثر وفق معيار محدد ، ثم تؤخذ 

نة من الطبقة التي يتوفر فيها المعيار بغض النلر عن نسبتها من العي
 مجموع المجتمع .

في المجتمع االوربي تعتمد العينة متعددة االطوار عند مسح           
مواقف الناخبين ، حيث تعتمد قوائم اسماء الناخبين مرتبة ابجديا لتصنف 

ابالت ، بعدها الى كتل على اساس العنوان النقاص كلف السفر و المق
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. الفرق بين  )  Kalton 1984( من الكتل )%10تسحب عينة بنسبة )
العينة العنقودية ، المتعددة المراحل ، والعينة متعددة االطوار ، ان الباحث 
في االخيرة يجهل موقع و حجم العينة المقصودة لعدم توفر هيكل لها . 

لومات التي جمعها في انه يعتمد مسحا اوليا ليصل اليها ، ويستخدم المع
الطور االول في تفسير نتائج تحليل البيانات التي جمعت في الطور 

 الثاني .
 الـكـتل : تحـديـدهـا و اخـتيـارهـا : - 3

ولكي تكون الكتلة ممثلة لمجتمعها ، من الضروري ان تمتاز           
ال بتباين داخلي كبير قدر المستطاع ، تجنبا النحياز العينة ، عكس ح

فالكتلة عينة ممثلة العينة الطبقية التي يجب ان تكون متجانسة داخليا . 
، وفي العديد من الحاالت تكون الكتل  لمجتمعها بما فيه من تباين

عندما مناطق جغرافية صغيرة تحقيقا لالقتصاد في كلف جمع العينات . 
ية ، تكون هذه المناطق الجغرافية متجانسة داخليا فانها تشكل عينة طبق

لهذا السبب تختار كتل كبيرة لعدد قليل من العناصر او المتغيرات ألنه 
. تاخذ الكتل شكال  يتوقع ان تكون اكثر تباينا داخليا من الكتل الصغيرة

مستطيال في المناطق الحضرية بدال من مناطق صغيرة متكتلة . ومن 
نوعا  الضروري ان ال تضم الكتلة نوعا واحدا من الوحدات السكنية او

 واحدا من الساكنين او طبقة اجتماعية واحدة .
بتوفر هيكل للعينة منلم على اسس غير مكانية تكون تغطيته           

بالكامل بعينة عشوائية غير اقتصادي ، ويفضل حينها اعتماد طريقة 
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الكتل وعينات بحجم مضاعف لحجم العينات العشوائية البسيطة ، على 
المختارة مكانيا على اساس الوحدات الجغرافية االقل . وتنلم العينة 

)ادارية ، احصائية( شرط ان تضم العدد ذاته من العناصر )أي أن تضم 
الوحدة الجغرافية جميع مفردات )عناصر( االستبيان والدراسة( ، بعد ذلك 

 تختار الكتل عشوائيا .
ع تتحقق اسهل طرق اخذ العينة العنقودية عندما يكون مجتم          

الدراسة مقسما الى مجاميع ثانوية متساوية في الحجم ، لتختار الكتل 
عشوائيا . ويمكن في مثل هذه الحالة شمول جميع عناصر المجموعة 

لتختار العينة عشوائيا او )الكتلة( او تثبيت نسبتها وحسابها تراكميا 
. اما عندما تكون الكتل متباينة في احجامها وتختار بطريقة نلاميا
ائية مع توثيق نسبة العينة حينها تكون الفرص المتوفرة لعينات الكتل عشو 

الصغيرة اكثر من اقرانها في الكتل الكبيرة . من الضروري ، هنا ، وزن 
عناصر العينة بوزن الكتلة المختارة منها . وعندما تكون احجام الكتل 

توزن متباينة ومختلفة عن نسب العينات المختارة منها ، عندئذ يجب ان 
العناصر مرتان : االولى لتصحيح نسبة العينة وذلك بضرب قيمة كل 
عنصر بما يقابلها من نسبة العينة ، والثانية بحسابها بنسبة وزن الكتلة 

 المختارة منها 
تعتمد العينات المتعددة المراحل لتقليل كلف جمع المعلومات           

رض . وبفضل ان يوزع وتقليل عدد العناصر المطلوبة لتحقيق هذا الغ
القائمين بالمسح الميداني على مناطق متساوية في الحجم . اما عندما 
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تكون الكتل غير متساوية الحجم ، حينها يمكن مساوات حجم العينات 
فيها بوزنها بنسبة حجم الكتلة . وتأتي الحاجة الى وزن العينة من حقيقة 

عطي الكتل الصغيرة ان اختيار الكتل غير المتساوية الحجم يمفادها 
. اما اذا اختيرت الكتل على اساس الحجم فان تأثير فرصا اكثر لالختيار

الحجم سيتم تجاوزه . ومن الطرق البسيطة والعملية لتجاوز هذه المشكلة 
هي اعطاء ارقام متسلسلة للعناصر ، أي ترتيب الكتل بطريقة تراكمية 

اعتماد اما الطريقة على اساس العناصر التي تحتويها ، حينها يمكن 
العشوائية البسيطة او النلامية الختيار االرقام من هيكل العينة بعد 
ترتيبها تراكميا . فمثآل ، اذا اختار الباحث تسع كتل كعينة ليقوم بمسحها 

،  100،  20ميدانيا ، وكان حجم العينة في هذه الكتل على التوالي : 
،  20االرقام تراكميا :  وتكون  13،  26،  20،  42،  18،  15،  50
لتختار  315،  203،  266،  246،  203،  185،  170،  120

 منها العينة عشوائيا او نلاميا .
وعند تصميم عينة متعددة المراحل لتجاوز عملية الوزن فان           

جميع مراحل اختيار العينة ، عدا االخيرة ، تتم بنسب احتمالية للحجم . 
رت وحدة جغرافية كبيرة في المرحلة االولى ومن ثم وحدة فمثآل ، اذا اختي

جغرافية اصغر فانه في الحالتين يجب النلر الى حجم الكتل المختارة وان 
يكون عدد العناصر المطلوبة كعينة متساويا في كل كتلة . تتطلب هذه 

وتعد طريقة اختيار العينة بنسبة الطريقة معرفة بحجم مجتمع الدراسة . 
 كثر فائدة وتوافقا مع موضوعية الدراسة .الحجم اال 
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 تـقـديـر خـصائص مـجـتمـع الدراسـة : - 4
تقاس فاعلية طريقة اخذ العينات بما تحققه مقارنة بعينة            

عشوائية بسيطة ذات الحجم نفسه ، مؤشرة من خالل قيمة الخطأ 
سب المعياري في تقدير خصائص مجتمع الدراسة . بعبارة اخرى ، تح

نسبة قيمة الخطأ المعياري للعينة العنقودية )مثآل( الى قيمة الخطأ 
المعياري لعينة بالحجم ذاته مأخوذة بطريقة عشوائية وللمجتمع نفسه و 
المتغيرات عينها . ولما كانت العينة العنقودية ذات قيمة اكبر في الخطـأ 

النسبة للعينة المعياري لذا فان نسبتها تزيد عن الواحد ، بينما تقل هذه 
الطبقية . وقد اكدت الخبرة العملية ان هذه النسبة للعينة العنقودية تتراوح 

( اعتمادا على المتغيرات قيد البحث ، وفي الغالب تدور 2( و )1بين )
 ( .1ر5حول )

تعد طريقة حساب قيمة الخطأ المعياري للعينة العنقودية معقدة           
بين الطبقية و العنقودية . ولتقليل قيمة  بعض الشيء ، خاصة عند المز 

الخطأ المعياري ، ال يجوز اعتماد المعادلة الخاصة بالعينة العشوائية 
 Dixon & Leach) -البسيطة ، بل معالجتها لتصبح بالصيغة االتية :

1978. ) 
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االنحراف  1ر5الخطأ المعياري للعينة العنقودية = ))
حجم  \حجم العينة(  - 1جذر))جذر )حجم العينة((   \ المعياري(
 المجتمع(

  
  -ولحساب العينة العنقودية تعتمد المعادلة االتية :

حدود االنحراف المعياري  1ر5حجم العينة العنقودية = ))
 2درجة الثقة(^ \ثقة( ال

     n s z

c
 1 5 2. . ^ 

لالسباب اعاله يجب ان يكون اختيار الكتل العنقودية ذات تباين داخلي 
كبير قدر المستطاع تجنبا لالنحياز في العينة ولكي تكون ممثلة 

لمجتمعها فعآل . وهي هنا تتناقض مع العينة الطبقية التي يفترض فيها 
 مكن في الطبقة الواحدة واعلى تباين بين الطبقات .اكبر تجانس داخلي م

قدم كالتون طريقة اخرى لتقدير خصائص مجتمع العينة           
 العنقودية ، معتمدة االجراءات :

 حساب :  التباين في قيم العينة : 
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ين قيم مجموع الكتل( )تبا \)عدد الكتل  - 1: التباين المتوقع = )        
 عدد الكتل(  \العينة 
    Var

a

A

Sa

a
 








1

2^ 
 : الخطأ المعياري للعنقود = الجذر التربيعي لقيمة التباين المتوقع       
الخطأ    1ر  (96: تقدير معدل المجتمع = معدل العينة         

 المعياري للعنقود( 
وللتوضيح نورد المثال الذي ذكره كالتون في كراس مدخل           

للمسح بالعينات ، مع بعض التحوير ليتناسب مع متن هذا الكتاب . اراد 
( عائلة ، وكان 1872باحث دراسة الوضع االقتصادي في مدينة تضم )

سؤاله المركزي عن وجود مصدر مالي آخر  غير راتب رب األسره . في 
( 10( كتلة ، ثم اختار عشوائيا )78قسم المدينة الى ) المرحلة االولى

( 240( اسره . في المرحلة الثالثة اختار )24كتل ، وكل كتلة تضم )
اسره تقطن الكتل المختارة كعينة . نتائج المسح الميداني يعرضها الجدول 

( تكرار وجود 2( رقم الكتلة المختارة كعينة ، )1ادناه وبالتسلسل االتي : )
( نسبة االسر باكثر من 3مالي اضافي  في عينة الكتلة ، ) مصدر

( 5( الفرق بين هذه النسبة و المعدل العام ، )4مصدر مالي واحد ، )
 مربع الفرق في النسب .
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رقم 
 الكتلة

وجود 
مصدر 
مالي 
 ثاني

نسبة 
وجود 
مصدر 
 ثاني

فرق النسة 
عن 

المعدل 
 العام

 مربع الفرق بين 
 النسبه والمعدل

ر3785 9 1
0 

 0ر085264 -0ر292

 0ر43681 -0ر209 0ر458 11 2
 0ر15625 -0ر125 0ر542 13 3
 0ر001764 -0ر042 0ر625 15 4
 0ر000 0ر000 0ر666 16 5
 0ر001681 0ر041 0ر708 17 6
 0ر006889 0ر083 0ر750 18 7
 0ر027556 0ر166 0ر833 20 8
 0ر027556 0ر166 0ر833 20 9
 0ر043264 0ر208 0ر875 21 10

 0ر25328  0ر666 160 اجمالي
          

( )^ .x u  2 0 25328 
  0ر0281422(  = 1 - 10) \ 0ر25328التباين في العينة = 
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 (10 \ 0ر0281)   )(78 \ 10) - 1التباين في العنقود = )
(   = 0ر81002) ( 0ر128 - 1= )                  

  0ر0024506
=   0ر5(^0ر0024503االنحراف المعياري للعنقود = جذر التباين = )

 عند حسابه كنسبة مئوية . %4ر95او    0ر0495005
( ، لذا تعتمد توزيعات )ت(  9ولما كان عدد الكتل قليآل ، درجة الحرية )

سبة ( فان ن%95في تقدير معدل مجتمع الدراسة . وبثقة احصائية قدرها )
العوائل التي لها اكثر من مصدر رزق واحد في منطقة الدراسة تقع بين 

:- 
بقيمة  )قيمة )ت(   النسبة المتوقعة للمجتمع = نسبة العينة 

 االنحراف المعياري للعنقود(
  11ر87  66ر6(   = 4ر 95 2ر26)  66ر6=              

أي ان نسبة العوائل باكثر من مصدر مالي واحد  يتوقع ان تقع بين 
( .  ويعني هذا ، ايضا ، ان بين %54ر73(  و )%77ر79)
( من عوائل هذه المدينة تعيش بمصدر مالي %45ر27( و )%22ر21)

 ة لسكان المدينة .واحد  ، وهذه النسب تفسر القدرة العالية الشرائي
اعتمادا على مثال كالتون اعاله ، اعيد التقدير باستخدام           

المعادلة التي وردت في كراس دكسن وليج الموسوم ))طرائق العينات 
للبحوث الجغرافية(( ، والتي ادت الى اختالف نسبي في التقديرات ، مما 
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لى المعادلة المعتمدة يؤكد ضرورة االنتباه الى هذه االختالف واالشارة ا
 ومصدرها حفالا على االمانة العلمية و تعزيزا  للثقة في النتائج .

جذر العينة(  \االنحراف المعياري للعنقود(   1ر5الخطأ المعياري = ))
 ( حجم مجتمعها( \حجم العينة  - 1)جذر 

 (( 78 \ 10) - 1جذر) ( 10جذر) \(  0ر 0495 1ر5= )      
 - 1جذر ) ( 3ر1622776 \ 0ر07425= )      

 (0ر1282051
  0ر0219231(      = 0ر8717949جذر)  0ر0234799=    

 الخطأ المعياري( مة )ت( النسبة المتوقعة = نسبة العينة  )قي
 (0ر 02192 2ر26)   0ر666=                

( %61ر7(  و )%71ر55( بين )%95تقع النسبة المتوقعة باحتمالية )
. 

 ولغرض التوضيح نقارن نتائج العينة العنقودية باعتماد          
 المعادالت الخاصة بالعينة العشوائية البسيطة . 

 )نسبة العينة  حجم مجتمعها(  \حجم العينة  - 1تباين العينة = )
 (1 -العينة  )حجم  \معكوس النسبة( 

       ( =1 - 240 \ 1872 ) (6660ر  3330ر )\ (240 - 
1) 

  0ر0008089=            
 %2ر84او     0ر0284411الخطأ المعياري = جذر التباين = 
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 الخطأ المعياري(   1ر96) تقدير المعدل = معدل العينة 
 ( 2ر 84 1ر96)  66ر6=               

( و %72ر16أي ان المعدل المتوقع للعنقود )مجتمع الدراسة( يقع بين )
( . بعبارة اخرى ، ان اكثر من نصف %95( باحتمالية )%61ر04)

سكان المدينة متعدد مصادر الدخل ، وال يعيش على مصدر واحد للدخل 
 من مجموع عوائلها .( %38ر96(  و )%27ر84اال نسبة تتراوح بين )

من مقارنة نتائج تطبيق ثالث انواع من المعادالت على مثال           
واحد ، يستنتج أن المعادالت التي عرضها دكس و ليج تكون نتائجها 

 - 61ر7قريبة من تطبيق معادالت العينة العشوائية البسيطة )
( على التوالي ، بينما كانت هذه %72ر2 - 61ر0( و )%71ر6
( عند اتباع خطوات كالتون في حساب تقدير %77ر8 - 54ر7نسب )ال

خصائص المجتمع باعتماد عينات عنقودية . ان اتساع المدى الذي يقع 
ضمنه معدل مجتمع الدراسة في طريقة كالتون تجعل الباحث يميل الى 
الطرائق االخرى ليكون اكثر قربا من المعدل الحقيقي . ويبقى هدف 

دقة المطلوبة في النتائج هي المعيار االساس الختيار الدراسة ودرجة ال
 الطريقة المناسبة .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم           
 عـينـات غـير احـتمـاليـة الفصل الثامن :

 الـمـقـدمــة : - 1
في المباحث السابقة عرضت طرق جمع العينات باحتمالية           

 Probabilityواعد نلرية االحتماالت االختيار ، لذا تطبق عليها ق
Theory   وما يرافقها من امكانية تقدير خصائص مجتمع الدراسة . اما

عندما تجمع العينة كاختيار خاص ، وال يعطى افراد المجتمع فرصا 
متساوية لالختيار ، ولهذا السبب ال تطبق عليها قواعد نلرية 

 االحتماالت.
ود هيكل جيد للعينة ، )قائمة اسماء ، ترتبط االحتمالية بوج          

خارطة( ، وفي حالة عدم توفره يتجه الباحث لطلب العينة حيث يتوقع ان 
يجدها ، وقد يعرف نسبتها واماكن وجودها ، وهو يروم زيادة معرفته بها 

 من خالل التماس معها اختبارا لفرضيات وضعها مسبقا . 
تب على ضوء ما جاء في من االمانة التنويه بان هذا المبحث قد ك

كراسي دكسن و ليج  و كالتون بالدرجة االساس مع التعديل واالضافات 
 البسيطة حيثما يكون ضروريا .

 عـينـات مـقصـودة لـذاتها : - 2
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 Purposive Samplesتمثل العينة المختارة عن قصد مسبق           
حاالت متطرفة او نقاط يميل الباحث ابرازها و توضيحها . مع هذا النوع 
من العينات يمكن اعتماد طرقا احتمالية عندما تتوزع مكانيا . فاختيار 

تعد من هذا النوع ، كذلك الحال عند أخذ  Case Studyحاالت دراسية 
اقع الخطوط الـمقطـعية عند دراسة النبات او التضاريس حيث تختار المو 

وتؤخذ العينات بطرقة احتمالية . بعبارة اخرى ، اعطاء فرصا متساوية 
لجميع عناصر مجتمع الدراسة لالختيار وحده الذي  يبرر اعتماد قواعد 

 نلرية االحتماالت في تقدير خصائص المجتمع . 
عند دراسة منطقة كحالة دراسية فان نتائج الدراسة ترتبط بها           

تعميمها سواء اكان المسح الميداني شامآل ام ال . الشيء فقط ، واليجوز 
ذاته ينطبق على جميع العينات التي تؤخذ من مواقع محددة واماكن 
معلومة . في جميع هذه الحاالت على الباحث ان يوضح ذلك في متن 

 البحث واالشارة الى معوقات عمله و حدود الدراسة بدقة .
 ـبقا :عـينـات مـحـددة النسـبة مـس - 3

 Quotaنتيجة انتشار استخدام هذا النوع من العينات           
Samples  و للخلط الذي يقع به البعض بينها و بعض انواع العينات

 االحتمالية توجب التوضيح . سيتركز التوضيح على التعريف و المقارنة .
 )أ( التعـريـف بالعينة المحـددة النسبة مسبقا :

ة جمع معلومات ميدانيا ، وهي متعددة االشكال و انها تقني          
واسعة االستخدام النخفاض كلفتها وسهولة معالجة بياناتها قياسا بالعينات 
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االحتمالية . جوهر هذه الطريقة ان المكلف بجمع المعلومات )الباحث او 
من يساعده( قد زود بضوايط تتعلق بالمجموعة التي عليه اجراء االستبيان 

( سنة 35( رجال دون سن )6د يطلب منه اجراء مقابالت مع )معها . فق
( 11( مولفات او عامالت و )5( آخرين فوق هذا العمر ، و )5و )

 ( فوق ذلك .12( سنة و )35اناث دون سن )
في بعض الحاالت ال يتوفر هيكل مناسب للعينة ، وال تساعد           

ل جديد للعينة ، لذا يعمد المصادر المالية وال الوقت المتاح اليجاد هيك
الباحث الى ادخال عناصر تعكس خصائص مجتمع الدراسة . واذا كان 
الباحث مستوعبا منطقة الدراسة و موضوع بحثه بصورة جيدة فبامكانه 
تقدير نسب خصائص المجتمع واعتمادها لتكون ضوابط تحدد حجم العينة 

لوب لكل فئة او نسبة و نوعها . أي اختيار العينات وصوآل الى الرقم المط
Quota  تعتمد هذه الطريقة في الجغرافيا البشرية اكثر من الدراسات .

 الطبيعية ، وفي دراسات التبضع )التسوق( على وجه الخصوص .
قد يهمل الباحث او من يساعده في جمع المعلومات اناسا           

ون العمر معينين عندما يطلب منه مالقات عينات في الشارع . وعندما يك
او المهنة هما الضوابط المعتمدة فانهما ليسا مناسبين لبدء المقابلة النهما 
يؤديان الى عدم اجراء المقابلة عند اكتشاف عدم توفر الضوابط . وقد 
يحدث ميل الضافة اناس آخرين الى فئات ليسوا منها اصآل . أمر شائع 

والتوقع بانهم  اجراء المقابالت في الشارع مع اناس على ضوء محياهم
ضمن العينة المطلوبة ، واالنحياز فيه مالحظ . اما عندما يطلب جمع 
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عينات من الوحدات السكنية حينها يكون االنحياز باتجاه المتواجدين فيها 
ساعة القيام بالمسح الميداني . يكمن الخطر الكبير من حاالت االنحياز 

 هذه هو الجهل بنسبتها من مجموع العينة 
اعتمادا على االحصاءات الرسمية في العديد من الدول تتوفر           

معلومات تصنف سكان اية منطقة جغرافية الى فئات و مجاميع حسب 
الجنس و العمر . وحيثما تكون المتغيرات قيد الدرس ذات عالقة مع 
المجاميع والفئات التي عرف توزيعها الجغرافي ونسبتها الى المجتمع 

قة في اخذ العينات . وفي كثير من االحيان ينصب تعتمد هذه الطري
االهتمام على متغيرات ليست ذات عالقة بالبيانات االحصائية الرسمية 
المتوفرة ، او ال يفترض وجودها ، عندئذ من الخطأ اعتماد طريقة النسبة 

 المحددة مسبقا وتكون النتائج مضللة ال يعتد بها .
كفاءة مركز خدمي معين يرد الناس اليه اذا اراد جغرافي تقييم           

من مختلف مناطق المدينة واقليمها ، وكانت العينة الماخوذة دون سن 
الثالثين )مثآل( فانها غير ممثلة لمستخدمي المركز الخدمي والمستفيدين 
منه ، كذلك عند اختيار وقت غير مناسب الجراء االستبيان وتسجيل 

 اء جميع عناصر العينة .المالحلات ، او عند الفشل في لق
سمتين رئيسيتين في العينة المحددة النسبة مسبقا تجعلها واسعة           

االنتشار و مفضلة عند العديد من الباحثين على الرغم من عدم استنادها 
على اساس نلري متين . تتمثل السمة االولى في عدم حاجتها الى هيكل 

ودة الى العينات غير المتوفرة ساعة للعينة ، والثانية ، تجنب الباحث الع
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اجراء المسح االستبياني . تعطي هاتين السمتين الطريقة بساطتها 
وسرعتها ، اضافة الى انخفاض الكلفة المادية . ترتبط كلفة جمع العينات 
المحددة النسبة مسبقا بالضوابط المطلوب االلتزام بها ، فكلما كانت هذه 

  صارمة و دقيقة زادت الكلفة .
 )ب( الـمقارنـة  مـع العـينـة االحـتماليـة :

خمس نقاط جوهرية تميز العينة الـمحددة النسبة مسبقا عن           
 -العينة االحتمالية  :

( في العينة االحتمالية يتطلب من مساعد الباحث اجراء المقابلة مع 1)
تتطلب اشخاص يختارون وفق آلية االحتمالية وعشوائية االختيار ، بينما 

العينة المحددة النسبة تحقيق النسبة من كل مجموعة وبصيغة غير 
عشوائية . اضافة الى هذا ، االختالف واضح في ضوابط تحديد وقت و 
مكان ومسالك المسح االستبياني حيث يحددها الباحث دون االلتزام بقواعد 

 نلرية االحتماالت .
كل وحدة سكنية ، ( قد تنص التعليمات على مقابلة شخص واحد من 2)

وعلى الرغم من ان هذا االجراء يوزع المسح الكبر عدد ممكن من 
الوحدات السكنية ، اال انه يقلل من تمثيل الوحدات السكنية الكبيرة التي 
يشترك في سكناها اكثر من عائلة . وقد توجه التعليمات ذاتها الى 

لمطلوبة في جامعي العينات بالطريقة العشوائية اال ان وزن النسبة ا
 االختيار االحتمالي تصحح الخطأ وتجعل النسبة ممثلة لمجموعتها .
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( تتشابه المجاميع التي تضمها العينة المحددة النسبة مسبقا مع 3)
الطبقات في العينات الطبقية طالما كل منها يمثل مجموعة من مجتمع 

تيار الدراسة ، الفرق ان المجموعة في النوع االول لم تمنح فرصة االخ
العشوائي . يؤدي هذا الفرق الى اختالف معايير تشكيل الطبقات 
والمجاميع ، فالعينات االحتمالية تتجنب مخاطر االختيار المنحاز 
بتمحيص معامالت تقدير مسوحات مجتمع العينة وتحقيق الدقة في 
تشكيل الطبقة وتجانسها ذاتيا في مجال المتغيرات قيد التحليل . بالمقابل 

ينات المحددة النسبة مسبقا ينصب االهتمام على انقاص االنحياز في الع
في تشكيل المجاميع وليس تجنبه من خالل تشكيل مجاميع متجانسة ذاتيا 
في مجال االفراد الذين تتم مقابلتهم او تشكيل مجاميع مختلفة عن بعضها 

 في االفراد وليس الخصائص .
جمع العينات يكون لزاما على ( باختيار النسب المحددة مسبقا كطريقة ل4)

الباحث او من يساعده في جمع المعلومات االلتزام بالنسب الضابطة ، 
وعندما تكون هذه مشتقة عن احصاءات رسمية سابقة ، فقد تكون غير 
متوافقة مع الواقع الراهن او مع التوزيع الحقيقي للمجاميع ونسبها من  

ند اعتماد العينات المجتمع . مثل هذه الحالة يمكن تصحيحها ع
 االحتمالية من خالل وزن الطبقات 

( يفضل البعض العينة المحددة النسبة مسبقا لتجاوزها مشكلة عدم 5)
االستجابة ، وحقيقة االمر انها توجد استجابات بديلة ولكنها تعجز عن 
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عن  تمثيل االشخاص الذين يصعب االتصال بهم او المترددين
 .االستجابة

 
 شوائية المسالك :العينة الع - 4

عندما ال يتوفر هيكل معلومات للعينة والباحث راغب في اخذ           
عينات من نوع معين من الساكنين او المباني تكون حينها اسهل طريقة و 
اقلها كلفة باختيار نقطة عشوائيا للبداية ثم تتبع تعليمات محددة مسبقا 

Random Routes Sample لى اليمين ، ، كأن تكون : االول ع
الثاني الى الشمال ، او اخذ عناوين على اساس الفاصلة بينها على طول 
طريق محدد ، وهكذا . يجب ان تكون التعليمات واضحة يسهل تنفيذها 
بحيث اذا قام عدد من الطلة بتطبيقها فانهم ال يختلفون عن بعض  في 

شمل اتخاذ القرارات في خصوص اختيار العينة . ومن الضروري ان ت
التعليمات جميع انواع المنازل والشوارع الموجودة في منطقة الدراسة دون 
اهمال أي منها . ويتم الوصول الى افضل النتائج عند اعتماد هيكل 

ار ثانية لعدم االستجابة ، الذي يساعد في تحديد العناوين التي تز للعينة
العشوائية  . في هذه الطريقة تتبع السياقات المتبعة في العينةاول مرة

 البسيطة الكمال النقص في العينات .
 الـمزج بين طريقتي النسبة المحددة وعشوائية المسالك : - 5

لضمان عد االنحياز في جمع المعلومات واخذ عينات مرتبطة            
بمكان معين ، من الضروري تحديد نقاط البدء عشوائيا ومن ثم اتباع 
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لعينة وصوآل الى النسبة المطلوبة من مسالك عشوائية لمقابلة افراد ا
المنطقة قيد المسح . توضع هنا امانة الباحث او من يساعدة على المحك 
عندما يطلب منها مقابلة ساكنين على اساس المسافة الفاصلة بين عينة 

ر تناسبا مع موضوع واخرى ، وعندما يكون الجار لهذه المواقع اكث
النسب المقصودة . يفضل ان يقوم ، وعندما يتطلب االمر تكملة البحث

جامع المعلومات بزيارة جميع المنازل على مسلك عشوائي االختيار ، 
وعندما تكون النسبة صغيرة حينها تؤخذ العينة عن طريق الكتل الصغيرة 
اوآل ثم االنتقال الى نقاط اخرى ، وهذا أمر ال اعتراض عليه . تكمن 

بيان لذا سيتم استثنائهم من المشكلة بعدم تواجد البعض ساعة االست
االستبيان . تعتمد هذه الطريقة عند دراسة عناصر )مورفولوجية( المدينة ، 

 مثآل .
 عـينـات مـتنامـية العـدد : - 6

من الطرق المتبعة في ايجاد عينات نادرة بسؤال عدد من            
ها الناس عنها ، فمثآل ، البحث عن بيئة توطن وانتشار مرض معين حين

تؤخذ عناوين المصابين بالمرض من االطباء او من يعنيهم المرض 
. وعند عدم توفر    Snowball Sample الضافة االسماء الجديدة

هيكآل للعينة وندرة الخصائص المطلوبة وتميزها ، تعتمد هذه الطريقة ، 
والتي تشبه كرة الثلج المتدحرجة تكبر مع كل حركة الى االمام . وفي 

ذي يتم وضع الهيكل تكون العينات قد اختيرت عن قصد ، ولذلك الوقت ال
 فهي ليست احتمالية وال تخضع لقواعد نلرية االحتماالت .
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 عـينـات تكـرر زيارتـها : - 7
تخصص بعض الدراسات لتأشير التغيرات عبر الزمن ، ولهذا           

 Panel Sampleمن الضروري اعادة زيارة العينة الكثر من مرة واحدة 
خالل فترة الدراسة وجمع المعلومات يفترض في مثل هذه الدراسات ان ال 

. مثآل تؤثر عملية اخذ العينة اول مرة على العناصر كالنباتات او التربة ،
وقد يتأثر الناس باالستبيان وبذلك تكون استجاباتهم الالحقة ناتجة عن 

الدراسة . وفي  هذا التأثر ، لذا ال تكون النتائج ممثلة حقا لمجتمع
الدراسات التي تعتمد المجتمع البشري مادة لها ، ومالم تكن الزيارات 
الميدانية متالحقة بفترة زمنية قصيرة فانه يتوقع تبدل في المجتمع . وغالبا 
يتم اعتماد البدائل في السكن او الموقع ذاته ، وهذا يؤثر حتما على 

 لعينة المستجيبة ذاتها .النتائج خاصة عندما يتطلب االمر ان تكون ا
من االهداف العديدة لجمع بيانات في اكثر من جولة مسحية           

هو قياس التبدالت التي تطرأ عبر الزمن . التمييز بين نوعين من 
التبدالت مهم جدا ، االول يحدث على مستوى االفراد و العناصر ، لذا 

، دل الثاني يكون اجماليوالتب يجب ان تعتمد العينة ذاتها في كل جولة  ،
 وحينها يمكن اخذ عينات اخرى غير االولى .

الهدف اآلخر لجمع عينات باكثر من جولة مسحية هو ضرورة           
اخذها والمعلومات حاضرة في ذهن العينة قبل نسيانها واختالطها 
بمعلومات اخرى ، كأن يدرس الباحث اثر انشاء مشروع اقتصادي او 

عليه هنا جمع معلومات عن المنطقة قبل قيام المشروع  معماري معين .
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وبعد االنتهاء منه بفترة وجيزة ثم استكمال الدراسة بمسح آخر بعد فترة 
 مناسبة لقياس االثر والتبدالت التي تركها على مجتمع الدراسة .

يثير المسح التتبعي مجموعة من النقاط اضافة الى ما اشير           
 -الخرى لجمع العينات ، منها :اليه في الطرق ا

( انتقال عناصر العينة من منطقة المسح ، وزيادة كلفة متابعتها الى 1)
 مواقعها الجديدة .

( التبدالت التي تحصل في السكان جراء االنتقال من والى ، الوفياة و 2)
الزوا  ، القادمون الجدد الذين لم يمثلوا في العينة اول مرة . لذا ال تكون 

 قات احتمالية في المراحل االخيرة من المسح .العال
( قد يترك المسح المكرر اثرا سيئا على المبحوثين ، فقد يعترض 3)

البعض ويطلب اعفاءه من االستجابة ، وقديحدث تعاطف مع موضوع 
البحث فتعطى اجابات غير حقيقية ، او معلومات متأثرة باالجابات 

 السابقة .
ل يطرح كالتون حآل بتقسيم مجتمع الدراسة الى لحل هذه المشاك          

اربعة اقسام ، يتم مسح كل قسم ثالث مرات ، ففي الجولة االولى يتم 
مسح االقسام الثالث االولى ، ثم يستثنى القسم االول في الجولة الثانية ، 
ويستثنى الثاني في الجولة الثالثة ، وفي الجولة االخيرة تجري مقابلة 

 واالول والثاني . االقسام الرابع
 عـينـات في حركة مـستمـرة : - 8
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بعض مجتمعات الدراسة في حركة مستمرة ، كنقطة مرور           
معينة ، تقاطع شوارع رئيسية ، مجرى نهر ، حينها يستحيل وضع هيكل 
للعينة قبل البدء بجمع العينات . الطريقة المعتمدة في مثل هذه الحالة 

ديد فاصلة بين عينة واخرى . تكون عمليتي هي النلامية وذلك بتح
حساب افراد مجتمع الدراسة واجراء المقابالت مستحيلة مالم يغطى العمل 
الميداني بعدد كاف من جامعي المعلومات حيث يقوم بعضهم بعملية العد 
والحساب ويقوم اآلخرون باجراء المقابلة واالستبيان . يتطلب االمر هنا 

لجمع المعلومات ولوقت غير قصير . وقد يكون  الوقوف في نقاط محددة
ضروريا اعتماد اوقات معينة حيث تكون الحركة في اشدها الستبيان اكبر 
عدد ممكن ، و وزن ذلك بالطرق المعروفة . تعتمد هذه الطريقة عند 
دراسة حركة النقل او التسوق من مراكز تسويقية محددة وغيرها من 

، التختيار الوقت المناسب الجراء المقابالموضوعات . تبرز هنا مشكلة ا
وضرورة معالجة البيانات على اساس انها غير خاضعة لنلرية 

 االحتماالت .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 الـعـينـات الـمكانيـة الفصل التاسع : 

 الـمقـدمـة : - 1
 على الرغم من ان جميع انواع العينات ذات توزيع مكاني ،          

واخذها على هذا االساس أمر مسلم به لكي تحقق ابعادها الجغرافية 
وليسهل تفسيرها ، اال أن اعتماد الخريطة كهيكل ألخذ العينة يميز العينة 

عن غيرها . فالعينة العنقودية و المتعددة  Areal Sampleالمكانية 
المراحل مكانية بطبيعتها . كذلك حال العينة الطبقية عندما تعتمد 

لخطوط الكنتورية ، انواع الوحدات السكنية ، احجام المدن ، استعماالت ا
االرض ، وحيثما تصنف منطقة الدراسة ومجتمعها طبقيا بمعيار مكاني . 
تبرز الخارطة والصور الجوية وكل ما يمثل التوزيع المكاني لللاهرة قيد 

تسهم في الدرس ويعتمد كهيكل ألخذ العينات الخاصية الجغرافية لللاهرة و 
تفسير عالقاتها المكانية واثر البيئة المحلية على نمط انتشارها  و تركزها  

 المكاني .
ان اعتماد العينات بطريقة تجردها عن ابعادها المكانية ال يخدم           

الجغرافيا ، ويعيق تفسير انماطها المكانية ، وحينئذ يكون صعبا جدا 
تقاده ركنه االساس )الخارطة(  . تمييز البحث الجغرافي عن غيره الف

الخارطة هي العمود الفقري للبحث الجغرافي ، على اساسها تتحدد منطقة 
الدراسة و تختار ، وعلى ضوئها تؤخذ العينات ، وعليها تسقط النتائج 
وتؤشر االنماط المكانية ، وعلى اساسها تفسر هذه االنماط . انها االداة و 
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افي ليرسم مالمح البيئة المحلية ويؤشر اثرها الوسيلة التي يعتمدها الجغر 
على اللاهرة او المشكلة قيد البحث و التحليل . من خالل الخارطة ، 
يبرز المنهج الجغرافي في دراسة المجتمع ومشاكله )البشرية والطبيعية( ، 
وتتعالم اهميته . الخارطة وسيلة يسلط الضوء من خاللها على تفاعل 

لعوامل الطبيعية وتاثيراتهما مشتركة على جميع العوامل البشرية مع ا
اللواهر المالحلة على سطح االرض ، انها البداية وهي النهاية في 

 البحث الجغرافي .
جميع انواع العينات المعروفة مكانية حتما عندما يعتمد هيكل           

مكاني ألخذ العينة . ما يعرض في هذا الفصل  يمثل مقدمة تساعد 
 ألعتمادها مع مختلف طرائق جمع العينات  . الباحثين

 أخـذ العينة  العشوائية مـكانيـا : - 2
تتميز الخرائط الجغرافية عن غيرها بوجود احداثيات تحدد           

المواقع ، خطوط طول ودوائر عرض ، مربعات شبكية . فالخارطة 
تاشيرات الجغرافية معروفة بمربعاتها سواء اكانت خطوطا متصلة ام مجرد 

على اطار الخارطة . ويعتمد الجغرافي المربعات لرسم الخارطة )نقآل ، 
و  Centroidتكبيرا او تصغيرا( ، ويعتمدها في وصف االنماط النقطية 

، او غيرها   Nearest Neighbours او Quadratعند تحليل انماطها 
 من طرق الوصف والتحليل المكاني المعروفة .

 Random Arealينات المكانية العشوائية تعتمد الع          
Sampling  ( لدراسة العناصر ذات التوزيع النقطيDiscrete  غير
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متصل( ، مثل : االبار والعيون ، المعامل والمصانع ، المستقرات البشرية 
)الصغيرة منها على وجه الخصوص( الحوانيت وغيرها . وعندما يرغب 

ية معينة عليه اوال ان يجد خارطة جغرافي تحليل مياه آبار منطقة زراع
منطقة الدراسة ، ويقوم بتحديث معلوماتها لتضم جميع االبار و انواعها . 
وبعد ان يحدد حجم العينة المطلوبة يقسم الخارطة الى مربعات بحيث 
تغطي جميع منطقة الدراسة على ان ال يكون هناك اكثر من بئر واحد 

المربعات ، وبعد العودة الى جداول  في المربع الواحد . ثم يقوم بترقيم
االرقام العشوائية تختار العينة عشوائيا وبالصيغة الموضحة في الفصل 
الثاني من هذا القسم . وترفض المربعات التي تختار من خار  منطقة 

 ( .Dixon & Leach 1978الدراسة والخالية من االبار )
ى تتمثل برسم قدم ثيكستون و زميله هاريسن صيغة اخر           

االحداثيات السينية والصادية )االفقية والعمودية( وترقيمها ، ثم تعتمد 
االرقام العشوائية والبحث عن ما يقابلها في االحداثيات . وباختيار رقم 
عشوائي لموقع ليس فيه بئر يختار اقرب موقع اليه . وعندما يتحمل 

جميعها لزيادة حجم الموقع اكثر من بئر تختار االبار في ذلك الموقع 
العينة وتقليآل لقيمة الخطأ المعياري . وفي حالة وجود قائمة بمواقع 
العينات يمكن عندئذ استخدامها كهيكل للعينة بدآل من الخارطة 

(Theakstone & Harrison 1978 . ) 
يوضح برتشارد هذه الطريقة ، بتقسيم منطقة الدراسة الى مائة           

عشر افقية ومثلها عمودية ، وكان الرقم العشوائي  مربع )احداثية( ،
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( من 9( من الصفوف و )1( فيعني االحداثي )19المسحوب هو )
( 3( من الصفوف و)2( الذي يعني االحداثي )23االعمدة ، كذك الرقم )
 ( .Pritchard 1984من االعمدة وهكذا . )

 اخـذ العـينـات بطريقة الـمقاطـع : - 3
لواهر الجغرافية ذات استمرارية مكانية ، ولهذا يجب بعض ال          

ان يكون حجم المربعات المعتمدة ألخذ العينات اكبر من مساحة الوحدة 
المكانية التي ستؤخذ منها العينة . وفي بعض الحاالت يفضل اختيار 

عشوائية ، افقية و عمودية ومائلة بدال من اختيار  Transectخطوطا 
)تتشابه هذه الطريقة مع اختيار الكتل كعينات( .  النقط او المربعات .

وعند اختيار الخطوط تحسب نسبة كل خط بقسمة طول الخط على 
مجموع اطوال الخطوط المختارة كعينة ، كما تحسب نسبة كل فئة الى 

 طول الخط الذي اخذت منه .
تعد طريقة اخذ العينات بطريقة المقاطع من اسهل الطرق حيث           

خط عبر منطقة الدراسة على افتراض ان اللاهرة قيد البحث  يرسم
متناسبة مع طول الخط الذي يمر بها . تحسب النسبة المئوية لكل 
استعمال او فئة بطول المسافة التي يمر بها الخط المرسوم . وعندما يريد 
الباحث اخذ عينة بطريقة نلامية من خالل المقاطع فمن الضروري ان 

توازية مع بعض غير متقاطعة . ويمكن تحديد مواقع ترسم المقاطع م
الخطوط المتوازية الى هدف البحث بدال من جعلها احتمالية ، اال ان هذا 
يجب ان يوضح في متن البحث عند عرض التقنيات المعتمدة . وقد ترسم 
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او   Contourهذه الخطوط اعتمادا على خطوط االرتفاعات المتساوية 
اال انه من الضروري أن تؤخذ العينات على طول مع تدر  بيئي معين ، 

المقاطع المرسومة سواء بطريقة عشوائية ام نلامية ، واعتماد الخطوط 
المقطعية كهيكل للعينة . من ميزات هذه الطريقة ، امكانية توضيحها 
برسم تخطيطي لتوضيح التضاريس او استعماالت االرض او انواع النبات 

( . يسمي برتشارد هذه Dixon & Leach 1978على طول المقطع )
 Line Samples  (Pritchard 1984. )الطريقة بالعينات الخطية 

 أخـذ العـينـات المـكانيـة نظـامـيا : - 4
 A Systematic Areal Samplingالعينة النلامية المكانية           

هي مجموعة من النقاط او الخطوط او المربعات المتباعدة عن بعضها 
اصلة محددة مسبقا . تقسم الخارطة الى احداثيات او مربعات لتختار بف

العينة نلاميا على اساسها وكما اشير سابقا . كذلك يمكن المز  بين 
الطريقتين العشوائية و النلامية تجنبا لسلبيات النلامية و زيادة فرصة 

 االختيار الموضوعي للعينة .
ن اللاهرة قيد الدرس ذات توزيع تعتمد هذه الطريقة عندما تكو           

متصل ، مثل استعماالت االرض ، التربة ، مجرى نهر ، نبات طبيعي ، 
محاصيل زراعية ، وهي مفضلة لتغطيتها منطقة الدراسة باكملها . النقطة 
االساس في التحفظ على قبول نتائجها كونها ليست احتمالية وال تطبق 

 عليها قواعد نلرية االحتماالت .
 عـينـات مـكانيـة مـتعـددة الـمراحـل : - 5
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اضافة الى ما اشير في مقدمة الفصل من امكانية اعتماد           
خطوط االرتفاعات المتساوية للتمييز الطبقي . كذلك يمكن تقسيم منطقة 
الدراسة الى مربعات كبيرة ، وتقسم هذه الى مربعات اصغر ألخذ العينات 

ربعات الكبيرة اوآل ، وفي المرحلة الثانية تختار العشوائية منها . تختار الم
المربعات االصغر ، وفي الثالثة العينة . تعتمد هذه الطريقة عند القيام 
 بمسح ميداني لمنطقة شاسعة لتحديد استعماالت االرض او النبات فيها . 

يشير برتشارد الى ان اختيار الطريقة المناسبة ألخذ العينة           
طبيعة توزيع اللاهرة قيد الدرس . فالمستقرات البشرية تمتد  يعتمد على

على طول مجرى مائي او خط نقل ، لذا فان الطريقة الطبقية العشوائية 
هي المناسبة . وعندما يكون توزيع اللاهرة منتلما مثل نمط الشوارع 
المتعامدة فالعينة العشوائية النقطية هي المناسبة . اما اذا كانت موزعة 

ائيا مثل التربة او النبات الطبيعي فان طريقة النقط النلامية هي عشو 
فيجب ان ال  Quadratاالفضل . اما اذا استخدمت المربعات القياسية 

 ( Pritchard 1984( )50يقل حجم العينة عن )
 مـشـاكل أخـذ العـينـات مـكانيـا : - 6

جميع  على الباحث ان يعرض بصدق وأمانة في متن البحث          
المشاكل التي واجهها عند جمع العينات ، والسبل التي اتبعها لحل هذه 
المشاكل و تجاوزها . كذلك عليه االشارة الصريحة الى جميع النواقص 

 التي بقيت عصية عليه ، مثل النقص في هيكل العينة وغيرها .
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تعد مشكلة الوصول الى مواقع العينات المختارة من اكبر           
اكل التي يواجهها الباحث عندما يعتمد هيكآل مكانيا للعينة ، خاصة المش

عندما تكون صعبة الوصول ، واذا كان الباحث او من يساعده ميال الى 
تجنب المناطق الصعبة واستبدالها بمواقع سهلة الوصول . فعند دراسة 
.  النباتات الساحلية غالبا ما تعتمد المناطق التي يسهل اخذ العينات منها

مثل هذه العينات ال تمثل مجتمعها ألنها غير احتمالية وهي منحازة . وقد 
يقوم الباحث بتخمين تباين المناطق صعبة الوصول من خالل المناطق 
التي جمع منها عيناته فعآل . أي اعطاء معلومات تخمينية وليس من 

 خالل العينات للمناطق التي تجنب الذهاب اليها .
وري ان ال يضع الباحث عالمات بارزة لتحديد مواقع من الضر           

عيناته ، فقد تتحول هذه العالمات الى اماكن تجمع للطيور ، وهذا يؤثر 
على النباتات . واذا كان وضع عالمة للضرورة فالبد وان تكون بعيدة 

 نسبيا عن نقطة اخذ العينة .
ر ، فعند جمع وقد ال تكون اللاهرة قيد الدرس ذات طابع مستم          

عينات على اساس العناصر الموجودة ستكون النتائج منحازة حتما . اما 
اذا كانت العناصر موزعة بصورة متوازنة نسبيا كماهو حال الحوانيت في 
المجمع التسيقي او المعامل في المنطقة الصناعية فان تمثيل كل منها 

تيار نقطة ما بنقطة ودراستها على هذا االساس يفي بالغرض . أي ، اخ
في احد االركان او في الوسط ومن ثم تحديد االتجاه عشوائيا الختيار 
العينات . وفي الحقل او المزرعة ، يقف الباحث وسط الحقل ليرمي حجرا 
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او عصا باتجاه عشوائي . وعليه ان ال يتأثر بارتفاع محصول ما او 
رزا ، واذا كان ملهر ارضي معين . وغالبا تكون النقطة المختارة مكانا با

 الهدف اختزال الزمن فيمكن اجراء تعديالت طفيفة على هذه الطريقة .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الدراسـات البشـرية الـميدانية الباب الثالث :

  العاشرالفصـل 
 برامج الـدراســة  المـيدانيـة فـي الـمـدينة

 
 الـمـقـدمـة  : - 1

نا خصبا للدراسة بسبب تنوع استعماالت تـمثل الـمدينة ميدا          
االرض فيها ، والتباين الـمكاني و النوعي لالستعمال الواحد . وبهذا فانها 
توفر فرصة حقيقية للعمل الجماعي وتقسيم العمل بين أعضاء فريق 
الطلبة . يضم الفصل عددا من برامج الدراسة الـميدانية في الـمدينة ، 

 ختيار الـمناسب .نقلت كماهي العطاء فرصة ا
برنامـجه  Collins M.P. 1965قدم كولنز    )أ( البرنامج األول : 

للدراسة الـميدانية في الـمناطق الحضرية مركزا على خـمس مـحاور اساسية 
هي : مسح استعماالت االرض الحضرية ، خارطة استعماالت االرض ، 

 سة الرحلة للعمل .  دراسة االحياء السكنية ، دراسة مراكز الخدمات ، و درا
ازدهرت دراسات استعماالت مسح استعماالت االرض الحضرية :   (1)

االرض الحضرية في بريطانيا بعد صدور قانون تـخطيط الـمدن الصادر 
الذي الزم السلطات الـمحلية القيام بـمسح تفصيلي لرقعتها  1947عام 

ماالت االرض الجغرافية وتـحديث الـمعلومات دوريا . وألن مسح استع
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يشكل العمود الفقري ألية دراسة تـخطـيطية لذا فقد اهتم به وكتب عنه 
 الكثير ، كما تم تدريب الطلبة في الثانويات على القيام به ميدانيا .
 -ويشمل مسح استعماالت االرض الحضرية االستعماالت االتية :

سكن ،  ويشمل الفنادق ، النوادي التي فيهااالستعمال السكني :  )أ(
االقسام الداخلية و الوحدات السكنية على اختالف انواعها . ومن 
الضروري تاشير نوع الوحدة السكنية )منزل ، شقة ، مركبة متنقلة 
)كرفان( ، بناء جاهز ، .... الخ( ، طراز البناء ، عدد الطوابق ، هل 

بة في الـمبنى مشغول ام ال ؟ ، تقييم الواقع العمراني للمبنى )وجود الرطو 
الجدران وتـماسك البناء( ، تاريخ البناء ، مساحة البناء ومساحة قطعة 
االرض ، حجم النوافذ ونوعها ، وجود الـمرافق الصحية  و الخدمية 

 االخرى في الوحدة السكنية . 
ويقصد بها : الـمناطق الـمفتوحة للعامة ، الـمناطق الـمفـتوحـة :   )ب(

ماكن التسلية الـمتوفرة مـجانا الكبر عدد من مثل الحدائق والـمتنزهات وا
الناس . وهنا يتم االنتباه الى عدد االشخاص الـمستفيدين من كل منها ، 
وتقاس عادة )ايكر لكل الف نسمة في الـمدينة( . اما النوع الثاني من 

، مال معين مثل الـمقابر ، الغاباتالـمناطق الـمفتوحة فهو مـخصص الستع
ة ، الـمالعب الرياضية ، ساحات الـمدارس و ساحات لعب الكر 

 الـمؤسـسات الخاصة .
وتصنف الى : اماكن التجمع مثل الـمتاحف ، الـمباني العامة :  ) (

الـمعارض ، اماكن العبادة ، الـمسارح ، دور العرض ، الـمراقص ، 
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النوادي غير الحاوية على سكن ، الـمالعب الـمغلقة و اروقة االلعاب . 
الصنف الثاني الـمكتبات ، الحمامات و الـمسابح ، العيادات ، ويضم 

مراكز الشرطة ، الـمحاكم ، و الـمطافيء . وياتي في الصنف الثالث : 
 الـمستوصفات و الـمستشفيات ، الـمراكز الصحية واالجتماعية و الـمدارس 

ن ويقسم الى : الصناعات الخفيفة التي يـمكاالسـتعمال الصـناعـي :  )د(
قيامها في أي مبنى وحتى في الـمناطق السكنية دون ان تؤثر على البيئة 
سلبيا . والصناعات العامة التي تؤثر عملياتها على البيئة ، السكنية على 
وجه الخصوص . كما ان هناك صناعات خاصة تصدر موادا خطرة من 

 دخان و روائح وتؤثر سلبا على الصحة . 
سـسات الصناعية ، من الضروري االستفسار وعند زيارة الـمؤ           

عن : تاريخ تاسيس الـمصنع او الـمعمل ، فيما اذا كان التاسيس في 
مكان آخر ثم نقل الى هذا الـموقع ، ايـجابيات الـموقع وسلبياته ، مصادر 
الـمواد االولية و وسيلة النقل الـمعتمدة ، طبيعة الـمواد الـمصنعة و جهة 

، و عدد العاملين و اماكن سكناهم و واسطة النقل تسويقها و شحنها 
 الـمعتمدة .

ويشمل الـمخازن ، الـمحالت التجارية الكبيرة االسـتعمال التجـاري :   )هـ(
، الـمرائب )الكراجات( اماكن خزن الخشب وساحات الـمقاولين . وكما في 
ين االستعمال الصناعي ، من الـمهم اجراء استبيان لتحديد العالقة ب

الـموقع و الوليفة وتاثيراتهما الـمتبادلة مع االقليم الـمحيط بالـمركز او 
 التجمع التجاري .
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وتضم الـمباني الـمستخدمة لالغراض االدارية و البنوك و الـمكاتـب :   )و(
الـمحامين و المـحاسبين ومكاتب التاجير و وكاالت النقل والشحن . اجراء 

الستكمال الـمعلومات عن العاملين واماكن  الـمقابلة ال مناص منه هنا
 .ة و العالقات مع االقليم الـمحيطسكناهم و طبيعة واسطة النقل الـمستخدم

من اجل دراسة انـماط بيع الـمفرد ، من الضروري جمع الحـوانـيــت :   )ز(
معلومات عن : مـجموع عدد الحوانيت ، انواع مبيعاتها )غذائية ، منزلية ، 

قمشة ، عدد يدوية ، كهربائية ، ..... الخ( ، عدد الـمـحالت مالبس وا
 التجارية الكبيرة متعددة االقسام 

ويقصد بها الـمنشأت التي تقدم خدمات الغاز الـمنافـع العـامـة :   )ح(
 والكهرباء و الـماء والسكك الحديدية .

ة والتي قد وتشمل الـمباني الفارغة و الـمتروكالـمباني الـمتروكـة :   )ط(
 تم تهديـمها .

عند مسح استعماالت االرض تعتمد خـارطـة اسـتعـماالت االرض : ( 2)
 -( انج ، وتلون االستعماالت وكما ياتي :250/ 1خارطة بـمقياس كبير )

 لالستعمال السكني ،  احمر خفيف / بني -
 للمناطق الـمفتوحة العامة ،    اخضر -
 توحة الخاصة ،للمناطق الـمف  اصفر / اخضر -
 للمباني العامة ،    احمر -
 لالستعمال الصناعي ،    بنفسجي  -
 لالستعمال التجاري ،   رصاصي -
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 للمكاتب ،  ازرق خفيف -
 للحوانيت ،  ازرق داكن -
 للمباني الـمتروكة ،   اصفر -
 للمنافع العامة / كهرباء ، غاز ، ماء  ،   بنفسجي -
 لسكك الحديد ، و  رصاصي -
 لـمباني الخدمات . احمر مـحدد باطار -
يشار في الدراسات الحضرية الى دراسـة االحـياء السـكـنية : ( 3)

ليقصد به المجموعة البشرية التي تتقابل  Communityالـمجـتمع الـمحلي 
أو غير   Formalوجها لوجه بشكل جمعي ، وهي اما ان تكون نسقية 

ك هوية مدنية تـميزها عن غيرها . . وفي الغالب تـمتل Informalنسقية 
فقد تكون مـجموعة عرقية او دينية او شريـحة من طبقة اجتماعية ، أو 
انها منتمية الى مهنة معينة أو نادي خاص . والعالقات بين االفراد 
متباينة من مـجموعة الى اخرى ، ومن مدينة الى اخرى ، ومن زمن الى 

اء عناصرها )مفرداتها( هذه الـمجاميع آخر . ومـا الـمدينة اال لوحة فسيفس
الـمتنوعة الـمتعددة الـمتنافرة . وكل مـجموعة تـحاول ان تكتل نفسها في 
مكان معين في الـمدينة حفلا على مصالحها . فتوزيع الـمجاميع على 
مساحة الـمدينة ياخذ نـمطا مكانيا واضحا تلعب فيه عوامل اقتصادية 

ء الصورة الفسيفسائية للمدينة )التركيب واجتماعية وسياسية . واستجال
 االجتماعي الـمكاني( يكون عادة بدراسة التركيب السكني فيها .
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وفي معلم الـمدن تتحدد الـمـحالت السكنية بنمط استعماالت           
االرض حيث لها حدود طبيعية مثل خط سكة الحديد ، القنوات ، 

لرئيسية او الفسحات واالراضي النطاقات الصناعية و التجارية والطرق ا
الـمتروكة . وتضم الـمحلة مـجموعة من الحوانيت لالغذية و صيدلية 

 وحالق و اسكافي و فرع للبريد وفرع للمصرف .
يعيش ابناء الـمحلة حالة من التآلف واالدراك الـمشترك للمكان           

يام الطفولة . مـما يؤدي الى شعور باالطمئنان واالشتراك في الخبرة منذ ا
فلكل شجرة و مبنى في الـمـحـلة قيمة ذاتية مضافة يـحملها كل فرد في 

 الـمحلة حيث يوجد احساس باالنتماء اليها .
الدراسة الـميدانية هدفها تـحديد حدود الـمحالت السكنية حسب           

احساس الناس بها وليس حسب ما قرره الـمسؤلون . ودراسة الـمحلة من 
االقتصادي للمدينة . انها ترتبط بالقيم  -ر التركيب االجتماعي مـحاو 

االجتماعية والصورة الذهنية التي يـمتلكها االفراد والتي لها انعكاساتها 
 على سلوكهم . ولهذا السلوك ابعاد ومضامين مكانية .

تـمثل الولائف االقليمية لـمراكز الخدمات دراسـة مراكز الخـدمـات :  ( 4)
ة ميدانا خصبا للدراسة الجغرافية من حيث توزيعها ، حجمها ، الحضري

تركيبها ، الولائف التي تؤديها ، منطقة نفوذها ، تسلسلها الـهرمي 
 )الـهيراركي( وكفاءة أدائها .
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يوفر مسح استعماالت االرض معلومات حول تركيبة الـمراكز           
التركيز على النقاط الخدمية وتباين اساسها الوليفي . ومن الضروري 

 -االتية عند الـمسح :
 عدد الحوانيت التي يـحتويها الـمركز الخدمي ، -أ
عدد الحوانيت للفئات الرئيسية : غذائية ، مالبس ، سلع منزلية ،  -ب

 سلع كمالية ، خدمات تـجارية مثل صالونات الحالقة و التنليف  ،
 عدد الـمحالت الكبيرة متعددة االقسام ، -  
عدد مؤسـسات الخدمة الـمهنية ، مثل : الـمحاماة ، الـمحاسبة ،  -د 

 وكاالت تاجير الـمساكن وبيعها ، وغيرها ،
 عدد الـمصارف والـمكاتب الحكومية والتجارية ،  و -هـ
 عدد اماكن التسلية والترويح . -ز 

و تـجمع معلومات عن الـمساحة التي تـحتلها االستعماالت           
 سة واقيامها الضريبية لتاشير اهميتها و قدرتها على التنافس .  الـمتناف

تؤشر الرحلة للعمل التوزيع الـمكاني غير دراسـة الرحـلـة للعـمل :  ( 5)
الـمتوازن لـمواقع العمل قياسا بـمواقع السكن في الوحدة االدارية ، مع 

ضروري ، ويـمكن تـحديد الـمسار الـمتبع اعتياديا بين االثنين . واالستبيان 
ان يكون مع االصدقاء والجيران وزمالء العمل مع زيارة لـمواقع العمل 

 الـمختلفة لشمول اكبر عدد من مـجتمع الدراسة  .
  G.B.G. 1964يغطي البرنامج الذي اقترحه)ب( البـرنامـج الثـانـي : 

Bull ة معلم مفردات دراسة الـمدينة  بدء بالـموقع و مورفولوجية الـمدين
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وانتهاء بالدراسة التفصيلية الستعماالت االرض و تفاعل عناصر التركيب 
الداخلي )حركة النقل الحضري( . لذا فانه مناسب لجميع االعمار و 
الـمراحل الدراسية كافة من خالل اختيار الـمناسبة للتطبيق العملي من 

 -الـمفردات االتيـة :
لحد الفاصل بين العمل الحقلي ان ا مـوقـع الـمـدينـة و موضـعـها : (1)

الحقيقي و قراءة الخارطة هو وضع خارطتين مع بعض ، واحدة للـمدينة 
واخرى لـمعرفة شكل سطح االرض التي بنيت عليها  . أي خارطة توضح 
موقع الـمدينة واخرى تـحدد موضعها ومن خالل االثنين تتوضح ملاهر 

راضي  التي شكلتها سطح االرض من انـحدار و مدرجات االنهار و اال
الفيضانات و الـمجاري النهرية القديـمة و موطن الـمياه الجوفية في منطقة 
الدراسة . وتوضح خارطة موقع الـمدينة )بـمقياس اصغر( بعض الـملاهر 
الـموجودة حول الـمستقرة البشرية و مواقع الـمصادر التي ساهمت في 

ي جعلتها بؤرة صناعية او اعطاء الـمدينة اهميتها عبر التاريخ و الت
تـجارية او عقدة نقل وتـجمع سكاني او غيرها من الولائف التي ادتها و 

 تؤديها .
ومن الضروري توضيح مناطق االنكسارات الجيولوجية )ان           

وجدت( التي ليس لها تاثير كبير على ملاهر سطح االرض 
لـمتوفر من مياه و )طوبوغرافية( في الـمنطقة ، ولكن لها تاثير على ا

معادن ، كذلك اهمية ناشير الـملاهر التي اعطت الـمدينة عقديتها . ومن 
الضروري التمييز بين العوامل القديـمة و الحديثة التي لها تاثير على 
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موضع الـمدينة و موقعها . بعبارة ادق ، فهم ماضي وحاضر ومستقبل 
سير ماكانت عليه وما الـمدينة من خالل دراسة موقعها و موضعها  ، تف

 آلـت اليه و احتماالت الـمستقبل . 
لبعض الـمخططات الـميدانية للـمدينة ( الـمخطط الـميداني للـمدينة : 2)

. الـمرحلة االولى من العمل الحقليالـمرسومة من خارجها اهمية وقيمة في 
على ورق عريض يثبت على   Sky-scapeفرسم خط افق الـمستقرة 

ن التفاصيل في العمق  او االرتفاعات و االنـخفاضات سطح صلب دو 
الجزئية الثانوية ، ضروري لتوضيح الـملاهر الرئيسية و التبدل الحاصل 
في االنـحدار مع ابراز الـمباني القديـمة و الـمراكز الدينية ومداخن 
الـمصانع ونطاقات االشجار الـمؤثرة على مواقع الـمناطق الـمفتوحة 

. ومن الضروري اضافة اسماء الـمباني و مواقعها لتؤشر  ومـجرى النهر
 -التقسيمات البارزة في خط االفق ، مع تـحديد اتـجاه هذا الخط )جنوبي 

 غربي(  وهكذا  -شرقي ، شمالي 
الخطوة الثانية هي ملء مـخطط حضري يعرض شكل الـمدينة           

ـمتصلة بدآل من في العمق . ويفضل في هذه الحالة اعتماد الخطوط ال
الـمقطعة وابراز الـملاهر الرئيسية من خالل تضليلها واهمال التفاصيل 
غير الـمرغوب فيها . ويلهر العمق من خالل التباين في كثافة التضليل 
في الـمقدمة و الخطوط الـمقطعة وغياب التضليل في الـمناطق البعيدة في 

بانها بـمستوى سطوح  العمق . تعطي الخطوط االفقية القصيرة انطباعا
 الـمنازل .



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

173 

 

وجزء من عملية التدريب هي تعويد الطالب اختيار الـملاهر و           
تصنيفها  وتـحديد اهميتها و مواقعها . ويـمكن اكمال الـمخططات بدراسة 
الصلة بين حاضر الـمدينة و ماضيها من خالل موقع يطل عليها باكملها 

ع الـمباني القديـمة و التوسعات الحديثة قدر الـمستطاع بعد تاشير مواق
 للـمدينة . 

رسم خرائط استعماالت االرض في ( خارطة استعماالت االرض : ل3)
الـمستقرة الحضرية او ريفية يعتمد برنامج ترميز خاص  يوضح التباين 

( انج للـميل 6في نوعية االستعمال وكثافته . وتستخدم خرائط بـمقياس )
 -لوان االتية في الدراسة الـميدانية :الواحد وتعتمد اال

 لالستعماالت السكنية والـمباني التجارية ،  Grayرصاصي  -
 للـمؤسـسات الصناعية مع رقم يـمثل الفئة والنوع ،  Redاحمر  -
للـمنافع العامة مثل مـحطات توليد الطاقة  Red Rulingخطوط حمراء  -

 ـماء وغيرها ،والغاز الطبيعي واسالة ال الكهربائية    
 للصناعات التعدينية و الـمحاجر ، Red Stripleمربعات حمراء  -
 للفسحات و الـمناطق الـمفتوحة ،   و  Lime Greenاخضر مصفر  -
 للحدائق والـمشاتل . Purpleارجواني  -
ان اكثر طرق تسجيل الـمنلر الـمسح الشامل داخل الـمدينة : ( 4)

ق الولائف التي تؤديها الـمباني وقطع الحضري استخداما تتم بتوثي
( انج للـميل الواحد . 50( انج او )25االراضي على خارطة بـمـقياس )

وفي حالة تعددية طوابق الـمبنى او تعددية االستعمال تستخدم الكسور ، 
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فالبسط يـمثل الوليفة التي يؤديها الـمبنى ، اما الـمقام فيوضح الـمواد 
رقم تقريبي لتاريخ البناء . وتكتب الوليفة على  الـمعتمدة في بناءه مع

الخارطة في الـميدان او يسجل ذلك في دفتر الـمالحلات مع توثيق اسم 
 الشارع ليتم نقل ذلك الـى الخارطة في آخر النهار .

وتعتمد الحروف في البسط لتمثل الفئة الرئيسية التي تستثمر           
ات الثانوية ضمن هذا التصنيف . بها قطعة االرض ، يليها رقم الفئ
 ويـمكن اعتماد الحروف االتية لترمز 

M - ، للصناعات التحويلية 
S  -  ، للـمخازن 
R  -  ، لـحوانيت بيع الـمفرد و الـمقاهي و الفنادق 
T  -  للنقل مثل ساحات وقوف العجالت و مـحطات تـجمع خطوط النقل

 و انطالقها ،
O  - بنوك والبريد و وكاالت تاجير الـمنازل و للـمكاتب بـما فيها ال

 الـمكاتب الـمهنية ،
P  -  للـمباني الحكومية و الخدمات الترويـحية واالجتماعية والـمدارس

 واماكن العبادة 
D  - للوحدات السكنية  ،    و 
X  -  للفسحات الـمفتوحة و الـمالعب الرياضية و الحدائق العامة

 واالراضي الـمتروكة .
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وللفئات الثانوية يكتب الحرف اوآل ثم يتبع بالرقم الـمناسب للفئة           
( يـمثل حانوت بيع خضرة ، R1الثانوية . فعلى سبيل الـمثال ، الرمز )

( يؤشر بيع الـمالبس الجاهزة ، وهكذا . وقد يتطلب االمر R2والرمز )
ن ثالث اضافة رقم آخر ليوضح عدد طوابق الـمبنى . وقد يتكون الـمقام م

ارقام ، يـمثل الرقم االول مادة بناء الـمبنى ، والثاني يرمز لـمادة بناء 
السقف ، اما الثالث فيؤشر تاريخ البناء . ويـمكن ان يكون رمز قطعة 

( ليمثل مـخازن كبيرة في مبنى من ثالث طوابق بني R43/123االرض )
ان نتيجة  بالطابوق وسطح من السمنت الـمسلح قبل عقدين من الزمان .

الدراسة الـميدانية ال يـمكن عرضها بـخارطة واحدة فقط ، بل بسلسلة من 
الخرائط التي تعرض كل واحدة منها جزءا من الـمدينة . انها خرائط 

 قطاعية تفصيلية وليس تصميم اساس للـمدينة . 
يـمكن رسم خارطة الـمدينة  خـرائط الـمناطق الوظيفية في الـمدينة :( 5)

عليها استعماالت االرض : تـجارية ، سكنية ، صناعية ، وغيرها ، موزع 
 -( انج للـميل الواحد باعتماد التصنيف االتي :6بـمقياس )

)أ( الـمراكز التجارية ، وترسم على شكل دوائر تـمـثل عدد الحوانيت في 
 الـمنطقة ، ويـمكن تضليلها او تلوينها ،

ها او تضليلها لتعكس تصنيف )ب( الـمناطق السكنية ، ويـمكن تلوين
الـمباني حسب كثافتها ، معدل حجم الوحدة السكنية و معدل تاريخ 

 البناء ، و
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) ( الـمناطق الصناعية ، وتعرض بلون او تضليل آخر مع حروف تـمـثل 
 نوعية الصناعة ضمن فئاتها الرئيسية .

ة ، وقد يعتمد التصنيف االتي بدآل من السابق : منافع عام          
صناعات ثقيلة ، صناعات خفيفة ، صناعات غذائية . ويـمكن ترك 

ي الـمستشفيات وغيرها بدون الساحات و الحدائق و الـمدارس و مبان
( CBD. ومن الـمهم تـحديد بـخط سميك منطقة االعمال الـمركزية )تلوين

 و الحدود االدارية داخل الـمدينة ، ان وجدت .
يـمكن رسم خارطة توزيع السكان حسب : خارطة توزيع السـكان ( 6)

( شخص ، مثآل، بنقطة واحدة ، او 25الشوارع ، وذلك بتمثيل كل )
تضليل منطقة الدراسة بعد تصنيفها الـى قطاعات او وحدات احصائية 
ألغراض الدراسة . وبـحساب عدد الـمباني السكنية في القطاع يضرب 

قدير عدد السكان في القطاع بـمعدل عدد الساكنين في الوحدة السكنية لت
او الحي السكني . ويـمكن حساب مساحة القطاع واشتقاق الكثافة العامة 

 و السكنية وغيرها من مقاييس الكثافة الـمعروفة .
عندما تكون الـمدينة كبيرة ويصعب خارطة االقاليم الحضرية : ( 7)

فصيلي تغطيتها بدراسة تفصيلية حينها من الضروري مـمارسة تـحليل ت
لـمقاطع معينة منها ، تـختار على اساس اهميتها او طبيعة خصائصها  . 
يشمل العمل الحقلي قطاعا من الـمدينة بعرض شارع او شارعين يـمتدان 
من مركز الـمدينة باتـجاه الضواحي . تـختار خارطة لهذا القطاع بـمقياس 

صلة في درجة ( انج للـميل الواحد ، مع تاشير التبدالت الحا6اقل من )
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انـحدار االرض ونـمط البناء وطرازه وتاريخ البناء و الولائف التي تؤديها 
 الـمباني على جانبي الشارع .

وبعد االنتهاء من الدراسة الـميدانية تعرض النتائج على شكل           
جدول طويل تـمثل فيه خطوط االرتفاعات الـمتساوية ، وتؤشر الـمباني 

لـمتميزة ، مع مقياس عمودي يـمثل ارتفاع الـمباني عن ذات االهمية و ا
سطح االرض . وبعد تـحليل الجدول يـمكن رسم خطوط تصنيف الـمقطع 
الـى اجزاء ، ليمثل كل جزء منطقة ذات خصائص معينة حسب نوع 

 الـمبنى ، عمره ، شكل االرض ، وغيرها .
مقطع ، ولكن بفضل ان تقوم كل مـجموعة من الطلبة بدراسة           

باتـجاهات مـختلفة ، وحينها يـمكن استخالص االقاليم الوليفية في الـمدينة 
 من خالل وصل االستعماالت الـمتشابهة عبر الـمجال .

تقترب خارطة االقاليم الوليفية في خارطة نـمـو الـمـدينـة :  (  8)
ت ، ويـمكن الـمدينة من الـمراحل التاريـخية التي مرت بها الـمدينة و نـم

الحصول على خرائط قديـمة للـمدينة لتعرض نـموها عبر الزمان . والـمدن 
القديـمة النشأة ، يكون نـموها في الغالب على شكل نطاقات متراكزة . وقد 
اختلف هذا النمط من خالل لهور قطاعات صناعية معينة امتدت طوليا 

او من خالل  بين مركز الـمدينة والقرى التي ضمتها عند توسعها ،
مـمارسات تـخطـيطية ، مثل : ازالة الـمباني القديـمة ، مد خط نقل سريع ، 
تنليم استعماالت االرض . وتعكس دراسة نـمو الـمدينة تتابع النطاقات 
التجارية ، االنتقالية ، الصناعية ، السكنية القديـمة ، السكنية االحدث 
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خارطة الناجـمة عن هذه فاالحدث وصوآل الـى الضواحي . بـمقارنة ال
الدراسة مع تلك الـمرسومة من خار  الـمدينة )الـمخطط الـميداني للـمدينة( 
تكون الصورة متكاملة تقريبا عن نـمو الـمدينة وتوسعها عبر الزمن . 

 فكالهما يرسمان ذات الـمفردات ولكن كل من منلور مـختلف .
 : الدراسة التفصيلية لبعض معطيات الـمدينة ( 9)

لرسم حدود منطقة االعمال الـمركزية   )أ( منطقة االعمال الـمركزية :
( انج للـميل الواحد . ويـمكن 50 - 25يـحتا  الطلبة خارطة بـمقياس )

( للـمباني الـمشغولة باستعماالت الـمنطقة التجارية Cوضع الحرف )
عروفة في ( للـمباني الـمشغولة باالستعماالت الـمXالـمركزية ، و الحرف )

الـمنطقة االنتقالية )النطاق الداخلي( ، وترك الـمباني التي  ال تعود الـى 
أي منهما بدون رموز ، ومن ثم يرسم خط يضم الـمناطق او الشوارع التي 

( . ومن الضروري التاكد من صحة هذا التحديد من Cيسود فيها الحرف )
 خالل مقارنة الخارطة مع الواقع .

الـى الخارطة ، من الضروري تسجيل الـمالحلات  اضافة          
حول عدد طوابق الـمبنى ، نوع االستعمال لكل طابق ، مع رسم او تـمثيل 
لكل طابق وبشكل افقي متوازن مع خارطة الطابق االرضي . ومن الـمهم  
ان يكون مقياس الرسم موضحا عرض واجهات الـمباني مع خط عمودي 

ن تقديم نتائج هذا الـمسح على شكل قطاعات او يرمز لعدد الطوابق . يـمك
مـجموعة من الخرائط لكل طابق . و اشتقاق نسب استعماالت كل طابق 

 ونوعه ، او لكل شارع او قطاع 
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تـخدم الـمدن الكبيرة تـجمعات  مراكز الخدمات في الضواحي : )ب( 
ـهذه تـجارية تقع عادة في ضواحيها وتضم حوانيت وبنوك و دور لـهو . ول

التجمعات اهمية تـخطيطية )اقتصادية ، اجتماعية ، جغرافية( ألنها جزء 
من التركيب الوليفي للمدينة . وعند دراستها ميدانيا ، تستخدم الحروف 

 -او االلوان لتأشير ولائف الـمباني ، مثل :
A - ، للبنوك و مكاتب البريد 
B - ، للمحالت التجارية متنوعة البضاعة 
C - بيع الـمالبس و الحياكة و الخياطة ، لـمحالت 
D - ، لـمحالت بيع االثاث والسجاد و الفخاريات 
E - ، للسينمات والـمسارح والنوادي 
F - ، لـمحالت بيع االطعمة 
G - ، لـمحالت بيع االجهزة واالدوات الكهربائية 
H - للصيدليات و الـمصورين ،   و 
J -  آنفا .للمحالت االخرى غير الـمشار اليها 

وبعد االنتهاء من تغطية مراكز الخدمات في الـمدينة تـجري           
مقارنة بينها من حيث نوع الخدمات و الـمساحة وعدد الحوانيت ثم ترتيبها 
تنازليا وعرض النتائج على شكل دوائر نسبية . كما  يدرس مـجال تاثير 

م الـمدينة الـى وخدمات كل مركز وحركة الـمركبات نـحوه ، انتهاء بتقسي
 اقاليم خدمية ومقارنتها مع حدود الوحدات االدارية فيها .
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تتطلب دراسة الـمناطق الصناعية الـمناطق الصناعية في الـمدينة :  ) (
في الـمدينة توفر خارطة لـمواقع الـمصانع و مداخلها ، مع خارطة تـمثل 

ا يستوجب توفر مواقع الـمواد االولية و السوق ومسالك االتصاالت . كم
استمارة استبيان او اسئلة مـحددة مسبقا لغرض اجراء الـمقابلة . وتغطي  

 -االسئلة  الـمفردات االتية :
 مصدر الـمياه ونوعيتها ، -
 طبيعة الـمواد االولية ومصادرها ، -
 نسب الـمواد الـمنتجة وطريقة شحنها وكلف النقل ، -
 اطق سكناها ،كلف االيدي العاملة ومستوياتها ومن -
 اسباب اختيار الـموقع و التعديالت التي جرت على الـموضع ، و -
 الصلة بين الـمصنع و الـمؤسـسات االخرى في الـمنطقة . -

نـمط حركة النقل الحضري موضوع دراسة النقل في الـمدينـة : )د( 
يستحق التسجيل و التوثيق على الخارطة و عرضه كرسوم توضيحية 

ة و التحليل . فالنقل هو بـمثابة مـجرى الدم في الجسم بهدف الدراس
الحضري ، واية حالة غير طبيعية فيه  تؤدي الى لهور اعراض الـمرض 
في اجزاء الجسم االخرى . توفر الجداول الزمنية لتدفقات الـمركبات و 

 الـمارة فرصة لـممارسة العرض الخرائطي لحالة جهاز النقل الحضري .
تـحديد خط سير حافالت النقل العمومي بـجعل الشوارع يتم           

التي تـمر بها بـخط سميك ، ويتناسب سمك الخط مع عدد الحافالت 
الـمارة في الشارع في وحدة زمنية مـحددة . ويـمكن رسم خارطة اخرى 



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

181 

 

تعرض كثافة استعمال الشوارع في الصباح وعند الـمساء  وفي ساعات 
 االزدحام .
  Isochromeمكن رسم خارطة خطوط الزمن الـمتساوي ويـ          

لتوضيح الـمسافة التي تقطع من مركز الـمدينة خالل وقت مـحدد باستخدام 
حافالت النقل العمومي ، او بالسير على االقدام بالسرعة االعتيادية 
)مسافة ثالثة اميال في الساعة( . ويتم ايصال الـمناطق التي اجتيزت 

و مضاعفاتها . ويـمكن تطوير تقنية خطوط الزمن ( دقائق 5خالل )
الـمتساوي برسمها على اسـاس الـمسافة التي تقطعها حافلة نقل الركاب 

( دقائق ومضاعفاتها من مركز الـمدينة ، ومقارنتها مع دوائر 10خالل )
متراكزة ترسم على اساس فاصلة قدرها ميل واحد او اية مسافة يعتقد بانها 

االعتيادية وتغطيها الحافلة خالل عشرة دقائق . والفاصلة مناسبة للسرعة 
بين الخطين يـمكن تضليلها البراز الـمناطق التي تعاني من مشاكل في 

 سير الحافالت .
وللـمسح االحصائي لحركة النقل في نقاط مـحددة في الـمدينة           

ف ، اهمية خاصة ، مع توضيح نوع الـمركبات )حـمل ثقيل ، حـمل خفي
حافلة ، مركبة خاصة ، .... الخ( ، مع تـحديد االتـجاه )دخول ام خرو  
من منطقة الدراسة(  . كما يـمكن عرض النتائج على شكل اعمدة بيانية 
وحسب نوع الـمركبات . ويـمكن تـحديد اوقات قصيرة للطلبة للقيام بهذه 

 المهام وفي اوقات معينة او ايام مـحددة .
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تسجيل عدد الراجلين )المشاة( في مركز الـمدينة ،  ويـمكن          
وقرب مـحطات القطار ، البريد الـمركزي ، مـحطات نقل الركاب ، 
الـمحالت التجارية الكبرى لتسجيل عدد االشخاص الذين يرتادون هذه 
االماكن . وبالتاكيد يـمكن عرض جميع هذه النتائج بطريقة مرأية على 

 ة او مـخططات توضيحية .شكل خرائط او رسوم بياني
ان عرض تـجارب اآلخرين تفيد في توضيح    )ج( البـرنـامـج الثـالـث : 

 الطرق الـمتبعة وتقليل االخطاء و النواقص في العمل . وقد ضع ايفرسون 
J.1961   Everson   برنامـجا لطلبته لدراسة مدينة سانت البانـزSt. 

Albans قال نشره . هدف دراسته وبعد نـجاح التجربة نقلها عبر م
اكتشاف سهولة الوصول الى منطقة االعمال الـمركزية ، وتقييم اثر ذلك 
على النمط الـمكاني لبيع الـمفرد وتقديم الخدمات التجارية . ويرتبط بهذا 
الهدف الرئيسي اهداف ثانوية تصب فيه مثل : معرفة نـمط حركة السابلة 

معرفة اثر الـمنافسة على االرض على )الراجلين ، المشاة( في الـمدينة ، 
ارتفاع اسعارها وبالتالي ارتفاع الـمباني في منطقة الدراسة . وقد طلب 

 -ايفرسون من طلبته التحقق من صحة الفرضيات االتية :
 )أ( اتـخاذ حركة السابلة نـمطا حلقيا حول مركز الـمدينة ،
 الـمدينة ،)ب( تداعي وجود ولائف بيع معينة باالبتعاد عن مركز 

 ) ( تـجاور بعض الولائف التجارية في الـمدينة ،
 )د( تتبدل اسعار السلع باالبتعاد عن مركز الـمدينة ،   و

 )هـ( تتبدل ارتفاعات الـمباني مع زيادة الـمسافة من مركز الـمدينة .
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وقد اختيرت نقطة عدت مركز الـمدينة ، وحددت نطاقات تبعد           
( دقائق . ونلم الطلبة 5خرى بـمسافة يقطعها السابلة في )الواحدة عن اال

على شكل مـجاميع تنطلق من مركز الـمدينة باتـجاه مسارات محـددة مسبقا 
مع مـخار  الـمنطقة التجارية الـمركزية . وتعمل قرب الـمركز التجاري 

( طلبة موزعة على جوانب الطريق 5 - 4مـجاميع تضم كل واحدة منها )
 لـمعلومات االتيـة :لتسجل ا

)أ( حساب حركة السابلة في نقاط مـختارة تـمثل اما تبدل النطاقات او 
( دقائق ولجميع 5اماكن رئيسية لحركة الناس ، ويكون الحساب لكل )

 السابلة وتصنيفهم الى فئات حسب الجنس ، اتـجاه الحركة ، وغيرها .
 لـمدينة ،)ب( حساب حركة السابلة بين كل نطاقين من نطاقات ا
 ) ( تسجيل جميع انواع الحوانيت في النطاق و مواقعها ،

)د( اكتشاف اسعار االرض و الـمنتوجات وعددها لكل نطاق ، مثل : 
الطماطة ، الجبن ، السراويل ، العطور ، وقد تعطى مـجاميع اخرى مهام 

 غير هذه ،     و
 )هـ( تاشير ارتفاع الـمباني ومواقعها في كل نطاق .

ويتم تـحليل هذه الـمعلومات من قبل كل مـجموعة مع رسم           
خرائط التوزيعات ورسوم بيانية وتـخطيطية توضيحية ، مع جداول 
ومصفوفات عن بيع الحوانيت ، وتـجاورها ، وهكذا . وباكمال الـمصفوفة 
تـحسب النسب الـمئوية لتجاور انواع الحوانيت باعتماد طريقة مربع كاي . 
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ل الـمقارنة بين الخرائط والرسوم تستخلص النتائج وتـختبر ومن خال
 فرضيات الدراسة . 

ان من    Jones  P.A.  1968يرى جونز  )د( البـرنامـج الـرابـع : 
الـممارسات الـمفيدة قيام الطلبة بتسجيل عمر الـمباني و الولائف التي 

الواحد ( انج للميل 25( و )6تؤديها على خارطة بـمقياس رسم بين )
كخارطة اساس تسقط عليها البيانات . يتطلب برنامج جونز تقسيم الـمدينة 
الى قطاعات ويوزع الطلبة الى مـجاميع للتدريب العملي . ويكون العمل 
لـمدة نصف يوم ولـمنطقة صغيرة )نصف ميل مربع مثآل( في الـمناطق 

متجانسة التي تكون استعماالت االرض فيها متنوعة . اما الـمناطق الـ
االستعمال )السكنية حديثة االعمار( فان الـمساحة تكون ميل مربع واحد 

 او اكثر .
ومن الضروري ان يكون تصنيق االستعماالت الصناعية و           

التجارية واضحا للجميع ومتفق عليه قبل القيام بالعمل الحقلي . كذلك 
مرية محددة( . الحال مع تصنيف الـمباني حسب تاريخ بنائها )فئات ع

وبانتهاء العمل الـميداني في جـميع القطاعات توحد النتائج مع بعض 
 لتشكل خارطة شاملة لـمنطقة الدراسة مع تقديم تقرير تفـصيلي .

يـحدد مرجع اليونسكو لتعليم الجغرافيا النقاط البـرنامـج الخـامـس : )هـ(  
 -االتية كاهداف للعمل الحقلي في الـمناطق الحضرية :
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)أ( هل الـمحالت التجارية مركزة في منطقة واحدة ؟ هل هي في 
معلمها في شارع واحد ؟ لـماذا تتجمع الـمحالت التجارية في منطقة 
 واحدة ؟ هل هي بالقرب من وسائط النقل ؟ هل هي في الشارع الرئيسي .
)ب( هل الـمكاتب متفرقة ام مـجمعة في منطقة واحدة ؟ اين تقع بالنسبة 

ت التجارية والبنايات الصناعية ؟ اذا كانت بالقرب من الـمحالت للمحال
 التجارية والبنايات الصناعية ، فهل هناك سبب لذلك ؟

 ) ( اين تقع البنايات الصناعية بالنسبة لوسائط النقل ؟
)د( في أي موقع توجد البنايات العامة ؟ وهل هي في مركز متوسط ؟ 

 واذا كانت كذلك ، فلماذا ؟
برنامـجا   Huck  R.A.  1975قدم   البـرنامـج السـادس :)و(  

 -لدراسة حي سكني مـحددا الخطوات االتية :
 )أ( تـحديد منطقة الدراسة وتوفير خارطة قطاعية ،

 )ب( تكبير )او تصغير( الخارطة مع االنتباه الى مقياس الرسم ،
همة عليها ) ( تسجيل اسماء الشوارع على الخارطة وتـحديد الـمواقع الـم

 ، مع تاشير اتـجاه حركة الـمرور فيها ،
)د( توزيع الطلبة الى مـجاميع للقيام بالـمهام الـمناطة بكل منها : تأشير 
حوانيت بيع االطعمة ، الصيدليات وبيع العطور ، ....... ، وان تكون 

 الفئات الـمختارة موجودة فعآل في منطقة الدراسة 
في خارطة واحدة باعتماد الترميز لكل نوع )هـ( تـجمع الخرائط مع بعض 

 او فئة ،
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)و( استخالص التوزيع االجـمالي : على واجهتي شارع معين ، او 
مبعثرة او مركزة في مكان مـحدد ، مع االهتمام بالتطورات االقتصادية او 

 التبدالت التي حصلت في االساس االقتصادي للمنطقة ،
 الـمحالت التجارية والـمؤسـسات ،)ز( اجراء مقابالت واستبيان اصحاب 

 )ح( مقارنة الحجم السكاني للمنطقة اآلن مع فترة سابقة ، و
 )ط( تـحديد الشوارع التي يتجنبها الناس ليآل .

ومن الضروري ان يـحـمل الطلبة نسخا من رسالة توضيحية           
نها عن طبيعة الـمهمة التي يقومون بها ، واالسئلة الـمطلوب االجابة ع

والجهة )المدرسة( التي ينتمون اليها .هذا ملخص لعدد من التجارب التي 
يـمكن اختيار الـمناسب منها و وضع برنامج خاص لدراسة ميدانية ، 
برنامج يتناسب مع امكانات الطلبة ومستواهم الدراسي و العقلي ، 
ويتناسب مع التركيب الداخلي للمدينة الـمطلوب دراستها ، ويتناسب مع 
الـمتوفر من امكانات تدريب الطلبة على الدراسة الذاتية للبيئة التي 

 يدرسون فيها ويعيشون .       
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الفصل الحادي عشر 

 دراسـة  الـبيـئـة  الـريـفيـة  مــيدانيـا
 

 الـمـقـدمــة : - 1 2 الفصل
لبة عن العالقة تـمثل دراسة البيئة الريفية ميدانيا  اول درس مباشر للط

بين العوامل الطبيعية والبشرية  وتفاعلها وتكاملها وتصارعها في وقت 
واحد . فعند دراسة الـمدينة والـملاهر الطبيعية يكون احد الصنفين واضحا 
والثاني مستترا ، بينما في الزراعة فهما متفاعالن ومتصارعان في الوقت 

. فدراسة الـمزرعة هي دراسة نفسه ، وبنسب متقاربة في الوضوح واالدراك 
جغرافية اقليمية متكاملة ، تغطي مـختلف التخـصصات الجغرافية وتربط 

 بينها بشكل عملي ال يقبل اللبس 
يشير مرجع اليوتسكو في تعليم  الجغرافيا الى ان دراسة الـمزرعة  

فوق انها تـجسد الحقائق عند الطالب عن الزراعة ، فهي تريه العوامل 
الـمتفاعلة لتنلم الزراعة والـمزرعة . وتعني دراسة القرى تسليط  الـمعقدة

الضوء على  ابرز العناصر الـمتميزة قي االقليم ، وال يدرك هذا من زيارة 
قرية واحدة فقط ، لوجود عناصر غير جغرافية قد تضلل الطلبة ، لذا من 
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ة في الضروري تكرار الزيارة الى اكثر من مزرعة واكثر من قرية متباين
 الكثير من الخصائص و الـمواقع  . 

في الـمدينة قد يالحظ الطلبة اثر الجو على مدى الرؤية )الضباب(  
وحركة النقل و مشاكل تصريف الـمياه في الـمجاري ، وفي الريف يـمكن 
ان يالحلوا ويتعلموا الكيفية التي تؤثر فيها التغيرات الجوية على نـمو 

. و بتكامل برنامج الدراسات الـميدانية بين النبات و النشاط الزراعي 
الريف و الحضر تتولد لدى الطلبة معرفة شاملة للروف الـمناخ والجو 
 في االقليم بشكل تـحفز الـمقارنة و التاأمل في اثارها على الحياة اليومية .

الى انه اذا كان يـجب ان   (Hutchings 1962)ويشير هاتشنكز  
ة فمن الضروري ان تـختار بعناية وان يتوفر فيها يدرس الطلبة قرية واحد

اكبر عدد مـمكن من الـملاهر    و الخصائص التي يسهل تفسيرها او 
وضع برنامج اسئلة عنها . ويؤكد هاتشنكز ان ليس هناك تلميذ صغير 
على الدراسة الـمبدانية ، وكلما كان هذا مبكرا كلما ادى الى تـحسين نوعية 

سينجز في مراحل الحقة من الحياة الدراسية .  العمل الحقلي الذي
 ( مهيئون للدراسة الحقلية في نلره . 12 - 10فاالطفال بعمر )

 مـقـترحـات برامـج للدراسـة الـميدانيـة : - 2 3 الفصل
قدم مرجع اليونسكو في تعليم الجغرافيا برنامـجين للدراسة الـميدانية  

ني لدراسة مزرعة . وعند قيام في البيئة الريفية ، االول لدراسة قرية والثا
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التالميذ او الطلبة بزيارة الحدى القرى ، من الضروري ان يوجهوا  للكتابة 
 -عن :

)أ( أصناف مباني القرية : من مساكن ، مـحـالت تـجارية ، دكاكين ، 
مقاهي ، مـحالت صناعية ، حدادة ، مـحالت اصالح الـمكائن و 

ات عامة ، مساجد ، قاعات ، العجالت ، ورش صناعية صغيرة ، بناي
وغيرها من الـمباني . أي رسم مـخطط للقرية يوضح التوزيع الجغرافي 
للمباني فيها  لعدم وجود تباين كبير في استعماالت االرض كما هو الحال 

 في الـمدينة .
)ب( موقع القرية : خطوط الـمواصالت التي تربطها باالقليم واالقاليم 

حديدية ، مـمر مائي ، ...( ، وتصنيف الطرق االخرى )حافالت ، سكك 
حسب االنواع  الـمعروفة في البلد ، وطبيعة الـموقع )وادي ، تل ، .... ( 

 مع مـخطط يوضح موقع القرية و موضعها .
) ( مواد البناء الـمستخدمة : هل هي مـحلية ام جلبت من مناطق اخرى 

قليدي في القرية داخل االقليم ام من خارجه ، رسم مـخطط لـمنزل ت
 موضحا طبيعة الـمرافق الخدمية الـمتوفرة فيه .

 )د( سكان القرية : التركيب السكاني ، النوعي ، العمري ، الـمهني . 
)هـ( التوسعات الجديدة والـمباني قيد االنشاء ، والـمرافق الخدمية العامة 

 فيها . 
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م الـمطلوب أما برنامج زيارة مزرعة ، فيحدد مرجع اليونسكو الـمها 
 -قيام الطلبة بها  و وضع برنامج عملي ليستوعبوها ، هي  :

 وصف موقع الـمزرعة في الـمنطقة ، (1)
رسم مـخطط للمزرعة والتوزيع الـمكاني للمباني فيها و الولائف التي  (2)

 تؤديها ،
 تـحدبد تاريخ بناء كل مبنى ، )تطور الـقرية و توسعها( ، (3)
 االغراض التي يستخدم لـها ،مصدر الـمياه و  (4)
 مساحة الـمزرعة ، (5)
 الـمحاصيل الـمزروعة ، الدورة الزراعية الـمتبعة ، (6)
 حيوانات الـمزرعة والـهدف من تربيتها ، (7)

 عدد العاملين في الـمزرعة ، (8)
 ( االالت و الـمكننة الـمستخدمة في الزراعة ،   و9)
 تسويق الـمزروعات . (10)

د على الـمدرس أن يناقش االسئلة التي سيوجهها الطلبة الى وبالتأكي
ساكني الـمزرعة وطبيعة الـمعلومات التي سيجمعوها قبل الخرو  الى 

 الحقل . 
برنامـجه بعد ان عد زيارة  (Jones 1968)قدم جونز           

الـمزرعة مشابهة لزيارة الـمصانع حيث ان معلم االسئلة مشتركة ، 
ن الفرق الجوهري بين مسح استعماالت االرض و زيارة مـشيرا الى ا
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الـمزرعة كالفرق بين رسم خارطة للحلة معينة من الزمن ولوحدة 
مـحددة من االرض تقابلها دراسة معمقة للحالة التي عليها الـمزرعة من 
خالل تـحليل العالقة بين الـموقع ، الـمناخ ، التربة ، النقل ، السوق ، 

، الوضع الـمالي للمزرعة ، وتربية الحيوانات لعدد من  الدورة الزراعية
 -السنين . ويرى ان يقوم الطلبة بدراسة وتقديم االتي :

)أ( خارطة  يوقع عليها موقع الـمزرعة ، شبكة النقل ، التضاريس ، 
 الوضع الجيولوجي واستعماالت االرض ،

)ب( خرائط مسح للمزرعة توضح عليها مواقع الـمباني والطرق 
 والجداول والـملاهر االرضية الـمختلفة وتقسيمات االرض الزراعية ،

) ( تقرير يصف الـمزرعة والـمحاصيل الـمنتجة والحيوانات التي تربى 
 فيها والعمال والـمباني والتربة و التاريخ الزراعي . 

ان تكون الدراسة  (Everson 1961)ويرى ايفرسون           
ـختبر الطلبة فرضيات بـحثية معدة مسبقا ، مثل الـميدانية منهجية حيث ي

: تتباين استعماالت االرض باالبتعاد عن موقع القرية ،  و  يرتبط 
التباين الـمكاني الستعماالت االرض بالوضع الجيولوجي في الـمنطقة . 
وللتحقيق من صحة الفرضيات ترسم خرائط لللهير االرضي للقرية 

ن بعض بـمسافة نصف ميل تـحسب على شكل دوائر متراكزة تبعد ع
على اساسها نسب استعماالت االرض وتسقط على ورق بياني . وتتم 
الـمقارنة بين نتائج دراسة عدد من القرى ميدانيا  باعتماد تقنيات 
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احصائية ومقارنة النتائج مع نلرية فون ثونن . ))اعتمدت طريقة 
يقة مربع كاي سمرنوف الختبار الفرضية االولى ، وطر  -كولـموكروف 

 للتحقق من صحة الفرضية الثانية (( . 
 مـسـح اسـتعـماالت االرض الـريفـية : - 3

في كتابه عن استغالل االرض في الجغرافيا االقتصادية ،           
( معلومات قيمة ، نلخص ابرز 1988قدم مـحمد خـميس الزوكة )

اني ألنـماط النقاط التي وردت فيه في ادناه .يتطلب اجراء مسح ميد
استخدام االرض وتوقيع اللاهرات الـمختلفة في منطقة ما توفير خرائط 

على االغلب ، والتجول في الـمنطقة لتسجيل  2500 \ 1بـمقياس 
الـمالحلات عن : العمران ، طرق النقل ، النطاقات الصناعية ، 
االراضي الزراعية باقسامها الـمختلفة ، االراضي غير الـمزروعة ، 

مجاري الـمائية سواء اكانت انهارا ام ترعا ام مصارف )مبازل( وتـحديد الـ
درجاتها الـمختلفة ، النطاقات الغابية ، النطاقات الرعوية ، ... الخ ، 
وتوقيعها على الخرائط باستخدام االلوان او االحرف االبـجدية او االرقام 

هذه او الرموز ، مع تسجيل تاريخ الدراسة بدقة وذلك ألن مثل 
الدراسات وخاصة الـمتعلقة باالستغالل الزراعي لالرض تتطلب اعداد 
خرائط متعددة ولفترات زمنية متباينة تـمثل الـمواسم الزراعية . وتـجمع 
الخرائط الكبيرة الـمقياس  الـمحتلفة التي اوقعت عليها اللاهرات قيد 
الدرس في خريطة واحدة ذات مقياس صغير توضح استخدام االرض 
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ي منطقة الدراسة . بعبارة أخرى ، اعتماد خرائط قطاعية بـمقياس كبير ف
للتوثيق التفصيلي ، ثم يعاد التسقيط مرة اخرى استنادا على تـحديث 
معلومات هذه الخرائط في خارطة واحدة لـمنطقة الدراسة والتي ستكون 

 حتما بـمقياس اصغر واستثناء ما ليس له عالقة بـموضوع الدراسة .
ويوضح الزوكة ان لدراسة استخدام االرض اهمية خاصة           

تتمثل في بعدها التاريـخي ، اذ انها تعتمد في دراسات مقارنة او تتبعية  
او تطورية الحقا ، كأن تتبع التغيرات الحاصلة على مساحات االراضي 
الـمزروعة بالـمحاصيل الـمختلفة . فقد تدرس التبدالت الحاصلة في 

اعة الخضروات حول الـمدن وعالقتها بالـمساحات الـمخصصة مساحة زر 
لزراعة الـمحاصيل الحقلية ، او اهمال بعض االراضي الزراعية بسبب 
موقعها الجغرافي او السباب بشرية او لسوء حالة الصرف فيها وارتفاع 
نسبة االمالح الذائبة في التربة مـما يؤدي الى التحول من زراعة بعض 

ت الحساسية العالية من االمالح كالقطن مثال الى زراعة الـمحاصيل ذا
مـحصول الرز . وقد يـحدث العكس حيث يعمل على زيادة قدرة االرض 
االنتاجية باستصالحها نتيجة الضغط السكاني الـمتزايد و تـخصيصها 
النتا  مـحاصيل تـحتا  الى تربة خصبة بدال من زراعتها بـمحاصيل 

تسهم مثل هذه الدراسات في تتبع الـمستجدات  ثانوية او اقل اهمية .
التي تطرأ على شبكة الري والصرف وشبكة النقل وتـحديد اتـجاهاتها 
ودرجاتها واثر كل ذلك على االنـماط الـمكانية الـمختلفة في منطقة 

 الدراسة .
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 مـلكـيـة االراضي الـزراعـيـة : - 4
لدراسة عالقة مباشرة في لنلام الحيازة الزراعية في منطقة ا          

نـمط استخدامات االرض فيها . ومن الضروري ان تـحدد طبيعة الـملكية 
وهل هي للفرد ام لـهيئة ام لشريـحة ، واذا كانت مؤجرة يـحدد نوع 
االيـجار ودرجة ونوعية الشراكة ان وجدت ، ومقدار االيـجار . وعلى 

ي الزراعية في منطقة ضوء الـمعلومات اعاله ترسم خارطة حيازة االراض
الدراسة . لـهذه الخارطة اهمية في تتبع وادراك العالقة بين القيمة 
االيـجارية لالرض الزراعية وعوامل التربة وكفاءة نلام الري والبزل 

 والنقل و توزيع السكان . 
وترتبط بنلام الـملكية معرفة االيدي العاملة في الزراعة ،           

 -الـمعلومات عن :ويتطلب هذا توثيق 
 ( اين يقيم اصحاب الـمزرعة ؟1)
( هل يوجد عمال مأجورين ؟ وهل هم دائميون ام موسميون ام 2)

 العمال يومية ؟
 ( هل يـحدث تغيير في عدد العمال خالل الـمواسم الـمختلفة ؟3)
 ( هل العمال مـحليون ام وافدون ؟ ومن اين ؟5)
 ؟ و الـمواسم التي تتناقص فيها ؟ ( ماهي مواسم توافد االيدي العاملة6)
 ( ماهي الـمشاكل الخاصة بااليدي العاملة في منطقة الدراسة ؟ 7)
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ومن الضروري ، في بعض االحيان ، رسم خرائط تؤشر مصادر 
 االيدي العاملة غير الـمحلية لتوضيح العالقات الـمكانية وتفسيرها .

 نظـام الـدورة الـزراعـيـة : - 5
تكتمل دراسة البيئة الريفية مالم يسلط الضوء على طبيعة ال           

الدورة الزراعية السائدة في منطقة الدراسة ، لحصر الـمحاصيل الشائع 
زراعتها وتـحديد اسباب ذلك سواء اكانت طبيعية )توفر الـمياه الالزمة ، 
عناصر الـمناخ ، التربة( أم بشرية )توفر االيدي العاملة ، القرب والبعد 

ن السوق ، توفر طرق النقل ، وضع السوق ونلام الحوافز ( . يؤشر ع
الزوكة النقاط االتية كركائز اساسية ضروري جـمع معلومات عنها ألنها 

 -من عناصر نلام الدورة الزراعية :
)أ( الـمساحات الـمزروعة وغير الـمزروعة ، التركيب الـمحصولي 

وحسب الـمواسم الزراعية .  لالنتا  ، وتوزيعه على االحواض الـمختلفة
 يعني هذا القيام بالدراسة الـميدانية في اكثر من موسم ،

)ب( الـمحاصيل التي تزرع مـحملة على مـحاصيل اخرى كزراعة الفول 
 السوداني مثآل بين اشجار الـموالح ومعرفة اسباب ذلك ،

 ) ( متوسط انتاجية الوحدة الـمساحية من الـمحاصيل الـمزروعة ،
 مصدر التقاوى والبذور و الـمخصبات ، )د(

)هـ(  درجة استخدام الـمكننة في العمليات االنتاجية الـمختلفة ، مع ذكر 
 عدد االالت وانواعها ،
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)و( تـحديد انواع االمراض التي تصيب الـمحاصيل ومواسمها واسباب 
 ذلك )من وجهة نلر الـمزارعين( وكيفية مقاومتها و عالجها ،

ن االنتا  ، هل لالستهالك االـمحلي ام للتسويق الى )ز( الـهدف م
 ،    ل الـمصاحبةمناطق مـجاورة ، ونسبة التسويق وكيفية التسويق والـمشاك

)ح( مـحاولة استخرا  ربـحية الوحدة النقدية الـمستثمرة في كل نوع من 
انواع االستغالل الزراعي في الـمنطقة . يتطلب هذا التعرف بالتفصيل 

ليف زراعة كل مـحصول وتـحليل مقومات انتاجه وكلفتها وسعر على تكا
 بيعه في السوق .

وعلى ضوء الـمعلومات اعاله ترسم مـجموعة من الخرائط ،           
 -مثل :

 توزيع نسبة الزمام الـمزروع الى جـملة الـمساحة في منطقة الدراسة ، -أ
 توزيع الـمساحات الـمزروعة وغير الـمزروعة ، -ب 
 توزيع الـمساحات الـمزروعة بالـمحاصيل الـمختلفة ، -  
تقسيم االراضي الزراعية حسب قدرتها االنتاجية )درجة الخصوبة(  -د 

 ،    و
 تقسيم االراضي الزراعية حسب الـمحاصيل الـمزروعة . -هـ
 نظام الري والبـزل : - 6
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اساسيا   Componentيشكل نلام الري والصرف عنصرا           
ن عناصر النلام الزراعي ، وهو في الوقت نفسه ، يشكل نلاما ثانويا م

Sub-System  كماهو حال نلام الـملكية ونلام الدورة الزراعية و ،
نلام النقل والتسويق . انها نلم تعمل كعوامل تنتج نـمط استعماالت 
االرض في أي منطقة في العالم وكعناصر لنلام اكبر هو النلام 

 الزراعي .
ونبقى مصاحبين الزوكة في رحلته العلمية هذه حيث يشير           

الى ان دراسة نلام الري و الصرف تتطلب معرفة مصدر الـمياه للري 
في منطقة الدراسة )مياه سطحية ، ام جوفية( ، وتتبع كيفية توزيع 
الـمياه على االحواض الزراعية الـمختلفة والذي يتم في الغالب عبر 

روري معرفة اطوالـها ومقاييسها وتوقيعها على الخارطة قنوات وترع ض
ومعرفة مدى كفايتها . وال يستغنى هنا عن الخرائط الكنتورية لتحديد 
درجة سهولة انسياب مياه الري وتـحديد مواقع مـحطات الضخ وفتحات 

 الري وكل ما يتعلق بشبكة الري والبزل .
ع الـمياه يعرف بـمناوبات ويتبع في العادة نلام خاص في توزي          

الري )الـمراشنة( التي تهدف ضمان عدالة توزيع الـمياه على الزراعات 
الـمختلفة و وصولـها بالكميات الكافية واالوقات الـمناسبة دون اسراف 
وتبذير مؤذ . لذا مهم جدا معرفة تفاصيل عن نلام الـمناوبات في 

اسم الزراعية . وطبيعي ان السقي في منطقة الدراسة خالل مـختلف الـمو 
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تتباين حاجة الـمزارع الى الـمياه حسب نوع الـمحصول وخصائص التربة 
وسمات العناصر الـمناخية . وعند تقسيم منطقة الدراسة الى نطاقات 
حسب درجة كفاية مياه الري يوقع ذلك على الخارطة تعزز اصالة 

 البحث وتضفي عليه قيمة تطبيقية .
دراسة حالة الصرف )البزل( تتبع شبكة الـمبازل في  تتطلب           

،  منطقة الدراسة وتـحديد طبيعنها )مصارف مكشوفة ، مغطاة
، وتوقيعها على الخارطة وتتبع الصلة بينها والتنليم الكنتوري مقاييسها(

في الـمنطقة ، وتـحديد مواقع مـحطات الصرف وااللـمام بطاقة تصريفها 
رطة تعرض كفاية نلام الصرف في منطقة . ومهم جدا ان ترسم خا

الدراسة . وبـمقارنة خارطتي نلام الري و نلام الصرف يصل الباحث 
الى نتائج جيدة توصل الى تقديم مقترحات عملية لتحسين الوضع 

 الغذائي في الـمنطقة . 
 مـعـلـومـات تكـميـليـة : - 7

لـمدينة تربية لعل من ابرز ما يـميز بيئة الريف عن بيئة ا          
الحيوانات الداجنة في الـمنازل ، اضافة الى وجود حقول خاصة بتربية 
انواع معينة من الثروة الحيوانية . ومن الضروري ان تـجمع معلومات 
عن الثروة الحيوانية موضحة انواعها ، عددها والغرض من تربيتها . 

صادر تغذيتها و وعندما تربى الحيوانات باعداد كبيرة من الـمهم تـحديد م
مدى تباينها خالل مواسم السنة وبين السنين . وفي كلتا الحالتين ، فان 
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. لي اضافي أمر يـجب االنتباه اليهتصريف الـمنتو  واعتماده كمصدر ما
وال تكفي معرفة عدد الحيوانات وقت الدراسة بل يفترض معرفة تطور 

 اعدادها وانواعها خالل فترة زمنية )سنة فاكثر( . 
اضافة الى الزراعة ، تقوم الكثير من االسر الريفية           

بصناعات حرفية او غذائية داخل منازلـها ، وهذه قد ال تكون حصرا 
على الـمجتمع الريفي ، فاالسر الـمنتجة موجودة في الحضر ايضا ، 
الفرق في نوعية الـمنتو  . وتسليط الضوء على كل ما ينتج في 

اتج عن استثمار الـمتوفر في بيئتها الـمحلية يـجب ان الـمجتمع الريفي ون
يشمل في الدراسة الـميدانية وان يكون له تفسيره ألهميته ولتأثيره 
الـمباشر على الـمستوى االقتصادي واالجتماعي والحضاري في االقليم ، 

 وبالتالي الـمدينة .
أثيره وكجزء من نلام الحياة في الـمجتمع الريفي ، وله ت          

الكبير عليه ، وجود نلام تعاوني في االنتا  او التسويق او في توفير 
مستلزمات االنتا   . وال يـمكن اغفال اثر وجود مياه صالحة للشرب 
والطاقة الكهربائية ، واالسواق الـموسمية او االسبوعية ، او اتباع عرف 
اجتماعي ذي عالقة باالنتا  )مصدات الرياح ، تدفئة بعض 

محاصيل ، وسائل مقاومة تعرية التربة ، معالجة انتشار القصب الـ
والبردي ( ، كل هذه مهم جدا ان يسلط عليها الضوء ومعرفة درجة 

 تاثيرها على مـجمل العملية االنتاجية في الريف .  
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الـمطلوب دراسـة الريف كنلام بيئي متكامل له خصائصه الـمميزة ،  
م الحضري التابع له . هذا الـمنهج وتاشير درجة انفتاحه على النلا

في الدراسة و التحليل يساعد كثيرا في  System Approachالنلامي 
فهم التباين البيئي الـمكاني ، و بالتالي ادراك الـمنلور الجغرافي للعالقة 
بين االنسان  و سطح االرض . وعند استيعاب البيئة الـمحلية بهذه 

قد اخذت مسارا علميا تطبيقيا يـخدم  الصيغة تكون دراساتنا الجغرافية
 الـمجتمع ويسهم في تطوره حضاريا وتقدمه علميا .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم    
 الثاني عشرالفصل         
 دراسـة   الـمـعـامـل و الـمـصــانـع  مــيدانـيــا  

 
 الـمـقـدمـة : - 1

ة خاصة ، فالكثير قد زار لزيارة الـمعامل و الـمصانع جاذبي          
االرياف و الـمدن ، وعانى من مشاكل النقل ، ولكن الدخول الى معمل او 
مصنع فهو أمر جديد كليا على الكثيرين  . وليس الـهدف من زيارة 
الـمصنع مشاهدة االالت والـمكائن و العمال اثناء العمل ، بل اكتساب 

بـمجملها اجابات السئلة  معرفة مـجموعة من الـمعلومات التي  قد تشكل
تدور في الذهن بين الحين واآلخر او تناقش في الصف من اكثر من 
موضوع منهجي دراسي  . وترتبط دراسة الصناعة بشكل مباشر باجراءات 
الـمقابلة واالستبيان ، تكملها الـمالحلات الدقيقة التي قد تعزز كتابات 

 الطلبة و بـحوثهم .
أن يكون الـهدف من الزيارة واضحا لجميع  ومن الضـروري            

الطلبة ، وان تكون التكليفات الـميدانية مـحددة لكل مـجموعة ، وتعد الزيارة 
ناجحة عندما ترتبط باختبار فرضية بـحثية سبق دراستها في الكتب 
الـمنهجية ، أو عدت من خالل الـمناقشات التي تسبق الزيارة . وفي الواقع 

حثية في مـجال الصناعة كثيرة ، منها ما  يتعلق بالـمواد ان الفرضيات الب
االولية او العمال او السوق او الـموقع  او االفاق التقنية ، او تاثيرات 
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االجتماعية و مشاكل التحضر و  -الصناعة على التنمية االقتصادية 
 البيئة و غيرها . فبتعدد الزوايا التي يـمكن النلر من خاللـها الى الصناعة
، وبـما أن لكل زاوية العديد من النلريات و االفتراضات ، فقد تنوعت 

 موضوعات الصناعة واتسع رحبا مـجال الدراسة والتقصي و االختبار .
وباالمكان توزيع الطلبة الى مـجموعتين ، تؤيد االولى نلرية             

باسبوع مثآل )أو فكرة معينة( و الثانية تعارضها ، ويكون هذا قبيل الزيارة 
، وتعاد الـمنالرة بين الـمجموعتين على اثر الزيارة حيث تقوم كل 
مـجموعة بـجمع معلومات تدعم  نلريتها وتدحض الفرضية االخرى . في 
هذه الحالة تكون الزيارة مشوقة و مفيدة في اكثر من جانب واحد ، في 

ـحاججتها مـجال : جـمع الـمعلومات ، اختبار فرضية ، مناقشة اراء و م
فكريا ، تنليم العمل الجماعي ، االنتباه الى آراء و مواقف اآلخرين و 
مناقشتها . وتكون كل مـجموعة مسؤلة عن تنليم االسئلة التي توجهها 

 سواء من خالل الـمقابلة ام االستبيان . 
 بعض الـمقـترحـات للدراسة الـميدانية : - 2

لجغرافيا الى انه عند  زيارة مصنع يؤكد مرجع اليونسكو لتعليم ا          
ما يـجب ان ينتبه الطلبة الى النقاط االتية ويـقوموا بـجمع الـمعلومات 

 -عنها:
( وسائط النقل الـمستخدمة لنقل 2( طبيعة الـمواد الخام و مصدرها ، )1)

( مصدر القوة )الطاقة( الـمستخدمة 3الـمواد الخام ، ولنقل الـمنتو  ، )
( معلومات عن العمال من حيث العدد 4ئن واالالت ، )لتشغيل الـمكا
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( سنة التأسيس و 6( مساحة الـموقع الصناعي ، )5واماكن سكناهم ، )
( هل هذه 8( هل كان الـمصنع في موقع آخر غير هذا ، )7التشغيل ، )

 الصناعة في توسع ام ال؟
( فيرى ضرورة تهيئة االمور مع Jones 1968اما جونز )           

دارة المعمل او الـمصنع قبل الزيارة ، وان تكون اسئلة الطلبة معنية ا
بالـمواد االولية ، الوقود ، النقل ، الـمبيعات ، موقع الـمصنع واسباب 
اختياره ، عدد العمال وجنسهم ، رحلتهم اليومية من السكن الى العمل ، 

لف االمر  مع تركيبة نقابة العمال في الـمصنع ، االجور وغيرها . وال يـخت
اماكن ومواقع التعدين واستخرا  االحجار والـموانيء و الـمطارات . 
ويفضل جونز ان يقوم الطلبة بتسجيل االجابات من خالل الـمالحلة و 
ما يسمعوه من اجابات . كما يرى ضرورة وجود خارطة توضح موقع 

 الـمصنع والعوامل الـمساعدة الختياره .
انج تفيد في تفسير اختيار  25000 \ 1ياس ان خارطة بـمق          

( ، ويشير الى   67Wallwork  19موقع الـمصنع حسب راي وولورك )
اهمية دراسة تاريخ الـمصنع واالماكن التي كان فيها واسباب انتقاله منها 
والعوامل الـمؤثرة على نـموه واختيار موقعه . واستنادا على هذا ، فان 

، مياه ، مواد اولية خاصة هي مـحور االسئلة  حاجة الـمصنع الى اراضي
التي يبحث الطلبة عن اجابات عنها . كذلك عليهم معرفة وسائط النقل 
الـمستخدمة ، ومالحلة وجود اراض خالية او مهملة )بعد استخدامها( في 

 الـموقع . 
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 نـمـاذج السـتبيانات مـيدانية : - 3
لـمعلومات الـمبينة في ادناه عند اعتمد عبد العزيز مـحمد حبيب ا          

 -( :1980دراسته العالقة بين الطاقة الكهربائية والتنمية في العراق )
 ( اسم مـحطة توليد الطاقة الكهربائية وتاريخ تأسيسها .1)
مـحافلة ، الـمسافة الفاصلة عن  -قضاء  -( موقع الـمحطة ، ناحية 2)

ها . وجود تسهيالت نقل )سكك اقرب مدينة ، طبيعة الـمنطقة التي تقع في
غاز( ،  -طرق( ، وجود مصادر طاقة طبيعية قربها )نفط  -جداول  -

نوع الوقود الـمستخدم ، مصدره ، وسيلة نقله ، في حالة نقله باالنابيب 
طولـها وقطرها ، توفر مـجاالت خزن للوقود ، حجمها والـمدة التي تكفيها ، 

الى التصفية ، وهل تستخدم ابرا   طبيعة الـمياه في الـموقع وحاجتها
التبريد ، تصريف الفضالت ، طبيعة الـمداخن وتـجهيزها  بـمصفاة ، 

موقع مساحة الـمحطة ومدى كفايتها للتوسع الـمستقبلي ، اختيار الـ
 .واسبابه

( معلومات عن وحدات االنتا  وانواعها وكمية الطاقة الـمنتجة للعمل 3)
االنتاجية حسب االشهر ، امكانية االستفادة االساسي و لطاقة الذروة ، 

من الـماء الساخن بعد استخدامه في تبريد الـمكائن ، معوقات االنتا  ، 
تسويق االنتا  ومواقع االسواق . مصادر القوة العاملة ونوعيتها الـمهنية 

 وكفايتها الدامة العمل .
زيع ( بتحليل للتو 1986وقام خليل حسن رهك الزركاني )          

الـمكاني للصناعات النسيجية في العراق مستفيدا من الـمعلومات التي 
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جـمعها مـيدانيا عن طبيعة القوة العاملة في هذه الصناعات ليستفيد منها 
 -في تقييم كفاءة التوزيع :

( الحالة االجتماعية للـمبحوث ، عـمره وجنسه ومهنته ، مكان والدته و 1)
رته التي يعيش معها في دار واحد مصنفين سكنه الحالي ، عدد افراد اس

حسب العمر وصلة القربى و الـمهنة و الـمستوى التعليمي ، توفر الـمراكز 
 التعليمية قرب موقع الـمصنع .

( تاريخ العمل في هذا الـمصنع ، العمل الذي سبقه ، مقدار الدخل قبل 2)
بب العمل العمل في الـمنشأة هذه ، بعدها ، مصادر الدخل االخرى ، س

 قريب من موقعها ( . -استقرار  -سكن  -في هذه الـمنشأة )راتب اعلى 
( امتالك االجهزة والـمعدات الكهربائية و الـمنزلية قبل وبعد العمل في 3)

 الـمنشأة .
( عمل الزوجة ، واسباب عملها او رفض عمل الـمرأة ، التسهيالت 4)

والرضا في عمل الـمرأة ، الـمشاكل التدريبية الـمقدمة للمرأة ، درجة القناعة 
 التي تعيق عملها .

( واسطة النقل الـمستخدمة لالنتقال من السكن الى العمل ، تكاليف 5)
 النقل .

( توفر مرافق خدمية اجتماعية في موقع السكن ، موقعه من مقر 6)
 العمل .

 ( توفر مستلزمات االمان والسالمة في العمل .7)
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عودة الى العديد من االطاريح والرسائل التي درست باالمكان ال          
التوزيع الـمكاني للصناعات وحللت اسباب االختيار و درست النتائج 
الـمترتبة على ذلك من ايـجابيات و سلبيات مباشرة وغير مباشرة . وان لم 
يكن جـميعها قد استخدم االستبيان والـمقابلة فمعلمها قد فعل وترك نسخة 

 االستبيان في نهاية البحث لالطالع واالستفادة والتقييم .من استمارة 
كما يـمكن القيام باالستبيان عند مسح استعماالت االرض الحضرية 
واجراء الـمقابالت في القطاعات )النطاقات( الصناعية في الـمدينة واسباب 

 اختيار مواقعها وطبيعتها وعالقاتها االنتاجية والتسويقية و البيئية . 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم           
 الفصل الثالث عشر

 دراسـة النـقـل والـمـرور مـيدانيــا
 

 الـمـقـدمــة : - 1
يـمثل النقل شريان الحياة سواء في الـمدينة ام في الريف ، فهو           

ينقل السلع من الـمنشأ الى السوق ، وينقل الناس لـمختلف االغراض 
اليومية . بدون نقل ، الحياة ألن الـمدينة تعتمد في غذائها على الحياتية 

الريف ، واالخير يعتمد على الـمدينة في السلع الـمنتجة ، وهذه ال تستغني 
 عن منتوجات الـمدن االخرى واسواقها ، وهكذا .  

ولـمعـرفـة أثر النقل على حياتنا اليوميية ، لنتصور ، ولسـبب ما  ،  
اسطات النقل بـجميع انواعها اـمدة اسبوع واحد فقط في منع استخدام و 

الـمدينة أو القرية التي نقطنها . الـمدن قد توسـعت بشكل جنوني بتوفر 
وسائط نقل سريعة ، وبسبب التقدم الحاصل في النقل فصل مكان العمل 
عن السكن ، وبسببه اصبح التخصص في العمل واالنتا  تفصيليا دقيقا 

. في االعمال الكتابية والـمهنية(ا  الصناعي ام الزراعي ام )سواء في االنت
ولـهـذا السبب يكون االستغناء عن خدمات اآلخرين جـميعا في آن واحد  
انتحار بطيء ، وما الحصار )االقتصادي والعلمي( اال  قتل عن عمد 

 لشعب كامل مع سبق االصرار . 
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(  X - ayورة باالشعة )تشابه دراسة النقل في الـمدينة أخذ ص          
لـمعرفة طبيعة قنواة االتصال وجريان الدم بين مـختلف اجزاء الجسم الواحد 
، لتحديد اماكن تصلب الشرايين ، مناطق الضغط الـمنخفض ، اسباب 
الصداع وااللم في نقاط معينة ، وعوامل الخدر والتنمل في اجزاء اخرى .  

. ح ما افرزه، ليتنفس و يتغذى ويطر فالجسم بكامل خالياه يـحتا  الى الدم 
والـمجتمع بكامل قطاعاته وافراده صغارا وكبارا يـحتاجوه وال يستغنون عنه 

 ابدا . 
ألهمية النقل في حياة الـمجتمعات والشعوب وتعالمها فقد           

تنوعت الدراسات ذات العالقة واصبحت قاسما مشتركا بين مـختلف 
مة ، وقد حولت دراسات النقل العديد من االختصاصات الدقيقة والعا

الى الحالة الحركية  Staticالتخصصات العلمية  من الحالة الساكنة 
وبهذا جعلتها تطبيقية في منهجها وتـخطيطية في  Dynamicالدينامية 

منلورها  ، مـما ادى الى ازدياد الفائدة منها واتساع مـجال خدماتها 
التحليلية التي  لعلمي وتقدم التقنياتلـمجـتمعها ، وبالتالي تطورها ا

. فتطور تقنيات النقل مفتاح لتطوير مرافق الحياة الـمختلفة و تعتمدها
تقدمها . وتعد سهولة الوصول الى الخدمات العامة )باعتماد النقل العام( 
مؤشرا اساسيا  عند تقييم كفاءة هذه الخدمات وجدية الـمسؤلين عنها في 

 خدمة ابناء جلدتهم .
استنادا الى ما ذكر في الفقرات اعاله ، فان دراسة النقل ميدانيا           

أمر يـجب أن يتدرب عليه طلبة الجغرافيا ، وان يستوعبوا بعمق صلته 
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بكل مرافق الحياة اليومية ، وبكل مايدرسوه من موضوعات في فروع 
متنوعة ، وال الجغرافيا . ولـهذا السبب فان وسائل الدراسة الـميدانية عديدة و 

يكفيها فصل واحد في كتاب مثل هذا . فقد تدرس شبكة النقل من خالل 
قراءة الخرائط وتـحليل االنـماط الخطية فيها احصائيا ، وقد يتم الـمسح 
الـميداني من خالل الـمالحلة والتسجيل العددي الـمباشر ، أو مسح آلي ، 

. وفي جـميع االحوال وقد ياخذ شكل استبيان مكتوب ، او مقابلة قصيرة 
تبقى الخارطة رفيق الباحث وجامع الـمعلومات ، مضافا اليها ساعة دقيقة 

 ألرتباط تدفقات الـمرور والنقل بوحدتي الزمن و الـمكان .
 الدراسة الـمكتبـية للـنقل : - 2

أول ما يـجب ان يتعلمه الطالب في الثانوية هو التاشير على           
ط النقل بين الـمدن في االقليم والدولة . وان ال يكون الخارطة ورسم خطو 

هذا من خالل اجباره على حفظ اسماء الـمدن على طول طريق يربط 
بغداد بالبصرة ، مثآل ، بل ارتباط حياة هذه الـمستقرات البشرية بهذا 
الطريق . وتكتمل الصورة عندما يطلب منه تـحديد عدد الطرق التي تربط 

من مدن االقليم و تفسير ذلك على اساس حجم بين كل مدينتين 
الـمستقرات ومواقعها الجغرافية . ان رسم مـخططات شبكات النقل وتـحليل 
انـماطها وتفسيرها  يوصول الى فهم العالقات الـمكانية ضمن منطقة 

 الدراسة  .
ومن الضروري ان يتعود الطلبة على قراءة مصفوفة الـمسافة بين  

مكان ، في مستويات دراسية متقدمة نسبيا ، اعطائهم الـمستقرات . وباال
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فكرة عن التحليل الكمي لشبكات النقل ، و جـمع معلومات عن عدد 
مركبات النقل العمومي العاملة بين هذه الـمستقرات لتحليل انـماطها . 
ويستمر العمل الـمكتبي باعتماد نـماذ  احتمالية عن تفاعل هـذه 

رفة  قيم مـتغيري الـمسافة الفاصلة بينها وحجمها الـمستقرات مع بعض بـمع
 الجاذبية( . -السكاني  )قانون التفاعل 

ان الحديث عن عقد النقل وساعات الذروة وما يصاحبهما من           
مشاكل ، ومقارنة ذلك مع مشاكل النقل في الضواحي واالطراف ، او مع 

الـمجتمع اليومية .  الريف تشحذ ذهن الطلبة وتدفعهم للتفكير بـمشاكل
ومن الضروري ان يكون هذا النقاش قبيل الخرو  الى الـميدان ليولد 
حوافز لتلمس الـمشكلة شخصيا وقياس حجمها ، و تقديم مقترحات 

 لـمعالجتها . 
 مـسـح شـبكة  النقل و تدفقات الـمرور : - 3

ن يستعرض مايكل بروتن في الفصل الثاني من كتابه الـمعنو           
"مدخل لتخطيط النقل" ، سياقات الـمسح الـميداني للنقل العتماده كارضية 
يستند عليها التخطيط ، ويؤكد ان برمـجة عملية جـمع البيانات 
والـمعلومات يـجب ان تكون دقيقة وحذرة . ويـحدد ثالثة اهداف للمسح 

 -الـميداني ، هي :
 )أ( تعيين اماكن بداية الرحالت وانتهائها ،

 تـحديد العوامل الـمؤثرة على تولد الرحالت ،   و)ب( 
 ) ( تـحديد اهم "قـنوات" الحركة و الـمرور .
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يبدأ الـمسح بتحديد منطقة الدراسة التي يتم ضمنها العمل الـميداني  
وجـمع الـمعلومات الضرورية عن استعماالت االرض الحالية والـمتوقعة 

تي تنشأ خار  منطقة الدراسة مستقبآل ، ونـمط الرحالت ، والرحالت ال
وتنتهي بها او تـمر عبرها . ويـحدد بروتن ثالثة عوامل يـجب ان تؤخذ 

 -بالحسبان عند تـحديد منطقة الدراسة :
الريفية التي تولد رحالت منتلمة للمركز  -( االطراف الحضرية 1)

 الحضري ،
 ( التوسعات الحضرية الـمحتملة للمناطق الحضرية قيد الدرس ،2)
( تـحديد خط الـمحيط الخارجي لـمنطقة الدراسة على اساس اطراف 3)

التي تتجمع فيها حركة النقل في عدد قليل  اقليم الـمنطقة الحضرية   
 من الطرق .

في الـمرحلة الثانية تقسم منطقة الدراسة الى مناطق مرورية ،  
خيرة الى ويقسمها الى صنفين : خار  منطقة الدراسة ، داخلها . ويقسم اال

 نوعين : مناطق مركزية ، واخرى ال مركزية .
عموم مساحة القطر   External Zonesتشمل الـمناطق الخارجية 

، القريبة من منطقة الدراسة بشكل خاص التي تولد تدفقات مرورية مهمة 
تـجعلها مناطق مرورية قائمة بذاتها . وعند تـحديد الـمناطق الداخلية يؤخذ 

ئق الطبوغرافية كاالنهر و القنوات وخطوط السكك الحديدية بالحسبان العوا
، اضافة الى التجمعات الـمرورية الطبيعية . تقسم هذه القطاعات بدورها 
الى نطاقات رئيسية والى نطاقات ثانوية على اساس استعماالت االرض 
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السائدة . وال يغفل أي تقسيم سابق جرى استخدامه ألغراض جـمع 
علومات االساسية ، خاصة عندما تستخدم هذه الـمعلومات البيانات و الـم

ألغراض التحليل والتفسير . ولـما كانت حركة الـمرور مرتبطة بالسكان 
فمن الضروري ان تكون الوحدات االحصائية الرسمية اساسا لتحديد 
الـمناطق الـمرورية لتوفر الـمعلومات عن السكان فيها . وتكون عادة 

ة في مرحلة استخرا  معدالت تولد الرحالت اصغر الـمناطق الـمروري
مساحة من تلك لـمرحلة توزيع الرحالت . السبب في هذا ان الـمعدالت 
الـموثوق بها تتطلب ان تكون استعماالت االرض متشابهة في الـمنطقة ، 
 كذلك حال االسر الـمتشابهة في خصائصها الديـموغرافية او االقتصادية .

 -روتن اربعة انـماط من الرحالت ، هي :ؤشر بي           
خارجية ، او الرحالت النافذة التي تـخترق منطقة  -( خارجية 1)

الرحلة ونهايتها خار  حدود  ربلقف ، حيث يكون منشأ   4ؤ5الدراسة
توقف في  منطقة الدراسة  ، وهي على نوعين : االولى يـحدث فيه 

 الـمنطقة ، والثانية بدون توقف .
ت وتنتهي ضمن حدود منطقة داخلية ، تبدأ الرحال -خلية ( دا2) 

 .الدراسة
     
  -خارجية               
 داخلية   داخلية -داخلية              
 خارجية                     -خارجية           
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 خارجية  -داخلية                   
الـمحيط الخارجي داخلية ، وهي رحالت تنشأ خار  حدود  -( خارجية 3)

 وتنتهي داخلها . لـمنطقة الدراسة 
خارجية حيث تنشأ الرحالت من داخل منطقة الدراسة  -( داخلية 4)

 وتنتهي خارجها .
 Ring Roadsلـهذا التصنيف اهمية في تـحديد الحاجة الى طرق حلقية  

 ال تـمر بـمركز الـمدينة او أي جزء مركزي فيها .
لتدفقات الـمرور ونلام النقل في الـمدينة يقترح ومن اجل القيام بـمسح  

 -بروتن الوسائل االتية :
الـهدف من استبيان الساكنين في )أ( اسـتتبـيان األسـر و السـاكـنيـن : 

منازلـهم هو جـمع حقائق رئيسية عن الرحالت التي يقومون بها في االيام 
ـحتويه مـحيطها االعتيادية من االسبوع داخل الـمدينة واقليمها الذي ي

الخارجي  . توفر مثل هذه الـمسوحات معلومات عن نـمط السلوك الـمتبع 
والرغبة التي تتم فيها حركة الرحالت الحالية ، وتستخدم هذه الـمعلومات 
للتحليل مع بيانات عن استعماالت االرض والدراسات االقتصادية لغرض 

 التنبؤ بنمط الرحالت مستقبآل .
نـمط الرحالت التي يقوم بها الفرد سلوكه ، فالسفر  يعكس           

صفة وعادة كغيرها تتكرر بنمط معين . اضافة الى هذا ، تتشابه عادات 
السفر لـمختلف االفراد من ناحية غايتها كتلك للعمل او للتسوق او 
للترويح ، لذا فالعينة تفي بالغرض دون الحاجة الى مسح شامل . ومن 
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مـمثلة لـمجتمعها يـجب ان يشابه التوزيع الجغرافي  اجل ان تكون العينة
لالفراد الـمشمولين بالـمسح بالنسبة ذاتها التي يتوزع بها مـجموع مـجتمع 
الدراسة . ويعتمد حجم العينة على حجم السكان الكلي في منطقة الدراسة 
وعلى درجة الدقة الـمطلوبة ، وفي بعض الحاالت على الكثافة السكانية . 

بروتن جدوآل لحجم العينة مقارنة بـحجم منطقة الدراسة ، مـحددا عرض 
مستويين للعينة . عندما يكون هدف الدراسة التوصل لـمقترحات بعيدة 
االمد فيستعمل حجم العينة االدنى . اما ان كان الـمطلوب تـحقيق اكبر 

 قدر من الدقة والثقة فيستعمل حجم العينة الـمقترح في الجدول .
 تمع الدراسة حجم مـج

 )بااللف(
 حجم العينة الـمـقترح
 وحدات سكنية

 الحجم االدنى للعينة
 وحدات سكنية

 10من  1 5من  1  50اقل من 
 20من  1 8من  1 150 - 50
 35من  1 10من  1 300 - 150
 50من  1 15من  1 500 - 300
 70من  1 20من  1 1000 - 500

 100من  1 25من  1 اكثر من مليون 
 
يتم اختيار وانتقاء االسر عن طريق القوائم الـمتوفرة عن مـجموع           

االسر في الـمنطقة ، ويـمكن اختيار عينة من االبنية السكنية الـمستخدمة 
من قبل اكثر من اسرة كافنادق و النزل من قائمة ضرائب العقار .  
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حديد والختالف هذا النوع من السكن عن السكن االعتيادي وصعوبة تـ
الوحدات السكنية ضمن كل مبنى فتستعمل طريقة مـختلفة وهي تسجيل 
عناوين جـميع االبنية السكنية كالفنادق و النزل ثم اجراء فحص موقعي 
لتحديد عدد الوحدات السكنية في كل مبنى ويتم اختيار عينة االسر حينئذ 

 بـموجب نتائج الفحص الـموقعي .
ستبيان معلومات عن : عنوان السكن ، توثق في استمارة اال          

حجم االسره ، التركيب النوعي للساكنين ، عدد االشخاص الفعالين 
اقتصاديا ، نوع العمل ومكانه ، عدد الـمركبات التي تـمتلكها االسره ، 
الـمستوى التعليمي ، ومستوى الدخل ، معلومات عن اوقات الرحالت في 

غالب يستبعد السؤال مباشرة عن مستوى اليوم السابق لالستبيان  . وفي ال
دخل االسره وذلك لتردد الكثيرين في االجابة بصدق و دقة . ويتم تقدير 
مستوى دخل االسرة بعد معرفة عدد الـمركبات التي تـملكها ، نوع العمل 

 الذي يـمارسه افرادها ، ملكية السكن و هكذا .
في سن الخامسة فاكبر  اما الـمعلومات الـمطلوبة عن االفراد          

التي تـخص جـميع الرحالت التي قاموا بها خالل االربع والعشرين ساعة 
الـماضية ، اضافة الى الـمعلومات االخرى ، هي : العنوان الدقيق لـمنشأ 
الرحلة ونهايتها ، الزمن الـمستغرق فيها ، غاية الرحالت ، نوع واسطة 

ت الى : الى مكان العمل ، النقل الـمستخدمة . وتصنف اغراض الرحال
الى الـمدرسة او الكلية ، اثناء العمل وألغراضه ، ذات صفة اجتماعية ، 
الغراض الترفيه والرياضة ، لالنتقال الى اماكن السفر العمومي )لركوب 
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قطار او طائرة( . اما اهم انواع وسائط النقل التي يـمكن تـمييزها  فهي : 
لعربة الخاصة ، سائق عربة بضائع ، سائق العربة الخاصة ، راكب ا

راكب دراجة بـخارية ، راكبي القطار او الحافلة او سيارة االجرة ، 
الدراجات الهوائية ، الـمشاة ، ويـمكن استبعاد االنواع حسب متطلبات 
الدراسة . وفي حالة عدم تـمكن جامع الـمعلومات من اجراء الـمقابلة في 

ة فتكرر الـمـحاولة في اليوم التالي . وان تعذر اليوم الـمحدد لالسره الـمعني
ذلك ايضا يـجب قطع االتصال ومـحاولة زيارتها بعد مرور اسبوع عن 

 الـموعد االصلي للـمقابلة .
لـمسح الرحالت من صنف : )ب( مـسـوحـات الـمحـيط الخـارجـي : 

 -داخلية يعتمد سبيلين : -خارجية ، و خارجية  -خارجية 
: توزع البطاقة البريدية الـمثبت  واسطة البطاقة البريديةالـمسح ب 1))

عليها عنوان االجابة والطابع عند نقاط تقع على الـمحيط الخارجي لـمنطقة 
الدراسة . تـحتوي البطاقة استمارة االستبيان التي يقوم الـمسافر بـملئها ، 
ومن الضروري توضيح هدف الدراسة والجهة الـمسؤلة عنها . في هذه 
البطاقة تسجل معلومات عن منشأ الرحلة ومنتهاها ، نوع العربة . اما 
وقت توزيع البطاقة وموقعه واتـجاه الرحلة فيثبت مسبقا من قبل جامع 
الـمعلومات قبيل تسليم البطاقة . تتطلب هذه الطريقة عددا قليال من 
العدادين وال تسبب اال ادنى درجة من عرقلة للمرور . تتراوح نسبة 

(  من مـجموع البطاقات الـموزعة ، اضافة %50 - 10ستجابة بين )اال
 الى احتماالت االنـحياز . 
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تـختار عينة من االشخاص الذين يقومون  ( الـمقابالت الـمباشرة :2)
بالرحالت ويستعملون الطريق ، ويقوم جامع الـمعلومات بتوجيه االسئلة 

ن االستمارة معلومات عن وتسجيلها في االستماره الـمعدة مسبقا . تتضم
اليوم ، الوقت ، الـموقع ، معلومات تشخيصية اخرى عن العينة وعن نوع 
الـمركبة ، عدد الراكبين )تسجل هذه الـمعلومات اثناء اقتراب الـمركبة من 
نقطة الـمسح( . تتم بعدها توجيه االسئلة الى سائق الـمركبة عن منشأ 

مات تفصيلية عن الرحالت التي تتم الرحلة ومكان نهايتها ، وتسجل معلو 
داخل منطقة الدراسة كاسم الطريق ورقمه او التشخيص بداللة بارزة كاسم 
سوق معروف او شركة . اما االماكن التي تقع خار  الـمحيط الخارجي 
فيكفي تثبيت اسم البلدة او الـمدينة او الـمحافلة . وقد يسأل السائق عند 

حتماالت التوقف في النقطة الوسطية والغاية اختراقه منطقة الدراسة عن ا
 من التوقف . 
بانشغال جامع الـمعلومات باالستبيان يقوم من يساعده بتسجيل            

عدد العربات الـماره من كل نقطة في استمارة اخرى ، ويـخصص وقت 
( دقيقة لكل تسجيل . يعاد بعد ذلك التسجيل بغض 30 - 15بين )

ت السابقة . تستغرق فترة الـمسح اليومي على الـمحيط النلر عن التسجيال
الخارجي حوالي ستة عشر ساعة يوميا لكل نقطة من نقاط الـمسح ويكون 
ذلك من الساعة السادسة صباحا الى العاشرة مساء ، ويتم تشغيل نقاط 
الـمسح بواسطة وجبتين من العاملين . وكقاعدة عامة يتمكن كل شخص 

حوالي ثـمانين عربة خالل الساعة الواحدة ،  من تسجيل معلومات عن
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ويتطلب االمر اثناء العملية تواجد شرطي مرور لتنليم الـمرور في نقاط 
الـمسح وااليعاز الى العربات الـمنتقاة بالتوقف وذلك بتوجيه من الـمشرف 

 على موقع الـمسح .
  )ج ( مـسح تسهيالت  النقل الـمتوفـرة :

قل الـمتوفرة في نلام النقل مـحتويات طرق يشمل مسح تسهيالت الن  
الـمرور الرئيسية وشبكة النقل العام وتـحديد مستوى الطلب و العرض 
الحالي الماكن وقوف العربات وحجم الـمرور والزمن الـمستغرق للرحالت . 

ها من تستخدم هذه الـمعلومات في مرحلتي توزيع الرحالت و تعيين مسالك
 نقل مراحل عملية تـخطيط ال

يتم التركيز في مسح نلام شبكة النقل  ( مسح الطرق الرئيسية : 1)
وخواصه العمرانية على الطرق الرئيسية فقط بسبب حجم العمل الكبير 
الذي يتطلبه الـمسح . تـحدد خواص الطرق الرئيسية التي تشمل بالـمسح 

. كذلك من الناحية الوليفية وعلى الـمستويات الـمحلية واالقليمية والقطر 
تدرس طبيعة وكثافة االبنية واالنشاءات الـمجاورة لشبكة النقل . ويهتم 
بعدد ومدى الـمداخل الـمتفرعة من شبكة الطرق الرئيسية اضافة الى 
معلومات عن عرض مـحـرمات الطرق ونوع تنليم الـمرور ومدى الرؤية ، 

على  و وضع فضاءات التقاطعات وطاقتها االستيعابية ، في التقاطعات
 وجه الخصوص .

ان عملية تـحديد شبكة النقل العام اصعب قليال ( مسح النقل العام : 2)
من تـحديد شبكة الطرق . يتواجد في الـمناطق الحضرية الكبيرة خدمات 
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السكك الحديدية وحافالت النقل العام ، اما في الـمناطق االصغر حجما 
 . فيكون النقل بالحافالت اهم وسائط النقل العام

تتحدد بسهولة مسارات وجداول شبكة النقل بالسكك الحديدية ،           
اما طاقتها الخدمية فيصعب تـحديدها اال عن طريق الدراسة الـميدانية و 
تعاون الـمعنيين بالسكك والنقل العام . اما مسح النقل بالحافالت فاصعب 

ف الحافالت نسبيا ويتطلب جـمع معلومات عن مساراتها الرئيسية ومواق
 والزمن الـمستغرق في كل رحلة .

يـجري مسح حجم الـمرور في الـمحيط ( مسح حجم الـمـرور :  3)
الخارجي و الداخلي، وفي خطوط الفصل او في أي موقع يرى الباحث 
انه يساعد في تاشير نـمط مسارات الـمرور حسب مـختلف فصول السنة 

 ت االلية او البشرية )يدويا( .وااليام واالوقات . وتستخدم اما العدادا
تعتمد العالقة بين زمن الرحلة وسرعة الحركة  ( مسح زمن الرحلة : 4)

كاساس لتقييم مستوى الخدمة التي يقدمها نلام النقل . وهناك طرق عدة 
لذلك ، ولكن يعتقد بروتن ان اكفأها هي طريقة الـمراقب الـمتحرك الذي 

 -يقوم ب :
ختبار لطريق مـحدد الطول وفي االتـجاهين ، مع )أ( قيادة عربة ا     

 السير وضده .
 )ب( حساب عدد الـمركبات القادمة عكس اتـجاه حركته .    
) ( حساب عدد الـمركبات التي تتجاوزه او تسبق مركبته باالتـجاه     

 نفسه ، كذلك الـمركبات التي تتحرك باالتـجاه نفسه .
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فق الـمروري لكل دقيقة ، ويشير الى ويورد بروتن معادلة لحساب التد 
 ضرورة تكرار الـمسح لست مرات قبل تطبيق الـمعادلة .

تتطلب عملية التخطيط للنقل معرفة  ( مسح اماكن وقوف الـمركبات : 5)
معلومات تفصيلية عن : الـموقع الجغرافي والنوع والطاقة االستيعابية 

الـمنطقة الـمركزية  والخواص التشغيلية الماكن وقوف الـمركبات ضمن
وعلى امتداد الطرق وضمن مـحرماتها وخارجها  .ويتم الـمسح موقعيا ، 
وتثبت معلومات اخرى عن االماكن الـمخصصة لتفريغ الشاحنات وعربات 
الحمل و مواقف الحافالت وعربات االجرة ومداخل الفنادق والفسحات 

كذلك االماكن التي  الواقعة قرب التقاطعات و مـماشي السابلة الرئيسية ،
يـمـنع فيها وقوف العربات . ويسجل ايضا الوقت الـمسموح به  للوقوف 
واية تـحديدات في استخدام اماكن الوقوف الـمقررة واالجور الـمفروضة 

 على ذلك .
يـحدد الطلب الراهن على االماكن الـمركزية على ضوء تعداد            

لـمخصصة للوقوف وتلك التي ترغب في العربات الوقفة فعال في االماكن ا
الوقوف حيث يسجل عدد الـمركبات الواقفة في االماكن الـمخصصة لذلك 
، كذلك الـمخالفة للوقوف في فترات ال تزيد عن نصف ساعة خالل ايام 

 االسبوع وبين الساعة السابعة صباحا و الساعة السابعة مساء .
سيارات الواقفة في االماكن ويوضح جاكسن ان تسجيل ارقام ال          

( دقيقة وتنليمها بـجدول لحساب 30( أو )15الـمخصصة لـها في كل )
وقت توقف الـمركبات فيها وحسب انواعها ومواقعها ، ومعرفة اماكن 
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العمل او التسوق القريبة تساعد في تـحديد اماكن االزدحام والطلب على 
 -الباحث بالحسبان :اماكن وقوف الـمركبات . ويرى جاكسن ان يأخذ 

( استبيان الـمواطنين حول اماكن وقوف سياراتهم عند الذهاب الى 1)
 العمل او التبضع وغيرها .

( تتباين طلبات الوقوف لـمراجعي الدوائر والـمؤسسات خالل ايام 2)
 االسبوع ، كذلك االسواق والـمرافق الترويـحية.

ومن الضروري ان ال  ( تتوقف مركبات الخدمات الوقات قصيرة جدا ،3)
 يكون هذا في الشوارع الـمزدحـمة .

( يكون توقف الـمركبات الـمستخدمة لنقل العمال والـمولفين في اوقات 4)
 مـحددة مع بداية العمل ونهايته . 

 مسح كفاءة نظام النقل الـمحـلي : - 4
نة لنلام النقل زوايا نلر عدة ، منها النقل داخل الـمدي                  

، وبين الـمدن ضمن الوحدة االدارية ، نقل الناس بين السكن واماكن 
العمل او التسوق ، نقل البضائع بين الـمنتج والـمستهلك ، وغيرها . وان 
العديد من مشكالت النقل تؤدي الى ضغط وشد اجتماعي حضري ، 
خاصة عندما يتلقى بعض الـمواطنين خدمات بـمستوى رفيع بينما يـحس 

اآلخر  بانه مهمل . وفي الغالب ال تكون الصورة واضحة عن  البعض
مستوى وكفاءة الخدمات لدى الـمسؤولين وال عن مدى توفرها لـمختلف 

 قطاعات الـمجتمع .
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( برنامـجا متكامآل  (Winnie & Hatry 1973قدم وني وهاتري    
ة لتقييم كفاءة نلام النقل الـمحلي . يعتمد هذا البرنامج على الدراس

الـميدانية بدرجة كبيرة . وقد استخدم البرنامج في العديد من الدراسات 
لتقييم كفاءة خدمات النقل التي تقدمها الحكومات الـمحلية في الواليات 
الـمتحدة االمريكية . وضع البرنامج ليبرز معاناة الـمجاميع الـمحرومة من 

ل العمومي في سهولة الوصول الى الخدمات العامة العتمادها على النق
انتقالـها اليومي من سكنها واليه ، خاصة وان الـمسؤولين يـميلون في 
الغالب الى التركيز على الـمعطيات االيـجابية واغفال السلبية ألي مقترح 
تطوير وتـحسين مستوى الـخدمات التي تقدمها الـمؤسـسات الـمسؤولين 

لـمنطقة سكنية قد  عنها . فعلى سبيل الـمثال ، ان توفير خط نقل عام
يؤدي الى تـحسين الخدمات لالفراد على طول هذا الخط ولكن في الوقت 
نفسه قد يسبب الضوضاء والتلوث واالزعا  الى الساكنين اآلخرين . وان 
تـحسين مستوى  الخدمات على اساس معيار تـخطيطي او تقويـمي واحد 

 جوانب االخرى .او عدد قليل منها قد يسبب تداعي مستوى الخدمة في ال
 -تـهدف الدراسة الـميدانية لنلام النقل عند وني و زميله الى :          

)أ( تأشير فاعلية خدمات النقل الراهنة الـمتوفرة للمجموع ، وعلى وجه 
 اجتماعية معينة او رقعة جغرافية مـحددة . الخصوص لقطاعات 

 النقل . )ب( توفير قاعدة بيانات تساعد في قياس فاعلية خدمات
 ) ( الـمساعدة في كشف مشاكل النقل .

 )د( الـمساعدة في تـحليل و تـقويم البرامج الـمقترحة والتي تـحت التـجربة .
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وبسبب تباين حجم الطلب على خدمات النقل بين الـمجاميع ،           
وبين االوقات ، لذا فان النلام الذي يهتم بنقل الـمولفين من والى اماكن 

سيهمل حتما اآلخرين الذين ينتقلون ألغراض التبضع )التسوق( او عملهم 
التسلية والترويح او للنشاطات االجتماعية . ولـهذا السبب فان جـمع 
البيانات يـجب ان يكون في اوقات الذروة و االوقات االخرى ايضا . كما 
ين ان وسائط النقل متباينة في مستوى الخدمات التي تقدمها ، وبالتالي تتبا

القناعات بينها ، لذا يـجب ان ال يركز على واسطة معينة دون االخريات 
 ، ومن الضروري اجراء الـمقارنة بينها .

 -ضم برنامج وني و زميلة اثنا عشر معيارا تقويـميا ، هـي :          
( من الدقائق عن موقع X( النسبة الـمئوية للساكنين ضمن مسير )1)

من ساعة عن النقاط الرئيسية التي تنتهي اليها أو اكثر  خدمات النقل :
خطوط النقل . تـحسب هذه النسبة باسقاط مواقع توقف حافالت النقل 
العام على الخارطة االساس لكل حي سكني . وحول كل موقف تـحدد 

( دقائق سيرا على االقدام . 10 - 5الـمنطقة التي  يـمكن ان تستغرق )
عيق االنتقال الـمباشر فمن الضروري وفي حالة وجود حواجز طبيعية ت

تاشيرها على الخارطة واالهتمام بها . تـحسب نسبة السكان القاطنين 
خار  هذه الـمسافة وتعد بانها فاقدة لسهولة الوصول الى خدمات النقل 
العمومي . ويقصد بسهولة الوصول : قدرة الشخص للوصول من اماكن 

ة من اماكن عمل وتبضع ومرافق السكن الى منتهيات خطوط النقل الـمهم
 ترويح وتسلية  بكلفة مادية وجهد وزمن معقول .
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ترتبط درجة القناعة والرضا بالجهد  ( قـناعـة الـمواطـن بالنقـل : 2)
الـمطلوب لالنتقال الى منطقة معينة ، ويرتبط هذا بالـمعيار السابق و 

اء في السكن او بالوقت الـمستغرق في الرحلة . ويعتمد هنا االستبيان سو 
في وسائط النقل . االول مكلف ويتطلب شمول مناطق سكنية واسعة ، 
ويبدو ان الثاني اكثر مالئمة و مباشر في توجهاته . تصنف البيانات 
 على اساس الـمستفيدين مقابل غيرهم ، ونسبتهم من مـجموع الـمستجيبين .

، تـحدد الـمناطق  وهو من اهم الـمعايير ( الوقت الـمستغرق لالنتقال :3)
التي تنتهي عندها خطوط النقل ، ثم تـحدد مسارات الخطوط الى مـختلف 
الـمناطق السكنية . بعد ذلك تـختار خطوطا معينة للدراسة الـميدانية ، ثم 
يـحسب الوقت الـمستغرق لكل خط باعتماد وسائط النقل العمومي ، 

بوع ومن السنة لقياس والخاص ، وفي مـختلف االوقات من اليوم ومن االس
التذبذب في حركة النقل . ومن الضروري ان يكون قياس الوقت 
الـمستغرق في الرحلة في وقت مـحدد ، لثالث ايام في االسبوع على االقل 
، ثم يـحسب الـمعدل ليقارن مع  نليره باعتماد وسائط النقل االخرى . 

النتقال من وباعتماد النقل الخاص يتطلب حساب الوقت الـمستغرق ل
 مواقف السيارات الى االماكن الـمقصودة في الرحلة .

لالزدحام بعدين : التأخير  و قساوته  . يقاس االزدحام  ( االزدحــام :4)
بـمقارنة الوقت الـمستغرق في الرحلة بين مـختلف االوقات ، ويـحسب 

عدل التأخير  بعدد الدقائق من بداية االزدحام حتى الخرو  منه . يعتمد م
هذا التاخير بعد القيام بالحساب لـمرات و ايام عدة . ويـمكن حساب 
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التاخير بـجلوس شخصين ، االول عند نقطة في بداية االزدحام والثاني 
عند نهايته . عليهما ان يتفقا على الوقت والفترة  مسبقا . ويقومان 
،  بتسجيل ارقام الحافالت والوقت بدقة ومن ثم حساب الفرق لكل حافلة

ويـمثل معدل الفرق التأخير بسبب االزدحام . وقد تسجل سرعة السيارات 
 في هذ النقاط كمعيار للتاخير .

ال ينجز تبليط الطرق بالـمستوى نفسه  ( دليل نوعية سطح الطريق : 5)
في جـميع ارجاء الـمدينة ، فهناك عوامل عديدة تلعب دورها مثل التربة 

ه ، نوعية االنشاءات وعمر التبليط و ادامته والرطوبة ونوع الـمرور وكثافت
. تعتمد اجهزة خاصة لقياس نوعية التبليط ، اضافة الى الـمالحلات 

 الشخصية الـمباشرة .
يعتمد هذا الـمعيار على الـمفردات ( قـناعـة الـمواطن بواسطة النقل : 6)

 -االتيـة :
 )أ( درجة ازحام واسطة النقل العمومي ،       
 مستوى الضوضاء داخل الـحافلة ، )ب(     
 ) ( درجة الحـرارة والرطوبة داخل الـمركبة ،      
 )د(  عدد مـرات توقف الحافلة ،      
 )هـ( درجة النلافة داخل الحافلة ، و      
 )و(  التعرض االجباري الى لروف الجو الـمختلفة .      

 لقياس هذا الـمعيار . تعتمد االستبيانات الـمنزلية و داخل واسطة النقل
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تعتمد احصاءات الشرطة والـمرور ،  ( نسبة الحـوادث ذات العالقة : 7)
وقد تكون هذه اقل من الواقع في خصوص الـمشاة والجروح البسيطة لعدم 
االبالغ عنها . وعندما تكون هذه حالة شائعة فان االستبيان هو الـمعول 

كنية على اساسها  ، ولكن الـمشكلة عليه . وتتم الـمقارنة بين الـمناطق الس
ان تسجيالت الشرطة تكون في الغالب على اساس عنوان الضحية وليس 
مكان وقوع الحادث . اضافة الى ذلك ، فان التفاصيل التي تذكرها 

 سجالت الشرطة متباينة بين الوحدات االدارية . 
تداءات التي مثل النشل والسرقة واالع (  عـدد الجرائم ذات العـالقـة : 8)

تـحدث اثناء سير  الحافالت او عند توقفها . تقع هذه الجرائم عند 
التطرفين :  االزدحام الشديد وقلة عدد الركاب . تؤخذ الـمعلومات من 
 سجالت الشرطة وتقارن الـمناطق على اساس نسب الجرائم الى السكان .

حملها الراكب وتقسم الكلفة الى اصناف ، منها يت  ( كلفـة الـرحلـة :9)
مباشرة و غير مباشرة ، وكلف مادية وغير مادية )تلوث الهواء ، التأثيرات 
على الصحة( . وتـحـسـب الكلف الـمادية كنسبة لكل وحدة مسافة وحسب 
نوع واسطة النقل ، وتقارن الـمناطق السكنية  على اساس الخطوط التي 

 فها .تربطها مع مركز الـمدينة ومع الـمناطق االخرى وكل
التي يتعرض لـها غير راكبي الـمركبات ، و  ( مـسـتوى الضـوضـاء :10)

تقاس عادة اما باجهزة قياس خاصة او من خالل استبيان . تقاس 
الضوضاء في اوقات مـحـددة ومواقع معينة مسبقا ، وتقارن نسبها بين 

يـحية ، الـمناطق السكنية الـمختلفة . ويكون قياسها في مواقع الـمرافق الترو 
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خار  الـمنازل ، الـمكاتب ، مـجمعات الفنادق ) القريبة من خطوط النقل 
السريع على وجه الخصوص( ، قرب الـمستشفيات و الـمدارس . خارطة 
استعماالت االرض ضرورية جدا ، كذلك خرائط النطاقات الحضرية . 
وتسقط خطوط الضوضاء الـمتساوية على خارطة استعماالت االرض او 

 طة توزيع الكثافة السكانية .خار 
يبدو ان مسح الضوضاء عن طريق االستبيان غير موضوعي            

عند قياس مستويات الضوضاء الـمطلقة التي يعاني منها ويتعرض لـها 
الساكنون ، ولكنها تعد مقبولة اذا كان الـهدف تـحـديد الـمناطق التي 

 تتعرض الى الضوضاء .
ويتم بطريقة نلامية على سـبب وسـائط النقل : ( تلـوث الـهواء ب11)

طول الطرق الكثيفة الـمرور ، ومن خالل تـحديد نسب التلوث في االماكن 
الـمـدروسة كعينات تـحدد الـمناطق ذات التركيزات العالية التي تؤثر على 
صحة االنسان وحياته . ويقاس تركز الـملوثات كجزء في الـمليون . و 

فضل بـمعرفة عدد االفراد الذين يتعرضون الى تركيزات يكون القياس اال
اعلى من الحد الـمسموح به . وتتم هذه برسم خارطة لـخطوط تركيزات 
الـملوثات الـمتساوية ويـحسب عدد الـمتنقلين عبرها والساكنين ضمنها . 

 ومن الضروري ان يقاس التلوث بشكل دوري وفي اماكن مـحددة . 
وهي خالصة لكل الفقرات الـمذكورة في نقل : ( كفاءة خـدمات ال12)

اعـاله ، وتتم بالـمسح الـميداني الستطالع اراء السكان اما في وسائط النقل 
او في منازلـهـم . ويـجب ان يتم هذا سنويا على االقل . و يضيف وني و 
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زميله في ملحق الكتاب جردا بالـمفردات التي يـمكن ان تشملها استمارة 
 س و تقويم كفاءة النقل العام .  استبيان قيا
          

 مـفردات اسـتمارة االسـتبيان الـميـدانـي : - 5
ضـمـت استمارة االستبيان الـميداني التي اقترحها وني و زميله           

 -الفقرات االتية :
 معلومات عن الساكنين )الـمبحوثين( :  -أ  
 ( عدد الـمركبات التي تـمتلكها االسره ،1)
 ( مستوى الدخل ،2)
 ( عـمر الـمبحوث )العينة( ،3)
 ( الجنس ،4)
 ( حجم العائلة وتركيبها ،5)
 ( عدد العاملين في العائلة ،6)
( تكرار استخدام وسائط النقل العام ، والسيارة الخاصة لـمختلف 7)

 واقليمها )الوحدة االدارية( .االغراض ضمن الـمدينة 
 ل :نـوعـية خـدمـات النـق  -ب 

 القضاء \كيف تـجد الـمستوى االجـمالي للنقل في الـمدينة   ( 8)
 مـمتاز     جيد  ،   مـقـبول   ،    ضعيف          
 ( قياسا بـمستوى النقل في العام الـماضي ، هل تـجـد انه يتجه نـحو :9)

 االحسن   ،   األسـوء   ،   الـمستوى نفسه تقريبا        
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 القضاء \لـمستوى االجـمالي للمرور في الـمدينة (  كيف تـجد ا10)
 مـمتاز   ،  جيد   ،   مقبول    ،   ضعيف         

 (  كيف تـجد لروف سياقة السيارة الخاصة في الـمدينة :11)
 مـمتازة    ،    جيدة    ،     مقبولة   ،    سيئة         

لتبضع ، ...( ، كيف (   بـجميع انواع الرحالت )للعمل ، للترويح ، ل12)
 االقليم : \الى حيث تريد في الـمدينة تـجد القدرة للوصول 

 مـمـتازة    ،    جيدة   ،     مقبولة     ،     رديئة           
 مسائل مـحددة في النقل العام :  -ج  
( كيف تـجد مرور الـمركبات في الـمدينة على ضوء العوامل االتية 13)
:- 

الرطوبة :  عادة مريـحة    احيانا غير مريـحـة    في  \ارة الحر  -أ      
 الغالب غير مريـحة

 دائما          احيانا            االزدحام : أجد مقعدا شاغرا  -ب     
 دائما اقف معلم الطريق               اقف جزء من الطريق            
          ضوضاء خفيفة  الضوضاء :    هدوء   هدوء في الغالب  -       

 ضوضاء مزعجة
النلافة  :  نليفة       نليفة في الغالب        متسخة قليال  -د      

 قذرة 
انتباه السائق :   منتبه جدا        منتبه       غير مريح في  -هـ      
 سياقته
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 الروائح  : بعض الدخان والروائح احيانا        غير مريـحة  -و       
 -كيف تـجد نلام النقل في الـمدينة على اساس العوامل االتية : (14)

 قرب موقف الحافلة من منزلك : -أ       
 ليس قريبا     مسافة بعيدة    ،  معتدلة     ،     قريب            

 مـسـار الحافلة : -ب      
 ال يصل الى معلم الـمناطق التي ارغب الذهاب اليها -           

 يستغرق وقتا طويال -           
 يتطلب تـحويالت كثيرة للوصول الى ما ارغب الذهاب اليه -           
 بعض الـمناطق استطيع الوصول اليها بيسر -           
 بعض الـمناطق الوصول اليها صعب -          
يصل خط الحافلة الى معلم االماكن التي ارغب الذهاب  -          

 اليها 
 عدد مرات ورود الحافالت في ساعات الذروة : -         

 غير كافية       كافية        مقبولة           جيدة             
 عدد مرات ورود الحافالت في الساعات االخرى :  -د         

 كافية           مقبولة              جيدة               
 : جدول اوقات الحافالت -هـ         

صعب الحصول عليه     يـمكن الحصول عليه بشيء من                
 الجهد      متوفر
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االلتزام بالجدول :        بدون التزام             ال بأس             -و          
 التزام جيد

 ( لغير مستخدمي النقل العمومي :15)
نقل العام لالنتقال في هل تـجد العوامل االتية سببا لعدم استخدامك ال     

 االقليم : \الـمدينة 
العامل                                                      رئيسي   

 ثانوي     ليس سببا 
 تاخذ وقتا طويال -
 ال تقف قريبا من الـمنزل -
 ال ترد بانتلام -
 ال تصل الى حيث اريد -
 افضل الراحة في النقل الخاص -
 ل العام غير مريـحةسيارات النق -
 مزدحـمة جدا -
 خطرة جدا -
 مكلفة ماديا -
 اخرى )حددها( -
( هل تـجد العوامل االتية سببا لعدم استخدامك النقل الخاص لالنتقال 16)

 داخل الـمدينة :
 ليس سببا  ثانوي  العامل رئيسي    
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 ال املك واسطة نقل خاصة -
 انها مكلفة ماديا -
 كثافة الـمرور عالية -
 ال احب السفر في السيارة الخاصة -
 اجهل قيادة السيارة -
 غيرها )حدد( -
 مسائل خاصة بالسفر بالسيارة الخاصة : -د 
 ماهي درجة صعوبة الحصول على مكان اليقاف السيارة :( 17)

اماكن كثيرة متوفرة           اماكن قليلة متوفرة          عادة      
 ابـحث عن مكان خال

 تـجد عالمات الطرق واشارات الـمرور : ( كيف18)
جيدة       يصعب فهمها احيانا          في الغالب صعبة الفهم             

 صعبة الفهم
 ( كيف تـجد تبليط الطرق داخل الـمدينة :19)

جيد     بعض الـمطبات       في الغالب هناك مطبات     كثير         
 الـمطبات

 الضـوضـاء : -هـ
( درجة االنزعا  داخل الـمباني من ضوضاء السيارات خالل 20)   

 الشهر الـمنصرم :
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بدون ازعا      في بعض الحاالت       في الغالب                 
 مزعجة جدا

 معلومات عن اوقات الرحالت : -و 
يـمكن استخدام الـمسح الـميداني للحصول على معلومات عن           

رق سيرا للوصول الى موقف الحافلة من والى الـمنزل تقدير الوقت الـمستغ
، مكان العمل ، وقت االنتلار ، وقت الرحلة ، )سواء بالحافلة ام بالسيارة 

او ان هناك العديد من  الخاصة( . وقد ال تكون االجابات دقيقة
. ويـمكن دمـجها مع معلومات عن مصدر ومنتهى الرحلة ، الـمحددات

 ربط ذلك بالـمسافة الـمقطوعة في الرحلة .مـجمل وقت الرحلة ، و 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم           
 الفصل الرابع عشر

 دراسـة مـلـا هـر سـطـح االرض مـيدانيـا 
 
 الـمـقـدمــة : - 1

ان الجغرافيا في احد جوانبها  E.A. Freemanقال  فريـمان             
ـمكن استيعابها من خالل قراءة الكتب و شكل من اشكال الـمعرفة التي ي

الخرائط ، ولكن في الجانب اآلخر فهي سفر و رؤية االشياء باعيننا . 
، فالقراءة وحدها ال تكفي بل الـمشاهدة العيانية  1886كان هذا  عام 

تكمل  ما يقرأ في الكتب وتساعد في فهمه  .  وقد يتعلم الطلبة قراءة 
ات الـمسطرة في الكتب الـمنهجية ، الخارطة ويـحفلون الـمعلوم

ويستلهرون عن لهر قلب جغرافية العالم ، ولكنهم ال يعرفون كيف 
يقرأون الـملهر االرضي الذي يعيشون في كنفه ، وقد يضللون باالشياء و 

 Hutchingsحجمها وما تـخفيه ورائها ويـجهلون كيفية تـحديد اتـجاهاتها )
ارطة في الصف، على اهميته ( . فالتدريب على قراءة الخ1962

وضرورته القصوى ، يبقى ناقصا مالم يكمل في الـميدان حيث يتم الربط 
 بين االمتداد االفقي للخارطة و الواقع العمودي للملهر قيد الدرس .

الى ان الجغرافيا هي دراسة  (Baily  1963)يشير بيلي           
ال لـهذه البيئة هو ملاهر اللهير االرضي ضمن بيئتها ، وان أي اهم

اهمال متعمد  للجغرافيا . وان الدراسة الـميدانية تساعد الطلبة في الربط 
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بين الـمعطيات الجغرافية الـمحتلفة واستيعاب شموليتها . وقد  ورد في 
مرجع اليونسكو في تعليم الجغرافيا  ان الحاجة  الى القول بان دراسة 

زء اساسيا من منهج الجغرافية الصخور يـجـب ، وبالضرورة ، ان تكون ج
منذ البداية . فكيف سيدرس الطلبة الصخور ؟ هل من خالل نـماذ  
تـجلب الى قاعة الدرس  ؟ أم من خالل الصـور ؟ أين اذن دراستها في 
بيئتها ؟ أين الجغرافيا ؟ وهل يـجوز أن تهمل الجغرافيا عمدا في درس 

 الجغرافيا ؟ ومن قبل الـمختصين بها ؟
رد في مرجع اليونسكو ان كل عمل ميداني جغرافي يتألف من ثالث وقد و 

 -خطوات هي : 
)أ( مالحلة ما يـمكن رؤيته ، )ب( تسجيل هذا في خارطة او دفتر 

 )كراسة( مالحلات ،   و
) ( تفسير ما قد سجل . ومن الضروري ان تعطى الفرصة الواسعة 

يره . فالدرس للطلبة لتشغيل مـخيالتهم في وصف ما يشاهدوه و تفس
الـميداني ليس مـحاضرة على الطبيعة ، بل درس عملي يـمارس فيه الطلبة 
دورهم في التعلم الذاتي ولكن بـحضور االستاذ وباالشتراك مع بعض في 
االراء واالفكار والنشاط . فتعليقات الطلبة يـجب ان تكون نقاط الثارة 

( . Jones 1968ة )النقاش والحوار بقصد التوضيح والتصحيح واالستزاد
ويؤكد ايفرسون ان الوصف في الدراسة الـميدانية بديهي ، ولكن في 
مستويات التعليم الجامعي يكون التحليل وتطوير فرضيات علمية واختبار 
النلريات وتفسير الحقائق والتوقع لـمختلف انـماط خصائص سطح 
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ر من ( . وال تاتي عملية التفسيEverson 1961االرض هو الـمطلوب )
الفراغ ، بل تعتمد كليا على ما درس في قاعة الـمحاضرات ، وعلى 

( . Baily 1963القراءات الخاصة بـجيولوجية وتاريخ منطقة الدراسة )
يؤكد هذه هاتشنكز بقوله ان الدراسة الحقلية الناجحة تعتمد على نوعية 

يزة ( .  فالـمحاضرة في القاعة ركHutchings 1962التعليم الذي سبقها )
اساس تبنى عليها  الزيارة الـميدانية ، وتناقش فيها مرة ثانية نتائج العمل 

 الحقلي وما لم يسلط عليه الضوء في الـمحاضرات السابقة .
 قـراءة الخـارطـة الكـنتـوريـة : - 2

تبدأ الدراسة الجيومورفولوجية ، بصورة خاصة ، بدراسة           
( في الصف قبل الخرو  الى الـميدان . الخارطة التضاريسية )الكنتورية

ومن الضـروري أن يتدرب الطلبة بشكل جيد على : تـحديد شكل 
االنـحدارات بانواعها ، رسم القطاعات ، تـمييـز : الجبال بانواعها ، 
االحواض ، الروابي )الربوة( ، النتوءات والبروز ، الـمصاطب ، الـممرات 

لجرف )حيث تنتهي التضاريس بالسواحل( الجبلية ، الـمضايق والخوانق ، ا
، الوديان ، خط تقسيم الـمياه ، الـهضاب ، وغيرها من ملاهر سطح 
االرض الـمسقطة على الخارطة الكنتورية . ويـجب أن يصل التدريب الى 
درجة يكون الطالب مؤهآل لقراءة  الخارطة الكنتورية كأنها كتاب باللغة 

 األم )العربية( .
( ان الخارطة الكنتورية هي من 1987احـمد مصطفى )يذكر احـمد  

اهم الوثائق التي تعتمد عليها الدراسات الجغرافية الـمختلفة ، وانها تـحتل 



 أ.د. مضر خليل عمر االطار العام دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا

238 

 

مركز الصدارة بالنسبة لالدوات التي تستخدم في الدراسات الـميدانية سواء 
اكانت في التخصصات البشرية ام في الجانب الطبيعي من الدراسات 

. وفي مـجال دراسة ملاهر سطح االرض ) الجيومورفولوجية ( الجغرافية 
، فان الخارطة الكنتورية هي اهم وسيلة من وسائل العمل الـمكتبي و 
الحقلي   .  يعني هذا ، ان قراءة الخارطة الكنتورية احد اهم دروس قراءة 
الخرائط في الجغرافيا ، وان ال تقتصر قرائتها على قاعات الدرس ، بل 

ا في الـميدان ، حيث يتم تلمس خطوطها والتدر  علميا مع خارجه
ارتفاعاتها والغوص بصمت لتأمل انـخفاضاتها و انـحناءاتها والتبدالت 

 السريعة فيها .
وكجزء من عملية التدريب العملي للجغرافي ، يـجب ان يتعود           

ابراز  الطلبة على تـخطيط ملاهر سطح االرض )رسم البانوراما( حيث يتم
اللاهرات الجغرافية قيد الدرس دون غيرها من ملاهر سطح االرض ، 
وباالمكان اضافة الـمالحلات واسماء الـمناطق وغيرها من تعليقات 

( . وفي الـمدارس الثانوية باالمكان االستعانة بـمدرسي 1981)فليجة 
جيه الفنية )الرسم الفني( لتقديم الـمساعدة النـجاز هذه الـمهمة بعد تو 

نشاطهم البراز اللاهرة الجغرافية الـمطلوب رسمها . وتوسيعا الفق الطلبة 
يـمكن الطلب منهم تـحويل الخطوط الكنتورية الى مـخططات بانوراما 

 وكتابة تقارير تصف طبيعة سطح الـمنطقة قيد الدرس .
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ويبقى التدريب في قاعات الدرس البداية ، فيمكن تكليف الطلبة           
ين ااـمسافات الفاصلة بين الخطوط الكنتورة ، وتتبع في االطلس بتلو 

 العربي االلوان االتية في ابراز االرتفاعات :
بني  1000 - 500اخضر فاتح ،  500 - 200اخضر ،  200 - 0

 4000 - 2000بني غامق مـصفر ،  2000 - 1000فاتح مـصفر ، 
 بني غامق . 4000بني فاتح و اكثر من 

ت والتدريب على تكوينها فله اهميته النه لعب وتعلم و وسيلة أما الـمجسما
ايضاح ينتجها الطلبة بانفسهم . باالمكان اختيار نـماذ  متنوعة من 
التضاريس لتجسيمها )الـمذكورة في فقرة سابقة عن موضوعات يتدرب 
الطلبة على تـميزها في الخرائط الكنتورية( . وايضا باالمـكان االستعانة 

الفنية )في حالة تعذر انتاجها من قبل الطلبة( لتوفير وسيلة  بـمدرسي
ايضاح تصاحب الخارطة وتساعد على فهمها بسهولة . ومهما يكن فان 
اشغال الطلبة في هذه النشاطات افضل بكثير من تكليفهم بـحفظ معلومات 

 ال يفقهوها . انها تفيدهم في الجغرافيا وغيرها .
ة لتـحويل الخرائط الكنتورية من حالتها وفي الواقع هناك طرقا عديد 

التي قد يصعب فهمها الى مـجسمات تبرز فيها تعقيدات التضاريس 
وتـجعلها مـحسوسة  . ومن الطرق الشائعة طريقة ))الـهاشور(( ، و 
الرجوع الى الكتب التي تبحث في الخرائط الكنتورية وتفسيرها يؤشر مدى 

ـمد مصطفى ان خطوط الـهاشور هي شيوع هذه الطريقة . ويذكر احـمد اح
نوع من انواع التضليل التي تستخدم لتعطي االحساس بـمدى تعقد 
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التضاريس ولكن ليس على اساس مساحي دقيق . لذا فانه عند تنفيذ هذه 
الطريقة يـجب ان يسبقها علم تام بطبيعة سطح االرض . وان هذه 

لتضاريس وتبين الخطوط وان كانت تعطي انطباعا سريعا و واضحا عن ا
تفاصيل دقيقة ال توضحها الخارطة التضاريسية ، ماله عالقة بالدراسة 
الجيومورفولوجية على وجه الخصوص ،  وتوضح شكل الـمنحدرات اال 
انها ال تبين درجتها  ال نسبتها . ولكن باستخدامها يـمكن تـحديد مدى 

 االرتفاع او االنـخفاض عن مستوى سطح البحر . 
( طريقة تلخص كميا Pritchard 1984قدم برتشارد  )          

الخارطة الكنتورية ، ويعدها تـحليآل كميا لـمعطيات التضاريس والتصريف 
في الخرائط الكنتورية لتوفير بيانات و مقارنات معيارية بين الـمناطق . 
ومثل هذا التحليل )والتلخيص( ضروري عند تـخطيط الـموارد الـمائية 

 ى الفيضانات وانشاء السدود و الجسور و الطرق .والسيطرة عل
يتم تـجسيد التضاريس االرضية بطريقة برتشارد  باتباع الخطوات        
 -االتية :

)أ( تـحديد منطقة الدراسة على الخارطة الكنتورية ، بغض النلر عن 
 انتلام شكلها من عدمه ،

ن الـمربعات )ب( وضع ورقة مربعات بيانية شفافة على الخارطة )وتكو 
 بقياس مناسب ( ،
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) ( يكتب في كل مربع الفرق بين اعلى درجة خط كنتور واوطأها ، 
االرتفاع في هذا الـمربع )النقطة ، الجزء من  ويـمثل هذا معدل 

 الـمنطقة( ،
)د( تصنف الـمعدالت الـمسجلة في الـمربعات الى عـدد مناسب من  

 ة و هدفها ،    والدقة في الدراس الفئات ، حسب متطلبات 
)هـ( تلليل الـمربعات حسب الفئات الـمختارة ، دون نسيان كتابة الـمفتاح 

 في اسفل الخارطة .
تعطي الخارطة الـمنتجة صورة مباشرة عن التباين في            

االرتفاعات ونـمطها ، وليس االرتفاع قياسا بـخط االساس كماهو الحال 
ذ تسهل الـمقارنة بين الـمناطق الـمختلفة في الخارطة الكنتورية . وعندئ

الـمرسومة بهذه الطريقة ، وتسهل عـملية الوصف االجـمالي للـمنطقة  قيد 
الدرس . وبالـمقارنة بين الخارطة االصل )الكنتورية( و ااـمـنتجة 
)التجسيدية( يسهل استيعاب االثنين مع بعض وتصور الحال الحقيقي 

لـميدان ومشاهدتها . كذلك تساعد في اختيار للطبيعة  قبيل الخرو  الى ا
 الـموااقع التي ستكون موضع دراسة ميدانية من قبل الطلبة .
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 مـقـترحـات برامـج دراسـة مـيدانيـة : - 3

ال يـمكن فهم مايـجري في الواقع الواسع والـمعقد مالم يتم           
أي من الضروري دراسة الخارطة استطالع نـموذجه الـمبسط )الخارطة( ، 

الكنتورية لـمنطقة الدراسة في القاعة قبل الخرو  الى الـميدان . تكون 
الدراسة من خالل رسم الـمقاطع و الوصف العام و تـحويل الخطوط الى 
تضليل او مـجسمات ببعدين او ثالثة . وتتكامل الدراسة باشعال مـخيلة 

و وضع الفرضيات عن الـملاهر  الطلبة لتصور الـمنطقة ورسمها فنيا
 التي ستدرس ميدانيا .

(  مقترحا لتدريس ملاهر سطح Jones 1968قدم جونز )          
االرض في الـمدارس الثانوية ، ويرى ان يسأل الطلبة لوصف اللهير 
االرضي لـمنطقة صغيرة ومن ثم تفسيره وتـحديد الـمرحلة الـمورفولوجية 

أو الـملهر قيد الدرس . وان توجه االسئلة التي التي تـمر بها الـمنطقة 
يطرحها الـمدرس ذهن الطلبة الى الصلة بين ملهر االرض وخارطة 
التركيب الجيولوجي للمنطقة ، وكذلك الصلة مع نوع الزراعة وشبكة 
الطرق وتوزيع الـمستقرات البشرية في الـمنطقة . ومن الضروري قيام 

للمنطقة تسقط عليها االثار الجيولوجية الطلبة برسم مقاطع او مـخططات 
وان يسجل الطلبة الـمالحلات . وقد يتطلب استكمال الـمخطط اضافة 
بعض الـملاهر الجيومورفولوجية بين خطوط االرتفاعات الـمتساوية ، مثل 

 السفوح االنكسارية ، وغيرها .
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م ويقدم جونز مقترحا آخر يعتمد الطريقة النلامية حيث ترس           
مقاطع ميدانية و مـخططات او صور لتوضيح العمليات الطبيعية او امثلة 
حية للدورات الجيومورفولوجية الـمعروفة . يتطلب هذا جهدا كبيرا من 
التدريسي عند تـحديد منطقة الدراسة ، ويرى جونز ان ضفاف االنهار و 

حدرات وديانها حيث يـمر النهر بـمراحل مورفولوجية عديدة و تتكون الـمن
والقطع وااللتواءات وحاالت تـجديد الشباب )التصابي( و تتكون 
الـمصاطب هي االنـموذ  الجيد . كذلك سواحل البحار حيث تتشكل 
الكثير من الـملاهر الجيومورفولوجية وتكون دورات التعرية واضحة 

 الـمعالم هناك . 
لـمورفولوجية اما بريدجز و زميله فيربطان بين دراسة الخارطة ا          

و التوزيع الجغرافي للترب في منطقة الدراسة . فقد تـختار منطقة بـمساحة 
( كيلومتر مربع ترسم خارطة مورفولوجية لـها باستخدام  الرموز لتحديد 2)

االنـحدارات و التمييز بين االنكسارات الكبيرة والصغيرة في االنـحدارات من 
رافق هذه االنكسارات و  خالل سمك خطوط الرسم . وتأشير ما قد

التبدالت في ملهر السطح من تـجدد في وادي النهر  . وقد اكدا  تبني  
للخارطة الـمورفولوجية القائل بانها تعبير عن االنـماط  Watersتعريف 

التوزيعية الوجه سطح االرض وان العالقة بين هذه االوجه هي من صلب 
ة الـمعتمدة في تفسير اللهير اهتمام الجغرافي كما هي البراهين االساسي

االرضي . انها تضم مواقع تشكيل التربة حيث الـمواد الـمكونة للتربة و 
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التصريف الـمائي والتدر  واالنـحدار ، وهي في الوقت نفسه مـحط اهتمام 
 علماء التربة ايضا .

وفي الواقع ان جـميع الدراسات الـميدانية  لسطح االرض تؤكد           
لة بين هذه الـملاهر و استعماالت االرض و التضاريس و على الص

التربة ، وتنتهي بالـملهر البشري من خطوط نقل ومستقرات ونشاط 
 اقتصادي . وهذا ما يـميز الدراسة الجغرافية عن غيرها . 

 دراسة السـفوح و الـمنحـدرات : - 4
سفوح( ( الى ان دراسة منحدرات )1983يشير طـه مـحمد جاد )          

سطح االرض تشكل جانبا رئيسيا في الدراسات الجيومورفولوجية ، وان 
هذه قد خطت خطوة كبيرة الى االمام باعتمادها على الدراسة الـميدانية 
حيث تهدف الى توضيح اقسام االنـحدار الـمختلفة و درجة االنـحدار في 

الـموجودة في كل قسم مقاسة في الطبيعة مباشرة . وبالربط بين الـمـفـتتات 
هذه االقسام  مع الصخور االصلية يـمكن حينها معرفة مدى توافق هذه 

 االقسام مع عوامل التعرية العاملة في الـمنطقة قيد الدرس . 
ان دراسة الـمنحدرات واالنكسارات  (Jones 1968)يرى جونز           

ع من ابرز طرق تدريس الجيومورفولوجيا حيث يتم التاكيد على تراج
مطبوعة الحقائق كاملة الـمنحدرات وعندما ال تعرض الخرائط الـ

. فالدراسة الـميدانية هنا هدفها توثيق التبدالت التي حصلت من وبتفاصيلها
خالل الـمقارنة بين الخارطة )فترة زمنية سابقة( و الواقع ساعة الـمسح 
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رضيات الـميداني ، وتعطي هذه الحالة فرصة للمدرس لشرح االفكار و الف
 العلمية ذات العالقة . 

الفكرة االساس في رسم الـمنحدرات هي اعتماد التضليل             
كوسيلة لعرض اشكال سطح االرض بين خطوط االرتفاعات الـمتساوية 
وتكبيرها . يوضح التضليل اتـجاه الـمنحدرات بتفصيل افضل من غيره 

ـمكن تاشير درجة وذلك الن كل نقطة من الـمنحدر هي في موضعها وي
االنـحدار باعتماد انواع مـختلفة من التضليل . ولكن نقطة الضعف انها ال 
توضح االرتفاع عن مستوى سطح البحر وعدم امكانية استخدامها لحساب 
درجة االنـحدار ، وانها تـحجب في الـمناطق شديدة االنـحدار  البصمات 

هذا من اهمية الرسم التي اضافها االنسان الى سطح ارض . وال يقلل 
لتوضيح التفاصيل الدقيقة للمنحدرات ، وانها تـحث على التفكير في 
اشكال سطح االرض والتأمل في علمة الخالق . ان اهمية هذه الطريقة 
في رسم الـملاهر الجيومورفولوجية متأتي من بساطتها ، وما تثيره من 

 رغبة في الـمالحلة بعناية ودقة للـملهر قيد الدرس .
للقيام بهذه الـمهمة يفترض وجود خارطة اساس ولوحة رسم           

خرائط وما يثبت الخارطة على لوحة الرسم وجهاز قياس التدر  ومسطرة 
و دفتر واقالم رصاص ومستلزمات الرسم االخرى . ويرى جونز  ان 
قياس الـمنحدرات و رسم الـمقاطع العرضية وتـمثيل اشكال سطح االرض 

تخطيطية تدريب ميداني لمـما ياخذه الطلبة في القاعات نتيجته بالطرق ال
اضافة معلومات الى خارطة الـمنطقة . وللقيام بقياس االرتفاعات 
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على   Levelوالـمنحدرات من الضروري وجود جهازين لقياس الـمستويات 
االقل ، واحد لقياس االرتفاع وتـحديد خط االفق والثاني لقياس التبدل 

ي االرتفاع . وال يستغنى عن شريط قياس الـمسافات . ومن العمودي ف
الضروري معرفة موقع واحد على االقل ومستواه قياسا بسطح البحر 

( او  2ر5وموقع نقطة القياس . ويفضل ان تكون الخارطة بقياسات )
( انج للميل الواحد . ولـما كان الـهدف التوضيح وليس القياس 25( او )6)

روريا ان تكون االجهزة متطورة . ويـمكن اعتماد اجهزة الدقيق لذا ليس ض
بسيطة قد يصنعها الطلبة بانفسهم . كتب الجغرافيا العملية تـحتوي على 

 الكثير من هذه الطرق .
عرض برتشارد طريقة لرسم خارطة تعرض االختالف في           

.  درحات انـحدار السفوح اعتمادا على تباين كثافة الخطوط الكنتورية
تقاس عادة الـمسافة الفاصلة بين كل خطين كنتوريين ، وهذه عملية متعبة 

( ايـجاد Pritchard  1984و مضجرة في الوقت نفسه . يقترح برتشارد )
مقياس توضيحي يسهل عملية تـمييز اصناف الـمنحدرات و السفوح . 

تؤخذ ورقة ذات حافة مستقيمة تـخطط   scaleاليـجاد هذا الـمقياس 
( متر 3000( متر و )1000( متر ، )300ياس خطي بنقاط )كمق

( متر . بعد ذلك 100ويقسم هذا الـمقياس الى مسافات تـجزيئية لكل )
 يوضع الـمقياس على الجزء الـمختار من الخارطة االصلية .

في الخرائط الكنتورية الـمترية تكون الـمسافة التجزيئية الفاصلة            
. فاذا كان هناك  50000 \ 1على خارطة بـمقياس  ( متر25بـمسافة )
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( على 300 - 0اربع خطوط كنتورية ضمن الـمسافة الفاصلة بين )
( متر ، أو 300( متر الى )100الـمقياس الخطي عندها يكون التدر  )

 - 1( . وايضا حيثما يكون اربع خطوط كنتورية ضمن الـمسافة )3\1)
 ( متر .1000 \ 100( او )10\1( فان التدر  هو )1000

يوضع ورق رسم الخرائط الشفاف على الخارطة وتـحسب           
الكثافات والتدر  للمنطقة باكملها وتكتب درجات االنـحدار على الورق 
الشفاف ، بعد ذلك تضلل الخارطة على اساس التدر  في الـمنحدرات . 

ر الـمالحلة وقد توحي مثل هذه الخرائط بالـمعطيات الجيومورفولوجية غي
، وعندها يكون التحليل بداية مفيدة آلية دراسة جيمورفولوجية والختيار 
موقع الدراسة الـميدانية . الفرق بين هذه الطريقة وطريقة الـمربعات التي 
اقترحها برتشارد سابقا ان هذه تـحسب الكثافة وتلك تعتمد الـمعدل . 

 فالطريقتان متشابهتان بدرجة كبيرة . 
 م الـمـقاطـع :رسـ - 5

في مـجال رسم مقطع )او قطاع مستقيم بسيط( اترك الـمجال            
للمختصين بطرح خبراتهم دون تدخل . بشير احـمد احـمد مصطفى 

( الى ان القطاع التضاريسي هو خط مستقيم يوصل بين نقطتين 1987)
 -معلومتين على الخارطة ، ولرسم هذا القطاع تتبع الخطوات االتية :

( يؤتى بورقة ذات حافة مستقيمة وتوضع على الخارطة بـحيث تنطبق 1)
 حافتها على الخط الـمحدد للقطاع في الخريطة الكنتورية .
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( تـحدد نقطة تقاطع حافة الورقة )اي خط القطاع( مع خطوط الكنتور 2)
ويكتب عند كل نقطة قيمة خط الكنتور الخاص بها ، كذلك اية لاهرة 

القطاع ، وكتابة اسماء هذه اللواهر ، مثل مـجرى مائي تتقاطع مع خط 
 ، ساحل بـحيرة ، طريق ، الخ .

( يرسم خطا مستقيما افقيا في الورقة التي سيرسم عليها القطاع ثم 3)
توضع عليه حافة الورقة السابقة وتنقل اليه النقط و الـمناسيب الـمحددة 

سقط اللواهر الـمختلفة . لخطوط الكنتور الـمكتوبة على الحافة ، وايضا ت
 يسمى هذا الخط بقاعدة القطاع او الـمحور االفقي .

( يرسم خطا عموديا على الطرف االيسر لقاعدة القطاع ليستعمل 4)
كمقياس راسي للمناسيب ، ويفضل ان يكون مقياس الرسم للـمحور الرأسي 

ريطة مساويا تـماما لنليره للمحور االفقي ، أي مساوي لـمقياس رسم الخ
الكنتورية الـمحدد عليها خط القطاع الـمطلوب رسمه . وفي الواقع ال 

 \ 1يتحقق هذا  اال عند رسم قطاعات من خرائط كبيرة الـمقياس مثل : 
( مترا 50او ذات فاصل رأسي في حدود )  10000 \ 1، او  5000

 1او          50000 \ 1مثآل ، او في خرائط ذات مقياس رسم اصغر 
( متر . 100على االكثر ، وذات فترة كنتورية ال تقل عن ) 100000 \

بعبارة اخرى ، عند رسم قطاعات من خرائط تفصيلية او طبوغرافية ذات 
فترات كنتورية مناسبة . وفي كلتا الحالتين ، يـمكن رسم القطاع بـحيث 

( سنتيمتر على الـمحور االفقي سنتيمترا  واحدا على 1يساوي كل )
 أسي .الـمحور الر 
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( بعد رسم الـمحور االفقي تقام اعمدة من النقط الـمختلفة التي رسمت 5)
على قاعدة القطاع بـحيث يكون طول كل عمود مناسب للمنسوب الـمدون 

 اسفل كل نقطة حسب مقياس الرسم الـمنتخب للمحور الرأسي .
( يوصل بين اطراف هذه االعمدة بدون استعمال الـمسطرة ألنه ال 6)

زء من سطح االرض مستوي تـماما اال في حالة مرور خط القطاع يوجد ج
 بسطح مائي ثابت كالبحيرات او عند تـماس خط القطاع لـخط الكنتور .

( يكتب على القطاع اسماء اشكال السطح او االسماء االخرى 7)
الـمذكورة على الخارطة الكنتورية ، ويـمر بها خط القطاع مثل نهر )كذا( 

 ا( .او بـحيرة )كذ
( يكتب اسفل القطاع او في مكان مناسب منه الـمقياس االفقي و 8)

الـمقياس الرأسي ونسبة او مقدار الـمبالغة ، كذلك االتـجاهات على طرفيه 
لـمعرفة التوجيه الصحيح للقطاع . وايضا الحرفان االبـجديان الـمحددان 

 لبدايته ونهايته مثل )أ( و )ب( .   
( ان رسم الـمقطع هو تسجيل Jones 1968يرى جونز )          

حديث لـحقائق جغرافية موجودة في الخارطة التضاريسية ، وانها تعزز 
البحث عن العالقة بين الحقائق الـمالحلة في الـميدان . ومن اجل ان 
يوفر رسم الـمقطع النموذ  للعالقات بين االنسان والبيئة واالقتصاد فمن 

يكون مستقيما قدر االمكان وان يكون  الضروري اختيار الطريق وان
 بزاوية قائمة مع الـملاهر التضاريسية و الجيولوجية قيد الدرس .
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ان الـمسير لـمسافة ميلين او ثالثة اميال يعد كافيا لغرض           
الدراسة ومن الضروري ان تتوفر خرائط قطاعية لدى الطلبة . وعند 

لتي تـحصل في السطح ، الصخور الـمسير تتم مالحلة جـميع التبدالت ا
النبات الطبيعي وغيرها وتاشيرها على الخارطة .  ويـمكن تـحديد 
الـموضوعات التي على الطلبة االنتباه اليها وتسجيلها ، مثل : الـمنحدرات 
، الصخور ، التربة ، التصريف الـمائي ، وفي الـمستقرات ينتبه الى 

الـمنازل ، الطرق ، ...... ،  التبدالت في : استعماالت االرض ، نوع
الخ. ومن الضروري ان تكون الـمعلومات التي تـجمع ميدانيا موضوعات 
لـمحاضرات عديدة عن الـملاهر الطبيعية ، والـمقاطع التي رسمت 
وملاهر التصريف والزراعة وعالقاتها بالـمنحدرات والترب واالتصاالت 

 والـمصادر الـمائية . 
برسم مقطع   اما  على طول خط عبر الوادي   يوصي جونز          

او تل او يتبع مسار شيء ما مثل مـجرى نهر او طريق . في البدء يـجب 
ان يـختار الـمسار باالشارة الى الخارطة مع تـحديد نقاط ذات ارتفاعات 
معلومة على الطريق ، وقد تعمل هذه النقاط كدالالت على خطوط 

نـجاز الـمهمة يعتمد ثالث طلبة على االقل ، االرتفاعات الـمتساوية . وال
واحد لتحديد مستوى النلر ، واالخر لحمل التجهيزات والثالث لتسجيل 
الـمالحلات و النتائج . ومن الضروري االنتباه الى انه في الـمناطق ذات 
االنـحدارات الشديدة تسجل نقاط الـمسح على خرائط بـمقياس كبير من 

ـمسافة  لـملاهر سطح االرض ، وتكون اكثر دقة خالل قياسات قصيرة ال
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عندما يعتمد شريط القياس او غيره من الـمقاييس الـمناسبة . ويفضل ان 
يكون ارتفاع جهاز قياس مستوى النلر بارتفاع واحد عن مستوى سطح 
االرض )اربعة اقدام فوق االرض مثآل( ، ويقوم الطالب الذي يـحمل عمود 

 نقطة التالية وحسب ما مؤشر على الخارطة .القياس بالتحرك الى ال
( ان من االعمال التي Hutchings  1962يرى هتشنكز  )            

يـمكن  قيام الطلبة بها هي رسم مقاطع عبر منطقة جيولوجية تكون فيها 
بروزات ، وكل مـجموعة طلبة تدرس احد هذه البروزات باعتماد خارطة 

حد ، ويسقط عليها خط الـمسير أنج للميل الوا 6 - 4بـمقياس 
والـمالحلات وتدرس التبدالت الحاصلة في الصخور والتربة والسطح 

 والتصريف واستعماالت االرض ومواقع الـمستقرات وغيرها .
(  فانه يؤكد على ان يكون 1987اما احـمد احـمد مصطفى )           

فولوجية او خط القطاع مـمتدا اما على طول مـحاور اللواهر الجيومور 
عبرها حتى يعطي فكرة صحيحة عن شكل الـمنطقة او لـخدمة هدف معين 
مثل تـخطيط قطاع عرضي لوادي نهر او تـخطيط قطاع يبين شكل 
مـحاور اراضي ما بين االودية او مـحاور خطوط تقسيم الـمياه او قطاعات 
طولية لالنهر . وعلى العموم ال يفضل تـخطيط قطاع على طول خط 

 ف عن االتـجاه العام لـمحاور اللواهر الجيومورفولوجية .ينحر 
يضيف احـمد ان رسم القطاعات التضاريسية له اهميته البالغة           

في الدراسات الجيومورفولوجية النه يعطي فكرة اكثر وضوحا من الخرائط 
الكنتورية ، وامكانية تـمثيل البنية الجيولوجية عليه . وقد يكون القطاع 
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ـمرسوم بسيطا يصل بين نقطتين سواء اكان هذا القطاع مستقيما او ال
منحنيا ، وقد يكون مركبا ، أي مكون من مـجموعة قطاعات بسيطة ، وقد 
يكون مقفآل عندما ينتهي بنقطة البداية ، وقد تكون القطاعات متقاطعة 

 ايضا . 
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 نـموذج دراسـة مـيدانيـة :  - 6

  Derbyshire & Phillipsر  و فلبس  )نفذ دربي شاي          
(  برنامـجا لدراسة ميدانية قام بها فريق عمل متنوع االختصاصات 1971

 1969العلمية من طلبة السنة الثانية في جامعة كيل خالل شهر حزيران 
( كيلومتر مربع 52، مـكان الدراسة اقصى غرب ايرلند بـمساحة حوالي )

عن مستوى سطح البحر . تعرضت  ( متر152وبارتفاع ال يتجاوز )
الـمنطقة الى حركة  جليدية اتـجهت من الشرق الى الغرب اواخر 
البالستيوسين مـما ادى الى ترك بصمات التعرية الجليدية من صخور 
عارية من التربة و ركامات الثالجات وجداول مـحلية تعرف باسم 

Drumlins  . 
شت الـمنطقة زيادة في ومن اواخر القرن الثامن عشر عا          

عدد سكانها مـما سبب ضغطا على االراضي الزراعية واجراء تعديالت 
على ملهر االرض و زراعة اراض لم تكن صالحة للزراعة . نتيجة 
الوضع االقتصادي الـمتدنى فقد طردت الـمنطقة الكثير من سكانها ، 

ساحة التي ( من الـم%6واالن تـمثل مساحة االرض الـمزروعة بالبطاطا )
 ، والـمنطقة رعوية بالدرجة االولى حاليا . 1851كانت عام 
هدف الـمسح رسم خارطة لعناصر مـختارة على سطح االرض           

، مثل السفوح الـمورفولوجية ، مواد سطح االرض ، النبات الطبيعي ، 
( طالبا 37استعماالت االرض الراهنة والسابقة . ضم فريق العمل )
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( مـجاميع ، ولكل مـجموعة قطعة ارض مطلوب مسحها ، 6لى )موزعين ا
تتباين قطع االرض الـمخصصة للطلبة من حيث الـمساحة طبقا لدرجة 
سهولة الوصول و التضاريس . وكل فريق مزود بدفاتر لتسجيل 

( انج للميل الواحد ، 6الـمالحلات و النتائج . خارطة اساس بـمقياس )
ض ، مـحفار للتربة ، مطرقة جيولوجية ، بوصلة ، مقياس مستوى االر 

مقياس تدوير الحصى واكياس لجمع العينات ، مـخطط قياس التربة على 
 اساس اللون 

 Munsell Soil Colour Chart  مقياس حـموضة التربة ، منخل ،
 لتصنيف التربة وتـحليلها ، وجهاز وزن يكون مكانه في الـمعسكر . 

 -ة خـمسة ايام ، وقد برمـجت بالسياق االتي :مدة الـمسح الـمقرر           
اليوم االول : التجول في الـمنطقة للتعرف عليها واختيار عناصر معينة 

 الصور الجوية ،   للمسح ، ومقارنة الواقع مع 
اليوم الثاني : تقسيم العمل بين اعضاء الفريق ، وفي الـمساء تتم مراجعة 

 وية وعمل الخرائطالصور الج   ما تم انـجازه ومراجعة 
 ،الـميدانية

اليوم الثالث : اسقاط عناصر سطح االرض على الخرائط ، وفي الـمساء 
والصخور و مقارنة الخرائط مع    اختبار عينات التربة 

 الصور الجوية ،
 اليوم الرابع : مشابه لبرنامج اليوم الثالث ،
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ات و الخرائط اليوم الخامس : استكمال النواقص و مراجعة دفاتر الـمالحل
 الـمنتجة ميدانيا .

كممارسة لتدريب طلبة الجغرافيا ، فقد اثـمر الـمشروع نتيجتين           
رئيسيتين ، االولى : للعمل كفريق واحد ايـجابيات عديدة منها انـجاز 
العمل في وقت قصير وتغطية مساحة واسعة وتبادل الخبرة بين اعضاء 

، وفي الـمحصلة النهائية انـجاز خرائط  الفريق و وجهات النلر واالفكار
شبه كاملة . النتيجة الثانية تتعلق بعمل مـجموع الطلبة تـحت اشراف 
اساتذة اكفاء باختصاصات متنوعة ، انـجاز العمل بطريقة منلمة و 
منطقية . ان منهج رسم خارطة متنوعة وحدات سطح االرض قد سمح 

ملهر واحد دون اغفال العوامل  الفراد باهتمامات متباينة  التركيز على
االخرى . ولعل الفائدة الكبرى قد تـمثلت بانتا  خرائط عديدة مكملة 

 لبعضها ذات فائدة غير مـحدودة . 
لقد دفع الـمشروع بطلبة الجغرافيا الى االلتقاء مع مـختصين في علوم 

 اخرى ذات تـماس مع الجغرافيا ، واختبار الفرضيات في الـميدان .
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 بسـم اللـه الـرحـمـن الـرحـيـم                         
 الفصل الخامس عشر
 دراسـة التـربـة مـيدانيــا

 
 الـمـقـدمــة : - 1

يعنى بـموضوع التربة اكثر من اختصاص اكاديـمي واحد ،             
لذا يدرس من اكثر من منلور لوجود اكثر من جانب  تؤثر به التربة 

فالتربة من ابرءز العناصر  االنسان ، مباشرة وغير مباشرة .على حياة 
الطبيعية الـمؤثرة على حياة االنسان وتـحديد نوع نشاطه ، وتباينها الـمكاني 
ال يـختلف عليه اثنان ، لذا دراستها جغرافيا ذي اهمية كبيرة . ولعل مسح 

احية التربة ورسم خرائط توزيعاتها الجغرافية اليقل اهمية ، من الن
التخطيطية ، عن التعدادات السكانية التي تقوم بها الدولة دوريا . وكما 
هو حال السكان في تبدل دائم ، كذلك التربة نتيجة الكثير من العوامل 
الطبيعية والبشرية ، االخيرة على وجه الخصوص . فالزراعة الجائرة و 

، ونلم البزل غير الـمـتناسبة مع امكانات التربة ، والسقي غير العلمي 
غير الـمتكاملة وغيرها من عوامل تؤدي الى تداعي نوعية التربة وتغير في 

 قدرتها على االنتا  الزراعي .
التربة مصدر طبيعي من الـموارد القابلة للنفاذ نتيجة سوء            

االستخدام والتي تتطلب ادامة واستصالح دوري . وألن االستعاضة عنها 
اقتصادي وقليل الجدوى ، في الوقت الرهن على االقل ببدائل اخرى غير 
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، لذا فان استثمارها بعقالنية يـمثل حآل لكثير من الـمشاكل التي تعاني 
منها الـمجتمعات الزراعية و الحضرية ، وتـخفف من حدة مشاكل السياسة 
 الدولية الـمستغلة ألزمة الغذاء لـمصالحها غير الـمشروعة وغير العادلة .

الخطوة االولى في التخطيط العلمي الستثمار أي مورد طبيعي           
او بشري هي في القيام بـمسح شامل لـمنطقة العمل )مزرعة ، مقاطعة ، 
دولة( ، لـمعرفة الـموجود وخصائصه ، ومقارنته مع الطموح )الهدف( 
والكتشاف النقص )الـمشكلة( ومناقشة الحلول )البدائل( الـمقترحة الختيار 

 النسب منها . ويعني الـمسح أخذ عينات ميدانيا لتحليلها  . ا
 اخـذ عـينـات مـمثلـة للـتربـة - 2

يتطلب اخذ عينات من التربة توفر ادوات للحفر والقياس           
والتعبئة متمثلة في كرك ، مسطرين لتسوية جدران الحفر ، شريط متري ، 

، وبطاقات ورقية لتدوين اكياس قماش )أو بالستيكية( لجمع العينات 
الـمعلومات االساسية ) الـمنطقة ، الـمكان ، رقم القطعة ، رقم القطاع ، 
عمق القطع ، سمك الطبقة ، التاريخ( ، وان تنلم بطاقتين لكل عينة ، 
توضع االولى في داخل الكيس والثانية تربط على فوهته من الخار  . 

يلية للمنطقة ، وبفضل ان يكون وتـحدد مواقع العينات على الخريطة التفص
مع الطالب حامض الكلوردريك الـمخفف لـمعرفة ما قد تـحتويه التربة من 

 ( .          1988كاربونات الكالسيوم )الزوكة 
ألخذ عينات مـمثلة للتربة يطرح منذر تا  الدين وزميله           

 ( ثالثة طرق هي :1988)
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في الـمناطق ذات الترب الـمتجانسة  وتعتمدطريقة النظام الشبكي :  -أ 
حيث تقسم االرض الى مربعات تـمثل في مـجموعها مستطيل او مربع 
لتؤخذ العينات من مراكز تالقي االضالع وعلى اساس االعماق الـمطلوب 

 اخذ العينات منها . وكما في الشكل ادناه :
 
 
 
 
 
 
 

وتعلم اضالعة لتكون حيث يرسم مستطيل  طريقة الـمـستطـيل :  -ب 
نقاط التالقي وانصاف اقطار الـمستطيل هي مراكز اخذ العينات ، وحسب 

 االعماق الـمطلوبة ، وكما موضح في الشكل ادناه :
 
 
 
 

      1            2 
 

          1                   2  
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       3 
         4                5 

 
ساحة قيد تعتمد هذه الطريقة عندما تكون الـمالطريقة العشوائية :  -  

الدرس واسعة ، وتقسم االرض الى وحدات متجانسة فيما بينها ، وكما 
توضحه االشكال في ادناه ، ومن كل وحدة تؤخذ عينات بطريقة عشوائية 
)كما موضح في الفصل  الثالث( . ومن الضروري التنوية الى عدم مز  

 عينات الوحدات غير الـمتجانسة .
 
 
 
 
 
 
 
 

( أن ال تؤخذ عينات التربة 1984رى كالم مشحوت عواد )وي          
 -من الـمناطق ذات الطبيعة الخاصة ، مثل :

)أ( الـمناطق الـمحيطة بالقنوات او من الطين الـمستخر  منها ، او مـجاري 
 السيول ،

 

 خصبة   تسمد       مستصلحة      

 مبزولة  باستمرار            

 

 متوسطة الخصوبة       

 

 

 

 رديئة جدا   غير مسمدة      غير مستصلحة 
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 )ب( مناطق جذور االشجار التي تزرع على جوانب الحقل ،
دمة كحلائر او اماكن ايواء ) ( موا.قع تـخزين السـماد أو الـمستخ

 الحيوانات ، و
)د( االجزاء الرطبة او الجافة باستمرار التي يـحتمل وجودها نتيجة سوء 

 تسوية سطح التربة .
 -ويقسم العينات الى ثالث فئات ، هـي :          

)أ( عينة طبيعية ، وهي التي يراعى في اخذها الـمحافلة على ماكانت 
االمكان، وتوضع هذه في اسطوانات خاصة عليه في الحقل ، قدر 

 للبقاء على مساميتها ، Soil Tubesبعينات التربة 
، وهي االكثر شيوعا ،      Dnisturbed)ب( عينة تاثرت حالتها الطبيعية 

 و
) ( عينة مفردة ، او قد تـخلط مـجموعة عينات لتمثل نوع معين او 

 خاصية معينة .
ينة بوزن كيلوغرام تقريبا اال اذا كانت وفي العادة تكون الع          

لروف الدراسة تـحتا  الى اكثر من هذا  ، وتستخدم االدوات الـمذكورة 
 في ادناه في اخذ عينات التربة :
 )أ( الكرك بانواعه الـمخـتلفة ،

)ب( اسطوانة التربة ، ومن اهمها االسطوانات ذات الطرف الحديدي او 
العينة في االسطوانة دون ان تـمس  النحاسي الـمدبب ليتسنى ادخال

 الجوانب وعدم حصول ضغط على العينة .
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 ) ( حلقات التربة التي تستخدم الخذ عينات في حالتها الطبيعية .
وهو اهمها لتوفر معلم مـميزات ادوات اخذ العينة  Auger)د( االوكر 

االخرى والجراء االختبارات واخذ العينات من اعماق مـختلفة يسهل 
 ديدها بالجهاز نفسه .تـح

مـثقاب التربة هذا )االوكر( بانه  Jones 1968يصف جونز           
اسطوانة بنصف قطر انج واحد تدار يدويا للحفر ، ولها مقبض خشبي 
يساعد على تـحريكها . وعند الوصول الى عمق مناسب يسحب الـمثقاب 

ولكن هذه ليست عموديا لجلب الـمواد التي دخلت االسطوانة من التربة . 
بذات الجودة التي توفرها عملية الحفر باستخدام االت الحفر االخرى . 
يساعد الـمثقاب في اخذ عينات اكثر وبوقت اقصر ، وهو مناسب الخذ 
العينات في االماكن الـمغطاة بالنباتات او التي فيها مـخلفات صناعية او 

 غيرها  .
( اهمية اخذ العينات من 1988يؤكد مـحمد خـمـيس الزوكة )          

طبقتين مـختلفتين في العمق ، االولى لتمثل سطح التربة ، ويكون عمقها 
مع  Uأو    V( سنتميتر وتكون حفرتها على شكل حرف 30نـحو )

مراعات تسوية السطوح الجانبية بالـمسطرين قبل اخذ العينة التي يقول ان 
 ( كيلوغرام .1ر5 - 1وزنها يتراوح بين )

وتؤخذ العينة االخرى لتمثل الطبقة التحتية ، بعد تنليف           
الـمكان الذي تؤخذ منه من االعشاب او من طبقة التراب الـمفككة 

( سنتميتر في حالة عدم وجود 160السطحية ، ثم تـحفر حفرة عمقها )
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( سنتميتر ، وتساوى سطوح القطاع الجانبية 60طبقة صماء ، وبعرض )
ـجب ان يقف اخذ العينة في اتـجاه معاكس للشمس حتى بالـمسطرين . وي

يستطيع الطالب تـمييز طبقات القطاع جيدا ان وجدت . وكذا اختالف 
الوانها ثم يدون كل مايراه في دفتر الحقل . وتؤخذ كمية من التربة تتراوح 

( كيلوغرام من كل طبقة من طبقات القطاع مع تدوين 1ر5 - 1بين )
الـمعلومات التي ترفق مع العينة . وعند اخذ العينات البيانات في بطاقة 

بصورة مـخططة ، مع رسم مقاطع للتربة حينها يـمكن رسم خارطة مـمثلة 
 للترب في منطقة الدراسة .

 تـحضـير العـينة و تـخزيـنها - 3
بعد اخذ العينة من الحقل ، وقبل نقلها الى الـمختبر لتحليلها ،           

 -يام باالجراءات االتية :من الضروري الق
)أ( تـجفيف العينات بنشرها على ورق ال يتشرب الـماء او على قماش في 
 اللل لعدة ايام وحسب لروف العينة مع تقليبها باحتراس حتى تـجف .

)ب( طحن العينات مع مراعاة ان ال تؤدي هذه العملية الى تلوثها ببعض 
ينة هو تقدير نسب هذه العناصر كالحديد مثال ، ألن الغرض من الع

 العناصر في التربة .
 ( مليمتر .2) ( تـمرير العينة في مـنخل قطر ثقوبه )
( مليمتر جيدا لكي تكون 2)د( تقلب العينة التي حجم ذراتها اقل من )

متجانسة ثم تعبأ في اكياس قماش او بالستيكية مـحكمة الغطاء ويكتب 
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نة ، ثم يوضع الوعاء في مكان على الوعاء جـميع البيانات الخاصة بالعي
 بعيد عن الـمؤثرات الكيمياوية او الـماء .

وباعتماد هذه االجراءات تكون العينة معدة للتحليالت الـمختبرية           
 الـمختلفة والتي ال تتطلب لروفا خاصة .

 رسـم مـقطـع عـمودي للـتربـة - 4
وديا  وال افقيا ، ان التربة جسم طبيعي غير متجانس ال عم          

وهذا يزيد من صعوبة تـمثيل العينة لـمجتمعها خاصة وانها ال تشكل اال 
جزء ضئيآل من وزن التربة التي اخذت منها . من هنا جاءت اهمية دراسة 

تـمتد من الطبقة السطحية الى مادة  Soil Profileمقاطع عمودية للتربة 
التربة تغاير الترب حسب االصل التي تتكون منها التربة . يـمثل مقد 

العمق مبتدأ بالسطح ومنتهيا بالـمادة االساسية غير الـمتحورة التي تكونت 
منها التربة ويساعد تكوين االفاق فيه على فهم مراحل ولروف تكوين تلك 

 التربة والعوامل التي شكلت خواصها الراهنة .
تربة مغطاة يقدم تا  الدين و زميله نـموذجا مثاليا لـمقد           

باالعشاب واالشجار تـحت لروف جوية تتميز بالحرارة الـمعتدلة وجو 
في الجزء العلوي من التربة  رطب . والشكل االتي يوضح هذا الـمقد .

(O توجد الـمادة العضوية نتيجة تراكم االجزاء النباتية والحيوانية الـميتة و )
تكون الـمواد العضوية  الـمتفسخة ، وتقسم الى جزئين ، في الجزء االعلى

واضحة للعين الـمجردة ، وفي الجزء االدنى منه يصعب ذلك لـمرور فترة 
( تلهر التربة الـمعدنية وتسمى Aوتاثر الـمواد بالتفسخ . وفي االفق )
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وتنقسم الى ثالث اجزاء . في الجزء االول منه   Eluvialبافق الغسل 
ع التربة الـمعدنية ويكون لونه يوجد مزيج من الـمادة العضوية الـمتحللة م

داكن اكثر من الطبقات التي تليه . وفي الجزء الثاني من هذا االفق 
تتواجد فيه اكبر حالة غسل للطين واكاسيد الحديد وااللـمنيوم عدا الـمواد 
الـمقاومة للغسل مثل الكوارتز ويكون هذا االلق افتح لونا من الذي اعلى 

مع صفات   Bو     Aنه انتقالي بين االفقين منه . اما الجزء الثالث فا
 اقرب الى االول 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 O1 تجمع المواد العضوية 

 

 O2   

 A1ِ   افق الغسل              

   A2  

   A3  

 

 B1 افق التراكم 

 B2  

 

 B3  

 

 C المادة األم 

 

 

 

 R  طبقة الصخور 
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فهو منطقة التجمع الكبرى للمواد الـمغسولة من  Bاما االفق           
كاكاسيد الحديد و الطين ، ويكون موقع تـجـمع لكاربونات  Aاالفق 

في الـمناطق الجافة ، وينقسم الى الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم خصوصا 
ثالث اجزاء ، االول هو انتقالي بين االفقين ويـحمل صفات اقرب الى 

. اما الجزء الثاني من هذا االفق فهو منطقة  Aمن االفق  Bاالفق 
التجمع الكبرى للطين واكاسيد الحديد وااللـمنيوم التي تـحركت الى االسفل 

، ويكون مـحتوى الـمادة العضوية فيه اكبر من الطبقات العليا بفعل الـماء 
ويـحمل  Cو    Bانتقالي بين   B3. والجزء   A2من كميته في الجزء 

من الـمواد الصلبة الـمتفتتة ،  Cصفات اقرب الى االول .  ويتكون االفق 
وقد تكون هي ذاتها الـمادة الـمكونة للتربة التي فوقها ، وقد ال تكون كذلك 

أية فعاليات حيوية . وليس من الضروري ان تتمثل جـميع وال توجد فيها 
هذه االفاق في كل الترب ، فالترب الصحراوية الشابة ال تتمثل بها االفاق 

A    وB   ولـهذا فانها تـختلف عن تربة التشرنوزم التي تتمثل بها جـميع
 االفـاق .

قدات صيغة جدول يـمل عند اخذ الـم Jones 1968قدم جونز           
، يضم السطر االول اربع خاليا لتسجيل معلومات عن الـموقع . الخلية 
االولى يسجل فيها رقم الـمقطع وموقعه في شبكة الـمربعات الـمسقطة على 
الخارطة ، وفي الخلية الثانية يوثق موقع الـمزرعة او مكان اخذ الـمقطع ، 

نبساط االرض وفي الخلية الثالثة تقدم تفاصيل عن الـموضع من حيث ا
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وانـحدارها وهل هي سهل فيضي ام قمة مرتفع . وفي الخلية الرابعة تؤشر 
 مالحلات عن النبات الطبيعي او الزراعة في الـمكان .

  ,A, B,C    تلي هذا معلومات تفصيلية عن االفاق الثالث :            
من حيث قياس عمق كل افق ، وفيما اذا كانت واضحة ، متباينة عن 

ض ام متداخلة ، لون التربة فيها ، نسبة وجود الـمواد العضوية )عدم بع
وجود ، بعض ، قليل او كثير ، او باالعشار( ، كذلك الحال مع وجود 
الجذور ، ثم توثق معلومات عن نسيج التربة وحجم الذرات ونوعية 
الـمعادن التي تـحتويها ، بعد ذلك ينلر الى وجود الـماء في التربة )مشبعة 

  PHبالماء ، رطبة ، مترطبة ، جافة ، جافة جدا( ، ثم نسبة الحموضة 
 .  CaCO3فيها ونسبة كاربونات الكالسيوم 

( انه حيث يكون الـماء 1991يرى باسم عبد العزيز الساعاتي )          
عامآل مهما في نشوء القطاعات فانه يـمكن تـمييز ثالثة حاالت من 

واالختالف في خواص التربة .  ففي االقاليم الرطوبة الـمسـببة للتباين 
الرطبة التي تزداد فيها االمطار ويقل التبخر يتحرك الـماء الى االسفل 
وبهذا تزال الـمواد الـموجودة في االفاق العليا كاالمالح والقواعد وترسب في 

 االفاق االدنى منها .
ء ، وبسبب اما في االقاليم الجافة حيث يزداد التبخر فان حركة الـما

الخاصية الشعرية ، فانها تتحرك من االسفل الى االعلى وبهذا تتكون 
الترب الـملحية و القلوية . وفي حالة وجود طبقة صماء فان الـمياه تتحرك 

 جانبيا لذا تكون مقاطع مـختلفة وحسب اللروف الطبيعية الـموجودة .
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 وصــف التـربــة - 5
بل الحصول على نتائج التحليل باالمكان وصف التربة ق          

الـمختبري ، ولكن كتابة التقرير )البحث( تتطلب االثنين مع بعض . ويرى 
أن الجغرافي يـجب ان يكون قادرا على وصف   Jones 1968جونز 

التربة وتصنيفها الى فئاتها العامة ، وان عليه ان يعرف الصلة بينها وبين 
لهذا السبب فان رسم مقطع التربة ،  الـمناخ و النبات في منطقة الدراسة .

 و وصفها عملية يـجب ان يتدرب عليها الجغرافي عمليا .
لدراسة التربة تـحفر حفرة في االرض بعمق قدمين تقريبا           

وبـمواجهة ضوء الشمس ، ومن ثم توصف الطبقات االفقية وبوثق ذلك 
ارة الى طبيعة في الكراس مع رسم تـخطيطي وتثبيت موقع الحفرة واالش

التصريف الـمائي والنبات واالنـحدار و غيرها من الـمعطيات االخرى 
الـمحيطة بـمكان اخذ الـمقطع او العينة . وفي اسفل الـمقطع ، من الـمهم 
االشارة الى طبيعة الصخور التي جاءت منها التربة . وايضا من 

 الضروري ان تكون التربة رطبة ليسهل حفرها .
( ان من متطلبات دراسة التربة 1988مـحمد خـميس الزوكة )يضيف      

ميدانيا التعرف على النقاط االتية : تـحديد موقع منطقة الدراسة على 
خارطة ، تـحديد لاهرات سطح االرض فيها وخصائص الـمنحدرات 
وعالقتها بالتصريف النهري والـمراحل الـمختلفة لتكوين التربة واثر تطور 

ي السطحي في ذلك ، الى جانب العوامل االخرى التي التصريف الـمائ
اسهمت في التكوين االفقي للتربة ، منشأ ذرات التربة ، وامكانية تقدير 
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عمرها ، وعمق التربة مع وصف لذراتها ، وصف النبات الطبيعي وتـحديد 
خصائصه مع االلـمام بـحياة النبات وتطوره الن ذلك له اثره في قطاع 

. ويضيف ايضا ضرورة تسجيل خصائص الـمناخ من حرارة التربة الرأسي 
وتساقط . وان االنتباه الى لون التربة يوفر فرصة لـمعرفة نوعية الـمواد 
الـمكونة لـها ، فارتفاع نسبة الـمواد العضوية يكسبها لونا  يـميل الى السواد 
فع ، بينما التربة الحمراء تكون حاوية على اكاسيد الحديد ، في حين ترت

نسبة الرمال في الترب الصفراء ، ويشير اللون الرمادي الى احتواء التربة 
 على عنصر الحديد الى جانب مواد عضوية غير متحللة .

يتحدد نسيج التربة على اساس حجم ذراتها ، فيوصف بانه            
( من الـمليمتر ، 0ر004صلصالي عند سيادة ذرات يقل قطرها عن )

( 0ر06 - 0ر004ا تكون الذرات بقطر يتراوح بين )وبانه طموي عندم
 0ر06من الـمليمتر ، وبانه رملي عند وجود حبيبات يتراوح قطرها بين )

( مليمتر . كذلك يـمكن ان توصف التربة الصلصالية بانها ثقيلة ، 2ر0 -
 والطموية بانها متوسطة ، والرملية بكونها خفيفة كاشارة الى نسيجها .

كن اجراء تصنيف لنسيج التربة اثناء الدراسة الـميدانية وذلك ويـم          
باخذ عينة عشوائية من التربة وفركها باليد وتـمييز كمية الحبيبات الدقيقة 
و الـمتوسطة و الغليلة وتقدير نسب كل منها الى اجـمالي حجم العينة . 

لتربة وهناك طريقة اخرى ادق نسبيا ، وهي باخذ عينة عشوائية كبيرة من ا
وجـمعها على سطح االرض على شكل اربعة اكوام رئيسية . في هذه 
الحالة يـمثل كل كوم ربع العينة ، وتصنف بعد ذلك ذرات التربة الدقيقة 
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والـمتوسطة و الغليلة وتقدر النسب الـمئوية لكل منها . تـجري هذه 
العملية مع كل كوم تربة على حدة ثم يؤخذ الـمتوسط العام للنسب . 

 ( .1988)الزوكة 
مفتاحا يساعد في تـحديد نسيج  Jones 1968قدم جونز           

التربة ، يـجري هذا االختبار عندما تكون التربة رطبة ، وعلى الباحث ان 
 يـختار بين البدائل الى ان يصل الى التقييم النهائي :

 يصعب تفتيتها بين االصابع واالبهام ، Clay( التربة الطينية 1)
 تربة ناعمة الـملمس بدرجة كبيرة ، Light Silt( غرينية خفيفة 2)
 تربة ال تلوث االصابع عند لـمسها ، Light Sand( رملية خفيفة 3)
 تلوث االصابع عند تـحسـسها ، Heavy Sand( رملية ثقيلة 4)
 التربة ليست ناعمة وال تلتصق باالصابع Loam( طفل 5)
 ومة ملمسها قليلة ،تربة نع Silty Loam( طفل طيني 6)
 تشكل التربة كرة متماسكة ، Light Loam( طفل خفيف 7)
تربة مقاومة للضغط ولكن يسهل  Medium Loam( طفل متوسط 8)

 تفتيتها ،  و
 تربة تتفتتت ولكن بصعوبة . Heavy Loam( طفل ثقيل 9)

 ويستمر جونز في تقديم خبرته في الدراسة الـميدانية ، فيقول انه          
عند استخدام مثقاب التربة )االوكر( وتتساقط التربة منه او تاتي بسهولة 
باالصابع فيعني هذا انها غير متماسكة ، وتوصف بانها متماسكة عندما 
تكون هناك صعوبة في تنليف الـمثقاب . اما في الترب القاسية )الصلبة( 
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قيض فانه فالـمثقاب يدور دون ان يـحفر او يتعمق في التربة ، وعلى الن
في الترب الـمفتتة يـخر  دون ان يـحمل شيئا معه من التربة . وفي الترب 
اللزجة فالـمثقاب يـمتص الرطوبة ويـخر  منسدا ، وفي الترب اللينة فالجهد 

 مطلوب للحفر لوجود العضويات والدبال .
ولتحديد كميات كاربونات الكالسيوم في التربة ، يشير جونز            

ه باضافة اجزاء من التربة الى انبوب االختبار الحاوي على حامض الى ان
الهايدروكلوريك فانه يـحدث فوران ، وعلى اساس صوت وشكل الفورانات 

 -تـحسب نسب الكاربونات وكما مبين في ادناه :
 التاثيرات الـمنلورة   التاثيرات الـمسموعة للكاربونات %

------------------------------------------
---------- 

 ال شيء      ال شيء  0ر1
 ال شيء   صوت باهت يزداد قليآل  0ر5
 فوران خفيف  صوت مسموع قليآل يزداد الى متوسط  1ر0
 فوران اكثر عمومية    صوت مسموع بوضوح  2ر0
فوران معتدل     صوت يسهل سماعه  5ر0

 ملم 3وفقاعات بـحجم 
وفقاعات بـحجم فوران قوي     صوت يسمع بوضوح 10ر0
 ملم 7

------------------------------------------ 
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( هذا الفصل بقوله 1988ويـختم مـحمد خـميس الزوكة )          
بامكانية اعداد خرائط توضح كل منها  تصنيف منطقة الدراسة الى فئات 
حسب العناصر الـمختلفة كنوع الترب ، نفاذية التربة للماء ، مستوى الـماء 
االرضي ، ملوحة الـماء االرضي ، ونسبة االمالح الذائبة في التربة ، 
مدى توفر العناصر السمادية ، ويـمكن عن طريق رسم هذه الخرائط على 
الورق الشفاف بـمقياس رسم واحد و وضع الخرائط على بعضها 
استخالص الكثير من العالقات واالرتباطات والحقائق التي تزيد الدراسة 

 مية و فائدة .عمقا واه
كما تسهم هذه الخرائط في تفسير اسباب تباين قيم االرض           

الزراعية وبالتالي اختالف اقيام ايـجاراتها وانتشار زراعة مـحاصيل معينة 
في احواض مـحددة كانتشار زراعة الرز مثال في االحواض التي تتسم 

حول دون تسرب الـمياه تربتها بثقل نسيجها حسب ثقل نفاذيتها للماء مـما يـ
التي يـجب ان تغطي حقول الرز خالل مراحل نـموه الى طبقات التربة 
السفلية ، وزراعة الفول السوداني في النطاقات ذات التربة الـمفككة البناء 
مـما يسهل تـخلل الـماء للتربة ويعمل على سرعة نضجها وكبر حجمها . 

حاصيل التي  يـمكن زراعتها في وتـمكن هذه الدراسة من اقتراح انسب الـم
منطقة الدراسة واكثرها مالئمة لخصائص التربة ، الى جانب التنبيه الى 
اكثر النطاقات حاجة لتحسين الصرف وهي عادة تلك التي يرتفع فيها 
منسوب الـماء االرضي الذي يؤدي الى ارتفاع نسبة االمالح الذائبة في 
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بكات الصرف ، وخاصة الـمصارف التربة مـما يـحتم ضرورة االهتمام بش
 )الـمبازل( الحقلية . 

كل هذه امثلة تلهر اهمية الدراسة الـميدانية وفائدتها الكبيرة في           
رصد وتوضيح كل ماهو قائم على سطح االرض واقتراح االستغالل 

 االنسب لتلك االرض مـما يعود بالنفع العام للجميع . 
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 الرحمن الرحيم بسم هللا        

 عشر سادسالفصل ال
 دراسـة االنهـار مـيدانيـا          

 
 الـمـقـدمــة : - 1

بـحـكمته العليمة جعل رب العـزة من الـماء كل شيء حي ،           
فارتبطت حياة االنسان بالـمياه و مـجاريها ومسطحاتها بشكل كامل . 

سية ، هي : الـملاهر تدرس الجغرافيا  االنـهار من ثالث زوايا رئي
الجيومورفولوجية التي تشكلها مـجاريها على سطح االرض ، الـماء كـمورد 
طـبيعي )هيدرولوجي( ، و كـمصدر طبيعي اساء االنسان استخدامه 

 )التلوث( . وسيتم التركيز هنا على الجانبين االوليين فقط .
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 دراسة الـمظاهر الـمورفولوجية لـمجاري االنهار : - 2
كـملهر جيومورفولوجي ، تشكل االنهار مادة خصبة للدراسة ، وما        

يعرض هنا للتذكير  ببعض هذه الـملاهر فقط  . فالكتاب ليس هدفه ان 
يكون بديآل عن الكتب الـمنهجية بل مساعدا لـها ، وللتدريسي بشكل 
خاص كي يربط النلرية بالواقع ويتبع خطى من سبقوه ويستفيد من 

 مـجال تدريس الجغرافيا ميدانيا . خبراتهم في
( ان رسم القطاع العرضي 1987يذكر احـمد أحـمد مصطفى )          

للوادي يعرض شكل الوادي من جانب الى الجانب االخر ، ألنه خط 
يوصل بين نقطتين على جانبي الوادي مارا بقاعه و بالـمجرى . انه خط 

دث في بعض الحاالت تعديل مستقيم عمودي على اتـجاه الوادي ، وقد يـح
التـجاه خط القطاع لكي يعبر بصورة صحيحة عن شكل الوادي وانـحدار 
جانبيه ، كأن يـمتد الخط متكسرا  لتكون اجزاء الخط  عمودية على خط 
الكنتور . فالـهدف من رسم القطاع العرضي لوادي النهر هو توضيح 

جانبيه ، مدى اتساع شكل الوادي من حيث اتساعه العام و درجة انـحدار 
قاعه وابراز التفاصيل الثانوية التي تلهر انـحدارات القطاع . وايضا 
تـحديد الوضع الجيومورفولوجي للوادي ، من دورة التعرية ،  او يعطي 
صورة عن اجزاء الوادي . ولعل اوضح اللواهر التي تبرزها القطاعات 

رجاعها الى اكثر من العرضية لالودية هي لاهرة الـمصاطب التي يـمكن ا
 سبب ، ولـهذا فانها تشكل مادة دسمة للمناقشة مع الطلبة . 
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اما القطاع الطولي للنهر ، يضيف احـمد مصطفى ، فله اهمية           
خاصة في الدراسات الجيومورفولوجية ألنه يوضح درجات االنـحدار 
ل الـمختلفة من منبع النهر الى مصبه ، والربط بينها  و العوام

الجيومورفولوجية ، مثل مقدرة النهر على النحت او االرساب والـمرحلة 
التي يكون عليها النهر في دورة التعرية . كما تلهر القطاعات الطولية 
اجزاء قد يشذ فيها االنـحدار  وتبدو على شكل مساقط مائية . تلفت هذه 

ة تتعلق اللاهرة عند ابرازها على القطاع نلر الدراسين الى اسئلة هام
بكيفية نشأتها . كما يوضح القطاع الطولي  بصيغة عامة الـمناطق التي 
توجد بها فرصة اكبر للتبخر .  ولكي تتضح الخصائص الجيومورفولوجية 
لالودية النهرية يتم الربط بين نقاط التجديد على القطاعات الطولية 
ت للمجاري النهرية و الـمصاطب النهرية التي تلهر على القطاعا

العرضية ، لذا يستحسن رسم القطاعات العرضية لالودية مترافقة مع 
 القطاعات الطولية لالنهار .

يـمثل كل من القطاع الطولي للنهر و القطاع العرضي للوادي            
انـحدار سطح االرض في نقطتين ، االولى تبين انـحدار الـمجرى ، والثانية 

هذين القطاعين  فكرة عن مراحل  تبين انـحدار سطح االرض  . ويعطي
تطور االنهر واوديتها ، كذلك الخصائص الجيومورفولوجية لعناصر 
الوادي من الـمنبع الى الـمصب . لـمثل هذا النشاط التعليمي الفكري اهمية 
في ترسيخ قواعد العمل العلمي الـمثمر في ذهن الطلبة وتساعدهم في 
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لاهرة قيد الدرس . فيه  تـمتحن الربط بين مـختلف معطيات الـموقع وال
 القدرة على االستنتا  وتـختبر الفرضيات الـمثبتة في الكتب الـمنهجية .

ولكي يسهل الربط بين درجة االنـحدار وشكل مـجرى النهر و           
درجة انـحدار وشكل قاع وجانبي الوادي فقد اعتاد الجغرافيون على رسم 

وادي على القطاع الطولي للنهر ، القطاعات العرضية الجزاء من ال
وقطاع عند نقطة ما في منطقة الـمنبع ، وقطاع ثان في الجزء االوسط ، 
وقطاع ثالث في منطقة الـمصب . وال تكفي هذه القطاعات الثالث ، بل 
تبقى الحاجة قائمة الى رسم مـجموعة من القطاعات العرضية حتى يتم 

ي وادية بصورة جلية للعيان ، توضح العالقة بين مـجرى النهر و جانب
 وتستكمل صورة الـملاهر الجيومورفولوجية النهرية .

ولرسم القطاعات العرضية الجزاء الوادي على القطاع الطولي           
 -لـمجراه ، يقترح احـمد احـمد مصطفى الخطوات االتية :

ها ( تـخطط القطاعات العرضية على الخارطة الكنتورية ، وبالشروط ذات1)
 العرضية ، لرسم القطاعات 

( عند نقل تقاطع خطوط الكنتور مع الـمجرى النهري لرسم القطاع 2)
 الطولي ينقل معها ايضا نقاط تقاطع القطاعات العرضية مع الـمجرى ،

( بعد رسم القطاع الطولي لـمجرى النهر يـحـدد عليه نقاط تقاطعه مع 3)
 القطاعات العرضية ،

ق ويوضع فوق خط القطاع العرضي وتنقل عليه ( يؤتى بشريط الور 4)
 الكنتور ونقطة تقاطعه مع الـمجرى النهري ، نقاط تقاطعه مع خطوط 
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( توضع نقطة تقاطع القطاع العرضي مع الـمجرى الـمسجلة على 5)
الـمنالرة لـها على القطاع الطولي بـحيث  شريط الورق فوق النقطة 

 االفقي للقطاع الطولي ،  تكون حافة شريط الورق موازية للمحور
( يرسم القطاع بـحيث  يـمر الخط الـمقعر الواصل بين النقطتين 6)

تقاطع القطاع العرضي بالـمجرى بنقطة  الواقعتين على جانبي نقطة 
 تقاطع القطاع العرضي بالقطاع الطولي ،

( ترسم عادة القطاعات العرضية للوادي في احباسه الـمختلفة )االعلى 7)
بنفس قيمة الـمبالغة في مقياس رسم الـمحور  ط واالدنى( واالوس

الحالة ال يرسم القطاع  الراسي للقطاع الطولي للمجرى . في هذه 
 العرضي مـحصورا بين قاعدة و مـحورين راسيين ،

( اذا كان تـخطيط القطاع العرضي في منطقة الـمنبع بالقرب من نقطة 8)
لقرب من نهاية الـمجرى فان تلك منطقة الـمصب با بداية الـمجرى وفي 

الراسيين االيـمن وااليسر للقطاع  القطاعات ستمتد خار  الـمحورين 
بقاء القطاع  الطولي ، لذا يفضل زحزحة الـمحورين الى الخار  مع 

 الطولي كماهو دون مده اليها ،  و
( كثيرا ما تتقاطع القطاعات العرضية مع بعضها ومع القطاع الطولي 9)

تسمية القطاعات ابـجديا او رقميا على الخارطة  ، لذا يـجب  للمجرى 
او ترميزها برمز او تلوينها  الكنتورية وبنفس التسمية على القطاعات 

 بلون مـختلف . 
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ال يكتفي الجغرافي بالوصف العام للنهر ، بل قد استبط عدد           
اري االنهار مـمكنة من التقنيات الكمية التي تـجعل الـمقارنة بين انـماط مـج

و موضوعية . ومن هذه تـحليل  كمي لـحوض النهر استكماآل لوصف 
االنـماط التي تشكلها االنهار )الشبكية ، الشجرية ، ...( ، وقياس رتبة 

(  . كذلك قياس االنـحناءات Pritchard 1984النهر وكثافته .وغيرها  )
لـمستقيم ، وغيرها من التي تشكلها االنهار  وتستخر  نسبتها الى الخط ا

 التقنيات التي يـمكن الرجوع اليها في العديد من الكتب ذات العالقة  . 
 الـمسـح الـهيدرولوجي لالنهار : - 3

استكماآل لدراسة الـملاهر الـمورفولوجية التي تشكلها االنهار ،           
من الضروري أن يقوم الطلبة بدراسة ميدانية لقياس بعض الـمعطيات 
الـهيدرولوجية للنهر ، مثل سرعة الجريان ، قياس عمق الـمجرى و سعته 

 ، وغيرها .
ان قياس سرعة جريان مياه النهر من الـموضوعات الـمغرية لكثير        

من الطلبة ، ويـمكن استخدام انواع مـختلفة من الطوافات )الكرات 
في حالة  البالستيكية( لـهذا الغرض . ومن الضروري ان تكون الرياح

قريبة من السكون وان يكون مدى الرؤية جيدا يوم الدراسة الـميدانية . 
تـحتا  عملية القياس الى ساعة دقيقة او خاصة يعتمدها الرياضيون ، 
ويـجب ان تكون الـمسافة بين خطي انطالق الطوافات و جـمعها مـحسوبة 

عة الـمياه ، بدقة . والبد من االشارة الى ان لسرعة الرياح اثر على سر 
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كذلك فان سرعة الـمياه تـحت السطح اسرع من السطح نفسه ، وان هناك 
 اجهزة خاصة لقياس سرعة الـمياه تـحت السطح .

بعد تـحديد خطي االنطالق والجمع ، يوزع الطلبة بينهما ،           
ويتفق على وقت مـحدد و دقيق الطالق الطوافات ، ويتم اطالقها في 

خط االنطالق ولكن في اكثر من نقطة واحدة  )وسط وقت واحد من 
الـمجرى ، اطرافه( . ويستخر  معدل وقت التقاط جـميع الطوافات ،  وبعد 

دقيقة  \ذلك تستخر  السرعة بتقسيم الـمسافة على الوقت الـمستغرق )متر 
مثآل( . الدقة ضرورة قصوى في مثل هذه الحالة في حساب الوقت و 

 الـمسافة .
يعد سبر االعماق من العمليات الـمسحية الـمثمرة عند دراسة           

( قدما فاكثر ، وان 12مقطع الوادي . تتطلب عملية القياس زورقا بطول )
يكون مستقرا لـحلة اخذ القياس ، وثالث طلبة ، واحد لقياس العمق ، 
اآلخر للتجديف والثالث للتسجيل وتوجيه القارب ، وسلك معدني يؤشر 

( ليبرا  . ويفضل ان يتم 7( كيلةغرام )4في نهايته ثقل بوزن )العمق 
تشحيم السلك و التقل بشحم حيواني ، وان يكون هذا الثقل مـجوفا  لـجلب 

 عينات من قعر النهر .
ال ترتبط الـمشكلة عند سبر االعماق بقراءة العمق ، بل في           

 Jonesاقترح جونز )تـحديد الـموقع على الخارطة. لحل هذه الـمشكلة 
( وضح لوحتين او اكثر على االرض اليابسة تساعد في تـحديد 1968
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الـموقع ، ويتم توجيه الزورق من االرض ، وتؤخذ القياسات بطريقة 
 نلامية بفاصلة مكانية مـحددة مسبقا وبزاوية قائمة عبر النهر .

( 18احة )لتحديد الـموقع تعتمد لوحتين ، كل واحدة منها بـمس          
انج مربع تقريبا تستند على حامل يتم غرسه في االرض وتكون الـمسافة 

  ( قدم على حافة النهر وعلى مستوى واحد .100الفاصلة بين اللوحتين )
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مـخطط يوضح موضع لوحتي تـحديد موقع قياس االعماق ، وزوايا النلر 

 التي تـحدد موقع الزورق بين اللوحتين و خط القياس )الـمقطع( .
انج( في االركان  2اللوحة )أ( تدق فيها ثالثة مسامير )حجم          

لتثبيت توازي اللوحتين و توجيه الزورق ، وفي اللوحة )ب( تدق عشرة 
مسامير تقاس على اساسها زاوية النلر لتوجية الزورق وتـحديد موقع 
القياس وفق الفاصلة بين كل مسمارين )الـمسافة الفاصلة النلامية( . 

ون الـمسمار في الركن االيـمن االسفل في اللوحة )ب( موازيا ويـجب ان يك
للمسمارين في ركني اللوحة )أ( ، وان يكون الـمسمار في الركن االعلى 
االيـمن مقابل للنقطة الـمحددة للقياس في الشاطىء الثاني للنهر .  تعمل 
اللوحة )ب( كمقياس رسم يـحدد الـمسافة بين نقطتي القياس على طول 

 مقطع الـمطلوب رسمه  . الـ
سواء في سبر االعماق او عند تـحديد سرعة الـجريان باالمكان            

اعتماد االشجار او الثوابت على حافة المـمجرى ، خاصة عندما تكون 
متقابلة وقريبة منه حيث يتم وصلها بسلك او حبل متين يعتمد من قبل 

جديف( ولتثبيت موقع  اخذ الطلبة في الزورق عند الحركة )بدآل من الت
القياس او اطالق الطوافات . وقد يتعاون طالبان من كل جانب من النهر 
للتثبيت وشـد الحبل بدآل من االشجار . وباالمكان قياس طول الحبل و 
تقسيمه الى مسافات فاصلة متساوية تكون بديآل عن اللوحتين الـمذكورتين 

 آنفا .
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عند دراسة اعماق بـحيرة او مستنقع ، او أي وال تـختلف العملية           
مسطح مائي ، فالفكرة واحدة ولكن التطبيقات كثيرة ويترك الـمجال مفتوحا 
ليتفتق ذهن الطلبة بالتفكير واالبداع . وليس هناك مـجال أرحـب للتفكير 
االصيل االبداعي من الـميدان ، عند  الحاجة الى تشغيل الذهن باقصى 

 حيث تتقافز االفكار من ذاتها وترد من حيث ال يتوقع . واوسع طاقة له ،
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 بسم هللا الرحمن الرحيم    
 عشر ابعالفصل السا

 دراسـة لـواهـر الطـقـس مـيدانيـا        
 الـمـقـدمـة : - 1

تـمثل لواهر الطقس الـمحلي اكثر مفردات الجغرافيا يسرا            
رس ، و تتعدى فائدتها  الدرس المكانية مالحلتها من شباك قاعة الد

واليوم و الـمكان ، و التعود على مالحلتها و تـحليلها يفيد االنسان في 
جـميع االماكن واالزمنة . فالـحديث عن الطقس وتقلباته اول موضوع يبدأ 
به االنكليزي الـحديث مع من يعرفه او ال يعرفه ، واول موضوع يـجب ان 

ضرته بغض النلر عن موضوع الدرس . يبدأ به مدرس الجغرافيا مـحا
وترتبط بالطقس الكثير من االمثلة الشعبية في مـختلف اصقاع العالم ، 
والكثير من الطباع والسلوكيات ، واالنـماط الـمعيشية .  ومن خالل 
مالحلة عناصر الطقس يتحدد ما يلبسه الفرد قبل خروجه من البيت ، 

 ف الـمغلقة . او قيامه بنشاط خار  الـمباني و الغر 
من الضروري ان يقوم مدرس الجغرافيا بتوفير العديد من           

الصور و الخرائط والـمخططات التي تعرض بوضوح عناصر الطقس 
وانواعها لتكون وسائل ايضاح للطلبة تساعدهم في فهم مايدرسوه في 

ة في الكتب وما يشاهدوه في البيئة . ان االعتماد كليا على مديريات التربي
توفير مستلزمات االيضاح و التعليم دليل على الكسل وعدم االهتمام 
باالختصاص واالكتفاء باقل جهد في تطوير قابلية الطلبة وتعليمهم ما 
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يـجب ان يعرفوه ويتقنوه بوعي وادراك . ان الجهد الـمبذول في توفير هذه 
مرة يستخدمها  الـمستلزمات قليل جدا  مقارنة بالفائدة الـمرجوة منها في كل

 الـمدرس 
ان زيارة واحدة لـمحطة الرصد الجوي ومشاهدة االجهزة في           

اماكنها الرسمية ال تؤثر كما هي مالحلة صورة )أو مـخطط( تعرض 
انواع الغيوم تعلق في الصف او تعرض فيه بين الحين واآلخر ، كذلكم 

لعالـمية . باالمـكان الحال مع مـخطط قياس سرعة الرياح ، ودورة الرياح ا
تنفيذ هذه مـحليا بعد تكبيرها ونقلها من مرجع علمي اعتمادا على طلبة 
كفوئين في الرسم ، او مدرس الـمادة الفنية في الـمدرسة . ولعل هذه 
الصيغة تضفي عليها قيمة علمية الحساس الجميع )ادارة واشراف وطلبة 

باكثر من طريقة الى  و ذويهم( باهتمام الـمدرس بايصال الـمعلومات
الطلبة وبـجهد استثنائي . من خالل عمل هذه الـمصورات  وتعليقها في 
الـممرات و القاعة ومشاهدتها يوميا من قبل الطلبة يكون نسيانها صعبا ، 
وتكون حاضرة في ذهن الطلبة حيثما احتاجوها ، سواء في االمتحان او 

ر الطقس و لواهره تدفع خارجه . وبدء الـمحاضرة بـاالشارة الى عناص
بالطلبة لـمالحلتها و النقاش حولها قبل الدخول الى القاعة ، وبهذا 
تتحقق الفائدة من احد اهم موضوعات الجغرافية التطبيقية في الحياة 

 اليومية .
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 قـراءات ال تـحتاج الى أجـهـزة : - 2
اءات الـمدرس الجـيد بامكانه ايـجاد صيغ بديلة لتسجيل قر           

عناصر الطقس يقوم بها الطلبة توثيقا للتبدالت اليومية فيها واستنباط 
توقعات للمستقبل القريب على اساسها . فجداول االنواء الجوية 
)الـميترولوجية( برموزها الـمعقدة يـمكن ان تبسط وترسم يدويا وتـمل من 

 قبل الطلبة يوميا بـحضور مدرس الجغرافيا .
 ياح  و دراسـتها :)أ( مـالحظـة الـر 

بـمعرفة االتـجاهات االربع باالمكان تسجيل اتـجاه الرياح يوميا ،           
وفي نهاية الشهر ترسم وردة الرياح لتقارن مع نليراتها السابقات و 
الالحقات والخرو  بـمالحلات عن التبدالت الـموسمية في اتـجاه الرياح 

ـمدرس بهذا بل يكمله بتقدير السائدة . ومن الضروري ان ال يكتفي ال
سرعة الرياح ايضا من خالل مالحلة حركة الدخان )ان وجد( او اغصان 
االشجار .  وفر مرجع اليونسكو في تعليم الجغرافيا جدوال لقياس مبسط 

 لسرعة الرياح اعتمادا على مقياس بوفور 
Beaufort Wind Scale يـمثل العمود االول درجة قوة الريح ، الثاني . 

سرعتها ، الثالث كما توصف الرياح في نشرات الرصد الجوي ، يعرض 
العمود الرابع  اثرها على االرض والتي تعتمد من قبل الطلبة لتوثيق 

 سرعة الرياح عند دراستها مـيدانيا .
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 )ب( مـالحـظـة الـغـيوم و دراسـتها :
تي تـحتلها و تتنوع الغيوم وتتباين في نوعياتها و االرتفاعات ال          

طبيعة التساقط الناتج عنها ، لذا  تعد مؤشرا جيدا عن حالة الجو السائدة  
)جبهة دافئة ، باردة ، اعاصير ، ...(  ، بعبارة اخرى ، ان معرفة نوع 
الغيوم و نسبتها في السماء ، وربط ذلك بعناصر الطقس االخرى من 

. لطقس للمدى القريبفي توقع حالة ارياح و درجات حرارة ، تساعد كثيرا 
وتعويد الطلبة على قراءة لوحة السماء تسهم في فهم الجغرافيا واالستفادة 

 منها للتكيف مع لروف الجو الـمتوقعة .

قوة 
 الريح

 سرعتها
 \كم 
 ساعة

 اثرها على االرض وصفها

 يرتفع الدخان الى االعلى عموديا هادئة 1 صفر
1 1 - 

3 
 الدخان يالحظ االتـجـاه من حركة خفيفة

2 4 - 
7  

يشعر االنسان بالريح على وجهه ،  خفيفة
يسمع حفيف االوراق ، تتحرك 

 مؤشرات الريح
3 8 - 

12 
تتحرك االوراق و الغصينات الصغيره  خفيفة

 ، تنشر الريح علما خفيفا
ترفع الغبار وصحف االوراق وتـحرك  معتدلة - 13 4
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 اغصانا صغيرة 18
5 19 - 

24  
 شجار الصغيرة الـمورقةتتمايل اال نشطة

6 25 - 
31 

تتحرك االغصان الكبيرة ، وتصفر  قوية
 اسالك الـهاتف و الكهرباء

7 32 - 
38 

 تتحرك االشجار قوية

8 39 - 
46 

تتكسر الغصينات ، يتعطل السير  اعصار
 بشكل عام

9 47 - 
54 

خسائر بسيطة في الـمنشأت ، تقتلع  اعصار
 قمم الـمداخن

10 55 - 
63 

ار اعص
 شديد

تقتلع االشجار ، خسائر كبيرة في 
 الـمنشأت

11 64 - 
75 

اعصار 
 شديد

 التهدم واسع الـمدى

12 75 
 فاكثر

يعم الخراب ، وتكون في الدائرة  
 االستوائية بشكل خاص
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( ربطا مباشرا بين نوع الغيوم وطبيعة Pritchard  1984قدم برتشارد )
( أو   Cumulusم قليلة من نوع )الـتساقط ، فالجو اللطيف يكون مع  غيو 

(Cirrus ( او غيوم الطبقات العليا . اما الغيوم الطباقية )Stratus )
( Nimbostratusفتسبب الرذاذ ، والغيوم الكثيفة السميكة من نوع )

فتسبب الـمطر ، وتتأتى زخات الـمطر من غيوم كبيرة من نوع 
(Cumulusوالعواصف الـمطرية الرعدية فتسببها ، )  . هذه الغيوم ايضا

تعرض الكتب الـمنهجية في الطقس و الـمناخ تفاصيل كثيرة عن هذا 
 الـموضوع .

 البـدايـة وليـسـت النـهاية : - 3
ان مـالحلة الغيوم والرياح واتـجاهاتها من قبل الطلبة وتسجيلها           

ة ، قد يدفعهم لالهتمام بدراسة عناصر الطقس االخرى من حرارة و رطوب
وسطوع شمس وقياسها باجهزة بسيطة يـمكن توفيرها مـحليا ، وقد تـحثهم 
للمساهمة الفاعلة في توفير االجهزة والـمعدات و وسائل االيضاح ، وبهذا 
تتوفر في الـمدرسة مستلزمات مـحطة رصد جوية بسيطة ولكن فائدتها 

 تتعدى التصور . 
هزة تسهل كثيرا عملية ان اعتماد القياسات التي ال تـحتا  الى اج    

توفير االجهزة والـمقاييـس الخاصة بعناصر الـمناخ ، انها البداية ولن 
تكون النهاية ان شاء هللا . وبالتأكيد ال تنحصر قيمة هذه الـممارسة على 
دراسة الطقس ، بل تكون بداية لدراسات ميدانية لللواهر الجغرافية 

االخرى التي يسهل الوصول  االخرى في الـمحيط القريب وفي الـمناطق
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اليها . لعلها أفضل ما يـمكن البدء به ، اضافة الى رسم خارطة الـمدرسة 
 و الحي السكني .

ومن الواجبات التي يـمكن أن يكلف بها الطلبة في موضوع           
دراسة الطقس الـمحلي هو تقديم جدول يـمثل عناصر الطقس و قراءاتها 

ن العمود االول عن اتـجاه الرياح ، الثاني خالل االسبوع ، كأن يكو 
سرعتها ، الثالث نسبة الغيوم في السماء ، الرابع عن نوع الـمطر . وقد 
تعتمد الرسوم او الرموز للتوضيح ، فالغيوم  يعبر عنها بدوائرة يتم 
تضليلها حسب نسبة الغيوم في السماء ، ويؤشر الـمطر برسم مللة عليها 

ز الرعد والبرق معروف ، واتـجاه الرياح يرمز اليه قطرات متساقطة ، ورم
باحرف تـمثل االتـجاهات االربع . وتكون هذه بداية لقراءة خرائط الطقس 
الــمعتمدة عالـميا . وفي الجامعة ال مناص من التدريب الكافي لقراءة 
خرائط الطقس و الـمناخ . ومن الضروري ان ال يكتفى بتقديم الجداول 

ليلها من قبل الطلبة للتعود على التفكير االستنتاجي هذه ، بل تـح
 واالستداللي ، ولتكون لـها قيمة علمية تعزز االهتمام بها .
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