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 المقدمة ،

هذا ممال ٌعرض وجهة نظري الشخصة فً مستوى اداء االبحاث الجغرافٌة فً 

على وجه الخصوص ، ولد استمدٌت بعض االفكار النظرٌة  2003الجامعات العرالٌة ، ما بعد 

من جامعة برشلونة الموسوم ))النظرٌة والمنهج فً  Maria Salaمن كتاب مارٌا ساال 

 الجغرافٌا(( . 

وعلى تماطع طرق مختلف  Approachesلما كانت الجغرافٌا علم متعدد المناحً 

تً على تماس معها فً الموضوع من العدٌد من الحمول ال ا ومناهج العلوم ، لذا اخذت طرائم

علم  والجٌولوجٌا  عالرض او العلوم الطبٌعٌة ، م. ففً جانب فانها تعد من علوم ا واالهتمامات

العلوم االجتماعٌة من  فلها صلة واسعة معاالنواء الجوٌة وعلوم الحٌاة ، وفً الجانب االخر 

ففً الجامعات البرٌطانٌة ٌرتبط مولع و اسم لسم الجغرافٌا التارٌخ وااللتصاد وعلم االجتماع . 

ولهذا السبب ٌكولوجٌا ، العلوم االجتماعٌة ، وغٌرها . مع السام : علوم االرض ، البٌئة واال

اهداف  التساؤل عنمستمرون فً أنفسهم ان الجغرافٌٌن ٌلتبس االمر عند الكثٌرٌن ، وحتى 

ال ٌمكن ان  كعلمالجغرافٌا  فان وحدة. مع هذا  و وحدتها )طبٌعٌة وبشرٌة( وطرائك الجغرافٌا

العلوم الطبٌعٌة واالجتماعٌة . وهذا مأخوذة من مختلف  اتكون فً المنهج النها تستخدم طرائم

وعلى حساس جدا لمسائل التاللً عند التماطعات ، الجغرافٌا التنوع فً االتجاهات جعل علم 

 االجتماعٌة .  كالتفً ما ٌخص الحاجة الى معرفة عالمٌة فً صلب المشوجه التحدٌد ، 

 ،  المبادئ العلمية االساس

م الطبٌعٌة فان ابحاث الجغرافٌا الطبٌعٌة تتبع مبادئ كما فً جمٌع العلو 

نشاط منطمً ، و التً تعد العلم كتنظٌم ا Rational Scienceالعلوم العمالنٌة 

من المنحى  انتملتو عامة العلوم مد تطورت لو .سباب العلى افٌها وتستند التمٌمات 

 الحدٌث النمدي العمالنً . المنحى الكالسٌكً الى 

الكالسٌكٌة او التجرٌبٌة والمسائل العلمٌة ومنذ فرانسٌس بٌكون فً والعلوم  

د على المالحظة و ستنتحٌثما  المعرفة العلمٌة مؤكدة  تعدالمرن السادس عشر والتً 

ما تم ، وة التجربممارسة من خالل المالحظة و تكتسبالتجربة والمٌاس . والخبرة 

 تمٌٌزه عن المصادر االخرى من المعرفة . 

 والمواضبة الكالسٌكً على ان المعرفة تنمو من خالل الصبر منحىالٌؤكد  

البٌانات المدركة من خالل الحواس . تجمٌعها مع ووتراكم الحمائك الموثك منها 

من تشتك العملٌة التً أي ، ،  inductionهو االستمراء عندهم والمفهوم الرئٌس 

الع . والعمومٌات االستمرائٌة خاللها عمومٌة موثمة من مجموعة من مالحظات الو



. ومن االمثلة ومعالجتها ٌتم تجمٌع الحمائك عن الموضوع لٌد الدرس  شتك بعد أنتت

 على هذا االستمراء عمل جارلس دارون . 

وجهة نظر و وفً المرن العشرٌن ، لبل المنطك الوضعً الوكست كونت  

الل معالجة ثالثة صرامة اكثر للتمٌمات من خ ضفاءالكالسٌكٌٌن مع السعً ال

التحمك من النتٌجة ، االستمراء ، و المالحظة المبنٌة على نظرٌة . وعملٌة مشاكل : 

الحمٌمة المجربة وتفسٌرها من لبل من فً  رأب الصدع تمثل verificationالتحمك 

، الذي لن ٌكون متاكدا من ان حواسه سلٌمة وغٌر الباحث  –الحظها او العالم 

ٌمكنها تعلٌل حمٌمة التً ماعدة ال هو. واالستمراء إال بعد التحمك من ذلن  منحازة 

الخالصة المستمدة من مجموعة من النصوص عن حالة معٌنة ، او تعلٌل نص 

 عالمً ٌستند على مجموعة من االشٌاء المستملة . واعتماد المالحظة على النظرٌة

 المالحظات .تمارٌر  فً صلبالن مفردات النظرٌة تدخل مهم جدا 

ن عملٌة االستمراء تبدأ بالخبرات (  ٌتضح أ1رلم )ومن الشكل التوضٌحً  

من خالل مالحظة وتبلورت   التً لد تكونتاالدراكٌة للباحث او طالب العلم ، 

مجموعة من الحمائك غٌر المنظمة ،  نتج عنهاالوالع و متابعة ما ٌجري فٌه ، و 

تصنٌفها الى فئات او مجامٌع  ثم الى تعرٌفها ، بها ، وبما ٌؤدي  أمالالتً تتطلب ت

وفً ضوء ذلن ٌتم تراتبها وتنظٌمها بما ٌسهل عملٌة االستمراء واشتماق ، و لٌاسها 

 اوأسس اعمومٌة منها . وباعتماد العمومٌة ٌمكن صٌاغة لوانٌن التً تشكل ركائز

 ره . ٌتفسولصٌاغة نظرٌة عن الموضوع لٌد الدرس 

، حٌث لال  آنف الذكر ً لكارل بوبر ٌشكل بدٌال مهما للسٌاق الكالسٌكًان النمد العمالن

بان الطرٌمة العلمٌة ذات خصائص استداللٌة بشكل جوهري ، ولها المدرة على دحض 

النصوص الكاذبة ولٌس التحمك منها ، وبهذا فهً تمٌز النصوص العلمٌة عن غٌرها . وان 

دحض ، نمد ، وفصل . ٌشٌر المبدأ االول الى ان  المبادي االساسٌة التً تستند علٌها هً :

، والثانً ، ألن فمط لابلة للدحض والتفنٌد ولٌس التحمك منها  هً النصوص العامة والنظرٌات

المعرفة العلمٌة تأملٌة تنمو من خالل عملٌة التجربة والخطأ ولٌس عن تراكم الحمائك لذا فان 

ن خصائص ٌنص على أالثالث المبدأ . ووتمحٌصها بنمدها ٌكون المولف العمالنً منها 

 .او المبول هً لابلة للدحض  النصوص العلمٌة لابلة لالختبار التجرٌبً لذا

حدد جونستون ثالثة انواع من االبحاث فً الجغرافٌا البشرٌة ، التجرٌبٌة ، 

والتفسٌري ، والنمدي . وفً المنحى التجرٌبً )التحلٌلً( فان المعرفة تأتً من 

عمل التجرٌبً بتسجٌل المعلومات ضمن هٌكل مفاهٌمً موثك و الخبرة مباشرة وال

فان عملٌة جمع المواد وتسجٌل  1445مبرهن علٌه . وبالنسبة للجغرافٌٌن لما لبل 

المالحظات ضمن هٌكل عمل ٌحدد البٌئة الطبٌعٌة كمحدد رئٌس النماط النشاط 

والعٌة فان الهدف لٌس الوصف البشري على سطح االرض . وفً منطك الفلسفة ال



هً نماذج ٌشتك منها المانون العام ، فمط بل والتفسٌر اٌضا . وان الحاالت المفردة 

موفرا اداة للتولع المستمبلً . فً الجغرافٌا الطبٌعٌة ٌعتمد التفسٌر على الموانٌن 

ٌها فً الطبٌعٌة ، اما فً الجغرافٌا البشرٌة فان الموانٌن االجتماعٌة التً ٌركن ال

   عملٌة التفسٌر . 

ٌرفض المنحى التفسٌري وجود فاصلة بٌن العالم التجرٌبً والباحث . فلٌس 

هنان مالحظات او وصف محاٌد وذلن الن تفسٌر العالم ٌتم من خالل ما ٌدركه 

الباحث ونظام لٌمه ومعانٌه ، والتً تكونت من من لبل االفراد عبر عملٌات 

ومحفزات متشابهة .و العلم النفسٌري ال ٌمدم تفسٌرات بل استٌعال  مستمرة

للموضوع لٌد الدرس . والهدف تثمٌن ما ٌؤمن به الناس ، وكٌف تطورت معتمداتهم 

 ضمن المجتمع ، وكٌف ٌستندون علٌها فً افعالهم . 

ولم ٌتمبل المنحى النمدي ال عمالنٌة الحتمٌة وال احتمالٌة التفسٌرٌٌن ، طبما 

لعلماء هذا المنحى فان الناس ٌعٌشون فً مجتمعات ذات تنظٌم معمد انتج لضمان ان 

 )ٌوما بعد آخر( و المجامٌع )االجٌال( تبمى حٌة .  المجتمع من افرادواحد كل 

والحفاظ علٌه من و تضم منظماتهم ضوابط ٌجب ان تعمل لدٌمومة المجتمع 

طرق مختلفة طالما ال ٌتماطعون وال . واالفراد احرار فً تفسٌر الضوابط وبالتداعً

لذا من الضروري تثمٌن الضوابط الرئٌسٌة التً  . اجتماعٌا ٌجتازون حدود الممبول

. فالهدف هنا ضمان استٌعاب لها ٌعمل وفمها المجتمع لتحمٌك استٌعاب جوهري 

اساسٌات  ذلن وتدرنالناس للضوابط التً ٌعمل بها المجتمع . وحالما ٌتحمك 

من المٌود ، وبامكانهم ، اذا رغبوا ، االفراد  المجتمع بمفردات تمنٌة حٌنها ٌتحرر

المشاركة فً تحوٌل المجتمع و تغٌٌر ضوابطه الى مجموعة اخرى تكون اكثر 

فعملٌة التطور والتمدم مأخوذة فً الحسبان ولكن لٌست كانفالت لبوال من المجتمع . 

 غٌر منضبط . 

( ٌوضح المراحل التً ٌمر بها الباحث فً عمله فً الجغرافٌا 2الشكل رلم ) 

 فهدف بحثة خدمة المجتمع وتطوٌره و تمدمة بشكل مباشر وغٌر مباشر .  البشرٌة .

انه ٌبدأ من االفكار والمفاهٌم العمالنٌة كاحساس بوجود مشكلة ما تتطلب التمصً 

سٌر لها ٌساعد فً اتخاذ والغور فً اعمالها بمصد تفسٌر سبب وجودها و تمدٌم تف

تأمله للمشكلة فانه البد وان ٌستند على عند او ولائٌة الحما . و  /اجراءات عالجٌة و

نظرٌة علمٌة تعٌنه فً صٌاغة الفرضٌة ، واستنادا على فرضٌته و النظرٌة فانه 

ٌمرر نوعٌة التجربة التً سٌموم بها و ٌصممها بشكل ٌعٌنه لتحمٌك الهدف من 

المناسبة ، ذات  -المطلوبة . بعد ذلن ٌبدأ بجمع المعلومات والبٌانات  اجراء البحث

الصلة بعملٌة اختبار الفرضٌة وٌعالجها ، و من ثم ٌعمد الى عملٌة التحمك من دلة 



تولعاتها و بصٌغة نمدٌة متجردة ، وحالما ٌتحمك من صواب النتائج تمبل لتضاف 

خرى . وفً حال عدم المبول ، حٌنها الى رصٌد المعرفة و االفكار االجتماعٌة اال

وكما مبٌن  لمراحلالنظرٌة والمرور باالى مرحلة اجراءات البحث ترفض و تعود 

( . ومن الشكل نفسه ٌتضح ان االضافة الجدٌدة لالفكار 2فً الشكل رلم )

االجتماعٌة ستغذي النظرٌة وتساعد فً عملٌة التفسٌر و التولع لما ٌمكن ان ٌحدث 

  المرٌب .  فً المستمبل

 (1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرات االدراكية

 حقائق غير منتظمة

 تعريف   تصنيف  قياس

 تراتب الحقائق وتنظيمها

 استقراء عمومية

 صياغة قوانين ونظرية

 التفسير



 ( 2شكل )

 

 وجهة النظر ،

فً رحاب الجامعة والعمل االكادٌمً ، من الجوهري ان نمٌز بٌن العارف )لدٌه 

ٌمكن ان ٌكون تدرٌسٌا ناجحا  وهذاوطرٌمة فً اٌصال المعلومة  ،  الدٌه اسلوبمعرفة( و

وبجداره . وبٌن من ٌبدع عندما ٌفكر فً معالجة مشكلة بحثٌة ما و ٌعدها تحدٌا له والختصاصه 

ولكنه منتج كتدرٌسً ، ً . ولد ال ٌنجح هذا فً عملٌة اٌصال المعلومة ، االكادٌمً والمهن

 



. فالباحث الجٌد  ، انه ٌنتجها فكرٌا. فالباحث العلمً هو من ٌموم بتحوٌل المعلومة الى معرفة

منتج لمعرفة ٌمكن إنه ،  وتنمحها هو منتج لمعرفة جدٌدة تضاف الى المعارف الموجودة اصال

ٌة من لبل اولً األمر . اي انه ٌساهم عملٌا فً رفد الفكر استثمارها لمعالجة المشكلة المعن

وبهذه الصٌغة ٌحدث التمدم ، فً االختصاص وفً المجتمع . )النظرٌة( و التطبٌك العملً لها . 

وبالتاكٌد ان ما ٌتوصل الٌه الباحث سٌعزز مسٌرته الجامعٌة كتدرٌسً طالما أنه ٌضٌفها الى ما 

العلمً ، و بما والتوجٌه خبرة فً االشراف كوالدراسً المنهج  ٌموم بتدرٌسه من معلومات  فً

 . وما ٌثٌره من تساؤالت بحثٌة ٌؤشره من مجاالت تتطلب البحث والتمصً 

تتسابك الجامعات فً استحداث وحدات ومراكز بحثٌة تخصصٌة و متداخلة 

واٌجاد بٌئات تشجٌعٌة فٌها التخصصات بمصد تطوٌر الجامعة من خالل تعزٌز البحث العلمً 

االلسام العلمٌة . وٌبدو ، وهللا العالم ، ستتفرغ االلسام  لدىافر وتوفٌر مستلزمات بحثٌة ال تتو

 العلمٌة للتدرٌس و تحتكر الوحدات والمراكز البحثٌة المٌدان البحثً ومستلزماته . 

طبٌعة من المؤلم جدا ان سٌالات البحث العلمً فً جامعاتنا ، من حٌث االجراءات و 

، بعٌدة  البحث واهدافه و مضمونالمادي والمعنوي الدعم ماهٌة ووما ٌصاحبها التمٌٌم عملٌة 

وال ارٌد الخوض عن الموضوعٌة وعن كل ما ٌؤدي الى تمدم حمٌمً فً مجال االختصاص . 

فً عملٌة التمٌٌم ، لما لها من مالبسات وشجون و متشعبات لها اول ولٌس لها آخر . وال عن 

الترلٌة فً السلم االكادٌمً ولٌس لالرتماء ألغراض ممتصرة الدعم  وذلن الن كتابة بحث االن 

  -:النماط االتٌة أثارته للنماش والحوار ما اود  العلمً ، ولهذا امتٌازاته المادٌة والمعنوٌة .

انجز العدٌد من االطارٌح والرسائل العلمٌة عن بنٌة المدٌنة وتركٌبها الداخلً ،  (1)

( ، هل المتراكزة والمطاعٌة وتعدد النوى الدوائرمعتمدٌن نظرٌات التركٌب الداخلً للمدٌنة )

بالمدٌنة العرالٌة ٌمٌزها عن  اخاص اهنان نموذجاستخلصت هذه الدراسات فً مجملها أن 

 اغٌرها من المدن ؟ لمد بمٌت هذه الكتابات مفردة لٌس لها عاللة ببعضها البعض ، تكرار

وتطبٌماتها ، وغٌرها . الى  االماكن المركزٌة)للباترون( باماكن مختلفة .  كذا االمر مع نظرٌة 

تبدأ والتطور عملٌة االستنساخ غٌر الواعً ؟ متى تاتً االضافة النوعٌة ؟ عملٌة التعلم متى 

التجدٌد ، وصوال الى االبتكار ، ما هً االضافات التً  ٌلٌها، ثم االضافة ، أوال  بالتملٌد 

 وٌصح هذا( فً مجال دراسة المدٌنة العرالٌة ؟  وما بعدها 1464تحممت خالل المدة السابمة )

 ضا بالنسبة للدراسات الجغرافٌة االخرى . اٌ

ولعل السبب الكامن وراء عدم الربط بٌن االبحاث التخصصٌة ، على مستوى  (2)

، هو غٌاب االستراتٌج البحثً ، وعدم وجود  من جهة اخرى البلد باكملهومن جهة المسم 

ففً .  نامدرسة جغرافٌة معٌنة تضع بصمتها على نتاج اي لسم من السام الجغرافٌا فً جامعات

بعض االلسام برزت اسماء المعة ٌشار لها بالبنان ، ولها ما ٌمٌزها فً مجالً البحث 

بما ٌكفً لتشكل ولم ٌتم تبنٌها واالشراف العلمً ولكنها لم تتبلور ولم ٌتمحور حولها الطلبة 

ولد تصاعدت اصوات فً مرحلة سابمة تنادي بمدرسة عربٌة للجغرافٌا مدرسة فكرٌة ممٌزة . 

 عرالٌة للجغرافٌا ولكنها سرعان ما بهتت واختفت .  واخرى تطالب بتشكٌل مدرسة 

االحصاء والخرائط ونظم المعلومات الجغرافٌة تستخدم االن بكثرة ، ولكن ،  (3)

، فان لكل طرٌمة احصائٌة متطلباتها من نوعٌة على وجه التحدٌد فً ما ٌخص االحصاء 

 البٌانات وصٌغة المعالجة ، والهدف الذي تفسر فً ضوءه النتائج . وكما فً باترونات



، فان لكل باترون مناسبته و نوعٌة المماش ، وما ٌتوافك معه من مكمالت زٌنة ، كذا الخٌاطة

الحال مع الطرائك االحصائٌة . نجد فً كثٌر من االحٌان سوء استخدام للباترون من حٌث 

المناسبة او نوعٌة البٌانات مما ٌعطً نتائج خاطئة ، تكملها )االكسسوارات( المفروضة بدون 

ما مع النتائج لوجاهة فمط . اما تفسٌر النتائج فال عاللة له بالنظرٌة وال تمارن بمصد ا حاجة

االبحاث المناظرة التً اشٌر الٌها فً مبحث الدراسات السابمة . فالنتٌجة توصل توصلت الٌه 

النظرٌة  المنحى الكالسٌكً حٌث دورة أن. مما ٌعنً ، وتولف عندها  لها الباحث لوحده فمط 

استخدام الحاسبات  وبتنامً  ( . 1، )شكل رلم لم تكتمل  هً البداٌة وعندها النهاٌة 

طغت الشكلٌات المظهرٌة على المتن و الجوهر ، واصبحت التمنٌات ،  والبرمجٌات فمد

بمختلف انواعها الهدف الذي ٌتسابك طلبة الدراسات العلٌا)على وجه الخصوص( للتمكن منها 

 كن ذلن . واستخدامها حٌثما ام

بغٌاب المدرسة الفكرٌة ، وعدم دراسة الفلسفة ، وفلسفة العلم على وجه التحدٌد  (4)

)االولٌة ، والعلٌا( ، وتغلٌب التمنٌات المعاصرة على موضوع البحث فان  ضمن مناهج الجامعة

االضافات النوعٌة لعلم الجغرافٌا من لبل الجغرافٌٌن العرالٌٌن امر مشكون فٌه ، وبحاجة الى 

 ٌة ومعالجة جذرٌة . دراسة تحلٌل

إن تمكن الجغرافٌٌن من نظم المعلومات الجغرافٌة واستخدامها لٌس لرسم  (5)

الخرائط الرلمٌة فحسب بل فً التحلٌل المكانً ورسم السٌنارٌوهات المحتملة ، وتوجه العلوم 

والحوكمة االلكترونٌة االخرى الى االشتران والتداخل لدراسة الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة 

طً الجغرافٌٌن فرصة واسعة ال مثٌل لها لالنتمال النوعً الى علم تطبٌمً ٌخدم المجتمع . ٌع

واالبتعاد عن التخصص وانكار اهمٌته ، خاصة ان مع الموجه الخوف هنا ، من االنجرار 

 .  مضموناستٌعاب فلسفته غٌر 

لذة اكتشاف الجدٌد من المعرفة ، ومتعة الحوار العلمً الهادف ، وتبادل االراء  (6)

 العلم بالجدٌد المكتشف لذةن وغٌرهم . مفمودة عند الكثٌرٌن ، الجغرافٌ بمصد االفادة والتطور

وتمبل النمد و ممارسة النمد ومنالشته بعملٌة ناضجة وافك واسع مع االخرٌن وبتبادل الرأي 

فالنماشات تتسم بهذه السمات لٌس هنان علم بالمعنى الحمٌمً . اكادٌمٌة بدون بٌئة و .البناء 

ان ، حوار االطرش واالخرس ، او الثبات والحوارات والمناظرات تكون ، فً غالب االحٌ

 الذات على حساب االخرٌن ، مع شدٌد االسف . 

 

 


