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من الوصف  انتملت حٌث ،الجغرافٌا االجتماعٌة التطبٌمٌة طرأت علىلد  كبٌرةتغٌرات 
 وفً الولت نفسه تحولت، السٌاسة التخطٌطٌة  ورسم مالمح االستشارات ممارسة العلمً الى

مشاكل جملة من التنمٌة مكانٌة فاعلة . ولد نتج عن هذا مشارٌع من التخطٌط المكانً الى 
بالنسبة الى مشكالت الممارسة والتطبٌك . ووتنظٌمها بادارة مشارٌع التنمٌة المكانٌة  ةرتبطالم

.  التشكاالاهذه مادرة على حل وحدها غٌر الالتطبٌمات المتفائلة )التعلم من خالل العمل( فان 
ٌحدث عند التطبٌك )التعلم عن طرٌك التفحص  ٌمكن أنما  تخمٌنومن الضروري جدا 

ولكن  ذاته ،حد ممٌزا بفً الوهلة األولى ٌبدو لد واالختبار( .  ومع ان كل مشروع تنمٌة 
بشكل منتظم . وان تحلٌل ونمطا تملٌدٌا فً جمٌع المشارٌع  جودو ؤكدالتحلٌل العلمً التفصٌلً ٌ

)نظرٌة صٌاغة مثل الخطوة االولى نحو والتعمٌم منها ٌمفاهٌم )معاٌٌر التنظٌم( هذه ال
افضل  ادارةوالتً ستكون لادرة على توفٌر استراتٌجٌات   theory of practice  (الممارسة

 للتنمٌة المكانٌة . 
 تنظٌم مشارٌع التنمٌة المكانٌة ، واٌضا فً الممال معنً بتطبٌمات الجغرافٌا االجتماعٌة  
، ( متوافمان جدا من الوالع .  فكال الجانبٌن )التطبٌك واالنعكاسلممارسةلنظرٌة فكرة معنً فً 

مشارٌع التنمٌة  ادارةولكن هنان نمص هائل فً المناحً النظرٌة لفهم ما ٌجري فً الوالع عند 
وم التطبٌمٌة وذلن النه ٌمكن تطوٌر الوالع نحو المكانٌة . وهذه احدى اكبر المشاكل فً العل

من  ٌتم ذلنعند استٌعابه . ومع انه ال ٌمكن فهم الوالع من خالل وصفه ولكن فمط  االفضل 
بمٌادٌن التنمٌة  تعلك. والممال ٌعطً امثلة لتطبٌمات وابحاث ت reflectionخالل انعكاساته 

 الرٌفٌة و الزراعة .
ٌن اضطالعهم بالوصف ، وٌمثل الوصف مرحلة اولٌة عرف عن الجغرافٌ تعليق ،

لمعرفة الظاهرة لٌد الدرس وتحدٌد حجمها وشكلها وابعادها المكانٌة ، مما ٌعٌن فً الغور فً 
هذه العاللات وما تشكله لها والخارجٌة فٌها لتحلٌل العاللات الداخلٌة  الحمةاعمالها فً مرحلة 

ولما كانت الظواهر الجغرافٌة ، طبٌعٌة ام بشرٌة ، متعددة  مكانٌة على وجه التحدٌد . امن انماط
االبعاد وٌشترن فً دراستها مختصون من علوم أخرى ذات صلة بها ، لذا توجب على 

مفاهٌم وتمنٌات ونظرٌات تلن معرفة مما تحتم علٌهم دراستها  فًالجغرافٌٌن االشتران معهم 
لة التخصصات العلمٌة ، واالشتران فً ورش العلوم . وبربط عملٌات التنمٌة بدراسات متداخ

عمل تجمع المعنٌٌن علمٌا ورسمٌا فً محفل واحد ، فمد اصبح ذلن ركنا اساسٌا من اركان 
، ومن خالل هذا النوع ً خدمة مجتمعاتهم . وبهذه الخدمةتأهٌل الجغرافٌٌن لٌساهموا عملٌا ف
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المهنً ، انتملت الجغرافٌا من الوصف الى التحلٌل العلمً التطبٌمً  –من التأهٌل العلمً 
وللمزٌد من  )تطبٌك المعرفة الجغرافٌة ألغراض تنموٌة( ، وتوشحت برداء التطبٌك .

مولع منتدى الجغرافٌون العرب ، ومولع  المعلومات عن الجغرافٌا التطبٌمٌة و مجاالتها ٌنظر
   المترجم .

 لجغرافيا االجتماعيةتحول جوهري في ا - 2
 ادارة المشروع -التخطيط المكاني  -الوصف العلمي  1 - 2

عند النظر فً تارٌخ الجغرافٌا االجتماعٌة التطبٌمٌة ٌالحظ بعض التطورات الممٌزة . 
التخطٌطٌة . وفً  اتسالسٌا عند رسممن الوصف العلمً نحو استشارات فاعلة  فهنان تحوال

، وحتى فً العصور المدٌمة ، كان للمعرفة الجغرافٌة استخدام فً الشئون جمٌع االزمنة
موالع المواد االولٌة ، المسالن البحرٌة الخطرة ، او تحدٌد االجتماعٌة . فعلى سبٌل المثال ، 

المرن الماضً على وجه الخصوص ، تعاظم الطلب على خالل االستعماالت العسكرٌة . و
ة الغراض التخطٌط المكانً . ولد صمم العدٌد من الجغرافٌٌن معرفة الجغرافٌا االجتماعٌ

، المرى ، المدن ، او االلالٌم الت تنمٌة المظهر االرضًاستشارٌة فً مجا خططا او اعماال
 ( . Boesch , 198طرٌمة ) وبأفضل

ومن سوء الطالع ان العدٌد من هذه الخطط لم ٌتم االعتراف بها ، السباب عدٌدة . 
والسؤال االكثر اهمٌة ، كٌف استجاب الجغرافٌون االجتماعٌون عندما وجدوا ان ارائهم عن 

تمدٌم ممترحات جٌدة ، االهم ان ٌكون لهم  ةٌافك عدمالتنمٌة المكانٌة لم ٌؤخذ بها . لمد ادركوا 
 جزء من عملٌة التنمٌة المكانٌة ، اذا ما ارادوا تغٌٌر شٌئا ما . هم وان ٌكونوا  حضور

 الجغرافٌون لٌكونوا  دً الجغرافٌا االجتماعٌة ، فلم ٌعوهذا هو التحول الثانً المهم ف
. ولد عبر عن ذلن هالمد اصبحوا جزء من ،استشارٌٌن من خارج العملٌة التخطٌطٌة 

Schaffer 1997 فٌا االجتماعٌة التفاعلٌة ، التً تعنً تعزٌز الجغرافٌٌن لعملٌة بالجغرا
، فمن االعتٌادٌةكثر من المعرفة الجغرافٌة أ. وٌتطلب هذا  وتحدث التغٌٌر حٌثما تكون

ال ، فً مٌدان التخطٌط الجدٌد فً التمنٌات و الخبرات . فمث لها لتضمالضروري تطوٌر شامل 
موا كٌفٌة تصمٌم مشارٌع تنمٌة و استراتٌجٌات مع المزارعٌن لى الجغرافٌٌن ان ٌتعلعالرٌفً ، 

مع المواطنٌن بالتعاون  لضمان تمبلهم لها . وعلٌهم تعلم كٌفٌة لٌادة ورشات العمل واٌجاد حلوال
. فالتواصل والتفاعل لد اصبحا من خالل تفاعلهم معهم فً المٌدانو االدارات و السٌاسٌٌن 

 . من مجرد المعرفة النظرٌة االكثر اهمٌة
من وجهة النظر هذه ، فان المشاكل الزراعٌة فً سلوفانٌا هً محط انظارهم كما هً 

ٌعنً ان مما المشاكل الرٌفٌة فً اي مكان آخر ، فهنان مسٌرات غاضبة للفالحٌن فً لٌوبلٌانا . 
السٌاسٌٌن لم ٌستوعبوا مشاكل االلالٌم الرٌفٌة فً سلوفانٌا ، وهذا مشابه لجمٌع البلدان . 

ماد فكرة )الجغرافٌا االجتماعٌة التفاعلٌة( على الجغرافٌٌن ان ٌنظروا الى االعتصامات وباعت
السٌاسٌٌن . وهذه مهمة  عندكعملٌة للتعلم منها . علٌهم اٌجاد وعً لمشاكل الحٌاة الوالعٌة 
 .، والتأهٌل النظري صعبة جدا فً بعض االحٌان ، النها تتجاوز حدود العلم الصرف 

وهذه التغٌرات لٌست مثالٌة ، فلحد االن ، فان الجغرافٌٌن االجتماعٌٌن فً جامعة 
سنة فً العدٌد من مٌادٌن الجغرافٌا االجتماعٌة )ٌنظر  11اوكستبٌرن ٌمومون بهذا منذ 

Schaffer/Zettler/Löhner 1999  والعدٌد من الحكومات المحلٌة ، والمجتمعات او . )
. فكار التنموٌةالتعزٌز امدى االستشارات و اهمٌة للٌمٌٌن ٌتساءلون عن السٌاسٌٌن المحلٌٌن واال

ولد استحدث العلماء فً جامعة اوكستنبرن فرعا جدٌدا للدراسة ٌدعى "التنظٌم االللٌمً" حٌث 
ٌتعلم الطلبة الخبرات الضرورٌة المطلوبة لتنظٌم وادارة مشارٌع التنمٌة المكانٌة . فالطلبة 

، او كٌفٌة اٌجاد حلول ممبولة الذاتًة ورش العمل ، كٌفٌة بناء عملٌات التعلم ٌتدربون على لٌاد
 من الجمٌع .

 
 



 التحول الثالث 2 - 2
للجغرافٌا االجتماعٌة  منظور جدٌد بالكاملاستحداث لاد الى  حٌث  مٌز جداموهو 

حٌث ٌدٌرون لالٌم . فالطلبة ٌصابون بخٌبة امل عند زٌارتهم االولى الى المرى او االالتطبٌمٌة
، والسبب راجع الى عدم تعاون المزارعٌن ، والحكومة المحلٌة غٌر ممتنعة مشروع التنمٌة

فً جوهرها تعود  كلا. وهذه المشكثٌرة بضرورة التغٌٌر ، وعمبات السٌاسٌٌن امام المشروع 
. عملٌا غٌر كافٌة لضمان نجاح ادارة المشروع نظرٌة والى نظام التعلٌم الن الخبرة المتعلمة 

ولكن ما هو مفتاح نجاح ادارة مشروع فً التخطٌط المكانً ؟  فعند طرح السؤال على مختص 
. بالممابل  powerبعلم االجتماع فاالكثر اهمٌة فً نظره بناء شبكة تركز على الثمة و السلطة 

على وفان عالم النفس ٌرى انها ال تعتمد على المجموعة ، بل على عوامل رئٌسة معٌنة ، 
االفراد الممتنعٌن باالفكار . بٌنما ٌعتمد التربوٌون بان المالمح الشخصٌة لابلة للتغٌٌر ، لذا فانها 

. اما االلتصادي فٌرى بان هذه اسباب غٌر رصٌنة ،  وتعلٌمها االكثر اهمٌة لتنظٌم المجتمعات
استمرارها   وفً المحصلة النهائٌة فانها تستند على الولت والنمود فمط . وهذه االراء ٌمكن

. ولكن ما لد اصبح واضحا انه  االخرٌن من االختصاصات واالهتمات المختلفةلمعرفة اراء 
غابة واسعة   عند التفكٌر بالعوامل االكثر اهمٌة الدارة مشارٌع تنمٌة بنجاح فان الحالة معمدة ،

دة وغٌر لابلة  ، مجموعة من وجهات النظر العلمٌة المختلفة التً تبدو معممن المناحً النظرٌة
تمد اكثر على التوافك و الحظ اكثر ٌعللحل . وفً النهائٌة ٌبدو ان نجاح ادارة مشروع التنمٌة 

 استراتٌجٌات التنظٌم واالدارة . هاعتمادمن 
 حٌث ٌكمنامل فً هذه الفوضى ، مع هذا فهنان للعلماء ، و ٌحةوهذه حالة غٌر مر

ٌع التنمٌة المكانٌة عندما تدار من لبل من هم اكبر سنا نوعا محددا من التنظٌم ، وذلن الن مشار
،  الذاتٌة خبراتهمعائد الى اكثر . والسبب فً ذلن تصبح من الزمالء فان احتماالت النجاح 

كثر من . وهذا ال ٌعنً اعاشوها او اطلعوا علٌها حٌث ٌعرفون كٌف ٌتعاملون مع حاالت معٌنة 
دركون معرفتهم بالمعنى العلمً ، ولكن لدٌهم احساس بما . فهم ال ٌاعادة ترتٌب انماطا معٌنة

فردا بذاته فان الخبرات تٌحدث بشكل منتظم فً الغالب . فعندما ٌكون كل مشروع تنمٌة مكانٌة م
 ه فًتتكرر . ومن هذه النتٌجة تصاعد االمل فً ان الٌست بذات لٌمة ، فالبد من وجود انماط

بسٌطة جدا تحدث وٌمكن التعمٌم عنها .  اانماط توجدعمدة جمٌع مشارٌع التنمٌة الدٌنامٌة الم
ولتطبٌك الجغرافٌا االجتماعٌة فمن الضروري تحدٌد المواعد  و مبادئ التراتب الكتشاف معاٌٌر 

 . ( Hilpert/Huber 2002 االدارة والوصول الى نظرٌة الممارسة )ٌنظر
بدون تكرار فذلن توزٌع ،  ماالتولٌع المكانً لشٌئ عندما ٌكون الحدوث او  تعليق ، 

. نٌا ٌؤدي الى تشكل النمط المكانًمكا وفً حال تكرار الحدوث فذلن نمطا ، وتكرار التوزٌعات
ما ٌهم علمٌا ، وفً الجغرافٌا على وجه التحدٌد ، النمط المكانً . لذلن اهتم الجغرافٌون فً 

ادٌن الدراسات الجغرافٌة ،  دراساتهم وسعوا الى تاشٌر االنماط المكانٌة ، وفً جمٌع مٌ
وخضعت هذه االنماط الحما لدراسات معممة عن العوامل التً شكلتها و المؤثرات الداخلٌة 
والخارجٌة التً تؤدي الى حدوث التغٌٌرات فٌها . تبع ذلن محاولة معرفة مسار هذه التغٌرات ، 

ب )حساب احتماالت ( و استكشاف دورة حٌاة الظاهرة لٌد الدرس ، وكل ذلن تم بمصد التحس
لما لد ٌحدث فً المستمبل المرٌب . وبالتاكٌد ، فان معرفة نظرٌة بهذا العمك والسعة مهمة جدا 

ا نتائج موضرورٌة ، لصانعً المرار على وجه التحدٌد ، والسؤال االن كٌف تمنع صانع المرار ب
 ؟ بعد تمصً وتبحرتوصلت الٌه علمٌا 

رافٌة تم تحوٌل المعلومة ، بعد جمعها و تبوٌبها و بهذا المستوى من الدراسات الجغ
. وجوهري ان ال تبمى هذه المعرفة حبٌسة لاعات الدرس  Knowledgeتحلٌلها ، الى معرفة 

 .  و رفوف المكتبات و مواضٌع حوارات النخبة ، فهً عندئذ تكون عدٌمة الفائدة للمجتمع
ٌرات التً تحصل فٌه وتمود افعال صانعً و لكً تكون ذات لٌمة للمجتمع وفاعلة فً توجٌه التغ

المرار من سٌاسٌٌن وادارٌٌن البد من مساهمتها فً صناعة المرار والمشاركة الفاعلة فً رسم 
. ومشاركة )ذوي المعرفة  Policyالسٌاسات السكانٌة ، اي انتمالها من معرفة الى سٌاسة 



ها ومشاكلها الناجمة عن جهل دة لها انعكاساتوالدراٌة( مع صانعً المرار فً حوارات جا
االثنٌن فً الكثٌر من جوانب المشكلة او الموضوع . جهل االكادٌمٌٌن للتفاصٌل العملٌة المٌدانٌة 
التً ٌعٌشها صانعً المرار والسٌاسٌٌن وٌعانون منها ، وجهل االخٌرٌن باالبعاد الشمولٌة 

ونتائجها المتولعة و سبل معالجتها جذرٌا . وتتعمك المشكلة   للمشكلة واسبابها الموضوعٌة
وتتفالم عندما ٌنظر اي منهما الى نفسه وكأنه صاحب الرأي االكثر صوبا وان الطرف اآلخر 
ٌتعلم منه وعلٌه ان ٌنصاع الى وجهة نظره . فالتعصب فً الرأي و دون التفاعل مع رأي 

 ، لكال الطرفٌن ، والمجتمع بالمحصلة النهائٌة . االخر هما العصا التً تولف عجلة التمدم 
للمزٌد من المعلومات عن العاللة بٌن المعلومة والمعرفة والسٌاسة ٌنظر الى كورسات 

UNITAR : الموسومة ب Measuring the Progress of Societies— 
Statistics, Knowledge and Policy: Understanding Societal Change .  
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الكتشاف مبادئ التنظٌم المكانً ، لٌس من الضروري فمط ممارسة ادارة المشارٌع 
 ٌعنً هذابكثافة . ونتائج  وما تمخضت عنه من تجرٌبٌةال هاولكن اٌضا اعطاء انعكاساتالمكانٌة 

المنظورٌن  النظري و بٌن ان العملٌة البحثٌة فً الجغرافٌا االجتماعٌة التطبٌمٌة ٌجب ان تجمع 
( ٌعرض العملٌة البحثٌة فً الجغرافٌا 1. الشكل رلم )ومتكامل بشكل متٌن معا والعملً 

بط لعملٌة الراالجتماعٌة التطبٌمٌة . ولد نظم الشكل حلمٌا ، والنموذج ٌوفر وجهات نظر مختلفة 
 :هذه 

نظرٌا ، ونماذج البحثٌة نتائج العملٌة  حٌث رتبتالجزء االٌسر ٌدعى االنعكاس ،  -
 .نتٌجة الممارسةتستحدث جدٌدة نظرٌة جدٌدة ومفاهٌم 

والتضمٌن هو المدخل للممارسة ، انها فً العادة تحوٌل للمعرفة ، بصٌغة استشارات  -
 على سبٌل المثال .التنموٌة السٌاسة لرسم 

الجزء االٌمن ٌضم االدارة الحمٌمٌة للمشارٌع عند الممارسة ، فً مٌادٌن االدارة  -
 تنمٌة لرٌة على سبٌل المثال .لاالللٌمٌة 
 . وأمانة بموضوعٌة تحلٌلها والتمٌٌم ٌكون للبٌانات التً تم جمعها و تفسٌر نتائج  -

ٌدعى النظرٌة ، اي وعند تمسٌم الشكل من االعلى الى االسفل  ، فان النصف االٌسر 
 ممارسةتم ٌالعمل االكادٌمً فً الجامعات و المؤسسات البحثٌة . والنصف االٌمن حٌث 

 المشروع فعلٌا ، لرٌة او ورشة عمل على سبٌل المثال . 
 : ، وبالشكل اآلتً الحدود بٌن النظرٌة والممارسةمن الشكل تؤشرو

المشروع خاصة ، تنفٌذ عند بدء  االنتمال من المعرفة الى الفعل )النصف االدنى( ، -
ان ٌتعمك فً الحٌاة الوالعٌة  باحث. ٌعنً هذا ان على ال والتعلم من الممارسة الثانً كٌفالت

 .وٌدركها  ةالمكان الحمٌمٌ اتوٌتعلم محدد
مالحظاته  ٌتأكد من ان باحثوفً النصف االعلى ، من الفعل نحو المعرفة ، على ال -

 ة .نظرٌ توٌحولها الى مموال
النصف االٌسر االعلى ، التمٌٌم و االنعكاس ، ٌضم مماصد العلم النظرٌة ، حٌث ٌتم  -

 تفسٌر النتائج التجرٌبٌة وتوكٌدها .
جزء  ً، ٌشمل مهام العلم التطبٌمٌة وه النصف االٌمن االدنى ، التضمٌن و االدارة -

من ما ٌمصد به الجغرافٌا االجتماعٌة التطبٌمٌة . ولكن عندما نتحدث عن الجغرافٌا االجتماعٌة 
على انتاج معرفة وحده كعلم ، فان هذا الجزء الصغٌر من التضمٌنات واالدارة ال ٌكون لادرا 

لطاعات علمٌة عن ما حدث فعال عند الممارسة . فالجغرافٌا االجتماعٌة التطبٌمٌة تشمل جمٌع 
االستشارة السٌاسٌة لوحدها او ادارة مشروع  أن ،أٌضا . وٌعنً هذا المشار الٌها آنفا البحث 



بحد ذاتها لٌست علما نهائٌا . ولكن وعند النظر الى ما ٌموم به الجغرافٌون االجتماعٌون 
 .لمعنٌٌن الوالع والحوارات الجادة الفاعلة مع اابحاث تعنى بتمٌٌم و انعكاسات من التطبٌمٌون 
 

 (1شكل )
 عاللة النظرٌة بالتطبٌك

 
 

 بين النظرية والممارسة ةالفاصلالهوة  – 3
فً الجغرافٌا االجتماعٌة )التفاعلٌة( إن غٌاب التمٌٌم و المشارٌع البحثٌة االنعكاسٌة 

النمص فً النماذج النظرٌة .  الىالفاصل الكبٌر بٌن النظرٌة والممارسة ووجود التطبٌمٌة وراء 
التخطٌط  بادارةوالسؤال الذي ٌطرح : كٌف ٌمكن تفسٌر جمٌع النتائج التجرٌبٌة ذات الصلة 

،  تٌة لمعطٌات معٌنة ، مثل االتصاالالمكانً ؟ وبالطبع هنان مدى واسع من النماذج النظر
جمٌع هذه النظرٌات غٌر لادرة على ، او عملٌة التعلم . ولكن ة ، التنمٌة االللٌمٌة ، التنظٌماالدار

. فالفاصل بٌن نتائجنا التجرٌبٌة و  ةالجغرافٌالمعرفة تفسٌر ماذا ٌحدث فعال عندما نطبك 
االحتماالت النظرٌة للتفسٌر كبٌر جدا . واالكثر من هذا ، فان الحاالت الممٌزة الحمٌمٌة ، 

ال ٌمكن تفسٌرها وال تولعها فً اٌة نظرٌة . وللتوضٌح نعرض  ةالتنمٌ مشارٌعواالحداث و
 مثالٌن . 
مشارٌع تنمٌة الزراعة اللٌمٌا . ومن اجل ب المٌامالجغرافٌٌن من بعض ٌرٌد ال -

الحصول على الدعم المالً من الحكومة علٌهم وصف المشاكل التركٌبٌة بالتفصٌل . وعند 
الدارة االللٌمٌة ، ٌكون رد الفعل الغضب وذلن ، وارض المشاكل جمٌعها على المزارعٌنع

النهم ٌعتمدون ان تحلٌل الجغرافٌٌن ٌملل من مساعٌهم و ٌبخس جهودهم . وبدون الدعم من 
 اي نظرٌة تتولع مثل هذه النتٌجة ؟ف. ولهاالعتراف بالمشروع ولب ٌصعبالحكومة 
،  امعٌن االلٌمٌ امن بالمشروع بهدف اٌجاد اهتماوبعض الجغرافٌٌموم مثال آخر ،  -

معهم . ومن خالل  همتعاونامكانٌة لذلن ٌتصلون بمحطة االذاعة االللٌمٌة والسؤال عن 
االجتماع االول ، ٌكون مدٌر المحطة مسرور جدا وٌمدم بعض مجاالت التعاون بنفسه . وبعد 

ث ؟  لمد ثالث اسابٌع ، وخالل االجتماع الثانً ٌصرح بانه غٌر راغب فً التعاون ، فماذا حد
ات تتولع رعلم بانهم لد طلبوا مساعدة صحٌفة محلٌة ، مولفه منها غٌر ودي . واٌضا اي النظٌ

 مثل هذه المشكلة . 



ادارة المشارٌع  عندالمشاكل  ا فًفً الوالع ان هذٌن المثالٌن البسٌطٌن ٌعرضان تنوع
المكانٌة ، وال نجد عالجا لها فً اي كتاب منهجً ، رغم ان جمٌع العاملٌن فً الجانب التطبٌمً 

 ؟اي نظرٌة تشرحها ف،  uniqueفردة الحدوث ، ت. وهً لٌست مالمشاكلٌعرفون هذه 
التً ٌمكن تفسٌرها كبٌر جدا فً الجغرافٌا االجتماعٌة  تلنلتً نموم بها فالفاصل بٌن االشٌاء ا

التطبٌمٌة . لذا فانه اكثر من ضروري التمدم باتجاه وضع اسس نظرٌة للجغرافٌا االجتماعٌة 
 التطبٌمٌة .

الممارسة العملٌة للمعرفة الجغرافٌة وتحوٌلها من معرفة نظرٌة الى فعل مٌادي  تعليق ،
ٌٌن على المحن ، إما التمولع فً لاعات مغلمة مع الطلبة والزمالء ، او االنفتاح وضع الجغراف

على المجتمع ودراسة مشاكله والتعامل مع مؤسساته لمعالجة هذه المشاكل، وبالتالً االنغماس 
. تعكس فعلٌا مع الوالع وما ٌجري فٌه رفوها ع التًفً دوامة مدى توافك النظرٌات الصرفة 

مساحة الهوة الفاصلة بٌن ولساوتها ه الممارسات ، وبمدر تعمدها و حدة مشاكلها نتائج مثل هذ
النظرٌة والتطبٌك وحجمها . وفً الوالع انها عمٌمة السباب كثٌرة ال مجال لذكرها هنا . ولكن 
رأب هذا الصدع ال مندوح منه ، وبدون المٌام بذلن تبمى الجغرافٌا متخلفة غٌر نافعة للمجتمع ، 

 فً دوامة معالجة مشكلة مكانٌة بطرق ال مكانٌة . فدور من غٌر الجغرافٌٌن المعنٌونوٌبمى 
المشكلة او المشروع مكانٌا ، بل تحلٌل ابعاده المكانٌة  الجغرافٌٌن هنا هو اكثر من تأطٌر

موضعا و مولعا . موضعا ضمن مساحته المكانٌة ، ومولعا ضمن اطاره الجغرافً وعاللاته 
وتوجه العلوم جمٌعا نحو التطبٌك ، ونحو التكامل مع بعضها البعض ، ونحو بما ٌحٌط به . 

)أكثر من غٌرهم( االخذ بالبعد المكانً فً دراسة المشكالت ومعالجتها ، ٌلزم الجغرافٌٌن 
  الخوض فً معترن الممارسة و التأهل لها علمٌا وتمنٌا ونفسٌا .
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 تجريبية : قياس التغيرات المكانيةاكثر من مشاكل  1 - 4

وباالضافة الى جمٌع التحدٌات المشار الٌها آنفا ، فالمشكلة الثانٌة ترتبط بالمناهج 
نجاح المشروع او وٌعتمد  ،التجرٌبٌة . فلتحلٌل مشارٌع التنمٌة المكانٌة ، ال ٌكون الوصف كافٌا 

. جدا بتحلٌل تجرٌبً تفصٌلً ضروري فشله على العدٌد من العوامل ، ولهذا السبب فان المٌام 
، ونجهل ماذا نمٌس ، تركٌبة روعولكن اذا ارٌد جمع بٌانات عن ما ٌحدث فعال عند ادارة المش

مثل  :شبكة العمل ؟ عدد التعارضات ؟ انواع االتصاالت ؟ انواع المرارات ؟ ام مدى الموارد 
ح ؟ وٌضاف الى ذلن ، الجهل لنجاح المشرووالضروري النمود ؟ وما هو الممٌز  وأالولت 

مالحظات ورشة العمل أم من ؟  actorsمن خالل الممابالت مع الفاعلٌن هل بطرٌمة المٌاس ، 
اٌة لحد االن ؟ وبدٌهً فاننا لم نختبر ذات صلة بالمشروع ؟ ام بتحلٌل وثائك وما ٌتمخض عنها 

 . تماعٌةجا ةجغرافٌمؤشرات الدارة التخطٌط المكانً وال مالحظات نظرٌة 
 اطار االنعكاس  2 - 4

تطبٌمٌة ، فالمٌمة االساس لهذا  بأبحاثلٌس كافٌا للجغرافٌٌن التطبٌمٌٌن ان ٌموموا 
( . والسؤال هو : Pacione 1999, p. 2المنحى تتطلب ربط نمدهم بالمناظرات الفكرٌة )

فً نجده فً نمص  لماذا نظرٌاتنا غٌر لادرة على تفسٌر او حتى تولع ظاهرة حمٌمٌة ؟ والجواب
النظرٌات والنماذج ، وكذلن فً عدم كفاٌة النماذج التجرٌبٌة . ولمعالجة هذه المشاكل النظرٌة 

ومن الشكل ٌمكن مالحظة ، ( .  2والتجرٌبٌة فنحن بحاجة الى "اطار االنعكاسٌة" )شكل رلم 
 -والمٌام ب:
رٌة للتفسٌر بمصد تحدٌد ممارنة نظامٌة لجمٌع النتائج التجرٌبٌة مع االمكانات النظ -

 الفرولات النظرٌة فً التفسٌر مع النتائج التجرٌبٌة . 
 . تفاعلً وهذه الفرولات تفسر فً حوار انعكاسً -
 وهذه هً الطرٌمة الوحٌدة لتطوٌر نظرٌات افضل و مناهج تجرٌبٌة احسن . -



واستخدام  باعتماد نظرٌات تعنى باالتصالٌة ، السلون ، وصناعة المرار ، التعليق :
االدارة ، فً التنظٌم ، وفً الشبكات عند ممارسة التجربة ٌتم تحدٌد الفرولات وتحلٌلها .  نماذج

ع ومن خالل الحوار مع المعنٌٌن( تفسٌر نتائج التحلٌل تفاعلٌا )معرفة انعكاساته على الوالعند و
وتوجٌهه نحو ازالة ٌتم تشخٌص الحالة )المشكلة( ، وحٌثما تمارس عملٌة ادارة التغٌٌر  

. تؤدي هذه العملٌة فً محصلتها النهائٌة الى اعادة نظر فً حدث )المعالجات(الفرولات حٌنها ت
النظرٌات والمناهج السابمة واجراء تعدٌالت او صٌاغة بدائل . بعبارة اخرى ، وضع تصمٌم 

ن تسمٌته بداٌة تجرٌبً ٌخضع لالختبار وما لد ٌنجم عنه من تنظٌر ومناهج جدٌدة . وهذا ٌمك
وضع نظرٌة الممارسة ، حٌث تطور النظرٌات و المناهج االصلٌة فً ضوء حوارات تفاعلٌة 
مع المعنٌٌن تؤدي بالنهاٌة الى الخروج بأسس نظرٌة و مناهج جدٌدة تربط النظرٌة بالتطبٌك من 

 خالل الممارسة العملٌة . 
 (2شكل )

 شكل االنعكاسات

 
 

 منظور بحثي  4-3

 ،تطبٌمٌة ٌعنى بالفوضى و التنظٌم المنحى الموصوف آنفا للجغرافٌا االجتماعٌة الان 

مكانٌة معمدة جدا . إنه  -ً بٌئة اجتماعٌة فنظر الى االنماط االعتٌادٌة والتً تتكرر ٌ حٌث

لظاهرة معٌنة فً بوتمة جمع وجهات نظر علمٌة مختلفة ٌ منحى متعدد التخصصات العلمٌة

جدا من مبادئ التنظٌم الذاتً فً المعنى االجتماعً . وال خالف على  لرٌب. وانه الممارسة 

وعلى نظرٌات الجغرافٌا االجتماعٌة  ،انه من الصعب اٌجاد تفسٌرات للسلون االنسانً 

.  (Hasse 1999)  ذلن لٌس باالسباب بل بالملب اٌضا نالتطبٌمٌة ان تهتم بافعال الناس وتمر

للجغرافٌا االجتماعٌة التطبٌمٌة هو البداٌة ، وهنان عملٌات بحثٌة  وهذا المنحى النظري الجدٌد

هنان ابحاث لٌد االنجاز فً جامعة اوكستبرن ، اثنٌن فان هذا مسار ٌستحك االتباع .  على تؤكد

 . منها ستنجز لرٌبا

بٌر من مشارٌع التنمٌة البحث االول ٌحلل انماطا معٌنة لصناعة المرارات عبر عدد ك

. والنتائج تشٌر الى ان نجاح المشارٌع اوفشلها ٌعتمد بدرجة ما على االنماط االعتٌادٌة االللٌمٌة



  المعنٌة بصناعة المرارات . وتحدث هذه االنماط بشكل منتظم فً مشارٌع التنمٌة المكانٌة

(Conrads 2003)      . ادارة الشبكات وتنظٌمها .  فً نماذجومشروع البحث الثانً ٌحلل

فً الكامنة فردة ، لها اسبابها تتوحً النتائج بان العدٌد من االحداث و الحاالت التً تبدو م

 انماط التواصل بشكل منتظم فً مشارٌع التنمٌة المكانٌةتحدث  تفاعالت االنماط االعتٌادٌة . و

(Huber 2003) . 

ذ نمطا من التوزٌع . واالحصائٌون ٌتكرر ٌاخ eventاحصائٌا ، كل حدث  تعليق ،

درسوا التوزٌعات وحددوها )بواسون ، ثنائً ، طبٌعً ، تائً( ، ولهذه التوزٌعات ما ٌمابلها 

فطبٌعة تكراره و حجمه )عدده( ٌحددان نوعه ، اي نمطه . مكانٌا مكانٌا طالما ان الحدث ٌتكرر 

تطور كثٌرا منذ سبعٌنات المرن  المكانً . ومن ناحٌة المنهج السلوكً فً الجغرافٌا الذي

 retailingالماضً وادبٌاته ال حصر لها وال عد ، بدء من دراسة سلون التبضع 

geography   التً ربطت بٌن المكان و الحالة العائلٌة و االلتصاد وصناعة المرار على

المستوى المستهلن والمنتج والمخطط . والمنهج السلوكً احد مناهج الجغرافٌا االجتماعٌة 

التطبٌمٌة ، وذلن ألن السلون الجمعً ببصماته المكانٌة من موضوعات الجغرافٌا ذات الصلة 

  انً .الحمٌمة بالتخطٌط المك

 النتيجة - 5
 تشٌران العدٌد من احداثه متطابمة ، بذاته ، إال فردا متعلى الرغم من ان مشروع التنمٌة ٌبدو 

اعتٌادٌة و مبادئ مكررة تحدث فً جمٌع المشارٌع  االنظرة العلمٌة التفصٌلٌة الى وجود انماط
التنمٌة )نحو استشارات ولفهم الوالع واالرتماء باستراتٌجٌات (   Dörner 1992)ٌنظر 

لٌمة ، من الضروري اختبار وتفسٌر هذه التراكٌب و العملٌات . ونتائج (مثال،  سٌاسٌة افضل
 صٌاغة  اوضحت امكانٌة اٌجاد تراتب فً هذه الفوضى و تحدٌد الضوابط باتجاه رصٌنةبحوث ل

 " نظرٌة الممارسة" .
التنموٌة معاٌٌر ادارة المشارٌع اٌجاد ولكن ، اجماال ، فهذه هً الخطوة االولى نحو 

اعتٌادٌة  االنتائج االولٌة بانه تحت سطح الوالع المعمد هنان انماطتوحً وتنظٌمها . فً الوالع ، 
تمدم اكثر باستخدام أن ٌحدث تفسر سلوكنا  فً بٌئة التنمٌة المكانٌة . وٌتولع التً تتكرر وهً 

ة المكانٌة . ولكن مازال هنان الكثٌر المطلوب نظم المعلومات الجغرافٌة لتجسٌد مشارٌع التنمٌ
ان تحدٌد معاٌٌر االدارة فتحمٌمه ، والعدٌد من االسئلة مطروحة تبحث عن اجابة . وفً الختام ، 

تمدم فً الجغرافٌا االجتماعٌة التطبٌمٌة فمن إحراز ولكن والجل  ،تتمدم خطوة بخطوة 
 .وتطوٌرها مارسة" "نظرٌة الم عملٌة صٌاغةتمدم فً  تحمٌكالضروري 
 

بعد انتمال الجغرافٌا من مرحلة  المعلومة الى مرحلة المعرفة العلمٌة  ،  ختامي  تعليق
، فانه ال ٌحك للجغرافٌٌن ان ٌمفوا مكتوفً االٌدي ٌتطلعون الى مرحلة الفعل )المشاركة الفاعلة 
فً رسم السٌاسات وصناعة المرار( دون أن ٌتأهلوا علمٌا وتمنٌا ومهنٌا لهذه المرحلة المهمة 

ل الجغرافٌا كعلم نملة نوعٌة ، وتضعها على لدم المساواة مع العلوم االخرى التً جدا والتً ستنم
دخلت االلفٌة الثالثة بعتاد مناسب . وبدون هذه المشاركة الفاعلة ٌستحٌل صٌاغة نظرٌة 

 الممارسة . 
ولنظم المعلومات الجغرافٌة دور بارز فً تسلٌح الجغرافٌٌن بعتاد )تمنٌات تحلٌلٌة( 

ً سبر اغوار اعمك من السابك فً موضوعات كانت المعرفة فٌها منحصرة تساعدهم ف
من خالل الربط بٌن مهنٌة أعمك  –وخبرة بحثٌة بالوصف ، و اكتساب معرفة اكثر شمولٌة 

معٌنة وتحدٌد االنماط المكانٌة التً تشكلها هذه الموضوعات مع  Themesموضوعات 
الدرس وما ٌمكن ان تكون علٌه طبما الحتماالت  بعضها البعض ، و تجسٌد وتجسٌم الظاهرة لٌد



معٌنة فً المستمبل المرٌب .  وٌتولع ان ٌؤدي االستخدام الواسع والمكثف لتمنٌات نظم 
الحكومة  – المعلومات الجغرافٌة من لبل الجغرافٌٌن وصانعً المرار )لواعد البٌانات المكانٌة

 .  دارة  وصناعة المرارجغرافٌا واال( الى طفرة علمٌة فً الااللكترونٌة
الحضارٌة ،  –وعٌب مشٌن على الجغرافٌٌن ان ٌتخلفوا عن هذه التظاهرة العلمٌة 

فالجغر افٌا كعلم على المحن فً الولت الراهن، إنها امام مفترق طرق : بٌن الحٌاة العلمٌة 
وعلى الجغرافٌٌن أن ال ٌكتفوا بتمدٌم  المعاصرة أو االنزواء فً ركن ناء واالنتحار تخلفا .

، بل التعمك فً تحلٌلها و منالشة ما تحوٌه من معان عرضهاالمعلومة وتبوٌبها و تجمٌل صٌغة 
واشارات غٌر مرأٌة للشخص االعتٌادي ، والمساهمة الفاعلة فً صٌاغة السٌاسات وصناعة 

ت االجتماعٌة والبٌئٌة ، فهذا التغٌرا monitoringالمرارات الولائٌة والعالجٌة و مرالبة 
العلمً . بهذه الصٌغة )التطبٌمٌة( فمط تتطور الجغرافٌا وتتمدم فً مٌادٌن  –واجبهم الوطنً 

  المعرفة و البحث العلمً ،  وترتمً سلم العلم لتعود ملكة كما كانت توصف فً زمن ما .
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