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 المقدمة

على الرغم و. ضمن اختصاصه  ةفهم وشرح ظواهر العالم الحقيقي، له هدف كل علم  

نظرية أمًرا حيوًيا  بناء لذا فان الحقائق" ،ب ثريةفي النظريات و قلةمن أن الجغرافيا "م

العقود القليلة الماضية  وقد كانتمستقل . علمي الجغرافيا كحقل بلتعريف لو علميةللتفسيرات ال

كانت معظم هذه و. ا تجاهات تطور الجغرافيال المؤطرةرات الفكرية من أعظم فترات التغي

في المشكالت القديمة بأعين جديدة ، ذات  تنظرالتشكيك في النهج السابقة ، و تعتمدالتغييرات ، 

بطرق  معالجتهاالمشكالت التي سبق لتحليل  نهج الكميمال خدامطبيعة منهجية تنطوي  على است

 . وصفية

 اعتمادتم حيث .  منظور جديد تحت تأثير ما يسمى بالثورة الكمية تشكلاليوم و  

المضي األساليب اإلحصائية لتحقيق المستوى المطلوب من الموضوعية ، والبحث عن النماذج و

( األخيرة في سلسلة 1959،  1939هورن )شأعمال هارت عديمكن و.  النظرياتقدما لبناء 

اهيم الجغرافيا التي أوضحها هارتشورن وقبلها العديد من مفف.  الكتاب التقليديين في الجغرافيا

 . وما بعدهاالقرن الماضي تتعرض للهجوم منذ أوائل خمسينيات وقتها الجغرافيين الممارسين 

 اأصبح عددفقد .  القياس الكميادوات هو انتشار اال  عامل آخر شجع هذا التطور 

المشكالت  عند دراسةلرياضيات واإلحصاء من الجغرافيين يدركون أنه يمكن تطبيق ا امتزايد

. و تطويرها الختبار النظريات لتحليل البيانات و ادقيق ادوات القياس هذه مجاالتوفر و. مكانية ال

الجغرافيين إلى تركيز أقل على وصف االختالفات دفعت هذه قد عملية التغيير الفكري وبهذا 

دراسة التوحيد وإنتاج نظريات حول تباعد  في وتركيز اكثر وتعمقماكن المناطق أو أالبين 

 .  هذا التركيز هو في االتجاه الصحيحو.  الظواهر على سطح األرض

جعل مفهوم فة الماضية ، تغير التركيز أيًضا خالل العقود القليلفإضافة إلى ذلك ،  

. إن البحث عن  النماذج والنظريات يإلى مفهوممضافا األنظمة ذا أهمية أكبر بكثير ، 

لعلوم في االتعميمات القائمة على الكل بدالً من األجزاء الفردية هو ، إذن ، طريقة تكميلية 

كانت مادية أو بشرية أو أ، سواء  نظمنظًرا ألن جميع الو.  الحديثة المعروفة باسم تحليل النظم
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في  بعضها البعض مععالقات تربطها  عناصر، تتكون من مجموعة من ال االثنينمزيًجا من 

نهج مفيًدا بشكل خاص في التعامل مع مليس من المستغرب أن يكون اللذا  .مؤسسات يانات او ك

 قصي. في الواقع ، لقد تحول التركيز الرئيسي للتلهذه العناصر و المؤسسات  المجاميع الوظيفية

وبما أن  .بينها وفيها نظم إلى دراسة العالقات واللذاتها العلمي اآلن من دراسة األشياء أو المواد 

ه إطار جميع المنظمات معترف بها على أنها معقدة بشكل خاص ، فإن تحليل النظم يثبت أن

ليس بديالً عن الطريقة التحليلية ،  نظمنهج الوم. ة الجغرافي ة النظملدراسمناسب بشكل خاص 

البحث العلمي الحديث المخصص لكسر الحواجز بين االستفسارات  فيولكنه خط إضافي 

توفر  . يمثل واحدة من الحدود البحثية الرئيسية الحالية في الجغرافياهو . و التخصصاتمتعددة 

 . مهمة للتفسير في الجغرافيا في العصر الحديث االنماذج والنظريات وتحليل النظم أدوات

 النماذج

 ؟ المشكلة العملية التي تتبع بناء النظرية هي كيف يمكن تقديم المعلومات ذات الصلة 

 .  بناء النموذج أو النظرية التماثلية في الجغرافياأو الطرق المهمة والشعبية هي استخدام إحدى 

. بشكل عام ، يتعلق بناء النموذج  في البحوث الجغرافية اأصبح مألوفقد البحث عن النماذج ف

بالتبسيط ، التخفيض ، التجميع ، الحركة ، االمتداد ، العولمة ، صياغة النظريات ، اختبار 

 . النماذج التعميمات بالنظرياتوبهذا تربط  .  النظريات ، التفسير ، إلخ

 تعريف

في أبسط أشكاله ، يكون و.  طرق مختلفةبيستخدم المصطلح "نموذج" تقليدًيا  

لقد .  عملية بناء النموذج هي في الواقع عملية مثاليةف.  لواقع بشكل مثاليلتمثيل ك"النموذج" 

لإلنسان على التعقيد الواضح للعالم من حوله هو تقديم صورة مبسطة كان رد الفعل التقليدي 

.  إلى سلسلة من النظم المبسطةو ارجاعه العالم الواقعي  بتحليلالعقل  اذ يقوم . هعنوفكرية 

 ، التفاصيل التي تكون مجهرية جًدا أو عالمية جًدا ال تهمنا : يتم عرض النظام من نطاق معينو

 ل معه يقع بين االثنين . فالمستوى الذي نتعام

 والنموذج هو بنية مبسطة للواقع يقدم ميزات مفترضة مهمة للعالقات في شكل معمم 

النماذج هي تقريبية ذاتية للغاية ألنها ال تشمل جميع المالحظات أو القياسات المرتبطة بها ، و. 

ح للظواهر األساسية ذات قيمة في حجب التفاصيل العرضية وفي السما، ولكنها على هذا النحو 

. تعني هذه االنتقائية أن النماذج لها درجات متفاوتة من االحتمال ومجموعة  للواقع بالظهور

. تمتلك النماذج األكثر نجاًحا احتمااًل كبيًرا للتطبيق  محدودة من الشروط التي تنطبق عليها

ط قيمة النموذج ارتباًطا . في الواقع ، ترتب هالسعة من الشروط التي تبدو مناسبة ومجموعة وا

. ومع ذلك ، فإن جميع الطرز بحاجة دائًما إلى التحسين الذي يحتويه  مباشًرا بمستوى التجريد
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واقعية ، وكلما نجح النموذج في األصل ، زاد احتمال أن  لمع ظهور معلومات جديدة أو آفاق

لعلمية الستيعاب وربط . تستخدم النماذج ا امختلف اتنطوي هذه التحسينات على إنشاء نموذج

. وهي تستخدم للكشف عن الواقع وأكثر من  المعرفة التي لدينا حول جوانب مختلفة من الواقع

 .في الواقع  ذلك لتكون بمثابة أدوات لشرح الماضي والحاضروالتنبؤ والسيطرة على المستقبل

أن  هذا . يعني  وفًقا لوجهة نظر أخرى ، "النموذج هو تمثيل هيكلي للنظرية" 

لعديد من ممثال لالنظرية قد تنطوي على أكثر من نموذج واحد ولكن النموذج ال يمكن أن يكون 

. خالف ذلك ،  . وبالتالي ، يمكننا أن نقول أن النماذج ذات ترتيب أدنى من النظريات النظريات

 . لموس. الفرق الوحيد هو أن النظرية مجردة والنموذج م بين النظرية والنموذج اال يوجد فرق

"النموذج" هو هيكلة مبسطة للواقع يقدم ،  النموذج تعبيًرا رسمًيا للنظرية عدوبالتالي ، يمكن 

 . ميزات أو عالقات مهمة في شكل معمم

النماذج هي تقريبية ذاتية للغاية ألنها ال تشمل جميع المالحظات والقياسات المرتبطة  

تفاصيل العرضية وفي السماح للجوانب بها ، ولكنها على هذا النحو ذات قيمة في حجب ال

هذه االنتقائية تعني أن النماذج لها درجات متفاوتة من االحتماالت و األساسية للواقع بالظهور.

تمتلك النماذج األكثر نجاًحا احتمااًل كبيًرا  . من الشروط التي تنطبق عليها امحدود اونطاق

ومع ذلك ، فإن جميع الطرز  . بة فيهاللتطبيق ومجموعة واسعة من الشروط التي تبدو مناس

عن الواقع ، فهي تختلف النماذج و.  بحاجة دائًما إلى التحسين عند ظهور معلومات جديدة

ال يمكن تطبيق المصطلح "صواب" أو "خطأ" في و.  . لذلك ، يطلق عليهم اسم مماثلله تقريبية 

 . ب" أو "محفز" أو "مهم". بدالً من ذلك ، يجب أن تحل محلها مثل "مناس شرح النماذج

 النموذج خصائص

يتم  إذ . يتم استخدام مصطلح "نموذج" بشكل مالئم بعدد من الطرق المختلفة 

استخدامه كاسم يشير ضمنًيا إلى تمثيل ، أو كصفة توحي بدرجة من الكمال ، أو كفعل يشير إلى 

 . الخصائصفي الواقع ، تمتلك النماذج كل هذه و.  أو إظهار شكل ماحال إظهار 

 المعلوماتنوعية موقًفا انتقائًيا للغاية من  يتطلبالسمة األساسية للنماذج هي أن بنائها  

النماذج تقريبية انتقائية ، والتي ، من خالل إزالة التفاصيل العرضية ، تسمح  لذا فان. وطبيعتها 

قيقي بالظهور في شكل لبعض الجوانب األساسية أو ذات الصلة أو المثيرة لالهتمام في العالم الح

 تنالنماذج كصور انتقائية ووصًفا مباشًرا للخصائص المنطقية لمعرفل النظريمكن  و.  معمم

لبعض ميزات  (ال لزوم لها)أن كل صورة من هذه الصور تعطي أهمية ، والعالم الخارجي ب

. يوجه  ها(يالتأكيد عل)عند معرفتنا وتحجب وتشوه الميزات األخرى التي تمثل صوًرا منافسة 

خاصية  يحجب أجزاء أخرى .  وضوًءا ساطًعا على الجزء الخاص بنا من المشهد  اكل منه
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أخرى مهمة هي أن النماذج مهيكلة ، بمعنى أن الجوانب المختارة من "شبكة الواقع" يتم 

. ومن المثير لالهتمام أن ما يطلق عليه نموذًجا من قبل علماء  استغاللها من حيث صلتها

. تؤدي ميزة النموذج هذه فوًرا إلى الطبيعة  ق يطلق عليه "هيكل" من قبل علماء االقتصادالمنط

 .  الموحية للنماذج ، حيث يحتوي النموذج الناجح على اقتراحات لتمديدها وتعميماتها

أكبر من دراسة أجزاءه الفردية التي قد  اأوالً ، أن هيكل النموذج بأكمله له آثار :هذا يعني و

.  إجراء تنبؤات حول العالم الحقيقي من النموذج إمكانية، وثانياً ،  فترضما يالمرء إلى تقود 

وهكذا تم تسمية النماذج بـ "أدوات المضاربة" ، ونموذج واعد كنموذج "ذو غنى ضمني بما فيه 

النموذج الجيد  د. يع الكفاية القتراح فرضيات وتكهنات جديدة في مجال التحقيق األساسي"

تجريبًيا ، ويقترح المزيد من األسئلة ، ويأخذنا إلى ما وراء الظواهر التي بدأنا منها ،  خصًبا

يعد و. في بعض جوانبه العالم الحقيقي  تناظرالنماذج  و .افضل  ويغرينا بصياغة فرضيات

إلعادة صياغة بعض واستخدام نماذج األجهزة مثااًل واضًحا على الهدف العام لمنشئ النماذج 

 اأو يمكن صياغته االعالم الحقيقي في شكل أكثر دراية أو مبسطة أو يمكن الوصول إليهميزات 

على العالم  التي  يمكن إعادة تطبيقهمنها ، وا االستنتاجبسهولة ، والتي يمكن  اأو التحكم فيه

 . الحقيقي

 النموذج ستخداماتا

 -:ألنها  ، وذلك بمجرد ابتكارها ، تعد الطرز ذات فائدة هائلة لمستخدميها 

 ، تعمل النماذج على تبسيط العالقات المعقدة خالًفا للظواهر في العالم الواقعي  - 

  تمثل النماذج الواقع ليس فقط بطريقة بسيطة ولكن أيًضا بطريقة منهجية / منظمة  - 

 في الجغرافيا ،  

 ،ظاتالنماذج بمثابة تعميمات ، ألنها تشجع دور النهج التعسفي في صنع المالح دُتع - 

 المستقبلية ، تساعد النماذج في التنبؤ بالتوجهات - 

 . والنظرية مالحظةتعمل النماذج كجسر بين المستويات ال - 

التجربة ، والتجربة مع الخيال ، والنظريات مع وبالتالي ، يمكن استخدام النماذج لربط النظرية 

 . وهلم جرامع النظريات األخرى ، واإلبداعات الخالقة مع النظرية الرسمية 

 النموذج مهام

 -: بناًء على الخصائص المختلفة واستخدامات النموذج ، يمكن تحديد وظائفه التسعة 

: يوفر النموذج إطاًرا يمكن من خالله تحديد المعلومات وجمعها وطلبها  . اكتساب / تنظيمية1

ر إطاًرا لتحديد نوع . يكتسب النموذج المعلومات التي يمكن تعريفها في إطاره أو يوف ومعالجتها

 . معين من المعلومات
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: يعمل النموذج كجهاز نفسي يسهل التفاعالت المعقدة ليتم تصورها بسهولة أكبر ،  نفسية.  2

. تمكن هذه الوظيفة من تصور مجموعة من الظواهر وفهمها  مثل نوع من الصور المصورة

. يساعد النموذج في فهم الواقع  دهابسبب حجمها وتعقي يكون ذلك سهالبسهولة أكبر والتي قد ال 

 . بطريقة أبسط مما كان يمكن أن يكون عليه

كيف : يشرح النموذج الموقف بعقالنية ، ويحسب كيف تحدث ظاهرة معينة ، أو ة منطقي.  3

 .للمنظومة  معينة بين األجزاء المكونة اتتعمل عالق

مساعدة بعض القواعد والشروط : يمثل النموذج الواقع في شكل مثالي ، أي بية معيار.  4

. تتيح الوظيفة المعيارية للنموذج إجراء مقارنات واسعة النطاق ،  واالفتراضات ، وما إلى ذلك

  . قل شهرة بالظواهر األكثر درايةمن خالل مقارنة بعض الظواهر األ

نظر إلى . تؤكد الوظيفة المنهجية للنموذج على أنه يجب ال نظامكنموذج يعمل ال: ة منهجي.  5

 . . هذا يؤدي إلى الوظيفة اإلنشائية للنظام "واقع الويب" من حيث أنظمة قفل االتصال

. كجهاز إنشائي ،  : تعني أن النموذج يوفر نقطة انطالق لبناء النظريات والقوانين. بنائية  6

 . فهو يساعد في البحث عن النظرية الجغرافية أو امتداد النظرية الحالية

: النموذج تقريبي انتقائي ، مما يسمح ببعض الجوانب األساسية أو ذات الصلة أو  ةانتقائي.  7

 . المثيرة لالهتمام في العالم الحقيقي بالظهور في شكل معمم

: تتمثل إحدى الوظائف المهمة للنموذج في تقديم تفسير للنظرية بمعنى أن كل ية تفسير.  8

 .اللة ود جملة تحدث في النظرية هي عبارة ذات معنى
 . : أخيًرا ، الوظيفة المعرفية للنموذج ، حيث تعزز التواصل بين األفكار العلمية . معرفي 9

 النماذج تصنيف

بشكل أساسي إلى هذا . يرجع نماذج لل اوحازم امشترك السوء الحظ ، ال يوجد تصنيف 

المصطلح  تم استخدامحيث .  عدد من معاني النماذج ووظائفها ، كما فهمها مختلف العلماء

"نموذج" في مجموعة متنوعة من السياقات بحيث يصعب تحديد أنواع االستخدام الواسعة دون 

 -:االتية  . ومع ذلك ، تتضمن بعض المجموعات / األنواع العامة أي غموض

 ؛ حواريةو  استنتاجية. نماذج 1

 . النماذج الوصفية والمعيارية ؛ و2

 . . نماذج األجهزة والبرامج3

 حوارية و  ستنتاجيةانماذج 

. تبدأ الطريقة األولى بالمالحظة التجريبية  تم وصف طريقتين لبناء نظرية رسمية 

. لشرح هذه األشكال ، يتم  انتظام السلوكحاالت من  االتي يمكن من خاللها استخالص عدد
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جة اقتراح نظرية قد تحتوي على مفاهيم نظرية مجردة وفي النهاية يمكن إعطاء النظرية معال

يمكن استخدامه لتسهيل و. يمكن بعد ذلك تمثيل هذه النظرية بنموذج منظم ،  لتحقق منهالبديهية 

. في هذه الحالة ، تم تطوير النموذج من أجل تمثيل  االستقطاعات وتبسيط العمليات الحسابية

ء ". من ناحية أخرى ، فإن الشكل المهم للطريق الثاني لبناaposterioriحواري  النظرية "

. في هذه الحالة يكون  تماما الحساب التفاضل والتكامل مجرد االنظرية يكمن في إعطاء تفسير

". يعتمد هذا التمييز على نوع اإلجراء في استخدام استنتاجيapriori النموذج المستخدم هو "

ير ، . في حالة تطوير النموذج مقدًما من أجل تمثيل نظرية / تفس النماذج في التفسيرات العلمية

. في مثل هذه الحالة ، تتمثل وظيفة النموذج ببساطة في تمثيل شيء معروف استنتاجي يصبح 

نموذج لغرض معين ، ويمكن تعريف البالفعل ، والسؤال الوحيد الناشئ هو مسألة مدى مالءمة 

ي . ولكن عندما تنعكس العملية ، أ  ذلك بشكل كامل فقط إذا تمت اإلشارة إلى النظرية المناسبة

أن تكون المالحظات أو النظرية تسبق النموذج ، يكون النموذج هو النتيجة النهائية ، وبعد نتاج 

هي  apriori االستنتاجية نماذجفال. ومع ذلك ، aposteriori  حواري التفسيرات ، يكون هو

 . أكثر شيوعا في الجغرافيا

  النماذج الوصفية والمعيارية

، أي أنها تشير إلى كيفية وجود األشياء في الواقع ،  تعد النماذج "الوصفية" سلوكية 

. السابق يهتم ببعض الوصف  الحالةعليه  بينما توضح النماذج "المعيارية" كيف يجب أن تكون

. يمكن أن  األسلوبي للواقع واألخير مع ما يمكن توقع حدوثه في ظل ظروف محددة معينة

على الميزات الهيكلية للتوازن ، أو "الديناميكية" ، تكون النماذج الوصفية "ثابتة" ، مع التركيز 

. حيث يتم التأكيد على عنصر الوقت بشكل  مع التركيز على العمليات والوظائف عبر الزمن

قد تكون النماذج الوصفية معنية بتنظيم المعلومات ونماذج "تاريخية" .  النتيجة خاص ، فإن

. من ناحية  )التصنيفي( أو "التصميم التجريبي" التجريبية ، وتسمى "البيانات" أو "التصنيف"

أخرى ، تشتمل النماذج "المعيارية" على استخدام موقف أكثر دراية كنموذج لموقف أقل دراية ، 

 . سواء في وقت )تاريخي( أو بمعنى مكاني ، وله داللة تنبؤية قوية

 نماذج األجهزة والبرامج 

المواد الصلبة / الخرسانية ؛ على سبيل تعتمد نماذج "األجهزة" على استخدام بعض  

. لكن النماذج غير المادية أو  نماذج المشاريع المادية أو التخطيطية أو الدفاعيةفي المثال 

. نموذج االنحدار البسيط ،  المفاهيمية أو الرمزية أو اإلحصائية يتم تصنيفها كنماذج "برامج"

 : كما هو موضح أدناه ، مثال على ذلك
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نب التصنيف العام أعاله للنماذج ، تم تقديم بعض األنواع المحددة من قبل إلى جا 

األكثر  Chorley. من بين محاوالت  في الستينيات Chorleyو  Haggertو  Ackoffعلماء مثل 

كل النماذج نظائر من نوع ما ، واقترح  عد : تصنيفين Chorley. في الواقع ، ابتكر  تفصيالً 

بمراجعة وتوسيع نظام  Chorley( قام 1967. في عرض الحق )1964تصنيفه األول في عام 

. شمل التصنيف الجديد جميع األنواع من النماذج التي ناقشها في وقت سابق ،  التصنيف هذا

هذا التصنيف هو األكثر . وبالتالي ، فإن  كما شمل تلك التي ابتكرها أسالفه وزمالؤه من العلماء

 -: كون من ثالث فئات رئيسية من النماذج مع عدد من األنواع الفرعية. يت اًل نسبًياامشمواًل وك
   . نموذج نظام التناظرية الطبيعية1

 التناظرية التاريخية 
 التناظرية المكانية 

 . نموذج النظام البدني2
 أ( نموذج األجهزة 
 ( مقياس )أيقوني(1)  
 ( التناظرية2)  
 ب( نموذج رياضي 
 ( الحتمية1)  
 لعشوائيةا( 2)  
 ج( نموذج التصميم التجريبي 

 . نموذج النظام العام3
 أ( االصطناعية 
 ب( جزئي 
 ج( الصندوق األسود 

  

 

عن  تتضمن المجموعة األولى من النماذج البحث 

في  مواقف أو أحداث مشابهة في أوقات مختلفة أو 
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من النماذج مع . تتوافق المجموعة الثانية  أماكن مختلفة ، واستخالص بعض االستنتاجات

. والثالث هو مفهوم أحدث يعامل بنية المشهد على أنه  المفهوم األكثر تقليدية للنموذج في العلوم

 . مجموعة من األجزاء المتفاعلة ، ويحاول تمثيل العمليات على هذا النحو

 . نماذج النظام التناظري الطبيعي1

د من التحليل والتنبؤ من النماذج الطبيعية هي نماذج مبسطة تستخدم كأساس لمزي 

التفسيرات مطلوبة من ظواهر العالم  ، خالل ترجمتها إلى بعض الظروف الطبيعية المماثلة

  . تتضمن هذه المجموعة من النماذج البحث عن مواقف أو أحداث مماثلة في أوقات الطبيعي

 فرعيان رئيسيان ،  . وفقا لذلك ، لديها نوعان مختلفة أو في أماكن مختلفة ، واستخالص النتائج

.  تمثل النماذج التماثلية التاريخية أحداًثا مماثلة في أوقات مختلفة :النماذج التماثلية التاريخية

مثال على هذا اإلجراء هو التمثيل التخطيطي لروستو لعملية النمو االقتصادي المستمدة من 

. يقدم نموذج  ة في أوقات مختلفةالتحليل التاريخي والبحث عن أوجه التشابه بين البلدان المختلف

 . نظرية التحول الديموغرافي مثاالً آخر

.  تمثل النماذج التناظرية المكانية حاالت مماثلة في أماكن مختلفة النماذج التناظرية المكانية:

تحول الطرق السريعة التي يتم مقارنتها مع تحول األنهار  : من األمثلة المتاحة اهناك عدد

نمو وانكماش بلورات الجليد التي تمثل نمو وانكماش مناطق السوق  ( ؛ أوBunge)بواسطة 

دراسة دورة التآكل الطبيعية لنهر يعتمد على دورة حياة اإلنسان  ؛ أو (Christaller)بواسطة 

 . )بواسطة ديفيس(

 . نماذج النظام المادي2

. يتم  ذج في العلومتتوافق هذه المجموعة من النماذج مع المفهوم األكثر تقليدية للنمو 

. إنها تعني  تمثيل الخصائص ذات الصلة في العالم الحقيقي بنفس الخصائص في النموذج أيًضا

. األجهزة ،  . تم تحديد ثالثة أنواع فرعية ، بمعنى ببساطة تصوير ظاهرة العالم الحقيقي

 : التصميم الرياضي والتجريبي

ماذج األجهزة بعض المواد الخرسانية ، وقد كما يوحي المصطلح ، تستخدم ن نماذج األجهزة:

. المقياس أو التناظري ، كال النوعين الفرعيين ،  ةتكون نماذج مصغرة أو مجرد نماذج تناظري

 . يعني نوًعا من التمثيل الرمزي

تستخدم نماذج المقياس نفس المادة المستخدمة في ظواهر العالم الحقيقي ، ولكن  نماذج المقياس:

، تم تصنيف هذه النماذج على أنها "أيقونية".  Ackoff. في تصنيف  حجم فقطمع تغيير ال

مصنوعة من نفس المواد  -النماذج األيقونية أو المقياس هي بشكل عام نماذج ثالثية األبعاد 

 . . على سبيل المثال ، العالم هو نموذج مبدع لألرض ولكن على نطاق مختلف
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ثلية لها خصائص في العالم الحقيقي ممثلة في خصائص مختلفة النماذج التما : النماذج التماثلية

(Ackoff  ،1962 إلى جانب التغيير في الحجم ، تشتمل النماذج التماثلية أيًضا على تغيير في .)

المواد المستخدمة في بناء النموذج ، على سبيل المثال دارة كهربائية ُيفترض أنها تناظرية لنظام 

 "نماذج المحاكاة". ((Ackoff 1962المرور. يطلق عليها 

تمثل هذه النماذج الواقع بواسطة نظام رمزي ، مثل نظام المعادالت  : النماذج الرياضية

. يمكن تصنيف (Ackoff  ،1962). كما تم استدعاؤها كنماذج رمزية  الرياضية أو اإلحصاء

 ".العشوائيةالحتمية" و "النماذج الرياضية أيًضا وفًقا لدرجة االحتمال المرتبطة بتنبؤها إلى "

. في هذه الحالة ،  يصبح النموذج عند استخدامه مع التأكد من التأثير حتمياً  النماذج الحتمية:

 . تكون نتائج التمرين أو نتائجه مسبقة التصميم أو تكون أقل ثقة في أن تتحقق

هناك شك حول قوانين االحكام تحكم بصرامة هذا النوع من النماذج ، و النماذج العشوائية:

 . التأثير الدقيق لسبب معين

تتضمن هذه النماذج بعض اإلجراءات العملية ، كما هو الحال في  : نماذج التصميم التجريبية

 . . النماذج المستخدمة في الدفاع أو التخطيط هي نماذج تصميم التجريبية المختبر أو في الحقل

 . نماذج النظام العام3

النماذج مفهوًما جديًدا لألوقات التي تعامل فيها بنية المشهد تمثل الفئة الثالثة من  

. ثالثة أنواع  الجغرافي كمجموعة من األجزاء المتفاعلة ومحاولة تمثيل العملية على هذا النحو

 : أدناهفي األسود ، وتناقش الصندوق . الصناديق ، الجزئية و فرعية ، بمعنى

في محاولة لتحقيق الواقع وتمثيله في انسجام تام أو  (:نماذج النظام الصناعي )أي في التوليف

تخليق تام ، تحاكي هذه النماذج الواقع بطريقة منظمة ، أي أنه من المتوقع وجود مراسالت 

كاة . تم بناء النظم االصطناعية بشكل مصطنع لمحا كاملة بين الواقع والنموذج المستخدم لتمثيلها

، قد تكون هذه النماذج مماثلة لنماذج التصميم  Chorleyشير يالواقع بطريقة منظمة ، وكما 

 . التجريبية

تهتم األنظمة الجزئية بالعالقات العملية ومحاولة استخالص النتائج دون  نماذج النظام الجزئي:

معرفة كاملة باألعمال الداخلية للنظام ، أي قد تكون هناك بعض الفرص للمراسالت بين الواقع 

 . وذج المحددوتمثيله من خالل النم

يحاول نهج "الصندوق األسود" اشتقاق نتائج من موقف ال نعرف  نماذج نظام الصندوق األسود:

 . فيه طريقة عمل النظام الداخلية

. هناك العديد من أنواع  في الختام ، فإن مفهوم النماذج يشكل صعوبة منهجية كبيرة 

. يعرض كل نموذج معين قدرة  يفمرتبطة بتعدد التعارمتعددة النماذج التي تؤدي وظائف 
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. في الواقع ، يعتمد نوع النماذج وطبيعتها  منطقية مختلفة ألداء الوظيفة المطلوبة منه

 . جميعها على أنواع النظريات التي تخدمها -واستخدامها وجودتها وأهميتها 

 نظرياتال

لنظرية . يقع تطوير ابشكل او بآخر  هو بحث عن نظريةعلمي البحث عن تفسير إن  

 في صميم كل التفسيرات ، ويشكك معظم الكتاب في إمكانية المالحظة أو الوصف بدون نظرية

. تمثل النظريات  . إن ذكر حقيقة منفصلة تماًما عن التفسيرات النظرية ليس له ما يبرره

يمكن استخدام التقنيات و ، عمل تنبؤات دقيقةمن  مكنوت ، التعميمات المستخدمة للتفسيرات

 . مية بشكل فعال إذا كانت مدعومة بنظريات مبنية بعنايةالك

"بعض النظام الخفي داخل الفوضى" ومهمة الجغرافيين  على وجودالنظريات  برهنت 

 -: هي البحث عن هذا النظام )القاعدة أو القانون(. يمكن الوصول إلى هذا األمر بطريقتين

بناًء على المالحظات الشخصية ؛ المضي  : أي المستحث تجريبًيا أو االستقرائي التجريبي. 1

 . عامالخاص إلى اللمية ؛ االنتقال من قدما في العديد من الحاالت الخاصة للبيانات العا

 االستنتاجية : استنتاًجا نظرًيا ؛ انطالقا من بعض االفتراضات العالمية نظريالستنتاجي الا. 2

 . خاصالعام إلى الأي اإلجراءات من  ر ات معينة من األحداث أو الظواهللبيانات حول مجموع

( ، في حين aprioriفي الحالة األخيرة ، تستند التفسيرات إلى نظرية قائمة / موجودة بالفعل )

أن التفسيرات تصل في بعض الحاالت إلى نظرية ما ، أي صياغة نظرية جديدة أو أصلية 

(aposteriori.)  الطريقتين للتفسير وهما ومع ذلك ، يتم استخدام النظريات في أي من

 . تعميمات من الدرجة األولى

 النظرية تعريف

ف النظرية على أنها "نظام أفكار تشرح شيًئا ما" ؛ أو "نظام لألفكار قائم على تعر 

مبادئ عامة مستقلة عن الحقائق أو الظواهر المراد شرحها" ؛ أو "بيان علمي أو مجموعة من 

.  لنظرية ، يجب توضيح الفرق بين البيان "البسيط" و "العلمي". لفهم معنى ا البيانات العلمية"

 : ، على سبيل المثال االتية نظر في هذه العباراتوللتوضيح ي

 ، تقع دلهي عبر نهر يمونا .1

 تقع المدن الكبيرة في العالم على االنهار الكبيرة . .2

يسمى "بيان  من االثنين أعاله ، األول هو "بيان بسيط" ، في حين أن األخير يمكن أن 

علمي" ، ألن "البيانات العلمية" تستند إلى التعميمات ، المستمدة من عدد من البيانات البسيطة 

. أقل عبارات  عنها في شكل بيانات علمية يعبرترتيب ، العالقة / البعد البحث عن و )حقائق(.
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. وبالتالي ، فإن  الترتيب هي "تعميمات" تليها "قوانين" و "نظريات" بترتيب أعلى من التفسير

 . البيانات العلمية أو البيانات العالمية رتبالنظريات هي أعلى 

. ولكن في حالة  إذا كان شكل التفسير حثًيا تجريبًيا ، فإنه يولد نظريات أصلية 

. في هذه الحالة ، النظرية  التفسيرات المستخلصة من الناحية النظرية ، يتم عكس العملية

. قبل أن يتم اختبار النظرية والتحقق منها اأو التحقق منه اوب فقط اختبارهموجودة بالفعل ؛ مطل

. في بعض األحيان ، يتم أيًضا اختبار بعض  في الواقع الفعلي ، يتم ذكرها في شكل فرضية

. في  القواعد أو القوانين الجديدة قبل أن تحصل على قبول عالمي للوصول إلى وضع النظرية

الفرضية العلمية هي نوع معين من االفتراض بأنه إذا كان و ، جرد فرضيةهذه المرحلة ، إنها م

. بافتراض هذا التعريف لمصطلح "فرضية" ، يبدو  مكانة القانون العلمي هاصحيًحا ، فسيتم منح

بيان ال. بعد التأكيد يصبح  أن الفرق بين هذا المصطلح والقانون العلمي هو ببساطة مسألة تأكيد

 . اأو تعميم امعمم

 هيكل النظرية الرسمية

  

 

 

 

 

 

  . النظرية العلمية لديها هيكل رسمي ، الذي يتضمن أساسا حساب التفاضل والتكامل والنص

الكلمات المختلفة التي تشكل المفردات المحددة للنظرية هي و  قواعد  صياغات  شروط و

نوعان من . هناك  . هذه المصطلحات هي اللبنات األساسية للنظرية "مصطلحاتها"

 . "المصطلحات" ، وهما "المصطلحات" و "الشروط المشتقة"

"البديهيات" هي المصطلحات البدائية األساسية ، األصلية وغير المشتقة ، على سبيل المثال و

"النقطة" أو "الخط" في الهندسة ؛ و "نهر" ، "عادي" ، "تسوية" ، "سوق" ، "صحراء" ، 

صطلحات المشتقة ، من ناحية أخرى ، تحتاج إلى مزيد من الم . "طريق" ، إلخ في الجغرافيا

مصطلحات مثل   تتشكل من الشروط البدائيةو.  عدة التعريف ، ألنها قد يكون لها دالالت

"المسافة" ، "الشبكة" ، "المنطقة" ، "الفضاء" ، "طويلة" ، "قصيرة" ، "عالية" ، "منخفضة" ، 

. هناك حاجة لتعريفها وشرحها في سياق  هذه الفئةتندرج في  التي  "أعلى" ، "ألسفل" ، إلخ

 . اخرىقد يتغير معناها أو يختلف في سياقات أو مراجع و ، معين
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. مرة  تجمع المصطلحات األصلية والمستمدة مًعا لتدوين "جمل" ، الجمل العلمية 

يهية هي العبارات البد . . "اكسيوماتيك" و "مشتق" أخرى ، هناك نوعان من العبارات ، بمعنى

"صحراء ثار تقع على الحافة الغربية  أو "دلهي تقع عبر نهر يمونا" : . فمثال عبارات بدائية

وتستمد البيانات المشتقة من البيانات البديهية ، والتفسيرات ، في بعض  لشبه القارة الهندية"

 أو هار الكبرى"العالم تقع عبر األن "أهم مدن : . فمثال األحيان ، يتم السعي من نظرية موجودة

 . "الهوامش الغربية للقارات هي صحارى"

باإلضافة إلى المصطلحات البدائية والبيانات البديهية ، تمتلك النظريات العلمية أيًضا  

. يمكن أن يصوغ الجغرافيون خمسة أنواع  قواعد أو قوانين معينة تحكم صياغة الجمل المشتقة

( التاريخية ؛ 3( التوازن ؛ )2( المقطع العرضي ؛ )1مختلفة على األقل من القوانين ، مثل: )

 (.1972( إحصائي )ديفيز ، v( التنموية ؛ و )4)

.  البديهيات والبيانات والقواعد )القوانين( تشكل "حساب التفاضل والتكامل" لنظرية 

هر لكن النظرية مفيدة في العلوم التجريبية فقط إذا أعطيت بعض التفسير مع اإلشارة إلى الظوا

. وهكذا في الهندسة اإلقليدية ، على سبيل المثال ، يمكن تفسير المصطلحات البدائية  التجريبية

مثل "النقطة" و "الخط" من خالل "النقاط" و "خطوط القلم الرصاص". من خالل وضع هيكل 

. ترتبط هذه االفتراضات  رسمي نضمن الحقيقة المنطقية للمقترحات الواردة في النظرية

. يروي نص  تسمى "نص" -هر التجريبية من خالل مجموعة من الجمل التفسيرية بالظوا

. وهكذا ، فإن  النظرية نطاقها ، أي أين وكيف يجب تطبيق النظرية وأيًضا حدودها في التفسير

 : نص النظرية يؤدي وظيفتين مهمتين ، بمعنى

. بدون مثل هذه  ة التجريبية. يوفر ترجمة من اللغة النظرية المجردة تماما إلى لغة المالحظ1

مع فئة معينة من  ايحدد رمًزا مجرد. أو  الترجمة ، ال يوجد أي احتمال للدعم التجريبي للنظرية

" Y" و "Xاالنحدار ، يمثل " -. على سبيل المثال ، في نموذج االرتباط  ظاهرة العالم الحقيقي

ول األمطار"( و متغيرات )على سبيل ظاهرتين في العالم الحقيقي للمتغيرات المستقلة )مثل "هط

 . المثال ، "الفيضانات"( على التوالي

. وظيفة أخرى مهمة لنص النظرية هي تحديد مجال األشياء واألحداث التي يمكن تطبيق 2

. يمكن تعريف هذا المجال ببساطة من خالل مجموعة من اإلحداثيات المكانية  النظرية عليها

. إنه القسم ، الجوانب ، الواقع  بسط أشكاله هو مجال تطبيق النظريةالمجال ، في أو.  والزمانية

 . الذي تغطيه النظرية بشكل كاف ، بما في ذلك حدود التطبيق

؛ ينص النص relataخلق العالقات  النظرية نفسها هي مجرد مجموعة مجردة من  

يختلف و.  لفعليةعلى كيفية وتحت أي ظروف يمكن تطبيق هذا النظام التجريدي على األحداث ا
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مدى مجال النظرية وفًقا لعدد المصطلحات التي يجب أن تحصل على ترجمة محددة فيما يتعلق 

 . بموضوع معين

.  التنبؤ ترجى منها فيالنظرية التي ال تحتوي على نص أو مجال محدد جيًدا ال فائدة  

ص أن يكون مثالًيا ال يمكن ألي نو.  يتم توفير نظريات بدرجة أو أقل مع النصوص المناسبة

وهكذا ،  .في التنبؤ تماًما ، ولكن مما ال شك فيه أن توفير نص للهياكل النظرية يفسر نجاحه 

. لكن معظم النظريات ،  نظرية رسمية يالتفاضل والتكامل والنص الكامل هنظرية مع حساب 

 . وخاصة في العلوم االجتماعية مثل الجغرافيا ، غير مكتملة

 أنواع النظريات

 من النادر نسبياً ذكر النظريات في العلوم الطبيعية أو االجتماعية بطريقة رسمية تماًما 

. في بعض الحاالت ، قد يكون هذا ببساطة بسبب عدم توفر معلومات كافية لمثل هذا البيان 

. وهذا يثير  مشكلة كيفية تحديد النظريات في الواقع ، وإلى أي مدى يمكن لهذه  الرسمي

أن تكون ذات طابع جزئي ، وما هي المعايير التي نحتاج إلى توظيفها في التمييز بين  النظريات

. في الواقع ، في سلسلة متواصلة من الصيغ النظرية ،  التخيالت المضاربة والنظرية العلمية

في نهاية واحدة تكمن النظرية الشكلية البحتة وفي الطرف اآلخر تكمن عبارة المضاربة اللفظية 

 . . وبالتالي ، هناك مجموعة كاملة من النظريات بينهما ةالبحت

محاولة لتصنيف موجز للهياكل النظرية وفًقا لدرجة صياغتها ، أي استناًدا إلى  في 

أربعة  توجد (1967درجة الدقة ، ومدى اكتمال النظريات أو عدم اكتمالها نظرًيا )هارفي ، 

ول الرسمية تماًما ، من خالل نظريات النوع أنواع رئيسية ، تتراوح بين نظريات النوع األ

الثاني ونظريات النوع الثالث التي تتضمن ما قبل االفتراض وشبه االستنتاج على التوالي ، إلى 

 : نظريات النوع الرابع األكثر ضبابية التي نادراً ما تتوافق فيما يتعلق بمعايير النظرية العلمية
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 ستنتاجالة االنوع األول: نظريات كامل

   النوع الثاني: نظريات مع افتراضات منهجية

 . صياغة بيضاوية1 

 . فرضية الشعور المشترك2 

 النوع الثالث: نظريات شبه استنتاجية

 . تنظيم االستقرائي1 

 . وضع استنتاجي غير مكتمل2 

 . نظريات مع النسبية البدائية3 

 النوع الرابع: نظريات غير رسمية

 التفسيرات اللفظية 

 النظريات الزائفة / بيانات المضاربة 

.  النوع األول: نظريات كاملة استنتاجًيا: تمتلك هذه النظريات هياكل رسمية تماًما 

.  جميع الخطوات في وضع استنتاجي مذكورة بالكامل البديهيات الخاصة بهم محددة بالكامل. 

. تقع  النوع من البنيةهذا  الهندسة االقليديةعلى سبيل المثال ، يعرض كتاب مدرسي في 

. إنها مثالية ، ولكن ليس لديها محتوى  نظريات االحتماالت ونظريات الهندسة في هذه الفئة

حساب التفاضل والتكامل  ا. وبعبارة أخرى ، لديه تجريبي ، حيث إنه ليس مطلوًبا بالفعل

 . المثالي ، ولكن النص مفقود

: وهي تتضمن اإلشارة إلى  نهجيةالنوع الثاني: النظريات ذات االفتراضات الم (1)

. هذه النظريات قد تكون أو ال تكون كاملة بشكل  مجموعة أخرى من النظريات

 : . هذه لها نوعان فرعيان استنتاجي

 تركيبات بيضاوية ، يتم استنتاجها بالكامل ، لكن لم يتم تقديم دليل ؛ و (2)

ستنتاجي من النظرية ، ألنه االفتراضات المنطقية الشائعة ، والتي يفتقد فيها الجزء اال (3)

 .ذلك  من الصعب تقنياً تقديم خصم وإثبات

. ألن  نظريات غير مكتملةعدها : يمكن  النوع الثالث: نظريات شبه استنتاجية (4)

المصطلحات البدائية للنظرية ، التوضيحات االستنتاجية منها ، ال تتفق مع معايير 

و النظريات بشكل صحيح وكامل ؛ وقد . لم يتم اشتقاق المصطلحات أ النظرية الشكلية

 : . وفًقا لذلك ، يمكن تمييز ثالثة أنواع فرعية تم استبدالها في أشكال مختلفة

 : أي النظرية التي تم استبدالها باالفتراضات. ( منهجية االستقرائي1)
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ة : حيث تم استبعاد بعض الخطوات ، ألنها تبدو معقد ( التفصيل االستنتاجي غير المكتمل2) 

 . للغاية بحيث ال يمكن استخدام إجراءات استنتاجية صريحة

: في هذه الحالة ، ال تستخدم النظريات المصطلحات البدائية  ( نظريات ذات بدائل نسبية3)

ستخدم فقط المصطلحات أو النظريات المشتقة تأو البديهيات ؛ بدالً من ذلك ،  األصلية

 . )الموازية(

ها عبارات ُمدلّية بالنوايا النظرية ، لكن لم يتم عديمكن  : رسميةالنوع الرابع: نظريات غير 

. إنها تفسيرات لفظية ، تتراوح في التطور من نظام مدروس بعناية من  تطوير لغة نظرية لها

. كثيرا ما يستخدم المؤرخون مثل هذه النظريات.  البيانات المرتبطة إلى نوع من "رسم الشرح"

رات اللفظية ، حيث يتم تقديم تفسير منهجي ولكن دون أن يكون لها وتسمى أيًضا باسم التفسي

حساب دقيق أو حساب نصوص ، أو نظريات زائفة / عبارات مضاربة ، حيث ال توجد 

 . عبارات نسبية منهجية أو ال يمكنها تحديد حساب التفاضل والتكامل أو النص

. في  األكثر تقدًمايعتبر االنضباط الذي يحتوي على نظريات النوع األول هو  

. ومع ذلك ، فإن  الجغرافيا ، وصل بناء النظرية ، على أقصى تقدير ، من المستوى الثاني

. في الممارسة العملية تختلف النظرية  النوع األكثر شيوًعا في الجغرافيا هو النوع الثالث

رافية ، يبدو أن . بالنظر إلى طبيعة المفاهيم الجغ الجغرافية بدرجة كبيرة في درجة صياغتها

. بالنسبة للجزء األكبر ، يجب أن  تطور النظرية الشكلية في الجغرافيا هو احتمال محدود للغاية

. في معظم الحاالت ، ال يكون  نستريح في أفضل األحوال بدرجات متفاوتة من الصيغة الجزئية

ذي يتوفر فيه دليل االفتراض المسبق المنهجي أو شبه االستنتاج المعني من النوع "الضار" ال

 . كامل أو نظرية كاملة ولكن غير مذكور

 المسلمات األساسية

تتطلب النظرية العلمية التي تم تطويرها بشكل واضح عدًدا من العبارات البديهية  

. لتحقيق هذا الوضع التجريبي ، تتطلب هذه العبارات  التي يمكن أن تستخلص منها النظريات

مصطلحات بدائية( الترجمة إلى فئات األحداث التي يمكن مالحظتها  البديهية )التي تحتوي على

.  أو إلى المفاهيم النظرية التي يمكن من خاللها اشتقاق فئات األحداث التي يمكن مالحظتها

يمكن تصنيف هذه  . تسمى المفاهيم التي تتوافق مع البديهيات في النظرية االفتراضات األساسية

لمسلمات( التي تم استخدامها أو التي يمكن استخدامها من قبل الجغرافيين المفاهيم والمبادئ )أو ا

 : في بناء النظرية إلى قسمين ، أي

 . مفاهيم مشتقة ، و

 . مفاهيم السكان األصليين
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ينطوي استخدام مفاهيم االشتقاق على "استهالك" بعض البنية النظرية من  مفاهيم االشتقاق:

ه المفاهيم في الجغرافيا من تخصصات أخرى ، مثل . لقد دخل عدد من هذ تخصص آخر

 االقتصاد ، وعلم النفس ، وعلم االجتماع ، والهندسة ، والفيزياء ، والكيمياء ، والبيولوجيا ، إلخ.

. ربما كان  )أ( استخدمت "المفاهيم االقتصادية" بشكل متكرر كأساس للنظرية الجغرافية

وير النظرية الرسمية )حتى لو كان الوضع العملي لتلك االقتصاد أنجح العلوم االجتماعية في تط

. لقد تم استيعاب الكثير من افتراضات ونظريات االقتصاد في النظرية  النظرية مفتوًحا للشك(

. على وجه الخصوص ، يمكن أن تكون نظرية الموقع ، التي كانت "مهتمة بشكل  الجغرافية

.  في الجغرافيا" ، مرتبطة بالمسلمات االقتصاديةاالستنتاجية  -خاص بتطوير الطريقة النظرية 

 Christallerمن بين العديد من هذه الحاالت ، تم وصف نظرية المكان المركزية من قبل 

باعتبارها الفرع المتطور نسبًيا للجغرافيا االقتصادية النظرية ، وذلك باستخدام القوانين 

مستمد أساًسا من  -"مجموعة الخير"  - . المفهوم المكاني األساسي الجغرافية االقتصادية

( مع موقع التسوية كجزء من مشكلة الموقع العام (Losch 1954االقتصاد. وبالمثل ، تعامل 

، واعتمد تحليله بقوة على "نظرية تشامليمان االقتصادية" ، وقدم أساًسا نظرًيا أكثر قوة 

ة هندسية لنظام االحتمالية ( نسخDacey 1965)لنظريات التسوية الخاصة بكريستالر. قدم 

. قد يعزى التعبير عن الهيكل النظري في هذا مرة أخرى إلى االفتراض االقتصادي  المركزية

من أمثلة كثيرة إلظهار كيف  قليال ا. جميع األمثلة المذكورة أعاله ليست سوى عدد األساسي

 . يمكن أن تستمد النظرية الجغرافية من االفتراضات األساسية لالقتصاد

. لقد أدرك الجغرافيون  )ب( تم تقديم افتراضات نفسية واجتماعية في بناء النظرية الجغرافية 

( منذ فترة طويلة أن األنماط الجغرافية Wolpertو  Sauerو  Bruhnesالبشريون )مثل 

هي المنتج النهائي "لعدد كبير من القرارات الفردية المتخذة في أوقات مختلفة ألسباب مختلفة 

كثير من األحيان" وأنه كان من الضروري استخدام بعض المفاهيم النفسية في شرح تلك  في

. يمكن شحذ المفاهيم التقليدية المتعلقة بأهمية السلوك الفردي والجماعي في إنشاء أنماط  األنماط

. تم تعيين افتراضات نفسية ، خاصة السلوكيات ،  جغرافية بالرجوع إلى األدبيات النفسية

. استخدام االفتراضات االجتماعية في الجغرافيا البشرية على نطاق  رة من قبل الجغرافيينمباش

. على سبيل المثال ، فإن مفاهيم الخصوبة والوفيات  واسع بنفس القدر من استخدام النفسي

 . والهجرة ، وما إلى ذلك ، جميعها لها أسس عميقة في علم االجتماع

. باعتبارها فرًعا من الرياضيات ، توفر  لهندسة لها أهمية خاصة)ج( العالقة بين الجغرافيا وا

هذه  باعتماد الخرائطالعديد من  في ةالجغرافي لغة مجردة لمناقشة مجموعات العالقات الهندسة

. يبدو أن األشكال المختلفة للهندسة هي لغة مناسبة خاصة للتنظير حول العالقات  اللغة المجردة
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. من هذه اللغة ، قد نستمد "القوانين المورفولوجية"  ، والنمط المكاني المكانية ، حول القياس

 . التي تساعد في شرح التوزيع الجغرافي
)د( من بين جميع االفتراضات المشتقة ، تكون المسلمات الفيزيائية ذات أهمية كبيرة للبحث في  

اضات بشكل أساسي من . وقد تم اشتقاق هذه االفتر الجغرافيا ، وخاصة الجغرافيا الطبيعية

. تستفيد الكثير من الدراسات حول تآكل الصحراء  العلوم مثل الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا

والتآكل الساحلي والتآكل الجليدي بشكل مباشر من االفتراضات األساسية وعالقات الفيزياء 

الفيزياء ، في حين  . وبالمثل ، ترتبط األعمال في مجال األرصاد الجوية بافتراضات المعروفة

يشير العمل في تكوين التربة ، وعمليات التجوية ، وما إلى ذلك ، إلى مفاهيم الكيمياء 

. في الواقع ، يمكن أن يرتبط أي عمل في عملية في الجغرافيا الطبيعية ، بشكل  والبيولوجيا

فيس في . يحتاج نظام دي مباشر أو غير مباشر ، بمسلمات العلوم الفيزيائية المختلفة

 الجيومورفولوجيا إلى ذكر خاص هنا.

مفاهيم السكان األصليين: هناك الكثير من "المفاهيم" و "المبادئ" التي طورها  

 ا. لكن القليل منهم تم تطويره الجغرافيون والتي يمكن أن تعمل بمثابة افتراضات للنظرية

البناء في الجغرافيا لمناقشة  -. في الواقع ، ليست لدينا خبرة كافية في النظرية  بطريقة محلية

. ولكن ، على أساس الخبرة المحدودة التي نمتلكها في  االفتراضات األصلية بأي قدر من اليقين

فيما يتعلق بطبيعة االستفسار الجغرافي ، قد  االستنتاجيةهذا االتجاه ، إلى جانب بعض مفاهيم 

. أحد هذه االفتراضات ،  ألصليةيتم تقديم بعض األدلة حول طبيعة مثل هذه االفتراضات ا

. وقد  والمفهوم الذي كان بمثابة المفهوم المركزي للجغرافيا لفترة طويلة هو "مفهوم المنطقة"

.  استخدم هذا مرارا وتكرارا لشرح التمايز المساحي لسطح األرض والتنظيم المكاني البشري

لمفاهيم األخرى بشكل جيد قد تشكل بعض او.  المنطقة ليست المفهوم الوحيد لهذا النوع

. غالًبا ما ترتبط هذه المفاهيم بما  مجموعة من االفتراضات األصلية لتطوير النظرية الجغرافية

. ترتبط هذه  أو باألحرى مجموعات العالقات المكانية -يسمى غالًبا "العمليات المكانية" 

 . شكل"المفاهيم بشكل أساسي بـ "الموقع" و "المسافة" و "النمط" و "الت

 تحليل النظم

في كل مكان حولنا ، نجد كل ظاهرة وكل حدث وكل ميزة مخصصة لنظام ما ، على  

سبيل المثال االقتصاد هو نظام ، والسياسة هي نظام ، والطبيعة هي نظام ، وحتى اإلنسان الفرد 

فقط . كل جزء من النظام أو كل فرد على األرض مهم ليس  هو أيضا نظام )بيولوجي( في نفسه

من حيث الوظائف التي يؤديها بشكل مستقل ، ولكن أيًضا من حيث عالقاته مع اآلخرين ؛ وما 

. وبالتالي ، فإنه في إطار األنظمة  لم يتم دراسة هؤالء األفراد مًعا حتى يتمكنوا من تكوين نظام
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لفهم  . يمكن اقتراح نهج النظام كوسيلة التي ندرسها كل مكون من مكونات العالم أو األرض

 . العالم ككل

قد ُينظر إلى التركيز الحديث على النظام كبند واضح للتحليل على أنه جزء من تغيير  

عام في التركيز من دراسة الحاالت البسيطة جًدا التي تكون فيها التفاعالت قليلة ، إلى المواقف 

مام بهذه األنظمة المعقدة التي توجد فيها تفاعالت بين أعداد كبيرة جًدا من المتغيرات . نما االهت

. بالنظر إلى الطبيعة المتعددة المتغيرات لمعظم المشكالت  بسرعة كبيرة في القرن العشرين

. في  الجغرافية ، فإنه من المستغرب أن يوفر تحليل النظم إطاًرا جذاًبا لمناقشة هذه المشكالت

 : ليم نهج النظام بسبب إدراك ما يالجغرافيا ، تطور الوعي باستخدا

أوالً ، يتكون سطح األرض )العالم( من أنواع مختلفة من المناطق أو األماكن ؛ وهذه ،  

" كما تصوره ريتر )في كتابه مية فردية ، هي أيًضا جزء من "كلباإلضافة إلى وجود أه

 إردكوندي( وهامبولت )في كتابه كوزموس( ؛ و

طة فقط مع بعضها البعض ، بل تشكل ثانياً ، هذه األجزاء أو األجزاء الفرعية ليست متراب 

 . فرعية مستقلة خاصة بها اأيًضا نظم

 النظام تعريف

"النظام ككل يعمل مع العديد من األنظمة الفرعية المترابطة مع بعضها البعض".  

. بعبارة أخرى ، إنها الطريقة ، التسلسل الذي  "النظام" ، على عكس الفوضى ، هو اسم الطلبية

مكونات أو الظواهر المختلفة في مجملها ، إلى مجملها. " هناك مجموعة كاملة يتم به تنظيم ال

. يمكن االستشهاد بأمثلة مختلفة للنظام ،  من األنظمة من أنظمة مجهرية إلى ومتوسطة وكبيرة

مثل المناخ ، ونظام المياه ، والبيئة النباتية ، والمجتمع البشري ، واالقتصاد ، وما إلى ذلك 

 (.459-447،  1967)هارفي ، 

 : يمكن تلخيص خصائص النظام على النحو التالي

 . يحتوي النظام على ترتيب أو تسلسل للوظائف ؛

. على الرغم من أن كل جزء من النظام يلعب دوًرا منفرًدا في تشغيل النظام ، فال يوجد جزء 

 . مستقل تماًما عن اآلخرين

 . ات كبيرة في النظام. التغيير في تشغيل جزء واحد سيكون له تداعي

 . نظم مفتوحة عموماال. 

 : . وفًقا للنظام ، يوجد بعض المدخالت وبعض المخرجات

 . . النظام ليس عبارة عن تداخل لعناصر مختلفة ؛ هو باألحرى ككل يعمل

 . . هناك دائًما بعض التحفيز )أو القوة الدافعة( وراء عمل النظام
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 . زن. النظم عادة ما تكون في حالة توا

 . . خلل في جزء واحد يزعزع توازن النظام بأكمله

 . ضمن األنظمة الكلية توجد أنظمة مصغرة )األنظمة الفرعية(

النظام ليس مجرد مجموعة من المكونات المختلفة ؛ بل هو عمل هذه المكونات معا  

تغييرات . أي تغيير بسيط يؤدي إلى مختلف ال . "الكل" أكبر من األجزاء وبشكل مستقل كذلك

. على سبيل المثال ، أدى التدفق المستمر للدخان والغازات من  المقابلة في النظام بأكمله

المصانع والطواحين إلى زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون في الجو بشكل كبير ؛ وهذه الزيادة 

لذلك ،  . نتيجة أزعجت التوازن البيئي لثاني أكسيد الكربون الموجود بالفعل في الغالف الجوي

هناك انخفاض في إجمالي كمية األمطار ، وزيادة في درجة الحرارة ، وما إلى ذلك ، مما يؤثر 

 . بدوره على إنتاج المحاصيل

 الميزات األساسية للنظام

تحدد الميزات األساسية للنظام خصائصه الوظيفية األساسية من حيث البيئة والسلوك  

 (.459-455،  1967لها مترابطة )هارفي ، . ك وحالة وجوده والمعلومات والتنظيم

 بيئة النظام

. على سبيل المثال ، يشكل ا بيئة النظام هي في مجملها النظام ليس سوى جزء منه 

. تحدث التغييرات في  االقتصاد بيئة الشركة ؛ أو نظام المزرعة لديها بيئتها في المحيط الحيوي

. تتغير البيئة من  لموجودة في النظام قيد الفحصهذه البيئة تغييرات مباشرة في قيم العناصر ا

نظام إلى آخر ، حتى في الوقت نفسه ، ألنه ليس الوقت الذي يتم فيه النظر هنا أكثر ، بل هو 

 . الطريقة التي يتم بها دمج العناصر )ذات الصلة( وتعمل مًعا

لجغرافيا ، ألنه يعد هذا النهج المرن لمفهوم البيئة في تحليل النظم مفيًدا بشكل خاص ل 

. من المفيد في هذا المنعطف توضيح المعنى المعتاد  استفاد بشكل كبير من مفهوم البيئة

. هذا يعني أن النظام المفتوح  . النظام المفتوح يتفاعل مع البيئة للمصطلحي "فتح" و "مغلق"

من ناحية أخرى ،  . نظام مغلق ، ليس معزواًل عن بيئته ، ولكنه يتبادل المواد أو الطاقات معها

 . يعمل دون أي نوع من التبادل مع البيئة

 سلوك النظام

عندما نتحدث عن "سلوك" نظام ما ، فإننا نشير ببساطة إلى التدفقات ، والمحفزات ،  

. يمكننا فحص كل من السلوك الداخلي  واالستجابات ، والمدخالت والمخرجات ، وما شابه ذلك

. تمثل دراسة السلوك الداخلي دراسة عن "القوانين"  لبيئةلبعض النظام أو معامالته مع ا

. تميل معظم تحليالت السلوك إلى  الوظيفية التي تربط السلوك في أجزاء مختلفة من النظام
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. على سبيل المثال ، يحتوي النظام على عنصر واحد أو أكثر من  التركيز على الجانب األخير

. بعد ذلك ، يتأثر عنصر واحد  وتخضع البيئة للتغييرعناصره المتعلقة ببعض جوانب البيئة ، 

لنظام حتى تتأثر جميع العناصر المتصلة ل هعلى األقل في النظام بالكامل ويتم نقل التأثيرات عبر

استجابة ، أو نظام المدخالت والمخرجات دون ردود  -. هذا يشكل حافزا بسيطا  في النظام

 الفعل على البيئة.

 استجابة نظام التحفيز

 

 

 سلوك النظام 

بمعنى آخر ، يتم وصف سلوك النظام من خالل تدفقاته التي تربط المدخالت  

يتم تقديم أبسط مثال على ذلك من خالل تحليل المدخالت . )التحفيز( بالمخرجات )االستجابات(

سبيل المثال مشتق من والمخرجات لالقتصاد ، حيث يرتبط متجه من المطالب النهائية )على 

الواردات أو االستهالك المنزلي ، أو مع ذلك( بموجه من المخرجات النهائية في مختلف 

 القطاعات في االقتصاد.

 حالة النظام

بشكل عام ، يمكن اعتبار حالة النظام بمثابة القيم التي تأخذها المتغيرات داخل النظام  

متغيرات عدًدا كبيًرا من القيم ، بحيث يتم . من الممكن اآلن أن تأخذ ال في أي وقت معين

استخدام مصطلح "الحالة" غالًبا بمعنى أكثر تقييًدا لإلشارة إلى أي شرط أو خاصية محددة جيًدا 

. لذلك من المفيد التفريق بين الحاالت المؤقتة  يمكن التعرف عليها في حالة حدوثها مرة أخرى

 . ة التي لها خصائص مميزةواالنتقالية وأنواع حاالت التوازن المختلف

يشير مصطلح "التوازن" إلى نظام يحافظ على نوع من التوازن بدالً من أن يكون في  

. "الحالة  . يعني "التوازن" أن التوازن عند نقطة أو مستوى ثابت "حالة عابرة" أو دائم التغير

العملية التي  التشكل ، هي. ‘ المستقرة" هي توازن ال يعتمد على نقطة ثابتة أو مستوى ثابت

تؤدي إلى تغييرات في شكل النظام أو هيكله أو حالته ، بحيث يتواجد في مستوى جديد وأكثر 

 . تعقيًدا من التوازن

.  مستقرة وديناميكية  عادة ، يمكننا التعرف على نوعين أو فئات من التوازن ، بمعنى 

. في النظام  لنحو المحدد أعالهيتضمن التوازن الثابت كالً من التوازن والحاالت الثابتة ، على ا

. إن  االجتماعي المتماثل ، يوجد دائًما نشاط ، لكنه ال يغير )يغير( التوازن بين مكونات النظام

 -النظام االجتماعي الذي كان في حالة مستقرة سيكون مستقراً بنفس القدر ، لكنه سيتغير أيًضا 
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التي تؤدي من خاللها االضطرابات  . يشير التوازن الديناميكي إلى العملية بطريقة منظمة

 . في النظام بأكمله امستمر االطفيفة إلى إحداث تغيير

 التنظيم والمعلومات في النظام

. أنها توفر  تعتبر المفاهيم المزدوجة للتنظيم والمعلومات مهمة للغاية في تحليل النظم 

. أفضل  موضوعية المفاهيم الالزمة لمناقشة جوانب معينة من سلوك النظم بطريقة عامة أو

' ، nضع في اعتبارك نظاًما يحتوي على عناصر ' : طريقة لفهم مفهوم "التنظيم" هي مثال

يتصرف بطريقة يمكننا من خاللها معرفة قيم جميع العناصر األخرى إذا عرفنا قيمة عنصر 

الرغم . ضع في اعتبارك نظاًما مشابًها ، على  . مثل هذا النظام هو منظم للغاية واحد في النظام

.  إلى ن" ، ال يزال يتعذر علينا التنبؤ بقيمة العنصر "ن" 1من أننا نعرف قيم العناصر "من 

. يمكن اعتبار "المعلومات" بمثابة "مقياس كمية المنظمة" )على  مثل هذا النظام غير منظم

 . عكس العشوائية( في النظام

لمنظمة " ارتباًطا وثيًقا باnegentrophy" و "entrophyيرتبط مصطلح " 

. غالًبا ما يشار إلى االنتروف )مقياس للطاقة غير المتوفرة(  والمعلومات الموجودة في النظام

. في األساس هو تعبير عن درجة عدم قدرة الطاقة على  كمقياس لالضطراب أو عدم التنظيم

". . وينص على "أن األنظمة ال يمكن أن تنتقل إال إلى حالة من االضطراب المتزايد أداء العمل

. ربما يكون أفضل مثال  ، من ناحية أخرى ، هو مقياس للنظام االنتروبيا السالبة أو السلب

. إذا وضعنا السكر في القهوة ، فستكون هناك زيادة في  لهذين المفهومين هو مثال غير مألوف

ذوب. إذا ستاالنتروبيا ، ألن بلورات السكر ، التي كانت ستحتفظ بأشكالها إلى أجل غير مسمى 

قمنا بتسخين القهوة ، فسوف تزداد االنتروبيا زيادة ، ألن الزيادة في حركة الحرارة ستذوب 

. يميل أي نظام مغلق إلى زيادة االنتروبيا بهذه الطريقة ، وسيقترب أخيًرا  السكر بشكل أسرع

للنظام . من ناحية أخرى ، يمكن  من الحالة الخاملة )غير النشطة( للحد األقصى لالنتروبيا

.  المفتوح أن يحافظ على مستوى منخفض نسبيا من االنتروبيا ، من خالل التفاعل مع بيئته

من المفيد التفكير في االنتروبيا  . نتيجة لذلك ، سوف تميل إلى تطوير هيكل أكثر تعقيًدا

. في  واإلهمال عند دراسة النظم االجتماعية واالقتصادية ألنه يجعلنا نسأل عن مدى تنظيمها

 . ين أن االنتروبيا تجلب االضطراب ، يعتقد أن اإلهمال يجلب النظامح

 هيكل النظام

. يتكون هذا  تشير بنية النظام إلى ترتيب األجزاء المكونة )العناصر( المختلفة فيه 

 العنصر هو الوحدة األساسية للنظامو . الهيكل أساًسا من "العناصر" و "الروابط" بين العناصر

. يمكن تصور النظام النقدي الدولي  على المقياس الذي نتخيل به النظام . يعتمد تعريف العنصر
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، على سبيل المثال ، على أنه يحتوي على بلدان كعناصر ؛ يمكن اعتبار االقتصاد مكوًنا من 

شركات ومنظمات ؛ يمكن اعتبار المنظمات نفسها أنظمة تتكون من أقسام ؛ يمكن اعتبار القسم 

. من الناحية  يمكن اعتبار كل شخص نظاًما بيولوجًيا ، وما إلى ذلككنظام مؤلف من أفراد ؛ 

الموضوعية ، لذلك ، نواجه مشكلة أن األنظمة قد تكون مضمنة في األنظمة ، وأن ما نختار 

اعتباره عنصرا في مستوى واحد من التحليل قد يشكل في حد ذاته نظاما على مستوى أدنى من 

لمشكلة هي ببساطة تجميع العناصر في "تسلسل هرمي" من . الطريقة الوحيدة لحل ا التحليل

 . "الفئات" بحيث تشكل كل فئة من الرتب العليا عنصًرا في نظام عالي المستوى

  

  

  

  

  

. بشكل عام ، يمكن  توفر الروابط داخل العناصر المكون اآلخر في بنية النظام 

 . تعريف األشكال الخمسة للعالقات

: ُتعرف أيًضا باسم "السلسلة" ، وهي أبسط  بين السبب والنتيجة( العالقة 1) 

 . وخصائص العناصر المرتبطة بواسطة رابط ال رجعة فيه

  

  

  

  

على سبيل المثال ، يؤثر هطول األمطار على معدل تآكل التربة ، لكن يبدو أن تآكل  

 . التربة ليس له أي تأثير على هطول األمطار

يتأثران  ajو  ai( العالقة المتوازية: تشبه الهياكل متعددة التأثير حيث أن كال من 2) 

". بمعنى آخر ، لكلتا المجموعتين من العناصر وجود سبب أو akببعض العناصر األخرى "

. إذا أخذنا نفس المثال كما في الحالة السابقة ، فإن هطول األمطار هو سبب  حافز شائع للعمل

 . لى منحدرات التل وكذلك الجريان السطحي المتزايد في الجداولتآكل التربة ع
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. يصف  ( عالقة المالحظات: إنه نوع من الروابط التي تم إدخالها حديًثا في الهياكل التحليلية3)

. على سبيل المثال ، إذا كان إنتاج المحاصيل  الموقف الذي يؤثر فيه عنصر واحد على نفسه

ى المرغوب لإلنتاج ، فسيكون هناك نوع من التغذية المرتدة في السنة ال يصل إلى المستو

. بعد ذلك سوف يقوم النظام الكامل إلنتاج  للحافز ، أي لتحسين طرق ووسائل اإلنتاج

التغذية المرتدة في النظام هي في األساس  . المحاصيل إما بتعديل نفسه أو سيتم التخلص منه

. إنها آلية  حكم في عمله حتى يحقق الهدف المنشودطريقة يتم من خاللها استخدام المخرجات للت

 . التوجيه الذاتي

 

 

 

 

  

العالقة المركبة البسيطة: عندما تتأثر مجموعة من المكونات بطريقتين ، أي التغذية المرتدة (4)

كن أن يكون يم وأيًضا بسبب التأثيرات من مجموعة أخرى من المكونات ، تعمل في وقت واحد.

المجتمع الهندي الحالي مثاالً مذكوًرا هنا ، ألنه اليوم ال يقوم فقط بتغيير وتعديل قواعده وقيمه 

 من خالل التخلي عن بعض القواعد القديمة ولكن أيًضا اعتماد خصائص معينة للمجتمع الغربي

 . . كل شيء من أجل تحسين البشر
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ن هناك تأثيرات وتغييرات من جميع الجوانب : أي عندما يكو ( العالقة المركبة المعقدة5) 

في هذا النظام ، هناك تأثيرات وتغييرات من   . ويؤثر على اآلخر  وداخل كل عنصر ، يعدل

. قد يتم االستشهاد ببيئتنا ،  تعديل وتأثير بعضها البعض -جميع الجوانب وداخل كل عنصر 

 . ه النظم من الصعب جدا تفسيرها. هذ التي تتكون من البيئة المادية والثقافية ، كمثال هنا

جميع أنواع الروابط الخمسة المذكورة أعاله تشكل نوًعا من "نظام األسالك" الذي يربط 

 . العناصر بعدة طرق

 أنواع النظم

هناك طرق مختلفة يمكننا من خاللها تصنيف األنظمة. سوف نفرق بين األنظمة  

. بدالً من محاولة  ان والطبيعية ؛ وهلم جراالمفتوحة والمغلقة ؛ بين النظم التي من صنع اإلنس

تصنيف شامل لألنظمة ، تم التركيز على تلك األنواع من األنظمة التي لديها شيء جديد لتخبرنا 

. ويتعلق معظم ما هو جديد في تحليل النظم باألنظمة  به فيما يتعلق بتحليل التفاعالت المعقدة

لتكيفية ، وال سيما مع النظم التي تضم بعض أشكال ذات التماثل الساكن ، والتنظيم الذاتي ، وا

 . ردود الفعل

)أ( النظام المتماثل: هو النظام الذي يحافظ على بيئة تشغيل ثابتة في مواجهة التقلبات الخارجية 

. مثل هذه األنظمة تقاوم أي تغيير في الظروف البيئية وتظهر عودة تدريجية إلى  العشوائية

. إزاحة الربيع ، على سبيل المثال ، ستليها  المستقرة بعد هذا التغييرالتوازن أو سلوك الحالة 

. جسم اإلنسان نفسه نظام ثابت  سلسلة من التذبذبات حتى يعود الربيع في النهاية إلى حالة ثابتة

توحة ، وترتبط . تشير النظم التماثلية عموًما إلى تحليل النظم المف ، أي أنه يحافظ على توازنه

وهو مفهوم له أهمية كبيرة في دراسة العمليات  -بالمفهوم المهم للحالة المستقرة 

 . الجيومورفولوجية المتأثرة وغيرها من العمليات الجيومورفولوجية

: إنه يشبه النظام المتماثل في العديد من النواحي ، لكنه يمتلك بعض  )ب( النظام التكيفي 

م التكيفي هو نظام يوجد لكل إدخال محتمل مجموعة من حالة . النظا الخصائص الخاصة

. تعني الطبيعة التكيفية للنظام أنه إذا لم يكن النظام  مفضلة واحدة أو أكثر ، أو مخرجات مفضلة

مبدئًيا في حالة مفضلة ، فسيعمل النظام على تغيير حالته إلى أن يتحقق أحد الحاالت المفضلة. " 

نظمة طريقة للنهج لألنظمة التي عادة ما تكون "البحث عن هدف". توفر دراسة مثل هذه األ

تعتمد هذه األنظمة بوضوح على آليات التغذية المرتدة من نوع ما من أجل تحقيق الحالة 

. لنفترض أن األمة حددت هدف  . يمكن اعتبار "إنتاج القمح" لبلد ما مثاالً على ذلك المفضلة

. إذا لم يتم تحقيق األرقام المطلوبة في تلك السنة ،  طةإنتاج القمح خالل سنة معينة من الخ
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فسيتم استخدام تقنيات أكثر تطوراً وتطوراً في العام المقبل ، وسيتم عمل المزيد من أجل زيادة 

 . إنتاج القمح إلى المستوى المرغوب ، أي أن هناك نوًعا من ردود الفعل على النظام

. تظهر كل من األنظمة  فئة منفصلة من األنظمة)ج( النظام الديناميكي: يمكن اعتباره  

.  المتجانسة والتكيفية تغيًرا في الحالة بمرور الوقت بينما تتحرك نحو حالة ثابتة أو مفضلة

ولكن في نظام ديناميكي حقيقي ، تعمل التعليقات إلبقاء حالة النظام تتغير من خالل سلسلة من 

. قد تتسبب  ًة "مسار" أو "خط سلوك" النظامالحاالت غير المتكررة والتي يطلق عليها عاد

. يمكن اعتبار نماذج  التغذية المرتدة ، على سبيل المثال ، في تحديد الحاالت المفضلة الجديدة

 . النمو االقتصادي ، مثل نماذج الدوران والسببية التراكمية ، أنظمة ديناميكية

متع المشغل بمستوى معين من التحكم )د( النظام الخاضع للرقابة: في هذا النوع من النظام ، يت

. هذه األنظمة الخاضعة للرقابة ، بالطبع ، ذات أهمية كبيرة في هندسة النظم  في المدخالت

وعلم التحكم اآللي )دراسة آليات االتصال والتحكم في اآلالت والكائنات الحية(. توفر نظرية 

مة ، وال صلة لها بتطبيق الجغرافيا التحكم في األنظمة قدًرا كبيًرا من التبصر في سلوك األنظ

. بشكل خاص في مجال التخطيط ، تتحكم الحكومة على المستويين  على المشكالت الجوهرية

الوطني والمحلي في بعض المدخالت في األنظمة االقتصادية وتتالعب بها )تتعامل مع ، تدير( 

، يتم استخدام السياسة  . وبالتالي من أجل محاولة تحقيق بعض المستوى المطلوب من اإلنتاج

النقدية أو الميزانية لتحفيز الطلب على المنازل ، بينما على المستوى المحلي ، يوفر االستثمار 

في الطرق والمرافق واإلسكان العام وما إلى ذلك ، والذي تسيطر عليه الحكومة المحلية ، 

 (.وسيلة مهمة لتغيير المدخالت من أجل تحقيق أهداف معينة )المخرجات

في معظم الحاالت ، نتحكم في بعض المدخالت في حين أن البعض اآلخر من  

. في السعي إلى تعظيم المدخالت الزراعية ، على سبيل  المستحيل أو باهظ الثمن التعامل معها

المثال ، قد نكون قادرين على التحكم في مدخالت المياه عن طريق الري ، ولكن يجب علينا 

.  ظل فيها جوانب أخرى من المحيط الحيوي غير خاضعة للسيطرةالقيام بذلك في حالة ت

  . وبالتالي فإن أنظمة التحكم الجزئي ذات أهمية كبيرة

وبالتالي ، فإن تحليل األنظمة قادر على التعامل مع الخصائص الهيكلية وسلوك  

مع للتعامل الظواهر المتفاعلة المعقدة ، وبالتالي يوفر مفهوم النظم إطاًرا مفاهيمًيا مناسًبا 

في الختام ، يجدر التأكيد على أنه ال يوجد مسار واحد للفهم  . المشكالت الجغرافية الجوهرية

. يبحث جميع العلماء عن النظام في العالم الحقيقي ، بغض النظر عن وجهة نظرهم  العلمي

لنظم بمثابة . لهذا ، فإن بناء النموذج وتشكيل النظرية واستخدام نهج ا التأديبية في تنظيم البحث

 . أدوات مهمة للتفسير وال يمكن االستغناء عنها برفق


