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 عرض البصريرسم الخرائط وال
 سكوت أورفورد

 

ل تمث ،صورة رمزية للواقع الجغرافي " الخريطة بأنها (ICA) تصف الرابطة الدولية لرسم الخرائط

وأطول بكثير مما كان عليه  آلالف السنينوهي أقدم ميزات أو خصائص مختارة للواقع الجغرافي" "

وقد لتمثيل العالم من حولنا ،  ةاأدك لكنها مفيدة وفعالة وراسخة.  به امعترف "المسمى "الجغرافيا ختصاصاال

. على الرغم من أن عبارة "الجغرافيا وليد  اختصاصبصفتها الجغرافيا   طةاستم اعتماد الخرائط بسهولة بو

لها دور مركزي  ا تزالمحول الخرائط ، التاريخ يدور حول الفصول ربما لم يعد صحيًحا ، الخرائط  هي

تزال مشتركة بين الجانبين  ما هي ميزات . في الواقع ، الخرائط ورسم الخرائط فكير الجغرافيفي الت

مفهوم أحدث بكثير من الخرائط ، وهو  . التصور ، أو بشكل أدق ، التصور العلمي هوطبيعي البشري وال

ميك وآخرون ، عن العالم )ماكور وسيلة لبناء المعرفةوالرسوميات الحاسوبية  لحاسوبا خصائصيستخدم 

بشكل ، و" بشكل كبير ومعقد لما هو غير ظاهرهو "رؤية العلمي (. األساس المنطقي وراء التصور 1987

. اعتمد  الحاسوبمجموعات البيانات الرقمية عن طريق رسم صور للبيانات باستخدام تقنية ل متزايد

مجموعات البيانات المكانية الرقمية يتم تطبيقها على  الجغرافيون ورسامو الخرائط هذا األساس المنطقي و

وقاعدة بيانات  لمملكة المتحدةا لسكان المتوفرة اآلن للجغرافيين مثل التعداد العشري الكبيرة جًدا والمعقدة

وهو تمثيل  -هي أن المفهوم التقليدي للخرائط ورسم الخرائط  محصلة. وال األرضاستعماالت خريطة 

يتم استبدالها برسم الخرائط الحسابية مع المزيد  يتسم ببطء -رسومي للعالم يدويًا على قطعة من الورق 

 . يتم إنشاؤها وتخزينها إلكترونيًاالتي  والمزيد من الخرائط

ري فحسب ، بل أيًضا بالتخطيط الحسابي الجديد لذلك ال يهتم هذا الفصل بالخرائط بمعناها التجا

 -استخدام الخريطة فحص قضيتين رئيسيتين ذات صلة ب عن طريق.  في السنوات األخيرة الذي تم القيام به

سيوضح الفصل أن التركيز  -استكشاف المعلومات الجغرافية وتوصيل المعلومات الرسومية الجغرافية 

، ال يقتصر األمر على تغيير ما يمكننا فعله بالخرائط ، ولكنها تغير أيًضا  بناًء على التصور العلمي األخير

. بدالً من تعزيز النظرة التقليدية للخرائط كمنتجات تقنية ،  في الواقع من يمكنه تعيين ومفهوم الخريطة

سيتم   . طلفت االنتباه إلى الجوانب االجتماعية لرسم الخرائ سيناقش الفصل كيف يكون التصور في الواقع

أشهر الخرائط التي تم رسمها )والتي أسيء فهمها(  مناقشة واحدة من عن طريقتقديم دور وقوة الخرائط 

 .1854لوفيات الكوليرا في سوهو بلندن عام سنو،  الدكتور جونخريطة 

 

 صنع الخرائط وصنع األساطير: مثال كالسيكي على استخدام الخريطة
في المدرسة عندما شاهدت  اهتمامي بالخرائط ورسم الخرائطكانت إحدى ذكرياتي األولى عن 

 هتم باألوضاع االجتماعية في لندن وبرنامج واحدت تكان . السلسلة مسلسل تلفزيوني عن لندن الفيكتورية

كان هذا البرنامج هو الذي جذب  . كان حول انتشار وباء الكوليرا المتكرر في منتصف القرن التاسع عشر

باستخدام  القذرةمياه الشرب  قصة مثيرة لالهتمام حول كيفية الربط بين الكوليرا و خبرنيانتباهي ألنه أ

من  غازات و روائح ضارة -أن الكوليرا نتجت عن داء  . في ذلك الوقت ، تم قبوله بشكل عام الخريطة

كيف قام ، وصف البرنامج  1854في عام  ةالكوليرا الرئيسوباء . ومع ذلك ، خالل  المجاري في لندن

رسم  عن طريق. فعل ذلك  الدكتور جون سنو ، وهو طبيب من لندن ، بعزل المصدر الحقيقي للوباء
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دد قليل من الشوارع في محيط جولدن سكوير في عخريطة الوفيات الناجمة عن الكوليرا التي حدثت في 

ا أزيل المقبض من عندم(  11.1 أنهم ركزوا على مضخة مياه معينة في شارع برود )الشكل سوهو وشهد

، ليس عن طريق  الدكتور سنو ذلك دليالً على انتشار الكوليرا عدوفيات من الكوليرا. الخفت المضخة ، 

مياه الشرب الملوثة على الرغم من أنها  عن طريقالغازات المحمولة جواً كما هو مقبول بشكل عام ، ولكن 

إذا نظرنا إلى الوراء  . بكتيريا الكوليرا - الفعليمن قبل اكتشاف العامل الممرض  1884لن تكون حتى عام 

 أوالً .  سبب الكوليرا مثير لالهتمام لسببين ، فهذه القصة حول كيفية استخدام الدكتور سنو للخريطة الكتشاف

. عن طريق  البحث واكتشاف المعرفةب أدوات للقياماستخدام الخرائط توضيح قوي لكيفية  ، ألنه يوفر ملف

وموقع مضخة  إلى الخريطة وكشف العالقة الجغرافية بين الوفيات الوفيات الناجمة عن الكوليراتخطيط 

يمكن أن توفر الخرائط رؤية فريدة لألنماط والعمليات وعالقات  كيفشارع برود ، أوضح الدكتور سنو 

ن البد من عرضها بشكل لم تكن العالقة بين مياه الشرب الملوثة والكوليرا بديهية ، وكا.  الظواهر المكانية

لماذا هذه القصة الشهيرة مثيرة لالهتمام ألنها غير  الثانيالسبب  .بياني قبل التمكن من إجراء االتصال

تنتشر بمياه الشرب و خالفًا لالعتقاد السائد ، لم يكتشف الدكتور سنو أن الكوليرا كانت موجودة !صحيحة

)برودي وآخرون ،  Broad Street الوفيات حول مضخةتجمعت  الملوثة عن طريق رسم خريطة للكوليرا

قبل ست سنوات ، في أعقاب وباء ة القذرالمياه  شربترض أن الكوليرا تنتقل عن طريق اف (. هو2000

فرضيته المثيرة  ، قرر الدكتور سنو إجراء اختبار 1854مع وصول وباء   .1848 الكوليرا في جنوب لندن

إمدادات المياه في جنوب  راسة واسعة النطاق للعالقة بين وفيات الكوليرا وللجدل وكان في طور القيام بـد

 11.1الشكل  شخص 500بسبب شدة التفشي )توفي أكثر من  وفيات لندن عندما شهد شارع برود ألول مرة

 أيام( وطبيعتها المحلية ، أدرك الدكتور سنو سيكون وباء سوهو أيًضا مكانًا جيًدا الختبار 10في غضون 

حصلوا على مياه الشرب ،  االستفسار عن مكان األشخاص الذين ماتوا عن طريق ، مياهه الملوثة رضيةف

. مع هذه المعلومات ومع  مصدر محتمل لتفشي المرضباعتبارها  وسرعان ما عزل مضخة شارع برود

  أدلة غير مؤكدة ، أزال مقبض المضخة. هل تتالءم خريطته الشهيرة اآلن مع القصة؟ غيرها

 إزالةوبالتأكيد بعد أن تم  الوباء  في الواقع ، رسم الدكتور سنو خريطته للكوليرا بعد أن خفت حدة

وباء سوهو الذي تم بتكليف من  ن. شكلت الخريطة جزًءا من تقرير كتبه الدكتور سنو ع مقبض المضخة

 بحت جهاز توضيحي. تم رسم الخريطة على أنها  كان يقع شارع برود حيث سانت جيمسأبرشية مسؤولي 

أدلة أخرى ربطت  . ركز غالبية التقرير على فيات ومضخة المياهو و إلظهار االرتباط المكاني بين الكوليرا

كونها  تم استخدام الخريطة ببساطة إلضافة وزن إلى هذا الدليل وليس . مضخة شارع برود بوفيات الكوليرا

( أن الدكتور سنو قد يكون مصدر إلهام 2000وآخرون ، )برودي  . في الواقع ، لقد تم اقتراح جوهر الحجة

الكوليرا في إكستر ،  ( حول1849خريطة في دراسة شابتر ) عن طريقلتوضيح تقريره  الستخدام الخريطة

بعد نشر الخريطة والتقرير ، لم يكن الجميع مقتنعًا بادعاءات  . حتى بها الدكتور سنو في عمله ماتوالتي 

 . فرضيته مثيرة للجدل لبعض الوقتالدكتور سنو وظلت 

 أوالً ؟  ق كل ما قيل لنايتصد إذن ما الذي تخبرنا به قصة خريطة الدكتور سنو ، بصرف النظر عن

. من وجهة نظر الدكتور سنو ، كانت  االستخدامات التي يمكن أن تمتلكها الخرائط وضح اختالفت، 

مياه الشرب  عن طريقحول انتشار الكوليرا  بالفعلأداة توضيحية لتقديم ما يعرفه تستخدم فقط  الخريطة

 اتم استخدامه . الخريطةالصحية   يةافي هذه الحالة ، المسؤولون في لجنة الرع -أوسع على نطاق جمهور 

ومع ذلك ، من وجهة نظر . ومع ذلك ، الوقتذلك  فيمبتكرة و –لتوصيل المعلومات بشكل ملفت للنظر 
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صانعي البرنامج بعد أكثر من مائة عام ، لعبت الخريطة دوًرا مختلفًا. تقول إعادة سرد القصة أن الدكتور 

سنو قد أوجد فرضيته الخاصة بالمياه الملوثة من فحص مجموعة الوفيات الناجمة عن الكوليرا على 

كونها وسيلة تواصل للمعرفة ، أصبحت خريطة خريطته وعالقتها بمضخة شارع برود ستريت. بدالً من 

 الدكتور سنو أداة لبناء المعرفة بطريقة استكشافية واستقرائية للغاية.

الذي  الثانيالشيء  تم تحويل الدور الرئيسي للخريطة من جهاز تواصل إلى جهاز استكشافي. 

نو قد أدرك فائدة رسم خريطة أن يكون الدكتور س نبغيتخبرنا به القصة هو شيء يتعلق بقوة الخرائط. ي

لوفيات الكوليرا في سوهو إلدراجها في تقريره. في الواقع ، تشير الدالئل إلى أنه تم إعادة رسم الخريطة 

عدة مرات لتشمل معلومات إضافية مثل الحدود التي تشير إلى المنازل األقرب إلى المضخة من حيث 

يشير الوقت والجهد المخصصان إلعادة صياغة الخريطة يدويًا المسافة التي يمكن قطعها سيًرا على األقدام. 

أن يكون قد قدر كيف يمكن للخريطة أن تساعد في شرعية ادعاءاته المثيرة  نبغيإلى أن الدكتور سنو ي

للجدل حول انتشار الكوليرا إلى الجمهور المتشكك في ذلك الوقت. على الرغم من أنه لم يكن بحاجة إلى 

ع نفسه بصحة فرضيته ، إال أن األدلة التي أقنعته بالعالقة بين الكوليرا والمياه القذرة لم رسم خريطة إلقنا

تكن كافية إلقناع اآلخرين. كانت هناك حاجة إلى مساعدة بصرية إلجبار اآلخرين على قبول حجته. وكانت 

خريطة التي يتذكرها هذه المساعدة المرئية قوية جًدا لدرجة أنه بعد مرور أكثر من مائة عام أصبحت ال

 الناس وليست السلسلة الحقيقية لألحداث.

 

 : تصنيف استخدام الخريطة االستكشاف واالتصال

للخرائط استخدامات أن كيف  توضح القصص المختلفة المرتبطة بخريطة الدكتور سنو بوضوح

خريطة مفاهيمية   (1990) دايبيس. من أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذه االستخدامات ،  متعددة

لخرائط المستخدمة لتقديم أو نقل ا في  ستكشاف المعلومات الجغرافيةالسلسلة متصلة من الخرائط تستخدم 

 ة: ة في تصنيف أربعة استخدامات رئيس. تقع الخرائط على طول هذا االستمراري المعلومات الجغرافية

بطبيعة الحال ، ال تحتوي هذه الفئات األربع   . عرضال( 4و ) .( التوليف3( التأكيد ؛ )2( االستكشاف )1)

يمكن أن تقع خريطة معينة  ويمكن القول بأن أيًا منها، على حدود محددة جيًدا على طول السلسلة المتصلة 

الخرائط التي تُستخدم الستكشاف المعلومات الجغرافية تُستخدم في القدرة البحثية. .  في أكثر من فئة واحدة
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المحققين في البحث عن خصائص في البيانات مثل األنماط الجغرافية والعالقات التي قد ال تكون إنها تساعد 

 واضحة أو بديهية.

إنها تمثل نهًجا استقرائيًا الكتشاف المعرفة وهي أدوات مهمة في تكوين النظريات الجغرافية وتوليد  

ضمن هذه الفئة من استخدام الخرائط. الفرضيات. تقع خريطة الدكتور سنو في إعادة سرد القصة الحقًا 

تُستخدم الخرائط المرتبطة بتقديم المعلومات الجغرافية لتوصيل الحقائق إلى الجمهور العام. قد يكون هذا 

لتوضيح نقطة ، لتقديم األفكار أو إلثبات العالقات. يندرج االستخدام الفعلي للدكتور سنو لخريطة الكوليرا 

  . يةالجنة الرع خدامها للمساعدة في حججه أمامضمن هذه الفئة حيث تم است

استخدامات الخرائط المختلفة ما إذا كانت تُستخدم في مجال عام أو خاص. بشكل  الفرق المهم بين

عام ، تميل الخرائط المستخدمة بصفة استكشافية أو المستخدمة لتأكيد األفكار وتوليفها إلى الظهور فقط في 

ليست معدة للنشر وعادة ال يراها جمهور عريض. في المقابل ، فإن الخرائط  المجال الخاص للباحث. وهي

التي يراها الجمهور هي تلك المستخدمة في سعة العرض نظًرا ألن هذه هي الخرائط التي يتم نشرها. لذلك 

نها بالغة التي نادًرا ما تُرى في المجال العام ولكيات "المخفية" الستخدام الخرائط ، هناك العديد من العمل

األهمية. في بعض الحاالت ، ال تمثل الخريطة المنشورة سوى آخر أربع مراحل الستخدام الخريطة. من 

المعروف أن الدكتور سنو صاغ خريطته وأعاد صياغتها عدة مرات ، لكن واحدة فقط ظهرت في التقرير 

ما تم تعيينه في األصل  -ة للخرائط ية. هذا التمييز بين االستخدامات العامة والخاصاالمقدم إلى لجنة الرع

 . إعادتها الحقًا هو قضية سيتم -وما يراه الجمهور في النهاية 

. كانت هذه 1854الدكتور سنو خريطته عام  نشركثيًرا منذ أن  هالقد تغيرت الخرائط ورسم   

لتكنولوجيا  السريعخالل الثالثين عاًما الماضية ، التي ارتبطت بالتطور  التغييرات سريعة بشكل خاص

والحاجة المتزايدة لفهم عالم أكثر تعقيًدا من أي وقت  ، وزيادة توافر البيانات المكانية الرقمية حاسوبال

خريطة الكوليرا ، نادًرا ما يتم رسم  . على عكس ما يمكن أن يفعله الناس بالخرائط تغير نوعيا. لقد  مضى

، يمكن لبرنامج رسم الخرائط  حاسوب صول إلى جهازالوإمكانية  أي شخص لديه -الخرائط يدويًا 

يتيح رسم  اذ حوسبة . األهم من ذلك ، ال بسهولة نسبيةالخريطة رقميًا  والبيانات المكانية اآلن إنشاء ملف

 (1994a)  ماك ايكرين قام . نتيجة لذلك ، مع الخريطة الخرائط الحسابية للمستخدم درجة عالية من التفاعل

دمج العناصر التفاعلية والديناميكية التي توفرها  عن طريقذج مفاهيمي الستخدام الخريطة نمو  بتكييف 

يُعرف باسم ]رسم الخرائط[ ويتم تقديم تمثيل  . هذا النموذج من استخدام الخريطةحاسوبتكنولوجيا ال

 .11.2في الشكل  رسومي

. أحد  معين من استخدام الخريطةتتعلق بجانب  يحتوي المكعب على ثالثة أبعاد مع محاور كل بعد

 التي تتراوح من الخرائط المستخدمةسلسلة ديبياسي الستخدام الخرائط يتوافق مع  األبعاد )البيانات(

تقديم الحقائق  للخرائط المستخدمة  غير المعروفة في البيانات الجغرافيةوكشف الستكشاف الحقائق 

يتم استخدام الخريطة في المجال العام أو  ير إلى ما إذا كان. البعد الثاني )خريطة المستخدم( يش المعروفة

يشير )التفاعل( إلى درجة التفاعل في بيئة رسم الخرائط من التفاعل العالي لبيئة  . البعد الثالث الخاص

. المساحة الموجودة داخل المكعب تلخص  تفاعل الخريطة الورقيةل إلى المستوى المنخفض حاسوبال

مختلفة نوعيا الستخدام المناهج من ال خدم على طول األبعاد الثالثة وتميز بين اثنينتست ، و الخريطة

في بيئة غير  االتصاالت الخرائطية ، تُستخدم الخرائط لتوصيل الحقائق المعروفة . أحد األساليب ، الخرائط

يتم الكشف  اذ صخر ، تصور الخرائط ، رسم الخرائط هو نشاط خااآلفي النهج  .تفاعلية للجمهور العام 

. كال من هذه األساليب الستخدام الخرائط  بيئة تفاعلية للغاية ق جغرافية غير معروفة للباحث في عن حقائ
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افكار مختلفة من الجزاء األغالبًا ما تشارك  والتطبيقية ، طبيعيةتنطبق بالتساوي على الجغرافيا البشرية وال

ثم لم يكن األمر غريبًا في الماضي بالنسبة إلى  . ومن واألساليب والخصائص التقنيةختصاص اال

بيانات العلوم  عند رسم خرائط طبيعيينالستعارة تقنيات رسم الخرائط من الجغرافيين ال الجغرافيين البشريين

في الواقع ، أدى التطور األخير في التصور الخرائطي إلى عمل كل من .  االجتماعية والعكس صحيح

في بعض الحاالت( معًا إلنشاء طرق جديدة لرسم  الحاسوبلفيزيائيين )وعلماء الجغرافيين البشريين وا

الخرائط والتصور. ستتم مناقشة بعض هذه األساليب الجديدة الحقًا في الفصل. لقد تطور تصور رسم 

لها أجندات  من ثمالخرائط والتواصل الخاص برسم الخرائط من اهتمامات مختلفة لرسم الخرائط ، و

انت هذه األجندات المختلفة محوًرا لعملية إعادة تقييم نقدية حديثة لرسم الخرائط ، وهي عملية مختلفة. ك

 شددت على أهمية فهم العالقات االجتماعية في الخرائط ورسم الخرائط.

 

 
 

 عرض الجغرافيال:  االتصال الخرائطي
نوع أو آخر إلى الجمهور معلومات جغرافية من عبر  تم عمل كل الخرائط التي تم نشرها للتواصل

العالم بحقيقة أنها مليئة بالمعلومات  تختلف الخرائط عن األنواع األخرى من الوسائط التي تمثل ملف . العام

ومع ذلك ، لم يحدث ذلك إال منذ النصف .  مجهولون ةعامال الخريطة يمستخدم تفاعل ةخاص ، المقروءة

لها  تعلقة بتصميم الخرائط وكيفية استخدام الناس وتفسيرهمالقضايا المبخصوص  الثاني من القرن العشرين

 ذلك تها. قبل ذلك ، كان رسم الخرائط أقل صرامة وكان االهتمام أقل بأهمي أصبحت الخرائط مهمةبعد ان 

 . الوضوح وخبرة المستخدم وإلمامه بتفسير الخرائطبسبب 

الخرائط ، في بدء هذا االهتمام من  آرثر روبنسون ، مؤلف أحد الكتب المدرسية القياسية في رسم

خالل تقديم نهج علمي لرسم الخرائط ، حيث تكون الخرائط نماذج لتوصيل المعلومات. كان النهج علميًا 

أن يعتمد على التجارب النفسية والمعرفية لكيفية تفسير مستخدمي الخرائط  نبغيبمعنى أن تصميم الخريطة ي

الخرائط. إذا كان الهدف من الخريطة هو توصيل المعلومات ، فمن المختلفين واستخراج المعلومات من 

المهم أن تفعل ذلك بطريقة واضحة ال لبس فيها. تم استبدال االهتمام التقليدي لرسم الخرائط بجماليات 

 . التي قامت بتوحيد تصميم الخرائطالخرائط بالتركيز على سلسلة من القواعد واإلجراءات المستنيرة علميًا 

الهدف من االتصال الخرائطي هو إنتاج خريطة واحدة أفضل تقدم معلومات تستند بوضوح إلى 

الكلمات الرئيسية في إنتاج هذه الخريطة األفضل هي الوضوح  الفهم المعرفي والنفسي الستخدام الخريطة.

في تحديد الغرض  المرحلة األولىوالدقة واليقين ، وهي تتخلل جميع مراحل عملية تصميم الخريطة. تتمثل 
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هي الحصول على البيانات المكانية المناسبة ومعالجة  المرحلة الثانية من الخريطة مع الجمهور المستهدف.

تحديد  عن طريقيتم تبسيط البيانات  المرحلة الثالثة. في  مثل موضع القياس واإلسقاط والمقياس القضايا

إلى تبسيط خريطة ال. يميل تصميم  وفقًا لمقياس البياناتيتم تعيينها وتصنيفها  و األبعاد المكانية للسمات

)المساحات( والبيانات  المضلعاتو الخطوطو لنقاط: ا مكانياا أساسيةكائنات الميزات الجغرافية إلى ثالثة 

يتم بعد ذلك تعيين هذه الميزات المبسطة .  االسمي والترتيبي والفاصل الزمني والنسبة : في أربعة مقاييس

 المرحلة الرابعة باستخدام رسومات موحدة في عملية تسمى الترميز.في 
قدر له محور  الترميز هو المكان الذي تصبح فيه قضايا الوضوح ذات أهمية قصوى وكانت كذلك

الكثير من أنواع الرسومات  . على الرغم من أن الخرائط تحتوي على كبير من أبحاث رسم الخرائط

: الحجم ، قيمة اللون ، الملمس ، تدرج  أساسيةمتغيرات مرئية  ميعًا إلى ثمانيةالمختلفة ، يمكن تصنيفها ج

،  11.1(. يوضح الجدول 42: 1983، وبُعدي مستوى قطعة الورق )بيرتين ، شكل ال اللون ، االتجاه ،

، كيف ترتبط هذه المتغيرات المرئية الثمانية بالبعد المكاني ومقياس ( 1994b)ماك ايكرين ،  المقتبس من 

قدرتها على عرض أنواع مالبيانات لميزة معينة سيتم تعيينها. نظًرا ألن المتغيرات المرئية تختلف في 

مختلفة من المعلومات على الخريطة ، فقد تم إجراء تجارب نفسية ومعرفية من أجل تحديد أي منها هو 

وفي أي ظروف. ومنذ ذلك الحين تم تكييف إطار عمل بيرتين وتوسيعه ليشمل متغيرات بصرية  األفضل

(. تسمح هذه بدرجة أكبر 1994، دورلنك ( واإلسقاط )1995، ماك ايكرين جديدة مثل النمط والوضوح )

ناصر رسومية من التفاصيل التي يمكن إضافتها إلى الخريطة. بمجرد أن يتم ترميز البيانات ، تتم إضافة ع

أخرى ، مثل وسيلة اإليضاح ، بحيث تنقل الخريطة المعلومات بوضوح وبأقل قدر ممكن من الغموض. في 

من عملية تصميم الخريطة ، يتم تقييم الخريطة لتحديد ما إذا كان المستخدمون سيجدونها  المرحلة األخيرة

تظهر متوازنة بصريًا مع عدم وجود مفيدة وغنية بالمعلومات. عند االنتهاء من الخريطة ، يجب أن 

لذلك ، يؤكد نموذج االتصال الخاص (.1983، توفت مساحات فارغة كبيرة والحد األدنى من الفوضى )

،  ةثقافيال . الجوانب األخرى ، مثل االجتماعية و برسم الخرائط على الجوانب الفنية الدقيقة لرسم الخرائط

 . ذات أهمية قليلة أو تم إزالتها تماًما

 

 
 

 : استكشاف الجغرافيا تصور الخرائط  
ا يزال مخرائط جديد نسبيًا ونموذج رسم  التصوريعد على عكس نموذج االتصال لرسم الخرائط ، 

التصور  عدد قليل جًدا من القواعد واإلجراءات واإلجماع الذي يحكم عملية قيد التطوير. حاليا هناك

واألفكار وجداول األعمال الشخصية  المستخدمتفضيالت الخرائطي. بدالً من ذلك ، يكون التركيز على 
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من التصور الخرائطي لتسهيل  . الغرض شيء جديد )ونأمل أن يكون ممتعًا( عن العالم بهدف اكتشاف

القات غير معروفة ، للكشف عن البيانات التي سيتم التحقيق فيها لع استكشاف البيانات ، مما يسمح بامتداد

 11.1الجدول ،  بشكل عام. األنماط ، لإلبالغ عن األحداث والقيم المتطرفة غير العادية وللدعم االستقرائي 

 . تعيينهاالمراد  العالقات بين المتغيرات المرئية وخصائص الميزاتيعرض 

 

  توليد االستدالل والفرضيات

الوسيلة الوحيدة التي يزداد  على انهمن قبل العديد من الجغرافيين  ينظر إلى التصور لرسم الخرائط  

مفتاح تصور رسم الخرائط   . حجمها ويمكن تحليل مجموعات البيانات المكانية الرقمية المعقدة بشكل فعال

. تسمح التصورات الرسومية  الحاسوبوالديناميكية التي توفرها تكنولوجيا  هو درجة عالية من التفاعل

 ةديناميكي، وإعادة التعبير الديناميكي ، والخرائط بالتحريك ، والتكبير / التصغير ، والدوران  لرسم

للمستخدم إمكانية ف، يتيح التحريك والتكبير / التصغير والتدوير  المقارنات والتنظيف كجزء من وظائفها

أو تقليل المقياس الذي يتم  ةالخريطة ، قم بتغيير اتجاه الخريطة في ثالثة أبعاد وزياد التنقل حول ملف

إلى مجموعة  يسمح بتحديث الخريطة تلقائيًا عند إجراء تغيير . إعادة التعبير الديناميكي عرض الخريطة به

ق عرض مختلفة للبيانات ، مثل جدول أو رسم ائ. تتيح المقارنات الديناميكية ربط الخريطة بطر البيانات

 . ي عرض واحد سوف تبرز نفس النقطة في وجهات النظر المختلفةنقطة ف . اختيار بياني أو خريطة أخرى

 خريطةال يسمح التنظيف بالفرشاة للمستخدمين بتحديد المناطق عن طريق سحب الماوس عبر ملف

يُعرف الكثير عن طبيعة  خاصة عندما ال . هذه الوظائف مفيدة في التحليل االستكشافي للبيانات المكانية ،

برنامج حديث  ، هو مثال على 11.3، الموضح في الشكل  (cdv) بيانات رسم الخرائط. مصور  البيانات

 (.1998، دايكيس منصة )بصفتها طة التفاعلية الخري يسمح بتحليل البيانات المكانية االستكشافية باستخدام

 
مجموعة لمتغيرات التي تكمل الل استفاد تصور رسم الخرائط أيًضا من الرؤية الديناميكية الجديدة

. هذه المتغيرات البصرية الديناميكية  تصميم الخرائط التقليدي الحالية من المتغيرات المرئية المستخدمة في
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الحركة ب . الرسوم المتحركة تسمح تشمل الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة والواقع االفتراضي الجديدة

. على سبيل  ن والمكانعبر الزم التغييراتعلى الخريطة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة عند استكشاف 

.  عبر قنوات النهر عند استدعاء بيانات التدفق مثل أنماط الهجرة أو حركة المياه االمثال ، يمكن استخدامه

.  تغيير هياكل المدن أو الغطاء النباتي في المناطق المرتفعة يمكن أن تصور الرسوم المتحركة أيًضا النمو و

ولقطات الفيديو والبيانات المستندة  هي استخدام أكثر من وسيلة مثل التصوير الفوتوغرافي الوسائط المتعددة

 (. يمكن لهذه المعلومات النوعية1999نقل المعلومات )كارترايت ،  إلى النص وحتى الصوت لتمثيل و

ع وربما تجربة يسمح لمستخدم الخريطة برؤية وسما . توفير السياق والمعنى لتمثيل رسم الخرائط التقليدي

 .بدالً من االعتماد على الملخص التقليدي واإلحصائي  ماهية المكانبب  عجااإل

الواقع االفتراضي هو احتمال مثير ، على الرغم من أن تأثيره على التصور الخرائطي ال يزال غير 

،  فيشر و انوين) واضح. من األمثلة على استخدامها في الجغرافيا ورسم الخرائط إنشاء العوالم االفتراضية 

هي نسخة رخيصة وبسيطة من الواقع االفتراضي تم استخدامها لتصور المناظر الطبيعية داخل .  ).2002

ال يتضمن إنشاء نموذج ثالثي األبعاد للواقع يتم فيه حاسوب. بيئات متعددة المستخدمين وعادة على جهاز 

" يمكن التنقل  لنافذةمن خالل ا غمر المشاهد ، ولكنه بدالً من ذلك يستخدم الصور المرتبطة إلنتاج مشهد "

فيه. يسمح استخدام المنظورات وتصفح المستخدم بالحفاظ على انطباع كاٍف عن البيئة االفتراضية. في 

الجغرافيا ، تشتهر العوالم االفتراضية في سياق الدورات الميدانية االفتراضية التي تُستخدم في سياقات 

تخدام العوالم االفتراضية أيًضا في تصور البيئات (. تم اس1999، دايكيس و آخرون التدريس والتعلم )

المبنية والطبيعية حيث يمكن للمستخدمين الطيران عبر مناظر طبيعية ثالثية األبعاد فعلية أو مخطط لها. 

أصبحت هذه ميزة مهمة في التخطيط الحضري وإدارة الموارد ، مما يسمح للمستخدم باستكشاف نتائج 

 . الطبيعية الموجودة ظاهرمللالسيناريوهات المختلفة 

، مما أدى  غرافيأيًضا تأثيرات كبيرة على تصور رسم كارتو شبكة المعلومات العالميةلنمو كان 

رسم  اومرونته شبكةتفاعل اللقد أتاح (. 2001شبكة )كراك وبراون ، الإلى تطوير رسم الخرائط على 

التي تسمح لألشخاص  لكترونيةاقع االموال عدد من( وهناك 1997الخرائط عند الطلب )كارترايت ، 

دعم  قدرتها علىمو لشبكةخرائطهم الخاصة. الطبيعة الرسومية ل بتسجيل الدخول والتصميم والتنزيل

وسيلة مثالية إلنتاج  إنه الواقع االفتراضي يعني أيًضا، كما أن الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة 

على أنه طريقة إلضفاء الطابع  لكترونيةمواقع االاليُنظر إلى رسم خرائط  . تصورات لرسم الخرائط

مجموعات مختلفة  يوفر لغة مشتركة تمكن من تعاونبما التصور  الديمقراطي على صنع الخرائط باستخدام

 (.1997، ماك ايكرين و كراكمن الناس في بيئة تفاعلية وتعليمية متعددة المستخدمين )

 

 والمعرفة لتصور: الخرائط ، القوةالتواصل مقابل ا 
تزامن مع الوعي النقدي المتزايد في  التحرك األخير نحو تصور أكثر تعقيًدا في رسم الخرائط

االنتباه إلى عالقات القوة  ت. التحوالت الثقافية وما بعد الحداثة في الجغرافيا لفتها ورسم جغرافيا الخرائط

األساس المنطقي وراء االتصاالت   . االتصال لرسم الخرائطنموذج  المتأصلة في صنع الخرائط وفي

عندما ال تعمل ، من أجل إنتاج مجموعة من  هو تفكيك الخرائط لمعرفة متى تعمل وخرائطيا الرسومية 

الخريطة  . باتباع هذه القواعد ، تكون الخريطة التي تم إنتاجها هي األفضل أو لخريطةانتاج إلالقواعد 

 . ل العالم الحقيقي بشكل واضح ال لبس فيهالمثلى التي تمث
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سرعان ما  - لمحاولة فهم الخرائط وكيف تمثل العالم -تفكيك عملية الخريطة  عن طريقومع ذلك ، 

كان (. 177: 1993وهم )إيدني ،  من الواضح أن "الطابع العلمي والموضوعي للخرائط هو مجرد أصبح

االنتباه حقًا إلى مفهوم أن الخرائط عبارة عن نصوص  رسام الخرائط برايان هارلي هو أول شخص لفت

ً ، و يمكن تفسيرها بطرق متعددة. توجد اآلن مدرسة فكرية متنامية مفادها أن رسم  من ثممبنية اجتماعيا

يتم إنشاء الخرائط لخدمة تصميمات المبدعين بدالً من  اذالخرائط يتعلق في الواقع بالسيطرة االجتماعية ، 

(. من وجهة النظر هذه ، فإن تصميم الخرائط ليس مجرد 2004؛ بيكلز ،  1992لناس )وود ، إعالم عامة ا

 عملية فنية لترجمة الواقع على الورق كما يُعتقد غالبًا.

بدالً من ذلك ، يتعلق األمر بالحكومات والمنظمات القوية األخرى التي تتحكم في إنتاج الخرائط  

الدقة  -ا وتعيينها. يُنظر إلى االهتمامات المركزية لالتصاالت الخرائطية واختيار المعلومات التي يتم جمعه

على أنها شاشة دخان للغرض الفعلي وأصول معظم الخرائط ؛ لعرض أشياء معينة  -والوضوح واليقين 

دون تضمين أشياء أخرى. نظًرا لوجود عدد ال حصر له من الخرائط التي يمكن رسمها من أي مكان ، فإن 

تصال الخرائطي هو منح امتياز ألشكال معينة من الخرائط )ومن ثم المعرفة الجغرافية التي تمثلها( دور اال

األسباب الشائعة وراء استبعاد بعض الخرائط عمداً لبعض السمات بقضايا  ألنها أكثر علمية )أي أكثر دقة(.

الحرب الباردة. ومع ذلك ، توجد األمن القومي ، مثل إزالة المنشآت العسكرية السرية من الخرائط أثناء 

أمثلة أخرى أقل شهرة وأكثر دقة للرقابة على رسم الخرائط ، مثل استبعاد الفقراء وغيرهم من الفئات 

يتحدى مفهوم أن الخرائط هي منتجات اجتماعية باإلضافة إلى المنتجات التقنية  .المحرومة من الخرائط

تصال التقليدي لرسم الخرائط ، تكون الخريطة "أفضل" ، مفهوم السلطة في رسم الخرائط. في نموذج اال

وبالتالي فهي أكثر موثوقية كلما كانت أكثر دقة في تشابهها مع العالم بشكل مصغر. ونظًرا ألنه في نموذج 

االتصال الخرائطي ال يمكن أن يكون هناك سوى خريطة واحدة "أفضل" أو خريطة مثالية ، فإن هذه 

(. ومن ثم جادل النقاد 2001قمع وجهات نظر العالم المتنافسة األخرى )كرامبتون ، "أفضل" خريطة تقوم ب

(. هناك 1993بأن الخريطة ال تستمد سلطتها من دقتها ، بل من سلطة الشخص الذي يرسمها )وود ، 

عالقات قوة واضحة في إنتاج الخرائط تربط رعاة الخريطة وصانعي الخريطة ومستخدميها. الخلط بين 

سان والمصلحة الذاتية ألولئك الذين يمولون إنتاج الخرائط ويقومون بها ليس بالشيء الجديد. من اإلح

المعروف منذ فترة طويلة أن الخرائط السياسية ، أو الخرائط المرسومة في أوقات الحرب ، تحتوي على 

هة للخرائط الدعائية يمكن عناصر من الدعاية والجديد ، مع ذلك ، هو القبول المتزايد بأن االنتقادات الموج

 . تلك التي هي سياسية / إقليمية بشكل علنيتطبيقها على جميع الخرائط وليس فقط 

ومن المثير لالهتمام ، أن التركيز الجديد على التصور الخرائطي ، مع اهتمامه باستكشاف وبناء 

ه. مع تفضيل االستكشاف على المعرفة الجغرافية بدالً من اتصاالتها ، يمكن أن يتحدى عالقات القوة هذ

العرض ، تصبح الخرائط عابرة وليست شبه دائمة ، وتتغير باستمرار بضغطة زر. نظًرا ألن العروض 

التقديمية المتعددة للبيانات تعني إنتاج خرائط متعددة ، فال يوجد شيء مثل الخريطة "األفضل" ؛ بدال من 

ات مختلفة. يطمس تصور رسم الخرائط التمييز بين ذلك ، خرائط مختلفة تظهر أشياء مختلفة في سياق

مع تطوير  -مصمم الخرائط هو مستخدم الخريطة والعكس صحيح  -مصمم الخرائط ومستخدم الخرائط 

الذي يجلب تصورات رسم الخرائط إلى جمهور عريض. يمكن اآلن  عنكبوتيةشبكة الالرسم الخرائط على 

مثل الجامعات والحكومات والشركات الكبيرة ، والتي تبدو  رسم الخرائط خارج المنظمات التقليدية ،

"صحيحة تقنيًا" )أي اتباع "قواعد" االتصال لرسم الخرائط( ، حتى لو لم تكن كذلك بالمعنى التقليدي )على 

 سبيل المثال( يمثلون المجموعات المحرومة(. 
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لغة في تحدي المطالبات ال ينبغي المبا موقع األلكترونيأهمية تصور الخرائط ورسم خرائط ال

يعتمد على  تصاالت. رسم الخرائط على شبكة اال التقليدية للمعرفة الجغرافية والسلطة في صنع الخرائط

مجموعات مختلفة من الناس وبين مختلف  ا يزال غير متكافئ للغاية بينموهذا  تصاالتالوصول إلى اإل

التحيز  ه مركًزا أوروبيًا وامتالًكا المتدادكونتماًما كما يمكن النظر إلى رسم الخرائط التقليدي  . دول العالم

تصورات  . ومنذ ذلك الحين مواقع االلكترونيةالغربي ، لذلك هو الحال حاليًا في غالبية رسم خرائط ال

معينة ، الكترونية لى مواقع بواسطة البرامج والبيانات المستضافة ع مقيدة شبكةالخرائط المبنية على ال

 منظمة كبرى أخرى تستضيف الموقع ا تزال اعتباًرا مهًما ، ال سيما عندما تكون الحكومة أوم عالقات القوة

من المهم أن ندرك أن التكنولوجيا الجديدة ال تغير بالضرورة الهياكل االجتماعية والسياسية األساسية التي . 

 تؤثر على رسم الخرائط. 

 ؟مستقبل علم الخرائط: العودة إلى األساسيات                      

تم استخدام الخرائط لتوصيل المعلومات الجغرافية منذ آالف السنين وليس من الصعب فهم السبب. 

. كان حاسوبإنها الطريقة األكثر فعالية لدينا لتمثيل العالم من حولنا بالتفصيل على ورقة واحدة أو شاشة 

تأثير كبير على رسم الخرائط. لم يغير فقط ما يمكن عمله  حاسوبالجديدة في تكنولوجيا الللتطورات 

بالخرائط ولكن األهم من ذلك أنه غيّر أيًضا من يمكنه الخريطة. لقد فتح تصور رسم الخرائط الباب 

البيانات لالستكشاف واالكتشاف على نطاق مختلف نوعيًا عما كان ممكنًا في السابق. نظًرا لمجموعات 

المكانية الرقمية الكبيرة على نحو متزايد في العالم والمتاحة اآلن ، ربما يكون التصور الخرائطي هو 

أن تتيح إمكانية الوصول إلى رسم الخرائط  شبكة االتصاالت العالميةلالطريقة الوحيدة لتحليلها. يمكن 

يكونون أقل اعتماًدا على  من ثماصة ، ولمجموعة واسعة من األشخاص ، الذين يمكنهم إنشاء خرائطهم الخ

الخرائط التي تنتجها الحكومات والمنظمات القوية األخرى. هذا ، والتركيز المتغير على ما هو مهم لرسم 

ة حقيقية في صنع الخرائط على الرغم من أنه ال تزال يمقرطيخريطة ، يعني أنه يمكن أن يكون هناك د

 .مواقع االلكترونيةهناك مشاكل مع نموذج رسم خرائط ال

ومع ذلك ، إن إضفاء الطابع الديمقراطي على صنع الخرائط والتركيز بشكل أكبر على االستكشاف 

يظل تركيز االتصال   . واكتشاف المعرفة أمران مهمان ، ولكن بعد ذلك تكون الخريطة جيدة التصميم

لمعلومات وأفكار ل ل جغرافيالخرائطي على الوضوح والدقة ضروريًا إذا كانت الخريطة تريد تواص

التي يحقق الفرضية أو القرارات من الحاالت ينبغي التأكيد على  . تذكر ذلك في كثير الشخص بشكل فعال

فيها الفرد أو مجموعة األشخاص أو عرضها على جمهور أوسع حتى يتم قبولها. قد يكون تطوير الخرائط 

الطابع الديمقراطي الجزئي على عملية صنع الخرائط ، قد مّكن من إضفاء  عنكبوتيةشبكة الالالمحوسبة و

(. كما يقدر 2001ولكنه أدى أيًضا لألسف إلى انتشار خرائط غير مالئمة إلى حد ما )كراك وبراون ، 

الدكتور جون سنو ، تعد الخرائط واألجهزة الرسومية األخرى وسيلة قوية إلضفاء الشرعية على ادعاءات 

ت بمرور قد تجاوز Broad Streetعلى قبول حججك. يبدو اآلن أن خريطة المعرفة وإجبار اآلخرين 

،  توفتلتوضيحه وأصبحت أيقونية إلى حد ما: نموذج للخريطة المثالية ) الوقت النص الذي تم رسمه

(. هذا يكشف شيئًا مثيًرا لالهتمام ومهًما حول قوة الخرائط وحالتها في توصيل المعلومات. ال تزال 1997

الخريطة المصممة جيًدا والتي تدعم االستعالمات وتنقل الحقائق بشكل فعال إلى مختلف المستخدمين مهمة 

لوصول السريع إلى المعرفة والمعلومات يطالب األشخاص والمنظمات المختلفة با اذاليوم كما كانت دائًما ، 

 الجغرافية.


