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ية ـرافـجغـال تطور هفهوم علن
                                                                                         

 

 أياد عبد علي الشمري
 

 
وكلمة جغرافية  اإلسكندريةم تقريباً يف مدينة .ق 200ألول مرة عام ( جغرافيا)استخدمت لفظة 

(Geography )ريقيتني األوذل اشتقت من كلمتني إغ(Geo ) وتعين األرض والثانية(graph ) ،وتعين الوصف
وهبذا فان اجلغرافية يف بداايهتا كانت تعرف يف ابسط صورىا أبهنا علم وصف األرض، فاجلغرايف بوصفو لظواىر 

لومات اليت البيئية، حياول أن جيعل من اجلماد مجال فهو يصف اجلبال والسهول والغاابت وادلزارع، فضاًل عن ادلع
ادللوحة  ةجيمعها ويسردىا، ومثال ذلك أن حيوان الكاصلرو يعيش فقط يف اسًتاليا، أو أن مياه البحر ادليت شديد

 .....وغريىا
اجلغرافيون  أوبعد التقدم اذلائل الذي حدث يف رلال العلوم ادلختلفة مبرور الزمن مبا فيها رلال اجلغرافية، بد

بوصف اجلبال والسهول أو  ينمقتنع وادودل يع ىملظواىر وأتثريىا على ما حييط هبا، فأسباب ايف تفسري اللبحث واب
فقد اخذ اجلغرايف يشغفو فضولو العلمي دلعرفة سبب وجود حيوان الكاصلرو يف وهنا، ببعض ادلعلومات اليت جيمع

واخل، وىذا ما عرف عنو ...اسًتاليا فقط، أو سبب ارتفاع ادللوحة يف مياه البحر ادليت أكثر من البحار األخرى
مثار اىتمام بعد ذلك أصبحت التقنيات الكمية مث ،  (Causes and Effects)بدارسة األسباب والتأثريات

 استخدامصلح العلماء اجلغرافيني يف فًتة الثالثينيات يف ، وقد اجلغرافيةالسيما العاملني يف حقول ادلعرفة ادلختلفة 
إذ مت توظيف رافية لتتحول بذلك من إطارىا الوصفي إذل اإلطار العلمي الرصني، ابجلغ( اإلحصائي)ادلنهج الكمي 

لتكون عوانً يف ( واإلحصائيةادلعادالت الرايضية )التقنيات الكمية ستخدام ابالرقمية وحتليلها  تالبيااناستخدام 
أبنة زلاولة  آنذاك وصفما  وىذا التحقق من األسباب والفرضيات ادلوضوعة حلل مشكالت البحوث اجلغرافية،

 (. لعلمنة اجلغرافية)
ما يكمن وراء اىتمام اجلغرافيني ابلتقنيات الكمية ىو ان اجلغرافية كانت من العلوم اليت تزايد فيها استخدام ان 

، يف التعامل مع ىذه األرقام خطاءألالوقوع ابلتقنيات الكمية جينبهم مهم لان استخدا ، كما وجد اجلغرافيوناألرقام
 اإلحصائيةالبياانت الرقمية اليت تقوم على التقنيات الكمية وتصنيف تنامى اىتمامهم بدراسة قواعد استخدام  لذا
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ضالتهم يف بذلك  واجد، رلاجلانب الوصفي وختمني احلقائق تبعدىم عنواخلروج بنتائج علمية دقيقة ، والرايضية
  .التعامل مع البياانت الرقمية
أول جغرايف تنبأ ابن وسائل البحث اجلغرايف ستزداد دقة وعمقاً يف ادلستقبل  1936ويعترب سارلزكلويب يف عام 

الغرب اآلن علمية مضموانً وسياقًا، فضاًل عن القفزات العلمية دول ، وفعاًل أصبحت اجلغرافية يف 1القريب
لوم األخرى، ومنها اعتماد ادلتسارعة يف اخًتاع وابتكار أساليب خاصة ابجلغرايف أعطتو مكانة كبرية وشليزة بني الع

دلفاىيمي االذي جعل اجلغرافية تظهر بثوهبا احلقيقي، حيث أصبح إطارىا ( GIS)تقنية نظم ادلعلومات اجلغرافية 
متمركزاً حول ادلناىج واألدوات الصحيحة تلك ادلستخدمة يف أوراب والوالايت ادلتحدة حاليًا، فأخذت مؤسسات 

غرافية ضمن مؤسساهتا العملية، كما تتهافت مؤسسات القطاع اخلاص على اجلغرافية القطاع العام جتذب الكوادر اجل
ونظم ادلعلومات اجلغرافية لبحث وحل مشكالهتا، بينما ما زالت نظم ادلعلومات اجلغرافية يف اغلب البلدان العربية 

، دون أن يكون الباحث خبرياً هبذه توضع على عناوين الرسائل واالطاريح العلمية للزينة لتتعل للرسالة بريقاً جذاابً 
 .     التقنية

ويف احلقيقة دل يصل علم اجلغرافية يف بعض الدول العربية السيما العراق إذل ادلستوى العلمي والتطبيقي ادلوجود 
يف الدول ادلتطورة، وقد يكون ىذا انتج عن عدم توفري متطلبات الدراسة اجلغرافية العلمية احلديثة كادلختربات 

وغريىا، ...القدديةادلناىج الدراسية أجهزهتا ادلختربية وادليدانية وبرامج نظم ادلعلومات اجلغرافية وادلختصني هبا وو
 هتاتقتصر مهماليت ، (اآلداب، الًتبية، العلوم اإلنسانية) اإلنسانيةبقاء قسم اجلغرافية ضمن الكليات فضاًل عن 

عارف دلتزويدىم اب دونمزودين بثقافة نظرية عامة،  كادديينيوأتدريس مادة اجلغرافية واعداد مدرسني على 
متوائمة مع ما خيدم  أخرىذات العالقة ابجلانب التطبيقي تفيدىم يف رلاالت وختصصات مهنية  احلديثةعلومات وادل

  .احلديثة اجملتمعمتطلبات 
ليت تضم أقسام متعددة أو يدرس يف ا( كلية اجلغرافية)ية يدرس يف دول الغربالاجلغرافية يف علم  يف حني صلد ان

عمل على تدعيم مناىج اجلغرافية تمبا حتويو من مناىج علمية حبثية ىي كلية العلوم وقسم اجلغرافية التابع إذل 
التطبيقي والدراسة النظرية واالرتقاء هبا إذل ادلستوى العلمي ادلطلوب، وقد سارت بعض الدول  يف البحثالدراسية 

إدراج التخصص الدقيق الدول ادلتطورة كالكويت اليت قامت إبقرار مشروعاً يتم من خاللو العربية على خطى 
آفاق جديدة للتعيني يف وظائف مرموقة ومبسميات وظيفية ذلم يف شهادة التخرج لتخدم اخلرجيني وتفتح للتغرافيني 
ما حددت رلاالت العمل بعد ، ك2 وغريىا....سلططني ختطيط حضري، زلللني نظم معلومات جغرافية: جديدة منها

                                   
.  16-13، ص2005، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،(الطبيعية والبشرية)فايز دمحم العيسوي، أسس الجغرافيا العامة   1
 http://www.q8castle.com/vb/archive/index.php/t-165277.html :-نقاًل عن الموقع االلكتروني  2
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 ادلطار, أمالك الدولة, إدارة التنظيم, قسم اخلرائط وادلساحة, البلدية, التدريس: التخرج يف اجملاالت اآلتية
، معهد الكويت لألحباث العلمية, وزارة التخطيطوزارة النفط، , (ادلساحة العسكرية) وزارة الدفاع, (األرصاد اجلوية)

للمسامهة يف رلاالت األحباث والدراسات  األساتذة اجلامعيني بقسم اجلغرافية انتداب بعضفضاًل عن  
وىذه  ،3 رلاالت التنمية سلتلفيف  تدعم متخذي القراراحلكومية ل واالستشارات التخصصية يف ادلؤسسات

. اخلطوات ادلتتهة ضلو ادلسار الصحيح جيب ان تدعم بشكل اكرب وتتبع خطاىا كل البلدان العربية
ان ىذا النقد لبعض السلبيات ادلتواجدة يف أقسام علم اجلغرافية يف العراق وبعض الدول العربية، ال يرمي إذل 
ادلطالبة بتوفري احتياجات ضرورية كما تطالب بقية مؤسسات الدولة وال ترمي إذل نقل قسم علمي من كلية إذل 

للتدريس يف إال  يصلحال صورة من ان اجلغرايف غري التال تستهدف تغيري ادلسميات بقدر ما ترمي إذل أخرى و
لدى اجلغرايف واجتاه اجلغرايف،  تغيري اإلطار أدلفاىيمي ومنهج وأسلوب التفكري، شلا يتطلب وزارة الًتبية أواجلامعة 

كان يتنافس مع مجهورية مصر العربية يف اقتناص ادلعلومة اجلغرافية احلديثة وأتليف وخصوصاً يف العراق الذي 
رللة كتب اجلغرافية والبحث عن كل ما ىو جديد وإنشاء دورايت ورلالت علمية سلتصة ابلشأن اجلغرايف كال

 العرب الذين استخدموا ينيعترب اجلغرافيون العراقيون من أوائل اجلغرايف، وادلصرية، كما اجلمعية اجلغرافية العراقية
علي ادلياح ابجلامعة ادلستنصرية عميد ىذا ادلنهج  ادلنهج الكمي منذ فًتة اخلمسينات، وكان األستاذ الدكتور

ابلعراق، فضاًل عن الطلبة الذي تتلمذوا حتت يديو بعد ذلك، وأخذت رسائل ادلاجستري والدكتوراه من ذلك الوقت 
 . تتتو ضلو ادلنهج الكمي الدقيق الذي أصبح معياراً لرصانتها العلمية

م التقنيات احلديثة السيما نظم ادلعلومات اجلغرافية بسبب سنوات ان العراق ابلرغم من أتخره يف رلال استخدا
احلصار اليت انغلق فيها العراق على نفسو وانقطع عن التواصل مع التطور العادلي، والذي اثر سلباً يف اجلغرافية 

تواصل مع كوهنا علم متتدد يتطلب التطوير واالستحداث، ولكن مبترد أن سنحت الفرصة لألساتذة اجلغرافيني ال
خر بعد سقوط النظام، هتافتوا على كل ما ىو جديد من ادلؤلفات والعلوم مبا فيها نظم ادلعلومات اجلغرافية، اآل

جبامعة ( بصورة حقيقية)حيث صدرت أكثر من رسالة ماجستري وأطروحة دكتوراه هتتم بنظم ادلعلومات اجلغرافية 
، كما مت فتح قسم للتغرافية يف جامعة ......الدين وغريىا بغداد وادلستنصرية وجامعة ادلوصل والبصرة وصالح

ابلوجو اجلديد للتغرافية العلمية احلديثة والدور  إقراراً ( اجلغرافية التطبيقية)كربالء بعنوان جديد وعصري وىو قسم 
ىذه احلقائق من والذي جيب أن تلعبو ابجملتمع ابلرغم من اإلمكاانت احملدودة والبسيطة جداً يف ىذا القسم الفيت، 

ودون ان تتمتع مبكانتها احلقيقية يف اجملتمع،  مثقلة مبا دينع تطورىااألمور ادلبشرة ابخلري، ولكن بقاء اجلغرافية 
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متناسني بذلك كل ادلواد العلمية اليت ( مدرس اجتماعيات)واعتبار خريج قسم اجلغرافية من مرحلة البكلوريوس 
جلغرايف العلمية أي مكانة دتيزه عن االختصاصات السردية ايضعوا لشخصية  دون أن ،درسها طالب قسم اجلغرافية

لة تطور قسم اجلغرافية والنهوض أعل مسعلى جىذا اللبس وخلط االختصاصات مع بعضها وينعكس  ،الوصفية
  .ابختصاصاتو من األمور البعيدة ادلنال

ال ديكن ان تتطور، فإذا ما  ادلكانية دلعلوماتا لشعوب اليت ال تعرف قيمةاأبن وبناًء على ما تقدم ديكن القول 
ان تؤخذ االعتبارات جيب إليها، فالوصول والعريب ترسيخ النهضة العلمية اليت يطمح اجملتمع العراقي رغبنا يف 

ل، لدى اجلغرايف واجتاه اجلغرايف، وتوسيع فرص العم التفكري وأسلوبتغيري اإلطار أدلفاىيمي ادلذكورة آنفاً ادلتمثلة ب
وتوفري متطلبات الدراسة اجلغرافية العلمية احلديثة وتوفري ادلصادر والبياانت لباحثي الدراسات العليا، كما جيب 

كومية، التنسيق مع الدراسات العلمية التطبيقية األخرى للتعويض عن النقص احلاصل يف اإلحصاءات والبياانت احل
تفعيل ادلنهج الكمي يف كل اختصاصاهتا،  والتطبيقية معمناىج الدراسة النظرية كما يتطلب حتديث مفردات 

وتضمني نظم ادلعلومات اجلغرافية كمادة أساسية من ادلرحلة األوذل حىت الرابعة وبدرجة اكرب وأوسع يف دراسة 
ية عن توفري ادلختربات ادلناخية واخلرائط ادلاجستري والدكتوراه، مع توفري األساتذة ادلختصني هبذه ادلادة، فضالً 

وإقامة السفرات ادليدانية اذلادفة، الن بقاء اجلغرافية يف  ،واجليومورفولوجية وأدواهتا ادلختربية وادليدانية التطبيقية
تنفصل ( وغريىا.....كاخلرائط واجليومورفولوجي وادلناخ)إطارىا الوصفي اجلمودي قد جيعل فروعها العلمية ادلهمة 

ذا تكون اجلغرافية كالفلسفة اليت عتقتها العلوم وانفصلت عنها وىو ما جعلها عنها لتكون علوم قائمة حبد ذاهتا، وبو
 .......يف حرية من أمرىا
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