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 في دراسة الّظواهر الجغرافّية مدى مصداقّية المنهج الكّمي   

 
  عمر بالهادي            

  
 

  انادي الجغرافيمقال نشر بنشرية 
  آلية العلوم االنسانية واالجتماعية

   20 -11:  ص1993 مارس 5عدد 
  
  
 

لية إشكا. يطرح هذا الموضوع إشكالية فريدة ومتميزة في حد ذاتها، إشكالية المصداقية  
 . مصداقية المنهج واألسلوب واألداة بالنسبة للجغرافيا والظواهر الجغرافية خاصة

 
المصداقية بالنسبة لماذا ؟ وماهو : وقد شد هذا الموضوع إنتباهي وجعلني أسائل نفسي  

معيار هذه المصدقية ؟ ورغم أهمية الموضوع وغزارة الكتابات الجغرافية في هذا الباب وتنوع  
الجغرافيين حول هذه المسألة إلختالف تكوينهم من جهة وتناقض مصالحم من جهة المدارس و

ثانية وحتى سوء الفهم احيانا سلبا او إيجابا فمن المتزمت الرافض لهذا المنهج الكّمي من منطلقات 
شخصية بحتة النه تعود عشرات السنين على إستعمال مناهج إسنأنسها وتعّود بها واعتاد عليها 

ر اليها آأنها الجغرافيا آلها تختزلها علما ومعرفة ومنهجا وأسلوبا وصار من الصعب وبات ينظ
جدا اإلنفصال عنها وحاى النطر فيها بعين النقد الى المتزمت النقيض الذي اصبح يرى في المنهج 
الكمي الوسيلة الوحيدة للدرس والبحث والمعرفة وما عاداها من المناهج واألساليب فهي بليت 

زها الزمن وبالتالي نجد نفس التالزم بين المعرفة والمنهج لكن على نقيض الموقف األول، وتجاو
 . فال وجود للجغرافيا اال بالمناهج الكمية والجغرافيا  آمية أو ال تكون

 
هذه المواقف تنم في الواقع عن سوء فهم آلي وعن خلط معرفي ال يغتفر، خلط بين المناهج  

 . الوسيلة، بين العلم واألسلوبوالمعرفة ، بين الهدف و
 

فالموقف األول ادى الى وضع الجغرافيا في منطق ينفي بدوره التطور المعرفي نظرا النه  
يعتمد على تراآم البيانات الوصفية ويرّآز على المنهج اإلستقرائي مما يجعل هذا التصور يحافط 

لى يومنا هذا وخاصة بأروبا مما على الشكل دون المضمون وهذا المنهج الوصفي طبع الجغرافيا ا
يفسر اهمية الجغرافيا اإلقليمية في هذا المدارس نظرا الن هذه األخيرة تعتمد أساسا على المالحظ 
والوصف والمقارنة واإلستقراء، وهذا المسار أّدى بالعديد الى القول بأن الجغرافيا هي علم تأليفي 

تلفة من جهة وبين معارف متنوعة من جهة ظواهر مخ" التأليف بين"باألساس أي يعتمد على 
أخرى تنطلق من الجيولوجيا الى الكسمولوجيا ومن آيمياء التربية الى اإلقتصاد وعلم النفس 

 ...والتأريخ
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ولئن آان التأليف بين معارف الزالت في خطواتها األولى ممكما وربما مطلوبا في البداية،  
توى تطور المعارف وأساليبها وتعدد المعلومات فان أصبح عسيرا ويتطلب مناهج جديدة في مس

والبيانات وتنوعها الشيء الذي يجعل التأليف ال يشفي الغليل وال يرقى الى مسوى دقة ما وصلت 
 . اليه مختلف المعارف األخرى واإلختصاصات

آما ان العلم ال يقتصر على جميع المعلومات والبيانات وتسجيل المشاهدات والمالحظات  
نية ولو آان ذلك يمثل الحجرة االولى للمعرفة وانما يتخطاه الى بناء نظري متميز يمكننا من الميدا

فهم الواقع والفعل والتحكم فيه وهو شيء ال يمكن أن يقع إال اذا فهمنا العالقات التي تربط مختلف 
 . العناصر والظواهر وهذا ال يتم بالوصف فقط

 
أدى الى وقت قريب خدمات جليلة للمعرفة ورغم هذا القصور فإن المنهج الوصفي  

الجغرافية تمثلت في دراسات ميدانية غالبا ما آانت إقليمية مكنت من التدرج الى المرحلة الموالية 
آما نجد دراسات جّد قيمة في هذا الباب تناولت عّدة مناطق بالعالم خالل العقود السابقة مكنت . 

هذا النوع من الدراسات اصبحنا نفتقده اليوم بحكم . جا الجغرافيا من دخول مرحلة ثانية أآثر نض
تطور األساليب وتطور تقنيات المعرفة آالصورة واإلستشعار عن بعد وغيرها من التقنيات 
الحديثة باإلضافة الى تطور اإلتصاالت ووسائل اإلعالم التي جعلت البعد التاريخي والثقافي 

الذي يتميز بشيء من التجانس النسبي ويطبع جّل يتقّلص تدريجيا لفائدة البعد التكنولوجي 
 . المجتمعات بالعالم ولو بدرجات متفاوتة

 
اما الموقف الثاني فقد جاء اسجابة لمتطلبات المرحلة الحالية للحقل المعرفي التي تميزت  

منذ بداية النصف الثاني من هذا القرن بطفرة معلوماتية وتكنولوجية من جهة تطلبت إستعمال 
من جهة ثانية وبعد ... يب جديدة من ذلك علم اإلحصاء والتكميم او األساليب الكمية واإلعالميةأسال

مرحلة الّتعّرف واإلستكشاف اللذان يرتبطان بالمرحلة اإلستعمارية أساسا، نجد هناك نزعة جديدة 
صفة اآبر في سواء آان ذلك بالعالم المتحّرر حديثا من قيود اإلستغالل او آذلك بالعالم المصنع وب

العالم اإلشتراآي تتمثل في ارادة الّتحكم في الواقع والفعل وليس اإلآتفاء بالمعرفة او التعرف، 
وهي نزعة ال تستقيم اال بفهم وتحديد العناصر والعالقات التي تربطها والّتحكم فيها مستقبال لتغيير 

 . الواقع
 

ي الذي وجد في تطور اإلعالمية هذا الّتوجه الجديد أولى إهتماما خاصا للمنهج الكم 
واألساليب اإلحصائية اهم روافده، وطبع الجغرافيا خاصة االنجلوسكسونية واإلشراآية واالسكاند 
ينافية منذ الخمسينات من هذا القرن عل ان الجذور ترجع بعيدا الى بداية هذا القرن لكن الطفرة 

تابات طوال ثالث عقود مما جعل العديد األساسية يمكن ارجاعها الى الستينات حيث افرزت عدة آ
، جغرافيا آمية، جغرافيا جديدة، جغرافيا نظرية، جغرافيا تطبيقية وقد "ثورة آمية"يتحدث عن 

 . تعددت المناهج في هذا اإلطار مما ادى في بعض األحيان الى مغاالة مشطة والى خلط خطير
 

لتكميم وذهب الى استعمال وإستنباط فهناك من اعتقد بصفة مطلقة في انه ال مخرج اال في ا 
صيغ رياضية معقدة جدا احيانا دون ان يتساءل عن مدى تطابقها والواقع، او يحّدد منطلقاتها 
النظرية وفرضياتها ومنهم من وصل الى نتائج جد هامة لكنها اصبحت في النهاية أساليب ال 

رة إنتقائية ضيقة بإنحصار يفقهها  اال المتظلعون وذوي اإلختصاص وبالتالي نجد هناك نظ
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آما ان اإلعتقاد الكلي والمبالغ فيه احيانا في الرقم أّدى إلى . المعرفة في اطار محدود ومختص 
تجاوزات مشّطة احيانا وسوء فهم أحيانا أخرى تمّثل آل منها في التغافل عما هو نوعي ويصعب 

ك والتصور والقرار وهو ما أفضى تكميمه وهو في عدة حاالت األهم وربما المحدد الرئيسي للسلو
آما ان العديد من الظواهر ال يمكن تكميمها ويبقى , الى بروز المنهج السلوآي منذ السبعينات 

التحليل النوعي وسيلة أساسية للمعرفة من ذلك البعد التاريخي والثقافي، او أهمية الإلستعمار مثال 
 ....في تحديد مالمح المناطق او مفهوم التنمية

 
وقد أدت هذه المغاالة من طرف البعض أحيانا الى الوصول الى نتائج بسيطة جدا بوسائل  

معقدة جدا ومطولة مما يجعلنا نشّك أحيانا في مدى مصداقية المنهج واألسلوب وهو تمشي يسلكه 
غالبا أصحاب الموقف األول متناسين ما توصل اليه المنهج الكمي في الحاالت األخرى عاآسين 

وجاعلين من اإلستثناء القاعدة األساسية، وذلك بالحكم لمنهج أو آلخر إنطالقا في الحاالت الصورة 
الشاذة آأن نحكم على أداة آرسم الخرائط مثال من خالل عمل او اعمال محدودة  ولم يقم اصحابها 

 بالعمل آما ينبغي او ان اإلنجاز لم يكن في المستوى المطلوب ؟
 

سيس الفعلي للجغرافيا آعلم والى إنتقالها من مرحلة الوصف هذا المنهج أدى الى التأ 
والجمع والترآيم الى مرحلة المعالجة وتحديد العالقات واإلختبار واستنباط القوانين للفعل في 

  . الواقع وتحويله والتحكم فيه
  
لكن المنهج الكمي ال يمثل إال عنصرا من العناصر التي جعلتنا نتحدث عن الجغرافيا  

    Paul) ديدة او التطبيقية وهو خلط في األذهان ال يزال الى االن مما يفسر محاولة بول آالفالالج
Claval)  أو "  الجغرافيا الجديدة" لوضع األمور في نصابها عندما أّلف آتيبا سّماه )1(1980سنة

 ريمون بعض الجغرافيين األخرين خالل العقد السابق نذآر من بينهم جون برنار راسين، هونري
هذه الكتابات الحديثة دليل واضع على ذلك الخلط والذي ال يزال بين  ...) 2(1980وإيزنار سنة 

 . المنهج والمعرفة مما يستوجب تالفيه وتجنبه
 

وقيس الظواهر  (Quantification) والمنهج الكمي هو منهج يعتمد على التكميم 
 عند الوصف النوعي او تعديد الصفات بكل دقة دون الوقوف (Mesure) والمتغيرات والعناصر

 . والمميزات الظاهرة لألشياء
اي إستعمال العدد والرقم وهو ما  (Quantité) ويعتمد المنهج الكمي على القيس والكّم 

يطرح اشكالية أساليب وادوات القيس لكي نتمكن من مقارنة الظواهر بين بعضها البعض مما 
 : يطرح مسألتين

 
 بمدى دقة القيس وهو أمر يرتبط أساسا بالوسائل واالدوات المستعملة األولى تتعلق - 1 

 . للقيس التي ما فتئت تتطور باطراد
الثانية تربط بإمكانية إختيار المقاييس المالئمة للظاهرة مما يطرح إشكالية المالئمة بين  - 2 

 . الغاية والوسيلة شأنها في ذلك شأن آل الوسائل والطرق والمناهج
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ل المنهج الكمي قطيعة مع المنهج الوصفي التقليدي الذي يقف عند ظواهر األشياء ويمث 
وآان لبعض اإلتجاهات دور هام في ذلك حيث آانت تعرف الجغرافيا بأنها وصف للعالم او 
البسيطة او انها تعّرف على مدى تباين المكان والمجال والمشاهد مما جعل الجانب المرئي يطبع 

سهولة المالحظة خاصة في زمن تميز بتحوالت بطيئة جّدا وذلك الى حدود الجغرافيا نظرا ل
 ...منتصف هذا القرن ونجد في هذا اإلطار المكانة األساسية للجغرافيا الطبيعية والريفية واإلقليمية

اّما ان التحوالت المكانية أصبحت متسارعة النسق مع انطالق النصف الثاني من هذا القرن  
يا ووصوال إلى أروبا فذلك آان له دور فعال في البحث عن أساليب جديدة تمكن بداية من أمريك

وقد ساعد . ح الوصف ال يفي بالحاجة الجغرافيا من الوقوف على هذه الّتحوالت السريعة وأصب
على ذلك تطور العلوم بصفة عامة والمعلوماتية واإلحصاء بصفة خاصة آما ان الجغرافي أصبح 

األقمار الصناعية، (يتعامل مع معلومات وبيانات جّد متعددة ومتنوعة نتيجة تطور التقنيات 
ب أساليب جديدة في مستوى الّتعّدد وهذا الوضع الجديد اصبح يتطل...) الصور الجوية، التعدادات

 . والتنوع اإلعالمي والمعلوماتي
من جهة أخرى، نجد التنظير يمثل أساس العلم، فجمع المعلومات مهما تنّوعت ال يشكل  

فالتنظير أساس ومنطلق , علما على اإلطالق ولئن تمثل هذه المرحلة مرحلة أساسية ال بد منها 
والتنظير يعتمد بدوره . آتشاف العالقات التي تربط مختلف العناصر التعميم وإستنباط القوانين وإ

على مصطلحات عملية واضحة ال مكان للخلط بينها ويرتكز على القيس الدقيق لكي نتمكن من 
اختيار مدى صحة الفرضيات ومن المقارنة الدقيقة للظواهرالجغرافية ومن هذه الزاوية يمثل 

ولئن اقتصرت ميزات امنهج . م أهدافا تقليدية وهي الوصف التكميم وسيلة جديدة ودقيقة تخد
 . الكمي على هذا الجانب األخير لما آان له القسط األوفر في تقدم أساليب الجغرافيا

 
  : والعلم بدوره هو معرفة تعتمد على عّدة قواعد ال بد من توفرها ومن أهمها يمكن ان نذآر 
 القيس - 1 
 مشتركالترآيز على العام وال - 2 
 ...البحث عن العالقات التي تربط العناصر - 3 
 (فرضية، إختبار،قانون، نظرية، تطبيق(اتباع المنهج اإلستنتاجي  - 4 
  اإلختبار - 5 

 
ونرى بصفة واضحة من خالل هذه القواعد المحدودة حتمية القيس وإستعمال المنهج الكمي  

 . للوصول بالجغرافيا إلى مرتبة العلوم
  
هدف العلم غالبا الى الفعل في الواقع والتحكم فيه وفي هذا اإلطار نجد التقدير آما ي 

وتحديد  (Lois) والتخطيط والتهيئة والبرمجة للتحكم في المستقبل وهناك ندرك أهمية القوانين
ويعتمد . والتي ال يمكن إدراآها من خالل الوصف ولو آان دقيقا  العالقات التي تربط العناصر 

لكمي على العالقات والروابط اآثر من العناصر نفسها خالفا للمنهج الوصفي الذي يجعل المنهج ا
والمنهج الكمي هو أسلوب معالجة وتحليل عندما تتعدد المعطيات . من الرقم هدفا في حّد ذاته 

وتتنوع الظواهر والألشكال األمر الذي يجعل من الوصف مسلكا محدودا ال يبلغ جدواه االعندما 
 . البيانات قليلة والتحوالت بطيئةتكون 
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فالمنهج الكمي إذن يبدو وآأنه مرحلة ال بّد منها لإلنتقال من عالم التفرد الى عالم التعّدد  
والتنوع، من النسق البطيء الى النسق السريع يصعب أحيانا حتى تحديد مالمحه او مختلف حاالته 

فالمنهج الكمي إذن . تقليدية امرا مستعصيا اذ ال يستقر على حال مما يجعل متابعته بالطرق ال
 . ضرورة وليس إختيارا يندرج في إطار تطور العلوم بصفة عامة والعلوم اإلنسانية بصفة خاصة

 
والواقع ابعد ما يكون عن الظواهر أحادية الجانب او البعد وبالتالي نحتاج الى اساليب  

 تطور تقنيات معالجة البيانات آاالالت إحصائية جد معقدة آانت مستعصية الى وقت قريب لوال
  ...الحاسبة، والكمبيوتر وغيرها وآذلك األساليب العلمية آالرياضيات واإلحصاء

  
وللتعميم متطلباته، من ذلك إستنباط اإلحصاء الرياضي وإستعمال العينات نظرا لصعوبة  

 نقدم به على عينة محدودة المسح الشامل في يومنا هذا وذلك بتحديد قواعد تمكننا من تعميم بحث
على آل المجتمع ونستخلص النتائج على مستوى الكل إنطالقا من الجزء وهو مما يستوجب 

وهو ) في مفهومها العلمي(استعمال األسلوب اإلحتمالي الذي يترك جانبا ال يستهان به للصدفة 
خل العديد من العوامل امر يتماشى مع الظواهر اإلجتماعية والبشرية بصفة عامة لما فيها من تدا

في نفس الوقت، ال تقبل الفصل بينهما اال من باب التبسيط او لمحدودية األساليب المستخدمة 
فتعّدد االبعاد لنفس الظاهرة يحتم إستعمال وسائل جّد معّقدة ال يمكن ان ال تعتمد الكم . لمعالجتها 

 . والمنهج الكمي
 

 مجاليا وعالقاتها فيما بينها وتنظيم المجال وهي تتمثل الجغرافيا في دراسة توزع الظواهر 
دراسة التباين المكاني والعوامل الكامنة وراء ذلك وهي آذلك دراسة البنى والهياآل المكانية 

ومهما آان التعريف، فان الجغرافيا تتطلب المقارنة وال سبيل للمقارنة ... وعالقات عناصرها
. قتصر على الوصف والحدود والخارجية للظواهربدون قيس ولو آان محدودا وال يمكن ان ت

وحتى في المنظور الوصفي فإن التحليل النوعي يتطلب القيس والتحليل الكمي دون الوقوف عند 
آما ان العالقات المكانية ترتكز على أدفاق وتيارات ال بد من تحديدها بكل دقة . السرد والجرد 

مكن إستخدامها للتحكم في الواقع وتغييره، هذا شكال وآثافة وإتجاها مما يفضي الى قوانين ي
باإلضافة الى ان القوانين تعتمد على اإلختبار من جهة واللغة الرياضية من جهة أخرى وآل منهما 

 . ال يقبل التقريب وعدم الوضوح
 

وهناك فرع آامل يتمثل في الجغرافيا التطبيقية والتي ال يمكن ان ترى النور في ظل  
والوصف ويتطلب ابراز النتائج لكي نتمكن من الحكم عليها او لها وأخذ القرار الغموض والخلط 

 المناسب وهو ما جعل اإلتجاه الكمي ال ينفصل عن المنهج التطبيقي ولو ان الفروق واضحة بينهما
. 
 

طالما استعمل الكمي خطأ للداللة على الجغرافيا الحديثة او الجديدة او العكس حيث وقع  
لجغرافيين وغيرهم في الخلط بين المنهج الكمي آوسيلة وآأداة وبين الجغرافيا الجديدة العديد من ا

فالجغرافيا الجديدة تتجاوز التكميم وال تقتصر على إستعمال المنهج الكمي الذي . آهدف وآمقاربة 
غرافية فالجغرافيا الجديدة هي مقاربة جديدة لتحليل الظواهر الج. ال يمثل اال عنصرا من مكّوناتها 
  : وذلك باستعمال عدة أساليب منها
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 المنهج اإلستنتاجي وإستنباط القوانين - 
 المنهج الكمي - 
  النمذجة - 
 التنظير - 
البحث عن الثابت والقار والعام في حين أصبح ال ينظر الى التفرد اال من خالل إنحرافه  - 

 عن القاعدة ولمحاولة فهمه
 

الواقع ثورة بأتم معنى الكلمة على المستوى المنهجي ال تقف تمثل الجغرافيا الجديدة، في  
عند التكميم وهو خطأ يقع فيه العديد حتى اإلخصائيين منهم، األمر الذي أدى الى عدة تجاوزات 
وسوء فهم واحكام إقصائية ال مبرر لها في عالم اساسه التعّدد والتنوع حتى ان البعض اساء ، وال 

مي ويرجع ذلك الى قصور في معرفة الرياضيات أحيانا والى المغاالة يزال إستخدام المنهج الك
احيانا أخرى والى صعوبات إخضاع السلوك البشري الى قوانين حتمية ثابتة آالكيميائي مثال من 
جهة ثالثة ذلك ان السلوك البشري إحتمالي بالطبع او ال يكون مما يفسر التطورالحديث لألساليب 

 . يتها ونجاعتها على المتوى التطبيقي والمعرفياإلحتمالية ومدى فعال
 

والمنهج الكمي وسيلة واداة شأنها في ذلك شأن آل وسيلة يمكن ان تنقلب الى نقيضها عندما  
والحكم يقع . ال نحسن إستعمالها مثلها في ذلك مثل رسم الخرائط او األسلوب الوصفي او الكلمة 

 لها او النتائج التي توصلت اليها وليس في حّد ذاتها على الوسيلة يقع من خالل الهدف الذي رسم
فهل يحكم على رسم الخرائط مثال من خالل خريطة . آوسيلة يحكم عليها عندما نسيء إستخدامها 

أساء صاحبها وضعها او لم يرتب مفتاحها أو لم تأتي بشيء جديد بالنسبة لما آتبه سابقا ؟ هذا هو 
نظر اليه آوسيلة وال أآثر وعدم الخلط بين الوسيلة وآيفية شأن المنهج الكمي الذي يجب ان ي

 . إستخدامها وهو الخطأ الذي نقع فيه جل األحيان
 

المصداقية بالنسبة لمن ولماذا ؟ هذا : وهنا يطرح إشكالية المصداقية ويمكن ان نتساءل  
يس هذا الفضاء الطرح يجرنا الى التعرض الى مفهوم المصداقية وليس لنا االن الوقت لتحليل ول

 . مجاال لذلك لكن هذا ال يمنعنا من طرح المسألة على االقل
 

فالمصداقية تطرح بالنسبة للواقع وهو المقياس الوحيد الذي يحدد مصداقية منهج أو اخر  
ومن هذا الباب يعتبر المنهج الكمي أآثر مصداقية من المنهج الوصفي النه يقترب أآثر من الواقع 

ال تزال غير دقيقة رغم تطورها الهام في العقود األخيرة لكن وفي آل الحاالت ال ولو أن االدوات 
فهو يحاول حسب االدوات المتاحة، قيس الظواهر بكل . يمكن ان يكون الوصف ادق من التكميم 

 . دقة ويربط بينها وبالتالي يأخذ بعين اإلعتبار تعقيدات الواقع الجغرافي
 

سبة لالشكالية والهدف المرسوم للدراسة والبحث وهو طرح آما ان المصداقية تطرح بالن 
تخضع له آل المناهج وال يخص الكمي فقط منها ويتمثل في مدى المالئمة بين الهدف والوسيلة، 

 ...بين المنطلق والنتيجة
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والواقع متعدد الجوانب والزاويا والمستويات فال يمكن معرفته وتحليله بإستعمال منهج  
فالمنهج الكمي يمّكننا من تحديد الظواهر ودراستها بكل دقة .  اليه من زاوية واحدة واحد او النظر

لكنه يعجز أحيانا امام تعقد وتشّعب الواقع او نوعية بعض الظواهر آما هو الشأن بالنسبة للبعد 
مار فكيف نحدد تأثير اإلستع. التاريخي او الثقافي واثرهما مثال في تحديد مالمح منطقة او قطر ما 

مثال وبكل دقة او مكانة العقلية والمعتقدات في التطور اإلقتصادي او مدى اثر العامل السياسي 
واإليديولوجي في التنظيم المجالي فكّل الظواهر الجغرافية حتى وإن نجحنا في قيس عدة عناصر 

 . منها وعدد هام من خاصياتها
 

ا وانما يكملها ويتكامل معها ينجح حيث فالمنهج الكّمي اليعّوض المناهج األخرى وال ينفيه  
تخفق هي األخرى ويعجز حيث تتألق في مواضع أخرى فكل المناهج لها مكانها في التحليل 
والحقل المعرفي واليمكن اإلستغناء عن منهج او أخر ويستحسن تعدد المناهج لدراسة الظاهرة 

د المناهج والمقاربات تتوضح الرؤيا الواحدة الن الواقع والحقيقة بدورهما متعددي الجوانب وبتعد
 . أآثر ونلم بكل ابعاد الواقع المتشعب

 
 

 عمــر بالهـــادي          
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