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فكرة فى المنهج الجغرافى
اأ.د. جودة الرتكمانى

ق�سم اجلغرافيا، كلية الآداب، جامعة القاهرة  

ي�سار فى اللغة اإىل املنهج كلفظ لغوى حتت لفظ َنَهَج والذى 

يعنى تتابع، واأي�سا لفظ املنهج يعنى فعاًل بدل اأن يكون ا�سمًا 

اإىل  )اإ�سارة  �سلكه  واأي�سا  واأبان،  ح  و�سّ مبعنى:  اإليه  وي�سار 

اأبان الطريق اأى و�سحه، واملنهج واملنهاج:  الطريق( ولذلك 

فاإن  امل�سمار  هذا  وفى  مناهج.  وجمعه  الوا�سح  الطريق 

باملادى  ويق�سد  واملعنوى،  املادى  اللفظ  يعنى  قد  الطريق 

ال�سخ�ص  يتبعها  طريقة  باملعنوى  ويق�سد  ال�سري،  طريق 

اللغات الأجنبية ي�سري لفظ  للو�سول لهدف فى نهايته، وفى 

لتناول  طريقة  تعنى  لفظية  دللة  اإىل   Approach املنهج 

امل�سكلة.

اإذن فاإن املنهج طريقة اأو و�سيلة يتبعها الباحث اجلغرافى 

اجلوانب  فى  مفيدة  نتائج  اإىل  يو�سله  لكى  درا�سته  فى 

امللمح  اأو  الظاهرة  من  النتفاع  ميكن  بحيث  الإيجابية 

اجلغرافى فى اجلوانب الب�سرية املختلفة.

تعددت  فاإنه  اجلغرافى  الفكر  جمال  فى  للتو�سع  ونظًرا 

املناهج املتبعة فى الدرا�سة، واأ�سبح كل باحث يطبق منهجًا اأو 

اأكرث فى درا�سته لكى ي�سل من خالله اإىل اأهدافه، واإىل نتائج 

متوقعة، اأو نتائج تنفى ما يتوقعه وما افرت�سه فى فر�سيات 

البحث فى بداية الدرا�سة وياأخذ بنتائج الفر�سيات البديلة 

ومن هنا يكون قد و�سل اإىل نتيجة مر�سية فى بحثه، تكون 

ليتخذوا  القرار  ل�سناع  اأو  الآخرين،  للدار�سني  اإما  مفيدة 

اجلغرافية  امل�سكلة  ومعاجلة  تطبيق  اإمكانية  من  يرونه  ما 

ومواجهتها اأو حتقيق ال�ستفادة الب�سرية من نتائج الدرا�سة 

فى جوانبها النفعية.

وميكن عر�ض بع�ض من هذه النماذج التى ت�ستخدم فى 

الدرا�سة اجلغرافية على �سبيل الذكر والتى منها :

- املنهج الإقليمى ي�ستخدم فى التحليل والت�سنيف املكانى.

فى  ي�ستخدم  غالبا  املكانى(  )التحليل  التحليلى  املنهج   -

الدرا�سات الطبيعية والقت�سادية.

فروع  غالبية  فى  ي�ستخدم  التطبيقى  اأو  النفعى  املنهج   -

اجلغرافيا.

الدرا�سات  فى  الغالب  فى  وي�ستخدم  ال�سلوكى  املنهج   -

ال�سكانية والعمرانية والقت�سادية.

لتاأ�سيل الظاهرات الطبيعية  التاريخى ي�ستخدم  - املنهج 

والعمران القدمي.

- منهج النظم  وغالبا ي�ستخدم فى الدرا�سات البيئية.

- منهج درا�سة حالة وي�ستخدم لظاهرة حمددة اأو مفردة 

اأو عدد قليل منها فى مكان واحد على م�ساحة �سغرية.

وكنا  التحليلى،  املنهج  وليكن  واحدًا  منهجًا  اأخذنا  واإذا 

ب�سدد درا�سة ظاهرة اأو ملمح جيومورفولوجى مثل ال�سواطئ 

اأو  حميط  اأو  لبحر  بحرية  منطقة  �ساحل  على   Beaches
خليج كبري فاإن املنهج التحليلى �سوف يكون من اأن�سب املناهج 

�سواطئ  لها  تتعر�ص  التى  وامل�سكالت  ال�سواطئ  لدرا�سة 

املنطقة.

الركن  �سواحل  وليكن  املواقع  اختيار  يتم  وبداية   )1(

الدرا�سة:  عنوان  وتكون  ال�سوي�ص  خلليج  ال�سرقى  ال�سماىل 

خلليج  ال�سرقى  ال�سماىل  الركن  �سواطئ  جيومورفولوجية 

ال�سوي�ص، وهنا يتم حتديد النطاق من راأ�ص ..... اإىل راأ�ص 

.... وهكذا ُيحدد نطاق �سواطئ منطقة الدرا�سة.

)2( يتم جتميع اخلرائط الأر�سية مبقيا�ص ر�سم     

1 / 50000، وخرائط خطوط الأعماق  اأو   100000 / 1 

معرفة  من  نتمكن  حتى  الربيطانية  البحرية  انتجتها  والتى 

اأمام ال�سواطئ  ظروف القاع والأعماق وح�ساب النحدارات 

)خرائط  اجليولوجية  اخلريطة  اإىل  بالإ�سافة  املدرو�سة، 

ال�ساحلية  500000/1( ملعرفة �سخور املنطقة  �سركة كونكو 

واأنواعها ومالمح البنية اجليولوجية للمنطقة ال�ساحلية.

الإح�ساءات  وكل  املنطقة  عن  كتب  ما  كل  جمع  يتم   )3(

خا�سة باأحوال املد واجلزر من اجلداول التى اأعدتها وطبعتها 

البحرية الربيطانية )وهى 3 جملدات ل�سواحل قارات العامل 

كلها( اأو من املوانئ الواقعة فى املنطقة اأو القريبة منها.

بدًءا  وذلك  امليدانية  الدرا�سة  اإجراء  بعد ذلك  ياأتى   )4(

باأحوال  واجلزر  املد  اأحوال  لرتباط  العربى  ال�سهر  اأول  من 

ال�سهر  من  يوم   30 خالل  يوميًا  ونهارًا  لياًل  ومواقعه  القمر 

العربى، وموقع القمر مع ال�سم�ص.

فى  مرتني  ال�ساطئ  مل�سح  حمطات  مواقع  و�سع  يتم   )5(

بداية  فى  ذلك  قيا�ص  اأو  اأ�سهر،  عدة  ملدة  يوميًا  اأو  اليوم، 

ال�سهر العربى وفى منت�سفه ملدة �سنة اأو �سنتان متتالية.
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ال�ساطئ  اأجزاء  ارتفاعات  القيم:  حتويل  يتم   )6(

ال�ساطئ  ردم  ملعرفة  رمال  وكميات  اأحجام  اإىل  وانحداراته 

فى  الرمال  واأحجام  كميات  بني  الفروق  خالل  من  نحته  اأو 

كل مرة.

قطاع  كل  ومطابقة  القطاعات  هذه  ر�سم  خالل  من   )7(

ال�سابقة  الفرتة  فى  م�سحه  مت  والذى  ال�سابق  القطاع  مع 

الإر�ساب  وموا�سع  ال�ساطئ  نحت  ومواقع  الفروق،  يت�سح 

قطاع  �سكل  فى  التغري  معرفة  ومن هنا ميكن  ال�ساطئ  على 

اأو   Berm م�سطح  وجود  حيث  من  عنا�سره  وفى  ال�ساطئ، 

عدم وجوده، وموقع امل�سطح فوق القطاع.

تطور  نظريات  مع  مر�سوم  قطاع  كل  مطابقة  من   )8(

قطاع ال�ساطئ ميكن حتديد املراحل التطورية التى مرت بها 

�سواطئ منطقة الدرا�سة.

ملعرفة  ال�ساطئية  للروا�سب  عينات  جتميع  ميكن   )9(

الن�سيج.

تدر�ص ال�سواطئ الزلطية باملنطقة من حيث قيا�ص   )10(

حبيبات  �سكل  وخ�سائ�ص  القطاع،  وطول  وانحدار  ات�ساع 

و�سقل  وت�سكيل  نحت  عمليات  من  له  تتعر�ص  وما  الزلط 

احلبيبات.

ميكن الربط بني العوامل البحرية: العمق، وملوحة   )11(

املياه كل �سهر، والتيارات البحرية، واأحوال املد واجلزر فى 

كل �سهر وبني كميات النحت وكميات الإر�ساب على ال�سواطئ 

الرملية وتف�سري دور العمليات البحرية فى الإ�سهام فى دورة 

ومراحل تطور القطاع ال�ساطئ.

نتائج جيدة  اإىل  اأو�سلنا  قد  التحليلى  املنهج  يكون  وهكذا 

تغري  وامل�سئولة عن  �سعفها  اأو  العوامل  قوة  واإظهار  ودقيقة، 

القيا�سات  بيانات  ال�ساطئى من خالل حتليل  القطاع  ودورة 

امليدانية وتلك امل�سجلة فى جداول من�سورة، والتحليل املعملى 

للروا�سب وعمل عالقات ومتو�سطات وارتباطات اإح�سائية.
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