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Abstract: 

 
 The philosophy of geography is based on the way in which 
phenomena are distributed on the surface of the earth and the 
relationships that define that distribution and the spatial patterns 
that result from it, and that the topic of comprehensive development 
is not suitable for its total study except geography, which is 
characterized by a comprehensive approach as an applied science 
that has a role in studying the foundations of development, And 
show the relationship between development and planning as a goal 
and a means, and between geography and planning, as they meet in 
the field of regional planning. Hence, the aim of the research came to 
shed light on the relationship between geography and development, 
in order to highlight the importance of this science and its vital role 
in studying the subject of development in an attempt to approach 
the applied geographical concept of development, and the 
importance of research lies in identifying the spatial dimensions of 
the distribution of geographical phenomena, especially what Relating 
to it on the subject of development, the research structure included 
three topics, as the first topic dealt with the concept of development 
and its measures, and the second topic dealt with the relationship 
between development, planning and geography, and the third topic 
discussed distinctive models of development, and at the end of the 
research came the conclusion. 
Key words: Applied Geography, Geographical Thought, Development 
Geography. 
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ي " جغرافية التنمية اإل
 
ي الفكر الجغراف

 
ي ف

 "أتجاه التطبيق 
ً
 نموذجا

 
 3 وسام عبدهللا جاسم

 4 مير رزوقحيدر عبد ال 

 
 الملخص

ي تتوزع فيهإ إلظوإهر عىل سطح إألرض 
تقوم فلسفة علم إلجغرإفية عىل إلكيفية إلت 

ي تحدد ذلك إلتوزي    ع ومإ ينتج عنهإ من أنمإط مكإنية، وأن موضوع إلتنمية 
وإلعالقإت إلت 

ز بمنهج شإمل كعلم ؤإل إلشإملة إل يصلح لدرإستهإ درإسة كلية  علم إلجغرإفية إلذي يتمي 

ي در 
ي له دور فز

ز كل من إلتنمية وإلتخطيط   ،إسة أسس إلتنميةتطبيق  وإظهإر إلعالقة بي 

ز إلجغرإفية وإلتخطيط ،كهدف و وسيلة ي مجإل إلتخطيط إؤلقليمي  ،وبي 
 ،ؤذ يلتقيإن فز

ز علم إلجغرإفية  ،وإلتنمية ومن هنإ جإء إلهدف من إلبحث ؤللقإء إلضوء عىل إلعالقة بي 

ي محإولة  جل ؤبرإز أهمية هذإ إلعلم ودوره إلحيويأمن 
ي درإسة موضوع إلتنمية فز

فز

ي إلتعرف عىل 
ي للتنمية، وتكمن أهمية إلبحث فز

ي إلتطبيق 
إب من إلمفهوم إلجغرإفز لالقي 

إلظإهرإت إلجغرإفية خإصة مإ يتعلق منهإ بموضوع إلتنمية،  إألبعإد إلمكإنية لتوزي    ع

ية ومقإييسهإ مفهوم إلتنم إألولوتضمنت هيكلية إلبحث ثالث مبإحث، ؤذ تنإول إلمبحث 

ز إلتنمية وإلتخطيط وإلجغرإفية ي إلعالقة بي 
ونإقش إلمبحث  ،، وعإلج إلمبحث إلثإنز

ي نهإية إلبحث جإءت إلخإتمة
ة للتنمية، وفز ز  .إلثإلث نمإذج ممي 

، جغرإفية إلتنميةالكلمات المفتاحية ي
 .: إلجغرإفية إلتطبيقية، إلفكر إلجغرإفز

 

 المقدمة: 

ي تؤكد إلجغرإفية إلحديثة  
ويعطي  ،عندمإ تنتهي مهمة أي علم متخصص ،جدوى وفإعلية ونجإح إجتهإدهإ إلجغرإفز

ي هذإ إلعإلم
ي إلمتخصص فز

ي توصل ؤليهإ إألدإء إلوظيقز
ي من  ؤذ تبدأ ،خالصة إلنتيجة إلت 

إهتمإمإت إإلجتهإد إلجغرإفز
ز إلنتإئج كيب إلمؤلف بي  نتإئج ؤىل لعلوم نقطة إنطالق وتوثب ؤذ تتخذ من نتإئج هذه إ، خالل إلقدرة عىل إلتحليل وإلي 

ي إلحديث ،جديدة ومفيدة لحسإب إلحيإة
ي بكل مرونة وموضوعية  وإلفكر إلجغرإفز

حريص عىل توجيه إإلجتهإد إلجغرإفز
  ،وعن إلتفإعل إلدينإميكي بينهمإ ،وعن إلنإس درإسة متكإفئة ومتوإزنة ومتكإملة عن إألرضؤىل 

 
إعإ ز ز  إني  لحق إلحيإة وتإمي 

ي إلمكإن وجودهإ 
ي  ،فز

م بتطوي    ع إإلجتهإد إلجغرإفز ز ومن إلمؤكد أن علم إلجغرإفية إلمعإرصة قد سإر عىل نفس إلدرب وإلي 
ي إلمعإرص وفلسفته إلوإقعية

وكإن سبيله  ،وهو يطلق إلعنإن لكل ؤضإفة تجدد ولكل أبدإع يجود ،ؤلرإدة إلفكر إلجغرإفز
ة ي إلتخصضي إألفضل إلذي يزج بإلخير

ي  إألدإء إلجغرإفز
ي مجإإلت إلعمل إلتطبيق 

وهو يضيف  ،إلجغرإفية ويوظفهإ فز
وكيف يطإوع إلفكر إلذي يعمل  ،وهذإ معنإه أن علم إلجغرإفية يعرف كيف يطوع نفسه ،إإلنجإزإت إلمجددة إلمفيدة

ي إلمعإرص ،لحسإبه
إفية و وضع أهدإف إلجغر  ،فقد إستجإب ؤلرإدة إلتغيي  وإلتحول إلذي إنته ؤليهإ إلفكر إلجغرإفز

ي كل مكإن  ،موضع إلتنفيذ
ي إلذي تود أن تنترص إلجغرإفية فيه ؤلرإدة إلحيإة إألفضل فز

ي إلتطبيق 
من خالل إلبحث إلجغرإفز

ي إلحديث وخدمت أهدإفه .عىل إألرض
ي طإوعت فلسفة إلفكر إلجغرإفز

 ،نستخلص ممإ تقدم أن إلجغرإفية إلحديثة إلت 
ة إلجغرإفية وإلبحث إلموضوعي  ي خدمة إلحيإة قد وضعت إلخير
ي طإوعت فلسفة إلفكر  ،فز

أمإ إلجغرإفية إلمعإرصة إلت 
ي أهدإفه

ي إلمعإرص وخدمت إلتجديد وإلتطوير فز
ي  ،إلجغرإفز

ي فز
ي إلتطبيق 

ة إلجغرإفية وإلبحث إلجغرإفز قد وضعت إلخير
ز أحوإل إلحيإة ؤىل ليهإ إلجغرإفية إلحديثة ؤوإن هذإ بكل إؤليجإز هو جوهر إلتحول من أهدإف سعت  ،خدمة تحسي 

ي إلوقت إلحإرصز 
 .(456 -459: 9999.إلشإمي |) أهدإف تحققهإ إلجغرإفية إلمعإرصة فز
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ي إلحديث أن يكون
ي كمإ أرإد له إلفكر إلجغرإفز

ة إلبحث إلجغرإفز ي إلذي حدد مسي 
قد أضإف إلتقييم  أن إإلجتهإد إلجغرإفز

ي 
ي وصوإل من إجل ص ،إلتوزي    ع وإلتعليل وإلربطؤىل  إلجغرإفز

لكي يطإوع إلعمل  ،أهدإفهؤىل يإغة وتكإمل إلبحث إلجغرإفز
ي إلعمىلي 

ي نقطة تحول أصبحومن إلجإئز أن  ،فيسإير ويجإوب حإجة إلعرص ،إلجغرإفز
حيث حمل إلفكر  ،إلتقييم إلجغرإفز

ي إلمعإرص مسؤولية فلسفة ومنطق
ي من جمود يبدأ من عندهإ إألمل لكي يتحول إلعمل إلجغ ،ومهمة متجددة إلجغرإفز

رإفز
ي حقل  ،مرونة إلتطبيقؤىل إلنظرية 

ز فز ز إلعإملي  إف عىل إلجغرإفيي  ي إن ددىلي ستإمب إلذي كإن يتوىل إؤلشر
ومإ من شك فز

يطإنية لالستغالل ي إلير
ي مصلحة مسح إألرإصز

قد حقق هذه إإلستجإبة  ،إلمسح وإلدرإسة لحسإب إستخدإم إألرض فز
ي إلعمل لكي يبدأ إلتطبيق إلعمىلي لإلض ،بإلفعل

ي فز
ي توخت حسن إستخدإم إلتقييم إلجغرإفز

إلبحث أو إفة إلجديدة إلت 
ي 
ي إلمعإرص أدى  ،إلجغرإفز

ي يبدأ به إلفكر إلجغرإفز
يؤىل وهذإ إتجإه حقيق  ي إلتصوري إلتفسي 

 ،ؤنهإء مرحلة إلوصف إلجغرإفز
. ؤىل  ي إلتقويمي )إلشإمي ي إلتصوري إلتفسي 

 (.489-488: 9999مرحلة إلوصف إلجغرإفز
ي بحت

ومع ذلك فنظرإ إلن سطح إألرض ومإ عليه من ظإهرإت مختلفة  ،ربمإ من صعوبة إعتبإر إلتنمية موضوع جغرإفز
إ  ،هو ميدإن درإسة علم إلجغرإفية ،مكإنيإ وزمإنيإ ء إلثإبت إلوحيد عىل هذإ إلسطح سوإء أكإن تغي  ي

وإلن إلتغي  هو إلشر
ي إلذي يحتوي إل

ز إلجغرإفز إ مإديإ ُيلم بعنإرص هذه إلظإهرةأو ظإهرة إلجغرإفية مكإنيإ يطرأ عىل إلحي  فأن لعلم  ،تغي 
ي عملية إلتنمية

 .إلجغرإفية دوره إلمهم فز
ي إألسئلة إآلتية :مشكلة البحث

 :تتمثل مشكلة إلبحث فز

ي ؟ -9
ي إلفكر إلجغرإفز

 هل تعد جغرإفية إلتنمية من إإلتجإهإت إلتطبيقية فز
ز إلتنمية وإلج -2  غرإفية ؟هل توجد عالقة بي 
 مإ هو مفهوم جغرإفية إلتنمية ومإ هي مقإيسهإ ؟ -3

ي : فرضية إلبحث
 :يمكن صيإغة فرضية إلبحث كإألن 

ة إلجغرإفية  -9 ي إذ وضعت إلخير
ي إلفكر إلجغرإفز

تعد جغرإفية جغرإفية إلتنمية من إإلتجإهإت إلتطبيقية إلحديثة فز
ز أحوإل  ي خدمة تحسي 

ي فز
ي إلتطبيق 

 .إلحيإةوإلبحث إلجغرإفز
ز كل من إلتنمية وإلجغرإفية -2 علم ؤإل إلن موضوع إلتنمية إلشإملة إل يصلح لدرإستهإ درإسة كلية  ،توجد عالقة وثيقة بي 

ي 
ز بمنهج شإمل كعلم تطبيق   .إلجغرإفية إلذي يتمي 

ء عىل عن طريق توضيح مفهوم إلتنمية وإلقإء إلضو  Geography Developmentيمكن تعريف جغرإفية إلتنمية  -3
ي درإستهإ درإسة شإملة وإدرإكهإ ؤدرإكإ كليإ من  ،مقإييسهإ وإبعإدهإ من نإحية

وعىل إهمية إإلعتمإد عىل علم إلجغرإفية فز
 .نإحية ثإنية

ز علم إلجغرإفية من نإحية وإلتنمية من نإحية إخرىؤىل يهدف إلبحث  :هدف البحث من  ،إلقإء إلضوء عىل إلعالقة بي 
ي لهإ

إب من إلمفهوم إلجغرإفز ي محإولة لالقي 
ي درإسة موضوع إلتنمية فز

 .إجل أبرإز إهمية هذإ إلعلم ودوره إلحيوي فز
ي إلتعرف عىل إألبعإد إلمكإنية لتوزي    ع إلظإهرإت إلجغرإفية خإصة مإ يتعلق منهإ  :أهمية البحث

تكمن أهمية إلبحث فز
 بموضوع إلتنمية. 
مفهوم إلتنمية ومقإييسهإ ، وعإلج  إألولية إلبحث ثالث مبإحث ، تنإول إلمبحث تضمنت هيكل :هيكلية البحث

ز إلتنمية وإلتخطيط وإلجغرإفية ي إلعالقة بي 
ي نهإية  ،إلمبحث إلثإنز

ة للتنمية ، وفز ز ونإقش إلمبحث إلثإلث نمإذج ممي 
  .إلبحث جإءت إلخإتمة

 
 )مفهوم التنمية ومقاييسها( الولالمبحث 

 
ا
  التنمية مفهوم :أول

ز عىل مفهوم إلتنمية ز مختلف إلبإحثي  ي بدأت إقتصإدية فإجتمإعية ،هنإك إتفإق عإم عىل عدم وجود إتفإق تإم بي 
 ،إلت 

إت إلمتعلقة ؤىل إستخدم إلمفهوم لإلشإرة  فمثال ،ت مفهومإ شإمالأصبحوإنتهت بأن  ز مزي    ج من إلخصإئص وإلممي 
ولذلك  ، Modernizationإلتحديث أو  ، Social Welfareإلرفإه إإلجتمإعي أو  ، Economic Growthبإلنمو إإلقتصإدي 

ي ضوء تعدد مفإهيمهإ من أصبحؤذ  ،مجإل إخرؤىل تتفإوت مقإيس إلتنمية من مجإل بحث علمي 
ت إلتنمية تعرف فز

 (.97 :9987 .إلمقإييس إلدإلة عليهإ أكير من تعريفهإ بوإسطة تعريفإتهإ )عبد إلعإل
وتكإملهإ  ،Comprehensivenessوإإلتفإق عىل شموليتهإ  ،تإم عىل مفهوم إلتنمية لم يحدث حت  إإلنإن إإلتفإق إل
integration ،  ي أدب إلتنمية أصبحقد

  ،فلم تعد إلتنمية إإلقتصإدية مسإوية للتنمية إلكلية للمجتمع ،موضوعإ متكررإ فز
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ي يشي   وإذإ كإن إلبعض يركز  ،أنهإ جزء وإحد فقط من إلتنمية إلعإمة تغي  كمي فإن معظم ؤىل عىل أنهإ مصطلح نستر
ز  ي تشمل أكير من مجرد إلنمو إإلقتصإديأصبحإلبإحثي 

ز لشمولية إلتنمية إلت  فإلتنمية هي إلنمو إإلقتصإدي ، وإ مدركي 
ي إلمستويإت إإلجتمإعية وإإلقتصإدية

ن بتغي  نوعي فز
ز إلمجتمع وإإلقتصإد يحول دون  ،إلمقي  إبط إلوثيق بي 

إلن إلي 
ي إأل  ،إقتصإدية بصورة منفصلةأو نجإح تنمية إجتمإعية 

إبطة يؤثر كل منهإ فز أثر ويتخر  ألنهإ حصيلة عوإمل متعددة ومي 
ي إلموإرد  ،به

هذه إلزيإدة عىل مستويإت معيشة أثر ولكن إإلهم هو  ،إؤلنتإجأو فليس إلمهم إلزيإدة فز
 (.95 :2199لسكإن)عبدإلعإل. إ

وة ي إإلنتإج وترإكم إلير
وهنإ يجري إلبحث عن   ،فإلغإية هي رفإهية إلمجتمع ،وسيلة من إجل غإيةؤإل مإ هو  ،إن إلتوسع فز

ز عىل إلتحليالت وإلخطط إؤلنمإئية كي 
ز إلوسيلة وإلغإية عير إلي  ية  ،كيفية إلربط بي  وبذلك يكون تعريف إلتنمية إلبشر

ز مستوى إلصحة وإلمعرفة بأنهإ عملي ي مستوى مإ حققوه   ،ة توسيع إلخيإرإت إلمتإحة أمإم إلنإس مثل تحسي 
كمإ يعتز

ي مجإإلت إلعمل  أي إنتفإع إلنإس بقدرإتهم ،من رفإهية 
 (.68 :9984 إلتمتع بوقت إلفرإغ )هإريسون. أو إلمكتسبة فز

ي دولة مإ حول موضوعإت ث
 ،Unemploymentوإلبطإلة  ،povertyإلفقر :الث هي وتدور إألسئلة إلمطروحة عن إلتنمية فز

ي أنهإ شهدت تنميةأو فؤذإ تنإقصت هذه إلثالثية  ، Inequalityوإلالمسإوإة 
ي دولة مإ فؤن ذلك يعتز

 ،أي من مكونإتهإ فز
ز  ،فؤنه من إلغريب إن ندعو مإ نتج بإلتنمية ،إكير من هذه إلموضوعإت تدهورإأو وإمإ إذإ إزدإد وإحد  وهنإك فرق بي 

إمإ إلتخلف فيقصد به إؤلنسإن إلذي يمتلك إلموإرد  ،عدم إلحصول عليهإأو فإلفقر هو إنعدإم إلموإرد  ،إلفقر وإلتخلف
ي إلدول إلمتقدمة  ،إستثمإرهإأو ولكنه إل يمتلك إلقدرة عىل إستغاللهإ 

ز إلتنمية فز وإلنإمية  Developedوإن إلفرق بي 
Developing،  ي إألو

ي إلدول يكمن فز
ي هيئت وإعدت لتقبل إلتجديدإت إألوىلضإع وإلمؤسسإت فز

بينمإ  Innovations إلت 
 . ي طريق إلتنمية )خي 

ي إلثإنية من وجود عوإئق مزمنة ومتوطنة تقف فز
 .(9991:64تعإنز

ي ترسيخ حإلة إلتخلف وعدم موإكبة إلتطورإت إلعإل
إ فز ي دورإ كبي  ي وطننإ إلعرنر

ي مجإل لعبت إلسيطرة إإلستعمإرية فز
مية فز

ي وصل أليهإ ؤىل وهذإ مإ أدى  ،إلمعرفة إلتقنية
ز مرإحل إلتنمية إلت  قصور إلتنمية بكل أشكإلهإ وجعل هنإك بونإ وإسعإ بي 

 ،وإلتخلف إلذي ولده إإلستعمإر إنعكس سإلبإ عىل إلحيإة إلسيإسية وإلثقإفية وإإلقتصإدية للبلدإن إلعربية ،إلعإلم
ي إلتعليم  ،إس وللنإسوتتحقق إلتنمية بوإسطة إلن

ي قدرإت إلبشر سوإء فز
أو إلصحة أو وتنمية إلنإس معنإهإ إإلستثمإر فز

ي إلدول إلمتقدمة يقوم عىل إلمعلومإت وإلمعرفة، إلمهإرإت
وعىل مإ يبدو فقد كإن  ()مجتمع إلمعرفة ،فإإلقتصإد إلقإئم فز

ية عىل إإلهتمإم فقط بإألبعإد إلتكنولوجية  ي مجإإلت إلتنمية إلبشر
ر إلمسوغ لهذإ إإلستبدإل هو تجنب إإلقتصإر فز إلمير

وإإلقتصإدية وإلحث عىل توسيع دإئرة إإلهتمإم لتشمل أبعإد إخرى إجتمإعية وأخالقية وسيإسية يتضمنهإ مجتمع 
ي إلمجإإلت إلمعرفة إلذي يعم فيه إإل 

نتشإر وإلتشإرك وإلتبإدل وإإلستخدإم إلوإسع للمعلومإت وللمعرفة وإستخدإمهإ فز
ورية لهإ )إلدإوي.  ية من إجل خلق وتطبيق إلمعإرف إلرصز  .(99-98: 2192إلمختلفة للتنمية إلبشر

وإلتنمية  ،إلنطإق عإدإل وإلتنمية من إجل إلنإس معنإهإ كفإلة توزي    ع ثمإر إلنمو إإلقتصإدي إلذي يحققونه توزيعإ وإسع
ز نوعي إلطإر إلحيإة إؤلنسإنية  ،بوإسطة إلنإس أي ؤعطإء كل فرد فرصته للمشإركة فيهإ ي تحسي 

وبذلك فإلتنمية تعتز
ة مثل إلفقر  .(9: 9979)روبموريس.  وع نفسه قد إوجد تحديإت كبي  وعإ للتحديإت وهذإ إلمشر إن إلتنمية تجسد مشر

ي وإإلمية وإلتلوث وإعبإء إلتق ز  ،دم إلتكنولوجر ي دعإ خطط إلتنمية إن تبحث عن صيغة توإزن مإ بي 
إيد إلسكإنز ز وإن إلي 

وبمإ إن هذه إلموإرد إلمتإحة غي  مستجيبة لمتطلبإت إإلستهالك  ،إإلنفجإرإت إلديموغرإفية وإلموإرد إلطبيعية إلمتيشة
ي وتبإين توزيعهإ

ضغطإ جإئرإ عىل إلبيئة تمخض عنه خلل فأن مشإري    ع إلتنمية أخذت تضغط  ،نتيجة للنمو إلسكإنز
ي  ،بمكونإت إلبيئة إلطبيعية

ومن هنإ برز مفهوم إلتنمية إلمستدإمة  ،فظهرت إلكوإرث إلبيئية إلمتمثلة بإلتلوث إلبيت 
ي لمفهوم إلتنمية بشكل عإم

ي  ،إلذي يعد إلوريث للتطور إلذي حطز ي تلتر
وتعرف إلتنمية إلمستدإمة بأنهإ إلتنمية إلت 

ي تلبية إحتيإجإتهمحإجإت إل
أنهإ عملية  ،أنهإ تنمية بدون دمإر ،جيل إلحإرصز دون إلمسإس بقدرة إألجيإل إلقإدمة فز

ي إستغالل إلموإرد وإستخدإم إلتقنية إلنظيفة وبشكل متنإسق يحدث إلتوإزن 
تبديل للنمط إلسإئد للنشإط إلتنموي فز

ز إلزيإدة إلسكإنية من جهة وتلبية حإجإت إألجيإل إلبشر  ية  ،ية إلحإلية وإلمستقبلية عىل حد سوإءبي  وإن إلتنمية إلبشر
ي صإلح إلفقرإء وإلطبيعة

ي صإلح إلمرأة ،وتوفر فرص عمل ،إلمستدإمة هي تنمية فز
أنهإ تشدد عىل إلنمو إلذي يولد  ،وفز

ز إلنإس وتحقق إلعدإلة فيمإ بينهم ،فرص عمل جديدة ويحإفظ عىل إلبيئة من ضمن  وهذه ،وهي تنمية تزيد من تمكي 
إؤلعالن من خالله عن ثمإنية إهدإف يلزم تحقيقهإ  ، إذ تم2111أهدإف إلمؤتمر إلذي عقدته إألمم إلمتحدة سنة 

ية وهذه إألهدإف هي  ،2195بحلول  ز  ،إلقضإء عىل إلفقر إلمدقع وعىل إلجوع :من إجل إلتقدم بإلتنمية إلبشر تأمي 
ي للجميع

ز  ،إلتعليم إإلبتدإن  ز وإستقاللية إلنسإءتطوير إلمسإوإة بي  ز صحة إألم ،تخفيض وفيإت إلرضع ،إلجنسي   ،تحسي 
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وس نقص إلمنإعة ز إستدإمة إلموإرد إلبيئية ،مكإفحة في  إكة من إجل إلتنمية ،تأمي  للوقوف عىل إلتفإوتإت  أنشإء إلشر
ية )خوري ي إلعإلم بإلنسبة للتنمية إلبشر

 .(917: 9992.إلصإرخة إلقإئمة فز
 
ً
 :مقاييس التنمية :ثانيا

ز إجتمإعية وإقتصإدية تتفإوت ي ذلك ،وكمية ونوعية ،ومإدية وغي  مإدية ،مقإييس إلتنمية مإ بي 
فقلمإ تتفق  ،وإل عجب فز

إ زمإنيإ  ،فإؤلنسإن إلذي يعد محور إهتمإم هذه إلعلوم ،إلعلوم إؤلنسإنية عىل موإقف فكرية موحدة يعد عنرص متغي 
ي يتفإوت زمإنيإ ومكإنيإ هو إألخر ،ومكإنيإ

ومن ثم تتفإوت إلتنمية تبعإ لذلك من حيث أهميتهإ  ،وهذإ إلتغي  إؤلنسإنز
كمإ تتعد معإيي  قيإس إلتنمية   ،وسكإن بلدإن إلعإلم إلثإلث ،ودرجة إلحإجة أليهإ لدى سكإن إلدول إلمتقدمة من نإحية

ي إلبلد إلوإحد عىل حسإب درجة  ،إخرؤىل  بتعدد خصإئص إلتنمية ومقومإتهإ ومعوقإتهإ من بلد
بمثل مإ قد تتعدد فز

إت ،إلتنمية إلمتطلبة  ،وفيمإ يتعلق بمقإييس إلتنمية فهنإك إرب  ع قضإيإ مهمة لوضع مؤشر للتنمية هي )إختيإر إلمتغي 
إت خدإم إلتحليل وبإست (وفإئدة هذإ إلمؤشر وجدوى إستخدإمه ،ووسيلة إيجإد مؤشر مركب ،وتقدير أهمية هذه إلمتغي 

ي 
( لهذه إلقضإيإ أوجدت وإحدإ من إلمقإييس إلمتعدد إؤلبعإد للتنمية إإلقتصإدية إؤلحصإن  ولقد أدى  ،)إلتحليل إلعإمىلي

ي وإلبعد إلخإص بعالقإت إلدخل وإلبعد |) أيجإد أربعة أبعإد للتنمية هي ؤىل هذإ إلتحليل 
ي وإلبعد إلديمغرإفز

إلبعد إلتقتز
ى وإلدول إلصغرىإلخإص بإلعالقإت إلخإر  إت  ،(جية إلدول إلكير ح بإحثون من مختلف إلنظم إلعلمية مؤشر فيمإ إقي 

ولكنه يهمل بشدة إلعديد  ،إتفقوإ عىل إن متغي  إلنإتج إلقومي لكل شخص هو متغي  منإسب وكإف لالستخدإم ،للتنمية
 .  .(65-64: 9991من جوإنب إلتنمية إلمهمة )خي 

ي وإلمسإوإة لقد وضع كل من دي سوزإ 
ز إلغذإء إلكإفز وبروتر قإئمة بتسع من إلحإجإت إؤلنسإنية إألسإسية ترإوحت بي 

عندمإ نشر كل منهمإ درإسة عن إلتخلف وإلتحديث نقبت عن إألسبإب إلكإمنة ورإء ظإهرة  ،إلسيإسية وإإلجتمإعية
ي إلعإلمإألولومنهإ سببإن  ،إلتخلف

دول تعتير نإمية ومن ثم فإن إي فإن كل إل ،: بسبب عدم وجود مجتمع كإمل فز
ي  ،إإلقل تقدمإ –نقطة عىل طول متصل إلمتقدم أو مقيإس لحإلة إلتنمية يمكن إعتبإره كمكإن 

فهو متصل  :إمإ إلثإنز
ية ي ،إلتنمية يحدد عىل إسإس إلحإجإت إلبشر ي إلنهإية هي هدف ووظيفة إلرفإه إلبشر

وإذإ أردنإ إكتشإف  ،فإلتنمية فز
ز إلتن ي   ،فكمإ إن إلتنمية إل يمكن حرصهإ بإلجإنب إإلقتصإدي ،مية وإلتخلفإلعالقة بي 

كذلك إلتخلف وإلذي قد يأن 
وبمثل مإ نحتإج بذله من جهد للتغلب عىل إلتخلف  ،بإلضد من معتز إلتنمية إل يمكن حرصه بإلجإنب إإلقتصإدي فقط

ية إلمستدإمة ي ؤىل نحتإج  ،إإلقتصإدي لتحقيق إلتنمية إإلقتصإدية وإلشإملة وإلبشر
جهد ممإثل للتغلب عىل إلتخلف فز

ي وإإلجتمإعي  ،إلمجإإلت إإلخرى
ي وإلديتز

ي بأقل خطورة عن إلتخلف إإلقتصإدي وإلسيإسي وإلثقإفز
فليس إلتخلف إلمعرفز

ي 
ي  ،وإلتقإنز

عدم إمتالك إؤلنسإن أو  ،بمعتز عدم توفر بيئة صإلحة للحيإة ،وربمإ يمكن لنإ إيضإ إضإفة إلتخلف إلبيت 
ز هو حإلة فقدإن إلمنإعة إتجإه إلكثي  من إؤلمرإض إلمختلفة  ،رفة صحيحة للبيئةلمع وإلتخلف بحسب بعض إلبإحثي 

وإل تقف هذه إلظإهرة أمإم فقدإن  ،إلمنبعثة من دإخل إلمجتمع نفسهأو إلوإفدة من إلضد إلحضإري  ،وإلمتنوعة
إء وإ وتأسس عوإمل وإسبإب إإلنحطإط  ،لخمول وإلتأخرإلمنإعة بل تتعدإهإ وتقوم بغرز إلكثي  من حإإلت إإلهي 

 . ي نونر
يصف إلبعض إلدولة إلمتخلفة إقتصإديإ إذإ كإن  (.99-98: 9993وإإلنهيإر إإلجتمإعي وإإلقتصإدي وإلحضإري )إلشر

ي إلسكإن ،مسإحتهإ قليالؤىل عدد سكإنهإ منسوبإ 
ي ندرة فز

وإنه  ،مإ يسم بإلخفة إلسكإنيةأو  ،بمعتز إن تلك إلدولة تعإنز
فيمإ يرى آخرين إن إلدولة إلمتخلفة  ،بإؤلمكإن زيإدة إؤلنتإج وبإلتإىلي زيإدة إلدخول إذإ مإ تمكنت من زيإدة إلعنرص إلنإدر

ي رؤوس إألموإل
ي من ندرة فز

ي تعإنز
ي تصدر إلموإد  ،إقتصإديإ هي تلك إلت 

هإ إلدولة إلت  ية وإلغذإئية إألولوبعضهم يعتير
ي لم تستغل موإردهإ بشكل فعإل ؤىل وذهب آخرون  ،لتستورد إلموإد إلمصنعة

أن إلدولة إلمتخلفة إقتصإديإ هي تلك إلت 
ي هذإ إلبلد ممكنة ولكنهإ غي  محققة ،يسمح به إلتقدم إلعلمي إلحإىلي 

ي أن إلتنمية فز
وقد لخص بعض  ،وهو مإ يعتز

ة ي أسبإب مبإشر
ز أسبإب إلتخلف إإلقتصإدي فز يإسية وضعف إؤلنتإج وعدم كفإءته محددإت إلبيئة إلس :منهإ إلبإحثي 

ي وعدم إستخدإم إلتكنولوجيإ إلحديثة وسيإدة إلثقإفة  وإت غي  مستغلة وضعف إلفن إؤلنتإجر
ووجود جزء كبي  من إلير

ة منهإ ،غي  إإلقتصإدية وإرتفإع نسبة إألمية وإلزيإدة إلسكإنية وإلتخلف إإلجتمإعي  إنخفإض متوسط  :وأسبإب غي  مبإشر
إلفردي منه وإنخفإض كمية إؤلنتإج ونوعيته ومحدودية مستوى إلتعليم ووجود ظإهرة عمل إألطفإل دخل إلقومي و 

ي وت
ي كثي  من إلمجإإلتأخر  وإلبطإلة بأنوإعهإ وإؤلنفإق إلبذجز

ي إلحإجة إلمإسة  ،إلمرأة فز
إلتغلب عىل ؤىل وهذإ مإ يعتز

ي برإمج إلتنمية سوإء إلتنمية إإلق
وع فز يةأو إلتنمية إلشإملة وإلمستدإمة أو تصإدية أسبإب إلتخلف قبل إلشر  ،إلتنمية إلبشر
ي مشإري    ع إلتنمية وبرإمجهإؤىل وعدم معإلجتهإ قد تؤدي 

ة فز ة وموإرد ؤىل ممإ يؤدي  ،إنتكإسة كبي  ضيإع جهود كبي 
ريفه عىل ومن خالل مإ تم ذكره عن إلتخلف نستنتج بأنه يختلف عن إلفقر إلذي يمكن تع ،تحتإجهإ إلبلدإن بشكل ملح

ورية أو إنه حإلة ؤنسإنية تتسم بحرمإن مستديم  مزمن من إلموإرد وإؤلمكإنيإت وإإلختيإرإت وإألمن وإلقدرة إلرصز
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وإن  ،لالستمتإع بمستوى معيشة منإسب وإلحقوق إلمدنية وإلثقإفية وإإلقتصإدية وإلسيإسية وإإلجتمإعية إألخرى
ز عؤىل محإربة إلفقر مهمة معقدة تحتإج  كي 

ز مسإهمة عوإمل مختلفة عىل إلصعيدين إلي  ىل إلجوإنب إلمختلفة وتضمي 
ية هي إلوسيلة لمحإربة إلفقر ،إلقومي وإلعإلمي  ط  ،وتعتير إلتنمية إإلقتصإدية وإإلجتمإعية وإلبشر وإلنمو إلمستدإم هو شر

ي عىل مشكلة إلفقر وري للتغلب إلتدريجر إتيجية إلتنمية ،رصز إت إلفقر هي جزء وإن  ،إلذي يمثل إحد أهدإف ؤسي  مؤشر
ي تقييم إلتنمية 

إت إلمستخدمة فز . ) من مجموعة إلمؤشر ي
   (.24-23: 2192إلنجقز

 
ي 
 (العالقة بير  التنمية والتخطيط والجغرافية)  المبحث الثان 

 
ا
  العالقة بير  التنمية والتخطيط :أول
فؤننإ  ،إألوىلفنظرإ إلن إألخي  هو وسيلة تحقيق  ،ن عالقة إلتنمية بإلتخطيط توصف بعالقة إلهدف بأسلوب تحقيقهأ

ؤىل ، Local ولذلك يندرج إلتخطيط من إلمحىلي  ،نجد إن مستويإت إلتخطيط تتفإوت بتفإوت مستويإت إلتنمية
ي إلمرإد تحقيق إلتنمية من خالله ،Nationalإلقومي ؤىل  ،Regionalإإلقليمي 

وإن إلتنمية إؤلقليمية  ،بتدرج إلمدى إلمكإنز
إتت ي إلتغي 

ز  ،وإلتغي  من إهم إهتمإمإت إلجغرإفية ،عتز ز بطريقة مقصودة بهدف تحسي  ي تطرأ عىل حإلة إقليم معي 
إلت 

ية  ،أوضإع حيإة سكإنه ز إجزإئه إلمختلفة وذلك عن  ،Spatial Human Disparitiesوتقليل إلتفإوتإت إلمكإنية إلبشر بي 
ية بكإفة تفصيالتهإ)عبدإلعإل.  ،يةطريق إإلستخدإم إألمثل لموإرده إلطبيعية وإلبشر  ز كفإءة موإرده إلبشر : 2199وتحسي 

26- 35.) 
ي للتخطيط

 
 :الساس الجغراف

ي مؤثر بصورة 
فإلبيئة إلجغرإفية تؤثر بإنشطة إلسكإن  ،بإخرىأو إن إلتخطيط مهمإ كإن نمطه فال بد له من عإمل جغرإفز

إجتمإعية أو عمرإنية أو إقتصإدية أو بل إن مشإكل إإلنسإن سوإء إكإنت سيإسية  ،إلمختلفة وبمنشإته إلعمرإنية إلمتعددة
وإل يمكن إن يكون هنإك تخطيط دون معرفة إلعوإمل  ،إي إل يمكن معإلجتهإ بعيدإ عن إلبيئة ،إل يمكن فصلهإ عن إلبيئة

ية ي إلمظإهر إلبشر
ي كل ذ ،إلجغرإفية إلطبيعية إلمؤثرة فز

ي فز
ي من وإن إلمجإل إلتطبيق 

لك هو إإلقليم إلذي يعد إلطرف إلثإنز
ز وإمكإنإته  ،عنوإن إلتخطيط إإلقليمي  ي إقليم معي 

ز إهدإف إلتخطيط فز إذ إلبد إن يكون هنإك نوع من إلتوإزن بي 
ية حيث تركز جميع إلعمليإت إلتخطيطية بإإلسإس عىل  ، وهذإ إلعنوإن إلذي تسهم فيه إلجغرإفية ،إلطبيعية وإلبشر

ي توفرهإ إلجغرإفية تعد من إوسع دوإئر  ،متوفرة عن إلحإلة إلمطلوب وضع خطة لهإإلمعلومإت إل
وإن إلمعلومإت إلت 

هإ ومإضيهإ إلمعرفة إلمكإنية ي مكإنهإ حإرصز
ي صورة إفضل  ،عن إلظوإهر فز

وإلتخطيط يمثل إعإدة ترتيب تلك إلظوإهر فز
     (.26: 9979ضمن خطط تنفذ )إلزوكه. 

ز إلتخطيط  ي إلتخطيط إإلقليمي  ،وإلجغرإفية عالقة قديمة وقوية إن إلعالقة بي 
إلذي يمثل حلقة  ،تظهر إكير مإ تظهر فز

ز إإلقإليمأو تحقيق تفإعل عضوي وتكإمل حيوي دإخل إإلقليم ؤىل وذلك ألنه يهدف  ،إلوصل بينهمإ ؤىل يؤدي  ،بي 
ز مثإلية إلمسإوإة ووإقع إإلختالف ،Regional Equalityسيإدة مبدأ إلمسإوة إإلقليمية  وذلك  ،إلذي يحإول إن يوإئم بي 

ي بموضوع إلتخطيط ،بهدف ؤعإدة إلتنظيم إلدإخىلي للمكإن
إج إلبحث إلجغرإفز ز فال  ،فإلتخطيط إإلقليمي هو نتإج إمي 

ي ؤىل يمكن تحقيق إلتخطيط إلهإدف 
ي إنشأت إلمظهر إإلرصز

ي سوف  لعإمإ إلتنمية بدون فهم إلعوإمل إلجغرإفية إلت 
وإلت 

   (.99: 9977.تظل تؤثر فيه عىل إلدوإم )إلصقإر
هإ من عمليإت من عمليإت إلتخطيط ؤذ يتم من خاللهإ ربط  ،تعد عملية إستخدإم إإلرض عملية معقدة مقإرنة بغي 

ز مع تقييم وتوقع مسبق للحإجإت إلمستقب  ،ليةودمج إلمعطيإت إلطبيعية وإإلجتمإعية وإإلقتصإدية إلستخدإم معي 
ي جوهره ليس 

ز إإلستخدإمإت إلمتنإفسة وإلمختلفةؤإل فتخطيط إستخدإم إإلرض فز  توزي    ع صحيح ومتوإزن لألرض بي 
إيد فيهإ إلسكإن بمعدإلت شيعة وتندر فيهإ إإلرض.  ز ي يي 

ي إلدول إلت 
 وبإلذإت فز

ي هو جزء من تخطيط شإمل  عىل وضع تصور  ، يقومComprehensive planningإن تخطيط إستخدإم إإلرض إلحرصز
مستقبىلي وإضح للتنمية إلمستقبلية بمختلف جوإنبهإ إلعمرإنية وإإلدإرية وإإلجتمإعية وإلثقإفية وإإلقتصإدية وإلخدمية 

ي خطة شإملة ،وإلبيئية
تشتمل عىل إهدإف إلتخطيط وسيإسته ومستويإته وإدوإته  وهذ إلتصور يتم توثيقه عإدة فز

مإ إستخدإمإت إإلرض إلريفية فيالحظ بأنهإ تعتمد بشكل كبي  عىل إلظروف إ ،ومعدإلت إلنمو إلمطلوب تحقيقهإ
فهي تشكل عوإمل محددة وضإبطة رئيسة بإلنسبة إلستخدإمإت  ،إلطبيعية إلسإئدة و وفرة عنإرص إإلنتإج إلمختلفة

يعإت إلقإنونية وإنوإع إلملكية وإلقيم إإلجتمإعية وإلثقإفةؤىل إإلرض إلريفية بإؤلضإفة  إلسإئدة وإلمستوى  إلتشر
ي  ي وحدة إلمسإحة وهي   إلتكنولوجر

وإن   تمتإز بإنخفإض إلكثإفة إلسكإنية وإلسكنية وإيضإ إنخفإض حجم إإلستثمإر فز
ي ؤىل تتبإين من منطقة  كثإفة إستخدإم إإلرض بشكل عإم

ي تتمثل فز
إخرى بسبب مجموعة من إلعوإمل إلمؤثرة وإلت 
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ي 
بة ،إلعإمل إلطبغرإفز ي نمط إإلستثمإر  ،وقيمة إإلرض ،وعإمل إلنقل ،منإفسةوعإمل إل ،وإلي 

ي وإلتغي  فز وإلتقدم إلتكنولوجر
وعىل إلعموم يمكن  ،ووفرة عنإرص إإلنتإج وإتجإهإت وسلوك إفرإد إلمجتمع ،وكثإفة إلسكإن ،وتكإليف إإلنتإج ،إلمجإور

يطة إن إل ينجم عن  ،إدية ممكنةإلقول إن إإلستخدإم إإلمثل لألرض هو إإلستخدإم إلذي يحقق إكير منفعة إقتص بشر
 .(46-41: ص 9977.ذلك آثإر إقتصإدية وإجتمإعية وبيئية سإلبة )إلصقإر

إن إلتخطيط إلقومي هو إلتوزي    ع إإلقليمي لعنإرص إلخطة إلقومية حسب مشكالت وإحتيإجإت ومقومإت إقإليم إلدولة 
، Regional Disparitiesدرإسة إلتفإوتإت إإلقليمية  فليس إقدر من علم إلجغرإفية عىل وعىل هذإ إألسإس ،إلمختلفة

وعىل ؤدرإك عالقة كل ذلك وترإبطه بإلتنمية إإلقليمية  ،إلمتعلقة بهذه إلمشكالت وإإلحتيإجإت وإلمقومإت
ي تأثي  إلعولمة عىل سيإسإت إلتخطيط وإلتنمية، (26: 9977)إلصقإر. 

ي هذإ إلسيإق يأن 
ت إحد إلقضإيإ أصبحألنهإ  ،وفز

ي إلخطإب إلسيإسي إلمعإرص، لكونهإ أمإ أن تعد قوة إيجإبية إل سبيل إلسإ
مقإومتهإ ؤىل خنة وذإت موضع نقإش دإئم فز

ي جميع أنحإء إلعإلم، 
تكون كمصدر من مصإدر إلكثي  من إلمشكالت أو من إجل تحقيق إلرخإء إإلقتصإدي للنإس فز

ز  ،إلمعإرصة ي إلبدإية إلتعرف عىل مفهوم إلعولمة وهذإ يقودنإ للتحدث عن آليإت إلعولمة وإلفإعلي 
وهذإ يتطلب منإ فز

ز فيهإ   .إألسإسيي 
 

  مفهوم العولمة
ي جعلت من إلعقل إدإة بيد رجل إلدين

إذ  ،جإءت إلفلسفة إلحديثة بمبإدئ متقإطعة مع فلسفة إلعصور إلوسط إلت 
ي جعلت إلتجربة إلمصدر ظهرت فلسفة فرإنسيس بيكن 

وظهرت إيضإً  فلسفة ديكإرت  ، للمعرفةإألوىلي إلتجريبية وإلت 
ي بإلتغيي  بعد هإتإن إلفلسفتإن ي جعلت من إلعقل إلمصدر إإلسإسي للمعرفة وإخذ مسإر إلعقل إلغرنر

إذ  ،إلعقالنية إلت 
ي صدق إلمعرفة وقيمتهإ أصبح

إإلنسإن هو مركز إلمعرفة بعد إن كإنت  أصبحو  ،إلعقل هو إإلسإس إلذي نحتكم إليه فز
قيإ هي مركزهإ )إلجإبري وإخرون.  ز  .(9: 2119إلميتإفي 

ي إلمإدي إلعلمي 
ي إلعقالنز ي تنطوي عىل شعور إلغرنر

عإت إلت  ز  أصبح ،بإنه إإلقوى طبقإ للنظرية إلدإرونية ،وب  هذه إليز
ق بوصفه عإت بحإجة لمنإطق إستثمإر ومنإطق تجريب لقوته وإل يوجد غي  إلشر ز وقد  ،إلمكإن إإلفضل لتحقيق هذه إليز

عإت  ز ي تجإه هذه إليز
ف  ي وإلشر ي وإلمجتمع إلعرنر منهإ إتجإه يرفض  ،عدة إتجإهإت حيإل إلغربؤىل إنقسم إلفكر إلعرنر

ز هو أخر  ويرى إصحإب هذإ إإلتجإه إن سبب ت ،صدر إلرسإلة إإلسالميةؤىل إلعودة ؤىل إلغرب برمته ويدعو  إلمسلمي 
ي إلجزيرة إلعربية وإمتدإدهإ عدم معرفت

هم بأمور إلدين وتمثل هذإ إلفكر إلحركإت إلسلفية وإإلصولية إل سيمإ إلوهإبية فز
ق إلعرب ومغرب  هم ي مشر

ورة إن نبدأ ممإ إنته إليه إإلخرونأخر  وهنإك إتجإه  ،فز ي ويعتقد برصز  ،يؤمن بإلتقدم إلغرنر
ي هو نتإج حوإر حضإري ز معطيإت إلحضإرة إمإ إإلتجإه  ،وإلنتإج إلغرنر ورة إلتوفيق بي  ي يعتقد برصز

إلثإلث فهو توإفق 
ومن وجهة نظر إلبإحث فإن هذإ إإلتجإه هو إإلصلح من حيث إنه  ،إلغربية إلمعإرصة ومعطيإت إلحضإرة إإلسالمية
إث ولكنه إل يفقد صلته بإلحإرصز  ي   ،ينطلق من إلي 

إ ،كمإ إنه ينطلق من إلحإرصز وإل يفقد صلته بإلمإصز ي كإن فإلي  ث إلعرنر
ي 
ي وفإعليته إحد إإلسبإب إلمهمة فز بلدإن شمإل متقدم وبلدإن جنوب ؤىل وإن تقسيم إلعإلم  ،تنشيط إلعقل إلغرنر

ي  متخلف تكرس مفهوم إلتبعية وخلق مجتمعإت إستهالكية تدين بإستهالكهإ للمجتمع إلمنتج متمثال بإلمجتمع إلغرنر
ي )نهإية إلتإري    خ لفوكويإمإوإن إإلطروحإت إلمعإرص  ،وإإلمريكي تحديدإ ً ي سإدت إلفكر إإلورونر

وصدإم إلحضإرإت ،ة إلت 
ي سىع وإل زإل إلغرب يسىع  ،(وتوفلر حول حضإرة إلموجة إلثإلثة ،لهنتينكتون

ي خدمة فكرة إلعولمة إلت 
ؤىل تصب كلهإ فز

ق بقصد إلغإء  ،وإلذي يجعل مفهوم إلدولة إلرخوة قإبال للتطبيق ،تطبيقهإ وتكريس مفهوم مركزية إلغرب وهإمشية إلشر
ز إلعولمة  ي تتمحور بي 

إلهويإت إلوطنية وتذويبهإ ضمن دولة إلمركز، عير نشر ثقإفة وتقإليد وحضإرة هذه إلدولة وإلت 
قون سإبقإ ،من خالل تقزيم إوروبإ وتهميشهإ ،وإإلمركة أنه إسالم متطرف ب ،وبنإء رؤية عن إإلسالم كمإ صوره إلمستشر

ي إإلخر
إلية عرش ؤىل وإلخالص منه يقود  ،ويشكل خطرإ عىل إلثقإفة إلمسيحية ،يلىعز نهإية إلتإري    خ متمثلة بتتوي    ج إلليير

 (.97-99: 2119إلعإلم عىل حد قول فوكويإمإ )إلجإبري وإخرون. 
دية وإلسيإسية وإإلجتمإعية خلق نظإم عإلمي موحد متمإسك ومتجإنس عىل إإلصعدة إإلقتصإؤىل إن إلعولمة تهدف 

ي تؤدي أو  ،وإلثقإفية
ي إلحدود إلجغرإفية وإإلقتصإدية وإلثقإفية ؤىل هي إلمستجدإت وخإصة إإلقتصإدية منهإ إلت 

ترإجع فز
ي ذلك عىل،وإإلجتمإعية

ي تعد من أهم آليإتهإ إلتجإرة إلدولية معتمدة فز
ي بعد ذلك تدفقإت رإس إلمإل لتكون   إلت 

ثم يأن 
ة إألجلإآللية إل ي أشكإلهإ ، وتتضمن تدفقإت رإس إلمإل إلقصي 

ي شهدت تطورإ شيعإ فز
ي  ثإنية إلت  وإإلستثمإر إألجنتر

ي نمو تكنولوجيإ إإلتصإإلت وإلمعلومإت ، كآلية ثإلثة للعولمة ، حيث ينظر  ،إلمبإشر 
ي ؤىل ويأن 

إلتغي  إلمطرد فز
ي تكلفة إإلتصإإل 

ت ، كأحد إألسبإب إلرئيسية لتعميق إلتكإمل إلعإلمي لقد إلتكنولوجيإ ومإ يتبعه من إنخفإض مستمر فز
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ي 
ي تلىعز

ز وإإلتفإقيإت إلت  ي وإفقت عىل إلقوإني 
جإءت إلعولمة نتيجة لسيإسإت وإرإدإت إلحكومإت وبرلمإنإت إلدول إلت 

ي إإلسوإق إلعإلمية دون حوإجز
 فهي  ،إلحدود وتجعل حركة إلسلع وإلخدمإت ورؤوس إإلموإل تتدفق بإنسيإبية فز

ي إلعإلم إلذي ؤىل عمليإت تؤدي 
ة فز ي للعإلم تكون فيه إلدولة وحدة ضمن شبكة من إلوحدإت إلكثي   أصبحتصغي  نستر

ز عىل إلدول ومنهإ إلنظإم  ،قرية كي 
ز عىل إلعإلم وتجإوز إلي  كي 

ي إلجغرإفية إلسيإسية وإلي 
إذ ظهر مفهوم إلنظإم إلعإلمي فز

ول إلغربية من إجل إلتطوي    ع وإلسيطرة عىل إلدول بتغي  نظمهإ ولتكون ضمن إلعإلمي إلجديد إلذي طرحته إمريكإ وإلد
 ،وتجلت إلعولمة إإلقتصإدية بإنتصإر إلقوى إلرأسمإلية بزعإمة إلوإليإت إلمتحدة إإلمريكية ،إطإر إلنظإم إلعإلمي 

ي  ،وإستطإعت ربط إلدول بإقتصإدهإ عن طريق إلمنظمإت إإلقتصإدية
وإن تأثي  إإلحوإل إإلقتصإدية شي    ع إإلنتشإر فز

ي دول إلعإلم )محليإ  ،إلعإلم
إي إن إلعولمة قد قللت من إهمية  ،به إلدول إإلخرىأثر عإلميإ( تتأو إقليميإ أو فمإ يحدث فز

ي 
ي إإلقتصإد أصبحوإلذي  ،إلموقع إلجغرإفز

ثر عىل إلخصإئص وإن نتإئج إلعولمة إلسيإسية وإإلقتصإدية تؤ  ،عنرصإ ثإنويإ فز
ي تؤثر عىل حيإة إإلش ومشإركة ؤىل فإلضغط إإلقتصإدي يؤدي  ،إإلجتمإعية للشعوب

تفإقم مشكلة إلبطإلة وإلفقر إلت 
ي إلنظإم إلسيإسي 

ي  ،تؤثر إلعولمة إإلقتصإدية وإلسيإسية وإإلجتمإعية عىل إلبيئة وموإردهإ ،إإلفرإد فز
وإن إلتهديد إلبيت 

تزإيد إإلستهالك خإصة ؤىل ى إإلنفتإح إلتجإري إلمتمثل بسهولة وشعة تبإدل إلسلع وإلخدمإت وأد ،يؤثر عىل إؤلنسإنية
ي إلعإلم وتغي  نمط إإلستهالك عند كثي  من إلشعوب

وتتطلب ذلك زيإدة إؤلنتإج إلصنإعي ممإ  ،مع تزإيد عدد إلسكإن فز
إف موإردهإ إلمختلفة مثل إلطؤىل يحدث ضغطإ عىل إلبيئة ويؤدي  ز بةإستيز  ،إقة وإلميإه وإألخشإب وإلمعإدن وإلي 

هإ ي إلتنمية إلمستدإمة سلبإ وإيجإبإ ،  ،ونتج عن ذلك تفإقم إلمشكالت إلبيئية إلعإلمية، وغي 
فإلعولمة أثرت بشكل كبي  فز

ز إثإرهإ إإليجإبية وإلسلبية ، وقد جإءت إلتوصيإت إألممية بشأن إلتنم ية وإن إلدول معنية بإيجإد سيإسإت توإزن بي 
ي إلوقت إلحإىلي بإلموإرد عىل حسإب إألجيإل إلقإدمة ، كمإ تعمل بقدر إلمستطإع عىل 

إلمستدإمة ، لكي إل يفرط إلبشر فز
ي إلعإلم

وتحإول إلدول إلغربية نشر ، تجنيب إلبلدإن إآلثإر إلسلبية للعولمة بإلحفإظ عىل إلبيئة وتقليل أعدإد إلفقرإء فز
ي إلدول إلضعيفة

عير تطوير  ،ظوإهر عإلميةؤىل ل عملية تحويل إلظوإهر إلثقإفية إلمحلية وإؤلقليمية من خال ،ثقإفتهإ فز
ز إلشعوب )رزوق.   (.23-5: 2193وتعميم قنوإت إإلتصإل بي 

كإت إلمتعددة إلجنسيإت  كإت إلنإشطة دوليإ فإعال رئيسيإ لعولمة إلصنإعة وإلخدمإت ، ويمكن إلقول أن أو تعد إلشر إلشر
كإت  كإت قوة أصبحهذه إلشر ي إقتصإد عإلمي يزدإد تكإمال ، ولدى هذه إلشر

ت إلمنظم إألسإسي لألنشطة إإلقتصإدية فز
إحتكإرية للموإرد إإلقتصإدية ، وكذلك لديهإ قدرة عىل إلحصول عل إلتمويل إلالزم إلتسإع أنشطتهإ وذلك من خالل 

كإت إلعمالقة  وكذلك تعد إلمؤسسإت إلمإلية إلدولية ، فإعلون  ،عدد محدودؤىل إلدمج وإإلستحوإذ ممإ يقلص إلشر
،وصندوق إلنقد إلدوىلي ، ومنظمة إلتجإرة إلعإلمية ، ولهذه  ي إلعولمة ، وإهم هذه إلمؤسسإت إلبنك إلدوىلي

إسإسيون فز
ي إلدول إلنإمية ، سوإء من خالل تطبيق سيإسإت إقتصإدية 

إلمؤسسإت سلطإت هإئلة عل إلسيإسإت إإلقتصإدية فز
ة ،تقديم قروض ومسإعدإت مإليةو أمعينة  إت إلكبي  تأثي  عىل علم إلجغرإفية وخإصة ، وإن لهذه إلتطورإت وإلتغي 

ية وفروعهإ إإلقتصإدية وإإلجتمإعية وإلسيإسية وإلسكإنية وإلثقإفية فقد أوجدت إلعولمة مشكالت  ،إلجغرإفية إلبشر
ية جديدة تأثرت بهإ بلدإن إلعإلم وبدرجإت مختلفة ية هو تحديد وتعريف تلك وإلت ،بشر ي إلجغرإفية إلبشر

حدي فز
ي  ،إلمشكالت وإيجإد حلول تخفف من وطأتهإ عىل إلبلدإن

ية لفهم عنإرص إلقوة وإلضعف فز ويبق  مجإل إلجغرإفية إلبشر
إتهإ عىلأثر وإن هذه إلمجإإلت تت ،تأثي  إلعولمة عىل مختلف مجإإلت إلحيإة ي فهم تأثي 

 بعنإرص محلية وعإلمية ينبىعز
، وسيتم (231-22: 2193كمإ لم تكن إلجغرإفية إلطبيعية بعيدة عن تلك إلمشكالت )غإنم.   ،إلظوإهر إلجغرإفية

  إستعرض أهم هذه إلمشكالت بشكل مخترص. 
 
 الجغرافية والمشكالت االقليمية  

ي بمنهج درإستهإ  ،إن سمة إلجغرإفية تقرر بمكإنتهإ لكونهإ وإحدة من إلعلوم إلمكإنية
وتقرر مثل علوم إلتسلسل إلزمتز

ز من مكإن لمكإن  ،وإنه ضمن إلعلوم إلمكإنية تكون معينة بدرإسة سطح إألرض ،وليس بنوع إألشيإء إلمدروسة إلممي 
ي نوعهإ

ي تكون متبإينة فز
ي كل مكإن عىل إألرض ،بعنإرص متدإخلة هإمة لإلنسإن وإلت 

ي مركبإت كلية فز
 ،ولكنهإ متحدة فز

ي إلعلوم إلموضوعيةو 
ألنهإ تتضمن جميع  ،هذإ يفرض عىل إلجغرإفية درإسة إإلتحإدإت ذإت إلتعقيد إإلكير ممإ هو فز

ي كل مكإن بل إن كثي  منهإ متدإخل  ،مركبإتهإ إلمتعددة
ي درجة متبإينة فز

وإن هذه إلعنإرص إلمتعددة ليس متدإخلة فقط فز
ء مرة وإحدة ولمإ كنإ  ،أيضإ ً ضمن إمكنة عىل مستوى إلعإلم ي

يتحتم علينإ درإسة إلعالقإت  ،إل نستطيع درإسة كل سر
ة )إلجغرإفية إلموضوعية ي إقسإم محددة من إإلتحإد فوق منإطق كبي 

وإيضإ ً ولكي نفهم سمة كل قسم من  (إلمتدإخلة فز
ة للمنطقة  ي وحدإت صغي 

إ نسىع  ،(ليميةإلجغرإفية إإلق|) إقسإم إإلرض إل بد إن ندرس إتحإدإت إكير تعقيدإً  فز وإخي 
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ز تحقيق ذلك إلمنج إلذي يقود  ز ؤىل  لتأمي  ز إلعإمة إلمتدإخلة بي  ي هي ممكنة بإيجإد إلمفإهيم وإلقوإني 
كونية إلمعرفة إلت 

ي سطح إإلرض إلمعقد يسمح بتفسي   ،إلعوإمل
ي مظإهر عديدة فز

ولكن إلتنوع إلمتنإهي للعوإمل إلمختلفة وإلمتضمنة فز
إ من إلحإإلت إلفريدة ،فقط لجزء من نتإئجنإ ون إن نقيس وإن نفش بأحسن مإ نستطيع عددإ كبي  إذ  ،ولهذإ نحن مجير

وري لفهم وتفسي  إلتبإينإت إلمكإنية من مكإن أل  حه بهذه إلطريقة يكون رصز إ ً ممإ إل يمكن شر خر  إن جزءإ ً كبي 
  .(995-993: 9988)هإرتشون. 

ء تدرسه إلجغرإفية  ،ككل متكإمل وليس كجزء منفصل عن إلكل إن إلجغرإفية حينمإ تدرس إلظوإهر تتنإولهإ ي
وكل سر

فإلمدينة مثال ً تمثل  ،وإن من صفإت إلوحدة إلجغرإفية هي قإبليتهإ عىل إلتجزئة ،يمكن إن يكون وحدة قإئمة بذإتهإ
تيب وإلوظيفة ي  ،وحدة قإئمة بذإتهإ من حيث إلنشأة وإلنظإم وإلشكل وإلي 

ولكنهإ  ،وهي موضوع خصب للبحث إلجغرإفز
ي للمكإن إن إلتجزئةؤإل  ،قإبلة للتجزئة

ي إإلستخدإم إلوظيقز
ط إلتبإين وإإلختالف فز فهي إذن  ،تقف عندمإ إل تحقق شر

ز يقوم بدرإسة موإضيع ليس من تخصصهؤإل  ،خإرجة عن ميدإن إلجغرإفية ي هذه  ،إن بعض إلجغرإفيي 
ولكنه يهدف فز

ي مجإإلت عملهم ،توضيح ظإهرة جغرإفية معينةأو  إلحإلة تفسي  
ة  ،من إجل إلتطبيق وإإلستفإدة منهإ فز وإإلمثلة كثي 

ز لقإنون إلجإذبية لنيوتن ومحإولة تطبيقه عىل إلمدن بحيث ينتج عن هذإ مإ يسم إليوم بنمإذج  ،منهإ درإسة إلجغرإفيي 
 .(29-28: 9981ونظرية إلمكإن إلمركزي )جإد.  ،إلجإذبية

ز إلجغرإفية وإلتخطيط عدة إفكإر ومفإهيم لق د إظهر إستعرإض إلمفإهيم إلسإبقة إلخإصة بإلتنمية وإلعالقة بينهإ وبي 
ي حل إلمشكالت إإلقليمية

ي فز
ي  ،تعكس إهمية إلمنهج إلجغرإفز

ومن هذه إلمفإهيم فكرة إلتنمية إإلقليمية إلمتكإملة إلت 
ي عملية توزي    ع إإلنشطة إإلقتصإدية وإإل 

ز توزيعإ متسإويإ بقدر إإلمكإن عىل كإفة إجزإءه من تتمثل فز ي إقليم معي 
جتمإعية فز

ز من إنمإط إلتكإمل ،إجل تحقيق إلتنمية إلمتوإزنة ي  ،ويتضمن إإلتجإه إلتكإمىلي للتنمية نمطي 
إحدهمإ وظيقز

Functional،  ي خر  وإأل
ي إدمإج كإفة إإلنشطة إإلقتصإدية و  إألولويتمثل إلنمط  ،Spatialمكإنز

ي فز
إإلجتمإعية للمجتمع فز

ية ،كل وإحد هإ من عنإرص إلحيإة إلبشر ي ترإبط إلموضوعإت إلصحية وإلتعليمية وإلزرإعية وإلصنإعية وغي 
 ،ممإ يعتز

ي إحدإهإ 
ي إلموضوعإت إإلخرىؤىل بحيث يؤدي إلتغي  فز

وهنإ تستفيد سيإسة إلتنمية من إلعالقإت  ،تغي  ممإثل فز
ز هذه إلموضوعإت ومن كيفية توزيعهإ  ي فيظهر نتيجة لتوقف إلعالقإت  ،إنتشإرهإأو إلمتبإدلة بي 

إمإ إلنمط إلثإنز
ز إإلنشطة إإلقتصإدية وإإلجتمإعية عىل إمإكن توزيعهإ وموإقع توطنهإ بحيث يؤدي إدرإك إلعالقإت  ،إلمتبإدلة بي 

ز  ي إلمكإن إلمكإنية بي 
ي إنتشإرهإ ؤىل  إإلنشطة إلقإئمة فز

ولمإ كإن تطور إلجزء يؤدي  ،تركزهإأو إدرإك إلنمط إلذي يتحكم فز
ي مختلف قطإعإت إلمركب إإلجتمإعي ؤىل تطوير إلكل للوصول ؤىل 

إلتنمية إلشإملة عن طريق تحقيق إلتنمية فز
 ،منطلق تعتير وإحدإ من مكونإت عملية إلتنمية إلكليةوبذلك فأن إلتنمية إإلقليمية من هذإ إل ،إإلقتصإدي للمجتمع

ي إقإليم إلدولة 
ي منإطقهإأو ومن ثم فإذإ تحققت إلتنمية فز

ي هذه  ،فز
فإن إلمحصلة إلنهإئية هي تحقيق إلتنمية إلشإملة فز

هة نظر من وج (،وسيتم إلتطرق للتنمية وأقإليم إلتنمية23-22: 2199إلدولة من وجهة إلنظر إلمكإنية )عبدإلعإل. 
  .إلجغرإفية لهإ

 
 :التنمية االقليمية واقاليم التنمية

ي لموضوع إلتنمية إإلقليمية 
ي لكل من إإلقليم وإلتنميةؤىل ترجع إهمية إلمفهوم إلجغرإفز

فإؤلقليم  ،طبيعة إلمنظور إلجغرإفز
ي عىل درإستهإ درإسة شإملة من كإفة أبعإدهإ مكإنيإ ،من إبرز إلمفإهيم إإلقليمية

 ،إمإ إلتنمية فليس إقدر من إلجغرإفز
ي إإلعتبإر إن من إهدإف علم إلجغرإفية 

ز سطح أو خإصة إذإ مإ وضع فز عىل نحو إلدقة إلنوإجي إلتطبيقية للعلم تحسي 
ية كإنية إإلقليمية من حيث درإسة أسسهإ ولذلك تهتم إلجغرإفية بإلمشكالت إلم ،إإلرض بوصفه مكإنإ للحيإة إلبشر
ي تحقيق   ،وتحديد إسبإبهإ ووضع إلحلول لهإ

ى فز كمإ إن إلجغرإفية تعد ميدإن بحث علمي له نتإئج ذإت أهمية كير
وذلك عن طريق إلعمل عىل تقليل إلتفإوتإت إإلقليمية دإخل إإلقليم إلوإحد  ،إلمسإوإة إإلقليميةأو إلتوإزن إإلقليمي 
ز إإلقإليم إلمختلفة دإخل إلبلدوإلحد من هذ  Developmentويمكن إعتبإر مفهوم منإطق إلتنمية  ،ه إلتفإوتإت فيمإ بي 

Areasومن  ،فإلجغرإفية تدرس إإلمإكن من إجل تحديد إإلقإليم ،، بمثإبة إلمحفز إلفكري لموضوعإت إلتنمية إؤلقليمية
هإ هو حإجتهإ وذل ،ثم يمكن إعتبإر منإطق إلتنمية بمثإبة إقإليم تنمية ك عىل إسإس إن مإ يجمعهإ معإ ويفرقهإ عن غي 

 .(76-75: 9992إلتنمية )عبدإلعإل. ؤىل 
ي تلك إلعملية إلنظرية أو تتلخص فكرة 

ي تؤدي أو مفهوم إلتنمية إإلقليمية فز
حدوث عدة مظإهر تدل ؤىل إلتطبيقية إلت 

ز  بمإ يحقق وضعإ إفضل لسكإن هذإ إإلقليم وتقليل إلتفإوتإت إلمكإنية  ،عىل تغي  إلالندسكيب إلنفىعي ؤلقليم معي 
ز أجزإئه إلمختلفة ية بي  ية بكإفة  ،وذلك عن طريق إإلستخدإم إإلمثل لموإرده إلمإدية ،إلبشر ز كفإءة موإرده إلبشر وتحسي 
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ن طريق إلسيإسإت إذ تتحقق ع ،ويمكن إعتبإر تحقيق هذه إألهدإف إحد مفإهيم إلتنمية إإلقليمية ،تفصيالتهإ
إحدى نتإئج إلعلم إؤلقليمي وهذه إلسيإسة موجهة نحو حل مشكالت إلتنمية غي  إلمتسإوية إقليميإ وإلنإجمة  ،إإلقليمية

ي توزي    ع مقومإت وظروف إإلنتإج إإلقتصإدي وإلوضع إإلجتمإعي 
ي فز
نتيجة ألدرإك عمليإت  ،عن عدم إلتسإوي إلجغرإفز
وإن هذه إلسيإسة هي محإولة لتحديث  ،وبإلتإىلي إلوعي بإلنتإئج إلمحتملة عىل هذه إإلقإليم ،إلتغي  غي  إلمتسإوية إقليميإ

إلموقىعي إلمتوإفقة مع إلنمط  إإلنتقإلأو وإعإدة بنإء إلقإعدة إؤلنتإجية لالقتصإد إؤلقليمي عن طريق تعزيز عمليإت إلتغي  
ي إألكير فعإلية ومن هنإ تتأكد إهمية إلسيإسإت إؤلقليمية كجزء من  ،قليمي من إجل تحقيق إلرفإه إإلجتمإعي إؤل ،إؤلنتإجر
ي حل إلمشكالت إؤلقليمية )عبدإلخليل.   ،عملية شمولية إلتنمية

: 9988كمإ تتأكد أهمية إلمنظور إؤلقليمي للجغرإفية فز
93-96). 
 

 
ً
  العالقة بير  الجغرافية والتنمية :ثانيا
ي  

يةهو إلجزء إإلهم من  يعد إلجإنب إلتطبيق  ويستخدم إلمعلومإت من  ،إلجغرإفيإ كونه يقدم منفعة للمجتمع وإلبشر
ي 
إذ إنهإ تهتم بحل مشكلة معينة وليس  ،مختلف فروع إلجغرإفيإ لحل مشكالت إلمجتمع من إجل رفع مستوإه إلمعإسر

ي كل إلعلوم كمإ ويعد  ،درإسة منطقة معينة
ي إلعلم إلنظري إألصل فز

ل فرع من إلجغرإفيإ ولك ،فبدون إلتطبيق إل فإئدة فز
ي 
ي وإلتخطيط إإلقليمي  ،مجإل تطبيق 

وهو ليس جديد بل هو  ،......إلخ.مثل إلجيومورفولوجيإ إلتطبيقية وإلمنإخ إلتطبيق 
ي إلحضإرإت إلقديمة بجمع إلمعلومإت وتنظيمهإ لالستفإدة منهإ لمعإلجة إلشؤون إلعملية وحل  ،قديم

إذ قإم إلعلمإء فز
ي توإجههم

ي  ،إلمشكالت إلت 
ع لتنظيم فيضإن نهر إلنيل وإإلستفإدة من إلميإه فز ولقد بتز إلفرإعنة إلقنإطر وحفروإ إلي 

ي تفيد تحركإته إلعسكرية ،إلزرإعة
ي حمالته علمإء يجمعون إلمعلومإت إلجغرإفية إلت 

وإهتم  ،وكإن مع إإلسكندر فز
 ،يإ إلتطبيقية إلمعإرصة تختلف عن إلقديمةوإلجغرإف ،إلصينيون بطرق إلسيطرة عىل فيضإنإت إإلنهإر وتطوير إلزرإعة
ي 
ي إلمإصز

ي تختلف عمإ كإنت عليه فز
ي معإلجة  ،فلهإ خصإئصهإ ومنإهجهإ إلت 

ويعود ذلك لتطور إلتقنيإت إلمستخدمة فز
ي إوقإت إلحروب ،إلمعلومإت وحل إلمشكالت

ي إلحرب إلعإلمية  ،ولقد فهمت إلدول أهمية إلمعلومإت إلجغرإفية فز
فقز

ي ظهرت بعد إنتهإء إلحرب مثل   زإدتإألوىل
ي إإلستفإدة من إلمعلومإت لحل إلمشكالت إلت 

ز فز من مهإرإت إلجغرإفيي 
ي تحتإج  ،إلمشكالت إلسكإنية وإلعمرإنية وإلحدود إلدولية وإلبيئية

ؤىل وإنعكس ذلك عىل إختيإر إلموإضيع إلجغرإفية إلت 
ي إلدرإسة إلمنهجية لظإهرة من إل

ظإهرإت مكإنيإ وزمإنيإ حت  يستطيع تقييم أهمية إألرض إلتعمق وتتطلب إلتخصص فز
ي إلتخصصإت إلعلمية إإلخرى  ،لإلنسإن بشكل أكير فإعلية

ي بموجبهإ مهإرة تمكنه من منإفسة زمالئه فز
ويكسب إلجغرإفز

     (.75-74: 9983)إلفرإ. 
ي ويمثل إلنإظم إلفكري إ ،هذإ ويعد إلمكإن أطإر تتحرك بدإخله إلدرإسإت إلجغرإفية

وإلتنمية  ،ألسإسي للمنهج إلجغرإفز
ي إلمكإن ،مرحلة إخرى إفضل منهإؤىل هي عملية لتغي  إألوضإع من مرحلة معينة 

وإذإ تفحصنإ  ،وهذه إإلوضإع تحدث فز
ي 
ية سنجد إن مفردإت هذه إلموضوعإت تشكل إإلسإس إلمإدي للتنمية إلت  موضوعإت علم إلجغرإفية إلطبيعية وإلبشر

وإنمإ هي عملية كلية فلم تعد توجد تنمية إقتصإدية  ،جإنب وإحد سوإء إكإن إقتصإدي إم إجتمإعي  لم تعد مقصورة عىل
ي إلجوإنب إإلقتصإدية  ،إجتمإعية مستقلةأو 

بل هنإك تنمية شإملة يصحح إؤلنسإن من خاللهإ إألوضإع إلسإئدة فز
ي تتطلب درإسة جوإنب متعددة من ،وإإلجتمإعية إلمتعددة وإلمتشإبكة

ي  وإلت 
جغرإفية إإلقليم إلذي يرغب إلدإرسون فز

ز ظروف إلحيإة فيه ويمكن إلنظر  ي إلجغرإفيةؤىل تحسي 
وهو يتألف من  ،تإري    خ إلجغرإفية عىل إنه تإري    خ لمفهوم إلمكإن فز

ي حإلة مظإهر إلتنمية
فيمإ يعرف  ،ظإهرإت متنوعة ويشمل ؤمكإنإت متعددة كمإ يتسم بإختالفإت دقيقة تتمثل فز

ي يعير عنهإ بإلتنمية غي  إلمتوإزنة  ،ت إلمكإنيةبإلتفإوتإ
، ومن ثم فأن بؤرة إإلهتمإم إلجغرإفية بموضوع Unbalancedوإلت 

ي رصد إلحركة إلمإدية إلهإدفة 
وإلالمإدية  ،تحقيق إلتقدمؤىل إلتطوير من إجل إلتنمية إلمؤدية ؤىل إلتنمية تتمثل فز

ي إنتقإل إألفكإر إلجديدة إلمؤدية 
ي بموضوع إإلنتشإر  ،إلهدف إلسإبقؤىل إلمتمثلة فز

ي إهمية إإلهتمإم إلجغرإفز
ومن هنإ تأن 

ي للتجديد 
فإلجغرإفية لهإ منهج بحث وطريقة درإسة متعددة نظرإ لتعدد إلظوإهر وإإلشيإء وتعقد  ،إلتجديدإتأو إلمكإنز

ي إلمكإن
ي وبإلتفإعل  ،عالقإتهمإ فز ي درإسة إلتنمية يتضمن إدرإكإ بإلمقإييس إلمختلفة للنشإط إلبشر

ي فز
وإلمنهج إلجغرإفز

 .  .(39-38: 9991وإلتدإخل بينهمإ )خي 
ي إلجغرإفية ،للمفإهيم إلعلمية إلخإصة مثل إلحركة

هإ إلخإص فز وإلذي قد يتعإرض مع إلقرإءة إلعلمية  ،وإلتنمية تفسي 
عىل إن  ،إخرىؤىل فإلحركة هي إنتقإل إلمإدة وإلمعلومإت وإلطإقة وإلسكإن من منطقة جغرإفية  ،إلعإمة لهذه إلمفإهيم

ز بمقيإس بعدي ،يتضمن إإلنتقإل تغطية إلمكإن ي بنية إلمكونإت إلجغرإفية ،إلحي 
إ فز ي تغي 

عإدة مإ يكون  ،إمإ إلتنمية فتعتز
إت تطورية ي للتجديدإت إلمؤدية ولهذإ تهتم إلتنمية بإإلنتشإر إلمكإ ،مصحوبإ بتغي 

وإلتنمية يمكن  ،إحدإث إلتنميةؤىل نز
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ي إإلسإس ،إن ينظر إليهإ عىل إنهإ عملية تإريخية
إتهإ وخصإئصهإ إلخإصة ،ولكنهإ جغرإفية فز  ،ليس فقط بسبب متغي 

ي ظروف إجتمإعية وإقتصإدية خإصة
ي وإع يعمل فز

دية وإلمحإوإلت إلتقلي ،وإنمإ إيضإ ألنهإ تحتإج نتإج عمل إنسإنز
ي مصطلحإت ذإت صيغة علمية محددة إحإدية إلبعدأو إلوإسعة لتحديد إلتنمية وتجسيدهإ 

لبنإء نمإذج أو  ،تقيدهإ فز
ة ،محددة مقيدة ي يمكن  ،محإوإلت إصطدمت كلهإ بإلظروف إلجغرإفية وإلتإريخية وبإلعمليإت إإلجتمإعية إلمتغي 

وإلت 
ي إذإ مإ تنإول هذإوهذإ تأكيد عىل شمول ،عن طريقهإ تحقيق إلتنمية

إلموضوع )د.   ية إلتنمية وشمولية إلمنهج إلجغرإفز
 (.94: 9981.م. سميث

 
   

ً
 نظريات التنمية االقتصادية  :ثالثا

ي  برزت مجموعة من
ي تعرضت للتنمية إإلقتصإدية ، من أبرزهإ نظريإت مرإحل إلنمو إإلقتصإدي ، حيث يأن 

 إلنظريإت إلت 
ي مطلع إلستينإت ، لينظر 

إلتطور إإلقتصإدي يمر بسلسلة من إلمرإحل، تمر بهإ  ؤىل أن إلتحول من إلتخلف ؤىل روستو فز
ي تريد إلنهوض إإلقتصإدي 

تبدأ بمرحلة إلمجتمع إلتقليدي ثم مرحلة إلتهيؤ لإلقالع ، فمرحلة  ؤذ ،كإفة إلبلدإن إلت 
إ مرحلة إ ، هذه إلخمس مرإحل تستند إؤلقالع ، ثم مرحلة إلنضوج ، وأخي  تجربة إلبلدإن إلمتقدمة ، ؤىل إلستهالك إلوفي 

ي يمكن أن تكون دليال للتعرف عىل مستويإت إلتنمية بإلنسبة لبلدإن إلعإلم إلثإلث
ي  ،وإلت 

فلكل مرحلة خصإئصهإ إلت 
ز  ،تعكس مدى إإلنجإز إلتنموي إلذي وصلت ؤليه هذه إلبلدإن ز إلكالسيكيي  وُيعد إدم سميث من طليعة إإلقتصإديي 

ي إألمور إإلقتصإدية ، 
إلذين أولوإ إهتمإمإ بموضوع إلتنمية إإلقتصإدية ، فقد إعتقد بإمكإنية تطبيق إلقإنون إلطبيىعي فز

ي إلصنإعة وإلتجإرة ، لك
ن بدإية إلنمو ويرى أن كل فرد يعمل بشكل طبيىعي عىل تعظيم ثروته ، فال حإجة لتدخل إلدولة فز

ي إلقوى إلمنتجة للعمل ، ويعتير أن ترإكم رأس إلمإل أمر ؤىل إإلقتصإدي مع تقسيم إلعمل حيث يؤدي 
أعظم إلنتإئج فز
وري للتنمية إإلقتصإدية ، وإن تنفيذ إإلستثمإرإت يرجع  ز بتحقيق أربإح ، وهوؤىل رصز ض أن  توقع إلرأسمإليي  يفي 

 لتنمية تتقدم بشكل ثإبت ومستمر. إإلقتصإد ينمو مثل إلشجرة وعملية إ
إلتنمية إإلقتصإدية كوظيفة لألرض وإلعمل ورأس إلمإل ، ؤذ يمثل إلعمل وإألرض ؤىل أمإ ستيوإرت ميل فهو ينظر 

إكم إلرأسمإىلي عىل 
ز يعد رأس إلمإل ترإكمإت سإبقة لنإتج عمل سإبق ، ويتوقف معدل إلي  ي حي 

ز لإلنتإج فز عنرصين رئيسي 
وتؤمن إلنظرية إلكالسيكية للتنمية إإلقتصإدية بسيإسة إلحرية إإلقتصإدية ، وإن  ،لعمل بشكل منتجمدى توظيف قوة إ

ي أجوإء  ،تكوين رأس إلمإل هو مفتإح إلتقدم إإلقتصإدي
وأهمية وجود قدر كإف من إلمدخرإت ، وترإجع إألربإح فز

. ؤىل إلمنإفسة،وإن إلوصول  ي
 (.45-44: 2191حإلة إإلستقرإر مسألة حتمية )إلقريشر

ز رودإن  أن إلتنمية تتوقف ؤىل لعل من إبرز نظريإت إلتنمية إإلقتصإدية نظرية إلدفعة إلقوية ، حيث يذهب روزنشتي 
برنإمج كبي  من إإلستثمإر بغرض إلتغلب عىل عقبإت إلتنمية ووضع إإلقتصإد عىل مسإر إلنمو أو عىل وجود دفعة قوية 

ي بعدهإ نظرية إلنمو إل
ي ، وتأن 

ز صنإعإت إلسلع إلرأسمإلية وإإلستهالكية ، إلذإن  ز مختلف سلع إإلستهالك ، وبي  متوإزن بي 
ة  ة قصي 

ي في 
ي روسيإ،وسإعدتهإ عىل إؤلشإع بمعدل إلنمو فز

ز إلصنإعة وإلزرإعة،وقد طبقت هذه إلنظرية فز  ،وإلتوإزن بي 
ي ترى

ي إلتنمية بإلمشإري    ع إلقإئدة ،  وهنإلك نظرية أخرى بإسم نظرية إلنمو غي  إلمتوإزن ، وهي إلنظرية إلت 
أهمية إلبدء فز

وعإت  ي إلتخطيط للتنمية ، وهذه إلنظرية ترى أن ؤقإمة مشر
ي يمكن لهإ أن تقود بقية إلمشإري    ع حإليإ ومستقبال فز

إلت 
جديدة يعتمد عىل مإ حققته مشإري    ع أخرى من وفورإت خإرجية وهي بدورهإ تخلق وفورإت خإرجية جديدة يمكن أن 

وعإت أخرى تإلية تستفيد م  .نهإ وتقوم عليهإ مشر
ة ،  ي هذه إلمحإرصز

هإ ، إعرضنإ عن ذكرهإ فز ليست هذه كل إلنظريإت إلمهتمة بموضوع إلتنمية إإلقتصإدية ، فهنإك غي 
ي تمثلهإ قضية إلتنمية إإلقتصإدية وإلتنمية بشكل عإم ، وهنإ 

لكن إلمتوقع أن تتجدد إلنظريإت بهذإ إلصدد لألهمية إلت 
ي طرح إلتصورإت إلنظرية للتنمية إإلقتصإدية لبلدإنهم ؤىل من إؤلشإرة  إلبد 

أن مفكري إلدول إلنإمية كإن لهم دور فكري فز
ي ذلك إلنطإق ، ليس فقط إل تتوإءم مع إلبيئة إلخإصة بهم ، بل 

ز وجدوإ أن إلنظريإت إلمصإغة غربيإ وإلمجربة فز ، حي 
ي تعظيم رأسمإل وث

ي أو روة إلبلدإن إلمتقدمة إقتصإديإ عىل حسإب إلبلدإن إلنإمية ؤن بعضهإ قد صيغ ليسإهم فز
ي فز
إلت 

    (.75-56: 9986طور إلنمو )إلفنجري. 
 

ة للتنمية() المبحث الثالث   نماذج ممير 
 التجربة اليابانية )ارساب االوز الطائر(  -

ق إسيإ ي لم  ،تعد تجربة إلتنمية إإلقتصإدية لبلدإن شر
تجإرب جديرة بإلتعلم منهإ سيمإ لمنطقة مثل إلمنطقة إلعربية إلت 

ية توفر لهإ حظوظ إكير من تلك إلدول ،تنهض بعد ي إلتجربة إليإبإنية كأول  ،عىل إلرغم إمتالكهإ موإرد طبيعية وبشر
وتأن 
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ق إسيوية )كوريإ إلجنوبية وسنغإفورة وتإيو  ي إقتفت نهجهإ بعض إلدول إلشر
وحققت (إن وهونج كونجإلتجإرب إلت 

ين ي إلستينإت وإلسبعينإت من إلقرن إلعشر
يإ وإلهند برزت   ،إنجإزإت مهمة فز ز ز ومإلي  كمإ تأثرت بهإ بلدإن إخرى مثل إلصي 

إت  ،بشكل وإضح عىل صعيد إلتنمية إإلقتصإدية إتيجية إستثمإرية تحدث تغي 
إذ كإنت تستند هذه إلتجربة عىل إسي 

ي بنية إإلقتصإد 
ي قصي  هيكلية فز

ز إلتصديري وليس عىل ،وإإلنتإج خالل مدى زمتز تدعم بنظإم تجإري يقوم عىل إلتحي 
ي هذه إلتجإرب تحفز لتحديد توجهإت إلسيإسة إإلقتصإدية بعيدة إلمدى دون إهمإل  ،إإلحالل محل إلوإردإت

وإلدولة فز
ي وإلمؤسشي لمجتمعإتهإ   ،دور إليإت إلسوق

م هذه إلتجإرب إلبعد إلثقإفز إ لالمن إلقومي فيهإ  كمإ تحي  وتعطي إهتمإمإ كبي 
 .  (.32 :2191عىل إلعكس من نموذج إلعولمة )عبدإلخرصز

ي إطإر 
ي مجإل إنشطة إلبحوث وإلتطوير فز

ز إلعإم وإلخإص فز ز إلقطإعي  لقد حدثت إكير درجة من إلتفإعل وإلتكإمل بي 
إتيجية بعيدة إلمدى إلتنموي طويل إإلجل جرإء إلتفإعالت خإرج نطإق إرتفإع إلعإئد ؤىل بدوره ؤىل وقد إدى ذلك  ،إسي 

ز إليإبإن وهذه إلبلدإن نجم عنهإ توسيع وتعميق شبكة إلتكإمل إلصنإعي   ،إلسوق كمإ إن إلسيإسإت إإلستثمإرية بي 
ق إسيوية من خالل إلتكإمل إلرإسي  ي إلبلدإن إلشر

 إذ يالحظ إن كل موجة من إلموجإت إإلستثمإرية إليإبإنية ،إإلقليمي فز
ز فروع إلنشإط إلصنإعي  وبصفة خإصة إلموجإت ،وإلكورية وإلتإيوإنية مثال كإنت تعمق من تلك إلتشإبكإت فيمإ بي 

ى لالستثمإرإت إليإبإنية خالل منتصف إلثمإنينيإت  ينؤىل إلكير وقد إدى هذإ  ،منتصف إلتسعينيإت من إلقرن إلعشر
ز دول إلمنطقةتعميق ونمو تدفقإت إلتجإرة إلبيئية عىل إلصؤىل بدوره  وقد إطلق عىل هذه  ،عيد إإلقليمي إلذي يجمع بي 

إد إلسلعة من   يبدأإألوىلإلمرحلة  :حيث وزع عىل ثالث مرإحل ،إلتجربة بنموذج إإلوز إلطإئر ي إلنمو بإستي 
إلبلد إإلخذ فز

ي إسيإ
ي إلبدإية إلبلد إلوحيد إلمتقدم ،إلبلد إلمتقدم إلقريب منه فز

ي  ثم ،وقد كإنت إليإبإن فز
يحإول إلبلد إإلخذ بإلنمو فز

ك  إلبلد ؤىل ثم يعيد تصديرهإ  ،من دون تمويل من إلبلد إلمتقدمأو إلمرحلة إلثإنية بإنتإج إلسلعة عىل إرضه بتمويل مشي 
ي إلبلدإن إإلسيوية  ،إإلكير تقدمإ

ز إإلنشطة إلصنإعية فز ي إعإدة توطي 
ي إلنمو فز

ي إلمرحلة إلثإلثة يبدأ إلبلد إإلخذ فز
وفز

ز دول هذه إلمنطقة  ،جإورة إإلقل تقدمإ إلم ي ؤبدإعهإ من خالل مإ قدمته من ترإبط وتعإون فيمإ بي 
وتزيد هذه إلتجربة فز

إتيجيإت إؤلوز إلطإئرة، ؤذ تضإفرت جهود سكإن  ي من خالل مإ سمي بإسي 
، دفع بكل إلمنطقة للتقدم ولشعوب  هإ بإلرف 

ي موقع متقدم بإلنسبة للتنمية أصبحإلضعيف ، حت   وإلقوي تلك إلمنإطق مع بعضهم ، يرفع فيهإ إألقوى للقوي
وإ فز

ي 
 .(23-21: 2117.إإلقتصإدية وإلتنمية إلشإملة وإلمستدإمة )إلقريشر

ض فيهإ أن تعطي  إ نقول أن خطط وبرإمج إلتنمية إإلقتصإدية يفي  وية لتنمية وتطوير وبنإء كفإءإت إلموإرد إألولوأخي 
ية ،  ن إل تهمل هذإ إلجإنب لصإلح إلعوإمل إألخرى ، وإن إلعمل عىل تطوير هذه إلموإرد تأهيال عىل إقل تقدير أأو إلبشر

ي ؤلنجإح خطط إلتنمية إإلقتصإدية ويرفع من رصيد تحقيق 
ي بشكل تلقإن 

وتدريبإ وتخصصإ وإستثمإرإ سوف يفضز
 .أهدإفهإ

 
 الخاتمة

ي  -9
يةهو إلجزء إألهم من إلجغرإفيإ كونه  يعد إلجإنب إلتطبيق  ويستخدم إلمعلومإت من  ،يقدم منفعة للمجتمع وإلبشر

ي 
وإن موضوعإت علم إلجغرإفية  ،مختلف فروع إلجغرإفيإ لحل مشكالت إلمجتمع من إجل رفع مستوإه إلمعإسر

ي 
ي يصحح إؤلنسإن من خاللهإ إألوضإع إلسإئدة فز

ية تشكل إألسإس إلمإدي للتنمية إلكلية إلشإملة إلت  إلطبيعية وإلبشر
ي تتطلب درإسة جوإنب متعددة من جغرإفية إإلقليم إلذي  ،ب إإلقتصإدية وإإلجتمإعية إلمتعددة وإلمتشإبكةإلجوإن

وإلت 
ز ظروف إلحيإة فيه ي تحسي 

 .يرغب إلدإرسون فز
ي إلمكإن -2

 ،ؤن إلجغرإفية لهإ منهج بحث وطريقة درإسة متعددة نظرإ لتعدد إلظوإهر وإألشيإء وتعقد عالقإتهمإ فز
ي وبإلتفإعل وإلتدإخل بينهمإوإلمنهج إلج ي درإسة إلتنمية يتضمن ؤدرإكإ بإلمقإييس إلمختلفة للنشإط إلبشر

ي فز
وهذإ  ،غرإفز

ي 
 .تأكيد عىل شمولية إلتنمية وشمولية إلمنهج إلجغرإفز

ي إهل إلحكم -3
وطبيعة إلعالقة إلقإئمة بينهم ومختلف  ،إل يمكن لتنمية إن تحدث من دون إرإدة سيإسية متمثلة فز

ي  ،ودإت إلمجتمع وإنعكإسإتهإ عىل إلتنميةوج
فكلمإ كإنت إلعالقة قإئمة عىل إسإس إلقبول وإلرصز كلمإ سإهم ذلك فز

 .إنجإح مشإري    ع إلتنمية وإلعكس صحيح
ي إي بلد -4

وبمقدإر مإ تدإر إلعملية إإلقتصإدية بكإفة إبعإدهإ بشكل  ،إن إلتنمية تتوقف بشكل كبي  عىل إإلقتصإد فز
ي هذإ إلبلدبمقدإ ،سليم

ز  ،ر مإ ينعكس عىل إلتنمية فز ي مجتمع معي 
بل يتطلب  ،وليس كإفيإ إن تتطور إلحإلة إلتنموية فز
 .إجرإءإت محددة تستثمر معدإلت إإلرتفإع هذإ لصإلح تحقيق إلتنمية إلشإملة إلمستدإمة
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ز إلمجتمع وإلتنمية -5 ة بي  فال يمكن لمشإري    ع إلتنمية إن تنجح مإ لم تعط إهتمإمإ لقضإيإ  ،إلشك إن هنإلك عالقة كبي 
ي إي  ،إلمجتمع إلمختلفة من ثقإفة وإنظمة ضإبطة وحريإت وديمقرإطية وحقوق إإلنسإن

ة إلرصإع فز إذ إن إرتفإع وتي 
ي عىل قضإيإ إلتنمية  مإم بقضإيإ وبذلك يصبح إإلهتمإم بإلقضإيإ إإلجتمإعية جزء من إإلهت ،مجتمع يؤثر بشكل سلتر

ي إي مجتمع 
 .إلتنمية فز

ي تيسي  عمليإت إلتنمية  -6
إ فز ي تتوفر عىل ثقإفإت إنفتإحيه إكير  ،تعويقهإأو تلعب إلثقإفإت دورإ كبي 

فإلمجتمعإت إلت 
ي 
ي تتسم بإإلنغالق وإلتشدد وإلمحإفظة عىل إلموروث إلثقإفز

هإ من إلمجتمعإت إلت  إمج إلتنمية وإنشطتهإ من غي  تقبال لير
 .قديمإل
ة -7 ز إلتنمية وإلتخلف هنإك عالقة كبي  ي إلحإجة إلمإسة  ،بي 

إلتغلب ؤىل فهمإ يتفقإن عىل طرف إلنقيض وهو مإ يعتز
ي برإمج إلتنمية بكل إشكإلهإ ،عىل إسبإب إلتخلف

 .وبعد معإلجة إسبإب إلتخلف يمكن إإلنطالق فز
ض فيهإ إن تعطي  -8 يةولإألإن خطط وبرإمج إلتنمية إإلقتصإدية يفي  أو  ،وية لتنمية وتطوير وبنإء كفإءإت إلموإرد إلبشر

ي إنجإح خطط إلتنمية إإلقتصإدية  ،عىل إقل تقدير إن إل تهمل هذإ إلجإنب لصلح إلعوإمل إإلخرى
لمإ له من دور كبي  فز

 .ويرفع من رصيد تحقيق إهدإفهإ
ي إلتنمية إلمستدإمة سلبإ وإيجإبإ -9

ز إلتأثرينوإ ،إن إلتنمية إثرت بشكل كبي  فز  ،لدول معنية بإيجإد سيإسإت توإزن بي 
ي إلموإرد عىل حسإب إإلجيإل إلقإدمة

وتجنيب إلبلدإن إإلثإر إلسلبية للعولمة بإلحفإظ  ،لكي إل يفرط إلبشر إلحإليون فز
ي إلعإلم. 

 عىل إلبيئة وتقليل إعدإد إلفقرإء فز
ي إلوقت إلرإهن معيإر للتقدم إلحضإر  -91

ية فز وهذإ مإ تدل عليه إإلحصإئيإت  ،ي للدول وإلمجتمعإتإن إلتنمية إلبشر
ي موضع يليق بمإ تمتلكه من خلفية حضإرية وموقع وموإرد ومكإنة  ،وإإلرقإم وإلدرإسإت

وإن إلدول إلعربية ليست فز
إرإدإت سيإسية وشعبية لتسجيل موإقع إفضل من حيث إىل مزيد من إلبحوث وإلدرإسإت و ؤىل وهذإ يحتإج  ،دينية
ية إلتنمية  .إلبشر

ية  – 99 ي إلذي يكلفهإ من  ،كثي  من إلبلدإن إل تمتلك إلقدرة عىل تمويل مشإري    ع إلتنمية إلبشر فتلجأ للتمويل إلخإرجر
ي إإلنفإق قد تتعإرض إحيإنإ مع طبيعة بنإئهإ إلهيكىلي إإلقتصإدي  ،إلنإحية إإلقتصإدية

 ،كمإ يفرض عليهإ موإزنإت خإصة فز
ز مختلف إإلمور من إجل تنميتهإؤىل لذلك تحتإج هذه إلبلدإن  إتيجية توإزن توإزن فيهإ بي 
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   . إلفكر إلجغرإفز
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