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 المقدمة 

 الجغرافيا فروع أهم من  Industrial Geographyالصناعة جغرافية تُعد    

االقتصادية, و تقع في البند الثالث من التصنيف الدولي لألنشطة االقتصادية 

International Standard Industrial Classification وتشكل الصناعة.

الدول,  اقتصاديات في دوراً بارزاً  عصب الحياة وشريانها االقتصادّي, حيث تؤدي

. وهّي من أهم واالقتصاديّ  اسيّ السي التقدم قواعد من قاعدة الحديثة الصناعة تمثلو

األنشطة االقتصادية لتحقيقها معدالت نمو عالية ومتسارعة فّي وقت أقصر نسبياً من 

 باقّي القطاعات االقتصادية األخرى.

والصناعة بمفهومها العام تعني تحويل المادة الخام بصورة كلية أو جزئية إلي      

منتج أو مادة خام لصناعة أخرى.   شكل يزيد من قيمتها المادية تكون في شكل

إنتاج السلع الجاهزة لالستهالك المحلّي والتّي تًغنّي عن االستيراد من  والتصنيع يعنيّ 

ً  الخارج, ً  لذلك فهّي تشكل ركنا كما تساهم فّي  االقتصادّي, االستقالل أركان من أساسيا

اعدة اإلنتاجية, زيادة الدخل الوطنّي,  ورفع مستوى المعيشة, وتوسيع وتنويع الق

ً للعمل بحيث تُسهم فّي القضاء على البطالة ومشكالتها وتنعكس أثار , وتوفر فرصا

الصناعة على كافة مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية فّي الدول . 

  .لذلك فالتنمية الصناعية تعد هدفاً رئيساً من أهم أهداف الدول المتقدمة و النامية
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 والجغرافيين  Economists االقتصاديين قبل من كبير باهتمام وتحظى الصناعة     

 Geographers التطبيقي االقتصاد خالل من وذلك  Applied 

Economicاالقتصادية والجغرافيا  Economic geography  حيث يدرس ,

عات . وينقسم النشاط الصناعي إلى قسمين صناالصناعة هي واحدة ظاهرة العلمين

, حيث Manufacturingوأخرى تحويلية  Extractive Industriesاستخراجية

يقاس مدى تقدم الدول بمدى تقدمها في الصناعات من ناحية الكم والنوع والجودة, كما 

تشكل أحد األسباب الرئيسة  فيما وصلت إليه الدول المتقدمة من تقدم, حيث اتخذت 

قّى االقتصادّي, لذلك سعت غالبية الدول ببذل من التصنيع وسيلة للصعود إلى قمة الر

جهودا كبيرة باالستثمار في المجال الصناعي لمالحقة ركب التقدم , وقد زاد اهتمام 

دول العالم بالصناعات الثقيلة والحديثة وبذل مجهودات كثيفة في مجال التنمية 

 الصناعية.

 اُستحدثت والثورة يالت العلمية بالتطوراتوقد تأثرت التنمية الصناعية      

 أفكار ظهور على التي حفزت المتالحقة, المعرفية االبتكارات والتقنياتو المعلوماتية

 ونماذج لنظريات وتطور مستحدثة, ومفاهيم ومستجدة, ومواضيع متشعبة جديدة

 أدوات استخدام إلى إضافة .مع هذه المستجدات تتناسب علمية مناهج وظهور جديدة,

والمعلومات, كما  من التطورات الكبير الكم وهذا تتماشى علمية ووسائل وأساليب

 نظم :مثل وعرضها وتحليلها البيانات تلخيص من تقنيات استفادت التنمية الصناعية

 المواقع تحديد ونظم  , RS بعد عن واالستشعار  , GIS الجغرافية المعلومات

GPSالتعامل يمكنها التي الدقيقةاإلحصائية  والبرامج الحاسوب المتطورة أنظمة , و 

 االجتماعية للعلوم الحزم اإلحصائية :مثل والمواقع والظواهر المتغيرات آالف مع

SPSS رسم الخرائط المتطورة. وبرامج 

وتهدف هذه الدراسة إلي فحص و تحليل اتجاهات األبحاث األكاديمية المنشورة       

في دراسات جغرافية الصناعة  بصفة  بقواعد المعلومات األجنبية و المناهج الحديثة

عامة والتنمية الصناعية على وجه الخصوص, وتحديد االتجاه العام لبحوث التنمية 

الصناعية ومنهجيتها واألساليب المستخدمة , من خالل حصر و تحليل ما تم نشره في 

م( والتي 2018 – 1995بعض الدوريات العالمية المتخصصة خالل الفترة ما بين )

ً ألهم القضايا البحثية الحديثة التي يتناولها دارسوا الجغرافيا االقتصادية  تعد انعكاسا

 .في دول العالم المختلفة ووضع رؤية مستقبلية للنهوض بتخصص جغرافية الصناعة

وقد تم االطالع على معظم دوريات الجامعات المصنفة عالميا حسب مجلة التايمز 

 ( .1شكل  )  2018للتعليم العالي 

 الدوريات العلمية : مفهومها, تصنيفها, وأهميتها, لغتها: أوالً:
حيث يختلف المؤلفين Periodicals  تعددت مفاهيم الدوريات  المفهوم  :    

والكتاب في تعريفها ولكن أغلب هؤالء المؤلفين يتوصلون للمعني نفسه , فالدوريات 
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هي تلك المطبوعات التي تصدر علي فترات محددة أو غير محددة , وبشكل منتظم أو 

غير منتظم , ولها عنوان ثابت تنتظم تحته كامل أعدادها ومجلداتها , وتأخذ أعدادها 

ً متسلسلة ومؤرخة , ويشترك فيها, عدد من الباحثين , وتصدر بشكل دائم ,  أرقاما

 تي تصدر من بريطانيا .العلمية ال Natureوأشهرها دورية 

 
 م 2018( الجامعات المصنفة عالميا حسب مجلة التايمز للتعليم العالي 1شكل  ) 

ً لنوع الموضوع إلي   : تصنيف الدوريات      تتنوع الدوريات فيما بينها وفقا

 الدوريات العامة والدوريات المتخصصة, أما من حيث اإلصدار فتنقسم إلي:

 بوعية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية.دوريات يومية ونصف أس 

  دوريات تصدر كل شهرين: أي ستة أعداد في السنة وتقع تحت طائلة هذا النوع

من الدوريات مجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة, ويتم 

 النشر فيها من خالل مطابع تلك الجامعة.

 وينتمي إليها مجلة الجغرافيا  دوريات ربع سنوية: أي تنشر كل ثالثة أشهر

( بوالية نيوسوث 2( والمجلة الجغرافية األسترالية)1االقتصادية بجامعة كالرك)

 ويلز.

 (3دوريات نصف سنوية: يقع ضمن هذه الدوريات مجلة الجغرافي الصناعي ) 

        .دوريات إصدارها سنوي وأخري غير منتظمة 

                                           
 يتولي نشرها مجموعة تايلور وفرانسيس ببريطانيا. (1)

 إنفورما المتحدة في مدينة لندن ببريطانيا.يقوم بنشرها مجموعة تايلور وفرانسيس وشركة  (2)

 في جامعة انديانا بالواليات المتحدة األمريكية. ايقوم بنشرها قسم الجغرافيا والجيولوجيا واألنثروبولوجي (3)
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دوريات من أهم مصادر المعلومات الحتوائها تعد ال أهمية الدوريات ومميزاتها :     

على أبحاث ومقاالت حديثة ومن بعض مميزاتها السرعة في نشر المادة العلمية, 

والحداثة , وتعالج موضوعات متعددة في العدد الواحد , بأقالم متخصصة ومختلفة 

   تتسم باإليجاز والتركيز لكونها وسيلة سريعة للوصول إلي المعلومات المطلوبة.

وقدرتها الفائقة على مالحقة تطورات العلم أوال بأول بحكم طريقة صدورها , 

ورخص أسعارها عن الكتب وسرعة تداولها , كما أنها تمتاز بالتغطية الموضوعية 

المركزة وبدون توسع , كما أن الدورية توفر المعلومات التي ال تجد لها طريقا للنشر 

االكتشافات , حيث تكمن أهمية الدوريات في في المصادر األخرى عن المخترعات و

 .األساس في توفير المعلومات الحديثة المتجددة باستمرار

تتعدد اللغات التي تُكتب بها الدوريات حيث تُعد العامل األساسي  لغة الدوريات :      

في انتشار الدورية, و تعد اللغة االنجليزية لغة العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا 

والحاسب اآللي وهي اللغة الوحيدة المشتركة بالقارات الخمس بجانب اللغة الفرنسية.  

استخداما في الدوريات العالمية , لذا روعي عند وبالتالي فهي اللغة العالمية األكثر 

اختيار الدوريات األربع التي وقع عليها االختيار تمتعها بسعة االنتشار وسهولة فهمها 

 وتداول لغتها وهي متوفرة باللغة اإلنجليزية. 

 المتخصصة بفحص الدورياتالدوريات األجنبية التي تم فحصها واالطالع عليها : 

 الباحث قام وقد دورية , 625, و عددها Impact Facto تأثير عال  التي لها معامل

 ارتباطا المجالت أكثر على للوقوف أولى كمرحمة علمية مجلة عشر ستة باختيار

 :وهي البحث بموضوع

1 -Annals of the American Association of Geographers. 

2 - Journal of  Economic Geography, Clark University. 

3 - Journal of Economic Geography, Oxford University. 

4 - Applied Geography and Development. 

5- Progress in Human Geograph. 

6 - Austrian Geographer Journal. 

7 - The Industrial Geographer Journal publisher Indiana. 

8 - European Journal of Geography. 

9 - The Geographical Review. 

10 - Journal of Geography science. 

11 - Geographical Journal. 

12 - Regional Studies. 

13 - Land Economic. 

14 - Journal of Applied Geography. 
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15- Canadian Journal of Development Studies 

16- International Development Planning Review 

في  وقد تم اختيار أربع دوريات دولية منها لرصد و تتبع االتجاهات الحديثة    

الصناعة مركزة على األبحاث التي لها عالقة  بإعداد وتقييم خطط التنمية الصناعية  

خالل الفترة المذكورة  , فضال عن آثارها على الجوانب االجتماعية واالقتصادية 

داقيتها العالية, واختالف مكان اإلصدار مص وروعي في اختيارها  ما يلي :

وتخصصها في مجال الجغرافيا االقتصادية بشكل عام وجغرافية الصناعة بشكل 

خاص , ومستواها الراقي في البحث الجغرافي, ووجود هيئة تحرير كبيرة من دول 

متعددة يصل عددهم أحياناً إلى أربعين محرر على مستوى عال من المهنية والكفاءة, 

في مجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد,  عالوة على ذلك إن لهذه  كما

الدوريات ناشر ووكيل وموزع دولي للمجلة واإلصدارات المختلفة التي تصدر عنها  

 بجامعة كالركالتي تصدر  الجغرافيا االقتصاديةوتتمثل هذه  المجالت في: مجلة 

Journal of Economic Geography, Clark University , U.S.A.  ,

 Journal of Economic الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفوردومجلة 

Geography ,Oxford University , U.K.  بمجلة  الجغرافي الصناعي, ومجلة

 Journal of The Industrial Geographer, Indiana جامعة والية انديانا

State University , U.S.A. لوحيدة علي مستوى دول العالم تعد الدورية ا, و

ً في جغرافية الصناعة, مجلة الجغرافي األسترالي  الصادرة عن الجمعية و تخصصا

 ,Australian Geographer ويلز بأستراليا الجغرافية االسترالية بوالية نيو سوث

the Australian Geographical Society of New South Wales, 

Austria. خيرة مساحة كبيرة لدول: استراليا ونيوزيلندا وجزر وتغطي الدورية األ

المحيط الهادي بقارة آسيا السيما دول اليابان والصين والهند وإندونيسيا وماليزيا 

(   التوزيع 2ويوضح الشكل)  وكوريا الجنوبية وهونج كونج والفلبين وسنغافورة.

علمي والوقوف على الجغرافي ألماكن إصدار الدوريات المختارة لتحليل إنتاجها ال

 توجهاتها الحديثة في التنمية الصناعية .
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لدراسة االتجاهات  ( التوزيع الجغرافي لمواقع إصدار المجالت المختارة 2شكل ) 

 ( 2018- 1995الحديثة في التنمية الصناعية خالل الفترة ) 

الصورة العامة لالتجاهات البحثية الحديثة  في جغرافية الصناعة والتنمية 

ً  :الصناعية.   ثانيا

من خالل حصر وتصنيف االتجاهات البحثية في جغرافية الصناعة والتنمية الصناعية 

بالمجالت العالمية السالفة الذكر على شبكة المعلومات الدولية خالل الفترة الزمنية 

    ( شكل 1التصنيف على النحو التالي: جدول ) ((.  3كن  ( أم2018 -1995)

األبحاث التي نُشرت في المجالت األربع خالل الفتررة  الزمنيرة  عدد بلغ إجمالي

بحثرراً, وجرراءت مجلررة الجغرافيررا  76,74بحثرراً بمتوسررط سررنوي بلررغ  1765المررذكورة 



 2020أكتوبر  (    7العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

111 
3 

بحثرراً بمررا  717االقتصررادية  جامعررة أكسررفورد فرري المرتبررة األولررى حيررث حررازت علررى 

% من جملة البحوث المنشورة, تالها في المرتبة الثانية مجلرة الجغرافري  40,6يعادل 

%, ثرم  مجلرة الجغرافيرا االقتصرادية جامعرة كرالرك 31,8بحثاً بنسبة  561األسترالي 

%, بينمررا جرراءت مجلررة الجغرافرري الصررناعي  24,4بحثرراً بنسرربة  430حيررث نُشررر بهررا 

 %. 3,2بحث منشور أي ما يشكل  57بالمرتبة األخيرة بعدد 

%  10,1بحثاً تشكل  178جغرافية الصناعة   المنشورة في األبحاث عدد  بلغ

من إجمالي البحوث المنشورة في المجالت األربع , واستأثرت مجلة الجغرافيا 

% من إجمالي  41,0بحثا  بنسبة  73االقتصادية  جامعة أكسفورد بالصدارة بنشر 

مجلة الجغرافيا االقتصادية جامعة كالرك في  وجاءتبحوث جغرافية الصناعة, 

ً أي ما يعادل  61بة الثانية حيث نُشر بها المرت % من بحوث جغرافية  34,3بحثا

بحثاً بما يشكل  23الصناعة , تالها في المرتبة الثالثة مجلة الجغرافي الصناعي بنشر 

بحثاً  20%, بينما تذيلت مجلة الجغرافي األسترالي المجالت األربع بعدد  13,5

 %. 11,2بنسبة

العددي والنسبي للبحوث المنشورة في المجالت األربع ( التوزيع  1جدول ) 

جغرافية الصناعة والتنمية الصناعية  لرصد االتجاهات الحديثة في دراسات المختارة

 (2018 -1995خالل الفترة الزمنية )

 البحوث لجميع الشامل انحصر نتائج علي من اعداد الباحث اعتمادا  :المصدر

 األربع في المجالت المنشورة

 اسم المجلة
جغرافية 

 الصناعة
% 

التنمية 

 الصناعية

% 

 

بحوت 

 أخرى

جملة  %

 البحوث

% 

مجلة الجغرافيا 

االقتصادية  جامعة 

 أكسفورد

73 41,0 14 

37,8 644 40,3 717 40,6 

مجلة الجغرافيا 

االقتصادية  جامعة 

 كالرك

61 34,3 15 

40,6 369 23,2 430 24,4 

مجلة الجغرافي 

 الصناعي
24 13,5 6 

16,2 33 2,1 57 3,2 

مجلة الجغرافي 

 األسترالي
20 11,2 2 

5,4 541 34,4 561 31,8 

 100 1765 100 1580 100 37 100 178 الجملة
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 التوزيع العددي والنسبي للبحوث المنشورة في المجالت األربع المختارة(3شكل ) 

جغرافية الصناعة والتنمية الصناعية خالل  لرصد االتجاهات الحديثة في دراسات

 (2018 -1995الفترة الزمنية )
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ً في المجالت األربع,  37بلغت األبحاث الخاصة بالتنمية الصناعية  بحثا

بحثاً  15وتصدرت مجلة الجغرافيا االقتصادية جامعة كالرك المجالت األخرى بعدد 

ة الجغرافيا االقتصادية ونُشر بمجل أّي ما يزيد عن خمسي البحوث المنشورة ,

% من جملة بحوث التنمية الصناعية , وحازت  37,8بحثاً بما يعادل  14بأكسفورد 

مجلة الجغرافي % , ثم 16,2أبحاث بنسبة 6على  مجلة الجغرافي الصناعي

 %. 5,4بنشر بحثين فقط بما يوازي  األسترالي

  الجغرافيا االقتصاديةمجلة ثالثاً :عرض تحليلي لإلتجاهات البحثية الحديثة في 

 
 ) جامعة أوكسفورد بإنجلترا(

Journal of Economic Geography (University of Oxford, 

England) 

من الدوريات  Journal of Economic Geography تعد مجلة     

 University"تصدر من جامعة أكسفورد  االقتصادية, والمتخصصة في الجغرافيا 

of Oxford "  والتي تُعد من أقدم الجامعات في العالم الغربي, وأقدم جامعات

بريطانيا السبع العريقة, والجامعة األولى في المملكة المتحدة حسب تصنيف مؤتمر 

 76, وهي من أفضل أربع مجالت من إجمالي  2015/  2014تايم للجامعات عام 

مجلة في  332ضمن   31 مجلة جغرافية على مستوى العالم, بينما يأتي ترتيبها رقم

( ,  4شكل )   England مدينة أكسفورد بإنجلترا  مجال االقتصاد, وتقع في

والناشر مجموعة تايلور وفرانسيس للنشر باالشتراك مع جامعة أكسفورد,  والمجلة 

,  1997عضو في تحالف لجنة أخالقيات النشر بالمملكة المتحدة والتي تكونت عام 

عضو على مستوى العالم , كما أنها عضو في رابطة  آالف 10وتضم أكثر من 

الجامعات األوربية . وتتخصص هذه المجلة في نشر البحوث والدراسات ذات 

الرصانة واألصالة األكاديمية والمستوى العلمي المتميز والتي تجمع بين الجغرافيا 

قة بين واالقتصاد, خاصة الجغرافيا االقتصادية بجميع فروعها. بهدف ابراز العال

الجغرافيين واالقتصاديين, وهى آلية تعزيز تداعيات المعلومات عبر هذه 

 التخصصات المترابطة وتعزيز التحليل المكاني بشكل عام.

, ويشرف على تحريرها هيئة  Impact Factor 3,648 ومعامل تأثير المجلة      

ً من بينهم أربعة محررين رئي 40تحرير تتكون من  سيين موزعين محرراً أكاديميا
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 بقسم ,األستاذ Harold Batheltبواقع محرريين جغرافيين, وهما: هارالد باثيلت, 

 األستاذ , Neil Coe كو نيل و . تورنتو بكندا جامعة والجغرافيا, العلوم السياسية

 كريستيان :هما اقتصاديين وآخرين .سنغافورة الوطنية, الجامعة , الجغرافيا بقسم

 كوبيك االقتصادية جامعة العلوم بقسم األستاذ , Kristian Behrnes بيرنس

 بوسطن, لألعمال, هارفارد مدرسة , William Kerr كير وليم  ,كندا مونتريال,

 .األمريكية المتحدة الواليات

بواقع أربعة إصدارات في العام الواحد  2001وقد صدر العدد األول للمجلة عام      

, بعدها أصدرت المجلة خمسة إصدارات سنوية منذ عام 2003وذلك حتى عام 

 2007إصدارات منذ عام  6, ثم زاد عدد اإلصدارات إلى 2006وحتى عام   2004

 -سبتمبر -يوليو -مايو -سمار -بواقع إصدار كل شهرين )يناير 2018حتى عام 

 نوفمبر(. 

التطووور العووددي للبحوووث المنشووورة طبقوواً لعوودد ومجلوود النشوور بمجلووة الجغرافيووا    -1

 ( .2018 -2001االقتصادية بجامعة أكسفورد خالل الفترة )

مجلررة الجغرافيررا االقتصررادية بجامعررة  بلررغ إجمررالي األبحرراث الترري تررم نشرررها فرري     

بحثرراً,  39,3(  بمتوسررط سررنوي 2018 -2001لفترررة )بحثرراً خررالل ا 717أكسررفورد 

( وجود تفاوت في عردد اإلصردارات فري بعرض السرنوات عرن   2ويتبين من الجدول ) 

 هذا المتوسط ما بين الزيادة والنقصان .

 
مجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة  ( الموقع الجغرافي لمكان صدور 4شكل ) 

 أكسفورد
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 (  يتضح ما يلي:  5والشكل  ) (    2وبتحليل الجدول)  

  غزاره االنتاج العلمي للمجلة, وانتظام صدورها واستمراريته, وزياده أعدادها

م إلي ثمانية عشرة مجلد في  2001السنوية, من مجلد واحد في السنة األولى عام 

 م. 2018عام 

  ى كأقل السنوات نشراً إل 2001بحثاً عام  15 زيادة أعداد البحوث الصادرة من

 كأكثر السنوات نشراً بالمجلة .   2011بحثا عام  55

( تطور عدد البحوث المنشورة بمجلة الجغرافية االقتصادية بجامعة 2جدول )

 (2018 -2001خالل الفترة ) أكسفورد

 عدد األبحاث عدد اإلصدارات المجلد العام
% من جملة 

 األبحاث

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

15 

16 

32 

32 

32 

29 

35 

47 

46 

52 

55 

54 

48 

50 

51 

54 

35 

34 

2,1 

2,2 

4,5 

4,5 

4,5 

4,0 

4,9 

6,6 

6,4 

7,3 

7,7 

7,5 

6,7 

7,0 

7,1 

7,5 

4,9 

4,7 

 100 717 92 الجملــــــة

المصدر:  من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الحصر الشامل في مجلة          

 الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد
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مجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة  في تطور عدد البحوث المنشورة ( 5شكل ) 

 (2018 -2001أكسفورد خالل الفترة )

 زمنية,  أربع فترات الى سنوات خمس كل  المجلة إصدار فترات تقسيم ويمكن 

وهي السنوات األولى  2005إلى  2001ن م الفترة ( , 6وشكل )  (  3)  جدول

إلصدار المجلة .وقد  بلغ إجمالي عدد البحوث التي تم نشرها بالمجلة خالل هذه الفترة 

ً منها بنسبة  20بحثاً, كان نصيب الموضوعات المتعلقة بالصناعة  127نحو  بحثا

% من جملة أعداد البحوث المنشورة.  واستأثرت أبحاث التنمية الصناعية 15,7

% من موضوعات التنمية الصناعية خالل  35,7بخمسة أبحاث منهم بما يعادل 

 الفترات الثالث . في حين بلغ إجمالي عدد البحوث المتعلقة 

كل خمس سنوات في مجلة ( التطور العددي للبحوث المنشورة   3) جدول 

 (2018 -2001خالل الفترة ) الجغرافية االقتصادية بجامعة أكسفورد

 

 

 

 

 

 

المصدر:  من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الحصر الشامل في مجلة          

 الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد

ً تم نشرها في المجلة خالل الفترة الثانية الممتدة  بموضوع الصناعة تسعة عشر بحثا

بنسبة تقترب من ُعشر البحوث المنشورة ,وكان نصيب أبحاث  2010إلى2006من 

 األعداد المجلدات الفترة
عدد بحوث 

 جغرافية الصناعة
 عدد          %

 البحوث األخرى 
 عدد      %

 جملة البحوث
 عدد          %

2001-2005 1-5 22 20 27,4 107 16,6 127 17,7 
2006-2010 6-10 29 19 26,0 190 29,5 209 29,1 
2011-2015 11-15 30 22 30,1 236 36,7 258 36,0 
2016-2018 16-18 16 12 16,5 111 17,2 123 17,2 

 100,0 717 100,0 644 100,0 73 97 الجملة
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% من موضوعات التنمية الصناعية, أما  21,4أبحاث تمثل  3تنمية الصناعية ال

تعد أكثر الفترات في عدد البحوث المنشورة بنسبة   2015إلى2011الفترة الثالثة  من

%من  8,5بحثاً بنسبة بلغت  22تزيد عن ثلت األبحاث, كما سجلت أبحاث الصناعة 

واستحوذت موضوعات التنمية الصناعية  جملة عدد البحوث المنشورة في تلك الفترة.

 أبحاث في هذه المرحلة بما يزيد عن خمسي موضوعاتها في جميع المراحل.  6على 

 
( التطور العددي للبحوث المنشورة  كل خمس سنوات في مجلة الجغرافية  6) شكل 

 (2018 -2001خالل الفترة ) االقتصادية بجامعة أكسفورد
إلى 2016تعلقة بجغرافية الصناعة في الفترة  الرابعة منوجاءت أقل عدد للبحوث الم

ً بنسبة  12حيث بلغت  2018 % من إجمالي عدد البحوث في هذه الفترة 9,8بحثا

بحثاً. ولم يكن ألبحاث التنمية الصناعية نصيب من األبحاث المنشورة  123وعددها 

 في هذه المرحلة.

وفقووا  لطبيعووة الموبوووع بمجلووة  األهميووة النسووبية التجاهووات األبحوواث المنشووورة -2

 .(2018 -2001خالل الفترة ) الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد

الموضوعات التي تناولتها المجلة  ( أن  7( والشكل )   4يتبين من تحليل الجدول )   

 قد أخذت أحد عشر اتجاهاً كما يلي:

وفقاً    لطبيعة الموبوع ( اإلطار العام  لالتجاهات البحثية  المنشورة   4جدول ) 

 .2018إلى  2001بمجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد خالل الفترة من  
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 % من جملة األبحاث عدد األبحاث نوعية الموبوعات

 19,4 139 علم االقتصاد

 16,5 118 الجغرافيا االقتصادية

 14,5 104 جغرافيا عامة

 10,2 73 جغرافية الصناعة

 9,2 66 االتصاالتجغرافية 

 7,1 51 جغرافية النقل

 6,4 46 جغرافية القوى العاملة

 5,0 36 التخطيط اإلقليمي

 4,8 34 جغرافية إقليمية

 4,0 29 جغرافية التنمية

 2,9 21 استخدام األرض

 100 717 الجملة

المصدر:  من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الحصر الشامل في مجلة الجغرافيا 

 االقتصادية بجامعة أكسفورد
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( اإلطار العام  لالتجاهات البحثية  المنشورة  وفقاً لطبيعة الموبوع في  7) شكل 

 (2018 -2001خالل الفترة ) مجلة الجغرافية االقتصادية بجامعة أكسفورد

على الرغم من تخصص المجلة في مجال الجغرافيا االقتصادية, فإنها ضمت عده 

 موضوعات

وتخصصات جغرافية أخرى , مما يبرهن على أهمية تلك المجلة واتساع انتشارها. 

 ويمكن تقسيم الموضوعات حسب أهميتها النسبية كما يلي :  

% من جملة البحوث 19,4تصدرت بحوث علم االقتصاد الترتيب األول بنسبة  -

وضوعات %, ثم م 16,5المنشورة,  تلتها موضوعات الجغرافيا االقتصادية بنسبة 

%, في حين جاءت أبحاث جغرافية الصناعة في  14,5الجغرافيا العامة بنسبة 

% , وهذا يبين مدي مكانة جغرافية الصناعة بهذه المجلة 10,2الترتيب الرابع بنسبة 

واهتمامها بدراسة مثل هذا االتجاه, واحتلت أبحاث استخدام األرض الترتيب األخير 

                                                                  يا االقتصادية. % بين أبحاث الجغراف2,9بنسبة 

األهميوووة النسوووبية التجاهوووات األبحووواث  المنشوووورة  وفقووواً لموبووووعات جغرافيوووة  -3

 -2001خوووالل الفتووورة ) الصوووناعة بمجلوووة الجغرافيوووا االقتصوووادية بجامعوووة أكسوووفورد

2018). 
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في مجلرة الجغرافيرا االقتصرادية بجامعرة أكسرفورد تتوزع أبحاث جغرافية الصناعة     

و بتحليلهمرا يتضرح اسرتحواذ  (,8( وشركل ) 5في االتجاهات البحثيرة التاليرة  جردول )  

موضوعات التوطن الصرناعي علري الترتيرب األول فري االتجاهرات الفرعيرة لجغرافيرة 

ترتيررب الثرراني موضرروعات التنميررة الصررناعية %, يليهررا فرري ال23,3الصررناعة بنسرربة 

 %, وفي الترتيب الثالث موضوعات  التوزيع القطاعي19,2

لالتجاهات البحثية  المنشورة  وفقاً لموبوعات التصنيف العددي  ( 5جدول ) 

جغرافية   الصناعة بمجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد خالل الفترة 

(2001- 2018) 

 % من إجمالي البحوث عدد األبحاث ثياالتجاه البح

 23,3 17 التوطن الصناعي 

 19,2 14 التنمية الصناعية

 17,8 13 التوزيع القطاعي للصناعة 

 15,1 11 التوطين الصناعي

 13,7 10 اقتصاديات الموقع الصناعي

 10,9 8 اآلثار الناتجة عن الصناعة

 100 73 الجملة

اعتمادا على نتائج الحصر الشامل في مجلة الجغرافيا المصدر:  من اعداد الباحث 

 االقتصادية بجامعة أكسفورد

اقتصاديات  % , ثم 15,1%, ثم التوطين الصناعي بنسبة  17,8للصناعة بنسبة 

% , في حين جاءت موضوعات 13,7الترتيب الخامس بنسبة  الموقع الصناعي

% من جملة إتجاهات 10,9ة في الترتيب األخير بنسب اآلثار الناتجة عن الصناعة

 األبحاث في جغرافية الصناعة.                                                                       

 
لالتجاهات البحثية  المنشورة  وفقاً لموبوعات التصنيف العددي (  8) شكل 

خالل الفترة  جغرافية الصناعة في مجلة الجغرافية االقتصادية بجامعة أكسفورد

(2001- 2018) 
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ً لموبوعات -4 التنمية  األهمية النسبية التجاهات األبحاث  المنشورة  وفقا

 -2001بمجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد خالل الفترة ) الصناعية

2018)  

ً للموبوعات الفرعية بمجلة  التنمية الصناعية ( تصنيف أبحاث  6جدول ) تبعا

 (2018 -2001الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد خالل الفترة )
 السنة العدد المجلد الموضوع م

 2001 1 1 الجغرافيا والتنمية 1

 2002 1 2 التجارة وموقع الصناعات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 2

3 
والتنمية الصناعية في شرق أفريقيا: تفكيك منطق شبكات الفضاء االجتماعي 

 الصناعة في موانزا, تنزانيا
3 2 2003 

4 
التنمية الصناعية في الشبكات التي يحركها المشتري: صناعة المالبس في 

 فيتنام وسريالنكا
4 5 2004 

 2005 5 5 االبتكار والتكتل والتنمية اإلقليمية 5

6 
إطار نظري للجغرافيا االقتصادية التطورية: الديناميات الصناعية والنمو 

 الحضري كعملية متفرعة
7 5 2007 

 2007 5 7 2007نمذجة التطور الصناعي في الفضاء الجغرافي  7

8 

التكتل المكاني للمؤسسات المتعددة الجنسيات: دور العوامل الخارجية 

للمعرفة والمناطق الصناعية, واالستثمار للمعلومات واآلثار غير المباشرة 

 األجنبي الداخلي, والتنمية اإلقليمية

10 4 2010 

 2011 1 11 الشبكات البديلة والتحديات المتعلقة بتقدير عولمة التنمية في بوليفيا 9

 2011 1 11 القيمة في صناعة المنتجات الخشبية 10

 2013 1 13 نظرية االندفاع الذهب للتنمية االقتصادية 11

 2014 1 14 شركات التعدين الكبيرة والتنمية اإلقليمية في شيلي: بين الجيب والكتلة 12

13 
االقتصاد السياسي لشبكات اإلنتاج العالمية: التغيير الصناعي اإلقليمي 

 واالرتقاء التفاضلي في صناعة المالبس في أوروبا الشرقية
14 1 2014 

 2015 3 15 المناطق الرقيقة: المحاصرين في تمديد المسار؟التنمية الصناعية في  14

المصدر:  من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الحصر الشامل في مجلة الجغرافيا 

 االقتصادية بجامعة أكسفورد

التوزيع الجغرافي التجاهات أبحاث التنمية الصناعية  بمجلة الجغرافيا  -5

 (2018 -2001الفترة )االقتصادية بجامعة أكسفورد خالل 

 وهذا ما يتضحالمختلفة  قارات العالمالتنمية الصناعية بين تتباين نسب توزيع أبحاث 

 من الجدول التالي:

( التوزيع الجغرافي التجاهات أبحاث التمية الصناعية بجامعة أكسفورد 7جدول ) 

 (2018 -2001خالل الفترة )

 % عدد األبحاث القارة
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 35,7 5 أوربا

 21,4 3 آسيا

 14,3 2 أمريكا الشمالية

 14,3 2 أمريكا الجنوبية

 7,1 1 أفريقيا

 7,1 1 أستراليا

 100 14 الجملة

المصدر:  من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الحصر الشامل في مجلة الجغرافيا 

 االقتصادية بجامعة أكسفورد

( استحواذ قارة  أوربا على أكثر  9( والشكل )    7يتبين من تحليل بيانات الجدول )  

% من جملة األبحاث التي أجريت بقارات 35,7من ثلث األبحاث المنشورة بنسبة 

العالم, وهذا أمر طبيعي ألن المجلة تصدر في دولة أوربية , والمجلة في المقام األول 

ع المحلي البريطاني , فضالً عن باقي الدول األوربية. وتهتم بخدمة المجتم  ,دورية

% وبذلك استأثرت القارتين معا ًعلي أكثر من نصف 21,4تليها قارة  آسيا بنسبة 

%, بينما أجريت على باقي القارات وهى: أمريكا الشمالية 57,1البحوث بنسبة 

 % من جملة األبحاث.    42,9وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا 
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التنمية الصناعية  المنشورة  وفقاً لمكان إجراء البحث  في مجلة  توزيع أبحاث ( 

                                                               (          2018 -2001خالل الفترة ) الجغرافية االقتصادية بجامعة أكسفورد

وفقاً لفريق العمل بمجلة الجغرافيا  تصنيف اتجاهات بحوث التنمية الصناعية   -6

 (.2018 -2001االقتصادية بجامعة أكسفورد خالل الفترة )

( تصنيف بحوث التنمية الصناعية وفقاً لفريق العمل بمجلة  8جدول ) 

 (2018 -2001الجغرافيا االقتصادية بجامعة أكسفورد خالل الفترة )

 % عدد األبحاث عدد المشتركين

 42,8 6 فردى

 14,3 2 ثنائي

 28,6 4 ثالثي

 14,3 2 أكثر من ثالثة

 100 14 الجملة

المصدر:  من اعرداد الباحرث اعتمرادا علرى نترائج الحصرر الشرامل فري مجلرة الجغرافيرا 

 االقتصادية بجامعة أكسفورد

( أن االتجرراه العرام لبحروث التنميرة الصرناعية  بمجلررة  8يتضرح مرن تحليرل الجردول )    

الجغرافيا االقتصرادية بجامعرة أكسرفورد خرالل الفتررة  المشرار إليهرا يتجره  نحرو العمرل 

%, يليرره فرري الترتيررب الثررراني 42,8الفررردي,  حيررث جرراء فرري الترتيرررب األول بنسرربة 
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%, بينمررا احتررل الترتيررب الثالررث األبحرراث 28,6ة  األبحرراث أجراهررا ثالثررة أفررراد بنسررب

 % لكل نوعية .14,3الثنائية والتي أجراها أكثر من ثالثة بنسبة 

االتجاهات الحديثة ألبحاث التنمية الصناعية بمجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة  -7

 أكسفورد:

  اهتمت أبحاث جغرافية الصناعة بدراسة موضوعات متعلقة بالتنمية الصناعية

ً غلبت على معظمها اهتمام الباحثين بدراسة   14حيث بلغت أعدادها  بحثا

مقومات التنمية الصناعية واالتجاه المستمر والمتسارع للتنمية الصناعية في 

 غالبية دول العالم . 

  دول للتنمية الصناعية ألهميتها ومردودها التخطيط االستراتيجي من قبل ال

 االقتصادي واالجتماعي والسياسي. 

   اتجاه الدول النامية للنهوض بالصناعة وتنميتها في جميع القطاعات وخاصة

المتقدمة والثقيلة و الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر , وتحقيق 

دة من تجارب الدول المتقدمة معدالت نمو متسارع  بهذه الصناعات , واالستفا

في هذا المجال, متجنبة لألخطار التي وقعت فيها بعض الدول الصناعية التي 

 قامت بالتنمية الصناعية دون دراسة لبعض آثارها السلبية على البيئة.

  االستفادة المثلى من مقومات التوطن الصناعي واقتصادياته في تنمية  التجمعات

ق مجتمعات صناعية جديدة مع االهتمام بالصناعات الصناعية القائمة , وخل

الهندسية  وااللكترونية , بجانب الصناعات الغذائية و صناعات المنسوجات 

والمالبس , وتحقيق نوع من التوازن في المشروعات التنموية بمجال الصناعة 

 الختالف العوامل المؤثرة في قيامها وتطورها والنهوض بها.

ً :عرض تحليلي  لمجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك بالواليات رابعا

 المتحدة األمريكية

Journal of Economic Geography (Clark University U.S.A) 

 
هرري واحرردة مررن أقرردم المجررالت  المتخصصررة, تأسسررت وصرردر أول عرردد منهررا عررام    

مدينررة , و تصرردر باللغررة اإلنجليزيررة عررن قسررم الجغرافيررا بجامعررة كررالرك فرري 1925

 27(, و تضررم هيئررة التحريررر   10وروسسرتر  بواليررة ماساتشرروس األمريكيررة شرركل )  

محرراً, و رئيس تحريرها في الوقت الحالي جيمس ميرفري أسرتاذ الجغرافيرا المشرارك 

بجامعة كالرك, إضافة الرى محرررين آخررين مرن دول أخررى مثرل: المملكرة المتحردة, 

 خرالل شرهر: ينراير, إبريرل, يوليرو, أكتروبر. وسنغافورة. وهي مجلة ربع سنوية تصدر
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وتهرررتم هرررذه المجلرررة بنشرررر األبحررراث الحديثرررة والمبتكررررة فررري جميرررع فرررروع الجغرافيرررا 

االقتصادية, وجاءت في المركز الثالث بين المجالت الجغرافيرة العالميرة, وبلرغ معامرل 

دراسة  من إجمالي عشر نقاط .وسوف يتم 2,82لهذه المجلة  Impact factorالتأثير 

 . 2018عام  94حتى المجلد  1995عام  71وتحليل أعداد المجلة بدء من المجلد 

التطووور العووددي للبحوووث المنشووورة طبقوواً لعوودد ومجلوود النشوور بمجلووة الجغرافيووا  -1

 ( .2018 -1995خالل الفترة )بجامعة كالرك االقتصادية 

بلغ إجمالي  عدد األبحراث التري ترم نشررها فري مجلرة الجغرافيرا االقتصرادية بجامعرة     

, وتنوعرت البحروث 2018حترى عرام  1995بحثاً خرالل الفتررة مرن عرام  430كالرك 

المنشورة فري مختلرف مجراالت الجغرافيرا . ويتضرح مرن  تتبرع وتحليرل بيانرات الجردول 

 ( ما يلي :   11(  والشكل )  9)

رة اإلنتاج العلمي للمجلة,  و اسرتمرارية وانتظرام صردورها بصرفة مسرتمرة فري غزا  -

شكل أعداد ربع سنوية ) فصلية ( ,وسنوياً مجلداً واحدً يحتروى علرى أربعرة إصردارات 

بحثراً كرل عرام,  واسرتأثر عرام  18,7, بمتوسط  2018حتى عام  1995بداية من عام 

بحثراً بنسربة  27ث بلرغ عردد األبحراث بأكثر السرنوات فري إصردار األبحراث حير  1998

 2001% مررن جملررة البحروث محررتالً بررذلك الترتيرب األول, بينمررا تررذيل عررام 6,3بلغرت 

بحثراً,  و تباينرت اإلصردارات  فري  15سنوات النشر بالمجلة في إصدار األبحاث بعردد 

 بحثاً.20 -13باقي السنوات حيث تراوحت األبحاث المنشورة بين 
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 مجلة الجغرافية االقتصادية بجامعة كالرك صدور لمكان الجغرافي ( الموقع 10شكل  )       

المنشورة بمجلة الجغرافية االقتصادية بجامعة  البحوث عدد ( تطور9جدول )

 .(2018 -1995)كالرك بالواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة
 % عدد األبحاث عدد اإلصدارات المجلد السنوات

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

18 

20 

19 

27 

18 

17 

15 

19 

4,2 

4,7 

4,4 

6,3 

4,2 

4,0 

3,5 

4,4 
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2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

19 

18 

16 

16 

18 

16 

18 

19 

17 

18 

18 

18 

18 

16 

16 

16 

4,4 

4,2 

3,7 

3,7 

4,2 

3,7 

4,2 

4,4 

4,0 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

3,7 

3,7 

3,7 

 100 430 96الجملــــــــــــة                   

 البحوث لجميع الشامل الحصر على نتائج اعتمادا من اعداد الباحث  :المصدر

بمجلة الجغرافية االقتصادية بجامعة كالرك بالواليات المتحدة األمريكية  المنشورة

 .2018 -1995خالل الفترة بين

 
بمجلة الجغرافية االقتصادية  المنشورة للبحوث العددي ( التطور  11ل )  شك

 (2018 -1995)بجامعة كالرك بالواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة 
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 الستعراض  اإلنتاج العلمي بمجلة الجغرافية االقتصادية بجامعة كالرك تبسيطاً و    

)  الجدول كما في ,)سنوات خمس كل ( خمسية اإلنتاج إلى فترات حجم تقسيم يمكن

 بحثاً لكل 97 الخمس بواقع العلمي  خالل الفترات االنتاج حجم تقارب ( واتضح 10

 في أعالها فكان الصناعة بجغرافية الخاصة البحوث أعداد تباينت ولكن تقريبا, فترة

 في جغرافية المنشورة البحوث عدد %من36,1 بنسبة بحثا 22 الفترة األولي

 % .  16,4بحوث بنسبة  10وأقلها في الفترة الرابعة  .الصناعة 

كل خمس سنوات  في مجلة  ( التطور العددي للبحوث المنشورة10جدول )

 (2018 -1995كالرك خالل الفترة )الجغرافية االقتصادية بجامعة 

 األعداد المجلدات الفترة
 عدد بحوث جغرافية الصناعة

 %  عدد
 البحوث األخرى 

 عدد                 %
 جملة البحوث

 عدد          %
1995-2000 71- 76 24 22 36,1 97 26,3 119 27,7 
2001-2005 77- 81 20 15 24,6 72 19,5 87 20,2 
2006-2010 82- 86 20 10 16,4 77 20,9 87 20,2 
2011-2018 87- 94 28 14 22,9 123 33,3 137 31,9 

 100,0 430 100,0 369 100,0 61 92      الجملة
 ( 9اعتماداً على جدول )  من اعداد الباحث  :المصدر

بحثاً قد تفاوتت في نشرها  15والجدير بالذكر أن أبحاث التنمية الصناعية وعددها     

على المرتبة  األولى  2000 -1995خالل هذه المراحل . وقد حازت المرحلة األولى 

في نشر أبحاث التنمية الصناعية بعدد ثمانية أبحاث, أي ما يزيد عن نصف أعدادها 

اءت المرحلة الثالثة في المرتبة الثانية بنشر ما يزيد عن المنشورة بكل المراحل,  ثم ج

  - 2011ربع األبحاث المنشورة وبعدد أربعة أبحاث, ثم جاءت بعدها المرحلة الرابعة

 2005 -2001%, بينما نشر في المرحلة الثانية 13,3بنشر بحثين وبنسبة   2018

 %. 6,7بحث واحد بنسبة 

بحاث المنشورة وفقا  لطبيعة الموبوع بمجلة األهمية النسبية التجاهات األ -2

 .(2018 -1995)الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك للفترة
تعرضت في  فإنها االقتصادية, الجغرافيا في المجلة متخصصة أن من الرغم على    

أبحاثها لحوالي أربعة عشر اتجاهاً متنوعاً بعضها يهتم بدارسة علم االقتصاد والبعض 

العمران,  جغرافية : الجغرافية المختلفة في من الموضوعات عدداً  تم بدراسةاآلخر يه

العلمية  األهمية يوضح والعولمة, واالقتصاد وذلك والبيئة, جغرافية السكان, و

 معالجة  في المتبعة المناهج للمجلة. وكانت
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الموبوع  ( اإلطار العام  لالتجاهات البحثية  المنشورة  وفقاً    لطبيعة 11جدول ) 

 (.2018 -1995بمجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك خالل الفترة)

 % من جملة األبحاث عدد األبحاث نوعية الموبوعات

 علم االقتصاد

 الجغرافيا العامة

 الجغرافيا االقتصادية

 جغرافية الصناعة

 جغرافية القوى العاملة

 جغرافية التنمية

 التخطيط اإلقليمي

 الزراعةجغرافية 

 جغرافية االتصاالت

 الجغرافيا اإلقليمية

 جغرافية النقل

 جغرافية الموارد

 جغرافية الطاقة

 التنمية الصناعية

74 

63 

68 

61 

29 

13 

22 

21 

18 

12 

11 

15 

9 

15 

17,2 

14,6 

15,8 

14,2 

6,7 

3,0 

5,1 

4,9 

4,2 

2,8 

2,5 

3,5 

2,0 

3,5 

 100 430 الجملة

اعتمادا على نتائج الحصر الشامل في مجلة الجغرافيا المصدر:  من اعداد الباحث 

 االقتصادية بجامعة كالرك

 والمنهج السلوكي, والمنهج السياسي, المنهج االقتصادي, و :هي الموضوعات هذه

الكمي والكارتوجرافي, وبرامج نظم  التحليل أساليب استخدام و تم التخطيطي,

 وأمكن. النتائج وتحليلها ولعرض  البيانات لمعالجة GIS المعلومات الجغرافية 

 . ( 12(  وشكل )  11جدول ) :التالي النحو على الموضوعات هذه تصنيف

 وبتحليلهما يتبين ما يلي:

بحثراً بمرا يمثرل  74جاءت موضروعات علرم االقتصراد فري مقدمرة البحروث بعردد 

% مررن جملررة البحرروث مسررتأثرة بررذلك  بالترتيررب األول, ثررم  جرراءت موضرروعات 17,2

%, تلتهرا 15,8بحثراً  أي مرا يروازي  63الجغرافيا االقتصادية في الترتيب الثاني بعدد 

ت موضررروعات جغرافيرررة %, ثرررم جررراء14,6موضررروعات الجغرافيرررا العامرررة بنسررربة 

%  مررن جملررة البحرروث 14,2بحررث بنسرربة  61الصررناعة فرري الترتيررب الرابررع بعرردد  

المنشررورة ,  وبررذلك اسررتأثرت أبحرراث موضرروعات االتجاهررات األربعررة بمررا يزيررد عررن 

ثالثة أخماس األبحراث التري نشررتها المجلرة خرالل الفتررة الزمنيرة المرذكورة ,أمرا براقي 

% ألفلهررا وهرري جغرافيررة الطاقررة , 2راوحررت نسرربتها بررين الموضرروعات البحثيررة فقررد ت
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% لجغرافية القوى العاملة . والجردير بالرذكر أن موضروعات التنميرة الصرناعية  6,7و

% من جملرة  3,5بحثاً منشوراً بهذه المجلة بما يعادل  15قد حازت موضوعاتها غلى 

 .األبحاث المنشورة خالل تلك الفترة

 
مجلة الجغرافية االقتصادية بجامعة كرالرك طبقراً في  المنشورة حوث( توزيع الب  12شكل )  

 (2018 -1995لنوع التخصص خالل الفترة )

التجاهات األبحاث المنشورة طبقاً لموبوعات جغرافية األهمية النسبية  -3ً

 (.2018 -1995الصناعة بمجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك خالل الفترة)

 أمكن الصناعة, بجغرافية والخاصة بالمجلة المنشورة البحوث وتحليل حصر من

 ( . 13)  شكل و ( 12)  جدول مختلفة, محاور عدة في وتدور بحثا 61 حصر

جغرافية الصناعة بمجلة الجغرافيا االقتصادية البحثية في  االتجاهات( 12جدول )

 (2018 -1995بجامعة كالرك خالل الفترة )
 % من جملة األبحاث األبحاث عدد االتجاهات البحثية م

 21,6 16 الصناعي والتجمع التكتل 1

 18,9 14 القطاعي للصناعة التوزيع 2

 10,8 8 الصناعي التوطن 3

 20,3 15 التنمية الصناعية  4

 9,4 7 الصناعية المناطق 5

 6,7 5 الصناعة هيكلة إعادة 6

 5,4 4 الصناعي الموقع اقتصاديات 7

 4,1 3 الصناعة جغرافية في حالة دراسة 8

 2,7 2 الصناعية العاملة القوى 9

 100 74 الجملة  

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل في مجلة 

 الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك
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االتجاهات البحثية في جغرافية الصناعة بمجلة الجغرافيا االقتصادية  ( 13شكل )  

 (2018 -1995كالرك خالل الفترة )بجامعة 
 والتجمع التكتل موضوعات (  يتبين أن 13( والشكل ) 12بدراسة الجدول )     

األبحاث المنشورة  الصناعية  قد حازت على المرتبة األولى في والعناقيد الصناعي

ً لموضوعات جغرافية الصناعة بعدد  ً شكلت  16طبقا يليها في  %, 21,6بحثا

بحثاً, أي ما يزيد  15بعدد   بالتنمية الصناعية الخاصة البحوث نية مباشرةالمرتبة الثا

التوزيع القطاعي للصناعة بنسبة   بحوث % ثم 20,3خمس  البحوث بنسبة  عن

 في  الصناعي التوطن وتأتي موضوعات %, 18,9

 10ثم جاءت باقي الموضوعات بنسب تقل عن  , % 10,8المرتبة الرابعة بنسبة 

% من 2,7يلت بحوث القوى العاملة الصناعية قائمة الموضوعات بنسبة%, وقد تذ

 جملة االتجاهات البحثية لجغرافية الصناعة.

 األهمية النسبية لالتجاهات البحثية المنشورة وفقاً لموبوعات التنمية الصناعية-4

 (.2018 -2001بمجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة  كالرك خالل الفترة )

تبعاً للموبوعات الفرعية بمجلة  التنمية الصناعية ( تصنيف أبحاث 13جدول )

 (2018 -2001الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك خالل الفترة )
 السنة العدد المجلد الموضوع م

"الوجود هناك": القرب, والتنظيم, والثقافة في تطوير واعتماد تقنيات التصنيع  1

 المتقدمة
71 1 

1995 

 1995 3 71 التكامل التعاوني في المنظمة الصناعية: مالحظات من صناعة الفضاء الكنديةدور  2

 1995 3 71 أنظمة التصنيع والتغير التكنولوجي: صناعة الكمبيوتر الشخصي في الواليات المتحدة 3

 1995 3 71 تقييم وظيفة التنمية االقتصادية المحلية المتنامية للسلطات المحلية في روسيا 4

السياسة الصناعية, والنضج القطاعي, والنمو االقتصادي في فترة ما بعد الحرب في  5

 البرازيل: أطروحة لعنة الموارد
71 3 

1995 

التنمية في مرحلة ما بعد الحرب في بلدان آسيا والمحيط الهادئ اآلسيوية: هل الواقع  6

 النيوليبرالي صالح النموذج؟
72 2 

1996 
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 1998 2 74 التنمية والسياسة غير المتكافئة في متروبوليتان بوسطن حكم ماساتشوستس: 7

التنمية االقتصادية في األحياء المحلية والعمل المحلي: تأثير الوظائف القريبة في  8

 نالمناطق التي يعمل فيها السكا
74 2 

1998 

آسيا التجمعات الصناعية والتنمية: دراسة للمسائل االقتصادية المكانية في شرق  9

 وتحليل إحصائي للمناطق الصينية
79 3 

2003 

: إعادة تشكيل الجغرافيا 2009العالمين أبارت؟ االنخراط مع تقرير التنمية في العالم  10

 االقتصادية

86 4 2010 

 2010 4 86 2009إعادة رسم خريطة العالم؟ تأمالت في تقرير التنمية في العالم لعام  11

 2010 4 86 الجغرافيا االقتصادية؟ إنتاج مساحات التنمية الشاملةإعادة تشكيل  12

الجغرافيون االقتصاديون واألضواء: المؤسسات والسياسات في تقرير التنمية العالمية  13

 2009لعام 

86 4 2010 

 2015 2 91 مساهمة األقاليم في النمو الكلي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 14

الهجرة األوروبية, األصل القومي والتنمية االقتصادية طويلة األجل في الواليات  15

 المتحدة
91 4 

2015 

المصدر:  من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الحصر الشامل في مجلة الجغرافيا 

 االقتصادية بجامعة كالرك

الجغرافيا  التوزيع الجغرافي لألبحاث المنشورة في جغرافية الصناعة بمجلة -5

 -1995)الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة -االقتصادية جامعة كالرك

2018). 

 ( ما يلي:                                  14( والشكل ) 14يتضح من تحليل الجدول )   

( التوزيع الجغرافي لألبحاث المنشورة في جغرافية الصناعة 14جدول )

الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة  -بمجلة الجغرافيا االقتصادية جامعة كالرك

(1995- 2018) 
 من جملة األبحاث % عدد األبحاث القارة م

 37,8 28 أمريكا الشمالية 1

 21,6 16 آسيا 2

 20,3 15 أوربا 3

 10,8 8 أمريكا الجنوبية 4

 5,4 4 أمريكا الوسطى 5

 2,7 2 استراليا 6

 1,4 1 أفريقيا 7

 100 74 الجملة 

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل في مجلة 

 الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك

تباين التوزيع المكاني للبحوث المنشورة في جغرافية الصناعة  حسب مكان   

 28إجراء البحث بين قارات العالم , وقد تبوأت أمريكا الشمالية المرتبة األولى بعدد 

% من جملة البحوث المنشورة بالمجلة, ويرجع ذلك لصدور  37,8بحث تشكل 
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يليها في الترتيب الثاني قارة آسيا بعدد  المجلة بها لخدمة المجتمع المحلي األمريكي, 

% ُويعزى ذلك لزيادة سكان القارة , وبالتالي زيادة المشكالت 21,6بحثا تمثل  16

االجتماعية واالقتصادية, اضافة إلى تقدم الصناعة وتطورها مما استلزم ضرورة 

ن يقف الوقوف على برامج التنمية الصناعية اآلسيوية من قبل األمريكان لمعرفة أي

المجتمع الصناعي األمريكي من تلك التجارب التنموية, ثم جاءت أوربا في الترتيب 

%, ويعود ذلك  للصالت  20,3الثالث بأكثر من خمس األبحاث المنشورة بنسبة 

, وجاءت قارة أمريكا الجنوبية في  -أمريكا الشمالية و أوربا–الوثيقة بين القارتين 

عشر األبحاث, بينما احتلت قارات أمريكا الوسطى الترتيب الرابع بما يزيد عن 

أبحاث أجريت على أرضهم وبنسبة تقترب  7واستراليا وأفريقيا الرتب األخيرة بعدد 

 .من عشر األبحاث المنشور بقارات العالم

 
جغرافية الصناعة بمجلة التوزيع الجغرافي لألبحاث المنشورة في  ( 14شكل ) 

 (2018 -1995ة كالرك خالل الفترة )الجغرافيا االقتصادية بجامع

التوزيع الجغرافي لألبحاث المنشورة في التنمية الصناعية بمجلة الجغرافيا  -6

  ( 2018 -1995)الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة -االقتصادية جامعة كالرك

( يتضح  اختالف التوزيع المكاني للبحوث  15( والشكل ) 15بدراسة الجدول )    

المنشورة في التنمية الصناعية حسب مكان إجراء البحث بين قارات العالم , وقد 

استأثرت أمريكا الشمالية بثلث األبحاث المنشورة , يليها قارة آسيا بخمس األبحاث ,  

%ُويعزى ذلك  53,3صف األبحاث المنشورة بنسبة وتستأثر القارتين على أكثر من ن

لزيادة  لالهتمام المتزايد من دول القارتين بمشاريع التنمية الصناعية, و تقدم 

الصناعات التقليدية والتقنية بهما  ,  والتوسع في وضع الخطط االستراتيجية للتنمية 
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ب الثالث بأكثر من وأمريكا الجنوبية في الترتي الصناعية , ثم اشتركت قارتي أوربا

% لكليهما معا, وجاءت قارة أمريكا الجنوبية في  26,6ربع األبحاث المنشورة بنسبة 

الترتيب الرابع بما يزيد عن عشر األبحاث, بينما احتلت  باقي القارات الرتب األخيرة 

        اضيهم خمس األبحاث  التي أجريت على قارات العالم.            رحيث أجريت على أ

التوزيع الجغرافي لألبحاث المنشورة في التنمية الصناعية بمجلة  -( 15جدول )

الجغرافيا االقتصادية جامعة كالرك الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة 

(1995- 2018) 

 من جملة األبحاث % عدد األبحاث القارة م

 33,3 5 أمريكا الشمالية 1

 20 3 آسيا 2

 13,3 2 أوربا 3

 13,3 2 أمريكا الجنوبية 4

 6,7 1 أمريكا الوسطى 5

 6,7 1 استراليا 6

 6,7 1 أفريقيا 7

 100 15 الجملة 

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل في مجلة 

 الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك

 
بمجلة التنمية الصناعية  التوزيع الجغرافي لألبحاث المنشورة في ( 15كل ) ش

 (2018 -1995الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك خالل الفترة )



 2020أكتوبر  (    7العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

135 
3 

تصنيف  اتجاهات أبحاث  التنمية الصناعية  وفقاً لفريق العمول بمجلوة الجغرافيوا   -7

 (2018 -1995جامعة كالرك خالل الفترة ) -االقتصادية

ديررة حيررث أجرررى خمسرري تتميررز هررذه المجلررة أيضرراً بنشررر وإجررراء األبحرراث الفر

األبحرراث المنشررورة بهررا مررن قبررل فرررد واحررد , بينمررا أُجريررت  أكثررر مررن ربعهررا بواسررطة  

فردين , و حازت األبحاث التي أجراها ثالث أفراد علرى نسربة خمرس األبحراث , بينمرا 

تررذيلت األبحرراث الترري  تمررت مررن خررالل أكثررر مررن ثالثررة علررى بنسرربة تزيررد عررن عشررر 

 ( 16( والشكل )  16ه الجدول التالي)األبحاث وهذا ما يوضح

بمجلة  ( تصنيف  اتجاهات أبحاث  التنمية الصناعية وفقاً لفريق العمل16جدول )

 (.2018 -1995الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك خالل الفترة )

 % عدد األبحاث عدد المشتركين

 فردى

 ثنائي

 ثالثي

 أكثر من ثالثة

6 

4 

3 

2 

40,0 

26,7 

20,0 

13,3 

 100 15 الجملة

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل في مجلة 

 الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك

 :كالركاالتجاهات الحديثة ألبحاث التنمية  بمجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة  -8

 مجلة الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك بدراسة موضوعات  اهتمت أبحاث

ً اتجهت معظمها على  15متعلقة بالتنمية الصناعية حيث بلغت أعدادها  بحثا

االعتماد على التقنيات الحديثة والتنظيم في  عمليات التنمية الصناعية, السيما 

ع للتنمية الصناعية المتعلقة منها بالصناعات المتقدمة  واالتجاه المستمر والمتسار

 في غالبية دول العالم . 

    تميزت أبحث التنمية الصناعية المنشورة في هذه المجلة بإبراز التكامل

التعاوني في مناطق التنمية الصناعية  , واالهتمام بتقييم وظائف التنمية 

الصناعية في بعض مناطق العالم المختلفة, ووضع السياسات و الخطط 

خاصة بالتنمية الصناعية في تلك المناطق الخارجة من حروب االستراتيجية ال

 ألهميتها ومردودها االقتصادي واالجتماعي . 

   اتجاه أبحاث الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في هذه المجلة بوصول

عمليات التنمية الصناعية إلى مراحل النضج السياسي, وتجلى ذلك في بعض 

 اآلسيوي, وبعض دول أمريكا . بلدان آسيا والمحيط الهادي
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    اتجهت بعض أبحاث المجلة في توضيح العالقة بين التنمية الصناعية والسياسة

كما في متروبوليتان  بوسطن, واهتمام البعض اآلخر من هذه األبحاث 

بالتجمعات واألقاليم الصناعية والتنمية, ودراسة المسائل االقتصادية والمالية لها, 

قاليم في النمو الكلي والتنمية في المجال االقتصادي, واعادة ومساهمة هذه األ

 رسم خرائط مناطق التنمية الصناعية , واعداد تقارير التنمية.  

  اتجهت بعض أبحاث هذه المجلة بدراسة العالقة بين الهجرة األوربية والتنمية

  طويلة األجل في الواليات المتحدة األمريكية .

 
بمجلة  ( تصنيف  اتجاهات أبحاث  التنمية الصناعية  وفقاً لفريق العمل 16شكل ) 

 (2018 -1995الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك خالل الفترة )

الصناعة والتمية الصناعية  جغرافية في الحديثة خامساً: عرض تحليلي لالتجاهات 

بمجلة الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا بالواليات 

 المتحدة األمريكية:

 

  

        

تصرردر هررذه المجلررة عررن قسررم الجغرافيررا والجيولوجيررا و األنثروبولوجيررا بجامعررة       

شركل )   بالواليرات المتحردة األمريكيرة Indiana State Universityواليرة  إنرديانا 

, وهري مجلرة نصرف سرنوية تصردر مررتين سرنويا, اإلصردار األول برين شرهري  ( 17

يناير / يونيه, واآلخر برين شرهري يوليرو/ ديسرمبر, وقرد  صردر العردد األول منهرا عرام 

,.وتتكرون هيئرة تحريرر هرذه المجلرة 3.329ومعامل تأثير هرذه المجلرة  2004ـ 2003

The Industrial Geographer, 

Journal Publisher; Indiana State 

University USA.   
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 Chuckمحررا من جامعات مختلفة على مستوى العرالم برئاسرة تشروك بيجرر 23من 

Yeager  وسنوكوليج.SnowCollege   

 
 والية جامعة الصناعي, مجلة الجغرافي  صدور الجغرافي لمكان الموقع( 17)  شكل

 .األمريكية المتحدة الواليات إنديانا,

موضوعات تقليدية فري ُجغرافيرة وقد انصب اهتمام بعض أبحاث هذه الدورية حول     

الصناعة كتطور جغرافية الصناعة في الواليرات المتحردة األمريكيرة, وعالقرة التردهور 

االقتصادي بجغرافيرة الصرناعة, واآلثرار البيئيرة للتصرنيع, وصرناعة الطاقرة, وصرناعة 

مواد البناء, وتأثير األجور على نمو االقتصاد. و ركرزت ُمعظرم أبحراث الدوريرة حرول 

وضوعات حديثة  السيما البحوث التطبيقية القيمة التري تراعري االتجاهرات المسرتقبلية م

, وخاصرة فرري جغرافيررة الصرناعة, لررذا يشررترط  لنشررر أي بحرث فيهررا أن يكررون الباحررث 

متخصصاً في جغرافيرة الصرناعة ,وأن يسرهم بحثره هرذا فري تطرور المعرفرة فري مجرال 

 يات الحديثة في جغرافية الصناعة.التخصص وأن يعتمد علي البيانات واإلحصائ

التطور العددي للبحوث  المنشورة وفقاً لعدد ومجلد النشر بمجلة الجغرافي   -1

الصناعي بجامعة والية إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة من 

(2003-2015.) 

( 2015-2003بلغ إجمالي البحوث المنشورة في هذه المجلة خالل الفترة مرن )

بحثراً, وكانرت اصردارات المجلرة فري عرددين مختلفرين  4,75بحثاً  بمتوسط سرنوي  57

, ثم اتجهت المجلة لنشرر 2011حتى عام  2003في السنة الواحدة, منذ صدورها عام 
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 13, ثرم توقفرت اصردارات ولرم يصردر المجلرد  2015أبحاثها في عدد واحد حتى عرام 

 ( . 18الشكل ) ( و 17حتي اآلن وهذا ما يوضحه الجدول ) 

( تطور عدد البحوث المنشورة بمجلة الجغرافي الصناعي وفقاً 17جدول )

 (.2015-2003لعدد ومجلد النشر خالل الفترة  )
 السنوات

 العدد المجلد

عدد بحوث 

جغرافية 

 الصناعة

عدد البحوث 

 األخرى 
 جملة البحوث

2003/2004 1 2 6 1 7 

2004/2005 2 2 1 9 10 

2005/2006 3 2 2 5 7 

2006/2007 4 2 3 1 4 

2008 5 2 2 4 6 

2009 6 3 3 3 6 

2010 7 2 1 3 4 

2011 8 2 2 3 5 

 2 1 1 ـ 9 2012

 2 1 1 ـ 10 2013

 2 1 1 ـ 11 2014

 2 1 1 ـ 12 2015

 57 33 24 17 ــ الجملة

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل في مجلة الجغرافي 

 الصناعي بجامعة والية إنديانا بالواليا
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( تطور عدد البحوث المنشورة بمجلة الجغرافي الصناعي وفقاً لعدد 18شكل )

 (.2015-2003ومجلد النشر خالل الفترة  )

مجلة الجغرافي الصناعي بجامعة والية تبسيطاً  الستعراض  اإلنتاج العلمي بو     

 خمس كل ( خمسية اإلنتاج العلمي بالمجلة  إلى فترات حجم تقسيم تمإنديانا بالواليات 

 ( وبدراستهما يتبين ما يلي:19(  والشكل ) 18)  الجدول كما في ,)سنوات

كل خمس سنوات  في مجلة  ( التطور العددي للبحوث المنشورة18جدول )

 (2015-2003الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا للفترة بين )

 األعداد المجلدات الفترة

 عدد بحوث
 التنمية الصناعية

 عدد بحوث
جغرافية 
 الصناعات

 عدد بحوث
الجغرافية 
 %     بحوث ال جملة االقتصادية

2003-2005 1-2 6 3 7 8 18 31,6 
2006-2010 3-7 17 3 11 14 28 49,1 
2011-2015 8-12 3 - 6 5 11 19,3 

 100,0 57 27 24 6 26      الجملة
الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل في مجلة الجغرافي  المصدر: من اعداد

 الصناعي بجامعة والية إنديانا بالواليات

,  (2015-2003)بحثراً فري موضروعات متنوعرة  خرالل الفتررة  57نُشر بالمجلرة     

التنميرة الصرناعية يبلرغ  وباستعراض موضروعات البحروث المنشرورة اتضرح أن بحروث

% مررن إجمررالي البحرروث المنشررورة خررالل الفترررة 10,5عررددها سررتة بحرروث بمررا يعررادل 

% من  16,7أبحاث بنسبة  3المذكورة,  وقد نشرت هذه األبحاث خالل الفترة األولى 

% مررن البحررروث المتخصصررة فررري  42,9جملررة البحرروث التررري نشرررت , ومرررا يعررادل 

% مرن  10,7أبحراث بمرا يمثرل  3الفتررة الثانيرة عردد  جغرافية الصناعة, كما نشرر فري
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% مرن موضروعات جغرافيرة الصرناعة  27,3جملة البحوث التي نشررت, ومرا يعرادل 

أيرررة  2015- 2011لرررم تتنررراول الفتررررة األخيررررة , بينمرررا  2010 -2006خرررالل الفتررررة

ة بحثرراً فرري الجغرافيررا االقتصررادي 11موضرروعات بالتنميررة الصررناعية,  وإنمررا تناولررت 

 .بصفة عامة 

 
الجغرافي كل خمس سنوات  في مجلة  ( التطور العددي للبحوث المنشورة19شكل )

 (2015-2003الصناعي بجامعة والية إنديانا للفترة بين )

األهمية النسبية التجاهات األبحاث المنشورة وفقا  لطبيعة الموبوع بمجلة  -2

 (.2015-2003بين )الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا للفترة 
المجلة تركز في غالبية  ( أن 20( والشكل )    19يتضح من دراسة الجدول )      

االقتصادية بصفة عامة وأبحاث  الجغرافيا في موضوعاتها على األبحاث المتخصصة

 و وهو ما يؤكد مصداقية المجلة في تخصصها, جغرافية الصناعة بصفة خاصة,

اه وذلك بنشر أكثر من خمسي األبحاث في موضوعات العلمية في هذا االتج أهمية

جغرافية الصناعة الدقيقة, وأكثر من عشر األبحاث في التنمية الصناعية , وبنسبة 

% لألثنين معاً. واحتلت موضوعات علم االقتصاد والجغرافيا االقتصادية ما  53,6

 أبرز .  وكانتيزيد على ربع األبحاث المنشورة بالمجلة خالل الفترة المشار إليها

والمنهج االقليمي ’ الموضوعات المنهج  الموضوعي  معالجة هذه في المتبعة المناهج

 التحليل أساليب و استخدمت دراسة الحالة ,  , والمنهج االقتصادي, ومنهج
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, واالستشعار GIS  االحصائي, والكارتوجرافي, وبرامج نظم المعلومات الجغرافية 

  :التالي النحو على الموضوعات هذه تصنيف وأمكن R Sعن بعد 

( اإلطار العام  لالتجاهات البحثية الرئيسة المنشورة  وفقاً    لطبيعة  19جدول ) 

-2003بمجلة الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا للفترة بين )الموبوع 

2015.) 
 % من جملة األبحاث عدد األبحاث نوعية الموبوعات

 جغرافية الصناعة

 االقتصادعلم 

 الجغرافيا االقتصادية

 التنمية الصناعية

 جغرافية الخدمات

 جغرافية الحضر

 جغرافية القوى العاملة

 الجغرافيا الزراعية

 جغرافية الطاقة

 إدارة البيئة

 موضوعات أخرى

24 

8  

7 

6  

3  

2 

2 

1  

1 

1 

2 

42,1 

14,0 

12,3 

10,5 

5,3 

3,5 

3,5 

1,8 

1,8 

3,5 

 100 57 الجملة

الجغرافي المصدر:  من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الحصر الشامل في مجلة 

 الصناعي بجامعة والية إنديانا

 
الجغرافي الصناعي بجامعة والية  مجلةفي  المنشورة ( توزيع البحوث  20شكل )  

 (2015-2003)إنديانا طبقاً لطبيعة الموبوع خالل الفترة 
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ً لموبوعات الجغرافيا األهمية النسبية لالتجاها - 3 ت البحثية المنشورة  وفقا

 .(2015-2003)خالل الفترة  االقتصادية بمجلة الجغرافي الصناعي

انتهجت موضوعات مجلة الجغرافي الصناعي سبع اتجاهات مختلفة, كلها 

متخصصة في فروع جغرافية الصناعة باستثناء االتجاه األول وهذا ما يوضحه 

 ( وبدراستهما يتبين ما يلي:        21( والشكل )  20الجدول ) 

جغرافيا ( االطار العام التجاهات البحوث  المنشورة وفقاً لموبوعات ال20جدول )

 (2015-2003)خالل الفترة  االقتصادية بمجلة الجغرافي الصناعي

 % عدد البحوث االتجاهات البحثية

 38,6 22 بحوث اقتصادية

 12,3 7 الجغرافيا الصناعية العامة

 10,5 6 التنمية الصناعية

 15,8 9 التكنولوجيا وعالقتها بالصناعة

 7,0 4 التوطن الصناعي

 5,3 3 والتجمعات الصناعيةالمناطق 

 3,5 2 اآلثار الناتجة عن الصناعة

 7,0 4 أخري

 100 57 اإلجمالي

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل في مجلة الجغرافي 

 الصناعي بجامعة والية إنديانا بالواليات

بحرث فري كرل   8,1بلغ المتوسط العام لموضوعات  األبحاث المنشورة في المجلة      

موضررروع ,  وقرررد زاد عرررن هرررذا المتوسرررط موضررروعات البحررروث االقتصرررادية حيرررث 

بحث , تالهرا  22استحوذت على ما يقرب من خمسي  البحوث المنشورة بالمجلة بعدد 

بالصررناعة فرري الترتيررب الثرراني البحرروث المتعلقررة بموضرروعات التكنولوجيررا وعالقتهررا 

%, ثم موضوعات الجغرافيا الصرناعية العامرة فري الترتيرب الثالرث بنسربة 15,8بنسبة 

%,  بينمرررا جرررازت موضررروعات التنميرررة الصرررناعية علرررى مرررايزي عرررن عشرررر 12,3

% مررن جملررة   77,2الموضرروعات.  أي أن  االتجاهررات البحثيررة األربعررة مثلررت  نحررو 

انخفضت نسب باقي الموضوعات  عن المتوسرط العرام حيرث  األبحاث المنشورة, بينما

 مثلوا أقل من ربع الموضوعات البحثية بالمجلة.
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طبقاً لموضوعات الجغرافيا االقتصادية  خالل الفترة  ( توزيع البحوث  21شكل )  

(2003-2015) 

 الصناعيةاألهمية النسبية لالتجاهات البحثية المنشورة وفقاً لموبوعات التنمية -4

 (2015-2003الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا خالل الفترة ) بمجلة

تبعاً للموبوعات الفرعية بمجلة  التنمية الصناعية ( تصنيف أبحاث 21جدول )

 (2015-2003الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا خالل الفترة )

 السنة العدد المجلد الموبوع م

1 
التكنولوجيا بهدف تطور الصناعة في الواليات المتحدة تحديث 

 األمريكية
1 1 

2003-

2004 

2 
ديناميكية التركيب الهيكلي لصناعة األدوية وتحليل العالج الطبي في 

 الواليات المتحدة األمريكية وكندا
2 2 

2003-

2004 

3 
الهيكل التنظيمي والديناميكية المكانية لألعمال االستشارية الخاصة  

 فيالدلفيابالخدمات : دراسة حالة المجمعة الحضرية لمدينة 
2 2 

2004-

2005 

 2 3 المسارات الزمنية للتنمية غير المتوازنة في اليابان 4
2005-

2006 

 2008 2 5 تحوالت تحرير الكتابة وتنمية الجغرافي الصناعي 5

 2009 1 6 االنكماش االقتصادي وأهمية الجغرافيا الصناعية 6

المصدر:  من اعرداد الباحرث اعتمرادا علرى نترائج الحصرر الشرامل فري مجلرة الجغرافري 

 الصناعي بجامعة والية إنديانا



 Doi : 10.12816/jasg.2020.119003 د. شوهدي عبداحلميد عبد القادر اخلواجة
 

ـ ــ ــ  ت

144 

بمجلة الجغرافي التوزيع الجغرافي لألبحاث المنشورة في جغرافية الصناعة  - 5

 .2003/2015العالم خالل الفترة بين الصناعي على قارات 

( يتضح أن موضوعات جغرافية الصناعة بمجلة الجغرافي 22بتتبع الجدول )

الصناعي تتوزع على  قارات العالم بنسب متباينة, وتصدرت قارة أمريكا الشمالية 

% من  16,7باقي القارات بنصف أعداد أبحاث المجلة , وحازت قارة آسيا على 

, بينما ُطبق على قارتي أوربا وأمريكا الجنوبية ربع عدد األبحاث اجمالي األبحاث

% من األبحاث  8,4,أما قارتي استراليا وأفريقيا فكان نصيبهما أقل من العشر بنسبة 

 المنشورة بالمجلة

 ( التوزيع الجغرافي ألبحاث جغرافية الصناعة على قارات العالم 22جدول )

 .2015 -/2003خالل الفترة 
 من جملة األبحاث % عدد األبحاث القارة م

 50 12 أمريكا الشمالية 1

 20 4 آسيا 2

 12,5 3 أوربا 3

 12,5 3 أمريكا الجنوبية 4

 4,2 1 استراليا 5

 4,2 1 أفريقيا 6

 100 24 الجملة 

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل في مجلة 

 والية إندياناالجغرافي الصناعي بجامعة 

التوزيع الجغرافي لألبحاث المنشورة في التنمية الصناعية بمجلة الجغرافي  -6

 (2015-2003الصناعي بجامعة والية إنديانا خالل الفترة)

( يتبين استثأر قارة أمريكا الشمالية بنصف األبحاث المنشورة 23بدراسة الجدول )    

ث بين قارات العالم , ويرجع ذلك  في التنمية الصناعية حسب مكان إجراء البح

لالهتمام المتزايد بمشاريع التنمية الصناعية, والتوسع في وضع الخطط االستراتيجية 

للتنمية الصناعية ,تليها قارات: آسيا , و أوربا , وأمريكا الجنوبية بنسبة متساوية 

% من األبحاث التي أجريت على قارات  16,7اضي كل قارة رحيث أجريت على أ

 العالم .                                                    
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التوزيع الجغرافي لألبحاث المنشورة في التنمية الصناعية بمجلة  -( 23جدول )

 (2015-2003الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا خالل الفترة)
 من جملة األبحاث % عدد األبحاث القارة م

 50 3 أمريكا الشمالية 1

 16,7 1 آسيا 2

 16,7 1 أوربا 3

 16,6 1 أمريكا الجنوبية 4

 100 6 الجملة 

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل في مجلة بمجلة 

 الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا

الجغرافوي تصنيف  اتجاهات أبحاث  التنمية الصناعية  وفقاً لفريق العمول بمجلوة   -7

 (2015-2003الصناعي بجامعة والية إنديانا خالل الفترة)

غلررب علررى أبحرراث هررذه المجلررة نشررر وإجررراء األبحرراث الفرديررة  والثنائيررة حيررث 

 ً , و حازت األبحراث أجريت ثلثي األبحاث المنشورة بها من قبل فرد واحد  وفردين معا

الترري أجراهررا ثررالث أفررراد وأكثررر مررن ثالثررة علررى الثلررث وهررذا مررا يوضررحه الجرردول 

 ( 22( والشكل )  24التالي)

( تصنيف  اتجاهات أبحاث  التنمية الصناعية وفقاً لفريق العمل بمجلة 24جدول )

 (2015-2003الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا خالل الفترة)

 % عدد األبحاث كينعدد المشتر

 فردى

 ثنائي

 ثالثي

 أكثر من ثالثة

2 

2 

1 

1 

33,3 

33,3 

16,7 

16,7 

 100 6 الجملة

الجغرافي المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل بمجلة 

  الصناعي بجامعة والية إنديانا
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بمجلة  وفقاً لفريق العمل( تصنيف  اتجاهات أبحاث  التنمية الصناعية   22شكل ) 

 (2015-2003الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا خالل الفترة)

بمجلوة الجغرافوي الصوناعي بجامعوة  التنميوة الصوناعية االتجاهات الحديثة ألبحاث -8

 (2015-2003والية إنديانا خالل الفترة)

 بدراسة موضوعات مجلة الجغرافي الصناعي بجامعة والية إنديانا  اهتمت أبحاث

متعلقة بالتنمية الصناعية حيث بلغت أعدادها ستة بحوث اتجهت معظمها لدراسة 

موضوعات أثر تحديث التكنولوجيا, ورأس المال والخدمات المصرفية في تنمية 

وتطوير الصناعات السيما اإللكترونية , والهندسية  وذلك في بداية أعداد المجلة 

 (2006ـ 2003ـ أي الفترة بين عامي )

    تميزت أبحاث التنمية الصناعية المنشورة في هذه المجلة بإبراز المسارات

الزمنية للتنمية الصناعية, والدراسات االستشارية الخاصة بالهيكل التنظيمي 

والديناميكي ومقومات التنمية الصناعية المكانية مع التطبيق على بعض 

 المجمعات الصناعية . 
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 Australian تعد مجلة الجغرافي األسترالي   

Geographe بوالية  التابعة للجمعية الجغرافية االسترالية

 Geographical Society of ويلز بأستراليا نيوسوث

New South Wales  ( 23شكل  ) من أهم المجالت

 العالمية  المتخصصة في البحوث والدراسات الجغرافية.

 
  والية مجلة الجغرافي األسترالي صدور الجغرافي لمكان ( الموقع 23شكل )   

 نيوسوث ويلز بأستراليا

و تهرررتم المجلرررة بنشرررر الموضررروعات الجغرافيرررة المتنوعرررة ال سررريما الجغرافيرررا        

االقتصررادية منهررا, كمررا تررولي اهتمامرراً بالغرراً بررالبحوث التجريبيررة والتطبيقيررة حيررث تلقرري 

رواجاً كبيراً وشهرة علمية واسعة  بأستراليا ونيوزيلندا وغررب أوربرا السريما المملكرة 

ا وفرنسرا. وآسريا المطلرة علري المحريط الهرادي وقرارتي أمريكرا المتحدة وألمانيرا وهولنرد

تجاهرررات الحديثرررة فررري مجلرررة )الجغرافررري سادسررراً: تحليرررل اال

التابعررة للجمعيررة  Australian Geographer األسررترالي(

 Geographical الجغرافية بواليرة نيوسروث ويلرز بأسرتراليا

Society of New South Wales 
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الشررمالية والجنوبيررة, وسرراعد علرري ذلررك وجررود الناشررر والمرروزع الرردولي المتمثررل فرري 

بمدينرة لنردن  Publisher: Taylor & Francis Ltd مجموعرة ترايلور وفرانسريس

ية ,  وهي مجلرة م باللغة اإلنجليز 1928بالمملكة المتحدة, وقد صدرت ألول مرة عام 

ربع سنوية, تضم ستة عشر محرراً من سنغافورة والمملكة المتحردة برئاسرة د/ كرريس 

في اسرتراليا  Wolongong األستاذ بجامعة ولونجوينج   Chris Gibson   جيبسون

 ترأثير معامرل ويبلغ الجغرافية العالمية, الدوريات بين العاشر المركز المجلة , و تحتل

 . 2015نقاط عام  10من إجمالي  Impact Factor 1,193 المجلة

التطووور العووددي للبحوووث المنشووورة طبقوواً لعوودد ومجلوود النشوور بمجلووة الجغرافووي  -1

 (.2018-1995األسترالي بوالية نيوسوث ويلز خالل الفترة بين )

 49وحتى المجلد  1995عام  26يتم استعراض أعداد المجلة بداية من المجلد      

 .(  25وهذا ما يوضحه الجدول ) 2018عام 

( التوزيع العددي للبحوث وفقاً لعدد ومجلد النشر بمجلة الجغرافي 25جدول )

 (.2018-1995بين ) األسترالي خالل الفترة
 جملة البحوث بحوث أخرى عةجغرافية الصنا األعداد المجلد السنوات

1995 26 2 1 20 21 

1996 27 2 1 15 16 

1997 28 2 2 13 15 

 23 23 ــــ 3 29 1998

 19 19 ـــــ 3 30 1999

 20 20 ــــ 3 31 2000

2001 32 3 2 17 19 

2002 33 3 1 19 20 

2003 34 3 1 19 20 

 22 22 ـــــ 3 35 2004

2005 36 3 1 19 20 

 23 23 ــــ 3 37 2006

 19 19 ـــ 3 38 2007

 34 34 ـــ 4 39 2008

 25 25 ـــ 4 40 2009

2010 41 4 2 28 30 

2011 42 4 1 27 28 

 30 30 ـــ 4 43 2012

2013 44 4 1 28 29 

 30 30 ـــ 4 45 2014
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2015 46 4 2 24 26 

 27 27 ـــــ 4 47 2016

2017 48 4 1 22 22 

2018 49 4 4 18 22 

 561 541 20 75 الجملة

الجغرافي المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل بمجلة 

 األسترالي

وجررد أن (  26جرردول )   وبتقسرريم اإلنترراج العلمرري للمجلررة إلررى فترررات خمسررية

 م( هري أكثرر الفتررات فري عردد البحروث المنشرورة2014 -2010الفترة الرابعة مرن ) 

بجميرع الفتررات, تليهرا الفتررة بحثاً أي ما يزيد عرن ربرع األبحراث المنشرورة  147بعدد 

بحثرراً بمررا يزيررد عررن خمررس البحرروث المنشررورة  121( بعرردد 2009 – 2005الثالثررة ) 

بحثراً, ثرم  101( بعردد  2004 – 2000بالفترات كلهرا, وجراءت بعردها الفتررة الثانيرة )

بحثراً, بينمرا ترذيلت الفتررة األولرى الفتررات  98 ( ب 2018 – 2015الفترة الخامسة ) 

 % من إجمال البحوث المنشورة . 16,8بحثاً بنسبة  94كلها بعدد 

األهمية النسبية  لالتجاهات البحثية الرئيسية المنشورة بمجلة الجغرافي  -2

 (.2018-1995بين )األسترالي خالل الفترة 

سررترالي وفرري مجرراالت جغرافيررة تنوعررت البحرروث المنشررورة فرري مجلررة الجغرافرري األ 

      مختلفة, وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

( التطور العددي للبحوث المنشورة  في مجلة  الجغرافي األسترالي خالل 26جدول )

 (.2018-1995بين ) الفترة

 عدد بحوث جغرافية الصناعة األعداد المجلدات الفترة
 عدد          %

 البحوث األخرى 
 عدد      %

 جملة البحوث
 عدد          %

1995-1999 26-30 12 4 20,0 90 16,7 94 16,8 
2000-2004 31-35 15 4 20,0 97 17,9 101 18,0 
2005-2009 36-40 17 1 5,0 120 22,2 121 21,6 
2010-2014 41-45 20 4 20,0 143 26,4 147 26,2 
2015-2018 46-49 11 7 35,0 91 16,8 98 17,4 

 100,0 561 100,0 541 100,0 20 75 الجملة
الجغرافي المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل بمجلة 

 (.2018-1995خالل الفترة بين ) األسترالي

أما بحوث جغرافية الصناعة فقد توزع نشرها على الفترات كلها بنسب متفاوتة ,     

( على المرتبة األولي في عدد  2018 – 2015وقد استأثرت الفترة األخيرة ) 

بحثاً أي ما يمثل أكثر من ثلث أبحاث جغرافية الصناعة  35األبحاث المنشورة بعدد 
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ولى, والثانية , والرابعة في عدد األبحاث بالفترات كلها , وتساوت المراحل : األ

المنشورة بنشر أربعة بحوث في كل مرحلة , بينما كان نصيب المرحلة الثالثة) 

 % من إجمالي األبحاث المنشورة . 5( بحث واحد فقط يمثل  2009 – 2005

 ومن نافلة القول أن أبحاث التنمية الصناعية المنشورة بهذه المجلة وهما بحثين فقط  

( حيث نُشر أحدهما بالمجلد  1999  - 1995قد استأثرت بنشرهما الفترة األولى ) 

 . 1997, عام  2, العدد  28, بينما نُشر اآلخر بالمجلد  1995,عام  2, العدد  26

 
( التطور العددي للبحوث المنشورة  في مجلة  الجغرافي األسترالي خالل 24شكل )

 (.2018-1995الفترة بين )
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األهمية النسبية لالتجاهات البحثية الرئيسية في البحوث المنشورة بمجلة  -2

 م.2018 – 1995الجغرافي األسترالي خالل الفترة 

تنوعررت البحرروث المنشررورة فرري مجلررة الجغرافرري األسررترالي وفرري مجرراالت جغرافيررة  

      (. 27مختلفة, وهذا ما يوضحه الجدول )

البحثية الرئيسية في البحوث المنشورة في مجلة  ( اإلطار العام لالتجاهات 27جدول)

 (.2018-1995الجغرافي األسترالي خالل الفترة بين )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجغرافي المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا علي نتائج الحصر الشامل بمجلة 

 (.2018-1995األسترالي خالل الفترة بين )

( تنوعررت االتجاهررات 25( والشرركل )27يتضررح مررن تتبررع وتحليررل بيانررات  الجرردول )

فرري مجرراالت جغرافيررة  الجغرافرري األسررترالي البحثيررة فرري البحرروث المنشررورة بمجلررة 

 متعددة يمكن تصنيفها إلي ثالث فئات وفقاً لنسبها على النحو التالي: 

 % العدد الموضوع

 3,6 20 جغرافية الصناعة-1

 16,8 94 الجغرافية االقتصادية-2

 1,6 9 جغرافية الزراعة-3

 3,9 22 جغرافية النقل والتجارة-4

 19,6 110 جغرافية العمران .-5

 0,7 4 جغرافية القوى العاملة-6

 3,9 22 جغرافية التنمية-7

 2,3 13 جغرافية التسويق-8

 6,2 35 الجيمورفولوجيا-9

 11,6 65 جغرافية السكان-10

 2,5 14 جغرافية الخدمات-11

 4,5 25 اإلقتصاد والتمويل-12

 2,5 14 الجغرافية المناخية-13

 0,4 2 العولمة-14

 7,1 40 إدارة البيئة-15

 5,0 28 الجغرافية الحضارية-16

 2,8 16 الجغرافية االجتماعية-17

 1,8 10 الجغرافيا التاريخية-18

 1,2 7 الجغرافية السياسية-19

 2,0 11 موضوعات أخرى -20

 100 561 الجملة
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( االتجاهات البحثية للبحوث المنشورة بمجلة الجغرافي األسترالي للفترة 25شكل )

 م.2018 –1995بين

% ( مرن 10وتضرم هرذه الفئرة الموضروعات التري تبلرغ نسربها) أكثرر مرن الفئة األولى: 

%, والجغرافيررة 19,6البحرروث المنشررورة, وشررملت موضرروعات: جغرافيررة العمررران 

%, وبلغررت أعررداد االتجاهررات البحثيررة 11,6السرركان  %, وجغرافيررة16,8االقتصررادية 

بحثرراً أي مررا يقرررب مررن نصررف عرردد البحرروث المنشررورة   269فرري هررذه الموضرروعات 

 % من جملة األبحاث بالمجلة.48

%( 10% ـرـ 5وتضم هذه الفئرة الموضروعات التري تترراوب نسربها برين) الفئة الثانية: 

%, الجيومرفولوجيررة 7,1بيئررة وتمثلررت فرري موضرروعات: إدارة ال مررن عرردد البحرروث,

%, وبلررررغ عرررردد االتجاهررررات البحثيررررة فرررري هررررذه 5,0%, الجغرافيررررا الحضررررارية 6,2

% مررن جملررة البحرروث المنشررورة 18,4بحثرراً بمررا يرروازي103الموضرروعات مجتمعررة  

 بالمجلة. 
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% فأقرل( مرن عردد 5وتحتوي هذه الفئرة الموضروعات التري تبلرغ نسربتها )الفئة الثالثة: 

 33,7بحثراً, مثلروا  189هذه الفئرة أربعرة عشرر موضروعا بإجمرالي  وحازت, البحوث

 % من جملة األبحاث المنشورة بالمجلة.

االهمية النسبية لالتجاهات البحثية المنشورة وفقاً لموبوعات جغرافية  -3

 .(2018-1995خالل الفترة بين ) الصناعة بمجلة الجغرافي األسترالي

وفقرراً لموضرروعات جغرافيررة الصررناعة بمجلررة الجغرافرري   االتجاهووات البحثيووة تتعرردد 

بحثراً تتروزع علري سربعة اتجاهرات , وكران نصريب   20األسترالي, و بلغ عدد أبحاثهرا 

% مررن جملررة أبحرراث  10أبحرراث التنميررة الصررناعية منهررا بحثررين فقررط أي مررا يشرركل 

ليزيرررة ( , ويعرررد هرررذا العررردد قليرررل إذا قرررورن بالمدرسرررتين اإلنج 26الصرررناعة شررركل ) 

واألمريكيررة فرري مجلررة الجغرافيررا االقتصررادية بكررل منهمررا , ويعررزى ذلررك إلررى تشررعب 

الموضوعات التي تضمها المجلة االسرترالية , حيرث تضرم فرروع الجغرافيرا , ومرن ثرم 

انخفررض نصرريب الجغرافيررا االقتصررادية بشرركل غررام وجغرافيررة الصررناعة بشرركل خرراص.  

 (. 28بها وهذا ما يتضح من الجدول )وتتباين موضوعات جغرافية الصناعة في نس

( االتجاهات البحثية المنشورة وفقاً لموضوعات جغرافية الصناعة بمجلة 28جدول )

 (.2018-1995الجغرافي األسترالي خالل الفترة بين )

 % عدد البحوث االتجاهات البحثية م

 20,0 4 التكتل والتجمع الصناعي والعناقيد الصناعية 1

 25,0 5 القطاعي للصناعةالتوزيع  2

 15,0 3 المناطق والنطاقات الصناعية 3

 15,0 3 دراسة حالة في جغرافية الصناعة 4

 10,0 2 التنمية الصناعية  5

 5,0 1 صناعة الطاقة المتجددة 6

 10,0 2 الصناعات اإلبداعية 7

 100 20 الجملة

المنشورة  بمجلة  اعتمادا على نتائج الحصر الشامل لجميع البحوث  المصدر:

 م2018 -1995الجغرافي األسترالي خالل الفترة 

(  اسررتئثار االتجرراه البحثرري للتوزيررع 26( والشرركل )28يتبررين مررن دراسررة الجرردول )    

القطررراعي للصرررناعة بالمرتبرررة األولرررى برررين موضررروعات جغرافيرررة الصرررناعة بمجلرررة 

لمنشررورة, يليرره  % مررن جملررة عرردد البحرروث ا25الجغرافرري األسررترالي حيررث حرراز علررى 

اتجاه التكتل والتجمع الصناعي حيث استحوذ علرى خمرس عردد البحروث المنشرورة, ثرم 

جاء اتجاهي دراسة حالة فري جغرافيرة الصرناعة, والمنراطق والنطاقرات الصرناعية فري 

% لكررررل منهمررررا, واشرررررك اتجرررراهي التنميررررة الصررررناعية, 15المرتبررررة الثالثررررة بنسرررربة 
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% لكررل منهمررا, وتررذيل اتجرراه 10,0بنسرربة  بووة الرابعووةالصووناعات اإلبداعيووة فووي المرتو

% مررن إجمررالي البحرروث 5صررناعة الطاقررة المتجررددة قائمررة االتجاهررات البحثيررة بنسرربة 

 .المنشورة بالمجلة

 
االتجاهات البحثية المنشورة وفقاً لموضوعات جغرافية الصناعة بمجلة ( 26شكل )

 (.2018-1995الجغرافي األسترالي خالل الفترة بين )

األهمية النسبية لالتجاهات البحثية المنشورة وفقاً لموبوعات التنمية -  -4

 (.2018-1995بمجلة الجغرافي األسترالي خالل الفترة بين ) الصناعية

تبعاً للموضوعات الفرعية بمجلة  التنمية الصناعية ( تصنيف أبحاث 29جدول )

 (.2018-1995الجغرافي األسترالي خالل الفترة بين )

 السنة العدد المجلد الموبوع م

االستدامة, التعاون, النمو, اإلقليمية والمحيط الهادي الروابط  1

االسيوية في تسمانيا وخليج هواكس: دراسة حالة على شركة آبل 

 للصناعات اإللكترونية
26 2 

1995 

تنمية أسواق أعالي البحار , استراتيجية لصناعة الطاقة المتجددة  2

 االسترالية  
28 2 

1997 

اعتمادا على نتائج الحصر الشامل لجميع البحوث من اعداد الباحث  المصدر:

 المنشورة  بمجلة  الجغرافي األسترالي 

التوزيوووع الجغرافوووي التجاهوووات  أبحووواث جغرافيوووة الصوووناعات بمجلوووة الجغرافوووي  -5

 (. 2018-1995خالل الفترة بين ) األسترالي على قارات العالم
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( يتجلرررى اسرررتئثار قرررارة أسرررتراليا بنحرررو ثلثررري عررردد البحررروث  30بتحليرررل الجررردول )     

المنشررورة بالمجلررة , وهررذا ال غرابرره فيرره الرتبرراط المجررالت العلميررة بأمرراكن صرردورها 

واهتماها بمشكالت وقضايا أقاليمها, سواء كانت قارة أم دولة,  ثم حازت قارة آسريا بأقرل 

لحكم القرب الجغرافي, وأخيراً حازت قارة أمريكرا الشرمالية  قليالً من الثلث, ويعزى ذلك

 % من جملة بحوث جغرافية الصناعة بالمجلة.5على 

( التوزيع الجغرافي لبحوث جغرافية الصناعة بمجلة الجغرافي األسترالي 30جدول )

 (2018-1995خالل الفترة بين )

 

 

 

 

 

 

 

اعتمادا على نتائج الحصر الشامل لجميع البحوث من اعداد الباحث  المصدر:

 المنشورة  بمجلة  الجغرافي األسترالي.

الجغرافي  تصنيف  اتجاهات أبحاث  التنمية الصناعية  وفقاً لفريق العمل بمجلة -6.

 (2018-1995األسترالي خالل الفترة بين )

تؤكد األبحاث في هذه المجلة رسرو  فكررة العمرل الجمراعي لردى البراحثين أكثرر 

من العمل الفردي, وأن العمل الرذي يعتمرد علرى أكثرر مرن فررد هرو السرائد فري البحروث 

ل.  العلمية بالنسبة للمدرسة الجغرافيرة االسرترالية, وأن العمرل برروب الفريرق هرو األصر

% مررن جملررة البحرروث المنشررورة 60وقررد حررازت األبحرراث الترري أجراهررا فررردين علررى 

(, واألبحاث أجراها ثالث أفراد وأكثر من ثالثة علرى ربرع  27( وشكل )  31جدول )

% فقرط حيرث يقرل االقبرال 15األبحاث المنشورة,  بينما كان نصيب األبحراث الفرديرة  

لمتقدمرررة ومرررن بينهرررا المدرسرررة الجغرافيرررة عليهرررا, نظرررراً ألن المررردارس الجغرافيرررة ا

 االسترالية غالبية أبحاثها تطبيقية , وتتخذ من المنهج التجريبي أساساً لها. 

( تصنيف أبحاث جغرافية الصناعة وفقاً لفريق العمل بمجلة الجغرافي 31جدول )

 ( 2018-1995خالل الفترة بين ) األسترالي

 النسبة عدد األبحاث عدد المشتركين

 فردى

 ثنائي

 ثالثي

3 

12 

4 

15,0 

60,0 

20,0 

 

 القـــــــــــــارة

 عدد البحوث

 % العدد

 65,0 13 أستراليا

 30,0 6 آسيا

 5,0 1 أمريكا الشمالية

 100 20 الجملة
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 5,0 1 أكثر من ثالثة

 100 20 الجملة

اعتمرادا علرى نترائج الحصرر الشرامل لجميرع البحروث مرن اعرداد الباحرث  المصدر:      

 المنشورة  بمجلة  الجغرافي األسترالي

 
الصناعة وفقاً ( االهمية النسبية لالتجاهات البحثية المنشورة في جغرافية 27شكل )

 (2018-1995خالل الفترة بين ) لفريق العمل بمجلة الجغرافي األسترالي

خووالل  األسووترالي بمجلووة الجغرافووي التنميووة الصووناعية االتجاهووات الحديثووة ألبحوواث -7

 (2018-1995الفترة بين )

مجلررة الجغرافرري األسررترالي بدراسررة موضرروعات متعلقررة بالتنميررة  اهتمررت أبحرراث  -

الصرناعية المسرتدامة, والنمررو الصرناعي فري بعررض األقراليم القريبرة مررن مجرال النفرروذ 

الجغرافي للمجلة,  مع دراسة حالرة علرى بعرض الشرركات المهتمرة بتنميرة صرناعاتها 

ع اسررتراتيجيات كشررركة آبررل , كمررا اتجهررت الدراسررة البحثيررة فررب هررذه المجلررة بوضرر

 للتنمية الصناعية , والطاقة المتجددة بأستراليا . 

نظم المعلومات الجغرافيرة فري  GISوقد استفادت هذه الدراسات البحثية  من تقنيات   -

سرررعة الحصررول علرري بيانررات التنميررة الصررناعية وتخزينهررا واسررترجاعها, ومررن ثررم 

إجراء تحليالت أكثر دقرة علري أقراليم التنميرة الصرناعية  بمختلرف هياكلهرا وتقنياتهرا , 

االستشرعار مرن بعرد للحصرول علري حلرول  Remote Sensing كما استخدمت تقنية
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, وإيجرراد برردائل التغلررب علررى مشرركالت التنميررة الصررناعية  اءة فرريجغرافيررة أكثررر كفرر

   لبعض مقوماتها القليلة.

رؤية مستقبلية لتطوير جغرافية الصناعة والتنمية الصناعية في ظل سابعاً: 

 :االتجاهات    الحديثة للبحث العلمي

االتجاهات تبدأ رؤيتنا لتطوير جغرافية الصناعة, وبالتالي التنمية الصناعية في ظل    

الحديثة من خالل اتجاهين: األول وهو مقارنة بين الدوريات األربع لمعرفة االتجاه 

البحثي لكل منها, والثاني فيما يخص النظرة المستقبلية لتطوير جغرافية الصناعة 

 والتنمية الصناعية والتصور المستقبلي للباحث.

 :األربع المجالت في الحديثة البحثية لالتجاهات األهمية النسبية -1

 بالمجالت الصناعة جغرافية في البحثية االتجاهات وتصنيف حصر خالل من      

 الزمنية الفترة خالل الدولية المعلومات شبكة على )الذكر سالفة ( العالمية األربع

 ( يتضح ما يلي: 2018 -1995)

  وهي:على الرغم من تناول االتجاهات البحثية بالدوريات العلمية المتخصصة 

مجلة الجغرافيا االقتصادية  جامعة أكسفورد, ومجلة الجغرافيا االقتصادية  

جامعة كالرك , ومجلة الجغرافي الصناعي , ومجلة الجغرافي األسترالي , 

خالل فترة زمنية واحدة , إال أنه ال يمكن مقارنة هذه المجالت من حيث األعداد 

ضها ربع سنوي مثل مجلة الصادرة , الختالف نظام نشرها وصدورها, فبع

الجغرافيا االقتصادية بجامعة كالرك, والجغرافي األسترالي , وبعضها تصدر 

ست مرات في العام بواقع عدد كل شهرين مثل المجلة االقتصادية بجامعة 

أكسفورد, بينما مجلة الجغرافي األسترالي تصدر مرتين في العام بواقع اصدار 

 كل ست شهور.

 بحثية في المجالت األربع , فعلى الرغم من تخصصها في تنوع االتجاهات ال

ً في مجال االقتصاد, وظهر ذلك  مجال الجغرافيا االقتصادية إال أنها تنشر أبحاثا

جلياً في مجلة الجغرافيا االقتصادية  جامعة كالرك حيث نشرت أكثر من خمس 

رد نشرت ما أبحاثها في هذا الحقل , ومجلة الجغرافيا االقتصادية  جامعة أكسفو

% من عدد بحثوها في نفس الحقل , في حين ترتفع هذه النسبة  18يزيد عن 

% في مجلة الجغرافي الصناعي  37,7لتصل ألكثر من ثلث البحوث المنشورة 

بوالية إنديانا, بينما حازت أبحاث االقتصاد في مجلة الجغرافي األسترالي على 

 %. 23نسبة تقترب من 

 افية الصناعة والتنمية الصناعية في ظل االتجاهات تقييم أبحاث جغر أمكن

الحديثة والمعاصرة للبحث العلمي بالدوريات التي اعتمد عليها الباحث, و بدراسة 
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األهمية النسبية للدراسات الخاصة بالبحوث التي تناولت الصناعة عامة والتنمية 

 ( وبدراسته  يتضح ما يلي: 32الصناعية خاصة جدول ) 

مقارنة األهمية النسبية للدراسات الخاصة بالصناعة والتنمية  (32جدول )  

 (2018-1995خالل الفترة بين ) الصناعية بالمجالت األربع المدروسة

االتجاه 
 البحثي

Economic 
Geography, 

Clark 

University 
 عدد البحوث

 

 

% 

Economic 
Geography, 

Oxford 

University 
 عدد البحوث

 

 

% 

Austrlian 

Geographer 
 

 عدد البحوث

 

 

% 

Industrial 
Geographer 

Indiana 

University 
 عدد البحوث

 

 

% 

 

 جملة

 البحوث

 
% 

جملة 

 البحوث
430 24,4 717 40,6 561 31,8 57 3,2 1765 100 

بحوث 
 الصناعة

61 4,4 73 5,3 20 1,4 24 4,1 178 100 

التنمية 

 الصناعية
15 1,8 14 1,9 2 0,5 6 0,5 37 100 

 البحوث لجميع الشامل انحصر نتائج علي من اعداد الباحث اعتمادا  :المصدر

 األربع في المجالت المنشورة

  بلغ إجمالي األبحاث في الدوريات األربع التي اعتمد عليها الباحث في تحديد

بحثاً,  وحازت البحوث التي 1765االتجاهات الحديثة في التنمية الصناعية 

ً بما يعادل  178تناولت موضوعات في جغرافية الصناعة على  %  10,1بحثا

ناولت التنمية من جملة البحوث بالمجالت األربع, و حظيت البحوث التي ت

ً مثلوا  37الصناعية منها نحو  % من إجمالي بحوث الصناعة 20,7بحثا

 بالمجالت .

  استطاعت جغرافية الصناعة أن تشق طريقاً لها وسط فروع الجغرافيا االقتصادية

المتعددة والمتنوعة, فمنذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرون 

ً كبيراً من ح يث الكم والكيف وذلك بسبب الثورة التقنية الكبيرة التي حققت تقدما

ً لمشاريع  حدثت في مجال الصناعة بمختلف هياكلها, والتي أفسحت مجاالً رحبا

التنمية الصناعية في أقاليم كثيرة من العالم, وفيما يلى تقييم  لالتجاهات البحثية 

 التي اعتمد عليها الباحث.

  األول في جملة البحوث المنشورة  بعدد جاءت مجلة أكسفورد في الترتيب

موضوع  في  73بحثاًبما يمثل خمسي جملة البحوث بالمجالت, منهم 717

 14% من جملة بحوث الصناعة, ونحو  41,2الصناعة بصفة عامة,  بما يشكل 

% من بحوث  37,8بحثاً في موضوعات التنمية الصناعية بصفة خاصة تعادل 

ألربع. وحازت مجلة الجغرافي األسترالي بوالية التنمية الصناعية بالمجالت ا

ً  بنسبة  561نيوسوث ويلز على الترتيب الثاني بعدد  % من جملة  31,8بحثا
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ً تناولوا الصناعة عامة , وبحثين تناولوا دراسة التنمية  20األبحاث ,منهم  بحثا

ية تأتي مجلة الجغرافيا االقتصادو % من موضوعاتها , 5,4الصناعية بما يعادل 

بحاً   61بحثا منهم  430بجامعة كالرك في الترتيب الثالث بين المجالت  بعدد 

ً في بحوث التنمية الصناعية  ومتصدرة بذلك   15في الصناعة و موضوعا

%  40,6الترتيب األول في بحوث التنمية الصناعية بالمجالت المدروسة بنسبة 

كية في الترتيب األخير , ثم مجلة الجغرافي الصناعي بجامعة إنديانا األمري

من البحوث تناولوا موضوعات بجغرافية الصناعة ,  24بحثاً منهم  57بإجمالي 

% من أبحاث هذا  16,2أبحاث في موضوعات التنمية الصناعية  وبنسبة  6و

 المجال.

  ) اشتركت المدارس الجغرافية الثالث ) األمريكية , واإلنجليزية , واألسترالية

اتجاهات بحثية متنوعة في جغرافية الصناعة مثل : التوطن في االهتمام بنشر 

الصناعي , والتجمعات الصناعية , والتخطيط الصناعي , والتنمية الصناعية 

 وعالقة التكنولوجيا بمجاالت التنمية الصناعية , وغيرها.

  اهتمت الدوريات الجغرافية األربع بالبحوث التطبيقية في مجال جغرافية

البحوث النظرية , للوقوف على مفهوم ومنهج جغرافية  الصناعة , بجانب

 الصناعة.

  اهتمام حكومات الدول بسياسات التنمية الصناعية, ووضع الخطط االستراتيجية

لها , واالستفادة من تجارب الدول األخرى من خالل تناول نتائج تجاربها , 

نوبية , والصين , وخاصة المتقدمة في التنمية الصناعية مثل اليابان , وكوريا الج

 وماليزيا, وسنغافورة. 

 النظرة المستقبلية لتطور جغرافية الصناعة والتنمية الصناعية . -2

يمكن تقديم رؤية مستقبلية لتطوير مجاالت البحث والدراسة والفكر الجغرافي  تعد   

الصناعة والتنمية الصناعية تعتمد على  الذى يواكب النظرة المستقبلية  في جغرافية

   -التوفيق بين رؤى الحاضر والمستقبل كما يلى : 

  االهتمام باألفكار الجديدة والمبتكرة لتطوير جغرافية الصناعة والتنمية الصناعية

على درجة عالية من األهمية , وذلك من خالل االتجاهات البحثية الجديدة في هذا 

وع الجغرافيا االقتصادية , واالهتمام بتنظيم الصناعات الفرع الحيوي من بين فر

وتنميتها , والتوسع في تطورها , واستغالل عائدات االنتاج منها , وقد توصلت 

 نتائج البحوث الحديثة في هذا المجال إلى نتائج وحقائق أهمها: 

  زيادة حجم المصانع مساحة وانتاجاً, لالستفادة القصوى من مميزات المساحة

اسعة والحجم الكبير في االنتاج , اضافة إلى التخصص في االنتاج وما يترتب الو

 عليه من عائدات اقتصادية مرتفعة 
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  ضرورة ادماج رجال األعمال ومصانع القطاع الخاص مع  المصانع الحكومية

وشركات القطاع العام الحكومي لزيادة عمليات التنمية الصناعية. لتوفير فرص 

مزايا األمان الوظيفي , وزيادة القيمة المضافة من التنمية عمل أكثر, وزيادة 

 الصناعية.

  ضرورة تبني المفاهيم الجديدة للتنمية الصناعيةIndustrial cluster  التي تركز

, والمناطق  Industrial Bio-regionsعلى مفاهيم العناقيد الصناعية  

رويج لهذه المناطق في الصناعية الحيوية , والمناطق الصناعية المتكاملة, والت

 إطار المشروعات واتفاقيات التعاون الصناعي مع الدول ذات التجارب المتاحة.

  ,تطوير قاعدة البيانات الخاصة بمعلومات التنمية الصناعية في كل مناطق التنمية

 وتقديم الخدمات االستثمارية والفنية ألقاليم التنمية الصناعية الجديدة.

 نظيمي محفز للتنمية الصناعية , وتطوير البنى التحتية ايجاد اطار قانوني وت

والتوسع في االعتماد على التقنيات الحديثة كنظم المعلومات  الالزمة لذلك.

الجغرافية و االستشعار عن بعد و االستفادة منها في الدراسات الخاصة بالتنمية 

وتخزينها  الصناعية,  فهي  بمثابة نقلة نوعية في سرعة الحصول علي البيانات

ومعالجتها واسترجاعها,  و من ثم إجراء تحليالت مكانية أكثر دقة  عن مشاريع 

التنمية الصناعية ,و الحصول على حلول جغرافية أكثر كفاءة لعالج مشكالتها , 

 خصوصاً مع النمو السكاني المتزايد.

 واقع تقديم الدراسات التحليلية والجغرافية الختيار أنسب األماكن الختيار الم

والتركيز علي البحوث  الصناعية من خالل تطبيق نظريات المواقع الصناعية.

 التي تهتم بدراسات التنمية الصناعية في المستقبل.

  تأمين مشاريع التنمية الصناعية , وتوسيع األسواق الداخلية لمنتجاتها, وتنمية

 ر استراتيجيالصادرات, وتنظيم االتفاقيات والمفاوضات التجارية الدولية بمنظو
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