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بالرغم من ان الجغرافيا التاريخية تمثل أحد اقدم فروع الجغرافيا البشرية منن 

حيث البعد الزمني اال أنها مازالن  تظىنب بنبنيي لنيل ب مينل منن االتجابناي البظثينة 

ويهند   بطنر  ومننابب بظثينة ليسن  ت ميدينة  الظديثة التي تعتمد عمب البظث والت سني
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لجغرافية التاريخية الظ رية ، الجغرافينة التطبي ينة، جغرافينة البي نة اكلمات افتتاحية: 

والتظ ر، النمنوالعمرانب، سنلان المندن، مشنلالي حندود المديننة، المنناى الظ نرت، 

 مرانب التخطيط الع

Abstract: 

Although historical geography is one of the oldest 

branches of human geography in terms of time dimension, it still 

enjoys a share of modern research trends that rely on research 

and assessment in ways and approaches that are not traditional. 

This research aims to study the research trends of historical 

geography in a selection of well-known international journals, 

categorize those trends in terms of spatial and objective 

dimensions, analyse those dimensions, determine their 

characteristics and concentration in a geographical region alone, 

and examine the justifications for disparities in historical 

geographical thought. To achive this, the researcher carried out a 

comprehensive examination of a series of journals, ten scientific 

journals were selected from them and the most interested in 

urban historical geography was selected, where four journals 

were selected to analyze their results, where journals specialized 

in urban historical geography and others most interested in this 

trend of research.This  research also seeks at the end to present 

the researcher's future vision and what it can take in its future 

studies and the most important intitivistic trends that it can adopt 

as a deep research and objective distinction that would add to 

contemporary historical geographical thought. 

Keywords: 

Urban historical geography, applied geography, environmental 

geography and urbanization, urban growth, urban dwellers, city 

limit problems, urban climate, urban planning. 

 المقدمة: 

ن ويملننن مرجاعهننا ملننب ح نناراي واد  النيننل توجنند المنندن منننذ سال  السننني

بمبر وفي بالد ما بين النهرين )العرا  الظالي وهما بو الظال فب الهنند والبنين فني 
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البداينة، هاننن  بننذه المسننتوطناي تعتمنند ملنب حنند هبيرعمننب الزراعننة وتربيننة الظيواننناي 

 المنزلية، وللن م  نمو حجمها، أصبظ  مراهز لمتجار والتجار  

غ باسننم التظ ننر، وقنند تسنارع بشنن لل هبيننر النمننو الظ ننرت، والمعنرو  اي ننا

عنام، وانت نال أعنداد هبينر   200يرج  للال ملب الظرهة البناعية اللبرت مننذ حنوالب 

غ عنن الوفيفنة، فنب حنين أن أقنل منن  منث العنالم  من السنلان ملنب المندن البنناعية بظثنا

   1950هانوا يعيشون فب المدن عام 

ه سننمة لممدينننة، وللننن مننابب بال ننبط المدينننة  ففننب يننتم تعريننت الظ ننر باننن

الماضننب قنند رسننم    المدينننة بظنندود، وللننن وجنندي ال ننواحب والتننب تسننتمد صننفة 

الظ ننرية مننن المنندن، وتتمتنن  ال ننواحب والمنندن لمننا ت ننم مننن تجمعنناي لم سسنناي 

حلومية ومجموعة هبير  منن الخندماي ممثمنة فنب الميناه واللهربناق والن نل والمندار  

تشفياي ودور العباد ، ويملن الوصول اليها بسنهولة أهثنر منن المنناطح الريفينة، والمس

وتو  مجموعة هبير  من فرص العمل فب مجاالي مختمفة، وفب بعض الندول النامينة 

الف ير  لم يتنوفر فنرص عمنل لنبعض السنلان ممنا جعمهنم مجبنرين لمعنيا فنب االحيناق 

 الف ير  وبداقي تنمو العشوائياي فب المدن  

تعد الجغرافيا التاريخية الظ رية بي دراسة لمختمت العمميناي االجتماعينة   

والث افيننة واالقتبننادية والسياسننية والبي يننة، والتننب شننلم  المدينننة، وينن دت بننذا التنننوع 

لتعدد التخبباي التب تدر  بذا الفرع، ومنن  نم فنأن العديند منن االبظنا  المنشنور  

مننننن متخببننننون فننننب العمننننوم االنسننننانية لمجغرافيننننا التاريخيننننة الظ ننننرية جنننناقي 

واالجتماعيننننة، السننننيما مننننن الجغننننرافيين الظ ننننريين، والث ننننافيين، واالقتبنننناديين، 

والم رخين فب التخطيط والعمار ، والم رخين الظ ريين، وعمماق االجتمناع، وعمنب 

الننرغم مننن بننذا التنننوع فننان الجغرافيننا الظ ننرية التاريخيننة ترتلننز عمننب دراسننة المنندن 

 بفلر ال ديمة 

تجريبب نىرت، وتسعب لفهم المدن عمب انها مسناحاي متغينر  مادينا ومنتجنة 

غ، همننا انهننا تهننتم بليفيننة تشننليل العممينناي البشننرية وغيننر البشننرية وارتباطهننا  اجتماعيننا

 بالتغيراي التب تظد  فب المدن 

وعمب بذا النظو، فان الجغرافيا التاريخية الظ رية لهنا جنذوربا فنب أعمنال  

الظ ننرت الرائنند  والتننب قننام بهننا الم رخننون والجغرافيننون والتنناريخيون فننب  التنناري 

السبعيناي ، ورهزي عمب المدن همواق  لها تاريخهنا الخناص ، ولنيل هندعائم لمنشناط 

األنجميوفنون  الجغرافينا االقتبنادية التاريخينةحولن  مجموعنة منن عمماق البشرت ف نط

ملب حند هبيرانتبنابهم ملنب مجموعناي وفنوابر من وصنة، بمنافي للنال العمنال والطب نة 

العاممة، والنساق واألسر، ومجموعاي المهاجرين الذين عاشنوا وعممنوا فني المندن فني 

التاريخيننة الظرجننة، فاسننتفادي الجغرافيننا التاريخيننة حننين أن جننذوربا فنني الدراسنناي 

الظ رية بشلل هبير من نمو الجغرافيا الن دية فني بريطانينا والواليناي المتظند  وهنندا 
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غ فني تشنره بنذا الظ نل  ولعب  الجغرافيا الث افية واالقتبادية واالجتماعية دوراغ حاسما

ام عنندد هبينر مننن البنناحثين الفرعني منن  الترهيننز الشنديدعمب الملننان خننارو أوروبنا، وقنن

الجغرافيين فنب الترهينز عمنب مندن أمريلنا الشنمالية، وبدرجنة أقنل المندن االسنتعمارية 

 الساب ة في جنوه سسيا وأفري يا 

ان طبيعة الجغرافية التاريخينة الظ نرية تجعمهنا مجناالغ مثينراغ لمت بنب، فمنن 

لظينا  الظ نرية لاي خاللها يتم دراسنة المندن فنب الماضنب وال ناق ال نوق عمنب نمنط ا

البننمة والمفينند ، ومننن  ننم يسنناعد عمننب فهننم طبيعننة المنندن بشننلل أف ننل فننب الماضننب 

 والظاضر والمست بل 

التوجد مجمة متخببنة فنب نشنر أعمنال الجغرافينا التاريخينة الظ نرية، اال 

ان الموضننوع يخنندم بشننلل جينند مننن خننالل بعننض المجننالي فننب الجغرافيننا التاريخيننة، 

ودراسنناي المنندن، فتغطننب بننذه المجننالي مننن خننالل مجموعننة  والتخطننيط الظ ننرت،

غ تلنون فنب معىمهنا  غ وزمنينا هبير  من االبظا  العممية مناطح جغرافينة متنوعنة ملانينا

 تخدم مجال الجغرافيا التاريخية الظ رية هما يت ح فب عرض المجالي االتية

 Impact Factorمجالت عالمية مع مراعاة عامل التأثير  10تم إختيار 

وموضوعات الجغرافيا التاريخية الحضارية التى تتناولها هذه المجالت على نحو ما 

 (1يوضحه جدول )

فى  (  أهم المجالت التي تناولت موضوعات الجغرافيا التاريخية الحضرية1جدول )

 م2018-1995الفترة من 

 المجمة بالعربية المجمة م

أبظا  

الجغرافيا 

 التاريخية

العمران 

الظ رت 

 ريخبالتا

 العمران
مجمالي 

 االبظا 

1- 1 Journal of Historical Geography 720 639 81 521 الجغرافيا التاريخية 

2-  Applied Geography 449 404 45 262 الجغرلفيا التطبي ية 

3-  Cities 1532 1487 45 64 مدن 

4-  Urban Studies 520 483 37 191 الدراساي الظ رية 

5-  Environmental and urbanization 795 762 33 218 البي ة والتظ ر 

6- 2 Urban Affairs Review 945 922 23 191 مراجعة الش ون الظ رية 

7-  Urban History 693 346 22 353 التاري  الظ رت 

8- 4 Planning Perspectives 693 228 12 21 وجهاي نىر التخطيط 

9- 6 Journal of Planning History 1331 334 11 14 تاري  التخطيط 
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تم  فظص بذه المجالي لمبظث عن الموضوعاي الخاصة بالجغرافيا التاريخية    

الظ رية حيث تم اختيار عشر مجالي تم ترشيح اربعة ف ط من أجل تظميل نتائجها 

غ من خالل   النشر لهذا االتجاه من االبظا   حيث أنها األهثر ابتماما

أوالغ : دراسة االتجاباي الظديثة في الجغرافيا التاريخية الظ رية في س   دورياي 

 ( 1( والخريطة شلل )2عالمية عمب نظو مابو وارد بالجدول )

  تظميل مجمة الجغرافيا التاريخية 

  تظميل مجمة الجغرافية التطبي ية 

  تظميل مجمة مدن 

 لدراساي الظ رية تظميل مجمة ا 

 تظميل مجمة البي ة والتظ ر 

 تظميل مجمة مراجعة الش ون الظ رية 

غ: نمالو من االتجاباي الظديثة في الجغرافيا التاريخية الظ رية    انيا

غ: عرض موجز ألحد أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية   الثا

غ: االتجاباي الظديثة في الجغرافيا التاريخية الظ رية  رابعا

غ: الرؤية المست بمية لتطوير دراسة الجغرافيا التاريخية  .خامسا

قننام الباحننث بعمننل فظننص شننامل لمجموعننة مننن المجننالي تننم اختيننار عشننر 

غ بالجغرافينا التاريخينة الظ نرية حينث  مجالي عممية منها وتنم اختينار أهثنربم ابتمامنا

المتخببنة وق  االختيار عمي أرب  مجنالي منن أجنل تظمينل نتائجهنا حينث المجنالي 

غ لهذا االتجاه من االبظا   في الجغرافيا التاريخية الظ رية واألخرت األهثر ابتماما

 ( المجالت المختارة إلجراء البحث المرجعي2جدول )

 المجمة بالعربية المجمة م

العمران 

الظ رت 

 التاريخب

 العمران

 الظ رت

مجمالي 

ابظا  

 العمران

1.  
Journal of Historical 

Geography 
 720 639 81 جغرافيا التاريخيةال

2.  Applied Geography 449 404 45 الجغرلفيا التطبي ية 

3.  Cities 1532 1487 45 مدن 

4.  Urban Studies 520 483 37 الدراساي الظ رية 

5.  Urban Affairs Review 
مراجعة الش ون 

 الظ رية
23 922 945 

6.  
Environmental and 

urbanization 
 795 762 33 البي ة والتظ ر

 

 

10- 9 Dialogues in Human Geography 
حوراي فب الجغرافيا 

 البشرية
348 16 559 1256 
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 : ويمكن تحليل المجالت المختارة إلجراء البحث المرجعي من خالل النقاط التالية

غ لعدد ومجمد النشر في المجمة   أ: توزي  أعداد البظو  طب ا

 ه: االبمية النسبية لمدراساي الخاصة بالجغرافيا التاريخية بالمجمة

غ لمموضوعا  ي الفرعية في المجمة  و: التوزي  العدد  التجاباي األبظا  طب ا

غ لمموضوعاي الفرعية بالمجمة   د: االتجاباي البظثية في الجغرافيا التاريخية تبعا

 ه: التوزي  الجغرافي ألبظا  الجغرافيا التاريخية  بالمجمة عمب قاراي العالم  

غ لفريح العمل    و: تبنيت أبظا  الجغرافيا التاريخية بالمجمة وف ا

 الت الست العالمية المختارة على خريطة العالم( توزيع المج1شكل )

دراسة االتجاهات الحديثة في الجغرافيا التاريخية الحضرية في ست  دوريات 

 عالمية.

 Journal of Historical Geographyأوالً تحليل مجلة الجغرافيا التاريخية :

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-historical-

geography الموق  االللترونب لممجمة:   
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تهتم بذه المجمة بجمي  جواني وموضوعاي الجغرافيا التاريخية في الم ام األول     

متعم ة باإلضافة ملي التاري  واآل ار، وبب تظاول وض  حمول للثير من المشلالي ال

بالجغرافيا التاريخية من خالل مجموعة من االبظا  التي تلون تظ  مشرا  أهثر 

غ يرأسهم اإلنجميز  مايمز اوغبورن، أندرو سموتر  صدري  45من  مظرراغ أهاديميا

م، وبب مجمة فبمية تبدر 1975بذه المجمة الول مر  عام 

 Elsevierاعداد سنويا ، الناشر الرئيسي لهذه المجمة  4

IncHYPERLINK  التا ير معامل ويبمغ Impact 

Factor: 1,628 ملان النشر الوالياي المتظة االمريلية ،

United States  

يمكن تحليل هذه المجلة من خالل النقاط التى سبق ذكرها  

 على النحو التالى:

ً لعدد ومجلد النشر في مجلة  أ: توزيع أعداد البحوث طبقا

 الجغرافيا التاريخية.

 2018عام  44وحتي المجمد  1995عام  21يملن تتب  أعداد المجمة بداية من المجمد 

 وبذا ما يوضظة الجدول التالي:

غ لعدد ومجمد النشر في مجمة الجغرافيا 3جدول) ( توزي  أعداد البظو  طب ا

 2018- 1995فب الفتر   التاريخية

 بحوث العمران الحضرى التاريخى المجلد العام
بحوث 

 أخرى
 جملة البحوث

1995 21 0 18 18 

1996 22 0 26 26 

1997 23 0 23 23 

1998 24 0 18 18 

1999 25 0 23 23 

2000 26 1 27 28 

2001 27 0 26 26 

2002 28 0 27 27 

2003 29 0 28 28 

2004 30 3 27 30 

2005 31 4 30 34 

2006 32 4 25 29 

2007 33 4 28 32 
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2008 34 4 18 22 

2009 35 5 30 35 

2010 36 8 29 37 

2011 37 7 31 38 

2012 38 7 17 24 

2013 39 6 34 40 

2014 40 7 35 42 

2015 41 5 27 32 

2016 42 4 30 34 

2017 43 6 29 35 

2018 44 6 33 39 

 720 639 81 الجملة

-1995المبدر:من خالل  نتائب الظبر الشاممة ألبظا  المجمة من            

2018  

بظثا اهاديميا وللال خالل  720بمغ عدد البظو  المنشور  في بذه الدورية نظو 

( انتىام صدور 3ويالحظ من الجدول)  2018حتب عام  1995الفتر  من عام 

غ بمتوسط  720مغ عدد االبظا  بها المجمة طول فتر  الدراسة وب غ سنويا  30بظثا بظثا

 42) 2014وتباين بذا المتوسط من عام الب سخر ، حيث بمغ عدد االبظا  في عام 

غ( بينما بمغ عدد األبظا  أعوام  بظث ف ط(  بمغ عدد 18) 2008و1998، و1995بظثا

%  11.3غ حوالب بظث بنسبة تبم 81األبظا  الخاصة بالجغرافيا التاريخية الظ رية 

 من جممة أبظا  المجمة 

 -ب: االهمية النسبية للدراسات الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية بالمجلة:

بظثا  81بمغ عدد األبظا  الخاصة بموضوعاي الجغرافيا التاريخية الظ رية      

بمتوسط عام   2018حتب عام  1995عام مظل الدراسة من عام  24موزعة عمب 

ابظا  وان تفاوي بذا العدد حيث بمغ اعمب عدد في السنة عام  4أقل من حوالب 

 ابظا   8حيث بمغ عدد األبظا   2010

(التوزيع النسبي للبحوث الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية في المجلة 4جدول)

 (2018-1995خالل الفترة )

 االعداد المجلدات الفترة

أبحاث الجغرافيا 

 التاريخية الحضرية
 االجمالى بحوث أخرى

 % عدد % عدد % عدد

1995-1999 21-25 20 0 0.0 124 19.4 124 17.2 

2000-2004 26-30 20 4 4.9 161 25.2 165 22.9 

2005-2009 31-35 20 21 25.9 131 20.5 152 21.1 
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2010-2014 36-40 20 35 43.2 109 17.1 144 20 

2015-2018 41-44 16 21 25.9 114 17.8 135 18.8 

 100.0 720 100 639 100.0 81 96 الجملة

     2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة من 

( يملن مالحىة تباين  توزي  االبظا  الخاصة 4من خالل الجدول )

بالجغرافيا التاريخية الظ رية عمب مستوت فتراي الدراسة ويت ح للال فيما يمب 

بتزايد أعداد أبظا  الجغرافيا التاريخية  2014حتب  2010ر  من :تميزي الفت

% من جممة األبظا  43.2بظث وبو ما يمثل حوالب  35الظ رية والمتمثل في 

 المنشور  بالمجمة في نفل الفتر  الزمنية 

       ج: التوزيع العددي التجاهات األبحاث طبقاً للموضوعات الفرعية في المجلة:
ة عمي الجغرافيا التاريخية الظ رية ف ط حيث وجد العديد من لم ت تبر المجم

األبظا  التي تندرو تظ  تخبص الجغرافيا التاريخية والتاري  واخرت ممثمة فب 

الدراساي األ رية وتخبباي اخرت هالجغرافيا الطبية وجغرافية البي ة وبعض 

من حيث النوع الموضوعاي المتنوعة ومن  م تعددي الموضوعاي المنشور  بالمجمة 

% الموضوعاي الخاصة بالجغرافيا 61ببفة عامة وان هان أبمها وبنسبة 

 (5%  هما بو موضح بالجدول )15.8التاريخية، يميها موضوعاي التاري  وبنسبة 

د: االتجاهات البحثية في الجغرافيا التاريخية الحضرية تبعاً للموضوعات الفرعية 

 بالمجلة:

جغرافيا التاريخية الظ رية من خالل تم عمل تبنيت لموضوعاي ال

الظبر الشامل لممجمة وتبين تنوع موضوعاي الجغرافيا التاريخية الظ رية بشلل 

( وتنوع  موضوعاي 5هبير عمي أبظا  المجمة بنسي مت اربة هما بالجول)

 الجغرافية التاريخية بشلل هبير وبذا ما سيوضظة الجدول التالي:

 اهات البحثية الرئيسة في البحوث المنشورة في( االطار العام لالتج5جدول)

 2018-1995)مجلة الجغرافيا التاريخية( خالل الفترة  
 % من جممة األبظا  عدد االبظا  نوعية الموضوعاي م

 12.7 81 الجغرافيا التاريخية الظ رية 1

 14.4 92 وفائت المدن 2

 1.6 10 النموالعمرانب 3

 12.1 77 سلان المدن 4

 15.8 101 ي حدود المدينةمشلال 5

 11.0 70 المناى الظ رت 6

 11.6 74 التخطيط العمرانب 7

 15.8 101 التنمية المستدامة 8

 17.8 114 موضوعاي أخر  9

 100.0 720 الجممة
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 م 2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة  

 

ة الرئيسة في مجلة الجغرافيا التاريخية االهمية النسبية  لالتجاهات البحثي (2شكل)

 .2018-1995خالل الفترة 

هـ: التوزيع الجغرافي لألبحاث على قارات العالم )بمجلة الجغرافيا التاريخية( خالل 

 -م:  2018 -1995الفترة 

يملن مالحىة تباين توزي   بظو  الجغرافيا التاريخية بين قاراي العالم 

التاريخية عمي ستة قاراي هما بو موضح بالجدول حيث تتوزع ابظا  الجغرافيا 

 التالي 

( التوزيع الجغرافي ألبحاث الجغرافيا التاريخية الحضرية على قارات 6جدول)       

 م 2018 -1995العالم بالمجلة من

 % من جملة األبحاث عدد االبحاث القارة

 35.6 29 أمريكا الشمالية

 25.9 21 أوروبا

 22.2 18 أسيا

 13.4 11 اليااستر

 1.9 2 إفريقيا

 0.9 1 أمريكا الجنوبية

 100 81 الجملة

 م 2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل لمبظو  المنشور بالمجمة 

 

0.0

10.0

20.0

 من جملة األبحاث% 
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 (التوزيع النسبى الجغرافي لألبحاث على قارات العالم بالمجلة 3شكل )

 م 2018 -1995من

قار  أمريلا الشمالية االهثر استظوالا ( : أن 3( والشلل )6يتبين من الجدول )

% وتميها قار  أوروبا وسسيا في المرتبة  35.6عمب نسبة من االبظا  تبل الب 

%  م قار  أستراليا في المرتبة الثالثة بنسبة تبل 25.9الثانية بنسبة تبل الب 

% واخيرا قار  أمريلا الجنوبية بنسبة 1,9%  م ال ار  االفري ية بنسبة 22,2الب

 % هما بو موضح بالجدول 0,9

( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية )بمجلة 7جدول )

 م( 2018 -1995الجغرافية التاريخية( وفقاً لفريق العمل خالل الفترة )

 % من جملة األبحاث عدد االبحاث عدد المشتركين

 47.2 38 ثنائي

 40.3 33 فردي

 11.1 9 ثالثي

 1.4 1 ثةأكثر من ثال

 100 81 الجملة

المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل لمبظو  المنشور                  

  2018-1995بالمجمة

0
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40

 …من جملة % 
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( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية بالمجلة 4شكل)

 وفقاً لفريق العمل

 م( 2018 -1995خالل الفترة ) 

 :ية بالمجلة وفقاً لفريق العملو: تصنيف أبحاث الجغرافيا التاريخ

( أن االتجاه العام ألبظا  بذه المجمة بو 6( والشلل )7يالحظ من الجدول )

%( وفب المرتبة الثانية 47,2االتجاه الثنائب حيث جاقي فب المرتبة األولب بنسبة )

%( وفب المرتبة الثالثة جاقي األبظا  الثال ية بنسبة 40,3األبظا  الفردية بنسبة )

%( أما األبظا  التب اشترك فب معدادبا أهثر من  ال ة جاقي فب المرتبة 11,1)

 %(  1.4الرابعة واألخير  بنسبة صغير  جداغ تمثل حوالب )

ملب 1995 م يتم عرض نمالو من االبظا  التب نشري خالل الفتر  من 

 (8وتشمل الجغرافيا التاريخية لمعمران الظ رت، وهما يوضظها الجدول ) 2018

 ( نماذج من الموضوعات الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية بالمجلة 8دول )ج

 2004/2018في الفترة  بين

 الموضوع السنة الموضوع السنة

2004 

Japanese gardens in Edwardian 

Britain: landscape and 

transculturation 

2012 

Historical mosque orientation in 

Turkey: Central-Western Anatolia 

Region, 1150–1590 

 من جملة األبحاث% 

 ثنائي

 فردي

 ثالثي

 أكثر من ثالثة
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2005 

‘The development of higher urban 

life’ and the geographic 

imagination: beauty, art, and 

moral environmentalism in 

Toronto, 1900–1920 

2013 

Research in historical geography 

and in the history and philosophy of 

geography in the UK, 2001–2011: 

an overview 

2006 

Beyond the landings: the 

reconstruction of Lower 

Normandy after June 1944 
2014 

Socio-technological disasters and 

engineering expertise in Victorian 

Britain: the Holmfirth and Sheffield 

floods of 1852 and 1864 

2007 

From the Rhenish Prussian Eifel 

to the Wisconsin Holyland: 

immigration, identity and 

acculturation at the regional scale 

2015 

‘History and heritage of two 

Midwestern towns: a toponymic-

material approach 

 

2008 

Popular geographies and scholarly 

geographies in provincial France: 

the Société Normande de 

Géographie, 1879–1937 

2016 

At the bathhouse: municipal reform 

and the bathing commons in late 

imperial St. Petersburg 

2009 

Learning to be suburban: the 

production of community in 

Westwood Hills, Pennsylvania, 

1952–1958 

 

2017 

Mapping the metropolis in an age of 

reform: John Britton's London 

topography, 1820–1840 

 

2010 

Land reforms and territorial 

integration in post-Tsarist Estonia, 

1918–1940 

 

2018 

Beneath the city’s grid: vernacular 

and (post-)colonial planning 

interactions in Dakar, Senegal 

2011 

Light railways and the rural–urban 

Fragments from many pasts: 

layering the toponymic tapestry of 

Milan 

 

 

  2018-1995ظا  المجمة من المبدر:من خالل  نتائب الظبر الشاممة ألب

بعد بذا العرض الشامل لموضوعاي مجمه الجغرافيا التاريخية يالحظ تطور األبظا  

-1995الخاصة بالجغرافيا التاريخية الظ رية عمي فتراي منتىمة ففي الفتر  )

( تميزي بذه الفتر  ب مه عدد االبظا  الخاصة بالجغرافيا التاريخية الظ رية 1999

%من جممة االبظا  الخاصة بالجغرافيا التاريخية 1,9ظا  بنسبة اب4حيث بمغ 

الظ رية، واتجه  الدراساي البظثية الخاصة بالجغرافيا التاريخية الظ رية في بذه 
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الفتر  ملي دراسة الجغرافيا االجتماعية وعالقة السلان بالعمران  واستعان  بذه 

ة، وتوضيح دور الدراسة الدراساي باألساليي اللمية م  توضيح أبمية الخريط

هان  2004الب عام  2000الميدانية  بينما ت اعت عدد االبظا  فب الفتر  من عام 

% من جممة االبظا  3,7ابظا  بنسبة  8عدد أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية 

الخاصة بالجغرافيا التاريخية الظ رية واتجه  الدراساي البظثية في بذه الفتر  ملي 

غ بالخريطة واالساليي اللمية والدراسة نفل اتجاب اي الفتر  الساب ة،م  االستعانة أي ا

هان عدد أبظا  الجغرافيا التاريخية   2009حتب عام 2005الميدانية وفي الفتر  من 

غ بنسبة 52الظ رية قد وصل ملب  % من جممة أبظا  الجغرافيا التاريخية 24.1بظثا

ية في بذه الفتر  ملي الجغرافيا االقتبادية الظ رية، واتجه  معىم الدراساي البظث

بفروعها المختمفة وملب الجغرافية البشرية وجغرافية العمران م  االبتمام بالجغرافيا 

 النسوية أتجاه حديث في الجغرافيا التاريخية الظ رية         

 تم تناول نفل االتجاباي الساب ة م  االبتمام 2014الب  2010أما الفتر  من      

غ بنسبة 93بجغرافية المياه وهان عدد أبظا  الجغرافية التاريخية  % من 43.1بظثا

جممة أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية، واستخدم  نىم المعموماي الجغرافية 

 واالستشعار عن بعد عمي نطا  واس  

بمغ  نسبة أبظا   2018حتب عام  2015بينما في الفتر  االخير  من عام     

% من مجمالي األبظا  المنشور  في بذه الفتر ، 59فيا التاريخية الظ رية الجغرا

واتجه  معىم الدراساي البظثية في بذه الفتر  ملي ما يعر  بالجغرافيا التاريخية 

 الظ رية الرقمية واستخدام ت نياي نىم المعموماي الجغرافية واالستشعار عن بعد   

 حديثة في مجلة الجغرافيا التطبيقيةثانياً : تحليل االتجاهات البحثية ال

Applied Geography 

https://www.journals.elsevier.com/applied-geography 



 2020أبريل  (    5العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

105 
3 

Applied Geography  لمستخدمة بي مجمة مخببة لنشر البظو  ا

المشلالي  البشرية ، والمادية ، والمجتمعية لظل الترابط الجغرافي من النواحب لفلر

التي لها بعد ملاني، وقد تلون بذه المشاهل مرتبطة بت ييم ومدار   اإلنسانية

هما ان األسا  المنط ي لممجمة  . البشرية في العالم أو  المادية وتخبيص الموارد

نىمة البشرية والمجتمعية لاي البمة ، حتب يملن حل بذه يدور حول فهم واضح لأل

 المشلالي 

وتعتبرمجمة من المجالي الدولية المتخببة في نشرالبظو  األصيمة 

والمبتلر  في دراساي  الجغرافية التطبي ية وبعض العموم االجتماعية والتطبي ية 

 Impact) مةوبمغ معامل تأ ير المجبهولندا     Ellsevierاألخرت،ودار النشر

Factor ن  بولس  :التظرير  ، ويتولب رئاسة3.117( في سخر سنتين نظو-

  2018مجمد حتب  101( ، وقد صدر عن المجمة  (N.Hoalst-Pullenبولن

 يمكن تحليل هذه المجلة من خالل النقاط التالية:

غ لعدد ومجمد النشر في مجمة الجغرافيا التطبي ة   أ: توزي  أعداد البظو  طب ا

 ه: األبمية النسبية لمدراساي الخاصة بالجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة  

غ لمموضوعاي الفرعية في ا  لمجمة  و: التوزي  العدد  التجاباي األبظا  طب ا

غ لمموضوعاي الفرعية  د: االتجاباي البظثية في الجغرافيا التاريخية الظ رية تبعا

 بالمجمة

غ لفريح العمل   بـ: تبنيت أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة وف ا

سيتم عرض الن طة االولب والمرتبطة بتوزي  البظو  طب ا لعدد النشروالمجمد داخل 

 لتالب:المجمة عمب النظو ا

 .الجغرافيا التطبي ة : توزيع أعداد البحوث طبقاً لعدد ومجلد النشر في مجلة أ

عام  101وحتي المجمد  1995عام  15يملن تتب  أعداد المجمة بداية من المجمد 

 وبذا ما يوضظة الجدول التالي: 2018

( توزيع أعداد البحوث طبقاً لعدد ومجلد النشر في مجلة الجغرافية 9جدول)

 2018-1995تطبيقية من ال

 المجلد العام
 بحوث العمران

 الحضرى التاريخى

 بحوث أخرى فى

 جغرافية العمران

 جملة

 البحوث

1995 15 0 2 2 

1996 16 0 3 3 

1997 17 0 3 3 

1998 18 0 1 1 

1999 19 0 1 1 
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2000 20 0 2 2 

2001 21 0 2 2 

2002 22 0 4 4 

2003 23 0 1 1 

2004 24 0 2 2 

2005 25 1 3 4 

2006 26 0 1 1 

2007 27 0 2 2 

2008 28 0 3 3 

2009 29 2 8 10 

2010 30 3 8 11 

2011 31 5 25 30 

2012 32-35 4 52 56 

2013 36-45 7 42 49 

2014 46-55 5 54 59 

2015 56-65 3 53 56 

2016 66-77 4 38 42 

2017 78-89 3 41 44 

2018 90-101 8 53 61 

 449 404 45 الجملة

-1995المبدر:من خالل  نتائب الظبر الشاممة ألبظا  المجمة من             

2018  

بظثا  404بمغ عدد بظو  جغرافية العمران المنشور  في بذه الدورية نظو 

غ وللال خالل الفتر  من عام  ( 9ويالحظ من الجدول)  2018حتب عام  1995اهاديميا

غ بمتوسط 1728لدراسة وبمغ عدد االبظا  بها انتىام صدور المجمة طول فتر  ا بظثا

غ سنويا وتباين بذا المتوسط من عام الب سخر  72  بظثا

 -ب: االهمية النسبية للدراسات الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية بالمجلة:

بظثا  45بمغ عدد األبظا  الخاصة بموضوعاي الجغرافيا التاريخية الظ رية      

باالضافة ملب  2018حتب عام  2005ام مظل الدراسة من عام ع 11موزعة عمب 

ابظا   4التوجد ابظا  منشور  بمتوسط عام حوالب  2008ملب  2006االعوام من 
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حيث بمغ عدد األبظا   2018وان تفاوي بذا العدد حيث بمغ اعمب عدد في السنة عام 

8   

ريخية الحضرية في (التوزيع النسبي للبحوث الخاصة بالجغرافيا التا 10جدول) 

 (2018-1995المجلة خالل الفترة )

 الفترة

 

 عدد

 

 االعداد

أبحاث الجغرافيا 

 التاريخية الحضرية
 جملة البحوث بحوث اخرى

 % عدد % عدد % عدد

1995-

1999 
15-19 5 0 0.0 10 2.5 10 2.2 

2000-

2004 
20-24 5 0 0.0 11 2.7 11 2.4 

2005-

2009 
25-29 5 3 6.7 17 4.2 20 4.5 

2010-

2014 
30-55 25 24 53.3 181 44.8 205 45.7 

2015-

2018 
56-101 46 18 40.0 185 45.8 203 45.2 

 100 449 100 404 100 45 86 الجملة

     2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة من 

ي  االبظا  الخاصة ( يملن مالحىة تباين  توز 11من خالل الجدول ) 

 بالجغرافيا التاريخية الظ رية عمب مستوت فتراي الدراسة ويت ح للال فيما يمب: 

بتزايد أعداد أبظا  الجغرافيا التاريخية  2014حتب  2010تميز الفتر  من 

% من جممة األبظا  53.3بظث وبو ما يمثل حوالب  24الظ رية والمتمثل في 

   الزمنية المنشور  بالمجمة في نفل الفتر

       ج: التوزيع العددي التجاهات األبحاث طبقاً للموضوعات الفرعية في المجلة:
لم ت تبر المجمة عمي الجغرافيا التاريخية الظ رية ف ط حيث وجد العديد من 

األبظا  التي تندرو تظ  تخبص وفائت المدن، والنمو العمرانب وأخر  تندرو 

دود المدينة والتخطيط العمرانب، والتنمية تظ  تخبص سلان المدن، ومشلالي ح

المستدامة وبعض الموضوعاي األخر ، ومن  م تنوع  الموضوعاي المنشور  

بالمجمة ببفة عامة، وان هان  موضوعاي الجغرافيا التاريخية الظ رية تمثل 

% ف ط من اجمالب االبظا  المشور  فب العمران بالمجمة هما بو موضح بالجدول 10

(11) 
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 ( االطار العام لالتجاهات البحثية الرئيسة في البحوث المنشورة في11ول)جد

 2018-1995)مجلة الجغرافيا التطبيقية( خالل الفترة 
 % من جملة األبحاث عدد االبحاث نوعية الموضوعات م

 21.4 96 وظائف المدن 1

 19.6 88 النموالعمرانى 2

 10.7 48 سكان المدن 3

 10.0 45 ة الحضريةالجغرافيا التاريخي 4

 7.1 32 مشكالت حدود المدينة 5

 5.8 26 المناخ الحضرى 6

 6.2 28 التخطيط العمرانى 7

 7.1 32 التنمية المستدامة 8

 12.0 54 موضوعات أخري 9

 100.0 449 الجملة

 2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة من  

 

ة  لالتجاهات البحثية الرئيسة في مجلة الجغرافيا التطبيقية االهمية النسبي (5شكل)

 2018-1995خالل الفترة 

 د: االتجاهات البحثية في الجغرافيا التاريخية تبعاً للموضوعات الفرعية بالمجلة:

تم عمل تبنيت لموضوعاي الجغرافيا التاريخية من خالل الظبر الشامل 

بشلل هبير في أبظا  المجمة وان  لممجمة وتبين تنوع الموضوعاي الجغرافيا

% من اجمالب ابظا  10موضوعاي الجغرافية التاريخية الظ رية مثم  بنسبة

 جغرافية العمران بالمجمة  
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( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا التاريخية )بمجلة الجغرافيا 12جدول )

 م( 2018 -1995التطبيقية( وفقاً لفريق العمل خالل الفترة )

 % من جملة األبحاث عدد االبحاث تركينعدد المش

 39.8 688 ثنائي

 29.1 502 فردي

 17.4 301 ثالثي

 13.7 237 أكثر من ثالثة

 100.0 1728 الجملة

المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل لمبظو  المنشور                  

  2018-1995بالمجمة

 

اريخية )بمجلة الجغرافيا ( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا الت6شكل)

 م( 2018 -1995التطبيقة.( وفقاً لفريق العمل خالل الفترة )

تصنيف أبحاث الجغرافيا التاريخية )بمجلة الجغرافيا التطبيقية( وفقاً  -هـ 

 -م : 2018 -1995لفريق العمل خالل الفترة 

ة ( أن االتجاه العام ألبظا  بذه المجم6( والشلل )12يالحظ من الجدول )

%( وفب المرتبة 39.8بو االتجاه الثنائب حيث جاقي فب المرتبة األولب بنسبة )

%( وفب المرتبة الثالثة جاقي األبظا  الثال ية 29.1الثانية األبظا  الفردية بنسبة )

 من جملة األبحاث% 

 ثنائي

 فردي

 ثالثي

 أكثر من ثالثة



 Doi : 10.12816/jasg.2020.102372  أ.د/ سيد عبد اخلالق السيد عرفان
 

ـ ــ ــ  ت

110 

%( أما األبظا  التب اشترك فب معدادبا أهثر من  ال ة جاقي فب 17.4بنسبة )

 %( ف ط 13.7المرتبة الرابعة واألخير  بنسبة )

( نماذج من موضوعات الجغرافيا التاريخية الحضرية بمجلة الجغرافيا 13جدول )

 2000/2018ية خاللطبيقالت

 الموضوع السنة الموضوع السنة

2000 Does a demographic deficit exist? 2013 

The environmental protection of 

landscapes in the high semiarid 

Mediterranean mountain of Sierra 

Nevada National Park (Spain): 

Historical evolution and future 

perspectives 

2005 

Actor networking, technological 

planning and conceptions of space: 

The dynamics of irrigation farming 

in the coastal savanna of Ghana 

2014 

Spatial determinants of 

abandonment of large-scale arable 

lands and managed grasslands in 

Slovakia during the periods of 

post-socialist transition and 

European Union accession 

2009 

Land cover and land use change in 

the Italian central Apennines: A 

comparison of assessment methods 

2015 
Mapping and measuring place 

attachment 

2010 

Addressing place in climate change 

mitigation: Reducing emissions in 

a suburban landscape 

2016 

The First World War from above 

and below. Historical aerial 

photographs and mine craters in the 

Ypres Salient 

2011 

Growing Buffalo’s capacity for 

local food: A systems framework 

for sustainable agriculture 

2017 

Public participation GIS for 

assessing landscape values and 

improvement preferences in urban 

stream corridors 

2012 

Urban planning, flood risk and 

public policy: The case of the Arno 

River, Firenze, Italy 

2018 
Mapping urbanization in the 

United States from 2001 to 2011 

  2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل لمبظو  المنشور بالمجمة

تبين من خالل العرض الشامل لموضوعاي مجمة الجغرافية التطبي ية أن 

تتناول الجغرافيا التاريخية الظ رية من الموضوعاي ال ميمة في  الموضوعاي التي

بذه المجمة نىراغ لتعدد وتنوع الموضوعاي االخر  التي تهتم بها المجمة عمي حساه 
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-2010الجغرافيا التاريخية الظ رية عمي فتراي الدراسة المختمفة  تميزي الفتر  )

د أبظا  الجغرافيا التاريخية ( بأنها أهثر فتر  من حيث عد2018 -2015(، )2014

غ بنسبة  42الظ رية بالمجمة  % من مجمالي أبظا  الجغرافيا التاريخية 93.3بظثا

( تناقب  فيها عدد أبظا  الجغرافيا 2009 -2005الظ رية بالمجمة، أما الفتر  )

 % من اجمالب ابظا  المجمة 6.7أبظا  ونسبتها  3التاريخية 

غ بالجغرافيا التاريخية ( ه2014 -2010أما الفتر  )   ان  أقل الفتراي ابتماما

% من مجمالي أبظا  6,1أبظا  ف ط بنسبة  8الظ رية وعدد األبظا  

المجمة ابتم  أبظا  المجمة بالجغرافيا السياسية في الم ام األول يميها الجغرافيا 

% لإلتجاباي الثال  من جممة موضوعاي 54الطبيعية وجغرافية االنتخاباي بنسبة 

الجغرافيا التاريخية، وهان لمجغرافيا النسوية هاتجاه حديث له أبمية هبير  بنسبة 

 % من جممة موضوعاي المجمة 10,5

  Cities ثالثاً : تحليل االتجاهات البحثية الحديثة في مجلة

الهولندية، وقد صدر أول أعدادبا  Amsterdamبي مجمة تبدر بمدينة أمستردام 

غ حتب عام  ، و تُبِدر1983في عام  ا نا عشر عدداغ سنويا

أستال التخطيط  P. Zhao، ويرأ  تظريربا 2018

 Peking Universityالعمراني واإلقميمي بجامعة 

من المجالي  Citiesببلين بالبين   وتعتبر مجمة 

الدولية المتخببة في نشر البظو  األصيمة والمبتلر  

اعية في دراساي جغرافية العمران و بعض العموم االجتم

 Impactوالتطبي ية األخرت،  وبمغ معامل تأ ير المجمة 

Factor  ويتولب نشر بظو  2.7في سخر سنتين نظو ،

لمنشر الدولي،  Elsevier Scienceالمجمة  مجموعة 

  2018مجمد حتب عام 83وقد صدر عن المجمة 

لمجمد بدقاغ من ا Citiesوفيما يمي سو  يتم فظص االتجاباي البظثية بأعداد مجمة  

ملب  1995م، بظيث يتم ت سيم المد  من 2018عام 83م حتب المجمد 1995عام  12

2018   

 يمكن تحليل هذه المجلة من خالل النقاط التالية:

غ لعدد ومجمد النشر في مجمة مدن  أ: توزي  أعداد البظو  طب ا

 ة  ه: األبمية النسبية لمدراساي الخاصة بالجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجم

غ لمموضوعاي الفرعية في المجمة    و: التوزي  العدد  التجاباي األبظا  طب ا

غ لمموضوعاي الفرعية  د: االتجاباي البظثية في الجغرافيا التاريخية الظ رية تبعا

 بالمجمة
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لظ رية بالمجمة عمب قاراي ه: التوزي  الجغرافي ألبظا  الجغرافيا التاريخية ا

  العالم

غ لفريح العمل و: تبنيت أبظا  ا  لجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة وف ا

 أ: توزيع أعداد البحوث طبقاً لعدد ومجلد النشر في مجلة مدن.

 2018عام  83وحتي المجمد  1995عام  12يملن تتب  أعداد المجمة بداية من المجمد 

 وبذا ما يوضظة الجدول التالي: 

غ لعدد 14جدول) -1995ومجمد النشر في مجمة مدن ( توزي  أعداد البظو  طب ا

2018 

 المجلد العام
بحوث العمران 

 الحضرى التاريخى

بحوث أخرى فى 

 جغرافية العمران
 جملة البحوث

1995 12 0 9 9 

1996 13 1 10 11 

1997 14 1 12 13 

1998 15 0 14 14 

1999 16 1 14 15 

2000 17 1 15 16 

2001 18 1 44 45 

2002 19 1 51 52 

2003 20 2 58 60 

2004 21 2 70 72 

2005 22 2 70 72 

2006 23 1 33 34 

2007 24 1 37 38 

2008 25 1 31 32 

2009 26 2 36 38 

2010 27 2 38 40 

2011 28 2 38 40 

2012 29 2 34 36 

2013 35-30 3 125 128 

2014 41-36 3 133 136 

2015 49-42 4 140 144 

2016 59-50 4 148 152 

2017 71-60 4 156 160 
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2018 83-72 4 171 175 

 1532 1487 45 الجملة

  2018-1995المبدر:من خالل  نتائب الظبر الشاممة ألبظا  المجمة من         

بظثا  1487بمغ عدد بظو  جغرافية العمران المنشور  في بذه الدورية نظو 

غ وللال خالل الفتر  من عام  ويالحظ من   2018حتب عام  1995اهاديميا

فتر  الدراسة وبمغ عدد االبظا  بها  ( انتىام صدور المجمة طول14الجدول)

غ بمتوسط 1532 غ سنويا وتباين بذا المتوسط من عام ملب سخر  64بظثا  بظثا

 -ب: االهمية النسبية للدراسات الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية بالمجلة:

بظثا  45بمغ عدد األبظا  الخاصة بموضوعاي الجغرافيا التاريخية الظ رية      

باالضافة ملب  2018حتب عام  2005عام مظل الدراسة من عام  11مب موزعة ع

ابظا   4التوجد ابظا  منشور  بمتوسط عام حوالب  2008ملب  2006االعوام من 

حيث بمغ عدد األبظا   2018وان تفاوي بذا العدد حيث بمغ اعمب عدد في السنة عام 

8   

يا التاريخية الحضرية في (التوزيع النسبي للبحوث الخاصة بالجغراف 15جدول) 

 (2018-1995المجلة خالل الفترة )

 الفترة

 

 المجلد

 

 االعداد

أبحاث الجغرافيا 

 التاريخية الحضرية
 جملة البحوث بحوث أخري

 % عدد % عدد % عدد

1995-

1999 
12-16 5 3 6.7 59 4 62 4 

2000-

2004 
17-21 5 7 15.6 238 16 245 16 

2005-

2009 
22-26 5 7 15.6 207 13.9 214 14 

2010-

2014 
27-48 25 12 26.7 368 24.7 380 24.8 

2015-

2018 
49-83 46 16 35.6 615 41.4 631 41.2 

 100 1532 100 1487 100 45 86 الجممة

     2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة من 

تباين  توزي  االبظا  الخاصة  ( يملن مالحىة 15من خالل الجدول ) 

بالجغرافيا التاريخية الظ رية عمب مستوت فتراي الدراسة ويت ح للال فيما يمب 

بظث  16بتزايد أعداد األبظا  والمتمثل في  2018حتب  2015:تميزي الفتر  من 



 Doi : 10.12816/jasg.2020.102372  أ.د/ سيد عبد اخلالق السيد عرفان
 

ـ ــ ــ  ت

114 

% من جممة األبظا  المنشور  بالمجمة في نفل الفتر  35.6وبو ما يمثل حوالب 

 الزمنية  

        التوزيع العددي التجاهات األبحاث طبقاً للموضوعات الفرعية في المجلة:ج: 
لم ت تبر المجمة عمي الجغرافيا التاريخية ف ط حيث وجد العديد من األبظا  التي 

تندرو تظ  تخبص التاري  وأخر  تندرو تظ  تخبص األ ار باإلضافة ملي 

وعاي األخر  ومن  م تنوع  الجغرافيا الطبية وجغرافية البي ة وبعض الموض

% 72,3الموضوعاي المنشور  بالمجمة ببفة عامة وان هان أبمها وبنسبة 

% من 60الموضوعاي الخاصة بالنمو العمرانب ووفائت وسلان المدن أهثر من 

 (7(  والشلل) 16اجمالب االبظا  هما بو موضح بالجدول) 

 ة في البحوث المنشورة في(االطار العام لالتجاهات البحثية الرئيس 16جدول)  

 2018-1995)مجلة مدن( خالل الفترة  

 النسبة% عدد االبحاث نوعية الموضوعات م

 27.5 422 وظائف المدن 1

 28.3 433 النموالعمرانى 2

 8.7 134 سكان المدن 3

 2.9 45 الجغرافيا التاريخية الحضرية 4

 6.6 101 مشكالت حدود المدينة 5

 4.6 70 المناخ الحضرى 6

 7.3 112 التخطيط العمرانى 7

 6.6 101 التنمية المستدامة 8

 7.4 114 موضوعات أخري 9

 100 1532 الجملة

 م( 2018 -1995المبدر: نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة خالل الفتر  )
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 ( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية بالمجلة 7شكل)

 م( 2018 -1995مل خالل الفترة )وفقاً لفريق الع

 د: االتجاهات البحثية في الجغرافيا التاريخية تبعاً للموضوعات الفرعية بالمجلة:

تم عمل تبنيت لموضوعاي الجغرافيا التاريخية من خالل الظبر الشامل 

لممجمة وتبين تنوع الموضوعاي الجغرافيا بشلل هبير في أبظا  المجمة وان 

% من اجمالب ابظا  2.9موضوعاي الجغرافية التاريخية الظ رية مثم  بنسبة

 جغرافية العمران بالمجمة 

ية )بمجلة مدن( وفقاً لفريق العمل خالل الفترة تصنيف أبحاث الجغرافيا التاريخ -هـ

 -م : 2018 -1995

( أن االتجاه العام ألبظا  بذه المجمة بو 8( والشلل )17يالحظ من الجدول )

%( وفب المرتبة الثانية 39.8االتجاه الثنائب حيث جاقي فب المرتبة األولب بنسبة )

ة جاقي األبظا  الثال ية بنسبة %( وفب المرتبة الثالث29.1األبظا  الفردية بنسبة )

%( أما األبظا  التب اشترك فب معدادبا أهثر من  ال ة جاقي فب المرتبة 17.4)

 %( ف ط 13.7الرابعة واألخير  بنسبة )

( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا التاريخية وفقاً لفريق العمل 17جدول )

 م( 2018 -1995خالل الفترة )

0

10

20

30

 %النسبة

 % من جملة األبحاث عدد االبحاث عدد المشتركين

 42.3 648 ثنائي

 29.2 448 فردي

 16.1 247 ثالثي

 12.3 189 أكثر من ثالثة

 100.0 1532 جممةال
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 ( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا التاريخية )بمجلة مدن(8شكل)

 م( 2018 -1995وفقاً لفريق العمل خالل الفترة )

مجمة مدن أن الموضوعاي التي  تبين من خالل العرض الشامل لموضوعاي

تتناول الجغرافيا التاريخية الظ رية من الموضوعاي ال ميمة في بذه المجمة نىراغ 

لتعدد وتنوع الموضوعاي االخر  التي تهتم بها المجمة عمي حساه الجغرافيا 

( 2018 -2015التاريخية الظ رية عمي فتراي الدراسة المختمفة  تميزي الفتر   )

بظثاغ  16فتر  من حيث عدد أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة  بأنها أهثر

 % من مجمالي أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة 35.6بنسبة 

 3( تناقب  فيها عدد أبظا  الجغرافيا التاريخية 1999 -1995أما الفتر  )

 % من اجمالب ابظا  المجمة 6.7أبظا  ونسبتها 

( هان  فب المرتبة الثانية من حيث االبتمام 2014 -2010) أما الفتر   

% من 26.7أبظا  ف ط بنسبة  12بالجغرافيا التاريخية الظ رية وعدد األبظا  

مجمالي األبظا   ابتم  أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة بالنمو 

% 64.6العمرانب في الم ام األول يميها وفائت المدن وسلان المدن بنسبة 

 لإلتجاباي الثال  من جممة موضوعاي المجمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من جملة األبحاث% 

 ثنائي

 فردي

 ثالثي
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( نماذج من موضوعات الجغرافيا التاريخية الحضرية بمجلة مدن   18جدول )  

 1998/2018خالل

 الموضوع السنة الموضوع السنة

1998 

What is a Central City in the 

United States? Applying a 

Statistical Technique for 

Developing Taxonomies 

2008 

Informal Cities and the 

Contestation of Public 

Space: The Case of 

Bogotá's Street Vendors, 

1988—2003 

1999 

Listening to Communities: 

Locality Research and 

Planning 
2009 

Urban Renaissance as 

Intensification: Building 

Regulation and the 

Rescaling of Place 

Governance in Tokyo’s 

High-rise Manshon Boom 

2000 

Changing Patterns of Regional 

Governance in the EU 

 
2010 

Ethnic and Class 

Clustering through the 

Ages: A Transdisciplinary 

Approach to Urban 

Neighbourhood Social 

Patterns 

2001 

Growth Clusters in European 

Cities: An Integral Approach 

 
2011 

Lack of Legacy? Shadows 

of Surveillance after the 

2006 FIFA World Cup in 

Germany 

 

2002 

Indigenising the Colonial City: 

Late 19th-century Colombo 

and its Landscape 
2012 

Socio-spatial Inequalities 

and Social Cohesion in 

European Cities 

2003 

Revisiting the Diversity of 

Gentrification: Neighbourhood 

Renewal Processes in Brussels 
2013 

From Urban Catastrophe to 

‘Model’ City? Politics, 

Security and Development 
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and Montreal in Post-conflict Kigali 

2004 

The Impact of Cultural Events 

on City Image: Rotterdam, 

Cultural Capital of Europe 

2001 

2014 

Alterations in scale: 

Patterns of change in main 

street networks across time 

and space 

2005 

Deconstructing the City of 

Culture: The Long-term 

Cultural Legacies of Glasgow 

1990 

2015 

Walking with the ghosts of 

the past: Unearthing the 

value of residents’ urban 

nostalgias 

2006 

Modernism vs Urban 

Renaissance: Negotiating 

Post-war Heritage in English 

City Centres 

2016 

Did US regions with 

manufacturing design 

generate more production 

jobs in the 2000s? New 

evidence on innovation and 

regional development 

2007 

Measurement of Optimal City 

Sizes in Japan: A Surplus 

Function Approach  

2017 

Pushed off the map: 

Toponymy and the politics 

of place in New York Cit 

2018 

Urban heritages: 

How history and housing 

finance matter to housing 

form and homeownership 

rates 

  2018-1995خالل  نتائب الظبر الشاممة ألبظا  المجمة من  المبدر:من

 رابعاً : تحليل االتجاهـات البحثية الحديثة في مجلة الدراسات الحضارية

Urban Studies 
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تبدر بذه المجمة فب الممملة المتظد  وتظديداغ من جامعة جالسلو، وقد صدر 

واستمري حتب عام 1964أول عدد منهـا عام 

فب عددين ف ط فب السنة،  م من تبدر  1966

هان  تبدر  ال  اعداد فب 1981وحتب  1966

اصبظ  ارب  1991وحتب  1985السنة، وم 

  1996وحتب1992أعداد فب السنة، ومن 

أصبظ  عشر أعداد فب السنة، وفب عامب 

عدد  12أصبظ  شهـرية بمعدل 1998،و1997

 13اصبظ  2009وحتب 1999فب السنة ، ومن 

أصبظ  2018وحتب 2010، ومن عدد فب السنة

 عدد فب السنة،  16

وتعتبرمجمة من المجالي الدولية المتخببة في نشرالبظو  األصيمة 

والمبتلر  في دراساي  الجغرافية التطبي ية و بعض العموم االجتماعية والتطبي ية 

( في سخر سنتين نظو Impact Factor) األخرت،  وبمغ معامل تأ ير المجمة

من اع اق قسم الجغرافيا (  (Ronal Paddisonالتظرير رئاسة لب ، ويتو2.604

  عام2018مجمد حتب  55، وقد صدر عن المجمة بجامعة جالسلو

 يملن تظميل بذه المجمة من خالل الن اط التالية:

غ لعدد ومجمد النشر في مجمة الدراساي الظ ارية  أ: توزي  أعداد البظو  طب ا

 ي الخاصة بالجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة  ه: األبـمية النسبية لمدراسا

غ لمموضوعاي الفرعية في المجمة    و: التوزي  العدد  التجابـاي األبظا  طب ا

غ لمموضوعاي الفرعية  د: االتجابـاي البظثية في الجغرافيا التاريخية الظ رية تبعا

 بالمجمة

 رية بالمجمة عمب قاراي بـ: التوزي  الجغرافي ألبظا  الجغرافيا التاريخية الظ

 العالم  

غ لفريح العمل   و: تبنيت أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة وف ا

سيتم عرض الن طة االولب والمرتبطة بتوزي  البظو  طب ا لعدد النشروالمجمد داخل 

 المجمة عمب النظو التالب:

غ لعدد ومجمد النشر في مجمة ا: توزيع أعداد أ  لدراساي الظ رية البظو  طب ا

 2018عام  55وحتي المجمد  1995عام  32يملن تتب  أعداد المجمة بداية من المجمد 

 وبـذا ما يوضظه الجدول التالي:
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غ لعدد ومجمد النشر في مجمة دراساي 19جدول) ( توزي  أعداد البظو  طب ا

 م( 2018 -1995ح رية)

 المجلد العام

بحوث العمران 

 جملة بحوث العمران خرى فى جغرافية العمرانبحوث أ الحضرى التاريخى

1995 32 0 18 18 

1996 33 0 20 20 

1997 34 0 22 22 

1998 35 1 19 20 

1999 36 1 21 22 

2000 37 1 25 26 

2001 38 1 17 18 

2002 39 1 17 18 

2003 40 1 18 19 

2004 41 1 14 15 

2005 42 1 16 17 

2006 43 2 19 21 

2007 44 2 22 24 

2008 45 2 20 22 

2009 46 2 21 23 

2010 47 2 16 18 

2011 48 2 25 27 

2012 49 3 22 25 

2013 50 4 21 25 

2014 51 2 23 25 

2015 52 3 21 24 

2016 53 2 23 25 

2017 54 1 21 22 

2018 55 2 22 24 

 520 483 37 الجملة

  2018-1995المجمة من المبدر:من خالل  نتائب الظبر الشاممة ألبظا  
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بظثا  483بمغ عدد بظو  جغرافية العمران المنشور  في بذه الدورية نظو 

غ وللال خالل الفتر  من عام  ويالحظ من   2018حتب عام  1995اهاديميا

( انتىام صدور المجمة طول فتر  الدراسة وبمغ عدد االبظا  بهـا 19الجدول)

غ بمتوسط 1728 غ سنويا وتباي 72بظثا  ن بـذا المتوسط من عام الب سخر بظثا

 -ب: االهـمية النسبية للدراسات الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية بالمجلة:

بظثا  37بمغ عدد األبظا  الخاصة بموضوعاي الجغرافيا التاريخية الظ رية      

بمتوسط عام   2018حتب عام  1998عام مظل الدراسة من عام  21موزعة عمب 

حيث  2013وان تفاوي بـذا العدد حيث بمغ اعمب عدد في السنة عام  حوالب بظثين

 بمغ عدد األبظا  اربعة  

( التوزيع النسبي للبحوث الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية في  20جدول ) 

 (2018-1995المجلة خالل الفترة )

 الفترة

 

 المجلد

 

أبحاث الجغرافيا 

 التاريخية الحضرية
 بحوثجملة ال بحوث أخري

 % عدد % عدد % عدد

1995-

1999 
32-36 2 5.4 100 20.7 102 19.6 

2000-

2004 
37-41 5 13.5 91 18.8 196 18.5 

2005-

2009 
42-46 9 24.3 98 20.3 107 20.6 

2010-

2014 
47-51 13 35.1 107 22.2 120 23.1 

2015-

2018 
52-55 8 21.6 87 18 95 18.3 

 100 520 100 404 100 37 الجملة

     2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة من 

( يملن مالحىة تباين  توزي  االبظا  الخاصة 21من خالل الجدول )

بالجغرافيا التاريخية الظ رية عمب مستوت فتراي الدراسة ويت ح للال فيما يمب 

أبظا  الجغرافيا التاريخية  بتزايد أعداد 2014حتب  2010:تميزي الفتر  من 

% من جممة األبظا  35.1بظث وبـو ما يمثل حوالب  13الظ رية والمتمثل في 

 المنشور  بالمجمة في نفل الفتر  الزمنية 
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        ج: التوزيع العددي التجاهـات األبحاث طبقاً للموضوعات الفرعية في المجلة:
ظا  التي تندرو تظ  لم ت تبر المجمة عمي العمران ف ط حيث وجد اب

تخبباي أخر  مثل الجغرافيا الطبية وجغرافية البي ة وجغرافية السلان والهجر  

وبعض الموضوعاي األخر  ومن  م تنوع  الموضوعاي المنشور  بالمجمة ببفة 

% الموضوعاي الخاصة بالعمران 15عامة وان هان أبـمهـا وبنسبة أهثر من 

 الظ رت هما بـو موضح 

 ( االطار العام لالتجاهـات البحثية الرئيسة في البحوث المنشورة في21جدول)    

 2018-1995)مجلة الدراسات الحضرية( خالل الفترة  

 عدد االبحاث نوعية الموضوعات م
% من جملة 

 األبحاث

 13.1 68 وظائف المدن 1

 14.8 77 النموالعمرانى 2

 10.2 53 سكان المدن 3

 7.1 37 ضريةالجغرافيا التاريخية الح 4

 21.0 109 مشكالت حدود المدينة 5

 4.0 21 المناخ الحضرى 6

 3.7 19 التخطيط العمرانى 7

 10.2 53 التنمية المستدامة 8

 16.0 83 موضوعات أخري 9

 100.0 520 الجملة

  2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة من        

 

 عام لالتجاهـات البحثية الرئيسة في البحوث المنشورة في( االطار ال9شكل )

 2018-1995)مجلة الدراسات الحضرية( خالل الفترة 
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ً لفريق  -هـ  تصنيف أبحاث الجغرافيا التاريخية )بمجلة الدراسات الحضرية( وفقا

 -م : 2018 -1995العمل خالل الفترة 

م ألبظا  بذه المجمة ( أن االتجابـ العا10( والشلل )22يالحظ من الجدول )

%( وفب المرتبة 39.8بـو االتجابـ الثنائب حيث جاقي فب المرتبة األولب بنسبة )

%( وفب المرتبة الثالثة جاقي األبظا  الثال ية 29.1الثانية األبظا  الفردية بنسبة )

%( أما األبظا  التب اشترك فب معدادبـا أهثر من  ال ة جاقي فب 17.4بنسبة )

 %( ف ط 13.7ابعة واألخير  بنسبة )المرتبة الر

( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية )بمجلة 22جدول )

 م( 2018 -1995الدراسات الحضرية( وفقاً لفريق العمل خالل الفترة )

 % من جملة األبحاث عدد االبحاث عدد المشتركين

 35.5 1052 ثنائي

 26.7 793 فردي

 20.3 601 ثالثي

 17.5 519 أكثر من ثالثة

 100.0 2965 الجملة

 المبدر: نتائب الظبر الشامل لمبظو  المنشور بالمجمة                  

 

( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية )بمجلة 10شكل)

 م( 2018 -1995الدراسات الحضرية( وفقاً لفريق العمل خالل الفترة )

عرض الشامل لموضوعاي مجمة الجغرافية التطبي ية أن تبين من خالل ال

الموضوعاي التي تتناول الجغرافيا التاريخية الظ رية من الموضوعاي ال ميمة في 

بذه المجمة نىراغ لتعدد وتنوع الموضوعاي االخر  التي تهـتم بهـا المجمة عمي 

 من جملة األبحاث% 

 ثنائي

 فردي

 ثالثي

 أكثر من ثالثة
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وتميزي الفتر  حساه الجغرافيا التاريخية الظ رية عمي فتراي الدراسة المختمفة  

( بأنهـا أهثر فتر  من حيث عدد أبظا  الجغرافيا 2009 -2005(، )2010-2014)

غ بنسبة  22التاريخية الظ رية بالمجمة  % من مجمالي أبظا  الجغرافيا 69.4بظثا

 التاريخية الظ رية بالمجمة 

 2( تناقب  فيهـا عدد أبظا  الجغرافيا التاريخية 1999 -1995أما الفتر  )

( بمغ  2018 -2015% من اجمالب ابظا  المجمة، أما الفتر  )5.4ونسبتهـا  بظث

 % من مجمالي أبظا  المجمة 21.6ابظا  بنسبة 8عدد األبظا   

( نماذج من موضوعات الجغرافيا التاريخية الحضرية بمجلة 23جدول )

 1998/2018الدراسات الحضرية خالل

 الموضوع السنة الموضوع السنة

1998 

What is a Central City in the 

United States? Applying a 

Statistical Technique for 

Developing Taxonomies 

2008 

Informal Cities and the Contestation 

of Public Space: The Case of 

Bogotá's Street Vendors, 1988—

2003 

1999 
Listening to Communities: 

Locality Research and Planning 
2009 

Urban Renaissance as 

Intensification: Building Regulation 

and the Rescaling of Place 

Governance in Tokyo’s High-rise 

Manshon Boom 

2000 
Changing Patterns of Regional 

Governance in the EU 
2010 

Ethnic and Class Clustering through 

the Ages: A Transdisciplinary 

Approach to Urban Neighbourhood 

Social Patterns 

2001 
Growth Clusters in European 

Cities: An Integral Approac 
2011 

Lack of Legacy? Shadows of 

Surveillance after the 2006 FIFA 

World Cup in Germany 

2002 

Indigenising the Colonial City: 

Late 19th-century Colombo and its 

Landscape 
2012 

Socio-spatial Inequalities and Social 

Cohesion in European Cities 

2003 

Revisiting the Diversity of 

Gentrification: Neighbourhood 

Renewal Processes in Brussels and 

Montreal 

2013 

From Urban Catastrophe to ‘Model’ 

City? Politics, Security and 

Development in Post-conflict Kigali 

2004 
The Impact of Cultural Events on 

City Image: Rotterdam, Cultural 
2014 

Alterations in scale: Patterns of 

change in main street networks 
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Capital of Europe 2001 across time and space 

2005 

Deconstructing the City of Culture: 

The Long-term Cultural Legacies 

of Glasgow 1990 
2015 

Walking with the ghosts of the past: 

Unearthing the value of residents’ 

urban nostalgias 

2006 

Modernism vs Urban Renaissance: 

Negotiating Post-war Heritage in 

English City Centres 
2016 

Did US regions with manufacturing 

design generate more production 

jobs in the 2000s? New evidence on 

innovation and regional 

development 

2007 

Measurement of Optimal City 

Sizes in Japan: A Surplus Function 

Approach  

2017 
Pushed off the map: Toponymy and 

the politics of place in New York Cit 

2018 

Urban heritages: How history and 

housing finance matter to housing 

form and homeownership rates 

 2018-2000المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل لمبظو  المنشور بالمجمةمن 

 خامساً : تحليل االتجاهـات البحثية الحديثة في مجلة الشئون الحضرية

Urban Affairs Review                                             
 Beverlyبي مجمة تبدر بمدينة بفرلب بيمز 

Hills,   بوالية هاليفورنيا بالوالياي المتظد

األمريلية، وقد صدر أول أعدادبا في عام 

غ، ويرأ  1965 ، وتُبِدر ستة أعداد سنويا

األستال بجامعة أمريلا   Peter Burnsتظريربا 

University of America   
مجمة من المجالي الدولية المتخببة  وتعتبر   

في نشرالبظو  األصيمة والمبتلر  في دراساي  

جغرافية المدن و بعض العموم االجتماعية 

والتطبي ية األخرت، وبمغ معامل تأ ير المجمة 

Impact Factor  1.894في سخر سنتين نظو ،

  Sageلب نشر بظو  المجمة  مجموعة ويتو

مجمد  53لمنشر الدولي، وقد صدر عن المجمة 

 عام 2018حتب 
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 Urban Affairsوفيما يمي سو  يتم فظص االتجاباي البظثية بأعداد مجمة 

Review  م2018عام  53م حتب المجمد 1995عام  30بدقاغ من المجمد 

 :يمكن تحليل هذه المجلة من خالل النقاط التالية

غ لعدد ومجمد النشر في مجمة الش ون الظ رية   أ: توزي  أعداد البظو  طب ا

 ه: األبـمية النسبية لمدراساي الخاصة بالجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة  

غ لمموضوعاي الفرعية في المجمة    و: التوزي  العدد  التجابـاي األبظا  طب ا

غ لمموضوعاي الفرعية د: االتجابـاي البظثية في الجغرافيا الت اريخية الظ رية تبعا

 بالمجمة

غ لفريح العمل   بـ: تبنيت أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية بالمجمة وف ا

سيتم عرض الن طة االولب والمرتبطة بتوزي  البظو  طب ا لعدد النشروالمجمد داخل 

 المجمة عمب النظو التالب:

غ لعدد ومجمد  النشر في مجمة الش ون الظ رية  أ: توزي  أعداد البظو  طب ا

 2018عام  53وحتي المجمد  1995عام  30يملن تتب  أعداد المجمة بداية من المجمد 

 وبـذا ما يوضظه الجدول التالي:

غ لعدد ومجمد النشر فب مجمة الش ون الظ رية24جدول )  ( توزي  أعداد البظو  طب ا

 المجلد العام
بحوث العمران 

 الحضرى التاريخى

ث أخرى فى بحو

 جغرافية العمران

جملة بحوث 

 العمران

1995 30 0 38 38 

1996 31 0 39 39 

1997 32 0 38 38 

1998 33 0 38 39 

1999 34 3 37 39 

2000 35 4 34 38 

2001 36 1 36 37 

2002 37 0 37 37 

2003 38 0 36 36 

2004 39 0 37 37 

2005 40 1 34 35 

2006 41 2 48 50 

2007 42 1 48 49 

2008 43 2 50 52 

2009 44 2 49 51 

2010 45 2 50 52 
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2011 46 1 31 32 

2012 47 1 31 32 

2013 48 0 35 35 

2014 49 1 35 36 

2015 50 0 34 34 

2016 51 0 35 35 

2017 52 1 37 38 

2018 53 1 35 36 

 945 922 23 الجملة

   2018-1995ا  المجمة من المبدر:من خالل  نتائب الظبر الشاممة ألبظ

بظثا  945بمغ عدد بظو  جغرافية العمران المنشور  في بذه الدورية نظو 

غ وللال خالل الفتر  من عام  بظث فب  39، بمتوسط 2018حتب عام  1995اهاديميا

( انتىام صدور 24السنة وتباين بـذا المتوسط من عام الب سخر، ويالحظ من الجدول)

 اسة المجمة طول فتر  الدر

 -ب: االهـمية النسبية للدراسات الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية بالمجلة:

بظثا  23بمغ عدد األبظا  الخاصة بموضوعاي الجغرافيا التاريخية الظ رية      

، باالضافة ملب 2018حتب عام  1998عام مظل الدراسة من عام  16موزعة عمب 

جغرافيا التاريخية الظ رية، بمتوسط عام بعض السنواي لم يلن بها ابظا  نخص ال

 2014حوالب بظثين أو أقل وان تفاوي بـذا العدد حيث بمغ اعمب عدد في السنة عام 

 حيث بمغ عدد األبظا  اربعة  

التوزيع النسبي للبحوث الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية في  (25جدول)

 (2018-1995المجلة خالل الفترة )

 الفتر 

 

 المجمد

 

أبظا  الجغرافيا 

 التاريخية الظ رية
 جممة البظو  بظو  أخر 

 % عدد % عدد % عدد

      

1995-1999 30-34 3 13 190 20.6 193 37.1 

2000-2004 35-39 5 21.7 180 19.5 185 35.6 

2005-2009 40-44 8 34.8 229 24.8 237 45.6 

2010-2014 45-49 5 21.7 182 19.7 187 36.0 

2015-2018 50-53 2 8.7 141 15.3 143 27.5 

 100 945 100 100.0 100 23 الجممة

   2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة من 
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( يملن مالحىة تباين  توزي  االبظا  الخاصة 25من خالل الجدول )

للال فيما يمب بالجغرافيا التاريخية الظ رية عمب مستوت فتراي الدراسة ويت ح 

بتزايد أعداد أبظا  الجغرافيا التاريخية  2009حتب  2005:تميزي الفتر  من 

% من جممة األبظا  34.8بظث وبـو ما يمثل حوالب  8الظ رية والمتمثل في 

 المنشور  بالمجمة في نفل الفتر  الزمنية 

        جلة:ج: التوزيع العددي التجاهـات األبحاث طبقاً للموضوعات الفرعية في الم
وجد ابظا  التي تندرو تظ  مسمياي أخر  داخل تخبص العمران الظ رت 

ومن  م تنوع  الموضوعاي المنشور  بالمجمة ببفة عامة وان هان أبـمهـا وبنسبة 

% الموضوعاي الخاصة بالتخطيط العمرانب، وات ح ان الجغرافيا 19أهثر من 

% من مجموع ابظا  2.4ث مثم  التاريخية الظ رية هان  نسبتها ض يمة جدا حي

 جغرافية العمران الظ رت بالمجمة هما بـو موضح بالجدول

 ( االطار العام لالتجاهـات البحثية الرئيسة في البحوث المنشورة في26جدول)      

 2018-1995)مجلة الشئون الحضرية( خالل الفترة  
 % من جملة األبحاث عدد االبحاث نوعية الموضوعات م

 2.4 23 رافيا التاريخية الحضريةالجغ 1

 12.1 114 وظائف المدن 2

 4.9 46 النموالعمرانى 3

 14.1 133 سكان المدن 4

 13.3 126 مشكالت حدود المدينة 5

 4.2 40 المناخ الحضرى 6

 19.4 183 التخطيط العمرانى 7

 5.4 51 التنمية المستدامة 8

 24.2 229 موضوعات أخري 9

 100.0 945 الجملة

  2018-1995المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل ألبظا  المجمة من 
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 ( االطار العام لالتجاهـات البحثية الرئيسة في البحوث المنشورة في11شكل )

  2018-1995)مجلة الشئون الحضرية( خالل الفترة  

( تصنيف االبحاث الخاصة بالجغرافيا التاريخية الحضرية )بمجلة 27جدول )

 م( 2018 -1995شئون الحضرية( وفقاً لفريق العمل خالل الفترة )ال

 % من جملة األبحاث عدد االبحاث عدد المشتركين

 34.6 327 ثنائي

 25.5 241 فردي

 21.0 198 ثالثي

 18.9 179 أكثر من ثالثة

 100.0 945 الجملة

 جمة المبدر: نتائب الظبر الشامل لمبظو  المنشور بالم                 

وتصنيف أبحاث الجغرافيا التاريخية الحضرية )بمجلة الشئون الحضرية( وفقاً 

 -م : 2018 -1995لفريق العمل خالل الفترة 
( أن االتجاه العام ألبظا  بذه المجمة بـو 12( والشلل ) 27يالحظ من الجدول )    

رتبة الثانية %( وفب الم39.8االتجاه الثنائب حيث جاقي فب المرتبة األولب بنسبة )

%( وفب المرتبة الثالثة جاقي األبظا  الثال ية بنسبة 29.1األبظا  الفردية بنسبة )

%( أما األبظا  التب اشترك فب معدادبـا أهثر من  ال ة جاقي فب المرتبة 17.4)

 %( ف ط 13.7الرابعة واألخير  بنسبة )

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0

 من جملة األبحاث% 
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 يخية الحضرية( التصنيف النسبى لالبحاث الخاصة بالجغرافيا التار12شكل)

 م( 2018 -1995)بمجلة الشئون الحضرية( وفقاً لفريق العمل خالل الفترة ) 

تبين من خالل العرض الشامل لموضوعاي مجمة الجغرافية التطبي ية أن 

الموضوعاي التي تتناول الجغرافيا التاريخية الظ رية من الموضوعاي ال ميمة في 

ي االخر  التي تهـتم بهـا المجمة عمي بذه المجمة نىراغ لتعدد وتنوع الموضوعا

حساه الجغرافيا التاريخية الظ رية عمي فتراي الدراسة المختمفة  تميزي الفتر   

( بأنهـا أهثر فتر  من حيث عدد أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ رية 2009 -2005)

ة % من مجمالي أبظا  الجغرافيا التاريخية الظ ري34.8ابظا  بنسبة  8بالمجمة 

 بالمجمة 

 2( تناقب  فيهـا عدد أبظا  الجغرافيا التاريخية 2018 -2015أما الفتر  )

( بمغ  1999 -1995% من اجمالب ابظا  المجمة، أما الفتر  )8.7بظث ونسبتهـا 

 % من مجمالي أبظا  المجمة 13ابظا  بنسبة  3عدد األبظا  

رية بمجلة الشئون ( نماذج من موضوعات الجغرافيا التاريخية الحض28جدول )

 1995/2018الحضرية خالل

 الموضوع السنة الموضوع السنة

1995 

The Progressive City? 

Urban Redevelopment in 

Minneapolis 
2007 

Resource Exchange in Urban 

Governance: On the Means 

that Matter 

1998 

What is a Central City in 

the United States? 

Applying a Statistical 

2008 

Informal Cities and the 

Contestation of Public 

Space: The Case of Bogotá's 

 من جملة األبحاث% 

 ثنائي

 فردي
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Technique for Developing 

Taxonomies 
Street Vendors, 1988—2003 

1999 

Listening to Communities: 

Locality Research and 

Planning 
2009 

Urban Renaissance as 

Intensification: Building 

Regulation and the Rescaling 

of Place Governance in 

Tokyo’s High-rise Manshon 

Boom 

2000 

Changing Patterns of 

Regional Governance in 

the EU 
2010 

Ethnic and Class Clustering 

through the Ages: A 

Transdisciplinary Approach 

to Urban Neighbourhood 

Social Patterns 

2001 

Growth Clusters in 

European Cities: An 

Integral Approach 
2011 

Lack of Legacy? Shadows of 

Surveillance after the 2006 

FIFA World Cup in 

Germany 

2005 

Changing Approaches to 

Historic Preservation in 

Quedlinburg, Germany 
2012 

Socio-spatial Inequalities and 

Social Cohesion in European 

Cities 

2006 
Reclaiming Cultural 

Heritage in Singapor 

2013 

What Happens to the Urban 

Periphery? The Political 

Tensions of Postindustrial 

Redevelopment in Milan 

2014 

Similar Processes, Divergent 

Outcomes: A Comparative 

Analysis of Urban 

Redevelopment Projects in 

Three Turkish Cities 

 2018-2000المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل لمبظو  المنشور بالمجمة من 
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 ً قراءة في تطور مناهج و اتجاهات البحث في الجغرافيا التاريخية الحضرية                       :سادسا

 -الدراسات الشمولية ودراسات الحالة(:)بين 

تعددي االتجاباي البظثية و المنابب التي تناول  مفهوم الجغرافيا التاريخية 

الظ رية، ولعل السبي في للال يرج  ملب تعدد التخبباي والمدار  الفلرية التي 

 ي   مفهوم الجغرافيا التاريخية الظ رية داخل حيز ابتمامها البظثب  هما بو الظال

فب تعدد المجالي العممية التب تتناولها داخل طياي ابظا ها، ف د أصبظ  الدراساي 

المتعم ة بها مظل ابتمام عمماق الجغرافيا التاريخية والدراساي البي ة وجغرافية 

 العمران والتخطيط العمراني  

ويتناول المتخببون في جغرافيا العمران والتخطيط العمراني والدراساي البي ة 

لجاتهم لمموضوعاي البظثية لمجغرافيا التاريخية الظ رية بالرؤية الشاممة معا

لموضوع الدراسة في مطار حيزه الملاني، أما التخبباي األخرت فعاد غ ما تلون 

 معالجاتهم معالجاي أهثر موضوعية دون االبتمام لمعالقاي الملانية 

راساي المنشور  في ومن خالل قراقاي الباحث في أدبياي جغرافية الظ ر والد 

المجالي الدولية يملن صياغة الهيلل العام لممنابب واألساليي التي اتخذبا الباحثون 

فب جغرافية العمران الظ رت والتخطيط العمراني في دراساي الجغرافيا التاريخية 

غ في منابب البظث، من مرحمة التنميط والتنىير  الظ رية حيث يت ح تطوراغ ممظوفا

 مدينة المثالية و عناصربا،  م استخدام المنهب الوصفي و السببي التأ ير   الشمولية لم

اً: التقييم التجميعي لالتجاهات الحديثة في دراسات الجغرافيا التاريخية سابع

 -الحضرية في المجالت األجنبية:

من خالل عرض الموضوعاي المتعم ة بموضوع الجغرافيا التاريخية 

الي أجنبية تبدر بالمغة االنجميزية، تبدر ما بين الظ ريةالمنشور  في س  مج

أوروبا و الوالياي المتظد  األمريلية و سسيا يملن الوقو  عمي االتجاباي الظديثة في 

م عمي النظو التالي 2018:  1995دراساي الجغرافيا التاريخية الظ رية في الفتر  

:-  

لتاريخية الظ رية م ارنةغ بنسبة تطور نسبة الم االي المتعم ة بمفهوم الجغرافيا ا - 1

م االي موضوعاي العمران الظ رت األخرت بالمجالي األجنبية ساب ة الذهر 

 :2018:  1995)مجتمعة( في الفتر  الزمنية 

  -( يت ح ما يمي : 20( والشلل )  34من خالل الجدول )

لة في م ا4961بمغ مجمالي عدد الم االي التي تم حبربا في المجالي الستة نظو -

م ،  من خالل حبر موضوعاي الم االي المنشور  في 2018:  1995الفتر  

المجالي تبين أن الم االي التي تناول  الموضوعاي المتعم ة بمفهوم الجغرافيا 
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م الة  264التاريخية الظ رية)التي جاقي في مبطمظاي متعدد ( قد بمغ عددبا 

  

غ، مل تباين نسبة النشر لمم االي المتعم ة بالج - غرافيا التاريخية الظ رية زمنيا

م، واقل نسبة نشر سجم  فب 2010/2014% في الفتر  7.6زادي النسبة لنظو 

%،  م اخذي النسبة فب االرتفاع 2.7مثم  حوالب1995/1999الفتر  

 التدريجىلما بو موضح بالجدول والشلل البيانب 

بالجغرافيا التاريخية  ( التوزيع العددي والنسبي للموضوعات المتعلقة29جدول )

 م2018:  1995الحضرية في المجالت األجنبية خالل الفترة ما بين 

 الفترة

مقاالت 

جغرافية 

 العمران

عدد المقاالت المتعلقة           

بالجغرافيا التاريخية 

 الحضرية

 عدد

 المقاالت
% 

 2.7 627 17 610 م1999/  1995

 3.0 865 26 839 م2004:  2000

 6.6 867 58 818 م2009:  2005

 7.6 1236 94 1142 م2014:  2010

 5.1 1357 69 1288 م2018:  2015

 5.3 4961 264 4697 اإلجمالي

 2018-2000المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل لمبظو  المنشور بالمجمة من 

 

التوزيع النسبي للموضوعات المتعلقة بالجغرافيا التاريخية الحضرية  (20شكل )

 م2018:  1995ي المجالت األجنبية في الفترة ف

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

 %نسبة موضوعات الجغرافيا التاريخية الحضرية
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األهمية النسبية للموضوعات الجغرافية المتعلقة بمفهوم الجغرافيا التاريخية  -2

بشكل تفصيلي مقارنةً بموضوعات  Asian Geographerالحضرية في مجلة 

في الفترات  بالمجالت األجنبية سابقة الذكر )مجتمعة(  العمران الحضري المنشورة

 زمنية المذكورة. ال

( التوزيع العددي والنسبي لنوعية للموضوعات المتعلقة بالجغرافيا 30جدول )

 م2018:  1995التاريخية الحضرية في المجالت األجنبية خالل الفترة ما بين 

 % من جملة األبحاث عدد االبحاث نوعية الموضوعات م

 18.3 906 وظائف المدن 1

 13.4 664 النموالعمرانى  2

 10.5 522 سكان المدن 3

 5.3 264 الجغرافيا التاريخية الحضرية 4

 11.5 570 مشكالت حدود المدينة 5

 7.7 380 المناخ الحضرى 6

 9.9 490 التخطيط العمرانى 7

 9.2 457 التنمية المستدامة 8

 14.3 708 موضوعات أخري 9

 100.0 4961 الجملة

 2018-2000لمبظو  المنشور بالمجمة من المبدر: من خالل نتائب الظبر الشامل 

 

التوزيع النسبي لنوعية الموضوعات المتعلقة بالجغرافيا التاريخية  ( 21شكل ) 

 م2018:  1995الحضرية في المجالت األجنبية  في الفترة 
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( والمذان يعلسان األبمية النسبية لمموضوعاي 21( والشلل )35من خالل الجدول )

في   الجغرافيا التاريخية الظ رية في بعض المجالي األجنبيةالجغرافية المتعم ة ب

 -م( يت ح التالي:2018:  1995الفتر  )

شلم  الم االي العممية التي تناول  مفهوم الجغرافيا التاريخية الظ رية نسبة  -

غ من مجمالي عدد الم االي المتعم ة بموضوعاي العمران الظ ر ، 5.3 % ت ريبا

م( جاق أهبر نسبة 2018:  1995ألجنبية في الفتر  الزمنية )المنشور  بالمجالي ا

م(، بينما هان  أقل  2014:  2010%( في الفتر  )7.6نشر بذا الموضوع )

 م(    1999:  1995%( في الفتر  )2.7نسبة )

استظولي الم االي المتعم ة بموضوعاي خبائص وفائت المدن عمب  -

%( والنمو العمرانب بنسبة 14.3%( وموضوعاي اخرت بنسبة)18.3نسبة)

%(،  10.5( وسلان المدينة)11.5%(، ومشلالي حدود المدينة بنسبة)13.4)

(لمنشر، من 9.2%(، و التمية المستدامة عمب نسبة )9.9والتخطيط العمرانب)

مجمالي عدد الم االي المتعم ة بموضوعاي العمران الظ ر ، المنشور  

 م(  2018:  1995) بالمجالي األجنبية في الفتر  الزمنية

تمثم  اقل نسي النشر لمم االي في موضوعاي الجغرافيا التاريخية الظ رية بنسبة  -

%( من مجمالي عدد الم االي المتعم ة بموضوعاي العمران الظ ر  5.3قدربا)

 م( 1995:2018في الفتر  الزمنية)

 ثامناً: رؤية مستقبلية لتطوير الجغرافية التاريخية:

وضوعاي لها تأ ير عمب المست بل لربط الماضب بالظاضر من خالل عرض م

غ مما بب عميه اآلن، ويتم للال فب أهثر من فرع  وتببح الجغرافيا التاريخية أهثر نفعا

من فروع الجغرافيا، فعمب سبيل المثال، وفب مجال التخطيط العمرانب، يمزم عند 

   مظاور:دراسة المدن التاريخية يتم دراستها بالتفبيل من خالل عدد

: مراعا  وفيفة المدينة بل بب تاريخية ترا ية، أو مدينة أدارية، أو المحور األول

مدينة حربية، أو مدينة صناعية، أو من المدن الظدودية فالبعد التاريخب سيلون له 

مردود هبير فب أعاد  تخطيط المدينة، وهذلال ي ت هعامل مظدد فب التوس  العمرانب 

 لممدينة 

يجي تظديد نوا  المدينة وتاري  النشأ  ومن  م تظديد شارع داير  انى:المحور الث

 الناحية 

دراسة سلان المدينة والعاداي الترا ية، فعمب سبيل المثال يجي  المحور الثالث:

 مراعا  العاداي والت اليد، ووضعه فب حساباي المخطط 

فب انشاق  GISة باستخدام نظم المعلومات الجغرافي االبتمام بالت نياي الظديثة

قاعد  بياناي جغرافية تخص الجغرافيا التاريخية، ووض  معىم أو غالبية المبادر 

التاريخية المتعدد  )من مخطوطاي ادارية أو رحالي جغرافية، أو مبادر لمبياناي 
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عن الجواني االدارية والعرقية واالقتبادية، وغيربا من المبادر المختمفة( داخل 

 تمال المنىومة 

لة معاد  محياق الجغرافيا التاريخية بعمل مجموعة من االطالل لم واميل مظاو

الجغرافية التاريخية همعجم البمدان لياقوي الظموت، وال امو  الجغرافب لمظمد 

رمزت، باستخدام الت نياي الظديثة، ومظاولة لوض  تفسير واضح لبعض 

، ومنيواي، وصفط،  المبطمظاي بتمال ال واميل، عمب سبيل المثال همماي )شبرواي

وهفر، وجزير  رغم انها ليس  بالمياه فب الوق  الظالب، وهوم وغيربا من 

 المبطمظاي الوارد  بتمال ال واميل( 

ومن خالل مبدأ فب الجغرافيا التاريخية راس  منطوقه ان الظاضر مفتاح 

لمماضب، فمن خالل الظاضر يملن اعاد  رسم البور  الجغرافية خالل أت فتر  

يخية م  مراعا  االحدا  التاريخية وما ارتبط بها من تغيراي جغرافية، ويملن تار

باستخدام الت نياي الظديثة رسم مجموعة من الخرائط التاريخية تفيد المخطط، وببفة 

خاصة فب المدن التاريخية حال أعاد  بناقبا، أو التوس  العمرانب حولها، أو استبدالها 

خطور  فب العبر الظالب، فيجي وض  تبور من وببفة خاصة الا مثم  مناطح 

جاني متخببب الجغرافيا التاريخية والجاني اال رت لمظفاف عمب الشلل الترا ب ان 

وجد هما بو الظال فب مظافىة ال ابر  بمبر، وتظديداغ فب احياق السيد  زيني 

ب والخميفة وروض الفرو ومبر ال ديمة والمطرية والسالم والمرو، من ال  اق عم

 عشوائياي ال ابر  ممثمة فب مناطح الخطور  المذهور  فب االحياق الساب ة 

وعمب للال البد من تظديد منابب عممية تالئم تمال الدراساي عند دراسة الجغرافية 

التاريخية مثل المنهب السببب التأ يرت، وخروو الجغرافيا التاريخية من المنابب 

ر النفعب لو مردود هبير فب هافة ال ديمة، للب تواهي العبر، ويببح الدو

التخبباي هالتخطيط العمرانب، والن ل، واالقتبادية، وغيربا من التخبباي 

 المختمفة فب الجغرافيا   

وفب مجال الجغرافيا الطبيعية ربط مراهز االست رار البشرت فب عبور ماقبل 

ل دلتا لالودية الجافة بموارد المياه وبالمرواح الفي ية الظالية، والتب هان  تمث التاري 

ا ناق عبر الباليستوسين، وباستخدام الت نياي الظديثة فب الجغرافيا يملن التنب  

بمواق  لعبور ماقبل التاري  من خالل الخرائط اللنتورية وخرائط االودية الجافة، 

 وربط المدرجاي النهرية بظ اراي عبور ماقبل التاري  

لمند ر  هما بو الظال فب خميب أمير الم منين، يملن اعاد  رسم المجارت المائية ا

والذت يشغل ملانه اليوم شارع بور سعيد والذت يبدأ من السيد  زيني وحتب ميدان 

 باه الشعرية   
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لعل هل ما سبح يظ ح لمجغرافيا التاريخية دوراغ فاعالغ في مجال التطبيح     

ا في مجال الجغرافيا البشرية، الميداني ومن  م مشارهتها في التخطيط لممست بمل السيم

والجغرافيا الطبيعية، والجغرافيا االقتبادية في مجال الزراعة والبناعة والتجار  

والن ل والتعدين والسياحة، باإلضافة ملي الدراساي المرتبطة بالتخطيط العمرانب  

 هدراسة شبلاي البنية االساسية وتخطيط المدن  
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