جملت مركــــز جــــــزيرة العـــــــــرب

Journal of Arabian Peninsula Centre
for Educational and Humanity Researches

للبحوث التــربــويت واإلنسانيت

شهادة إلاًداع بدار الكخب ركم (.)2019/1250

واكع جضمين مفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة بمدخوى هخب الجغزافيا
للمزخلت الثاهويت بالجمهوريت اليمىيت
د .عارف مدمد علي املىصوري
اؾخاط اإلاىاهج وػغق الخضعَـ اإلاؿاكض || ولُت التربُت وألالؿً حاملت كمغان ||| الُمً
E: almansory711@gmail. Com || phone: 00967777721773
امللخص :هــضفذ الضعاؾــت بلــى الخلغف كلى واكم جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بىخب الجغغافُا للمغخلت الثاهىٍت مً
زالٌ جدلُل مدخىاها في طىء كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي جىصلذ اليها الضعاؾت ،وحشمل اللائمت ( )36مفهىما
ّ
جىلؿم بلى مجالين عئِؿين (جلىُت الاؾدشلاع كً بلض ـ ـ ـ جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت) احؿمذ اللائمت بـضاللتي صـضق وزبــاث وافُــت
ألغ ـغاض الضعاؾــت ،وجيىن مجخمم وكُىت الضعاؾت مً هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي مً زالٌ
ؤؾلىب جدلُل اإلادخىي ،وهش ــفذ هخــائج جدلُ ــل اإلادخــىي كً جظمين مفاهُم جلىُت الاؾدشلاع كً بلض بيؿبت ( ،)%8668بِىما جم جظمين
مفاهُم جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت بيؿبت ( ،)%1362وهى ما ٌشير بلى ؤن مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة غير مظمىت باللضع
اإلاخىاػن واللمم اإلاىاؾـب فـي هخـب الجغغافُا الخالُـت .وؤوصذ الضعاؾت باالؾخفاصة مً كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي
جىصلذ بليها الضعاؾت في جؼىٍغ هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت ،وجظمين وجىـُم مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة للمفاهُم التي
لم جغص بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت مم مغاكاة الخىاػن وجدلُم الخيامل بين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة وغيرها
مً اإلافاهُم ألازغي ،واكترخذ الضعاؾت بحغاء صعاؾاث ؤزغي جخللم بالخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
الكلمـاث املفخاخيـت :الخلىُاث الجغغافُت ،هخـب الجغغافُا ،اإلاغخلت الثاهىٍت ،الجمهىعٍت الُمىُت.

The status quo of integrating the concepts of modern geographical techniques
in the content of geography books in secondary schools in the Republic of Yemen
Abstract: This study aims at specifying the concepts of modern geographical techniques that should be included in
geography books in secondary schools through analysing the content in the light of modern geographical techniques which
this study arrives at. The list includes 36 concepts divided into two main fields: remote sensing technology and geographical
information technology. The list is characterized with credibility and constancy enough for the purpose of this study. This
study is based on description through analysing the content. The result of analysing the content finds out that the
percentage of including the remote sensing concepts is %86.8 while the percentage of geographical information technology
conceps is %13.2. This indicates that modern geographical techniques are not included in a balanced and proportionate
way in the current geographical books. Accordingly this study arrives at a number of recommendations and suggestions.
Key Words: Geographical techniques- geography books- sexondary school- Republic of Yemen.

 -1امللدمت
ؤؾهمذ الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في جدلُم زىعة كلمُت هبيرة في مىاهج الجغغافُا وجؼبُلاتها الخضًثت،
خُث جم بصزاٌ الخدلُل ؤلاخصائي ،واإلالالجت الغٍاطُت للمللىماث والبُاهاث الجغغافُت ،وطلً إلاؿاكضة اإلاخللمين
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كلى مىاهبت الخؼىعاث الخضًثت اإلاىحىصة في البِئت اإلادُؼت بهم ،وكض صاخب طلً ؤًظا جؼىع هبير في ؤبدار الفظاء
وألاكماع الصىاكُت ،خُث ؿهغث ؤحهؼة الاؾدشلاع كً بلض التي جخجىٌ في الفظاء؛ عاصضة ول ما كلى ألاعض مً
ؿىاهغ حغغافُت مً زالٌ ما جلضمه الصىع واإلاغئُاث الفظائیت ألازغي ،واؾخؼاق ؤلاوؿان ؤن ًصىع وٍضعؽ ول
جفاصُل ؾؼذ ألاعض ،وكض جدىٌ الخفؿير البصغي للمغئُاث بلى الخفؿير آلالي باؾخسضام الخاؾب بلض جؼىع
الخاؾب والبرمجُاث اإلاسصصت لهظه الغایت ،والتي ؾغكان ما جلاػلذ مم هـم اإلاللىماث الجغغافُت ختى اؾخلغث
حؼءا مىه.
وؤصبذ الجغغافُىن بفظل هظه الخؼىعاث الىبيرة التي حلغض لها كلم الجغغافُت في اإلاىهج والخلىُاث
ووخضاث اللُاؽ وؤصواث البدث ٌلالجىن مىاطُم لم جىً باألمـ ملغوفت ،لظلً لم حلض الجغغافُت الللم الظي
ً
ً
يهخم بىصف الـىاهغ وصفا ؾؼدُا بل ؤصبدذ جخماشخى والخؼىع الللمي الخضًث اإلالخمض كلى الخدلُل واللُاؽ
واؾخلماٌ الىماطج والىـغٍاث الخضًثت (وػٍغ وكغبان.)81 ،2011 ،
بن هظه الخلىُاث اإلاؿخسضمت في خلىٌ اإلالغفت الجغغافُت في الىكذ الخاطغ لم جىً مجغص ؤفياع جغاوص
ؤطهان الجغغافُين والخلىُين واإلاسؼؼين ،بل ؤصبدذ ؤصواث عاسخت في ول خلل مً خلىٌ اإلالغفت الجغغافُت ،وال
ٌلخلض ؤن الخلىُاث اإلالاصغة ؾخلف كىض هظا اإلاؿخىي مً اإلالاعف ؤهما ؾخـهغ جلىُاث وبغامج حضًضة آزظة في الىمى
ً
ً
الخثِث مما ًمثل حغيرا حظعٍا في خُاة الىاؽ ،وفي اللملُت التربىٍت بغمتها وهى مىطىق اهخمام التربىٍين مً ؤحل
الاؾخفاصة مً مىافلها وكؼف زماعها لخدلُم مؿخلبل ؤفظل ومشغق ألحُالىا الصاكضة (ؾلُض.)40 ،2016 ،
وحشيل اإلاىاهج التربىٍت اإلادىع ألاؾاسخي لبىاء مىـىمت جغبىٍت فلالت وطاث حىصة كالُت ،فإي بصالح حللُمي
ال ًخىغل بلى اإلاىاهج وَغير مدخىي اللملُت الخللُمُت هىكُا ًدىم كلُه بالفشل ،باكخباع اإلاىاهج هي الخجؿُض الحي
ليافت ؤهضافىا مً ؤي بصالح ؤو جؼىٍغ ،وٍمثل الىخاب اإلاضعسخي ؤؾاؽ اإلاىهج ،واإلاغحم ألاوٌ للمللم واإلاخللم ،وله صوع
ؤؾاسخي في كملُت الخللم والخللُم ،فهى عهيزة ؤؾاؾُت مً عوائؼ الخلضم والخؼىع في ؤي مجخمم وَشيل خللت مهمت بين
واطعي اإلاىاهج والؼالب (الهاشمي ومدؿً.)17 ،2009 ،
ً
ً
وجخجلى ؤهمُت الىخاب اإلاضعسخي بيىهه ًلضم للؼلبت كضعا مشتروا مً اإلاللىماث والخلائم ،وٍدُذ الفغ ؤمام
ً
اإلاللم الؾخسضام اللضًض مً الؼغائم وألاؾالُب الخضعَؿُت في جضعَؿه ،وٍدُذ للؼلبت فغصا للخضعب كلى اللغاءة
ً
ً
والفهم ،وَلالج اإلااصة الللمُت بؼغق وؤمثلت مً البِئت اإلادلُت وَلض وفلا ألهضاف ملُىت ًخم جدضًضها مؿبلا ،وٍمثل
اإلاىؼلم للبدث كً اإلاللىماث واإلالغفت والخفىير ،وٍدخىي كلى مجمىكت مً اليشاػاث والىؾائل الخللُمُت
والازخباعاث اإلاخىىكت ألزغاء كملُت الخللُم وهلل زلافت اإلاجخمم بلى الؼلبت مً حُل بلى حُل وَلمل كلى اإلادافـت كلى
الترار الثلافي (الؼوٍجي.)103 ،2014 ،
وفي ؿل هظا الخؼىع والخغير جىاحه مىاهج الجغغافُا في مضاعؽ الخللُم اللام جدضًاث هبيرة بلظها ًغجبؽ
بتزاًض مشىالث وكظاًا اإلاجخمم ،وؿهىع مشىالث؛ الؼاكت ،الىلل ،الخلىر ،كلت اإلاىاعص ،هظىب البِئت ،والبلع آلازغ
ًغجبؽ بالخؼىع الللمي والخىىىلىجي الىبير في وؾائل الاؾدشلاع كً بلض -الجىٍت والفظائُت -والاؾخفاصة مً
اإلاللىماث والبُاهاث التي ًمىً ؤن جمضها بها هظه الىؾائل؛ بلض ملالجتها وجدلُلها في الخلغف كلى خلائم لم جىً
ملغوفت لىا مً كبل كً وىهب ألاعض وػبُلخه ،مما كض ٌؿاكض في الىصىٌ بلى فهم ؤوضح إلصاعة واؾخسضام اإلاىاعص
بىفاءة( .كبض اإلاىلم)141 ،2005 ،
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واإلاخإمل لؼبُلت الجغغافُا -بصفت كامتً -الخف ؤنها جدؿم بؿغكت الخؼىع والخغُير ،مما ًخؼلب طغوعة
مغاحلت ؤهضافها ومدخىاها وؤؾالُب جضعَؿها وجلُُمها وجؼىٍغها باؾخمغاع وَلىص طلً بلى كضة ؤؾباب ؤبغػها
(مدمىص27 :26 ،2005 ،؛ طُاف ػًٍ الضًً:)143 ،2007 ،
مىاهبت ما ٌؿخجض مً ازتراكاث حضًضة وما ًؼغؤ مً مشىالث حؿخضعي جؼىٍغها وجضعَؿها بما ٌؿاكض
الؼلبت لفهم جلً اإلاشىالث ومنها كلى ؾبُل اإلاثاٌ( :الاهفجاع الؿياوي ،ؤػمت الغظاء اللالمي ،الخلىر البُئي ،مشىالث
الخصخغ والجفاف ،الخغيراث الفيزًلُت لباػً ألاعض ،وما ًيخج كنها مً زىعاث بغواهُت وػالػٌ ،والخغيراث في ألاهماغ
اإلاىازُت ،باإلطافت إلاا ٌشهضه اإلاجخمم الضولي مً الخغوب وجفىً الضوٌ وججمم اللىمُاث).
خضزذ جؼىعاث كضًضة في مسخلف اإلاجاالث في الؿىىاث ألازيرة حؿخلؼم بكاصة الىـغ في اإلاىاهج الخالُت
وجؼىٍغها إلاىاهبت هظه الخؼىعاث وبما ًدىاؾب مم الخلضم الللمي والخدىالث الاحخماكُت والاكخصاصًت والخغيراث
اللاإلاُت وجلبُتها إلاؼالب الخىمُت الاحخماكُت والاكخصاصًت في اإلاجخمم وجدضًاث اللىإلات.
ما ًلضم للمخللمين في الىكذ الخالي ال ًغجبؽ بدُاتهم وال بخىكلاتهم وػمىخاتهم اإلاىخـغة مً مجخمم اللغن
الخاصي واللشغًٍ الظًً ؾُلظىن خُاتهم فُه ولظا فةهه مً البضًهي في ؿل الخدىالث اللمُلت في الىـام اللالمي
الضولي الجضًض ،وما ًغافله مً جؼىعاث جىىىلىحُت ومللىماجُت ،ؤصبذ مً الظغوعي بكاصة الىـغ في مىاهجىا
التربىٍت ،وفم ملاًير وؤؾـ مسخلفت كما ؤلفىاه ؾابلا.
ما ؤهضجه اللضًض مً الضعاؾاث الؿابلت مثل صعاؾت( :ؾلُض2016 ،؛ Akkus, 2015؛ الخىباث2014 ،؛
اإلالافا2013 ،؛  )Cepn, 2013,كلى ؤهمُت اؾخسضام الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في جضعَـ ماصة الجغغافُت ومنها
جلىُت الاؾدشلاع كً بلض ( ،)RSوجلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ( ) GISالتي حلض مً ؤهم البرامج التي جم ؤطافتها بلى
الاؾتراجُجُاث وألاؾالُب الخضعَؿُت في بضاًاث اللغن الخالي وهي طاث كُمت كلمُت هبيرة بدُث ًمىً جىؿُفها في
بكضاص وجىـُم ماصة مىاهج الجغغافُت بما ًدىاؾب مم فلؿفتها وؤهضافها ،وطلً ألنها جمخلً اللضعة كلى الخسؼًٍ
واؾخىشاف وجدمُل البُاهاث اإلاياهُت بؿغكه وصكت فائلت وبصضاع كغاعاث ؾلُمت بشان جغشُض اؾخسضام اإلاىاعص
الؼبُلُت والبشغٍت اإلاخاخت ،وبما ًدىاؾب مم فلؿفت وؤهضاف جضعَـ ماصة الجغغافُت.
وؤوصذ اللضًض مً الضعاؾاث والبدىر مثل( :مدِؿً2018 ،؛ Erena, Yagbasanb, 2017؛ غىضوع،2017 ،
مىسخى2016 ،؛ Arsada; Osmana, 2011؛ مصلح2010 ،؛  )Sukor, et al, 2010بظغوعة مغاحلت وجؼىٍغ اإلاىاهج
الخللُمُت اإلاسخلفت في طىء اإلاؿخدضزاث الللمُت والخلىُت ،والاججاهاث اإلالاصغة؛ إلاؿاًغة الخؼىع الللمي اإلاتزاًض مً
ؤحل مىاحهت اخخُاحاث اإلاجخمم في خلل ومُاصًً اإلالغفت والللم والخىىىلىحُا؛ فاإلاىهج وؾُلت اإلاضعؾت لخدلُم
ؤهضافها التربىٍت واللُام بضوعها في بكضاص وجغبُت ؤحُاٌ اإلاؿخلبل.
وكض كامذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت بخؼىٍغ مىاهج الجغغافُا ؤوازغ الؿخِىاث مً اللغن اإلااضخي ،مً زالٌ
اللضًض مً اإلاشغوكاث الخاصت باؾخسضام الاؾدشلاع كً بلض ،هما كامذ اإلاملىت اإلاخدضة بخؼىٍغ هخب الجغغافُا
لدؿاًغ هظه الخىىىلىحُا مم بضاًت الؿبلُىاث (كبضاإلاىلم .)142 ،2005 ،ؤما في الضوٌ اللغبُت مثل :اإلاملىت اللغبُت
الؿلىصًت ،ومصغ ،وؾىعٍا ،واليىٍذ ،وؾلؼىت كمان ،فلض اكخصغ ألامغ كلى اللُام بضعاؾاث كً اؾخسضاماث
ً
ألاعض ،والىشف كً اإلاىاعص الؼبُلُت للبِئت .ولم جضزل هظه الخىىىلىحُا بلى البرامج التربىٍت في جلً الضوٌ؛ زاصت
في مغاخل الخللُم اللام بال في الؿىىاث الللُلت اإلااطُت.
ً
ً
وفي الجمهىعٍت الُمىُت جاهض اإلاىؼللاث اللامت للمىاهج الخللُمُت كلى جظمين اإلاىاهج الضعاؾُت كضعا وافُا
مً مؿخدضزاث الللم والخىىىلىحُا ،وصمجها في مدخىي اإلاىاهج الخللُمُت ،والاؾدُلاب الىاعي للخلىُاث الخضًثت
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واإلاللىماجُت ،وؤن جسظم اإلاىاهج الضعاؾُت ومدخىاها للمغاحلت الضوعٍت بالخىلُذ والخدضًث لخىاهب الخؼىعاث
الللمُت والخلىُت واإلاللىماجُت ،وجدبم الجضًض في هـغٍاث التربُت وكلم الىفـ (مغهؼ البدىر والخؼىٍغ التربىي،1997 ،
.)8 :5
هما جاهض وزُلت بػاع مىاهج الخللُم اللام الصاصعة كً وػاعة التربُت والخللُم كؼاق اإلاىاهج بالجمهىعٍت
الُمُىت ،ؤن جلىٍم وجؼىٍغ اإلاىاهج بالجمهىعٍت الُمى ُت ًجب ؤن ًىؼلم مً مجمىكت مً الضواعي والخىحهاث التي
جلخضخي بكاصة الىـغ في اإلاىاهج وجدؿُنها وجؼىٍغها إلاىاهبت الخؼىعاث واإلاؿخجضاث اإلالاصغة؛ وطلً بهضف الىصىٌ
للصىعة اإلاثلى التي حؿهم في الاعجلاء بىىكُت مسغحاث اللملُت التربىٍت والخللُمُت ،وجدضص مجمىكت مً ألاؾباب
الغئِؿت التي جضكى بلى جؼىٍغ اإلاىاهج الُمُىت ومنها الجغغافُا جخمثل في (وػاعة التربُت والخللُم كؼاق اإلاىاهج
بالجمهىعٍت الُمُىت:)5 ،2013 ،
 الخدىالث والخؼىعاث التي ٌشهضها اللالم مم بضاًت ألالفُت الثالثت في مسخلف حىاهب الخُاة.َ
ً
ً
ً
ً
 الخؼىعاث التي ًمغ بها اإلاجخمم الُمجي ؾُاؾُا واحخماكُا وزلافُا وكلمُا وجىىىلىحُا. كصىع اإلاىاهج الخالُت في جدلُم اإلاشاعهت الفاكلت للمللم واإلاخللم وفي جلبُت اخخُاحاث اإلاجخمم وػمىخاثاإلاخللم وكضعاجه.
ً
ً
 بصعان ؤن اللغن الىاخض واللشغًٍ ًخؼلب هىكا حضًضا مً اإلاخللمين.وٍإحي الاهخمام بمغخلت الخللُم الثاهىي ألنها حشيل ألاؾاؽ في بىاء مهاعاث الخللُم لضي اإلاخللمين ،ویجب ؤن
ً
ً
جيخلل فيها اإلالغفت الجغغافُت بلى مىاهج بلیضة كً الخللين ؤو امخالن اإلاللىمت الثابخت ،هما ؤنها جدخل مياها وؾؼا بين
مغخلتي؛ الخللُم ألاؾاسخي والجامعي ،فهي حشيل كخبت لنهاًت مغخلت حللُمُت والاؾخلضاص والتهُئت الؾخلباٌ مغخلت
ؤزغي ،خُث ًخميز اإلاخللم باحؿاق طهىه مً ؤحل الخصىٌ كلى اإلالاعف واإلاهاعاث التي حلمل كلى صلل شخصِخه،
وجإهُله لخُاة ؤوؾم واشمل جؼل كلى اللالم.
وخؿب كلم الباخث لم جسظم هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت للملُت جدلیل وجؼىٍغ في طىء مفاهُم
الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وفي طىء هخائج وجىصُاث الضعاؾاث الؿابلت؛ جخطح ؤهمُت جظمين مفاهُم الخلىُاث
الجغغافُت اإلالاصغة بمدخىي هخب الجغغافُا ،وجإحي هظه الضعاؾت واؾخجابت للضكىاث اإلاىاصًت بظغوعة بحغاء اإلاؼٍض
مً البدث والضعاؾاث لخلىٍم وجؼىٍغ اإلاىاهج إلاىاهبت اللصغ ومخؼلباجه.
مشكلت الدراست:
ً
ً
ً
بما ؤن الخغير في اإلالغفت ٌلض ؾببا عئِؿا لخلىٍم مدخىي اإلاىهج وجدضًثه ،وهـغا إلاا ٌشهضه اللالم مً زىعة
مخضفلت مً اإلاؿخدضزاث الللمُت ،ووىن مدخىي مىهج الجغغافُا مً اإلاىاهج التي جدخاج بلى مغاحلت في ول فترة
وؤزغي فلملُاث ألاعض وخغهت اليىن ال جخىكف؛ فةهه ًيبغي بكاصة الىـغ في مدخىي هخب الجغغافُا وبساصت ؤنها مً
ً
ً
ؤهثر اإلاىاص اعجباػا بالخؼبُم الخُاحي للؼالب ،واؾدىاصا بلى ما جم كغطه مً هخائج البدىر والضعاؾاث التي جىاولذ
اإلاؿخدضزاث الللمُت والخلىُت ًخطح ؤن هىان حهض واضح كلى وافت اإلاؿخىٍاث اللاإلاُت واللغبُت واإلادلُت لخلىٍم
وجؼىٍغ اإلاىاهج الخللُمُت في طىء بلع اإلاخغيراث .بال ؤن هظه الضعاؾاث جفخلغ بلى جلىٍم مدخىي هخب الجغغافُا
باإلاغخلت الثاهىٍت في طىء بلع مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وهظا ًضكى بلى طغوعة الىـغ لألوطاق الخالُت
إلادخىي مىاهج الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت في الجمهىعٍت الُمُىت للخلغف كلى مضي مىاهبتها للخؼىعاث الللمُت
والخلىُت .وهى ما حلل الباخث ًغي بظغوعة الخلغف كلى واكم جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بمدخىي
هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت.
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أسئلت الدراست:
ً
بىاء كلى ما ؾبم؛ جخدضص مشيلت الضعاؾت في الؿااٌ الغئِـ:
"ما واكع جضمين مفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة بمدخوى هخب الجغزافيا باملزخلت الثاهويت
بالجمهوريت اليمىيت"؟ .وٍخفغق مىه الؿاالان آلاجُان:
 .1ما مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت
بالجمهىعٍت الُمىُت؟.
 .2ما مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة اإلاظمىت بمدخىي هخب الجغغافُا الخالُت باإلاغخلت الثاهىٍت
بالجمهىعٍت الُمىُت.
أهداف الدراست:
حؿعى الضعاؾت بلى جدلُم ألاهضاف آلاجُت:
 .1بكضاص كائمت بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت
الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمُىت.
 .2جدلُل مدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت للخلغف كلى مضي جظمُنها إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت
اإلالاصغة في طىء اللائمت اإلالترخت ،وؤهم حىاهب اللصىع فيها.
أهميت الدراست:
جىمً ؤهمُت الضعاؾت في الجىاهب الخالُت:
 كض جفُض هخائج الضعاؾت في بللاء الظىء كلى مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،ولفذ هـغ اإلاخسصصينباإلاىاهج بليها ،وطلً بتزوٍضهم بلائمت ببلع مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها
بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمُىت.
 مً اإلاخىكم ؤن ٌؿخفُض منها اإلاللمىن والؼلبت؛ واؾخجابت لالججاهاث التربىٍت اللاإلاُت التي جىاصي بظغوعةؤلاخاػت بما ٌؿخجض مً مىطىكاث وكظاًا كلمُت واججاهاث حغغافُت ملاصغة.
ً
 كض جفُض ؤولُاء ألامىع واإلاجخمم كمىما؛ خُث جبين طغوعة مىاهبت الخلضم الللمي والخىىىلىجي مً زالٌجظمين الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة اإلاغجبؼت بالخُاة وجدضًاتها اإلالخت.
خدود الدراست:
اكخصغث الضعاؾت كلى الخضوص الخالُت:
 .1الحدود املوضوعيت :واكم جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بمدخىي هخب الجغغافُا
ً
للمغخلت الثاهىٍت .وجدضًضا كائمت بمفاهُم جلىُتي (الاؾدشلاع كً بلض  ،RSوهـم اإلاللىماث الجغغافُت )GIS
والتي ًغي اإلاسخصىن ؤهمُت جظمُنها بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت.
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 .2الحدود املكاهيت :هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت اإلالخمضة مً وػاعة التربُت والخللُم بالجمهىعٍت الُمُىت؛
وهي( :حغغافُت ؤلاوؿان والبِئت للصف ألاوٌ الثاهىي ،حغغافُت الُمً والىػً اللغبي للصف الثاوي الثاهىي،
حغغافُت اللالم اإلالاصغ للصف الثالث الثاهىي).
 .3الحدود الشماهيت :اللام الضعاسخي .2019 /2018
مصطلحاث الدراست:
الخلىياث الجغزافيت املعاصزة:
هي الفغوق الخضًثت في كلم الجغغافُا التي ؿهغث هدُجت للخدىالث الؿغَلت واإلاخالخلت الىاججت كً الخلضم
الللمي والخىىىلىجي الهائل وخضور حغيراث ومؿخجضاث مدؿاعكت في مجاالث الخُاة اإلاسخلفت الاحخماكُت والاكخصاصًت
والؿُاؾُت والجغغافُت( .الشغبُجي.)15 ،2009 ،
ویلغفها الباخث بحغا ًئیا بإنها :مىطىكاث جلىُت جدؿم بالخضازت واإلالاصغة في كلم الجغغافُا جخمثل في جلىُتي
(الاؾدشلاع كً بلض  -RSهـم اإلاللىماث الجغغافُت  ،)GISالالػمت لؼلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت ،إلاا لها
مً صوع مهم في جدؿين حىصة الخللُم والخللم في الفصىٌ الضعاؾُت ،وإلاىاهبت اإلاؿخجضاث كلى صلُضي جىىىلىحُا
اإلاللىماث واخخُاحاث ؾىق اللمل.
هخب الجغزافيا:
هي الىخب اإلالخمضة مً وػاعة التربُت والخللُم اإلالغعة كلى ػلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت لللام
الضعاسخي (.)2019 /2018
املزخلت الثاهويت:
هي اإلاغخلت الثاهُت مً مغاخل الخللُم اللام بالجمهىعٍت الُمىُت؛ وجإحي بلض اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،مضة الضعاؾت
فيها زالر ؾىىاث جبضؤ بالصف ألاوٌ الثاهىي وجيخهي بالصف الثالث الثاهىي وٍتراوح ؤكماع الؼلبت في هظه اإلاغخلت ما
بين ( )17 -15ؾىت.

 -2إلاطار الىظزي والدراساث السابلت:
ا
أول /إلاطار الىظزي:
للض ؤخضزذ الخؼىعاث الخلىُت في مجاالث الخىاؾِب وألاحهؼة اإلاغجبؼت بها وبعؾاٌ اللضًض مً ألاكماع
الاصؼىاكُت زىعة في كالم البرمجُاث التي اؾخسضمذ في جدلُل البُاهاث اإلاىبثلت كنها بدُث ال حؿخؼُم الؼغق
الخللُضًت جدلُلها وجفؿيرها .ولم ًلخصغ ألامغ لهظا الخض وبهما كاصث بلى جللُل مً الجهض واليلفت وصكت كالُت ،وبظلً
ؾهلت ؤحغاء اللضًض مً الضعاؾاث الخؼبُلُت في مسخلف اإلاجاالث.
ولم یىً كلم الجغغافُا بملؼٌ كً هظه الخؼىعاث ،خیث اؾخىكب ما ؤفغػجه الخلىُت الخضیثت في كلم
الخاؾىب وؤلاخصاء واإلاؿاخت ألاعطت والجىیت وكلم الفظاء وبغوػ هـم اإلاللىماث الجغغافُت وهـام جدضیض اإلاىاكم
اللالمي ،وؤصبدذ الجغغافُا جمیل بلى الىىاحي الخؼبُلُت بلض ؤن خضث مً ؤؾالُبها الخللیضیت في هلل اإلالغفت
والخلامل ملها.
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وؤمام هظه الخؼىعاث والخدضًاث ؤصبذ مً الظغوعي جلىٍم وجؼىٍغ مدخىي مىاهج الجغغافُا بما ًخالءم مم
ػبُلت اللصغ الضًىامُت إلاىاهبت مؿخجضاث اللصغ الظي جخفجغ فُه اإلالغفت مما ًاصي بلى عفم مؿخىي الؼلبت وجلبُت
خاحاتهم ومُىلهم وعغباتهم ،لظلً ًجب كلى اإلاسخصين اللمل كلى جؼىٍغ وجىمُت مىهج الجغغافُا بما ًخالءم مم
الخضازت واإلالاصغة إلاىاحهت هظ ه الخدضیاث والخىؿُف الفلاٌ للخلىُاث الجغغافُت والللمُت والخىىىلىحُت.
ومً الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي حؿخسضم في كلم الجغغافُا ومىاهجها وجؼبُلاتها الللمُت :جلىُت
هـام الاؾدشلاع كً بلض ( ،)RSوجلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ( )GISهظه الخلىُاث ؤؾهمذ في جدلُم زىعة كلمُت
هبيرة في مىاهج الجغغافُا وجؼبُلاتها الخضًثت ،خُث ؤن جلىُت الاؾدشلاع كً بلض واؾخسضامه في الخؼبُلاث الخضًثت
في كلىم الجغغافُا ًخمثل بمجمىكت مً اللملُاث التي حؿمذ بالخصىٌ كلى مللىماث لبلع زصائص الـىاهغ
الجغغافُت كلى ؾؼذ ألاعض مً صون ؤن ًىحض اجصاٌ مباشغ بين الـاهغة الجغغافُت واإلاخدؿـ (حهاػ الخلاغ
اإلاللىماث) .ؤما جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت حلخبر ػغٍلت ؤو ؤؾلىب لخىـُم اإلاللىماث الجغغافُت وغير الجغغافُت
بىاؾؼت حهاػ الخاؾىب وعبؼها بمىاكلها الجغغافُت اكخماصا كلى بخضازُاث ملُىت .لظا فهي ػغٍلت لغبؽ الـىاهغ
الجغغافُت اإلاىدشغة كلى ؾؼذ ألاعض بىـام بخضازُاث وجسؼٍنها في طاهغة الخاؾىب وعبؽ البُاهاث الىصفُت اإلاغجبؼت
بخلً الـىاهغ مً زالٌ كاكضة بُاهاث وجدلُلها وبؿهاعها بملُاؽ مدضص ومً زم ػباكتها.
وفُما ًلي كغض ألهم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة( :ؾلُض ،2016 ،وصٌم2015 ،؛ الشغبُجي:50 ،2009 ،
)69
 .1جلىيت الاسدشعار عً بعد :Remote Sensing
ؿهغث جلىُت الاؾدشلاع كً بلض ( )RSهإؾلىب بدثي حضًض ًلىم كلى اؾخسضام ػغق مخلضصة لضعاؾت
ؿىاهغ ملُىت مً مؿافاث بلُضة صون الخاحت بلى الاكتراب منها وجدذ ؿغوف ال ًمىً لللين البشغٍت الىصىٌ بليها
مً زالٌ مجمىكت مً الىؾائل وألاصواث فائلت الؿغكت والضكت ٌشمل ؤؾلىب الصىع الجىٍت (الاؾدشلاع الجىي)
وؤؾلىب ألاكماع الصىاكُت (الاؾدشلاع الفظائي) .حلمل كلى الخلاغ وحسجُل اعجضاصاث ؤلاشلاكاث الىهغومغىاػِؿُت
اإلادمىلت كلى متن الؼائغاث ؤو ألاكماع الصىاكُت ،ومً زم جمض الجغغافي بصىع حىٍت ومغئُاث فظائُت لها فائلت
الضكت ًمىً بكاصة جدلُلها وجفؿيرها ببرامج الىمبُىجغ ،وعؾم زغائؽ حغغافُت صكُلت وصوعٍت للـىاهغ اإلاصىعة ،وكض
ؤؾهم طلً في احؿاق مجاٌ الضعاؾت الجغغافُت ومجاالث الاؾخفاصة منها ،بىصفها جلىُت كالُت الخؿاؾُت والضكت،
وطاث بمياهُت فائلت في الخلامل مم مشىالث ومجاالث خُاجُت مخىىكت.
وكلى الغغم مً جىىق الخلغٍفاث وحلضصها التي صاغها الباخثىن لخلغٍف الاؾدشلاع كً بلض بال ؤنها جخفم في
ما بُنها كلى وصفه ّ
بإهه :جصىٍغ الـاهغاث ألاعطُت البلُضة واللغٍبت مً ألاعض صون الاخخيان اإلاباشغ بها .وٍمىً
الىـغ بلى الاؾدشلاع كً بلض كلى ؤهه :مجمىكت الىؾائل ،مً ػائغاث ،ؤو ؤكماع صىاكُت ،ؤو بالىهاث ،وؤحهؼة
الخلاغ البُاهاث ،ومدؼاث الاؾخلباٌ ،ومجمىكت بغامج ملالجت البُاهاث اإلاؿخلبلت ،التي حؿمذ بفهم اإلاىاص والـىاهغ
مً ػغٍم زىاصها الؼُفُت (ألاؾضي.)14 ،2013 ،
وجصىف ؤهـمت الاؾدشلاع كً بلض خؿب مؿخىي اإلاىصاث التي جدمل ؤحهؼة الاؾدشلاع بلى هىكين؛ وهما
وفلا ليل مً (ؾلُض54 ،2016 ،؛ الغفاعي56 ،2015 ،؛ صاوص:)7 ،2013 ،
 .1الاسدشعار الجوي :وفُه ًخم الاؾدشلاع كً بلض باؾخسضام جلىُاث الخصىٍغ الجىي ،وفُه جىطم ؤحهؼة
ً
الخلاغ البُاهاث بالؼائغاث التي جؼير كلى اعجفاكاث مىسفظت وؿبُا.

املىصوري ،عارف مدمد علي

()96

واكع جضمين مفاهيم الخلىياث الجغزافيت بمدخوى هخب الجغزافيا للمزخلت الثاهويت

مجلت مزهش جشيزة العزب للبدور التربويت وإلاوساهيت ـ املجلد ألاول -العدد ألاول -رمضان1440 /هـ  -ماًو2019 /م

ُ
 .2الاسدشعار الفضائي :وٍلصض به الاؾدشلاع كً بلض باؾخسضام ألاكماع الصىاكُت .وفُه جدمل ؤحهؼة الالخلاغ
كلى ألاكماع الصىاكُت التي جؼير كلى اعجفاكاث كالُت حضا.
وفي الاؾدشلاع كً بلض ًفغق بين الصىعة ( )hpgrgotohpواإلاغئُت ( )qgooiفالصىعة مصؼلح ًؼلم كلى
جلً التي ٌسجل ؤلاشلاق الىهغومغىاػِسخي فيها كلى الفُلم مباشغة .ؤما اإلاغئُت فهي التي ٌسجل ؤلاشلاق
الىهغومغىاػِسخي فيها ؤوال كلى شيل كُم عكمُت ،فال ًؼلم كليها صىعة وبن وان الفُلم مؿخسضما في بهخاحها .وهظا
ٌلجي ؤن ول صىعة هي بالظغوعة مغئُت ،ولىً لِـ ول مغئُت صىعة.
أهميت الصور الجويت واملزئياث الفضائيت
وللل ؤهمها وفلا ليل مً (الغفاعي51 ،2015 ،؛ صاوص5 ،2013 ،؛ كبض هللا )18 ،2006 ،آلاحي:
ُ
ؿهم الصىع والخغائؽ الجىٍت والفظائُت في صعاؾت اللضًض مً الـاهغاث الجغغافُت الؼبُلُت؛ والجباٌ،
 .1ح ِ
والهظاب ،والؿهىٌ ،وألاوصًت ،وألانهاع ،والبداع ،واإلادُؼاث ،وؤهماغ الخصغٍف اإلاائي ،وصعاؾت اإلاىار،
والىباث الؼبُعي ،وصعاؾت ؤهىاق التربت.
ُ
ؿهم الصىع الجىٍت والفظائُت في صعاؾت اللضًض مً الـاهغاث الجغغافُت البشغٍت؛ هضعاؾت اإلاجخملاث
 .2ح ِ
الصىاكُت ،وصعاؾت البِئت الغٍفُت ،والخلغف كلى حلضاص الؿيان ،وصعاؾت جلىر البِئت ،وصعاؾت اإلاداصُل
الؼعاكُت ،والخلغف كلى ألامغاض التي جصِب اإلادصىٌ ،وصعاؾت اؾخسضام ألاعض.
ً
 .3حلض مصضعا مهما للمللىماث التي ًمىً حسجُلها في صىعة كاكضة بُاهاث ًمىً الغحىق بليها كىض الخاحت .هما
ً
حلض مصضعا مهما للمللىماث كً اإلاىاػم التي ًصلب الىصىٌ بليها مثل اإلاىاػم شضًضة الىكىعة.
 .4حؿخسضم في عؾم الخغائؽ ،وبىاء هـم اإلاللىماث الجغغافُت بضكت كالُت .هما حؿخسضم للخصىٌ كلى كُاؾاث
ؾغَلت وصكُلت للمؿافاث واإلاؿاخاث والاعجفاكاث.
 .5جدبم الخغيراث في الـىاهغ البشغٍت والؼبُلُت كً ػغٍم ملاعهت صىع الخلؼذ في جىاعٍش مسخلفت لىفـ
اإلاىؼلت .وحؿخسضم في الخسؼُؽ اللمغاوي ،هما حؿخسضم في عصض آلازاع الؿلبُت لإلوؿان كلى البِئت.
جطبيلاث الاسدشعار عً بعد في مدخوى مىاهج الجغزافيا
وجخمثل ؤهم جؼبُلاث الاؾدشلاع كً بلض في مدخىي مىاهج الجغغافُا في :عؾم الخغائؽ والخلغف كلى
الـاهغاث الؼبُلُت والبشغٍت ،هشف اإلاىاعص الؼبُلُت مً ملاصن ومُاه ،الضعاؾاث اللمغاهُت ،الضعاؾاث اإلاىازُت
والخيبا بالخغيراث اإلاىازُت مثل ألاكاصير ،الخؼبُلاث الؼعاكُت وطلً في الىشف اإلابىغ كً بصابت اإلاؼعوكاث والخلغف
كلى ؤهىاق التربت ،وهظلً الضعاؾاث البُئُت في جدضًض مصاصع الخلىر ،وجدضًض اإلادمُاث الؼبُلُت وعصض اليىاعر
الؼبُلُت ،واللضًض مً الخؼبُلاث التي ٌؿخفُض منها اإلاجخمم مثل :مسح التربت وبوشاء زغائؽ التربت ،صعاؾت اللمغان،
الضعاؾاث الجُمىعفىلىحُت ،الضعاؾاث الجُىلىحُت -الؼعاكت – مسح الاؾخسضاماث الغٍفُت والخظاعٍت لألعض -
مسح الغاباث -صعاؾت ألاهماغ الخظاعٍت والصىاكُت -مسح اإلاىاعص الؼبُلُت -مجاالث الجُىلىحُا -مجاالث الؼعاكت –
عصض الخلىر -الخسؼُؽ الخظغي وؤلاكلُمي -ألاغغاض اللؿىغٍت -مجاٌ آلازاع -ألاعصاص الجىٍت -الثروة الؿمىُت -
عؾم زغائؽ اؾخسضام ألاعض واإلاداصُل الؼعاكُت (ألاؾضي.)13 ،2013 ،
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مشاًا الاسدشعار عً بعد:
ومً ؤهمها؛ الخصىٌ كلى البُاهاث بصفت صوعٍت ،والخغؼُت ؤلاكلُمُت الىاؾلت ،وجسؼًٍ وملالجت البُاهاث،
وكمل سجل جاعٍخي للبُاهاث ،وبمياهُت الغئٍت اإلاجؿمت لؿؼذ ألاعض ،والخصىٌ كلى بُاهاث ال ًمىً اؾدشلاعها
باللين اإلاجغصة ،والىصىٌ بلى ؤماهً ًصلب الىصىٌ بليها بالؼغق الخللُضًت مثل :مثل اإلاىاػم الصخغاوٍت والغاباث
ومىاػم الفُظاهاث وعصض ػخف اإلاضن كلى ألاعاضخي الؼعاكُت وجلىر الشىاػئ وغيرها.
 .2جلىيت هظم املعلوماث الجغزافيت :Geographic Information System
ً
ؿهغث خضًثا هـم اإلاللىماث الجغغافُت ( )GISهإؾلىب آلي ًدؿم بالضكت والؿغكت في حمم وجصيُف
وملالجت وجفؿير وبكاصة جمثُل اإلاللىماث الجغغافُت التي ؤفغػتها الثىعة اإلالغفُت ،فمً زالٌ بغامج زاصت جدفف
البُاهاث الجغغافُت صازل هظا الىـام كلى هُئت زغائؽ ػبلُت ،وَلمل الىمبُىجغ كلى الجمم بُنها ،والىشف كً
اللالكاث اإلاياهُت اإلادشلبت التي جغبؼها ،وكلُه ًخم جفؿيرها والخغوج بخلمُماث ،وكمل الىماطج وألاهماغ اإلاؼلىبت مم
عؾم الخغائؽ وألاشياٌ الالػمت ،ولظا ٌلض هظا الىمؽ الخىىىلىجي صكامت ؤؾاؾُت جمض مخسظي اللغاع واإلاسؼؼىن
باإلاللىماث الصخُدت وما ًخللم بها مً ماشغاث مؿخلبلُـت.
وَلغف (ألاؾضي )119 ،2013 ،هـم اإلاللىماث الجغغافُت بإنها :كباعة كً جلىُت لجمم وبصزاٌ وملالجت
وجدلُل وكغض وبزغاج اإلاللىماث الجغغافُت والىصفُت ألهضاف مدضصة ،وكغطها كلى شاشت الخاؾىب ؤو كلى وعق
في شيل :زغائؽ ،جلاعٍغ ،وعؾىماث بُاهُت.
ومً اللىامل التي ؾاكضث كلى جؼىع هـم اإلاللىماث الجغغافُت واهدشاعها ،جؼىع ؤحهؼة الخاؾب آلالي
وعزص ؤؾلاعها ،جؼىع بغمجُاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت وجىىكها وعزص ؤؾلاعها ،وفغة البُاهاث اإلاياهُت
والىصفُت والخغائؽ في الصىعة الغكمُت ،احؿاق جؼبُلاتها ومجاالتها ،زاصت اإلاجاالث الاكخصاصًت اإلاسخلفت ،ؿهىع
شبىت ؤلاهترهذ وجؼىع وؾائل الاجصاٌ ،ػٍاصة الىعي بإهمُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت مً زالٌ اإلااجمغاث والىضواث
واإلالاعض الللمُت .وجخمثل ؤهم جؼبُلاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت في( :الخؼبُلاث الهىضؾُت والخسؼُؼُت،
الخؼبُلاث البُئُت ،الخؼبُلاث ؤلاخصائُت ،الخؼبُلاث الاكخصاصًت والخجاعٍت ،الخؼبُلاث اللؿىغٍت وألامىُت).
ومً مؼاًا اؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت ( )GISالظي ٌلخمض ؤؾاؾا كلى اؾخسضام الخاؾىب
(الشمغي45 ،2007 ،؛ ألاؾضي:)123 ،2013 ،
حؿهُل كملُت عؾم الخغائؽ مهما هبر حجمها وبضكت كالُت ختى ًدؿجى لألشخا اللاصًين اؾخسضامها في
كملهم .وؾهىلت بؿهاع البُاهاث كلى الخغائؽ ،خُث ًخم كغض البُاهاث اإلاؼلىبت وبالشيل الظي ًدخاحه اإلاؿخسضم
وبؿهىلت كالُت.
حؿهُل كملُت خفف البُاهاث مم الخغائؽ الطخمت صازل الخاؾىب بدُث ًمىً الىصىٌ اليها بؿهىلت
وبحغاء الخلضًالث كليها .وؾهىلت كمل وسخ اخخُاػُت مً البُاهاث والخغائؽ واؾخسضامها كىض الخاحت ،وبمياهُه
الخدضًث والخجضًض وؤلاطافت والخظف.
بمياهُت صىم الخغائؽ زالزُت ألابلاص والاؾخفاصة منها زصىصا في خالت اإلاضن الجبلُت ؤو اإلاضن التي جلم في
مىاػم غير مىبؿؼت .واللضعة كلى اؾخسضام ؤي هـام بخضازُاث وؤخُاها ًمىً جدىٍل الخغائؽ مً هـام بلى آزغ صون
خصىٌ ؤي زؼإ ملخىؾ.
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العالكت بين جلىيتي الاسدشعار عً بعد وهظم املعلوماث الجغزافيت:
للض جؼىعث هـم اإلاللىماث الجغغافُت حىبا بلى حىب الاؾدشلاع كً بلض بؿبب اللالكت الىزُلت واإلاخياملت
بين الازىين والتي حلؼي بلى (ألاؾضي128 -127 ،2013 ،؛ اللؼاوي:)47 -35 :2008 ،
 الاؾدشلاع كً بلض ًؼوص هـم اإلاللىماث الجغغافُت بالبُاهاث الخضًثت واإلاخجضصة وبشيل صوعي ومىخـم بإكلجيلفت وحهض.
 ٌؿخسضم الاؾدشلاع كً بلض وهـم اإلاللىماث الجغغافُت ؤحهؼة وبغامج خاؾىبُت مدشابهت. اخخىث هـم اإلاللىماث الجغغافُت كلى هـم زاصت جلىم بملالجت اإلاغئُاث الفظائُت وهفـ الىكذ جلىمبمؼابلتها مم بُاهاث زؼُت لخغائؽ ؤؾاؾُت وطلً للخصىٌ كلى هخائج مغطُت.
 بن البُاهاث الغكمُت لالؾدشلاع كً بلض اإلادللت واإلاصىفت بىاؾؼت بغمجُاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت(الصىع والخغائؽ الغكمُت) ًجب ؤن جدىٌ مغة ؤزغي بلى صُغت عكمُت بلض بحغاء كملُاث الخصخُذ
الهىضسخي كليها ،ليي جصبذ اإلاغئُت الفظائُت اإلاصدخت جخصف بسىا هىضؾُت مالئمت إلصزالها في هـم
اإلاللىماث الجغغافُت وطلً للخصىٌ كلى هخائج كالُت الضكت.
مً زالٌ اللغض الؿابم للخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ومؼاًاها ًخطح ؤن هظه الخلىُاث الجضًضة ؤؾهمذ
بضوع فلاٌ في بخضار زىعة كلمُت واؾلت في كلىم الجغغافُت ومىاهجها وجؼبُلاتها وٍمىً الاؾخفاصة منها في آلاحي:
 جىفغ جلىُاث الاؾدشلاع كً بلض مللىماث خضًثت وشاملت كً الـىاهغ الجغغافُت ،مما ًمىً صاعؽالجغغافُا مً الخصىٌ كلى زغائؽ صكُلت ومغاكبت ألازؼاع البُئُت ،واإلاىاعص الؼبُلُت ،وصعاؾت الخغير في
اؾخسضام ألاعض ،وهظلً جدضًض اإلاىاػم اإلاصابت في الخلىٌ الؼعاكُت وملغفت الـىاهغ الخضعَؿُت وهىق
التربت والصخىع الؿائضة ،واللضًض مً الخؼبُلاث التي ٌؿخفُض منها اإلاجخمم.
 جؼاًض اؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،واحؿاق جؼبُلاتها في وافت اإلاجاالث الجغغافُت ،مً زالٌ حمماإلاللىماث الجغغافُت مً مصاصعها اإلاخباًىت ،ومنها الخغائؽ ،والصىع ،والىخب ،واليلماث اإلاؿمىكت،
والخلاعٍغ ،وبصزاٌ هظه اإلاللىماث وجسؼٍنها في كىاكض بُاهاث حغغافُت ،وجدلُل البُاهاث وبهخاحها في صىعة
بُاهاث بخصائُت ؤو جلاعٍغ ؤو زغائؽ.
أهميت جضمين مدخوى هخب الجغزافيا بمفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة:
للض ؤصبدذ ؤؾالُب حمم البُاهاث واإلاللىماث وجدلُلها وجفؿيرها هي ألاصاة ؤهثر مالءمت في صعاؾت الـىاهغ
الجغغافُت ،بط جغبؽ بين اإلايان والبُاهاث اإلاخلللت به بشيل عكمي ًمىً كً ػغٍلها اؾخيخاج اإلاللىماث بشيل ؤهثر
صكت .للخىصل بلى هخائج صكُلت مخؼىعة ومىاهبت للخؼىع الللمي والخلجي الظي هلل كلم الجغغافُا مً الىصف بلى
الخؼبُم؛ فالجغغافُا جؼىعث مً ؿاهغة الىصف بلى خالت الاؾخلصاء واإلاشاهضة والخدلُل والىشف كً الـاهغاث
الؼبُلُت وؤؾغاع الخُاة البشغٍت ،وخـُذ الجغغافُا بالىثير مً الخغُير والخؼىع في طىء ملؼُاث الللم وجؼىع
خلىٌ اإلالغفت.
مبرراث جضمين هخب الجغزافيا بمفاهيم الخلىياث الجغزافيت
وٍمىً بًجاػ مبرعاث جظمين هخب الجغغافُا بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في مجمىكت مً
الخدضًاث جخمثل في ألاحي (ؾلُض8 ،2016 ،؛ 3؛ الىُالوي56 ،2011 ،؛ طُاف:)146 ،2007 ،
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 سيادة الخدصيل العلمي للطلبت :جىفغ الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة مصاصع مخىىكت للخصىٌ كلى اإلاللىماثالللمُت في مجاٌ الجغغافُا التي حؿاكض كلى صكم اللملُت الخللُمُت واؾخسضام الىؾائؽ اإلاؿمىكت واإلاغئُت
لبلع اإلاىطىكاث الجغغافُت والؼالػٌ والبراهين والهؼاث ألاعطُت واللىاصف وغيرها.
 الخطوراث في املعزفت العلميت والتربويت والخكىولوجيت :وكض صىف اإلاخسصصين الخغيراث والخؼىعاث التيخضزذ في اللالم في نهاًت اللغن اللشغًٍ بلى زىعاث كاإلاُه كضًضة :زىعة اإلالغفت ،زىعة الاجصاالث ،واللىإلات
والثىعة الاحخماكُت والثىعة الصىاكُت؛ وبالخالي ؤصبدذ الخاحت ماؾت بلى جدضًث مدخىي الجغغافُا إلاىاهبت
هظه الخؼىعاث.
 ألاخدار واملشكالث والخطوراث العامليت ومنها( :غؼو الفظاء ،وؿهىع ؤمغاض حضًضة ،واهدشاع اإلاسضعاثومشيلت جلىر البِئت ،وجأول ػبلت ألاوػون ،والخغوب ،واللىف ،والخلىُاث الخضًثت الخاؾب وألاهترهذ).
 ألاخدار واملشكالث والخطوراث الداخليت واملدليت :مثل( :ػٍاصة ملضٌ الىمى الؿياوي ،مشيلت الخصخغ،وهلص الغكلت الؼعاكُت بؿبب الخىؾم اللمغاوي فيها ،ومشيلت ججغٍف التربت الؼعاكُت ،وجضمير الغاباث وكؼم
ألاشجاع).
 جخفم هذه الخلىياث املعاصزة مع ميول الطالب؛ وطلً في اؾخسضام البُاهاث الخاصت باالؾدشلاع كً بلض؛زاصت بطا واهذ هظه البُاهاث كً مىؼلت مللىمت لضي الؼالب.
 حسمذ الخلىياث الجغزافيت املعاصزة باسخخدام ملاًيس رسم صغيرة ،وهظا ًدُذ الفغصت لضعاؾتاللالكاث ؤلاكلُمُت إلاىاػم واؾلت كلى ؾؼذ ألاعض .هما حؿمذ بضعاؾت مىؼلت ؤو بكلُم ملين زالٌ فترة
ػمىُت مدضوصة ،مما ًاصي بلى الىكىف كلى الخغُيراث البُئُت.
ومً مىـىع الضعاؾت الخالُت فةن ؤهمُت جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت بمدخىي هخب الجغغافُا
باإلاغخلت الثاهىٍت ،والاؾخفاصة مً جؼبُلاتها في مسخلف مجاالث الخُاة جخمثل في آلاحي:
 )1مىاهبت الخؼىعاث الللمُت والخىىىلىحُت التي جسضم اإلاجخمم.
 )2الخدىٌ مً الفىغ الخللُضي الؿائض في صعاؾت وجضعَـ الجغغافُا بلى الفىغ الخضًث اللائم كلى الاؾخلصاء
الجغغافي واؾخسضام الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
 )3الخض مً ألاؾالُب الخللُضًت والىصفُت في حللُم وحللم الجغغافُا والاهخلاٌ بلى اإلاجاالث الخؼبُلُت.
 )4جىمي لضي الؼلبت اللضعة كلى اإلاالخـت الضكُلت والخفصُلُت وبشيل زا اإلاالخـت كً كغب.
 )5حؿاكض الؼلبت كلى الاإلاام بلغاءة وجفؿير الصىع الجىٍت واإلاغئُاث الفظائُت.
 )6حؿاكض كلى مغاكاة الفغوق الفغصًت بين اإلاخللمين.
وعغم ما جم اؾخلغاطه مً ؤهمُت هظه الخلىُاث؛ بال ؤن جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة
ً
بمىاهج الجغغافُا في مغاخل الخللُم اللام ألاؾاسخي والثاهىي بالجمهىعٍت الُمىُت ،مدضوص حضا؛ خُث ًلخصغ كلى
بلع الخغائؽ والىماطج وألاشياٌ وبلع الصىع الجىٍت في الىخب اإلاضعؾُت).
ا
زاهيا /الدراساث السابلت:
كلى الغغم مً ؤهمُت جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بال ؤن الضعاؾاث الؿابلت التي ؤحغٍذ
في هظا اإلاجاٌ جىاولذ الخلىُاث الجغغافُت بشيل كام مً خُث ؤهمُتها وجإزيرها في جىمُت مهاعة كغاءة وعؾم الخغائؽ
واللضعة اإلاياهُت والخدصُل الضعاسخي ،صون التره يز كلى جظمين هظه اإلافاهُم بىخب الجغغافُا ،وؾِخم كغض ومىاكشت
الضعاؾاث وألابدار طاث الصلت بالضعاؾت الخالُت بمغاخل الخللُم اللام ومنها ما ًلي:
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هضفذ صعاؾت مدِؿً ( ) 2018بلى مداولت الخلغف كلى الاججاهاث اإلالاصغة في جؼىٍغ مىاهج كلم
الجغغافُت ،واؾخسضمذ الضعاؾت مىهج البدث الخدلُلي مً زالٌ ؤلاكضاص في جيىًٍ اػاع الضعاؾت اللام ومىاكشت
ألاصبُاث اإلاخصلت بمىطىق الضعاؾت ،وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن اؾخسضام الخلىُاث الجغغافُت الخضًثت وىؾائل
حللُمُت مىاؾبت طمً الاججاهاث اإلالاصغة ٌلمل كلى جىفير ؤحىاء حللُمُت غىُت جدىاؾب مم اخخُاحاث الضاعؾين في
مجاٌ الجغغافُت ،وجظُف كىصغ الدشىٍم وؤلازاعة للملُت فهم وصعاؾت الـىاهغ الجغغافُت.
هما هضفذ صعاؾت البيرًجي ( ) 2016بلى جلىٍم مىهج الجغغافُا للصف الثامً في طىء بلع الاججاهاث
اللاإلاُت اإلالاصغة ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ،جمثلذ ؤصاة الضعاؾت في كائمت ببلع ملاًير الاججاهاث
اللاإلاُت إلادخىي منهاج الضاعؾاث الاحخماكُت (الجغغافُا) خُث اشخملذ كلى ( )24ملُاع ،جم جىػَلها كلى مجالين هما:
التربُت الؿياهُت ،اللظاًا اللاإلاُت اإلالاصغة ،جيىهذ كُىت الضاعؾت مً ( )110مللما مً مللمي الجغغافُا للصف
الثامً بمدافـت خمص جم ازخُاعهم بالؼغٍلت اللشىائُت ،هما جم ازخُاع مدخىي هخاب الضاعؾاث الاحخماكُت
للصف الثامً التي زظلذ للملُت الخدلُل ،وؤؿهغث الىخائج جظمين الاججاهاث اللاإلاُت اإلالاصغة بيؿبت ملبىلت
بمىهج الضعاؾاث الاحخماكُت كُىت الخدلُل.
بِىما اؾتهضفذ صعاؾت غاػي ( )2016الخلغف كلى فلالُت جىؿُف هـم اإلاللىماث الجغغافُت لخضعَـ
الجغغافُا في جىمُت بلع مهاعاث كملُاث الللم لضي ػالب الصف ألاوٌ الثاهىي ،وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً ()60
ػالب وػالبت مً ػلبت الصف ألاوٌ الثاهىي اهلؿمذ بلى مجمىكخين :ججغٍبُت وطابؼت ،وجم جضعَـ الىخضة اإلالضة
باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت للمجمىكت الخجغٍبُت بِىما صعؾذ اإلاجمىكت الظابؼت هفـ الىخضة بالؼغٍلت
اإلالخاصة ،وجىصلذ هخائج الضعاؾت بلى وحىص فغوق طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي  0605بين ؤصاء اإلاجمىكخين
الخجغٍبُت والظابؼت في الخؼبُم البلضي الزخباع مهاعاث كملُاث الللم لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
وهضفذ صعاؾت الغفاعي ( )2015الضعاؾت بلى ملغفت ؤزغ اؾخسضام مغئُاث الاؾدشلاع كً بلض في جضعَـ
الىخضة الؿابلت (اللالم اللغبي واللالم ؤلاؾالمي) كلى جىمُت مهاعة كغاءة الخغٍؼت والخدصُل الضعاسخي لضي ػالباث
الصف الثاوي مخىؾؽ ،ولخدلُم ؤهضاف الضعاؾت جم بكضاص ازخباع مهاعة كغاءة الخغائؽ ،ازخباع جدصُلي ،وػبلذ
الضعاؾت كلى ( )٨٤ػالبت بمضًىت ًيبم الؿلىصًت ،وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤزغ اؾخسضام مغئُاث الاؾدشلاع كً بلض كلى
جىمُت مهاعة كغاءة الخغٍؼت ،وكلى جدصُل الؼالباث كىض مؿخىي ( )0605لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
واؾتهضفذ صعاؾت الخىباث ( ) 2014جؼىٍغ وخضة حللُمُت مً هخاب الجغغافُت للصف اللاشغ ألاؾاسخي في
طىء هـم اإلاللىماث الجغغافُت وازخباع ازغها في جدصُل الؼلبت واججاهاتهم هدىها ،ولخدلُم هضف الضعاؾت جم
بكضاص ؤصواث الضعاؾت اإلاخمثلت في زغائؽ عكمُت في بغمجُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،وازخباع جدصُلي ،وملُاؽ
اججاه ،وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً ( )112ػالب وػالبت مً ػلبت الصف اللاشغ ألاؾاسخي في مضاعؽ لىاء اليىعة
الخابلت إلادافـت اعبض ،وؤؿهغث هخائج الضعاؾت وحىص ازغ للىخضة الخللُمُت اإلاؼىعة في طىء هـم اإلاللىماث الجغغافُت
في جدصُل الؼ لبت لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت ،وجدؿً اججاهاث الؼلبت هدى هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،وكضم وحىص
فغوق طاث صاللت بخصائُت حلؼي ألزغ الجيـ في الاججاهاث.
ؤما صعاؾت ( komlenovic)2013فهضفذ بلى الخلغف كلى اؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت بمضاعؽ
الخللُم الثاهىي في صغبُا ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي وجمثلذ ؤصاة الضعاؾت في اؾخبُان ؤعاء الؼلبت ،وجيىهذ
كُىت الضعاؾت مً ( )126ػالبا مً اإلاضاعؽ الثاهىٍت اإلاهىُت ًخللمىن الجغغافُا همىطىق بلؼامي في اإلاضاعؽ الصغبُت،
وجىصلذ هخائج الضعاؾت بلى ؤن جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث الجضًضة ال حؿخسضم بما فُه الىفاًت في اإلاضاعؽ
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الثاهىٍت في صغبُا .خُث ًخم الخللم في الغالب مً زالٌ بللاء اإلاداطغاث ،ومً بين اللضًض مً جىىىلىحُاث الاجصاٌ
اإلالغوطت التي ًمىً اؾخسضامها في الخضعَـ ازخاع غالبُه الؼالب هـم اإلاللىماث الجغغافُت ألنها خؿب آعاءهم
حؿاهم بشيل هبير في جؼىٍغ مهاعاث عؾم الخغائؽ.
وهضفذ صعاؾت الخؼاب ( )2011بلى جلىٍم مىهج الجغغافُا بالصف ألاوٌ الثاهىي بجمهىعٍت مصغ اللغبُت في
طىء كائمت مفاهُم هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ،وجمثلذ ؤصاة الضعاؾت في كائمت
بمفاهُم هـم اإلاللىماث الجغغافُت التي ًيبغي جظمُنها بمىهج الصف ألاوٌ الثاهىي ،وجىصلذ الضعاؾت بلى جضوي
جظمين مفاهُم هـم اإلاللىماث الجغغافُت بمىهج الصف ألاوٌ الثاهىي ،وؤوصذ الضاعؾت بظغوعة جؼىٍغ مىاهج
الجغغافُا في طىء الخلىُاث الجغغافُت الخضًثت.
بِىما هضفذ صعاؾت (مصلح )2010 ،بلى جلىٍم مىهج الجغغافُا للمغخلت ألاؾاؾُت الللُا ،واؾخسضمذ اإلاىهج
الىصفي الخدلُلي ،وجمثلذ ؤصاة الضعاؾت في كائمت ملاًير الاججاهاث اللاإلاُت إلادخىي مىهج الجغغافُا خُث اشخملذ
كلى( )37ملُاعا جىػكذ كلي زالر مجاالث وهي (التربُت الؿياهُت ،هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،اللظاًا اللاإلاُت
اإلالاصغة ) ،وجىصلذ هخائج الضعاؾت بلى طلف وؿبت جىافغ ملاًير الاججاهاث اللاإلاُت في مدخىي منهاج الجغغافُا في
التربُت الؿياهُت واللظاًا اإلالاصغة ،واولضامها في هـم اإلاللىماث الجغغافُت .وؤوصذ الضعاؾت بلى طغوعة جؼىٍغ
مدخىي مىهج الجغغافُا وفم الاججاهاث اللاإلاُت.
واؾتهضفذ صعاؾت ( ،Demirci )2009بلى الخلغف كلى هُفُت حلامل اإلاضعؾين مم الخىىىلىحُا الخضًثت
واججاهاث مللمي الجغغافُا هدى جىىىلىحُا هـم اإلاللىماث الجغغافُت في جضعَـ الجغغافُا بالخللُم الثاهىي في جغهُا،
واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج اإلاؿحي وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً ( )200مضعؾت زاهىٍت زاصه جلم في ( )33ملاػلت
مىفصلت ،وجىصلذ هخائج الضعاؾت بلى ؤن اإلالغفت بىـم اإلاللىماث الجغغافُت واؾخسضامها في صعوؽ الجغغافُا مً كبل
اإلاللمين طئُلت ،وؤن ؤهثر مً هصف اإلاللمين كُىت الضعاؾت ( )% 66لم ًىً لضًه فهم صكُم لخلىُت هـم اإلاللىماث
الجغغافُت ( ،)GISوال ٌلغفىن هُف ًمىً اؾخسضامها في صعوؽ الجغغافُا .غير ؤن اججاهاث اإلاللمين واهذ بًجابُه
ججاهها ،وملـم اإلاللمين ٌلخلض ؤن جلىُت ( )GISؤصاه حللُمُت فلالت للضعوؽ الجغغافُت.
حعليب على الدراساث السابلت:
جىىكذ الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ الخلىُاث الجغغافُت في اإلاغاخل الخللُمُت اإلاسخلفت ما بين اإلاغخلت
ألاؾاؾُت والثاهىٍت .هما جباًيذ ؤماهً بحغائها ،وَشير هظا الخىىق بلى طغوعة الاهخمام بالخلىُاث الجغغافُت التي صكذ
بليها اإلاىـماث التربىٍت إلاىاهبت الخغيراث والخؼىعاث اللصغٍت وجؼىٍغ مىاهج الجغغافُا في طىئها .وٍمىً ببغاػ ؤهم
اإلاالخـاث كلى الضعاؾاث الؿابلت فُما ًلي:
للض ؾاهمذ جلً الضعاؾاث الؿابلت في جإهُض مضي اللصىع وهضعة الضعاؾاث والبدىر التربىٍت اإلاهخمت
بماصة الجغغافُا للمغخلت الثاهىٍت ؾىاء كلى اإلاؿخىي اللىمي ؤو اإلادلي ،وزاصت في مجاٌ جظمين مفاهُم الخلىُاث
الجغغافُت بىخب الجغغافُا ،وهظا ما ًاهضه الىاكم التربىي ،مما ًجلل الخاحت ملخت لخىحُه الجهىص بلى مؼٍض مً
البدث والضعاؾت في هظا اإلاجاٌ.
جسخلف الضعاؾت الخالُت كً الضعاؾاث الؿابلت في اهخمامها بخظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة
بىخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت ،وهظا ما ًميز الضعاؾت الخالُت كً الضعاؾاث الؿابلت التي اهخمذ بالخلىُاث
الجغغافُت بشيل كام مً خُث ؤهمُتها وجإزيرها في جىمُت مهاعة كغاءة وعؾم الخغائؽ واللضعة اإلاياهُت والخدصُل
الضعاسخي صون الترهيز كلى جظمين مفا هُم هظه الخلىُاث بىخب الجغغافُا للمغخلت الثاهىٍت.
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كلى الغغم مً هضعة البدىر والضعاؾاث الؿابلت في هظا اإلاجاٌ بال ؤن الباخث كض اؾخفاص مً جلً البدىر
والضعاؾاث الؿابلت في جدضًض مىطىق الضعاؾت ،وصُاغت الاػاع الىـغي ،وبكضاص ؤصاة الضعاؾت وآلُت الخدلُل
ومىهجُت البدث وفي ػغٍلت جدلُل هخائج الضعاؾت وجفؿيرها ،والخلغف كلى بلع اإلاغاحم اإلاخلللت بمىطىق الضعاؾت
الخالُت.

 -3مىهجيت وإجزاءاث الدراست:

ُ
لخدلُم ؤهضاف الضعاؾت ؤجبلذ ؤلاحغاءاث الخالُت:
ا
أول :مىهج الدراست :اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي مً زالٌ ؤؾلىب جدلُل اإلادخىي ليىهه ؤوؿب
اإلاىاهج وؤهثرها مالئمت لخدلُم ؤهضاف الضعاؾت للخلغف كلى واكم جظمين مدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت
إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
ا
زاهيا :مجخمع وعيىت الدراستّ :
جيىن مجخمم الضعاؾت وكُىتها مً هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت ،وكضصها
زالزت هخب ،ول هخاب كباعة كً حؼؤًً (الجؼء ألاوٌ والثاوي) ،وكض بلغ مجمىق وخضاث هظه الىخب ( )18وخضة ،هما
ًىضخها الجضوٌ الخالي:
جدول (ً )2وضح مجخمع الدراست وعيىتها خسب ألاجشاء والوخداث
مجموع
وخداث الكخاب بالجشء ألاول
وخداث الكخاب بالجشء الثاوي
الكخاب
الوخداث
الىخضة الغابلت :اإلاىار واإلاُاه.
الىخضة ألاولى :ؤلاوؿان والفظاء.
حغغافُت
الىخضة الثاهُت :ؤلاوؿان وجمثُل مجاله
الىخضة الخامؿت :ؤلاوؿان وصًىامُت ألاعض.
ؤلاوؿان
6
الجغغافي.
والبِئت للصف
الىخضة الؿاصؾت :ؤلاوؿان وؤهـمت البِئت
الىخضة الثالثت :ؤلاوؿان ًمثل مجاله
ألاوٌ الثاهىي
الىبري.
الجغغافي.
الىخضة ألاولى :ؤلاوؿان الُمجي وبُئخه الىخضة الغابلت :الجغغافُا الؼبُلُت للىػً
اللغبي.
الؼبُلُت
حغغافُت
الىخضة الخامؿت :ؾيان الىػً اللغبي
الىخضة الثاهُت :الؿيان والخىمُت
الُمً والىػً
6
ومىاعصهم الاكخصاصًت.
الاحخماكُت في الُمً
اللغبي للصف
الثاوي الثاهىي
الىخضة الؿاصؾت :مشىالث وكظاًا
الىخضة الثالثت :مىاعص الُمً الاكخصاصًت
ملاصغة في الىػً اللغبي.
الىخضة ألاولى :جىـُم اإلاجاٌ الجغغافي
الىخضة الغابلت :اإلاىاصالث والاجصاالث.
لللالم اإلالاصغ.
حغغافُت
الىخضة الخامؿت :الخباصٌ الخجاعي
اللالم اإلالاصغ الىخضة الثاهُت :الخىخالث الاكخصاصًت في
6
والؿُاحي في اإلاجاٌ اللالمي
اللالم اإلاخلضم.
للصف الثالث
الثاهىي
الىخضة الؿاصؾت :مشىالث كاإلاُت
الىخضة الثالثت :جىخالث ومىـماث اللالم
ملاصغة.
الىامي.
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ا
زالثا :إعداد أداة الدراست :جم بكضاص كائمت بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها
ً
بمدخىي هخب الجغغافُا للمغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت لدؿخسضم ملُاعا في الخدلُل ،وفم الخؼىاث الخالُت:
الهدف مً اللائمت :الىشف كً مضي جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بمدخىي هخب الجغغافُا
باإلاغخلت الثاهىٍت في طىئها.
مصادر اشخلاق اللائمت :اشخلذ اللائمت مً زالٌ مغاحلت الىخب والبدىر والضعاؾاث الؿابلت التي اهخمذ
بالخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،والىخب الللمُت في مجاٌ الاؾدشلاع كً بلض ،وهـم اإلاللىماث الجغغافُت.
اللائمت في صورتها ألاوليت :جم وطم اللائمت في صىعتها ألاولُت في طىء الخؼىاث الؿابلت ،وكض جظمىذ ()38
مفهىما مىػكت كلى مجالين عئِؿين (الاؾدشلاع كً بلض ،هـم اإلاللىماث الجغغافُت).
صدق اللائمت :جم الخإهض مً صضق اللائمت مً زالٌ كغطها كلى ؾبلت مً اإلادىمين اإلاخسصصين في اإلاىاهج وػغق
الخضعَـ ،والجغغافُا الؼبُلُت ،وطلً بهضف ببضاء آعائهم خىٌ مضي ؤهمُتها ومىاؾبتها ،وهظلً ؤلاطافت والخظف،
وكض ؤحمم غالبُت اإلادىمين كلى ؤهمُت هظه اإلافاهُم إلادخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت مم ببضاء بلظهم كضص
مً اإلاالخـاث التي ؤزظث بلين الاكخباع كىض وطم اللائمت في صىعتها النهائُت .وفي طىء الخلضًالث وؤلاطافت التي
اكترخها اإلادىمىن ؤصبدذ كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة حاهؼة في صىعتها النهائُت ،ميىهت مً ()36
ً
مفهىما مىػكت كلى مجالين عئِؿُين هما :الاؾدشلاع كً بلض ،وَشخمل كلى ( )23مفهىما ،وهـم اإلاللىماث
الجغغافُت ،وَشمل كلى ( )13مفهىما.
زباث أداة الخدليل :اؾخسضمذ الضعاؾت (الثباث كبر الؼمً) للخإهض مً زباث ؤصاة الخدلُل؛ خُث كام الباخث
بلملُتي الخدلُل إلادخىي هخب الجغغافُا (كُىت الخدلُل) بفاعق ػمجي كضعه زالزت ؤؾابُم ،وجم خؿاب وؿبت الاجفاق
بين كملُتي الخدلُل ألاولى والثاهُت فياهذ الىخائج هما ًبُنها الجضوٌ الخالي:
جدول ركم ( )2وسبت الاجفاق (زباث الخدليل) بين عمليتي الخدليل ألاولى والثاهيت
الخكزاراث معامل الاجفاق
جكزاراث
جكزاراث
موضوع الخدليل
الزكم
(الثباث)
الخدليل ألاول الخدليل الثاوي املخفم عليها
هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي
95.8
46
46
48
.1
هخاب الصف الثاوي الثاهىي
0
0
0
0
.2
هخاب الصف الثالث الثاهىي
87.5
7
7
8
.3
94.6
53
53
56
إلاجمالي
ًالخف مً الجضوٌ الؿابم عكم ( )2ؤن وؿب ملامل الثباث جغاوخذ ما بين ( )9568 – 8765باليؿبت ليل
هخاب كلى خضه ،في خين ًالخف مً الجضوٌ هفؿه ؤن وؿبت الثباث اليلُت للىخب الثالزت بلغذ ( )9466مما ٌشير بلى
زباث كملُت الخدلُل.
ا
رابعا :إجزاءاث عمليت الخدليل:
بلض بكضاص كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في صىعتها النهائُت ،والخإهض مً صضكها وزباتها،
اؾخسضمذ في جدلُل مدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت وفم الخؼىاث الخالُت:
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-1
-2
-3

-4

-5
-

جددًد الهدف مً الخدليل :اؾتهضفذ كملُت الخدلُل الخىم كلى مدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت
مً خُث مضي جظمُنها إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
جددًد فئاث الخدليل :شملذ فئاث الخدلُل مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي جظمىتها اللائمت
اإلالضة لظلً وكضصها ( )36مفهىما.
جددًد وخداث الخدليل :جم اؾخسضام الفلغة وىخضة لخدلُل مدخىي هخب الجغغافُا ،خُث جم جلؿُم ول
صفدت مً صفداث الىخاب بلى كضص مً الفلغاث بدُث حشمل ول فلغة ؤو كضص مً الفلغاث الصغيرة كلى
فىغة واخضة.
وضع اسخمارة الخدليل :ختى ًخمىً الباخث مً كملُت الخدلُل كام بةكضاص اؾخماعة جدلُل مدخىي ،وطلً
بخدىٍل كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بلى اؾخماعة جدلُل ميىهت مً زمؿت ؤكمضة (اإلافهىم،
جىغاع الفلغة التي جخظمً اإلافهىم ،اإلاجمىق ،اليؿبت ،مالخـاث) ،ومً زم جفغَم البُاهاث وحضولتها وجدلُلها
بخصائُا.
خطواث عمليت الخدليل:
وكض مغث كملُت الخدلُل بالخؼىاث الخالُت:
جم اؾدبلاص صفداث اللىىان واإلالضماث والفهاعؽ وكىاوًٍ الفصىٌ واإلاغاحم.
جدضًض الصفداث التي شملتها كملُت جدلُل اإلادخىي.
جلؿُم ول صفدت مً الصفداث التي جم جدضًضها بلى كضص مً الفلغاث ،بدُث حشمل ول فلغة ؤو كضص مً
الفلغاث الصغيرة فىغة واخضة.
جدضًض الفلغاث التي جظمىذ مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة الىاعصة في ؤصاة الخدلُل.

ا
خامسا :ألاساليب إلاخصائيت:
جم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخصائُت الخالُت:
ؤ -الخكزاراث :جم اؾخسال مجمىق الخىغاعاث للفلغاث التي جىاولذ مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
ب -اليسب املئويت :جم خؿاب اليؿبت اإلائىٍت لخىغاع الفلغاث التي جىاولذ مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت
اإلالاصغة.
ج -معادلت ( :)itsloHجم اؾخسضام هظه اإلالاصلت لخؿاب وؿبت الاجفاق بين الخدلُلين ألاوٌ والثاوي الؾخماعة
جدلُل هخب الجغغافُا (كُىت الضعاؾت).

 -4هخائج الدراست وجفسيرها:
الىخائج املخعللت بالسؤال ألاول :لإلحابت كً الؿااٌ ألاوٌ مً ؤؾئلت الضعاؾت وهصه "ما مفاهُم الخلىُاث
الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت؟" جم الاػالق
كلي ألاصبُاث التربىٍت والىخب واإلاغاحم والضعاؾاث الؿابلت طاث الصلت بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وجم
بكضاص كائمت بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ميىهت مً مجالين عئِؿُين هما( :الاؾدشلاع كً بلض -هـم
اإلاللىماث الجغغافُت) .زم كغطذ اللائمت كلي مجمىكت مً اإلادىمين ؤؾاجظة مسخصين في اإلاىاهج وػغق الخضعَـ
والجغغافُا الؼبُلُت؛ وطلً إلبضاء مالخـاتهم وآعائهم ،وبظلً زغحذ كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة
بصىعتها النهائُت كلى الىدى اإلابين في الجضوٌ الخالي:
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جدول ركم ()3مفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة التي ًيبغي جضمينها بمدخوى هخب الجغزافيا باملزخلت
الثاهويت بالجمهوريت اليمىيت
املفاهيم الفزعيت
املجال الزئيس ي
ماهُت الاؾدشلاع كً بلض -ؤهمُت الاؾدشلاع كً بلض -ميىهاث الاؾدشلاع كً بلض -ألاشلت
الىهغومغىاػِؿُت -الخصىٍغ الجىي -الخصىٍغ الفظائي -الصىع الجىٍت -ؤهىاق الصىع الجىٍت-
اللىامل اإلاازغة كلى الصىع الجىٍت -اإلاىصاث الجىٍت -ألاكماع الصىاكُت -اإلاغهباث الفظائُت-
أول :الاسدشعار
اإلايىن الفظائي – اإلاؿدشلغاث -اإلاىصاث الفظائُت -مدؼت ؤلاعؾاٌ الفظائُت -مدؼاث
عً بعد
الاؾخلباٌ ألاعطُت -اإلاغئُاث الفظائُت (الصىع الفظائُت) -ؤهىاق الصىع الفظائُت -جؼبُلاث
الاؾدشلاع كً بلض -جفؿير وجدلُل الصىع الجىٍت واإلاغئُاث الفظائُت -بغامج الاؾدشلاع كً بلض-
اإلاىصاث ألاعطُت.
ماهُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت -ؤهمُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت -وؿائف هـم اإلاللىماث
زاهيا :هظم
الجغغافُت -اإلايىهاث اإلااصًت (ألاحهؼة) -بغمجُاث هـم اإلاللىماث -مصاصع البُاهاث -البُاهاث
املعلوماث
اإلاياهُت – البُاهاث الىصفُت -جسؼًٍ البُاهاث -كىاكض البُاهاث الجغغافُت -هـام جدضًض اإلاىاكم
الجغزافيت
اللاإلاُت -ؤلاخضازُاث الجغغافُت -جؼبُلاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت.
الىخائج املخعللت بالسؤال الثاوي:
لإلحابت كً الؿااٌ الثاوي مً ؤؾئلت الضعاؾت وهصه "ما واكم جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة
بمدخىي هخب الجغغافُا الخالُت للمغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت"؟ جم جدلُل هخب الجغغافُا (كُىت الضعاؾت)،
وجدضًض الفلغاث التي جىاولذ مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وخؿاب جىغاعها ووؿبتها اإلائىٍت للىكىف كلى
واكم جظ مين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بىخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت كلى الىدى الخالي:
جدول ( )4عدد الفلزاث املخضمىت ملفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة وجكزارها ووسبتها بكخب الجغزافيا
للمزخلت الثاهويت
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اول :مفاهيم الاسدشعار
عً بعد
ماهيت الاسدشعار
أهميت الاسدشعار
مكوهاث الاسدشعار
ألاشعت
الكهزومغىاطيسيت
الخصويز الجوي
الخصويز الفضائي
الصور الجويت
أهواع الصور الجويت
العوامل املؤززة على
الصور الجويت
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هخاب الصف الثاوي الثاهوي هخاب الصف الثالث الثاهوي
هخاب الصف ألاول الثاهوي
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت
الكليت
الكليت
0
0
0
0
0
0
%2,2
%2,4
1
0
0
0
0
0
0
%2,2
%2,4
1
0
0
0
0
0
0
%2,2
%2,4
1
1

%2,4

%2,2

0

0

0

0

0

0

1
1
2
2

%2,4
%2,4
%4,9
%4,9

%2,2
%2,2
%4,3
%4,3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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م
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

هخاب الصف الثاوي الثاهوي هخاب الصف الثالث الثاهوي
هخاب الصف ألاول الثاهوي
اول :مفاهيم الاسدشعار
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزاراث
عً بعد
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت
الكليت
الكليت
0
0
0
0
0
0
0
0
0
املىصاث الجويت
%6,5
%60
3
0
0
0
%19,6
%22
9
ألاكمار الصىاعيت
%4,3
%40
2
0
0
0
%6,5
%7,3
3
املزهباث الفضائيت
0
0
0
0
0
0
%2,22 %2,4
1
املكون الفضائي
0
0
0
0
0
0
%4,3
%4,9
2
املسدشعزاث
0
0
0
0
0
0
املىصاث الفضائيت
0
0
0
0
0
0
%4,3
%4,9
2
مدطت إلارسال الفضائيت
مدطاث الاسخلبال
0
0
0
0
0
0
%4,3
%4,9
2
ألارضيت
0
0
0
0
0
0
%15,2
%18
7
املزئياث الفضائيت.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
أهواع الصور الفضائيت
0
0
0
0
0
0
0
0
0
املىصاث ألارضيت
جدليل الصور الجويت
0
0
0
0
0
0
0
0
0
والفضائيت
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بزامج الاسدشعار
00
0
0
0
0
%10,9
%13
5
جطبيلاث الاسدشعار
%10,7
100
5
0
0
0
%89,1
100
41
املجموع
زاهيا :مجال جلىيت هظم املعلوماث الجغزافيت
ماهيت هظم املعلوماث
0
0
0
0
0
0
0
0
0
الجغزافيت.
أهميت هظم املعلوماث
الجغزافيت.
وظائف هظم املعلوماث
الجغزافيت.
املكوهاث املادًت
(ألاجهشة).
بزمجياث هظم املعلوماث.
مصادر البياهاث.
البياهاث املكاهيت.
البياهاث الوصفيت.
جخشيً البياهاث.
كواعد البياهاث
الجغزافيت.
هظام جددًد املواكع.
إلاخدازياث الجغزافيت.
جطبيلاث هظم املعلوماث

املىصوري ،عارف مدمد علي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

%20

%2,8

0

0

0

2

100

%4,3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1

%20

%2,8

0

0

0

0

0

0

1
2
0

%20
%40
0

%2,8
%4,3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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م

اول :مفاهيم الاسدشعار
عً بعد
الجغزافيت.
املجموع
املجموع الكلي للفلزاث

هخاب الصف الثاوي الثاهوي هخاب الصف الثالث الثاهوي
هخاب الصف ألاول الثاهوي
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت
الكليت
الكليت
5
46

100
86,8

%10,9
100

0
0

0
0

0
0

2
7

100
13,2

%4,3
100

ًالخف مً الجضوٌ عكم ( )4بإن مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في اإلاجاٌ ألاوٌ( :جلىُت الاؾدشلاع
كً بلض) ،والتي جم جظمُنها في هخب الجغغافُا لصفىف اإلاغخلت الثاهىٍت كض بلغ ( )16مفهىما بىاكم ؾخت وؤعبلين
ً
جىغاعا ،وكض جباًيذ صعحت جظمين هظه اإلافاهُم ،خُث عهؼث كلى مفاهُم مدضصة وؤهملذ ؤزغي .وٍالخف ؤن ؤهثر
ً
اإلافاهُم جىغاعا في هظا اإلاجاٌ مفهىم "ألاكماع الصىاكُت والتي بلغ ( )9جىغاعاث في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي بيؿبت
( ،)%1966و( )3جىغاعاث في هخاب الصف الثالث الثاهىي بيؿبت ( ،)%665بِىما لم ًخم ؤلاشاعة بلُه في هخاب الصف
الثاوي الثاهىي ،هظلً اخخل مفهىم اإلاغئُاث الفظائُت (الصىع الفظائُت) اإلاغجبت الثاهُت في هخاب الصف ألاوٌ
الثاهىي بىاكم ( )7جىغاعاث بيؿبت ( ،)%1562بِىما لم ًخم ؤلاشاعة لهظا اإلافهىم في هخابي الصف الثاوي والثالث
الثاهىي ،زم ًإحي مفهىم اإلاغهباث الفظائُت في اإلاغجبت الثالثت بىاكم ( )3جىغاعاث في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي بيؿبت
( ،)%665وجىغاعًٍ في هخاب الصف الثالث الثاهىي بيؿبت ( ،)%463بِىما لم ًخم ؤلاشاعة بلى هظا اإلافهىم في هخاب
الصف الثاوي الثاهىي ،وجغاوخذ بلُت اإلافاهُم في هظا اإلاجاٌ بين جىغاعا واخضا وجىغاعًٍ فلؽ بيؿبت جغاوخذ بين
( )%463 – 262في بلُت هخابي الجغغافُا بالصف ألاوٌ والثالث الثاهىي.
وكلى الغغم مً جىاوٌ هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت لؿخت كشغ مفهىما في مجاٌ (جلىُت الاؾدشلاع كً
بلض) ،بال ؤنها ؤغفلذ ؾبلت مفاهُم مهمت وطغوعٍت لم ًخم الخؼغق بليها ،وهظه اإلافاهُم هي" :اللىامل اإلاازغة كلى
الصىع الجىٍت ،اإلاىصاث الجىٍت ،اإلاىصاث الفظائُت ،ؤهىاق الصىع الفظائُت ،اإلاىصاث ألاعطُت ،جفؿير وجدلُل
الصىع الجىٍت واإلاغئُاث الفظائُت ،بغامج الاؾدشلاع" .وعبما ًفؿغ طلً بؿبب اكخلاص اإلالىُين بخصمُم هخب
الجغغافُا بإن بصعاج مثل هظه اإلافاهُم ًخؼلب بلى ؤلامياهُاث الخىىىلىحُت والىؾائؽ الخلىُت الخضًثت التي جياص جيىن
مىلضمت وغير مخاخت كلى مؿخىي مضاعؽ الخللُم اللام بالجمهىعٍت الُمىُت ،وجخفم هظه الىدُجت مم هخائج بلع
الضعاؾاث الؿابلت التي ؤشاعث بلى جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت والاججاهاث اإلالاصغة بيؿب ملبىلت بىخب
الجغغافُا مثل صعاؾت (البيرًجي.)2016 ،
وٍالخف مً الجضوٌ عكم ( ) 4بإن مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في اإلاجاٌ الثاوي( :جلىُت هـم
اإلاللىماث الجغغافُت) ،والتي جم جظمُنها في هخب الجغغافُا لصفىف اإلاغخلت الثاهىٍت كض بلغ ( )4مفاهُم بىاكم ؾبلت
ً
جىغاعاث ،وؤن ؤهثر اإلافاهُم جىغاعا في هظا اإلاجاٌ هى مفهىم اإلايىهاث اإلااصًت "ألاحهؼة" ،والظي بلغ جىغاعًٍ في هخاب
ً
الصف الثالث الثاهىي بيؿبت ( )%463وجىغاعا واخضا في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي بيؿبت ( ،)%268زم ًإحي مفهىم
ؤلاخضازُاث الجغغافُت في اإلاغجبت الثاهُت بىاكم جىغاعًٍ في هخاب الجغغافُا للصف ألاوٌ الثاهىي بيؿبت ( ،)%463بِىما
لم ًخم ؤلاشاعة بلى هظا اإلافهىم في هخابي الصف الثاوي والثالث الثاهىي ،زم ًإحي مفهىمي كىاكض البُاهاث الجغغافُت،
وهـام جدضًض اإلاىاكم بىاكم جىغاعا واخض وبيؿبت ( )%268ليل منهما في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي ولم ًخم ؤلاشاعة
لهظًً اإلافهىمين في هخابي الصف الثاوي والثالث الثاهىي.
هما ًالخف جضوي جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بىخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت في مجاٌ
جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،بل جياص جيىن مىلضمت فلض ججاهلذ حؿلت مفاهُم ؤؾاؾُت ومهمت لم ًخم الخؼغق
املىصوري ،عارف مدمد علي
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بليها وهظه اإلافاهُم هي" :ماهُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،ؤهمُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،وؿائف هـم اإلاللىماث
الجغغافُت ،بغمجُاث هـم اإلاللىماث ،مصاصع البُاهاث ،البُاهاث اإلاياهُت ،البُاهاث الىصفُت ،جسؼًٍ البُاهاث،
جؼبُلاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت" .وعبما ًفؿغ طلً وىنها مً اإلافاهُم الخضًثت وجدخاج بلى جىىىلىحُا وؤحهؼة
مخؼىعة خضًثت ؛ ألن مثل هظه الخلىُت جدخاج بلى جىافغ بمياهُاث وججهيزاث ماصًت وبشغٍت ًصلب جىفيرها في ؿل
الـغوف الغاهىت ،وجخفم هظه الىدُجت مم بلع هخائج الضعاؾاث الؿابلت التي ؤشاعث بلى جضوي جظمين مفاهُم هـم
اإلاللىماث الجغغافُت بىخب الجغغافُا هما في صعاؾت (الخؼاب2011 ،؛ مصلح.)2010 ،
وإلحماٌ هخائج الخدلُل جم خؿاب الخىغاعاث واليؿب اإلائىٍت إلاضي جظمين هخب الجغغافُا -كُىت الخدلُل -
إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ليل مجاٌ كلى خضة وللمجالين مجخملين كلى الىدى الخالي:
جدول ركم ( )5الخكزاراث واليسب املئويت ملدى جضمين هخب الجغزافيا عيىت الخدليل ملفاهيم الخلىياث
الجغزافيت املعاصزة لكل مجال على خدة وللمجالث مجخمعت.
املجالث
الاسدشعار
عً بعد
هظم
املعلوماث
الجغزافيت
املجموع

هخاب الصف الثاوي زاهوي
هخاب الصف ألاول زاهوي
اليسبت
اليسبت
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت
الكليت

هخاب الصف الثالث زاهوي
اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت

املجموع
الخكزار

اليسبت

41

89,1

77,4

0

0

0

5

71,4

9,4

46

86,8

5

10,9

9,4

0

0

0

2

28,6

3,8

7

13,2

46

100

86,8

0

0

0

7

100

13,2

53

100

ًالخف مً الجضوٌ الؿابم عكم ( )5ؤن جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بمجاٌ الاؾدشلاع كً
بلض اخخلذ اإلاغجبت ألاولى خُث بلغ جىغاعاتها ( )46جىغاعا وبيؿبت ( ،)% 8668زم ًإحي جظمين مفاهُم جلىُت هـم
اإلاللىماث الجغغافُت في اإلاغجبت الثاهُت خُث بلغ جىغاعاتها ( )7وبيؿبت (.)1362%
هما ًالخف مً الجضوٌ عكم ( )5ؤن صعحت جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة كض جفاوجذ مً
هخاب آلزغ؛ خُث ًالخف ؤن وؿبت جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بلغذ في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي
( ،)%8668وٍمىً ؤن ّ
ًفؿغ طلً بيىن الىخضة ألاولى مً هخاب الجغغافُا للصف ألاوٌ الثاهىي حاءث بلىىان
"ؤلاوؿان والفظاء" جظمىذ بلع الضعوؽ مثل :الضعؽ ألاوٌ الظي حاء بلىىان ؤلاوؿان واهدشاف الفظاء مما
ؾاكض كلى جظمين بلع مفاهُم الاؾدشلاع كً بلض ،ؤما بلُت صعوؽ الىخضة فخىاولذ اإلاجمىكت الشمؿُت ،وخغهت
ألاعض وؤبلاصها ،وؤلاخضازُاث واإلاىاكُذ .هظلً الىخضة الثاهُت بلىىان "ؤلاوؿان وجمثُل مجاله الجغغافي" حاء الضعؽ
ألاوٌ بلىىان الاؾدشلاع كً بلض ألامغ الظي ؾاكض كلى جظمين بلع مفاهُم الاؾدشلاع كً بلض.
وكض ٌلؼي طلً بلى ػبُلت الخؼىغ اللغٍظت إلاىاهج الجغغافُا ،خُث جغؾم مثل هظه الخؼىغ اللغٍظت
إلاالفي الىخب اإلاضعؾُت ما ًجب ؤن ًخظمىه ول هخاب مً الىخب الثالزت كُىت الضعاؾت مً مفاهُم الخلىُاث
الجغغافُت ،هما ًمىً ؤن ٌلؼي طلً بلى بصعان اللائمين كلى جإلُف هظه الىخب اإلاضعؾُت طغوعة جظمين ؤهبر كضص
ً
ممىً مً مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي جدضًضا بؿبب اطؼغاع الؼلبت الزخُاع
مؿاع الخللُم الللمي ؤو ألاصبي نهاًت الصف ألاوٌ الثاهىي مباشغة.
وٍإحي هخاب الجغغافُا للصف الثالث الثاهىي في اإلاغجبت الثاهُت بيؿبت ( ،)%1362وهي وؿبت طلُفت حضا،
وكلى الغغم مً مىطىكاث الىخاب التي جخظمً اللضًض مً الىخضاث والضعوؽ التي جىحي بخظمين مفاهُم الخلىُاث
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الجغغافُت اإلالاصغة بال ؤن الىخاب واص ًسلى جماما مً هظه اإلافاهُم وكض ًغحم الؿبب في طلً بلى الىم الىبير وهثافت
اإلاللىماث في مدخىي اإلاىهج الخالي ؾاهم بشيل هبير في كضم جىفغ مفاهُم جلىُاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت بمدخىي
هخاب الجغغافُا بالصف الثالث الثاهىي.
هما ًالخف مً الجضوٌ هفؿه عكم ( )5كضم جظمين هخاب الصف الثاوي الثاهىي ألي مفهىم مً مفاهُم
الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وكض ٌلىص الؿبب في طلً بلى ػبُلت اإلاىطىكاث التي جىاولها هخاب الجغغافُا لهظه
اإلاغخلت ،خُث عهؼ الىخاب كلى الؿيان والخىمُت الاحخماكُت ،واإلاىاعص الاكخصاصًت ،واإلاشىالث الجغغافُت واللظاًا
اإلالاصغة في الُمً والىػً اللغبي.

الخوصياث وامللترخاث:
ا
أول /الخوصياث:
في طىء الىخائج التي ؤؾفغث كنها الضعاؾت ًمىً جلضًم الخىصُاث الخالُت:
 -1الاؾخفاصة مً كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي جىصلذ بليها الضعاؾت الخالُت في جؼىٍغ هخب
الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت.
 -2جظمين وجىـُم مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة للمفاهُم التي لم جغص بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت
الثاهىٍت مم مغاكاة الخىاػن وجدلُم الخيامل بين م فاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة وغيرها مً اإلافاهُم
ألازغي بدُث ال ًؼغى حاهب كلى آزغ.
ا
زاهيا /امللترخاث:
وباإلطافت للخىصُاث الؿابلت ًلترح الباخث آلاحي:
 -1بحغاء صعاؾت ممازلت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت للخلغف كلى واكم جظمين هخب الجغغافُا لهظه اإلاغخلت إلافاهُم
الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
 -2بحغاء صعاؾت حؿتهضف وطم جصىع ملترح إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بىخب الجغغافُا باإلاغخلت
الثاهىٍت.
 -3بحغاء صعاؾت إلالغفت مضي امخالن مللمي الجغغافُا في اإلاغخلت الثاهىٍت إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.

كائمت املزاجع:
ا
أول /املزاجع باللغت العزبيت:
 ألاؾضي ،مدمض كبض الىهاب :)2013( ،الخلىُاث الجغغافُت الخضًثت ،جمىػ للؼباكت واليشغ ،صمشم. البيرًجي ،عٍم صبري :)2016( ،جلىٍم مىهج الضعاؾاث الاحخماكُت للصف الثامً ألاؾاسخي كلى طىء بلعالاججاهاث اللاإلاُت اإلالاصغة مً وحهت هـغ اإلاللمين ،مجلت حاملت البلث ،اإلاجلض  38اللضص .46
 الخىباث ،مجض فُصل :)2014( ،جؼىٍغ وخضة حللُمُت مً هخاب الجغغافُت للصف اللاشغ ألاؾاسخي في طىء هـماإلاللىماث الجغغافُت وازخباع ازغها في جدصُل الؼلبت واججاهاتهم هدىها ،عؾالت صهخىعاه ،حاملت اليرمىن ،ولُت
التربُت.

املىصوري ،عارف مدمد علي

()110

واكع جضمين مفاهيم الخلىياث الجغزافيت بمدخوى هخب الجغزافيا للمزخلت الثاهويت

مجلت مزهش جشيزة العزب للبدور التربويت وإلاوساهيت ـ املجلد ألاول -العدد ألاول -رمضان1440 /هـ  -ماًو2019 /م

-

-

-

صاوص ،حملت مدمض :)2013( ،ملضمت في الصىع الجىٍت واإلاغئُاث الفظائُت ،مىت اإلاىغمت ،اإلاملىت اللغبُت
الؿلىصًت.
الغفاعي ،فظت فغج :)2015( ،ؤزغ اؾخسضام مغئُاث الاؾدشلاع كً بلض في جضعَـ الضعاؾاث الاحخماكُت والىػىُت
في جىمُت مهاعة كغاءة الخغائؽ والخدصُل لضي ػالباث الصف الثاوي اإلاخىؾؽ ،عؾالت ماحؿخير ،ولُت التربُت –
حاملت ؤم اللغي.
الؼوٍجي ،ابدؿام صاخب ( :)2014اإلاىاهج وجدلُل الىخب ،ألاعصن ،صاع صفاء للؼباكت واليشغ ،كمان.
ػًٍ الضًً طُاف ،آفاق جؼىٍغ اإلاىاهج التربىٍت في ؿل جدضًاث اللىإلات ،ؤكماٌ اإلالخلى الضولي خىٌ :اللىإلات
والىـام التربىي في الجؼائغ وباقي الضوٌ اللغبُت ،حاملت مؿُلت.146 ،2007 ،
الشغبُجي ،صالُا :)2009( ،مؿخدضزاث كلم الجغغافُا واؾتراجُجُاث حللمها ،مغهؼ الىخاب لليشغ ،اللاهغة.
الشمغي ،اخمض صالح :)2007( ،هـم اإلاللىماث الجغغافُت مً البضاًت ،صاع اإلاىاهج لليشغ والخىػَم ،كمان.
كبض الغخمً ،شاصي مىسخى :)2006( ،جؼىٍغ وخضة حللُمُت في طىء مفاهُم الاؾدشلاع كً بلض ومهاعاجه في
الجغغافُت ومضي اهدؿاب الؼالب الصف الؿابم ألاؾاسخي لخلً اإلافاهُم واإلاهاعاث ،عؾالت ماحؿخير ،ولُت
التربُت -حاملت اليرمىن.
كبض الغػاق اخمض ؾلُض :)2016( ،الجغغافُت وجلىُاتها الخضًثت ،مجلت الاؾخاط ،اللضص ( )612اإلاجلض الثاوي.
كبض هللا ،كبضالفخاح صضًم :)2006( ،ؤؾـ الصىع الجىٍت والاؾدشلاع كً بلض ،الؼبلت الثاهُت ،مىخبت الغشض،
الغٍاض.
كبض اإلاىلم ،مىصىع ؤخمض ( :)2005جضعَـ الجغغافُا وبضاًت كصغ حضًض ،غ ،3مىخبت ألاهجلى اإلاصغٍت ،اللاهغة.
اللؼاوي ،زائغ فهمي :)2008( ،مضزل بلى هـم اإلاللىماث الجغغافُت وبُاهاتها ،صاع الخامض لليشغ ،كمان.
غىضوع ،كلي حىاص؛ الؼغبي ،ػاهي :)2017( ،اؾخسضام جىىىلىحُا الاؾدشلاع كً بلض في اهدؿاب الىفاًاث في ماصة
.148 -142
الجغغافُا ،اإلاجلت الللمُت اللبىاهُت ،اإلاجلض ،18
الىُالوي ،مظغ زلُل :)2011( ،ملاالث في الفىغ الجغغافي اإلالاصغ ،الجؼء ألاوٌ ،اإلاؼبلت اإلاغهؼٍت ،حاملت صًالى.
مدمىص ،صالح الضًً :)2005( ،حللُم الجغغافُا وحللمها في كصغ اإلاللىماث ،كالم الىخب ،اللاهغة.
مدِؿً ،مدمض خؿين :)2018( ،الاججاهاث اإلالاصغة في جؼىٍغ مىاهج كلم الجغغافُا ،مجلت الللىم ؤلاوؿاهُت،
ولُت التربُت للللىم ؤلاوؿاهُت ،اإلاجلض  ،35اللضص ألاوٌ ،آطاع.
مغهؼ البدىر والخؼىٍغ التربىي :)1997( ،اإلاىؼللاث اللامت إلاىاهج الخللُم اللام ،وػاعة التربُت والخللُم ،صىلاء،
.8 – 5
الجمهىعٍت الُمىُت،
مصؼفى الؿُض غاػي :)2016( ،فلالُت جىؿُف هـم اإلاللىماث الجغغافُت لخضعَـ الجغغافُا في جىمُت بلع
مهاعاث كملُاث الللم لضي ػالب الصف ألاوٌ الثاهىي ،عؾالت ماحؿخير ،ولُت التربُت -حاملت ػىؼا.
مصلح ،وؿُم هصغ :)2010( ،جلىٍم منهاج الجغغافُا في اإلاغخلت ألاؾاؾُت الللُا في طىء بلع الاججاهاث
اللاإلاُت ،عؾالت ماحؿخير ،ولیت التربُت -الجاملت ؤلاؾالمُت غؼة.
اإلالافا ،مدمض ًدحى :)2013( ،مخؼلباث جؼىٍغ مىاهج الخللُم مىهج اإلاىاص الاحخماكُت في طىء مخغيراث اللصغ
(الىاكم – والخدضًاث) وعكت كمل ملضمه إلالخلي اإلاىاهج؛ زالٌ الفترة ( /5 -4ماًى) ولُت التربُت– حاملت هجغان.
مىسخى ،جدؿين كمغان :)2016( ،جدلُل مدخىي هخاب الفيزًاء للصف الثالث اإلاخىؾؽ في طىء اإلاؿخدضزاث
الفيزًائُت ،مجلت مغهؼ صعاؾاث اليىفت ،اللضص .40
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 مجلت، في اللملُت الخللُمُت:)GIS(  جىؿُف جىىىلىحُا هـم اإلاللىماث الجغغافُت:)2015( ، إلاِـ كصام،وصٌم
.26  اإلاجلض، حاملت بغضاص،ولُت التربُت للبىاث
 كؼاق اإلاىاهج والخىحُه ؤلاصاعة، بػاع مىاهج الخللُم اللام:)2013( ،وػاعة التربُت والخللُم بالجمهىعٍت الُمُىت
.اللامت للمىاهج – صىلاء
 صاع اإلاؿيرة لليشغ، جىمُت اإلافاهُم الخاعٍسُت والجغغافُت:)2011( ، هاصًت كبض اللؼٍؼ، ؾلىي ؤبى بىغ؛ كغبان،وػٍغ
. كمان،والخىػَم

-

-

-
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