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 الفصل الثالثون 

 الجغرافيا في طريقة تدريسها وليس في مادتها أزمة

 المقدمة

في زمن غابر جرى نقاش حاد حول الجغرافيا وهل هي من         
لعلوم لوانتهى الجدل باالعتراف بالجغرافيا سيدة ، ال  أمالعلوم 
، وتم تخصيص مقعد لها في الجامعات العريقة . لقد  اإلنسانية

في دول العالم المتقدم حيث مارس  أهميتهابرهنت الجغرافيا ، كعلم 
الجغرافيون واجباتهم الوطنية خارج قاعات الدرس بكفاءة عالية نالوا 
بسببها احترام الجميع . ولعل الجوهر في هذا كله ، الطريقة التي 

ا منذ المرحلة التعليمية االبتدائية صعودا درس بها هؤالء الجغرافي
التأهيل الجامعي التخصصي . فطريقة التعلم هي المفتاح  إلى

ن غبن مالتعليم وفي ميادين الحياة المختلفة . ما أصاب الجغرافيا 
 إنلم الخاطئة لمعظم العلوم ، يبسبب طريقة التعفي بلداننا العربية 

، بل  إليةعمليات حسابية  لم يكن جميعها . فالرياضيات هي ليست
منطق وسياقات تفكير . كذلك الحال مع الهندسة ، وعلوم الحياة ، 

سرد غيبي  أووالفيزياء واللغة . والتاريخ ليس حكايات جدتي 
فان  األسف، فله منطقه وفلسفته . ومع شديد  واألحداث لألخبار

علمية ال األقسامفلسفة العلوم ال يهتم بها وال تدرس في العديد من 
 االخرى  ، فال صلة لها بالموادالقصوى . وان درست أهميتهاعلى 
ال تدل على وجود ترابط جدلي ، عضوي بينها : علم  حيث



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

497 
 

الخرائط، منهج البحث العلمي ، الدراسة الميدانية ، التحليل الكمي ، 
ال يتم الربط فيها بين فروع  اإلقليميةفلسفة الجغرافيا . وحتى الدراسة 

تمثل فصوال تثقيفي ، بل تعامل كمفردات منهج  األصولية الجغرافيا
 اإلقليموليس كمادة مترابطة متداخلة محددة لمالمح عام في كتاب 

غابة كل واحدة بمعزل عن  أشجاركدراسة  إنهاوشخصيته . 
وبعيدا عن النظرة النظامية التكاملية الموحدة لبيئة الغابة .  األخرى 
مجدية ، لذلك ينساها الطلبة وال  ناقصة غير وءةدراسة مجز  إنها
ال يستوعبون الهدف من دراستها ، فهي بالنسبة  أنهمبها .  ايهتمو 

لهم مادة تقرأ لالمتحان فقط . ولهذا السبب برزت ظاهرة الغش بين 
وجهة نظر الكاتب في  يعرض المقال .  مع االيام  الطلبة وتفاقمت

 أهميتهاه مادة لها السبل التي يمكن من خاللها نفض التراب عن وج
كاد يقضي  أنبعد  إليهاالحياة  وا عادةالعلمية خارج قاعات الدرس ، 

الغابة  أشجارعليها من قبل معلميها ومدرسيها الذين تعرفوا على 
شكالها ألوانهاوحفظوا  ببعض وما بعضها  ولكنهم جهلوا عالقات وا 

. قيقيومعنى علمي حينتج عن هذه العالقة من بيئة حياتية متكاملة 
فالجغرافيا هي دراسة التنظيم المكاني لعناصر الحياة وتفاعلها على 

ماء ،  ،هذه العناصر طبيعية )  هواء  أكانتسواء  األرضسطح 
والبيئة التي صنعها  اإلنسانبشرية ) نشاطات  أمتربة ، صخور ( 

في كتب ، بل منضدة . فالجغرافيا ليست معلومات  (لنفسه 
لبيئة التي نعيش فيها ونعمل . ومن ال يفهم مشاهدات ميدانية في ا

التنظيم المكاني لعناصر البيئة التي يعيش فيها وطريقة تفاعلها مع 
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، ال يستوعب مطلقا جغرافية العالم  البعض ، و معه بالذات بعض
وان حفظ نصوصها وخرائطها عن ظهر قلب . فبداية دراسة 

الذي  األطلس نهاأالجغرافيا تكون في البيت والمحلة والمدرسة . 
التالميذ والطلبة الجغرافيا وماهيتها  إلفهاميعتمده المعلم  أنيجب 
. وكما قال علماء النفس ، من ال  لهم الحياتية اليومية وأهميتها

، كذلك يمكن القول بان من ال يعرف  اآلخرينيعرف نفسه يجهل 
لدان وال جغرافية الب،  ال يستوعب جغرافية بلده هجغرافية منطقة سكن

       .  األخرى 

 -: من أسباب األزمة

من خالل خبرة تدريسية ال تقل عن عشرين عاما في جامعات  
القطر ) البصرة ، بغداد ، المستنصرية ، تكريت ، ديالى ( ، وعن 

ومن خالل مناقشات مطولة   اطلع عليها ، وأخرى  أنجزتبحوث 
لخلل في ا إن مع الطلبة الجامعيين ، استخلص الكاتبومستفيضة 

طبيعة  إلىالجغرافيا راجع  أقسامفهم حقيقة الجغرافيا من قبل طلبة 
الطرائق التدريسية المتبعة في المرحلتين االبتدائية والثانوية . فقد 

صورة مشوشة عنها يصعب تصحيحها في  أذهانهمنقشت في 
عملية  إن( والمصيبة 1991. ) العمر والربيعي المرحلة الجامعية 

عندما يتخرج هؤالء  أخرى تدور لتتراكم مرة ذه حلقية هسوء الفهم 
الطلبة ليمارسوا التدريس ولم يتم بعد تصحيح الصورة عندهم بما فيه 

. ال سباب عديدة ال مجال ليمارسو تدريسها بصورة سليمة الكفاية 
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لمناقشتها في هذا المقال ومن خالل متابعة طلبة السنة الرابعة في 
المدارس الثانوية خرج الكاتب بالمالحظات كليات التربية ومراجعة 

، والتي تؤكد وجود خلل في تدريس الجغرافيا و تعميق  اآلتية
الطلبة خاصة ، و الناس  أذهانالتشويه الحاصل في صورتها في 

  -:عامة 

نقص ال يستهان به في توفير الخرائط الجدارية في المدارس  -1
  الثانوية ، االبتدائية و 

ين التربويين لمدرسي الجغرافيا في مجال ضعف متابعة المشرف -2
 االفادة فعليا منها عدم إلىاستخدام الخارطة بما يؤدي 

 األطلس أوعدم قيام الطلبة برسم الخرائط الموجودة في الكتب  -3
 لعدم طلب ذلك منهم 

الخرائط في الكتب المنهجية غير مستثمرة بصورة تؤدي  -4
ة التدريس وال في الغرض من وجودها ، ال في المتن وال في طريق

 الواجبات البيتية ، 
الالصفية التي تدفع الصفية و واضح للنشاطات العلمية  إهمال -5

 ، الدرس بالطلبة  لالهتمام بالمادة العلمية والتعلم الذاتي خارج قاعة 
عدم استثمار البيئة المحيطة بالمدرسة كمادة للدراسة الميدانية  -6

 وربطها بالمنهج الدراسي.

ي ) فكري ( ، يعكس وجهة نظر الكاتب  ، هذا مقال نظر 
وليس بحثا تربويا يعتمد االستبيان والمقالة وغيرها من مستلزمات 
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 إلىالبحوث التربوية ، لذا لم تتبع السياقات ذاتها . انه موجة 
يتعلم التالميذ  أنالقائمين على العملية التعليمية ومن يعنيهم 

السليمة المؤدية الى حة والطلبة المواد والمواضيع بصورتها الصحي
. الن ما يحدث صلي من وجودها في المنهج الدراسيالغرض اال

 واألحياءمع الرياضيات والهندسة  أيضامع الجغرافيا حاصل 
. ولكونه مقال تخصصي فان  األخرى وغيرها من المواد الدراسية 

 أوالمجاالت العلمية هي مكانه المناسب وليس الصحف اليومية 
  العامة.افية المجالت الثق

 -نشاطات صفية وال صفية ال غنى عنها :

المعلم  بإمكانتتوفر نشاطات صفية وال صفية عديدة ومتنوعة  
وتطبيقا له .  الدراسي  المدرس ممارستها مع طلبته تعزيزا للمنهج أو

،  إليهاالعودة  إلىنماذج متعارف عليها تلح الحاجة  إلىيشار هنا 
    النسيان .  غلفها أنللتذكير بها بعد 

   -المعاني الجغرافية في الصور والرسوم : 
كبيرة من التقاويم الحاوية على صور  أعداداتصدر سنويا  

لمناظر طبيعية متنوعة ولمختلف البيئات . تشكل جميع هذه الصور 
نظر  إذامادة لتدريس الجغرافيا وتنمية الحس الجغرافي عند الطلبة 

يمكن  فمنظر الجبالعانيها الجغرافية . م إلى ،ما وراء الصورة  إلى
الجبال ، توزيعها المكاني في  أنواع:  اآلتيةيثير الموضوعات  أن

، الربط بالكوارث  وأنواعهالبلد والعالم ، عوامل التعرية ، التساقط 
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الطبيعية ، الربط بطراز حياة معينة ، بالنبات الطبيعي وتنوعه مع 
 باألنهار، سياحية إلغراضها ل اإلنساناالرتفاع ، مع استثمار 

والبحيرات ، بالغذاء وتنوعه ، بالمشكالت السياسية بين الدول وفي 
 أنواعفي :  والتأملجاذبيته للنظر  ولمنظر الغابةالدولة الواحدة . 

الغابات ، تنوعها مع تنوع المناخ والمواقع الجغرافية ، هل الغابة 
للغابة ؟ التوازن البيئي ؟ ما هو النظام البيئي  أشجارمجرد مجموعة 

للغابات واثر ذلك على التبدالت  اإلنسانفي الغابة ، سوء استخدام 
من مختلف  لإلنسان وأهميتهالمناخية ، مفهوم : ازرع وال تقطع 

، وصور المسطحات المائية  الماء سر الحياةالمعطيات الحياتية . 
ثارةشيوعا وكل منها توفر فرصة للحديث  األكثرهي  رات بين حوا وا 

المائية ترشيد استهالك المياه ، والبيئات  أهميةالطلبة وتساؤالت عن 
للمجاري  اإلنسانلتلطيف الجو وتوفير الغذاء ، واستثمار  وأهميتها

والمسطحات المائية في النقل والتسلية والترويح وكمصدر للعيش ، 
 المياه .الصراع على والمشاكل السياسية الناجمة عن 

، التي ترسمها في الجو جاذبية خاصة  إلشكالواوللغيوم   
، المطر وأنواعالغيوم  أنواعيستطيع المدرس الربط بين  أساسهاوعلى 
مكانية وحركتها  الغيوم مالحظة من خالل والطقس بوء بالجو نالت وا 
الطلب من الطلبة ممارسة هذا التوقع في كل  بإمكانه. كما ونوعها 

  . السماءيوم تكون فيه الغيوم موجودة في 
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والشعوب  األقوام، صور  ومن المناظر التي تثير الفضول
توفر فرصة للتحدث عن االختالفات العرقية والدينية  إنها،  األخرى 

، واثر البيئات  ( وابين الشعوب والهدف الرباني من ذلك ) لتعارف
المختلفة . ويعني  األقوامحياة طراز الطبيعية على شكل ولون و 

في وحدة  والتأملع بعضها تعاونها في الخير تعارف الشعوب م
 أحاديث،  ) المدينة (لنفسه  اإلنسانللبيئة التي صنعها الخالق . 

وتساؤالت ال حصر لها ، فصور الشوارع والمباني مدخل للحديث 
 األسوار إنهاعن جميع مناحي الحياة اليومية وتباينها المكاني . 

ا وظاللها ، وهي حلم الكثيرين لتؤطر حياته بثقله اإلنسانلتي بناها ا
الحلم والكابوس ، الحلم لمن يعيش  إنهاممن يجهلون حقيقتها . 

مادة للتكلم عن  إنهابعيدا عنها والكابوس لمن خنقته مشاكلها . 
االقتصاد ، االجتماع ، التخطيط ، التلوث ، المشاكل ، الحلول ، 

 عن الخبرة الشخصية للطلبة فيها . 

مقارنة بين الريف  إجراءخاصة عند  ، ريفالكذلك الحال مع 
: المظهر الخارجي ، المساحة ،  اآلتيةوالمدينة في المعطيات 
، طراز الحياة ، القيم االجتماعية ،  األرضالكثافة ، استعماالت 

و التنوع االجتماعي ، المشاكل البيئية ) طبيعية و اجتماعية ( . 
اظرة بين من إجراء، شيء يقوم به المدرس في هذا المضمار  أفضل

 أنالحاالت التي يمكن هذا غيض من فيض من مؤيدي البيئتين .
الثانوية ليزيد من  االبتدائية و يستثمرها مدرس الجغرافيا في المدارس
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طلبته للمفردات الجغرافية ويحفز الحس الجغرافي عندهم .  إدراك
ها تاوعالق األشياءما وراء  إلىالنظر  إلىبهذه الطريقة يدفعهم 

الطلبة يصبحوا جغرافيين حقيقيين ،  البيئية . بتنمية هذا الحس عند
ويستوعبوا بيئاتهم جغرافيا ، وحينها فقط ، يسهل عليهم تصور 

دراكها.    جغرافية العالم األخر وا 

 -الجغرافيا العملية :

فرصة   Practical Geographyتوفر الجغرافيا العملية  
للناس  أهمية، وهذه الحقائق ذات  ياكبيرة لتعلم حقائق جغرافية عمل

في حياتهم اليومية . ومن الضروري ممارسة تعلمها والتدريب عليها 
من الدراسة المتوسطة . والتعرف على الجغرافيا العملية يدفع 

عمليا الجغرافيا علم حيوي يرتبط  أنبالطلبة العتناق حقيقة مفادها 
ال يكون من خالل  بحياة الناس في مختلف مناحيها ، وان تعلمه

 أوليةمرحلة  إالالقاعات المغلقة ما هي  أنقاعات الدرس فقط ، بل 
م والتهيئة للتدريب العملي الميداني ومن مفردات الجغرافيا يفي التعل
   -العملية :

       -:ن اتجاه الشمال ي) أ( تعي
لشمال والجنوب ، والشرق ، : ا أربعالجهات المعروفة  
ة احدها على وجه اليقين تسهل معرفة . وعند معرفوالغرب

. فالشمال عكس الجنوب ، والغرب عكس اتجاه  اآلخريناالتجاهات 
الشرق . ومن الضروري التميز بين نوعين من الشمال الجغرافي 
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الثاني فمتحرك ضمن نقطة  إماثابت  األولوالمغناطيسي . موقع 
ال تبعد شمال كندا بالقرب من شبه جزيرة بوثينيا التي  أقصىفي 

ميل ) فليجة  ألفمن  بأكثرعن مركز القطب الجغرافي الشمالي 
( . ويقاس االختالف بين اتجاه الشمالين الجغرافي 1981

والمغناطيسي بالدرجات ، درجة االختالف المغناطيسي والتي قد 
غرب اتجاه الشمال الجغرافي ) الحقيقي ( .  أوشرق   إلىتكون 

لمغناطيسي من خالل تحديد الشمال ويمكن معرفة درجة االختالف ا
 بإحدىالمغناطيسي بواسطة البوصلة وتحديد الشمال الجغرافي 

         من جداول خاصة .  أوالطرائق المعروفة ، 
شائع لمعرفة اتجاه الشمال ، ولكن عندما  -:استعمال البوصلة 

 فاألمرتكون الخارطة خالية من تحديد االتجاه ويطلب تثبيته عليها 
الموجودة على  اإلحداثياتحسب  أوالف قليال . توجه الخارطة يختل

) وضع نقطة على  تأشيروضع البوصلة عليها ثم يتم ، ت األرض
عند  أخرى الخارطة ( عند اتجاه الشمال في البوصلة ، ونقطة 

الجنوب . بعد ذلك يمد خط للوصل بين النقطتين مع وضع سهم 
. وبمعرفة درجة  ويحدده ليؤشر اتجاه الشمال المغناطيسي

إلى ليشير  األولاالختالف المغناطيسي يرسم خط يتقاطع مع الخط 
   لحقيقي . الشمال ا

، األرضيةفي النصف الشمالي من الكرة  قرص الشمس يكون 
وعلى مدار السنة ، في وقت الزوال ) منتصف النهار ( في جهة 
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وعند وضع عصا مستقيمة بوضع عمودي على سطح  ،الجنوب 
الشمال  إلىالشمس فان ظلها يتجه حتما  أشعةوتحت  األرض

وجود عدم الحقيقي . هذا في حالة وجود ساعة دقيقة ، وفي حالة 
ساعة دقيقة ، وفي حالة عدم معرفة وقت الزوال بدقة عالية ، حينها 

: يختار وقت قبل الساعة الثانية عشر ظهرا  اآلتيةتعتمد الطريقة 
الشمس بشكل  أشعةتحت  األرضبوقت قصير وتثبت عصا على 

 األرضمائل . يربط في طرف العصا خيط به ثقل يالمس سطح 
قوس في الجهة المعاكسة  أوفيحدث ظال . بعد ذلك ترسم دائرة 

لحركة الشمس بنصف قطر يساوي طول ظل الخيط من نقطة نهاية 
. يراقب الظل من حيث الطول والقصر  األرضالخيط على سطح 

 إلىالقوس المرسوم والعودة  أوالدائرة محيط  واالبتعاد تدريجيا عن
ويمكن  ( 1978) فليجة وزميله يلتقي مع القوس مرة ثانية . إن

اتجاه الشمال الجغرافي وذلك لمعرفة  الساعة اليدويةاعتماد طريقة 
الشمس ثم يتم توجيهها حتى يشير  أشعةتحت  أفقيالساعة بوضع ا

ي الممتد بين مركز الشمس . والخط والوهم إلىعقرب الساعات 
الساعة ومنتصف القوس المحصورة بين نهاية عقرب الساعات 

الجنوب الجغرافي في نصف الكرة  إلى( مشيرا  12والرقم ) 
الشمال  إلىالمعاكس فانه يشير الشمالي . وبمد الخط باالتجاه 

الشمال  إلى األكبروفي الليل تشير مجموعة الدب  الجغرافي .
  الحقيقي .
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التي تقع  األصغرمجموعة الدب  أفرادهو احد  لقطبيالنجم او 
هذا النجم حول نقطة القطب  سيدورفوق القطب الجغرافي الشمالي 

نقطة وهمية تقع في كبد السماء على سمت القطب  السماوي ))
قريبة من  األكبرالليل تكون مجموعة الدب  أولالجغرافي (( . ففي 

(  4م تأخذ شكل رقم )السماء ، وتؤشر مجموعة من خمس نجو  أفق
الهندي ) تعرف بذات الكرسي ( على موقع النجم القطبي . فالنجم 

وبين ذات الكرسي  األصغرالقطبي يقع في نهاية مجموعة الدب 
، والخط الواصل بين نجمين من المجموعة  األكبرومجموعة الدب 

  الشمال الجغرافي .  إلىيؤشر  األخيرة

      -) ب ( استيعاب مقياس الرسم :
الشائعة تدريس مقياس الرسم كمادة  األخطاءمن   

رياضية ) رغم انه كذلك ( جعلت العديد من الطلبة ينفر من 
طريقة تدريس مقياس الرسم  إنالخارطة الرتباط مقياس الرسم بها . 

قاعة  أبعادتكون بصيغة التعلم عن طريق اللعب . فقياس  أنيجب 
ياس الرسم تدفع الطلبة لفهم الدرس ورسمها على ورقة باعتماد مق

المنسوبة لبعضها ، بين  األشياءالصلة بين البسط والمقام ، بين 
القاعة بداية لرسم خارطة  أبعادالمقاييس النسبية . قياس جميع 

قي ، وكواجب للطلبة لرسم مخططات المدرسة بمقياس رسم حقي
كوه الوحدات السكنية التي يقطنوها ، ولرسم مخطط للطريق الذي يسل

المدرسة ، وغيرها من مخططات عن البيئة المحيطة  إلىمن البيت 
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على مقياس الرسم . الهدف استيعاب الطلبة  التأكيدبالمدرسة مع 
. من هنا الواقع الذي يعيشوه إلىيرسموه على الورق  نسبة ما

،  األخرى يستوعب الطالب الحجم الحقيقي لبلده قياسا ببلدان العالم 
،  األرض إلىة ، المتقدمة والنامية ، نسبة القمر المجاورة والبعيد

الطالب ودفعه  أقاربعيش  أماكنالشمس بمعرفة  إلى األرضنسبة 
تدفعه لفهم ومواقع سكناهم ) مدينته (  سكنهلحساب المسافة بين 

دور المسافة في العالقة بين الناس . انه يكشفها بنفسه بمساعدة 
. في هذه استيعاب كنهه و المدرس من خالل تعلم مقياس الرسم 

 أهميتهفي حياة الطالب ويفهم  أهميةالحالة فقط يكون لمقياس الرسم 
نسيان الحقائق  إنيحفظ نص من الكتاب المقرر .  أندون 

يجبر الطالب على المكتشفة ذاتيا قليل جدا ، عكس المعلومات التي 
 لحياته اليومية الحقا .  وأهميتهايعي ماهيتها  إنحفظها دون 

 Fieldللمخططات الميدانية )  -سم المخططات ميدانيا :ر 
Sketches  )وسائل التعلم   إحدى ألنهافي الجغرافيا  أهمية
ذات عالقة  ألنهامن الصور الفوتوغرافية  أفضل إنهاالميداني . 

بموضوع معين ، مع التركيز على المعطيات ذات العالقة فقط . 
لمطلوب في الدراسة ، تسلط الضوء على حيز صغير لتبرز ا أنها

والنتائج مؤكدة وسريعة وغير مكلفة ويمكن تسجيل المالحظات 
الرسم التخطيطي وقتا ، خاصة  يأخذ، وقد المخططالميدانية على 
ومن الضروري تعويد ، وهذه هي البداية فقط .  األولىفي التجربة  
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، على رسم المخططات الن هذا  إظفارهمالطلبة ، منذ نعومة 
. ليس  والحياتية ي مختلف نواحي الحياة الدراسية والعمليةيفيدهم ف

ظاهرة جغرافية للمالحظة  إبرازالمطلوب رسم منظر طبيعي ، بل 
ومن المهم بداية ، وضع هيكل ثم اختيار .  إالوالدراسة ليس 

لتمثيل مظاهر تؤشر المركز والحواف  األراضيالظهير  إحداثيات
ب ، اليسار و اليمين . بعد ذلك ، الشمالية والجنوبية والشرق والغر 

رسم مقدمة المنظر والخلفية اعتمادا على مظاهر مختارة  يبدأ
التفاصيل في الخلفية .  ( ، وقد تهمل بعض اإلحداثياتكثوابت ) 

في حجم المادة التي يرسمها ،  األمر أولوقد يحتار الطالب  
اد ، وباعتم A3ترسم على ورق كبير نسبيا أن طريقة هي  وأسهل

حتى تقدير  أوعموديا  أو أفقيا واإلبعادقلم الرصاص لتحديد الحجم 
الزاوية . ومن الضروري تعزيز الثقة بالنفس عند الطلبة وبقدرتهم 

عدم االستهانة بما يقدموه ، في  أيذي قيمة وفائدة . شيء  إلنتاج
تصغير مقياس الرسم عندما  وباإلمكان.  األقلعلى  األولىالمراحل 
حة منطقة الدراسة كبيرة ، وذلك باعتماد التصغير بالنسبة تكون مسا

نسبة يراها الطالب مناسبة و مقبولة . وعندما  أية أوالنصف  إلى
 أو األفقيالسطحية غير كبيرة يمكن تنصيف القياس تكون التباينات 

مضاعفة القياس العمودي ال براز الظاهرة قيد الدرس . وتحديد خط 
يعتمد تحديدها على  األخرى  األشياء ميعن جال أهميتهله  األفق
 اإلنسانالتي صنعها  األشياءيكون تضليل  أن، ويفضل  أساسه

 األشياءداكنة ويكون تضليل المظاهر الطبيعية خفيفا ، وان تكون 
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 أهميةتضليال من الخلفية . ولالعتبارات الجغرافية  أكثرالناظر  أمام
، فعند التركيز على التي تظهر في المخطط  األشياءعند اختيار 

، اإلنسان أوجدهاالمظاهر الطبيعية تهمل الكثير من التفاصيل التي 
تؤشر .  فإنهاك سكالطرق وال أماالكهرباء وغيرها ،  أسالكمثل 

الكهربائية والطرق لها  اإلنشاءاتوعند رسم خارطة المدينة فان 
 تأشيريكون دقيقا وتفصيليا مع  أن. والعنوان ضروري  أهمية
المناطق والمظاهر  أسماء، وتحديد االتجاهات وتحديد وقعالم

عليه تؤشر  أوالطبيعية والبشرية . وقد تكتب هذه على ظهر المخطط 
  عليها .  دالةال األسهممع 

 -مفتاح فهم الجغرافيا : قراءة الخارطة :

لتي تتطلب معرفتها تدريبا الجغرافيا من العلوم العملية ا
، وعمودها الفقري ، كمادة وموضوع ، هو ، منتظما متواترا مبرمجا

الخارطة . فمن يجهل قراءة الخارطة وال يحسن التعامل معها ال 
. وتعاني الجغرافيا في دول وال يستوعبها يدرك ماهية الجغرافيا 

المناهج  إغفالوسوء فهم للجغرافيا ناتج عن  إهمالالعالم النامي من 
على  األولىلمراحل الدراسية الدراسية تدريب التالميذ والطلبة منذ ا

قراءة الخارطة مرحلة متقدمة   إنالخارطة وفهم محتوياتها .قراءة 
الطالب لها ، مثل : استخالص  تهيئنسبيا ، تسبقها مراحل 
الصور والرسوم ورسم المخططات الميدانية ، المعاني الجغرافية من 

، سبل ، الهدف منها  أنواعهاثم فهم ماهية الخارطة ، عناصرها ، 
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من االفادة منها في الحياة اليومية المتخصص بالجغرافية ولغيره 
تحديث معلوماتها فهو من صلب اختصاص  أما. المواطنين 

التلميذ منذ الدراسة  يتدرب على ذلك عمليا  أنالجغرافي ، ويجب 
برنامج تدريبي متكامل ئية والثانوية . فمن الضروري وضع االبتدا

راسة والمراحل الدراسية بحيث يفهم الطالب يتوافق مع مفردات الد
مستوى الدراسة  إلىيصل  أنية قبل مالجغرافيا ويتعامل معها بعل

 . األوليةالجامعية 

المهارات المطلوب تدريب طلبة  ) Milnerيحدد ملنر ) 
  -:يا الجغرافمادة الثانويات عليها في 

 ،(  Maps Ordnance Surveyقراءة الخرائط الرسمية )  -1
المقاييس ، االتجاهات ، واستعمال البوصلة ، رفة الرموز مع

شكالوخطوط االرتفاعات المتساوية   . األرضسطح  وا 
 والعالقات بينها المكانية  األنماط ، OSتفسير خرائط  -2

المستقرات البشرية وشبكة  أنماطوالنبات ،  األرض) استعماالت 
 االتصاالت والمواصالت ( . 

تب المنهجية والمخططات وخرائط قراءة وتفسير خرائط الك -3
 التوزيعات والنقطية والخطية 

 . التي تمثلهاووصف التوزيعات  األطالسقراءة خرائط  -4
 قراءة خرائط الخطط والتصاميم العمرانية للشوارع والقطاعات .  -5
 فهم الرسوم البيانية والتخطيطية .  -6
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 استيعاب المخططات االنسيابية ومخططات النظم والنماذج . -7
  Sketch Diagram   األرضة مخططات سطح قراء -8
 .فهم المخططات ذات البعدين  -9
  Picturesتفسير المصورات والرسوم  -10
 تفسير الصور الجوية . -11
  للحقائق الجغرافية  إحصائيتحليل  -12
   والصور الجوية . OSالربط بين خرائط  -13

 Osالمطلوب التدرب على قراءة خرائط  إن إلىويضيف ملنر 
 -:من  يتمكن الطالبحيث 
 مال المقياس وقياس المسافة بدقة . عاست (1
 تحديد االتجاه الصحيح باعتماد البوصلة . (2
 إعطاء الموقع الدقيق باعتماد اإلحداثيات العمودية واألفقية (3
معرفة معقولة بالرموز الرئيسية المستخدمة ، ومعرفة كيفية  (4

استخدام خطوط االرتفاعات المتساوية واشتقاق المقطع الطولي 
 .منها

تحديد انحدار األرض وتمييز إشكال سطح األرض مثل  (5
 الوديان والتالل .الربط بين هذه جميعا .

 معرفة العالقة بين نمط االستيطان وشبكة النقل ، مثال .  (6
 الربط بين هذه جميعا . (7
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لتحقق  بلداننافهل صيغت مناهج الجغرافيا لطلبة الثانويات في 
كذلك ،  األمركان  فإذا؟ العلمية التربوية  األهداف  بعض هذه 

 الخلل ؟  أينفهل تحقق هذا ؟ ثم 

       -طة :يللخر  األوليةالقراءة 
  وكتعويد عملي للطلبة على الخارطة من الضروري   

والجوهري في الوقت نفسه ، الطلب منهم رسمها مع كل موضوع 
رسوم ومخططات توضيحية ( .  أوفي الجغرافيا ) خارطة  يأخذوه

الخارطة ورسمها يسهل معرفة المواقع  إلىالنظر فالتعود على 
الجغرافية وتباينها مكانيا ، والربط بين الحقائق المختلفة ، وبالتالي 

الصورة التي تبقى في ذهن الطالب في  إنهافهم الجغرافيا . 
 أساسيةمادة  أنهايحفظ معلوماتها .  أن إلىاالمتحان دون الحاجة 

  . المكانية  أنماطها لمناقشة مكونات الخارطة وتفسير
، يطلب من الطلبة ،  أعاله إليهالواجب المشار  إلى إضافة 

بمقاييس خرائط  أو، قراءة خرائط قطاعية ةعلى شكل مجاميع صغير 
لكل مجموعة  األسئلةمتوسطة المقايس مع توجيه مجموعة من 

تجيب عنها من خالل الخارطة . فمثال ، يمكن توجيه  أنعليها 
، وحسب الموجود في الخارطة ومستوى الطلبة األتيوع من الن أسئلة

  -الدراسي :

من  ...... هو موقع  بعد تحديد موقع معين )أ( مثال ، ما -
  النقطة )أ( ؟
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ما هو اتجاه مجرى النهر في الخارطة ؟ وما هو طول النهر  -
 في الخارطة ؟

 مظاهر جغرافية موجودة في الخارطة . أربعحدد  -
شمال منطقة الخارطة ، ونظرت  نقطة أقصىكنت في  إذا -

ا هي المظاهر الجغرافية التي مباتجاه الجنوب الغربي ، 
 المكاني . هاتتابع حددها حسبتالحظها ؟ 

على ضوء المربعات الشبكية المسقطة على الخارطة ، حدد  -
  موقع : ...... . 

الجغرافية الواقعة بين خط االرتفاع ) رقم محدد  حدد المظاهر -
بين نقاط تقاطع خطوط شبكة  أو) رقم محدد ( ، ( واالرتفاع 
 والعمودية (  األفقية األرقامالمربعات ) 

بعد تحديد منطقة معينة على الخارطة ، كان تكون ) بين  -
 ( :91والمربع  50المربع 

النباتات الطبيعية ؟ ما عالقة النبات الطبيعي  أنواعما هي 
في هذه المنطقة ،  المحاصيل التي تزرع أنواع، ما هي  بالتضاريس

 حدد فلكيا موقع المستقرة )س( .

 ؟ أطوالهاالطرق التي توجد في الخارطة ؟ وما  أنواعهي  ما -
 مالحية في الخارطة ؟ ولماذا ؟ أهميةالتي لها  األنهارهي  ما -
 كيف تتوزع المستقرات البشرية في الخارطة ؟ ولماذا ؟ -
 ؟ما هو نظام التصريف النهري الموجود في الخارطة  -
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والمستقرة بين المستقرين )أ( و  األرضاستعماالت  أنواعهي  ما -
 النقطتين ) أ ، ب( ؟ أو)ب( ؟ 

ما هي العالقة بين : نظام التصريف النهري والتضاريس  -
 من خالل الخارطة ؟ األرضواستعماالت 

، واحسب درجة  وأدناهانقطة في الخارطة ،  أعلىحدد  -
 االنحدار بينهما .

) تسميتها (  اإلداريةلحساب مساحة الوحدة  اعتمد ورقا بيانيا -
التي تعود  اإلداريةمساحة الوحدة  إلى. وما نسبة مساحتها 

 ؟ إليها
صف توزيع المستقرات البشرية في الجزء الجنوبي من منطقة  -

 الخارطة .
قارن بين نمط توزيع المستقرات البشرية شمال وجنوب منطقة  -

 لطبيعي للمنطقة .الخارطة ، مفسرا ذلك على ضوء الوضع ا
) في نظرك ( للمستقرات البشرية  األمثلما هو التوزيع  -

الموجودة في الخارطة ) ) منطقة الدراسة (؟ ولماذا ؟ وما 
 ( .Leong & Barakbah 1974الخلل في التوزيع الراهن ؟ ) 

ب من التي تنقل ما تعلمه الطال األسئلةوالعديد من           
نوعية  إضافاتبنفسه ، مع شف تالخارطة ليك إلىالكتاب 

للمعلومات تفيد في المراحل الدراسية الالحقة . بهذه الصيغة ال 
، بل بتفاعل ليتعلم  أباليةيتعامل الطالب مع الخارطة بجمود وال 
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يعرفه . وبهذه الحالة تكون  ، ويكشف ما ال يتعلمه منهاوليجد ما 
التعليمية داخل قد استثمرت بعلمية ومنهجية تخدم العملية الخارطة 

، كتاب جغرافي كامل عن منطقة معينةالصف وخارجه . فالخارطة 
من خالل التدريب  إاليتطلب قراءته خبرة ، وهذه الخبرة ال تتكون 

 المتصل بالمواد المدروسة ومستمر مع جميع المراحل الدراسية .

 -طة ميدانيا :يقراءة الخر 

خرائط المدن ترتبط الخارطة بفروع الجغرافيا جميعها ، ف 
تختلف عن خرائط الملكيات الزراعية ، وعن الخرائط الجيولوجية ، 

للخارطة  األساسيةوهكذا . فجميع هذه الخرائط تشترك في القواعد 
. في المفردات وترميزها ها البعضالجغرافية ولكنها تختلف عن بعض

، كل تخصص جغرافي دقيق له خرائطه الخاصة به  أخرى بعبارة 
ب التدريب على قراءتها وتحديث معلوماتها ميدانيا . والتي يتوج

ولهذا السبب ، من المهم جدا خروج الطلبة للدراسة الميدانية مع كل 
درسوه على محك الواقع ، ولكي ا موضوع جغرافي يدرسوه الختبار م

في كل ما يتعلموه ، ولكي  إليهالذي يرجعون  األطلسيكون الميدان 
ى في حياتهم معن ، وتكون للنظرياتتكون رموز الخارطة مدركة 

يتم انجاز المخططات  أن Jones 196 )  يفضل جونز)اليومية . 
عندما يكون الطالب في الحقل  األولىالميدانية على مرحلتين : 

، وانه يالحظ ويجمع  أخرى  أوحيث يكون عمله غير منظم بدرجة 
الحقائق تحت عناوين عريضة . وقد يكتب بعض المالحظات 
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صية على المخطط . وفي المرحلة الثانية ، ينجز العمل بعد الشخ
المدرسة ، وبعد التفكير في مضامين ما عرفه  أوالصف  إلىعودته 

. حينها فقط درسها  وأفكارواكتشفه والصلة بما تعلمه من نظريات 
يستطيع رسم الخارطة بصيغتها النهائية التي تضم النتائج ، وبعد 

بالموضوع وبعد اختيار العنوان المناسب ال عالقة له  يحذف ما أن
البيانات  إسقاط أعادة أورسم  إعادةللمخطط وعادة يعني هذا 

والمعلومات والمالحظات ، وتحبير ما قد رسم بقلم الرصاص 
 Base أساستتم بتحضير خارطة  األخرى الطريقة ميدانيا.

Sketch Map  إسقاطوتستنسخ لتستخدم في الميدان ، ويعاد 
والحقائق الحقا على النسخ النهائي . وهذه الطريقة مفضلة النتائج 

ذاتها لتغطية  األساسمن طالب الخارطة  أكثرعندما يستخدم 
وبغض النظر عن الهدف من  مختلفة . أزمنة أوجوانب مختلفة 

يلتزم بها ، فلجميع  أنرسم الخارطة ، فقواعد رسم الخارطة يجب 
ومؤشر للشمال ، وغيرها رسم ومفتاح  مقاييس الخرائط عناوين و

الخارطة  إنعلى الضوابط هي  التأكيد. والسبب من  أساسياتمن 
 أنسهلة القراءة من قبل الجميع ، ومن الضروري  تكون  إنيجب 

شبكة الخطوط المربعة  تأشيريحدد في العنوان موقع الدراسة مع 
هناك خرائط عدة للمنطقة ذاتها لتحديد المواقع بدقة . وعندما تكون 

رطة والهدف من رسمها . في توضيح طبيعة الخا أهميةعنوان لفل
جزء  إنيكون مقياس رسم الخارطة دقيقا طالما  أنقد ال يتوقع  

، فهي  Free handمنها قد رسم بطريقة ال تعتمد على المقياس 
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تقريبية . وقد يفي بالغرض مقياس خطي قصير ، خاصة عندما ال 
اتجاه الشمال ، عندما همل مؤشر . وقد ي اإلعشار إلىيتم تجزئته 

المفتاح  أماتكون خطوط الطول والعرض واضحة على الخارطة . 
يجعل الخارطة واضحة للقارئ . ولكن ، عندما  ألنه أساسيفانه 

فان  األصليةيكون الترميز المعتمد في المخطط ذاته في الخارطة 
 سقاطاتاإلفي  األلوانعندما تعتمد  أما.  إلزامياالمفتاح ال يكون 

ال مفر من وجود  وعند استخدام رموز غير متعارف عليها حينها
  فالرسم ال يكون في الهواء الطلق . أطارالمفتاح . وللخارطة 

       -طة:ير تحديث معلومات الخ
( مرتبط بقراءة  األرض)  األوليةقراءة الوثيقة  إن  

. ففي  األحيانانه ليس مطابقا لها في الكثير من  إالالخارطة ، 
 األرضالبدء قد يكون هدف الدراسة الميدانية المقارنة بين 

، ومثل هذه المقارنة ضرورية جدا وجوهرية لتطوير ملكة والخارطة
قراءة الخرائط عند الطلبة . وقراءة الخارطة يختلف عن ما يعرفه 

.  اإلقليم أوالعامة من تحديد المسار في الخارطة سياحية للمدينة 
للبعض معضلة كما هي الرياضيات وذلك لعدم وتمثل الخارطة 

    مالها واالفادة منها .التعود والتدريب على استع
واستيعاب  إدراكطة بكل محدداتها من المهم ير لفهم الخ  
التي تعكس الخارطة جزء منها . والدراسة الميدانية هي  األرض

تدريب على تفسير الخارطة وفهمها ، وتعزيز الخارطة بالمالحظات 
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غير الواضحة على  أولسلسلة واسعة من الظواهر غير المؤشرة 
الخارطة . وال يرتبط هذا بخرائط التضاريس فقط ، بل بالخرائط 

ال  أنوغيرها . وجوهري  األرضالجيولوجية وخرائط استعماالت 
الميدانية ، انه  الدراسةيكون درس رسم الخرائط في القاعة بديال عن 

فالمواءمة بين الخارطة والواقع ) قراءة مرحلة تسبقها وتتبعها . 
ال  أنالخارطة وتحديث معلوماتها ( عملية ذهنية على المدرس 

يفكر بها كعمل داخل قاعة الدرس كبديل عن العمل الحقلي . فعلى 
في الميدان  األراضييتعلموا التفكير بتفاصيل الظهير  أنالطلبة 

شاراتوليس كرموز  ( . فالهدف  Jones 1968على الخارطة )  وا 
جبارهمالطلبة بالميدان  أنوفحسب رأي جونز هو فرك  لتحريك  وا 

في الميدان ،  سة بينهم ميدانيا . فعقولهم باستخدام الخارطة والمنا
( ، من األرضيكون العمل بدء من الحقل )  أنمن الضروري 
 غطىي أنالخارطة وليس العكس . فالمطلوب  إلىالواقع وانتقاال 

ومقارنتها مع الموجود على الخارطة ،  وأنماطهله تفاصيبالواقع 
تتحدث عن نفسها وتعطي فرصة للطالب للمالحظة  األرضفلتترك 

الموجود في  إلى اإلضافةمرحلة  تأتيواالفادة العلمية . وبعد هذا 
الخارطة من خالل التدرب على المالحظة ، فالخطأ الذي قد يقع به 

موجود على الخارطة .  كل شيء إنالعديد من الطلبة التصور 
 أنواعوالخرائط الجيولوجية التفصيلية ضرورية للجغرافي لمعرفة 

، الترب والمصادر المائية والتصريف السطحي والنبات وغيرها 
 األولىتعد مناسبة في المراحل  1/25000والخرائط ذات القياس 
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 ( . Wooldridge & East 1966من التدريب العملي ) 
لبرنامج الذي يضعه مدرس الجغرافيا في ، ما هو ا وأالن 
في الجامعة ، ليدرب طلبته على هذه المهارات  أو،  ثانويتانا
 أالن؟ قد ال يكون هو نفسه قد تدرب عليها ، ولكن عليه  األساسية

يتمرن ويمارس ليدرب طلبته عليها كي ينهض بنفسه وبطلبته ،  أن
ليتعامل مع الواقع  ، األمام إلىوبالمحصلة النهائية ببلده ويتقدم 

 الجغرافية حقه .  بعلمية ، وليعطي موضوع

 -: إليهاسياقات عمل من الضروري العودة 

المناسبة للمناهج ، مع  واألنواعتوفير الخرائط الجدارية بالعدد  -1
 مناسبة لكل مدرسة . بإعدادالتعليمية  األطالستوفير 

دة  في الموجو  ،  تعويد الطلبة على رسم الخرائط كواجب بيتي -2
  التعليمية . األطالس أوالكتب المنهجية 

قيام وزارة التربية بتوفير صور للبيئات الطبيعية والبشرية  -3
المفردات والمتغيرات التي  إلىالمختلفة مع توجيه المدرسين 

 .إليهاالطلبة  أنظاريركزون عليها ويجلبوا 
القيام بممارسات عملية تتعلق بمقياس الرسم ، داخل الصف  -4

  جه .وخار 
القيام برسم المخططات الميدانية للمناظر الطبيعية ذات التباين  -5

تثير نقاشا جغرافيا ، ومن  أنالمكاني الواضح والتي يمكن 
 مدرس الفنية بهذا النشاط. إشراكالضروري 
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في مجال الجغرافيا  الالصفية  االهتمام بالنشاطات الصفية و  -6
 العملية .

المجال بالتعاون بين  دورات تدريبية خاصة في هذا إقامة -7
وزارتي التربية  أوووزارة التربية ،  محليةالجمعية الجغرافية ال

 والتعليم العالي خالل العطل الربيعية والصيفية .
المتابعة الجدية لمدرسي الجغرافيا الستخدام الخارطة من قبل  -8

 التربوي. واإلشراف اإلدارة

 المصادر والمراجع 

،  1991ي ، د. داوود جاسم د. مضر خليل والربيع العمر، -1
 . األولالجغرافيا في الجامعة ، مجلة الجغرافي العربي ، العدد 

، الجغرافية العملية وقراءة  1974سطيحة ، د. محمد محمد  -2
 الخرائط ، دار النهضة العربية ، بيروت .

، 1978فليجة ، د. احمد نجم الدين وعبد هللا ، جميل نجيب  -3
 يدانية ، مطبعة العاني ، بغداد .علم الخرائط  والدراسة الم

، الجغرافيا العملية  1981فليجة ، د. احمد نجم الدين  -4
 . اإلسكندريةوالخرائط ، مؤسسة شباب الجامعية 

اليونسكو ، ب . ت مرجع اليونسكو في تعليم الجغرافية ،  -5
 مطبعة الكويت . ألكرميترجمة زهير 

6-Jones , P . A . 1968 , Field Work in Geography ,Longman                                              
       Green & Co . Ltd , London  
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 الفصل الحادي والثالثون 

 وقفة مع المناهج الدراسية في الجامعات العراقية

 المقدمة ،

مضى عقد من األلفية الثالثة ومازالت المناهج الدراسية في 
جامعاتنا كما كانت عليه قبل أكثر من ثالثة عقود دون تغييرات 
جوهرية تتناسب مع التطور العلمي و مع تقنيات العصر ومتطلباته. 

ما حدث من تغيير سابقا ال يتعدى تعديل طفيف وا عادة ترتيب وكل 
للمواد بين سني الدراسة ، وكانت التغيرات محكومة بضوابط صارمة 

ضافات غير  ال تتيح إال إعادة النظر في بعض المسميات وا 
 .  جوهرية

وعند مناقشة المنهج ، كعنصر من عناصر النظام التعليمي ، 
ا هو عليه حال التعليم العالي في فهو ليس وحده المسئول عن م

العراق اليوم ، ولكنه ركيزة من ركائز النظام . وما يصيب هذه 
الركيزة من وهن و تخلف فانه ينعكس كليا على  مجمل النظام 
وحركته . وال يؤدي إجراء تعديالت على المناهج الدراسية حدوث 

يرات نوعية نقلة نوعية في التعليم العالي أبدا ما لم يصاحب ذلك تغي
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متوافقة في ركائز التعليم األخرى ومعطياته من طرائق التدريس ، 
 نظام القبول ، معايير تقييم األداء ، معايير الجودة والتمكن ، الخ . 

، وعي للمنهج الدراسي السائد حالياومن أجل إجراء تقييم موض
 -:مردها معضلة المناهج تنهج هذه الورقة عرض وبإيجاز 

 ات التغيير ،أوآل : محدد

المركزية العالية في تحديد مواد الدراسة ومفردات المنهج ،  -1
بحجة تسهيل مهمة انتقال الطلبة بين الجامعات )وهم قلة 

 القلة( .
نسبة غير قليلة من التدريسيين من خريجي الجامعات العراقية  -2

الذين لم )يتسع( أفقهم المعرفي )ال من خالل كورسات 
ه وال باالطالع الذاتي(  ليشمل مواد الماجستير أو الدكتورا 

 جديدة وتقنيات حديثة تدرس وتعتمد في جامعات العالم .
نقص كبير في موجود و أثاث قاعات الدرس و مختبرات  -3

العملي ، مما أدى إلى سيادة الجانب النظري على الجانب 
 العملي ، الذي أصبح نمطا متأصاًل ومرضًا مزمنًا  .
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ة في التدريس و غياب الطرائق العلمية سيادة الطريقة التلقيني -4
الحديثة )حتى القديمة منها( في التدريس و تقنياتها في معظم 

 األقسام العلمية و المناهج الدراسية .
اعتماد النظام السنوي ، ليس اليجابياته ولكن بعذر إكمال   -5

المنهج و تقليل فرص عدم التزام الطلبة بالدوام وتجنبا 
 لمحاسبتهم .

ثقافة البحثية عند التدريسيين ، مما انعكس على غياب ال -6
الطلبة أيضا وعلى طرائق التدريس و مستوى المادة العلمية 

 المعطاة للطلبة .
جهل التدريسيين بفلسفة العلم أوال وفلسفة االختصاص ثانيا  -7

وبالتالي تكون المحاضرات مجرد عرض لمعلومات تخصصية 
 فلسفته .و ليس تدريس علم له مقوماته ومنهجه و 

ثانيا : الواقع الراهن للمناهج و طرائق تدريسها في الجامعات 
 العراقية ، 

المواد الدراسية منفصلة عن بعض ، بحيث ال تشكل جسما  (1
 معرفيا متكامال .

 المناهج الدراسية عامة وليس فيها تخصص دقيق .  (2



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

525 
 

 .اسية للجديد والحديث في االختصاصعدم مواكبة المناهج الدر  (3
نب التطبيقي العملي لكثير من المواد الدراسية ، غياب الجا (4

وعدم ربطها بالحياة اليومية للطالب او المهنة التي يفترض أنه 
 يؤهل )علميا(  لها .

 عدم وجود عالقة بين المنهج الدراسي و البيئة العراقية . (5
ممارسة مشاريع بحوث التخرج بطريقة أفقدتها قيمتها وأهميتها  (6

 ة التي درسها الطالب ببعض .في ربط المواد العلمي
 –وحتى عند وجود مواد تعنى بالتقنيات التحليلية )إحصائية  (7

مختبرية( فهي تعطى بصيغة نظرية بدرجة عالية  ، بحيث ال 
 يعرف الطالب متى وكيف يستفيد منها في اختصاصه .

فلسفة االختصاص( بطريقة تجعلها تاريخ  \تدريس مادة )الفكر  (8
 فلسفة االختصاص . \فة علم فكر وليس فكر أو فلس

غياب النشاطات الالصفية المكملة للمنهج الدراسي و المعززة  (9
 له .

لم يعد للكتب المساعدة مكان في حياة التدريسي حيث  (10
تراجعت الكتب المنهجية أمام مد المالزم وتكتيب الطلبة 

 المختصرات. 
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الجامعة مصدر معرفي للطالب  \الكلية  \لم تعد مكتبة القسم  (11
عينه في فهم واستيعاب المنهج الدراسي ، لذلك فان المنهج ت

مجزوءة ومبتسر بطريقة جعلته فاقد لنبض الحياة في كثير من 
 األحيان ، و جعلته كسيحا في أحيان أخرى . 

 ثالثا : المناهج الدراسية في األلفية الثالثة ،

تعتمد النظام الفصلي )أو المقررات( ، وحتى على مستوى  (1)
 ا قبل الجامعي .التعليم م

منها ، و االعتماد على الطالب في  %60يمثل العملي  (2)
اكتساب المعرفة والخبرة المباشرة من خالل النشاطات الصفية 

 .هني وغيرها من طرائق تدريس عصريةوالالصفية والعصف الذ
تقنية بدرجة عالية ، وفي مختلف مفاصل عملية التعلم  (3)

 والتعليم .
دقيقة  ومن السنة الجامعية  المناهج الدراسية تخصصية (4)

 األولى ، وحسب رغبة الطالب وميوله )نظام المقررات( .
 المناهج الدراسية موجهة لسوق العمل و اتجاهاته ومساره . (5)
 المناهج الدراسية متداخلة التخصصات العلمية )التقليدية( . (6)
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 رابعا : ماذا يجب أن نعمل لنرتقي و ننهض ؟

وة بين المناهج الدراسية في في ضوء ما ذكر آنفا ، فالفج
الجامعات العراقية  وما هي عليه حاليا  و المناهج الدراسية في 
جامعات العالم المتقدم كبيرة جدا . وأن النقلة النوعية ضرورة 
يفرضها صراع البقاء ، و تتطلبها روح النهوض الوثابة النابعة من 

وعلى مر جذور حضارة عريقة تمتد إلى فجر الحضارات اإلنسانية 
 العصور واألزمنة . 

ولكن األمر ليس بالهين وال يحدث التغيير نتيجة عصا سحرية 
وال يتم  بين عشية و ضحاها . إنه يستوجب وقفة صلبة صامدة 
بوجه كل مظاهر التخلف و الكسل والخمول . فهو ال يحدث إال 
عندما تتقد جذوة النهوض في النفوس التي )شرنقها( العمل السهل 

ب المضمون لتخرج منه ملئها إرادة الحياة لتصبح فراشة تتزود والكس
من بستان العلم ورياحين المعرفة بكل ما فيه من خير وجمال 
وعطاء . وال يغير هللا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وعندما 
يسعى العبد للتغيير الذاتي فان رب العزة يعينه في مسعاه ويوفر له 

ن طريق العلم مبارك و ميسر من الرب قبل سبل النجاح ، خاصة وأ
 غيره . 
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ومن أجل أن يحدث التغيير ويتحقق ، و تصبح النقلة النوعية 
 -واقعا وليس حلما ، من الضروري أن :

 : تجاوز المحددات و تحجيمها ،   -أ
إعادة النظر في جميع مقيدات المنهج المشار إليها سابقا ،   (1)

هلها لترسم شخصيتها وا عطاء أألقسام العلمية صالحيات تؤ 
العلمية الذاتية على ضوء إمكاناتها و إقليمها الوظيفي 

 واحتياجات سوق العمل فيه .
توفير مستلزمات التدريس الجامعي من قاعات و مختبرات  (2)

 وتجهيزات و مواد يتطلبها المنهج الدراسي .
إلغاء جميع نظم انتقال الطلبة وعودة الراسبين الى مقاعد  (3)

ال ، عبور ، عودة المرقنة قيودهم ، المهجرين ، الدراسة ) انتق
 المبعدين ، ....( .

إلغاء جميع فرص المساعدة لمن هو غير مؤهل للنجاح )منح  (4)
 درجة و منحنى رفع نسب النجاح( . 15،  10،  5

االلتزام الكامل بنسبة حضور الطلبة للمحاضرات ، وعدم  (5)
مجد من وتجريد الطالب غير ال   %10تجاوز الغيابات نسبة 

 دوره في تدني المستوى العلمي والقيمي .
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 ثانيا : سمات المنهج الدراسي المطلوب ،

تسمية المواد الدراسية التي تتطلب عملي و تحديد نسبة  (1)
 العملي من النظري في المنهج ومتابعة التنفيذ فصليا . 

 اعتماد النظام الفصلي ، والتشديد على غيابات الطلبة . (2)
الدقيق يبدأ من السنة الدراسية الثالثة  جعل التخصص العلمي  (3)

)الفصل الخامس( ، وتكون السنتين األولى والثانية للمواد العامة 
 لتشكل أساسا للتخصص الدقيق .

تدريس مادة واحدة على األقل في كل فصل دراسي باللغة  (4)
 االنكليزية .

في المادة و المعدل العام للنجاح  %60رفع درجة النجاح إلى  (5)
70%  . 

مية النشاطات الصفية والالصفية ضمن مفردات مواد تس (6)
المنهج  . واالهتمام بالنشاطات الصفية والالصفية المكملة 
للمنهج الدراسي والمعززة له ، و جعلها ضمن خطة القسم 

 الفصلية والسنوية والتي تعتمد في تقييم األداء .
، و تبني الطلبة  صفوف طلبة الشرفإعادة الحياة إلى نظام  (7)

جدين المتميزين ليكونوا دما جديدا لألقسام العلمية و الم
 الدراسات العليا .
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معاملتها كجزء إيالء مشاريع أبحاث التخرج إهتماما خاصا و  (8)
، إسوة برسائل الدبلوما و أساسي من متطلبات التخرج 

 الماجستير ، وأرشفتها في مكتبة القسم والكلية .

 ثالثا : إجراءات معززة للنهوض

نظر في نظام القبول في الجامعات ، ويفضل أن إعادة ال (1)
تستحدث سنة تأهيلية يأخذ الطالب فيها مواد تعينه الختيار 
التخصص . وهذه السنة ال تعني قبول الطالب في الجامعة ، 

نما مرحلة انتقالية تأهيلية مكثفة تحدد مستقبل الطالب .   وا 
ن وضع برنامج تطويري لحملة الشهادة الجامعية العليا م (2)

دورات مكثفة في اللغة خريجي الجامعات العراقية يتضمن 
 ، و دورات في تقنيات التعليم الحديثة .االنكليزية

إعادة النظر في الدراسة المسائية ، من مختلف الجوانب  (3)
والمعطيات ، وتحويلها إلى جامعات أو كليات  أهلية منفصلة 

 كليا عن الجامعة أو الكلية األصل . 
مناهج الدراسات العليا بشكل يجعلها  إعادة النظر في (4)

تخصصية دقيقة تتناسب مع حاجة المجتمع و متطلبات سوق 
 العمل ، آخذة بالتقنيات الحديثة ومطبقة لها .
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 الفصل الثاني والثالثون 
 على اعتاب القرن الحادي والعشرين اتجاه منهج الجغرافيا

 أ . د . مضر خليل العمر
 توطئة -1

لذذذذذذزمن كذذذذذذان المذذذذذذنهج الدراسذذذذذذي يحتذذذذذذوي منذذذذذذذ ردح مذذذذذذن ا        
معلومات وحقائق و مفاهيم منظمة في صيغة مواد دراسية موزعة 
علذذى سذذني الدراسذذة ومراحلهذذا ، وذلذذك الن المذذادة الدراسذذية كانذذت 
، 9هذذذذذذي الغايذذذذذذة والوسذذذذذذيلة فذذذذذذي ان واحذذذذذذد . ) اللقذذذذذذاني وزميلذذذذذذه ، 

( فالهذذذدف كذذذان مجذذذرد اكتسذذذاب معرفذذذة ولذذذيس االعذذذداد او 1989
العلمذي المنهجذي . لذذا اقتصذذر االمذر علذى عمليذة الحفذذظ التأهيذل 

واالسذذذذتظهار دون غيرهمذذذذا مذذذذن العمليذذذذات الذهنيذذذذة االخذذذذرى التذذذذي 
 تجعل للتعليم متعة ومعنى .

امذذا النظذذرة التذذي اعقبذذت ذلذذك ، حسذذب رأي ريذذان ، فتذذرى ان      
المنهج يتضمن كل خبرات التلميذذ التذي تنظمهذا المدرسذة وتشذرف 

ت تلك الخبرات مكانها داخل جدران المدرسذة او عليها سواء اتخذ
خارجها . فذالمنهج لذيس مجذرد شذئ يتعلمذه التلميذذ ، ولذيس مجذرد 
اكتسذاب للتذذراث المعرفذي البشذذري ، كمذذا انذه القيمذذة لذه فذذي ذاتذذه ، 
بذذل هذذو وسذذيلة ولذذيس غايذذة ، ويجذذب ان ينظذذر اليذذه بهذذذا االعتبذذار 

لتفكير فيه . ) ريان لتجنب االخطاء التي يقع فيها الكثيرون عند ا
،7 ،1981.) 
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هذا ما اشارت اليه الكتذب المعنيذة بالمنهذاج الصذادر خذالل       
عقذذد الثمانينيذذات مذذن القذذرن الماضذذي ، وممذذا يؤسذذف لذذه ان مذذنهج 
مذذذادة الجغرافيذذذا وطريقذذذة تدريسذذذها مذذذا زاال علذذذى الحذذذال نفسذذذه دون 

هي ، تغيير في القرن الحادي والعشرين . فالمشاكل ما زالت كما 
 ان لم تتعمق وتتسع وتأخذ بعدا وتأثيرا اكبر .

 المشاكل التي تواجه تدريس الجغرافيا  -2

باإلمكان حصر ابرز المشاكل التي يعاني منها منهج مادة         
الجغرافيا وطريقة تدريسها في العراق ، والعديد من بلدان وطننا 

مباشرة ،  العربي ، بسبع مشكالت اساسيه ، االربع االولى منها
وهي متداخلة بشكل كبير جدا ومكملة لبعضها البعض . اما 
المشكالت الثالث االخيرة فان تأ ثيرها غير مباشر وهي تصب 
ببعضها البعض حسب تتابع ورودها في الورقة . يعرض الشكل 

تكرر  Cycleالمرفق هذه العالقة وفق تصور الباحث كدورة  حلقية 
التي   Snow ballالثلج المتدحرجة  نفسها وتعمل طبقا لقانون كرة

 تكبر كلما استمرت في التدحرج دون ان يوقفها عارض صلب .

 ( االعداد المنهجي 1-2

في الدول المتقدمة يعاد النظر في المنهذاج دوريذًا لتتناسذب مذع سذوق 
العمل للخذريجيين ، ويعطذى للطالذب حريذة اختيذار تخصصذه العلمذي 

اداة تكذذذوين مهنيذذذة تخذذذدم المجتمذذذع  ليحذذذدد هويتذذذه المهنيذذذة . فالمنهذذذاج
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وتؤهل ابناءه ألكثر من وظيفة واحدة فذي الوقذت نفسذه، ويؤهذل طلبذة 
كليذذذذة التربيذذذذة فذذذذي العذذذذراق ليكونذذذذوا مدرسذذذذي مذذذذادة  –قسذذذذم الجغرافيذذذذا 

اجتماعيذذذة ، )تذذذاريخ، جغرافيذذذا، تربيذذذة وطنيذذذة( . فالتخصذذذص العلمذذذي 
 الدقيق غير متكامل الجوانب ، ومعرفي بدرجة رئيسة .

 ( طريقة التدريس2-2

الجغرافيذذا علذذم مبنذذي علذذى التذذدريب العملذذي ، )رسذذم خذذرائط          
وقرائتها، الدراسة الميدانيذة فذي كذل فذرع مذن فذروع الجغرافيذا، التحليذل 
الكمي، االستشعار عن بعذد، الحاسذوب،.....الخ(، وذلذك ألن الحيذاة 

صذر الحيذاة، عملية بطبيعتهذا، والجغرافيذا تذدرس التنظذيم المكذاني لعنا
عناصذذذذر البيئذذذذة التذذذذي يحيذذذذا بهذذذذا االنسذذذذان . وال تظذذذذم مفذذذذردات مذذذذنهج 
الجغرافيذذذذا علذذذذى مختلذذذذف المراحذذذذل الدراسذذذذية )مذذذذن االبتدائيذذذذة وحتذذذذى 
الجامعيذذة(على ايذذة نصذذوص صذذريحة او اشذذارات ضذذمنية تذذدل علذذى 
ضرورة القيام بزياة حقلية او دراسة ميدانيذة اسذتكماال لمفذردات مذنهج 

 رد في الكتب المدرسية.او توضيحا لما و 

واسذذذتكمااله لهذذذذا لذذذيس هنذذذاك مذذذادة تذذذدرس فذذذي اقسذذذام الجغرافيذذذا       
تحذذت عنذذوان دراسذذة ميدانيذذة، وان وجذذدت فأنهذذا نظريذذة بنسذذبة عاليذذة 
جذذذدًا، ومذذذا يذذذتم تحقيقذذذه فهذذذو فذذذي الغالذذذب زيذذذارة حقليذذذة ولذذذيس دراسذذذة 
ا ميدانيذذة والفذذرق شاسذذع بذذين االثنذذين، وممذذا يزيذذد مذذن الطذذين بلذذة كمذذ
يقال فأن من يقوم بتدريب الطلبة على طرائق تذدريس الجغرافيذا لذيس 
جغرافيذذذذذذًا فذذذذذذي الغالذذذذذذب فقذذذذذذد يكذذذذذذون كيميائيذذذذذذًا، او لغويذذذذذذًا او فذذذذذذي أي 
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اختصاص عملي اخر. وان التدريب على التمكن من طرائق تذدريس 
الجغرافذذي يتطلذذب ان يكذذون المذذدرب نفسذذه مسذذتوعبًا فلسذذفة الجغرافيذذا 

ي يقذذذوم بواجبذذذه بصذذذورة صذذذحيحة، واال فذذذأن ومذذذتمكن مذذذن تقنياتهذذذا كذذذ
 النتيجة غير خافية على احد.

 ( قصر النظر العلمي3-2

تميذذزت الجغرافيذذا عذذن العلذذوم االخذذرى بنظرتهذذا الشذذمولية لجميذذع      
عناصذر الحيذاة علذى سذطع االرض، الطبيعيذة والبشذرية، اضذافة الذذى 

يئذذة. ذلذذك منهجهذذا النظذذامي فذذي تحليذذل العالقذذة بذذين عناصذذر هذذذه الب
’ ولكذذن عنذذد ولكذذن عنذذد تذذدريس مذذادة الجغرافيذذا يذذتم تجذذاوز هذذذا كليذذًا 

ففذذذروع الجغرافيذذذا الطبيعيذذذة ال عالقذذذة لهذذذا بفذذذروع الجغرافيذذذا البشذذذرية، 
واالخير تدرس بمعزل عن االولذى انهذا اشذجار منفصذلة عذن بعضذها 
الذذبعض تربطهذذا صذذلة التجذذاور المكذذاني ولذذيس النظذذامي البيئذذي الذذذي 

 حقيقتها وجوهرها . يحكمها ويؤطر 

ويسذذتمر هذذذا القصذذور فذذي النظذذر الذذى تذذدريس التقنيذذات والمذذواد      
التكميليذذذذذة والتذذذذذي يقذذذذذوم بتدريسذذذذذها غيذذذذذر الجغذذذذذرافيين ، فصذذذذذلتها فذذذذذي 
الجغرافيذذا كذذون طلبتهذذا فذذي أقسذذام الجغرافيذذا ولذذيس انهذذا ادوات ومذذواد 
ي عمليذذة يعتمذذدها الجغرافذذي فذذي فهذذم الواقذذع وتحليلذذه وتفسذذيره. فمذذا هذذ

بشرية( ؟  وهل  -العالقة بين الموارد المائية وجغرافية المدن )طبيعة
بشذذري(  -هنذذاك عالقذذة بذذين علذذم االقتصذذاد وجغرافيذذا السذذكان )بشذذري 
طبيعذي(  -وما هي العالقة بين علم المناخ والغطاء النبذاتي )طبيعذي
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 –التبذذادالت المناخيذذة  –؟ ومذذا هذذي العالقذذة بذذين النشذذاط الصذذناعي 
بشذري( ؟ وهذل هنذاك صذلة  –طبيعذي  -يئية ؟ ) بشري المشكالت الب

–الدراسذذذة الميدانيذذذة  –منذذذاهج البحذذذث العلمذذذي  –بذذذين علذذذم الخذذذرائط 
الفكذذر الجغرافذي ؟ وهذذذه األسذئلة اليجذذد الكثيذر مذذن  –التحليذل الكمذي 

 طلبة الجغرافيا أن اإلجابة عنها سهلة، مع شديد االسف. 

 ( توفر الوسائل التعليمية4-2

الدراسة التربوية على أهمية استخدام الوسائل التعليميذة  أكدت       
المسذذاندة مثذذل الخذذرائط والرسذذوم والنشذذاطات الصذذفية والالصذذفية لتشذذد 
ذهذذذن الطالذذذب للمذذذادة وتجعلذذذه يتفاعذذذل معهذذذا. ولكذذذن يالحذذذظ الذذذنقص 
الكبير في توفر هذه المستلزمات في المدارس، وقذد اصذبح غريبذًا ان 

طة في الصف، فغالبًا ما تكون الخرائط يستخدم مدرس الجغرافيا خار 
قديمذة وفذذي المخذذزن دون حفذظ وتجديذذد وقليذذل مذن المدرسذذين يسذذتخدم 
السبورة لرسم مخطط توضيحي وعند تعليق الخارطة تبقذى فذي منذأى 
عذن ايذدي التالميذذ، امذذا االفذالم السذينمائية فأنهذا تعذذود الذى اكثذر مذذن 

 نصف قرن.  

 ي( االمتداد االفقي دون العمود5-2

نتيجذذذة لتطذذذور علذذذم الجغرافيذذذة فذذذي العديذذذد مذذذن الذذذدول، فذذذأن          
االقسام العلمية في الكليات ال تغطي جونبه المتراميذة، لذذلك تشذكلت 
اقسذذذذذذام تذذذذذذدرس وبعمذذذذذذق بعذذذذذذض تخصصذذذذذذاته، مثذذذذذذل قسذذذذذذم الجغرافيذذذذذذا 
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السذذويدية. كمذذا  Lund Universityاالجتماعيذذة فذذي جامعذذة لونذذد 
تخصذص فذي تذدريس الجغرافيذا  تطورت بعذظ االقسذام لتشذكل مذدارس

School of Geography  كمذذا فذذي جامعذذة برمنكهذذام فذذي انكلتذذرا
تظذذم  Facultyوفذذي روسذذيا تذذدرس الجغرافيذذا بصذذيغة كليذذات خاصذذة 

اقساما معنية بفروع علم الجغرافيا . تؤشذر هذذه الحالذة درجذة التطذور 
الذذذذي وصذذذل اليذذذه هذذذذا العلذذذم ومذذذدى االحسذذذاس بأهميتذذذه فذذذي الذذذدول 

ة ، وبعذذذذض االقسذذذذام تضذذذذيف اليهذذذذا وحذذذذدات ومراكذذذذز بحذذذذث المتقدمذذذذ
متخصصذذذذذة، مثذذذذذل مركذذذذذز التخطذذذذذيط الحضذذذذذري ، وحذذذذذدات الدراسذذذذذة 

 السكانية ، وغيرها الكثير.

وما يصح على الجغرافيا يكون كذلك على العلذوم االخذرى وقذد       
تنبهت بعض االقطار النامية الصغيرة المساحة وقليلذة السذكان) دول 

ى سذذذبيل المثذذذال ال الحصذذذر ( الذذذى هذذذذه الحقيقذذذة الخلذذذيج العربذذذي علذذذ
فعملت على تجميع الدراسات العليا على مختلف االختصاصات فذي 
كليذذات او معاهذذد خاصذذة تحقيقذذًا لتكثيذذف الجهذذود واالسذذتفادة الكاملذذة 
في التخصصات العلمية الدقيقذة حيذث ال وضذوح لالختصاصذات اال 

رافيين فذي عذدد من خالل فلسفة االختصاص. ان فلسفة تجميع الجغذ
قليل من االقسام مبنية على قاعدة مفادها ان هذا التجمع يساعد فذي 
تبلذذور التخصصذذات العلميذذة الدقيقذذة ويذذؤدي الذذى تطورهذذا خدمذذة للعلذذم 
والبلد. فعوضا عن إضاعة الجهود وتشتت األفكذار واآلراء، ينحصذر 
التفكيذذذر العلمذذذي علذذذى معطيذذذات محذذذددة يذذذتم تدراسذذذها بعمذذذق ورويذذذة، 
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حصلتها النهائية تطور االختصاص وتعميذق وتجذذير افكذاره، تكون م
وبالتذذذذذالي تعذذذذذاظم اسذذذذذتفادة البلذذذذذد مذذذذذن هذذذذذذا العلذذذذذم بمختلذذذذذف فروعذذذذذه 

 وتخصصاته الدقيقة.

يقابل هذا االتجاه العلمي توسيع افقي في اقسام الجغرافيا فذي        
القطذذذذذر، واسذذذذذتحداث الدراسذذذذذات العليذذذذذا فذذذذذي اقسذذذذذام حديثذذذذذة التكذذذذذوين، 

د اكثذذذر ممذذذا يسذذذمح بذذذه قذذذانون وزارة التعلذذذيم العذذذالي ممذذذا وتذذذدريس مذذذوا
يؤدي الى تشذتت جهذد التدريسذي وقلذة اهتمامذه بالمذادة الدراسذية التذي 
يعطيهذذا لطلبتذذه، وبالتذذالي انعكذذس ذلذذك سذذلبيًا علذذى متابعتذذه لهذذم فذذي 
 ابحاثهم ونشاطاتهم الصفية و الالصفية وعلى تطويره لنفسه ايضًا.

 بحثي( غياب االستراتيج ال6-2

نتيجذذذذة سياسذذذذة االتسذذذذاع االفقذذذذي فذذذذي االقسذذذذام العلميذذذذة ، وقلذذذذة       
التوجذذذذذه نحذذذذذو المراكذذذذذز البحثيذذذذذة ، وبسذذذذذبب ضذذذذذعف رابطذذذذذة الجامعذذذذذة 
بذذالمجتمع ، وقلذذة توجذذه دوائذذر الدولذذة الذذى الجامعذذات لتكذذون مكاتذذب 
استشذارية لهذا ، فقذذد بقذى التوجذذه البحثذي اعتباطيذا غيذذر موجذه ليذذؤدي 

منحذذى علمذذي محذذدد . ولهذذذا السذذبب لذذم تتبلذذور  الذذى تتذذابع التقذذدم فذذي
شخصذذذذذيات علميذذذذذة معروفذذذذذة بمنهجهذذذذذا البحثذذذذذي ، او تتسذذذذذم بمالمذذذذذح 
مدرسذذذة فكريذذذة معينذذذة . فهنذذذاك اسذذذماء دون ان يكذذذون لهذذذا ظذذذل علذذذى 
ارض العلم ، دون طلبذة يتبعذون المذنهج و االفكذار . ان غيذاب مثذل 

لذذى سذذيادة هذذذه الظذذاهرة ال تعذذود الذذى عذذدم وجذذود رجذذال اكفذذاء ، بذذل ا
 النزعة والموجة المتبعة وغياب االستراتيج البحثي .
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 ( االنتماء الفكري 7-2

ارتبط اسم الجفرافيا في العديد من الجامعات في العالم المتقدم       
، وطبقذا لطبيعذة التوجهذات العلميذة السذائدة ، مذع اكثذر مذن مجموعذة 

، العلذذذذوم   Geo-Sciencesعلميذذذذة واحذذذذدة منهذذذذا علذذذذم االرض 
، والعلذذذذذذوم البيئيذذذذذذة   Social – Sciencesاالجتماعيذذذذذذة  

Environmental Sciences  وجميعهذذذا صذذذحيح . فالجغرافيذذذا .
علم يدرس االرض كموطن لالنسان لذا فانهذا تشذترك مذع الجيولوجيذا 
فذذذي مذذذادة الدراسذذذة دون الغذذذوص فذذذي اعمذذذاق االرض . وهذذذي تذذذدرس 

رك مذذذذع علذذذذم االنسذذذذان ككذذذذائن اجتمذذذذاعي ولذذذذيس كذذذذافراد ، ولهذذذذذا تشذذذذت
االجتمذذذذذذذذذاع وعلذذذذذذذذذم االقتصذذذذذذذذذاد والعلذذذذذذذذذوم السياسذذذذذذذذذية فذذذذذذذذذي الدراسذذذذذذذذذة 
والموضذذوعات. والنهذذا تذذدرس مذذوطن االنسذذان و التذذأثير المتبذذادل بذذين 
االنسذذذذان وموطنذذذذه ، لذذذذذا فانهذذذذا علذذذذم بيئذذذذي . فالجغرافيذذذذا علذذذذم يذذذذدرس 
التنظذذيم المكذذاني لعناصذذر البيئذذة الطبيعيذذة والبيئذذة البشذذرية و تفاعلهذذا 

 عض  ومتبادلة التأثير .مع بعضها الب

يعذذرض الجذذدول ادنذذاه الفذذرق بذذين ان تكذذون لنذذا شخصذذية علميذذة      
مذذذن عذذذدمها ، واذا كذذذان مسذذذموحا الن نبقذذذى بذذذدون شخصذذذية واضذذذحة 
المعذذذالم فذذذي القذذذرن الماضذذذي ، فذذذأن ذلذذذك مرفذذذوض فذذذي زمذذذن التحذذذدي 
المصذذذذيري ، فذذذذي عصذذذذر العولمذذذذة والهيمنذذذذة االمريكيذذذذة علذذذذى العذذذذالم 

 يا وتقنيا وعلميا  .اقتصاديا وسياس

 



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

539 
 

 مؤشرات مالمح الشخصية الفكرية للقسم                       شخصية ال يتوقع  منها الكثير

 مترددة ، غير مستقرة ، نزقة بذور تطور وطموح متقد

 عدم وضوح او نضج االهداف أهداف ومقاصد واضحة

 اضطرابهاتعارض السياسات التنفيذية و  عزيمة لتحقيق األهداف واألغراض

 تحقيق جزئي او مشوه لألهداف بروز المالمح الفكرية وتطرها

تطوير اختصاص علمي دقيق وتشكيل 
 مؤسسات بحثية متخصصة

تطوير نسبي مع حذر وخوف من كل جديد ، 
 الميل الى التدريس دون بحث

استشفاق افاق الجديد والغوص في اعماق الفكر 
 ، مع ابتكار وابداع

بسيط ونمطية التفكير دون االنسياق وراء ال
 التجديد

ظهور مدرسة فكرية لها مالمح ورموزها 
 وشخوصها وفلسفتها المميزة

الضياع في متاهات مطالب الحياة اليومية 
 وانزواء بعيدا عن الركب الحضاري 

  

 دورة مشاكل تدريس الجغرافيا  -3

مشذذذاكل التذذذدريس فذذذي ايذذذة نقطذذذة فذذذي   Cyeleقذذذد تبذذذدأ دورة       
م التعليمي ، وفي الغالب تبدأ بتخريج معلمين او مدرسذين غيذر النظا

كذذفء ، وهذذوالء يتحججذذون بقلذذة او عذذدم تذذوفير التجهيذذزات المسذذاعدة 
والخذذرائط فذذي المدرسذذة اليصذذال المذذادة بصذذورة صذذحيحة وسذذليمة الذذى 
الطلبذة . وقذد ال يكذون نقذص الكفذاءة فذي الجانذب المهنذي )التربذوي ( 

لمية )الجغرافيا ( ايضا ، ممذا يعنذي ان فهذم فقط ، بل وفي المادة الع
الجغرافيا غير دقيق وغير واضح المعذالم ،ان لذم يكذن خذاطئ . وبمذا 
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ان فاقذذد الشذذئ اليعطيذذه ، لذذذا فالعمليذذة التعليميذذة تكذذون غيذذر ناجحذذة 
علميذذا وتربويذذا وذلذذك لقصذذر النظذذر علذذى جوانذذب احاديذذة فذذي مفذذردات 

ة ، وتعويذد الطلبذة علذى حفذظ الجغرافيا ، واتباع طريقة تدريس ببغاوي
غيبذي دون فهذم وعذدم اسذتخدام مسذاعدات التعلذيم السذمعية والبصذذرية 
فذذي توضذذذيح وشذذرح الموضذذذوع ، وعذذدم اسذذذتخدام الخارطذذة او اعطذذذاء 
الواجبذذذات البيئيذذذة المكملذذذة للمذذذنهج  . حيذذذث ال يختلذذذف تذذذدريس مذذذادة 
 الجغرافيذذا عذذن تذذدريس مذذادتي التذذاريخ وحقذذوق االنسذذان ، فهذذي جميعذذا
 عبارة عن نصوص مكتوبة المطلوب حفظها في الذاكرة ال غير .

ان عذدد الطلبذة الذذذين يفذدون الذذى التعلذيم الجذذامعي غيذر معتذذاد       
على  التفكير والتحليل ، وتستمر حالهم هكذا حيث المجال وال وقت 
العذذذادة تركيذذذب تفكيذذذرهم فذذذي وقذذذت لذذذم يبذذذق اال القليذذذل مذذذن التدريسذذذين 

ا االهتمام والحرص . لقد تناقص عدد هذذا النذوع الذين لديهم مثل هذ
مذذذن المدرسذذذين بالتوسذذذع االفقذذذي فذذذي اقسذذذام الجغرافيذذذا ، حيذذذث كلذذذف 
التدريسذذيون فذذي الجامعذذة بتغطيذذة مذذواد وسذذاعات اكثذذر ممذذا يسذذمح بذذه 
قانون وزارة التعليم العالي ، مما يعني تحميذل التدريسذي عبئذا وظيفيذا 

ءة و المتابعذذذذذة وتحضذذذذذير اليبقذذذذذى لذذذذذه فرصذذذذذة لتطذذذذذوير نفسذذذذذه بذذذذذالقرا
محذذذاظرات تنسذذذجم مذذذع مسذذذتوى الجامعذذذة وال مذذذع طموحاتذذذه الذاتيذذذة ، 
وبذلك يتخرج طلبه بمستوى علمي أدنى مما يجب ، واقل مذن رغبتذه 

 وقدرته في الوقت نفسه . 
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 ورهضعف االنتماء الفكري و عدم تبل
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تميذذذز التذذذدريس الجذذذامعي بحركيذذذة وتطذذذوير مسذذذتمر ، بينمذذذذا         
يتسذذم التعلذذيم الثذذانوي باسذذتقراريته وبنمطيتذذه ونتيجذذة للضذذغوط العاليذذة 
التذذذذي وضذذذذعت علذذذذى التدريسذذذذين فذذذذي الجامعذذذذات فقذذذذد هذذذذبط مسذذذذتوى 
التدريس الجامعي إلى مسذتوى التعلذيم الثذانوي فأصذبح نمطيذا مقننذا ، 

يذذذة ، وال دراسذذذة ميدانيذذذة ، وبذذذدون تجديذذذد فذذذي حيذذذث ال وسذذذائل تعليم
الموضوعات والطروحات ، واعتماد كتذاب منهجذي واحذد )فذي أحسذن 

 األحوال( . 

بسبب عدم توفر وقت كاف للتحضير وتهيئة المحاضرات ورفع      
المسذذذتوى العلمذذذي فقذذذد انعكذذذس ذلذذذك سذذذلبا علذذذى مسذذذتوى االبحذذذاث ، 

قيذذذق اهذذذداف انيذذذة واصذذذبح الميذذذل الذذذى كتابذذذات سذذذريعة تصذذذب فذذذي تح
قصذذيرة المذذدى فذذال حاجذذة الذذى وجذذود إسذذتراتيج بحثذذي علذذى المسذذتوى 
الشخصي او االقسام العلمية او الجامعذة . وقذد عذولج هذذاالخلل مذن 
خذذذذالل نظذذذذام الجذذذذوائز التحفيزيذذذذة والتكريمذذذذات ، ومذذذذن خذذذذالل تشذذذذجيع 
تأسذذذذيس المراكذذذذز البحثيذذذذة ، االان االمذذذذر يتطلذذذذب اكثذذذذر مذذذذن ذلذذذذك . 

لعذذذبء علذذذى التدريسذذذي ، ووضذذذع صذذذيغة لتطذذذوير يتطلذذذب تخفذذذيض ا
 الكادر الموجود وانتشاله من حالة الال انتماء والالطموح . 

ل النضذذذذذذذذج العلمذذذذذذذذي والذذذذذذذذوعي االنتمذذذذذذذذاء الفكذذذذذذذذري اعلذذذذذذذذى مراحذذذذذذذذ    
، ومازلنذا بعيذدين عنذه فذي مجذال الجغرافيذا علذى االقذل  . االجتماعي

ولذد العزيمذة واالنتماء الفكري يسهم بفاعلية في وضذوح االهذداف ، وي
لتحقيقها ، وينير الدرب الختيار الوسائل التنفيذية لها ، ويستنبط من 
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النتائج والمخرجات ما يعزز الفكر ويطوره ويعمق الفلسفة الحياتيذة ، 
وبالمحصلة النهائية السياسية . بالمقابل ، فأن عدم وضوح االهداف 

فيذذها عنذد ال يساعد فذي تنفيذذها ، ويسذهم فذي التذردد والتراجذع عذن تن
وجذذود أي معذذوق وعذذارض . وبذذدون تحقيذذق الطموحذذات المشذذروعة ، 
وبتكذذذرار حذذذاالت االخفذذذاق يميذذذل االنسذذذان الذذذى الرتابذذذة والنمطيذذذة فذذذي 
حياته مستسلما للراحة ، حيث ال تطذور والتقذدم ، وال مشذاكل تصذدع 
الذذذرأس ، وبهذذذذا تنتهذذذذي الذذذدورة حيذذذث بذذذذدأت، وتسذذذتمر حالذذذة التراجذذذذع 

مذذذع كذذذل خطذذذوة يتقذذذدم بهذذذا الغيذذذر الذذذى االمذذذام . واالخفذذذاق متصذذذاعدة 
وبتسذذارع دحرجذذة كذذرة الذذثلج ) التخلذذف العلمذذي و النفسذذي ( ، وتسذذارع 
خطذذي االخذذرين الذذى االمذذام تذذزداد الفجذذوة بيننذذا وبذذين العذذالم االخذذر ، 
فتذذذذزداد هيمنتذذذذه ويتفذذذذاقم تسذذذذلطه علذذذذى مصذذذذائرنا ومواردنذذذذا الطبيعيذذذذة 

 والبشرية . 

 الجامعات  منهج الجغرافيا في بعض -4

ليس من الضروري ، وال من المعقول تغطية عدد كبير من        
نماذج منهاج الجغرافيا في جامعات العالم المختلفة لعرضها في 
ورقة عمل . عوضا عن ذلك ، سأكتفي ببضع نماذج من جامعات 

( يعرض مناهج خمسة اقسام جغرافيا ، 1دولة متقدمة . الملحق ) 
طريق الشبكة الدولية ) االنترنيت( . لقد كان تم الحصول عليها عن 

التركيز في مناهج هذه الجامعات ، المختارة عشوائيا ، على 
موضوعات بيئية بشكل واضح ، وفي اقاليم معينة ، اضافة الى 
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ذلك ، يكون تدريب الطلبة على التقنيات باعتماد بيانات عن ذلك 
حني العلمي التخصص البيئي والمكاني . فا لتدريب يؤشر المن

 التطبيقي للمنهج ويؤدي الغرض منه .

ويالحظ ان التبدالت السياسية التي قد طرأت على العالم بعد      
سقوط االتحاد السوفيتي ، والتغيرات االجتماعية المتسارعة الحاصلة 
في بعض اصقاع العالم قد غيرت من بعض االهتمامات المكانية . 

للطلبة تختلف كثيرا عن ما كان فالموضوعات الجغرافية المطروحة 
مقدما قبل عقد من الزمان . ادناه خالصة البرز مالمح هذه 

 ( .1المناهج . ينظر الملحق رقم )

 ( منهج الجغرافيا في جامعة او كسفورد 1-4

تشكل الجغرافيا في جامعة اوكسفورد مدرسة وترتبط بالبيئة       
 حيث تعرف باسم : 

School of  Geography &  the Environment ( SoGe 
ويختار الطلبة االختصاص الذي يريدونه من طيف واسع من    (

موضوعا ذا  (15المواد الجغرافية . ضمت قائمة المواد الدراسية )
( موضوعا حديثا يضاف الى المواد 17عالقة مباشرة بالبيئة ، و )
ا ( موضوع15( مواد تقنية ، وبضمنها )8الجغرفية التقليدية ، و ) 

الجغرافيا االقليمية التقليدية ذا طابع مكاني ) من غير موضوعات 
. تختص المدرسة بالموضوعات البيئية ، والبيئية االجتماعية على (
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وجه الخصوص في افريقيا ، و روسيا و اوربا الشرقية بعد انهيار 
 االتحاد السوفيتي . وتختص ايضا بالجغرافيا التاريخية لبريطانيا . 

 الجغرافيا في جامعة كاليفورنيا  ( منهج2-4

 California state تدرس جامعة والية كليفورنيا في نورثرج       
, University , Northridge   ( 13الموضوعات البيئية في )
( موضوعات 10مادة ( ، و ) 14مادة ، مع تركيز على التقنيات )

. حديثة ذات تخصص مكاني ) من غير الجغرافيا االقليمية ( 
االهتمام المكاني هنا منصب على البحر الكاريبي وجنوب شرق 
اسيا . و لدراسة االقليم الوظيفي للجامعة ) كاليفورنيا ( حصة تم 

( موضوعات . والتقان التقنيات اهمية خاصة ، حيث 3تغطيته  ب)
 خصصت ست ساعات تدريب عملي مقابل كل ساعة نظري .

 استراليا ، ( منهج الجغرافيا في جامعة شمال 3-4

ارتبطت الجغرافيا في جامعة جيمس كوك مع دراسات البيئة       
 School of Tropical Environmetالمدارية في مدرسة واحدة 

Studies  Geography – James Cook University   ،
( مواد 8( موضوعا عن البيئة ، و)15ولهذا السبب كان هناك )

غير الموضوعات التقليدية في  تقتية ، ومثلها موضوعات حديثة من
الجغرافيا . ثماني مواد ذات طبيعة مكانية من غير موضوعات 

في التدريس  blockالجغرافيا االقليمية . وتعتمد طريقة المجاميع 



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

546 
 

التخصصات الدقيقة التي تتدارس بصيغة المجموعة ) البلوك ( 
اجة بعبارة اخرى ، يكون التدريب العملي على التقنيات متسقا مع ح

كل مجموعة دون الخبرة الجغرافية في ادارة الموارد الطبيعية 
 وصيانة البيئة وحمايتها .

 ( منهج الدراسات الحضرية في جامعة منسوتا 4-4

والمذذنهج خيذذارات واسذذعة تطرحهذذا اقسذذام الجغرافيذذا امذذام طلبتهذذا       
الختيذذار المناسذذب للمسذذتوى العلمذذي لهذذم ويتوافذذق مذذع التوجذذه الفكذذري 

طلع المهني للطالب . اقدم نموذجا عن مذواد الدراسذات الحضذرية والت
 .امعة منسوتا في الواليات المتحدةالتي عرضها قسم الجغرافيا في ج

Urban Studies at University of Minnesota   صذنف
وكذذذان مجمذذذوع المذذذواد  Tracksالمذذذواد تحذذذت اربعذذذة مسذذذارات رئيسذذذية 

( مذادة ، تبعتهذا ) 56ات )التخصصية التي تكونذت منهذا هذذه المسذار 
( مذذذادة يحتاجهذذذا الطالذذذب الكتسذذذاب وتطذذذوير الخبذذذرة فذذذي البحذذذث 40

الجغرافي . اليعني هذا ان الطالب ملزم بجميع هذذه المذواد ، بذل انذه 
حذذذر فذذذي االختيذذذار لينتقذذذي منهذذذا ويبنذذذي بهذذذا شخصذذذيته العلميذذذة ويعبذذذد 

 (2) مسلكه المهني بما يحتاجه من مواد دراسية . ينظر الملحق رقم

  ( التوجهات العلمية في منهج الجغرافيا5-4

بعذذذد عذذذرض المذذذواد الدراسذذذية القسذذذام الجغرافيذذذا فذذذي الجامعذذذات       
 -المذكورة سابقا يتضح ان التوجهات قد اخذت المسار االتي :
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هذذدف الدراسذذة الجامعيذذة هذذو تطذذوير خبذذرة الطالذذب فذذي التحليذذل  (1
ة المعرفذذذذة الجغرافذذذذي لعناصذذذذر البيئذذذذة ولذذذذيس مجذذذذرد توسذذذذع دائذذذذر 

الجغرافيذذذذذة . والخبذذذذذرة التذذذذذأتي بذذذذذالعلم النظذذذذذري ، بذذذذذل بالتذذذذذدريب 
والممارسذذذذذذة العمليذذذذذذة .لذذذذذذذا ربطذذذذذذت المذذذذذذواد التكميليذذذذذذة بذذذذذذالمواد 
التخصصية بشكل تطبيقي عملذي .وقذد اعطذى الجانذب العملذي 

( سذذاعات لكذذل تذذدريس  6-3)فذذي المختبذذر او الميذذدان ( بذذين )
 نظري .

متتاغما مع تنوع عناصر البيئة لقد جاء تنوع المواد الدراسية  (2
ضمن اقليم الجامعة ومجال اهتمام مالكها التدريسي والبحثي 
مما اعطى الطالب حرية الن يختار مستقبله المهني من خالل 

 طبيعة المواد التي يتخصص في دراستها .
شخصذذذذية القسذذذذذم العلمذذذذي واضذذذذذحة مذذذذذن خذذذذالل طبيعذذذذذة المذذذذذواد  (3

جغرافيذا فكذل قسذم لذه  المطروحذة واالمذاكن التذي تجذري دراسذتها
ام الجعرافيذذذذة فذذذذي الجامعذذذذات مذذذذا يميذذذذز عذذذذن غيذذذذره مذذذذن األقسذذذذ

. انهذذذا اقسذذذام متخصصذذذة فذذذي الموضذذذوع وفذذذي المكذذذان االخذذذرى 
 )الرقعة الجغرافية التي تركز على دراستها ( في وقت واحد .

التخصص العلمي الدقيق يبدأ من الدراسة الجامعية االولية ،  (4
في التخصص والتساع ويعطي هذا فرصة اكبر للتعمق 

المعرفة والخبرة فية ، سواء للطالب او للمالك التدريسي 
 والبحثي .
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نتيجة تخصص القسم بموضوعات معينة فقد طرحت مواد  (5
دراسية بالغة الدقة ، و جرى تدريب الطلبة على التقنيات 

 الحديثة بما يوفي هذه المواد متطلبات البحث فيها .
صلة في العالم في نظر اخذت التبدالت السياسية الحا (6

 االعتبارات عند دراسة األقاليم الجغرافية .
ادخلت الموضوعات والتوجيهات العلمية الراهنة في االعتبار  (7

 واقرت لها مواد دراسية تخصصه .
مواد الدراسات العليا متخصصة بدرجة كبيرة ، مستندة على  (8

 التخصصات العليا الدقيقة للدراسة الجامعية االوليه ومطورة
 ومعمقة لها .

العديد من المواد الدراسية مرتبطة كليا بالمجتمع وخدمته  (9
مباشرة ، فالمجتمع هو الهدف ، والوسيلة هي التاهيل العلمي 

 للطالب.
( اشتراك اكثر من تخصص علمي واحد في دراسة موضوع 10

معين او رقعة جغرافية محددة . وبهذا يتحقق التكامل العلمي في 
 المجتمع .الدراسة ، وخدمة 

 ( تجسير الفجوة 5

الهوة كبيرة بين منهج الجغرافيا في جامعات القطر ونظرائه في     
اقسام الجغرافيا في الجامعات الغربية، وهذه الهوة تزداد سعة وعمقا 
مع مرور االيام ، وبالسرعة التي يتقدم بها العالم الغربي ونبقى فيها 
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يقية في المنهاج وطرق ندور في حلقة مفرغة دون ثورة ثقافية حق
 التدريس .

لقد اشار سرحان الى ان المناهج الحديثة تلجأ الى االرتفاع      
بدارسة البيئة الى اقصى حد ممكن . وتستخدم المدارس في سبيل 
تحقيق هذا المبدأ التربوي وسيلتين اساسيتين : تعتمد اوالهما على 

العينات والمناخ تقديم البيئة الى التالميذ في مدارسهم عن طريق 
والصور واالقاليم وغير ذلك من االساليب التكلنوجية الحديثة . 

وتعتمد ثانيتهما على انتقال التالميذ بانفسهم الى البيئة عن طريق 
الرحالت والجوالت والمعسكرات الدراسية وغير ذلك من أساليب 

 النشاط الخارجي في البيئة ، الذي يستهدف زيادة المعرفة بالبيئة ،
وااللفة معها واالطمئنان اليها واتخاذها مختبرأ كبير يزود االنسان 
بالخبرة والعلم ، ويزيد من صلته بها وحبه لها ، وافتدائها اذا لزم 

 ( . 1983، 71االمر بكل ما سواهه )سرحان ، 

وحسب راي كومبز فأن تشكيل استراتيجيات قومية وعالمية         
صل واالساس لمعالجة ازمة التعليم متوازية وجيدة االعداد هي األ

في عالمنا المعاصر والبديل لهذه االستراتيجيات هو التعثر في 
مستقبل تعليمي خطورته واضحة والسير بغير خريطة من أي نوع 
تهدينا الطريق الصحيح بحيث نستيقظ كل صباح لنميل مع الريح 

من حيث  حيث تتجه وربما ادى هذا بنا الى الدوران في دائرة لننتهي
، 158بدأنا او الى عدم مبارحتنا لمكاننا على االطالق ) الوكيل ،
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( . ولراب الصدع ، واللحقاق بالركب الحضاري ، وتبوء 1982
موقعا متقدما علميا ، من الضروري اعتماد المحكات االتية لتكون 

 معيارا للجغرافيا كعلم حيوي ذي فائدة ، وهي :.

 اء الى البيئة يعطي الجغرافيا الجغرافيا علم بيني ، فاالنتم
قيمتها اليومية . واليكون الربط حقيقيا االمن خالل تدريس 
الموضوعات باعتبارها عناصر بيئية مع امثلة وشواهد من 

 الواقع المحلي .
  البيئة العراقية مصدر حياتنا والهامنا ، فهي المادة والمجال

به ، الذي ندرس وندرب طلبتنا على دراسته وفهمة واستيعا
وذلك من خالل الدراسة الميدانية المبرمجة والمرتبطة بمفردات 

 المنهج الدارسي ، وعلى مختلف المراحل التعليمية .
  اعادة صياغة منهج الجغرافيا على مراحل التعليم جميعها

بحيث تكون الدراسة الميدانية جزء اساسيا منها ، وبشكل 
المحلية  –ة تؤدي الى تكامل معرفة عناصر البيئة العراقي

ضمن اقاليم المدارس والجامعات ، وبما يعزز االنتماء 
الوطني علميا . وحسب تعبير الوكيل وحيث اننا نعيش في 
عصر يطلق عليه عصر العلم والتكلنوجيا ، وحيث ان الدولة 
النامية تبذل االن قصار جهدها للحاق بركب هذا العصر فأن 

والجانب العملي للمادة  اعادة نظر للموازنة بين الجانب النظري 
الدراسية أمر ال مناص منه. أي تحديد دور كل جانب من 
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هذه الجوانب ومتى يقدم وكيف يقدم وكيفية الربط بينهما ) 
 ( 1982، 42الوكيل ، 

  توفير مستلزمات الدراسية الميدانية الضرورية على مختلف
 انواعها ، ولجميع المراحل التعليمية .

 الس لجميع الطلبة ولمختلف المراحل توفير الخرائط واالط
 التعليمية .

  توفير مختبرات تحليل التربة ، الجيومورفولوجيا ، الموارد
المائية ، التلوث ، و محطة رصد جوي تعليمية ، ومختبر 

 حاسبة ، في جميع اقسام الجغرافيا 
  ، توفير مختبر رسم )يدوي وآلي ( في جميع اقسام الجغرافيا

 ه االساسية . مع توفير مستلزمات
  تأسيس مختبرات نظم المعلومات الجغرافية ، وتحديث

 تجهيزاتها دوريًا ، في جميع اقسام الجغرافيا . 
  ، تشكيل وحدات بحثية متخصصة تابعة الى اقسام الجغرافيا

تعني بذ : السكان ، التخطيط ، البيئة ، ، التحسس النائي ، 
 وحسب اهتمامات المالك الوظيفي في االقسام 

 ( راكب لكل قسم جغرافيا الستخدامها 24 -11توفير سيارة )
 في الزيارات والدراسات  الميدانية. 

  ايصال اقسام الجغرافيا بالشبكة الدولية ) االنترنت ( ، وتحديد
 موقع  ثابت فيها 
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  ( %25اعطاء االقسام حرية النظر في المناهج ) بنسبة
قليمها ريس مواد تتعلق بإإلضافة موضوعات جديدة وتد

، وبما يحقق شخصيتها العلمية . واالستفادة منها في الوظيفي
 دراسة منطقتها . 

  الزام الكليات والجامعات بتبادل مطبوعاتها من الكتب
توزيعها لمن لديه بحث منشور  ومجالت علمية دون حصر

. فالكثير من النتاج العلمي قد دفن في خزانات دون فقط
 االستفادة منه 

 ة الجغرافية العراقية ، ودفعها لتأسيس فروع لها تنشيط الجمعي
في الجامعات االقليمية ، ودعمها كي تستطيع القيام بالمهام 

 المناطة بها . من مؤتمرات وحلقات نقاشية ونشر علمي . 
  تدريس مادة الحاسبة في اقسام الجغرافية ، ألربع سنوات

 وربط مفرادات المادة بالجغرافيا ومتطلباتها . 
 مختبرات حاسوب في كل كلية  حتى يمارس فيها  ايجاد

الطلبة تدريباتهم على استخدام الحاسبة وتقنياتها خارج 
الساعات التدريسية بهدف تطرير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم 

 التقنية . 
  تدريس مادة طرائق تدريس الجغرافيا من قبل الجغرافيين

 م . المتخصصين بطرائق تدريس الجغرافيا حصرًا دون غيره
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  إقامة دورات مكثفة لمدرسي مادة الجغرافيا في الثانويات
خاصة بالدراسة الميدانية ، وسبل االستفادة من البيئة المحلية 

 في فهم موضوعات الجغرافيا ضمن المنهج المقرر. 
  اقامة دورات مكثفة للتعريف بتقنيات نظم المعلومات الجغرافية

التحسس النائي ،  والتدريب على استخدامها ، كذلك تقنيات
 للجغرافيين وغيرهم من اختصاصات ذات العالقة . 

  ،  اعتماد المنهج النظامي عند تدريس موضوعات الجغرافيا
من حيث الربط الموضوعي بين عناصر البيئة الطبيعية 

 .رية في كل فرع من فروع الجغرافياوالبش
 المراجع  والمصادر -6

 ،1983سرحان ، الدمرداش عبد الحميد  -

 المناهج المعاصرة ، مكتبة الفالح ، الكويت .   

  1981ريان ، فكري حسن ، -

 تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها  

 1989اللقاني ، احمد حسين ، وابو سنينة ، عودة عبد الجواد ،  -

 تخطيط المنهج وتطويره ، الدار االهلية ، عمان  -

 1982الوكيل ، حلمي احمد ،  -
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: اسبابه ، اسسه ، اساليبه ، خطواته ، معوقاته  تطوير المناهج-
 مكتبة االنجلو المصرية ، الفاهرة . 

 التصفح عبر الشبكة الدولية ) االنترنت (  -
www. School of geography .com  

 (1لحق )م

 مناهج الجغرافيا في عدد من الجامعات الغربية

 جامعة كاليفورينا منهج الجغرافيا في

 مختبر الجغرافيا الطبيعية البيئة الطبيعية ات الجغرافيةمدخل لعلم المعلوم

الجغرافيا الحضارية للعالم  مدخل الى البحث الجغرافي
 الثالث

 مختبر الطقس

 الطقس تأثير االنسان على البيئة قراءة الخارطة وتفسيرها

 نباتات وترب العالم الجغرافيا الحضارية مختبر الخرائط والرسم

 الجيمورفولوجيا جغرافية المخاطر البيئية لومات الجغرافيةالوسيط لعلم المع

 مناخ العالم مناخ الطبقات الحدودية تفسير الصور الجوية

 جيمور الرسوبيات المناخ التحاتي الجغرافيا الكمية

تقنيات الدراسة الميدانية ومختبر 
 الجغرافيا الطبيعية

جيمور العصر الجليدي وما  المناخ المائي
 قبله

 جيمور االراضي الجافة تلوث الهواء دراسة الميدانية في الجغرافياال

 جيمور السواحل مناخ االرض المتبدل متقدم علم المعلومات الجغرافية

 جغرافية العالم صيانة الموارد الطبيعية االستشعار عن بعد

 اوربا دراسات في التأثيرات البيئية تطبيقات علم المعلومات الجغرافية
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 انكلترا –في جامعة اوكسفورد ج الجغرافيا 
 البيئة الجافة اقتصاديات جغرافية جيمور االراض

 البيئة والمجتمع في افريقيا الجغرافية السياسية للتكامل االوربي الجغرافيا الحياتية : التنوع والتوزيع

 

 فور نزك جيوكرافي جغرافية النقل التبدالت والتغيرا ت المناخية

Forensic geography 

 مواد الجغرافيا التاريخية المجتمعات االنتقالية دينامية االحواض النهرية

 جغرافيا روسيا بعد الشيوعية العزل االجتماعي الحضري  جيمور بيئي

جغرافية وسط وشرق اوربا بعد  مجتمعات افريقية انتقالية مناخ سطح االرض
 االشتراكية

جغرافية العزل واعادة التركيب في  الكاريبيمجتمعات  التركيب البيئي الرباعي

 امريكا الالتينية (wineجغرافية الشراب ) ط الرقميةالخرائ

 الصين الجغرافيا الطبية تحليل ومقارنات مكانية

 المكسيك الجغرافيا التاريخية تطبيقات جغرافية في الكومبيوتر

 جنوب غرب الباسفيك الفكر الجغرافي كاليفورينيا

 يكيةاسيا الباسيف الجغرافيا االقتصادية متروبوليتان لوس انجلس

جغرافية التجارة الدولية  دراسة مستقلة
 والسياحة والتنمية

 الواليات المتحدة

روسيا وما يجاورها في االتحاد 
 السوفيتي السابق

 جنوب شرق اسيا جغرافية السكان

 افريقيا جغرافية النقل دراسات عملية

تخطيط استعماالت االرض  التركيب الحضري 
 الحضري 

 النظم الحضرية
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 جنوب افريقيا

التكامل االقليمي والتنمية القومية  الريف االوربي علم المناخ
 في جنوب افريقيا

 اشكال النظم المكانية سكان العالم جيمورفولوجي

استعمال المصادر وجغرافية  مستقرات بشرية هايدرولوجي
 االنتشار التقني

 علم االنسان المقارن  –اثنولوجي  التاريخ السياسي ةالنظم البئيي

 نظم المعلومات الجغرافية مدخل لعلم االجتماع بيئة النبات

 التقنيات الجغرافية الحاسبة االحصاء

الخرائط الرقمية لروسيا واوربا 
 الشرقية

 الجغرافيا التاريخية لبريطانيا

1650- 1800 

الجغرافية التاريخية : االهداف 
 ائلوالوس

الجغرافيا الحياتية للجزر البريطانية  االستشعار عن بعد الجغرافية الرياضية
 وصيانتها

 الهجرة والمجتمعات االنتقالية الجغرافية االقتصادية للنقل جغرافية النقل الحضري 
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 منهج الجغرافيا في جامعة شمال استراليا
 افية الطبيعية والبيئةالجغر  المجتمع ، المجال والبيئة اسس الدراسات البيئية

 مدخل لعلم البيئة القوانين والسياسة البيئية السياحة والبيئة

 مدخل الستشعار البيئة عن بعد علم المناخ والجغرافية الحياتية عمليات تطوير الظهير االرضي الستراليا

 الجغرافيا الحياتية جغرافية الحضر والتصاميم مدخل الى اقتصاديات البيئة

العمليات الطبيعية من الغابات المطرية  المناخية والتبدالت المناخيةالنظم 
 الى جرف القاري 

 ادارة وتقييم منطقة التغذية

 المناخ التفصيلي جغرافية جنوب شرق اسيا والباسفك مدخل لنظم المعلومات الجغرافية

 تقييم االثار البيئية التخطيط االقليمي والبيئي المخاطر البيئية

 صيانة الغابات المدارية المطيرة صيانة الحياة البرية والبحرية لمصادر المكانيةادارة ا

 نظم المعلومات الجغرافية واالرض جيمور الجرف القاري  مسائل معاصرة في السكان

الجغرافيا الحياتية والبيئة االسترالية الجافة  زراعة الغابات المدارية
 الماضية

 الجغرافية دراسات تكاملية لنظم المعلومات

 ادارة النطاقات الساحلية االدارة البيئية االصلية في استراليا المدارية صناعة القررات البيئية في استراليا المدارية

 الداراسات الميدانية للجيمور المداري  التأثيرات االجتماعية ومسائل تخطيطية ادارة وجيمور الشواطئ ومناطق التغذية

 موضوع خاص للتحليل البيئي GIS ير االرضيلبيئة الظه GISتطبيقات 

استخدام قواعد المعلومات االجتماعية 
 للتخطيط

 مدخل للجغرافيا البشرية التبدالت البيئية الرباعية

 رعاية البلد الجغرافيا االقتصادية والسكان مدخل للدراسات السكانية
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 جنوب استراليا –الجغرافيا في جامعة ملبورن  منهج

 

 

 

 يةالتبدالت البيئ استراليا في آسيا المجاعة والعالم المعاصر

 التنمية والعالم الثالث جغرافية الحضر االقتصادية  الجغرافيا الحياتية وبيئة األرض

 جيومورفوليجيا  المجتمع والبيئة  الظهير األرضي والسلطة 

 التنمية والبيئة الحضرية  السياسة واإلدارة البيئية  التحضر والتنمية الحضرية 

ي والتحسس النائي ف GIS الصين االنتقالية 
 الجغرافيا 

 التنوع الحياتي بايوديفرستي

 أ –الهايدرولوجيا البيئية  التنمية المستدامة  العالم المتنقل : الهجرة والسياحة 

 ب –الهايدرولوجيا البيئية  البيئات االسترالية في الرباعي  علم البيئة التطبيقي

 وع بحث ميداني مشر  الدراسة الميدانية الصينية  الدراسة الميدانية البيئية 

 عنوان محلي  المكان والتملك  نظم اإلدارة البيئية 

 طرائق تصميم البحث تقييم التأثيرات االجتماعية  جيمور السواحل 

دارة مشروع  استيعاب التنمية   الطرائق الميدانية وتقييم المشروع  تصميم وا 

 احلإدارة السو  إدارة األنهر  إدارة النظم البيئية االسترالية 

 التنمية الحضرية في مدن آسيا إدارة اإلرث والبيئة الحضارية  مسائل الجندر في التنمية 

 الجغرافيا الحضارية  التنمية االقتصادية اإلقليمية  علم البيئات القديمة 

 تأثير اإلنسان على البيئة الطبيعية علم البيئة المائية  البعد االجتماعي للمشكالت البيئية 
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 استراليا –منهج الجغرافيا التطبيقية في جامعة نيوسوث ويلز 
 المدينة االسترالية  1 –تحليل البيانات الجغرافية  التقنيات الحقلية 

 الطبيعيالمناخ االسترالي والنبات  البيئة الحضرية واالقتصاد اإلقليم ، المصادر والنظم المكانية 

أشكال األرض وبيئة سطح األرض 
 االسترالية 

 مدخل لنظم المعلومات الجغرافية  مدخل للتحسس النائي 

 موضوع خاص المصادر الطبيعية االسترالية  2-تحليل البيانات الجغرافية 

المسوحات و االستبيانات في 
 الجغرافيا 

 جغرافية السكان  المكان وسياسة التعريف

 جغرافية الترب الجغرافية الحياتية  ماالت األرضالنقل واستع

تطبيقات التحسس النائي وتحليل  التبدالت المناخية  جيومورفولوجيا
 المرئيات الرقمية 

 تقييم التأثيرات البيئية  الخرائط في الكومبيوتر  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

 الممارسة المهنية في الجغرافيا تشارية العمل الحقلي إلغراض اس إدارة المصادر الساحلية 

 تدني الترب والصيانة  التحليل في الجغرافيا الطبية  األطروحة في الجغرافيا التطبيقية 

تقنيات متقدمة في االستشعار عن 
 بعد 

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 
 في النقل 

 إدارة النبات الطبيعي
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 (2لحق )م

تحت عنوان  دراسات حضرية في جامعة المواد الدراسية المنضوية 
 منسوتا

 االقتصاد السياسي الحضري  البنى التحتية الحضرية والبيئية 

 اقتصاديات األرض والماء مبادئ التصميم والظهير الحضري  1

 تحليل االقتصاد اإلقليمي هندسة المرور 2

 الخدمات العامة المحلية واإلقليمية وماليتها هندسة النقل 3

 سياسة اإلسكان ط النقل الحضري تخطي 4

 اقتصاديات العمل اقتصاديات البيئة 5

 سوق اإلسكان والسياسة العامة التصميم البيئي والمضمون الحيوي والعمراني 6

 اقتصاديات الحضر تنمية الموارد واقتصاديات البيئة 7

التصميم البيئي والمضمون االجتماعي  8
 والحضاري 

 االقتصاديات العامة

 استعمال األرض والظهير األراضي والقانون  منظور تاريخي 9

 وسائل االستقصاء الحضري  صيانة المباني التاريخية 10

 التنمية السياسية البحث في المباني التاريخية وتوثيقها 11

 مدخل لتحليل الساسة العامة القانون واستعماالت األرض الحضرية 12

 واإلقليمي التخطيط الحضري  التخطيط البيئي 13

 مدخل للتخطيط أدارة التبدالت والنمو الحضري  14

 القانون واستعماالت األرض الحضرية سياسة النقل والتخطيط 15

 إستراتيجيات التنمية المستدامة : 16
 النظرية والتطبيق 

 مدخل لتخطيط استعماالت األرض
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 تنمية القطاع الخاص السياسات البيئية واقتصاديات المصادر 17

 التنمية االقتصادية للمجتمع المحلي استيعاب البيئة الحضرية 18

 الشكل والمجتمع  الحضري  الحضاري للحياة الحضرية  –التحليل االجتماعي  ت

  

 التاريخ المعماري  التميز العرقي واألقليات  -1

 اإلسكان والمجتمع المحلي التبدالت  والتطورات في المجتمع المحلي  -2

 مدخل لجغرافية الحضر ن والبيئة االجتماعية اإلسكا -3

 التبدالت في شكل المدينة  استيطان األقليات  -4

 منظور جغرافي للتخطيط الجغرافيا التاريخية للمدن  -5

 مدن : أوربية ، صينية ، إسالمية ، افريقية  مدخل لعلم النفس االجتماعي -6

 السياسة االجتماعية  -7

 اواة والسياسة العامة الفقر وعدم المس -8

 المجتمع الحضري  -9

 مسائل راهنة في السيطرة على الجريمة  -10

 االتصال الحضاري : النظرية والتطبيق  -11

 عمليات االتصال الحضاري  -12

 المرأة والسياسة العامة  -13

 حضارة المرأة العاملة  14

 

 

 تطبيقات إحصائية وتصميم البحث الكمي  ء والتحليل الكمي المتوسط في اإلحصا مدخل إلى اإلحصاء في الجغرافيا
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 مواد دراسية مطلوبة لتنمية الخبرة البحثية في الدراسات الحضرية
 االتصالية  طرائق أخرى 

 مدخل لالتصالية في المجاميع الصغيرة  وسائل االستقصاء الجغرافي 

 مدخل لالتصالية بين المنظمات  المتقدم في علم المعلومات الجغرافية 

 بحوث في االتصالية بين المجاميع الصغيرة  جغرافي للنظم البيئية التحليل ال

 االتصالية بين المنظمات البشرية  الدراسة الحقلية 

 بحوث التسويق

 االدارة المالية للمؤسسات العامة وغير الربحية 

 التنمية االقتصادية للمجتمع المحلي

 البحوث المسحية وجمع المعلومات 

 

 تطبيقات الحاسب في الهندسة المدنية  المتقدم في علم الخرائط  اإلحصاء األساسي والتطبيقي 

 مدخل       للطرائق اإلحصائية 

 

 خرائط            متعددة االتصالية  مبادئ علم المعلومات لجغرافية 

علم المعلومات الجغرافية والتحليل   مبادئ رسم الخرائط
 ألخرائطي 

 علم المعلومات الجغرافية الحضرية وتحليلها 

 طرائق كمية في البحث التاريخي  تحليل البيانات  تحليل رقمي مكاني 

 التحليل الكمي في العلوم السياسية  ( 1نظرية اإلحصاء ) تحليل تجريبي 

 تصاديات تحليل السياسة والتخطيطاق ( 2نظرية اإلحصاء ) مدخل لإلحصاء 

 تحليل المجتمعات المحلية وتقنيات التخطيط  التحليل اإلحصائي  طرائق البحث االجتماعي 

 طرائق اخذ العينات في المجتمع المحدد  اإلحصاء االجتماعي األساسي 

 طرائق تطبيقية متعددة المتغيرات  مدخل للتحليل اإلحصائي 

 تحليل البيانات المجدولة  حصاء مدخل لالحتمالية واإل
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 لثالثون الفصل الثالث وا
 تالميذ وطلبة المدارس الجغرافيا كما يجب أن يتعلمها

 

 Geography for lifeنشذر كتذذاب بعنذوان الجغرافيذذا للحيذاة 
وفيه معايير وطنية لتعليم الجغرافيا في مستويات التعليم  1994عام 

األولى  في الواليات المتحدة ، بدء من ريذاض األطفذال صذعودا إلذى 
 Nationalشكلت الجمعية الجغرافية الوطنية ما قبل الجامعة . وقد 

Geographic Society  لجنذذة لصذذياغة معذذايير للجغرافيذذا ، وقذذد
نشذرت المعذذايير فذذي الكتذاب المذذذكور آنفذذا ، الذذذي بيذع منذذه اكثذذر مذذن 
مائذذذة ألذذذف نسذذذخة ، وطبذذذع ملخذذذص لذذذه وبيذذذع اكثذذذر مذذذن ثالثذذذين ألذذذف 

معذذذايير فذذذي نسذذذخة . وقذذذد اعتمذذذدت العديذذذد مذذذن الواليذذذات األمريكيذذذة ال
عديذذذد مذذذن الكتذذذب التذذذي نشذذذرت بعذذذد مدارسذذذها ، كمذذذا أصذذذبحت مذذذادة لل

 .ذلك

ولم تكتف الجمعية بذلك بل رافق ذلك تحفيز المعلمين والمدرسين 
والتالميذ والطلبة وذويهم لالستفادة من خدمات الشبكة الدولية 

)االنترنيت( وما يوفره موقع الجمعية من دروس و خطط دروس ، 
ة وال صفية ، ومن معارض وخرائط وأطالس ترتبط ونشاطات صفي

 جميعها بالمنهج التعليمي . 
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بذذان لجنذذة صذذياغة   Roger Downsيشذذير مؤلذذف الكتذذاب 
المعذذذايير مؤمنذذذة بقذذذوة الجغرافيذذذا وجمالهذذذا ، وهذذذدفهم مسذذذاعدة الطلبذذذة 

ت بذذذذذين النذذذذذاس واألمذذذذذاكن و لرؤيذذذذذة و فهذذذذذم و تقذذذذذدير شذذذذذبكة الصذذذذذال
ا في العالم المجاور والمحذيط باإلنسذان ، . فهم يرون الجغرافيالبيئات

كمذذذذا يروهذذذذا فذذذذي العذذذذالم األوسذذذذع ، فذذذذي االقتصذذذذاد العذذذذالمي و البيئذذذذة 
العالميذذة . والمعذذايير المقترحذذة تحتذذوي هذذذه الرؤيذذة ، وال تتحقذذق هذذذه 
الرؤيذذة مذذا لذذم يكذذون هنذذاك تعذذاون بذذين المعلمذذين والمدرسذذين ، و ذوي 

لتكذون ذات فائذدة فذي قاعذات الطلبة و المجتمع في تدريس الجغرافيا 
الذذذدرس وخارجذذذه ، لتكذذذون أهميتهذذذا أوسذذذع واكبذذذر واعمذذذق مذذذن الحفذذذظ  

 الداء االمتحان.  

ليس المقصود هنا اإلعالم عن كتاب أو معايير أو موقع على 
الشبكة الدولية ، بل مقارنة تدريس الجغرافيا في مدارسنا و عنذدهم . 

تربويذذذة و تعليميذذذة فهذذذم يهتمذذذون بهذذذا منذذذذ دخذذذول الطفذذذل فذذذي مؤسسذذذة 
)ريذذذاض األطفذذذال( ، وبرنذذذامجهم مبنذذذي علذذذى العمذذذر الزمنذذذي المقتذذذرن 
بعمذذر عقلذذي .   واالهتمذذام بذذالتعليم لذذيس محصذذورا بمؤسسذذات الدولذذة 

 بل تشترك معها الجمعيات العلمية و منتديات تخصصية . 
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فإذا أردنا لبلدنا التقدم فلنعمل جميعذا علذى إعذادة النظذر فذي مذا 
لمه لطلبتنذا ، بذدء مذن االبتدائيذة صذعودا إلذى الجامعذة . نتعلم وما نع

ولنشترك في ذلك كل من  موقعه و مسئوليته وال يعتقد بان ما يقدمه 
 ليس بذي قيمه . 

قسذذذمت المعذذذايير إلذذذى سذذذت فئذذذات حسذذذب طبيعذذذة موضذذذوعها ،  
وهذذي تراكميذذذة تركيبيذذذة وتكامليذذذة . فعنذذدما يسذذذتوعب طلبتنذذذا الجغرافيذذذا 

دما يدرسذذها مدرسذذوها هكذذذا ، حينهذذا نكذذون علذذى بهذذذا المعنذذى ، وعنذذ
أول الطريق نحو التقدم العلمي ، الذي هو بداية و أساس كذل شذيء 

 في حياتنا اليوم . 

 ( العالم بمفردات مكانية 1)  
 استخدام الخرائط وغيرها من التمثيالت الجغرافية واألدوات  - 1

 عالجتها .و التقنيات للحصول على البيانات من منظور مكاني وم
تجمذذذع المعلومذذذات الجغرافيذذذة وتذذذنظم و تذذذتم معالجتهذذذا و خزنهذذذا 
وجعلهذذا سذذهلة الوصذذول بطرائذذق عديذذدة. لذذذا مذذن الجذذوهري أن تنمذذى 
قذذذذذدرات التالميذذذذذذ السذذذذذتيعاب هذذذذذذه الطرائذذذذذق ليتمكنذذذذذوا مذذذذذن اسذذذذذتخدام 
المعلومذذذذات وتعلذذذذم خبذذذذرات مصذذذذاحبة لهذذذذا ، وتنميذذذذة معلومذذذذاتهم مذذذذن 

. تتطلذذذذب دراسذذذذة الجغرافيذذذذا وممارسذذذذتها  المنظذذذذور المكذذذذاني وتبادلهذذذذا 
استخدام تمثيالت جغرافية وأدوات وتقنيات متنوعة ومتعددة . وتشمل 
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التمثيالت الجغرافية الخرائط و الكرات األرضية والرسوم الكرافيكية و 
الرسذذذوم التوضذذذيحية والصذذذور الجويذذذة وغيرهذذذا مذذذن صذذذور فوتوغرافيذذذة 

ات مصذذذادر العمذذذل مثذذذل ومرئيذذذات فضذذذائية . وتضذذذم األدوات والتقنيذذذ
التقاويم و النشرات والقواميس الجغرافيذة و المستخلصذات اإلحصذائية 

 وغيرها من مجاميع البيانات.

والخذذرائط هذذي تمثذذيالت كرافيكيذذة لمعطيذذات مختذذارة للخصذذائص 
الطبيعيذذة والبشذذرية علذذى سذذطح األرض . وباسذذتخدام رمذذوز الذذنقط  و 

ذه الخصذذائص حيذذث الخطذذوط و المنذذاطق ، كذذذلك األلذذوان تعذذرض هذذ
تقذذع وتنظيمهذذا و توزيعهذذا المكذذاني وصذذالتها بغيرهذذا مذذن الخصذذائص 
األخرى . والخذرائط تتبذاين فذي المظهذر و القصذد مذن رسذم حذر باليذد 
لخط وصول إلى بيت صديق وصوال إلى  صور متعددة األلوان عن 
ظروف الطقذس المسذتخدمة فذي التنبذؤ الجذوي . ولذيس هنذاك خارطذة 

الخصائص المسقطة عليها قد اختيذرت لتناسذب تعرض كل شيء ، و 
هذذذذدفا معينذذذذا . والخذذذذرائط ال تعذذذذرض فقذذذذط الخصذذذذائص المرئيذذذذة علذذذذى 
سذذطح األرض مثذذذل األنهذذذار ، السذذذواحل ، الطذذذرق ، والمذذذدن ، ولكذذذن 
أيضذذذذذذا خصذذذذذذائص مذذذذذذا تحذذذذذذت األرض مثذذذذذذل األنفذذذذذذاق و التشذذذذذذكيالت 
الجغرافية األخذرى . كمذا إنهذا تعذرض خصذائص مجذردة مثذل الحذدود 

 ياسية ، الكثافات السكانية و خطوط الطول والعرض .الس
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فذذي الصذذف تشذذكل الخذذرائط مخزنذذا للعديذذد مذذن أنذذواع المعلومذذات 
الجغرافيذذذذذة وكوسذذذذذائل أساسذذذذذية الشذذذذذراك التالميذذذذذذ فذذذذذي اسذذذذذتخدام هذذذذذذه 
المعلومات . كما إنها  عنصرا هاما في تعليم الجغرافيا . ومع هذا ، 

قذة كرويذة األرض ألنهذا رسذمت فلها حدودها ، ومنها أنها ال تمثذل بد
على سطح مستوي مما أدى إلى حدوث تشذويه فذي أحذد الخصذائص 
مثل المسافة ، االتجاه ، حجم وشكل األرض أو المسذطحات المائيذة 
. لذلك تعتمد مساقط مختلفذة لرسذم مختلذف خصذائص األرض )مثذل 
مسذذذقط المنذذذاطق المتسذذذاوية لعذذذرض كتذذذل األراضذذذي بنسذذذب صذذذحيحة 

ولكذن بتشذويه للشذكل( . ولذيس هنذاك خارطذة تعكذس مقارنذة ببعضذها 
جميع خصائص األرض بشكل دقيق ، لذذا مذن الضذروري أن يعذرف 
التالميذذذ كيفيذذة النظذذر إلذذى الخارطذذة لمعرفذذة أي الخصذذائص عرضذذت 
بشذذذذذكل صذذذذذحيح وأيهذذذذذا ال . ولمذذذذذا كانذذذذذت مقذذذذذاييس الرسذذذذذم و الكذذذذذرات 
 -األرضذذية هذذي األكثذذر دقذذة فذذي التمثيذذل لخصذذائص سذذطح األرض 

لمنطقة ، الشكل والحجم النسذبي ، والمقيذاس و المسذافة و اتجاهذات ا
البوصذذلة وهذذي جميعذذا تناسذذبية لذذذا فذذان تمثيلهذذا علذذى كذذرة يكذذون اكثذذر 

 دقة من السطح المستوي .

نهذذذا  تمثذذذل الكذذذرة األرضذذذية نظذذذرة إجماليذذذة أساسذذذية لذذذألرض ، وا 
قة بذين مفيدة جدا لتعليم مفاهيم مثل الموقع، األنماط المكانية ، العال
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األرض والشمس ، و الوقت . ومع هذا ، فللكرات األرضية محددات 
، فهذذذذذي متعبذذذذذة فذذذذذي الخذذذذذزن و المعالجذذذذذة ، وبمقيذذذذذاس صذذذذذغير ،  وال 
يالحظ إال نصف األرض عند النظر إليها . وباإلضافة إلى الخرائط 
والكذذرات األرضذذية والرسذذوم والمخططذذات و الصذذور الجويذذة والصذذور 

األقمذذار الصذذناعية مذذن مرئيذذات فإنهذذا تذذوفر  األخذذرى ، فذذان مذذا تنتجذذه
معلومات ذات قيمة عالية عن األنمذاط المكانيذة علذى سذطح األرض 
نها ذات تنوع كبيذر جذدا فذي أنذواع المعلومذات التذي تقذدمها، وفذي  . وا 
حذذاالت معينذذة لهذذا أهميتهذذا فذذي الصذذفوف لتعزيذذز العمليذذة التعليميذذة ، 

ئط . ومذذذذع هذذذذذا، فلهذذذذا ولتكذذذذون بذذذذديال عذذذذن الكذذذذرات األرضذذذذية والخذذذذرا
حذذذذدودها أيضذذذذا . فقذذذذد ال تكذذذذون مفهومذذذذة مباشذذذذرة مذذذذن قبذذذذل الطلبذذذذة ، 

 وتتولد حاجة للتوضيح والتوجيه في عملية استخدامها . 

تضم األدوات والتقنيات المستخدمة في الجغرافيا تنوعا كبيرا 
من مصادر األعمال ، تمتد من الموسوعات و غيرها من 

التي تغطي العديد من الموضوعات في المطبوعات متعددة األجزاء 
تقرير واحد عن موضوعات تخصصية . وبعض هذه األعمال ذات 
صيغة قصصية ، وبعضها تجميع لبيانات ممثلة في جداول . 
وبعضها سهل الفهم واالستخدام ، والبعض اآلخر ليس . والطلبة 
بحاجة إلى استيعاب أنواع مصادر األعمال المتوافرة لهم ، وكذا 
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كيفية الحصول على المعلومات من األعمال، وكيفية قياس  تعلم
المصداقية العامة للمعلومات ، وكيفية تحويل المعلومات من صيغة 
 إلى أخرى ) مثل اخذ معلومات من جدول لكتابتها بصيغة كتابية( .

اعتياديا تتذوفر مصذادر األعمذال بشذكل مطبذوع . وحاليذا تتذوفر 
م معلومذذذذات حاسذذذذوبية . وهذذذذذا علذذذذى الحاسذذذذوب كقواعذذذذد بيانذذذذات ونظذذذذ

التطذذور نذذاجم عذذن نظذذم الحاسذذوب التذذي أصذذبحت أداة أساسذذية للخذذزن 
والتحليذذذل والتمثيذذذل المكذذذاني للمعلومذذذات . وبسذذذبب سذذذرعتها ومرونتهذذذا 
فذذذان هذذذذه الذذذنظم سذذذاعدت األفذذذراد علذذذى اكتشذذذاف ، معالجذذذة ، تقيذذذيم 

كثذر البيانات المكانية وبشكل اكثر فاعليذة مذن المذواد المطبوعذة . األ
مذذن هذذذا ، فذذان التطذذورات الراهنذذة فذذي تقنيذذات الوسذذائط المتعذذددة مثذذل 
جراءات الذتعلم التفذاعلي فإنهذا واعذدة  الصور المتحركة ، الصوت ، وا 
بذذذنهج خذذذالق ومذذذرن لتعلذذذيم الجغرافيذذذا بشذذذكل خذذذاص والعلذذذوم األخذذذرى 

 بشكل عام.

علذذى التالميذذذ االسذذتمرار  K-12مذذن خذذالل الدراسذذة االبتدائيذذة 
خبذذذرة مباشذذذرة مذذذع طيذذذف واسذذذع مذذذن التمثذذذيالت الجغرافيذذذة ، فذذذي اخذذذذ 

والخذذذرائط علذذذى وجذذذه الخصذذذوص . ويمكذذذن أن تكذذذون الخذذذرائط أكثذذذر 
تجريدا مع كل نجذاح ومسذتوى لذتعكس التطذورات فذي قذدرات التالميذذ 
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لتمثيل ومعالجة المعلومات والرموز المكانية. ففي المستويات األولى 
يشذذذاهدون الكلمذذذات المكتوبذذذة ، يجذذذب أن يذذذرى التالميذذذذ الخذذذرائط كمذذذا 

كمصذذذدر مذذذن مصذذذادر المعلومذذذات عذذذن عذذذالمهم . ويجذذذب أن يعطذذذوا 
الفرص لقراءة وتفسير مختلف أنواع الخرائط و رسم خرائط لصذفهم ، 
مدرسذذذذذتهم و المحلذذذذذة باسذذذذذتخدام وسذذذذذائل مختلفذذذذذة )قلذذذذذم الرصذذذذذاص ، 

 مقتطفات ورقية ( . 

ا وتجريذدا وتكون الخبذرة فذي قذراءة الخارطذة ورسذمها اكثذر تطذور 
كلمذذذذا تنذذذذامي اسذذذذتيعاب التالميذذذذذ للمعرفذذذذة والخبذذذذرة و المنظذذذذور الذذذذذي 
تحتويه الخرائط والنشاطات الخرائطية . وباإلضافة إلى ذلذك ، يجذب 
أن يعطذذذذذى التالميذذذذذذ الفرصذذذذذة ليتعرفذذذذذوا علذذذذذى نظذذذذذم الحاسذذذذذبة ونظذذذذذم 
المعلومات الجغرافية . ومثل هذذه الذنظم أصذبحت شذائعة فذي البيذوت 

مذاكن العمذل وللعديذد مذن األغذراض ، وسذيتعلم النذاس و المدارس و أ
استخدامها بشكل مريح وفاعل كما في المواد المطبوعة . لذذلك فمذن 
الجذذذذوهري أن يكذذذذون تالميذذذذذ الجغرافيذذذذا معرضذذذذين للعديذذذذد مذذذذن صذذذذي  
وأشذذكال عمليذذات البيانذذات الجغرافيذذة قذذدر المسذذتطاع لفهذذم دور نظذذم 

جغرافيذذذة . فمعرفذذذة كيفيذذذة الكومبيذذذوتر فذذذي الدراسذذذة وفذذذي الممارسذذذة ال
تحديد ، والوصول إلى و تقييم و استخدام جميع المصذادر الجغرافيذة 
سيضمن للتالميذ خبرة مدرسية غنية في الجغرافيا ، وامكانية امتالك 
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الحذل و خبذرة صذناعة القذرار السذتخدامها  -مصفوفة فاعلة للمشذكلة 
 في التعليم و المساعي األخرى في الحياة .

 م الخرائط الذهنية لتنظيم معلومات عن الناس ، استخدا - 2
 األماكن و البيئات ضمن مجاالتها البيئية.

مذذن أجذذل أن تكذذون معرفتذذك جغرافيذذة فعليذذك أن تحذذتفظ بذذذهنك 
بكميذذة مذذذن المعلومذذذات عذذذن النذذذاس ، األمذذذاكن ، والبيئذذذات ويجذذذب أن 
تكون قادرا على تنظيم هذه المعلومذات ضذمن بيئاتهذا المناسذبة لهذا . 

الطريقذذذة الفاعلذذذة للقيذذذام بذذذذلك هذذذذو اسذذذتحداث واسذذذتعمال مذذذا يعذذذذرف و 
)بذذذذالخرائط الذهنيذذذذة( . وهذذذذذه الخذذذذرائط هذذذذي تمثيذذذذل شخصذذذذي داخلذذذذي 
لبعض المعطيات عن سطح األرض . إنها تمثل ما يعرفذه الشذخص 
عن المواقع وخصذائص األمذاكن وبمقذاييس مختلفذة )محلذي ، إقليمذي 

المحيطذذات والقذذارات علذذى  ، دولذذي( بذذدء مذذن غرفذذة النذذوم إلذذى توزيذذع
سذذطح ارض . وهذذذه الخذذرائط فذذي ذهذذن التالميذذذ ومذذع وسذذائل أساسذذية 
هي التي تشكل اإلحساس بالعالم ، وتخزن و تستعيد المعلومات عن 
األشذذذذكال و أنمذذذذاط المظذذذذاهر البشذذذذرية والطبيعيذذذذة لذذذذألرض. لذذذذذا فذذذذان 
اسذذتحداث واسذذتخدام الخذذرائط الذهنيذذة تشذذكل جذذزء جوهريذذا مذذن عمليذذة 

 عرفة الجغرافية.الم
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للخذذذذذرائط الذهنيذذذذذة العديذذذذذد مذذذذذن السذذذذذمات المميذذذذذزة لهذذذذذا ، فهذذذذذي 
شخصذذية ، متميذذزة وعذذادة تكذذون مذذن خلذذيط مذذن المعرفذذة الموضذذوعية 
واإلدراك الذذذذذذذاتي . وتضذذذذذذم أهذذذذذذدافا و معرفذذذذذذة دقيقذذذذذذة عذذذذذذن السذذذذذذمات 
الجغرافيذذذذذة للموقذذذذذع، مثذذذذذل القذذذذذارات ، األقطذذذذذار ، المذذذذذدن ، السالسذذذذذل 

تضم أيضا معلومات ذاتية اكثر ولكنها اقذل الجبلية و المحيطات . و 
دقذذذة مثذذذل االنطباعذذذات عذذذن األمذذذاكن ، تقذذذدير عذذذام للحجذذذم النسذذذبي ، 
دراك عام لبعض الصالت بين األماكن و كذلك  الشكل و الموقع ، وا 

 األولويات التي تعكسها العالمات األرضية على التوقع الذاتي.

ميذذذع عبذذذر تسذذذتخدم الخذذذرائط الذهنيذذذة بشذذذكل وآخذذذر مذذذن قبذذذل الج
سذذذذذني حيذذذذذاتهم . وهذذذذذذه الخذذذذذرائط تسذذذذذاعدهم لمعرفذذذذذة المسذذذذذارات عنذذذذذد 
الترحذذذذال ، واسذذذذتيعاب مذذذذا يقولذذذذه اآلخذذذذرون أو يكتبذذذذوه عذذذذن مختلذذذذف 
األمذذذاكن، ولتنميذذذة فهذذذم العذذذالم . وتمثذذذل الخذذذرائط الذهنيذذذة خالصذذذات 
للتبذذدالت فذذي المعرفذذة المكانيذذة و تخذذدم كمؤشذذرات عذذن كيفيذذة معرفذذة 

ة لالمذذذذذاكن . فاألشذذذذذخاص يطذذذذذورون و النذذذذذاس للخصذذذذذائص المكانيذذذذذ
يشذبون خرائطهم الذهنية عبذر الخبذرة الشخصذية و مذن خذالل الذتعلم 
مذذذذذن المعلمذذذذذين فذذذذذي وسذذذذذائل اإلعذذذذذالم . ويقومذذذذذون بتشذذذذذذيب بعذذذذذض 
خذذذذرائطهم، علذذذذى األقذذذذل ، لتكذذذذون اكثذذذذر كمذذذذاال و دقذذذذة ، ويسذذذذتمرون 
بإضافة معلومات إليها لتعكس فهذم العذالم المتغيذر . إن المالحظذات 
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لجغرافيذذة الثاقبذذة و النقديذذة جوهريذذة لعمليذذة تنميذذة و تشذذذيب الخذذرائط ا
الذهنية وذلذك ألن الخذرائط الذهنيذة تعكذس خبذرة األفذراد فذي مالحظذة 
و التفكيذذذر حذذذول العذذذالم وبمصذذذطلحات مكانيذذذة )ولذذذيس لذذذذلك عالقذذذة 

 بخبرتهم على الرسم( .

لم وكلما قرأ التالميذ ، وسمعوا و الحظوا وفكروا أكثذر عذن العذا
المحذذذذذيط بهذذذذذم حينهذذذذذا بإمكذذذذذانهم إضذذذذذافة تفاصذذذذذيل و تنظذذذذذيم تركيبذذذذذة 
خذذرائطهم الذهنيذذة . وعنذذدما يصذذبح التلميذذذ أكبذذر عمذذرا فذذان الخذذرائط 
الذهنية تتراكم بطبقات عديدة لتقدم معلومات مفيدة ، وهذذا النمذو فذي 
التعقيذذذد و االسذذذتفادة مذذذن المعلومذذذات المخزونذذذة يمكذذذن أن يذذذوفر لهذذذم 

كلمذذذذا أضذذذذيفت أمذذذاكن وأحذذذذداث أخذذذذرى فذذذذي العذذذذالم إحساسذذذا بالقناعذذذذة 
 ضمن مجاالتها .

ومذذذذن أجذذذذل أن تكذذذذون الجغرافيذذذذذا مفيذذذذدة فذذذذي اسذذذذتحداث هيكذذذذذل   
موضوعي  لفهم العالم ، الماضي والحاضر و المستقبل ، فالبد مذن 
أن تكذذذون الخذذذرائط الذهنيذذذة متماسذذذكة  و ذات شذذذكل ومعذذذالم واضذذذحة 

ت دراسذذذتهم . ويجذذذب أن ويذذذتم تشذذذذيبها مذذذن قبذذذل التالميذذذذ عبذذذر سذذذنوا
يشذذذجع التالميذذذذ لتنميذذذة و تحذذذديث خذذذرائطهم الذهنيذذذة وذلذذذك لضذذذمان 
اسذذذذذذذتمرارية تملكهذذذذذذذم لمعلومذذذذذذذات جوهريذذذذذذذة عذذذذذذذن مواقذذذذذذذع األمذذذذذذذاكن ، 
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وخصذذذذائص األمذذذذاكن وغيرهذذذذا مذذذذن معلومذذذذات تسذذذذاعدهم فذذذذي اتخذذذذاذ 
القذذذذذرارات الشخصذذذذذية و تأسذذذذذيس إدراك عذذذذذام لذذذذذألرض مذذذذذن المنظذذذذذور 

افة إلذذذذى ذلذذذذك ، انهذذذذم بحاجذذذذة إلذذذذى المحلذذذذي إلذذذذى العذذذذالمي . باإلضذذذذ
استيعاب حقيقة أن الخذرائط الذهنيذة هذي خبذرة أساسذية لكذل فذرد يريذد 

 االرتباط حياتيا بالفهم الجغرافي للعالم المحيط به . 

تحليلللل التنظللليم المكلللاني للنلللاس ، األملللاكن ، والبيئلللات عللللى  - 3
 سطح األرض .

افيذذذذذذذا إن التفكيذذذذذذذر بمفذذذذذذذردات جغرافيذذذذذذذة جذذذذذذذوهري لمعرفذذذذذذذة الجغر 
وتطبيقهذذذا ، فهذذذو يؤهذذذل التالميذذذذ العتمذذذاد نهذذذج اسذذذتفهامي نشذذذط عذذذن 
العذذالم المحذذيط بهذذم والتسذذاؤل عذذذن مذذاذا و أيذذن و متذذى و لمذذاذا عذذذن 
النذذذذذاس ، األمذذذذذاكن ، والبيئذذذذذات.  ويؤهذذذذذل التفكيذذذذذر المكذذذذذاني التالميذذذذذذ 
لصياغة إجابات عن تساؤالت نقدية حول أنماط التنظيم المكاني في 

و المسذذذذذتقبل ، وتوقذذذذذع النتذذذذذائج لألحذذذذذداث فذذذذذي الماضذذذذذي  والحاضذذذذذر 
مختلذذف المواقذذع ، والتنبذذؤ بمذذا يمكذذن أن يحذذدث فذذي ظذذروف معينذذة . 
فالمفذاهيم المكانيذة والعموميذذات هذي أدوات قويذة لتفسذذير العذالم وعلذذى 
جميذذذذع األصذذذذعدة والمسذذذذتويات ، مذذذذن المحلذذذذي إلذذذذى العذذذذالمي .  إنهذذذذا 

وره . يعنذذذي التفكيذذذر الركذذذائز التذذذي يسذذذتند عليهذذذا فهذذذم الجغرافيذذذا وتطذذذ
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بمفذذذذردات مكانيذذذذة تملذذذذك القذذذذدرة لوصذذذذف و تحليذذذذل التنظذذذذيم المكذذذذاني 
للنذذذذذاس، األمذذذذذاكن ، والبيئذذذذذات علذذذذذى سذذذذذطح األرض . إنهذذذذذا مركزيذذذذذة 

 للمعرفة الجغرافية عند الفرد .

يشذذذير الجغرافيذذذون إلذذذى المظذذذاهر والنشذذذاطات التذذذي تقذذذع علذذذى     
)تضذذذاريس ،  سذذذطح األرض كظذذذواهر . وقذذذد تكذذذون الظذذذاهرة طبيعيذذذة

جذذذداول وانهذذذار ، منذذذاخ و طقذذذس ، أنذذذواع النبذذذات ، التذذذرب( أو تكذذذون 
بشذذذذذذرية )المذذذذذذدن ، السذذذذذذكان ، الطذذذذذذرق ، تذذذذذذدفقات تجاريذذذذذذة ، انتشذذذذذذار 
األمذراض ، حذذدائق وطنيذذة( ، أو مظذذاهر طبيعيذذة وبشذذرية فذذي الوقذذت 
نفسذذذذذه )شذذذذذواطئ المصذذذذذايف وعالقتهذذذذذا بالمنذذذذذاخ ، أو التضذذذذذاريس أو 

( . وان موقذذع الظذذواهر الطبيعيذذة والبشذذرية و مراكذذز السذذكان الرئيسذذية
تنظيمها تأخذ شكال منتظما و تنتج أنماطذا محذددة.  لذذا فذان وصذف 
نمط التنظيم المكاني يبدأ  بتجزئته إلى عناصره البسيطة جدا : مثذل 
النقاط ، والخطوط، والمساحات ، والحجوم .  وهذذه العناصذر األربذع 

المدرسذذذذة يمكذذذذن أن تكذذذذون تصذذذذف الخصذذذذائص المكانيذذذذة لألشذذذذياء : ف
نقطذذة ، تذذرتبط بشذذذوارع )خطذذوط( و تقذذود هذذذذه الطذذرق والشذذوارع إلذذذى 
األحياء السكنية والحذدائق العامذة )مسذاحات( ، وقذد يعبذر عذن بحيذرة 

 في الحديقة العامة كميا كحجم . 
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الخطوة التالية في العملية الوصفية للظاهرة هي باستخدام 
التجاه ، والكثافة ، والتنظيم مفاهيم مثل الموقع  والمسافة ، وا

)خطي ، مربعات ، عشوائي( للحصول على العالقات بين عناصر 
النظام. فنظام الطرق الخارجية الذي يربط بين الواليات األمريكية 
يمكن وصفه كخطوط تربط نقاط مبثوثة على مساحة ومنظمة بشكل 

غرب في  -جنوب و شرق  -شبكة مربعات تقريبا )بمسالك شمال 
ط الواليات المتحدة( و جزئيا كنمط شعاعي أو يشبه النجمة ) وس

و ونمط متداخل ومكثف في الطرق الخارجية في مركز اتالنتا( 
 شرق الواليات المتحدة اكثر مما هو الحال في غربها .

إن تحليذذل نمذذذط التنظذذيم المكذذذاني يتطذذذور باعتمذذاد مفذذذاهيم مثذذذل 
افة ، التراتذذب الهرمذذي ، التذذدفقات و الحركذذة و االنتشذذار ، كلفذذة المسذذ

االتصذذذذالية ، و سذذذذهولة الوصذذذذول لتفسذذذذير أسذذذذباب تشذذذذكل األنمذذذذاط و 
وظيفذذة العذذالم .  وفذذي هذذذه الحالذذة فذذان الذذنمط الطبيعذذي مثذذل النظذذام 
النهذذري ، حيذذث التنظذذيم التراتبذذي الهرمذذي المعقذذد المكذذون مذذن صذذالت  
الجداول الصغيرة مع حوض التصذريف و األنهذار الكبيذرة وأحواضذها 
التصذذذريفية والتذذذذي هذذذي مجمذذذذوع جميذذذع هذذذذذه األحذذذواض التصذذذذريفية . 
فهناك عالقذة مكانيذة متناسذبة بذين طذول الجذداول واألنهذار و عذرض 
و كميذذة و سذذرعة و مسذذاحة حذذذوض التصذذريف. والتبذذدالت التدرجيذذذة 
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التذذذي تحذذذدث فذذذي هذذذذه النسذذذب لنظذذذام النهذذذر فإنهذذذا مرتبطذذذة بالمنذذذاخ ، 
 والتضاريس و الجيولوجيا . 

في الجغرافيا هو االعتقاد بوجود أنماط ، و انتظامات مركزي 
، واسباب لمواقع الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح األرض ، 
وان هناك تركيبا مكانيا و عمليات مكانية أنتجت هذه األنماط .  

المكاني  ويجب أن يحث التالميذ للتفكير بجميع معطيات التنظيم
لتوزيع و تنظيم الخصائص الطبيعية . ففهم اللعالم الذي يعيشون فيه

والبشرية يستند على تحليل بيانات جمعت من خالل مالحظة و 
دراسة ميدانية، والعمل على الخرائط و غيرها من التمثيالت 
الجغرافية ، وامتالك أسئلة جغرافية واشتقاق إجابات جغرافية . 

ة سهلة فالعالقات المكانية ، والتركيب المكاني و العمليات المكاني
االستيعاب على الرغم من عدم مألوفيتها . فعلى سبيل المثال ، 
فالتنظيم المكاني للمستقرات البشرية على سطح األرض هو نمط 
عام لعدد قليل من المدن الكبيرة المتباعدة و مدن صغيرة متجاورة .  
والتحليل المقارن لهذه المدن والمراكز الحضرية يوضح أن المدن 

سلسلة واسعة من السلع والخدمات  بينما المدن الصغيرة  الكبيرة تقدم
تقدم القليل منها . وبأخذهما مع بعض فان الوصف والتحليل 
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يفسران سلوك التسوق ولماذا تشترى مختلف المنتجات من مواقع 
 مختلفة ، وكذلك سبب التغيرات التي تحدث في النمط المكاني .

الشذذذخص لإلجابذذذة  إن اسذذذتيعاب أنمذذذاط التنظذذذيم المكذذذاني تؤهذذذل
عن ثالثة أسئلة جغرافية أساسية ، هذي: لمذاذا تقذع هذذه الظذواهر فذي 

؟ ى هناك ؟ ولماذا هذا الذنمط متميذزهذه األماكن ؟ وكيف وصلت إل
وان وصذذف أنمذذاط التنظذذيم المكذذاني و تحليلهذذا يجذذب أن يحذذدث علذذى 

 مختلف المستويات من المحلي إلى العالمي . 

متصذاعد ، عالمذا يعتمذد بعضذه علذى يواجه التالميذذ ، وبشذكل 
بعذذذض ، واألمذذذاكن المتباعذذذدة تتصذذذل ببعضذذذها نتيجذذذة تطذذذور شذذذبكات 
النقذذذذل واالتصذذذذاالت . وقذذذذرارات اإلنسذذذذان فذذذذي موقذذذذع مذذذذا لذذذذه تأثيراتذذذذه 
الطبيعية على المواقع األخرى )مثل حذرق الفحذم بذدال مذن الزيذت فذي 

ات محطذذات توليذذد الطاقذذة قذذد يسذذبب أمطذذارا حامضذذية واضذذرار للنباتذذ
ن اسذذذتيعاب مثذذذل هذذذذه الصذذذالت (فذذذي مواقذذذع تبعذذذد مئذذذات األميذذذال . وا 

المكانيذذذذذة يتطلذذذذذب أن يتعذذذذذرف التالميذذذذذذ ويذذذذذألفوا سلسذذذذذلة واسذذذذذعة مذذذذذن 
المفذذذذاهيم والنمذذذذاذج التذذذذي يمكذذذذن اسذذذذتخدامها لوصذذذذف أنمذذذذاط التنظذذذذيم 
المكذذاني وتحليلهذذا . ويمكذذن أن تجذذذر هذذذه المعرفذذة عنذذد التالميذذذ مذذن 
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م ومذذذذنحهم الطاقذذذذة لفهذذذذم تنظذذذذيم الظذذذذواهر خذذذذالل الخبذذذذرة المباشذذذذرة لهذذذذ
 الجغرافية الطبيعية والبشرية حيثما تكون على سطح األرض .

 ( األماكن واألقاليم 2)  1
 خصائص المكان الطبيعية والبشرية - 4

ترتبط حياة األشخاص بأماكن معينذة ، فكذل واحذد قذد جذاء مذن 
 مكذذذان ، ويعذذذذيش فذذذي مكذذذذان ، وترعذذذذرع و يتفذذذاخر فذذذذي أمذذذذاكن . وان
اإلحساس بالذات مرهون بمكان ، وال يمكن فصلنا عن المكذان الذذي 
ننتمذذذي أليذذذه. واألمذذذاكن هذذذي مذذذن صذذذناعة اإلنسذذذان وطالذذذب الجغرافيذذذا 
يجب أن يستوعب األماكن من حيذث تكوينهذا ، تطورهذا و معانيهذا . 
األمذاكن هذي جذزء مذن الفضذاء األرضذي ، كبيذرة أم صذغيرة ، متوجذذة 

ي تضذذذم القذذذارات ، الجذذذزر، البلذذذدان ، بمعذذذان وضذذذعها اإلنسذذذان . وهذذذ
األقذذاليم ، المحافظذذات ، المذذدن ، المحلذذة ، القذذرى ، منذذاطق ريفيذذة و 

. فكذل مكذان يمتلذك و حذدود أخرى لم يقطنها اإلنسان . ولهذه أسذماء
مجموعذذة مذذن الخصذذائص الملموسذذة وغيذذر الملموسذذة التذذي تميذذزه عذذن 

مثذذذذل :  غيذذذذره مذذذذن األمذذذذاكن . وتتسذذذذم األمذذذذاكن بخصذذذذائص طبيعيذذذذة 
المناخ ، شكل األرض ، الترب ، المياه ، النبات ، والحيذاة الحيوانيذة 
. وأخذذرى بشذذرية ، مثذذل : اللغذذة ، الذذدين ، النظذذام السياسذذي ، النظذذام 
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االقتصذذذادي ، توزيعذذذات السذذذكان ، ونوعيذذذة الحيذذذاة . واألمذذذاكن تتغيذذذر 
 عبر الزمن بعمليات بشرية وطبيعية تعدل سطح األرض . 

ن تبقى بدون تغيير ولفترة غير قصيرة ، بعض األماك  
وللتغيرات نتائجها العديدة . فالمعرفة و األيديولوجيات و القيم و 
الموارد و التقنيات تتغير ، ويتخذ الناس قرارات حول استعماالت 
األرض و تنظيم المجتمع و الطرق التي ترتبط بها باألماكن القريبة 

تج عن هذه العمليات أماكن والبعيدة )اقتصاديا ، سياسيا( . وين
جديدة ويتم إعادة تنظيم األماكن الموجودة و توسيعها ، وأماكن 
أخرى تتداعى ، وغيرها يختفي . كما تتغير األماكن من حيث 
المساحة و التعقيد في األهمية االقتصادية والسياسية والحضارية 
 بتبدل شبكة العالقات بين األماكن وعبر التوسع السكاني و ظهور
و سقوط إمبراطوريات و والتبدالت المناخية وغيرها من النظم 
الطبيعية ، والتغيرات في تقنيات النقل واالتصاالت . فمكان ما قد 
يتغير جذريا بسبب أحداث قريبة منه أو بعيدة عنه .  لذا فان معرفة 
كيف ولماذا تتغير األماكن تؤهل الناس لفهم الحاجة إلى صناعة 

معرفة وتعاون لتوقيع المدارس ، المعامل وغيرها  قرارات مبنية على
وكيفية االستخدام العقالني لخصائص البيئة الطبيعية مثل الترب ، 

 والهواء والماء والنبات .
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إن معرفة الناس  للخصائص الطبيعية والبشرية ألماكنهم يؤثر 
على تفكيرهم في خصوص من هم  وذلك الن هويتهم ممزوجة 

والعالم . فالتعريف بالشخص والمجتمع واالمة بمكانهم في الحياة 
متجذر بالمكان و متصل به . والمعرفة عن األماكن األخرى يؤثر 
على كيفية فهم الناس اآلخرين و الحضارات األخرى وأقاليم العالم .  

من ومعرفة األماكن على جميع المستويات )محلي وعالمي( متض
ذ بحاجة إلى فهم لماذا . والتالميفي الخرائط الذهنية عند الناس

األماكن هي هكذا ، ألن هذا يغني إحساسهم في الهوية الشخصية 
والوطنية ويساعدهم في فهم و تقدير التشابهات واالختالفات بين 

 األماكن حولهم ، من المحلة والمحافظة والبلد والكون .

 األقاليم صنعها اإلنسان لتفسير تعقد األرض - 5
لتحديذذذد وتنظذذذيم المنذذذاطق علذذذى سذذذطح  األقذذذاليم مفهذذذوم يسذذذتخدم

األرض لمختلف المقاصد . ولألقذاليم خصذائص معينذة مسذتندة علذى 
التجذذذانس والتميذذذز عذذذن األقذذذاليم األخذذذرى . كعذذذوالم ضذذذمن العذذذالم فقذذذد 
استخدمت األقذاليم لتبسذيط التنظذيم الكلذي لسذطح األرض علذى ضذوء 
أسذذس مذذذن وجذذذود أو غيذذذاب خصذذائص معينذذذة بشذذذرية وطبيعيذذذة . لذذذذا 

األقذذذذذاليم مذذذذذن بنذذذذذاء اإلنسذذذذذان اشذذذذذتقت  حذذذذذدودها وخصائصذذذذذها مذذذذذن ف
مجموعذذة مذذن المعذذايير المحذذددة . واألقذذاليم تتبذذاين بدرجذذة كبيذذرة فذذي 
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المقيذذاس مذذن المحلذذي إلذذى العذذالمي ، وتتذذداخل بدرجذذة كبيذذرة أو تنفذذرد 
بذذذاتها، و تقذذوم بتجزئذذة شذذاملة للعذذالم أو تحتذذل أجذذزاء مختذذارة منذذذه . 

ها لتشذذذذكل صذذذذورة فسيفسذذذذائية متعذذذذددة وهذذذذي يمكذذذذن أن تحتذذذذوي بعضذذذذ
 األلوان واألشكال . 

إن فهم فكرة اإلقليم واإلقليمية جوهرية للجغرافي . وبفهم طبيعة 
األقذذذاليم يتولذذذد فهذذذم العذذذالم . فالمعذذذايير المعتمذذذدة فذذذي تحديذذذد وتعريذذذف 
األقاليم قد تكون دقيقة مكانيا مثل السواحل أو الحدود السياسية ، أو 

نيذذذا كذذذان تكذذذون مواقذذذع مشذذذجعين فريذذذق رياضذذذي أو غيذذذر متبلذذذورة مكا
تحديذذد منطقذذة تسذذويق نذذوع معذذين مذذن الموسذذيقى . واألقذذاليم قذذد تكذذون 
صغيرة مثل األحياء السكنية أو واسعة لتشمل آالف األميال المربعذة 
حيذذذث يتحذذذدث النذذذاس لغذذذة واحذذذدة . وقذذذد تكذذذون منذذذاطق تجمذذذع النذذذاس 

 ا وخارجيا .السباب عامة لتكون مناطق تناحر وصراع داخلي

يحذذذذذدد الجغرافيذذذذذون األقذذذذذاليم بثالثذذذذذة أصذذذذذناف ، األول األقذذذذذاليم 
حيذذث تكذذون متسذذمة بخصذذائص بشذذرية عامذذة مثذذل  formalالنسذذقية 

وجود أناس يشتركون في اللغذة ، الذدين ، القوميذة ، الهويذة السياسذية 
أو الحضذذارية ، أو بخصذذائص طبيعيذذة عامذذة مثذذل وجذذود نذذوع معذذين 

ألرضذذذذذذي أو النبذذذذذذات. وكذذذذذذذلك التحديذذذذذذدات مذذذذذذن المنذذذذذذاخ ، المظهذذذذذذر ا
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السياسية للبلدان والمحافظات واالقضية و النواحي فهي أقاليم نسذقيه 
ألنها حذددت علذى أسذاس هويذة سياسذية عامذة . األنذواع األخذرى مذن 
األقاليم النسقية هي األقاليم المناخية )المناطق التي يسود فيهذا منذاخ 

ي )السالسل الجبلية والوديان البحر المتوسط( وأقاليم المظهر األرض
وقذذدمات الجبذذال( وأقذذذاليم اقتصذذادية )مثذذذل نطذذاق زراعذذذة الحنطذذة فذذذي 
كنسذذذاس ، ومنذذذاطق زراعذذذة الحمضذذذيات جنذذذوب تكسذذذاس ، والمذذذذزارع 
المروية في وادي وسط كاليفورنيا( . واألقاليم النسقية يمكذن تحديذدها 

يذذذذذذة بمقيذذذذذذاس السذذذذذذكان و مقذذذذذذدار الذذذذذذدخل ، الخلفيذذذذذذة العرقيذذذذذذة ، إنتاج
المحاصيل ، الكثافة السكانية و توزيعاتها أو اإلنتاج الصذناعي ، أو 
إسقاط على الخارطة خصائص طبيعية مثذل درجذات الحذرارة ، كميذة 

 المطر ، موسم النمو و معدل بدء انتهاء الصقيع .

النذذوع الثذذاني مذذن األقذذاليم هذذو األقذذاليم الوظيفيذذة ، التذذي تذذنظم    
ط بها المناطق المحيطة بها بنظم نقل حول عقدة أو نقطة تركز ترتب

، ونظذذذم اتصذذذاالت أو االشذذذتراك االقتصذذذادي فذذذي نشذذذاطات صذذذناعية 
وتجاريذذذذة. والذذذذنمط التقليذذذذدي لألقذذذذاليم الوظيفيذذذذة يتمثذذذذل فذذذذي المنذذذذاطق 

كما عرفها مكتب اإلحصاء األمريكي . فعلى  MAالحضرية الكبرى 
ء مذن العديذد سبيل المثال فذان اإلقلذيم الذوظيفي لنيويذورك يغطذي أجذزا

من الواليات األمريكية. إنها ترتبط بهذا بذنمط رحلذة يوميذة ، وتذدفقات 
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تجارية ، وبث إذاعذي وتلفذازي ، وصذحف ورحذالت للتذرويح والتسذلية 
. وتضذذذم األقذذذاليم الوظيفيذذذة األخذذذرى أقذذذاليم التسذذذوق لمراكذذذز تسذذذويقية 
كبيذذذرة أم صذذذغيرة ، المنذذذاطق التذذذي يخذذذدمها مصذذذرف معذذذين ، وكذذذذلك 

 ئ و ظهيرها .الموان

النذذوع الثالذذث مذذن األقذذاليم يعذذود إلذذى األقذذاليم االدراكيذذة ، حيذذث  
تتشكل حول مناطق يحذددها النذاس المشذتركين بذرؤى ذاتيذة عذن هذذه 
المنذذذاطق . إنهذذذذا تعكذذذس عناصذذذذر الخذذذذرائط الذهنيذذذة لهذذذذؤالء النذذذذاس . 
وعلى الذرغم مذن إنهذا قذد تسذاعد فذي فذرض إحسذاس شخصذي لتنظذيم 

وهذي فذي الغالذب تقذوم بذذلك اسذتنادا إلذى أسذس غيذر  العالم وترتيبه ،
و أعالي  Dixieمناسبة أو غير صحيحة . لذا فان جنوب كاليفورنيا 

Midwest  همذذا أقذذاليم ادراكيذذة يعتقذذد بذذان لهذذا وحذذدتها المكانيذذة علذذى
الرغم من عذدم وجذود حذدود دقيقذة أو حتذى خصذائص إقليميذة مقبولذة 

 أو أسماء مشتركة لها .

م ، النسقية منها على وجه الخصوص ، تميل بعض األقالي
إلى االستقرار المكاني ، ولكن مع تغيير في الخصائص . أما 
األقاليم األخرى ، وخاصة الوظيفية منها ، فقد تحافظ على بعض 
الخصائص األساسية ولكن يحدث تغيير مكاني عبر الزمن . واما 
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و في الخصائص .  األقاليم االدراكية فإنها تتباين عبر الزمن مكانيا
فالتبدالت اإلقليمية في مجال التنظيم المكاني البشري لسطح 
األرض موضوع للدراسة يوفر فرصا للتالميذ الختبار و التعلم عن 
الشبكة المعقدة للتبدالت الديمغرافية واالقتصادية التي تحدث . تمثل 
لية األقاليم تقنية تنظيمية ذات فائدة عالية لتشكيل المعرفة التفصي

عن العالم ولتوجيه تساؤالت جغرافية . وألن األقاليم هي نماذج 
للعموميات الجغرافية ، فبإمكان التالميذ تعلم خصائص األقاليم 
األخرى في العالم من خالل معرفة إقليم معين . فمعرفة العمليات 
الطبيعية التي أنتجت مناخ البحر المتوسط ونباتات جنوب كاليفورنيا 

المثال ، فإنها تعمل بالتوازي للتعلم عن األقاليم ، على سبيل 
األخرى التي تتمتع بمناخ ونبات البحر المتوسط في استراليا ، أوربا 

فريقيا .  ، جنوب أمريكا ، وا 

 توفر األقاليم بيئة لمناقشة التشذابهات واالختالفذات بذين أجذزاء 
ن . ومذذذن خذذذذالل اسذذذتيعاب فكذذذرة األقذذذذاليم ، يذذذتمكن التالميذذذذ مذذذذالعذذذالم

تطبيذذذق المعرفذذذة الجغرافيذذذة ، والخبذذذرات و منظذذذور لمعالجذذذة المشذذذاكل 
مباشرة ، وكذلك عند اتخاذ قرارات بشأن المحلة وتحديد نطاقهذا ، أو 
التوقع للصراعات السياسذية للحلفذاء السياسذيين واالقتصذاديين اسذتنادا 
إلى نقص في الموارد أو تبدالت في النظام العالمي . واألكثر أهميذة 
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دراسذذذة األقذذذاليم تؤهذذذل التالميذذذذ لتركيذذذب فهمهذذذم لسذذذمات سذذذطح  ، فذذذان
 األرض الطبيعية والبشرية والتي تمتد من المحلي إلى العالمي .

 تأثير الحضارة والخبرة على إدراك الناس لالماكن واألقاليم - 6

لذذيس موحذذدا إدراك النذذاس لالمذذاكن واألقذذاليم ، فنظذذرتهم لمكذذان 
هم لموقعذذذذه ، مذذذذداه ، وخصائصذذذذه معذذذذين أو إقلذذذذيم تعبذذذذر عذذذذن تفسذذذذير 

متذأثرين بشذكل واضذذح بثقذافتهم وخبذراتهم . ففذذي بعذض األحيذان يقذذال 
بعذذدم وجذذود حقيقذذة بذذل إدراك لهذذا . وفذذي الجغرافيذذا هنذذاك دائمذذا خلذذط 
للميذذذذذادين الذاتيذذذذذة والموضذذذذذوعية ، ولهذذذذذذا علذذذذذى الجغرافذذذذذي أن يفهذذذذذم 

 الميدانين وبحاجة إلى معرفة كيفية ارتباطهما ببعض . 

فذذراد لذذديهم قصذذص حيذذاة وخبذذرة فرديذذة ، تذذنعكس مذذن خذذالل األ
الخارطذة الذهنيذذة الفرديذذة عذذن العذذالم، والتذي تتبذذدل مذذن يذذوم إلذذى آخذذر 
 ومن خبرة إلى أخرى . نتيجة ذلك فاألفراد يمنحون األمذاكن واألقذاليم

. ولتفسذير المعتقذدات واألفعذال فإنهذا تذربط عذادة معان غنيذة ومتنوعذة
االقتصذذذذذادية ، اللغذذذذذة و  -طبقذذذذذة االجتماعيذذذذذة بذذذذذالعمر ، الجذذذذذنس ، ال

المجموعة العرقية والدينية ، وبعض األفعذال تكذون ناتجذة جزئيذا عذن 
االشذذذتراك فذذذي القذذذيم مذذذع اآلخذذذرين . واالشذذذتراك فذذذي المعتقذذذدات والقذذذيم 
يعكس حقيقة أن األفراد يعيشون في فئذات حضذارية أو اجتماعيذة أو 
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فذذي العذذادة معقذذدة وتغطذذي مجذذاميع  فئذذات . وقذذيم هذذذه الفئذذات تكذذون 
موضذذذذذوعات مثذذذذذل األيذذذذذديولوجيات ، األقذذذذذاليم ، السياسذذذذذة ، التركيذذذذذب 
االجتمذذاعي ، والتركيذذب االقتصذذادي . إنهذذا تذذؤثر علذذى الكيفيذذة التذذي 
تذذدرك فئذذة معينذذة ذاتهذذا وتنظذذر إلذذى الفئذذات األخذذرى . المهذذم أن الفذذرد 
أو المجموعذذذذذة ملتصذذذذذق بمكذذذذذان معذذذذذين أو إقلذذذذذيم متذذذذذأثرين بمشذذذذذاعر 

نتمذذذذذذاء أو المذذذذذذواالة ، واإلحسذذذذذذاس بذذذذذذالوجود داخلذذذذذذه أو خارجذذذذذذه و اال
 اإلحساس بالتاريخ أو التقاليد أو التجديد وغير المألوفية .

يذذرتبط وبقذذوة إدراك النذذاس لسذذطح األرض بمفهذذوم المنفعذذة مذذن 
المكذذان )تميذذز المكذذان فذذي وظيفذذة معينذذة أو أنذذاس محذذددين( . فعلذذى 

راهذذذا سذذذائح بأنهذذذا الجنذذذة ، بينمذذذا سذذذبيل المثذذذال ، المنذذذاطق البريذذذة قذذذد ي
تنظذذر لهذذا عائلذذة مذذزارع بأنهذذا خطذذر اقتصذذادي تواجهذذه بسذذبب زحذذف 
الغابذذة علذذى حذذدود مزرعتهذذا . فالحقيقذذة الطبيعيذذة للمنطقذذة البريذذة هذذي 
نفسها في كلتا الحالتين ولكن هيكلية االستيعاب التي أعطتها المعنى 

 مختلف كليا .

وحيويذذذذا ، أو ممذذذذال وثقذذذذيال قذذذذد يكذذذذون المكذذذذان أو اإلقلذذذذيم مثيذذذذرا 
استنادا إلى خبرة األفراد ، وما يتوقعوه، وهيكلية أذهانهم ، أو الحاجة 
إلى التفاعل مع ذلك المظهر األرضي . فالمدى لإلدراك المكاني أو 



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

588 
 

اإلقليمذذذذي واسذذذذعة جذذذذذدا ومتغيذذذذرة بشذذذذكل مسذذذذذتمر . فذذذذبعض األمذذذذذاكن 
لنذذاس ، واألقذذاليم مشذذبع بتميذذز عظذذيم مذذن قبذذل مجموعذذة معينذذة مذذن ا

ويختلذذذذف األمذذذذر عذذذذن غيذذذذرهم . فعلذذذذى سذذذذبيل المثذذذذال ، مدينذذذذة مكذذذذة 
المكرمة هي اكثر األماكن تقديسا عند المسذلمين ، بينمذا عنذد غيذرهم 
فأهميتها تقتصر على تاريخهذا . ومدينذة ريذودي جذانيرو بالنسذبة إلذى 
السائح األجنبي هي مدينة غنية بالتذاريخ الذذي يستحضذر مذن خذالل 

الطاقذذة والبهرجذذة ، ولكنهذذا لألحذذداث فذذي شذذوارعها مرئيذذات العظمذذة و 
المحليذذذة هذذذي بيئذذذة قاسذذذية حيذذذث الصذذذراع اليذذذومي مذذذن اجذذذل البقذذذاء . 
وحول العذالم فذان بعذض أسذماء األمذاكن مثذل هيروشذيما ، اوشذوتز ، 
بوبذذال و شذذيرونوبل تثيذذر الحذذزن والرعذذب ، ولكذذن النذذاس التذذي تعذذيش 

ياة وتربيذة األطفذال و هناك فان الحقيقة تميل إلى شيء آخر من الح
التمتذذذع باألوقذذذات. وبمسذذذتوى آخذذذر فذذذان مدينذذذة دزنذذذي النذذذد أو المدينذذذة 
التي تعيش فيها قذد تولذد إحساسذا قويذا إيجابيذا عنذد السذكان المحليذين 

 ولكنها ال تكون هكذا عند غيرهم .

دراك مجاميع الناس لالما  . كن واألقاليم قد يتغير عبر الذزمنوا 
تقرات والمعرفذذذذة باتجذذذذاه الغذذذذرب خذذذذالل القذذذذرن فمذذذذثال ، بانتشذذذذار المسذذذذ

التاسع عشر فان أجزاء ما تعرف اليوم اوكلوهامذا وكنسذاس ونبراسذكا 
كانذذت تعذذرف بالصذذحراء األمريكيذذة الكبذذرى فأصذذبحت اليذذوم جذذزء مذذن 
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جنة عدن . وخالل سنوات الجفاف في ثالثينيات القرن الماضي فقد 
. أنها وعذاء الغبذارب تأثرت هذه األماكن بشكل كبير بالجفاف وعرفت

فالحضارة والخبرة تؤطران نظم المعتقدات ، والتذي بذدورها تذؤثر علذى 
إدراك الناس لالماكن واألقاليم خالل سني حياتهم . لذا من الجوهري 
أن يفهم التالميذ العوامل التي تؤثر على إدراكهم لالماكن واألقذاليم ، 

لمجموعة على فهم مع االهتمام بتأثير  وجهات النظر الشخصية و ل
المجاميع والحضارات األخرى . وطبقا لذلك فمن الممكذن أن يتجنذب 
التالميذذذذذ مخذذذذاطر الغذذذذرور والتعصذذذذب، وان يثمنذذذذوا تنذذذذوع القذذذذيم عنذذذذد 

، واالرتبذذاط بتحليذذل نعذذيش فذذي عذذالم متعذذدد الحضذذارات اآلخذذرين ألننذذا
 حساس و دقيق للناس واألماكن و البيئات .

 ( النظم الطبيعية 3) 
 العمليات الطبيعية التي شكلت األنماط على سطح األرض - 7

العمليات الطبيعية تنتج وتديم و تعدل المظاهر الطبيعية 
والبيئات على سطح األرض. وألن البيئة الطبيعية تشكل خلفية 
أساسية للنشاطات البشرية على سطح األرض فعلى دارس الجغرافيا 

هر . ويمكن تبويب أن يستوعب العمليات التي أنتجت هذه المظا
العمليات النشطة في  -العمليات الطبيعية إلى أربع فئات ، هي :

الغالف الغازي )المناخ واألنواء الجوية( ، و تلك التي تعمل في 
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الغطاء الصلب ) الصفائح التكتونية ، التعرية ، و تشكيل التربة( ، 
وتلك وتلك التي تعمل في الغطاء المائي )دورة المحيطات والماء( ، 

التي تنشط في الغطاء الحيوي )مجتمعات النبات والحيوان والنظم 
البيئية( . ومن خالل استيعاب التفاعل في داخل الفئة ومع الفئات 
من العمليات الطبيعية ، فان دارس الجغرافيا يستطيع أن يوجه 
ويجيب عن أسئلة جوهرية ، مثل :  كيف يبدو سطح األرض ؟ 

هي طبيعة هذه الخصائص وكيف كيف تشكلت مظاهره ؟ ما 
تتفاعل مع بعضها ؟ كيف ولماذا تتغير ؟ ما هو االقتران المكاني 
المتميز للخصائص البيئية ؟  كيف ترتبط هذه الخصائص البيئية 

 بماضي وحاضر والمتوقع من استعماالت اإلنسان لألرض ؟ 

تقذذذود اإلجابذذذة عذذذن هذذذذه التسذذذاؤالت إلذذذى اسذذذتيعاب كيذذذف تعمذذذل 
لجميع النباتات ، والحيوانات ، واإلنسان . فالعمليذات األرض كوطن 

تشذذذكل و تذذذديم البيئذذذة الطبيعيذذذة . لذذذذا حيذذذوي جذذذدا أن يقذذذدر التالميذذذذ 
العالقات المعقذدة بذين العمليذات والخصذائص الناجمذة عنهذا ، وكيذف 
تؤدي هذذه العالقذات إلذى بذروز أنمذاط التنظيمذات المكانيذة . فمذثال ، 

ليفورنيذذذذا ، فذذذذان المظهذذذذر األرضذذذذي فذذذذي إقلذذذذيم غنذذذذي مثذذذذل جنذذذذوب كا
الطبيعي يعاد تشكيله باستمرار من قبل مجموعة معقدة من العمليات 
الطبيعيذذذة المتفاعلذذذة مذذذع بعضذذذها ، مثذذذل : الهذذذزات األرضذذذية ، تعريذذذة 
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السواحل ، االنهدامات األرضية جراء سحب المياه والزيت من باطن 
ا األمطذذذذار األرض ، والفيضذذذانات و انذذذذزال قذذذات األرض التذذذذي تسذذذببه

الغزيرة في موسم الربيع ، والجفاف وفقذدان كميذات هائلذة مذن خضذرة 
النباتات خالل أسابيع الصيف الجذاف . بالمقابذل فذان هذذه العمليذات 
تعذذذذرض سلسذذذذلة مذذذذن التفذذذذاعالت ، فالنباتذذذذات الدائمذذذذة الخضذذذذرة هذذذذي 
استجابة الغطاء الحياتي للنبات والتربة . وبالنظر إلى التنوع المتوقع 

ميذذذة األمطذذذار فذذذي نظذذذام منذذذاخ البحذذذر المتوسذذذط ، فذذذان ديمومذذذة فذذي ك
الخضذذرة فذذي النبذذات فذذي الميذذزان ومعرضذذة للحرائذذق . ومذذع هذذذا فذذان 
إزالذذة النباتذذات وخاصذذة فذذي الذذتالل الشذذديدة االنحذذدار تعذذرض السذذطح 

 إلى السيول وتعرية التربة .

خمذذس أفكذذار أساسذذية تسذذاعد فذذي تفسذذير التفذذاعالت والتذذأثيرات 
الطبيعيذذذذة ، وتعذذذذرف هذذذذذه بذذذذنظم ، حذذذذدود ، القذذذذوى ، حالذذذذة  للعمليذذذذات

التذذوازن ، والحذذد  . والنظذذام هذذو مجموعذذة مذذن العناصذذر التذذي تذذرتبط 
ببعض بشكل ناضج ولهذا تتذأثر ببعضذها لتشذكل كذال متكذامال )دورة 
الماء مثال( . وكل نظام له حدوده ، سواء حقيقية أو اعتباطية والتي 

بعذذذذض العناصذذذذر مثذذذذل الجاذبيذذذذة ضذذذذمنها تعمذذذذل هذذذذذه العناصذذذذر . و 
والطقذذذذذس فإنهذذذذذا تفعذذذذذل العمليذذذذذات وتوجههذذذذذا ، والقذذذذذوى األخذذذذذرى مثذذذذذل 
االحتكاك فإنها تقاوم التغيير وتعمل للحفذا  علذى الحالذة الراهنذة كمذا 
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هذذذي . والذذذنظم موجذذذودة بحذذذاالت متباينذذذة ، فعنذذذدما يكذذذون النظذذذام فذذذي 
مثذذذل  حالذذذة تذذذوازن فذذذان قذذذوى التوجيذذذه مثذذذل الجاذبيذذذة وقذذذوى المقاومذذذة

االحتكاك تكون في تذوازن . وعنذدما يصذل الضذغط  إلذى درجذة الحذد 
)الدرجذذذة التذذذي يحذذذدث فيهذذذا التغييذذذر(  فذذذان التعذذذديالت تأخذذذذ مكانهذذذا. 
فمذذثال ، فذذان االنهيذذار الجليذذدي يحذذدث عنذذدما تفذذوق الجاذبيذذة )تعمذذل 
تحت طبقات الجليد( ما يقابلها من احتكذاك الذذي يحمذل كتلذة الجليذد 

الذذة التذذوازن تلغذذى عنذذد الوصذذول إلذذى درجذذة الحذذد( .  فذذي المكذذان )فح
 وبعد االنهيار تبدأ حالة جديدة من التوازن . 

مذذذن الضذذذروري جذذذدا أن يسذذذتوعب التالميذذذذ العمليذذذات الطبيعيذذذة   
التذذذذي تعمذذذذل علذذذذى األرض ، ألنهذذذذا تذذذذؤثر علذذذذى خيذذذذارات النذذذذاس فذذذذي 

لجذة مختلف أقاليم العذالم . والمعرفذة بهذذه العمليذات مطلوبذة عنذد معا
مسذذائل عامذذة مثذذل :  تقيذذيم المواقذذع قياسذذا للسذذالمة فذذي األقذذاليم التذذي 
تحدث فيها الزالزل ، شراء منزل في سهل فيضي ، مواجهة مخذاطر 
الحفذذر و االنهذذدامات فذذي الترسذذبات الكلسذذية ، بنذذاء سذذكن فذذي منطقذذة 
تتعذذرض تربتهذذا الطينيذذة إلذذى االنكمذذاش والتمذذدد . وأيضذذا جذذوهري أن 

عمل توقعات عقالنية عن األحذداث المسذتقبلية وتقذويم  يتعلم التالميذ
التذذذذذأثيرات القريبذذذذذة والبعيذذذذذدة المذذذذذدى ألحذذذذذداث طبيعيذذذذذة فذذذذذي األمذذذذذاكن 

 واألقاليم . 
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إن تقيذذذيم تغيذذذرات المنذذذاخ عالميذذذا تتطلذذذب معرفذذذة العوامذذذل التذذذي 
تذؤثر علذى المنذاخ والطقذذس بشذكل عذام وكيفيذذة تعمذل البيئذة الطبيعيذذة 

قس والمنذذذاخ يذذذؤثران لذذذيس علذذذى القذذذرارات فذذذي بعذذذض اإلقلذذذيم . فذذذالط
الشخصذذذية المتخذذذذة علذذذى أسذذذاس يذذذومي فقذذذط . فهذذذي عوامذذذل رئيسذذذة 
السذذتيعاب ظذذروف العذذالم االقتصذذادية لفتذذرات زمنيذذة طويلذذة . فالعديذذد 
مذذن المذذوارد الطبيعيذذة قذذد تشذذكلت مذذن خذذالل عمليذذات طبيعيذذة حذذدثت 
 فذذذذي بعذذذذض األمذذذذاكن مذذذذن األرض . فاسذذذذتيعاب العمليذذذذات الطبيعيذذذذة
وأنماط الموارد حيوي الستيعاب لذيس فقذط الجغرافيذا الطبيعيذة لسذطح 
األرض ولكذذن أيضذذا العالقذذات السذذتراتيجية بذذين األمذذم وأنمذذاط التجذذارة 
الدوليذذة . ففهذذم العمليذذات الطبيعيذذة يؤهذذل طلبذذة الجغرافيذذا للذذربط بذذين 
الشخصذذي واالجتمذذاعي ، بذذين القصذذير والبعيذذد المذذدى وبذذين األبعذذاد 

 عالمية على األرض .  المحلية وال

 توزيع النظم البيئة على سطح األرض وخصائصها - 8
الذذذذذنظم البيئيذذذذذة هذذذذذي العنصذذذذذر الذذذذذرئيس لجعذذذذذل كوكذذذذذب األرض 
صذذالحا كذذوطن لإلنسذذان . والسذذكان مذذن مختلذذف النباتذذات والحيوانذذات 
التي تعيش وتتفاعذل مذع بعضذها تسذمى مجتمعذات . وعنذدما تتفاعذل 

ر أخذذذذرى فذذذذي البيئذذذذة الطبيعيذذذذة هذذذذذه المجتمعذذذذات مذذذذع  ثذذذذالث عناصذذذذ
. )الغالف الغازي و المائي ، واألرضي( فان النتيجة هي نظذام بيئذي
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وان دورات التدفقات والتفاعالت الطبيعية والكيميائيذة و الحياتيذة بذين 
أجذذذذزاء الذذذذنظم تشذذذذكل الصذذذذورة الموزائيكيذذذذة لبيئذذذذات األرض . ودارس 

واصذل ، والوظيفذة  الجغرافيا بحاجذة إلذى اسذتعياب التوزيذع المكذاني ،
دامذذذذة مختلذذذذف الذذذذنظم البيئيذذذذة و يسذذذذتوعب أن اإلنسذذذذان بقصذذذذد أم  ، وا 

 بدونه يعدل هذه النظم البيئية يوميا . 

تشذذذذذكل الذذذذذنظم البيئيذذذذذة أقاليمذذذذذا متميذذذذذزة علذذذذذى سذذذذذطح األرض ، 
وتتبذذذذاين فذذذذي المسذذذذاحة ، والشذذذذكل و درجذذذذة التعقيذذذذد . وأنهذذذذا موجذذذذودة 

واحذذذدة أو مجموعذذذة مذذذن  بمقذذاييس ومسذذذتويات مختلفذذذة )شذذذجرة منفذذردة
الحشذذذائش( إلذذذى منذذذاطق كبيذذذرة  بحذذذدود جغرافيذذذة )بركذذذة ، صذذذحراء ، 
جزيذذرة ، أو سذذاحل( . وعلذذى المسذذتوى الكبيذذر يمكذذن أن تشذذكل الذذنظم 
البيئية قارة ، مثل النطاقات الواسعة للتونذدرا ، التايكذا ، بذراري شذمال 

 . وجميذذع عناصذذرنفسذذه آسذذيا . واكبذذر نظذذام بيئذذي هذذو كوكذذب األرض
البيئذذة ، الطبيعيذذة والبشذذرية هذذي جذذزء مذذن نظذذم بيئيذذة مختلفذذة ولكنهذذا 

 متداخلة تحتوي بعضها

والنظم البيئية التي تأخذ طاقتها من الشمس هي داينمية و 
دائمة التغير . فالتغيرات في نظام بيئي معين تمتد كموجات عبر 
 النظم األخرى وبدرجات متباينة من التأثيرات . وكنظم مفتوحة تنظم
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نفسها ذاتيا وتديم تدفقات الطاقة والمواد ، فإنها طبيعيا أن تنتقل 
باتجاه النضج واالستقرارية والتوازن في غياب اضطرابات رئيسة . 
وبالمصطلحات البيئية فان البيئة الطبيعية يمكن أن ترى كشبكة 

. فالغالف الغازي يبقي ودورات استهالك متداخلة من دورات إنتاج
وانات حية عبر الطاقة الشمسية ، والتبدالت الكيميائية النباتات والحي

)تثبيت النتروجين والتركيب الضوئي( ، وتوفير المياه . ومن خالل 
التبخر إلى الغالف الغازي فان النباتات تساعد في تنقية المياه . 
وتوفر النباتات الطاقة للحفا  على حياة الحيوانات سواء بطريقة 

كها أو بطريقة غير مباشرة من خالل موتها مباشرة من خالل استهال
و تحولها إلى تربة ، حيث النتيجة الكيميائية تستفيد منها النباتات 

 الجديدة .  

. انات حية وتعمل على تنقية المياهوالترب تبقي النباتات والحيو 
وجذور النظم البيئة للنباتات و ميكانيكية و كيميائية تأثيرات المياه 

الصخور األم منتجة طبقة تربة جديدة .  لذلك فان  التي تترشح عبر
النظم البيئية تساعد في تدوير الكيميائيات المطلوبة لبقاء األشياء 
الحية وا عادة توزيع الفضالت والسيطرة على العديد من الحشرات 
التي تسبب األمراض لإلنسان والنبات ، وتوفر حوضا كبيرا من 

 خرى . الموارد لإلنسان و المخلوقات األ
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وعلى الرغم من هذا فان استقرارية النظم البيئية وتوازنها يمكذن 
أن تتغير بإحداث طبيعية تحدث علذى المسذتوى الكبيذر مثذل النينذو ، 
ثذذوران البذذراكين ، الحرائذذق ، أو الجفذذاف . ولكذذن الذذنظم البيئيذذة أكثذذر 
تأثرا وتحذوال جذراء نشذاطات اإلنسذان . أن شذبكة التبذادل البيئيذة هشذة 

كذذذذذذن لتذذذذذذدخل اإلنسذذذذذذان أن يحطذذذذذذم التذذذذذذوازن بذذذذذذين إنتذذذذذذاج الطاقذذذذذذة ويم
واسذذتهالكها . فعلذذى سذذبيل المثذذال فذذان الرعذذي الجذذائر الذذذي يصذذاحبه 
فتذذذرة جفذذذاف يمكذذذن أن يذذذؤدي إلذذذذى فقذذذدان للنباتذذذات و تعذذذريض تربذذذذة 
السطح وطبقات منها ، والتربذة بدرجذة كبيذرة إلذى التعريذة )كمذا حذدث 

زالذذذة الغابذذذات المداريذذذة ، حيذذذذث فذذذي ثالثينيذذذات القذذذرن الماضذذذي( ، وا  
يؤدي قطذع األخشذاب إلذى تعريذة التربذة و انهيذار بيئذي ، كمذا يحذدث 
نشذاء أنابيذب الذنفط فذي بيئذات التونذدرا الذذي قذد  حاليا في اريزونذا ، وا 
 يهذذذدد حركذذذة حيذذذوان الكذذذاريبو الذذذذي يعتمذذذد عليذذذه السذذذكان األصذذذوليون 

م البيئيذذذة و . مذذذن خذذذالل معرفذذذة الكيفيذذذة التذذذي تعمذذذل بهذذذا الذذذنظهنذذذاك
التغيذذذرات التذذذي تطذذذرأ عليهذذذا فذذذان التالميذذذذ يكونذذذون قذذذادرين علذذذى فهذذذم 
المبذذذذادئ األساسذذذذية لبذذذذرامج اإلدارة البيئيذذذذة . فبإمكذذذذان التالميذذذذذ فهذذذذم 
الطرائق التي عبرها يعتمدون علذى نظذم حيذة وغيذر حيذه علذى سذطح 
األرض للبقذذذاء . فمعرفذذذة الذذذنظم البيئذذذة تسذذذاعدهم لذذذتعلم كيفيذذذة اتخذذذاذ 

ات مبذذررة ، وتوقذذع النتذذائج لخيذذاراتهم، وتخمذذين المسذذؤولية لنتذذائج قذذرار 
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خياراتهم عن استخدام البيئة الطبيعية . ومن المهم أن يكون التالميذ 
عذذارفين بالمسذذائل المتعلقذذة بذذالنظم البيئيذذة لذذذا يمكذذن أن يقيمذذوا نقذذاط 
التعذذذذارض فذذذذي وجهذذذذات النظذذذذر حذذذذول اسذذذذتخدام المذذذذوارد الطبيعيذذذذة . 

تذذرتبط نوعيذذة حيذذاة اإلنسذذان علذذى األرض ، اآلن وفذذي وبدرجذذة كبيذذرة 
المستقبل ، تذرتبط باسذتيعابه لذدوره الجسذيم فذي طبيعذة وظذائف الذنظم 

 البيئة .

 ( النظم البشرية4)
 خصائص السكان وتوزيعهم وهجرتهم على سطح األرض - 9

لقد تضاعف عدد سكان األرض خالل قرون قليلة . ففي عام 
مليون نسمة تعيش على سطح  900من كان العدد اكثر  1830

فان العدد يقرب من ستة بليون   21هذا الكوكب . وبقدوم القرن 
نسمة. وفي الوقت نفسه ، فقد نمت تكتالت سكانية مكثفة وكبيرة 

مليون  25بدرجة غير اعتيادية ، فمدينة طوكيو يزيد عدد نفوسها 
التوزيع و نسمة . وطالب الجغرافيا يجب أن يفهم مفاهيم النمو ، 

حركة الناس على سطح األرض بأنها القوى التي توجه ليس فقط 
األحداث البشرية )االجتماعية والحضارية والسياسية واالقتصادية( 
بل وكذلك األحداث الطبيعية على المستوى الكبير )الفيضانات ، 
نفاذ الموارد و التدهور البيئي( . التالميذ بحاجة إلى تطوير 
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العوامل البشرية مع البيئية  والتي تساعد في تفسير  استيعاب لتفاعل
خصائص السكان وتوزيعهم و حركتهم . ويعكس توزيع السكان 
وكثافتهم طوبوغرافية األرض ، تربها ، النبات ، وأنواع المناخ )النظم 
البيئية( وتوفر الموارد والمستوى التنمية االقتصادية .  وتتأثر نسب 

لتعليم )خاصة النساء( والدين ، نمو السكان بعوامل مثل ا
االتصاالت ، التحضر ، وفرص العمل . وتتأثر نسب الوفيات 
بتوفر الخدمات الطبية ، الطعام ، المأوى ، الخدمات الصحية ، 
وفوق هذا التوزيع العمري والجنسي للسكان . والعامل الرئيس في 
خصائص السكان هو النمو والذي قد يوصف بمفردات الخصوبة 

فيات ، الوالدات الخام و نسب الوفيات ، الزيادة الطبيعية و مدة والو 
المضاعفة ، وتركيبة السكان )توزيع الجنس والعمر( . وهذه المفاهيم 
الديمغرافية تساعد في التركيز على العوامل البشرية التي تفسر 
توزيعات السكان وكثافتهم ، أنماط النمو و االسقاطات السكانية . 

كانية على سبيل المثال تؤشر التأثيرات المتباينة فاألهرام الس
ألحداث الماضي مثل الحروب واألمراض و المجاعة و تحسن 
الظروف الصحية و برامج التطعيم ونسب الوالدات و نسب الوفيات 

 و الجنس . 
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أن تحليل أية مجموعة عمرية يساعد على التوقع ، فمثال ، إن 
( تعني نموا متسارعا للسكان 15 - 0النسبة الكبيرة للفئة العمرية )

( تعني أن السكان في 60 - 45بينما النسبة الكبيرة للفئة العمرية )
حالة النضج وتتطلب موارد لتعزيز خدمات المسنين .  وكلتا 
الحالتين قد تعنيان تضمينات جغرافية متميزة للمجتمع . فمثال ، 

ن غيرها ، العناصر الشابة تولد الحاجة إلى سكن و مدارس اكثر م
بينما المسنين بحاجة إلى التقاعد والتسهيالت الطبية . ومثل هذا 
التحليل الديموغرافي يمكن أجراءه على مختلف المستويات . جميع 
البلدان ، تقريبا ، تواجه زيادة في التحضر ، فأبناء الريف و الحياة 
الرعوية قد تركت لصالح أضواء المدن وحياتها سعيا وراء مهن 

و دخل احسن والى مناطق تكون الفرص فيها افضل .  افضل 
فمعظم سكان العالم ينتقلون إلى حياة كان القليل يعيشها قبل قرن 
من الزمن . فجغرافيو السكان يتوقعون أن طوكيو وساو باولو و 
بومبي و شنكهاي و الكوس و مدينة مكسيكو ستكون األكثر تركزا 

في بعض البلدان المتقدمة قد  سكانيا في العالم . ومع هذا ، فالناس
تركوا اإليجابيات االقتصادية لحياة المدينة للحصول على السهولة و 

 جاذبية الضواحي والمدن الصغيرة التي تتوفر فيها فرص عمل .
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الهجرة واحدة من اكثر الخصائص السكانية وضوحا و تميذزا ، 
ملية وهي تقود إلى إعادة تشكيل توزيع السكان وخصائصهم . إنها ع

ديناميذذذة تغيذذذر المظهذذذر األرضذذذي بشذذذكل مسذذذتمر و تعذذذدل حضذذذارات 
األرض . إنهذذذذذذذا تحذذذذذذذدث وعلذذذذذذذى مختلذذذذذذذف المسذذذذذذذتويات واألصذذذذذذذعدة ، 
وبمختلذذف المجذذاالت . فعلذذى المسذذتوى الذذدولي فقذذد حذذدد الجغرافيذذون 
تدفقات المهاجرين من الدول واليها . وعلذى المسذتويات الوطنيذة فذان 

خذذروج( و   -ة المهذذاجرين )دخذذول دراسذذة التذذوازن اإلقليمذذي فذذي حركذذ
التدفقات من الريف إلى المناطق الحضرية والتي هي السبب الرئيس 
للتحضذذذذذر . وعلذذذذذى المسذذذذذتوى المحلذذذذذي  فالحركذذذذذة المسذذذذذتمرة لطذذذذذالب 
الكليذذات و المتقاعذذدين و السذذياح و تغييذذر العنذذاوين بسذذبب التغيذذرات 

 في الوظائف أو التغيرات في نمط الصداقة . 

جرة متباينة من التطوعي واالختياري )البحث أن أسباب اله
عن مكان افضل للعيش(  وتطوعي ولكن ال يمكن تجنبه )رفض 
حق اختيار مكان العيش( . وفي الحالتين التطوعيتين فان الهجرة 
ناجمة عن وزن العوامل المؤثرة عند نقطة األصل و ما يقابلها من 

ل الجذب تجعل إمكانات من الكلف )المادية والمعنوية( . فعوام
المكان اآلخر اكثر جاذبية وبهذا تؤثر على قرار االنتقال . والعوامل 
األخرى غير مريحة لذا تدفع للهجرة . وهذه العوامل تعكس معرفة 
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األشخاص لالماكن وانطباعاتهم عنها . نتيجة ذلك فان العديد من 
البلدان تعاني من موجات من البشر تنتقل من المناطق المأهولة 

ى الداخل )حركة الناس باتجاه الغرب في الواليات المتحدة خالل إل
القرن التاسع عشر و االنتقال إلى الساحل الجنوبي الشرقي في 
البرازيل منذ ستينات القرن الماضي عند بناء العاصمة الجديدة 

 برازيليا( . 

تحدث الهجرة تطوعيا أو محتومة عندما يحث سكان إقليم أو 
موجة الهجرة ، مثل هجرة ماليين االيرلنديين إلى  بلد لالنضمام إلى

بسبب مجاعة البطاطا أو  19الواليات المتحدة في أربعينات القرن 
ماليين الصوماليين و السودانيين و الروانديين الذين انتقلوا في 
تسعينات القرن الماضي بسبب الجفاف و المجاعة والحروب األهلية 

طوعية مثل هجرة األفارقة .  و بعض الهجرات قسرية وغير ت
 18و 17األمريكان المأخوذين نحو الشمال والجنوب خالل القرون 

و القطن و التب  . لقد أدت للعمل كعبيد في مزارع السكر  19و 
التغيرات الديمغرافية إلى إعادة تنظيم األنماط السكانية وأنتجت 

روب و مظهرا ارضيا بشريا جديدا . وتلعب الزيادة الطبيعية و الح
المجاعة و األمراض دورا حاسما في تحديد األماكن التي يعيش فيها 
الناس . فالهجرة تضع الناس في حالة حركة بمجرد تركهم المكان 
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األصلي لهم ، باحثين عن مكان ثان ، ومحتمل أن يستقروا في 
الثالث . والعقبات التي تتدخل تؤثر على نمط الهجرة . فالحواجز 

حارى ، الجبال ، األنهار ، والبحار ، أو الحواجز الطبيعية مثل الص
الحضارية مثل الحدود السياسية ، اللغة ، الظروف االقتصادية ، 
والتقاليد الحضارية فإنها تحدد كيف ينتقل الناس وأين يستقرون . 
فمن الجوهري أن ينمي التالميذ فهما لدينامية الخصائص السكانية 

جه الخصوص كيف يتوزع السكان و توزيعاتهم و الهجرة ، وعلى و 
)من حيث الحجم  و الخصائص( وصلتها بعناصر الخصوبة ، 

 . االنتقالالوفيات و القدر على 

 خصائص و توزيع وتعقد الموزائيك الحضاري لألرض - 10
إن مفهوم الحضارة معقد ومتعدد الوجوه . انه مصطلح 

عتقدات ، يستخدم ليغطي التركيب االجتماعي ، واللغات ، ونظم الم
والمؤسسات والتقنية والفن والطعام و تقاليد مجموعة معينة من 
البشر . وهو معتمد لتحديد طريقة معيشة كل مجموعة و وجهات 
نظرها عن نفسها و عن غيرها من المجاميع، كما تحدد المواد 
السلعية التي تنتجها و تستخدمها ، والخبرات التي طورتها 

ر األجيال . يتكون العالم البشري من وسلوكياتها التي تنقلها عب
مجاميع حضارية ، كل واحد منها له طريقته الخاصة في الحياة 
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التي تنعكس بممارسات استعماالت األرض والنشاطات االقتصادية 
وتنظيم و مداخل المستقرات و المواقف تجاه دور المرأة في المجتمع 

العطل .  وطرق و النظام التعليمي و المظهر التقليدي للمالبس و 
الحياة هذه تنتج مظاهر أرضية وأقاليم ذات حضور متميز . 
والمظاهر األرضية تتداخل في الغالب لتشكل صورة موزائكية 
متصلة من األماكن والناس . وهذه الموزائيك الحضارية يمكن النظر 
إليها من مقاييس مكانية منوعة . وبأحد هذه المقاييس ينظر إلى 

كمجموعة حضارية واحدة ، وبمقياس آخر فانهم سكان غرب أوربا 
يعودون إلى أمم و مجاميع حضارية مختلفة )الفرنسيين واألسبان 
على سبيل المثال( ، وبمقياس آخر فان األمة تقسم إلى مجاميع 

 اصغر متكتلة إقليميا )الفالمنك و مالون في بلجيكا( . 

وبتطذذذذور األرض لتكذذذذون عالمذذذذا يعتمذذذذد بعضذذذذه علذذذذى بعذذذذض و 
ث تكذذذون مختلذذذف المجذذذاميع الحضذذذارية متصذذذلة مذذذع غيرهذذذا اكثذذذر حيذذذ

فذذذذذاكثر حينهذذذذذا يكذذذذذون مهمذذذذذا فهذذذذذم طبيعذذذذذة و تعقذذذذذد التوزيذذذذذع المكذذذذذاني 
للموزائيك الحضاري. وعند النظر إلى تعقد الحضارة فمن المفيد عند 
دراسذذذة الموضذذذوع مذذذن وجهذذذة نظذذذر جغرافيذذذة التركيذذذز علذذذى اللغذذذات ، 

لتذذذي اتسذذذذمت بهذذذا الحضذذذذارة . المعتقذذذدات ، المؤسسذذذات و التقنيذذذذات ا
وطالذذذذب الجغرافيذذذذا لذذذذه إلمذذذذام واسذذذذع فذذذذي طبيعذذذذة و توزيذذذذع المجذذذذاميع 
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الحضذذذارية . واللغذذذة تمثذذذل وتعكذذذس العديذذذد مذذذن معطيذذذات الحضذذذارة . 
إنهذذا أهذذم رمذذز مذذن رموزهذذا ، وتعذذد عالمذذة للوحذذدة لذذبعض المجذذاميع 
الحضارية . ويمكن تحليلها بمفذردات الكلمذات و التركيذب لتذدل علذى 

يم والمعتقذذذدات للمجموعذذذة الحضذذذارية . وهذذذي أيضذذذا معلمذذذا مرئيذذذا القذذذ
يوفر طريقة لتحديد تذاريخ الحضذارة . فالعالقذة اللغويذة والضذغط بذين 
المتحذذذدثين باإلنكليزيذذذة والمتحذذذدثين بذذذاال فرنسذذذية فذذذي كيوبذذذك يوضذذذح 
ويعكذذذس أهميذذذة اللغذذذة للمجموعذذذة الحضذذذارية وأهميذذذة دراسذذذة جغرافيذذذة 

 اللغة . 

الدين ، التقاليد ، القيم ، المواقف ، األفكار  وتضم المعتقدات
، والنظرات للعالم . فوجهة نظر الفرد عن مسائل معينة متأثر 
بالمعتقدات الحضارية والتي بدورها تؤثر على القرارات المتعلقة 
بالموارد واستعماالت األرض و أنماط االستيطان و عدد غير قليل 

فالعالقة المعقدة والصعبة بين من االهتمامات الجغرافية المهمة .  
الهندوس والمسلمين في الهند توضح كيف أن التنظيم المكاني للبلد 
يمكن أن يتشكل بجغرافية األديان . والمؤسسات تشكل الطرق التي 
ينظم بها الناس العالم من حولهم ، فمثال، مجموعة القوانين والنظم 

ئلة تشكل إقليما التعليمية و الترتيبات السياسية و تركيبة العا
قليم حضارة مورمون في غرب الواليات المتحدة  حضاريا .  وا 
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يوضح كيف تكتلت المؤسسات في أماكن متميزة و حددتها لتؤثر 
عمليا على كل معطيات الحياة اليومية للمجموعة وتشمل التقنيات 
األدوات والخبرات لمجموعة من الناس التي تستعملها لتلبية حاجاتها 

وتمتد مستويات التقنيات من األدوات األكثر بساطة  التي وتطلبها. 
يستخدمها الصيادون وجامعي الثمار إلى المكائن األكثر تعقيدا 
ونظم المعلومات المستخدمة في المجتمعات الصناعية . ويمكن فهم 
التقنيات كان تكون أدوات صلبة )األدوات نفسها( و المرنة من 

 معات كأدوات . برمجيات وخبرات تستخدمها المجت

( فذذذي جنذذذوب مركذذذز بنسذذذلفانيا Amishلقذذذد اسذذذتحدث )االمذذذيش 
مظهرا ارضيا متميزا معبرا عذن التقنيذة و المؤسسذات و المعتقذدات و 
اللغة . ومهمذا كانذت خصذائص الحضذارة قيذد الذدرس ، فذان موزائيذك 
الحضذذذذارات علذذذذى سذذذذطح األرض غيذذذذر ثابذذذذت . فالحضذذذذارات تتغيذذذذر 

،  مثذذذذل الهجذذذذرة واالنتشذذذذار لسذذذذمات  نتيجذذذذة عمليذذذذات بشذذذذرية منوعذذذذة
حضارية جديدة )في اللغة ، الموسيقى و التقنية(  لمجاميع حضارية 
موجودة أصال .  إن عمليات التغيذر الحضذارية تتسذارع مذع تطذورات 
تقنيذذذات النقذذذل واالتصذذذاالت . فكذذذل حضذذذارة فذذذي العذذذالم قذذذد اسذذذتعارت 

غبتهذذا أو سذذمات مذذن الحضذذارات األخذذرى سذذواء تعلذذم بذذذلك أم ال و بر 
 بدونها . 
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يجب أن يعود التالميذ على تقذدير كبيذر لطبيعذة الحضذارة كذي 
يسذذتوعبوا الطذذرق التذذي يختذذار بهذذا النذذاس العذذيش فذذي مختلذذف أقذذاليم 
العذذالم . مثذذل هذذذا الفهذذم يسذذاعدهم لتقذذدير دور الحضذذارة فذذي التنظذذيم 
المكاني للمجتمعات المعاصرة . وان التنافس و الشد بين الحضارات 

سذذذاهم كثيذذذرا فذذذي صذذذراعات العذذذالم . وكأعضذذذاء فذذذي عذذذالم متعذذذدد قذذذد 
الحضذذذذذذذارات فعلذذذذذذذى التالميذذذذذذذذ أن يفهمذذذذذذذوا التنذذذذذذذوع المكذذذذذذذاني كتعبيذذذذذذذر 

 للحضارات .

أنمللاط وشللبكة االعتمللاد االقتصلللادي المتبللادل علللى سلللطح  - 11
 األرض

تتوزع الموارد الطبيعيذة بشذكل غيذر منذتظم علذى سذطح األرض 
المذوارد التذي يحتاجهذا للبقذاء والنمذو . ، وليس هناك بلد يمتلك جميع 

لذا على كل بلد أن يتاجر مذع غيذره ، ولهذذا أصذبحت األرض عالمذا 
ذي اقتصذذاد متبذذادل االعتمذذاد . ولهذذذا فذذان طلبذذة الجغرافيذذا يجذذب أن 
يفهمذذوا التنظذذيم المكذذاني للذذنظم القتصذذادية، والنقذذل و االتصذذاالت  ، 

)مذواد أوليذة و مصذنعة ،  التي تنتج و تتبذادل تنوعذا هذائال مذن السذلع
رأس مذذذال ، وخذذذدمات( التذذذي تشذذذكل االقتصذذذاد العذذذالمي .إن األبعذذذاد 
المكانية لالقتصاد واالعتماد العالمي المتبادل مذرأي فذي كذل مكذان . 
فالشذذاحنات المبذذردة تنقذذل الخضذذراوات للتسذذويق لمئذذات األميذذال بعيذذدا 
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ا مذذن عذذن منذذاطق زراعتهذذا ومعالجتهذذا . والطذذائرات تنقذذل عذذددا ضذذخم
رجال األعمال أو المتمتعين بالعطل واإلجازات . ويعتمذد المسذافرون 
يوميذذذا للعمذذذل و السذذذياح و غيذذذرهم مذذذن المسذذذافرين الطذذذرق الخارجيذذذة 
السذذذريعة فذذذي البلذذذدان المتقدمذذذة اقتصذذذاديا . والعالمذذذات التذذذي توضذذذع 
على المنتجات المباعة في األسواق األمريكية تشذير إلذى إنهذا جلبذت 

 رى و من بلدان العالم .من واليات أخ

واألبعذذذاد المكانيذذذة للنشذذذاط االقتصذذذادي تذذذزداد تعقيذذذدا يومذذذا بعذذذد 
آخذذر . فعلذذى سذذبيل المثذذال ، يشذذحن البتذذرول مذذن جنذذوب غذذرب آسذذيا 
فريقيذذا وأمريكذذا الالتينيذذة إلذذى األقذذاليم المهمذذة والرئيسذذية للطاقذذة مثذذل  وا 

مذذواد األوليذذة الواليذذات المتحذذدة واليابذذان و غذذرب أوربذذا . ويذذتم تبذذادل ال
والطعذذام مذذن منذذاطق مداريذذة مقابذذل منتجذذات مصذذنعة أو جذذرت عليهذذا 
عمليات في بلدان متطورة في العروض الوسطى .  وتشحن األدوات 
والتجهيذذذذزات اإللكترونيذذذذة وللسذذذذيارات مذذذذن اليابذذذذان والواليذذذذات المتحذذذذدة 
لترسذذل إلذذى كوريذذا الجنوبيذذة والمكسذذيك ليذذتم تجميعهذذا ، وثذذم تعذذاد إلذذى 

ن والواليات المتحدة للتجميع النهائي ، وتسوق إلذى بلذدان العذالم اليابا
 المختلفة. 
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تعتمد النشاطات االقتصادية على توفر رأس المال ، المذوارد ، 
والطاقذذة ، العمذذال والمعلومذذات واألرض . وقذذد جذذرى تغييذذر لألنمذذاط 
المكانية لنظم العمل الصذناعي عبذر الذزمن . ففذي معظذم دول غذرب 

بيل المثال فقد اختفت المعامل والمصانع الصذغيرة التذي أوربا على س
كانذذذت تنتشذذذر علذذذى مسذذذاحة واسذذذعة وجذذذاءت محلهذذذا صذذذناعات كبيذذذرة 

. وأدى هذا التغير إلذى هجذرة ريفيذة  1760ذات تركز عال بعد عام 
ونمو المدن و تغير في األدوار الجنسية والعمريذة للعمذال . فالمعمذل 

ي البلذدان المتقدمذة . بالمقابذل حل مكانه مكتب كمقر رئيس للعمل فذ
فذذذان االتصذذذاالت قذذذد قللذذذت مذذذن الحاجذذذة إلذذذى الوجذذذود الشخصذذذي فذذذي 
المكتذذذب ، ولهذذذذا تبذذذدلت مكانيذذذا العالقذذذات االقتصذذذادية واالجتماعيذذذذة 

 بشكل مستمر .

واقتصذذاد العذذالم لذذه منذذاطق مركزيذذة حيثمذذا تذذوفرت تقنيذذة متقدمذذة 
دية . يضذذاف إلذذى وراس مذذال اسذذتثماري ألنهذذا مركذذز التنميذذة االقتصذذا

ذلذذذذك ، لهذذذذا أشذذذذباه أطذذذذراف حيذذذذث تضذذذذاف كميذذذذات قليلذذذذة مذذذذن القذذذذيم 
للصذذذذناعة أو الزراعذذذذة ، وأطذذذذراف حيذذذذث تشذذذذتق المذذذذوارد أو التصذذذذدير 
األساسذذذي للزراعذذذة . واالقتصذذذاد المحلذذذي والعذذذالمي قذذذد تذذذداخال بشذذذكل 
نسذذذذيج ليشذذذذكال شذذذذبكات وأنمذذذذاط للحركذذذذة واالنتقذذذذال و مسذذذذارات نقذذذذل 

يذذذذذر ارضذذذذذي . فذذذذذي البلذذذذذدان المتقدمذذذذذة تقذذذذذع ومنذذذذذاطق تسذذذذذويقية و ظه
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المنذذذاطق المركزيذذذة فذذذي العذذذالم ، حيذذذث فيهذذذا قذذذادة األعمذذذال متركذذذزين 
هناك وتتذوافر لهذم تسذهيالت سذهولة الوصذول ، واالتصذالية ، وموقذع 
شبكة العمل، واألقاليم الوظيفية وعوامل الفاعلية المكانية التذي تلعذب 

تعكذذس االعتمذذاد المتبذذادل دورا جوهريذذا فذذي تنميذذة االقتصذذاد ، وكذذذلك 
مكانيذذا واقتصذذاديا بذذين األمذذاكن المختلفذذة علذذى سذذطح األرض . وفذذي 
البلدان النامية مثل بنكالديش وكواتيماال تميل النشاطات االقتصادية 
لتكون في المستوى األساسي ، وبنسبة عاليذة مذن السذكان تذرتبط فذي 

العتمذذذذاد إنتذذذذاج الطعذذذذام والمذذذذواد األوليذذذذة . ورغذذذذم هذذذذذا ، فذذذذان نظذذذذم ا
المتبذذادل قذذد تطذذورت علذذى المسذذتوى المحلذذي واإلقليمذذي و الذذوطني . 

 فمزارع الكفاية موجودة وكذلك مع الزراعة التجارية . 

وفي الصين على سبيل المثال فقد نظمت الحكومة نظام 
المزارع لتوفر إنتاجا تركيبيا وصالت اقتصادية صارمة لسكان 

فريقيا يترك الريف مع المدن المجاورة . وفي أمريك ا الالتينية وا 
السكان الريفيون األرض ويهاجرون إلى المدن الكبرى ، جزئيا بحثا 
عن عمل و االزدهار االقتصادي ، وجزئيا استجابة إلى االزدحام 
السكاني في األقاليم الزراعية الهامشية . وفي الدول الصناعية توجه 

لعمال و مهم لالستمرار في تصدير ما يتطلب عددا كبيرا من ا
المعالجة إلى البلدان النامية لرخص األيدي العاملة هناك . وتستفيد 
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هذه األقطار من الترتيبات المالية ولكن بكلفة اجتماعية عالية . وقد 
تضع هذه الترتيبات ضغطا كبيرا على البلدان والمجتمعات  القديمة 

قيمة  التركيب . وبنمو سكان العالم ، وبزيادة كلف الطاقة ، وارتفاع
الوقت ، وبنفاذ الموارد الطبيعية أو اكتشافها فان المجتمعات بحاجة 
إلى نظم اقتصادية تكون اكثر فاعلية واستجابة . لذلك مهم جدا أن 
يستوعب طالب الجغرافيا األنماط العالمية و شبكات عمل االقتصاد 

جرة المتبادل االعتماد ، وان يعرفوا إن األنماط التقليدية للتجارة و اله
البشرية و المواالة الحضارية والسياسية قد تبدلت نتيجة االعتماد 

 المتبادل على مستوى العالم برمته .

 العمليات واألنماط و وظائف المستقرات البشرية - 12
نادرا ما يعيش اإلنسان بمعزل عن اآلخرين ، و المعظم يقطن 

والوظيفة . في مستقرات متباينة الحجم و التركيب والموقع والترتيب 
وهذه المجاميع المنظمة من المستوطنين هم مركز معظم معطيات 
الحياة البشرية ، من نشاطات اقتصادية ، نظم نقل ، وسائل 
اتصاالت ، نظم سياسية وادارية و تسليات حضارية وترويحية . 
ومن اجل أن يكون الطالب مؤهل جغرافيا عليه أن يدرك و يقيم 

األرض موطن اإلنسان )فعليه أن  ي ،الموضوع الجغرافي المركز 
و الوظائف التي تؤديها وأنماط يستوعب عمليات االستيطان 
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االستيطان على سطح األرض( . وتمارس المستقرات تأثيرا قويا في 
تشكيل حضارات العالم المختلفة ، ونظمه السياسية واالقتصادية . 

السياسي إنها تعكس القيم الحضارية للمجاميع و نوعية التركيب 
والنشاطات االقتصادية التي ارتبط بها المجتمع . طبقا لذلك فان 
أنماط االستيطان عبر سطح األرض تختلف بدرجة كبيرة من إقليم 
إلى آخر ومن مكان إلى آخر .  وذي أهمية عظمى لوجود اإلنسان 
هي العالقات المكانية بين المستقرات المتباينة في حجومها ، 

ينها و تراتبها ، واالختالف في الوظائف التي المسافة الفاصلة ب
يؤدوها و تخصصاتهم االقتصادية .  وتتأطر هذه العالقات المكانية 
بالتجارة و حركة المواد األولية و المنتجات المصنعة ، وحركة 

 السكان و األفكار . 

والمذذذدن هذذذي اكبذذذر المسذذذتقرات البشذذذرية سذذذكانا واكثرهذذذا كثافذذذة ، 
ع البشذذذري . وحذذذوالي نصذذذف سذذذكان العذذذالم وهذذذي عقذذذد تجمذذذع المجتمذذذ

يعيشذذون فذذي مذذدن ، والنسذذبة اكبذذر فذذي األقذذاليم المتقدمذذة مذذن العذذالم . 
ففذذذي الواليذذذات المتحذذذدة اكثذذذر مذذذن ثالثذذذة أربذذذاع السذذذكان يعيشذذذون فذذذي 
مناطق حضرية . واكثر من ثلثي السكان في أوربا و روسيا واليابان 

لعذذذذالم تنمذذذذو بشذذذذكل واسذذذذتراليا يعيشذذذذون فذذذذي المذذذذدن .  والمذذذذدن عبذذذذر ا
متسارع ، وبشكل خاص في الدول النامية . فمثال ، فان اكبر عشذر 
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تضم مدن في أمريكا الالتينيذة مثذل سذاو  2000مدن في العالم عام 
باولو و مدينة مكسيكو . وفذي بعذض أقذاليم العذالم هنذاك تركذز لمذدن 

.  megapoliومناطق حضرية متداخلة االرتباط وتعرف ميكذابولس 
ابذذان تتجذذاور ثذذالث مذذدن متصذذلة بذذبعض لتشذذكل ميكذذابولس ، فذذي الي

وهذذي طوكيذذو ، كاوسذذاكي ويوكوهامذذا . وهنذذاك مثذذال آخذذر فذذي ألمانيذذا 
يضذذذذذذذم وادي نهذذذذذذذر الذذذذذذذراين والمذذذذذذذدن المتصذذذذذذذلة بذذذذذذذبعض هذذذذذذذي ايسذذذذذذذن 
ودوسذذذذذلدورف ودورتمونذذذذذد و وابيرتذذذذذال . والممذذذذذر بذذذذذين بوسذذذذذطن إلذذذذذى 

ى أحيانذذذا واشذذذنطن المدينذذذة العاصذذذمة يشذذذكل أيضذذذا ميكذذذابولس )ويسذذذم
 ( . megalopolisميكالوبولس 

ال تتشذذذابه المذذذذدن عبذذذر العذذذذالم ، فمذذذذدن أمريكذذذا الشذذذذمالية علذذذذى 
سذذذبيل المثذذذال تختلذذذذف عذذذن مذذذذدن أوربذذذا فذذذي الشذذذذكل والحجذذذم وكثافذذذذة 
السذذذكان وشذذذبكة النقذذذل واألنمذذذاط التذذذي يعيشذذذها النذذذاس و العمذذذل فذذذي 

نيذذة و المدينذذة . وذات الشذذيء يصذذح علذذى مذذدن أفريقيذذا وأمريكذذا الالتي
آسذذيا . فمذذثال فذذي مذذذدن أمريكذذا الشذذمالية يميذذذل األغنيذذاء إلذذى العذذذيش 
خارج المدن أو في ضواحيها ، بينمذا المسذتقرين ذوي الذدخل الذواطئ 
يميلذذذون للعذذذيش فذذذي منذذذاطق قريبذذذة مذذذن مركذذذز المدينذذذة .  فذذذي أمريكذذذا 
الالتينية فان النمط المكاني معكوس حيث يعذيش األغنيذاء قريبذا مذن 
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والفقذراء يعيشذون فذي أمذاكن متدنيذة ضذمن حذواجز عنذد مراكز المذدن 
 حافات المناطق الحضرية. 

فذذي أمريكذذا الشذذمالية وأوربذذا واليابذذان ربطذذت المنذذاطق الحضذذرية 
بذذذبعض بذذذذنظم نقذذذذل واتصذذذذاالت فاعلذذذذة متكاملذذذذة . ففذذذذي هذذذذذه األقذذذذاليم 
ربطذذت حتذذى القذذرى الصذذغيرة جذذدا بشذذبكة تجذذارة و نقذذل واتصذذاالت . 

ليم الناميذة فذي أمريكذا الالتينيذة وجنذوب شذرق آسذيا بالمقابل ففي األقذا
فان المدينة الرئيسة تسيطر على الحيذاة فذي البلذد . فالمدينذة الرئيسذة 
مثذذذذل بذذذذوينس ايذذذذرس أو مذذذذانيال فذذذذان تاثيرهذذذذا بذذذذارز علذذذذى النشذذذذاطات 
الحضذذذارية والسياسذذذية واالقتصذذذادية فذذذي البلذذذد . وهذذذي أيضذذذا مرتبطذذذة 

لنقذل واالتصذاالت مقارنذة مذع تلذك بالعالم الخارجي بشبكة جيذدة مذن ا
 التي تربطها مع األقاليم الداخلية . 

والمستقرات واألنماط التي ترسمها على سذطح األرض ال تذوفر 
بيانذذذذذذات عذذذذذذن المعطيذذذذذذات االقتصذذذذذذادية واالجتماعيذذذذذذة الراهنذذذذذذة ولكذذذذذذن 
التاريخية أيضا . وأنماط االسذتيطان اليذوم موثقذة علذى الخذرائط تذوفر 

مذذاط االسذذتيطان والعمليذذات المشذذكلة لهذذا و معلومذذات عذذن ماضذذي أن
حذدود البلذدان و الموجذودات السياسذذية األخذرى ، مؤشذرة كيفيذة تنظذذيم 
النذذاس لذذألرض التذذي اسذذتوطنوها . وفذذي جميذذع هذذذه الحذذاالت فذذان مذذا 
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بقي من براهين عن المستوطنات السابقة يمكن إبرازه من قبل الطلبة 
للكيفيذة التذي تعذود فيهذا  من خالل مواد بحثيذة لتنميذة اسذتيعاب كامذل

المستقرات إلى بيئاتها الطبيعية عبر الزمن . فمن المفيذد علذى سذبيل 
المثال معرفذة الحيذاة فذي ألمانيذا فذي مذدن القذرون الوسذطى وعالقاتهذا 
بالريف المحيط بهذا ، والحيذاة فذي مسذتوطنات شذمال داكوتذا التقليديذة 

عشر ، والحيذاة على طول سكة الحديد خالل تسعينات القرن التاسع 
فذذي المذذدن المسذذورة )اكسذذيان( وأهميتهذذا فذذي شذذمال الصذذين فذذي القذذرن 

 الثاني قبل الميالد . 

يجذذذذذذذب أن يسذذذذذذذتوعب الطلبذذذذذذذة العمليذذذذذذذات األساسذذذذذذذية واألنمذذذذذذذاط 
والوظذذائف للمسذذتقرات البشذذرية علذذى سذذطح ارض ، وليقذذدروا التراتذذب 
هذذم المكذاني والطريقذذة التذذي أصذذبحت بهذذا األرض موطنذذا لإلنسذذان . ان

بحاجذذذة إلذذذى اكتسذذذاب معرفذذذة عمليذذذة عذذذن موضذذذوعات مثذذذل : طبيعذذذة 
المذذدن و وظائفهذذا ، العمليذذات المسذذببة لنمذذو المذذدن وتذذداعيها ، كيفيذذة 
إرجاع المدن إلى مناطقها التسذويقية أو ظهيرهذا ، أنمذاط اسذتعماالت 
األرض واسذذذذعارها ، الكثافذذذذة السذذذذكانية ، األنذذذذواع السذذذذكنية ، التركيذذذذب 

االقتصذذذذذذادي للسذذذذذذكان،  -، التركيذذذذذذب االجتمذذذذذذاعي  العرقذذذذذذي والذذذذذذديني
والتوزيذذذع العمذذذري فذذذي المنذذذاطق الحضذذذرية ، أنمذذذاط التغييذذذر ، والنمذذذو 
والتذذذداعي ضذذذمن المنذذذاطق الحضذذذرية، عمليذذذات التحضذذذر ، والكيفيذذذة 
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التذذذي تتطذذذور بهذذذا أنذذذواع جديذذذدة مذذذن العقذذذد الحضذذذرية . فذذذالجغرافيون 
 الحضر  .يسألون أسئلة الستيعاب توزيع و تركز السكان 

كيف تؤثر قوى التعاون والتعارض بلين النلاس عللى تقسليم  - 13
 سطح األرض والسيطرة عليه

إن التنافس للسيطرة على المناطق الصغيرة والكبيرة على 
سطح األرض ميزة عامة بين المجتمعات وقد أدت إلى تعاون 
إنتاجي وتعارض تدميري بين المجاميع عبر الزمن . ولطالب 

فهم عام لطبيعة وتاريخ قوى التعاون والتعارض على الجغرافيا 
األرض و توضيح مكاني لها من خالل األقاليم وغيرها من أنواع 
التقسيم على سطح األرض .  وهذا الفهم يساعد في إدراك كيف 
ولماذا تنقسم المجاميع، وتنتظم و تتوحد المناطق . التقسيمات هي 

للسيطرة لمقاصد سياسية أقاليم على سطح األرض استحدثها الناس 
، إدارية ، دينية و اقتصادية . ولكل إقليم مساحة واسم وحدود . 
وفي الماضي ، حتى المجاميع الصغيرة التي تقطن ارض واسعة 
فإنها تقسم فضائها طبقا للقيم الحضارية و النشاطات الحياتية 
المستدامة . بالنسبة إليهم فان بعض الفضاءات مقدسة ، والبعض 

للصيد وااللتقاط ، و البعض للحماية والمسائل  مخصص
الجتماعية . وفي الوقت الراهن فان الحضر ، المجتمعات ا
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الصناعية ، تكسب حياة ، تمتلك أو تؤجر سكنا في محلة آمنة ، 
تحصل على مياه صالحة للشرب ، تشتري الطعام ، قادرة على 

طات االنتقال بأمان ضمن مجتمعها الخاص ، وجميع هذه النشا
مرتبطة بكيفية تقسيم األرض من قبل مختلف المجاميع وألغراض 

 مختلفة . 

وفي الغالب فان التعارضات حول كيفية تقسيم أو تنظيم أجزاء 
من الفضاء األرضي يشمل السيطرة على الموارد الطبيعية )مثل 
انتراكتكا أو قيعان المحيطات( ، والسيطرة على مسارات )ممرات(  

قناة بنما أو السويس أو الدردنيل( ، أو السيطرة  ستراتيجية )مثل
على سكان آخرين )االستعمار األوربي في إفريقيا( .  وتتعارض 
اللغات ، واألديان و األفكار السياسية واألصل القومي و الدوافع 

يتها واستخدامها و ية تنمالعرقية على األراضي والموارد وكيف
ارة ، والهجرة البشرية . وتعكس التعارضات حول التجتوزيعها

واالستيطان واستثمار البيئات البحرية و األرضية ، تعكس كيفية 
تقسيم سطح األرض إلى أجزاء تسيطر عليها مصالح مجاميع 
سياسية واقتصادية. إن التقسيم األولى لألرض على شكل دول ذات 
سيادة حيث تقوم حكومة معينة ذات صالحيات كبيرة بإدارة منطقة 

اية و السكان والموارد ضمن مجالها . وباستثناء حددت بعن
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سم بالكامل من قبل دول ذات انتاركتيكا فان سطح األرض مق
. وهذه التقسيمات معترف بها من قبل األمم المتحدة، ولها سيادة

عضويتها فيها حيث تناقش وتتخذ مواقف تجاه مسائل ذات اهتمام 
األمان . ومع  ومشترك ، وعلى وجه الخصوص السالم العالمي 

هذا فان التقسيم ليس شامال ، فبعض األمم تتنافس على بعض 
 المناطق )مثل جزر جنوب المحيط األطلسي( . 

والتحالفات اإلقليميذة بذين األمذم ألغذراض عسذكرية ، سياسذية ، 
حضذذذارية أو اقتصذذذادية شذذذكل آخذذذر مذذذن أشذذذكال التقسذذذيم علذذذى سذذذطح 

 ة شذذذمال األطلسذذذي  ، األرض . ومذذذن هذذذذه التحالفذذذات العديذذذدة معاهذذذد
و المجتمذذذذذذذذع الكذذذذذذذذاريبي ، والسذذذذذذذذوق المشذذذذذذذذتركة ، ومجلذذذذذذذذس الوحذذذذذذذذدة 
االقتصادية العربية  واالتحاد األوربذي . باإلضذافة إلذى ذلذك ، العديذد 
مذذن التعاونيذذات المتعذذددة الجنسذذيات قسذذمت مجذذال األرض و تتنذذافس 
مذذع غيرهذذا علذذى تنميذذة المذذوارد الطبيعيذذة ، التصذذنيع ، وتوزيذذع السذذلع 

لخذذذذذدمات.  كمذذذذذا تسذذذذذهم المنظمذذذذذات غيذذذذذر الحكوميذذذذذة مثذذذذذل الهذذذذذالل وا
)الصذذليب( األحمذذر الدوليذذة ومختلذذف المجذذاميع الدينيذذة تقسذذم المجذذال 
لذذإلدارة وتنفيذذذ برامجهذذا .  وتوضذذح أحذذداث القذذرن العشذذرين إن تقسذذيم 
سذطح األرض بذذين مختلذذف المجذذاميع يرضذي أهذذدافا منوعذذة ومسذذتمرة 

بشذذذذذري .  والحذذذذذروب العالميذذذذذة علذذذذذى مختلذذذذذف المسذذذذذتويات للنشذذذذذاط ال



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

618 
 

واإلقليميذذذذة والمدنيذذذذة و الشذذذذغب الحضذذذذري هذذذذي فذذذذي الغالذذذذب توضذذذذيح 
لكثافذذة مشذذاعر النذذاس للحذذق فذذي تقسذذيم األرض طبقذذا لمذذدارك و قذذيم 

 معينة . 

تحذذذدث االضذذذطرابات المكانيذذذة علذذذى سذذذطح األرض ، وبزيذذذادة  
قذذيم المذذوارد الطبيعيذذة فذذي المحيطذذات وفذذي الفضذذاء الخذذارجي ،  لذذذا 

ن التقسذذيم السياسذذي لهذذذه الفضذذاءات قذذد اصذذبح موضذذوعا للحذذوار فذذا
الذذدولي . والتعذذاون والتعذذارض سذذيحدث فذذي جميذذع هذذذه المجذذاالت . 
فعلذذذذذذى المسذذذذذذتوى المكذذذذذذاني الصذذذذذذغير فذذذذذذان اسذذذذذذتعماالت األرض فذذذذذذي 
النطاقذذذذذذات البلديذذذذذذة و المنذذذذذذاطق اإلداريذذذذذذة للمطذذذذذذارات و غيرهذذذذذذا مذذذذذذن 

االزبذذذال و نطاقذذذذات  الخذذذدمات الجوهريذذذة مثذذذل تذذذذوفير الميذذذاه و جمذذذع
المذذذدارس ضذذذمن المدينذذذة و الوحذذذدة اإلداريذذذة جميعهذذذا أمثلذذذة للتقسذذذيم 

 المحلي للمجال .

ومناطق االمتيذازات والتقسذيمات اإلقليميذة للمؤسسذات الوطنيذة  
و متعذذذذددة الجنسذذذذيات ، ونطاقذذذذات التجذذذذارة الحذذذذرة تشذذذذير إلذذذذى تقسذذذذيم 

مذذالكي  اقتصذذادي للمجذذال . وجمعيذذات المحذذالت السذذكنية و جمعيذذات
السذذذذكن فذذذذي الضذذذذواحي ، ومنذذذذاطق المنظمذذذذات المدنيذذذذة و التطوعيذذذذة 
وتقسيمات مجال المحلة السكنية بذين عصذابات اليذافعين علذى أسذس 
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اجتماعية ، العرق ، أو األصل القذومي جميعهذا توضذح  -اقتصادية 
قذذوة التقسذذيمات االجتماعيذذة والحضذذارية للمجذذال . والذذنظم  المتشذذابكة 

لى المجال األرضي يؤثر علذى جميذع أبعذاد حيذاة للتقسيم والسيطرة ع
النذذذذاس ، بمذذذذا فيهذذذذا التجذذذذارة ، الحضذذذذارة ، المواطنذذذذة و التصذذذذويت ، 
والسفر و التعريف الذذاتي. يجذب أن يعذي الطلبذة تكذوين و تركيذب و 
قوة وتغلغل هذه التقسذيمات كذي يسذتطيعوا تقذدير دورهذا ضذمن العذالم 

 . العتماد على بعضفي عالم متداخل افي السيطرة المحلية و 

 ( البيئة والمجتمع5)
 كيف تعدل أفعال اإلنسان البيئة الطبيعية - 14

العديذذد مذذن المسذذائل المهمذذة التذذي تواجذذه المجتمعذذات المعاصذذرة 
هذي نتذائج األفعذال السذلبية واإليجابيذة، المقصذودة وغيذر المقصذذودة ، 

خبذار المسببة لتعذديالت فذي البيئذة الطبيعيذة . ولهذذا السذبب تضذم األ
اليومية معلومات عذن بنذاء سذدود وقنذوات لجلذب الميذاه إلذى المنذاطق 
شبه الجافة ، غياب حياة بريذة ، تشذجير تذالل عاريذة مذن النباتذات ، 
تآكل طبقة األوزون ، التأثيرات البيئية لألمطار الحامضية ، تناقص 
نسذذذذب تلذذذذوث الهذذذذواء فذذذذي منذذذذاطق حضذذذذرية معينذذذذة  وتركيذذذذز اإلنتذذذذاج 

ل وسائل ري حديثة . وللتعديالت البيئيذة تضذمينات الزراعي من خال
اقتصادية ، واجتماعيذة و سياسذية علذى معظذم سذكان العذالم .  لذذلك 
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فان طالب الجغرافيذا يجذب أن يسذتوعب األسذباب والنتذائج للتعذديالت 
 البشرية للبيئة في مختلف أجزاء العالم 

إن تكيذذذذف اإلنسذذذذان وتعديلذذذذه للذذذذنظم الطبيعيذذذذة متذذذذأثر بالمجذذذذال 
الجغرافذذذي الذذذذي يعذذذيش فيذذذه ، باسذذذتيعابه لتلذذذك المجذذذاالت ، وقدراتذذذه 
التقنيذة و ميولذه لتعذديل البيئذة الطبيعيذة . مذن اجذل أن يحذافظ النذذاس 
على حياتهم فذي البيئذة الطبيعيذة فقذد تكيفذوا و قذاموا بذأجراء تعذديالت 
، تتناسب مع احتياجاتهم في الطعام ، والملبس ، والمياه ، و المأوى 

. ومذذذن اجذذذل تلبيذذذة احتياجذذذاتهم فقذذذد ة و التسذذذهيالت الترويحيذذذةوالطاقذذذ
استثمروا المعرفة و التقنية للتعامل مع النظم الطبيعية . ونتيجة ذلك 
فقذذذذذد تذذذذذدخل اإلنسذذذذذان بذذذذذالتوازن الطبيعذذذذذي بطرائذذذذذق جلبذذذذذت االزدهذذذذذار 
االقتصذذادي إلذذى بعذذذض المنذذاطق و منتجذذة مآسذذذي بيئذذة و كذذذوارث و 

راضذي ألغذراض االسذتيطان و التعذدين أزمات لغيرها .  إن تهيئذة األ
و الزراعذذة تذذذوفر مذذذوطن و بيئذذة حياتيذذذة للذذذبعض ولكنهذذا تعذذذدل الذذذنظم 
البيئة و تؤدي إلى تحوالت في السكان ، والحياة البريذة و النباتذات . 
والنتيجة الحتمية لذلك إنتاج األوساخ واالزبال و تلذوث الهذواء والمذاء 

من أماكن الحفذر التعدينيذة و فضالت خطرة ، والخطر الكبير متأت 
و المناجم التي تولذد ضذغطا هذائال علذى الذنظم الطبيعيذة المتصذاص 
هذذذه الفضذذالت و تسذذكينها فذذي مكذذان محذذدد .  والتذذأثيرات المقصذذودة 
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وغيذذذر المقصذذذودة علذذذى الذذذنظم الطبيعيذذذة متباينذذذة فذذذي المنظذذذور وفذذذي 
 المستوى . فقد تكون صغيرة محلية )تعديل سفح تل لزراعة الرز فذي
 -الفلبذذين و جذذدول ملذذوث فذذي شذذرقي بنسذذلفانيا( و بمسذذتوى متوسذذط 

إقليمي )استحداث أراض للزراعة في األراضذي المنخفضذة و الجزيذرة 
الحراريذذذة الحضذذذرية وتأثيراتهذذذا المناخيذذذة التفصذذذيلية فذذذي شذذذيكاغو( أو 

العالمي ) إزالة غابات شمال أمريكا للزراعذة  -على المستوى الكبير 
 وزون( . أو تآكل طبقة األ

علذذذى الطلبذذذة أن يسذذذتوعبوا اإلمكانذذذات الكامنذذذة للبيئذذذة الطبيعيذذذة 
لتلبيذذذذة حاجذذذذات اإلنسذذذذان و محذذذذدوديتها. يجذذذذب أن يذذذذدركوا و يفهمذذذذوا 
األسذذذباب و التضذذذمينات التذذذي يسذذذببها مختلذذذف أنذذذواع التلذذذوث و نفذذذاذ 
الموارد الطبيعية و تداعي مستوى األراضي وتأثير الزراعة والصناعة 

فعلذذيهم أن يعرفذذوا مواقذذع البيئذذات الهشذذة و التصذذحر و  علذذى البيئذذة .
الذذذذتملح ويذذذذدركوا التذذذذأثيرات المكانيذذذذة للمخذذذذاطر التقنيذذذذة مثذذذذل الذذذذدخان 
الكيميائي واألمطار الحامضية . وعليهم أن يدركوا أن أنماط التوزيع 
الذذذذراهن للمخلوقذذذذات مذذذذن نباتذذذذات وحيوانذذذذات نذذذذاتج عذذذذن إعذذذذادة توزيذذذذع 

رض . يضذاف إلذى ذلذك ، يجذب أن وانتشار اإلنسان علذى سذطح األ
يتعلم الطلبة االنتبذاه الجيذد للعالقذة بذين نمذو السذكان والتحضذر و مذا 
ينتج عنهما من ضغط على البيئة الطبيعيذة . فعمليذة التحضذر تذؤثر 
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على الحياة البرية والنبات الطبيعي وأنماط التصريف . وتنذتج المذدن 
لصذذلبة ، والذذدخان مناخهذذا التفصذذيلي و كميذذات كبيذذرة مذذن الفضذذالت ا

الكيميذذائي ومجذذاري الميذذاه الثقيلذذة . فذذالنمو الحضذذري العذذالمي يحفذذز 
زيادة في الزراعة وفي التحضر و التصنيع . وتتطلذب هذذه العمليذات 
زيادة في موارد المياه المحدودة أصال ،  وتؤدي هذه إلى نتائج بيئية 
 غيذذذذر مقصذذذذودة مثذذذذل التبذذذذدل فذذذذي الميذذذذاه كمذذذذا ونوعذذذذا . إن اسذذذذتيعاب
االعتمذذذاد المتبذذذادل بذذذين شذذذعوب العذذذالم يبذذذدأ بفهذذذم االعتمذذذاد العذذذالمي 
)التعذذديالت لسذذطح األرض لتلبيذذة حاجذذات اإلنسذذان( . وعنذذدما يكذذون 
الفهذذم  جيذذذدا تتكيذذذف العالقذذذة بذذين النذذذاس والبيئذذذة الطبيعيذذذة  بنجذذذاح ، 
ولكذذن حيثمذذا تكذذون التعذذديالت كبيذذرة فانذذه يصذذعب تكييذذف العالقذذة .  

ة اتخاذ قرارات حول العالقذة بذين حاجذات اإلنسذان ويتطلب من الطلب
والبيئذذة الطبيعيذذة . انهذذم بحاجذذة ليكونذذوا قذذادرين علذذى فهذذم الفذذرص و 
المحذذذددات التذذذي تقذذذدمها المجذذذاالت الجغرافيذذذة و وضذذذع هذذذذه ضذذذمن 

 المجاالت المتصلة ببعض في استمرارية من المحلية إلى العالمية  .   

 ى النظم البشريةكيف تؤثر النظم الطبيعية عل - 15
بغذذض النظذذر عذذن مسذذتوى النظذذر  فذذان سذذطح األرض يعذذرض 
صذذذذذورة للتنذذذذذذوع الطبيعذذذذذي مذذذذذذن ناحيذذذذذذة التربذذذذذة ، المنذذذذذذاخ ، النبذذذذذذات ، 
والتضاريس . ويوفر هذا التنوع مدى من المجاالت البيئية للسذكان . 
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وطالب الجغرافيا يجب أن يستوعب كيف يستطيع النذاس العذيش فذي 
لطبيعية )ليس فقط في العذروض الوسذطى بذل مختلف أنواع البيئات ا

وفي بيئات تبدو اقل إنتاجية للمستقرات البشذرية الكثيفذة مثذل التونذدرا 
و غابذذذذات األمطذذذذار االسذذذذتوائية(  ، ودور المظذذذذاهر الطبيعيذذذذة لهذذذذذه 
البيئات في تشكيل النشاطات البشرية . وللعيش في أية بيئة طبيعيذة 

نظذذذيم المكذذذاني التذذذي تعطذذذي علذذذى اإلنسذذذان أن يطذذذور أنماطذذذا مذذذن الت
فرصذذا إيجابيذذة لتذذوافر أو تجذذاوز ، أو لتقلذذيص تذذأثيرات المحذذذددات . 
والذذنظم الطبيعيذذة والخصذذائص البيئيذذة ال تحذذدد بذذذاتها أنمذذاط النشذذاط 
البشذذري . فعنذذدما تكذذون الحذذوافز كبيذذرة ليكذذون االسذذتيطان ممكنذذا رغذذم 

الذذذنفط و الكلذذف والمخذذاطر، حينهذذا يحذذدث االسذذتقرار . فأنابيذذب نقذذل 
التقنيذذات اإلنشذذائية قذذد اسذذتخدمت فذذي مسذذتقرات منذذاطق التونذذدرا وهذذي 
بذذذذراهين علذذذذى إبذذذذداع اإلنسذذذذان . و البيئذذذذة تضذذذذع حذذذذدودا للمجتمعذذذذات 
البشذذذرية ) أقذذذذاليم الجليذذذذد بخصائصذذذذها المعقذذذدة  مذذذذن صذذذذخور وتذذذذرب 
مشذذذذبعة بالمذذذذاء ومظهذذذذر ارضذذذذي موحذذذذد تذذذذوفر فرصذذذذا قليلذذذذة للزراعذذذذة 

 التجارية( . 

ركزي مرهون بطاقة االستيعاب القصوى ، ومسذتوى المفهوم الم
اإلدامة الستخدام بيئة ما بدون أحذداث تذداع يقذود إلذى تذدمير بيئذي .  
والبيئذذذات متباينذذذة فذذذي طاقتهذذذا االسذذذتيعابية ، ويفشذذذل النذذذاس فذذذي فهذذذم 
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ذلذذك، أو عذذدم قذذدرتهم للعذذيش ضذذمن تلذذك الطاقذذة ، ويذذؤدي هذذذا إلذذى 
يئيذذذة، وخاصذذذة فذذذي البيئذذذات شذذذبه كذذذوارث بيئيذذذة .  فذذذدورة التغيذذذرات الب

الجافذذة ، قذذد تفذذرض مشذذاكل علذذى اسذذتخدام اإلنسذذان لتلذذك البيئذذة وقذذد 
يقذذود ذلذذك إلذذى التصذذحر ، المجاعذذة ، الهجذذرة الجماعيذذة ، كمذذا حذذدث 

 جنوب الصحراء و وسط إفريقيا.

إن العالقذذذة بذذذين أيذذذة بيئذذذة و قاطنيهذذذا  هذذذي ناتجذذذة عذذذن قذذذرارات 
سذذذذذتهالك . فصذذذذذيانة الطاقذذذذذة ، تتعلذذذذق بالمسذذذذذتهلك كمذذذذذا و طريقذذذذذة اال

وصذذيانة الميذذاه ، واعذذادة تذذدويرهما قذذد يكذذون لذذه تذذأثيرات مميذذزة علذذى 
أنماط استعمال البيئة . ففي الوقت الذراهن يسذتخدم اإلنسذان التقنيذات 
كوسذذذذذائل لتقلذذذذذيص التذذذذذأثيرات الكامنذذذذذة للذذذذذنظم الطبيعيذذذذذة علذذذذذى نشذذذذذاط 

فذذان االنتشذذار اإلنسذذان . ففذذي الواليذذات المتحذذدة علذذى سذذبيل المثذذال ، 
الواسع الستخدام مكيفات الهواء قد سمح للناس لالنتقال إلى الجنوب 
والجنذذوب الغربذذي حيذذث أقذذاليم عذذدت سذذابقا اقذذل تناسذذبا لالسذذتيطان . 
وفذذي مختلذذف أقذذاليم األرض فذذان اسذذتخدام الطذذائرات قذذد جعذذل إنشذذاء 
المسذذتوطنات والصذذناعات فذذي أمذذاكن غيذذر سذذهلة الوصذذول ممكنذذا . 

ن اسذذذتخدام التقنيذذذة لتجذذذاوز المحذذذددات الطبيعيذذذة لنشذذذاط ومذذذع هذذذذا فذذذا
اإلنسان يمكن أن يكون لذه فذي بعذض األحيذان نتذائج غيذر متوقعذة . 
فمذذثال إن محاولذذة السذذيطرة علذذى األنهذذار بإنشذذاء السذذدود و المجذذاري 
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المائية  للحيلولة دون حدوث الفيضذانات المذدمرة يمكذن أن يقذود إلذى 
لوحة المياه ، وتقليل تدفق الترسبات إلى عدم تجديد التربة ، وزيادة م

 المحيطات ، وزيادة تعرية ضفاف األنهار . 

إضافة إلى محدودية الطاقة االستيعابية ، فان البيئة الطبيعية 
تمتلك في الغالب كلف ثقيلة على المجتمع البشري . فالمخاطر 
م الطبيعية تم تعريفها بأنها عمليات أو أحداث في البيئة الطبيعية ل

يسببها اإلنسان مباشرة ، ولكن نتائجها مؤذية جدا حيث كلفت األمم 
المتحدة باليين الدوالرات سنويا . فأعاصير الهوريكان و الزالزل و 
التورنادو والبراكين و العواصف والفيضانات و حرائق الغابات و 
االبتالء بالحشرات هي أحداث ال يمكن حدها وان مواقعها الدقيقة و 

ا و قوتها ال يمكن توقعه. وان نتائجها السلبية يمكن إنقاصها توقيتاته
باستيعاب هشاشة والضعف الكامن في مختلف مجاميع الناس و 
تضمين ستراتيجيات منوعة مثل تحسين تصاميم المباني ، تنظيم 
استعماالت األرض ، نظم اإلنذار ، والتوعية العامة . وسواء أكانت 

ر الطبيعية أو إدراك الطاقة المسألة تتعلق بتخفيف المخاط
االستيعابية لها ، فالطلبة بحاجة إلى فهم الخصائص و السمات 
المكانية للبيئة الطبيعية . وجوهري أن يكونوا قادرين على ترجمة 
فهم العمليات الطبيعية واألنماط التي تشكل سطح األرض إلى 
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صورة عن سطح هو موطن اإلنسان اآلن وفي المستقبل .  وهذا 
وطن يمكن أن يحمل العديد من الناس أو يستخدم بطرق معينة ال

بدون كلف إضافية. والحكم لقبول هذه الكلف يتطلب استيعابا 
 للفرص البيئية و المحددات.

التغيللرات الحاصلللة فللي معنللى و اسللتعمال و توزيللع وأهميللة  - 16
 الموارد

 المورد هو أيذة مذادة طبيعيذة تشذكل جذزء مذن األرض والنذاس يقيموهذا
وبحاجة إليها . وهناك ثالث مذوارد طبيعيذة أساسذية : األرض والمذاء 
والهواء ، وهي جوهرية لبقاء اإلنسان . ومع هذا ، فأية مادة طبيعيذة 
تصبح موردا فقذط عنذدما تكذون ذات قيمذة للبشذر . وطالذب الجغرافيذا 
يجب أن ينمذي اسذتيعابا لهذذا المفهذوم والتغيذرات فذي التوزيذع المكذاني 

 ت و نوعية الموارد على سطح األرض  و الكميا

والتغيرات تحدث آلن المورد الطبيعذي مفهذوم حضذاري ، والقذيم 
ترتبط بأي مصدر تبعا لتباين الحضارات ومن زمن إلى آخر .  وقد 
يعبذذذر عذذذن القيمذذذة بمفذذذردات اقتصذذذادية أو نقديذذذة ، وبمفذذذردات قانونيذذذة 

ت تخمذذذذين )كمذذذذا فذذذذي قذذذذوانين حمايذذذذة الهذذذذواء مذذذذن التلذذذذوث( ، وبمفذذذذردا
المخذذذذاطر أو بمفذذذذردات أخالقيذذذذة )المسذذذذؤولية للحفذذذذا  علذذذذى الحذذذذدائق 
العامذذذذة لألجيذذذذال القادمذذذذة( .  وقيمذذذذة المصذذذذدر تسذذذذتند علذذذذى حاجذذذذات 
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اإلنسذذان والتقنيذذة المتذذوافرة لالسذذتخراج واالسذذتعمال . فصذذخور الزيذذت 
تتسرب في شمال غرب بنسلفانيا ، وهي ذات قيمة ثانويذة لألغذراض 

طذذذورات التقنيذذذات فذذذي أواسذذذط القذذذرن التاسذذذع عشذذذر الطبيذذذة إلذذذى أن ت
لتنقيتهذذا واسذذتعمالها لإلنذذارة قذذد منحهذذا قيمذذا جديذذدة  . وبعذذض المذذوارد 
أصبحت ذات قيمة لمرة واحدة ولم تعد هكذا ، مثل قطذران الصذنوبر 
واألشذذجار الطويلذذة )التذذي كانذذت تعذذد مذذواد سذذتراتيجية للبحذذارة( خذذالل 

نشذذوء مسذذتقرات فذذي شذذمالي القذذرن السذذابع عشذذر حيذذث سذذاعدت علذذى 
، ولكذذذذذذن اآلن تسذذذذذذتخدم النباتذذذذذذات المغطيذذذذذذة لهذذذذذذا  وجمالهذذذذذذا نيوانكلنذذذذذذد

ألغراض التسلية والسياحة . فالموارد الطبيعيذة هذي ناتجذة عذن رؤيذة 
الناس وحاجاتهم لها و إدراكهم للفرص المتاحة لتلبيذة لتلذك الحاجذات 

متجذذددة أم . وتتحذذدد كميذذة ونوعيذذة المذذوارد الطبيعيذذة فيمذذا إذا كانذذت 
غيذذذذذذر متجذذذذذذذددة ، أو متدفقذذذذذذذة . فذذذذذذذالموارد المتجذذذذذذذددة مثذذذذذذذل النباتذذذذذذذات 
والحيوانذذذات يمكذذذن أن تعيذذذد نفسذذذها بعذذذد االسذذذتخدام مذذذا لذذذم يذذذتم تذذذدمير 
بيئتها الطبيعية . وعندما يتم قطع األخشاب بعناية حينها تنمذو غابذة 
جديدة لتحل مكانها ، وعندما تأكل الحيوانذات الحشذائش إلذى مسذتوى 

ان الحشذذائش تنمذذو مذذرة أخذذرى مذذوفرة الطعذذام للحيوانذذات فذذي معذذين فذذ
المسذذتقبل ، وطالمذذا لذذم يذذتم تجذذاوز الطاقذذة االسذذتيعابية لذذألرض برعذذي 
جذذذذذائر . أمذذذذذا المذذذذذوارد الطبيعيذذذذذة غيذذذذذر المتجذذذذذددة )الناضذذذذذبة( ، مثذذذذذل 



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

628 
 

المعادن و وقود المتحجرات )الفحم، الزيذت ، والغذاز الطبيعذي( فإنهذا 
ة . والمذوارد المتدفقذة مثذل الميذاه والريذاح تستخرج وتستخدم لمرة واحذد

و ضوء الشمس فهي غير متجددة  ألنها يجب أن تسذتخدم كمذا هذي 
وفذذي الزمذذان والمكذذان الذذذي حذذذدثت بذذه. إن الطاقذذة فذذي النهذذر يمكذذذن 
استخدامها إلنتاج الكهرباء ، التي يمكن تصديرها إلى مسافات بعيدة 

تفقذد نهائيذا . ومواقذع  جدا. وهذه الطاقة يجذب أسذرها كتذدفق مذائي أو
الموارد الطبيعية تذؤثر علذى توزيذع النذاس ونشذاطاتهم علذى األرض . 
فالنذذذاس تعذذذيش حيذذذث يمكذذذن الحصذذذول علذذذى مسذذذتلزمات المعيشذذذة . 
وتذذرتبط هجذذرة النذذاس و مسذذتقراتهم بتذذوفر المذذوارد الطبيعيذذة ، بذذدء مذذن 
التربة الخصبة و توفر مياه الشرب إلى ترسبات المعادن أو أحواض 

 لغاز الطبيعي . ا

إن أنماط توزيع السكان الناجم عن العالقة بين الموارد 
الطبيعية و العمل تتغير بتغير الحاجات والتقنيات . ففي كوليرادو 
على سبيل المثال فان مدن التعدين المهجورة تعكس استنفاذ موارد 
غير متجددة )الفضة وترسبات الرصاص( ، بينما مراكز التزلج 

 ر موارد متجددة )الثلج و المنظر الطبيعي( . تعكس استثما
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وتعمذذذل التقنيذذذات علذذذى تغييذذذر الطذذذرق التذذذي يقذذذيم بهذذذا اإلنسذذذان 
الموارد الطبيعية ، وهي بالمقابل  تعدل النظم االقتصذادية وتوزيعذات 
السذذكان . فذذالتغيرات التقنيذذة تجلذذب مذذدى جديذذد مذذن المذذوارد الطبيعيذذة 

ية ، مذثال ، فالتقنيذة قذد تحولذت إلى االستخدام  . فمنذ الثورة الصذناع
من الطاقة المائية إلى البخار المنتج بحرق الفحم ثم البترول لتشغيل 
المكائن ، وتبعا لذذلك فقذد أصذبحت مذوارد طبيعيذة مختلفذة و مواقعهذا 
المصذذذدرية ذات أهميذذذة . فعذذذدد سذذذكان وادي الذذذرور فذذذي ألمانيذذذا مذذذثال 

و المعذذذذذذادن تضذذذذذذاعف بسذذذذذذرعة اسذذذذذذتجابة لألهميذذذذذذة الجديذذذذذذدة للفحذذذذذذم 
للصذناعة . وبالمثذل فذان كذل تحذديث فذي صذناعة الفذوالذ يجلذب معذه 
موارد ذات أهمية إلى الواليات المتحدة ، والنتيجة تبدالت مكانية فذي 

 إنتاج الفوالذ ونمو السكان . 

يتبذذذذذذاين الطلذذذذذذب علذذذذذذى المذذذذذذوارد الطبيعيذذذذذذة مكانيذذذذذذا ، والبلذذذذذذدان 
مذن الناميذة . فمذثال ، المستخدمة للمذوارد هذي البلذدان المتقدمذة اكثذر 

تسذذذذتهلك الواليذذذذات المتحذذذذدة البتذذذذرول بنسذذذذبة خمسذذذذة أضذذذذعاف معذذذذدل 
االسذذذتهالك العذذذالمي . وبتطذذذور البلذذذدان اقتصذذذاديا فذذذان طلبهذذذا علذذذى 
المذوارد يذذزداد أسذرع مذذن نمذو سذذكانها . وان الثذروة المصذذاحبة للتنميذذة 
االقتصذذذادية تؤهذذذل النذذذاس لالسذذذتهالك اكثذذذر . وال يحذذذدث بالضذذذرورة 

هالك المذذوارد الطبيعيذذة حيذذث تنذذتج أو حيذذث االحتياطيذذات الكبيذذرة اسذذت
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لها . فمعظم البترول المنتج هو في جنوب غرب آسذيا ويسذتهلك فذي 
الواليذذذذذذات المتحذذذذذذدة وأوربذذذذذذا واليابذذذذذذان .وفذذذذذذي بعذذذذذذض األحيذذذذذذان يحذذذذذذس 
مسذذذتخدمي المذذذوارد الطبيعيذذذة بعذذذدم الضذذذمان عنذذذدما يكذذذون علذذذيهم أن 

المذذذواد ذات األهميذذذة لالقتصذذذاد  يعتمذذذدوا علذذذى أمذذذاكن أخذذذرى لتذذذوفير
وللحفذذا  علذذى المسذذتوى المعيشذذي فذذي بلذذدانهم  . ويصذذبح اإلحسذذاس 
بعذذذذدم األمذذذذان قويذذذذذا عنذذذذدما تكذذذذذون العالقذذذذة السياسذذذذذية بذذذذين الذذذذذدولتين 
المتبادلتين للموارد الطبيعية غير جيدة وال يشذتركون فذي القذيم أو فذي 

المذذذوارد  الفهذذذم المتقابذذذل . وفذذذي بعذذذض الحذذذاالت فذذذان التعذذذارض علذذذى
الطبيعيذذذة يصذذذل  إلذذذى درجذذذة الحذذذرب  . واحذذذد العوامذذذل التذذذي دفعذذذت 
اليابان لذدخول الحذرب العالميذة الثانيذة ، مذثال ، إنهذا تفتقذد إلذى مذورد 
النفط في أراضيها و تطمع في حقذول الزيذت فذي آسذيا ، خاصذة بعذد 

. اليابذذذذذان أن هذذذذذددت الواليذذذذذات المتحذذذذذدة بقطذذذذذع تصذذذذذدير الذذذذذنفط إلذذذذذى
لموارد الطبيعية يزداد بزيادة الطلب عليها . وعالميا والتعارض على ا

فذذان زيذذادة الطلذذب تميذذل إلذذى بقذذاء فاصذذلة مذذع زيذذادة السذذكان . فزيذذادة 
السذذذكان علذذذى األرض يعنذذذي زيذذذادة الحاجذذذة إلذذذى المخصذذذبات ، مذذذواد 
البنذذاء ، الطعذذام ، الطاقذذة ، وأي شذذيء منذذتج مذذن المذذوارد الطبيعيذذة . 

سذذذكان األرض فيجذذذب أن تذذذذدار  طبقذذذا لذذذذلك ، فمذذذن اجذذذذل أن يعذذذيش
الموارد الطبيعية لضمان تموين كذاف لكذل فذرد . ويعنذي هذذا الحفذا  
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على الحاجة للموارد المتجددة لتدام بمستوى إنتاجي كذاف ، والحاجذة 
إلذى إيجذاد احتيذاطي للمذوارد غيذذر القابلذة للتجديذد واسذتثماره  وتطذذوير 

تطذوير بذدائل فاعلذة تطبيقات جديدة للموارد المتدفقذة ، وحيثمذا أمكذن 
للمذذذذذوارد الناضذذذذذبة . ومذذذذذن الجذذذذذوهري أن يمتلذذذذذك الطلبذذذذذة فهمذذذذذا جيذذذذذدا 
لمختلذذف أنذذواع المذذوارد الطبيعيذذة والطرائذذق التذذي يقيمهذذا بهذذا اإلنسذذان 

 ويستخدمها وتوزيعاتها على سطح األرض . 

 ( استعماالت المعرفة والخبرة الجغرافية6) 1.1
 كيف تعتمد الجغرافيا لتفسير الماضي - 17

جغرافيذذون والمؤرخذذون متفقذذون علذذى أن قصذذة اإلنسذذان يجذذب ال
أن تخبر ضمن ثالثة وجهات نظر متداخلة وهذي المجذال ، البيئذة و 
تذذذاريخ الحذذذدث . وطالذذذب الجغرافيذذذا يسذذذتوعب أهميذذذة جلذذذب األحذذذداث 
التاريخية ليتم التركيز على المكاني و البيئي فيها ، والعكس صذحيح 

جغرافيذذذات الماضذذذي . أن فهذذذم  أيضذذذا ، كمذذذا يقذذذيم أهميذذذة الذذذتعلم عذذذن
الجغرافيا يساعد في استيعاب التاريخ بطريقتين مهمتذين . األولذى إن 
األحداث التاريخية قد وقعت في مجاالت جغرافية . الثاني ، أن تلك 
األحداث قد حفزت بمذدارك النذاس للمجذال الجغرافذي  ، سذواء أكانذت 

رك مكذذان صذذحيحة أم ال . الستكشذذاف كيذذف كذذان العذذالم و كيذذف أد
معين في زمن محدد فان طالب الجغرافيا قادر علذى تفسذير المسذائل 
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التاريخية الكبرى . فمثال ، لماذا فشلت غزوات السذويديون لألراضذي 
الروسية تحت حكم جارلس الثاني عشر  وفرنسذا تحذت حكذم نذابليون 
وألمانيذذا تحذذت حكذذم هتلذذر ؟ ولمذذاذا يريذذد النذذاس بنذذاء قنذذاة بنمذذا وقنذذاة 

؟ إن اإلجابذذذذذة عذذذذذن مثذذذذذل هذذذذذذه التسذذذذذاؤالت تتطلذذذذذب منحذذذذذى السذذذذذويس 
جغرافي للتنظيم المكاني للعالم كمذا كذان ، وكمذا اسذتوعبه أنذاس ذلذك 

 الزمن.

فبالنسبة إلذى فشذل غذزو روسذيا يمكذن ربطذه بأبعذاد وظذروف و 
محذذددات البيئذذة الطبيعيذذة والبشذذرية آنذذذاك ، فظذذروف الطقذذس القاسذذية 

ار والمسذذذذتنقعات التذذذذي يجذذذذب التذذذذي يجذذذذب تحملهذذذذا ، و وجذذذذود األنهذذذذ
عبورها، و عرقلة حركة العجالت بسبب الطين يجب أن يحسذب لهذا 
حسذاب ، المسذافات الواسذعة التذذي يجذب أن تقطذع ، نقذص الطعذذام و 
التجهيذذزات األخذذرى ، وعذذداوة وعزيمذذة المذذدافعين عذذن وطذذنهم  ، كلهذذا 
يجذذذب أن ينظذذذر لهذذذا .  وفذذذي الغذذذزوات الذذذثالث كذذذان المجذذذال والبيئذذذة 

 الن مجاال يتخذ الناس على أساسها القرارات.يشك

يتطلب المنحى الجغرافذي لدراسذة الماضذي النظذر إلذى الطرائذق 
التذذذذي يسذذذذتوعب بهذذذذا مختلذذذذف النذذذذاس و يقيمذذذذون المظذذذذاهر الجغرافيذذذذة 
الطبيعيذذة والبشذذرية ضذذمن مجاالتهذذا المكانيذذة والبيئيذذة . فبالنسذذبة إلذذى 
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مل تقيذيم كيفيذة إدراك قناتي بنما والسذويس فذان المنحذى الجغرافذي يشذ
الناس والحكومات و تقيمهم لكلف النقل من حيث النقود والذزمن ، و 
طوبوغرافية المنطقة وجيولوجيتها ، وتوفر التقنيات و القذوة العاملذة ، 
والقذذوى السياسذذية العاملذذة فذذي أمريكذذا الوسذذطى و أوربذذا وجنذذوب غذذرب 

وتقذود مثذل هذذه  آسيا ، والمردودات االقتصادية التذي يحققهذا العذالم .
التقويمذذات إلذذى اسذذتيعاب أن القنذذاتين اسذذتحدثتا ألن الجهذذد والكلفذذة ال 

 يوازيان النتائج االقتصادية والسياسية .

وبالنظر إلى ماضي المتطلبات الجغرافية فان االنتباه يجب أن 
ينصب على معتقدات و مواقف الناس في تلك األزمنة تجاه البيئة ، 

ت األرض ، وعلى وجه الخصوص حقوقهم هجرة السكان ، استعماال
و امتيازاتهم مقابل اآلخذرين . ومثذل هذذه المعلومذات يمكذن الحصذول 
عليها من خالل دراسة البقايا الظاهرة للعيان مذن مبذان و غيرهذا مذن 

 تسهيالت تقدم إشارات عن ما حدث ولماذا . 

إن التحليذذذذل الحصذذذذذيف لحضذذذذذارة اليذذذذذوم و المظذذذذذاهر األرضذذذذذية 
كل مصذذذذدرا قيمذذذذا للذذذذتعلم عذذذذن الماضذذذذي .  فجغرافيذذذذات الطبيعيذذذذة تشذذذذ

الماضذذذي تحمذذذل فذذذي طياتهذذذا رسذذذائل مهمذذذة لسذذذكان اليذذذوم .  فأحذذذداث 
التذاريخ قذد لعبذت علذى مسذرح جغرافذي واسذع ومعقذد ، وأجيذال ال تعذذد 
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وال تحصذذذى قذذذد عملذذذت جهذذذدها لالسذذذتفادة مذذذن مذذذا تذذذوفره األرض مذذذن 
و مسذذارات نقذذل ، منذذاخ ، ارض ، ومذذوارد مائيذذة ، نباتذذات وحيوانذذات 

وجميذذع هذذذه قذذد تشذذكلت جذذراء التفاعذذل المتبذذادل بذذين الذذنظم الطبيعيذذة 
والذذنظم البشذذرية منتجذذة مجذذاالت حذذدث بهذذا التذذاريخ و كتذذب . فدراسذذة 
التذذاريخ بذذدون هذذذه المجذذاالت تشذذكل نظذذرة أحاديذذة البعذذد . وبالمقابذذل 
فذذذذذان دراسذذذذذة الجغرافيذذذذذا بذذذذذدون تقيذذذذذيم التذذذذذاريخ فهذذذذذي احاديذذذذذة البعذذذذذد . 

تيعاب جغرافيذذات األزمنذذة الغذذابرة مهذم السذذتيعاب جغرافيذذة اليذذوم . فاسذ
وعلذى الطلبذة أن يقذذدروا النظذرة للماضذذي مذن وجهتذذي النظذر المكانيذذة 
دراك عميذذذق لألحذذذداث  وتذذاريخ الحذذذدث والذذذذي يذذذؤدي إلذذى اسذذذتيعاب وا 
الطبيعيذذذة والبشذذذرية ، وهذذذو مكذذذون جذذذوهري فذذذي تفسذذذير عذذذالم اليذذذوم . 

ب أن المنحى الجغرافي يسذاعد فذي تفسذير وعلى الطلبة أيضا استيعا
لمذذاذا وقعذذت األحذذداث بطريقذذة معينذذة ولكذذن لذذيس مذذن الضذذروري أن 

 يفسر لماذا يجب أن تحدث بتلك الطريقة .

كيفيلللة تطبيلللق الجغرافيلللا لتفسلللير الحاضلللر والتخطللليط  - 18
 للمستقبل

الجغرافيا للحياة ، وبمذا أن العذالم قذد اصذبح اكثذر تعقيذدا واكثذر 
فذذذي االرتباطذذذات نتيجذذذة التنميذذذة االقتصذذذادية ونمذذذو السذذذكان و تذذذداخال 
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تقذذدم التقنيذذات فذذان المزيذذد مذذن التعاونيذذات والتعارضذذات  تشذذكلت ممذذا 
ولد حاجة متزايذدة إلذى معرفذة وخبذرات ومنظذور جغرافذي . فالجغرافيذا 
هذذي المفتذذاح لمعرفذذة معلومذذات عذذن األمذذم ، النذذاس ، واصذذبح بإمكذذان 

امل السذذباب و معذذاني وتذذأثيرات األحذذداث األفذذراد تنميذذة اسذذتيعاب شذذ
الطبيعيذذذذة والبشذذذذرية التذذذذي حذذذذدثت و يحتمذذذذل أن تحذذذذدث علذذذذى سذذذذطح 
األرض . نتيجة ذلك فقد جرت تطبيقات عملية للجغرافيا )مذع غيرهذا 
من المعطيات األدب الجغرافي( ، والطلبذة بحاجذة إلذى التهيذؤ للحيذاة 

ا المكذذاني فذذان كمذذواطنين مسذذؤولين و قذذادة الغذذد . ومذذن خذذالل تركيزهذذ
الجغرافيذذذذذا تؤهذذذذذل الطلبذذذذذة السذذذذذتيعاب األنمذذذذذاط المكانيذذذذذة والمجذذذذذاالت 
المكانيذذذذة ، مثذذذذل الصذذذذالت بذذذذين األمذذذذاكن واالنتقذذذذال بينهذذذذا ، تكامذذذذل 
المقذذذاييس المحليذذذة واإلقليميذذذة والوطنيذذذة والعالميذذذة ، التنذذذوع البيئذذذي و 
الذذذذنظم . ومذذذذن خذذذذالل تأكيذذذذدها البيئذذذذي فذذذذان الجغرافيذذذذا تؤهذذذذل الطلبذذذذة 

تيعاب شذذذذذذامل للعمليذذذذذات الطبيعيذذذذذذة واألنمذذذذذاط و الذذذذذذنظم البيئيذذذذذذة السذذذذذ
والتفاعذذل الطبيعذذي المتبذذادل بذذين البيئذذات المحليذذة والعالميذذة ، وتذذأثير 

 الناس على البيئة الطبيعية . 

وبأخذ هذه االسذتيعابات مذع بعذض فإنهذا تؤهذل الطلبذة لتوجيذه  
الذذذذذي المكذذذذاني للعذذذذالم  واإلجابذذذذة عذذذذن أسذذذذئلة جغرافيذذذذة حذذذذول التنظذذذذيم

. فعلى المستوى المحلي والشخصي ، يحتاج الطلبة إلذى يعيشون فيه
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معرفذذذة األسذذذباب و تضذذذمينات قذذذرارات عذذذن مسذذذائل تتعلذذذق بذذذالمجتمع 
وبرامج التدوير التي يعتمدها أو يحتاجها ، فقدان أراض زراعية لبناء 
مسذذاكن جديذذدة ، الخيذذار بذذين صذذرف مذذوارد الضذذرائب لمعالجذذة الميذذاه 

 ان المسذذذذنين ، توسذذذذيع مذذذذدرجات مطذذذذار محلذذذذي ، أوالثقيلذذذذة أو إسذذذذك
 .فرض معايير نوعية الهواء

انهم بحاجة إلى إدراك تأثير مثل هذه القرارات على حياتهم  
وحياة غيرهم ، وعلى المجتمع و التصويت في االنتخابات ، وقد 
يسألون للمشاركة في عملية صناعة القرارات .  وهذه المشاركة 

جغرافية ، أين توجد المعلومات ذات العالقة تتطلب معرفة وتقيمات 
وكيفية تقيمها ، وكيفية تحليلها ، وكيفية عرضها .  ولألدب 
الجغرافي تميز كبير على المستوى العالمي ، واقل على المستوى 
الشخصي المباشر. فبأسس صلبة من معرفة متداخلة و خبرات و 

لوصول إلى آراء منظور جغرافي يكون الطلبة اكثر قابلية للتحليل وا
ناضجة عن مسائل منوعة بدء من تطبيقات للموارد النافذة و الشد 
االقتصادي واالجتماعي الناجم عن نمو السكان إلى ماذا سيحدث 
لألسرة الدولية بتغير التركيب السياسي القديم ، وتشكل والءات 
جديدة ، واعادة تصنيف األسباب و كتل المهاجرين الباحثين عن 

 ان و فرص اقتصادية .ملجأ و أم
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فبمعرفذذة جغرافيذذة صذذلبة يصذذبح األشذذخاص قذذادرين علذذى اتخذذاذ 
قرار عن مكان العمل و العيش ، كيذف والذى أيذن يسذافرون ، وكيذف 
يقيموا العالم بمفذردات مكانيذة . ففذي عذالم حيذث يتنذافس النذاس علذى 
المكان، والموارد الطبيعية ، واألسواق ، والمواقع االقتصادية ، تكون 

لمعرفذذذذة الجغرافيذذذذة معذذذذززة طاقذذذذة النذذذذاس للعمذذذذل بنجذذذذاح فذذذذي الذذذذوطن ا
وخارجه . إن استحداث حلول ناجعة و طويلة األجذل لمشذاكل العذالم 
يتطلذذذذذذب أن يكذذذذذذون الطلبذذذذذذة ناضذذذذذذجين السذذذذذذتخدام المعرفذذذذذذة والخبذذذذذذرة 
الجغرافيذذذذة لتحديذذذذد الحلذذذذول الممكنذذذذة وتوقذذذذع النتذذذذائج وتطبيذذذذق افضذذذذل 

فذذذي الواليذذذات المتحذذذدة يدرسذذذون  الحلذذذول . ولهذذذذا السذذذبب فذذذان الطلبذذذة
 األدب الجغرافي.  
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 أهداف تعليم الجغرافيا في مدارس بريطانيا

 1المستوى  1.1.1.1

خالل هذه المرحلة يقوم التالميذ بتقصي المنطقلة   1.1.2
المحلية التي فيها المدرسة ومقارنتها مع مناطق أخرى داخل 
البلللد و خارجلله ، والتعللرف علللى البيئللة فللي هللذه المنللاطق و 

الللذين يعيشللون فيهللا . ويبللدءون بللالتعلم عللن العللالم النللاس 
الواسع حيث يقوملون بتقصليات جغرافيلة داخلل غرفلة اللدرس 
وخارجها ، وعليهم توجيه أسئلة عن الناس واألملاكن والبيئلة 
، واستخدام خبرات جغرافية و مصادر مثل الخرائط والصور . 

 -فالمطلوب منهم هو :
و فهمهم على المستوى  يعرض التالميذ معرفتهم و خبراتهم -

 المحلي ،
تمييز و أخذ المالحظات حول المظاهر الطبيعية والبشرية  -

 المحلية ،
 التعبير عن وجهات نظرهم عن هذه المظاهر والبيئات .   -
استخدام المصادر المتوافرة لديهم باإلضافة إلى مالحظاتهم  -

 الذاتية ،
ماكن سئلة المتعلقة باألتوجيه األسئلة و اإلجابة عن األ -

 .والبيئات
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 ( التقصي الجغرافي والخبرات1

 -للقيام بتقص جغرافي يتم تعليم التالميذ كيفية : 

يف تكون المعيشة في مكان توجيه أسئلة جغرافية ، مثل ك -أ
 ؟مثل هذا

في الطريق و رسم الطريق  مالحظة و تسجيل المباني -ب
 ،بمعالمه

 التعبير عن آرائهم حول الناس واألماكن والبيئات )حول -ت
 االزبال قرب المدرسة مثال( ،

 االتصال بطرائق مختلفة من صور وكالم وكتابة . -ث
 ( تطوير الخبرات الجغرافية عند التالميذ2

استخدام مفردات جغرافية مثل نهر ، طريق  –أ 
 سريع ، قريب ، بعيد ، شمال ، جنوب

استخدام خبرات العمل الحقلي مثل تسجيل  –ب 
خارطة  المعلومات عن خطة المدرسة أو

 المنطقة المحلية

استخدام الكرة األرضية والخرائط والمخططات  –ج 
 وبمقاييس منوعة مثل اتباع طريق على الخارطة
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استخدام مصادر معلومات ثانوية مثل األقراص  –د 
الليزرية و الصور و النصوص واألفالم والتحف 

 الفنية 

 رسم خارطة أو مخطط للصف و المدرسة . -هذ

 ألماكن وفهمها( معرفة ا3

تحديد المكان و وصف ما هو عليه من مظهر ارضي و  -أ
 وظيفة و طقس ،

 تحديد األماكن و وصفها على الخارطة ، -ب
تمييز كيفية تشكل األماكن و تتغير،  مثل نوعية البيئة  -ت

 في الشارع ،
تمييز و مقارنة األماكن مع بعضها ، و محليا مع  -ث

 غيرها على مستوى البلد ،
ط األماكن مع بعضها ، الطعام من بلدان تمييز كيفية رب -ج

 مختلفة مثال .
 ( معرفة األنماط والعمليات و فهمها4

مالحظة أين تقع األشياء ، مناطق عبور المشاة قرب بوابة  -أ
ألخرى ، التغيرات الموسمية المدرسة ، والمظاهر البيئية ا

 ،للطقس
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مالحظة التغيرات في المظاهر الطبيعية والبشرية ، مثل  -ب
 ار الغزيرة و الفيضانات .األمط

 ( التغيرات البيئية والبيئة المستدامة5

 تمييز التغيرات البيئية مثل التلوث المروري في الشوارع ، -أ
د -ب امتها ، تحديد عدد تمييز كيفية تحسين البيئة وا 

 .السيارات مثال
 ( مدى الدراسة :6

خالل المرحلة التأسيسية يجب أن يتعلم التالميذ المعرفة  
 -رات و الفهم عبر :والخب

 دراسة محلية ، -أ 

محلية داخل البلد أو خارجه تكون ذات مظاهر طبيعية  –ب 
 وبشرية مناقضة لمحلية المدرسة

أن تشمل الدراسة المحلية القيام بتقص ميداني خارج  –ج 
 الصف .

 2المستوى  1.1.2.1
خالل المستوى الثاني من المرحلة األساسية يتقصى التالميذ  

مقاييس مختلفة داخل لناس وبين األماكن والبيئات ، وبالتباين بين ا
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ت بين مختلف األماكن في ال، والبدء بإيجاد الصالبلد وخارجه
. وعليهم إيجاد كيف يؤثر الناس على البيئة وكيف يتأثرون العالم

بها . كما أن عليهم القيام بتقص جغرافي داخل الصف وخارجه ، 
وا خبرات جغرافية و مصادر وأن يطرحوا أسئلة جغرافية ويستخدم

مثل الخرائط واألطالس والصور الجوية و التقنيات العصرية . 
 فالمطلوب هو :

يعرض التالميذ معرفتهم و خبراتهم و فهمهم على المستوى  -
 المحلي ،

 وصف الخصائص الطبيعية والبشرية لالماكن ،  -
وتميزها وتسجيل المالحظات التي أعطت األماكن  -

 خصوصيتها .
 اإلدراك الذاتي الماكن بعيدة عن محليتهم . عرض   -
التعبير عن وجهات نظرهم حول البيئة المحلية و تمييز  -

 كيف يؤثر الناس عليها . 
القيام بمهام بسيطة واختبار معلومات باستخدام المصادر  -

 المتوافرة لديهم . 
 استخدام هذه المعلومات و المالحظات لتوجيه أسئلة ،  -
 ن األماكن والبيئات . واإلجابة عن أسئلة ع -
 استخدام مفردات جغرافية مناسبة .  -
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 ( التقصي والخبرات الجغرافية1 1.1.3
توجيه أسئلة جغرافية مثل : ما هو شكل المظهر األرضي  -أ

 ؟ ماذا تعتقد عنه ؟
جمع وتسجيل أحداث ، مثل القيام بمسح للحوانيت  -ب

 وسلعها وعرضها على شكل رسم بياني
ة ، مثل مقارنة بيانات تحليل األحداث واستخالص نتيج -ت

 السكان لمنطقتين مختلفتين 
تحديد وتفسير مختلف وجهات نظر الناس ، بما فيهم  -ث

التالميذ أنفسهم ، عن مسائل جغرافية مثل الرأي في 
 التخطيط لبناء فندق في مكان محدد 

االتصال وبالطرائق المناسبة ، إلنجاز المهمة المكلفين  -ج
حلية حول مسألة محلية بها مثل الكتابة إلى الصحف الم

واستخدام البريد اإللكتروني لتبادل المعلومات حول 
 المحليات من مدارس أخرى .

 ( تطوير الخبرات الجغرافية2 1.1.4
استخدام مفردات جغرافية مناسبة مثل : درجة الحرارة ،  -أ

 النقل ، الصناعة ،
استخدام التقنيات الحقلية المناسبة مثل مخططات  -ب

ت والتجهيزات مثل جهاز قياس ميدانية عليها المسميا
 المطر ، الكاميرا ،
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استعمال األطالس والكرات األرضية و المخططات  -ت
وبمقاييس متنوعة ، مثل اعتماد المحتويات ، المفاتيح ، 

 شبكة المربعات ،
استعمال المصادر الثانوية للمعلومات مثل الصور  -ث

الجوية ، النصوص ، االنترنيت ، المرئيات الفضائية ، 
 ر ، األفالم ،الصو 

 رسم مخططات وخرائط على مستويات مختلفة ، -ج
استخدام التقنيات العصرية للمساعدة في التقصي  -ح

الجغرافي مثل فتح ملف بيانات لتحليل بيانات العمل 
 الميداني ،

خبرات اتخاذ القرار مثل تحديد المقاييس المطلوبة  -خ
 لتحسين السالمة في الشوارع المحلية .

 وفهمها( معرفة األماكن 3

بمصطلحات ، مثل : الطقس ، تحديد و وصف األماكن  -أ
 ، المهنة

معرفة األماكن والبيئات التي يدرسوها وغيرها من  -ب
األماكن المتميزة والبيئات ، مثل المواقع والبيئات التي ترد 

 في نشرات األخبار
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وصف أين تقع األماكن : في أي إقليم ؟ أي دولة ؟  -ت
؟ وما هي المدن  وهل هي قريبة من نهر ؟ من جبل

 ؟القريبة
شرح لماذا األماكن هي بالصورة التي هي عليها اآلن  -ث

من حيث ظروف الطقس ، والموارد الطبيعية المحلية ، 
 والتطور التاريخي

تحديد كيف ولماذا تحدث التغيرات في األماكن ، مثل  -ج
غلق الحوانيت أو المباني ، بناء منازل جديدة ومشاريع 

وكيف قد تتغير من خالل زيادة كثافة  الصيانة والحماية ،
 المرور وتدفقات السياح .

وصف وشرح لماذا تتشابه األماكن ولماذا تختلف في  -ح
البلد الواحد وفي األماكن والبلدان األخرى في العالم ، مثل 

 : مقارنة القرية بالمدينة في البلد نفسه
تمييز كيف تتناسب األماكن مع البيئة الجغرافية العامة  -خ

جزء من إقليم كبير أو البلد ، وكيف تعتمد على بعضها ، ك
 عن طريق تبادل الطعام و حركة الناس وانتقالهم بينها .

 ( معرفة العمليات واألنماط وفهمها4 1.1.5
تمييز األنماط وتفسيرها من خالل الخصائص الطبيعية  -أ

والبشرية للبيئة ، مثل تشكل الصقيع في ساحة المدرسة ، 
 رافق السياحيةتوزيع الفنادق في الم
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تمييز بعض العمليات الطبيعية والبشرية مثل التعرية  -ب
النهرية ، غلق المصانع ، وتفسير كيف تؤدي هذه 

 العمليات إلى تغييرات في المكان والبيئة .

 ( البيئة والتنمية المستدامة5 1.1.6
تمييز كيف يستطيع الناس تحسين البيئة من خالل  -أ

ار مثل تلويث استصالح األراضي المتروكة ، أو األضر 
األنهر ، وكيف أن القرارات المكانية والبيئية تؤثر على 

 نوعية حياة الناس في المستقبل 
تمييز كيف ولماذا يسعى الناس إلى إدارة البيئة  -ب

دامتها و تحديد الفرص للمشاركة في ذلك )في  وتنظيمها وا 
 مشروع صيانة محلي( 

 ( مدى الدراسة6 1.1.7
 محلية داخل البلد -أ
 آخر )أقل تطورا اقتصاديا( محلية في بلد -ب
المياه وتأثيراتها على المظهر األرضي والناس بما فيها  -ت

المظاهر الطبيعية لألنهر من سهول فيضية و سواحل 
 وشواطئ ، وعمليات التعرية والترسيب ،

كيف تختلف المستقرات البشرية عن بعضها و تتغير ؟  -ث
ن ولماذا تختلف في الحجم والخصائص )مثل القرويين الذي
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يترددون على المدينة ، المدن الموسمية السكان( و تغير 
 استعماالت األرض )بناء منازل أو مرفق ترويحي(

مسألة بيئية حدثت نتيجة التغيرات البيئية )زيادة  -ج
االزدحام المروري ، الجفاف ، فقدان نباتات معينة( 

ومحاولة إدارة بيئة مستدامة )تحسين النقل العمومي ، 
 ت طبيعية جديدة ، تقليل استخدام المياه( استحداث محميا

أن تكون الدراسة بمقاييس متنوعة ، محلية ، إقليمية ،  -ح
 وطني

أن تكون الدراسة في بيئات وأماكن متباينة  ومن  -خ
 مختلف أرجاء العالم

 القيام بتقص ميداني خارج قاعة الدرس . -د

 3المستوى  1.1.8
الناس خالل المستوى الثالث يستقصي التالميذ مدى واسع من  

واألمذذذاكن والبيئذذذات وبمقذذذاييس مختلفذذذة حذذذول العذذذالم . ويتعلمذذذون عذذذن 
األنمذذذذذذذاط الجغرافيذذذذذذذة والعمليذذذذذذذات وكيذذذذذذذف تذذذذذذذؤثر العوامذذذذذذذل السياسذذذذذذذية 
واالقتصادية واالجتماعية والبيئيذة علذى المسذائل الجغرافيذة المعاصذرة 
. كذذذذلك يتعلمذذذون كيذذذف تتذذذداخل األمذذذاكن والبيئذذذات وتعتمذذذدان علذذذذى 

قصيات جغرافية داخل الصف وخارجذه . وللقيذام بعض . ويقومون بت
بهذذذذذا علذذذذيهم وضذذذذع أسذذذذئلة جغرافيذذذذة لجمذذذذع وتحليذذذذل أحذذذذداث مكتوبذذذذة 
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حصذذائية وتنميذذة أدائهذذم ، ويسذذتخدمون سلسذذلة واسذذعة مذذن الخبذذرات  وا 
الجغرافيذذذذة والمصذذذذادر مثذذذذل الخذذذذرائط والمرئيذذذذات الفضذذذذائية والتقنيذذذذات 

 العصرية. فعليهم :

براتهم و فهمهم على المستوى يعرض التالميذ معرفتهم و خ -
 المحلي ،

طبيعية والبشرية لمختلف وصف ومقارنة الخصائص ال -
 ،المحليات

إدراك أن األماكن المختلفة قد تمتلك خصائص متشابهة و  -
 مختلفة في وقت واحد 

تبرير المالحظات و وجهات النظر و تقيماتهم لالماكن  -
 والبيئات

ى تحسين بيئاتهم تمييز الكيفية التي يسعى بها الناس إل -
دامتها  وا 

استخدام الخبرات و المصادر المتوافرة عن األحداث  -
 لإلجابة عن مجموعة من األسئلة الجغرافية

 استخدام مفردات مناسبة للتواصل مع ما يجدوه . -
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 ( التقصي والخبرات الجغرافية1 1.1.9
توجيه أسئلة جغرافية مثل : كيف ولماذا يتغير المظهر  -أ

ه التغيرات ؟ وماذا تعتقد عنها ؟ األرضي ؟ وما هو اثر هذ
 وكذلك تحديد المسائل الجغرافية ذات العالقة ،

اقتراح تتابع مناسب لعملية التقصي ، مثل جمع وجهات  -ب
النظر واألحداث الحاصلة حول مسألة محلية واستخدامها 

 للوصول إلى نتيجة ،
جمع و تسجيل األحداث وعرضها ، مثل معلومات  -ت

بيانات عن قناة أو نهر )خصائص إحصائية عن البلدان ، 
 النهر( ،

تحليل وتقويم األحداث والبراهين واستخالص استنتاجات  -ث
)مثل تحليل بيانات إحصائية ، خرائط ، رسوم بيانية ، 

تقويم نشرة إعالمية فيها وجهات نظر مختلفة حول مسائل 
 تخطيطية( ،

تقدير قيم الناس ومعتقداتهم )مثل مساعدة البلدان  -ج
بما فيها ما يتعلق بالمسائل االجتماعية والبيئية الفقيرة( 

ويؤثر عليها ، وكذا مع المسائل االقتصادية والسياسية 
المعاصرة ، وتوضيح و تنمية قيمهم الذاتية ومواقفهم تجاه 

 هذه المسائل ،
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االتصال بطرق مناسبة للمهمة المكلفين بها واألشخاص  -ح
ت مقنعة ، مثل اصدار نشرة ، رسم مخطط ، إنتاج كتابا

 عن المكان و قابلة للمناقشة .

 ( تنمية الخبرات الجغرافية2 1.1.10
استعمال مفردات جغرافية واسعة مثل : حوض التصريف ،  -أ

 إعادة التأهيل الحضرية ، 
اختيار واستعمال تقنيات حقلية مناسبة مثل مسح  -ب

 استعماالت األرض ، والتجهيزات مثل الكاميرا
والخرائط والخطط استعمال األطالس والكرات األرضية  -ت

:  1، و  25000: 1بمقاييس منوعة بما فيها الشبكية 
50000  

اختيار واستخدام المصادر الثانوية للمعلومات بما فيها  -ث
الصور الجوية العمودية والمائلة ، المرئيات الفضائية ، 
 وبراهين من مصادر التقنيات الحديثة مثل االنترنيت ،

فة واستخدام رسم خرائط ومخططات بمقاييس مختل -ج
الترميز والمفتاح والمقياس واختيار واستخدام تقنيات الرسم 
المناسبة لعرض األحداث على الخارطة والرسوم البيانية 
مثل الدائرة البيانية والخرائط الموضوعية ، كذلك استخدام 

التقنيات العصرية مثل برمجيات الخرائط لرسم توزيع 
 خدمات الحوانيت في مركز المدينة ،
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التصال عبر وسائط مختلفة وكتابة تقرير عن المسائل ا -ح
البيئية وتبادل البيانات عبر البريد اإللكتروني والعمل 

 الميداني ،
اتخاذ قرار بشأن الخبرات واستخدام صفحات الموازنة  -خ

 للمساعدة في إيجاد افضل موقع ألسواق جديدة .

 ( معرفة األماكن وفهمها3 1.1.11
المدروسة ، والتي ترد في معرفة مواقع األماكن والبيئات  -أ

 األخبار ، وتلك المتميزة عن غيرها
وصف البيئة الوطنية والعالمية و على مستوى الكرة  -ب

األرضية لالماكن قيد الدرس ، مثل حافة الباسفيك ، 
 االتحاد األوربي

وصف وتفسير المظاهر الطبيعية والبشرية التي تضفي  -ت
 خصائص األماكن

ت في األماكن والمسائل شرح كيف ولماذا تحدث التغيرا -ث
 التي تنجم عن ذلك

شرح كيف تتفاعل األماكن مع بعضها من خالل التجارة  -ج
، والمساعدات ، السياحة ، األمطار الحامضية ، واكتشاف 

 فكرة الموطن العالمي .
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 ( معرفة العمليات واألنماط وفهمها4 1.1.12
وصف األنماط الطبيعية والبشرية وتفسيرها على أساس  -أ

 والبيئةخصائص المكان 
تحديد و وصف العمليات الطبيعية والبشرية وتفسير  -ب

 تأثيرها على األماكن والبيئات

 ( التغيرات والبيئة المستدامة5 1.1.13
وصف وتفسير التغيرات البيئية ، مثل التصحر ، وتعرية  -أ

 التربة ، وتمييز الطرق المختلفة إلدارتها
اكتشاف فكرة التنمية المستدامة وتمييز تضميناتها للناس  -ب

 واألماكن والبيئات و حياتهم .

 ( مدى الدراسة6 1.1.14
التنمية االقتصادية ، بما في دراسة بلدين متميزين في مجال  -أ

 :ذلك

االختالفات اإلقليمية الموجودة في كل بلد وأسبابها  -
 ونتائجها

 كيف ولماذا يقيم البلد على أساس التنمية . -
ا على مظهر دراسة العمليات األرضية )التكتونية( وتأثيراته -ب 

 األرض والناس و :
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التوزيع العالمي للنشاطات التكتونية وعالقتها بحافات  -
 الصفائح األرضية

 استجابة اإلنسان للمخاطر المصاحبة لها -
 طبيعة واسباب الهزات األرضية والبراكين وتأثيراتها . -

العمليات الجيومورفولوجية وتأثيراتها على المظهر األرضي  –ج 
 والناس ، و :

عمليات المسئولة عن تنمية أشكال مختارة ، و دور ال -
 أنواع الصخور والتجوية

أسباب المخاطر وتأثيراتها مثل الفيضانات ، االنزالقات  -
 األرضية ، واستجابة اإلنسان لها

 كيف ولماذا يتباين الطقس والمناخ ، و : –د  1.1.14.1.1
 الفرق بين الطقس والمناخ -
 عناصر المناخ و صالتها بدورة الماء -
لماذا تختلف معطيات الطقس والمناخ من مكان كيف و  -

 إلى آخر .
النظم البيئية ، كيف تؤثر العمليات الطبيعية والبشرية على  -هذ

 النبات ، و :

كيف تعود هذه النظم إلى : المناخ ، التربة ، النشاط  -
 البشري 
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خصائص البيئة الحياتية الرئيسية و توزيعاتها ، مثل  -
مدارية ، غابات المناطق حشائش السفانا ، الغابات ال

 المعتدلة
 توزيع السكان والتغيرات التي تحصل فيها ، و : –و 

 التوزيع العالمي للسكان -
أسباب التغيرات في السكان وتأثيراتها على اإلقليم  -

 والبلدان و الهجرة
 العالقات المتداخلة بين السكان والموارد الطبيعية -

 تغير خصائص المستقرات ، و : –ز 

 ع المستقرة في هذا المكان ، نموها وطبيعتهاسبب توقي -
 كيف ولماذا يتباين توفير السلع والخدمات في المستقرات -
كيف ولماذا تحدث التغيرات في وظائف المستقرات ،  -

 وكيف تؤثر هذه على مجاميع السكان بطرق مختلفة
األنماط والتغيرات التي تحصل في استعماالت األرض  -

 الحضرية .
 النشاطات االقتصادية وتأثيراتها ، و :تغير توزيع  –ح 

 أنواع النشاط االقتصادي و تصنيفها -
التوزيع الجغرافي لواحد أو اكثر من النشاطات  -

 االقتصادية والزراعية والسياحة
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كيف ولماذا يتغير التوزيع الجغرافي )بتأثير التقنيات  -
 الجديدة( وتأثير مثل هذه التغيرات .

 التنمية : –ط 

رو قات في التنمية داخل البلد وبين طرق تحديد الف -
 البلدان

تأثير الفرو قات في التنمية على نوعية الحياة لمختلف  -
 مجاميع السكان

 العوامل التي تؤثر على التنمية و على تفاعل البلدان . -
 مسائل بيئية : –ي 

 كيف تبرز التعارضات في الطلب على البيئة -
 كيف ولماذا يتم تخطيط البيئة وادارتها -
ير تخطيط البيئة وادارتها على السكان واألماكن تأث -

 والبيئة )إدارة الشواطئ و تراجعها ، بناء خزانات(
 مسائل في الموارد الطبيعية : –ك 

 تأثير استخدام الموارد الطبيعية على البيئة -
تخطيط استخدام الموارد وادارتها )إنقاص استخدام  -

 الطاقة ، تنمية بدائل لمصادر الطاقة(
 الطبيعية وتموينها الموارد -
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( عند دراسة الموارد الطبيعية و الموضوعات في أعاله ، على 7
 التالميذ :

الدراسة بمقاييس متنوعة ، محلي ، إقليمي ، وطني ، دولي  -
 ، عالمي

دراسة أجزاء مختلفة من العالم ، وأنواع مختلفة من البيئات  -
د بما فيها المناطق المحلية ، والمملكة المتحدة ، االتحا

 األوربي ، واجزاء من العالم مختلفة في التنمية االقتصادية 
 القيام بعمل ميداني )تقصي خارج الصف( -
 دراسة مسائل ذات تميز في الموضوعات . -

 4المستوى 

يعرض التالميذ معرفتهم و خبراتهم وفهمهم لالماكن  -
 والبيئات بأكثر من مقياس ، محلي و غيره .

ة و تقييم أهمية مواقع تمييز و وصف األنماط الجغرافي -
 جغرافية لفهم األماكن ،

 تمييز و وصف العمليات الطبيعية والبشرية ، -
 فهم كيف تغير هذه العمليات خصائص األماكن ، -
 وكيف تؤثر على حياة الناس ونشاطاتهم ، -
 فهم كيف يمكن تحسين البيئة أو تدميرها ، -
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نظر غيرهم حول التغيرات  تبرير وجهات نظرهم و وجهات -
 ،يئيةالب

طرح أسئلة جغرافية مناسبة للتقصي عن األماكن والبيئات  -
، 

استخدام مصادر معلومات أولية وثانوية عند التقصي عن  -
 األحداث ،

 عرض ما يتوصلون إليه بمفردات مناسبة . -
 5المستوى 

يعرض التالميذ معرفتهم و خبراتهم في دراسة التباين بين  -
ياس و في مناطق األماكن والبيئات باعتماد اكثر من مق

 مختلفة من العالم ،
يبدءون بوصف وتبرير األنماط الجغرافية والعمليات  -

 الطبيعية والبشرية التي شكلت األنماط ،
ويصفون كيف أن هذه العمليات تقود إلى التشابه  -

 مختلف األماكن و حياة الناس أيضاواالختالف بين بيئات 
ألماكن يميزون بعض الصالت والعالقات التي تجعل ا -

 معتمدة على بعضها ،
يقترحون تفسيرات للطرق التي تؤدي بها نشاطات اإلنسان  -

 إلى تغيرات بيئية ، و وجهات نظر الناس من حولهم ،
دامتها ، -  يميزون كيف يحاول اإلنسان إدارة البيئة وا 
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يفسرون وجهات نظرهم ويبدءون باقتراح أسئلة و وسائل  -
 جغرافية مناسبة ،

عرفتهم و فهمهم يختارون ما يناسب وباالعتماد على م -
لتقصي األماكن والبيئات واألحداث و اقتراح نتائج 

 تقصياتهم و تقديم ما يتوصلون إليه مكتوبا مشفوعا بالرسوم 
 6المستوى 

يعرض التالميذ المعرفة والخبرات والفهم لدراستهم مدى  -
ييس متنوعة من محلي واسع من األماكن والبيئات وبمقا

 إلى عالمي وألجزاء مختلفة من العالم ،
 يصفون ويفسرون مدى من العمليات الطبيعية والبشرية ، -
يميزون تفاعل هذه العمليات لتنتج خصائص مميزة  -

 لالماكن ،
يصفون الطرائق التي تعمل هذه العمليات الطبيعية  -

ود إلى والبشرية وبمقاييس مختلفة لتنتج أنماطا جغرافية و تق
 تغيرات في األماكن ،

يقدرون الصالت العديدة والعالقات التي تعتمد بها األماكن  -
 على بعضها ،

يميزون كيف أن الطلبات المتعارضة على البيئة قد تثير  -
 مشاكل و وصف ومقارنة بين مختلف المناهج الدارة البيئة 
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يقدرون القيم المختلفة والمواقف بما يخصهم نتيجة المناحي  -
 مختلفة ذات التأثيرات المتباينة على الناس واألماكن ،ال

وباعتمادهم على معرفتهم و فهمهم يقترحون أسئلة و  -
مسائل جغرافية مناسبة ، وتتابع مناسب لتقصيهم . 

ويختارون مدى من المصادر والخبرات للبراهين للدراسة 
واالستخدام في التقصي ، ويعرضون ما توصلوا إليه 

 ، واستنتاجات متناغمة مع البراهين . بطريقة متماسكة 
 7المستوى 

يعرض التالميذ معرفتهم وخبراتهم وفهمهم لدراسة مدى  -
واسع من األماكن والبيئات بمقاييس منوعة من المحلية إلى 

 العالمية وفي أجزاء مختلفة من العالم ،
يصفون التفاعل ضمن العمليات الطبيعية والبشرية وبينها ،  -

هذه التفاعالت تنشئ األنماط الجغرافية ويعرفون كيف أن 
 وتساعد في تغيير األماكن والبيئات ،

يفهمون العوامل العديدة بما فيها قيم الناس و مواقفهم التي  -
تؤثر على القرارات المتخذة حول األماكن والبيئات ، 

 واستخدام هذا الفهم لتفسير التغيرات الحاصلة في البيئة ،
كان و حياة الناس فيه تتأثران يقدرون أن البيئة في الم -

 باألفعال واألحداث الواقعة في األماكن األخرى ،
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يميزون ما تؤدي إليه أفعال اإلنسان ، بما فيهم هم أنفسهم  -
 ، إلى نتائج بيئية غير مقصودة،

 يدركون أن التغييرات البيئية قد تقود إلى تعارض وتصادم ، -
أثيرها على يقدرون المناقشات حول التنمية المستدامة وت -

 تخطيط وادارة البيئات والموارد الطبيعية ،
بتنامي االستقاللية لديهم بإمكانهم االشتقاق من معرفتهم و  -

 فهمهم ، وتحديد أسئلة ومسائل جغرافية ، 
يستخدمون مدى واسع من الخبرات و يقومون بنقد  -

المصادر  ، و يقدمون ملخصات ناضجة عن تقصياتهم ، 
 رية .يصلون إلى نتائج جوه

 8المستوى 

يعرض التالميذ معرفتهم والخبرات والفهم لمدى واسع من  -
دراسة األماكن والبيئات وبمقاييس منوعة من المحلي إلى 

 العالمي و في أجزاء مختلفة من العالم ،
يقدمون تفسيرا للتفاعل ضمن العمليات الطبيعية والبشرية  -

 من جهة وبينها من جهة أخرى،
تي تحصل في خصائص األماكن عبر يفسرون التغيرات ال -

الزمن بمصطلحات الموقع والعمليات الطبيعية والبشرية 
 والتفاعل مع األماكن األخرى ،

 يبدءون حساب التباعد التنميات وتباينها ، -
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يفهمون المدى والتعقيد في العوامل المساهمة في نوعية  -
 الحياة في مختلف األماكن ،

ائل البيئية وفهم مدى يميزون األسباب والنتائج في المس -
 وجهات النظر حولها و مختلف المناحي لمعالجتها ،

يفهمون كيفية تأثير التنمية المستدامة على حياتهم ، كذلك  -
 تأثير التخطيط و إدارة البيئات والموارد الطبيعية ،

يستخدمون أمثلة لتوضيح ذلك باالعتماد على معرفتهم و  -
مسائل جغرافية  فهمهم ، ويعرضون بشكل مستقل أسئلة و

 مناسبة ، واستخدام التتابع المؤثر للتقصي ،
 يختارون مدى واسع من الخبرات ويستخدموها بفاعلية ودقة  -
 يقومون نقديا المصادر قبل استخدامها في التقصي ، -
يقدمون ملخصا كامال وشامال متماسك عن التقصي  -

 والوصول إلى استنتاجات جوهرية .
 شاطات صفية وال صفيةن 

 اط الخرائطنش 1.1.14.1.2
، عند تعلذيم األطفذال الخذرائط الطبيعيذة ، بذدء  11 – 7العمر  

برسم مخطط بسيط للصف على السذبورة ، ومذن ثذم علذى ورقذة كبيذرة 
لتشمل الموجودات مذن دواليذب و رحذالت وسذبورة و كذراس وغيرهذا . 
على التالميذ تلوين المخطط باستخدام األلوان من الخارطة الطبيعية 
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رضية ، األصذفر للذرحالت والكراسذي ، البنذي لألشذياء ، األخضر لأل
العاليذذة االرتفذذاع فذذي الغرفذذة . وبعذذدها عنذذد دراسذذة الخارطذذة الطبيعيذذة 

 فان األطفال سيفهموا األلوان المستخدمة . 

، الطلذذذب مذذذن التالميذذذذ رسذذذم مخطذذذط للصذذذف  11 – 5العمذذذر  
يوضذذذح األشذذذياء الموجذذذودة فيذذذه مذذذن خذذذالل النظذذذر إلذذذى األشذذذياء مذذذن 

علذذى ، ثذذم اسذذتخدام مخطذذط يعذذرض بشذذفافية وعذذارض رأسذذي . ثذذم األ
رسذذذذم خارطذذذذة للصذذذذف تعذذذذرض مخذذذذارج الذذذذرحالت والكراسذذذذي ، عمذذذذل 
مسذذتطيالت ورقيذذة تمثذذل الذذرحالت ، ثذذم رسذذم مخطذذط بشذذكل الصذذف 
علذذذى ورقذذذة، الطلذذذب مذذذن التالميذذذذ تنظذذذيم المسذذذتطيالت علذذذى الورقذذذة 

أشذذكال  لتتطذذابق مذذع الذذرحالت الموجذذودة فذذي الصذذف ، ويمكذذن عمذذل
 أخرى مثل السبورة ، األجهزة المتوفرة ، وغيرها . 

بعذذد تثبيذذت األشذذكال علذذى الورقذذة يمكذذن رسذذم حافاتهذذا لتمثذذل خارطذذة 
للصذذف . الطلذذب مذذن التالميذذذ رسذذم عالمذذات توضذذع مواقذذع األشذذياء 
مذذن مكذذان التلميذذذ مذذع سذذهم يمثذذل المسذذافة . ويمكذذن اسذذتخدام الصذذور 

 أيضا . 
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 السبورة            

 

 المعلم                                   

                                                                                                 
                                                                              الباب
 عبد هللا                  عمر                 علي

عنذذدما تتذذوفر صذذورة جويذذة يطلذذب مذذن التالميذذذ رسذذم خارطذذة للمنطقذذة 
التذذذذي تعرضذذذذها الصذذذذورة ، وذلذذذذك مذذذذن خذذذذالل النظذذذذر إلذذذذى الصذذذذورة ، 
وتحويل األشكال إلى ورق أو شفافيات على الصورة ورسمها باعتماد 

 أقالم خاصة . 

رات ، كتذذذاب ينمذذذي خبذذذ 12 – 10،  9 – 7،  7 – 5العمذذذر  
قراءة وتفسير مدى من الخرائط ، مع تحديات منوعة ونشاطات لحل 
مشذذذذكالت . وهذذذذو جذذذذزء مذذذذن سلسذذذذلة بثالثذذذذة مسذذذذتويات تقذذذذدم تذذذذدريجيا 
النشاطات ،  وفيها مجال للمقارنة بذين خذارطتين ، وتسذتخدم الرمذوز 
المعياريذذذذة . كذذذذذلك فيهذذذذا العذذذذاب تيذذذذه و ممذذذذرات و قصذذذذص وخذذذذرائط 

 التلميذ
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شاطات مصذورة  وشذامل لخذرائط القذارات . والجزء الثالث فيه نصماء
والذذذدول والمحيطذذذات والبحذذذار فذذذي العذذذالم . فيذذذه نشذذذاطات بحثيذذذة عذذذن 

 الحضارات والعادات والتقاليد في البلدان ، مع اإلجابة . 

، الخارطذذذذة الموضذذذذوعية هذذذذي التذذذذي تعذذذذرض  11 – 5العمذذذذر  
األقذذذاليم أو المنذذذاطق التذذذي تمتذذذاز بالخصذذذائص نفسذذذها ، وانذذذه سذذذهل 

خاصذذة عنذذد اسذذتخدام ورق بحجذذم كبيذذر . تضذذم الورقذذة عذذددا عملهذذا 
من الرسوم التي يتطلب من التالميذ إكمالها . في الرسم ، كل نقطذة 
تمثذذذذل تلميذذذذذ فذذذذي سذذذذاحة المدرسذذذذة وعلذذذذى تالميذذذذذ الصذذذذف أن يحولذذذذوا 
التنظذذيم العشذذوائي للذذنقط إلذذى معلومذذات مفيذذدة ، والمعلومذذات موجذذودة 

 في الورقة لينفذوها .

( يطلذذذذب مذذذذن 1: بعذذذذد الذذذذتمعن فذذذذي النظذذذذر إلذذذذى الرسذذذذم ) التعليمذذذذات
التالميذ اإليصال بين النقاط المؤشرة على المحذاور ويجذب أن تكذون 
الخطذذوط مسذذتقيمة ودقيقذذة ، فذذالخط غيذذر الصذذحيح يذذؤدي إلذذى نتذذائج 

( ، بعذد ذلذك علذى التالميذذ 2خاطئة . بعد ذلك يأخذذ الرسذم الشذكل )
إلذذذى بيانذذذات تكتذذذب فذذذي  حسذذذاب عذذذدد النقذذذاط فذذذي كذذذل مربذذذع وتحويلذذذه

( . الواجذذذب اآلخذذذر هذذذو تلذذذوين المربعذذذات 3المربذذذع كمذذذا فذذذي شذذذكل )
( تلون باألصفر 2،  1،  0باعتماد ألوان مناسبة ، فالمربعات بقيم )
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ذا كذذان العذذدد 5،  4،  3، والمربعذذات بأرقذذام ) ( تلذذون باألخضذذر ، وا 
( فتلذذذذذون بذذذذذاألحمر . اآلن علذذذذذى األطفذذذذذال تفسذذذذذير 8،  7،  6فيهذذذذذا )

. طفال حول منطقة دون غيرهذاكثر األلتدرج اللوني ، ولماذا تجمع اا
ويمكذذذن جعذذذل البيانذذذات حقيقيذذذة ، فقبذذذل انتهذذذاء الفرصذذذة بذذذين الذذذدروس 
تطلق صفارة ويطلذب مذن التالميذذ الوقذوف حيذث هذم ، ويقذوم تالميذذ 
الصف بحساب كل مجموعة حسب المربعات على ساحة المدرسة ، 

 ات .ويسبق هذا رسم حدود للمربع

مثذذذال آخذذذر ، موضذذذع النذذذاس فذذذي حديقذذذة عامذذذة ، وغيرهذذذا . أيضذذذا ، 
الطلذذذب مذذذن التالميذذذذ إسذذذقاط نقذذذاط علذذذى ورقذذذة وتبذذذادل األوراق ليقذذذوم 
طالب آخر بتحويلها إلى خارطذة . خذرائط الخطذوط المتسذاوية يمكذن 
مناقشتها معهم بعد ذلك والمقارنة بين النوعين من الخذرائط . الطلذب 

 رائط القيم المتساوية بالطريقة نفسها .من التالميذ رسم خ
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 (3ل )شك

 

-         
      -  

 

-         
      -   

 نشاط االتجاهات 2.1.1
ذا كنذذت  2المعيذذار  : إذا كنذذت أنذذت هنذذا فمذذاذا يكذذون هنذذاك ؟ وا 

هناك ، فأين هنا ؟ )من حيث االتجاهات( . إنها نقطذة البدايذة لذتعلم 
ألمذاكن االتجاهات . ولهذا السبب طور الجغرافيون دليال للربط بين ا

. فكمذذا هذذو الحذذال لكذذل شذذئ فذذي الحيذذاة فالنظذذام يبذذدأ مذذع الشذذمس ، 
التذذي تشذذرق مذذن ناحيذذة الشذذرق وتغذذرب فذذي الغذذرب ،  ومذذن األمذذاكن 
نفسذها، وهذذا فذذي جميذع أنحذذاء األرض . ففذي أي وقذذت توجهذت نحذذو 
مكذذذان شذذذروق الشذذذمس فأنذذذت متجذذذه نحذذذو الشذذذرق ، وكذذذذا الحذذذال مذذذع 

ذا وجهذذت وجهذذك نحذذو شذذروق الغذذروب فأنذذت متجذذه نحذذو الغذذرب . و  ا 
الشمس و ظهرك نحو غروبها ، ورفعذت يذديك ، فاليسذرى تشذير إلذى 

1  2   1   3 

 

2 1  3   4       6  

 

1   1   3  3 

  

   2    3             7 

 

 

1 1  2    6  

 

   1   5           1       5  

 

2 2  1  1       6     2 

 

 2  2  3  4  
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الشذذذمال و اليمنذذذى تذذذدل علذذذى الجنذذذوب . وهذذذذه الحالذذذة صذذذحيحة فذذذي 
جميذذع أرجذذاء األرض عذذدا القطبذذين . فالنمسذذا دائمذذا شذذمال إيطاليذذا ، 

 ومصر دوما شرق ليبيا . مارس ذلك مع التالميذ . 

ى الشذذرق ، وأخذذر لالتجاهذذات األخذذرى ، اصذذنع إشذذارة تذذدل علذذ
جاهذات فذي الصذف و فذي واجعل التالميذذ يحملوهذا لإلشذارة علذى االت

. وتتذذوفر البوصذذلة فذذي معظذذم محذذالت بيذذع تجهيذذزات سذذاحة المدرسذذة
المخيمات ، وكذا في بعض السيارات الحديثة توجد بوصذلة . ابحذث 

ء فذذذذذي االنترنيذذذذذت وسذذذذذتجد الكثيذذذذذر مذذذذذن األشذذذذذيا orienteeringعذذذذذن 
المفيذذدة . وعلذذى اآلبذذاء حذذث أبنذذاءهم لمعذذاونتهم عنذذد السذذفر بالسذذيارة 

 وتحديد االتجاهات .

كجزء من عملية تحديد اتجاه الشمال فذان البوصذلة تسذاعد فذي 
 – 0ذلذذذك ، إنهذذذا قيذذذاس قيمذذذة الزاويذذذة فذذذي عذذذدد مذذذن الذذذدرجات بذذذين )

( التي تعلمنا االتجاه في المكذان . ونذدعوا الشذمال بالصذفر لذذا 360
( ، 225( و الجنذذوب الغربذذي بدرجذذة )90ان الشذذرق يكذذون بدرجذذة )فذذ

ذا اسذذذذذتخدمنا مؤشذذذذذر البوصذذذذذلة فانذذذذذه يذذذذذدلنا علذذذذذى ثمانيذذذذذة  وهكذذذذذذا . وا 
( اتجاهذذذا مختلفذذذا ، 32اتجاهذذذات مختلفذذذة ، وعنذذذدما  نريذذذد اسذذذتخدام )

 ( اتجاه اكثر دقة . 360فان )
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عنذذذذد العمذذذذل علذذذذى الخارطذذذذة والبوصذذذذلة هنذذذذاك ثالثذذذذة اتجاهذذذذات 
، مذذن الضذذروري االنتبذذاه إليهذذا. فذذي المملكذذة المتحذذدة يعتمذذد للشذذمال 

 اثنان منها ، الحقيقي والشبكي . 

الشذذمال الحقيقذذي : فذذي كذذل يذذوم تذذدور األرض حذذول محورهذذا ،  -
 وان نهاية المحور عند القطبين الشمالي والجنوبي .

الشمال الشبكي ، خطوط الشبكة التي تشير إلى شمالها ، ففي  -
كلم  100تقسم بريطانيا إلى قطاعات ) OSMالخرائط الشبكة 

 للقطاع( ، ثم تجزأ إلى كيلومترات مربعة .
الشذذذذذذمال المغناطيسذذذذذذي ، تشذذذذذذير إبذذذذذذرة البوصذذذذذذلة إلذذذذذذى القطذذذذذذب  -

المغناطيسذذذذذي ، وهذذذذذو لذذذذذيس فذذذذذي موضذذذذذع الشذذذذذمال الحقيقذذذذذي . 
فالقطذذب الشذذمالي المغناطيسذذي يقذذع حاليذذا فذذي إقلذذيم جزيذذرة بذذافن 

Baffin لشمال الحقيقي . والفرق بين في كندا ، لذا هو غرب ا
الشذذذذمال الحقيقذذذذي والمغناطيسذذذذذي يسذذذذمى التبذذذذاين المغناطيسذذذذذي 

 وتحسب قيمته من الخرائط الشبكية . 
 نشاط اإلشارات والرموز

العب ، اكتشاف معنى  4 – 2، لعبة ،  12 – 8العمر 
( إشارة ورمز من خالل مطابقة  الرسم مع التعريف بها ، وفيه 36)

مات طرق ، رموز طقس وأنواء جوية ، إشارات رموز دينية ، عال
أماكن عامة ، وهذه تشكل نقطة بداية جيدة لتعلم العالم من حولنا . 
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( عالمة 72في مرحلة متقدمة نسبية يمكن لعب اللعبة لتكون من )
و رمز ، مع ورقة تعليمات ، والمطلوب مطابقة الرمز مع ما يدل 

 عليه من معنى .

 نشاط البحث عن كنز  2.1.1.1.1.1.1.1
م خارطة المدرسة ، ثم طبع ملصقات على البيض المسلوق ، رس

( 10( نقاط ، و )5وكل صورة لها قيمة . فالبيضة الحمراء )
للزرقاء وهكذا . ثم يتم إخفاء البيض في أماكن مختلفة في المدرسة 
مع تأشير مواقعها على الخارطة . على التالميذ قراءة الخارطة و 

 جلب البيض خالل عشرة دقائق .

كما يمكن تقسيم الصف إلى أربع مجاميع ، وكل مجموعة تعطى 
عددا من البطاقات مع بيض أو أي شئ ، وكل فريق يقسم إلى 
قسمين ، المجموعة األولى مسئوليتها إخفاء البطاقات في أماكن في 
المدرسة وتأشير مواقعها على الخارطة التي تسلم إلى المجموعة 

لكنز وجلبه . والفريق الذي  يجمع الثانية ، التي واجبها اكتشاف ا
العدد األكبر خالل مدة محددة هو الفائز . وهذه الطريقة مفيدة 

 لتعليم التالميذ توجيه الخارطة و قراءتها . 
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 نشاط البطاقات البريدية 2.1.1.1.2
سذذذنة ، باإلمكذذذان اسذذذتخدام البطاقذذذات البريديذذذة  11 – 5العمذذذر  

طرائذذذق عديذذذدة  لتعلذذذيم األطفذذذال عذذذن األمذذذاكن حذذذول العذذذالم ، فهنذذذاك
لالستفادة منها . وقبل البدء بهذه األنشطة مذن الضذروري جمذع عذدد 
كبيذذذذر نسذذذذبيا مذذذذن بطاقذذذذات البريذذذذد مذذذذن خذذذذالل الطلذذذذب مذذذذن التالميذذذذذ 

 واألصدقاء وحتى شراء البعض عن منطقة المدرسة أو المدينة .

أعذذذط التالميذذذذ مجموعذذذة مذذذن البطاقذذذات البريديذذذة واطلذذذب مذذذنهم  (1
األطلذذس أو خارطذذة العذذالم ، وبهذذذا  التعذذرف علذذى مناطقهذذا فذذي

تتطذذور معرفذذة األطفذذال بمواقذذع األمذذاكن حذذول العذذالم . ويمكذذن 
عمذذذل ذلذذذك كمجذذذاميع متنافسذذذة بينهذذذا ، ويمكذذذن أن يطذذذور هذذذذا 

 عندما يستخدم التالميذ دليل األطلس .
هنذذذذاك عذذذذدد مذذذذن المجذذذذاميع التذذذذي ترغذذذذب فذذذذي تبذذذذادل البطاقذذذذات  (2

عنهذذذذا وعبذذذذر المواقذذذذع البريديذذذذة عبذذذذر االنترنيذذذذت ، يذذذذتم البحذذذذث 
التعليميذذذة . وعنذذذد اسذذذتالمها يذذذتم التحذذذدث عنهذذذا وعذذذن األمذذذاكن 
التذذي جذذاءت منهذذا . ويمكذذن للتالميذذذ اسذذتخدام بعذذض المصذذادر 

 لجمع معلومات عن األماكن.
ضع مخطط كبير يعرض العالم تعلذق البطاقذات حيذث أماكنهذا  (3

على الخارطة . وعند استالم بطاقة جديذدة يطلذب مذن التالميذذ 
 ضعها في مكانها الصحيح .و 
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أعذذذذط كذذذذل تلميذذذذذ بطاقذذذذة بريديذذذذة واطلذذذذب منذذذذه أن يحذذذذدد علذذذذى  (4
الخارطذذذذة موقذذذذع المدرسذذذذة والموقذذذذع الذذذذذي جذذذذاءت منذذذذه البطاقذذذذة 
البريدية . وباإلمكان وصف الرحلة التي قامت بها البطاقة من 
بلذذدها إلذذى المدرسذذة . ويمكذذن أن يضذذم الوصذذف قائمذذة البلذذدان 

فوقهذذذا واشذذذهر األمذذذاكن والمظذذذاهر  التذذذي مذذذرت بهذذذا البطاقذذذة أو
 الموجودة في كل مكان .

عنذذذدما يكذذذون عنذذذد األطفذذذال اسذذذتيعاب جيذذذد لمذذذا تعنيذذذه البطاقذذذة  (5
البريديذذذذذة ولمذذذذذاذا تسذذذذذتخدم ، حينهذذذذذا باإلمكذذذذذان  قيذذذذذامهم بصذذذذذنع 
بطاقذذذذذاتهم البريديذذذذذة الخاصذذذذذة بهذذذذذم . التذذذذذي يمكذذذذذن أن تعذذذذذرض 

القيذام مدرستهم و صفوفهم  والمحلذة والمدينذة وقذد يتطلذب ذلذك 
بجولذذذة حذذذول المدرسذذذة .  وهذذذذا النشذذذاط يعذذذد مثاليذذذا بعذذذد القيذذذام 
بسذذفرة أو زيذذذارة  و أثنذذذاء ذلذذذك يطلذذب مذذذن التالميذذذذ النظذذذر إلذذذى 
البطاقذذذات البريديذذذة المعروضذذذة للبيذذذع ، أو حتذذذى شذذذراء بعضذذذها 
لتضاف إلذى معذرض الصذف . وعنذد العذودة بإمكذانهم عرضذها 

ذا كذذذذان الصذذذذف عضذذذذوا فذذذذي مجموعذذذذ ة تبذذذذادل فذذذذي الصذذذذف ، وا 
البطاقات حينهذا يذتم تبادلهذا . وبإمكذان األطفذال صذنع بطاقذات 
بريديذذذذذة عذذذذذن البلذذذذذدان التذذذذذي يدرسذذذذذوها لعذذذذذرض ابذذذذذرز المظذذذذذاهر 
األرضذذية والحيوانذذات البريذذة فذذي ذلذذك البلذذد و األنهذذار وغيرهذذا . 

 وباإلمكان استخدام الحاسوب للقيام بذلك . 
لتالميذذذذ صذذذناعة مطويذذذة سذذذفريات )دليذذذل سذذذياحي( ، إذا تمتذذذع ا (6

بصذذذناعة البطاقذذذات البريديذذذة حينهذذذا يطلذذذب مذذذنهم الحقذذذا صذذذنع 



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

673 
 

مطويذذة سذذفريات تخبذذر النذذاس عذذن أمذذاكن معينذذة . علذذيهم جمذذع 
مطويات حقيقيذة وأدلذة سذفريات للنظذر إليهذا و تحديذد المظذاهر 

 والنصوص التي فيها .
البطاقات اإللكترونيذة شذائعة االسذتخدام هذذه األيذام و باإلمكذان  (7

الصذذذذف ، وعنذذذذد العثذذذذور علذذذذى موقذذذذع مناسذذذذب  اسذذذذتخدامها فذذذذي
رسذذذذذذال البطاقذذذذذذات إلذذذذذذى  بإمكذذذذذذان التالميذذذذذذذ مذذذذذذلء التفاصذذذذذذيل وا 
أصدقائهم . معظم هذه البطاقات يصاحبها أصذوات و حركذات 
وبعض التسذلية . وبعذض مجذاميع تبذادل البطاقذات اإللكترونيذة 

 الستفادة منها واستخدامها كنشاط أيضا يمكن التعاون معها وا

 عاب الرياضيةنشاط األل 2.1.1.1.2.1
سذذذذذنة ، باإلمكذذذذذان االسذذذذذتفادة مذذذذذن البطذذذذذوالت  11 – 7العمذذذذذر  

الرياضذذذذية العالميذذذذة واإلقليميذذذذة و الوطنيذذذذة والطلذذذذب مذذذذن التالميذذذذذ 
تحديد مواقع مختلف الجهات المشاركة ، واعالم البلذدان . ويمكذن 
تنذذذذافس مجذذذذاميع التالميذذذذذ لمناقشذذذذة منذذذذاخ البلذذذذدان ، حضذذذذاراتها ، 

وكذذذذذذلك مناقشذذذذذة الطذذذذذرق المؤديذذذذذة إليهذذذذذا ، اقتصذذذذذادها ، وهكذذذذذذا . 
وحسذذذاب المسذذذافة والذذذزمن والفذذذرق بذذذين التوقيذذذت بذذذين الذذذدول . وقذذذد 

 يكلف كل تلميذ بمتابعة أخبار بلد معين . 
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كتبت المعلمة الستير متشيل بيكر تجربتها لتعليم تالميذ السذنة  
األولى االبتذدائي مفذردات جغرافيذة مذن خذالل لعبذة ، وهذي تحذوير 

 -قديمة )القبطان قادم( ، والمفردات هي : إلى لعبة

النهذذذر المتذذذدفق ، يذذذركض التالميذذذذ حذذذول الغرفذذذة باتجذذذاه واحذذذد  -
 وبأذرع ممدودة ،

البركان ، يقفز األطفال في الهواء مع إخراج أصوات انفجارات  -
، 

جبل ، يقف األطفال على أطذراف أصذابع القذدم واألذرع تشذكل  -
 مثلث فوق الرأس ،

ميذذذ خذذط والذذركض إلذذى األمذذام والذذى الذذوراء البحذذر ، يشذذكل التال -
 مع األذرع ممتدة نحو األسفل تقلد حركة األمواج ،

الذذذذزالزل ، يرتجذذذذف األطفذذذذال بكامذذذذل أجسذذذذامهم والسذذذذقوط علذذذذى  -
 األرض ،

إعصذذار التورنذذادو ، يرفذذع األطفذذال اليذذد إلذذى األعلذذى ويذذدورون  -
 حول أنفسهم في نقطة واحدة ،

خماسذذية ويغفذذون واأليذذدي غابذذة ، يتجمذذع التالميذذذ فذذي مجذذاميع  -
 ممتدة ليشبهوا األشجار .
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وتقذذول السذذتير بذذان هذذذا لذذيس علذذم الصذذواريخ ولكذذن الصذذف تمتذذع 
باللعبذذة ويمكذذن تطذذوير التجربذذة بحمذذل صذذور لمنذذاظر ذات عالقذذة 

 بدال من استخدام المصطلحات . 

 نشاط السفر إلى بلد آخر 2.1.1.1.2.2
سذذذنة ، قيذذذام األطفذذذال بجلذذذب صذذذور لهذذذم لعمذذذل  7 – 5العمذذذر  
واز سذذذفر خذذذاص بهذذذم وتكتذذذب المعلومذذذات األساسذذذية مذذذن اسذذذم جذذذ

ومكذذان مذذيالد وتاريخذذه وغيرهذذا . يطلذذب مذذنهم النظذذر إلذذى خارطذذة 
العذذذالم التخذذذاذ قذذذرار أيذذذن يحبذذذوا أن يذذذذهبوا ، وبعذذذدها التفكيذذذر فذذذي 
كيفية التنفيذ ، سذيارة أم طذائرة ، تشذجيع األطفذال لجمذع معلومذات 

أيضذذا يمكذذن تحديذذد البلذذدان عذذن األمذذاكن التذذي يريذذدون زيارتهذذا . و 
التذذي يرغبذذون استضذذافة أطفذذال منهذذا مذذع بيذذان األسذذباب . ويمكذذن 
جلذذذب صذذذور مذذذن االنترنيذذذت عذذذن البلذذذدان المختذذذارة ، أو المالبذذذس 

 . لك تصميم بطاقات بريدية إلرسالهاالوطنية لتلك البلدان ، كذ

سذذنة ، وضذذع أطلذذس بذذين اثنذذين مذذن التالميذذذ  11 – 7العمذذر   
رسذذذم خارطذذذة البلذذذد الذذذذي يحبذذذون زيارتذذذه ، وتحديذذذد والطلذذذب مذذذنهم 

موقع واسم عاصمة ذلك البلد وتسجيل أية معلومات مهمذة . إنهذا 
فعالذذذذة لتنميذذذذة خبذذذذرة رسذذذذم الخذذذذرائط و تحسذذذذين االسذذذذتخدام الذذذذذاتي 
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وكذلك الطلب منهم ذكر األشياء التي يحتاجوها للسفر  لألطلس .
كوالت وأشذياءهم إلى ذلك البلد ، مذن مالبذس وأحذيذة و نقذود و مذأ

 المفضلة ، و جواز السفر ، و .....  

سنة ، تجربة قامت بها المعلمة ميلودي منيلي  11 – 5العمر  
شذذهرا أرسذذلنا أنذذا وصذذفي دب )لعبذذة(  18مذذع صذذفها تقذذول : قبذذل 

للذهاب في عطلة ومعه كاميرا للقيام بجولة حذول العذالم ، وكانذت 
يق كرة القذدم المحلذي االنطالقة من بورتسموث ومنح الدب اسم فر 

للمدينذذة . ارفذذق مذذع الذذدب رسذذالة مكتوبذذة مذذن قبذذل جميذذع األطفذذال 
سنوات( مع صورة للصف وبعض الخرائط والبطاقذات و  5 – 4)

معلومذذات عذذن المدرسذذة والمدينذذة. جميعهذذا كتبذذت فذذي نشذذرة وقمذذت 
بتغطية الرسالة شارحة الفكرة مذن وراء هذذه الرحلذة طالبذة اإلجابذة 

األمذذاكن التذذي يمذذر بهذذا الذذدب فذذي رحلتذذه هذذذه مذذع ببطاقذذات تمثذذل 
بعذذض المعلومذذات عذذن الطقذذس و غيرهذذا وأي شذذيء آخذذر يعكذذس 
البيئة المحلية ويمكن لصقه على النشرة . بعض األصدقاء أعادوا 
الذذذدب لذذذذا كذذذان لألطفذذذال فرصذذذة االطذذذالع مباشذذذرة ، وقذذذد اسذذذتلمنا 
ه موافقذذات مذذن العديذذد مذذن األشذذخاص للتعذذاون والمشذذاركة فذذي هذذذ

 التجربة ، أضيفت هذه إلى النشرة الصفية .
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وكانذت الرحلذذة األولذذى إلذذى أبذذى ضذذبي وضذذمن عشذذرة أيذذام اسذذتلمنا 
بطاقذذة وسذذجلت هذذذه الرحلذذة علذذى خارطذذة العذذالم ولصذذقت البطاقذذة 
وكذذذذلك الصذذذور مذذذع النصذذذوص التذذذي وردت ليذذذتمكن الجميذذذع مذذذن 

عطلذة رؤيتها . الرحلة الثانية كانت إلى الواليات المتحذدة وقضذاء 
المذذذيالد )الكرسذذذمس( فذذذي نيويذذذورك  ومذذذن نيويذذذورك البذذذاردة انتقذذذل 
الذذذدب إلذذذى تكسذذذاس الحذذذارة ، واسذذذتمرت الرحلذذذة إلذذذى كنذذذدا والشذذذرق 

ة . وعذذذذادت الجريذذذذدة مليئذذذذقصذذذذى وأسذذذذبانيا وفرنسذذذذا ثذذذذم امسذذذذترداماأل
. وفذذذي أيلذذذول غذذذادر إلذذذى بالصذذذور ومذذذا صذذذاحب الذذذدب مذذذن أشذذذياء
لمرسذذل مذذن أبذذى ضذذبي ؟ مكذذان غيذذر معلذذوم . هذذل تذذذوقتم المذذوز ا

صذذذذذفي تذوقذذذذذه ، بنانذذذذذا بالكجذذذذذاب ، وغيرهذذذذذا مذذذذذن كتابذذذذذات عربيذذذذذة 
نكليزيذة . لقذد اخذذوا الكثيذر عذن جغرافيذة البلذدان ومعيشذة النذذاس  وا 

 فيها والطعام والملبس والطقس ، و صور أيضا .  

 نشاط مالحظة الغيوم 2.2
سذذذنة ، يمكذذذن اسذذذتخدام الغيذذذوم فذذذي عذذذدد مذذذن  11 – 7العمذذذر  

 -منها :النشاطات ، 

تعلذذذيم التالميذذذذ أنذذذواع الغيذذذوم كجذذذزء مذذذن نشذذذاط عذذذن الطقذذذس .  (1
وعنذذذدما يتعرفذذذذوا عليهذذذا و أسذذذذمائها عنذذذذدها يمكذذذن سذذذذؤالهم عذذذذن 

 نوعية الغيوم التي يشاهدوها من النافذة .
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( أعذذذاله لعذذذدد مذذذن األيذذذام واألسذذذابيع 1ويمكذذذن توسذذذيع النشذذذاط ) (2
فذذي  والطلذذب مذذن التالميذذذ تسذذجيل أنذذواع الغيذذوم التذذي شذذاهدوها

أوقات محذددة فذي كذل يذوم . وهذذه تسذتخدم السذتخالص نتيجذة 
 عذذذن األنذذذواع العامذذذة مذذذن الغيذذذوم التذذذي شذذذاهدوها ، ويمكذذذن رسذذذم

 .مخطط تكرار بياني ألنواع الغيوم
يمكذذذن اسذذذتخدام الغيذذذوم كمذذذدخل للحذذذديث عذذذن دورة الميذذذاه فذذذي  (3

الطبيعة من حيث طريقة تكون الغيوم وكيفية تشكلها وتأثيراتهذا 
 ة اإلنسان على األرض .على حيا

بعذذذذذد معرفذذذذذة التالميذذذذذذ لذذذذذدورة الميذذذذذاه فذذذذذي الطبيعذذذذذة مذذذذذع الرسذذذذذم  (4
 التوضيحي والصور ، إذا توفرت :

عذذذرض صذذذور ألنذذذواع الغيذذذوم وصذذذور لمختلذذذف مظذذذاهر   -أ
دورة الميذاه مذن مطذذر ، سذيول ، انهذذار ، بحذار ، وغيرهذذا 
والطلذب مذن التالميذذ ترتيبهذا حسذب دورة الميذاه . ويمكذذن 

للصور وشرح للعمليات التي تحدث على  وضع مسميات
الميذذاه . ويسذذاعد هذذذا التمذذرين فذذي تقذذويم مذذدى اسذذتيعاب 

 التالميذ للموضوع . 
عذذرض صذذور غيذذوم والطلذذب مذذن التالميذذذ وصذذف   -ب

كذذذل واحذذذد منهذذذا والمقارنذذذة بينهذذذا علذذذى أسذذذاس خصذذذائص 
 الطقس المصاحبة لها . 
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 نشاط مقياس بيفورت 2.2.1
قذذذدم بحذذذار إنكليذذذزي  1805عامذذذا ، فذذذي عذذذام  11 – 7العمذذذر  

( لقيذذاس سذذرعة الريذذاح 12 – 0اسذذمه فرانسذذيز بيفذذورت مقياسذذا بذذين )
فذذذي البحذذذر . وقذذذد طذذذور بيفذذذورت المقيذذذاس مذذذن خذذذالل المطابقذذذة بذذذين 
سرعة الرياح وقوتهذا ومذا يصذاحبها مذن مظذاهر فذي البحذر . ويعتمذد 
هذا المقياس اليوم لوصف تذأثير الريذاح علذى سذطح الميذاه كمذا علذى 

مذذذذذن حركذذذذذة الذذذذذدخان و األعذذذذذالم واألشذذذذذجار وقرميذذذذذد سذذذذذطوح اليذذذذذابس 
 المنازل .

سذاعة ، المذاء  \كلذم  1القوة صفر ، هادئ ، السذرعة اقذل مذن  (1
 أشبه بالمرآة ،

 \كلذذذذم  11 – 6، نسذذذذيم خفيذذذذف ، سذذذذرعة الذذذذريح بذذذذين  2القذذذذوة  (2
 ساعة ، تبدأ مويجات خفيفة تظهر على سطح الماء ،

 12سرعة الريح بين  ، نسيم لطيف إلى معتدل ، 4 – 3القوة  (3
 ساعة ، األعالم تنشر ، \كلم  28 –
 \كلذذذم  38 – 29، نسذذذيم مذذذنعش ، سذذذرعة الذذذريح بذذذين  5القذذذوة  (4

سذذاعة ، تتشذذكل موجذذات معتدلذذة مذذع بعذذض األكذذواب البيضذذاء 
 عليها ،

 \كلذم  61 – 50، عاصفة معتدلة ، سرعة الريح بذين  7القوة  (5
 ، ساعة ، يرتفع موج البحر مع رغوة بيضاء تعلوه
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 \كلذذم  88 – 75، عاصذذفة قويذذة ، سذذرعة الذذريح بذذين  9القذذوة  (6
 ساعة ، تسبب أضرارا بسيطة لألشجار والمباني ، 

 – 89، عاصذذذفة شذذذاملة ، سذذذرعة الذذذريح تكذذذون بذذذين  10القذذذوة  (7
 ساعة ، تسبب أضرارا شديدة لألشجار والمباني ، \كلم  102

 \كلذذذذذم  117 – 103، ريذذذذذح قويذذذذذة ، سذذذذذرعتها بذذذذذين  11القذذذذذوة  (8
 ة ، أضرار واسعة وكبيرة ،ساع

 \كلذذذم  117، الهوريكذذذان ، ريذذذح سذذذرعتها اكثذذذر مذذذن  12القذذذوة  (9
 ساعة ، تدمير شامل . 

 نشاط تحسين حديقة 2.2.1.1.1.1
إذا كانت هناك ساحة مهملة أو حديقة قريبة من المدرسة فان  

هذا نشاط مناسب جدا . ويفضل إرسال نسخة من رسالة عن 
ءته والقيام بشيء لصالح العمل المنجز إلى المجلس المحلي لقرا

المحلة . النشاط معني بتصميم ساحة لعب جديدة أو حديقة 
لألطفال . وقد تكون زيارة مسبقة للمكان مفيدة ، ويجب مالحظة 
التالميذ إذا كانت هناك أشياء خطرة في الجوار . والبد من عمل 
خارطة أو مخطط للمنطقة المطلوب العمل بها . وعند العودة 

 بإمكان التالميذ تصميم ساحة جديدة أو حديقة .  إلى الصف ،
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 إضافتها \أشياء يمكن تطويرها  أشياء شاهدناها 2.2.1.1.1.1.1

إعادة صب  األعمدة ، إزالة الكتابات ، والتفكير في  الكتابات واألوساخ على األرض والجدران
 كيفية إيقاف ذلك ؟

  الحشيش ، جيد

السالمة تحسين األرضية للحصول على طراوة و  أرضية صلبة
 في مناطق اللعب

 براميل جديدة براميل صدئة

 كيف يمكن إيقاف ذلك ؟ الكثير من االزبال . لماذا هي هنا ؟ إشارات مرورية

ثالثة مناطق مربعة الشكل ، وأخرى مدورة ، تكون 
 عادة لتجهيزات األلعاب

 إضافة تجهيزات جديدة محلها

 إصالحها واالنتباه إلى مخاطرها شقوق في الممرات و حشائش وأدغال تنمو فيها

زجاج مهشم ، لماذا هنا ؟ المخاطر ، علب معدنية و 
 ورقية

 وضع حاويات لجمع الزجاجيات

 زيادة عددها مساطب للجلوس

 استبدالها مراجيح ومقاعدها مكسرة

 

ومن المفيد أن تتوفر صور أو كتالوكات عن التجهيزات التي 
ء األطفال الفكرة عن ما تستخدم في مثل هذه الساحات العطا

يمكن أن يعتمدوه في التصميم . ومن المهم القيام بالمحاوالت 
واإلحساس بحجم المنطقة لكي يقوموا بملئها بما هو مناسب فعال 
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من تجهيزات . ويمكن مناقشة مسألة السالمة بما فيها وضع 
 مواد خاصة على األرضية . 

 Primaryموقع  الجدول يعرض مسحا قام به مقدم الفكرة إلى 
Resources  في شبكة االنترنيت و تحت عنوانImprove a 

local park / playground  وبعد مناقشة التجربة استخلص أن
هناك الكثير من األخطاء والمخاطر ضمن المنطقة المختارة ، 
 والكثير للمناقش

 و الكثير الذي يمكن معالجته جراء القيام بهذا النشاط . 
 باعة الخضرة نشاط جغرافية 
: الجغرافيا فذي كذل مكذان ، وحتذى فذي حوانيذت بيذع  4المعيار 

الخضذذرة . لذذيس فقذذط إن الطعذذام يذذأتي مذذن مختلذذف أرجذذاء األرض ، 
ولكنذه يرتذب بأنمذذاط تشذبه تلذذك التذي يدرسذها الجغرافيذذون . وقذد تكذذون 
قذذد الحظذذت مذذثال إن الفواكذذه توضذذع فذذي مكذذان واحذذد ، أو هذذل هذذي 

جات الطازجة في األسواق الكبرى تبذاع الفواكذه هكذا ؟ وبجانب المنت
المعلبذذذذة و عصذذذذير الفواكذذذذه . وقذذذذد تكذذذذون قطذذذذع مذذذذن الفواكذذذذه بجانذذذذب 
السذذلطات . وفكذذر بذذان كذذل مجموعذذة تشذذكل إقليمذذا ، أو كمذذا يسذذميها 
الجغرافيذذون م منطقذذة ذات عوامذذل مشذذتركة م . وقذذد يذذتم تحديذذد اإلقلذذيم 

قذذذذاليم فذذذذي محذذذذل بسذذذذمات طبيعيذذذذة أو حضذذذذارية . لذذذذذا ، مذذذذا هذذذذي األ
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. كانك أن تقف وتحددها علذى مخطذطبإمالخضرة التي تبتاع منه ؟  
وباإلمكذذذذان تأشذذذذير مواقذذذذع المذذذذواد علذذذذى الخارطذذذذة ، وبإمكانذذذذك تحديذذذذد 

 النمط وتعليل مواقعها .

وقبل أن تضع مشترياتك في أكياس سذجل فذي ورقذة كذل سذلعة 
. ومصذذذدرها ، واسذذذقط ذلذذذك علذذذى الخارطذذذة وحذذذاول أن تحذذذدد الذذذنمط 

وعلى الوالدين التعامذل مذع األقذاليم بهذذه الصذيغة وان يسذألوا أبنذاءهم 
و يعطذذذذوهم فرصذذذذة كبيذذذذرة لمناقشذذذذة ذلذذذذك .  وهذذذذل إن بعذذذذض األقذذذذاليم 
صعب التحديد ؟ وهل لجميذع األقذاليم حجذم واحذد ؟ وهذل هنذاك إقلذيم 
ذو سيادة ؟ وما هي األشياء التي يمكن أن تكون في اكثر مذن إقلذيم 

قذذذاليم دائمذذذا بالترتيذذذب نفسذذذه ؟  وهذذذل سذذذترتبها أنذذذت ؟ وهذذذل ترتذذذب األ
 بالطريقة ذاتها ؟

 نشاط الحفاظ على التنوع الحياتي 
: المهمة ، رسم خارطة تعرض مواقع بعض المخلوقات   8المعيار 

يستخدم البعض مصطلح )ميت مثل  المعرضة لخطر االنقراض .
في  طائر الدودو( ، والدودو طائر ال يطير كان يعيش في جزيرة

كلغم( ، وقد عرف  22 -باوند  46المحيط الهندي ، وكان وزنه )
ألول مرة في القرن السادس عشر ، والسكان االصليون كانوا 

لم يبق من طائر الدودو  1681يصطادوه لسهولة ذلك . وفي عام 
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أحد ال في الجزيرة وال في أي مكان آخر على سطح األرض . فقد 
 انقرض .

د النذذاس مذذع الديناصذذورات ، التذذي لذذم وتذذرتبط كلمذذة منقذذرض عنذذ
مليذذون سذذنة . ومذذا زال  66تعذذد تعذذيش علذذى األرض منذذذ اكثذذر مذذن 

هناك الكثير من المخلوقات مثل الدودو لم تعد موجودة النقراضذها . 
ويضع العديد من العلمذاء اللذوم علذى اإلنسذان . وعلذى الذرغم مذن أن 

أن هنذذاك العديذذد  المخلوقذذات المنقرضذذة ال يمكذذن إعادتهذذا للحيذذاة ، إال
من النباتات و الحيوانات معرضة لخطر االنقراض ، ويمكن الحفذا  
عليها . و يرى العلماء بان عملية الحفا  على المخلوقات المعرضة 
لخطر االنقراض مفتاح للحفا  على التنوع الحياتي ، أو تنوع الحيذاة 

لذذذذيس مهمذذذذا  biodiversityعلذذذذى سذذذذطح األرض . والتنذذذذوع الحيذذذذاتي 
لمتعذذذذة الحيذذذذاة مذذذذن خذذذذالل وجذذذذود أنذذذذواع مختلفذذذذة مذذذذن النباتذذذذات  فقذذذذط

والحيوانذذات ولكذذن الن جميذذع األشذذياء الحيذذة تلعذذب دورا فذذي البيئذذات 
التي تعيش فيها . واألقاليم البيئية هي األماكن المتسمة بمناخ مميذز 

 و خصائص بيئية و مجتمعات نباتية وحيوانية . 

نذذذاس أهميذذذة التنذذذوع كمذذذدير لحديقذذذة حيذذذوان ، عليذذذك أن تعلذذذم ال
الحياتي ، ورسذم خارطذة تعذرض بعذض المخلوقذات المعرضذة لخطذر 
االنقذذراض ، وكذذل واحذذد منهذذا يمثذذل إقليمذذا بيئيذذا مختلفذذا . ومذذن اجذذل 
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نظذذرة تفاعليذذة مذذع األقذذاليم البيئيذذة ، استكشذذف خارطذذة الحيذذاة البريذذة ، 
وحدد أين توجد هذه المخلوقات من حيث المظهر األرضي ، وانظذر 

ورهم لتذذذتعلم الكثيذذذر عنهذذذا ، ثذذذم فكذذذر و خمذذذن أيذذذن يمكذذذن أن إلذذذى صذذذ
توجذذد انسذذب األمذذاكن لهذذا . وسذذتتعلم الكثيذذر عذذن سذذلوكيات وعذذادات 
 هذه الحيوانات و غذائها طالما تعرفت على مواطنها على الخارطة 

اختذذر أحذذد الحيوانذذات المعرضذذة لالنقذذراض و اجمذذع معلومذذات 
واسذتخدم االنترنيذت لجمذع  عن مظهرها ، عاداتها ، موطنهذا، غذذائها

المعلومات .  ما هو رأيك في انقراض هذه المخلوقات ؟ ما هذو رأي 
اآلخذذذذرين ؟ هذذذذل اإلنسذذذذان مذذذذالم علذذذذى ذلذذذذك ؟ مذذذذاذا يمكذذذذن أن نعمذذذذل 
للحفذذا  عليهذذا ؟  ومذذن األشذذياء التذذي يمكذذن القيذذام بهذذا للحفذذا  علذذى 

، ترشذذذذذذيد اسذذذذذذتهالك  recycleالبيئذذذذذذة )إعذذذذذذادة اسذذذذذذتخدام الفضذذذذذذالت 
. وقذذد يسذهم بعذذض التالميذذ والطلبذذة فذي مشذذاريع و تنظيمذذات قذة(الطا

 تطوعية للحفا  على البيئة المحلية .

 نشاط مناخات إبداعية

: كمذذدير لألنذذواء الجويذذة وأنذذت بحاجذذة إلذذى إيجذذاد خارطذذة  8المعيذذار 
مناخيذذة توضذذح مختلذذف النطاقذذات المناخيذذة فذذي العذذالم . تسذذاءل عذذن 

ى ، وارتفذذذاع درجذذذات الحذذذرارة فذذذي إمكانيذذذة نذذذزول الذذذثلج فذذذي الصذذذحار 
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القطذذب ، و منذذاطق مداريذذة بذذاردة ، وتحذذدث عذذن منذذاطق الكذذوارث . 
ولحد اآلن فانك تعتقد بان اكبر كارثة مناخية هذي الذدفء العذالمي . 
إنهذذا الحقيقذذة ، وان الوضذذع يمكذذن أن يكذذون أسذذوء . وكمذذدير لمحطذذة 

رة علذى األنواء تريذد أن تعذرف كذل شذئ طقذس العذالم ومناخذه والسذيط
 المناخ . 

هناك ست نطاقات مناخية في العالم : مداري ، جاف ، 
معتدل ، قاري ، قطبي و المرتفعات . وضمن كل نطاق هناك 
مؤشرات ألنواع اكثر تفصيلية ؟ واالن أنت جاهز إلنتاج خارطتك 
المناخية و طابقها مع الطقس ، واعتماد الخارطة المناخية كدليل ، 

طاقات المناخية . وقم بتضليل النطاقات أضف للخارطة صور للن
بما تراه مناسبا لها . فقد تستخدم اللون األزرق لألقاليم القطبية ، أو 
األحمر لألقاليم الصحراوية .  وارسم على الخارطة خطوط العرض 
 ، وحاول تأشير العالقة بين النطاقات المناخية و خطوط العرض . 

هذا ، خذالل عذام ، وهذل فكر بالطقس فذي المنطقذة التذي أنذت في
هنذذاك ميذذل الن يكذذون الطقذذس مريحذذا طذذوال العذذام أم هنذذاك تطرفذذات 
حارة وباردة ؟ الكثير من المطر أو الثلج أم القليل ؟ واسذأل اآلخذرين 
عن الطقس في مدن أخرى بعيدة . ولماذا تعتقد بان الطقس مختلف 
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فذي هناك ؟ وهل إن أحد المكانين في الشمال والثاني فذي الجنذوب ؟ 
المرتفعذذذذات ؟ قريذذذذب مذذذذن مسذذذذطح مذذذذائي ؟ ارسذذذذم صذذذذورتين لنفسذذذذك ، 
واحذذذدة حيذذذث أنذذذت اآلن والثانيذذذة كيذذذف سذذذتكون إذا كنذذذت فذذذي المكذذذان 
اآلخذذر . وهذذل هنذذاك حيوانذذات تعذذيش حيذذث توجذذد حاليذذا وال تسذذتطيع 
 العيش في المكان اآلخر ؟ أضف صور للحيوانات المحلية للرسم .

مدن أخرى ولمدة اكتب أحوال الطقس حيث أنت و خمس 
أسبوع ، والمدن يمكن أن تكون : القاهرة في مصر ، نوم في أال 

سكا ، سدني في استراليا ، موسكو في روسيا و ميناوس في 
 البرازيل. 

وعلى خارطة العالم حدد مواقع هذه المدن ، وأيها تسذتلم األقذل 
في في التساقط وأيها األكثر ؟ وأيها بأعلى معدل يومي للحرارة وأيها 

األدنذذى ؟ وحذذدد نطذذاق المنذذاخ لكذذل موقذذع . كيذذف منذذاخ مذذدينتك اثذذر 
على حياتك ؟ هذل اثذر علذى كيفيذة تمضذيتك للوقذت ، داخذل المبذاني  

 ؟ األعمال التي يعتاش عليها الناس و خارجها مثال ؟  هل اثر على

لآلبذذذاء ، عنذذذدما تسذذذافر تحذذذدث مذذذع أبنائذذذك عذذذن منذذذاخ وطقذذذس 
معهذذذم لمذذذاذا بعذذذض األمذذذاكن مفضذذذلة المواقذذذع التذذذي زرتهذذذا . ونذذذاقش 

لعطذذذذل الصذذذذيف أو للشذذذذتاء .هذذذذل اتخذذذذذت قذذذذرارا لزيذذذذارة مكذذذذان بسذذذذبب 
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؟ تحدث معهم عن كيذف يذؤثر المنذاخ علذى حياتذك و عملذك . مناخه
اكتشذذذف المعطيذذذات اإليجابيذذذة للمنذذذاخ والطقذذذس إضذذذافة إلذذذى الكذذذوارث 
وحذذذذاالت غيذذذذر المريحذذذذة لإلنسذذذذان . وتنذذذذوع المنذذذذاخ يذذذذؤدي إلذذذذى تنذذذذوع 

ي وهذذذا مهذذم الن الطقذذس ال يذذؤثر علذذى اإلنسذذان فقذذط . فمذذثال ، حيذذات
فذذي بعذذض األوقذذذات مذذن السذذذنة يكذذون المطذذر ضذذذروريا ولذذيس مؤذيذذذا 

 وحتى لو كان موسم رياضي .

 نشاط االستكشاف في كل يوم
. غبة قوية نحو اكتشاف ما يحيط بنذا: نحن البشر لدينا ر  8المعيار 

ضذذذذارات جديذذذذدة . وعنذذذذدما فالمستكشذذذذفون األوائذذذذل اكتشذذذذفوا أراض وح
إلنسذذذذذذذذان الكتشذذذذذذذذاف البحذذذذذذذذار اكتشذذذذذذذذفت معظذذذذذذذذم األراضذذذذذذذذي توجذذذذذذذذه ا

. واالن العلمذذاء منشذذغلون الكتشذذاف الفضذذاء . وقذذد يبذذدو والمحيطذذات
أن كذذل شذذيء قذذد تذذم كشذذفه ومعرفتذذه ، ولكذذن فذذي الواقذذع مذذا زال هنذذاك 
الكثير لم يكتشف بعد . فالعلماء يوميا يكتشفون مخلوقات جديدة في 

ثذذل الغابذذات المطيذذرة ، أعمذذاق المحيطذذات ، وأيضذذا فذذي قلذذب أمذذاكن م
 المناطق الحضرية .

ال أحد يعلم ماذا يمكن أن تجد في المحلة التي تسكنها . وفذي 
الحقيقذذذذة كذذذذم تعذذذذرف فعذذذذال عذذذذن المحلذذذذة ؟ فأنذذذذت تمذذذذر عبذذذذر الطذذذذرق 
والشذذوارع نفسذذها يوميذذا ، وقذذد تعذذرف الذذبعض مذذن جيرانذذك، وبالتأكيذذد 

بعذض المعذالم األرضذية المحليذة . ورغذم هذذا  فأنت قادر علذى تمييذز
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فمذذذذن المحتمذذذذل أن يكذذذذون هنذذذذاك الكثيذذذذر الذذذذذي تجهلذذذذه عذذذذن النذذذذاس ، 
 األماكن ، الحيوانات و النباتات التي تشترك معك في المجال . 

ي التعنذذي الكتشذذاف البيئذذة وافضذذل طريقذذة لمعرفذذة المزيذذد هذذي فذذ
تسذذاعدك  . وأول شذذيء يجذب أن تفكذذر فيذه هذذي األدوات التذيالمحليذة

في اكتشاف مختلف معطيات محلتذك . فكذر فذي مذا يمكذن اسذتعماله 
الكتشذذذاف النباتذذذات ، الحيوانذذذات و غيرهذذذا مذذذن المعطيذذذات الطبيعيذذذة 
الموجذذذودة فذذذي وحذذذول المحلذذذة التذذذي تسذذذكن فيهذذذا . ومذذذن األدوات قذذذد 
تحتاجها : منظار ، عدسة مكبرة ، أدوات تسذتخدم فذي الحذدائق مثذل 

ة التربذذذذذة ، شذذذذذريط قيذذذذذاس، كذذذذذاميرا ، أكيذذذذذاس الخرباشذذذذذة ، أداة تسذذذذذوي
بالسذتيكية ، دفتذر تسذجيل مالحظذذات و أقذالم. ومذن الضذروري لذذبس 
أحذية مريحة تساعد على المشي لمسافات في مسذالك غيذر معبذدة . 
ويمكن وضذع جميذع هذذه األدوات فذي حقيبذة بالسذتيكية أو أي شذيء 

 يحفظها .

دامها للغذذرض وبعذد تذذوفير أدوات االستكشذذاف ، البذد مذذن اسذذتخ
الذي جمعت له . ضع قائمذة باألشذياء واألمذاكن التذي تريذد اكتشذافها 
أو التعرف عليها عن قرب )نباتات ، حيوانات ، أنذاس ، أمذاكن ، و 
منتجذات(  . وضذذع هذذذه القائمذة فذذي لوحذذة إعالنذات الصذذف . وتذذذكر 
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أن ما يقودك هو فضولك العلمي ، واالهم أن يكون في ذلك متعة و 
عذذذد تسذذذجيل األشذذذياء المطلذذذوب اكتشذذذافها ، مذذذن الضذذذروري مذذذرح . وب

ترتيبها حسب الوقت والزمن المناسب للقيام بالواجب ، و تأشير ذلك 
فذذذي االجنذذذدة الخاصذذذة بذذذك أو بالصذذذف . ومذذذن المهذذذم اختيذذذار األيذذذام 
المناسذذبة فبعضذذها تأخذذذ وقتذذا طذذويال ولهذذذا فذذان عطلذذة نهايذذة األسذذبوع 

وتذذذذكر أن يكذذذون يذذذوم مذذذيالدك  هذذذي المناسذذذبة أو العطذذذل الرسذذذمية .
مناسبة الكتشاف جديد . ومن الضذروري أن يذتم ذلذك بموافقذة أوليذاء 

 األمور و أن ال يكون التلميذ لوحده   

وبالقيذذذذام بمثذذذذل هذذذذذه النشذذذذاطات ، قذذذذارن مذذذذا توصذذذذلت إليذذذذه فذذذذي 
منطقذذذة سذذذكنك و المنذذذاطق التذذذي تذذذم اكتشذذذافها . وسذذذجل ردود فعلذذذك 

اكتب مقال عن ما يعتقذده النذاس حذول واسأل اآلخرين عن آرائهم . و 
انقراض بعض الحيوانات والنباتات . وهل يقع اللذوم علذى اإلنسذان ؟  
مذذذذذاذا يمكذذذذذن أن ومذذذذذاذا يجذذذذذب أن نعمذذذذذل للحيلولذذذذذة دون المزيذذذذذد مذذذذذن 

 االنقراض للمخلوقات . وهل الجميع متفقون حول اإلجابات . 

شاف وان وبالنسبة للوالدين فعليهم مشاركة أبناؤهم بعملية االكت
يكونوا في آمان عند القيام بذلك . والطلب منهم تنظيف األيدي بعد 
كل ممارسة اكتشافية . وعند السفر بالسيارة يطلب منهم االنتباه إلى 
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ابرز المعالم على اليمن و اليسار ، وعند )الضياع( يطلب منهم 
تذكر المعالم األرضية التي مروا بها ليساعدهم ذلك عند العودة إلى 

لمنزل . وساعد أبناءك من خالل سؤال الضيوف  حول األماكن ا
المفضلة للعب اآلمن و لالكتشاف . ويمكن إضافة صور أو رسوم 

 إلى الخرائط .

 نشاط عالم التوابل
: المهمة هي رسم خارطة توضح مواطن التوابل  16المعيار 

واألعشاب التي تضاف إلى األطباق لتعطيها نكهة و مذاق . 
و األعشاب يمكن أن تكون مسافرين موسميين فكل نوع قد فالتوابل 

يكون مشهورا به بلد ، فأوراق الغار من تركيا  ، و الدارسين من 
سيريالنكا ، والقرنفل من مدغشقر ، و بذور الخشخاش من 
األراضي المنخفضة ، وهكذا . وجرب طعامك المفضل وفكر في 

 خدم معه . مكوناته و مصادره ، وأنواع التوابل التي تست
اعتمذذذذذد خارطذذذذذة سياسذذذذذية ، وأخذذذذذرى صذذذذذماء ، والصذذذذذق عليهذذذذذا 
األعشذذذذذذاب حسذذذذذذب مصذذذذذذذادرها . واعذذذذذذرض خارطتذذذذذذذك علذذذذذذى األهذذذذذذذل 
واألصذذدقاء . ويمكذذذن اخذذذذ األقطذذذار المنتجذذة كعينذذذات للدراسذذذة وجمذذذع 
معلومات عنها . وفكر في رحلة خيالية لها . وما هي األطعمة التي 

لذذذذدين المشذذذذاركة مذذذذن خذذذذالل يأكلهذذذذا سذذذذكان تلذذذذك البلذذذذدان ؟ وعلذذذذى الوا
مناقشذذذذة أبنذذذذاءهم : هذذذذل التوابذذذذل التذذذذي تسذذذذتخدم مذذذذن عذذذذدد قليذذذذل مذذذذن 
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األقطذار أم عذذدد كبيذذر ؟ ومذذا هذذي أنذذواع المنذذاخ فيهذذا ؟ كذذم هذذي قريبذذة 
مذذذن خذذذط االسذذذتواء ؟ وهذذذل بإمكذذذانكم  إنتاجهذذذا ؟ ولمذذذاذا ؟ ومذذذا هذذذي 
المنتجات األخرى التي ترد من األقطار التذي تصذدر التوابذل ؟ كيذف 

 كون الحياة في تلك البلدان ؟  ت

 نشاط جغرافية األجيال

: المطلذذوب كتابذذة دليذذل جغرافذذي ألفذذراد العائلذذة واألهذذل  17المعيذذار 
واألصذذذذدقاء ، أيذذذذن عاشذذذذوا ، وأي األمذذذذاكن يحبوهذذذذا . وقذذذذد ال تكذذذذون 
تعذذرف هذذذه المعلومذذات حتذذى تبذذدأ بالسذذؤال عنهذذا ، فأنذذت تنمذذو وتكبذذر 

عائلتذك ، والذديك ، اخوتذك وأخواتذك  في مكتبة معرفة جغرافيذة ، هذي
، خاالتذذك و أخوالذذك وعماتذذك وأعمامذذك وأبنذذاءهم حيذذث مذذن المحتمذذل 
أن يكونوا في أماكن مختلفة . ومن عاش فذي مكذان لفتذرة مذن الذزمن 
فقذذد شذذهد تغيذذرات فذذي ذلذذك المكذذان ، معماريذذة ، سياسذذية ، اقتصذذادية 

العذذالم عبذذر الذذزمن . وجمذذع قصذذص أفذذراد أسذذرتك تعطيذذك نظذذرة علذذى 
الذي تعيش فيه. اجمع معلومات عن اكبر عدد من األهذل واألقذارب 
و دعم يخبروك عن األماكن التي هم فيها والتي يعرفوها . وبإمكانك 
كتابة اإلجابة أو تسجيلها على شريط مسموع أو مرأي . ولمساعدتك 

 -إليك بعض األسئلة األساسية :
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 صلت فيه ؟مكان الوالدة ؟ وما هي  التغيرات التي ح -

 أين ترعرت ؟ وما هي  التغيرات التي حصلت فيه ؟ -

 أين تعيش حاليا ؟  وكيف تغير المكان ؟ -

 أي األماكن عشت فيه اكثر من غيره ؟ وكيف تغير ؟ -

أي األماكن تعده وطنا لك ؟ )تحس باالنتماء والحنين إليه(  -
 وكيف تغير ؟

؟ و إنسان  عندما كنت طفال ، ما هي أطول مسافة سافرتها -
 بال  ؟ 

 ما هو المكان األكثر جاذبية زرته ؟ ولماذا ؟  -

 -نماذج من بعض أسئلة التالميذ :

 ما هي األلعاب التي كنت تلعبها عندما كنت صغيرا ؟  -

 ما هو نوع الوقود الذي كنتم تستخدموه في بيتكم ؟  -

 هل كانت عندكم فرقة إنشاد ؟ -

 هل لديك عمل خارج المنزل ؟ -

 كيف كانت المدرسة عندكم ؟ -
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 ما هو التجديد األكثر تأثيرا في حياتك ؟ -

 من هم األكثر تأثيرا عليك ؟ -

 ما نوع الموسيقى التي تسمعها ؟  -

وعنذذد القيذذام بالمقابلذذة يمكذذن أن تطلذذب توثيذذق بعذذض الذذذكريات 
لتضاف إلى كتابك ، مثل رسائل ، صور، بطاقات بريدية ، مقذاالت 

جالت ، تقارير وغيرها . وقد تحصل علذى نسذخ صحفية ، مقاالت م
مصذذذورة لهذذذا ولذذذيس األصذذذلية ، ويمكذذذن رسذذذم خارطذذذة توزيذذذع جغرافذذذي 
لالماكن التي يعيش فيها األهل واألقارب . وقد تحول هذا إلى كتيب 
، ملصذق جذداري )بوسذتر( ، أو حتذذى موقذع فذي االنترنيذت . اعذذرض 

 يد . ذلك على اهلك واحتفظ به في مكان آمن للجيل الجد

، كيذذذف  2025تصذذذور أن أحذذذدا عثذذذر علذذذى كتابذذذك هذذذذا عذذذام 
سذذيتعامل معذذه ؟ وتصذذور مذذاذا سذذيكتب هذذو ؟ وكيذذف سذذتتغير الحيذذاة 
آنذذذذاك ؟  مذذذاذا تتوقذذذع أن تكذذذون الحيذذذاة عنذذذدما تحتفذذذل بعيذذذد مذذذيالدك 

( ؟ ضذذع كذذل مذذا توقعتذذه فذذي ظذذرف و احفظذذه 75( ؟ )50( ؟ )25)
إن شذذذذاء هللا .  فذذذذي مكذذذذان آمذذذذن وافتحذذذذه عنذذذذدما تصذذذذل ذلذذذذك العمذذذذر

وبالنسبة لآلباء فعليهم مساعدة أبناءهم خاصة الصذغار و الخجذولين 
إلنجذذذاز هذذذذه المهمذذذة . وعنذذذدما ال يكذذذون لذذذديك أقذذذارب بأعمذذذار اكبذذذر 
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منك فيمكن أن تضيف الجيران . وقد تضذيف معلومذات عذن التذاريخ 
 الطبي ألفراد العائلة ألنها تشكل مصدرا مهما .

 نشاطات منوعة  2.2.2
خدم المطبذذق طريقذذة البوسذذترات الجداريذذة مذذن خذذالل تقسذذيم يسذذت -1

كذذذل فصذذذل فذذذي الكتذذذاب الذذذى بوسذذذتر جذذذداري مذذذدعوم بذذذالخرائط 
والصذذذور وبشذذذكل ملخذذذص لكذذذل موضذذذوع مذذذن مواضذذذيع الفصذذذل 
بحيذذذث يغطذذذي مضذذذمون الفصذذذل مذذذن خذذذالل هذذذذا البوسذذذتر مذذذن 
خذذالل تقسذذذيم  الصذذذف الدراسذذذي الذذذى مجذذذا ميذذذع كذذذأن تكذذذون كذذذل 

طلبذذذة كذذذل مجموعذذذة تعنذذذى بفصذذذل  مجموعذذذة مكونذذذة مذذذن خمسذذذة
معذذين يشذذتركون بذذه علذذى ان يسذذاعد المطبذذق الطلبذذة فذذي إنجذذاز 
مثذذذذل هذذذذذه األعمذذذذال لكذذذذي يخلذذذذق رابذذذذط قويذذذذة بذذذذين الطلبذذذذة وهذذذذذا 
يساعدهم علذى اسذتيعاب المذادة بشذكل كبيذر إضذافة الذى تكذوين 
ذاكذذذرة يمكذذذن اسذذذترجاعها بسذذذهولة خذذذالل االمتحذذذان مذذذن خذذذالل 

 زه الطالب والمادة التي درسها . الربط بين العمل الذي أنج
يحث المطبق الطلبة على تخصيص دفتر رسم لكي يعلمهم   -2

كيفية رسم الخراط من خالل الطرق التي تعلمها خالل فترة 
 دراسته الجامعية .

                                                           
  ا تعلمه من مواد جغرافية و تربوية على المطبق هو طالب الجغرافيا في السنة الرابعة عندما يقوم بتطبيق م

 طلبة المدارس المتوسطة والثانوية . وما يصح هنا على المطبق يكون لزاما على المعلم او المدرس .
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استخدام المطبق بعض الصور والخرائط واألشكال خصوصا  -3
ث المجسمة منها خالل تدريسه للمادة إذا تطلب األمر حي
 تكون األشكال نقطة استرجاع لذاكرته خالل االمتحان . 

خلق جو تنافسي بين الطالب من خالل تكوين أسئلة وأجوبة  -4
تخص المادة وتكون الجائزة على سبيل المثال درجة تضاف 

 على التحضير اليومي . 

عرض بعض الصور أو األفالم الجغرافية التي تدعم المادة  -5
 الطلبة.  المدرسية وتنشط أذهان

يمكن أيضا خلق جو تنافسي بين الطلبة عندما يطلب المطبق  -6
 من الطلبة تعيين مواقع جغرافية معينة تخص المادة الدراسية  

يمكن جعل الخارطة كامتحان يومي أو فرع من االمتحان  -7
طلب تحديد بعض الشهري من خالل توزيع خرائط صماء وي

 . المواقع الجغرافية

ض األشذذكال أو الخذذرائط الجغرافيذذة التذذي تحذذوي علذذى توزيذذع بعذذ -8
موضذذوع معذذين مثذذل الزراعذذة فذذي محافظذذات القطذذر ويطلذذب مذذن 
الطالب التمعن في مثل هذه الخرائط ويوضح ما يراه علذى مثذل 
هذذذذه الخذذذرائط  مذذذن زيذذذادة المحصذذذول فذذذي مكذذذان ونقصذذذانه فذذذي 
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مكان آخر على سبيل المثال هذا يسذاعد الطالذب فذي المسذتقبل 
 إنماء إمكانية التفسير للظواهر التي يراها. على 

عمل معرض جغرافي حتى وان كان صغيرا بحيث يحذوي علذى  -9
اكثذذر التطذذورات الجغرافيذذة فذذي العذذالم للعديذذد مذذن المواضذذيع هذذذا 
يساعد على كسر الطوق الذي يعيش فيه الطالب ضمن منهاج 
 واحد ومتكرر خالي من التحديث ومواكبة التطور الذي يمذر بذه

 العالم.

إثذذارة حلقذذة نقاشذذية جغرافيذذة مصذذغرة مذذن خذذالل طذذرح موضذذوع  -10
جغرافذذي صذذغير ويتذذرك للطلبذذة توسذذيع هذذذا النقذذاش ليتبذذين مذذدى 
إمكانيذذذة الطلبذذذة فذذذي المذذذادة الجغرافيذذذة كمذذذا يسذذذاعد علذذذى تبذذذادل 

 األفكار والمعلومات ما بين الطلبة . 
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 الفصل الرابع والثالثون 
 حث العلميتشخيص علة الب

 مقدمة - 1

ينظر للبحث العلمي كوسيلة ناجعة لدراسة المشاكل قصد إيجاد  
الحلول لها ، ولكن ومع مرور السنين واأليام ، وكثرة عدد 
)المفترض أنهم( عاملين في ميدانه أصبح البحث العلمي مشكلة 
بحد ذاته . لماذا وكيف ؟ هذه األسئلة وغيرها أحاول استخالص 

في ضوء تجربتي المتواضعة ومعرفتي البسيطة  اإلجابة عنها
بالبحث العلمي ومنهجيته .  ولدراسة هذه المشكلة اتبع سياقات 
البحث العلمي المعتمدة عند دراسة مشكلة ، فلعل الداء فيه الدواء 

 كما قال الشاعر ؟

 -األسئلة التي يحاول هذا المقال أن يجيب عنها ، هي :  

 ذاته ؟ هل البحث العلمي مشكلة بحد -
 ما حجم هذه المشكلة ؟ -
 ما هي أسبابها ؟ -
 كيف يمكن معالجتها ؟ -
 كيف يمكن تالفي حدوثها مجددا ؟ )الوقاية خير من العالج( -
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 علة البحث العلمي – 2

،  Analogيمكن أن نعتمد طريقة التناظر في التحليل 
فالمشكلة مثل المرض ، ولكل مرض أعراضه ، و األعراض ال 

فحسب بل تحدد المرحلة التي وصل إليها . تؤشر وجود المرض 
فارتفاع حرارة الجسم مشتركة بين معظم إن لم يكن جميع األمراض 
، ولكن درجتها و ما يصاحبها من صداع وقشعريرة و غثيان 
ومضاعفات أخرى يحددان نوع المرض و درجته . فما هي مؤشرات 

حلة )مرض( عفوا مشكلة البحث العلمي ؟ والى أي حد تؤشر المر 
 التي وصلتها هذه العلة ؟

 العلة ، \أعراض المشكلة  (1)
جهل الكثيرين بالمقصود بالبحث العلمي ، الجامعيون على وجه  -

 الخصوص .
عد الكثيرون كتابة بحث علمي معضلة تحتاج إلى جهود استثنائية  -

في النسخ و المسخ و النقل و التنضيد ، ولكنها أمر ال مفر منه 
)علمية( أعلى  وتعديل الراتب ، والحصول ألغراض الترقية لمرتبة 

 على المناصب واالمتيازات )إن أمكن ذلك( . 
النشر )العلمي( في األغلب خليط غير متجانس )مجالت الكليات(  -

، ال يطلبه إال القلة القليلة ، وألغراض شخصية في أكثر األحيان . 
 لذا النشر العلمي محدد المقاصد لدرجة مقرفة .
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حث العلمي )الباحثين في الوحدات والمراكز البحثية( المتفرغون للب -
هم في األعم واحد من اثنين : إما مغرم بالبحث العلمي و ممتهنه ، 

 أو من لم يجد مقعدا له في قسم علمي )تدريسي(.
البحث العلمي مثل الماء : ال طعم وال رائحة وال لون له ، وعندما  -

فقد قيمته . هذه حال يترك بين ثنايا )مجالت الكليات( يتأسن وي
نسبة غير قليلة من كتابات الزمن الراهن التي تسمى أبحاثا علمية 

 تجاوزا .
 لذة العمل الجماعي في النشاط البحثي مفقودة تقريبا .  -
وكذلك غياب متعة الحوار الفكري في اللقاءات والنشاطات )العلمية(  -

 )مؤتمرات و ندوات( التي أضحت إعالمية بدرجة كبيرة . 

ي ضوء هذه األعراض يبدو أن المشكلة كبيرة الحجم )أفقيا ف
وعموديا( ، وأنها قد وصلت إلى مستوى يمكن عدها مرضا مزمنا 
تتطلب معالجتها وقتا وجهدا استثنائيا ، وصبرا . والسؤال الذي يرد 
على الخاطر : كيف يداوي طبيب مزكوم مرضاه المصابين بهذا 

قليلة منهم، فاقدي للركيزة  المرض ؟ فالجامعيون  ، نسبة غير
المنهجية للبحث العلمي ، وهم المعنيون مهنيا )على  –العلمية 

األقل( بالبحث العلمي ويقومون بتدريب طلبتهم عليه ! )من خالل 
دراسة نظرية صرفة( !!! نتج عن هذا نقص كبير في التأهيل 

م المهني للخريجين سواء من المرحلة الجامعية األولية أ –العلمي 
نقص في بأنها :  تشخيص العلةالعليا . استنادا على ذلك ، يمكن 
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لخريجي الجامعات )حملة الشهادة العلمية  المهني –التأهيل العلمي 
التي يفترض أنهم مؤهلون للقيام بأبحاث معمقة في تخصصاتهم 

 العلمية( . 

 العلة ، \أسباب المشكلة  (2)

 -يمكن تلخيص األسباب بالنقاط أدناه : 

 ثقافة البحث العلمي .غياب  -
 غياب النظرة الموضوعية لعناصر البحث العلمي . -
الممارسة المخطوءة للبحث العلمي والتركيز على شكلياته دون  -

 محتواه و الهدف منه .
 ضعف المردود )المادي والمعنوي( للبحث العلمي . -
 ضعف مؤسسات البحث العلمي )ماديا ومعنويا( . -

 تحليل األسباب - 3

 حث العلمي ،ثقافة الب -1

لنتفق جدال ، أن الفرق بين المتعلم والمثقف هو فرق نوعي وليس  
كمي )مقدار المعرفة( ، وأن المثقف قد استوعب ما تعلم و استفاد 
منه في فهم ما يجري وما يحيط به . يعني هذا  أيضا ، انه قد ربط 
 فكريا و عمليا بين النظرية والتطبيق ، بين ما تعلمه وما يحتاجه في
حياته اليومية ، فمعرفته لألشياء ليس ترفا وال بطرا ولكن ممارسة 
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حياتية . فالمثقف مدرك لما يقوله وما يقوم به من أعمال  –عملية 
 وسلوكيات، و نظرته لألشياء موضوعية . 

ولنتفق أيضا ، أن زيادة كمية المعرفة  عند شخص ما ال 
امل وفقه هذه تعني تحقق )العلم( عنده ، ولكن المنهج الذي تع

المعرفة هو الذي قد ينقلها إلى مصاف العلم . وذلك ألن العلم 
منهج تتطور المعرفة بواسطته ، وبدون المنهج )فكر و عمل( ، 
تبقى المعرفة محدودة الفائدة والقيمة . كما أن هناك فرقا كبيرا بين 
تساعها  وبين تطورها وتبلورها. النمو كمي و التطور  نمو المعرفة وا 

وعي والتبلور قمة النضج والوضوح ، وأن العلم نوعي بطبيعته و ن
المعرفة من حالة الكم إلى حالة  \جوهره ، وهو الذي ينقل التعلم 

 النوع لينتج شيئا جديدا . 

ببقاء التعلم ضمن إطار المعرفة  )الكم( ، غاب العلم )النوع( 
لمي ، وبغياب العلم انحسر المنهج وانزوى )ولم يبق للبحث الع

مكان( وبقيت الهوة كبيرة بين )المتعلم( و )العالم( . وما البحث 
تطبيقي في التعامل مع المعرفة  –العلمي إال اعتماد منهج فكري 

)البيانات على سبيل المثال(  للخروج بنتائج تصب في العلم و 
تغذيه . فبغياب العلم غابت الثقافة البحثية ، وفقدت لذة اكتشاف 

 قفت ساعة الزمن )التخلف العلمي( .المعلومة ، وتو 

ولنتساءل ، وعلى سبيل المثال ال الحصر ، حامل الشهادة  
الجامعية في الجغرافيا ، متعلم جغرافيا أم مثقف جغرافيا ؟ إلى أية 
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درجة قد استوعب العالقة بين عناصر البيئة الطبيعية و البيئة 
يعيش فيها ؟ هل البشرية؟ هل بإمكانه أن يفسر جغرافيا البيئة التي 

بإمكانه أن يتقصى أسباب ظاهرة أو مشكلة ما في بيئته المحلية ؟ 
هل أدرك أن البحث هو وسيلة للتعلم ؟ وأنه أرقى أنواع التعلم الذاتي 
!! وأنه وسيلة من وسائل تطور العلم و ارتقاءه ؟ هل إكتسب علم 
أم معرفة ؟ هل مارس )منهج العلم( في ما تعلمه واكتسبه من 

نقص في الثقافة ، كما أرى ، تعود إلى  فالعلةرفة جغرافية ؟ مع
 .  البحثية

 النظرة الموضوعية لعناصر البحث العلمي ، - 2

البحث العلمي ، أرقى أنواع التفكير الهادف كشف مكنون أو سبر  
أغوار أو التحقق من شيء ما . وللبحث العلمي منظومته الخاصة 

لتعطي النتيجة المرجوة من  به ، التي تعمل عناصرها مع بعض
التقصي. ومن المؤلم إن المواد الدراسية التي تشكل عناصر البحث 
العلمي وركيزته تدرس بطريقة ال توحي بتكاملها ، وال حتى صلتها 

 بالتخصص العلمي . 

باعتماد طريقة التناظر المشار إليها سابقا ، سنعتمد )اإلنسان(  
نسان رأس يفكر به  و رقبة كنظير لمنظومة البحث العلمي . لإل

تسند الرأس و تسهل حركته يمنة ويسارا ، وللجسم عمود فقري يربط 
أجزاءه و يعطي الجسم شكله و شخصيته ، ولإلنسان يدين يجمع 
بهما األشياء و يحملها ، وله رجلين ينتقل بواسطتهما إلى حيث 
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. وأن أي خلل في أي عضو من هذه األعضاء ينعكس على يريد
م بأكمله ال من حيث الشكل فحسب بل من حيث األداء و الجس

التنافس مع اآلخرين في انجاز المهام و الوصول إلى الهدف 
 المنشود . 

في البحث العلمي ، يقع استيعاب فلسفة االختصاص و نظرياته   
مقام الرأس )الفكر( عند اإلنسان، فبدون منظور فكري ، و رؤية 

عمل أداء حرفي وتقليد أعمى لما يقوم فلسفية لموضوع البحث يبقى ال
به اآلخرون . )جندي ضمن مسيرة آالف الجنود يجهل حتى وجهته 
، ولكنه ينفذ تعليمات كي ال يتخلف عن المجموعة فيعاقب( . وما 
االهتمام باإلطار النظري في الرسائل واالطاريح الجامعية إال من 

الطبيعي وال هذا الجانب ، ومما يؤسف له أنها ال تأخذ وضعها 
دورها القيادي للبحث  بل في كثير من األحيان مجزوءة غير 
مترابطة . وعند سؤال الكثيرين من )الباحثين( عن المدرسة الفكرية 
التي ينتمون إليها  أو المنهج العلمي الذي يعتمدوه يبقى الجواب 

 -باهتا خجال . انه دليل على :

 لمهني( ،ضعف استيعاب االختصاص )نقص في التأهيل ا -
 ضعف األساس الفلسفي )نقص في التأهيل الفكري( ، -
عدم وضوح الهدف من القيام بالبحث نفسه )غياب االستراتج  -

 البحثي( ،
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العشوائية والعفوية في البحث العلمي ، نتيجة نقص في الخبرة  -
البحثية )حتى وان كان عدد األبحاث كبير إال أن تراكم الخبرة لم 

 ( . يؤدي إلى تطورها لتنضج

فإذا كان )الرأس( بحد ذاته يعاني من حالة عدم الوضوح 
والضبابية ، و ضعف )الوعي( بطبيعة الصلة بين اإلجراءات 
)واألبحاث( ، فكيف سيستقيم الجسم و يتحرك باتجاه معين 
باستمرارية و ثبات ؟  تبقى الحال هكذا حتى وان توفرت مستلزمات 

و منظور  ت تعتمد وفق رؤيةالبحث العلمي األخرى كاملة ، فاألدوا
و فلسفة لتنجز المطلوب منها . إنها ال تنجز بحثا بذاتها ، ولكنها 
تستخدم لتنفيذ إجراءات تحقق هدف بحثي ، والهدف واإلجراءات 
منوطة بالرأس و سالمته من )العلل( . إذن ، من هنا علينا أن نبدأ 

ظورة و غير بالعالج ، نقوي البصر ، والبصيرة لتتضح األشياء المن
 المنظورة أمام الباحث فيعرف طريقه جيدا ويسلكه بثقة وعزيمة . 

يرتكز الرأس على مجموعة من الفقرات العنقية التي تساعده 
في التحرك يمنة وشماال والى األعلى واألسفل لمشاهدة ما يجري 
حول الجسم . وما يصيب هذه الفقرات من تكلس و حت )سوفان( 

ر مباشرة في الرأس و تنعكس على مستوى و شد في العضالت تؤث
أداء الجسم بأكمله . إنها تحدد ما ينظر إليه الرأس ليعطي أوامره 
المناسبة ، وكلما كانت حركة الرأس مرنة و سهلة اتسعت دائرة 
 المعلومات وبهذا تكون الرؤية أكثر شمولية والقرارات موضوعية . 
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 Approachر تتمثل فقرات البحث العلمي العنقية بالمنظو 
الذي يحدد زاوية النظر للموضوع و كيفية التعامل معه . انه يبرز 
شخصية الباحث الفكرية ويعكس مالمحها و ثقافتها ، و المدى 
الذي يصل إليه الباحث في ما ينجزه من أعمال . و عدد هذه 
الفقرات ، و آلية عملها مرتبط بقدرة الباحث على استيعاب 

دراك عالق ة اختصاصه بالعلوم األخرى ذات الصلة اختصاصه ، وا 
بما ينظر إليه ويريد تقصيه ، و الجديد في العلم و تقنيات البحث 
العلمي . وتطور وظيفة هذه الفقرات  مرهون بالرأس وما يجول فيه 
من أفكار و آراء . ودرجة تماسها بالواقع واحتكاكها به هي التي 

تقوم بإنارة الدرب و  sparklingتؤدي إلى انبثاق )شرارات فكرية(  
تحث على التفاعل والتكامل . االثنين : الرأس و الفقرات العنقية 
يكمالن بعضهما البعض ، و يحددان هوية الباحث وشخصيته 

 . فكرية ومنهج عمله وسيرته المهنيةال

وما يحدد نوعية الكائن عموده الفقري ، والعمود الفقري لعلم 
)رسم ، قراءة ، تحديث ، تحليل ، الجغرافيا الخارطة و تقنياتها 

تفاعل( ، وقد قيل سابقا ))ما ال يرسم بخارطة ليس بجغرافيا(( . و 
بتطور تقنيات الحاسوب و قواعد البيانات و اعتمادهما الخارطة 
أساسا لخزن المعلومة واستردادها و معالجتها لم يبق علم الخرائط 

فية التي أعادت كما كان ، بل أضيفت إليه نظم المعلومات الجغرا
هيكلة البحث الجغرافي بالكامل وجعلته يسبر أغوارا جديدة . وكل 
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تقدم يحرزه علم الخرائط ينعكس مباشرة على علم الجغرافيا ، وكذلك 
نظم المعلومات الجغرافية . من هنا جاءت أهمية الخريطة و تقنياتها 

 )التقليدية و المعاصرة( في البحث الجغرافي . 

ل البحث الجغرافي في جميع خطواته ، بدء والخريطة دلي
الظاهرة ، جمع  \بتحديد منطقة الدراسة ، تأشير حجم المشكلة 

بياناتها مكانيا ، تحليل عالقاتها المكانية ، عرض نتائج التحليل 
و األهم من هذا ، أن الخارطة هي الهدف في الكثير من  بصريا

تحديد التوزيعات األبحاث الجغرافية لعرض : شخصية المكان ، 
المكانية ، تأشير األنماط المكانية ، تحليل األنماط المكانية ، رسم 
البدائل )السيناريوهات( المكانية ، و غيرها .  فمتى ما استقام 
العمود الفقري )الخارطة( وحسن استخدامه كان البحث الجغرافي 

 منتصب القامة مرفوع الرأس ، يشهده القاصي والداني . 

الجغرافيا ميدانها العالم الرحب ، فالبد لها من التنقل  وبما أن
بين أرجاء المعمورة لجمع المعلومات والبيانات و استكشاف 

طرأ عليه من تغيير أفقي و  المجهول ، واختبار المعلوم وما
. )األعضاء( التي تساعد الجسم على الحركة والتنقل هي عمودي

يتمثالن باالنتقال الحقيقي أو )الرجلين( ، و هما بالنسبة للجغرافيا 
االفتراضي إلى منطقة الدراسة والتجول فيها واستكشاف مكنوناتها 

 -وتقصي المطلوب عن طريق :

 الدراسة الميدانية ، والمسوحات اإلحصائية والبيانات الرسمية .  -
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 الصور الجوية والمرئيات الفضائية .  -
 بنوك وقواعد المعلومات .  -

خر ، فهي تكمل بعضها البعض ، وال يغني احدها عن اآل
وا همال أي منها يبقي البحث )أزور( في كثير من األحيان ما لم 

 يكن االزورار مقصودا لذاته .

بعد الجهود المضنية و المتتابعة منطقيا و عمليا ، من تحديد 
مشكلة الدراسة وصوال إلى التجوال في منطقة الدراسة قطفا لما يفيد 

ات البد من معالجة لما تم جمعه البحث من معلومات وبيان
تشكل   ingredient , stuffوالحصول عليه من ذخيرة و مواد  

)طبق( نتائج الدراسة . وعملية المعالجة عادة تتم )باليدين( بدنيا ، 
وبالتحليل الكمي و النوعي والمعالجة الرقمية والبصرية لكل ما تم 

  خدم الهدف الحصول عليه من مواد ذات صلة بموضوع البحث و ت
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نخلص من هذا ، أن البحث العلمي يتطلب التمكن من 
Mastering  : المجاالت اآلتية- 

 فلسفة العلم ومنهجه  -
 الفكر التخصصي ونظرياته -
 تقنيات جمع المعلومات والبيانات و تحليلها -
 رئي تقنيات الكتابة والعرض الم -

ولنتساءل ونكون صريحين مع أنفسنا عند اإلجابة ، هل 
؟ هل يدركون الصلة الحميمة خريجينا مؤهلين في هذه جميعها 

؟ )العالقة العضوية بين عناصر البحث العلمي و مفرداته( . بينها
كم هي نسبة الباحثين الجيدين الذين يحققون مستوى عال في كفاءة 

غياب النظرة ، تكمن جزئيا في العلة فاألداء في هذه المجاالت ؟ 
والتدريب عليها أثناء  العضوية التكاملية بين عناصر البحث العلمي

 الدراسة الجامعية . 

 ممارسة ألبحث العلمي ، - 3

البحث العلمي ثالثي األبعاد ، فكري بطبيعته ، منهجي بأسلوبه ،  
يرا و قصدي بمراميه . وبقدر عمق و مساحة الفكر يأتي الهدف )كب

واضحا و عميقا يصب في المعرفة العلمية ويغنيها ، والتكرار فيه 
مقصود لهدف محدد مسبقا( . وحيثما تكون قاعدة هذا المثلث 

 عريضة جاء الهدف بعيدا )في العمق( ، 
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و تطلب منهجا )طريقة فكرية تنظم العمل وصوال الى تحقيق 
 الهدف( منظما فاعال . 

كرة بسيطة )شرارة( ، ولكن التقصي في وقد يبدأ البحث العلمي بف 
ضوءها و ربطها بما يحيط بها )ما يجول في ذهن الباحث حينها( 
قد يوصل الى تغيير جذري في جوانب كثيرة )كما فعل سقوط 
التفاحة من الشجرة ، أو طوفان ماء حوض االستحمام ، مثال( .  

رة و فالمهم ليس )حجم( الفكرة بحد ذاته بل ما نجم عنها من إثا
 تغيير في منهجية التفكير و النظرة للموضوع قيد الدرس ونتائجه .  

وبما أن للبحث العلمي هدف ، وهو في الغالب استكشاف مكنون أو  
استجالء حال )هدف يرتبط بالمعرفة العلمية والخبرة المهنية بشكل 

. التي تلتقي عندها األبعاد األخرى مباشر( ، لذلك فانه يحدد النقطة 
د هذا الهدف مرتبط بدرجة التفاعل بين األبعاد الثالث وتكاملها وبع

، فكلما كانت درجة التفاعل عالية اتسعت مساحة )المثلث( التساع 
مساحة األبعاد ذاتها نتيجة ما يضاف إليها من معرفة وخبرة 
ومقاصد . والشكل في أدناه يوضح ذلك ، فالتغذية والتغذية 

وتعمق الصلة وتفاعل العناصر مع  االسترجاعية تؤديان إلى توسع
 بعضها البعض ، وبالتالي تجعل للبحث العلمي قيمة وأهمية . 

السؤال الذي يطرح ، ما هي نسبة )األبحاث( التي حققت العالقة  
الجدلية بين أبعاد البحث العلمي ؟  وباالبتعاد عن هذه الحالة 

ل نعد الفرضية )التي قد يعدها البعض مغرقة في المثالية( ، ه
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األبحاث غير متكاملة األبعاد ممارسات بحثية ناجحة ؟  ما هي 
معايير النجاح و الممارسات السليمة للبحث العلمي ؟ في ضوء ما 

المهني يعاني من مثالب ، أدت  –طرح سابقا ، فان التأهيل العلمي 
في محصلتها النهائية إلى اعتماد أهداف ال تؤدي إلى إضافات 

العلم ، وال تعمق الخبرة البحثية بما تجعل  علمية حقيقية لحقل
الباحث يرقى فكريا وليس )بلقبه العلمي( إلى مواقع أفضل . فهدف 
كتابة األبحاث ونشرها ليس خدمة للعلم بحد ذاته ، بل ألغراض 
شخصية صرفة .  وحتى الدراسات ذات الطابع التجاري )والسياسي 

ل( وتحقيق ما يصبو في كثير من األحيان( هدفها إرضاء )رب العم
إليه هو وليس الباحث أو التخصص العلمي . فهل نعد مثل هذه 

شيوع ، في أحد جوانبها ، فالعلة الممارسات  )أبحاثا علمية( ؟ 
 . الممارسات غير السليمة للبحث العلمي



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

713 
 

 

 نموذج العالقة بين أبعاد البحث العلمي

 

 

 

   

 

 

 

 

 لعلميالمردود )المادي والمعنوي( للبحث ا - 4

إن المردود المادي والمعنوي للبحث العلمي بالنسبة إلى 
)الباحث أو العلم أو المؤسسة( ليس قريب المدى ، لذلك يراه فاقدي 
البصيرة ضعيف المردود . فهم ال ينظرون إال إلى النتائج المباشرة  

الذاتية  ، وهنا تكمن العبرات وهنا المقتل .  فعندما  –الشخصية 
لعلمي مردود مادي يكون التسابق على أشده و تبدأ يكون للبحث ا

عملية االلتفاف على الضوابط وقواعد التقييم بكل الوسائل المتاحة . 

 

االساس 

 الفكري

المنهج 

 العلمي

 القصدية

 هدف البحث
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وعندما يكون المردود المادي ضعيفا يعزف الكثيرون عن البحث 
 العلمي . 

وال غرابة أن يموت العلماء الحقيقيون فقراء ، و يعتلي أعلى 
ألقاب )علمية( من غير العلماء وذلك ألن المناصب )العلمية( حملة 

مكان العلماء حيث يكون العلم وليس حيث تكون الوجاهة 
االجتماعية والسلطة والنفوذ . وتكون الحالة المثلى عندما يعتلي 
المواقع القيادية في المؤسسات العلمية و غيرها من يحترم العلم 

شرع )العلم( ويعتمده سبيال للتقدم و التطور ، والنقيض عندما ي
ليكون سيفا على الرقاب . فالعلم لخدمة الجميع وليس األهداف 
الشخصية . انه قصدي اجتماعي وليس قصدي شخصي بأهدافه 

 ومراميه . 

العلمية ، فان  –بتغليب المصالح الشخصية على االجتماعية 
التخصيص الرسمي للصرف على البحث العلمي في ما يعرف 

سواء في  Research & Developmentبالبحث والتطوير 
المؤسسات الجامعية أو غيرها قليل جدا . و الدول المتقدمة تتسابق 
في زيادة التخصيصات المالية لألبحاث العلمية وعدها مشاريع 
اقتصادية بعيدة المردود ، في وقت تتسابق مؤسسات الدول 
)النامية( في الصرف على )األثاث والمكاتب اإلدارية( والوجاهة 

جتماعية ألنها تحقق منافع شخصية وترضي الغرور الفردي . اال
الصرف على البحث العلمي هو استثمار يجني ثماره الجيل القادم ، 
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وبتتابع عملية الصرف وبرمجتها بشكل علمي تأتي التنمية 
المستدامة لكل مفاصل الحياة : االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

ادي والمعنوي للبحث العلمي تراكميا والحضارية . ويكون المردود الم
، ضعف البصيرة لمردودات  احد جوانبها فيفالعلة ، تصاعديا.  –

 .  البحث العلمي

 مؤسسات البحث العلمي ، - 5

 –نتيجة ضعف الثقافة البحثية ، و نقص في التأهيل العلمي  
المهني ، و اعتالء المناصب العليا َمذْن ال يعطي العلم حقه فقد 

ؤسسات البحث العلمي واهنة إن وجدت ، ومفقودة في كثير بقيت م
من األماكن . وال يقصد بمؤسسات البحث العلمي الجامعات وما 
تحتويه من أقسام علمية و وحدات ومراكز بحثية فحسب ، بل جميع 
المؤسسات الحكومية و الخاصة سواء أكانت إنتاجية أم خدمية فهي 

.  R&Dكز بحث وتطوير  مرا \جميعا بحاجة ماسة إلى وحدات 
 فالبحث العلمي ليس مرهونا بجهة معينة . 

وفي حال وجود وحدات أو مراكز بحثية في مؤسسات الدولة غير  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فان مالكها البحثي مقيد بمهام 
وظيفية و )محروم( من امتيازات ينتفع منها أقرانه من حملة 

جامعات القطر . ورغم المحاوالت التي جرت الشهادات العليا في 
سابقا لمعالجة هذا الخلل ، إال أنها انتحرت عند صخرة صلبة لم 
تستطع تجاوزها . ولننسى كليا القطاع الخاص في هذا الجانب ، 
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ن وجدت  فان كلمة ))بحث علمي(( غير واردة في قاموسه ، وا 
 فقط( . السريعة المردود  –فتعني )حساب الجدوى االقتصادية 

أما الجامعات ، فمن خالل فيض التوسع اإلقليمي في استحداث  
الجامعات ، والتسابق لفتح أقسام لم تتوفر فيها أبسط معايير 
االستحداث ، و تخريج حملة الشهادات لسد النقص ، فقد تكونت 
أقساما )تدريسية( تجهل صالحيات األقسام العلمية و واجباتها 

ها قانونا( . في نظر الكثيرين من المنصوص علي –)العلمية 
أعضاء ورؤساء األقسام المستحدثة )وحتى عمداء الكليات( هو 

فالعلة أن البحث العلمي هنا  ألغراض الترقية التدريس فقط ، 
وليس واجبا مهنيا . وهنا الطامة الكبرى ، وعلة   )الروتينية( فحسب

 العلل . 

يته ويسعى وفي حال وجود من يؤمن بالبحث العلمي وأهم 
الستحداث وحدة أو مركز بحثي فان الصعاب التي توضع في 
طريقة ال عد وال حصر لها . و عند االستحداث بموافقة وزارة 

هيئة البحث العلمي ، تبدأ مرحلة  –التعليم العالي والبحث العلمي 
أخرى من )الحصار( المالي و المعنوي )الرفد بالحاجة من باحثين 

لجامعات والكليات  ، و تعامل وكأنها وحدات و موظفين( من قبل ا
خدمية كما هي وحدة طرائق التدريس أو وحدة التعليم  –إدارية 

الستحداث وحدة بحثية او المستمر . بالمقابل ، هناك من يتسابق 



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

717 
 

مركز بحثي ألغراض )الوجاهة والحصول على منصب( وهذه علة 
 جديدة .  

ة تناضل إلصدار قانون الهيئة ما زالت هيئة البحث العلمي في الوزار  
، و وضع استراتيج وطني للبحث العلمي يقود العملية البحثية بما 
 يحقق نهضة علمية متوازنة مع المستوى الراهن في العالم المتقدم ، 
و يحقق تنمية مستدامة إلرث العراق العلمي والحضاري ويعيد له 

 مكانته بين الشعوب واألمم المتقدمة .

 وصفة للعالجمقترح  – 4 

بعد أن تم تأشير أعراض )العلة( ، و تحديد أماكن اإلصابة بها  
)أوجهها( ، وتحليل أولي )وجهة نظر شخصية( ألسبابها ، من 
الضروري طرح مقترحات لمعالجتها خشية أن تصل إلى مرحلة 
المرض العضال والداء المستعصي . علميا و وطنيا ، علينا أن 

 )بالمسكنات( والمهدئات )المؤقتة( .   نعالج األسباب وال نكتفي

 إعادة التأهيل العلمي والمهني ، (1
من مبدأ فاقد الشيء ال يعطيه ، ولكي يكون التأثير أوسع وأعمق ،  -

من الضروري إقامة دورات مكثفة لحاملة الشهادات الجامعية العليا 
ولجميع المستويات بدون استثناء ، سواء داخل القطر او خارجه في 

 -ين اآلتية :المياد
 فلسفة العلم ومنهجه ، -أ
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 استخدام التقنيات التعليمية الحديثة ، -ب
 استخدام التقنيات التحليلية الحديثة ، )كل حسب اختصاصه( -ت
 لغة اجنبية ، -ث
 الحاسوب واالنترنيت ، -ج
 الكتابة للنشر العلمي و الثقافي . -ح
توفير المستلزمات المادية والتجهيزات المطلوبة لإلفادة من الدورات  -

 المشار إليها آنفا في التدريس 
 و البحث العلمي .

التركيز على الجانب العملي و التطبيقي في تدريس المواد ، و  -
مطالبة طلبة الدراسة الجامعية األولية بتقارير و نشاطات علمية 

 تخصصية تكمل وتعمق المنهج الدراسي .
 نشر الثقافة البحثية وتعميمها ،  (2
تخصصية وتنشيطها داخل الحرم تشجيع الجمعيات العلمية ال -

الجامعي الستقطاب الطلبة المتميزين و حثهم إلكمال الدراسة ، 
 وزجهم في نشاطات القسم العلمي .

 تشجيع األقسام العلمية الستحداث مواقع لها على الشبكة العنكبوتية  -
 إقامة مؤتمرات علمية لطلبة القسم ، ثم الكلية فالجامعة . -
العلمية عن األقسام العلمية  –بات الثقافية إصدار النشرات والكتي -

 يشترك بها الطلبة .
اعتماد النشر الثقافي كأحد معايير التقييم للجامعيين )تدريسيين  -

 وباحثين( .
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 الربط العضوي لمنظومة البحث العلمي ، (3

إن تدريس مواد تشكل ركائز البحث العلمي وأسسه بصيغة 
يضاف إلى ذلك ، أن  نظرية مجزوءة عن بعضها يفقدها قيمتها .

مشروع بحث التخرج الذي يفترض انه تطبيق لها وتدريب عملي 
للجمع بينها لكتابة موضوع تخصصي ، يعامل بطريقة )محاضرات 

  -إضافية بدون تعب( . للمعالجة ، من الضروري :

أن توضع معايير لتقييم هذه المشاريع ، وتقييم الطالب وعمله  -
من لجنة  %50ل المشرف و سعي سنوي من قب %50مناصفة )

 المناقشة( . 
وان تشمل درجات كل من المشرف و اللجنة تفصيال يوحي باعتماد  -

وليس مادة منهج  –الطالب ما تعلمه في مواد )البحث العلمي 
 البحث لوحدها( وقام بتطبيقها في موضوع بحثه . 

علمي  –يفضل أن تكون مناقشة مشاريع التخرج ضمن موسم ثقافي  -
  للقسم .

 وان تنشر المواضيع في موقع القسم على الشبكة الدولية .  -
جامعات أخرى للمساهمة في كما يستحسن استضافة أساتذة من  -

 . التقييم
 الممارسة السليمة للبحث العلمي ، (4

بإعادة تأهيل المالكات التدريسية والبحثية  ، وفتح آفاق 
الشبكة توسيع المدارك والمعلومات عبر المكتبات االفتراضية و 
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الدولية ، من الجوهري إعادة النظر في أسس التقييم لألبحاث 
والنشاطات العلمية التي تمارس في الجامعات والمعاهد التابعة 
للوزارة .  وتأتي خطة القسم العلمية السنوية واستراتيجه البحثي 
الخماسي )خمس سنوات( كأداة للتقييم ، ومتابعة تطور حركة البحث 

على المستوى الشخصي و على مستوى القسم  العلمي ومسارها
 العلمي و المؤسسات البحثية األخرى في الجامعة والوزارة . 

من الضروري أن يتم تقييم البحث داخل القسم العلمي قبل 
  -عرضه للنشر ، ويتم ذلك من خالل :

 مناقشته في حلقة نقاشية داخل القسم ،  -
 عليه ، وتطبيق معايير معتمدة عالميا في التقييم  -
 وفي ضوء خطة القسم العلمية وحاجة المجتمع له ، -
 ومدى اغناءه للمعرفة والخبرة البحثية و الفكر التخصصي ،  -
 ومدى تقدمه وتميزه عن كتابات الباحث السابقة .  -
 تعزيز مردودات البحث العلمي ، (5

يبدع المرء عندما يحب عمله ويتفانى في ذلك ، وعندما 
. سعادة تثلج القلب وتنسيه كل شيء غمرهيصل إلى نتائج مقنعة ، ت

هذه حالة يحسها الباحث الحقيقي عندما يتقصى مشكلة عصية 
أتعبته وأرقت نومه وشغلته وقتا طويال . السعادة التي تغمره حينها 
قيمتها تفوق التصور وال تقدر بثمن ، وال يعيشها إال من كابد وصبر 

لبحث وليس المادة أو فظفر . كان هدفه النتيجة ، مشكلة موضوع ا
 المنصب أو كالم الناس . 
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هذا المردود كشهد ملكة النحل ، ال يتذوقه إال المغرم صبابة 
بالبحث العلمي ، المتفاني في سبيل )الحقيقة( . وحتى الباحث 
الجيد فانه ال يحس ذلك مع جميع أعماله ، ولكنه يتذوق الشهد كل 

هنا من البحث نفسه  مرة يصل فيها إلى نتيجة علمية . المردود
وليس من احد ، لذا فان تعزيزه يكون بتوفير مستلزماته ، وتسهيل 
الحصول على متطلباته للباحث . أي تقليل الجهد المادي والمعنوي 
للباحث . توفير أجواء بحثية )رومانسية العلم( و صومعته . أما من 

اتب فكر بالبحث العلمي كأداة للحصول على منفعة مادية )تعديل ر 
وأجور محاضرات(  أو منصب فان النتيجة عديمة الطعم واللون 
والرائحة . إنها تشبه أي شيء ، والبحث العلمي ال يعدو أن يكون 
كأي تقرير طلبه مرؤوسيه . مردوده كلمة الشكر و المكافأة 

 المصاحبة لها . وهذه هي الحالة األعم ، مع شديد األسف . 
بالحث على رفع المستوى ،  التعزيز هنا ، وللجميع ، يكون 

  -وتعميق جذور البحث العلمي من خالل:
 -الممارسات )التسابقية( مثل :  -
الباحث األول في االختصاص )على مستوى الجامعة وعلى مستوى  -أ

 الوزارة(
 الباحث األول في الجامعة -ب
 الباحث األول في الكلية -ت
 الباحث األول في القسم -ث
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التقييم وسياقاته ، فليس عدد  ومن الجوهري أن يعاد النظر في أسس -
األبحاث هو المعيار ، بل النوع و مكان النشر ، و درجة اإلفادة 

 منها وغيرها من معايير موضوعية . 
يجاد خط انطالق  - ومن أجل تنشيط حملة األلقاب العلمية جميعا ، وا 

موضوعي ، يمكن أن يكون هناك باحث أول لحملة لقب مدرس 
 درس ، وهكذا .مساعد ، باحث أول بلقب م

 ربط االيفادات )بجميع أنواعها( للخارج بنتائج المسابقات البحثية .  -
دعم األقسام العلمية والوحدات والمراكز البحثية التي تكون نتائجها  -

مميزة في المسابقات العلمية بتوفير ما تحتاجه وما تطلبه من 
 تجهيزات و مستلزمات بحثية . 

حثية في األقسام والكليات و دعم المختبرات التدريسية والب -
بتحويل مبالغ تجديد األثاث المكتبي إلى المؤسسات البحثية األخرى 

. كذا الحال مع األموال التي  توفير و تحديث التجهيزات المختبرية
 تصرف جزافا لتحديث سيارات المسئولين في الجامعات والوزارة .  

ة بالمنجز البحثي ربط ميزانية األقسام والكليات والمؤسسات البحثي -
للسنوات الثالث الماضية والنشاطات العلمية األخرى )ندوات ، 

 حلقات نقاشية ، مؤتمرات ، ... الخ( .
كمعيار رئيس في  Impact Factorاعتماد مستوى مكان النشر  -

 عملية التعضيد و الترقية .
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عادة هيكلتها (6  النهوض بمؤسسات البحث العلمي وا 
لعلمي هنا بالوحدات والمراكز وال يقصد بمؤسسات البحث ا

البحثية واألقسام العلمية التابعة  لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
لوحدها ، بل جميع مؤسسات البحث العلمي على مستوى الوزارات 
والمحافظات و المؤسسات اإلنتاجية والخدمية على حد سواء . 

مرافقه مع فالنهوض بالبلد ال يكون حقيقيا ما لم تنهض جميع 
 بعضها البعض معتمدة العلم سبيال لذلك . 

 الوحدات والمراكز البحثية ، (1)
عندما نتساءل عن ايجابيات فصل البحث العلمي عن التعليم 
العالي نجد السلبيات تفوقها ، وفي الواقع فان تقدم األمم جاء نتيجة 
رفع مستوى التعليم )الثانوي( إلى مستوى التعليم العالي من خالل 

تطلبات البحث والدراسة و ربط الجانب النظري بالعملي مع م
التطبيق . فلماذا ننساق وراء تدني الوضع التعليمي ومستوى الطلبة 
؟ المهم ، أرى أن االهتمام بالوحدات والمراكز البحثية خطوة جريئة 
و جبارة للنهوض بالتعليم العالي ، و بالبلد . وأعتقد أن ذلك يتم من 

 -خالل :
 قانون هيئة البحث العلمي . إقرار -أ
قراره  -ب  صياغة اإلستراتيج البحثي للهيئة و الجامعات والمعاهد وا 
 ربط الوحدات والمراكز البحثية إداريا بالجامعات وماليا بالهيئة  -ت
استكمال متطلبات الوحدات والمراكز البحثية من مالكات  -ث

 بحثية و موظفين وتجهيزات .
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 األقسام العلمية ، (2)

األقسام العلمية بواجباتها )العلمية( و ترتفع  ما لم تنهض
بمستوى تدريساتها إلى مستوى الجامعات العالمية ، فان وضع البلد 
العلمي والتنموي ومستقبله السياسي في وضع حرج جدا . ولكي 
تنهض األقسام العلمية عليها أن تعتمد الصالحيات المنصوص 

ضحة وصريحة و تفي عليها قانونا وتنفذها حرفيا . الصالحيات وا
( يوضح ما على 1بالغرض في الوقت الراهن على األقل . مرفق )

( 2القسم العلمي عمله للنهوض بنفسه من الحال الراهن . ومرفق )
العلمية .  –الصالحيات الممنوحة قانونا لتشكيالت الجامعة اإلدارية 

ض ( معايير مقترحة لتقييم األقسام العلمية وتحريكها للنهو 3مرفق )
 بواجباتها .

 ،الوحدات البحثية األخرى  (3)

ال تخلو مؤسسة إنتاجية كانت أم خدمية في الدول المتقدمة 
من وحدة مسئولة عن البحث والتطوير في مجال عمل تلك 
المؤسسة . و يرتبط تطور المؤسسة وتقدمها بنشاط تلك الوحدة و 
بنسبة ما يخصص لها من ميزانية المؤسسة . ولكل وحدة بحثية 

هام و واجبات منصوص عليها قانونا ، ولها صالحيات  تفوق ما م
لألقسام األخرى التابعة إلى المؤسسة نفسها . فهي القلب النابض 
بالحياة ، والتجديد والتحديث يمران عبرها . إنها )الداينمو( و العين 
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المبصرة بما قد ال يراه اآلخرون من مشاكل ومن آفاق مستقبلية . 
 -حافظة كوحدة إدارية ، أفترض )أقترح( اآلتي :وعلى مستوى الم

 مهام و واجبات الوحدة البحثية ،

القيام بدراسات و تقصيات تتعلق بأسلوب العمل و إجراءاته  -1
 وكيفية تسهيله على الموظف والمواطن .

 القيام بدراسات تتعلق بالخطط والبرامج المزمع تنفيذها . -2
االستشارية و تنظيم قاعدة معلومات تفصيلية بالمكاتب  -3

الشركات واألشخاص والمؤسسات العلمية التي قد تحتاج المحافظة 
 التعاون معهم أو اإلفادة من خبراتهم مستقبال .

القيام بدراسات للمشاريع المطلوب عرضها على الشركات  -4
 قصد التنفيذ .

تهيئة مستلزمات مكتبة ورقية والكترونية لكل ما يتعلق  -5
عي القرارات فيها من معلومات و بالمحافظة ، و ما يفيد صان

 تحديثها دوريا .

 المالك الوظيفي للوحدة البحثية ، 

 إداري ، (1
 باحثين على المالك الدائم ، (2
باحثين على المالك المؤقت )من مؤسسات أخرى للعمل لمدة يوم  (3

 أو يومين في األسبوع( ضمن عقود عمل نصف سنوية أو سنوية ،
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 -مل معين(  :على المالك المؤقت )عقد النجاز ع (4
باحثين من مؤسسات أخرى يقومون بمهام تكلفهم بها المحافظة دون  -أ

 الحاجة إلى التفرغ الجزئي أو الكلي  
مكاتب استشارية أو مؤسسات أكاديمية أو منظمات المجتمع   -ب

 المدني التي تكلف بمهام معينة تخدم خطط 
 و برامج المحافظة . 

 ميزانية وحدة البحث والتطوير

( من ميزانية المحافظة للصرف على %5تقل عن )نسبة ال 
 12البحث والتقصي . في بعض المؤسسات اإلنتاجية تتراوح بين )

( من الميزانية كي تقف المؤسسة على قدميها أمام 15% –
 المنافسين . 

 أسلوب عمل الوحدة البحثية ، 

 أبحاث ودراسات تخدم التخطيط للمحافظة و تنميتها المستدامة  (1)
تصال وتعاون بين دوائر المحافظة و الباحثين من كقناة ا (2)

 خارج دوائر المحافظة .
كنافذة تطل منها المحافظة على العالم ، ويطل العالم على  (3)

 المحافظة .
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عقد الحلقات النقاشية و ورش العمل و المؤتمرات التخصصية  (4)
 التي تخدم برامج المحافظة 

 و خططها االستراتيجية والتنموية .
ات التدريبية لمنتسبي المحافظة في موضوعات إقامة الدور  (5)

 معينة و للتمكن من تقنيات محددة .
إقامة الندوات التوعية لموظفي المحافظة عند إقرار سياسة  (6)

 جديدة أو إتباع نهج عمل جديد .
تشكيل فرق عمل منوعة التخصصات )والمصادر( النجاز  (7)

ودة الدراسات و تقييم أداء دوائر المحافظة وفق معايير الج
 واإلنتاجية و المعايير العالمية . 

 (1مرفق )

 أوال : صالحيات القسم العلمي
 اإلجراء المقترح الصالحية

استضافة المحاضرين الخارجيين إللقاء 
محاضرات في موضوعات محددة على 
طلبة الدراسات األولية والعليا واقتراح 

المكافآت المناسبة وعلى وفق الضوابط 
 المالية .

 

أستاذ واحد أو اثنين في كل فصل دراسي للقاء مع  استضافة
مجلس القسم و طلبة الدراسات العليا و األولية إللقاء 
محاضرات في الجديد في تخصصاتهم . يتم تسمية 

 الضيوف مسبقا ويتفق معهم على الموعد والموضوعات 

إعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن 
 ها إلى العميدنشاطات القسم أو الفرع ورفع

مع نهاية كل فصل دراسي يرفع تقرير إخباري عن 
النشاطات العلمية المنجزة خالل الفصل المنصرم ، وترتبط 
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النشاطات بشكل مباشر بخطة القسم و نشاطاته الالصفية . 
وفي نهاية العام الدراسي يقدم تقرير تقويمي ألداء القسم من 

خالل العام قبل رئيس القسم نفسه ويحتوي كل ما حدث 
الدراسي من تغيرات في المالك التدريسي والوظيفي و 

 النشاطات والمشاكل و المعوقات و المبادرات و غيرها . 

توجيه الرسائل الجامعية وفق حاجات 
 القطر التنموية

يعني هذا أن تكون للقسم العلمي رؤية واضحة عن 
المشكالت التي يعنى بها تخصصه و يرتبها حسب أولويات 

 يترك الحبل على الغارب في اختيار الرسائل الجامعية وال
 وأبحاث التدريسيين

التوصية بإضافة المناهج الدراسية المقررة 
لطلبة الدراسات العليا أو حذفها أو تحويرها 

وبما يؤدي إلى تعزيز المستوى العلمي 
ويواكب التطورات على أن يقترن ذلك 

 بمصادقة مجلس الكلية

 

تمثل شخصية القسم العلمية ، فمنهجها و  الدراسات العليا
أبحاثها تعكس هذه الشخصية و المكانة التي يحتلها القسم 
 مقارنة باألقسام األخرى و المناظرة . يضاف إلى ذلك فان 

للقسم العلمي حق في إجراء تعديالت )إضافة ، حذف ، 
من المنهج المقر للدراسة  %20تحوير( لما ال يزيد عن 

ا أيضا تبرز شخصية القسم و هويته العلمية ، األولية . وهن
ومتابعته للجديد في تخصصه و حاجة مناهج الثانوية )أو 

 السوق( من مفردات تأهيلية

عرض البحوث على اللجان العلمية 
 ألغراض التعضيد والترقية

تسجل اللجنة العلمية في القسم الموضوعات المقترحة من 
وتناقش بروية وعمق ، قبل أعضاء القسم للبحث والتقصي ، 

وبعدها تخضع للمتابعة و العرض في حلقات القسم النقاشية 
. واألبحاث التي لم تسجل في القسم أو تقر من قبله مسبقا 

 ال يتم تعضيدها وال قبولها في الترقيات العلمية .

مفاتحة األقسام العلمية في الجامعة 
واألقسام العلمية المناظرة في الجامعات 

األخرى و هيئة المعاهد الفنية فيما  العراقية
يتعلق بالشؤون العلمية والتدريسية أو انتقاء 

االنفتاح على األقسام العلمية األخرى ، وعدم االنغالق على 
شع وال يقبع في األركان الذات . العلم نور ، والنور ي

المنزوية . العلم عطاء وأخذ ، تبادل معرفة وخبرة . تبادل 
)النور( مع من هم قريبين منك مكانيا ، ولعل هذا يؤدي إلى 
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المحاضرين واستحصال الموافقة الالزمة 
على االستفادة من خدماتهم على أن تعلم 

 عمادة الكلية بذلك .

 

 خطوة اكبر لالنطالق إلى خارج القطر .

التوصية باستيراد جميع المواد واألجهزة 
واللوازم المختبرية والتطبيقية من خارج 

اإلعتمادات المصدقة للقسم  القطر وحسب
 و عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض

تجهيزات القسم العلمية ، القسم هو من يقررها ، و لكي 
تحصل على اعتماد مالي للتجهيزات عليك تثبيت ذلك عند 
تحديد مفردات السنة المالية ، ومن الضروري أن تعرف 

 .جيدا ماذا تريد وأين تجده ، وكم كلفته )التقريبية( 

شراء الكتب والدوريات من داخل القطر 
 ضمن االعتماد المرصد

وأيضا تثبيت احتياجاتك من كتب و دوريات وغيرها في 
الميزانية السنوية للقسم ،ال تنتظر ما يخصص لك ، حدده 

 أنت حسب احتياجك المبرر في خطة القسم .

 
 ثانيا :

 سياقات جامعية ترصن المستوى العلمي وتعززه
سبوعي الدوري ألعضاء القسم ، و يمكن أن يكون في اللقاء األ (1

أسبوع مجلس قسم ، وفي الثاني مناقشة فكرة أو بحث أو موضوع 
علمي . في مجالس األقسام يتعلم الجيل الجديد من القديم ، ويستمع 
القديم لوجهات نظر الجديد . في هذه المجالس تبنى األقسام العلمية 

 يرسم طريقها و منهجها .و تحدد مالمحها و سماتها ، و 
لكل قسم علمي خطة علمية تعلن في بدء العام الدراسي و ، يتم  (2

متابعتها فصليا ، وتناقش في نهاية العام الدراسي . تشمل خطة 
 -القسم المفردات اآلتية :
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 أألبحاث المقترحة من قبل أعضاء القسم -أ
 األساتذة الزائرين لكل فصل دراسي -ب
دراسي )للتدريسيين ، و  النشاطات الالصفية لكل فصل -ت

 للطلبة(
 الندوات والمؤتمرات المزمع إقامتها -ث
 موضوعات البحث لطلبة الدراسات العليا -ج
ما يطمح القسم تحقيقه )إنشاءات ، تجهيزات ، عقود ، موقع  -ح

 على الشبكة ،....(
 دورات التعليم المستمر التي يزمع إقامتها في كل فصل دراسي -خ
اط في دورات تدريبية )يتم تحديدها حاجة أعضاء القسم إلى االنخر  -د

 وأهميتها(
 السفرات العلمية للطلبة والنشاطات العلمية الالصفية األخرى  -ذ
التي تغطي النشاطات أعاله تقدير ميزانية القسم المالية  -ر

 .جميعها
التدريسي مرتبط بقسمه ، وكل ما يتعلق به يكون من خالل رئاسة  (3

وخاصة الترقيات العلمية . القسم وليس العمادة أو أية جهة أخرى ، 
وتخطي التدريسي مرجعه )رئاسة القسم( تقلل من قيمته عند 
اآلخرين وان لم يعلنوها  فإذا كان صاحب حق و مؤهل للترقية 
فسينالها حتما وال حاجة للتلصص و استراق السمع و سلوك ما هو 

 مشين لألستاذ الجامعي وقيمته . 
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لعليا ، و المجازين دراسيا من يتابع القسم فصليا طلبة الدراسات ا (4
منتسبيه وفق استمارة مخصصة لذلك ، و هو المسئول األول ، 

 ولجنة الدراسات العليا في القسم من ابرز مهامها ذلك . 
لكل سنة دراسية )أو شعبة دراسية( تدريسي يشرف عليها ، وينتقل  (5

معها من السنة األولى وحتى التخرج . ويكون مسئوال عن تسجيلها 
مشاكلها االجتماعية والتدريسية ، و عن صفحات درجاتها في و 

 )الماستر شيت(  
التدريسي مطالب بتسجيل البحث أو األبحاث التي يزمع القيام بها  (6

في سجل اللجنة العلمية في القسم ، و يعلم اللجنة عن نسب 
االنجاز فصليا ، وتوثيق قبولها للنشر و نشرها أيضا . و ما لم 

ة العلمية ال يخضع للتعضيد وال للترقية العلمية ، يسجل في اللجن
 وقد يشكك في صحة انجازه من قبل التدريسي . 

القسم العلمي مطالب بإقامة نشاط شهري ، سواء على مستوى القسم  (7
في موضوع من خارج  –أو خاصة  –أو الكلية )محاضرة عامة 

ت ليس المنهج يعد إضافة نوعية للطلبة( . وأهمية مثل هذه النشاطا
في الجانب اإلعالمي )على أهميته( ، ولكنها فرصة لكشف 
اإلمكانات الذاتية ألعضاء القسم و تالحمهم في نشاط اجتماعي 

 علمي في الوقت نفسه .
اختيار الطلبة المتميزين في السنتين األوليتين ليشكلوا صف شرف  (8

 في السنة الثالثة.
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و إشراكهم في تبني الطلبة المتميزين في السنتين األخيرتين  (9
نشاطات القسم ، وتحريكهم للقيام بواجبات مساعدة ألبحاث 

 التدريسيين .
حث الطلبة المتميزين لتشكيل جمعيات علمية أو منتديات  (10

على الشبكة الدولية )االنترنيت( ، واإلفادة من المكتبات الرقمية ذات 
الصلة. وكحد أدنى إصدار نشرات و صحف علمية محلية يتم 

 اخل القسم والكلية .توزيعها د
تمثل مشاريع بحوث التخرج ممارسة تدريبية للطلبة ألكثر من  (11

مادة )منهج بحث ، مختبر ، ميدان ، تحليل ، موضوع تخصصي( 
، ومن الضروري التعامل معها باهتمام و تركيز . ويفضل أن تحدد 
مشاريع األبحاث من السنة الثالثة ليقوم الطلبة بالعمل فيها خالل 

لصيف ، وان تسلم في بداية الفصل الدراسي الثاني ، عطلة ا
وتناقش في لجان مناظرة للجان مناقشة الماجستير . ويحبذ 
استضافة أساتذة من أقسام أو جامعات أخرى لحضور ومناقشة 
المتميز من مشاريع األبحاث . ومهم أن ال تنحصر درجة الطالب 

، ودرجة المشرف بيد المشرف لوحده أو اللجنة لوحدها  بل مناصفة 
تكون مقسمة بين جدية متابعة الطالب ، وتقيمه لمستواه العلمي في 

 المشروع . 
من الضروري أن تكون للقسم مكتبة ورقية وأخرى رقمية ،  (12

ويشار في التقارير الفصلية والسنوية إلى المضاف للمكتبة و الجهة 
 المزودة )أو الشخص( .
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لحلقات النقاشية و حث أعضاء القسم للمشاركة بالندوات وا (13
المؤتمرات التي تعقد من قبل أقسام أو كليات أو جامعات أخرى . 
كذلك حثهم للمشاركة في الدورات التطويرية و التدريبية التي تعقد 

 داخل الجامعة و خارجها . 
للسلم األكاديمي )اللقب العلمي( أهمية وحرمة يجب أن تصان  (14

على لقب علمي نزوال ، وال ، وعند توزيع المهام التدريسية يبدأ بأ
يجوز أن ينافس من هو أدنى أعلى منه في االختصاص ما لم 

 يتنازل األعلى رتبة لألدنى طواعية . 
لمجلس القسم قدسيته ، وقراراته ترسم مالمح شخصيته ، لذا  (15

يجب أن تكون قراراته و اإلجراءات التي يعتمدها مدروسة ، 
 . متناغمة مع ما سبقها ال متعارضة معها

مسئولية القسم جماعية تكافلية تضامنية ، ومن ال يحس  (16
باالنتماء للقسم يجد ما يخرج به عن هذا السياق . لذا يجب أن 

تمارس النشاطات العلمية بروح اجتماعية تقرب أعضاء القسم من 
 بعض وتجعلهم يحسون بروح األخوة و العائلة الواحدة .
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 (2مرفق )

 أوال : صالحيات مجلس الجامعة :

 الصالحيات العلمية - 1
إقرار خطط البحث العلمي في الكليات و المعاهد والمراكز في   -

 الجامعة
حداث التغيير فيها لغرض  - إعادة النظر في المناهج الدراسية وا 

الترصين المستمر للحالة العلمية بشكل دوري وبما ينسجم مع روح 
جامعات العصر والتطورات العلمية والتكنولوجية اللتي تشهدها ال

 المتطورة
 الصالحيات اإلدارية - 2
الموافقة على خطة التأهيل والتدريب للمالكات العلمية و اإلدارية   -

 بعد توصية من رئيس الجامعة

 ثانيا : صالحيات رئيس الجامعة :

 الصالحيات العلمية : - 1
الموافقة على التفرغ العلمي للتدريسيين داخل القطر و خارجه  –

 دمة الجامعية .وعلى وفق قانون الخ
 متابعة سير التدريسات والبحوث العلمية في الجامعة . -
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برامها مع مختلف الجامعات والمؤسسات  - عقد االتفاقيات الثقافية وا 
العلمية في الدول األخرى بعد مصادقة مجلس الجامعة و الوزارة و 

 الجهات األخرى ذات العالقة عند الضرورة .
 الصالحيات اإلدارية : – 3
وافقة على إيفاد التدريسيين خارج القطر على وفق ضوابط الم -

 يضعها مجلس الجامعة .

 ثالثا : صالحيات مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

 الصالحيات العلمية – 1

اإلشراف العلمي على النشاطات العلمية في كليات الجامعة و  -
 معاهدها ومراكزها .

عها الى رئيس الجامعة إعداد خطة البحث العلمي في الجامعة ورف -
 لعرضها على مجلس الجامعة للمصادقة.

يفاد التدريسيين والتوصية بشأنها إلى  - إبداء الرأي في التفرغ العلمي وا 
 رئيس الجامعة

متابعة البرامج والبحوث والمؤتمرات والندوات العلمية التي تقيمها  -
 الكليات والمعاهد ومراكز الجامعة

 لفة في الجامعة ضمن اختصاصاته تشكيل اللجان العلمية المخت -
إقرار وتنفيذ برنامج التدريب الصيفي للطلبة والممارسات الميدانية  -

 للتدريسيين وخطط انفتاح الجامعة على مؤسسات حقل العمل 
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 رابعا : صالحيات مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية

 الصالحيات المالية -1
و المجالت و المطبوعات  الموافقة على االشتراك في الجرائد -

 الرسمية وغير الرسمية وبحدود التخصيصات المالية

 سابعا : صالحيات مجلس الكلية

 الصالحيات العلمية : -1
رسم سياسة الكلية بما ينسجم مع السياسة العامة للجامعة و تحقيق  -

 رسالتها
 إعداد خطة البحث العلمي والتأليف والترجمة ألقسام الكلية -
قسام العلمية بشان دعوة األساتذة الزائرين النظر في خطط األ -

والمؤتمرات والندوات العلمية االيفادات والتفرغ العلمي واالعارات 
واإلجازات داخل القطر و خارجه والتوصية بشأنها إلى رئيس 

 الجامعة الستحصال الموافقة عليها .
إعادة النظر بمناهج الدراسات العليا واألولية بشكل دوري وتوزيعها  -

 على المراحل الدراسية .
عقد االتفاقيات العلمية والقافية مع الكليات المناظرة داخل القطر  -

 وخارجه ورفعها إلى الجامعة للمصادقة عليها
 الصالحيات اإلدارية : -2
 تشكيل لجان تساعده في أداء مهماته العلمية واإلدارية والتربوية . -
 الصالحيات المالية : -3
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ية وخطة االستيراد والخطة االستثمارية اقتراح خطة الموازنة السنو  -
للكلية ورفعها إلى رئيس الجامعة لتوحيدها مع خطط الكليات 
 والمعاهد األخرى ورفعها إلى مجلس الجامعة للمصادقة عليها .

 ثامنا : صالحيات عميد الكلية :

 الصالحيات العلمية : -1
 اعدد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات الكلية -
 لصالحيات المالية :ا -2
الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات األخرى  -

 و المجالت والكتب حسب التشريعات المعمول بها .

 حادي عشر : صالحيات رئيس القسم والفرع العلمي

 الصالحيات العلمية : -1
استضافة المحاضرين الخارجيين إللقاء محاضرات في موضوعات  -

طلبة الدراسات األولية والعليا واقتراح المكافآت المناسبة محددة على 
 وعلى وفق الضوابط المالية .

إعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات القسم أو الفرع  -
 ورفعها إلى العميد .

 توجيه الرسائل الجامعية وفق حاجات القطر التنموية -
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لطلبة الدراسات العليا أو التوصية بإضافة المناهج الدراسية المقررة  -
حذفها أو تحويرها وبما يؤدي إلى تعزيز المستوى العلمي ويواكب 

 التطورات على أن يقترن ذلك بمصادقة مجلس الكلية
 عرض البحوث على اللجان العلمية ألغراض التعضيد والترقية -
مفاتحة األقسام العلمية في الجامعة واألقسام العلمية المناظرة في  -

العراقية األخرى و هيئة المعاهد الفنية فيما يتعلق الجامعات 
بالشؤون العلمية والتدريسية أو انتقاء المحاضرين واستحصال 

الموافقة الالزمة على االستفادة من خدماتهم على أن تعلم عمادة 
 الكلية بذلك .

 الصالحيات المالية : -2
والتطبيقية التوصية باستيراد جميع المواد واألجهزة واللوازم المختبرية  -

من خارج القطر وحسب االعتمادات المصدقة للقسم و عن طريق 
 لجنة تؤلف لهذا الغرض ،

 شراء الكتب والدوريات من داخل القطر ضمن االعتماد المرصد . -

 الدرجة المعيار ت

 لكل دورة 5 عدد الدورات المقامة في القسم 1

 لكل زائر 3 عدد األساتذة الزائرين من خارج القسم 2

 لكل بحث 5 عدد البحوث المتعاقد عليها مع الوزارة 3

 لكل بحث 10 عدد البحوث المتعاقد عليها مع جهات أخرى  4

 لكل حلقة 1 عدد الحلقات النقاشية الداخلية التي عقدها القسم  5
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 (3مرفق )

 أ -معايير تقييم القسم العلمي  

 يستخرج معدل التدريسي في القسم ليجمع مع )أ( –ب 
 الدرجة المعيار ت

 لكل مشاركة 1 عدد األعضاء المشاركين في دورات خارج القسم 1

 لكل مشاركة 5 عدد األعضاء المشاركين في دورات خارج الجامعة 2

 لكل مناقشة 2 عدد المناقشين لرسائل جامعية خارج القسم 3

 لكل مناقشة 1 عدد المناقشين لرسائل جامعية داخل القسم 4

 لكل شخص 5 ساتذة المستضافين من جامعات أخرى عدد األ 5

 لكل بحث 1 عدد البحوث المنشورة خالل العام الدراسي 6

 لكل كتاب شكر 1 عدد كتب الشكر المقدمة من الجامعة ألعضاء القسم 7

 لكل كتاب 3 عدد كتب الشكر الموجهة من الوزارة ألعضاء القسم 8

 لكل مشاركة 1 راقعدد المشاركين في المؤتمرات داخل الع 9

 لكل حلقة 3 عدد الحلقات النقاشية التي أقامها القسم 6

 ندوةلكل  2 عدد الندوات التي أقامها القسم 7

 لكل نشرة أو نشاط 1 عدد النشرات الجدارية و النشاطات الالصفية المقامة 8

 لكل ترقية 2 حركة الترقيات العلمية في القسم 9

 لكل كتاب 5 حركة التأليف والترجمة في القسم 10
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 لكل مشارك 5 عدد المشاركين في مؤتمرات خارج العراق 10

 لكل مشاركة 3 عدد المشاركين في حلقات نقاشية وندوات في جامعات أخرى  11

عدد المقاالت الثقافية المنشورة في المجالت والصحف من أعضاء  12
 القسم

 لكل مقال 1

 

 اللجنة العلمية في القسم

سم علمي  لجنة علمية ، يرأسها األعلى لقبا تشكل في كل ق
علميا )واألقدم عند وجود أكثر من واحد في الدرجة( . وهي لجنة 
علمية محلية ال عالقة لها بضوابط التعيينات في المواقع اإلدارية 

 واجباتها:

 -رسم سياسة القسم العلمية ، من حيث : (1
 اإلمكانيات .توزيع المواد الدراسية حسب االختصاص واالهتمامات و  -أ
 إقرار عنوانات األبحاث لتدريسي القسم . -ب
إقرار عنوانات الرسائل واالطاريح الجامعية  لطلبة الدراسات  -ت

 العليا .
إقرار مفردات خطة القسم العلمية من حيث : االستضافة ،  -ث

الندوات ، الحلقات النقاشية ، المؤتمرات ، النشاطات العلمية 
 لتدريبية .الالصفية ، الدورات العلمية وا

 اقتراح موضوعات التأليف والترجمة و القائمين بها . -ج
 متابعة تنفيذ خطة القسم العلمية . -ح
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اقتراح موضوعات الدورات التي يحتاجها أعضاء القسم  -خ
 لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم.

اقتراح التجهيزات والمواد التي يحتاجها القسم النجاز خطته العلمية  -د
 )التدريسية والبحثية( .

سك سجل بمحاضر االجتماعات تثبت به تفاصيل الخطة العلمية م (2
 ونسب االنجاز منها شهريا .

عقد اجتماع شهري للمتابعة ، وترسل نسخة من محضر االجتماع  (3
 إلى اللجنة العلمية المركزية .

 اقتراح ميزانية القسم المالية بما يتناسب مع الخطة العلمية وتنفيذها  (4
ت النقاشية الداخلية وا عالم اللجنة العلمية تنظيم جدول زمني بالحلقا (5

 المركزية بذلك .
كتابة تقريرا عن نشاطات القسم خالل العام الدراسي و مناقشته مع  (6

مجلس القسم ، ورفعه للجنة العلمية المركزية موثقا النشاطات و 
 معايير التقييم المعتمدة .

 مالحظات تنظيمية

لعلمية في القسم قصد يقدم التدريسي طلبا خطيا إلى اللجنة ا (1)
تسجيل بحثه ، يثبت به عنوان البحث ، مشكلته ، الهدف ، 

 الفرضيات ، الجهات المستفيدة ، تاريخ تقديم الطلب.
تناقش الطلبات في اجتماع اللجنة العلمية و تجري التعديالت   (2)

 الالزمة عند الضرورة ويبل  بها التدريسي خطيا .
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ي محضر اجتماع اللجنة تتابع نسب االنجاز فصليا و توثق ف (3)
 العلمية .

تناقش موضوعات مختارة من األبحاث المقدمة للتسجيل في  (4)
 خطة القسم في الحلقات النقاشية الدورية للقسم.

ال تروج معامالت الترقية و التعضيد ما لم تكن البحوث  (5)
مسجلة في خطة القسم و موثقة في محاضر اجتماعات اللجنة 

 اللجنة العلمية المركزية . العلمية المرفوعة للعمادة و
بمتابعة النشاطات في الجامعة  تقوم اللجنة العلمية المركزية  (6)

 العلمية لألقسام و زيارتها حيثما ترى ذلك مناسبا أو ضروريا . 
يحق لممثل اللجنة العلمية المركزية في الكلية عقد اجتماع مع  (7)

 الكلية .رؤساء اللجان العلمية لألقسام لمتابعة الوضع العلمي في 
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 الفصل الخامس والثالثون 
 موقع الطلبة في عملية  التنمية المستدامة

 للتعليم الجامعي  
 المقدمة 

لوحظ انه عند مناقشة أوراق عمل تهدف النهوض بالتعليم  
العالي واالرتقاء به يتم التركيز في الغالب على المناهج الدراسية ، 

بقى الطالب في الهامش ، وعلى جوانب مادية و إدارية ، وي
متناسين أن النظام التعليمي مكون من أربع عناصر ، هي : 
التدريسي ، المنهج ، اإلدارة ، والطالب . والطالب هو الهدف 
والوسيلة في وقت واحد . فالتدريسي ليس تدريسيا بدون طلبة ، 
والمنهج تمت هيكلته لتنظيم عملية إيصال المعلومات إلى الطلبة 

م للقيام بمهام معينة ، واإلدارة مهمتها األساسية إدارة العملية وتأهيله
التعليمية لتحقيق أهداف تنموية للبلد من خالل تأهيل الطلبة 
وتدريبهم )قادة المستقبل( ، وتطوير المالك التدريسي بما يتوافق مع 
حاجات المجتمع و متطلبات المرحلة والمستجدات العلمية والتقنية .  

لبة وتأهيلهم علميا للقيام بوظائف مهنية مستقبال هو فتعليم الط
 الهدف العريض والرئيس للعملية التعليمية الجامعية برمتها . 

ولوحظ أيضا أن تدني المستوى التعليمي لخريجي الثانويات قد  
أثقل كاهل التعليم الجامعي وجعله يدور في مكانه دون أن يحرز 

سياسية )سابقا وحاليا( لتشكل تقدما يعتد به . وجاءت القرارات ال
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عبئا إضافيا وتزيد من قيود حركة الجامعات وتعيقها من التقدم 
والنهوض العلمي بما يتوافق مع أقرانها في الدول المتقدمة والنامية . 
فبدال من أن يرتقي الطلبة إلى مستوى التعليم الجامعي ، تدنى 

سواء أكان ذلك المستوى لتحافظ الجامعات على الطلبة في رحابها و 
ألغراض التعليم أم لنيل الشهادة الجامعية فحسب . لهذا السبب 
تحولت العملية التعليمية في الجامعات من تعليم تخصصي وتأهيل 
علمي مهني إلى منح شهادات جامعية للحصول على وظائف قد ال 

 يكون لها مساس بما  يفترض أن الطالب قد تخصص به .  

تدني التعليم الجامعي مرده إلى من هنا جاءت فكرة إن  
مستويات الطلبة المقبولين في الجامعات . والسؤال الذي تطرحه 
الورقة ، هل يمكن للداء أن يكون الدواء ؟  تهدف هذه الورقة تسليط 
مكاناتهم الذاتية ، وفقا  الضوء على سبل تطوير قابليات الطلبة وا 

ها )التلقينية( الراهنة للمنهج القائم ، وتحويل عملية التعليم من حالت
إلى عملية تعلم تخدم البلد بتخريج طلبة مؤهلين فعليا ، و ترفع 
مستوى أداء التدريسي و القسم والجامعة في الوقت نفسه . فتحريك 
عنصر من عناصر النظام التعليمي له انعكاساته على بقية 
العناصر ، خاصة عندما يكون هذا العنصر هو الهدف المباشر في 

 لية التعليمية ، ويمثل القاعدة العريضة للنظام التعليمي . العم

وال يغيب عن الذهن أن نتائج العملية التعليمية تبرز و تنعكس 
من خالل الخريجين أنفسهم ومستوى تأهيلهم للقيام بما هو مطلوب 
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منهم مهنيا .  وال يعني هذا أن المقترحات ستنصب على ما سيقوم 
هنا على ما يفترض أن يمارسه التدريسي و به الطالب ، بل التركيز 

تدعمه اإلدارة وتتابع تطبيقه لتحريك الطلبة وزجهم في خضم العملية 
 التعليمية بايجابية وبما يحقق تنمية مستدامة للبلد . 

الطالب في الواقع الراهن متلقي فقط للمعلومة ، وكونه متلقيا 
عن طريق حفظ فقط فهو ليس طالبا للعلم ، بل )تلميذا( )يتعلم 

. والسؤال الذي تطرحه الورقة : كيف السبيل لنقل عملية (المعلومات
التعليم في الجامعة من التلقي السلبي إلى التفاعل االيجابي 
واالعتماد على الذات في طلب المعرفة والتدريب قصد التأهيل 
العلمي المهني ؟  وباالنتقال من الحالة السلبية في عملية التعليم 

حالة االيجابية ، ترتقي العملية التعليمية ، وتتطور الجامعة إلى ال
وتتقدم ، وبالمحصلة النهائية يرتقي البلد والمجتمع . فمستوى الطلبة 
التعليمي يمثل مرآة تعكس مستوى الجامعة بشكل عام ، ومستوى 
التدريس في أقسامها العلمية . فالطلبة هم )الكرة الزجاجية( التي 

 الشعوب و مستقبلهم ، إن صح التشبيه . يبًصر بها طالع 

 مشكلة البحث ،

 – 2005قارب عقد مالتعليم مفتاح التنمية المستدامةم  )  (1)
( على االنتهاء ، ولم تتخذ إجراءات حقيقية للنهوض 2014

بالتعليم العالي ليؤدي واجبه في التنمية المستدامة بشكل يعبر 
لعالي والبحث عن اإلمكانات الذاتية الكامنة في التعليم ا
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العلمي في البلد . فهناك إمكانات هائلة معطلة أو مهمشة 
 بحاجة إلى تفعيل . 

تراخي الطلبة وتعودهم على التلقين و غياب أسلوب التفكير   (2)
العلمي المنهجي في عملية التدريس ، وانعكاس ذلك على 
مجمل العملية التعليمية في الجامعة ومستوى خريجيها ، 

ئية تدني مكانة الجامعة وتردي درجة جودة وبالمحصلة النها
 أدائها العلمي  .

 فرضية البحث ،

أن النشاطات الصفية والالصفية و كتابة التقارير المنهجية  -
بعلمية تحفز عملية التعليم وتحث الطالب على التفكير 
العلمي والتعود عليه سبيال في الحياة اليومية . وأن هذه 

لتعلم الذاتي ، وكذا التدريسي النشاطات تعٍود الطالب على ا
في وقت واحد وتكسر الجمود الفكري ، وتثلم الجدار 

 االجتماعية بين الطالب  -الفاصل في العالقات العلمية 
و التدريسي ، واالهم إنها تخلق أجواء تفاعلية ايجابية تخدم 

 العملية التعليمية وتنهض بها وبتقييم أداء الجامعة .
يسي )عنصرين من أربع عناصر( ، بتحريك الطالب والتدر  -

وسلوكهما طريقا علميا سليما ترتقي العملية التعليمية 
)النظام التعليمي( وتنهض البالد من كبوتها . بارتقاء 
المستوى التعليمي في الجامعة تتحسن صورتها و يعدل 
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موقعها في المجتمعين المحلي والعلمي نتيجة  ارتفاع درجة 
 جودة األداء. 

ستوى التعليمي للطلبة وارتقاء األداء الجامعي بتحسن الم -
إلى مستوى الجودة المعياري تتحقق التنمية المستدامة 
للجامعة ، والتنمية البشرية المستدامة للمحافظة والبلد في 

 الوقت نفسه . 

 ، هدف البحث

إبراز دور الطلبة كمفتاح لبوابة التنمية المستدامة للجامعة 
جيههم وتأهيلهم . فالورقة تهدف التذكير والمجتمع  عندما يحسن تو 

بوسائل تحريك الجو العلمي في الجامعة وتفعيله من خالل الطلبة ،  
بما يحقق تحسين المستوى العلمي لهم وألساتذتهم ، و رفع درجة 
جودة األداء الجامعي ، وبالمحصلة النهائية ، تحقيق تنمية مستدامة 

 لجامعة والمجتمع . لعمليتي التعليم والتعلم الذاتي في ا

 ، وسائل تحقيق الهدف 

ليس هناك وسيلة واحدة يمكنها تحقيق نقلة نوعية للعملية  
التعليمية من حالة التلقي السلبي إلى التفاعل االيجابي ، بل البد 
من مجموعة من الوسائل واألدوات والنشاطات التي تكمل بعضها 

  Boringالرتيب  البعض وتتفاعل لتنقل الطالب من الجو التعليمي
atmosphere   إلى فضاء تفاعليSpace Interactive    يخلقه
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أستاذ المادة و القسم العلمي بدعم و متابعة وتشجيع من قبل اإلدارة 
 )العمادة ورئاسة الجامعة( . 

ومن الوسائل التي يمكن اعتمداها لتحقيق ذلك  : العصف 
ية ، الدراسات ، التقارير الفصل Debatesالذهني ، المناظرات 

الميدانية ، الحلقات النقاشية للطلبة ، مشاريع أبحاث التخرج ، 
المعارض العلمية بمشاركة فاعلة من قبل الطلبة ، المنتديات على 
الشبكة الدولية الخاصة بالقسم العلمي وطلبته ، والكثير غيرها . 

 سنناقش سبل تحقيق بعض منها في هذه الورقة . 

 بحث التخرج ، (1)

مشروع بحث التخرج خالصة لما قد تعلمه الطالب يمثل 
الجامعي من تقنيات بحثية ، و معرفة تخصصية ، وعليه في هذا 
المشروع أن يجمعها مع بعضها البعض قصد التطبيق الموجه . انه 
تمرين عملي لمجموعة من مفردات مواد درسها الطالب ، هدفه 

كاملي للتقصي و معرفة قدرته على الربط بينها واستخدامها بشكل ت
اإلجابة عن تساؤالت علمية تخصصية . إنه أول خطوة الكتساب 
خبرة بحثية لذا يجب أن يتم هذا التمرين تحت إشراف فعلي ومتابعة 

 عملية . 

من أهداف إعداد مشروع يرى عصام لعيبي إسماعيل أن )) 
بحث علمي هي تعلم كيفية كتابته أي البحث ، فالخريج سيجد نفسه 
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رس عمله بحاجه إلى تعلم أشياء جديدة لم تتح له ألفرصه وهو يما
أو الوقت أو كثرة المعلومات أن يتعرف عليها أثناء دراسته والتعبير 
عنها إلى اآلخرين وعرضها بطريقه تقنعهم بمحتواها. ويعتبر درس 
المشروع من الدروس التي يتعلم فيها الطالب كيف يضع الحلول 

لوب علمي للبحث والتي تعتبر من للمشكالت باالعتماد على أس
مستمر الذي ال انجح السبل في تعلم مهارات التعلم المستدام أو ال

 (i((  )يتوقف بعد التخرج.
هل يتحقق هذا في جامعاتنا ؟ وهل الصيغة المتبعة حاليا 
مجدية لتدريب الطالب النجاز مشروع بحث التخرج ؟ أم أن هناك 

، وألن الورقة عن الطلبة بالذات زاوية شخصية في النظر إليه ؟ أم 
، أن الطلبة لم يتعودوا على التفكير بعد ؟ لقد نشأ الطالب و ترعرع 

، دون أن يطلب منه   Spoon Feedingوهو يستقبل معلومات 
التفكير فيها ، أو يستنبط شيئا منها ، أو إضافة شيء جديد لها . 

استنساخ وزاد األمر سوء بتوفر وسائل و ظروف لألخذ وترتيب و 
)أوراق( يقدمها الطالب في ملف جميل تحت عنوان )مشروع بحث 
تخرج( . هل هذا هو السياق السليم للتعامل مع عملية التأهيل 
العلمي ؟ والتدريب العملي للبحث والتقصي ؟ هل يخلق هذا ثقافة 
بحثية عند األستاذ قبل الطالب ؟ هل يساعد هذا الطالب في التعلم 

برة بحثية ؟ هل أضاف إلى معرفته وخبرته شيئا الذاتي واكتساب خ
جديدا ؟ هل اختبرت معرفته العلمية هنا ؟ هل اكتسب خبرة بحثية ؟ 
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هل تثقف بحثيا ؟ هل فكر في ما قدمه للقسم من أوراق تحت عنوان 
 ممشروع بحث تخرج ؟م 

في جامعة أم القرى ، )على سبيل المثال ال الحصر( ، تم 
التخرج و حددت صيغته وكما مبين توصيف مقرر مشروع بحث 

يقوم الطالب بإختيار موضوع بحث متعلق  في النص اآلتي :  ))
باسم مشروع التخرج المتقدم به ، على أن يقوم بتقديم مسودة لهذا 
البحث )تشمل المشكلة ، األهداف ، الفرضية ، المنهجية( يتم 

اًل مع الموافقة عليها من مجلس القسم ، ثم يتم تسليم البحث كام
 (ii)نهاية الفصل الدراسي.(( 

وفي الجامعة نفسها تنظم مسابقات بين الطلبة في البحث 
العلمي وتوزع الهدايا التكريمية ، وكما ورد في الخبر اآلتي :  

تعتزم وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والشؤون الثقافية ))
الة الكلية واالجتماعية وتعاونا مع كلية العلوم التطبيقية ممثلة بوك

للتطوير مفرع الطالباتم تنظيم مسابقة ومعرض مشاريع التخرج 
لطالبات كلية العلوم التطبيقية وقسم الحاسب اآللي والجغرافيا بعنوان 

من شهر  17إلى  15وذلك في الفترة من ملتقى العقول المبدعة  
 هذ1430جمادى األول لعام 

 :األهداف
 ثيتشجيع التميز في األداء البح 1 -  
 إيجاد بيئة مفعمة بالتواصل العلمي بين طالبات الجامعة - 2
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توجيه أفكار الطالبات وطاقاتهن من خالل التعرف على  3 - 
 (iiiمختلف التجارب واألفكار  (( )

هكذا يتعاملون مع مشاريع أبحاث الطلبة . تقر موضوعاتها 
في مجالس األقسام و تنظم مسابقات بين الطلبة . نحن بحاجة إلى 
التفكير بجدية و تقييم موضوعي لألسلوب المعتمد حاليا في 
جامعاتنا في التعامل مع مشاريع أبحاث التخرج ومع التقارير التي 
يمكن أن يطالب الطلبة كتابتها ومناقشتها .  البد من وقفة نقدية لما 

 يمارس من تعامل مع مادة تعد األهم بين المواد الدراسية . 

دم ، يتم تعويد التالميذ منذ نعومة أظفارهم في دول العالم المتق 
على جمع المعلومة و تبويبها و الكتابة عنها ، وبيان الرأي 
الشخصي فيها . وفي مراحل الحقة التحليل والنقد ، كما يقومون 
بالكتابة في نشرات و جداريات تعلق في الصفوف ، وينشر قسم من 

قة بالموضوع . كتاباتهم وترسل إلى الجهات الرسمية ذات العال
)خاصة تلك التي تتعلق بالبيئة والخدمات المجتمعية( . أما في 
مرحلة الدراسة اإلعدادية فالطالب مطالب باإلبداع والتنافس العلمي 
واالبتكار ، وفي الجامعة فانه مشروع بحثي بحد ذاته وهو يتدرب 

 لنيل وظيفة في مجال مهني معين . 

لتالميذ وجدية العمل بها يتمثل االهتمام بمشاريع بحوث ا
صدار دليل عمل للمدرسين ، و تنظم  لدرجة توجه رسائل لذويهم ، وا 
عملية مناقشة األبحاث ضمن المنهج الدراسي وعدها جزء منه . 
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وللتوثيق اعرض نموذجا لرسالة وجهت إلى ذوي التالميذ تعلمهم 
ذ بالواجب المطلوب من أبنائهم وصيغة تنفيذه ، وأهمية ذلك للتلمي

 وللصف والدراسة . 
الترجمة : مبمساعدتك البنك في هذا المشروع الجغرافي الصغير ، 
تذكر أن تدع ابنك يقوم بأقصى ما يمكن من أعمال المشروع . 
الكبار بإمكانهم القراءة لألطفال ، مناقشة المعلومات معهم ، 
المساعدة في الرسم ، وأحيانا في الكتابة . ولكن الفكرة بإبقاء 

روع بسيط من خالل قيام ابنكم بأكبر قدر ممكن من العمل المش
وتحت إشرافكم . واحد أهداف قيام ابنكم بإكمال هذا المشروع هي 
أن يعود للصف لمشاركة المعلومات التي اكتسبها مع زمالءه في 
الصف وعرض ما تعلمه عن البلد الذي يكتب عنه . وحيثما أمكن 

بحقائق الن هذا يساعده الحقا ، دع ابنك يوضح األشياء المتعلقة 
  . )iv(في الصف عند عرض المشروع م 

يالحظ أن التأكيد قد إنصب على قيام الطفل بأكبر قدر ممكن 
 –من العمل بما فيها الكتابة والتعبير عن األشياء )المعلومات 

الحقائق( بأسلوبه و فهمه هو لها .  ثم ، إن مناقشة المشروع في 
ميذ و تعزز شخصيته وملكته العلمية ، وفي الصف تغني قابلية التل

هذا فائدة للطالب و للبلد بالمحصلة النهائية . وصدق من قال : 
 التعلم في الصغر كالنقش على الحجر ، يدوم و ينمو . 
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ومن أجل إعطاء مادة مشروع بحث التخرج حقها من األهمية 
 واالهتمام ، ولكي تحقق المطلوب من تأهيل و تدريب عملي ، من

 -الضروري :

وضع استراتيج بحثي للقسم العلمي ، تحدد فيه ضوءه  -1
المحاور العامة التي تقبل بها موضوعات مشاريع التخرج ، 

 ويعاد النظر في المحاور سنويا طبقا للمستجدات . 
قيام تدريسي القسم بطرح موضوعات تتوافق مع المحاور  -2

 المتفق عليها في مجلس القسم  ليختار الطلبة منها .
مناقشة الموضوعات المختارة من قبل الطلبة و منهجية  -3

 تنفيذها من قبل اللجنة العلمية في القسم .
يفضل أن يتم ذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من  -4

السنة الثالثة ، إلعطاء وقت كاف للطالب خالل العطلة 
الصيفية لجمع المعلومات والبيانات والقراءة عن الموضوع 

التحليل . أي أن يحدد الموضوع لكل طالب والقيام بمتطلبات 
 وهو في السنة الثالثة ليناقش في السنة الرابعة . 

ساعتين أسبوعيا للقاء الطلبة مع  –تحديد ساعة  -5
المشرفين لمتابعة الموضوع ، ومناقشة المشكالت التي 

 تعترض العمل .
( %40تقسم درجة مادة مشروع بحث التخرج إلى ) -6

لتقيم  %20الب في الموضوع ، و لجدية الط %20للمشرف )
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لكل  %20( للمناقشين )%60المشرف للبحث المنجز( و )
 مناقش( . 

عقد مؤتمر للطلبة المتفوقين في مادة المشروع ، ليقدموا  -7
صدار نشرة جدارية بها  نتاجهم ويتم تكريمهم في المؤتمر، وا 
في السنة التالية لتكون حافزا للطلبة .  وباإلمكان نشرها في 

ع القسم أو منتدى الطلبة على الشبكة العنكبوتية موق
 )االنترنيت(  . 

شراكهم في نشاطات القسم  -8 تبني الطلبة المجدين فعال وا 
العلمية ، و اعتمادهم كمساعدي باحث تطوعا بقصد تطوير 

 خبراتهم المهنية والبحثية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم . 
 التفكير اإلبداعي ، (2)

وفة على سطح األرض تقودها جميع الكائنات الحية المعر 
الفطرة عدا اإلنسان فان عقله هو الذي يقوده . لذا فالتفكير هو 
الذي يميز اإلنسان عن الحيوان ، وعن سائر المخلوقات األخرى. 
ولهذا فالقول المعروف ))أنا أفكر إذن أنا موجود(( يقصد به الوجود 

مجموعة جسد بين  \اإلنساني وليس الوجود المادي ))الفيزيائي 
يأكل ويشرب وينام(( . ويفترض أن عملية التعليم هي  –األجساد 

عملية تطوير وتنمية منهجية لعملية التفكير عند المتعلم )التلميذ ( ، 
ونقله تدريجيا إلى مرحلة )الطالب( حيث يتدرب على التعلم الذاتي 
والتفكير في المعلومة و كيفية الحصول عليها و تحليلها واالستنباط 

 نها . م
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ويفترض أيضا أن هدف النظام التعليمي  هو إيجاد قادة 
للمستقبل مؤهلين معرفيا و متدربين على التفكير العلمي بما 
يساعدهم على مواجهة المعضالت وحلها و التجديد واالبتكار 
واإلبداع . بتحقيق هذه األهداف يكون النظام التعليمي قد أدى واجبه 

االرتقاء للبلد ، و وصل إلى مستوى المهني و حقق سبل التقدم و 
 الجودة المعيارية وتفوق فيها . 

ولكن ، ما دام المطلوب من التلميذ )المتعلم سلبيا بغض 
النظر عن المرحلة التعليمية التي هو فيها( حفظ معلومات و 
تنضيدها لإلجابة عن أسئلة نمطية ال تتطلب جهدا عقليا ، ولم 

يعزز المنهج الدراسي ويختبر  يطلب منه واجبا إضافيا يكمل و
قدرته على التعلم الذاتي والتفكير والتحليل المنطقي ، فان قدرته 
على التفكير ستتضاءل وبالمحصلة النهائية  ينتفي عنده دافع 
التعلم. حينها تصبح ، الشهادة الجامعية وتبقى هدفا لذاتها ، وليس 

 ألنها إقرار بكفاءة وتأهيل علمي . 
في كتابه )العلم والمشتغلون بالبحث العلمي أشار ديكنسون 

إذا قرعت :مالقائل  Donneفي المجتمع الحديث( إلى نص للشاعر 
وهذه الورقة  (v. ) ماألجراس إذ ذاك للعلم ، قرعت للمجتمع أيضا

تقرع األجراس للعلم و للنظام التعليمي في العراق ، وفي المحصلة 
 النهائية لمستقبل المجتمع . 

                                                           

  . وضع خط تحت و ميالن الكتابة تعود للباحث وليس للمصدر األصلي ، هنا وفي المتن بأكمله 
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يتساءل عن نوعية التفكير المطلوب أن يتدرب ولعل من 
عليها )التلميذ( ليصبح )طالبا( ذي فائدة للمجتمع . يوضح ذلك فؤاد 

( ، إنه ))التفكير المنظم ، الذي viزكريا في كتابه )التفكير العلمي( )
يمكن أن نستخدمه في شئون حياتنا اليومية ، أو في النشاط الذي 

هنية المعتادة ، أو في عالقاتنا مع نبذله حين نمارس أعمالنا الم
الناس ومع العالم المحيط بنا . وكل ما يشترط في هذا التفكير هو 
أن يكون منظما ، وأن يبنى على مجموعة من المبادئ التي نطبقها 
في كل لحظة دون أن نشعر بها شعورا واعيا ، مثل مبدأ استحالة 

ئل أن لكل حادث تأكيد الشيء ونقيضه في آن واحد ، والمبدأ القا
سببا ، وأن من المحال أن يحدث شيء من ال شيء . ....... 
أعني طريقة معينة في النظر إلى األمور ، وأسلوبا خاصا في 
معالجة المشكالت . ..... وهذا األثر الباقي هو تلك مالعقلية 

 العلميةم التي يمكن أن يتصف بها اإلنسان العادي . (( 
عكاس للعقلية العلمية ، وهو ليس فالتفكير المنظم ، هو ان

أمرا صعبا أو مستحيال ، انه ما يمكن أن يتصف به اإلنسان 
العادي حسب رأي فؤاد زكريا . انه أسلوب في معالجة المشكالت ، 
بغض النظر عن نوعها وطبيعتها و عائديتها . بعبارة أخرى ، 

قلهم المطلوب وبإلحاح تعويد التالميذ على التفكير العلمي الذي ين
نقلة نوعية ليس في الميدان المهني فحسب ، بل وفي نمط وطراز 

 حياتهم اليومية ، وفي المجمل المجتمع برمته . 
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وهناك من يؤمن بان األمية ال ترتبط بالقراءة والكتابة فقط ، 
بل بالتفكير أيضا ، وعدها ثالث أمية بعد القراءة والكتابة و استخدام 

أهمية التفكير اإلبداعي  في خمس ( مشيرا إلى viiالحاسبات . )
 -جوانب من حياة اإلنسان ، هي :

 اإلبداع قناة جديدة لالكتشافات الجديدة ، (1)
 معبرا مضيئا للنجاح والتفوق ، (2)
 لتحقيق األهداف بسرعة وكفاءة ، (3)
 للتجديد وكسر الروتين ، و (4)
 لتحقيق الذات .  (5)

وتعتمد الكثير من الدول ، بما فيها بعض الدول العربية ، 
لدورات التدريبية للمعلمين والمدرسين خاصة بالتفكير اإلبداعي ، ا

وتصدر مطبوعات و تعتمد وسائل مختلفة لتحقيق الهدف . وذلك 
تعليم مهارات التفكير والتعليم من اجل التفكير يرفعان من الن م 

درجة اإلثارة والجذب للخبرات الصفية ، ويجعالن دور الطلبة 
يل و تنمية مهارات متعددة إضافة إلى ايجابيا على مستوى التحص

النجاح في االمتحانات المدرسية ، وتحقيق األهداف التعليمية التي 
 ( viii. ) يتحمل المعلمون والمدارس مسؤوليتها"

ومن الضروري التذكير بأن منظمة اليونسكو تعد التعليم 
العالي مركيزة للتنمية المستدامة ، ليس فقط في مجال تدريب 

نما الكفاءات ل صون وتعزيز البنى األساسية للديمقراطية والعدالة ، وا 
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لبناء القدرات في ميدان التفكير النقدي واالبتكار واالكتشافات 
( فالتفكير اإلبداعي من صلب الواجبات التعليمية ixأيضا.م )

"تشمل المهمة والتدريبية للجامعات . ويضيف المصدر نفسه 
ادي والعشرين تدريب المعلمين الرئيسية للتعليم العالي للقرن الح

ذوي الكفاءات للعمل في نظم تعليمية أكثر فاعلية ، وتيسير 
التعليم الجيد ، والتعليم مدى الحياة الموجه نحو المبادرة ، 

.م فالبحث العلمي  والمهارات المهنية والتقنية ، والبحث واالبتكار
يتدرب عليه واالبتكار و التعلم الذاتي من ابرز ما يجب أن يتعلمه و 

 طلبة الجامعة . 

 النشاطات الصفية ، (3)
هناك الكثير من النشاطات التي يمكن أن يمارسها أستاذ 
المادة و يشرك بها الطلبة أثناء المحاضرات وبما يتناسب مع طبيعة 

 -المادة والمنهج الدراسي ، منها للتذكير فقط :
اعتماد طريقة العصف الذهني في طرح األسئلة واستهالل  -أ

 وضوعات الجديدة ،الم
الربط بين ما يجري في الواقع )األخبار ، األحداث ،   -ب

 المشاهدات اليومية المحلية 
 و العالمية( مع المنهج و النظريات ذات الصلة ،

وتوزيع الطلبة إلى  Debateإتباع أسلوب المناظرة   -ت
فئتين ، فئة مؤيدة وأخرى معارضة للفكرة المطروحة للنقاش ، 
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الهادف بينهم ، وتعويدهم على احترام الرأي وتحفيز الحوار 
 المقابل والتعامل بشفافية معه ،

حث الطلبة لنقد ما يدرسوه وما تعلموه من الجامعة في   -ث
 ضوء الواقع الذي يعيشوه ،

توزيع الطلبة إلى مجاميع لدراسة مصادر خارجية وجمع  -ج
معلومات وبيانات وتحليلها ومناقشتها بما يتوافق مع المنهج 

راسي أثناء المحاضرات . أي إشراك الطلبة في عدد محدد الد
من المحاضرات في كل فصل دراسي ، وعقد حلقات نقاشية 

 خاصة بهم .
مناقشة الطلبة في ما قرءوه من مصادر خارجية ذات  -ح

صلة بمادة الدرس أثناء طرح الموضوع ذي الصلة . أي 
تشجيع الطلبة لقراءة مصادر خارجية ومناقشتها كجزء من 

 المنهج والمادة المطلوبة في االمتحان . 
 النشاطات الالصفية ، (4)

الزيارة الميدانية للمواقع واألماكن والمؤسسات ذات  -1
 الصلة بمواد المنهج ومفرداته.

 الدراسة الميدانية المتوافقة مع المنهج و المكملة له . -2
زيارة المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ذات الصلة  -3

 يم أدائها من قبل الطلبة . بموضوعات المنهج وتقي
إقامة مهرجان للقسم لعرض نتاجات الطلبة العلمية  -4

براز نشاطاتهم الصفية والالصفية .  واألدبية والفنية وا 
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إقامة دورات تدريبية للطلبة حسب رغبتهم و توجهاتهم  -5
 بما يعزز تخصصهم العلمي والمهني )المستقبلي( .

و  إصدار وبشكل دوري  )شهري مثال( ، نشرات -6
ملصقات )بوسترات( من نتاجات الطلبة وما ينقلوه من 

 . ذات صلة بتخصصهم العلمي االنترنيت أو مصادر أخرى 
 المنتديات والجمعيات العلمية .  (5)

استحداث جمعية علمية تخصصية للطلبة تمارس مهام  (1
 ونشاطات علمية وثقافية بإشراف القسم العلمي . 

ية )االنترنيت( استحداث موقع للقسم على الشبكة الدول (2
 تكون قناة تفاعل بين الطلبة 

و التدريسيين ، وللتعريف بالقسم و إمكاناته العلمية 
 والمهنية ونشاطاته  .

استحداث منتدى على الشبكة الدولية خاص بطلبة القسم  (3
للتعرف على بعض وتبادل األفكار واآلراء ، وتنظيم مكتبة 

 الكترونية بمواد االختصاص . 
جراء طرح األفكار  (4 و األسئلة العلمية والحوارات المفتوحة وا 

المسابقات الثقافية المنوعة من خالل المنتديات وموقع 
 القسم على الشبكة الدولية . 
 التعليم والتنمية المستدامة ، 

كان وما زال التعليم حجر الزاوية في الكثير من  
أتفق الدراسات االقتصادية و االجتماعية والسياسية والتخطيطية ، و 
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على أن يكون دليال من األدلة الثالث للتنمية البشرية التي أقرتها 
منظمة األمم المتحدة . وأصبح دليل التعليم مقياس تقارن به األمم 
والشعوب واألقاليم والمناطق . واستمر التوجه الكمي في قياسه إلى 
نهاية القرن الماضي ، تبعه ورافقه بعد ذلك اهتمام بالجانب النوعي 

لتعليم .  بمعنى لم يعد للرقم الحسابي قيمة ما لم يقرن بدرجة ل
النوعية لذلك الرقم . فعندما تكون نسبة االنخراط في التعليم 

بدون ضمان لجودة المخرجات ، حينها تنخفض   %90االبتدائي 
أهمية هذه النسبة .  وقد دفع هذا صانعي القرار إلى التركيز على 

وسيع رقعته . وهذه معادلة صعبة فعال ، جودة التعليم إضافة إلى ت
حيث إن الكم قد غطى النوع في كثير من األحيان ، وأدى إلى 

 نتائج سلبية .
إن االهتمام بجودة التعليم الهدف منه تحسين مستوى 
مخرجات التعليم ، و إدامته من خالل التعلم الذاتي المستمر )ما 

ية( . فتسارع خطى المهن -الدراسية  –بعد نيل الشهادة العلمية 
التقدم العلمي والتقني تجعل الفجوة تتسع تدريجيا وبعامل مضاعف 
حال توقف عملية التعلم عند الخريج واكتفاءه بما تعلمه في سني 
الدراسة . هذا بافتراض إن ما تعلمه يتناسب مع احدث المعلومات 
والنظريات في تخصصه . واألمر يزداد سوء حينما يكون مستوى 

م دون المعيار العالمي ، و بدون توجيه للتعلم الذاتي وبذلك التعلي
 تصبح الفجوة متسعة وعميقة في الوقت نفسه . 
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ويشير هادي الفرجاني في ورقته المقدمة إلى مؤتمر 
 -إلى مبادئ جودة التعليم  اآلتية :  2009جيوتونس عام 

 التعلم من أجل غرس القيم األخالقية والروحية . -
 تحقيق الذات لإلنسان . التعلم من أجل -
 التعلم من أجل المواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان . -
التعلم من أجل التهيئة للعمل والقدرة على ارتياد  -

 المشروعات .
 التعلم من أجل التعامل الكفء مع مجتمع المعرفة .  -
 التعلم من أجل استدامة التعلم طوال الحياة . -
 التنمية . التعلم من أجل المشاركة في تحقيق -
 التعلم من أجل استيعاب الثقافة العلمية والتكنولوجية .  -

ولنتساءل ، هل يؤدي التعليم عن طريق التلقين إلى تحقيق 
أي واحد من هذه األهداف ؟ وهل نضمن استدامة عملية التعلم ؟ و 
تحقيق تنمية مستدامة ببقاء التعليم على حاله الراهن ؟  لذلك ومن 

ء الجامعة ، و لتحقيق تنمية حقيقية في النظام اجل رفع مستوى أدا
التعليمي وفي المجتمع في وقت واحد البد من إعادة النظر في 
سياقات التعليم التقليدية المتبعة في جامعاتنا أوال ، وفي مراحل 
التعليم األخرى ثانيا . فالجامعة هي القائد الحقيقي للعملية التعليمية 

رة على النهوض ذاتيا من الكبوة في البلد ، وهي وحدها القاد
والنكوص . فان عجزت الجامعة عن النهوض انكفأ البلد برمته 
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مإذا  Donneوتخلف عن الركب كليا .  وهنا كما قال الشاعر 
  قرعت األجراس إذ ذاك للعلم ، قرعت للمجتمع أيضام . 

عقدت مؤتمرات عديدة على مستوى الجامعات و الدول 
العلمية ، في مختلف أصقاع األرض ، والمنظمات والجمعيات 

 معنية بالعالقة بين التعليم والتنمية المستدامة ، البعض منها دوري . 
 -و على سبيل المثال ال الحصر نذكر :

الصادر عن لجنة التعليم  2007\7\31إعالن لوسارن في  -
الجغرافي التابعة لالتحاد الجغرافي الدولي ، الذي عد 

( الذي 1992ي للتعليم الجغرافي )امتدادا للميثاق الدول
 -يركز على النقاط التالية :

 مساهمة الجغرافيا في التنمية المستدامة . -أ
ضبط معايير لوضع برنامج تعليم جغرافي من   -ب

 اجل تنمية مستدامة .
أهمية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في  -ت

 التعليم من اجل تنمية مستدامة. 
لتنمية المستدامة ، مؤتمر ا 2008 \ 6 \ 29 – 28 -

 ليبيا –بنغازي 
المؤتمر الدولي السابع م التعليم  2009 \ 7 \ 16 – 15 -

التعلم مدى   -اإلتاحة  –في مطلع األلفية الثالثة : الجودة 
 مصر -الحياةم ، القاهرة 
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المؤتمر السنوي لليونسكو في بون مالتعليم مفتاح التنمية    -
أجل مؤتمر عام  ، وقد 2009 \ 4 \ 2المستدامةم ، في 

 .     2011إلى عام  2010
 \ 7 – 5الملتقى الخامس للجغرافيين العرب في الكويت ،  -

، تحت عنوان ماألبعاد الجغرافية للتنمية  2009 \ 4
 االقتصادية والبيئية المستدامة في الوطن العربيم 

مؤتمر أخالقيات التنمية  2010 \ 10 \ 29 – 28 -
 كينيا –ي ، نيروبي المستدامة في التعليم العال

مؤتمر التربية من اجل التنمية  2011 \ 1 \ 26 – 24  -
 عمان  -المستدامة ، مسقط 

جودة التعليم العالي والتنمية  2011 \ 1 \ 13 – 11 -
 اليمن –المستدامة ، جامعة عدن 

المؤتمر الدولي السادس تحت شعار  2011 \ 2 \ 15 -
نمية المستدامةم ، مجودة التعليم التقني والمهني ورهانات الت

 المغرب –الرباط 
 جامعة ديالى والتنمية المستدامة ،

على الرغم من الظروف الصعبة التي عاشتها جامعة ديالى 
، إال أنها تمكنت من القيام بنشاطات علمية تتناغم مع توصيات 

 – 2005اليونسكو خالل عقد م التعليم من اجل التنمية المستدامة 
 -، ومنها : 2014
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( 2005 \ 4لحلقة النقاشية التي أقامتها كلية التربية )ا -1
 تحت شعار مالجامعة في األلفية الثالثةم .

إقامة مؤتمر علمي مشترك مع المديرية العامة للتربية  -2
( تحت شعار مالتربية 2006\3\28في محافظة ديالى )

 والتعليم في عصر المعلوماتيةم 
دليل المواقع إصدار كلية التربية مطبوعين تحت عنوان م -3

 2005التربويةم و مدليل المواقع الجغرافيةم عام 
إصدار قسم الجغرافيا في كلية التربية منشورات خاصة  -4

المطبقين ترشدهم فيه إلى السبل والوسائل  -للمدرسين 
 -منها : 2006الحديثة في التدريس ، عام 

  21نماذج من خطط دروس الجغرافيا في القرن  (أ)
 ن يتعلمها تالميذ وطلبة المدارسالجغرافيا كما يجب أ (ب)
 تدريس الجغرافيا عمليا (ت)

ونتيجة تردي الوضع األمني فقد توقفت النشاطات حتى عادت 
، فعاودت  2008الحياة للمحافظة و الجامعة مع بداية عام 
 -الجامعة نشاطها المعهود ، وكما مبين في أدناه :

استحداث لجنة علمية مركزية تشرف على النشاط  -5
ي الجامعة ، والتي قدمت دراسة عن سبل العلمي ف

 النهوض بالجامعة و ربطها بالمجتمع .
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إقامة دورات تدريبية عديدة لموظفي المحافظة في نظم  -6
المعلومات الجغرافية وغيرها من موضوعات حديثة تتطلب 
التواصل العلمي ومد الجسور مع مؤسسات المجتمع 

 الرسمية وشبه الرسمية . 
ذة الجامعة لتقديم المشورة إلى تشكيل لجنة من أسات -7

 محافظة ديالى . 
المجتمعية االعتيادية  –معاودة النشاطات العلمية  -8

 -للكليات ، ومنها :

 المؤتمرات ،
دامته هدف العلوم جميعا ،  -   2008\10وحدة األبحاث المكانية ، تنمية المكان وا 
ياسية : اآلفاق مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، المرأة العراقية والمشاركة الس -

  2008 \11والتحديات ، 
مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، العنف المجتمعي في العراق : التحدي  -

  2009\11والمواجهة ، 
 \ 3مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، التحديات المجتمعية لألسرة العراقية ،  -

2010  
  2008\8كلية الطب بالتعاون مع دائرة صحة ديالى عن الكوليرا ،  -
  2010\4كلية الطب ، بحث علمي رصين لخدمة طبية مثلى ،  -
  2010\12كلية الطب التعاون مع دائرة صحة ديالى ،  -
  2009 \ 3المؤتمر العلمي األول لكلية الزراعة ،  -
، تحت شعار مبالبحث   2009\12المؤتمر العلمي األول لجامعة ديالى  -

 العلمي والتقنيات المعاصرة نرسم مستقبلنام 
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 حلقات النقاشيةال

 \ 3مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، واقع تعليم الفتيات في محافظة ديالى ،  -
2009  

مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، المخاطر االجتماعية لتعاطي المخدرات ،  -
11\2009  

  2010\5مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، ثقافة الحوار في المجتمع العراقي ،  -

 ورش العمل

  2009\5لهندسة ، تحسين البيئة المجهرية لسبيكة ...، كلية ا -
كلية الهندسة ، المشاكل الصناعية والهندسية في شركة ديالى للصناعات  -

  2010\4الكهربائية ، 
  2009\10مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، شرح اتفاقية حقوق الطفل ،  -
فة أشكال التمييز مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، شرح اتفاقية القضاء على كا -

  2010\2ضد المرأة ، 
مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، المهارات االجتماعية لألمهات العامالت ،  -

10\2010  
  2009\5كلية الطب ، أوقفوا التدرن ،  -
  2009\11كلية الطب ، سرطان الثدي ،  -
  2009\12كلية الطب ، الطب الباطني النسائي ،  -
  2009\12ة للثدي ، كلية الطب ، األورام الحميد -
  2010\12كلية الطب ، الفحص الذاتي لسرطان الثدي ،  -
  2010\11كلية الطب ، مرض الجرب ،  -

 الندوات العلمية

كلية الهندسة ، التطور العلمي وآخر المستجدات في تقنيات الحاسبات  -
  2008\5والبرمجيات ، 
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هندسة القدرة كلية الهندسة ، أهم المستجدات والتطورات العلمية باختصاص  -
  2008 \ 5والمكائن الكهربائية والهندسة الميكانيكية ، 

  2008\9مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، العنف الموجه ضد النساء ،  -
مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، وضع األطفال في البيئات غير اآلمنة ،  -

10\2008  
جهة التحديات ، مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، المرأة العراقية في موا -

12\2008  
  2009\2مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، مستقبل المرأة العراقية غير العاملة ،  -
كلية الهندسة ، العزل الحراري لمواد البناء وتطبيقاته في المنشئات السكنية ،  -

3\2009  
كلية الهندسة ، تطبيقات السيراميك الهندسي المتقدم في الهندسة الكهربائية  -

  2009\5يكانيكية والم
  2009\4كلية الطب ، التعليم والصحة : بناء علمي وحضاري متجدد ،  -
  2009\5كلية الطب ، الحصبة داء الحاضر ،  -
  2009 \ 11كلية الزراعة ، تطوير صناعة الدواجن في العراق ،  -
  2009\11كلية الطب ، ندوات في المدارس عن األنفلونزا الوبائية ،  -
  2009لرازي ، أثر التدخين على البيئة ، ا –كلية التربية  -
كلية الهندسة ، التكنولوجيا االلكترونية في حياتنا اليومية : األثر والتطبيق ،  -

3\2010  
  2010\4كلية الهندسة ، تكنولوجيا الموبايل وثورة المستقبل ،  -
  2010\4كلية الهندسة ، التقنيات الحديثة في الهندسة الميكانيكية ،  -
  2010\5دسة ، تكنولوجيا البناء واالعتمار ، كلية الهن -
 \ 5كلية الهندسة ، التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الهندسة االلكترونية ،  -

2010  
مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، واقع الحوار الديمقراطي داخل األسرة العراقية ،  -

1\2010  
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جات الخاصة بين مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، األطفال ذوي االحتيا -
  2010\4التهميش والتمكين ، 

مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، التحديات التي تواجه المرأة في محافظة ديالى  -
 ،5\2010  

مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، واقع تعليم األطفال في محافظة ديالى ،  -
6\2010  

خاطر محتملة ، مركز أبحاث الطفولة واألمومة ، األطفال فاقدي الوالدين : م -
12\2010  

  2010الرازي ، اإلعجاز القرآني في علوم الحياة ،  –كلية التربية  -
  2010\4كلية العلوم اإلسالمية ، ثقافة الحوار واالختالف ،  -
  2010\3كلية الطب ، عدم كفاءة الشريان التاجي ،  -
  2010\11كلية الطب ، نتائج المسح الصحي لمدينة بعقوبة ،  -
  2010\10احدث برامج الرعاية الصحية األولية ،  كلية الطب ، -
  2010\12كلية الطب ، تبصير المريض بمرضه وفقا للقانون ،  -
  2010\4كلية الزراعة ، زراعة النخيل في محافظة ديالى : الواقع والطموح ،  -

 المصادر والهوامش ،
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 الفصل السادس والثالثون 
 ixالكتابة العلمية وسبل تقويمها

 المقدمة

تواجهها الدراسات العليا في العراق  من جملة المشاكل التي 
و االطاريح ، وهي مشكلة معقدة متعددة  مشكلة كتابة الرسائل

األوجه و المعطيات . فهي تتعلق بنوعية ما يكتب ومادته و كمه ، 
و أسلوبه . وليس الهدف من هذا المطبوع تقييم األساليب المتبعة 

، بل إنها محاولة في الكتابة ، وال األسباب الكامنة وراء ترديها 
لعرض وجهة نظر لتحسين أساليب الكتابة ورفع مستواها بما تناسب 

 مع العمل األكاديمي .

واألسذذذلوب مسذذذألة مشخصذذذيةم ، بمعنذذذى إنهذذذا تذذذرتبط بشخصذذذية  
مكاناتذذه  الكاتذذب مذذن حيذذث قدرتذذه علذذى التعبيذذر عذذن أفكذذاره وآراءه ، وا 

وقذذذد يمتلذذذك الذاتيذذذة  فذذذي شذذذد القذذذارئ و إقناعذذذه بمذذذا يطرحذذذه عليذذذه . 
الذذبعض قذذدرة فطريذذة للكتابذذة بأسذذلوب مميذذز ، وهذذم قلذذة ، و األكثريذذة 
اكتسبوها من المدرسة وطوروها من خالل الممارسة العملية . ولذلك 
فللنظذذام التعليمذذذي و طرائذذق التذذذدريس دورهذذا فذذذي تنميذذة بذذذذور الكتابذذذة 

 عند طلبتنا ، من المرحلة االبتدائية وحتى الجامعية . 

اء )التعبيذذذر( )فذذذي المذذذرحلتين االبتدائيذذذة والثانويذذذة( فمذذذادة اإلنشذذذ 
مهمذذة جذذدا لتنميذذة قابليذذة الطلبذذة للتعبيذذر عذذن مذذا يجذذول فذذي خذذواطرهم 
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من أفكار و مقوالت ، وكذا مادة القذراءة والقذراءة الخارجيذة وأهميتهمذا 
في توسيع آفاق الطلبة واطالعهم على أساليب و طروحات منوعة . 

هذذا التكليفذذات الدراسذذية الخارجيذذة فذذي المذذواد هذذذا فذذي مذذادة اللغذذة، تكمل
العلميذذة األخذذرى ، والتذذي اختفذذت مذذن قذذاموس المعلمذذين والمدرسذذين ، 
وحتذذذى تدريسذذذي الجامعذذذة . بعبذذذارة أخذذذرى ، هنذذذاك نقذذذص هائذذذل فذذذي 

 التأهيل في الكتابة ، وهذا ما نحصد نتائجه اآلن . 

قية فبعض طلبة الدراسات العليا يعمل بجد ومثابرة ودراية حقي 
بالموضوع الذي يبحث فيه ، ولكنه يفتقد قدرة التعبير عن ما توصل 
إليه بشكل سلس و متناغم و متكامل و مفهوم من قبل اآلخرين . 
وقد يعرض نتائج عمله بشكل غير واضح وغير دقيق ، مما ينعكس 
على تقيمه علميا . انهم ضحية نظام تعليمي  غير ناجح ، ولكن ال 

م في رفع مستوى كتاباتهم و تطوير قدراتهم في ينفي هذا مسئولياته
 الكتابة ، فهم يعرضون شخصياتهم من خالل ما يكتبوه . 

في هذا المطبوع أقدم مقترحات للمعالجة فذي جذانبين : أسذلوب  
الكتابة و اإلشارة الصحيحة إلى المراجع العلمية )األجنبية على وجه 

فذي مسذألة اإلشذارة الخصوص( .  وال اعتقد ان هنذاك فروقذا جوهريذة 
المرجعيذذذذة بذذذذين اللغذذذذات ، فذذذذالمنهج العلمذذذذي واحذذذذد ، واالخذذذذتالف فذذذذي 
التعبيذذذر عنذذذه بكلمذذذات تعذذذود إلذذذى لغذذذات مختلفذذذة . فكلنذذذا نعذذذرف ابذذذن 
خرداذبذذذة والمقدسذذذي ، وهذذذذه كنيتيهمذذذا ، ولكذذذن مذذذا اسذذذميهما فمعظمنذذذا 

 يجهل ذلك . 
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في  الجزء األول من المطبوع يتعلق بأسلوب الكتابة ، وقد نشر 
مجلة ماآلفاقم الصادرة عن جامعة الزرقاء في األردن قبيذل عقذد مذن 
الزمذذان . أمذذا الجذذزء الثذذاني فهذذو ترجمذذة بتصذذرف لذذدليل صذذادر عذذن 
قسم الجغرافيا في جامعة نيوكاسل يدل الطلبذة علذى األسذلوب السذليم 
لإلشذارة إلذى المراجذع والمصذادر . وتتذوفر فذي شذعبة الدراسذات العليذا 

اتنا تعليمات خاصة بكتابة الرسذائل الجامعيذة ، )مذن في معظم جامع
حيث اإلخراج الفني( وهي مكملة وليست متعارضة مع ما يرد هنا . 
وال ننس ان كتذب منذاهج البحذث العلمذي تتعذرض بالتفصذيل و بعمذق 
لجوانذذذب تفذذذوق هذذذذا المطبذذذوع . الهذذذدف هنذذذا هذذذو التذذذذكير و التحفيذذذز 

 لكتابة سليمة معبرة عن شخصية كاتبها .

 القسم األول
 قذواعذذد الكتابة السليمة

تكذتب الذبحوث لذتذقرأ وتقوم من قذبل اآلخذرين ، وقذد عذرف  
الذكذثيذر من األشخاص من خالل كذتاباتذهم دون الذلقاءات الذشخذصذية 
الذمذباشذرة معهم  . فذالذكذتابة وسذيلة لذتبادل اآلراء و األفكار و 

عذريذف شذخذصذية يذقذدمذها الذكاتذب  لذيتذعرف الذمذشاعذر . إنها  بذطاقذة تذ
عذليه اآلخذرون ، ولذينذقل لهم بعض إرهاصاته الذفذكرية  و / أو 
الذنفذسية . إنها صورته الذتي رسذمها بنذفذسه والذتي يريذد اآلخذرين أن 
ينذظذروا إليه من خذاللذها . فذالذكاتذب يذرسذم صورته الشخصية 

مح شذخذصذيتذه الذفذكرية ، ويعرض قذدرته على بالذكلذمات ، يحذدد مال
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الذتعذبيذر عذن أفذكاره وآراءه ، وقذابذلذذيتذه على الذتشذخذيص و الذتحذلذيل ، 
ومذنطذقه في الذتفذسيذر و الذتعذلذيل ، وفوق كل هذذا ، مذنهذجذية تفذكذيره 

لهذذا ودقذته و أمذانذتذه و جذلذده ومذثابرته لذلوصذول إلى الحذقذيقذة . 
السذبذب يجذهذد الذباحذثون أنفسهم لذيقذدمذوا افذضذل مذا لذديهم وبأبهى 
صورة مذمذكذنة . فذالذبحذث مذرآة تعذكذس صذورة كاتذبذها ، هذويذة فذكذريذة 

 مذقذروءة .

وفي الذكذثيذر من األحيان يذعذثر عذلى مذوضوع دون اإلشارة إلى  
جذذذية ، واألفكذذار ، والذتقذنيذذذات كاتذذذبه ، ومذذن خذذذالل األسذذلوب ، والذمنذه

الذمعذتمذدة ، ومذوضذوع الذكذتابة يعذرف الذكاتذذب ، كما و تعذرف عائدية 
الذمذوضذذذذذذوع مذذذذذذن خذذذذذذالل شذخذصذذذذذذية الذكاتذذذذذذب . و الذيذذذذذذس هذذذذذذذه مذذذذذذن 
األسذذاليب الذمذتبذعذذذة فذذذي الذتحذقذذذق مذذذن مذرجذعذيذذذة الذوثائذذذق الذتأريذخذيذذذة ؟ 

خذذذص مذذا حذسذذذب تذسذلذسذذذل كذتابتذذذها زمذذذنيا يمكذذن وبمراجعذذة نتذاجذذذات شذ
تأشذذذذذذذير مذسذذذذذذذار تطذذذذذذور شذخذصذيتذذذذذذذه الذفذذذذذذذكرية و الذنفذسذذذذذذذية و تحذذذذذذذديد  

 الذمذنذعذطذفذات في حذياتذه  .

تنذتذذذذقل هذذذذذه الهذويذذذذة إلذذذى مذسذافذذذذات بذعذذذذيدة زمذانيذذذذا و مذكانذذذذيا .  
مذذذذح شذخذصذيتذذذذه و فذجذمذيعذذذذنا يعذذذذرف عذذنتذذذذرة بذذذن شذذذذداد ويتذمذعذذذذن بمذال

أفذذذكاره رغذذذم مذضذذذي قذذذرابة ألفذذي عذذذام علذذى وفذاتذذذه . كذذلذذذك الحذذذال مذذذع 
االدريذسذي وابذن خذرداذبذة و ابن الذهذيثذم وغذيرهذم . وكذثيذر من األفكار 
عذاشذت في بطذون الكذتذب لذتبذعذذث مذذن بعذذد لذيذعذيذذش كاتبذذذها فذي غذذير 

رزمذيات و اسذتخذدامذهذا فذي الحذاسذذبات و زمذانذه ، كما هذو حذال الخذوا
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غذيرهذا . فذكذيذذف الحذذال و الذنشذذر أصذذبح مذيسذذورا ، وسذذريع االنتذشذذار 
فذذذذي زمذذذذن االنتذرنيذذذذت؟ ونتذيجذذذذة تذراكذذذذم الخذذذذبرة فذذذي مذيذذذذدان الذذذذبحوث و 
الذدراسات وفي مذخذتذلذذف الذتخذذصصات الذعذلذميذذة فذقذذد حذذددت قواعذد و 

عذتمذذذذذد لذتقويذذذذذم الذبحذذذذذوث ، وهذذذذذي ذاتذذذذذها الذذذذذتي يسذتنذذذذذير بهذذذذا معذاييذذذذذر تذ
 الذباحذثون لذيرسذمذوا الذصور الذتي تمذثذلذهذم  . 

 لذمذاذا قذواعذد و أسذس ؟

تسذاعذد األسذس الذتي تطذرح هذنا  الذباحذثيذن الذشذباب لذيحذسذنذوا  
ده مذيزان تذقذويذم رسذم )صذورهذم( قذبل نشذرهذا ، و لذتكذون عذونذا لذمذن بيذ

نتذاجذات اآلخذريذن ألنهذا مذعذاييذر الذقيذاس و الذتقذويذم الذعذلمذي، بذعذيذدا 
عذن الذمذزاجذيذة  والذمذواقذف الشذخذصذيذة الذتذي يجذب أن ال يتذصذف بذهذا 
رجذال الذعذلذم . وتتذأتذى ضذرورة هذذه الذمذعذاييذر مذن الكذم الذهائذل من 

ذتي تضذم الذغذث و الذسذميذن ، ومذن سذيادة مذبدأ اتذبذع الكذتابذات ال
مذنهذج كاتذب سذابق بذغذض النذظذر عذن درجذة صذوابذه و تذكامذلذه 
طذالذما أجذيذز لذلذنشذر أو لذلذحذصذول عذلذى درجذة عذلمذيذة . فذغذياب 

ذتاج الذمذعذاييذر وسيادة الذتقذويمذات الذذاتيذة أدى إلى تراجذع مذسذتوى الن
الذفذكذري الجذيذد أمذام الذكذم الهذائل الذمذنشذور  مذن الذكذتابات غذير 

 الجذيذدة  .
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 قذواعذد الكذتابذة الجذيذدة 1.1.1.1
 وضلوح اللعلنللوان و شلملولليتلله ، - 1

يذقذرأ الذكذتاب مذن عذنوانذه ، كذما يذقذال ، فذعذنذوانذه دلذيل على  
و مذتغذيراتذه . فذالعذنوان يجذب أن موضوعذه ، واألخير يحذدد مذفرداتذه 

 -يذكذون :

)أ( داآل على مذحذتويات )مذحذاور( البحذث و شذامذآل  لذها ، وأن 
يكذون ورودهذا في العذنوان بالذتذسذلسذل الذي ترد فيذه في الذمذذتن . 
وفذي الذوقذت الذذي يجذب أن يغذطذي العذنوان جذوانذب مذوضذوع 

ن ال يضذم الذمذتن مذفردات لذم ترد في البحذث ، مذن الضذروري أ
 العذنوان .

)ب( مذؤشذرا التخذصذص الذعذلمذي الذذي ينذتمذي إليه ، فذالكذثيذر مذن 
الذمذوضذوعذات الراهذنة تدرس مذن اكذثر مذن اخذتصذاص عذلمذي ، 

 ومذن اكذثر مذن زاويذة و مذنهذج بحذثي . فالمذدينذة 
ذة ، و التخذطذيط وغذيرهذا مذن و السذكذن و البيذئذة و الجذريم

 مذوضذوعذات أصذبحذت مذشذتركذة و مذتداخذلذة الذتخذصذصذات . 

)ج( واضذحذا لذيشذد القارئ و يجذذبذه ، ويكذون حذافذزا لذلقذراءة 
 واالطذالع .
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 وضلوح حلدود اللبحللث و أبلعلاده ،  - 2

البحث نشاط علمي من الضروري أن يدرس بشكل جيد قبل  
ام به ، أي أن تتذبلذور فذكذرتذه و التخذطذيط له و برمذجذة خذطواته القي

وحساب كل االحتماالت و التحسب لها . وجزء من عذملذية 
الذتخذطذيط ، تحذديد حذدود الذبحذث . فالحذدود الجذغذرافذيذة لذمنذطذقذة 
الذدراسذة يجذب أن ترسذم عذلذى خذارطذة ، مذع تحذديد دقذيق ألبعذاد 

وضذوع الذذي سذيدرس فذي هذذه الذمسذاحذة . وبتذأشذير أبعذاد الذمذ
الذمذوضذوع تسذهذل عذمذليذة تحذديد الذمذفذردات التذي سذتعذتمذد في الذدراسذة 

 لذلذتحذليل و الذتفذسذيذر .

  االسلتيلعلاب الجليلد للملوضلوع البلحلث ، - 3

من الصعب الكتابة عن موضوع لم يتم استيعاب مذخذتلف  
جوانبه و معطياته ، وكلما كان االستيعاب و اإلدراك جيدان سهلت 
عملية الكتابة وتتابعت وتناغمت مفرداتها ، وبالتالي كانت واضحة 
و مفهومة من القارئ . ومن المهم مالحظة إن كذتابة الذبحوث 
الذعلذمية تخذتلذف عن الذكذتابات األدبية و سذياقذاتها و أساليبها . إنها 

ي لذنشاط فذكري قذام الذباحذث به لذيناقذش آراءه وأفكاره و عرض منهج
يذستذعرض ما توصذل إليه من نتذائج عذنذد تقذصذيه عن حذقذيقذة مذعذينذة 
أو اإلجابة عن تذساؤل مذحذدد ، مذع السذعذي القذناع القارئ  بالنتائج 

ا كان واآلراء و األفكار الواردة فيه . فالذباحذث ال يكذتب لذنفذسذه ، إذ
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األمر كذذلذك ، فذلذماذا ينذشذره و يطذلب من اآلخذرين تقذيمذه ؟ و 
بذديهذي ال يمذكن إقناع اآلخرين مذا لذم يكذن الباحذث مذستذوعذبا و 
مذقذتنذعذا بالذموضذوع قذيد البحذث ، ومذا لذم يكذن واضذحذا وأمينا وصادقا 

 في طروحاته .

ا ، على الباحث أن يجمذع ومن اجذل أن يكذون االسذتيذعاب وافذي 
معلومات كافية عن منطقة دراسذته بوجذهذذيها الذذمكاني و الذذموضوعي 
، وان ال يتحذذذذدد بمذذذذيدان تخذصذصذذذذه فقذذذذط ، ولكذذذذن بعذذذذد أن يسذتوعذذذذبه 
جذذذذذذيدا كذذذذذذي ال يقذذذذذذع فذذذذذي الذمذتاهذذذذذذة الفذكذريذذذذذذة و يبذتعذذذذذذد عذذذذذذن فذلسذفذذذذذذه 

و الذمعذذذذذذذرفة تخصصذذذذذذه األكذذذذذذاديمي . واسذذذذذذذتيعاب موضذذذذذذوع الذبحذذذذذذذث 
الذدقذيقذة بذمذنطذقة الذدراسة يساعذدان الذباحذث علذى امذذتالك نظذرة ثاقذذبة 
لذنقذد األفكار و اآلراء ، ويوفذران األرضية الصلبة التذي يسذتنذذد علذذيها 
الخذتيذذذذذذار مذتغذذذذذذيرات الذدراسذذذذذذة ، و بالذذذذذذنهاية ، تسذذذذذاعده فذذذذذي تفذسيذذذذذذر 

 الذبحذث عذن الذتقذاريذر الذمذسذحذيذة  .الذنتذائذج ، الذتفذسذيذر الذذي يمذيذز 

 سللالسللة األسللللوب ،  - 4

ولكي تكون األفكار واآلراء و النتائج التي يعرضها الباحذث  
مفهومة من القارئ ، من الضروري تقديمها بأسلوب سهل واضح . 

 -ولذتحذقيذق هذذا ، من الضذروري :
 تذحذدد بدقة  ،)أ(  أن تعذرف الذمصذطذلحات و الذمفاهذيم و 

 )ب( أن تكون مذوحدة في معناها و مغزاها في عذموم الذمتن ،
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)ج( إن تذفذسذر الجذمل نذفذسذها دون إثارة شكوك أو حذيرة أو نقذص 
 في التعبير والمعنى ،

 )د(  إن تتذسذلسذل األفكار و تذترابط دون تكرار أو قطع ، و

 اإليجاز الذمتذعذب . )هذ( إن يتذجذنب الذباحذث اإلطناب الذممذل ، و

عذنوان البحث هو مفتاح و دعوة لذلذقراءة ، و األسلوب هو  
الطريق الذي تنقل عبره األفكار و الذنتاجذات الذفكرية ، فإذا كان هذا 
الطريق غذير مذعذبد وكذثير الذمنذعذطذفات و الذمنذحذدرات و الذتوقفات 

بهذا تتذدنى الفائدة غير الضذرورية ، حذينها ال يطرقذه إال القلة ، و 
من البحث و نتائجه ، وبالتالي من جهد الباحث . فالكالم هو تفكير 
مسموع ، والبحث هو تفكير مكتوب ، وأسلوب الكالم و الذكذتابة 
يعكسان شخصية الكاتب وثقافته . واألسلوب الذسذلذس السذهل يشذوق 

 القارئ و يدفذعذه لذمذتابعة الذنتاجات األخرىلذكاتب .

 اإلسناد اللعلللملي ، - 5

ال يبذدأ الباحث دراسته من الصذفر ، فأي موضوع قد تم بحثه  
و مناقشته بصورة مباشرة وغير مباشرة ، وهناك إشارات عن جوانب 
الموضوع و معطياته في مختلف المصادر . وحتى في الذمذسوحات 
و  الذمذيدانية الصرفة هناك من قام بدراسة مماثلة أو قريبة  في مكان

/ أو زمان آخر . وقد توصل البعض إلى نتائج قد تكون مغايرة أو 
قريبة أو شبيهة . فالعالم صغير وال يعيش اإلنسان في فراغ ، بل 
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في بحر تتالطم أمواجه الفكرية ، وتتبادل ميادينه المخذتلفة الخذبرة و 
الذتقذنيات و الذنتائج ، لذا فإنها تشترك في اكثر من جانب وفي 

من المعطيات . فجذميع العلوم معنية باإلنسان و البيذئة التي العديد 
يعذيش فيذها و ينشط ، أي إنها تشذترك في المكان و الموضوع و 

 الهدف ، ولكن ، لكل واحد زاوية نظذر مختلفة بعض الشيء .
تفيد العودة إلى الدراسات ذات العالقة )المسح األدبي( في  

 توسيع أفق الباحذث 
اقات العلمية لديه ، وتوضح ما قد يشوبه الغموض و و ترسخ السي

 -الذلذبذس . وفي ضذوء الدراسات ذات العالقة يتم :

 ( تحذديد منطقة الدراسة بصورة موضوعية ،1)

 ( اخذتيار المفردات و المتغيرات التي ستعتمد في الدراسة ،2)

 ( انتذقاء الذتقذنيات الذمناسذبة لذلذتحذلذيل و العرض ،3)

ناد النتائج التي يتوصل إليها الباحث مما يدعم صواب  ( إس4)
 عذمذلذه ، و / أو

  باحذثون آخرون  ( تفذنيذد بعض اآلراء و الذنتائج التي توصل إليها5)

( توضيح أثر العوامل األخرى : الزمن في الدراسات الذتتذبعذيذة ، 6)
 خذصوصذية الذمكان في الذدراسات الذمقارنة ، وهذكذذا .
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ل أن يكون اإلسناد صذحذيذحذا ، ومذؤديا الهذدف ، من ومن أج 
 -الضذروري:

 )أ( التعريف بأفكار اآلخرين كما هي دون اجذتزاء أو انتذقذاء ذاتذي ،

)ب( اإلشارة إلى المصدر الذي أخذذت منه األفكار و اآلراء و 
 الذنتائج ،  و

 )ج( ذكر نتاجات اآلخرين دون حذجذبها وحذيثما يكون ذلك ضروريا
 و مناسبا في المتن . 

اإلسناد العلمي يغني البحث ويعزز قذيمته ، ويعذكذس اطذالع  
الباحذث وسذعذة أفذقه . انه العذصذا التي يتذوكأ عليها الباحذث في 

الصذعاب ويؤشذر بها على الذبارز من نتائج دراسته ليؤكذد صذواب 
 عذلذمذيذة . عذمذلذه دون الذتبذجذح بأنه سذباق إليه . انذه  أمذانذة

 تملاسلك علناصلر البحلث و تلرابلطلهلا ، - 6

يتكذذون كذذل بحذذث مذذن مجموعذذة مذذن الذعذذذناصر )األركذذان( التذذي  
يسذذتند عليهذذا ، وتمثذذل محذذاورا أساسذذية يذذدور حولهذذا الذتقذذذصي . وهذذذذه 
الذذذذعناصر )األركذذذان ، المحذذذاور( تكمذذذل بعضذذذها وتذذذرتبط مذذذع بعذذذض 

وفقذذذذدان أحذذذدها يذذذؤثر سذذذلبا علذذذى بعالقذذذات وظيفيذذذة و / أو سذببذذذذية . 
البحث و نتائجه . فموضوع الذبحث هو نظام ثانوي اشذتذقاقذذي مذفذذتوح 

ABSTRACTED OPEN SUB-SYSTEM  أي باإلضذافة ،
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إلذذذذذى تفاعذذذذذل عناصذذذذذره مذذذذذع بعضذذذذذها فانذذذذذه مفتذذذذذوح لتذذذذذأثير العوامذذذذذل و 
 العناصر األخرى من النظام األكبر الذي اشتق منه النظام الثانوي .

ابة وفق هذا المنظور ، يكون البحث كعملية بناء هيكل بالكت 
يعتمد كل جزء فيه على وجود األجزاء األخرى و يكملها . و فقدان 
أي منها يترك الهيكل ناقصا بشكل جلي ، فذمذفردات الذفصل 
مذتكاملة مع بعضها، و الذفصول تكمل بعضها وترتبط ببعضها 

ذفاهذيمذية موحذدة . يتذمثذل بسلسلة ذهذنية ، موضوعية ، منذهجذية ، م
الذسذر بكذلمذتي : الذتخذطذيط و الصذياغذة ، تخطيط و برمجة إجراءات 

 البحث ، و صياغة الجذمل الذمعذبرة عن هذذا الذمذعذمذار الذفذكذري .
 تنلاسلب طلريلقلة التحلليلل ، - 7

تصذذذذذنف البيانذذذذات حسذذذذب نوعهذذذذا إلذذذذى : أسذذذذمية ، تراتبيذذذذة ، و  
نف الطرائذق اإلحصذائية حسذب عذدد المتغيذرات التذي الفاصلة ، وتص

تتعامل معها ، وحذسذب طذبيذعذتها ، وصذفذذية و تحذليذليذذة . وقذد أسذذيء 
إلذذى اإلحصذذاء ، كطرائذذق فذذي التحليذذل مذذن قبذذل الكذذذثير لعذذدم أخذذذهم 
بمتطلبذذات كذذل طريقذذة مذذن بيانذذات و خصذذائص . إضذذافة إلذذى هذذذذا ، 

لطذريقذذذذة مذذذذع هذذذذدف الدراسذذذذة . فذذذان الذذذبعض لذذذذم ينظذذذذر إلذذذى تناسذذذذب ا
المذحذصذلذذذذذذذة الحذتمذذذذذذذية نتذذذذذذائج مذضذلذلذذذذذذذة . فذلذلذحصذذذذذذذول علذذذذذذى نتذذذذذذائج 
صذحذيحذة يجذب أن يكذون هذناك توافق بيذن الذمذدخذالت )البيانذات مذن 
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حيذذذث الدقذذذة والذتذناسذذذذب( و صذذذذندوق الذتحذليذذذذل )طذذذذريقة الذذذذمعالجة( ، 
 ذة  يعذتذد بذها .وحذينها فقذط تكذون الذمخرجذات صذحذيح

ال يعتمذذذذذد اختيذذذذذار الطريقذذذذذة التحليليذذذذذة المناسذذذذذبة علذذذذذى طبيعذذذذذة  
البيانذذات المتذذوافرة فقذذط ، بذذل وعلذذى هذذدف البحذذث و الذعذمذذذق )الذبذذذعد( 
الذي يطمذح الباحذث إن يغذوص إليذه . إن اتخذاذ القذرار بشذأن نوعيذة 
 طريقة التحليل ليس سذهذآل ، ولكنه يكون كذلذك عنذدما يطلذع الباحذث
على كتابات اآلخرين فذي موضذوع دراسذته ، وعنذدما يكذون قذد تذدرب 
جيذذدا علذذى اسذذتخدام الطرائذذق التحليليذذة المتنوعذذة . و االسذتشذذذارة هنذذا 

 ضذروريذة لضذمان صذحذة النتائج .

 تلفلسلير اللنتلائلج ، - 8

ال يمكن ترك النتائج و األرقام دون تعليق أو تفسير . فالمسذح  
يقوم به أي شخص ، و التحليل اإلحصائي قد  الميداني يمكن إن

يساعد به شخص مختص به ، ولكن تفسير النتائج أمذر مذرهذون 
باسذتيعذاب و هذضذم فذلذسذفذة االخذتصذاص . إنها الذمذحذك الذذي ال 
يذدانيذه شذيء . فإجراءات البحذث ، بمذعذظذمذهذا ، يمذكذن أن يقذوم بذها 

ذها إال التفذسذير فانذه الذوحذيد الذذي ينذقذل أي شذخذص يذوجذه لذلذقيام ب
 . researchإلى البحذث   report)الذذكتابذة( مذن حذالذة الذتقذريذر 

 -يعتمد تفسير النتائج بصورة صحيحة ، أو مذقذبولذة عذلذى : 
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)أ( اسذتيذعاب الباحث لفلسفة اختصاصه ، فالكثير من الموضوعات 
التقنيات. ولكل اختصاص علمي  متداخلة الشتراكها في المجال و

 نظرياته و معطياته التي يميز نفسه بها .

)ب( االطالع على الدراسات العلمية ذات العالقة واعتمادها في 
 إسناد النتائج ،  و

)ج( المعرفة التفصيلية بمنطقة الدراسة و مجتمعها )مجتمع الدراسة( 
 وموضوع البحث .

 بحلث و نتلائجله ،تجلسليد الخلالصلة للمفلردات ال - 9

يعذمذد البعذض إلى ذكر كل ما يعتقده صحيحا في خالصة  
البحث سواء أكان ذلك واردا في المتن أم ال . وهذذا خذطذأ فادح ، 
فالخالصة هي خالصة ما جاء في متن البحث من مفردات و 
منهج و مشاكل و نتائج. كذلك األمر عند كتابة المقترحات و 

إن يكون لها أساس )مصدر( في متن  التوصيات ، والتي يجب
 البحث . 
فذذي الغالذذب ، ونتيجذذذة ضذغذذذط الحذذذياة وكثافذذة العمذذل فذذان العديذذد  

يقذذرأ الخالصذذة ليذذرى تناسذذب البحذذث مذذع احتياجاتذذه . فذذإذا كذذان المذذتن 
مغذذايرا لمذذذا فذذي الخالصذذذة عذندهذذذا تكذذذذون صذذورة الذكاتذذذذب وأمانتذذه فذذذي 

 ب في ذلك .موضع ال يرضاه لنفسه ، ولكنه هو السب
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 اللملصلادر و اللملراجللع ، - 10

لكل بحث مذصذادر و مذراجذع ، وذكذرهذا بأمانة و صذيغذة   
صذحذيحذة يعذزز صذورة الباحذث و يجذمذلذها . فالكذثيذرون ، وبعذد 
اإلعجاب بالعذنوان ، و بعذد االطذالع على الخذالصذة يراجذع صذفحذة 

ذراره فذي إدراج البحذث ضذمذن قراءاتذه المذصذادر لذتكذون الفذصذل في ق
أم ال . ولذلذمذصذادر دور بارز في تقذييذم البحذث و درجذة االعذتذمذاد 

 عذلذى نتذائجذه واإلشارة إليها .

 االخذتيذار الذصذعذب  1.2
وبذعذد ، إن رسذم مالمح شخصيتك بالكلمذات لذيذس أمرا سذهذآل ،      

 ذوهذة لذتنذشذرهذا بيذن الذمذثذقذفذيذن و األصعب مذنذه ، أن ترسذمها مذش
و الذمذخذتصذين ، بيذن مذن تريد أن يعرفوك ،  وتنذتذمذي إليهم  . هذذه 

الكتابة ، فذمذن أراد لنذفذسذة مذعذرفذة  \أبذرز قواعد ومذعذاييذر الرسذم  
مذشذرفذة فذلذيجذهذد نفذسذه و يعذتمذدهذا لذتكذون صذورتذه زاهذيذة وضذذاءة  

 الكذثيذر مذن الصذور غذير الذواضذحذة الذمذعذالذم . بيذن
 
 
 
 
 
 



 أ.د. مضر خليل عمر الجزء الرابع اصرمقاالت في الفكر الجغرافي المع

786 
 

                                                                                                                                                                      

 القسم الثاني
 ixدليل اإلشارات الصحيحة للمراجع والمصادر

 لماذا هذا الدليل ؟ 2
 Projectأو مشروع بحث  Essayتمثل كتابة مقال علمي 

Research  أو رسالة جامعيةThesis  عنصرا مهما في عملية
الجغرافيا وغيرها من العلوم األخرى  .  التأهيل العلمي والمهني ، في

فمثال ،  يبدأ طالب الكيمياء دراستهم بتعلم كيفية استخدام األدوات 
والتجهيزات المختبرية ذات العالقة ، وكذا حال طلبة الفيزياء في 
تعلم التقنيات المختبرية و الصي  الرياضية ، والجغرافيا ال تختلف 

خبرة في تقنيات  جمع  عن سائر العلوم في أهمية امتالك
المعلومات و تحليلها ومنهجية البحث وأسلوب الكتابة . ويرتبط تقدم 
الجغرافيا بالكلمات المكتوبة وباعتماد التقنيات التي تجعل المصادر 

أو الباحث و النتائج التي يتوصل إليها   \المعتمدة من قبل الكاتب و 
اء والمقومين و خالصتها  خاضعة للفحص والتدقيق من قبل القر 

العلميين . لذا فطلبة الجغرافيا مطالبون باكتساب التقنيات المناسبة 
لكتابة المقاالت الجغرافية ، إضافة إلى تقنيات جمع المعلومات 
وتحليلها و إسقاطها على الخرائط . ويشمل هذا االستخدام الصحيح 
للكتب ، والدوريات ، ومصادر االنترنيت و أساليب اإلشارة إلى 

ختلف أنواع المراجع والمصادر . وهذه التقنيات مطلوبة لجميع م
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أنواع الكتابة و صيغها )مقال ، بحث ، رسالة ، أطروحة( ، وفي 
 الدراسات األولية والعليا ، وما بعدهما .

فذذذذي هذذذذذا الذذذذدليل ، يقذذذذدم قسذذذذم الجغرافيذذذذا فذذذذي جامعذذذذة نيوكاسذذذذل 
حذذذث الذذذدليل أسذذذلوبين لإلشذذذارات المرجعيذذذة ليختذذذار الطلبذذذة منهذذذا . وي

 الطلبذذذذذذذة العتمذذذذذذذاد أحذذذذذذذد األسذذذذذذذلوبين فذذذذذذذي كذذذذذذذل عمذذذذذذذل يقذذذذذذذدم للقسذذذذذذذم 
و تطبيقذذذذه بشذذذذكل شذذذذمولي و متصذذذذل )دون المذذذذزج بذذذذين االثنذذذذين(  . 
ولتوضذذيح و تفسذذير تقنيذذات الكتابذذة المناسذذبة فذذان الذذدليل يذذوفر خلفيذذة 
أساسذذية عذذن سذذبب وكيفيذذة الكتابذذة و الطريقذذة المناسذذبة لإلشذذارة إلذذى 

 معتمدة فيها . المصادر والمراجع ال

 لماذا تكتب المقاالت ؟ 3
فرصا للطلبة لكتابة تحليل   ixتوفر كتابة المقاالت العلمية 

جابة عن تساؤالت مهمة باستخدام مواد من مصادر منوعة .  وا 
والمقاالت ليست موادا تحريرية )كتابية تقليدية( لعرض وجهات نظر 

لقراءات خاصة عن موضوع ما ، بل إنها تعطي قائمة موسعة من ا
التي يفترض استخدمها لتوفير معلومات و تعزيز آراء و الشتقاق 
استنتاجات منها . و االستنتاجات يجب أن تكون مدعمة بالبراهين 
المأخوذة من المصادر والمراجع  المعتمدة في كتابة المقال ، وأنها 
نسبت إلى مصادرها بشكل سليم )كما سيوضح الحقا ( . و يحث 

اب( الستخدام أفكارهم و مقوالتهم الذاتية في المقال الطلبة ) والكت
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أيضا ، ولكن الهدف األساس عرض وجهات نظر و طروحات 
 مدعمة بالبراهين .

 ماذا تعمل بالمصطلحات التقنية ؟ 4
إن خبرة كتابة المقال العلمي هي خبرة عملية تكتسب بالتعلم 

ذه الخبرة والتمرين ، ومن أسباب االنتماء إلى الجامعة هو اكتساب ه
وتطويرها . وكتاباتك ، كما هو الحال مع معظم األشياء ، فهي 
تتحسن و تتطور من خالل الممارسة و القراءة المستديمة . و قليلو 
القراءة نادرا ما يحسنون الكتابة ، فاالثنان )القراءة والكتابة(  يكمالن 
 بعض كوجهي عملة واحدة . وطريقة الكتابة و أسلوبها أمران

. والمقاالت الجيدة ليست ناجمة عن ما تقوله وتفكر به ، نمهما
ولكن عن الكيفية التي يعرض الموضوع بها. و المقومين العلميين 
للمقاالت )وكذلك القراء( ال يعتمدون توافقهم في الرأي مع ما ورد 
فيها من أفكار وآراء و نتائج ، بل بمستوى التقصي فيها ، ودرجة 

وصياغته . ولهذا فان الصي  القواعدية  توثيق  وتعليل مضمونها
السليمة و اإلمالء الصحيح و اإلشارة الصحيحة للمراجع و 
المصادر ليست خيارات إضافية ، إنها عناصر جوهرية في تقييم 

 المقال العلمي وقبوله .

وعليك أن تعطي وقتا كافيا للتقصي والبحث ، وفي الغالب ،  
اوز التهيؤ لتقديم المحاضرة يتطلب ذلك قراءات جادة تفوق و تتج
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االعتيادية . فبعد القيام ببعض القراءات و التفكير بالموضوع بعمق 
، تبدأ مرحلة رسم مخطط ينظم ما تنوي القيام به و يجدوله  . 
ويشمل هذا : مدخال واضحا ودقيقا ، نقاط تعزيزية توفر براهين و 

ي المقدمة، توثيق لما تروم القيام به ، وتكون قد  أشرت إليها ف
وخالصة تضم جميع مقوالتك التي عرضت بإيجاز في المقدمة . 

أو النشر(  عمال كتب بعجالة أو  \وال يفترض أن تقدم للتقويم )و 
بصورة غير جيدة ألن في هذا إساءة إليك وينعكس سلبا على تقيمك 

 عند اآلخرين .  

 نقاط أساسية عن أسلوب الكتابة

لتمرين ، واهذذذدف إلذذذى الكتابذذذذة يتحسذذذن أسذذذلوبك فذذذي الكتابذذذذة بذذذا
المباشذذرة قذذدر اإلمكذذان ، وقذذل مذذا تعنيذذه بوضذذوح بكلمذذات قليلذذة حيثمذذا 
أمكن ذلك . وهناك بعض النقاط األساسية التي تساعدك في تحسين 

 -أسلوب الكتابة ، هي :

يجب أن تقدم المقاالت مطبوعة ، تاركا حواشي و الكتابة بين  -
دون جعلها  - سطر وآخر )مجال كاف بين األسطر

 .متحاشكة(

 يجب أن تكون الصفحات مرقمة . -

االقتباس ، سواء أكان بكلمات قليلة أم جمال مطولة ، يجب أن  -
 يعلم باإلشارة )األقواس أو ما شابه( وان يشار إلى المصدر .
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وعندما يكون االقتباس مباشر و لست اسطر أو اكثر فانه  -
ية السطر ونهايته ، مبتعدا عن بدا blockيعرض بصيغة كتلة 

مع نهاية مؤشرة ، ولهذا ال حاجة لوضع األقواس أو إشارات 
 االقتباس التقليدية . 

وضح المختصرات بشكل كامل عند أول ذكرها ، وضع  -
 مختصرها بين قوسين .

 عرف بالشخوص و األفراد الذين اعتمدتهم مصادرا في المقال . -

ر و قائمة مراجع في يجب أن يحتوي المقال العلمي على مصاد -
 نهايته .

 استخدام مواد من االنترنيت 5
االنترنيت ، وعلى وجه الخصوص الشبكة الدولية الواسعة 

World Wide Web   (www تضم وبشكل متزايد وثائق و  )
معلومات يمكن استخدامها في األبحاث والمقاالت الجغرافية ، وغير 

لمواد غير الرصينة ، الجغرافية . وتضم أيضا الكثير من اللغو  وا
وتتلخص المشكلة في تمييز الغث من السمين . وللقيام بهذا ، 
وعندما تحتاج إلى استخدام مواد من االنترنيت عليك تقيمها كما هو 
الحال مع المقاالت واألبحاث والكتب األخرى . وتقويمك النقدي لها 

ولة و من حيث مقوالتها ، وبراهينها ، ومنطقها و العالقة بين المق
مقدمها )الكاتب(. وفي الحقيقة فان المواد المعروضة في االنترنيت 
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ليس بالضرورة دقيقة أو مقرة علميا  . وكما هو الحال في أي بحث 
، عليك استخدام خبرتك في القراءة النقدية للتقييم واتخاذ القرار 

 بنفسك في هذا الخصوص .

و  www وكأحد عناصر عملية التقويم فان موقع االنترنيت
يوفران معلومات مهمة . فهما العنوان  URLمصدر التوقيع الموحد 

اإللكتروني للموقع )الحاسبة التي يعود إليها العنوان( و صفحته 
التي تكافئ صفحة عنوان الكتاب و  home pageالرئيسة 

  -النمط اآلتي  : URLمحتوياته .  و في الغالب ، يتبع 

موقعا في االنترنيت ، ثم  لتؤشر أن هذا http:// ixبدء ب -
لتحديد أنها ضمن الشبكة الدولية )قليل من  wwwيضاف 

 المواقع ال تكون كذلك( .

 ثم يأتي اسم الموقع ، أما كامال أو مختصرا . -

بعد ذلك و دائما يفصل ب ).( وبدون فاصلة مكانية تأتي  - 
عائدية الموقع )الجهة التي صممته( ، فيما إذا كانت مؤسسة 

 منظمة ، أو شركة . ، أو

 ثم يذكر رمز البلد الذي يعود إليه الموقع . -

وعنذدما يذذدار الموقذع مذذن قبذذل الواليذات المتحذذدة ، أو أن المؤسسذذة أو 
المنظمذذذة أو الشذذذركة تقذذذع فيهذذذا حينهذذذا ال يذذذذكر رمذذذز البلذذذد . ونتيجذذذة 
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التوسذذع الكبيذذر لشذذبكة االنترنيذذت فذذان ذكذذر رمذذز البلذذد اصذذبح أساسذذيا 
رهن . ويمكذذذن مالحظذذذة أن رمذذذز البلذذذد ال يذذذذكر عنذذذدما فذذذي الوقذذذت الذذذ
دولية أو غير حكومية لها وجود حول العالم .   org.تكون المنظمة 

لتحديذذد هويتهذذا   com.وان الشذذركات خذذارج الواليذذات المتحذذدة تعتمذذد 
 التجارية .

وأخيرا ، فان العنوان ينتهي في الغالب ب)/( مشيرا إلى وجود  -
 يوثائق أخرى و فصول ف

 الموقع تتعدى مساحة الصفحة الرئيسة .       

  -باآلتي :  URLو يمكن تلخيص الصيغة المعيارية األساسية ل 
http://www.sitename.sitetype.country code (if applicable) / 

 /http://www.whitehouse.govفمثال : 

ي هذا موقع الصفحة الرئيسة لمكتب رئيس الواليات المتحدة وسكنه ف
و نوع الموقع   whitehouseالبيت األبيض ، الحظ عنوان الموقع 

.gov   . ليعني حكومة والنها الواليات المتحدة فلم يذكر الرمز 

هذا موقع الصفحة   http://www.fco.gov.ukمثال آخر : / 
الرئيسة لمكتب الخارجية و الكومنويلث ، الحظ أن االسم ورد 

 . ukز البلد مختصرا و نوعه هو حكومي مع رم

 http://www.icj-cij.org/       مثال آخر :
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وهو للصفحة الرئيسة لمحكمة العدل الدولية في هاكو في األراضي 
المنخفظة . الحظ اسم الموقع مختصرا بالصيغتين اإلنكليزية 

محددا كونه منظمة دولية ال حاجة   org.والفرنسية ، ثم نوعه 
 لذكر البلد الذي تعود إليه .

 http://www.oneworld.org/actionaid/   ل :مثا

موقع الصفحة الرئيسة لمنظمة غير حكومية لتقديم المساعدات . 
يشير العنوان إلى انه ضيف على شبكة منظمة عالم واحد التي 

وفرت الموقع واالتصال باالنترنيت . ولهذا السبب فان العنوان اكثر 
 تفصيال من العناوين الواردة سابقا . 

 http://www.amazon.com/     : مثال

-onوهو موقع الصفحة الرئيسة لمخزن كتب أمريكي عبر الشبكة 
line  وذلك ألنURL  قد انتهى ب.com  . وبدون رمز للبلد 

 http://www.bookshop.co.uk/    مثال :

موقع الصفحة الرئيسة لشركة منافسة للشركة السابقة وموقعها في 
 المملكة المتحدة .

  http://www.jhu.edu      : مثال
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موقع الصفحة الرئيسة لجامعة جونز هوبكنز في الواليات المتحدة ، 
بدون  eduو عرفت بأنها جامعة أمريكية الن العنوان انتهى ب 

 ذكر رمز البلد .

  http://www.gsb.uct.ac.za/     مثال :

)دراسات  gsb.موقع الصفحة الرئيسة لمدرسة األعمال للخريجين 
وان   za.في جنوب إفريقيا   uct.عليا( في جامعة كيب تاون  

يعني أنها أكاديمية أو موقع جامعة خارج الواليات   ac.الرمز 
 المتحدة .

في الغالب اكثر طوال من هذه ، فالتفاصيل  URLو تكون مواقع 
الالحقة متبوعة بخط مائل لتشيرا إلى فصول أو أقسام محددة أو 

بكة . فمثال فان عنوان موقع ستراتيجيات صفحات أخرى على الش
 إنقاص الفقر في البنك الدولي هو :

http://www.worldbank.org/poverty/strategies/overvi
ew.htm 

وتفاصيل الموقع واضحة في حقل االستعارة من االنترنيت في 
أعلى الصفحة التي تشاهدها في الشبكة ، وتأكد من انك تقوم 

عند األخذ منها . وعندما تقوم بطباعة  بتسجيل هذه التفاصيل
الصفحة أو الوثيقة من االنترنيت مباشرة فان العنوان يطبع ذاتيا 
ومعه وقت وتاريخ اخذ المعلومة . وتحقق بذلك بنفسك عمليا . وان 
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تفاصيل الوقت والتاريخ مهمة جدا عند اإلشارة إلى مواقع الشبكة 
معلومة قد تتغير باأليام أو الدولية ، التي يتم تحديثها دوريا ، فال

بالساعات . وهذه المعلومات التفصيلية جوهرية لإلشارة المرجعية . 
فكما مطلوب منك ذكر رقم الصفحة و المصدر عند اإلشارة إلى 
نقطة معينة أو اخذ اقتباس من كتاب أو مجلة علمية فعليك ذكر 

من  العنوان اإللكتروني للوثيقة أو المعلومة عندما تحصل عليها
مثل عنوان كتب النشر ، فبينما  URLاالنترنيت . وتذكر فان موقع 

يجب أن تظهر في قائمة المصادر والمراجع المصاحبة للمقال ، 
فان مواقع االنترنيت يجب أن ال تظهر ضمن متن المقال نفسه .  
وسيرد تفصيل عن كيفية اإلشارة المناسبة لمواد االنترنيت في المقال 

 بذلك . في القسم الخاص

 استخدام الجداول و الرسوم و الفيديو

كطالذذذب جذذذامعي عليذذذك شذذذمول عملذذذك الكتذذذابي جذذذداول ورسذذذوم 
. والجذذداول تضذذم عذذادة أعمذذدة فيهذذا أرقذذام ، بينمذذا  Figuresوأشذذكال 

الرسذذوم تعنذذي مذذواد منوعذذة مثذذل الخذذرائط والرسذذوم البيانيذذة والمنحنيذذات 
ت جغرافيذة ، إنهذا والصور و مصذورات الفيذديو .  والخذرائط هذي أدوا

تمثذذل المجذذال المنذذتج اجتماعيذذا والمتغيذذر عبذذر الذذزمن . و يذذتم تحليذذل 
األشكال نقديا فهي ليسذت تمثذيال مبسذطا لنقطذة معينذة. وتتمثذل قيمذة 
الجداول والرسوم على تنوعها بأنها توفر معلومات وبراهين و تختذزل 
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اهين الكلمذات . وعنذدما تسذتخدم بشذكل فاعذل فذان معلوماتهذا تذوفر بذر 
 مختصرة تعزز المقوالت المصاحبة لها . 

وجميع الجداول والرسوم يصذاحبها تذرقيم و تعليقذات والمصذادر 
التذذذي اعتمذذذدت فيهذذذا . ويذذذتم تذذذرقيم الجذذذداول منفصذذذلة عذذذن الرسذذذوم . 
وعنذذدما يشذذمل الموضذذوع اكثذذر مذذن فصذذل واحذذد فذذان أرقذذام الجذذداول 

لمثذذال ، إذا تذذأتى بعذذد رقذذم الفصذذل و بفاصذذلة عشذذرية . فعلذذى سذذبيل ا
شذذمل المقذذال جذذدوال واحذذدا و خارطذذة واحذذدة حينهذذا يأخذذذ الجذذدول رقذذم 

( و كذذذا الخارطذذة . وفذذي الرسذذائل الجامعيذذة حيذذث تتعذذدد الفصذذول 1)
وتتعذذذذدد الجذذذذداول والخذذذذرائط فذذذذي الفصذذذذل الواحذذذذد عندئذذذذذ يشذذذذار إلذذذذى 

والجذدول األول  figure 3.1الخارطة األولذى فذي الفصذل الثالذث ب 
 .  table 1.1 في الفصل األول

هذذو العنذذوان : وصذذف مقتضذذب  captionوالمقصذذود بذذالتعليق 
لمحتويذذذذات الجذذذذدول أو الرسذذذذم. بعذذذذد ذلذذذذك تذذذذأتى معلومذذذذة مهمذذذذة هذذذذي 
المصدر . وسواء أكنت أنت من جمع المعلومات ونظمها أو رسمت 
الخارطة والشكل ، أو أخذتها عن مصدر منشور فعليك اإلشذارة إلذى 

وبعبذذارة أدق ، أيذذن سذذتكتب اإلشذذارة إلذذى  ذلذذك بعذذد العنذذوان مباشذذرة .
 المصدر تعتمد على أي أسلوب تعتمد . وسيرد تفصيل ذلك الحقا .

واخيذذذذذرا ، يعتمذذذذذد عذذذذذدد مذذذذذن الجغذذذذذرافيين  ، وكذذذذذذا غيذذذذذرهم مذذذذذن 
األكذذذذاديميين ، صذذذذور الفيذذذذديو كأسذذذذاس لمناقشذذذذات و عذذذذرض مرئذذذذي 
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للموضذذذوع قيذذذد النقذذذاش ، وقذذذد تكذذذون أنذذذت واحذذذد مذذذن هذذذؤالء ، وتريذذذد 
شذذارة إليهذذا فذذي المقذذال . وقذذد يكذذون الفيذذديو مذذن إنتاجذذك الشخصذذي اإل

)برنذذامج مسذذجل عذذن التلفذذاز مذذثال(. والصذذور كمذذا هذذو حذذال مصذذادر 
المعلومات األخرى والبراهين و المقوالت ، يجب ان تؤشذر مرجعيتهذا 

 بدقة وبأسلوب مناسب . 

 Referencingاإلشارة إلى المراجع  

ث أو رسذذذذالة جامعيذذذذة فذذذذال عنذذذدما تكتذذذذب مقذذذذاال أو مشذذذذروع بحذذذذ
يتوقذذذع ان تعتمذذذد علذذذى أفكذذذارك المباشذذذر فقذذذط ،  أو ان لذذذديك سذذذهولة 
وصول إلى معلومات غيذر منشذورة أو سذرية وال تريذد ذكذر مصذدرها. 
بل المتوقع منك تطوير مقوالتك باالستناد إلى مواد مراجذع متنوعذة . 

يلهذا بعبارة أخرى، يفترض بك تجميع أفكار و مقذوالت و بذراهين لتحو 
تعتمذذدها لعذذرض مقوالتذذك . لذذذلك ، مذذن   caseإلذذى حالذذة أو قضذذية 

 الجوهري توفير مصادر واضحة الستخدامها في الكتابة . 

وجوهر االستناد المرجعي في الكتابة هو توفير دليذل واضذح و 
دقيذذذذق للقذذذذارئ للمصذذذذادر التذذذذي اشذذذذتقت منهذذذذا المقذذذذوالت والتذذذذي علذذذذى 

يعني ، أن أية فكذرة أو مقولذة أو أساسها تم تطويرها وبلورتها . وهذا 
معلومة أو لغة )بما فيها المصطلحات و االقتباس( التذي أخذذت مذن 
المصذذذادر يجذذذب ان تصذذذار )ترجذذذع( إلذذذى مصذذذدرها األصذذذلي . ومذذذن 
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اجل القيام بذلك عليك ان تشير في المذتن )عنذد النقطذة أو الفكذرة أو 
 المقولة التي أخذتها( .

عيذذة للمصذذادر ، فذذإذا نظذذرت وهنذذاك صذذي  عديذذدة لإلشذذارة المرج
إلذذذى الكتذذذب و المقذذذاالت المنشذذذورة التذذذي تقرأهذذذا سذذذتالحظ تنوعذذذا فذذذي 
األسلوب . وقسذم الجغرافيذا فذي جامعذة نيوكاسذل يشذجع اختيذار واحذد 
مذذن األسذذلوبين الذذواردين فذذي الذذدليل المذذوزع علذذى طلبتذذه  لكذذل عمذذل 

ختذذار كتذذابي يعزمذذون القيذذام بذذه وتقديمذذه للقسذذم و الجامعذذة . وحالمذذا ت
أي مذذذن األسذذذلوبين سذذذوف تسذذذتخدم فذذذي الكتابذذذة فعليذذذك اعتمذذذاده كليذذذا 
وبشذذكل شذذمولي . فذذال يجذذوز المذذزج بذذين األسذذلوبين فذذي عمذذل كتذذابي 

 واحد.

 األسلوب األول ، ترقيم االقتباس 

مذن اجذل اسذتخدام هذذا األسذذلوب عليذك وضذع رقذم مرجعذي فذذي 
صلة . )جملة أو فقره( يضم المرجع ذي ال Endnotesنهاية النص 

وجميذذذذع معالجذذذذات النصذذذذوص فذذذذي الحاسذذذذوب تذذذذوفر هذذذذذا التسذذذذهيل . 
وتذذذكر ان عليذذك إرجذذاع كذذل فكذذرة أو مقولذذة أو معلومذذة أو لغذذة )بمذذا 
فيها المصطلحات أو االقتباس( التي لم تكن عائدة لك إلى صذاحبها 
األصذذليين . وفذذي نهايذذة المقذذال ، وبورقذذة منفصذذلة معنونذذة بذذالهوامش 

الهذوامش والتعليقذات حسذب تذواتر ورودهذا فذي والتعليقات عليذك ذكذر 
المتن ، تتبعها معلومات )بيبلوغرافية( عن المصادر التي اعتمدتها ، 
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بما فيها أرقام الصفحات التي أخذت منها المعلومات . واإلشارة إلذى 
أرقام الصفحات أمر جوهري ، وجميع أنواع معالجات النصوص فذي 

 الحاسوب تقوم بذلك بيسر وسرعة .

ى الذذذذذرغم مذذذذذن ان الهذذذذذدف الذذذذذرئيس مذذذذذن الهذذذذذوامش تذذذذذوفير وعلذذذذذ
تفاصيل عذن المراجذع ، فإنهذا  يمكذن ان تسذتخدم لمناقشذة نقذاط ذات 
ذا كنذت تسذتخدم الهذوامش  العالقة بالمقوالت وتسذتحق التوضذيح .  وا 
لهذذذذا الغذذذرض ، فاسذذذأل نفسذذذك إذا كذذذان الموضذذذوع يسذذذتحق العذذذذرض 

ذا كانذذذذذذت هذذذذذذذه النقذذذذذذاط ال توضذذذذذذيحية تضذذذذذذم ضذذذذذذمن المذذذذذذتن أم ال . وا 
معلومات بحاجة إلى اإلشارة للمصادر ، حينها يتم ذلك فذي الهذامش  

 أيضا .

 معلومات مرجعية في الهوامش 6
تسمح المعلومات )البيبلوغرافية( للقارئ إليجاد مصادر 

المعلومات التي استخدمتها . وهناك عدد من المعلومات يتطلب 
 توفيرها للقارئ ، مثل :

 لفين .اسم الكاتب أو المؤ  -

 عنوان البحث أو الكتاب أو المصدر . -

عندما يكون مؤلفا من عدد من  editorاسم محرر الكتاب  -
 الكتاب  .
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 عنوان الكتاب ، المجلة ، الصحيفة ، أو المصدر اإللكتروني . -

 لمصادر االنترنيت . URLاسم الموقع و  -

 الطبعة عندما تكون هناك اكثر من طبعة واحدة للكتاب . -

 أرقام الصفحات التي اعتمدت في المقال . -

وهذه المعلومات توجد في الغالب في صفحة العنوان و تفاصيل 
 صفحة النشر ، وفي الصفحة الرئيسة في مواقع االنترنيت .

 اإلشارة إلى الكتب 7
وبالنسبة للكتاب ، سواء أكان لكاتب واحد أو اكثر ، يجب 

 -عرض المعلومات باألسلوب اآلتي :

م األول ، االسم األخير )كنية الكاتب أو المؤلفين( ، ثم االس -
عنوان الكتاب وتحته خط )وتوضيح ان كان بصيغة تحرير أو 

مكون من  أجزاء( ، المدينة التي طبع فيها ، اسم دار النشر ، سنة 
 النشر ، الصفحات المعتمدة في المقال .

ختلفت ومن المهم اتباع الصيغة المبينة في أدناه ، حتى وان ا
صيغة الكتابة في عنوان الكتاب ، فجميع الكلمات تبدأ بحرف كبير  

capitals  ما عداof . ما لم تكن في بداية العنوان 

 مثال : اإلشارة إلى كاتب واحد
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Alastair Bonnett , White Identities : Historical and 
International Perspectives (Harlow : Printice Hall , 
2000) , 35-42   .  

 مثال : اإلشارة إلى الطبعة الثانية من الكتاب

Malcolm D. Newson , Land , Water and 
Development : Sustainable Management of River 
Basin Systems 2nd edition (New York : Routledge 
, 1997) , 1   .  

 مثال : اإلشارة إلى كتاب ألكثر من مؤلف 

Helen Jarvis , Andy C. Pratt and Peter 
Cheng-Chong Wu , The Secret Life of Cities : The 
Social Reproduction of Everyday Life (New York : 

Pearson Education , 2001) , 57  . 

 اإلشارة إلى فصل نشر في مؤلف نشر بطريقة تحرير

عنذذد اإلشذذارة إلذذى عمذذل فذذي كتذذاب اشذذترك فذذي تأليفذذه اكثذذر مذذن 
فمذذذن الضذذذروري  edited volumeو نشذذذر بطريقذذذة تحريذذذر  كاتذذذب

إعطاء تفاصيل كاملة عن المؤلف و عنوان الكتاب و عنوان الفصل 
 -أو المقال ، و اعتماد الصيغة المبينة في أدناه :
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االسم األول ، كنية )الكاتب أو مؤلفي الفصل( ، عنوان الفصل  -
و االسم األخير أو المقال ويكون بين قوسين م  م ، االسم األول 
عندما يكون  ed)الكنية( لمحرر )أو محرري( الكتاب ، و تكتب 

عندما يكونوا اكثر من واحد ،  edsالمحرر شخص واحد و تكتب 
عنوان الكتاب ويوضع تحته خط ، واإلشارة إلى انه تحرير أو أجزاء 
، المدينة التي طبع فيها ، اسم دار النشر ، سنة النشر ، رقم 

 الصفحة .

' يجب ان inليك مالحظة ان الجزء الذي يتبع الكلمة 'وع
يكتب بالصيغة نفسها التي كتب فيها في الكتاب ، ما عدا المؤلفين 

 الذي قاموا بتحرير الكتاب . 

 مثال : اإلشارة إلى مطبوع ألكثر من كاتب نشر بتحرير فردي

Kevin Healy and Elayne Zorn , "Taquile's 
Homespun Tourism" in Charles David Kleymeyer , 
ed., Cultural Expression and Grassroots 
Development: Cases from Latin America and the 
Caribbean (Boulder and London: Lynne Rienner 
Publishers , 1994) , 135-47   

مثال : اإلشارة إلى مطبوع لمؤلف واحد و نشر بتحرير من اكثر من 
 محرر
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Alan Thimas , "Modernisation Versus the 
Environment ? Shifting Objectives of Progress" in 
Tracey Skelton and Tim Allen, eds., Culture and 

Global Change (London and New York: 
Roultedge, 1999), 45   

 اإلشارة إلى مقاالت في الدوريات 7.1.1.1
نشورة في المجالت العلمية بالنسبة إلى المقاالت واألبحاث الم

)الد وريات( من الضروري تقديم معلومات عن اسم المؤلف و 
عنوان المقال العلمي و كذلك معلومات عن المجلة وان تبدأ 

 -العناوين باألحرف الكبيرة ، وان تكون بالصيغة اآلتية :

االسم األول و االسم األخير )الكنية(  للكاتب أو المؤلفين ،  -
ال ، عنوان المجلة وتحته خط ، رقم المجلد ، سنة النشر عنوان المق

 إلى(. –و صفحات المقال )من 

 مثال : اإلشارة إلى مقال لمؤلف واحد

Nina Laurie , "From Work to Welfare: The 
Response to the Peruvian State to the 
Feminisation of Emergency Work" Political 
Geography 16 (8) 1997 , 691-92   

 مثال : اإلشارة إلى مقال ألكثر من كاتب 
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Chris Brunsdon ,Stewart Fotheringham and  Martin 
C. Charlton, "Geographically-Weighted 
Regression-Modelling Non-Stationarity" The 

Statistician 47 (3) 1998 , 431-443 . 

 اإلشارة إلى مقاالت الصحف والمجالت 7.1.1.1.1
لغالذذب يكذذون ضذذروريا اإلشذذارة إلذذى مذذا ورد فذذي الصذذحف فذذي ا

اليومية والمجالت العامذة )غيذر العلميذة المحكمذة( عنذدما يكذون فيهذا 
ما له عالقة بموضوع المقال ، وفي بعض األحيان يذكر اسذم كاتذب 
المقال . فإذا ورد المقال مع ذكر اسم  كاتبه فالبد من ذكر ذلك مذع 

 -تية :عنوان المقال ، وبالصيغة اآل

االسم األول واألخير )الكنية(  للكاتب ، عنوان المقال ، عنوان  -
الصحيفة أو المجلة وتحته خط ، تاريخ النشر ، الصفحة )وعنوان 

 القسم إذا كان ذلك ضروريا( .

 أمثلة : 

Anthony Browne, "Third World Boom Raises 
Hopes of End to Poverty" The Observer 8 July 
2001 , 23  
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David Beresford, "De Klerk Says White Homeland 
Could Be Up for Discussion" The Guardian Weekly 
2 February 1992 , 9   .  

Raphael Samuel, "Little Englandism Today" The 
New Statesman and Society 21 October 1988, 27  

 اإلشارة إلى مصادر االنترنيت 7.1.1.1.2
المناقشة السابقة ، يمكن اتباع الصيغة اآلتية استنادا إلى 

 -لمواد اعتمدت مأخوذة من مصادر الشبكة الدولية :

االسم األول للكاتب وكنيته )لكاتب الصفحة عند توفره( ، عنوان 
و  URLالمقال أو الصفحة ، عنوان الموقع وتحته خط ، )موقع 

 تاريخ اخذ المعلومة أو المقال( .

 أمثلة : 

James D. Wolfensohn, "A Proposal for a 
Comprehensive Development Framework" World 

Bank Group Official Page 
)http://www.worldbank.org/cdf-text.htm,22 June, 
1999 ( 
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 Campaigns - Change the World" Oxfam Officialم
Home Page 

http://www.oxfam.org/what_does/advocacy/default
.htm, 22 July , 2001) 

وبالنسبة إلى المصادر األخرى من االنترنيت من غير صفحات 
يمكنك اإلفادة من قائمة المصادر في نهاية هذا  wwwالشبكة 
 الدليل .

اإلشارة إلى الجداول و األشكال  7.1.1.1.2.1
 والصور

في أسلوب اإلشارة المرجعية عند نهاية المالحظات 
مواد المذكورة في الجداول والنصوص ، تتم اإلشارة إلى مصادر ال

واألشكال حيث تذكر تحتها مباشرة ، وبعد رقم الجدول أو الشكل 
يذكر عنوانه . وال تذكر المصادر بشكل منفصل عن الجداول 

 واألشكال .

 نماذج من الجداول واألشكال :
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Table I: 

Human Development Rankings for Sub-Saharan 
Africa 

Medium 
human 

development 

(HDI rank 
49-126) 

 

HDI HP1 GD1 GEM 

Mauritius 63 16 60 59 

Cape Verde 91 36 84 -- 

South Africa 94 33 85 -- 

Gabon 109 -- -- -- 

Equatorial 
Guinea 

110 -- 99 -- 

Namibia 111 56 100 -- 

Swaziland 113 -- 102 60 

Botswana 114 -- 103 -- 

Zimbabwe 117 61 106 -- 
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Ghana 119 46 108 -- 

Lesotho 120 42 111 -- 

Kenya 123 51 112 -- 

Comoros 124 47 113 -- 

Cameroon 125 49 114 -- 

Congo, Rep. 126 48 115 -- 

 

Low human 
development  

(HDI rank 
127-62) 

 

    

Togo 128 63 116 -- 

Madagascar 135 64 122 -- 

Nigeria 136 59 123 -- 

Sudan  138 58 129 -- 

Mauritania 139 82 126 -- 

Tanzania 140 53 124 -- 

Uganda 141 69 125 -- 

Congo, Dem. 
Rep. 

142 67 128 -- 
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Zambia 143 68 127 -- 

Cote d'Ivoire 144 72 132 -- 

Senegal 145 80 130 -- 

Angola 146 -- -- -- 

Benin 147 79 134 -- 

Eritrea 148 75 133 58 

Gambia 149 85 136 -- 

Guinea 150 -- -- -- 

Malawi 151 74 137 -- 

Rwanda 152 76 135 -- 

Mali 153 83 138 -- 

Central. Afr. 
Rep. 

154 81 139 -- 

Chad 155 87 140 -- 

Guinea-
Bissau 

156 86 143 -- 

Mozambique 157 84 141 -- 

Ethiopia 158 88 142 -- 

Burkina Faso 159 -- 144 -- 

Burundi 160 -- 145 -- 
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Niger  161 90 146 -- 

Sierra Leone 162 -- -- -- 

 

Source: United Nations Development Programme 
(UNDP), Human Development Report 2001: 
Making New Technologies Work for Human 
Development (New York and Oxford: Oxford 
University Press, 2001).  
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في هذا األسلوب من اإلشارات المرجعية فان معاملة الفيديو مرجعيا 
ال يختلف عن الصحف والمجالت و االنترنيت ، ففي بعض 
األحيان يكون لمصورات الفيديو كتاب . وعندما يكون لمادة الفيديو 
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ر عنوان البرنامج ، مقدم لها فالبد من ذكر اسمه أيضا ، ودائما يذك
 وتعرض المعلومات بالشكل اآلتي :

االسم األول و األخير )عندما يكون هناك مقدم للبرنامج( ،  -
عنوان البرنامج ، القناة التي عرض فيها أو المنتجة ، تاريخ 

 . broadcastاإلصدار أو العرض 

 مثال :
John Pilger, "The New Rulers of the World" 
Channel 3 (ITV), 19 June 2001. 

 Secret History: Slavery" Channel 4, 28 Septemberم
2000  . 

 الذكر الالحق للمصدر نفسه 7.1.1.1.2.2
التفاصيل التي وردت آنفا تكون عندما يرد ذكر المصدر مرة 
واحدة ، أو تذكر عند وروده في المرة األولى ، ومن الضروري ان 

مرة األولى مطلوب ال يتكرر ذلك الحقا ، فبعد ذكر المصدر في ال
منك ذكره باختصار ليتمكن القارئ من تحديد المصدر ، ولذكر 
الصفحة الجديدة التي اعتمدت من المصدر . والذكر المكرر 
للمصدر سهل ، عليك فقط ذكر كنية الكاتب أو المؤلفين ، 
ومختصر العنوان ، والصفحة التي أخذت منها المعلومات . واليك 

 غة :بعض األمثلة لهذه الصي
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Bonnett, White Identities, 35-42. 
Newson, Land, Water and Development, 1.  
Jarvis, Pratt and Wu, The Secret Life of Cities, 57.  
Healy and Zorn, "Taquile's Homespun Tourism", 
135-147.  
Thomas, "Modernisation Versus the Environment", 
45.  
Laurie, "From Work to Welfare", 691-92.  
Brunsdon, Fotheringham and Charlton, 
"Geographically-Weighted Regression", 431-443.  
Browne, "Third World Boome Raises Hopes of End 
to Poverty", 23.  
Beresford, "De Klerk Says White Homeland Could 
Be Up for Discussion", 9.  
Samuel, "Little Englandism Today", 27.  
Wolfensohn, "A Proposal for a Comprehensive 
Development Framework".  
"Campaigns - Change the World".  

UNDP, "Human Development Report 2001". 

World Bank Group, "Classification of Economies". 
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Pilger, "The New Rulers of the World". 

"Secret History: Slavery". 

.  ، أو أي من ibid ، op citوال يجب عليك استخدام   
المختصرات الالتينية الشائعة االستخدام لهذا الغرض في هذا 

 األسلوب من اإلشارة المرجعية .

 صفحة المراجع و المصادر 7.1.1.1.2.3
وباإلضذذذافة إلذذذى ذكذذذر المصذذذادر عنذذذد نهايذذذة االقتبذذذاس ، عليذذذك 

مة بالمصادر المستخدمة في الكتابة . ويكذون هذذا منفصذال توفير قائ
عنذذد نهايذذة المقذذال أو مشذذروع البحذذث أو الرسذذالة الجامعيذذة ، ويكذذون 
تحذذذذذذت عنذذذذذذوان )البيبلوغرافيذذذذذذا أو المصذذذذذذادر والمراجذذذذذذع( . وان تضذذذذذذم 
)البيبلوغرافيا( فقط المصادر التي أشذرت إليهذا فذي المذتن ، رغذم انذك 

واعتمذذذدت مصذذذادرا أخذذذرى  للتهيئذذذة قذذذد تكذذذون قذذذرأت اكثذذذر مذذذن ذلذذذك 
 للكتابة والعمل البحثي  . 

في هذه الصفحة عليك ذكر المصادر مرتبة أبجديا حسب 
المؤلفين ، وأيضا عليك كتابتها طبقا للسياق )األسلوب( نفسه 
وبالصيغة المعيارية . وهناك ثالثة فروقات رئيسية بين ذكر 

 رها في البيبلوغرافيا :المصادر عند نهاية الجمل والفقرات و عند ذك

وألن التنظيم هنا على أساس المؤلف لذا يكتب االسم األخير  - 1
)الكنية( أوال . وفي حالة تعدد المؤلفين يكون ذلك للمؤلف الذي 
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ورد اسمه أوال وتكتب األسماء األخرى بالسياق السابق )االسم 
 األول ثم الكنية( . 

ال حاجة لذكر رقم  وألنك توفر مراجع للعمل بأكمله لذا - 2
 الصفحة أو الصفحات التي ذكرتها في المتن .

النقطة أعاله ال تنطبق على المقاالت المأخوذة من أجزاء أو  - 3
كتب محررة ، فعليك ذكر أرقام الصفحات التي احتوت المقال 

 بأكمله .

جمل أو أدناه أمثلة للمصادر التي أشير إليها سابقا في نهاية ال
ع . يجب ان تظهر في قائمة المصادر والمراج الفقرات ، وكيف

 الحظ الفروقات بين االثنين .
7.1.2 Books  

Bonnett, Alastair. White Identities: Historical and International 
Perspectives (Harlow: Prentice Hall, 2000). 

Newson, Malcolm D. Land, Water and Development: Sustainable 
Management of River Basin Systems 2nd edition. (New 
York: Routledge, 1997).  

Jarvis, Helen, Andy C. Pratt and Peter Cheng-Chong Wu. The 
Secret Life of Cities: The Social Reproduction of Everyday 
Life. (New York: Pearson Education, 2001).  

7.1.3 Chapter in an edited volume  
Healy, Kevin and Elayne Zorn. "Taquile's Homespun Tourism." In 

Charles David Kleymeyer, ed. Cultural Expression and 
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 األسلوب الثاني : نظام هارفرد

 -األسلوب الثاني لإلشارة المرجعية فذي الكتابذة يذدعى الكاتذب 
ذا األسذلوب مبذادئ النظذام السذابق التاريخ أو نظام هارفرد. ويعتمد هذ

نفسذذها مذذن حيذذث اإلجذذراءات والمعلومذذات التذذي تذذذكر عذذن المصذذادر 
والمراجذذذع ، ولكذذذن تقذذذديمها بصذذذيغة مختلفذذذة . فذذذي هذذذذا النظذذذام لذذذيس 
هناك مالحظات وهوامش بل اإلشارة فذي المذتن وتتطذابق مذع مذا يذرد 
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ر فذذذي صذذذفحة )البيبلوغرافيذذذا( فذذذي نهايذذذة المقذذذال. ومذذذع هذذذذا فذذذان ذكذذذ
المالحظات والهذوامش ممكذن حيثمذا تطلذب األمذر مناقشذة نقذاط ذات 
صذذذلة بذذذالمقوالت ولكنهذذذا ليسذذذت مركزيذذذة . وعنذذذدما تقذذذوم بكتابذذذة هذذذذه 
المالحظات والهوامش اسأل نفسك عن درجة أهمية ذكرها وضرورته 
، وهذذذل األفضذذذل ان تكذذذون جذذذزء مذذذن المذذذتن أم يستحسذذذن ذكرهذذذا فذذذي 

ذا تطلبذذت هذذذذه المال حظذذات التوضذذذيحية ذكذذر مصذذذدرها الهذذامش ؟ وا 
 فيكون ذلك باعتماد نظام هارفرد وفي الهامش أيضا.

أساس هذا النظام ان تذكر كنية المؤلف والسنة سواء للمجلة 
أو الكتاب ، و الصفحة عندما تكون هناك حاجة لذلك ، وجميعها 

 تكون بين األقواس . أدناه مثال على ذلك :

م  The idea that tropical climates are nasty, and 
inhibit the forward march of civilisation, is a very 
old one in European thought" (Blaut 1993, 69)  

وليس هناك فاصلة بين اسم المؤلف و سنة النشر وفقط فارزة بين 
 التاريخ و رقم الصفحة . 

ذا كنت تشير إلى نقطة عامة في مصدر أو مقولة إجمالية لكا تب وا 
وليس اقتباس نص معين )لذلك ليس هناك صفحة محددة لذكرها( ، 

 عندئذ تتم اإلشارة بالصيغة اآلتية :
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Throughout the book, Butchart (1998) takes issue 
with those who treat repression as the central 
problematic of South African race relations. 

Globalisation has been associated with 
progressive growth in market relations (Amin 
1997) and with global integration (Yusuf 200)1. 

في هذا النظام يقصد ب مالمؤلفم الشخص الذي كتب الكتاب 
أو المقال ، والمحرر ندما تتحدث عن العمذل الكتذابي بمجملذه ولذيس 

ؤسسذذة المسذذئولة عذذن النشذذر فصذذال محذذددا منذذه لكاتذذب آخذذر ، أو الم
مثذذذذل البنذذذذك الذذذذدولي و الصذذذذليب األحمذذذذر وغيرهذذذذا . فذذذذي مثذذذذل هذذذذذه 
الحذاالت ال يذذذكر شذذيء عذذدا اسذم الشذذخص أو المؤسسذذة ويكذذون بذذين 

 قوسين .

ذا كان هناك مصدران أو اكثر للمادة المشار إليها في  وا 
الجملة أو الفقرة ، حينها تضاف جميعها بين قوسين عند النقطة 

 ة لذلك ، مع فاصلة منقوطة تفصل بين المصادر. مثال :المناسب

The spatial focus of developmental state theory is 
typically Asia, especially East Asia (Johnson 1982; 
White 1988; Wade 1990; Appelbaum and 
Henderson 1992; Clark and Roy 1997). 
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 التاريخ -ف اإلشارة للمراجع في نظام المؤل
فذذي هذذذا النظذذام مذذن الجذذوهري توثيذذق جميذذع األعمذذال التذذي ورد  

ذكرهذذا فذذذي المذذذتن . وفقذذط عنذذذدما تكذذذون )البيبلوغرافيذذا( شذذذاملة حينهذذذا 
يكذذذون لهذذذا معنذذذى وقيمذذذة . وتذذذنظم المراجذذذع أبجذذذديا اسذذذتنادا إلذذذى كنيذذذة 
الكاتذذذذب ، وتذذذذذكر المصذذذذادر األحاديذذذذة الكاتذذذذب أوال ثذذذذم تتبعهذذذذا تلذذذذك 

تذذذذذي تعذذذذذود إلذذذذذى الكاتذذذذذب نفسذذذذذه . وعنذذذذذدما يكذذذذذون هنذذذذذاك المشذذذذذتركة ال
مصذذدرين أو اكثذذر للكاتذذب ذاتذذه منشذذورة فذذي العذذام نفسذذه تذذذكر حينهذذا 

 وهكذا .  1988bو  1988aبصيغة 
 اإلشارة إلى الكتب

وكل كتاب يرد في المراجع والمصادر تذكر عنه المعلومات 
 -بالترتيب اآلتي :

لمؤلفين( ، سنة النشر ، )أسماء ا ixكنية الكاتب ، مختصر اسمه  -
عنوان الكتاب و تحته خط، الجزء أو تحرير ، المدينة التي طبع 

 فيها ، اسم دار النشر .
 مثال :

 Blaut, J.M. (1993) The Coloniser's Model of the 
World: Geographical Diffusionism and Eurocentric 
History, New York: Guilford Press. 
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 ى مقاالت من المجالتاإلشارة إل
وكل مقال يضاف )للبيبلوغرافيا( تقدم عنه المعلومات وبالصيغة 

 -اآلتية :
كنية الكاتب ، مختصر اسم الكاتب أو الكتاب ، سنة النشر ،  -

 عنوان المقال وتحته خط ، المجلد )عدده( وأرقام صفحات المقال . 
 مثال :

Hepple, L. (1998) "Context, Social Construction 
and Statistics: Regression, Social Science and 
Human Geography," Environment and Planning A 
30 (3), 225-234. 

 اإلشارة إلى فصل في كتاب تحرير
تتطلب اإلشارة إلى فصل في كتاب نشر بصيغة تحرير ذكر  

 المعلومات  بالصيغة اآلتية :
ألسذذذماء عنذذذدما يكذذذون هنذذذاك كنيذذذة الكاتذذذب ، مختصذذذر االسذذذم )أو ا -

اكثر من كاتب( ، سنة النشر ، عنوان الفصل أو المقذال ، مختصذر 
اسم المحرر ثم كنيته )أو كنيتهم( عنوان الكتاب وتحته خط، الطبعة 

 أو الجزء ، مدينة الطبع ، اسم دار النشر . 
 مثال : 

Manzo, K. (1999) "The 'New' Developmentalism: 
Political Liberalism and the Washington 
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Consensus," in D. Slater and P.J. Taylor eds., 
The American Century: Consensus and Coercion 
in the Projection of American Power, Oxford: 
Blackwell. 

 اإلشارة إلى مقاالت في  الصحف والمجالت
الشكل اآلتي تكون اإلشارة إلى المقتبسات من الصحف والمجالت ب 
: 
الكنيذة ، مختصذذر االسذذم ، سذذنة النشذذر ، معنذذوان المقذذالم ، عنذذوان  -

الصذذحيفة أو المجلذذة وتحتذذه خذذط ، يذذوم وشذذهر النشذذر ، رقذذم الصذذفحة 
 )بما فيها القسم المأخوذ عنه ، عندما يكون ضروريا( .

 مثال :
Browne, A. (2001) "Third World Boom Raises 
Hopes of End to Poverty" The Observer 8 July, 
23 . 

 
Samuel, R. (1988) "Little Englandism Today" The 
New Statesman and Society 21 October, 27-30 . 

 اإلشارة إلى مصادر االنترنيت
وبالنسبة إلى مصادر االنترنيت تتبع الصيغة اآلتية لمواقع الشبكة  

 : wwwالدولية 
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الصذذذذفحة عنذذذذد تذذذذوفره( )تذذذذاريخ  الكنيذذذذة ، مختصذذذذر االسذذذذم )لكاتذذذذب -
الوثيقة عند توفره( م عنوان المقال أو الصفحةم عنذوان الموقذع وتحتذه 

 الموقع و تاريخ اخذ المعلومة . URLخط ، 
 أمثلة : 

Wolfensohn, J.D. (1999) "A Proposal for a 
Comprehensive Development Framework" World 
Bank Group Official Home Page 
(http://www.worldbank.org/cdf/cdf-text.htm, 22 
June, 1999.) 
 Campaigns - Change the World" Oxfam Officialم
Home Page 
(http://www.oxfam.org/what_does/advocacy/defaul
t.htm, 22 July, 2001 .) 
وبالنسبة إلى مصادر االنترنيت من غير صفحات الشبكة ، اتبع 

 ة هذا الدليل . القائمة عند نهاي
 اإلشارة إلى الجداول واألشكال و الفيديو

التاريخ تسذتكمل المعلومذات المرجعيذة عذن  -في نظام المؤلف 
مواد المصادر الواردة في الجداول أو األشكال في صذفحة المصذادر 
والمراجذذذع ولذذذيس تحذذذت الجذذذداول أو األشذذذكال ذاتهذذذا . واألمثلذذذة التذذذي 

 ة اآلتية طبقا لهذا النظام .أشير إليها سابقا ستظهر بالصيغ
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Table 1: 

Human Development Rankings for Sub-Saharan 
Africa 

Medium 
human 

development 

(HDI rank 
49-126) 

 

HDI HP1 GD1 GEM 

Mauritius 63 16 60 59 

Cape Verde 91 36 84 -- 

South Africa 94 33 85 -- 

Gabon 109 -- -- -- 

Equatorial 
Guinea 

110 -- 99 -- 

Namibia 111 56 100 -- 

Swaziland 113 -- 102 60 

Botswana 114 -- 103 -- 

Zimbabwe 117 61 106 -- 

Ghana 119 46 108 -- 

Lesotho 120 42 111 -- 
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Kenya 123 51 112 -- 

Comoros 124 47 113 -- 

Cameroon 125 49 114 -- 

Congo, Rep. 126 48 115 -- 

 

Low human 
development  

(HDI rank 
127-62) 

 

    

Togo 128 63 116 -- 

Madagascar 135 64 122 -- 

Nigeria 136 59 123 -- 

Sudan  138 58 129 -- 

Mauritania 139 82 126 -- 

Tanzania 140 53 124 -- 

Uganda 141 69 125 -- 

Congo, Dem. 
Rep. 

142 67 128 -- 

Zambia 143 68 127 -- 

Cote d'Ivoire 144 72 132 -- 
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Senegal 145 80 130 -- 

Angola 146 -- -- -- 

Benin 147 79 134 -- 

Eritrea 148 75 133 58 

Gambia 149 85 136 -- 

Guinea 150 -- -- -- 

Malawi 151 74 137 -- 

Rwanda 152 76 135 -- 

Mali 153 83 138 -- 

Central. Afr. 
Rep. 

154 81 139 -- 

Chad 155 87 140 -- 

Guinea-
Bissau 

156 86 143 -- 

Mozambique 157 84 141 -- 

Ethiopia 158 88 142 -- 

Burkina Faso 159 -- 144 -- 

Burundi 160 -- 145 -- 

Niger  161 90 146 -- 

Sierra Leone 162 -- -- -- 
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Source: United Nations Development Programme (2001) 
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وفي صفحة المراجع ، يشار إلى مصادر الجدول و الشكل أعاله 
 وكما يلي :

United Nations Development Programme (UNDP) 
(2001) Human Development Report 2001: Making 
New Technologies Work for Human Development, 
New York and Oxford: Oxford University Press. 
World Bank Group (2001) "Classification of 
Economies" World Bank Group Official Home Page 
(http://www.worldbank.org/data/databytopic/class.
htm, 23 July, 2001.) 
 وتتم اإلشارة إلى أفالم الفيديو المعتمدة في المقال بالشكل اآلتي :

 Secret History: Slavery" (2000) Channel 4, 28م
September. 
مالحظذذة ، عليذذذك اإلشذذذارة إلذذى المصذذذادر التذذذي اعتمذذدتها فقذذذط والتذذذي 
اسذذذتفدت منهذذذا ، وال تشذذذير إلذذذى المصذذذادر التذذذي أشذذذار إليهذذذا الكتذذذاب 

 اآلخرين ما لم تكن قد اطلعت عليها ، ألن هذا يعد انتحاال .
 االنتحال

عمذذذل االنتحذذذال هذذذو تقذذذديم أفكذذذار شذذذخص آخذذذر )محاضذذذرة مذذذثال( أو 
كتذذذابي )كتذذذاب ، مقذذذال ، رسذذذالة علميذذذة ، بحذذذث ، مصذذذادر انترنيذذذت( 
دون اإلشذذارة المناسذذبة ألصذذحابها . وهذذذا عمذذل غيذذر مقبذذول ، ولعلذذه 
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أسوأ مذا يمكذن القيذام بذه ، ويحاسذب الطالذب الذذي يمذارس ذلذك طبقذا 
( وكمذذذذا موضذذذذح فذذذذي دليذذذذل K8للتعليمذذذذات الجامعيذذذذة العامذذذذة )الجذذذذزء 

ة بذين الرسذوب فذي المذادة التذي تذم االنتحذال الطالب . وتتذراوح العقوبذ
 فيها إلى الفصل من الدراسة .

وال يذذذرتبط كذذذذون الطالذذذذب مذذذذنبا بسذذذذبب االنتحذذذذال علذذذى كميذذذذة المذذذذادة 
المنتحلة و اإلشارة غير المناسبة إلى مصذدرها . ولكذن كلمذا ازدادت 
كميذذذة االنتحذذذال تعاظمذذذت العقوبذذذة ، وتكذذذون اإلشذذذارة غيذذذر المناسذذذبة 

 اء أكان االنتحال لكلمة متميزة أو جملة أو مقطع .انتحاال سو 
مذذذذا ذكذذذذر فذذذذي أعذذذذاله يشذذذذكل دلذذذذيال لإلشذذذذارة المرجعيذذذذة وبأسذذذذلوبين . 
ولتجنب االنتحال عليك التعريف بمكان المعلومة المأخوذة  واألفكار 
واللغذذة التذذي اسذذتخدمتها فذذي عذذرض مقولتذذك . وباعتمذذاد سذذياقات هذذذا 

 نب الكثير من المشاكل .الدليل بصورة كاملة و دقيقة تتج
وتكذذون اإلشذذارة المرجعيذذة المناسذذبة سذذهلة عنذذد توثيذذق المصذذادر التذذي 
قرأتها و أخذت المالحظات عنها والتي اعتمدتها في بحثذك . فعنذدما 
تأخذ المالحظات عليك دوما توثيقهذا بذذكر اسذم الكاتذب أو الكتذاب ، 

ذات العنذذذذذذوان ، مكذذذذذذان وتذذذذذذاريخ النشذذذذذذر ، دار النشذذذذذذر و الصذذذذذذفحات 
 العالقة .

وعنذذد األخذذذ نصذذيا مذذن مقذذال أو كتذذاب أو مصذذادر أخذذرى تأكذذد 
بأنذذذذك اسذذذذتعملت األقذذذذواس لتحديذذذذد الذذذذنص عذذذذن غيذذذذره . وعنذذذذد إعذذذذادة 
صياغة جملة أو فقرة عليك أيضا اإلشارة إليها . وعنذدما تقذرأ لكاتذب 
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في متن عمل كاتب آخر ، اذكر ذلك وال تشير إلى الكاتب األصلي 
 مله بنفسك .ما لم تعود إلى ع

 الخالصة
من اجل ان يكون الطالب مؤهال فعذال للشذهادة الجامعيذة عليذه 
ان يذذتعلم اسذذتخدام التقنيذذات األساسذذية للكتابذذة ، والخبذذرة فيهذذا مطلوبذذة 
مهنيذذا . وبالسذذيطرة علذذى هذذذه التقنيذذات ال تكذذون كاتبذذا جيذذدا ، بذذل لهذذا 

 الحقا . فوائدها في مجاالت العمل المختلفة التي يمكن ان تمارسها
 مراجع أخرى 

اعذذذذد هذذذذذا الذذذذدليل لقسذذذذم الجغرافيذذذذا فذذذذي جامعذذذذة نيوكاسذذذذل ، مذذذذن قبذذذذل 
. وقذد وجذه شذكر خذاص إلذى قسذم العلذوم   Kate Manzoالذدكتورة 

 David Campbellالسياسية في الجامعة نفسها ، خاصذة لألسذتاذ 
العتمذذذاد هذذذذا الذذذدليل علذذذى مذذذا قذذذدموه مذذذن دليذذذل و مالحظذذذات . كمذذذا 

 ر صادر عن جامعة شيكاغو : اعتمد دليل آخ
Chicago Manual of Style 13th edition, revised and 
expanded (Chicago: University of Chicago Press, 
1982) 
والمعلومات األخرى عن اإلشارة إلى المواد اإللكترونية النشر من 
 غير مصادر االنترنيت والتي نوقشت في أعاله فإنها متوفرة في :

Xia Li and Nancy B. Crane, Electronic Styles: A 
Handbook for Citing Electronic Information 2nd 
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edition (Medford NJ: Information Today, Inc., 
1996( 
وأخيرا وليس آخرا ، دائما ال تنس ان تستشير أستاذك المشرف في 

 ما تقوم به .
        

     

 
 


