
 

  طبيعة العالقة وحجمها بين تعليم الجغرافيا 

 في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي

   

  حسن بن عايل أحمد يحيى. د.أ

  مقدمة  

يًا في                 اًال وأساس سهم إسهامًا فع يعتبر علم الجغرافيا من العلوم االجتماعية المنبثقة أساسًا من العلوم اإلنسانية التي ت

ي  صالح ف واطن ال اء الم ه بن ه ومجاالت ع جوانب افي   ، جمي وين الثق ي التك ر الواضح ف دور الكبي وم ذات ال ن العل ا م ا أنه آم

  .والعلمي الذي ينمي الحس الوطني والعربي واإلسالمي والعالمي

ارات                 آما أن علم الجغرافيا يسهم في تزويد الناشئة بالمعلومات والحقائق والمفاهيم والقيم واالتجاهات السليمة والمه

شعور  ، واالنتماء للوطن   ، اسية الالزمة إلعداد المواطن الصالح الذي تربطه بوطنه مشاعر الوالء للعقيدة اإلسالمية           األس وال

  .وبناء المجتمع الذي تربطه أواصر الصلة بالعالم العربي و اإلسالمي والدولي، بأهمية الجماعة 

ًا في الك                 يًا ومهم شكل محورًا أساس ا ي م الجغرافي شطة                ولقد أصبح عل اًال خصبًا لألن ه مج ر من المجاالت التي تجعل ثي

يم الجامعي            ة للطالب في مراحل التعل اة اليومي ة       . العلمية والعملية والتطبيقية في الحي ضًا في تنمي ا أي م الجغرافي سهم عل وي

ة التي تَُـ                   دّرس في مراحل   الحس الوطني الذي يهتم بما يدور حوله من األمور اليومية والمتمثلة في الموضوعات الجغرافي

  .التعليم العام وتعمَّق ويزداد االهتمام بها في المرحلة الجامعية

  :ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسـة على النحو اآلتي

  .إلقاء الضوء على طبيعة العالقة وحجمها بين تعليم الجغرافيا في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي      ·

  .رح لهذه العالقة وحجمها وضع التصور المقت      ·

  .تطوير تعليم الجغرافيا وتحسينه في مراحل التعليم العام لكونه األساس الذي تبنى عليه قواعد تعليم الجغرافيا      ·

  .تطوير تعليم الجغرافيا وتحسينه في التعليم الجامعي الذي يسهم في سد حاجات سوق العمل      ·

  .ة لالتجاهات الحديثة في تعليم الجغرافياوضع بعض التصورات المقترح      ·

   

  :ويمكن تلخيص أسئلة الدراسة فيما يأتي

  ما طبيعة العالقة وحجمها بين تعليم الجغرافيا في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي؟ : ١س

  ما التصور المقترح لهذه العالقة ؟ : ٢س

  يا آعلم وآمادة دراسية ؟ما االتجاهات الحديثة المقترحة لتعليم الجغراف : ٣س

  :إجراءات الدراســة

  .سوف يستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها



 

  :اإلطار النظري

   :يتكون اإلطار النظري من

   :الجغرافيا في مراحل التعليم العام: أوًال

  طبيعة الجغرافيا وتعريفها    .١

  افيا وعالقتها بتعليم الجغرافياالجغر   .٢

  أهداف تعليم الجغرافيا    .٣

  الجغرافيا آمادة دراسية .٥محتوى تعليم الجغرافيا      .٤

  :الجغرافيا في التعليم الجامعي: ثـانيًا

  .طبيعة الجغرافيا وفروعها     

  .أهداف تعليم الجغرافيا     

   الجغرافيا في مراحل التعليم العام-أوًال 

  :طبيعة الجغرافيا وتعريفها   .١

اً                     لبًا وإيجاب ا س ة بينهم ة القائم سان والعالق ين األرض واإلن زة الوصل ب ا إحدى        ، تعد الجغرافيا هم د الجغرافي حيث تع

ا         ، العلوم االجتماعية التي تربط بين اإلنسان وبيئته منذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحاضر              ر الجغرافي ك تعتب ى ذل باإلضافة إل

  .علوم التكاملية التي تربط بين العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعيةمن ال

رين          ، ولقد خضعت الجغرافيا آغيرها من العلوم للكثير من التغير والتطوير          اء والمفك آما عانت أيضا من اختالف العلم

اء وال          ، في عدم التحديد الدقيق لتعريفها ووظيفتها ومفهومها       م         بل نجد أن لكل مجموعة من العلم ا خاصا  لعل رين تعريف مفك

  .الجغرافيا

ار أو صياغة          ، وهكذا تباينت اآلراء واألفكار التي تعّرضت لتحديد علم الجغرافيا وتعريفه          ولذلك فإنـّه من الصعب اختي

ولكن من الممكن استعراض مجموعة من التعريفات لهذا العلم على النحو        ، تعريف واحد متفق عليه بين العلماء والمفكرين        

  :تـياآل

ا            § ين هم ا من مقطع و (تتكون آلمة جغرافي ـي (و ، ويعنى األرض ) جي م وصف     ، ويعني الوصف   ) جراف ذا فهي عل ل

ا       ، األرض   ة       ، ويعد هذا التعريف من أقدم تعريفات علم الجغرافي ان سائدا  في العصور القديم د آ ا استخدمه العرب    ، وق آم

  .والمسلمون في العصور الوسطى 

  ).علم توزيع ظاهرات سطح األرض(الجغرافيا بأنها ) م١٩٦٤(وني يعرف ت       §

  أن الجغرافيا هي دراسة االختالفات المكانية ) هـ١٤٠٢(يرى محمدين والفرا        §

را    § دين والف ذآر محم ا ي ـ١٤٠٢(آم شرية   )  ه ة والب ا الطبيعي ان بمالمحه ة شخصية المك ا هي دراس أن الجغرافي ب

  .عريفدراسة توزيع وتحليل وت

شون    § رى هارت ول) م١٩٨٤(ي نظم ومعق ق م تم بوصف دقي ا ته أن الجغرافي رة ، ب سر الشخصية المتغي ا تف ا أنه آم

  .لسطح األرض



 

ات               رة التعريف رى          ، وهكذا فقد تعددت االتجاهات وتنوعت المدارس الجغرافية التي تعكسها آث إن الباحث ي ك ف ومع ذل

امة التي توضح اهتمامها بدراسة العالقات واالختالفات بين الظواهر المختلفة والتي       أن الجغرافيا تتميز بعدد من المالمح الع      

  :يمكن بلورتها على النحو اآلتي

  .ارتباط دراسة الجغرافيا بالمكان ارتباطًا وثيقًا سواء أآان مساحة محددة أم على مستوى العالم       §

  البشرية على حد سواءاهتمام دراسة الجغرافيا بالظواهر الطبيعية و       §

  )العالقات بين األماآن(إبراز عملية التوزيع والتحليل والوظيفة        §

  .االهتمام باالختالفات والتشابهات المكانية       §

  .السعي إلى الشخصية اإلقليمية المتميزة       §

صفــة عام         § ا ب ه       ونجد أن هذه المميزات والعالقات التي تهدف إليها الجغرافي م ل ا آعل دخل ضمن مفهوم الجغرافي ه ت

  :أصولــه الثابتة والمعروفة حيث يتم تقسيم علم الجغرافيا إلى

   

  systematic Geography: (( الجغرافيا األصولية-أ

إقليم أو                  ، وتشمل الجغرافيا الطبيعية والبشرية    ر محدد ب شكل عام وغي شرية ب وفيها تتم دراسة الظواهر الطبيعية والب

  .ويدخل ضمن هذا التقسيم جميع فروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية، عينةأقاليم م

  : الجغرافيا اإلقليمية-ب 

واإلنسان ومظاهر نشاطه من جهة أخرى في إطار إقليمي ؛         ، وتتناول بالدراسة جميع عناصر البيئة الطبيعية من جهة       

  .أي ضمن وحدة مكانية معينة

  :رافية علم الخرائط ونظم المعلومات الجغ-ج 

سجيًال             ارتو  (تعد الخرائط وعلومها المختلفــة األداة التي تساعد الجغرافي في تسجــيل الظواهر الطبيعية والبشرية ت آ

  .واستخدام الحاسب اآللي في ذلك) جرافيًا

   

  )تعليم الجغرافيا( الجغرافيا وعالقتها بالجغرافيا التربوية -٢

لتعليم العام والتعليم الجامعي بتدريس الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية         تهتم الجغرافيا آمادة دراسية في مراحل ا      

ات                 ك العالق شأ من تل شرية         ، والعالقات القائمة بينهما والمشكالت التي تن ة والب ك الظواهر الطبيعي ى دراسة تل باإلضافة إل

ة  ة معين دة جغرافي من وح ة(ض ا اإلقليمي الي) الجغرافي دول أو األق ة أو ال ةللدول تها ، م المختلف ستويات دراس ف م وتختل

ان               ادة دراسية يتفق م وآم ا آعل إن الجغرافي وم ف وتدريسها باختالف مراحل التعليم العام والصف الذي تدرس فيه، وعلى العم

ا   ، في العناصر األساسية التي يتعامل معها آل من الجغرافي المحترف ومعلم الجغرافيا      ل منهم ، ولكنهما يختلفان في هدف آ

  .وبالتالي في محتوى الجغرافيا ووظيفتها التي تلزم آال  منهما

ًا  ون مواطن ساعده أن يك ي ت ا الت درس الجغرافي ام أن ي يم الع ا في مراحل التعل دارس الجغرافي وب ل إن المطل ذا ف وهك

ة  ، صالحًا يحيا حياة آريمة في مجتمع مترابط حيث  ) Everyday Geography(وهذا ما يطلق علية جغرافية الحياة اليومي



 

ال ذا المج ون به ون التربوي تم الجغرافي ي ، يه ا ف ى دارس الجغرافي ة إل يم الجغرافي ات والق ة واالتجاه صال المعرف ة إي وآيفي

  .ودراسة الجغرافيا آتخصص مستقل في أقسام الجغرافيا في الكليات والجامعات، مراحل التعليم العام 

  :في ثالثة محاور أساسية هـي) م١٩٩٥يحيى (وتترآز الجغرافيا التربوية آما حددها 

  .التعميمات والحقائق والمفاهيم المرتبطة بالموضوعات الجغرافية     

  .االتجاهات والقيم والميول واألنماط السلوآية المرغوب فيها     

  .المهارات الجغرافية     

   أهداف تعليم الجغرافيا في مراحل التعليم العام-٣

ا                   ) هـ١٤٢١مواد االجتماعية   وثيقة منهج ال  (أآدت   ام تتحدد فيم يم الع ا في مراحل التعل يم الجغرافي على أن غايات تعل

  :يأتي

شرية                  § ة والب صها الطبيعي ة استثمارها والمحافظة      ، التعرف على جغرافية المملكة العربية السعودية وخصائ وآيفي

  .عليها

  .والنظريات والقيم واالتجاهات والمهارات الجغرافيةالتعرف على مجموعة من المعلومات والمفاهيم        §

  التعرف على مشكالت المجتمع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية واإلسهام في حلها        §

ى             ، التعرف على المجتمعات العربية واإلسالمية والعالمية        § ة عل بعض وبالمملك ا ب ات والصالت تربطه وإدراك العالق

  .وجه الخصوص

  :تعليم الجغرافيا في مراحل التعليم على النحو التالي توسيع قاعدة تلك األهداف لكي نتحدث عن أهداف ويمكن

  : المرحلة االبتدائية-أ

  :يهدف تعليم الجغرافيا في هذه المرحلة إلى مجموعة من األهداف هي

  .تعريف التلميذ ببيئته وبالده     

  .ها بدولتهتعريف التلميذ بالبالد األخرى وعالقت     

  .االنتفاع بما تحتوي عليه البالد من منابع الثروة     

  .التعرف على تأثير عوامل البيئة في حياة اإلنسان     

  عقول التالميذ اإللمام بالمعلومات العامة التي تصور العالم الخارجي وتقربه إلى     

  ).٧٦سياسة التعليم في المملكة ص (

  : المرحلة المتوسطة-ب 

  :توقع من الطالب بعد دراسة مقرر الجغرافيا في المرحلة المتوسطة أن يكون قادرًا على أني

  .يعي أهمية التفكير واالتجاهات اإلسالمية   .١

  .يتمثل القيم واالتجاهات اإلسالمية   .٢

  .يقدر أهمية الروابط المشترآة بين أفراد األمة اإلسالمية   .٣

  .ية العالم اإلسالمييتعرف على جوانب من جغراف   .٤



 

  .يعي أهم مشكالت العالم اإلسالمي   .٥

  .يتعرف على جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية ومنجزاته   .٦

  .يقدر جهود الدولة في رعاية المواطن وتقديم الخدمات الالزمة له   .٧

  .يدرك تفاعل اإلنسان مع بيئة ومسئولية في حمايتها والمحافظة عليها   .٨

  .يتزود ببعض المعلومات الجغرافية األساسية الطبيعية والبشرية   .٩

  .ينمي معرفته ببعض المفاهيم والمصطلحات الجغرافية .١٠

  .ينمي مهارته األساسية في إعداد الخرائط وقراءتها وتنظيم النماذج واألشكال الجغرافية .١١

ى المالحظة والوصف والبحث وجمع المعلومات وتن     .١٢ درب عل ة واالستنتاج   يت ل والمقارن ل والتعلي ا والتحلي ظيمه

  ).وثيقة منهج االجتماعيات(

  : المرحلة الثانوية-ج 

  :يتوقع من الطالب بعد دراسة مقرر الجغرافيا في المرحلة الثانوية أن يكون قادرًا على تحقيق األهداف اآلتية

  . الطبيعية والبشريةإدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون بظواهره   .١

  .التعرف على علم الجغرافيا وفروعه   .٢

  .التعرف على مبادئ علم الخرائط   .٣

  .إدراك إسهامات المسلمين في تطور على الجغرافي   .٤

  .التعرف على جغرافية العالم العربي   .٥

  .التعرف على األقليات اإلسالمية   .٦

  . اإلسالميشرح أثر القوى العالمية على العالم   .٧

  .التعرف على الوضع السكاني في العالم   .٨

  .الوعي بأهم القضايا السكانية التي تواجه المجتمعات العالمية   .٩

  .معرفة أهمية العمل في حياته .١٠

  .تبصر أهم الظواهر الطبيعية والبشرية .١١

  .معرفة العالقة بين الظواهر الطبيعية والبشرية .١٢

  .لب على التفكير العلمي المبني على ربط األسباب بالنتائجتنمية قدرة الطا .١٣

  .تنمية مهارة الطالب في إعداد الخرائط الجغرافية والجداول واألشكال البيانية وقراءتها .١٤

  .التعرف أهم المصادر والمراجع الجغرافية .١٥

  .اإلفادة من التقنيات الحديثة في دراسة الجغرافيا .١٦

   

  :جغرافيا في مراحل التعليم العاممحتوى تعليم ال. ٤



 

  :يحتوي تعليم الجغرافيا في مراحل التعليم العام على المجاالت التالية

  :المجال المعرفي

ة   ا الطبيعي ة بفروعه ات الجغرافي اهيم والتعميم ات والمف ائق والنظري ات والحق ي المعلوم ال المعرف ضمن المج يت

ة شرية المرتبط وطن. والب ة لل صديقةوالدراسة اإلقليمي ة واإلسالمية وال دول العربي ين ،  وبعض ال ا وب ة بينه دى العالق وم

  ).٣٣وزارة المعارف وثيقة المنهج . (الملكة العربية السعودية

  :المجال الوجداني

ه                                 ر في خلق اهللا عز وجل والتفكي ان ب ة في تعميق اإليم سلوآيات المتمثل القيم واالتجاهات وال يرتبط هذا المجال ب

الم                      ة الع ة وإدراك أهمي ة المحلي واالعتزاز بالوطن ومنجزاته وإدراك أهمية العمل والتفاعل مع المشكالت والتحديات الوطني

  .من حولنا

   

  :المجال المهاري

ذا الم   رتبط ه ة    ي رائط الجغرافي م الخ راءة ورس ي ق ة ف ية المتمثل ة األساس ارات الجغرافي ال بالمه م ، ج راءة رس ق

ة        ات الجغرافي يم المعلوم تخدام وتنظ ي واس ث العلم ارات البح ة، مه كال البياني داول واألش ات   ، الج م المعلوم تخدام نظ اس

  ). االجتماعياتوزارة المعارف وثيقة منهج(آيفية استخدام األطلس المدرسي ، الجغرافية

   

  :الجغرافيا آمادة دراسية. ٥

ا                     واطن أم وين شخصية الم ٌم في تك ه وزن مه لقد تعرفنا على الجغرافيا آعلم يمثل أحد فروع العلوم االجتماعية ول

واد                               سمى الم ادة ت ل سوف تصبح جزءًا من م ة ب ة االبتدائي الجغرافيا آمادة دراسية لم تعد تدرس آمقرر مستقل في المرحل

آما أنها سوف تدرس آمقرر منفصل       ، جتماعية تـٌَدّرس بواقع حصتين في األسبوع للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية            اال

ة المتوسطة ل صف من صفوف المرحل دل حصتين أسبوعين لك انوي ، ومستقل بمع دة في الصف األول الث ، وحصة واح

انوي تخصص ا ث الث اني والثال ل من الصف الث دة لك ة وحصة واح شرعية واإلداري وم ال يم ، لعل ول أن تعل ذا يمكن الق وهك

ًا                   ه يلعب دورًا مهم يم     ، الجغرافيا في مراحل التعليم العام على الرغم من قلة عدد حصصه إال أن ـّون قاعدة أساسية لتعل ويك

يم   وينبغي االهتمام بها وزيادة حصصها لكي يعتمد عليها تعليم ، الجغرافيا ال يمكن االستغناء عنها   الجغرافيا في مراحل التعل

  .الجامعي

   

  :ثانيا تعليم الجغرافيا في التعليم الجامعي

  : طبيعة الجغرافيا في التعليم الجامعي-١

  :تحتوى معظم أقسام الجغرافيا في الكليات والجامعات على مجموعة متنوعة من فروع الجغرافيا والمتمثلة في

  :الجغرافيا الطبيعية

  ).لم أشكال سطح األرضع( الجيومورفولوجي -



 

  . الجغرافيا التضاريسية-

  . الجغرافيا المناخية-

  ).النباتية والحيوانية( الجغرافيا الحيوية -

  . جغرافيا األرض الجافة-

  :الجغرافيا البشرية

  . جغرافيا السكان-

  . جغرافيا النقل والمواصالت-

  . جغرافيا التجارة-

  . جغرافيا الخدمات-

  .الصناعة جغرافيا التعدين و-

  . تخطيط المدن-

  . التخطيط العمراني-

  الجغرافيا االقتصادية -   

  . الجغرافيا الزراعية-

  . الجغرافيا الطبية-

  . جغرافية العمران-

   

  :الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية      ·

  . مبادئ المساحة     

  .مبادئ الخرائط     

  .مقدمة في الصور الجوية     

  .ة في االستشعار عن بعدمقدم     

  .نظم المعلومات الجغرافية     

  .مبادئ الحاسب اآللي واستخدماته الجغرافية     

  .الجغرافيا الكمية واإلحصاء     

  .تطبيقات على نظم المعلومات الجغرافية     

  .تحليالت مكانية باستخدام الحاسب     

  .معالجة الصور الجوية     

  :ت اإلقليميةالدراسا      ·

  .جغرافية المملكة     



 

  .جغرافية الوطن العربي     

  .جغرافية العالم اإلسالمي     

  .جغرافية أمريكا الشمالية     

  .جغرافية أمريكا الالتينية     

  .جغرافية آسيا واستراليا     

  .جغرافية أوروبا     

  .جغرافية إفريقيا     

  :افي وتراثهتطور الفكر الجغر      ·

  )هـ١٤١٩دليل أقسام الجغرافيا (

   

  : أهداف تعليم الجغرافيا في التعليم الجامعي-ب

  :تهدف أقسام الجغرافيا في الجامعات والكليات الجامعية في المملكة إلى

  .إعداد جيل من الخريجين المتخصصين في فروع علم الجغرافيا     

  حتياجات سوق العمل في مجال الجغرافيا المساهمة مع قطاعات الدولة في سد ا     

  .. إعداد أعضاء هيئة التدريس في أقسام الجغرافيا في الجامعات والكليات وتأهيلهم     

  :نتائج الدراسة

يم الجامعي                ((ولإلجابة عن السؤال األول      ام والتعل ما طبيعة العالقة وحجمها بين تعليم الجغرافيا في مراحل التعليم الع

  :باحث بما يليقام ال)) ؟

  .مراجعة آتب الجغرافيا في مراحل التعليم العام والمعاهد العلمية     

  .مراجعة دليل أقسام الجغرافيا في الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية     

  .مراجعة الخطط الدراسية الخاصة بمقررات الجغرافيا في الجامعات والكليات في المملكة     

  .مراجعة الدراسات المرتبطة بموضوعات الدراسة     

  :ويمكن تلخيص إجابة هذا السؤال فيما يلي

ز               -١ اختالف طبيعة األهداف العامة والتعليمية بين تعليم الجغرافيا في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي، حيث ترآ

واطن الص                  وين الم ى تك ام عل يم الع ا في التعل ا         أهداف تعليم الجغرافي ه وم ة وطن ى جغرافي ع عل ا  والمطل الح المثقف جغرافي

ين                     ة األساسية التي تع يرتبط به من مفاهيم وحقائق ومعلومات جغرافية باإلضافة إلى القيم واالتجاهات والمهارات الجغرافي

  .على التعرف على الجوانب الجغرافية لبعض الدول العربية واإلسالمية والصديقة

تعليم الجامعي فإنها تهدف إلى إعداد المتخصصين في علوم الجغرافيا وسد حاجة سوق العمل                أما عن الجغرافيا في ال    

  . في هذا التخصص، و تأهيل الكوادر التعليمية في أقسام الجغرافيا في الجامعات والكليات



 

ة في     اختالف طبيعة المحتوى ومفردات المقررات الجغرافية في المعالجة التعليمية؛ فمثًال ترآز المقر            -٢ رات الجغرافي

ة مختصرة             ة وبطريق ؤدي األهداف التي وضعت من            ، مراحل التعليم العام على إعطاء الطالب األساسيات الجغرافي ا ت ولكنه

روع                   ة في ف دة ومهم ا مسميات جدي ا وتظهر لن سام الجغرافي ة في أق ة الجامعي ا في المرحل أجلها من حين تتشعب الجغرافي

ة ، ة  والبشري، الجغرافيا الطبيعية    ة     ، والخرائط   ، واإلقليمي ة في آون       ، ونظم المعلومات الجغرافي ة إيجابي ك فالعالق ومع ذل

  .الجغرافيا في مراحل التعليم العام تمثل القاعدة واألساس الذي تبنى عليه الجغرافيا في المرحلة الجامعية

ا   يم الع ل التعل ي مراح ا ف ررات الجغرافي ث أن مق لبية حي ة س اك عالق د أن هن ة  ونج ب التطبيقي ى الجوان ز عل م ال ترآ

الخرائط ونظم المعلومات بل نجد أن هذه الجوانب تكون ظاهرة وواضحة في تعليم الجغرافيا في المرحلة                والعملية واستخدام   

  .الجامعية

اة اليوم                   -٣ ة  طبيعة العالقة وحجمها ضعيف جدًا فيما يتعلق بجانب االهتمام بتوظيف علوم الجغرافيا من جوانب الحي ي

  .في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي

ز                 -٤ ام والترآي طبيعة العالقة في توظيف طريقة عرض وتنظيم المحتوى ضعيف جدًا بين الجانبين حيث ينبغي االهتم

  :على المفاهيم الجغرافية األساسية والمتمثلة في

  ).الموقع المطلق والنسبي(الموقع        §

  ). الطبيعية والبشريةالخصائص(المكان        §

  ).اإلنسان والبيئة(العالقة بين األماآن        §

  .الحرآة       §

  .األقاليم       §

ا                          -٥ روع الجغرافي زًا وتخصصًا في ف ًا وترآي ساعًا وعمق ر أت طبيعة تعليم الجغرافيا وحجمه في المرحلة الجامعية أآث

  .المختلفة

ام              ما التصور   (ولإلجابة عن السؤال الثاني      يم الع المقترح لطبيعة العالقة وحجمها بين تعليم الجغرافيا في مراحل التعل

  ) والتعليم الخاص؟

   -:فإنه يمكن تلخيص تلك العالقة في الخطوات اآلتية 

  . تحديد طبيعة الجغرافيا وتعريفها آعلم وآمادة دراسة-١

ا -٢ يم الع ل التعل ي مراح ا ف يم الجغرافي ة لتعل داف العام د األه روع   تحدي ن ف رع م ل ف يم آ داف تعل د أه ذلك تحدي م وآ

  .الجغرافيا المختلفة في التعليم الجامعي

ة                          -٣ ع صفوف المراحل التعليم ل حصتين في األسبوع في جمي  اعتبار علم الجغرافيا مقررًا منفصًال يدرس على األق

  .ابتداًء من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر

اهيم الج     -٤ ا وعرض            االهتمام بتدريس المف م الجغرافي ة لعل روع المختلف ة تخدم الف ة حلزوني ة األساسية بطريق غرافي

  .المادة العلمية بطريقة تساعد على التعليم الذاتي وتنمية التفكير والبحث والتدبر



 

ة                -٥ ة استخدام الخرائط والرسوم واإلشكال البياني ى آيفي ة توظيف المعلومات        ،  االهتمام والترآيز عل ا بكيفي وربطه

  .لمفاهيم والحقائق والتعميمات الجغرافية في الحياة اليومية للطالب مثل تدريبهم على رسم الخرائط وقراءتهاوا

ضمنة      -٦ ية المت ة األساس اهيم الجغرافي ة بالمف طة والثانوي رحلتين المتوس ي الم ا ف رر الجغرافي ردات مق اط مف  ارتب

  .ةلفروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية وتطبيقاتها اإلقليمي

ام  -٧ يم الع ا بمراحل التعل ررات الجغرافي م لمق ل للمعل داد دلي ن  ،  إع ضمن مجموعة م دة يت ى ح رر عل ل مق ك لك وذل

  :العناصر على النحو التالي

  .االتجاهات العامة لتدريس مقرر الجغرافيا       §

  .األهداف العامة       §

  المحتوى الدراسي       §

  .اته المناسبةطرائق التدريس واستراتجي       §

  . التعليمية–األنشطة التعليمية        §

  .عرض وتحليل مفصل لوحدات المقرر متضمنة       §

  .األهداف       §

  تحليل المحتوي       §

  .نماذج لعملية التقويم       §

  .المراجع المقترحة       §

  .نموذج لتحضير الدروس اليومية       §

   

  )ما االتجاهات الحديثة المقترحة لتعليم الجغرافيا ؟(لث ولإلجابة عن السؤال الثا

  :يمكن تلخيص أهم هذه االتجاهات على النحو التالي

  : تدريس الجغرافيا على شكل المفاهيم األساسية والمتمثلة في-١

  .الموقع      ·

  .المكان      ·

  .العالقات بين األماآن      ·

  .الحرآة      ·

  .اإلقليم      ·

  . المقررات الجغرافية في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي بالحياة اليومية ربط-٢

 تدريس تقنية نظم المعلومات الجغرافية وتقنية الحاسب اآللي وتطبيقاتها الجغرافية في أقسام الجغرافيا بالجامعات               -٣

  .والكليات

  .لوم والتقنية والمجتمع التكامل بين تعليم الجغرافيا في مراحل التعليم العام مع الع-٤



 

   

  المراجع

ة             ): هـ١٤١٢(الجمعية الجغرافية السعودية     .١ ة الجغرافي ة، الجمعي ات بالمملك ات والكلي دليل أقسام الجغرافيا بالجامع

  .السعودية، الرياض

ين الو                  ) هـ١٤١٤(حزين، محمد عبدالمجيد     .٢ ة ب ة مصر العربي ة بجمهوري ة الثانوي ا في المرحل اهج الجغرافي ع  من اق

اهج وطرق        )نحو تعليم ثانوي أفضل   (واالتجاهات الحديثة دراسة تقويمية، المؤتمر العلمي الخامس         ، الجمعية المصرية للمن

   ٣٤٣-٣١٣التدريس، آلية التربية، جامعة عين شمس، المجلد األول ص ص 

  .الدار العربية للكتاب ، رةتدريس الجغرافيا في مراحل التعليم العام، القاه): هـ١٤١٧(شلبي، أحمد إبراهيم    .٣

شر    .  األردن –طرائق تدريس الجغرافيا، إربد     ): م١٩٩٦(القاعود، إبراهيم ومحمد أحمد عقلة الموفي        .٤ دار األمل للن

  والتوزيع، 

سعودية        ): هـ١٤٢٥(القحطاني، محمد مفرح بن شبلي     .٥ ة ال ة العربي ا في المملك م الجغرافي وجهه نظر،   : مستقبل عل

  . قسم الجغرافيا، مكة المكرمة–نة ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة، جامعة أم القرى، آلية العلوم االجتماعية الندوة الثام

د .٦ ت محم ال بن اجري، فري ـ١٤٢٥(اله دوة  ): ه ستقبلهم، الن سعودية وم ة ال ة العربي ي المملك ون ف ة الجغرافي الثامن

  .  قسم الجغرافيا، مكة المكرمة–آلية العلوم االجتماعية ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة، جامعة أم لقرى، 

ارف،          ): هـ١٤٢١(وزارة المعارف، مرآز التطوير التربوي       .٧ ام، وزارة المع وثيقة منهج االجتماعيات في التعليم الع

  .الرياض

سادس،    الجغرافيا في المرحلة االبتدائية من التمهيدي حتى ا       ) مترجم) (هـ١٤١٥(يحيى، حسن عايل أحمد      .٨ لصف ال

  .إعداد اللجنة المشروع الوطني لتنفيذ دليل تعليم الجغرافيا في المرحلة االبتدائية، الجمعية الجغرافية السعودية، الرياض

ى      ) مترجم) (هـ١٤١٨(يحيى، حسن عايل أحمد      .٩ سابع إل الجغرافيا في المرحلتين المتوسطة والثانوية من الصف ال

  .المشروع الوطني لتنفيذ دليل تعليم الجغرافيا، الجمعية الجغرافية السعودية، الرياضالصف الثاني عشر، إعداد لجنة 

د     .١٠ ل أحم سن عاي ى، ح ـ١٤٢٠(يحي اهج  ): ه الي لمن ع الح   الواق

ك سعود                      ة المل ة، جامع ة، دراسة وصفية تحليلي ز       –الجغرافيا في المرحلة االبتدائية بمنطقة مكة المكرم ة، مرآ ة التربي  آلي

  .ربوية، الرياضالبحوث الت

د  .١١ ل أحم ى، حسن عاي ن   ): م٢٠٠١( يحي ام م يم الع ل التعل ي مراح ا ف يم الجغرافي وير تعل ة لتط ات الحديث االتجاه

ة         سية والتربوي ة البحوث النف ة     ، وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين بمحافظة جدة مجل ة المنوفي ة جامع ة التربي آلي

  .٤١٨-٣٥٤ص العدد الثاني السنة السادسة، ص 

ي    .١٢ د النب وب عب صطفى يعق ي حسن و م ـ١٤٢٣( يوسف، حسن عل وم  ): ه دم عل ي تق رب ف رافيين الع ر الجغ أث

الجغرافيا، الندوة الجغرافية السابعة ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، آلية العلوم   

  .االجتماعية، قسم الجغرافيا، الرياض

 



 

 


