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  تقويم مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر في ضوء
  ير الجمعية الجغرافية األمريكية معاي 

  
  :ملخص الدراسة 

  
ة إلي تقويم مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال تهدف هذه الدراس

  :الرئيس التالي 
  
ما التقديرات التقويمية لمقرر الجغرافيا للصف الحادي عشـر فـي ضـوء معـايير الجمعيـة       - 

 الجغرافية األمريكية ؟

  
  :وانبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

  الجغرافية األمريكية ؟ ما معايير الجمعية -1
مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشـر فـي ضـوء معـايير الجمعيـة      ل التقديرات التقويمية ما -2

 الجغرافية األمريكية ؟

وصفي التحليلـي واتبعـت الخطـوات    ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج ال
  :التالية

، باإلضافة إلي االطالع علي بعـض  )  GNS(كية ترجمة قائمة معايير الجمعية الجغرافية األمري -
الدراسات السابقة المفيدة في هذا المجال ، حيث تكونت قائمة المعايير في صورتها النهائيـة مـن   

العالم من منظور مكاني ( معيارا فرعيا ، موزعة علي ستة مجاالت ) 56(معيارا رئيسا و ) 18(
  ).استخدامات الجغرافيا  –البيئة والمجتمع –ظم البشرية الن –النظم الطبيعية  -األماكن واألقاليم -

الجمعية الجغرافيـة األمريكيـة   تم تحليل مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر في ضوء معايير   -
 .وقد تحققت فيه المعايير بنسب مختلفة 

  
  :وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية 

أن أكثر ايير الجمعية الجغرافية األمريكية أظهرت نتائج تحليل مقرر الجغرافيا في ضوء مع
المئوية  االمعايير توافر هي المعيار األول والخامس والسابع ، وفيما يلي عرض لهذه المعايير ونسبه
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، باعلي نسبة وهـي  كيفية استخدام الخرائط وأدوات التمثيل الجغرافي التكنولوجي : ، المعيار األول 
 بيان كيف يصنع اإلنسان إقليمه الخاص وفقاً لظروف المكـان  ، ثم المعيار الخامس وهو% 17.38
العوامل الطبيعية التـي تشـكل مظـاهر     وهو% 11.81، ثم المعيار السابع بنسبة % 16.11بنسبة 

  . سطح األرض
خصـائص وتوزيـع األقـاليم    وهو % 1.68أما ادني المعايير توافر المعيار العاشر بنسبة 

تغير القيمة النسبية للموارد المادية وفقاً لتوزيعهـا   معيار السادس عشرثم يليه ال الحضارية في العالم
استخدام الخرائط ، ثم ادني المعايير توافر المعيار الثاني وهو % 1.52بنسبة ضعيفة وهي  وأهميتها

، بنسـبة التزيـد عـن     الذهنية في تنظيم معلومات عن الناس واألماكن والبيئة في إطارها المكاني
0.21 . %  

أسفرت عنه نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة بمجموعـة مـن التوصـيات     بناء علي ماو
للقائمين علي مناهج ومقررات التعليم عامة والجغرافيا للصف الحادي عشر خاصة ، خصوصا 

  .المعلمين الذين من شانهم اإلسهام في تحسين أداء الطلبة 
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Abstract  
 
 
 

Evaluation of  the 10th grade geography curriculum in light of the 
criteria of the Geographical Society of America. 

 
 
This study aims at evaluating the Geography curriculum of the 11th 

Grade. The problem of study was identified by the following question: 
 
What are the evaluative estimations of the geography curriculum of 11th  
grade in light of the criteria of the American Society of Geography?  
  
Several sub-questions emerged from this main question: 
1. What are the standards of the Geographic Society of America?  
2. What are evaluative estimations of the Geography curriculum of 11th grade 

in light of the criteria for the Geographical Society of America? 
 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 
analytical approach and followed the following steps: 

- Translation of the list of standards of the American Geographical Society 
(GNS), in addition to approaching some useful literature in this area, 
where the list of standards developed to its final form of (18) key 
standards and (56) sub-standard  divided into six areas (the World from a 
spatial perspective - places and regions - natural systems- human 
systems- environment and society-uses of geography). 

 
- Analysis of the geography curriculum for the 11th grade in light of the 

list of standards. It has been found that, the standards were achieved in 
the curriculum but with different proportions.  

 
 
The study came up with the following results: 

 The results of the geography curriculum analysis, in the light of 
standards of the Geographical Society of America, showed that the first 
criterion, fifth and seventh is a high availability by. Presentation of these 
standards and their percentages are following, the first criterion: how to use 
maps and the technological geography modeling tools has the highest 
percentage of (17.38%), then the fifth criterion: how can man make his own 
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region in accordance with the conditions of the place (16.11%) then, the 
seventh criterion: natural factors which are phenomena of the Earth surface 
(11.81%). 

 
The minimum standards that have been available from the standpoint of 

geography teachers, the tenth criterion that the characteristics and distribution 
of civil regions in the world available (1.68%) and, then the sixteen that 
changing the relative value of financial resources in accordance with the 
distribution and importance (1.52%) and then the second criterion: the use of 
mental maps to organize information about the people, places and the 
environment in its spatial arena (0.21%). 
 

The availability of standard minimum standards weightlifter Fourteenth 
how human efforts modify the natural environment(57.11%) ten the 
characteristics and distributions of civil regions in the world( 56.00%), and 
then the second how to use mental maps to clarify the information on the 
people and the environment(52.22%) 
 

Based on the results of the study, the researcher came out with several 
recommendations for those in charge of curricula in general and those 
working on the geography curriculum for the 11th grade in specific, especially 
teachers who would contribute to improve the performance of students.    
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  إهداء
  
  

إلي بسمة  ...معني الحب و الحنان والتفاني إلي  ...إلي مالكي في الحياة 
  ...إلي من كان دعائها سر نجاحي  الحياة وسر الوجود

  أمي الحبيبة
  

إلي ... فتخارسمه بكل اإلي من احمل ا...إلي من علمني العطاء دون انتظار
  ...والي األبد من ستبقي كلماته نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد 

  والدي العزيز
  

إلي من عرفت معه معني  ...اكتسب قوة ومحبة الحدود لها  إلي من بوجوده
  الحياة

  زوجي الحبيب
  

ومعهم سرت الدرب خطوة  ...ني منذ أن حملنا حقائب صغيرة إلي من رافقو
  افقوني حتى أالنبخطوة ومازالوا ير

  خوتي األعزاءإ
  

  إلي جميع من علي هذه األرض المباركة
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  شكر وتقدير
  
  
  

رفعنا قلمنا وسال مداده تعبيرا عما يخالج خاطرنا من مشاعر التقـدير  
شرف علي أالذي  عبد المعطي األغا،: كتور المحترمالداألستاذ واالحترام إلي 

ير فله منا كـل  جزاه اهللا عنا كل خ وفتح بابا األمل والنور في وجهنا،بحثنا 
  .التقدير واالحترام

  
نخص بجزيل الشكر والعرفان إلي كل من أشعل شـمعة فـي دروب   

ـ  ي عملنا والي من وقف علي المنابر وأعطي من حصيلة فكره لينير دربنا إل
  .نعمات علوان: الدكتور الكريم

  
نـا  نقدم باقة شكر إلي كل من زرعوا التفاؤل فـي دربنـا وقـدموا ل   

  .الشكرفلهم منا كل  ،المساعدات والتسهيالت والمعلومات 
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  قائمة المحتويات
  

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  باللغة العربيةالدراسة ملخص 

  ج  Abstractملخص الدراسة بالغة االنجليزية 

  ه  اإلهداء

  و  شكر وتقدير

  ز  قائمة المحتويات

  ط  قائمة الجداول

  ي  قائمة المالحق

  6-1  خلفية الدراسة وأهميتها: األول الفصل
 2  المقدمة

 4  مشكلة الدراسة

 4  أهداف الدراسة

 5  أهمية الدراسة

 5  حدود الدراسة

 5  مصطلحات الدراسة

 25-7  اإلطار النظري: الفصل الثاني
  التقويم :  أوال

  تعريف التقويم
  
  
8  

 9  أهمية التقويم

 11  خصائص التقويم

 13 الدراسية دواعي تقويم المناهج

  الجغرافيا: ثانيا
  علم الجغرافيا
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 15  البنية المعرفية الجغرافية

 17  أهمية علم الجغرافيا
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 17  الجغرافيا وعالقتها بالتربية

 19  أهداف تدريس الجغرافيا

  المعايير: ثالثا
  تعريف المعايير
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 20  أهداف المعايير الجغرافية

 21  أهمية المعايير

 22  لمعاييرمميزات ا

 23  أنواع المعايير

 24  المناهج التعليمية المعايير فيخطوات إدخال 

 25  بالمعاييرالتقويم وعالقته 

 35-26  دراسات سابقة :الفصل الثالث
 33  تعليق عام علي الدراسات السابقة 

 35  وضع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة

 41-36  ءاتالطريقة واإلجرا: الفصل الرابع 
 37  عينة الدراسة : أوال 

 37  منهج الدراسة: ثانيا 

 38  أدوات الدراسة: ثالثا  

  41  إجراءات الدراسة

 52-42  النتائج ومناقشتها: الفصل الخامس
 43  إجابة ومناقشة السؤال األول 

 43  إجابة ومناقشة السؤال الثاني  

 53  التوصيات -

 53  المقترحات -

 54  المراجع -

 62  المالحق -

  
  
  



 

 ط 
 

  قائمة الجداول
  

  الصفحة  عنوان الجدول  م
  37  .مواصفات كتاب الجغرافيا للصف الحادي عشر بفلسطينجدول   )1.1(

  38  .جدول وصف وحدات كتاب الجغرافيا للصف الحادي عشر  )1.2(

  40  .جدول معامل الثبات بين التحليل األول للباحث الثاني للباحث  )1.3(

  40  .معامل الثبات بين التحليل األول للباحث وتحليل المحلل الثاني جدول  )1.4(

  44  .جدول تحليل المجال األول لمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية لمقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر  )2.1(

  45 .الحادي عشرلمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية لمقرر الجغرافيا للصف  الثانيجدول تحليل المجال   )2.2(

  46 .لمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية لمقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر الثالث جدول تحليل المجال  )2.3(

  47 .لمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية لمقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر الرابعجدول تحليل المجال   )2.4(

  48 الجغرافيا للصف الحادي عشرلمقرر  الجمعية الجغرافية األمريكيةمعايير الخامس لجدول تحليل المجال   )2.5(

  49 .لجغرافيا للصف الحادي عشرلمقرر ا الجمعية الجغرافية األمريكيةالسادس لمعايير جدول تحليل المجال   )2.6(

  50  ألمريكيةتحليل مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر في ضوء معايير الجمعية الجغرافية اجدول   )2.7(

  52  .جدول تحليل مجاالت الجمعية الجغرافية األمريكية  )2.8(
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  قائمة المالحق
  

  الصفحة  عنوان الملحق  م
  63  .أداة تحليل المحتوي  )1(

  68  .أسماء المحكمين  )2(

  70  .معايير الجمعية الجغرافية األمريكية باللغة االنجليزية  )3(

  111  .األمريكية باللغة العربية ،إجابة السؤال األول معايير الجمعية الجغرافية  )4(
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  الفصل األول
  

  خلفية الدراسة وأهميتها
  
  

  مقدمة -
 مشكلة الدراسة -
 أهداف الدراسة -

 أهمية الدراسة -

 حدود الدراسة -
 مصطلحات الدراسة -
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  :مقدمة
  

تسـعي لتنميـة    ، فهي عملية مستمرة مخططةتلعب التربية دورا هاما في حياة البشر  
هـي  وال تنتعـين ، فال تقف عند حـد م مستوي من المستويات التعليمية ، وتطوير الفرد في أي

لذلك فهي وسيلة مهمة من وسـائل تنميـة   بانتهاء المتعلم من المدرسة ،بل تستمر مدي الحياة ،
وتتنوع أشـكال الصـراع    ،وتتراكم معارفه ،خصوصا في ظل عصر تتسارع أحداثه الفرد ، 

أراد أي مجتمع مواكبة هذه التطورات فالبد من االهتمام بالعملية التربوية اهتماما  وإذا ما، فيه
   .بالغا لبناء جيل صالح وواع لتطورات العالم 

  
لذلك فهو األساس الذي تعتمد عليـه  ،األداة التربوية لتحقيق أهدافها  يويعتبر المنهج ه

أي أن مناهج التعليم تمثل جوهر العملية ، ) 196 :1995 ، الفرا( ية في بناء المجتمع عملية الترب
التعليمية كما تشكل نوعية محتواها اإلطار النفسي والفلسفي واالجتمـاعي والفكـري للمـتعلم    
وناشئة اليوم إنما يعبرون في مناهجهم واتجاهاتهم ومواقفهم وسلوكهم وتصرفاتهم في المستقبل 

لذا فان مناهجنا اليوم تسهم إلي حد كبير فـي  ،مفاهيم عما يتلقونه في تربيتهم من مبادئ وقيم و
بكل فئات هذا المجتمع ومن هنـا تسـتقطب المنـاهج جهـد     ،تكوين نوعية أفراد مجتمع الغد 

تقدم المجتمع وايجابياته أو سلبياته وتتحمـل التربيـة العـبء     ىليها يعزإالتربويين والعلماء و
  ) 93 :1991 ،تركي( . األكبر من ذلك 

  
حد العناصر المهمة في تنفيذ المنهج وهو الركيزة األولـي  ،أر المقرر المدرسي ويعتب

لـذلك  ،وهو كذلك مرجع المعلم ،للمنهج الشامل والمرجع الذي يستقي منه التالميذ المعلومات 
  .بما يناسب التطور العالمي الحادثالمدرسي المقرر وتطوير ،وجب إعادة النظر في المنهاج 

  
متها ومواكبتهـا  ها لرؤية مدي مالئالبد من تقويم المناهج التربويةومن منطلق أهمية 

وارتفـاع مسـتويات   ،الوصول إلي درجة عالية مقبولة من إتقان العمـل  " للتطور العلمي أي 
وهو الغاية المنشودة والسقف الـذي يحـاول الجميـع    ،يمكن الطموح إليه  األداء إلي اعلي ما

  )51: 2006 ، وآخرون،  البيالوي(. لتحقيقه واألمل الذي يطمحون ،الوصول إليه 
  

التي تـتالءم مـع    المعايير العالميةولتحديد المواكبة العلمية الجديدة البد من استخدام 
  :أهداف المنهاج باعتبار أن منهج التقويم يحمل في طياته ثالثة مفاهيم هي 
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  .علوماتانه مستمر الحدوث والتطور لتضمنه تساؤالت تتطلب إجابات محددة للم .1
 .التي تفيد في اتخاذ القرارات،توفير قاعدة للمعلومات لصانعي القرارات والسياسيات  .2

يدعم عملية صنع القرارات خالل توفير مجموعة من االختبارات البديلة ومتابعـة نتـائج    .3
 .)23:  2004، وحماد، صوا(. القرارات

 
مبنية علي أسـس منهجيـة   ن عملية التقويم تحتاج إلي رؤية واضحة فإوبناء علي ماسبق 

وان هذه المعايير بمثابة عقد اجتماعي جديد في المجتمع حـول  ،نابعة من معايير محددة عالميا 
وتكمن أهميتها في وضـع مسـتويات   ،متطلبات التعليم وتأكيد التوقعات المتفق عليها اجتماعيا 

م لغة مشتركة وهـدف  وتقدي،معيارية متفق عليها ومرغوب فيها لألداء التربوي في كل جوانبه 
وإظهار قدرتهم علي تحقيق النواتج المحددة سـابقا  ،مشترك لمتابعة وتسجيل تحصيل المتعلمين 

وحصول المتعلمين علي تغذية راجعة من ،والتأكيد علي النواحي االيجابية النجازات الطالب ،
المنـاهج  وتوفير سبل تطوير المناهج الن إعـادة النظـر فـي    ،اجل تدعيم تطورهم وتقدمهم 

 ،الدراسية وتحديث كتبها في أي مجتمع عملية مستمرة بسبب التغير الحضـاري المتواصـل   
  .وبسبب االنفجار المعرفي في كافة المجاالت

  
، حيـث  المرحلة الثانوية باعتبار هذه المرحلة هامة  منالصف الحادي عشر مقرر وتقويم 
تمد تقدم المتعلمين فـي مراحـل التعلـيم    عليها يعاألساس في بناء مهارات التعليم ،أنها تشكل 

لـذا  والتهيئة الستقبال مرحلة أخري ، العالي فهي تشكل عتبة لنهاية مرحلة تعليمية واالستعداد
ارات التي تعمل علي صـقل  المعرف والمه ييتميز الطالب باتساع ذهنه من اجل الحصول عل

  .وتأهيله لحياة أوسع واشمل تطل علي العالم شخصيته ،
   

نماء المهارات المختلفـة  وإهتم بتنمية المعارف ت الجغرافياتيار مقرر الجغرافيا باعتبار واخ
 -علـوم  -علـم اجتمـاع   -علم نفـس  -تاريخ –لدي التالميذ حيث ترتبط بغيرها من المواد 

  .......وغيرها –بيولوجيا –جيمورفولوجيا  -جيولوجيا-فلك -رياضيات
الجغرافيا للصف الحادي عشـر لمعـايير الجمعيـة    مدي احتواء مقرر  لذا يبقي السؤال ما

ر الموجـودة فـي الكتـاب    مدي استيعاب المدرس لهـذه المعـايي   الجغرافية األمريكية ؟ وما
تتمحور مشكلة الدراسة فيمـا   والذي، األمر الذي دفع الباحثة إلجراء هذه الدراسة  المدرسي؟

  :يلي 
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  :شكلة الدراسة م
على اعتبار أن هدف العملية التربوية  ، العملية التعليميةيعتبر الطالب من أهم نتاجات 
ن أمن تطور و ثمع نفسه ومجتمعه وما يحد لتكيفإعداد مواطن صالح قادر علي ا

ن الكتاب المدرسي يمثل وعاء المنهاج أو" لتحقق أهدافها من خالل المنهج تسعي المجتمعات 
لوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها الطالب في فهو أكثر الوسائل التعليمية تمثيال بل يكاد يكون ا

والمصدر الوحيد في بعض ،دراسته بغض النظر عن المرحلة األساسية التي ينتمي إليها 
فعلي ،والسيما في المناطق الفقيرة أو المحرومة ثقافيا ،المدارس التي بها مصادر تعليمية قليلة 

فعليه اعتمد المعلم في تخطيط ،ة أو فشلها جودته المنهجية يتوقف غالبا نجاح العملية التربوي
  )99 : 1991، وعبد المنعم ،األغا (. وكذلك اعتمد المتعلم في دراسته  ،وتنفيذ دروسه 

  
بل ويذهب المقرر ألبعد من ذلك فهو وسيلة الطالب لالنفتاح علي العالم الخارجي وما 

، ومواكبة للتطورات العالمية  لذلك كان البد أن تكون مقرراتنا مالئمة،من تطور وتقدم  ثيحد
تكتفي بالكتاب المدرسي المجرد كمنهج  ونظرا الن مقرر الجغرافيا من أكثر المقررات التي ال

لذلك كان البد من التعرف علـي مـدي توافـق مقـرر     ،لمحتواه بل يحتاج إلي تقريب للبيئة 
الدراسـة تكمـن فـي     وعليه فإن مشـكلة ،الجغرافيا مع معايير الجمعية الجغرافية األمريكية 

  : التساؤل التالي 
  

عشر في ضوء الجمعية الجغرافية لحادي التقديرات التقويمية لمقرر الجغرافيا لصف ا ما -
 ؟األمريكية 

  :ويتفرع عنه األسئلة التالية 
 ما معايير الجمعية الجغرافية األمريكية ؟ .1

 ضوء تحليل المحتوي ؟لحادي عشر في مقرر الجغرافيا للصف ال التقديرات التقويمية ما .2
 

  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة التعرف علي  
 .معايير الجمعية الجغرافية األمريكية  .1

عشر في ضوء الجمعيـة الجغرافيـة    لحاديالجغرافيا للصف المقرر  التقديرات التقويمية .2
 . األمريكية 
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  :أهمية الدراسة 
  : فيما يليتكمن أهمية الدراسة 

عشر فـي ضـوء معـايير الجمعيـة      حاديمقرر الجغرافيا للصف ال المساهمة في تقويم .1
  .الجغرافية األمريكية 

ممـا  ) جوانب القوة والضـعف  ( وضع تصور واضح عن مقرر الجغرافيا في مساهمتها  .2
والعمل علي تالفـي  ،لتعزيز وإثراء الجوانب االيجابية ،يساعد في اتخاذ إجراءات تحسينية 

 .الجوانب السلبية 

 . تها بفتح آفاق جديدة للباحثين ومطوري المناهج والمقررات مدي مساهم .3

  
  :حدود الدراسة 

  :تتمثل حدود الدراسة في
تقويم مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشـر فـي ضـوء معـايير الجمعيـة      : الموضوع -1

  .األمريكية    الجغرافية 
  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي: المنهج -2
  .تحليل محتوي الكتاب في ضوء قائمة معايير الجمعية الجغرافية األمريكية :سةأداة الدرا -3
  .م  2009-2008تمت الدراسة في العام الدراسي   -
          الجزء "اقتصرت الدراسة علي تقويم محتوي كتاب الجغرافيا للصف الحادي عشر األساسي  -

  .في محافظات غزة ،" األول والثاني 
  
  

 
  :راسة مصطلحات الد  - 
  
 :التقويم  §

هو مجموعة اإلجراءات العلمية التي تهدف إلي تقدير ما يبذل من جهد لتحقيق أهـداف  "  -
والحكم علي مـدي  من تخطيط مسبق ، عمعينة في ضوء ما اتفق عليه من معايير وما وض

 )163: 1974بركات ،" ( فاعلية هذه الجهود  

ويتضـمن التقـويم أيضـا    علي خاصية ما ،فقا لمعيار معتمد هو عملية إصدار األحكام و"  -
والمعايير هي أسس الحكم من داخـل  ديل الذي يعتمد علي األحكام ،معني التحسين أو التع

 ) 99: 1993أبو سماحة،" ( الظاهرة ذاتها وليس من خارجها
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فـي  الجغرافيـا ،  لمقررمما سبق فإن  التقويم هنا هو عملية إصدار أحكام موضوعية  -
 .وذلك من اجل التعديل والتغير والتطوير،عية الجغرافية األمريكية ضوء معايير الجم

 
 :  مقرر الجغرافيا §

وفي بفصليه األول والثاني ،) 2007(م هو المنهج الذي أقرته وزارة التربية والتعليم عا -
 .الذي يتم تدريسه للطالب في قطاع غزةتنا للصف الحادي عشر للجغرافيا ،دراس

 
 :عشر  الحاديالصف  §

وهو الصف األول الثانوي في مرحلة التعليم الثانوي في النظام التعليمي الجديـد لـدي    -
ويليه الصـف  ية والتعليم العالي الفلسطينية ،يسبقه الصف العاشر األساسي ،وزارة الترب

ويكون متوسط أعمار الطلبة فيه سـبعة عشـر   ي الثانوي الذي يعرف بالتوجيهي ،الثان
 .الثاني الثانوي أو الحادي عشر في النظام القديمعاما ، ويطلق عليه الصف 

 
  :معايير الجمعية الجغرافية األمريكية  §

عبارة عن مجاالت محددة خاصة بتطوير مقرر الجغرافيا متعارف عليها عالميـا كمـا    -
حددة بثمانية عشر معيارا رئيسـا  وم،هي محددة في معايير الجمعية الجغرافية األمريكية 

 .ارا فرعيا وست وخمسون معي،
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
  
  

  التقويم  :أوال 
     

  الجغرافيا : ثانيا
  

  المعايير : ثالثا
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  :طار النظريإلا

  
ودواعي تقـويم المنـاهج   التقويم ،أهميته ،خصائصه ،: هذا الفصل أوال علي  يتضمن

وأهداف ،عالقته بالتربية ،الدراسية وأهميته رفية علم الجغرافيا ، بنيته المع: الدراسية ، وثانيا 
مميزات ،أهميـة المعـايير  ،أهداف المعايير ،تعريف المعايير  :ثالثا فتم أما ،تدريس الجغرافيا 

خطوات إدخال المعـايير فـي المنـاهج    ،التقويم وعالقته بالمعايير ،أنواع المعايير ،المعايير 
  .الدراسية

  
  :التقويم : أوال 

إذن فالبد من التعرف علي مفهـوم التقـويم    دراسة تقويم مقرر الجغرافيا ،ال إن هدف
ويـتم  طرق أيضا لمعرفة أهمية التقويم ،وخصائصه لما له من أهمية من ناحية تربوية لذلك نت

نغفل دواعي تقويم المناهج  معرفة مستوي أي كتاب أو منهج أو مقرر البد من تقويمه لذلك ال
  لتقويم ؟إذن فما هو االدراسية ،
  

  :التقويم لغة  -
أو إصالح وتعديل في المجال التربوي وتعريف نقاط القوة حديدها ،نوع من تقدير القيمة وت -

مجموعة اإلجراءات العملية التي تهدف إلي تقدير مايبذل من جهود لتحقيـق  هي و،والضعف 
  ) 98: 2002 عقل ، (.علي مدي فعالية هذه الجهود أهداف معينة في ضوء معايير معينة والحكم 

  

  ) 38 : 1999الطبيب، .( مشتق من القوامة التي تحمل معني اإلصالح  -

  ) 38 : 2005، جرادة .( بيان قيمة الشيء بالنسبة لغيره -

فإذا قال الشـخص  قيمته وتصحيح أو تعديل ما اعوج فيه ،تقدير قيمة الشيء أو الحكم علي  -
وإذا قال قوم الغصن فمعني ذلك انـه  قيمة معلومة ،ذلك ثمنه وجعل له  انه قوم الشيء فمعني

  )19: 2001كاظم ،.(صححه وعدله وجعله مستقيما
  

يحمل معني بيان قيمة الشئ ، وتحسينه  هيتضح من التعريفات السابقة لمعني التقويم لغويا ان -
نـه  ا: وقوم الغصن بمعني لعة بمعني قدرها وجعل لها قيمة ،وتعديل ما اعوج فيه ، فقوم الس

  .صححه وجعله مستقيما 
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  :ولقد تعددت تعريفات التقويم اصطالحا منها 
  يلـزم   لم يتحقق واقتـراح مـا   تحقق من األهداف وما بأنه العملية التي يتم بها معرفة ما"  -

 ) 195:1997 ،عبد المنعم ، األغا  ( " تحقيقه
  

ع بيانات خاصة بفـرد أو  بأنه مجموعة اإلجراءات التي يتم بواسطتها جم" وقد عرف أيضا  -
مشروع أو ظاهرة أو مادة علمية معينة ودراسة هذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مـدي  

 ) 151:1992 ،عطا "  (  تحقيق أهداف محددة سلفا من اجل اتخاذ قرارات معينة 
 

ميـة  مجموعة اإلجراءات العل:" بأنه  )  163:1974بركات ،  (أما بركات فقد عرف التقويم   -
فق عليـه مـن   تامـا يبذل من جهد لتحقيق أهداف معينة في ضوء  التي تهدف إلي تقرير ما

  ".ي فاعلية هذه الجهودوالحكم علي مد ،معايير وما وضع من تخطيط مسبق 
 

عملية إصدار األحكام وفقا لمعيار معتمد " : بأنه)  99:1993، أبو سماحة ( سماحة أبووعرفه  -
لتقويم أيضا معني التحسين أو التعديل أو التطوير الـذي يعتمـد   ويتضمن ا،علي خاصية ما 

  .ل الظاهرة ذاتها وليس من خارجهاوالمعايير هي أسس الحكم من داخ،علي األحكام 
 

عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات بغرض تحديد رجة تحقيق : " أما التقويم تربويا فهو  -
لمعالجة جوانب الضعف وتوفير النمو السليم  بشأنها تاألهداف التربوية واتخاذ القرارا

  ) 30:  2004الدرابيع، ، الصمادي ( " المتكامل من خالل إعادة تنظيم البيئة التربوية وإثرائها 
  

عمليـة   بأنه: من خالل التعريفات السابقة ، تم التوصل إلي استنباط تعريف إجرائي للتقويم  -
 ،من اجل تحليل الموضوع المقرر تقويمـه   منظمة للحصول علي معلومات من خالل جمعها

  .وذلك في ضوء معايير محددة ينتج عنها حكم معين يفيد في صناعة القرار 
لكن مفهومها تطور حيث كان قديما يعتبر جـزء   ،والتقويم عملية قديمة قدم اإلنسانية 

 يتجـزأ  مكمل للعملية التربوية وليس جزاء أساسيا بل تعدي أكثر من ذلك حيث أصبح جزء ال
  .من العملية التربوية 

  
  :أهمية التقويم 

وكبيرة تظهر من خالل النتائج الهامة التي يحققهـا هـذا التقـويم     للتقويم أهمية بارزة
والتي تنعكس آثارها علي المنهج و العملية التربوية و التعليمية ، بل إن التقويم مهم للمجتمـع  

   : ككل ، وهنا سيتم ذكر أهمية التقويم كما يلي
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حيث يعتبر التقويم جزءا ال يتجزأ من العمليـة  ،يفيد في اتخاذ قرارات هامة تعلق بالمنهاج   -
  )355: 1996عفانة ،.( بل من المنهاج  ةالتربوي

لطلبة وفق أهداف تمد المسئولين وأصحاب األمر بمعلومات عن مدي تحصيل ومدي أداء ا  -
  )356: 1996عفانة ، .( لتطوير ن اجل التعديل والتغير واوذلك مومعايير محددة ،

فهو وسيلة لتشخيص نواحي القوة والضـعف فـي   لمنهج أهميته بالنسبة للمعلمين ،ولتقويم ا  -
كمـا أنـه   ، والوسائل التعليمية التي يتم االستعانة بهـا ت التعليم والتعلم التي تستخدم ،نشاطا

هـم وتفـاعلهم مـع    يمكن التعرف علي مستويات التالميذ ونواحي القوة والضعف في تعلم
المنهج ، ويساعد المعلمين في التعرف علي المشكالت االجتماعيـة والنفسـية ومشـكالت    

 ) 263:  1997عميرة ،( .التكيف التي قد تواجه التالميذ وإرشادهم للحلول المالئمة لها 

ي تكمن أهمية التقويم بالنسبة للطالب انه بمثابة تغذية راجعة له لتعديل وتحسين ومعرفة مـد  -
 ) 20: 1999أبو جاللة ،.( وصوله للمستوي المطلوب 

فعندما ال يحصل الطالب علي نتـائج عاليـة فـي    لمستخدمة ،الحكم علي طرق التدريس ا -
وقد يكون في أسلوب التدريس أو عملية التقـويم أو  رجات فإن ذلك يعني وقوع خطأ ما ،الد

 ) 37:  2002منسي ، .(  مدي االستفادة من األنشطة التعليمية

أنـه  " وللتقويم أهميته بالنسبة للمدارس والمؤسسات التعليمية األخرى وإدارتهـا ، حيـث     -
يساهم في الكشف عن نواحي القوة والضعف التي تتصـل بـاإلدارة ، واإلشـراف الفنـي     

 ) 379:  1979قورة ، . (" والتربوي 

والمسـاعدة  "  ،عالم يلقي الضوء علي مدي مواكبة المنهج والمقرر للتطورات الحادثة في ال  -
ومدي مالئمة المـنهج   ،)  36:  2002منسي،(" في تعديل وتنقيح ومراجعة المنهاج المدرسي 

 .لتحقيق األهداف المنشودة في ضوء معايير محددة

تحديد نقاط القوة والضعف من أجل " ، حيث يتم والمعلومات الدقيقة  ،التقويم يوفر الواقعية   -
بوية الفعالة للمشكالت التعليمية التي تعـرض طريقـة التعلـيم    وصف العالج والطريقة التر

  منسـي ( " الفعالة ، كما يتم تحديد نقاط القوة أيضا ثم العمل علي تعزيزها وتدعيمها وتقويمها 
 . ،أي أن التقويم يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنهاج  ) 37:  2002، 

  

فأصبح من الضروري البحث عن نظـام  همية ،بق ونظرا لما للتقويم من أوبناء علي س
تقويمي تربوي فلسطيني شامل متجدد ومستمر و خاصة إزاء التغيرات الكبيرة التي تحدث في 
المجتمع الفلسطيني والتي شملت معظم مجاالت الحياة من سياسية واقتصادية ثقافيـة وعلميـة   

رات الفلسـطينية المطبقـة   وغيرها ، مما يستوجب إجراء تقويم شامل للمنـاهج والمقـر  .... 
  .وتشخيصها من أجل تطويرها وتحسينها وتعديلها ، المعرفة مدي مالئمتها وفاعليته
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  :خصائص التقويم 
  : وأدواره بكفاءة وفعالية البد من تميزه بالخصائص التالية لكي يستطيع التقويم تحقيق أداءه

  

  ) :أهداف المنهج (التقويم مرتبط بأهداف محددة  -1
 ) 102:1998المفتوحة ،("عملية التأكد من تحقيق األهداف "  :ت التقويم أنهمن تعريفا

التقويم تبرز خاصية أداء التقويم من اجل تحقيق أهداف موضوعة ومحـددة   تعريفإذن من  ،
وثيق بين التقـويم وبـين   ، وهذا يدلل علي الترابط الجل معرفة مدي الوصول إليها أسلفا من 
التي تحدد أدوات التقويم وترشده ، أي ينبغـي أن يكـون التقـويم     الن األهداف هياألهداف ،
وبمقدار هذا الترابط بمقدار ما تكون النتائج المترتبة علي هذا التقـويم مفيـدة   ألهداف ،مالئم ل

   .للمنهج والمقررات وللعملية التعليمة ككل
  

  :التقويم شامل  -2
تكون النتائج جزئيـة أو   بحيث التغطية التقويم لجميع الجوانب المراد قياسها وتقويمها 

شمل األهـداف  فيجب علي التقويم أن ي ، ) 196:1997، وعبد المنعم ، األغا (  متحيزة أو مضللة 
أي جميـع  ل وأساليب تفكير واتجاهات وقيم ،من مهارات ومعلومات وميوالتربوية المنشودة ،

قد راعي تلك الجوانب جميعها الجوانب المعرفية والعاطفية والمهارية شريطة أن يكون المعلم 
ويراعي جميع الموضوعات التي قام الطالب بدراستها مسـبقا ،  ثناء قيامه بالعملية التعليمية ،أ

وبالطبع إذا كان التقويم شامل لجميع األهداف البد أن يكون شامل لجميع الموضـوعات التـي   
شـامل لجميـع العمليـة     أي في النهاية أن يكون التقـويم ، )58: 2002عقل ،( درسها الطالب 
علي جانب علي حساب الجانب اآلخر حتى ال يصـبح متحيـزا ونتائجـه     زالتربوية وال يرك

  .مضللة
  

 :التقويم متوازن  -3

بما أن التقويم شامل البد أن يكون متوازن لتحديد أهمية االهتمام بكـل جـزء مـراد    
 ، )196 :1997د المـنعم ، وعباألغا ، (يجب االهتمام بجزء علي حساب األخر  أي ال ،تقويمه 

  .،بنفس القدر لتعطي نتائج دقيقة  االمراد تقويمه جميع الجوانببد من التركيز علي فال
  

  :التقويم مستمر  -4
ويعني استمرار النشاط التقويمي ومالزمته للنشاط التعليمي وعدم تأجيله حتـى نهايـة   

تقـف عنـد    ملية مسـتمرة ال التقويم عأي أن ، )449: 1981وآخرون ،، خاطر ( العام الدراسي 
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ويستمر ويالزم العملية ، الوصول إلي هدف محدد بل تستمر لتواكب التطورات العلمية الحادثة
  .فال يقف التقويم عند حد معين بل يستمر التعليمية والمناهج والمقررات ،

  

  :التقويم متكامل  -5
رها الكلـي بحيـث   ويقصد به أن يتم تناول الجوانب المراد تقويمها من المنهج في إطا  

،  )108 :1998المفتوحـة، ( يتم التعامل معها كوحدة واحدة وليس كأجزاء متفرقة أو متعارضـة  
ـ  اارتباط ييمكن فصل جزئية عن أخري فكل جزئية مرتبطة باال خر عند التقويم الف  ال اوثيق

  .يمكن االستغناء عن هذا الترابط والتكامل الن كل منهم يكمل الجزء اآلخر
   
  :تقويم متنوع ال -6

فيسـتخدم أدوات  اس الجوانب المختلفة ،ينبغي أن يستعين التقويم بأدوات متنوعة في قي
باإلضـافة للجوانـب الوجدانيـة    لفهم والتطبيق والتحليـل وغيرهـا ،  لقياس نتاجات التذكر وا

واتـه  لكي يكون التقويم فعاال البد من تنـوع أد و ، ) 33:  2004عفانة ، اللولو ، (   والمهارية 
فال يستخدم أداة دون أخري بل يتنوع باستخدام أدواتـه  ،لكي يتماشي مع تنوع مجاالت قياسه ،

  .هداف األلقياس جوانب مختلفة ولتحقيق 
  

  :التقويم تعاونيا  -7
: إن عملية التقويم تعتمد في إنجازها علي تعاون جميع أطراف العملية التعليمية وهـم  

تقـوم بـه جهـة دون     بحيـث ال ،  ) 32، 2004: الدرابيع  ،دي الصما( الطالب واألهل والمعلم 
فالتقويم عملية تعاونية يشترك فيها كل مـن لـه عالقـة بالعمليـة     مساعدة األطراف المعنية ،

يسعي إليه بشكل  كلما حقق التقويم ما،وكلما زادت نسبة التعاون بين هذه األطراف ، التعليمية 
  .أفضل 

  

  :سس علميةالتقويم واعتماده علي أ -8
قدرة وسيلة : فالصدق هو التقويم ، أي توافر شروط الصدق والثبات والموضوعية في

التقويم علي قياس الشئ الذي وضعت لقياسه دون تأثير النتيجة بالعوامل األخرى ن أما الثبات 
فهو إعطاء نفس النتائج عند إعادة التجربة علي عينة محددة بظروف محددة بـنفس األداة ،  : 
أي المسـاهمة فـي   ية والتحيز ،عدم تأثر وسيلة التقويم بالعوامل الشخص: موضوعية هي وال

   ) 195: 1996فالوقي ،( . تحقيق الدقة 
عتمد عليهـا عمليـة التقـويم    كل ماسبق من خصائص هي عبارة عن أسس علمية يجب أن ت

  .السليم
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  :دواعي تقويم المناهج الدراسية 
الدراسية تشخيص مواطن القوة والضعف في المنهاج يقصد بتقويم المناهج والمقررات 

عفانـة ،  ( الدراسي من أجل تقوية مواطن القوة وتعزيزها وتحسين ومعالجة مواطن الضـعف  
، ونظرا لما للتقويم من أهمية فكان البد من تقويم المنـاهج  )  92:  2004عزو و اللولو، فتحيـة ، 

  :الدراسية ومن دواعي تقويمها ما يلي 
  

المعارف والمعلومات في العالم وتضخمها في اآلونة األخيرة ممـا يسـتدعي تقـويم     زيادة  -
  .المناهج لتواكب هذا التقدم 

مراجعة المناهج الدراسية بشكل مستمر يؤدي إلي تقوية نقاط القـوة والبعـد عـن نقـاط       -
 .لذلك فالمناهج بحاجة إلي تقويم مستمر  ،الضعف 

من جهة المعلم أو من جهة الطالب نفسه أو من جهـة  عدم الرضا عن نتائج الطالب سواء   -
ولذلك البد من المتابعة وتطوير المناهج حتى ينتج جيـل  ،ولي أمره ومن الجهات المختصة 

 .متطور قادر علي التأقلم مع عالمه المتصارع 

هـو جديـد    ن بضرورة تقويم المناهج ومواكبتها لكل ماين والمعنيوييالمناداة من قبل الترب  -
 .من أنظمة تربوية أو معايير  سواء

، مـن مشـاكل    يالتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الحاصلة في العالم وما يعان  -
اكل والتأقلم مـع مثـل هـذه    األمر الذي أصبح بالضرورة إنتاج طالب قادر علي حل المش

 ) 368: 1996وآخرون ، ،الشافعي ( .األزمات

  
  :علم الجغرافيا : ثانيا 

وعدد من الباحثين ) 1804-1724( بداية القرن الثامن عشر نجح ايمانويل كانت  منذ 
تنتمي إلي العلوم أو اآلداب إنما هي طريقة ثالثـة للمعرفـة لهـا     الجغرافيا ال التوصل إلي أن

منهجها وشخصيتها المميزة التي تنفرد بها وذلك علي اعتبار أنها تتجه لدراسة وترتيب الحقيقة 
ي المكان منفردة بذلك عن العلوم الطبيعية التي توجه اهتمامها لدراسة العالقة بـين  اإلنسانية ف

  .األشياء المتشابهة والتاريخ الذي يدرس التطور في الزمن 
علم  ومنهعلوم مكانية ،علوم زمنية ،علوم طبيعية : وبذلك يمكن تقسيم العلوم إلي ثالثة أقسام 

 ) 11:  1980 ،الجوھري  (. اهرها بكونه علم وصف األرض وظو: الجغرافيا 
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 ،رض أبمعنـي    Geoمؤلـف مـن شـقين     Geographyفالجغرافيا لفظ إغريقي 
Graphic  ومن ثم أصبح تعريف الجغرافية في ابسط معانيها وصف األرض ،بمعني وصف.  

  ) 15 : 1978 ، الجوهري( 
ن البالد واألقـاليم  ه عنيشاهدو ما نويسجلو نمنذ البداية كان العلماء والرحالة يصفوف

 نفالجغرافيا باسمها حديثة نوعا ما عند العرب فقـد كـانوا يسـتعملو   ،المختلفة التي يجوبوها 
صورة األرض وخريطة العالم بمراحلها المختلفة والمسالك والممالك وعلم الطرق لالسـتدالل  

  ) . 18 :1980 ،الجوهري ( علي حاجاتهم وقضائها 
جغرافي فمنذ خطوتـه   ةفاإلنسان بفطرته وطبيع،اإلنسان  الجغرافيا قديمة قدم أي أن 

وتتسع مداركه تدريجيا لتشمل الحي الـذي يعـيش   ،األولي في طفولته يتفقد المكان الذي حوله 
يراه لتبقي صورة األرض راسخة فـي   رض ويستوعب ماأبه من  طوما يحي ،فيه ثم المدينة 

  .ذهنه بتقدم العمر والمعرفة 
ع علم الجغرافيا وموضوعاه باتساع معارف وخبـرات وقـدرات اإلنسـان    وبذلك يزداد اتسا

  .وتقدمه التكنولوجي والحضاري 
  

ال وهـو  أهو العلم الذي يهتم بدراسـة المكـان    : علم الجغرافيان إبناء علي ماسبق ف
تـدرس  فالظواهر الطبيعية هـي التـي   وبشرية ،من ظواهر طبيعية  اسطح األرض وما عليه

 ،والتوزيع المكاني للظاهرات من تضاريس ونبات وحيوان وأعماق البحـار   حيط باإلنسانماي
بشرية تدرس مظاهر الحياة اإلنسانية ومدي أثرها في الظاهرات الطبيعية ومـدي  الظواهر وال

الزمان والفضاء والعالقـة بـين بعضـهم     ويهتم أيضا بدراسةالتأثر البشري بهذه الظاهرات 
  . عن ذلك جالبعض وما ينت

  

يدرس الجغرافيون األماكن التي يوجد فيها كل من اإلنسان والحيـوان والنبـات    إذن
كما  يدرس الجغرافيون أيضا أماكن وجود الجبـال   ، وعالقتهما باألنهار والصحاري والجبال

  .وغيرها من مظاهر السطح ومدي عالقتهما ببعضهما البعض 
تدرس في جميع المراحل التعليمية نظـرا  حد العلوم االجتماعية التي أوالجغرافية كمادة تعتبر "

  ) 21: 2006عبابنة ، ( ."ألهميتها 
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  :البنية المعرفية الجغرافية 
  :بناء وتنظيم المعرفة في الجغرافيا 

يتضمن بنية علم الجغرافيا مجموعة من المكونات والنتائج التي تم التوصل إليها عبـر  
 محمـود .(انين ونظريات في علم الجغرافيـا  قو،تعميمات ،مفاهيم ،النشاط اإلنساني من حقائق 

،2005 :55 (  
  

  

  
  

  عرفي الجغرافي شكل توضيحي يبين البناء الم
  

  :الحقائق الجغرافية 
تتكون الحقائق من بيانات أو معلومات عن أشياء محددة أو أشخاص أو ظـاهرات أو  

وتمثل الحقـائق  ،التحقق منها عن طريق الحواس حوادث التي يعتقد بصحتها وسالمتها ويمكن 
  )، مرجع سابق 56: 2005، محمود.( المادة الخام التي يتم الرجوع إليها في تدريس الجغرافيا 

  
  :المفاهيم الجغرافية 

 ،إن المفاهيم لها أهميتها كونها مكون هام من مكونات البنيـة المعرفيـة الجغرافيـة    
ني مجرد يشير إلي مجموعة من الرموز والظواهر التي يـتم  هو إال تصور ذه ما: فالمفهوم  

 ،فيتم تصنيفها إلي مفـاهيم ماديـة   ،تجميعها معا نظرا لتشابهها أو اشتراكها في صفات معينة 
  )، مرجع سابق  57: 2005محمود ، .( قديمة وحديثة ،مكانية ،زمانية ، مجردة

  
  

 بناء معرفي جغرافي
 

  نظریات  
    

 قوانیین مفاھیم حقائق تعمیمات
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  :التعميمات الجغرافية
ومـن أنـواع   لمتشابهة ،علي مجموعة من الظواهر اهي عبارات جمل وأحكام تطلق 

  :التعميمات
: من خالل إطالق صفة علي مجموعة من الظواهر المتشابهة مثل :  التعميمات الوصفية -

فكل يابس تحيط به المياه من جميـع  ،الجزيرة كل يابس يحيط به المياه من جميع الجهات 
  .الجهات يطلق عليه مصطلح جزيرة 

وهذه التعميمات تطلق علي العالقات السببية التي هي نتيجة تجربـة  : ة التعميمات السببي -
 .خفض درجة الحرارةنكلما اتجهنا ناحية القطبيين ت: معينة مثل 

أصحاب المصانع يجب : هذه تعبر عن معايير خلقية واجتماعية مثل :  التعميمات القيمية -
 .أن يحافظوا علي البيئة من التلوث 

وهـي النظريـات الناتجـة عـن     : ر عن نظريات مبادئ وقـوانين  التعميمات التي تعتب -
 .لتقدم التكنولوجيا اثر في تغيير نمط حياة الناس: االستقصاء العلمي لبعض المشاكل مثل 

 )83: 2001المعلولي ،( 
  

  :القوانين الجغرافية 
ويمكن من خاللها بين ظاهرتين جغرافيتين أو أكثر ،هي جمل وعبارات توضح عالقة 

  )،مرجع سابق 85: 2001المعلولي، .( بؤ بحدوث ظاهرة ما التن
  

  :النظريات الجغرافية 
فهـي عبـارة عـن    علي درجات التجريد المعرفي ،أتمثل النظرية في علم الجغرافيا 

وهي مجموعـة األفكـار التـي     ،التعميمات والمفاهيم التي تكون عالقات مع بعضها البعض 
 "مـالتس "نظريـة  : االقتصادية والسياسية مثل  لظواهراتكشف عن النظام الذي تسير بموجبه 

  )، مرجع سابق 86: 2001المعلولي، .(ونظرية الكتلة االقتصادية وغيرها من النظريات  ،السكانية 
  

ويتم تنظيم بنية علم الجغرافيا في صورة موضوعات مرتبة وفق نسق معين مع مراعاة المدى 
   .تمثل بنية المعرفة الجغرافية والتتابع الراسي واألفقي للخبرات التي 
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  :  أهمية علم الجغرافيا
تطور علم الجغرافيا إلي أعلي من مجرد وصف الظواهر وصفا سطحيا بـل أصـبح   

أي خدام النظريات والعلوم الحديثـة ، يعتمد علي الفهم والتفسير والتحليل والقياس والربط واست
وتندمج معها وتتداخل بها وتأخذ منهـا مـا    أن الجغرافيا تطورت لتتماشي مع العلوم االخري

  :يخدمها ، وذلك لما لعلم الجغرافيا من أهمية منها ما يلي 
  

ويدرس العالقة بينهمـا وتـأثير    ،انه العلم الوحيد بجانب الطب الذي يربط اإلنسان ببيئته  -
  .كل منهما في األخر 

الستشـعار عـن بعـد ونظـم     ا –يسهم علم الجغرافيا حاليا باعتماده علي التقنية الحديثة  -
ويمهـد  ،حداث ثورة كبري في رؤية اإلنسان للظواهر من حوله أف -المعلومات الجغرافية

خاصة وان هذا التوجه أصبح  ،الستغاللها ومعالجتها بالشكل الذي يخدمه في المقام األول 
 .توجها عالميا تسعي الدول المتقدمة لالستفادة واإلفادة منه 

 .اورة وما يوجد بها من ثروات وإمكانية التبادل االقتصادي معهادراسة األقطار المج -

 .التعرف علي أماكن وجود الزالزل والبراكين ومسبباتها وتفادي أخطارها -

للجغرافيا أهمية بالغة حيث تعمل علي تفسير الظواهر التي تحدث علـي سـطح الكـرة     -
 .األرضية أو في باطنها

 .العلمية في مجاالت متنوعة باستخدام الخرائط تدريب الطالب علي العديد من المهارات -

 .والقدرة علي التدقيق لدي الطالب وفهم بيئتهم التي تحيط بهمتنمية الحس المكاني ، -

 .تساعد المعلم في تنمية بعض المهارات والقدرات عند الطالب  -

إبراهيم _ 111: 1987دبور والخطيب،.(تعمل علي متابعة األحداث الجارية والحالية في العالم  -
،1990 :121 ( 

 
فانه البد من االهتمام بهذا العلم وإعطائه من أهمية بالغة كما سبق الذكر ، ونظرا لما للجغرافيا

  .حقه في جميع المراحل التعليمية 
  

  :الجغرافية وعالقتها بالتربية 
لذلك ،والشخصية لدارسها  ةإن الجغرافيا تعمل علي تنشئة النواحي العقلية واالجتماعي

نظرا ألهميتها في تنشئة وتوعية المتعلمين بخصـائص  ،العلوم االجتماعية  من أهمهي تعتبر ف
وكل ذلك يحتاج إلي مهـارات وطريقـة   ، اسطح األرض واألماكن وتنظيم الظواهر وعالقاته

وهذه من ضمن األهداف التي تسعي العملية التربويـة إلـي تحقيقهـا الن    ، علمية في التفكير 
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لذلك فانه  ،قدراته العقلية من فهم وتحليل وتفسير وربط واستنتاج وتنبؤ وتعميم المتعلم يستخدم 
حيث تسعي الجغرافيا الن تكون " ، يتم تدريس الجغرافيا في جميع المراحل التعليمية المختلفة 
يطلق عليـه مصـطلح جغرافيـة     مواطنا صالحا يحيا حياة كريمة في مجتمع مترابط وهذا ما

ويتم تحقيق ذلـك مـن    ، )98 : 2000 ،السمرائي(  "   Everyday Geographyالحياة اليومية 
حيث تكون معارف ومهـارات لـدي الطالـب    ،خالل تدريس الجغرافيا في المراحل التعليمية 

  .  دتكون متدرجة مع مراحل نموه بدا بالمرحلة االبتدائية وصوال للتعليم الجامعي وما بع
بالتعليم جغرافيا لتحقيقها في المراحل التعليمية المختلفة بدا وسنقوم بذكر األهداف التي تسعي ال

  .االبتدائي 
  

  :التعليم االبتدائي  -
حيث غاية الجغرافيا في هذه المرحلة إلي تعليم التلميذ تأثير البيئة علي حياة اإلنسـان  

قـات الدوليـة   تعريف التلميذ ببلده وبالبالد االخري والعال،وكيفية تقويمه لها وتأقلمه مع البيئة 
وإعطائه لمحة عامة ، واالنتفاع بثروات الدولة والمحافظة عليها من االندثار والضياع ،بينهما 

  ) 173 : 1992، البدوي .( عن عالمه الكبير 
  

  : أما الجغرافيا في المرحلة المتوسطة تعمل علي -
وقـراءة  إيصال التلميذ إلي مستوي من القدرة علي التفكير ورسم خرائط وقراءتهـا   

وزيادة ربطه بالعالم اإلسالمي وبالدول اإلسالمية ككل ومعرفـة   ،الرسوم واألشكال الجغرافية 
ويكون قـادر   ،الروابط المشتركة بين فراد األمة اإلسالمية ومعرفة سبب مشاكلهم الشبه دائمة 
ينمي ،ظ عليها علي إدراك اثر تفاعل اإلنسان مع البيئة ومسئولياته تجاه هذه البيئة وكيفية الحفا

يقـدر  التفكير واالتجاهـات اإلسـالمية ،   يعي أهميةالمفاهيم والمصطلحات الجغرافية ،بعض 
يتزود ببعض المعلومات الجغرافيـة األساسـية   ركة بين أفراد األمة اإلسالمية ،الروابط المشت

  ) 9 : 1982 ،الجوهري (  .الطبيعية والبشرية 
  

  : والمرحلة الثانوية تسعي إلي أن -
يصبح لديه العلم بمبادئ علم الخرائط وعلم الجغرافيا والقضايا المعاصـرة المحليـة    

ولديـه القـدرة علـي تحليـل     ،واإلسالمية والعالمية ومعرفة اثر القوي العالمية علي األرض 
التعـرف علـي   ،وتقوية عقيدته وإيمانه بالخالق ،واستنتاج عظمة الخالق جلي عاله من الخلق 

شرح التي تواجه المجتمعات العالمية ،الوعي بأهم القضايا السكانية العالم ، فيالوضع السكاني 
  تنمية قدرة الطالب علي العالمية علي العالم اإلسالمي ،التعرف علي جغرافية العالم ، أثر القوي



 

19 
 

التعرف علـي أهـم مصـادر ومراجـع     مبني علي ربط األسباب والنتائج ،التفكير العلمي ال
، مرجـع   11: 1982، الجـوهري  ( .من التقنيات الحديثة في دراسة الجغرافية الجغرافية ،اإلفادة

  )سابق 
  
  

  : أما في التعليم الجامعي -
فيختلف األمر تصبح المدارك والمعارف اكبر وتكون معرفته بعلـم الجغرافيـا بقـدر       

فيصـبح  ، وحسب أي تخصص يدرسه وحسب نوع الكتب التي يدرسها ،دراسته واطالعه بها 
وكيفية طبيعية والبشرية للكرة األرضية ،معدل لديه علم بجغرافية الدول ، والخصائص الأدني 

الحفاظ عليها ، التعرف علي مجموعة من المعلومات والمفاهيم والنظريات والقيم واالتجاهات 
والمهارات الجغرافية ، التعرف علي مجموعة علي مشكالت المجتمع الثقافيـة واالجتماعيـة   

واإلسهام في حلها ، التعرف علي المجتمعات العربيـة واإلسـالمية والعالميـة    واالقتصادية 
  ) 67 : 1991،الدويلي (  . وإدراك العالقات والصالت بين بعضها البعض

  
  :أهداف تدريس الجغرافيا 

ـ  احد العلوم االجتماعية التي ترتبط ارتباطأيعتبر علم الجغرافيا  الصـلة ببـاقي    اوثيق
، لذلك أصبحت الجغرافيا أحد مناهج التربيـة  إلنسانية والتجريبية والسياسية العلوم الطبيعية وا

  :االجتماعية التي لها أهميتها ومكانتها ، وتتمثل أهدافها فيما يلي 
  .إكساب الطالب الحقائق والمفاهيم والتعميمات والقوانين والنظريات الجغرافية  -
أشـكال  ،جـداول  ،رسـوم بيانيـة    ،تنمية وتطوير المهارات الجغرافية من رسم خرائط  -

الصور الجوية  إلي كتابة البحوث الجغرافية والتقـارير   اءةكرات أرضية وقر ،توضيحية 
 .وإجراء المقابالت وإقامة رحالت وندوات والمشاركة في إعداد البحوث الجغرافية 

 .تنمية أساليب التفكير المختلفة ومنها أسلوب التفكير العلمي  -

 .فاعل اإلنسان مع بيئته والمحافظة عليها استيعاب وتطوير ت -

 .تنمية تفاعل الطالب مع مجتمعه ومحيطه ومعرفة مشاكلهم وكيفية التغلب عليها  -

 .ترسيخ قيم واتجاهات جغرافية سليمة للطالب نحو مجتمعه ودينه   -

قد يمر بها مجتمعه  تكالحل أزمات ومش وقدرته علي المساعدة في، تهيئة الطالب نفسيا  -
وقدرته علي التعامل معها والعمـل  ،اجتماعية ودينية ،اقتصادية ،قد تكون سياسية ،لده أو ب

 .علي الحد من حدوثها أو انتشارها 

 .هامعرفة قيمة بلده وثرواتها والمحافظة علي -
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 – 16:  1997شـلبي ،   – 29:  2006عبابنة،(   :في  .تنمية انتماء ووالء الطالب لبلده ولدينه  -
  ) 23 : 1991القاعود ،

  

وحتـى ال  يسه في جميع المراحل التعليمية ، ونظرا ألهمية علم الجغرافيا فانه يتم تدر
،  يضيع الجهد والوقت المبذوالن في تدريسها لذلك البد أن يكون لها أهداف واضحة ومحـددة 

وتدريجية وتراعـي المسـتوي    مرنةاألهداف مستمرة متطورة متداخلة  ومما سبق يالحظ أن
وتتناغم مـع   ،ته اقيمه وعاد و تتماشي مع ظروف المجتمع ،رحلي لمتلقي التعليم العمري والم

  .األهداف العامة للتربية التي تضعها الدولة 
  

  :المعايير : ثالثا 
عند تقويم أي منهج ال يتم تقويمه بشكل عشوائي بل البد من وجود أسس ومعايير يتم 

قويم علي أساس المعايير العالمية ، حيث يعرفها التقويم على أساسها ، وفي هذه الدراسة يتم الت
بأنهـا جملـة     American National Standards Instituteالمعهد األمريكـي للمعـايير   

البيالوي ( "السمات والخصائص والخدمات التي تجعل الفرد قادرا على الوفاء باحتياجات معينة 
وخصائص لتحقيقها، والمعايير العالمية  ، أي أن للمعايير أهداف وفوائد بل ) 21: 2006وطعيمة،

   .هي الشئ المثالي الذي تسعي المجتمعات من خالل مناهجها للوصول إليه
  

  :معايير الجمعية الجغرافية األمريكية  -
عبارة عن مجاالت محددة خاصة بتطوير مقرر الجغرافيا متعارف عليها عالميا كما هي 

وسـت  حددة بثمانية عشر معيارا رئيسـا ، ، وميكية محددة في معايير الجمعية الجغرافية األمر
 .وخمسون معيارا فرعيا 

  
  :أهداف المعايير الجغرافية 

هنالك العديد من األهداف والمساعي التي تسعي المعايير الجغرافيـة الوصـول إليهـا أو    
 بمعني أدق إيصال المتعلم إليها ، وذلك من اجل أن ينشا فرد سليم قادر علي  مواكبـة التقـدم  

  :التكنولوجي والعلمي المتصارع ، واهم أهداف المعايير مايلي 
  

أنها تكسب الطالب المعلومات والمعارف التي تسهم فـي خلـق االتجاهـات والقـيم      -1
وأساسيات التفكير السليمة بطريقة وظيفية تمكنه من حسن االستفادة منها في توجيـه  

  .سلوكه وتكوين شخصياته 
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الصحيح والتفكير الناقد المبتكر وتنمية القـدرة علـي   تجعل الطالب قادر علي الفهم  -2
  .التعليل والربط والتفسير والتقويم وإدراك فكرة الشمول 

يصبح قادرا علي تحليل الخرائط التاريخية والجغرافية والرسوم البيانية واإلحصـائية   -3
 .ويفسرها 

االنجـاز  تجعل الطالب متقنا لمهارات العمل الفردي والجماعي وتحمل المسـئولية و  -4
 .واإلجادة 

يصبح الطالب أكثر قدرة على استخالص المعلومات من مصـادرها األصـلية عـن     -5
 .طريق البحث العلمي المنظم 

 .ويؤمن بالديمقراطية  رف الطالب على الحقوق والواجبات ،يتع -6

يدرس الطالب المعلومات المتعددة الجوانب عن عالمه مـن حيـث طبيعـة الـبالد      -7
 .ووسائل استغاللها وما يرتبط بذلك من نشاطات اقتصادية وإمكاناته ومواردها 

يدرس الطالب الروابط المادية والمعنوية بين أجزاء العالم مع إبراز نـواحي تكاملـه    -8
 .ومقومات وحدته وأهمية العالم 

يطلع الطالب على تاريخ العالم في عصور مختلفة من أجـل فهـم أفضـل للواقـع      -9
 .تقبل المعاصر وإلقاء الضوء علي المس

 .يدرس الطالب مشكالت العالم االقتصادية واالجتماعية والسياسية وطرق عالجها -10

يقدر الطالب القيم الخلقية من صدق وأمانة وإخالص في العمـل وتضـحية وحـب     -11
 .للتعاون وتعميق لمفهوم الديمقراطية والحرية 

العنصـرية   يصبح الطالب أكثر تقدير ألهمية السالم والتعاون العالمي ونبذ التفرقـة  -12
 .ومحاربة االستعمار بشتى صوره 

صل نتـائج بحثـه بـالطرائق    يصبح الطالب أكثر اتقانا لمهارات البحث العلمي ويو -13
 .المالئمة

الزھران ي ،  (  .يصبح الطالب أكثر معرفة واستخداما للتكنولوجيا في مجـال الدراسـة    -14
2004 :15 ( 

 
  :أهمية المعايير - 

 .ياءتصور المعايير بدقة ماهية األش -1

 .بالوضوح و التمييز تمد المدرس و الطالب -2

 .توفر التعليمات الالزمة لتعلم الطالب -3

  .لالستخدام في النقاشات عن التعليم توفر لغة شائعة -4
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 .فرص متكافئة في التعليم تساعد المعايير على التأكد من الحصول على -5

 .تساعد المعايير في تمييز الطلبة المتنافسين  -6

 .ألطر العامة التي وضعتها الدولةالمعايير ا تالءم  -7

 .البقاء هي أدنى مستوى مطلوب للتكيف و -8

  )46: 2006البيالوي ، وطعيمة ، ( . توضح ما يجب أن يكون عليه الطالب   -9
  

حيـث تمثـل   عايير خاصة بالمقررات الدراسـية ، إذن ماسبق يدل علي أهمية وجود م
في فترة محددة الن المعايير جمل تصف المعايير الدراسية المدى المطلوب تحقيقه من الطالب 

  مكنوا من انجازه في كل صف دراسي ماينبغي علي الطالب أن يتعلموه ويفهموه ويت
  

  :مميزات المعايير  - 
 تهيئ إعداد الطالب للمشاركة في النهضة العالمية علـى كافـة األصـعدة االجتماعيـة     -1

 .واالقتصادية والسياسية 

يزود الطالب بما يحتاجونـه مسـتقبال فـي حيـاتهم      تركز على المحتوى األساسي الذي -2
 .الخاصة والمهنية  

 .أنها تهيئ الطالب للدخول في الجامعات األكثر تميزا في العالم  -3

 .تهدف إلى إعداد الطالب الجتياز االختبارات الدولية  -4

نتمـاء  لذلك فان المعايير تأخذ في اعتبارها تنمية عاطفة االأنها تنطلق من ثقافتنا العالمية ، -5
لدى الطالب ليزيد ارتباطه بوطنه وليعرف معرفة وثيقـة مقومـات مجتمعـه األخالقيـة     

 .والثقافية وتقاليد بلده وإمكاناته وانجازات دولته وحضارتها 

أنها تتيح تحفيز الطالب للتعلم من خالل التجربة واالكتشاف حتى يتمكن الطالب من تنمية  -6
التفكير بشكل إبداعي ومنطقـي وليـتمكن مـن     مهارة حل المشكالت وليصبح قادرا على
 .توجيه النقد وتقويم األمور تقويما سليما 

ال تفترض أن كل الطالب في نفس الصف الدراسي قادرون على تحصيل المادة التعليمية  -7
بنفس درجة الكفاءة ولذا على المعلم أن يكون مرنا وخالقا وهو يخطط لدروسه في ضوء 

م كذلك أن يعين الطالب المتفوق على االستمرار في ارتقائـه وان  هذه المعايير وعلى المعل
يأخذ بيد الطالب الذي يواجه صعوبات في تعلم المادة األساسية ويحدد المعلم ذلـك علـي   

 )99: 1996الشافعي وآخرون ،. ( أساس معرفته بمستوي طالبه 
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المنهجي، وتسعى إلـى  إرساء القدرة على التفكير النقدي إذن مميزات المعايير أنها تعمل 
تنمية مهارات البحث وكذلك التفكير المنطقي والناقد لدى الطالب ، وذلك للتأكد من اكتسـابهم  

  .مهارات التفكير والتحليل والقدرة علي حل المشكالت وممارسة العمل اإلبداعي الخالق 
  
  :أنواع المعايير  -

دة منها في التعليم تختلـف بـاختالف   هنالك العديد من المعايير التي يمكن تطبيقها واالستفا
األسلوب أو الطريقة المستخدمة فالمعايير العالمية تختلف عن معـايير االعتمـاد األكـاديمي    

  :تختلف عن التقويم الشامل وهكذا ، وتقسم المعايير إلي 
  .معايير مرتبطة بالمناهج  -
 .معايير مرتبطة بالطالب -

 .معايير مرتبطة بالمؤسسة التعليمية  -
  

  :يير مرتبطة بالمناهجمعا -1
  .االهتمام بمحتويات ووضوح غايتها وإمكانية تحقيقها -
  ).المجتمع الطالب ،أولياء األمور ،( بية رغبات المستفيدين واقعيتها في تل -
االهتمام المماثل بجودة طرق التدريس ووسائل وأساليب التقـويم التـي يجـب أن تكـون      -

لمستمر في عمليتي التعليم والتعلم الموجه إلـي  أولويتها دائما العمل علي تحقيق التحسين ا
تحقيق التحسين في قدرات ومهارات الطالب علي نحو متواصـل وذلـك منـذ سـنوات     

 )103: 2008عطية ، ( .  الدراسة األولي
 

  :المعايير المرتبطة بالطالب -2
المعـايير   بما أن الطالب هو  المخرج النهائي للعملية التعليمة فالبد من مراعاة العديد من 

  :  كما يلي
  .إيجاد دعم فردي للتالميذ أثناء التعلم -
  .تشجيع التالميذ علي التعلم الذاتي -
 .أن تتفق الحوارات ومراحل نمو الطالب -

متابعة التالميذ من خالل المعلمين وتقديم النصـح واإلرشـاد لحـل مشـاكلهم التعليميـة       -
 .والشخصية 

 .دراسيتوفير تغذية مرتدة للتالميذ عن تقدمهم ال -

 .تزويد الدارسين بالثقافات الحديثة للتعلم لمتابعة تحصيلهم الدراسي -
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 .تشجيع العمل الجماعي وروح الفريق بين التالميذ داخل المدرسة -

 )، مرجع سابق104: 2008عطية ، ( . أن تهتم االختبارات بالمستويات المتباينة للطالب -
  
  

  :معايير إدارة المؤسسة التعليمية -3
دارة في المؤسسات التربوية التعليمية إلي تبني أسلوب جديد في التسيير ، بحيـث  تحتاج اإل

تتفادى أسلوب العنف واإلكراه والصرامة ، وتتبني أسلوب التعـاون وإشـراك الفـاعلين    
التربويين في القرار فهي تحتاج إلي قائد يشجع مناخ التعاون والثقة والحماس ويبتعد عـن  

  :ولتوفير ذلك يجب أن تتوفر الشروط التالية بالجودة المطلوبة ،خدمة إدارته  التذمر لتسم
  .أن تتصف بالتجديد واالبتكار والحركية -
  .أن تتصف بالمبادرة فتتوقع المشكالت وتواجهها قبل حدوثها -
أن تسعي في الوصول إلي خدمتها إلي األمثل واألحسن ، وتحقيـق الحـد األدنـى مـن      -

 .االنجاز

 )104: 2008عطية ، .( وبتحديث أسلوبها في التسيير باستمرارأن تستنير بعلم اإلدارة  -
 

مما سبق فان النظرة شمولية للمعايير حيث تشمل المنهج والطالـب وال تغفـل المؤسسـة    
  .التعليمية التي ينتمي إليها المنهج والطالب 

  
  :خطوات إدخال المعايير في المناهج التعليمية 

اهج والمقررات التعليمية يحتاج إلي خطوة جريئـة  إن إدخال المعايير العالمية في المن
ومجموعة من اإلجراءات أو الخطوات المتتالية حتى يتم الوصول لمفهوم جـودة التعلـيم   

  :وفيما يلي سيتم عرض هذه الخطوات 
  

تحديد الفئة المستهدفة في التعليم أي المستوي التعليمي والعمري الذي سيتم تطبيق المعايير  -
  .ه في المناهج علي

  .بيان أهداف التربية من أجل المعايير العالمية وذلك لتيسير المهمة على مطبقي المعايير  -
تحديد مبررات ومسوغات التربية من اجل المعايير العالمية أال وأهمها تحسـين مسـتوي    -

 .اإلنتاج التربوي

 .تحديد مضامين ومجاالت ومفاهيم ومبادئ وقواعد المعايير العالمية في المناهج -

 .ختيار المداخل المناسبة إلدخال مفاهيم ومبادئ وقواعد المعايير العالمية في المناهجا -

 .تحليل مضامين الكتب والمناهج وذلك من اجل ضبطها وإدخال المعايير فيها  -
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 .تصميم المناهج والمقررات وفق مدخالت المعايير العالمية المعتمدة  -

المناهج والمقررات التعليمية وذلـك مـن اجـل     التقويم األولي لنتائج المعايير العالمية في -
 .التعديل

 .التجريب النهائي إلدخال المعايير العالمية في المناهج التعليمية  -

تحليل النتائج بعد إدخال مفـاهيم ا المعـايير العالميـة فـي المنـاهج وإعـادة تقويمهـا         -
 )106: 2004سعيد ، .(الختامي

 

المناهج والمقررات التعليمية يحتاج إلـي مجموعـة   إذن عملية إدخال المعايير العالمية في 
الخطوات السابقة حتى يتم دمج المناهج مع المعايير العالمية والمواكبة الدائمـة للمنـاهج   

 .التعليمية حتى تساير العصر وتطوراته

  :التقويم وعالقته بالمعايير
مـات بغـرض   نجد أنه عملية منظمة لجمع وتحليل المعلو: بالنظر إلي تعريف التقويم 

واتخاذ القرارات بشأنها لمعالجـة جوانـب الضـعف     يد درجة تحقيق األهداف التربوية ،تحد
،  الصـمادي ( . وتوفير النمو السليم المتكامل من خالل إعادة تنظيم البيئة التربويـة وإثرائهـا   

  ) 30: 2004الدرابيع ، 
  

ة ، ويعتبـر منطلقـا للتعـديل    يتضح أن التقويم جزء ال يتجزأ من المناهج والمقررات الدراسي
  .والتحسين ، وإعطاء تقارير أولية بمستوي الطلبة وتحقيقهم لألهداف المحددة لهم 

  :من صفات المعايير في العملية التعليمية ما يلي  -
  .المنهاج الدراسي مناسب للحاجات الكلية واهتماماتهم وأهدافهم  -1
  .اكتساب الطلبة للمعلوماتالمعايير العالمية هي نظام تقويمي يقيس بدقة مدي  -2
المعايير العالمية تحرز نسبة نجاح عالية أكثر من تلك التي تحرزها مقـررات مرادفـة    -3

 ) 14: 2006طعيمة ،  ، البيالوي(. بنوعية اقل جودة في المعايير 
 

بناء علي ما سبق فان التقويم أداة للتشخيص وإصدار الحكم علي أداء الطلبة من اجـل  
أما المعايير العالمية تهـدف  ف ، والرقي والنمو بنقاط القوة ،ن في نقاط الضعالتعديل والتحسي

إليجاد نظام تقويم يقيس مدي أداء الطلبة من اجل التحسين والوصول ألعلي المسـتويات فـي   
أداء الطلبة ، إذن ال يمكن أن تتحقق المعايير العالمية بدون وجود تقويم وبالعكس ،فال يمكـن  

ن األخر وهدفهما مشترك هو جعل المنهاج والمقرر مناسب للرقي بمسـتوي  استغناء احدهما ع
  .الطلبة 
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  :دراسات سابقة
،  تي تتعلق بموضوع الدراسـة الحاليـة  تناول هذا الفصل عرض للدراسات السابقة الي
لتعرف علي األساليب واإلجراءات التي تبنتهـا  وا علي أهم الموضوعات التي تناولتهاللوقوف 
  :ي توصلت إليها الدراسات السابقة توالنتائج ال

  ) : 2007(  العمرودراسة  -1
تقويم مادة الجغرافيا في المرحلة الثانوية من وجهة نظـر معلمـي   هدفت الدراسة إلي 

وأداة  تحليلـي ، واستخدم الباحث المـنهج الوصـفي ال   الجغرافيا وموجهيها بمدينة الرياض ،
معلما من معلمي مادة الجغرافيا في المرحلـة  ) 38(هي  الدراسةعينة و استبانه ، الدراسة هي

  :وتوصلت الدراسة ألهم النتائج التالية  ، موجهين تربويين في مجال الجغرافيا) 4(الثانوية ، 
ـ  - داف مـادة  أن اغلب معلمي مادة الجغرافيا يهدفون بصورة كبيرة إلي قياس مدي تحقيق أه

  . الجغرافيا لدي التالميذ ، وذلك حين قيامهم بعملية تقويم تالميذهم
أن اغلب معلمي مادة الجغرافيا يستخدمون وبدرجة كبيرة الخريطة في تقويم التالميـذ فـي    -

 .مادة الجغرافيا

أن اقل أساليب التقويم استخداما هي الخرائط الذهنية والرسوم البيانيـة والنشـاطات غيـر     -
  .ة والصور الجغرافية وأسئلة الكتاب المدرسي الصفي

  ):2006(دراسة عبابنة  - 2
العليا في ضوء المعـايير  الجغرافية للمرحلة األساسية  كتابهدفت الدراسة إلي تقويم 

منهاج ، وأدوات الدراسة هي بطاقة تحليل  العالمية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
والتاسع والعاشر في ضوء قائمة المعايير العالمية التي توصل إليها الجغرافية للصفوف الثامن 

جميع المعلمين الـذين  ب ضافة إلي استبانه تتضمن المعايير، وتمثلت عينة الدراسة الباحث باإل
و  مـن اإلنـاث،   68مـن الـذكور و   80مـنهم  معلما ومعلمة  148 يدرسون مادة الجغرافية

   :وتم التوصل للنتائج التالية  ،ورذك 6تربويين بلغ عددهم المشرفين ال
أن االهتمام بمعيار السكان يعد منطلق الدراسات التخطيطية ، لذلك البد من التركيز عليهـا   -

  .في المناهج وخاصة مناهج الجغرافية لهذه المرحلة
من خالل تحليل المحتوي تبين أن منهاج الجغرافية للصف الثامن احتل المركـز األول، وان   -

العاشر احتل المركز الثاني ، في حين أن منهاج الصف التاسع احتل المركـز   منهاج الصف
 .الثالث 
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  ):2005( الخياطدراسة  - -3
تقويم منهج المواد االجتماعية في المرحلة االبتدائيـة فـي دولـة    هدفت الدراسة إلي 

الدراسة ت عينة وقد كانه ، استبيان وأداة الدراسة ، تجريبياستخدم الباحث المنهج ال، و الكويت
  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية  مدرسة للبنات ، 45مدرسة ابتدائية بنين و  50هي 

منهج الدراسات االجتماعية للمرحلة االبتدائية مناسب للمسـتوي العقلـي للتالميـذ بدرجـة      -
  .متوسطة

الوحـدة   تتوفر التقنيات بصفة عامة بدرجة متوسطة ويستخدمها المعلمون في التمهيد لدراسة -
  . تستخدم في تقويم التالميذ وفي دراستها ولكنها تكاد ال

التركيز علي النشاطات التقليدية في تدريس المواد االجتماعية في المرحلة االبتدائيـة مثـل    -
  . رسم الخرائط وإعداد الملخصات

  ) : 2004( دراسة غالب  -
فـي   مدينة الرياض فيهدفت الدراسة إلي تحليل مقرر الجغرافيا للصف الثاني عشر 

ومـن أدوات الدراسـة    ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي  موقد استخد ، ضوء معايير الجودة
ومن  كتاب الجغرافيا للصف الثاني عشر،وكانت عينة الدراسة  ، التي استخدمها بطاقة التحليل

  :يلي  النتائج التي توصل إليها الباحث ما
 .وذلك باالستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية لم يراع المحتوي النواحي الوجدانية -

  .عرض المحتوي بطريقة تقليدية جافة تخلو من عناصر الجذب واإلثارة -
  .سرد المعلومات بدون ترتيب أو ترقيم أو جدولة  -
  .اإلسهاب في بعض المعلومات دون فائدة  ،خلو المحتوي من األسئلة المثيرة للتفكير -
  .روق الفردية بين الطالب لم يراع المحتوي الف -
  .وجود نقص كبير في الخرائط والصور واألشكال والرسوم التوضيحية  -
  .هناك خلل كبير في أسئلة التقويم من حيث الكم والكيف  -
  ) :2003(دراسة العتيبي  -

المملكـة العربيـة    هدفت الدراسة إلي تحليل مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر في
الدراسة  وأداة ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ، الجودةضوء معايير  السعودية

ومن النتائج التي  تاب الجغرافيا للصف الحادي عشر ،عينة البحث كو ،استخدم بطاقة التحليل 
  : يلي  توصل إليها الباحث ما

قيـا  عدم وجود خرائط تفصيلية للمحاور التي وصل عن طريقها اإلسالم إلي قارة آسيا وإفري -
  .وأوربا 
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هناك نقص في عرض الخرائط لبعض الموضوعات حيث تحتاج هذه الموضـوعات لعـدد    -
  .اكبر من الخرائط المعروضة 

يتشـتت ذهـن    يجب دراسة جميع الدول اإلسالمية دراسة موضوعية كوحدة واحدة حتى ال -
 .الطالب 

  ):2002(دراسة دعيس  - -4
بيعية والسياسية للصف الثـاني الثـانوي   هدفت الدراسة إلي تقويم كتاب الجغرافيا الط
واستخدم الباحـث المـنهج    ، والطلبة ناألدبي في قصبة الزرقاء وذلك من وجهة نظر المعلمي

وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من  ، استبانهالوصفي التحليلي ، وأداة الدراسة هي 
مدرسـة   53البة مـوزعين علـي   طالبا وط 3372معلما ومعلمة و  66مجتمع الدراسة البالغ 

  :ومن نتائج الدراسة  ،ثانوية في مديرية قصبة الزرقاء 
أن هناك فروق جوهرية بين تقديرات المعلمين وتقديرات الطلبة لكافـة مجـاالت الكتـاب     -

  .وجاءت الفروق لصالح المعلمين 
وسط تقدير جاء مستوي تقدير المعلمين للكتاب بشكل عام في المستوي المتوسط بينما جاء مت -

  .الطالب للكتاب في المستوي المنخفض 
يعاني الكتاب من نواحي ضعف عديدة في محتواه وأنشطته ووسائله ومقدمته وشكله العـام   -

  .وطريقة إخراجه 
  ):2000(رافيتش دراسة  - 5

هدفت الدراسة إلي تأكيد وضمانة الجودة في تطبيق مناهج الجغرافيـا فـي المرحلـة    
وأداة الدراسة هـي بطاقـة    ، ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الثانوية في انجلترا

  :توصلت إليه الدراسة  هم ماأو المرحلة الثانوية في انجلترا ، تحليل ، والعينة هي كتب
 .أن هناك قصور في جودة تطبيق المناهج وعدم مراعاة معايير الجودة  -

  ):2000(دراسة الدوسري  - -6
إكساب الطالب المفاهيم واالتجاهات  وأثرها فيمناهج الجغرافيا ل لتحليهدفت الدراسة 

، واستخدم الباحث المنهج التجريبي ، وأداة الدراسة هـي   في المملكة العربية السعودية العلمية
طالب مـن   100وعينة الدراسة ،في البداية ونهاية المرحلة الثانوية  ايطبق، ومقياس ، اختبار 

  :وتوصلت الدراسة لنتائج التالية ، طالب من الصف التاسع  100و ،الصف السابع األساسي 
تسهم مناهج الجغرافي في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في إكساب الطالب  ال -

 .االتجاهات البيئية نحو البيئة ومشكالتها والمفاهيم البيئية األساسية
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  ) :1999(لويس دراسة  -7
ة التعليم قبل الجامعي لمنهج الجغرافيا في أمريكا ، واسـتخدم  جودهدفت الدراسة إلي 

وعينـة الدراسـة هـم طلبـة      الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وأداة الدراسة هي برنامج ،
  : التي تم التوصل إليها هم النتائجأو جميع المراحل قبل الجامعي ،صفوف 

واليات لعدم وجود هيئة حكوميـة  أن هناك انخفاض في جودة البرامج التعليمية في بعض ال -
فلكل واليـة برنامجهـا    ،مركزية مسئولة عن التحكم في مؤسسات التعليم في كل الواليات 

  .الخاص 
  ) :1998( دراسة جامل -8

التعليم األساسي بالجمهوريـة   ةالمواد االجتماعية بمرحلهدفت الدراسة إلي تقويم كتب 
وأداة الدراسة هي  استبانه وبطاقة تقـويم   التحليلي ، ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي اليمنية

 ، مدرس من مدرسي الجغرافيا وكتب الجغرافيا في التعلـيم األساسـي   150عينة الدراسة و ،
  :وتوصلت الدراسة إلي 

 .وجود األخطاء العلمية الكثيرة في المحتوي وزيادة الحشو -

 .كتب الجغرافيا تنقصها الوسائل التوضيحية  -

 .لومات معقدة ووصفية في الجانب الطبيعي ويصعب علي الطالب استيعابها جاءت المع -

  .جميع الخرائط الموجودة في الكتب المدرسية ناقصة من الناحية الفنية والعلمية  -
  ) :1998(عالونة دراسة  -9

هدفت الدراسة إلي تقويم كتب الجغرافية للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمـين  
وأداة الدراسة هي   ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،ال فلسطين والمعلمات في شم

معلما ومعلمة يدرسون الجغرافية في محافظات شمال فلسطين ) 240(عينة الدراسة و استبانه ،
  :وتوصلت الدراسة إلي  ،
وضعف ربط محتوي كتب صفوف السابع والثامن والتاسـع  ، افتقار الكتب للوسائل التعليمية -

  .بشكل كلي وإنما راعتها بشكل جزئيالعاشر األساسي في المشكالت البيئية المحلية و
  ):1997(عبابنة دراسة  -10

هدفت الدراسة إلي معرفة مدي توافر مفاهيم التربية السكانية فـي كتـب الجغرافيـة    
ج واسـتخدم الباحـث المـنه    ،للمرحلة األساسية العليا في األردن ومدي اكتساب المعلمين لها 

وكانت عينة الدراسة جميع معلمي ومعلمـات   الوصفي التحليلي ، وأداة الدراسة بطاقة تحليل ،
مبحث الجغرافيا للمرحلة األساسية في مديرية التربية والتعلـيم لمنطقـة اربـد و وتوصـلت     

  : الدراسة إلي
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 أن كتاب الصف العاشر األساسي كان في المرتبة األولي من حيث تـوفر مفـاهيم التربيـة    -
  .السكانية و ويليه كتاب الجغرافية للصف التاسع األساسي  ثم الصف الثامن األساسي 

  ):1997(دراسة شيبرد  -11
مـن   في كندا دراسة مناهج الجغرافيا للصف العاشر األساسي دراسة شيبرد إليهدفت 

اقـة  وأداة الدراسة هـي بط  ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، الجودةمعايير حيث 
توصـلت إليـه    هم مـا أو ،و عينة الدراسة كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي  تحليل ،
  :الدراسة

  .واقعهم ويتمتع بمستوي عالي من الجودة لأن المنهج مالئم لمستوي التالميذ و -
  ):1995(العطيوي دراسة  -12

عليم األساسـي  هدفت الدراسة إلي تقيم كتب التربية االجتماعية والوطنية في مرحلة الت
،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلـي ،  في ضوء معايير األساس االجتماعي في اربد 

معلم ومعلمة تابعين ) 199(الدراسة عينة كانت و وأدوات الدراسة هي بطاقة تحليل واستبانه ،
مرحلة األساسية لمديرية التربية والتعليم في اربد باإلضافة لكتب التربية االجتماعية والوطنية لل

  :واهم نتائج الدراسة  ، في األردن
   .أن عدد كبير من معايير األساس االجتماعي متوفرة في كتب التربية االجتماعية والوطنية -
  .أن المعلمين علي معرفة كبيرة بغالبية األساس االجتماعي  -
انـت  وك ،للجنس والتفاعل بين الجـنس والمؤهـل    ىهناك فروق في معرفة المعلمين تعز -

 .جميعها لصالح الذكور من ذوي المؤهالت العالية 

  ):1995( القاعود دراسة  -( -13
هدفت الدراسة إلي تحليل وتقويم كتاب الجغرافيا العامة للصف العاشر األساسي فـي  

والعينة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وأداة الدراسة هي بطاقة تحليل ،  ، األردن
  هم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أو ،افيا للصف العاشر األساسي هي كتاب الجغر

  .عدم واقعية األهداف -
  .عدم تنوع الوسائل التعليمية واألنشطة  -
  .تركيز المحتوي علي المعارف والمهارات  -
  ) :1994(خريشة دراسة  -14 

لتعلـيم  هدفت الدراسة إلي تقويم كتب التربية االجتماعية للصف السادس من مرحلـة ا 
، واستخدم المـنهج الوصـفي   األساسي في األردن وذلك ضمن قائمة المعايير التي تم إعدادها 
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 ،مشـرفا تربويـا   ) 16(معلمـا و  ) 159(وعينة الدراسة ، استبانه التحليلي ، وأداة الدراسة 
  :وتوصلت الدراسة للنتيجة التالية 

نظـر المعلمـين والمشـرفين     توفر المعايير في الكتاب المدرسي بدرجة عالية من وجهـة  -
  .التربويين

  ) :1992:(الشقران دراسة  - -15
التربية االجتماعية والوطنية للصف الخـامس  الدراسة إلي تحليل وتقويم كتاب  هدفت

 ،استبانه  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وأداة الدراسة هي ،األساسي في األردن 
ممن يدرسون هذا الكتاب تم اختيارهم من سبع مديريات من معلم ومعلمة  100وعينة الدراسة

  :التربية والتعليم بمحافظة اربد و توصلت الدراسة إلي
  .أن الكتاب مناسب للمتعلمين من حيث المحتوي واإلخراج  -
  .وانه يخلو من األخطاء العلمية والطباعة  -
س حركية وكذلك انسـجام  تنوع أساليب التقويم وشمولها للجوانب المعرفية والوجدانية والنف -

  .األهداف مع محتوي الكتاب 
  ) :1991( صالح دراسة  -16

هدفت الدراسة إلي معرفة مدي تضمن كتب الجغرافيا المقررة للمرحلة الثانويـة فـي   
، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي ، وأداة  األردن  للقيم المعلنة في قائمة األهداف 

وتوصـلت   ،كانت عينة الدراسة كتب الجغرافيا للمرحلـة الثانويـة   و الدراسة بطاقة تحليل ،
  :الدراسة إلي 

كتب الجغرافيـا  أن المناهج تولي القيم العسكرية والصحية واألخالقية العناية ضمن محتوي  -
  .للمرحلة الثانوية 

  ) :1991(عبد اهللا دراسة  -17
من وجهت نظـر  في األردن  هدفت الدراسة إلي تقويم كتب الجغرافيا للمرحلة الثانوية

استبيانين  وأداة الدراسة هي  ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،المعلمين والطالب 
وكانت العينة جميع  معلمـي   ، للمعلمين والثانية موجهة للطلبة األولي موجهة: تم تطويرهما 

 ،نية وضواحي مدينة عمـان  ومعلمات الجغرافية للمرحلة الثانوية في مديريتي تربية عمان الثا
طالبا وطالبة من طـالب  ) 311(طالبا وطالبة من طالب األول الثانوي و ) 325(تكونت من 

  :هم نتائج الدراسة أو، الصف الثاني الثانوي موزعين علي مدارس المدينتين المذكورتين 
  .أن كتب الجغرافيا ال تعكس التطورات العلمية في مجال الجغرافيا  -
  .ال يراعي مشكالت البيئة المحلية وال يهتم بالنشاط المدرسي   أن المحتوي -
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  :الدراسات السابقةعلي  عام تعليق
بصـورة   معـايير الجغرافيـا  أن الدراسات التي تناولـت   السابق عرض اليتضح من 

في حدود اطالع الباحثة علي الرغم مـن أهميـة موضـوع كهـذا      ،مباشرة قليلة إلي حد ما 
  .لباحثة بالتعليق علي هذه الدراسات من عدة نواحي وستقوم ا ،وحداثته 

  

  :من حيث األهداف  -
وان اتفقت معظمها في تحليل وتقويم منهج الجغرافيـا   ،تعددت أهداف هذه الدراسات 

 ،ولقد اختلف أهداف الدراسات باختالف موضـوعها   المعايير ،والمواد االجتماعية من حيث 
كان لدراسة منهاج الجغرافيا للمرحلة األساسية العليـا   ما فمنها ،وباختالف المنهج الذي تقيسه 

التي هدفت إلي التعلـيم  ) 2000:رافيتش(ودراسة  ، )2006:عبابنة (الجودة معايير في ضوء 
التي هدفت إلي تحليل مقـرر  ) 2004:غالب(ودراسة  ،الجودة معايير قبل الجامعي من حيث 

التي هـدفت  ) 1999:لويس(ودراسة  ،لجودة الجغرافيا للصف الثاني عشر في ضوء معايير ا
الذي هدفت دراسـته إلـي   ) 1997:شيبرد( ،الجودة معايير إلي التعليم قبل الجامعي من حيث 

 ودراسـة  ،الجـودة   معـايير  دراسة مناهج الجغرافيا للصف العاشر األساسـي مـن حيـث   
في ضوء معايير التي هدفت إلي تحليل مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر ) 2003:العتيبي(

اتفقت في معظمها في تقويم وتحليل منهج الجغرافيا واالجتماعيات ، منها ما هدف  و ، الجودة
، )1995:قـاعود (، )1998:عالونة(، )2002:دعيس(، )2007:العمرو(لتقويم منهج الجغرافيا 

، )2005:خيـاط (، ومنها هدف إلي تقويم كتب التربية االجتماعية والوطنيـة  ) 1991:عبداهللا(
هدفت إلـي معرفـة مـدي    ) 1991:صالح(، أما دراسة ) 1992:الشقران( ، )1998:جامل(

هدفت دراسـته لتحليـل منـاهج    ) 2000:الدوسري(تضمن كتب الجغرافيا المقررة للقيم ،أما 
  .الجغرافيا وأثرها في إكساب الطالب المفاهيم واالتجاهات العلمية 

  
تلفت من حيث المرحلة الدراسية التي تقومها إذن نالحظ من الدراسات السابقة أنها اخ 
ومنها كتب الثاني عشر  ،قبل الجامعي  قوم المرحلة األساسية ومنها الثانوية ومنها ما فمنها ما

عـدا دراسـة    ،الجـودة  معـايير  واتفقت في التقـويم علـي أسـاس     ،والعاشر للجغرافيا 
االجتماعية والوطنية في مرحلـة   الذي هدفت دراسته إلي تقييم كتب التربية) 1995:العطيوي(

هدفت إلـي  ) 1994:خريشة(ودراسة  ، التعليم األساسي في ضوء معايير األساس االجتماعي
تقويم كتب التربية االجتماعية للصف السادس من مرحلة التعليم األساسي فـي األردن وذلـك   

) 1994:خريشة ،1995:العطيوي( أي تختلف دراسة ، ضمن قائمة المعايير التي تم إعدادها 
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ـ    ،عن الدراسات السابقة من حيث المعايير التي يتم التقييم علي أساسها   يفمنهـا معـايير عل
  ومنها ضمن قائمة معايير تم إعدادها من قبل الباحث  ،األساس االجتماعي 

  

  :من حيث العينة  -
ـ  و من المالحظ من خالل هذه الدراسات تشابه المجتمعات التي أخذت منها العينات وه

أما من ناحية كتب الجغرافيا واالجتماعيات فهناك اخـتالف  كتب الجغرافيا واالجتماعيات ، : 
عينتـه  ) 2004:غالب(،)2006:عبابنة(من حيث المرحلة منها للصف الثامن والتاسع والعاشر 

الـذي قـام   ) 2000:رافيتش ( الصف العاشر ، ) 1997:شيبرد(كتب الصف الثاني عشر ، و
) 2003:العتيبـي (حلة الثانوية في انجلترا واتفق مع الدراسة الحالية  دراسـة  بتحليل كتب المر

  .الذي عينته كتب الجغرافيا للصف الحادي عشر 
  

  :من حيث األدوات  -
فدراسـة   ،اسـتبانه أو بطاقـة تحليـل    :  استخدمت احد األداتين التـاليتين معظم الدراسات 

اسـتخدم بطاقـة تحليـل     ومنهـا مـا  ،ه استخدمت استبان) 1994:خريشة(و ) 2006:عبابنة(
  . )1991:صالح(، )1995:قاعود(، )1997:عبابنة(

  ).1998:جامل(ن االستبانة وبطاقة تحليل مثل دراسة تياستخدم أدا ومنها ما
  :من حيث المنهج  -

ـ   تاسـتخدم  الم تجد الباحثة بين الدراسات السابقة اختالفا من حيث المنهج فجميعهم
) 2000:،والدوسـري 2005الخيـاط  (عدا دراسة  ،لي في تفسير النتائج المنهج الوصفي التحلي

  .حيث استخدم المنهج التجريبي
  

  :من حيث النتائج  -
تعددت النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة نتيجة الخـتالف هـدف ومكـان    

  .إجراء كل دراسة 
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   :وضع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة -
  :ن حيث الهدف م -

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث الهدف، فقد هدفت الدراسات السـابقة  
إلى تحليل وتقويم منهج الجغرافيا أو االجتماعيات من حيث معايير الجودة وهذا ما يتفـق مـع   
هدف دراستنا حيث هدفت إلى تقويم مقرر الجغرافيا في ضوء معـايير الجمعيـة الجغرافيـة    

  .مريكيةاأل
  

  :من حيث العينة  -
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة كتاب الجغرافيـا ،  

الذي عينته كتاب الصف الحادي عشر للجغرافيا ، فالدراسة ) 2003:العتيبي( حيث اتفقت مع 
سات في المرحلة الحالية عينتها كتاب الصف الحادي عشر للجغرافيا ، واختلفت مع باقي الدرا

التعليمية ، واختلفت أيضا عن الدراسات السابقة من حيث حجم العينة فالدراسات السابقة حجـم  
الذي حجم عينته جميع الطلبة فـي جميـع المراحـل    ) 1999:لويس(العينة كبير مثل دراسة 

أمـا  معلما ومعلمة، ) 199(الذي حجم عينته) 1995:العطيوي(التعليمية قبل الجامعة ، ودراسة
معلم ومعلمة ، وذلك الن الباحثة اسـتخدمت أداتـين   ) 30(الدراسة الحالية فحجم العينة قليل 

  .بطاقة تحليل ، واستبانه
  

  :من حيث األدوات -
  .وهي بطاقة تحليلاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث أداة الدراسة 

  

  :من حيث المنهج  -
راسات السابقة والحالية من حيـث المـنهج ، حيـث    يتضح أن هناك اختالف بين الد

: لـويس (استخدمت الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي، ومنهـا التجريبـي دراسـة    
  . الوصف التحليلي، أما الدراسة الحالية استخدمت المنهج )1999
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  الطريقة واإلجراءات
  
  

و أداة الدراسـة المسـتخدمة وطـرق    ا الفصل وصفا لمنهجية الدراسـة ،  يتضمن هذ
، ثـم  قامـت بهـا الباحثـة    إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضمن وصفا لإلجراءات التي 

  :اسة ، وفيما يلي عرض لما تم ذكره المعالجات اإلحصائية التي اعتمدت عليها في تحليل الدر
  

  )1.1(جدول رقم 
  مواصفات كتاب الجغرافيا للصف الحادي عشر بفلسطين

عدد   الطبعة  جهة التأليف  الصف  الفصل  الكتاب
  الوحدات

عدد 
  الدروس

عدد 
  الصفحات

  
  الجغرافيا

  األول
  

ــادي  الحـ
  عشر

ــة  وزارة التربيـ
  والتعليم العالي

  ه1428-م 2007  
يــة  الطبعــة الثان 

  التجريبية

   
  3  
  

     
 13  
  
  

    
 113  
  
  

ــادي   الثاني الحـ
  عشر

ــة  وزارة التربيـ
  والتعليم العالي

  ه1428 -م  2007 
الطبعــة الثانيــة   

  التجريبية

  
  3  
  

  
19  
  

    
103  

  
  :عينة الدراسة : أوال

  :اشتملت عينة الدراسة علي ما يلي
سطين ، حيث تم تحليـل  كتاب الجغرافيا المقرر علي طلبة الصف الحادي عشر في فل  - أ

-2008محتوي الكتاب المقرر علي طلبة في الفصل األول ، والثاني ، للعام الدراسي 
  .م 2009

 
  :منهج الدراسة : ثانيا

   .المنهج الوصفي التحليلي سوف تتبع الباحثة 
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  :الدراسة  ةأدا: ثالثا
  :لجمع وتحليل البيانات وهي  ةأدااستخدمت الباحثة 

للتعرف علي مدي توافر معايير الجمعية الجغرافية األمريكية في محتوي  تحليل محتوي ،
 . )1(، انظر ملحق رقم مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر 

  
  محتوي التحليل 

استخدم لتحليل محتوي كتاب الجغرافيا للصف الحادي عشر أداة تحليل والتي اشتملت 
ي الكتاب وقد أعدت أداة تحليـل المحتـوي   علي قائمة المعايير التي ينبغي مراعاتها في محتو

  :بإتباع الخطوات التالية 
 : قائمة المعايير ترجمة  - أ 

تم ترجمتها من قائمة المعايير األمريكية التي ينبغي مراعاتها فـي محتـوي كتـاب    حيث 
وست وخمسـون معيـارا   وتشمل ثمانية عشر معيارا رئيسا  ،الجغرافيا للصف الحادي عشر 

  .فرعيا 
 :لية التحليل إجراءات عم  -ب 

  :تمت عملية تحليل المحتوي في ضوء معايير الجمعية الجغرافية األمريكية كاألتي 
  
  :تحديد الهدف من التحليل -1

تهدف عملية التحليل إلي معرفة مدي توافر المعايير التي ينبغي مراعاتها في محتـوي      
مـدي تركيـز المحتـوي    مقرر كتاب الجغرافيا للصف الحادي عشر الجزء األول والثاني ، و

  .للمعايير ورصد تكرارها 
  

  :تحديد عينة التحليل -2    
تمثلت عينة التحليل بالجزء األول والثاني من كتاب الجغرافيا المقـرر علـي طـالب         

  .يصف وحدات الكتاب ) 1.2(والجدول رقم ) 2009-2008(الصف الحادي عشر لعام 
  )1.2(جدول رقم 

  للصف الحادي عشر وصف وحدات كتاب الجغرافيا
  عدد الصفحات  موضوع الوحدة  الوحدات

  الفصل األول
  ) 1( الوحدة 

  
  علم الجغرافيا

  
13  
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  40  .المجموعة الشمسية وكوكب األرض  ) 2(  الوحدة
  60  سطح األرض وعوامل تشكيله  ) 3(  الوحدة

  الفصل الثاني
  ) 4(  الوحدة

  
  المعلومات الجغرافية والخرائط

  
27  

  32  جغرافية السكان  ) 5(  الوحدة
  44  الجغرافية االقتصادية  ) 6(  الوحدة

  216    المجموع
  
  :تحديد فئات التحليل -4

لما كان التحليل سيتم في ضوء معايير الجمعية الجغرافية األمريكية التي تم ترجمتها سابقا 
التحليـل فـي   قائمة فئات يـتم  ، لذا تعد معايير منهاج الجغرافيا التي يتضمنها كل مجال في ال

  .ضوئها
  

  : ضوابط عملية التحليل  -5
  :ألجل ضبط عملية التحليل روعيت الضوابط اآلتية أثناء عملية التحليل 

  .أن يتم التحليل في ضوء التعريف اإلجرائي لمقرر الجغرافيا   - أ
 .يشمل التحليل محتوي الجزء األول والثاني من مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر  -  ب

ول لرصد النتائج والتكرارات بمحتوي كتـاب الجغرافيـا الجـزء األول    استخدام جدا -ج
  .والثاني 

  

  : أداة تحليل المحتويصدق  -6
مدي تحقيق األداة للغرض الذي أعدت من اجله " لمعرفة صدق التحليل الذي يقصد به 

د ، فتقيس ما وضعت لقياسه ويعتمد مدي تمثيل بنود المقياس تمثيال سليما للمجال الـذي يـرا  
 المعـايير ، وهو معايير الجمعية الجغرافية األمريكية ، تم ترجمة  ) 60: 1997األغا ،  " (قياسه

) 18(، ومجاالت ) 6(ت، وبلغ) 2(وتم عرضها علي مجموعة من المحكمين انظر ملحق رقم 
  .معيارا فرعيا ) 56(معيارا رئيسا ، و

  

  : ثبات أداة تحليل المحتوي -7
عـدس  " ( ار نتائج القياس إذا ما أعيد تطبيقه علي نفس العينة استقر: " يقصد بالثبات 

، وقد قامت الباحثة بالتأكد من ثبات األداة من خالل المقارنة بـين التحليـل   )  284: 1997،
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األول والثاني ، حيث قامت بتحليل الجزء األول والثاني من محتوي مقرر الجغرافيا للصـف  
ة التحليل ، ومن ثم حساب معامل االتفاق بـين النتـائج   الحادي عشر و وقد قامت زميلة بإعاد

  ) .1.4(،)1.3(التي توصلت إليها الباحثة في كل من التحليليين كما موضح بالجدول رقم 
  

  )1.3(جدول رقم 
  معامل الثبات بين التحليل األول للباحث والتحليل الثاني للباحث

 الكتابين معاً الكتاب الثاني الكتاب األول لوحداتا

 0.87=2÷ مجموعهما  0.86 0.88 ي والثانية األول

 0.79=2÷ مجموعهما  0.78 0.80 لثة والرابعة الثا

 0.86=2÷ مجموعهما  0.88 0.84 الخامسة والسادسة 

  
  )1.4(جدول رقم 

  حث وتحليل المحلل الثاني معامل الثبات بين التحليل األول للبا
 ابين معاًالكت الكتاب الثاني الكتاب األول الوحدات

 0.81=2÷ مجموعهما  0.83 0.79 ياألول

 0.80=2÷ مجموعهما  0.79 0.81 ةالثاني

 0.85=2÷ مجموعهما  0.87 0.83 ةالثالث

  
  

  : وهي ) 78:  2004طعيمة، (معادلة هلوستي  دلة المستخدمة إليجاد معامل الثباتالمعا
  
  

  %100× _________________________________  = نسبة االتفاق 
  
  
  
  
  
  

 رات االتفاق عدد م

 عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق 
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  :إجراءات الدارسة  - 
  

  : التالية  اإلجراءاتلقد اتبعت الباحثة في الدراسة الحالية 
  .االطالع علي األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بمقرر الجغرافيا  -1
 .ترجمة قائمة معايير الجمعية الجغرافية األمريكية  -2

ي عشر في ضوء قائمة معايير إعداد أداة تحليل محتوي لمقرر الجغرافيا للصف الحاد -3
 .الجمعية الجغرافية األمريكية 

تحليل محتوي مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر وفقا للمعايير التي تم ترجمتها سابقا ،  -4
حيث تم تحليل وحدات ودروس الجزء األول والثاني من كتاب الجغرافيا للصف الحادي 

قد قامت الباحثة بالتحليل بنفسها مع درس ، و) 32(عشر والبالغ عددها سبع وحدات ، و 
، بعد االنتهاء  أخريبعد شهرين مع التزامن مع تحليل زميلة  أخرياعادت التحليل مرة 

ورصده ضمن النتائج  التحليلينمن عملية التحليل قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بين 
 .من ثبات التحليل ، وقد جاءت نسبة الثبات عالية  للتأكدوذلك 

  .تم التوصل لنتائج الدراسة وتفسيرها ثم -5
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  الفصل الخامس
  

  النتائج ومناقشتها
  
 

  إجابة ومناقشة السؤال األول

  

  إجابة ومناقشة السؤال الثاني
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  نتائج الدراسة ومناقشتها

  
 يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها والتي هدفت إلي تقويم مقـرر 

 ، ومناقشـتها الجغرافيا للصف الحادي عشر في ضوء معايير الجمعية الجغرافية األمريكيـة  

ولذلك قامت الباحثة بتحليل محتوى مناهج الجغرافيا للصف الحادي عشر فـي ضـوء قائمـة    
  .)  معايير الجودة( معايير الجمعية الجغرافية األمريكية

  
 

  :إجابة ومناقشة السؤال األول   :أوالً
 
  ما معايير الجمعية الجغرافية األمريكية ؟ -1

تعتبر معايير الجمعية األمريكية من المعايير العالمية التي اهتمـت بعلـم الجغرافيـا    
جغرافيا من خـالل تلـك   ووضعت األسس والقواعد والقوانين التي تنظم عملية التدريس في ال

أساسـياً   ثمانية عشر معياراَست مجاالت و: من معايير الجمعية األمريكية  المبادئ ، وتكونت
، )3(ملحق رقـم  ،انظر )www.Geograf(معياراً فرعيا انبثقت عن المعايير األساسية) 56(و

  :)4(وفيما يلي عرضاً لهذه المعايير انظر ملحق رقم
  
  
  

  :إجابة ومناقشة السؤال الثاني : ثانيا
 
مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر ل التقديرات التقويميةما : ينص السؤال الثاني علي  - 2

 في ضوء معايير الجمعية الجغرافية األمريكية؟
  

وذلك  لإلجابة على ھذا السؤال تم تناول كل مجال من المجاالت الستة مع المعاییر التي تحتویھا
  :كما یلي 
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  )2.1(جدول 
  فية األمريكية لمقرر الجغرافيا للصفتحليل المجال األول لمعايير الجمعية الجغرا 

  الحادي عشر 
  

  
أن المعيار األول وهو تعريـف الخـرائط وأدوات التمثيـل    ) 2.1(يتضح من جدول 

ر تكرارا، ففي المجال األول حيث بلغت نسبة التكـرارات  الجغرافي والتكنولوجي، أكثر المعايي
أي أكثر من النصف ،وهذا يدلل علي تركيز مقرر الجغرافيا علي استخدام الخرائط % 56.55

  .واألدوات الجغرافية في الشرح وكان أكثر ذلك في الوحدة الرابعة من المقرر الدراسي 
مـرات   5لتكرار فجموع  تكراراتـه  وان المعيار الثاني وهو ادني المعايير من حيث ا

وهذا المعيار غير متوفر في جميع وحدات المقرر المدرسي ،وتدني تكرار هذا % 0.67بنسبة 
المعيار يدلل علي أن مفهوم الخريطة الذهنية واستخدامها لم يتم اكتماله بعـد عنـد واضـعي    

شر واألماكن والبيئات احتلـت  المناهج ، أما المعيار الثالث تحليل أنماط التوزيعات المكانية للب
  %.42.78مكانا وسط بين المعيار األول والثاني ،وبلغت نسبة تكرارها 

  
  

المجال 
 األول

 العالم من منظور مكاني

تعريف الخرائط وأدوات -1 المعايير
 التمثيل الجغرافي والتكنولوجي

استخدام الخرائط الذهنية في -2
تنظيم معلومات عن الناس 

 .واألماكن في إطارها المكاني 

تحليل أنماط التوزيعات -3
ة للبشر واألماكن المكاني

 .والبيئات

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات الوحدات
 %6.87 22 %20 1 %5.43 23 1الوحدة 
 - - - - %20.1 85 2الوحدة 
 %0.63 2 - - %20.57 87 3الوحدة 
 %6.25 20 %20 1 %45.63 193 4الوحدة 
 %39.69 127 - - %3.07 13 5الوحدة 
 %46.56 149 %60 3 %5.2 22 6الوحدة 
 %100 320 %100 5 %100 423 المجموع

النسبة المئوية 
 للمعيار

56.55% 0.67% 42.78% 

 748 المجموع الكلي
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   )2.2(جدول 
  تحليل المجال الثاني لمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية لمقرر الجغرافيا للصف 

  الحادي عشر 
  

المجال 
 الثاني

 األماكن واألقاليم

 الخصائص الطبيعية- 4 المعايير
 .والبشرية لالماكن

بيان كيف يصنع اإلنسان - 5
 .إقليمه الخاص وفقا للمكان

الحضارة والخبرة علي -6
 .إدراك األماكن 

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات الوحدات
 %2.1 1 %9.44 37 %2.1 6 1الوحدة 
 - - %19.9 78 %6.27 18 2الوحدة 
 %4.16 2 %17.35 68 %27.87 80 3الوحدة 
 - - %5.87 23 - - 4الوحدة 
 %70.83 34 %12.75 50 %29.61 85 5الوحدة 

 %22.91 11 %34.69 136 %34.15 98 6الوحدة 
  %100  48  %100  392  %100  287  المجموع
لنسبة لمئوية 

 %6.60 %53.92 %39.48 للمعيار
 727 المجموع الكلي

  
بيان كيف يضع اإلنسان إقليمه الخـاص  "إن المعيار الخامس ) 2.2( يتضح من جدول

من المعيار ككل وهذا يدلل علي إشارة المقرر إلي مراحـل  % 53.92بلغت نسبته"وفقا للمكان 
  .تأقلم اإلنسان مع البيئة المحيطة به 

فهو أقـل معيـار   " الحضارة والخبرة وتأثيرها علي إدراك المكان"أما المعيار السادس 
وهذا مؤشر علي انه لم يتم الربط فـي المقـرر   %. 6.60من حيث التكرارات والنسبة المؤوية

الدراسي بين الحضارة والثقافة وخبرة الناس علي إدراك األماكن من حولهم والتفاعل مع هـذه  
  .األماكن سواء في سكن أو تأثير وتأثر بالمكان
بة  مرتفعة وتدلل تلـك النسـبة   وهي نس% 39.48أما المعيار الرابع فبلغت نسبته إلي 

علي أن واضع المقرر يركز علي الخصائص الطبيعية والبشرية باعتبارها جزء ال يتجزأ مـن  
الجغرافيا ،والتي تركز علي الخصائص الطبيعية من مناخ وعمليات خارجية وداخلية لألرض 

  .لمكان وتأثير الخصائص البشرية مثل تأثير التكنولوجيا والصناعة والزراعة علي ا
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  )2.3(جدول 
  تحليل المجال الثالث لمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية لمقرر الجغرافيا للصف 

  الحادي عشر
  

المجال 
 الثالث

 النظم الطبيعية

العوامل الطبيعية التي تشكل - 7 المعايير
 .األرض

خصائص وتوزيع النظم البيئية علي -8
 .األرض 

 النسبة المئوية التكرارات ويةالنسبة المئ التكرارات الوحدات
 - - - - 1الوحدة 
 %31.17 24 %49.69 160 2الوحدة 
 - - %43.17 139 3الوحدة 
 - - %0.31 1 4الوحدة 
 - - %0.93 3 5الوحدة 
 %68.83 53 %5.90 19 6الوحدة 

  %100  77  %100  322  المجموع
لنسبة لمئوية 

 للمعيار
80.70% 19.3% 

 399 المجموع الكلي
  

أن المعيار السابع له النصيب األكبر من عـدد التكـرارات حيـث     )2.3(يبين جدول 
من المجال ككل ، وتركزت معظم تكرارات في الوحـدة الثالثـة   % 80.70وصلت نسبته إلي 

التي عنوانها  سطح األرض وعوامل تشكيله والتي تتحدث عن كيفية تفاعل األنظمة الطبيعيـة  
  .لألرض 

، فكانـت نسـبته   " خصائص وتوزيع النظم البيئية علـي األرض  "من أما المعيار الثا
وتم ذكره  فقط في الوحدة الثانية والسادسة ألنها تهتم بتوزيع الـنظم البيئيـة علـي    % 19.3

  .األرض من صناعة وزراعة وغيرها 
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  )2.4(جدول 
  غرافيا للصف تحليل المجال الرابع لمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية لمقرر الج

  الحادي عشر
  

  
المجال 
 الرابع

 النظم البشرية

خصائص وتوزيع -9 المعايير
 .السكان

خصائص وتوزيع -10
 األقاليم الحضرية

توزيع أنماط -11
 األنشطة االقتصادية

الخصائص لجغرافية -12
 للمحالت العمرانية

قوي التعاون -13
 .والتحالف

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية اراتالتكر النسبة المئوية التكرارات الوحدات

 %13.64 3 - - - - - - - - 1الوحدة 

 - - %7.57 5 - - - - - - 2الوحدة 

 - - %9.1 6 - - - - %6.06 4 3الوحدة 

 - - %25.76 17 - - - - %6.06 4 4الوحدة 

 %54.54 12 %36.36 24 %4.70 4 %51.22 21 %80.30 53 5الوحدة 

 %31.82 7 %21.21 14  %95.3 81 %48.78 20 %7.58 5 6الوحدة 

  %100  22  %100  66  %100  85  %100  41  %100  66  المجموع
لنسبة لمئوية 

 للمعيار
23.57% 14.64% 30.36% 23.57% 7.86% 

  280 المجموع الكلي
 

    
مـن المجـال   %31.43حادي عشر أعلي نسبة مئوية أن المعيار ال )2.4(يبين جدول 

الرابع بالرغم بأنة غير موجود سوي في الوحدتين الخامسة والسادسة ،ألنهما تتحـدثان عـن   
  .االقتصاد والسكان وتوزيع األنشطة االقتصادية 

وهي ادني نسـبه  %  7.86ويوضح الجدول أيضا أن المعيار الثالث عشر بلغت نسبته 
ككل ،ألنها تهتم بدراسة القوي ودورها فـي الصـراع علـي المنـاطق      تكرارات في المجال

  .والموارد ، وتم ذكره في الوحدات األولي والخامسة والسادسة 
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  )2.5(جدول 
  تحليل المجال الخامس لمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية لمقرر الجغرافيا للصف  

  الحادي عشر
  
  

المجال 
 الخامس

 البيئة والمجتمع

كيف تعدل جهود اإلنسان - 14 المعايير
 .في البيئة

النظم الطبيعية تؤثر في -15
 .النظم البشرية

الموارد المادية -16
 .وأهميتها

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات الوحدات
 - - - - %8.77 5 1الوحدة 
 - - %38.67 58 - - 2الوحدة 
 - - - - %52.63 30 3الوحدة 
 - - - - - - 4الوحدة 
 %24.32 9 %22.66 34 %26.31 15 5الوحدة 
 %75.68 28 %38.67 58 %12.28 7 6الوحدة 
  %100  37  %100  150  %100  57  المجموع

لنسبة لمئوية 
 %15.16 %61.48 %23.36 للمعيار

  244 المجموع الكلي
 

  
  

خامس عشر أكثر معايير المجال الخـامس تكـرارا   أن المعيار ال )2.5(يوضح جدول 
، ألنها من أساسيات تعريف علم الجغرافيا حيـث يهـتم   % 61.48حيث بلغت نسبه تكراراته 

  .بالنظم الطبيعية التي تؤثر في النظم البشرية 
،  حيـث  % 15.16أما أدني المعايير نسبه مئوية المعيار السادس عشر فنسبته بلغت 

علي الموارد وأثرها علي جلب االستيطان ، والنتائج السياسـية والبـرامج   يقل تركيز المقرر 
المتعلقة باستعمال المصادر وإدارتها ، ألن هذه النقاط تعتبر نقاط حمراء ال يسـمح التطـرق   

  .إليها بالتفصيل في المقرر الدراسي 
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  )2.6(جدول 
  لمقرر الجغرافيا للصفتحليل المجال السادس لمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية 

  الحادي عشر 
  

  
المجال 
 السادس

 استخدامات الجغرافيا

تطوير الجغرافيا تفسير صورة -17 المعايير
 الحياة في الماضي

كيفية تطويع الجغرافيا لتفسير الوضع -18
 وتصور ه مستقبال 

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات الوحدات
 - - - - 1الوحدة 
 - - -         - 2الوحدة 
 %64.28 9 - - 3الوحدة 
 -     - - - 4الوحدة 
 %21.43 3 %54.55 12 5الوحدة 
 %14.29 2 %45.45 10 6الوحدة 

  %100  14  %100  22  المجموع
لنسبة لمئوية 

 للمعيار
61.11% 38.89% 

  36 المجموع الكلي
 

  
بته المئوية أكثر مـن النصـف   أن المعيار السابع عشر بلغت نس) 2.6(يوضح جدول 

، فهذا المعيار يهتم بتطوير الجغرافيا لتفسير الحياة في الماضي وهذه األمـور  % 61.11فهي 
  .يهتم بها علم الجغرافيا منذ القدم ، لذلك لم يهملها وضاعوا مقرر الجغرافيا 

أيضـا   فنسبته ليست قليلـة " استخدامات الجغرافيا وتطويعها "أما المعيار الثامن عشر 
 ، فهذا يعكس الجهود المبذولة من أجل االسـتفادة مـن األرض ومواردهـا ،   % 38.89فهي 

  . ورسم خطط مستقبلية للفضاء ،وذلك باستخدام المهارات والمعرفة الجغرافية 
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  )2.7(جدول رقم 
ضوء معايير الجمعية الجغرافية  ر الجغرافيا للصف الحادي عشر فيتحليل مقر

  األمريكية

حصول المعيار األول علي اعلي معـدل مـن حيـث    ) 2.7(يتضح من الجدول رقم 
من نسبة المعايير العالمية ، وسـبب  %)  17.38(، وبنسبة مئوية تصل إلي ) 423(التكرارات 

 النسبة  التكرار  المعيار  م
  المئوية

عدد 
  الفقرات

  الترتيب 

 1 3 17.38 423  كيفية استخدام الخرائط وأدوات التمثيل الجغرافي التكنولوجي  1

 18 3 0.21 5  استخدام الخرائط الذهنية في تنظيم معلومات عن الناس واألماكن والبيئة في إطارها المكاني  2

 3 4 13.15 320  مكانية للبشر واألماكن والبيئات المختلفة فوق سطح األرضتحليل أنماط التوزيعات ال  3

 5 3 11.79 287  الخصائص الطبيعية والبشرية لألماكن  4

 2 4 16.11 392  بيان كيف يصنع اإلنسان إقليمه الخاص وفقاً لظروف المكان  5

 12 3 1.97 48  كيف الحضارة والخبرة تؤثر على إدراك الشعوب لألماكن واألقاليم  6

 4 3 11.81 272  العوامل الطبيعية التي تشكل مظاهر سطح األرض  7

 7 4 5.22 127  الخصائص والتوزيعات المكانية للنظم البيئية فوق سطح األرض  8

 10 2 2.55 62  خصائص وتوزيعات وهجرة السكان فوق سطح األرض  9

  13  3  1.68 41  خصائص وتوزيع األقاليم الحضارية في العالم  10

 8 3 3.62 88  توزيع أنماط األنشطة االقتصادية العالمية  11

 9 4 2.75 67  الخصائص الجغرافية للمحالت العمرانية  12

 15 3 0.90 22  كيف قوي التعاون والتحالف تؤثر على تقسيم العالم إلى وحدات سياسية  13

 11 3 2.34 57  كيف جهود اإلنسان تعدل من البيئة الطبيعية  14

 6 3 6.16 150  النظم الطبيعية تؤثر في النظم البشرية كيف  15

 14 3 1.52 37  تغير القيمة النسبية للموارد المادية وفقاً لتوزيعها وأهميتها  16

 15 3 0.90 22  كيفية تطويع الجغرافيا لتفسير صورة الحياة في الماضي  17

 17 3 0.58 14  كيفية تطويع الجغرافيا لتفسير الوضع وتصور الوضع مستقبال  18

   100% 2434  مجموع التكرارات
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جغرافيـا علـي   ذلك أن واضعي المقرر يركزوا علي الخرائط واألدوات الجغرافية في شرح ال
يختلف مع  اعتبار أنها تحتاج لخرائط أكثر من حاجاتها لغيرها من األدوات االخري ، وهذا ما

حيث أن نتائج دراستهما تبين أن المناهج بهـا  ) 2003:العتيبي(و ) 2004:غالب(نتائج دراسة 
  نقص في الخرائط والرسوم التوضيحية 

، وهو كيف يصـنع  %) 16.11(نسبة يليه من حيث عدد التكرارات المعيار الخامس ب
اإلنسان إقليمه الخاص وفقا لظروف المكان ، وسبب التركيز علي هذا المعيـار عنـد وضـع    

يسعي إليه التأقلم مـع البيئـة    المقرر أن اإلنسان عبر مروره بالمراحل المتطورة كان أول ما
التركيز علي هذا المعيـار  التي سيعيش فيها ، لذلك البد من اكتشاف وفهم هذه البيئة ، لذلك تم 

  .عند وضع المنهج كأحد أهم المعايير 
وهو العوامل الطبيعية التي تشكل مظاهر سـطح  %) 11.81(ثم المعيار السابع بنسبة 

األرض ، وهذا يؤكد علي أن معظم واضعي المناهج يرجعوا سبب تشـكيل مظـاهر سـطح    
التي تؤثر علي تشكيل مظاهر سـطح  األرض إلي العوامل الطبيعية مع إهمال العوامل البشرية 

  .األرض 
وسبب ذلك أن %) 13.15(ونالحظ أن المعيار الثالث يأتي في المرتبة الخامسة بنسبة 

  .سبقاه  نوهي أكثر من فقرات المعياران الرابع والسابع اللذا) 4(عدد فقرات هذا المعيار هي 
ر الثـاني ، اسـتخدام   أن ادني تكرارات تمثلت في المعيا) 32(كما يتضح من الجدول 

 حيـث بلغـت         %) 1(بة المئوية إلـي  الخرائط الذهنية في تنظيم المعلومات حيث لم تصل النس
، وهذا يدل علي عدم التركيز علي النواحي التخيلية الذهنية عنـد وضـع مقـرر    %) 0.21( 

ـ   ) 2007:عمرو(الجغرافيا، وهذا يتفق مع دراسة  اليب حيث نتيجة دراسته تبـين أن اقـل أس
  . التقويم استخداما هي الخرائط الذهنية والرسوم البيانية 

%) 0.58(عشر من حيث ادني تكرارات فوصلت النسبة المئوية إلي  الثامنثم المعيار 
ويعود ذلك لعدم اعتبار الجغرافيا علم لدراسة الماضي ووضع خطط مسـتقبلية حيـث يـتم    ، 

  .لحالي فقط دون التخطيط للمستقبل النظر إلي الجغرافيا علي أنها دراسة الوضع ا
%) 0.90(المعيارين الثالث عشر والسابع عشر حيث نسبة كل واحدة منهمـا  ثم يأتي 

وهما علي التوالي ، كيف قوي التعاون والتحالف تؤثر علي تقسيم العالم إلي وحدات سياسية ، 
دارسنا الفلسـطينية  حيث يتم التعامل مع هذا المعيار بحذر فيتم تدريس هذه الموضوعات في م

  بقلة ، ثم المعيار السابع عشر وهو تطويع الجغرافيا لتفسير  صورة الحياة في الماضي 
حيث يتم إغفال دور الجغرافيا في الماضي من أثرهـا علـي االسـتيطان وإزالتـه      

  .،وأثرها علي تطور األنظمة االقتصادية وغيرها ،
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  )2.8(جدول رقم 
  لجغرافية األمريكيةجدول تحليل مجاالت الجمعية ا

  

ــبة   التكرار  المجال  م النسـ
  %المئوية 

 30.73  748  العالم من منظور مكاني  .1

 29.87  727  األماكن واألقاليم  .2

 16.39  399  النظم الطبيعية  .3

 11.50  280  النظم البشرية  .4

 10.02  244  البيئة والمجتمع  .5

 1.48  36  استخدامات الجغرافيا  .6

  %100  2434  المجموع  
  
  

إلي أن المجال األول وهو العالم من منظور مكاني يحتـل  ) 2.8(يشير الجدول السابق 
وهذا يدلل علي %) 30.73(وبنسبة مئوية ) 748(المرتبة األولي من حيث مجموع التكرارات 

اهتمام الكتاب بالجغرافيا واعتبار الجغرافيا أنها األرض أو المكان ولذلك تـم االهتمـام بهـذا    
الثـاني األمـاكن واألقـاليم بمجمـوع     ثم يليه المجال ، ل أكثر من غيره من المجاالت المجا

وفي المرتبة النهاية من حيث اقل عدد تكـرارات  %) 29.87(وبنسبة مئوية ) 727(تكرارات 
%) 1.48(ونسـبة مئويـة   ) 36(المجال السادس استخدامات الجغرافيا بمجموع عدد تكرارات 

المجاالت فيأتي بعد المجال الثاني من حيث مجموع عـدد التكـرارات   وفيما بينهما يأتي باقي 
ثم يليهـا  %) 16.39(مجموع تكراراتها ونسبتها المئوية ) 399(المجال الثالث النظم الطبيعية 

%) 11.50(ونسبة مئوية تصـل إلـي   ) 280( تالمجال الرابع النظم البشرية بمجموع تكرارا
ونسـبة مئويـة   ) 244(تمـع بمجمـوع عـدد تكـرارات     ويليها المجال الخامس البيئة والمج

ويليها في الختام كما ذكرنا سابقا المجال السادس من حيث اقل عـدد تكـرارات   %) 10.02(
وهذا يدلل انه يتم تدريس الجغرافيا في كتاب الصف الحادي عشر دراسة نظرية دون تفعيـل  

  .واستخدام الجغرافيا  الجغرافيا في الحياة اليومية أو دون معرفة كيف يتم استغالل
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  :توصيات الدراسة 
  

  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي 
للصـف   الفلسـطيني  من قبل واضعي منهاج الجغرافيا األخذ بعين االعتبارضرورة  -1

  .الجمعية الجغرافية األمريكية  ومدى تطابقه مع معايير ،الحادي عشر 
المشرفين التربويين لتطبيقها أثناء شـرح   ضرورة وضع استراتيجيات للمعلم من قبل -2

 تطبيقها أثناء تدريسه للمقررتعين المعلم يمقرر الجغرافيا بحيث 

الجغرافيا بكتاب المعلم الذي يتناول أفضل الطـرق والوسـائل    قررضرورة تعزيز م -3
 .لتعليم المادة العلمية 

ساهم بشكل كبير مما ي ،الجغرافيا في هذه المرحلة بحياة الطالب مقرر ضرورة ربط  -4
 .في تحسين أدائهم 

  
  

  :مقترحات الدراسة 
  

  . المعلمينمن وجهة نظر تقويم منهاج الجغرافيا للصف الحادي عشر  -1
 . في الحفاظ على البيئة اإلنسانيعلى االرتقاء بالسلوك دراسة اثر منهاج الجغرافية  -2

 . نقدية لواقع منهاج الجغرافيا الفلسطينيدراسة  -3
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  المراجع والمصادر
  
  

  :المراجع باللغة العربیة 
  
، القـاهرة، مكتبـة   5، ط  تدريس الجغرافيـا :  ) 1990(إبراهيم، عبد اللطيف فؤاد  -1

 .مصر

معاصـرة فـي التقـويم التربـوي وبنـاء       اتجاهات) :  1999(صبحي أبو جاللة،  -2
 .ت الكوي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 1، طوبنوك األسئلة االختبارات

 التعرف علي طبيعة ونوعية األسئلة التقويمية في كتاب) :  2004(دقة، إبراهيم  أبو -3
، رسالة ماجستير، غير منشورة، كليـة  الجغرافيا للصف العاشر األساسي في فلسطين

 . التربية، جامعة األزهر، غزة 

للجنة ا ،دور القياس والتقويم في العملية التربوية:  )1993(سماحة، كمال كامل  أبو -4
 .، مارس  22السنة ،  104طرية للتربية والثقافة والعلوم، العدد الق

، مطبعـة   2، طأدواتـه لبحث التربوي عناصره، مناهجه، ا): 1997(إحسان األغا،  -5
 .غزة الرنتيسي، 

 تحليل أسئلة االمتحانات النهائية لمقـرر العلـوم  ): "  1994(وآخرون األغا، إحسان،  -6
مجلـة التقـويم والقيـاس النفسـي     ،  "دارس قطاع غزة للصف الثالث اإلعدادي بم

 .فبراير ، العدد الثاني، والتربوي

 ،4، طالتربية العملية وطرق التدريس : )1997( عبد اهللا األغا، إحسان وعبد المنعم، -7
 .غزة

 ، مطبعة الحسين اإلسالمية، القاهرة ،قضايا جغرافية): 1992( سعيد إبراهيم البدوي، -8
 .مصر 

، دار المسـيرة، عمـان،   إدارة الجـودة الشـاملة   ): 2006(حمد سليمان م البندري، -9
 .األردن

 
 الجـودة الشـاملة فـي   ):  2006(وآخرون  البيالوي، حسن حسين طعيمة، رشدي، -10

دار المسـيرة   ،األسـس والتطبيقـات   االعتماد، التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير
 .األردن  للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،

، )9001(ادراة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيـل لاليـزو    ):2008(فواز  ي،التميم -11
 .عمان ، عالم الكتب الحديث، اربد،  1ط
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 ت المصـرية، دار الجامعـا  ،الجغرافيا منهج وتطبيـق  ):1980(يسري الجوهري،  -12
 .اإلسكندرية 

 .مصر، دار الكتب، المنيا، الجغرافيا منهج وتطبيق): 1982(يسريالجوهري،  -13

تقويم مـنهج المـواد االجتماعيـة للمرحلـة     ): " 2005(خياط، عبد الكريم عبد اهللا ال -14
، تصدر عن كلية التربية، جامعة الكويت، المجلة التربويةاالبتدائية في دولة الكويت، 

 .المجلد الخامس  -العدد السادس عشر

 هيمدور مناهج الجغرافيا في إكساب الطالب المفـا  ): 2000(الدوسري، عبد السميع -15
 .السعودية  ستير، الرياض،رسالة ماج ،واالتجاهات العلمية

مجلـة   ،" تحليل ماوراء الخطاب في كتب الجغرافيا) : "  1991(موفق فواز الدويلي،  -16
 .السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود

التجربة األمريكية فـي تقـويم مؤسسـات    ) : 2004( سعد عبد اهللا بردي ،الزهراني -17
، ، الرياض، جامعة الملك سـعود منها للجامعات السعودية دوما يستفاالتعليم العالي 

 .ندوة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية 

، دار األمل، اربـد،  طرائق التدريس العامة وتنمية التفكير): 2000(هاشم السمرائي،  -18
 .عمان 

المـنهج   ): 1996(الخـاتم افعي، إبراهيم محمد والكثيري، راشد حمـد وعلـي،   الش -19
 .مكتبة العبيكان ، الرياض،  1، طمن منظور جديد المدرسي

 منـاهج -اهتمامـات -علم الجغرافيا تعريفـات  ):1995(صالح الدين علي  الشامي، -20
 . ، مصرمنشأ المعارف باإلسكندرية ،وأساليب

 دراسة تحليلية تقويمية لكتاب التربية االجتماعية والوطنية ) :1992( خالد الشقران، -21
 .، جامعة اليرموك خامس األساسي في األردنللصف ال

، الجودة في التعليم " مفهوم الجودة ومقوماتها في اإلسالم"):  2004(الصوفي، حمدان  -22
، اإلسـالمية  مجلة علمية دورية تصدر سنويا عن وحدة الجودة في الجامعةالعالي، 
 .سبتمبر  – 1، العدد 1المجلد 

المكتـب الجـامعي   ، 1، طالنفسي والتربوي التقويم والقياس ):1999(احمد الطيب،  -23
 .الحديث باإلسكندرية 

 تحليل مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر فـي ضـوء   ):2003(منير مطر العتيبي، -24
 .السعودية ، الرياض، معايير الجودة
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 الوطنية فـي ، تقييم كتب التربية االجتماعية ): 1995(رغدة محمد عياش  العطيوي، -25
ر منشورة، رسالة ماجستير غي ،في ضوء األساس االجتماعي مرحلة التعليم األساسي
 .األردن جامعة اليرموك، اربد، 

ار د ، 1، طالدراسات االجتماعيـة منهاجهـا وأسـاليبها   ): 1991(إبراهيم ود، القاع -26
 .عمان األمل للنشر والتوزيع، اربد، 

 امـة للصـف  دراسة تحليلية تقويمية لكتاب الجغرافيـة الع  ):1995(إبراهيم القاعود،  -27
العـالي والبحـث   وزارة التعلـيم   ،مجلة العلوم النفسية ،العاشر األساسي في األردن

 .العراق  ، 3العلمي، العدد 

تقويم مادة الجغرافيـا فـي المرحلـة    ):" 2007(العمرو، فهد بن علي بن عبد الرحمن -28
 جرسـالة الخلـي  الثانوية من وجهة نظر معلمي الجغرافيا وموجهيها بمدينة الرياض، 

 .، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، العدد الثاني والستون العربي

 معجم المصطلحات التربويـة المعرفـة فـي    ): 1996(علي اللقاني، احمد والجمل ، -29
 .القاهرة  ،عالم الكتب، 1، ط المناهج وطرق التدريس

العـالي،   تربية والتعليموزارة ال، التربية من اجل الجودة):  2001(ريمون  المعلولي، -30
 .سوريا دمشق، 

 .مصر، دار المسيرة، المنصورة، الجودة في المناهج): 2006( نعبد الرحمالنقيب،  -31

اجتماع خبراء  ،االتجاهات العالمية الحديثة في التقويم ):1974(محمد خليفة  بركات، -32
 . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،لتطوير نظم االمتحانات في البالد العربية

بـة  مكت،  1، طأساليب تـدريس االجتماعيـات   ): 2005(نضال عبد اللطيف برهم،  -33
 .األردن  المجتمع العربي للنشر، عمان،

التعرف علي واقع تدريس مادة الجغرافيـا فـي المرحلـة     ):2002(احمد  بونوفل، -34
 .البحرين  ،الثانوية

، برنـامج التعلـيم   ، الجزء الثالثالمنهاج التربوي):  1998(جامعة القدس المفتوحة  -35
 .غزة المفتوح، 

دراسة تقويمية لكتب المـواد االجتماعيـة   ) : " 1998(جامل، عبد الرحمن عبد السالم -36
 -بمرحلة التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية، دراسات في المناهج وطرق التـدريس 

، العـدد  ، جامعة عين شمسناهج وطرق التدريس، كلية التربيةالجمعية المصرية للم
 .لثالث والخمسونا
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، "مصطلحا التقويم، والتقييم في العربية واإلسـالم "): 2005(جرادة، عز الدين صالح  -37
 مجلة علمية دورية تصدر سنويا عن وحـدة الجـودة فـي   الجودة في التعليم العالي، 

 .ديسمبر  – 2، العدد  1، المجلد الجامعة اإلسالمية

، مكتبة  2، المجلدتربية وعلم النفسالتقويم والقياس في ال ): 2000( مجدي  حبيب، -38
 .القاهرة  -شارع عدلي 9النهضة المصرية، 

طرق تدريس اللغـة العربيـة والتربيـة    ): 1981(وآخرون خاطر، محمود رشدي،  -39
 .، القاهرة، دار المعرفة 2، طفي ضوء االتجاهات التربوية الحديثة الدينية

عية للصف السادس في المرحلـة  تقويم كتب التربية االجتما) : " 1994(خريشة، علي  -40
 .، الجامعة المستنصرية، بغداد مجلة كلية المعلميناألساسية األردن، 

 دار الفكر، دمشق، ،الجغرافيا موضوعها ومناهجها وأهدافها ): 2000(صفوح خير،  -41
 .سوريا 

، دار األرقـم،  أساليب تدريس االجتماعيات): 1987(الخطيب دبور، مرشد وإبراهيم،  -42
 .األردن

 مجلـة اتحـاد   ،"معايير لتقييم المنـاهج وتطويرهـا   "  ):1999(أفنان نظير روزة، د -43
 .عمان ،  36، عدد الجامعات العربية

 تقويم كتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسـية للصـف   ): 2002 (عبد الرحيم  دعيس، -44
، رسـالة  الثاني الثانوي األدبي من وجهة نظر المعلمين والطلبة في قصبة الزرقـاء 

 .تير غير منشورة، جامعة األردن، األردنماجس

، دار الفكـر،  أهمية الخرائط الجغرافية في التـدريس ):  2001(جودة احمد  سعادة، -45
 .األردن  عمان،

، دار المسـيرة،  تطور نظم الجـودة فـي المدرسـة   ):  2004(محسن مهدي سعيد،  -46
 .مصرالقاهرة، 

 حلة اإلعداديـة فـي سـورية   تقويم منهاج الجغرافيا في المر"  ):1989(مراد سمير،  -47
 مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم ،" وتصميم منهاج مقترح للصف الثاني اإلعدادي

 . 19العدد،  5، مجلة علمية محكمة، المجلد اإلنسانية

 دراسة تحليلية مقارنة ألهـداف مـادة الجغرافيـا   ): 1988(سويدان، خالد مصطفي  -48
 ،في القطرين العربيين السوري والليبـي ومناهجها وكتبها في الصف الثاني الثانوي 

 .سوريا  ر منشورة، جامعة دمشق،رسالة ماجستير غي

مكتبة  ، 1، طتدريس الجغرافيا في مراحل التعليم العام): 1997( احمد إبراهيمشلبي،  -49
 .الدار العربية للكتاب القاهرة 
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 راسـات تحليل القيم المتضمنة في محتويات كتب الد ):1989(سليمان لطفي شهاب،  -50
رسـالة ماجسـتير    ،االجتماعية للمرحلة اإلعدادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .األردن  نشورة، الجامعة األردنية، عمان،غير م

 مدي تضمن كتـب الجغرافيـا المقـررة للمرحلـة     ): 1991(حسين محمود صالح،  -51
ر غير منشـورة،  ، رسالة ماجستيالثانوية في األردن للقيم المعلنة في قائمة األهداف

 .األردن  ،عمان الجامعة األردنية،

القياس والتقويم النفسي والتربوي بـين   ): 2004 (ماهر صمادي، عبداهللا الدرابيع،  -52
 .ألردن ، دار وائل للنشر والتوزيع، مركز يزيد، عمان، االنظرية والتطبيق

ـ     ): 2003(رشدي احمد  طعيمة، -53 ، نهجدراسة الجـودة والتمييـز بـين اإلدارة والم
 .مصر  المنصورة،

، دار الفكر العربـي،  تحليل المحتوي في العلوم اإلنسانية) : 2004(طعيمة ، رشدي  -54
 .القاهرة، مصر 

 تقويم محتوي منهج البالغـة للمرحلـة الثانويـة   ): 1988(فوزي عبد القادر طه،  -55
 .ستير غير منشورة، جامعة األزهر، القاهرة رسالة ماج، األزهرية

 مدي توافر مفاهيم التربية السكانية فـي كتـب الجغرافيـة   ): 1997( ضرار عبابنة، -56
رسـالة ماجسـتير    ،للمرحلة األساسية العليا في األردن ومدي اكتساب المعلمين لها

 .األردن  منشورة، جامعة اليرموك، اربد، غير

 ،المعايير الحديثة المعاصرة لعلم الجغرافيـا  ): 2006(محمود عبابنة، ضرار احمد،  -57
 .األردن  الم الكتب الحديث، اربد،، ع 1ط 

 فاعلية استخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي    ): 2001(حسين محمد  عبد الباسط، -58
 .مصر، رسالة ماجستير، قنا، تدريس الجغرافيا علي تنمية بعض المهارات البحثية

، تحليل مقرر الجغرافيا للصف العاشر األساسي ): 2002(مصطفي احمد  عبد الباقي، -59
 .ألردن اعمان، 

 ، دار المسيرة، عمـان، التربية من اجل الجودة): 2006(مصطفي احمد  عبد الباقي، -60
 .األردن 

 تقويم كتب الجغرافيا المقررة للمرحلة الثانويـة ): 1991(فوزي قاسم محمد  اهللا،عبد -61
تربيـة،  قسم ال ، رسالة ماجستير منشورة،في األردن من وجهة نظر المعلمين والطالب

 .األردن  ية، عمان،الجامعة األردن

 .الجامعة األردنية ، عمان،القياس والتقويم التربوي): 1988(سليمان احمد عبيدات،  -62

 .، عمان، دار الشروق 2، طأساسيات البحث التربوي): 1997(عبد الرحمن عدس،  -63
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القـاهرة مكتبـة النهضـة     ،المناهج بين األصالة والمعاصرة ):1992(إبراهيم  عطا، -64
 .المصرية 

، دار المنـاهج للنشـر   الجـودة الشـاملة والمـنهج    ): 2008(حسن علي معطية،  -65
 .عمان دن، األر والتوزيع،

 . مطبعة مقداد، غزة ، 3، طتخطيط المناهج وتقويمها ):  1996(عزو  عفانة، -66

 أسـاليب  نهاج المدرسي، أساسياته، واقعه،الم):  2004(فتحية  واللولو،عزو  عفانة، -67
 .غزة  ، الناشر مكتبة أفاق،تطويره

 وأساليب-واقعه-أساسيته-المنهاج المدرسي ): 2008(فتحية عفانة، عزو واللولو،  -68
 . ، غزةالناشر مكتبة أفاق ، 2، طتطويره

 للطباعة والنشـر،  دار النهضة العربية ، 1، طنحو تقويم أفضل ): 2001( أنور عقل، -69
 .لبنان  ،بيروت

ة العربية للطباعة والنشـر،  النهض دار ، 2، طنحو تقويم أفضل):  2002(أنور عقل،  -70
 .لبنان بيروت، 

 تقويم كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية من وجهـة نظـر  ):  1998(عامر  عالونة، -71
 ، رسالة ماجستير منشورة، جامعـة النجـاح،  المعلمين والمعلمات في شمال فلسطين

 .فلسطين 

، التطبيـق  إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية):  2004(صالح  عليمات،  -72
 .األردن ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  1ومقترحات التطوير، ط

 .دار المعارف  ، القاهرة، 2، طالمنهج وعناصره ): 1997(إبراهيم عميرة،  -73

 تحليل مقرر الجغرافيا للصف الثاني عشر في ضـوء  ): 2004(محمد سعيد غالب،  -74
معـة الملـك سـعود، الريـاض،     ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعايير الجودة

 .السعودية

المكتب الجـامعي   ، اإلسكندرية،بناء المناهج التربوية): 1996(محمد هاشم فالوقي،  -75
 .الحديث 

دار ، القـاهرة،   7، طاألصول التربوية في بنـاء المنـاهج   ): 1979(حسين قورة،  -76
 .المعارف 

، جامعـة   1، طمالقياس والتقويم في الـتعلم والتعلـي   ):2001(علي مهدي كاظم،  -77
 .عمان السلطان قابوس، دار الكندي للنشر، 

دار  ،دراسات تطبيقية، الجودة في التعليم ):  2008 ( محمد مجيد، سوسن الزيادات، -78
 .األردن  صفاء للنشر والتوزيع، عمان،
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 تعليم الجغرافيا وتعلمها في عصر المعلومات ):2005( صالح الدين عرفة محمود ، -79
 .مصر  قاهرة ،، عالم الكتب ، ال

 مقارنة ألهداف مادة الجغرافيا ومناهجهـا  ةدراسة تحليلي ): 1988(محمد مصطفي،  -80
اجستير غير منشـورة،  رسالة م، الجزائر ،ةالسعودي سوريا،: في ثالثة أقطار عربية 

 .سوريا  ،دمشقجامعة دمشق، 

 برنامج إدارة الجـودة الشـاملة   ):  2002(احمد سيد ومحمد  مصطفي ومصليحي، -81
 .قطر  ، الدوحة،وتطبيقها في المجال التربوي

  .عمان، دار الكندي للنشر والتوزيع، اربد، التقويم التربوي ):2002(حسن  منسي، -82
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 العالم من منظور مكاني مجاالت

  معاییر                   
  الوحدات    
  والدروس  

  تعریف الخرائط وأدوات التمثیل
  ) 1( الجغرافي والتكنولوجي  

استخدام الخرائط الذھنیة في تنظیم معلومات عن الناس واألماكن 
 ) 2( ة في إطارھا المكاني والبیئ

  تحلیل أنماط التوزیعات المكانیة
 ) 3( للبشر واألماكن والبیئات 

 ( د ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ )

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

  الوحدة
 )1( 

                                         )1(الدرس
                                         )2(الدرس
                                         )3(الدرس

  الوحدة 
)2( 

                                         )1(الدرس
                                         )2(الدرس
                                     )3(الدرس
                                         )4(الدرس
                                         )5(الدرس

  الوحدة 
)3( 

                                         )1(الدرس
                                         )2(الدرس
                                         )3(الدرس
                                         )4(الدرس
                                         )5(الدرس

  الوحدة
 )4( 

                                         )1(الدرس
                                         )2(الدرس
                                         )3(الدرس
                                         )4(الدرس
                                         )5(الدرس
                                         )6(الدرس

  الوحدة 
)5( 

                                         )1(الدرس
                                         )2(الدرس
                                         )3(الدرس
                                         )4(الدرس
                                         )5(الدرس
                                         )6(الدرس

  الوحدة 
)6( 

                                         )1(لدرسا
                                         )2(الدرس
                                         )3(الدرس
                                         )4(الدرس
                                         )5(الدرس

                                         )6(درسال
                                         )7(الدرس

                                         المجموع
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 النظم الطبیعیة األماكن واألقالیم مجاالت

  معاییر      
  

  الوحدات  
 والدروس

  الخصائص الطبیعیة 
 ) 4(  والبشریة لألماكن

  بیان كیف یصنع اإلنسان 
 ) 5( إقلیمھ الخاص وفقًا للمكان 

  الحضارة والخبرة على
 ) 6( إدراك األماكن  

  العوامل الطبیعیة التي
 ) 7( تشكل األرض   

  خصائص وتوزیع النظم البیئة 
 ) 8( على األرض 

 ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( د ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ )

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

  الوحدة
 )1( 

                                                                  )1(الدرس
                                                                 )2(الدرس
                                                                 )3(الدرس

  الوحدة 
)2( 

                                                                 )1(الدرس
                                                                 )2(الدرس
                                                           )3(الدرس
                                                                 )4(الدرس
                                                                 )5(الدرس

  الوحدة 
)3( 

                                                                 )1(الدرس
                                                                 )2(الدرس
                                                                 )3(الدرس
                                                                 )4(الدرس
                                                                 )5(الدرس

  الوحدة
 )4( 

                                                                 )1(الدرس
                                                                 )2(الدرس
                                                                 )3(الدرس
                                                                 )4(الدرس
                                                                 )5(الدرس
                                                                 )6(الدرس

  الوحدة 
)5( 

                                                                 )1(الدرس
                                                                 )2(الدرس
                                                                 )3(الدرس
                                                                 )4(الدرس
                                                                 )5(الدرس
                                                                 )6(الدرس

  الوحدة 
)6( 

                                                                 )1(الدرس
                                                                 )2(الدرس
                                                                 )3(الدرس
                                                                 )4(الدرس
                                                                 )5(الدرس
                                                                 )6(الدرس
                                                                 )7(الدرس
                                                                 المجموع
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 الـــنـــظـــــم    الــــبــــشـــــریـــــــة مجاالت

  معاییر             
  الوحدات  
 والدروس 

  خصائص وتوزیع السكان
  )9 ( 

  خصائص وتوزیع
 ) 10( األقالیم الحضاریة 

  توزیع أنماط األنشطة 
 )11(االقتصادیة 

  الخصائص الجغرافیة 
 ) 12( للمحالت العمرانیة 

  قوى التعاون 
  ) 13( والتحالف 
  

 ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( د ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ب ) ( أ )

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك    

  الوحدة
 )1( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                             )3(الدرس

  دة الوح
)2( 

                                                             )1(الدرس
                                                            )2(الدرس
                                                          )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(الدرس

  الوحدة 
)3( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                             )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(الدرس

  الوحدة
 )4( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                             )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(سالدر

                                                             )6(الدرس

  الوحدة 
)5( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                             )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(الدرس
                                                             )6(الدرس

  الوحدة 
)6( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                             )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(الدرس
                                                             )6(الدرس
                                                             )7(الدرس

                                                             المجموع
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 استخدامات الجغرافیا البیئة والمجتمع مجاالت

  معاییر                 
  الوحدات  
 والدروس 

  تعدل جھود اإلنسان  كیف
 ) 14( في البیئة 

  النظم الطبیعیة تؤثر
 ) 15( في النظم البشریة 

 ) 18( استخدامات الجغرافیا وتطویعھا  ) 17( تفسیر صورة الحیاة في الماضي  ) 16( الموارد المادیة وأھمیتھا 

 ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ ) ( ج ) ( ب ) ( أ )

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك %  ك    

  الوحدة
 )1( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                             )3(الدرس

  الوحدة 
)2( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                           )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(الدرس

  الوحدة 
)3( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(سالدر

                                                             )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(الدرس

  الوحدة
 )4( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                             )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(الدرس
                                                             )6(الدرس

  الوحدة 
)5( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                             )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(الدرس
                                                             )6(الدرس

  الوحدة 
)6( 

                                                             )1(الدرس
                                                             )2(الدرس
                                                             )3(الدرس
                                                             )4(الدرس
                                                             )5(الدرس
                                                             )6(الدرس
                                                             )7(الدرس
                                                             المجموع

  
  
  
  
  
  
 

  



 

68 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  )2(ملحق رقم
  أسماء المحكمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

69 
 

  

  ىأداة تحليل المحتوقائمة بأسماء محكمي 
  
  
  

  المركز العلمي  االسم  الرقم
  . عميد كلية التربية بجامعة األقصىأستاذ مشارك بكلية التربية،   نعمات علوان.د  -1
مساعد عميد كلية التربية بجامعة أستاذ مشارك بكلية التربية ،   يحي أبو حجوج.د  -2

  . االقصي
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس ،أستاذ مشارك بكلية التربية  شقير وبمحمد أ.د  -3

  .بالجامعة اإلسالمية 
  .عميد كلية اآلداب سابقا بجامعة االقصي أستاذ مشارك بكلية اآلداب ،   رزق شعت.د   -4
  .أستاذ مشارك بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية   عوض قشطه.د   -5
  .ارك في طرق التدريس والمناهج بالجامعة اإلسالمية أستاذ مش  فتحية اللولو.د  -6
  .أستاذ مشارك بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية   محمد زقوت.د  -7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

70 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )3(ملحق رقم
  معايير الجمعية الجغرافية األمريكية

  باللغة االنجليزية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

71 
 

  



 

72 
 



 

73 
 

 



 

74 
 

 



 

75 
 

 



 

76 
 

 



 

77 
 

 



 

78 
 



 

79 
 

 



 

80 
 

 



 

81 
 

 



 

82 
 

 



 

83 
 

 



 

84 
 

 



 

85 
 

 



 

86 
 

 



 

87 
 

 



 

88 
 

 



 

89 
 



 

90 
 



 

91 
 



 

92 
 

 



 

93 
 



 

94 
 



 

95 
 



 

96 
 

 



 

97 
 



 

98 
 



 

99 
 



 

100 
 



 

101 
 

 



 

102 
 



 

103 
 



 

104 
 

 



 

105 
 

 



 

106 
 



 

107 
 

 



 

108 
 



 

109 
 

 



 

110 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )4(ملحق رقم

  معايير الجمعية الجغرافية األمريكية
  :إجابة السؤال األول

  
  
  
  

  



 

111 
 

  :العالم من منظور مكاني: لمجال األولا
  

الخـرائط واألدوات الجغرافيـة والتكنولوجيـة    سـتخدام  اكيفية :  المعيار األول
  .الكتساب ومعالجة وتحرير المعلومات من منظور مكاني

 :ةكيفية استخدام العروض والتوضيحات الجغرافية لحل المشاكل الديموغرافي  - أ 

يوضح هذا الجانب عملية التنوع السكاني الديموغرافي مـن حيـث األمـاكن    
التعرف على األماكن مـن خـالل جمـع     ة االستفادة والسكنية وتبين كيفيالرعوية و

 حيثاألقمار الصناعية،  عن طريقالمعلومات عبر أمرين، األول استخدام التكنولوجيا 
تقوم بتحويل الصور التي تجمعها إلى خرائط، والثاني ما يـتم جمعـه عبـر وسـائل     

  .لكالسكة حديد، والطرق السريعة، والخطوط الجوية بين الدو: المواصالت
 :كيفية استخدام التكنولوجيا لتوضيح وربط األرض باألنظمة البشرية والطبيعية  -ب 

ويتم ذلك من خالل الرسوم البيانية والخرائط الجغرافية التي توضح الهجرات 
اإلنسانية وعالقة ذلك بالكوارث الطبيعية، واألحداث السياسية، وخرائط أخرى تبـين  

ه كالتصحر وتلوث مياه األنهـار أو البحيـرات،   التفاعل من حيث النتائج المترتبة علي
 .وهجرة الطيور، والنباتات البرية

 :كيفية استعمال العروض واألدوات الجغرافية لتحليل وشرح وحل المشاكل الجغرافية  - ج 

ذلك من خالل الخرائط التي تـم  ، توضيح دراسة الكرة األرضية عبر التاريخ 
ل، ويقـارن الخـرائط القديمـة بـالخرائط     رسمها من قبل السابقين والمكتشفين األوائ

الجديدة، ثم تبين أهمية الخرائط بناء على مصـادرها مثـال علـى ذلـك اسـتخدام      
التكنولوجيا كالتصوير الجوي عبر األقمار الصناعية لتحديد مشاكل األرض كالتصحر 
والهجرة، وكيفية استخدام األراضي من قبل رجال األعمال في الصناعة، وهل يحدث 

  .على حساب الزراعة أو السكان ذلك
  

كيفية استخدام الخرائط الذهنية في تنظيم معلومات عن النـاس  : المعيار الثاني
  .واألماكن والبيئة في إطارها المكاني

هي كافة األشكال والرسومات التي تعمل على : "خرائط الذهنيـة لل المفاهيمي التعريف
اإلنسـانية المتعلقـة بالخصـائص    إعطاء صورة عقلية تساعد على اتخاذ القـرارات  

  " .الطبيعية واإلنسانية لالماكن
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كيفية استخدام الخرائط الذهنية ذات الخصائص الطبيعية واإلنسانية في العالم فـي      - أ 
 :اإلجابة عن المسائل الجغرافية المعقدة

يوضح على الخرائط ما يطرأ في العالم من متغيرات خطيرة تبقى راسخة في     
مكان انتشار اإلشعاعات مـن المفـاعالت   : تحديد مكانها جغرافياً مثلذهن اإلنسان و

، وكذلك الخرائط السياسية التي توضـح أمـاكن تصـويت    )لتشير نوب(النووية مثل 
  .االنتخابات، أو الخرائط التي تحدد األماكن ذات الوبائية

 :الخرائط الذهنية التي تعكس التصور اإلنساني للمكانكيفية استخدام   -ب 

هذه الخرائط الذهنية تساعد في اتخاذ القرارات اإلنسانية المتعلقة بإعـادة   مثل    
تخطيط المدن العمرانية والتجمعات السكانية، بهدف صنع القرار السياسي، وخير مثال 

تحديد الطرق التي تعكس القيم واالتجاهات والتصورات، وتبين بوضـوح  : على ذلك
 .الصورة الذهنية لواضع الخطط العمرانية

  :والمكانية بيئيةتأثير الخرائط الذهنية على اتخاذ القرار من الناحية الكيفية   - ج 
توضح كيفي تؤثر اختالف الخبرات الحياتية في تباين الخرائط الذهنية لألفراد         

تأثير الجنس على تفصيالت السكن، والمواصالت، وكذلك الصورة الذهنية للفرد : مثل
ن مزدحم داخل المدن وآخر جزيرة وسط الحياة، تتـرك  مكا: عند مقارنته بين مكانين

  .للشخص كي يستنتج الصورة األفضل الختيار المكان
  

المكانية للبشر واألماكن والبيئات المختلفة   نظيماتتحليل أنماط الت: لمعيار الثالثا
  .فوق سطح األرض

 :تعميم لوصف وشرح التفاعل المكاني  - أ 

اكن والبلدات القريبة من بعضها البعض والتي يزيد التفاعل بصورة كبيرة بين األم
ومثال على ذلك التجارة الحرة بـين  . تربطها شبكة مواصالت مؤمنة، أكثر من غيرها

 .البلدان القريبة كاليابان وأمريكا

 :األنماط التي تصف أشكال التنظيم المكاني  -ب 

سكانية ذات فاألماكن ال. تؤثر أشكال التنظيم المكاني في دعم األنشطة االستهالكية
الكثافة الكبيرة تحتاج إلى خدمات مرتفعة وكبيرة كأماكن التسوق والمـول، ويتضـح   
ذلك جليا من خالل نظرية المكان الرئيس لكرمسيتونا الذي يتساءل عن سبب وجـود  

  .مراكز صغيرة وأخرى كبيرة
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 :السلوك المكاني للناس    - ج 

_ الوظيفـة  _ لعمـر  ا_ الجـنس  : ( يصف النشاط المتعلق بالخصائص التاليـة 
، مثل تنقل الطالب اليومي للمدرسة، تنقـل المـوظفين، اسـتخدام    ) ومستوى الدخل 

الناس الوسائل المختلفة في البحث عن أماكن السكن، ويوضح اختالف أمزجة النـاس  
 .في اختيار مكان السكن فمنهم من يحب األماكن القريبة للسكن ومنهم عكس ذلك

 :نماط التنظيم في اتخاذ القراراتكيفية تطبيق المفاهيم وأ  -د 

هذا الجانب يأخذ بعين االعتبار طبيعة المكان المالئم إلقامة مصنع معين آخذاً 
تكاليف العمال، المواصالت، سهولة التسوق، وكذلك : في الحسبان عدة اعتبارات مثل

اتخاذ القرارات في الزراعة المناسبة حسب رغبة المستهلكين مثل زراعة الورود فـي  
  .فلسطين المحتلة وكولومبيا، ومدى مناسبة القرار للواقع

  

  :األماكن واألقاليم : المجال الثاني
  

  .الخصائص الطبيعية والبشرية لألماكن : المعيار الرابع
 :معنى وأهمية المكان  - أ 

وهو مكان معين خالل حقبـة زمنيـة   : يركز هذا الجانب على مفهومين األول
حل كانت فيها ثكنة عسكرية رومانية، ثـم أصـبحت   مدينة لندن مرت عليها مرا: مثل

مركزاً تجاريا في العصور الوسطى، وهي اآلن عاصمة سياسية لها وزنها، والمفهـوم  
يوضح سبب نشوء الخصائص الطبيعية والبشرية ألماكن مختلفة في العالم مثل : الثاني

  .آثار العمليات المناخية وأثرها في تجمع السكان والهجرة
 :لألماكن ةلطبيعية والبشرية المتغيرالخصائص ا  -ب 

_ الحـرارة  ( تبين أثر العوامل الداخلية على المكان، كما تحلل دور المنـاخ  
، وتضح أثره في تشكيل األرض، كمـا تصـف وتفسـر أهميـة     )األمطار _ الرياح 

كالجبال الصـخرية واالنكسـارية أو الـتالل    : عمليات الهدم في تشكيل أماكن محددة
تبين دور العمليات االجتماعية والثقافية واالقتصادية فـي تشـكيل بيئـة     الرملية، كما
تفضيل نوع معين من الطعام، أو تفضيل جنس على آخر، ثـم توضـح   : محددة، مثل

وبنـاء  . كالثورة الصناعية وتأثيرها على الزراعة: دور التكنولوجيا في تغيير األماكن
  .المكان وتغيير معالمهعلى تطوير  مستشفى أو جامعة في مكان ما، يعمل
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  :العالقات بين اإلنسان والبيئة ودورهما في تحديد معالم شخصية المكان  - ج 
يتم ذلك من خالل وصف المكان وتحديد المزايا والعيـوب فيـه، وتوضـيح          

مدى صالحيته لممارسة أنشطة محددة، هل المكـان تحـدث   : خصائصه الطبيعية مثل
، هل توجد إمكانية لجعل المكان مميزاً من خالل مد فيه زالزل أو براكين، فيه غابات

الطرق والمواصالت والكهرباء إليه، وعمل الحدائق الجذابة، هـل للكثافـة السـكانية    
والتحضر أثر على بعض األماكن من حيث إصابتها بالتلوث أو بناء المسـاكن علـى   

  .حساب الزراعة
  

  .اص وفقا لظروف المكانبيان كيف يضع اإلنسان إقليمه الخ: المعيار الخامس
 :استخدام معايير متعددة لتعريف إقليم معين  - أ 

 و العوامل الطبيعية:يحدد هذا المعيار عدة جوانب لتعريف اإلقليم أهمها
لتي كونت المثلث الخصيب في روسيا، كالتربة والمناخ ا: اإلقليم كونتاإلنسانية التي 

نية جديدة كجنوب فلوردا نتيجة   الدين واللغة والتاريخ ودورها في تشكيل مناطق سكا
دور المعايير في تشكيل األقاليم بناء على الواقع، فما للهجرة ورؤوس األموال ، 

تحديد تغييرات الطبيعة البشرية لألماكن،  يصلح لفترة زمنية أخرى، يصلح لفترة ال
فة الكثا م في هذه التغيرات كالتغيرات الناجمة عن تحوالتهوشرح العوامل التي تسا
شرح غيرات في الحدود السياسية للعالم ، تحديد أسباب التالسكانية وتدمير البيئة، 

  .العوامل التي تساهم في الطبيعة الديناميكية لألقاليم
 :تركيب األنظمة اإلقليمية  -ب 

يوضح كيفية ارتباط المدن باألنظمة اإلقليمية، مثل ارتبـاط مدينـة صـغيرة    
  .مات وإشباع احتياجاتها منهابمدينة كبيرة من خالل السلع والخد

التركيبة الهرميـة للوحـدات   : كما يبين بوضوح التركيبات السياسية والحكومات مثل
  .السياسية، كما توضح تركيبات األحزاب السياسية

 :الطرق الطبيعية والبشرية التي تربط األقاليم  - ج 

ط الروابط داخل المـدن التـي تـرب   : تصف العالقة بين األقاليم وداخلها مثل
األحياء  ببعضها البعض، كما تحدد الخصائص الطبيعية والبشرية التي تساعد علـى  
إقامة توأمة بين المدن، إضافة إلى توضيحها كيف تشكل شبكات أنظمة التفاعل داخـل  

  .وبين األقاليم
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  :كيفية استخدام األقاليم لتحليل القضايا الجغرافية  -د 
من تـاريخ العـالم،    في حقب مختلفةيحدد المعايير التي تعطي األقاليم هويتها 

اختالف نهر النيل زمن الفراعنة عنه اآلن، كما تحدد مزايا وعيوب التحاف بـين  مثل 
جنوب شرق آسيا، القـرن  : األقاليم، وتبين األسباب التاريخية لصراعات األقاليم، مثل

  .اإلفريقي، دول البلقان 
  

  .للمكان واألقاليمك الشعوب تأثير الحضارة والخبرة على إدرا: المعيار السادس
  : ما رمزية األماكن واألقاليم لألفراد والمجتمعات   - أ 

تمثل األماكن واألقاليم رمزية خاصة لألفراد داخل مجتمعاتهم ، ألنها تمـنحهم        
الهوية ومن خالل تماسك وترابط الفرد مع مجتمعه يتضح وحدة أو تفكـك الفـرد مـع    

رتباطاً وثيقاً لقصص وروايات األفراد ، ويتضح من أفراج مجتمعه ، كما تمثل األماكن ا
المسـجد  ( المدينة المقدسـة  : رمزية المكان ارتباط الفرد بمكان سكنه واعتزازه به مثل

  . باعتبارها رمز للمسلمين ، والمسحيين واليهود) األقصى 
  : تصورات المجموعات السكانية داخل البلد عن األماكن واألقاليم   -ب 

ول قضايا تتعلق بالجغرافيا مثل جهات نظر الرجال والنساء حتدرس اختالفات و
تصور المسافات ، أمن األماكن ، ومدى تأثير الخلفيات االقتصادية واالجتماعية علـى  : 

   .عامة ، أوفي أماكن انتشار األمراضفي المساكن ال واهل يرغب: رأيهم بمنطقة السكن 
  : لثقافية عالقة التصورات المتغيرة لألماكن بالتغيرات ا  - ج 

يبين كيفية التحول في السكن من مناطق ريفية إلى حضرية ، ومعرفة مدى تـأثير  
ذلك على تصور الناس للبيئة ، وكذلك توضح مدى تأثير العمر ، والدخل على اختيـار  

القطب الشمالي وطـرق الحيـاة   : السكن ، ثم تبين أثر سكن الناس في بيئة معينة مثل 
  . زراعية  أمصناعية  أمعشوائية وتشكيلها ، هل هي مناطق 

  

  النظم الطبيعية : المجال الثالث 
  

  .األرض العوامل الطبيعية التي تشكل مظاهر: المعيار السابع
   :وغالف مائيغالف جوي،حيوي،صخري،:ر النظام الطبيعي لألرض تتمثل فيعناص  -أ 

توضح  تبين مدى تأثير األحداث الطبيعية القاسية على التجمعات السكانية ، كما
تأثير األعاصير على تغيير شكل األرض أي تغيـر األنظمـة الطبيعيـة  ، وتصـف     
العمليات الطبيعية التي تحدث في البيئات الجافة ، التصـحر ، والعواصـف الرمليـة ،    
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وتراكم المالح ، وارتواء األرض ، ومعرفة اثر دوران الرياح وشرح العمليات الطبيعية 
  . ناصر األساسية في النظام الطبيعي لألرض براكين وردم األرض على الع: 

  :تفاعل األنظمة الطبيعية لألرض    -ب 
تبين تأثير الزالزل والبراكين على التجمعات السكانية ، كمـا تبـين اسـتخدام    
الخرائط لتوضيح خط سير األعاصير وتأثيرها على تغييـر شـكل األرض ، وتصـف    

من تصحر ورداءة تربة ، وعواصـف  العمليات الطبيعية التي تحدث في البيئات الجافة 
رملية ، وتراكم أمالح ، إضافة إلى توزيع المناخ وأنواعه من بحـري وقـاري ، ثـم    
توضح عالقة الشمس باألرض مثل الكسوف والخسوف ، والفصول األربعة ، ويضـع  

  . ألرض كظاهرة االحتباس الحراري ا ة عليسيناريوهات المناخ المقبل
  : ى العمليات الطبيعية داخل سطح األرض أثر االختالف المكاني عل  - ج 

تالل بواسطة األمطـار ،   ارتدام: يظهر من خالل تغييرات أشكال األرض مثل
، الناتج عن الفيضانات ، تأثير الرياح على شكل سطح األرض ، كمـا يحـدد   أو الطمي

جميع الحاالت التي تسبب تغيرات في المناخ ، وأثر ذلـك علـى الزراعـة والتوزيـع     
  . ني ، كما تبرهن على القوى الديناميكية التي تشكل القارات وأحواض المحيطاتالسكا

  

  نية للنظم البيئية فوق سطح األرضالخصائص والتوزيعات المكا:المعيار الثامن
  : االيكولوجي يىتوزيع خصائص النظام الب  -أ 

توضح أثر الضوء الشمس والماء على التجمعات النباتية ، كما تصف كيفية تأثير 
المناخ ، والتربة على عـدد ونـوع توزيعـات الحيوانـات     : لخصائص الطبيعية مثل ا

والنباتات ، وتبين أثر العوامل المؤثرة في تشكيل التربة علـى األنظمـة االيكولوجيـة    
المختلفة من نوع المناخ ، كنوع الصخور ، وانحدار األرض ، وتأثيره علـى األنشـطة   

  . البشرية 
  : للنظام االيكولوجي التنوع الحيوي وإنتاجه   -ب 

يؤدي إلى المعرفة اإلنتاجية المتغيرة لألنظمة االيكولوجيـة المختلفـة لتطـوير    
مجموعة من المهارات العامة عن طبيعة هذه األنظمة ، كمـا تعمـل علـى توصـيف     

إنتاجيـة  : حسب مستوى التنوع الحيوي واإلنتاجية ، مثل ) البيئة (األنظمة االيكولوجية 
اري ن وعالية في الغابات التي تقع في متوسط خطوط العـرض ، أي  متدنية في الصح

المناطق االستوائية ، ووصف قيمتها الكامنة للكائنات الحية باعتبارها مصدراً لألكسجين 
  . المواد الخام للتجارة العالمية ومصدر، وطعام الناس المحليين ، 
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  : ة للناس األنظمة االيكولوجية ودورها في توضيح القضايا البيئي  - ج 
التدخل الصناعي في الطعام ، : يصف تأثير البيولوجيا في التكبير الحيوي مثل 

كما توضح الخلل الحادث في موارد لطاقة والدورات الكيميائية ، وقلة تنـوع الفصـائل   
الحيوانية والنباتية ، وتعمل على تقييم اآلثار طويلة األمد الناتجة عن تلوث الهواء علـى  

بات ، وكيفية تآكل طبقة األوزون من خالل اسـتعمال المـواد الكيميائيـة ،    المياه والغا
  . ومعرفة مدى تأثيرها على صحة اإلنسان 

  

  :النظم البشرية : المجال الرابع  
  

  .خصائص وتوزيعات هجرة السكان فوق سطح األرض : المعيار التاسع 
  : أشكال واتجاهات العالم نحو الكثافة السكانية  -أ

كيفية التوزيـع المكـاني للسـكان كاسـتجابة     : ألشكال واالتجاهات في تتمثل ا
ر ، التغيرات فـي مسـتوى البحـر،    االحتباس الحراري ، التصح: لتغيرات البيئة مثل 

لتكنولوجي ، والصراع السياسـي،  للتغيرات الثقافية واالجتماعية مثل التقدم اواالستجابة 
ـ   للتغيرات واألوضاع االقتصاديةواالستجابة  ن مثل وفرة المياه في المكان السـكاني ظ

تقييم السياسات الحكومية في الماضـي والحاضـر   وسائل المواصالت ، فرص العمل، 
الحد من النمو السكاني، : ة مثل والتعرف على مالمح الكثافة السكانية في البلد ، والدول

النظم العقائدية :  شرح كيفية ارتباط سياسيات الحكومة باالعتبارات الثقافية للسكان مثل
وصف األسباب المؤدية لمعارضـة النـاس لسياسـة    اس كالعادات والطبائع التقاليد ،للن

اتجاهات الناس والقـيم الثقافيـة،   تناقض السياسة الحكومية مع : الحكومة السكانية مثل 
شرح العوامل الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تشارك في هجرة البشر 

 . اعتماد الناس على المدينة : ل مث

  : تأثير الهجرة السكانية على األنظمة الطبيعية والبشرية  -ب
أثـر  : يصف كيفية تأثير الهجرة الجماعيـة علـى الـنظم االيكولوجيـة مثـل      

المستوطنون األوروبيون على السفوح العالية في أمريكيا الشـمالية ة، ويصـف كـذلك    
تطوير السكان علـى أطـراف المـدن    : ف للمدينة مثل تأثير الهجرة الموسعة من الري

بحيث تؤثر على البنية التحتية ، كما توضح تأثير التغيرات االقتصـادية واالجتماعيـة   
على المناطق ذات الجذب السكاني ومقارنتها بمناطق الطرد السكاني التي تفقـد النـاس   

ـ   : مثل  دة ، واالنحـدار  التوسع السكاني والوظيفي في جنوب شـرق الواليـات المتح
  . المتزامن في األجزاء الشمالية الشرقية للواليات المتحدة 
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   .األقاليم الحضارية في العالم خصائص وتوزيع : المعيار العاشر 
  : تأثير الثقافة على طرق الحياة في األقاليم المختلفة    - أ 

عرقية ال –الوطنية : العوامل الثقافية المروجة للصراعات السياسية مثل من خالل 
تساعد على تحديد المعالم أفريقيا، : في بعض المناطق مثل  المؤدية للصراعالدينية،و –

األكـراد فـي العـراق     : الثقافية التي تربط بين األقاليم من ديانات وروابط لغوية مثل 
تأقلم مؤسسات السالم األمريكية حتـى تتعـايش   ومعرفة الروابط العرقية بينهم،  وإيران

المواليد معدل :  تحليل البيانات الديموغرافية مثل ان مختلفة ثقافياً وقيمياً، بلد ونعمل في
ع الثقافية ، وطـرق  األطبا: وصف المالمح الثقافية للمنطقة مثل والوفيات نسبة األمية، 

وصف الهجرة بين أنماط الهجرة الداخلية والتغير الثقـافي فـي مراكـز    حياة المرأة ، 
 . ية المدينة الكبيرة والصناع

  : التشكيل الثقافي للمنطقة    -ب 
تـأثير  : تحديد المالمح التي تميز أقاليم محددة فـي العـالم مثـل     وذلك من خالل

الرأسمالية على أوروبا ، كذلك تساهم في شرح أهمية الدين في تحديد ثقافـة إقلـيم أو   
ديـد  تحجهات االجتماعية جنوب شرق أسـيا،  تأثير البوذية في التو: منطقة معينة مثل 

بـين  جتماعية والتعليمية والتربوية ، اخـتالف  دور المسحيين في بناء أنظمة الحياة اال
ـ : بلد معين مثل  الثقافات داخل ة عـن أنمـاط   النوعيات المحددة لثقافة إقليم كندا الناتج

تحـدد  افي، توضح آلية التحالفات والتنظيمات على التضامن الثقالهجرة و االستيطان ، 
الصليب األحمر ، : ألهلية غير الحكومية في توضيح معالم الثقافة مثل دور المنظمات ا
حلف النـاتو ،  : ت مثل تحدد تغيرات الخارطة الجديدة بناء على التحالفاالهالل األحمر، 

تبين تأثير التطور السياسي واالقتصادي على التـرابط الثقـافي والقيمـي    واألطلسي، 
 .لألقاليم

  : ية لعمليات االلتقاء واالنحراف الثقافي الخصائص والمالمح المكان   - ج 
تبين دور التكنولوجيا كاالتصاالت والمواصالت في االلتقاء الثقافي ، بمعنى أنها 
تعمل على ربط المناطق النائية البعيدة ببعضها البعض من خالل تكنولوجيا االتصـاالت  

باعد من خالل سـعى  كاالنترنت ، كما تساهم في التقارب بين الثقافات ، وتعمل على الت
  . بعض الدول لالستقالل الثقافي 

  

  .توزيع أنماط األنشطة االقتصادية العالمية: المعيار الحادي عشر 
  : مالمح التوزيع المكاني لألنظمة االقتصادية وتصنيفاته   - أ 
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 يضع مالمح واضحة لألنظمة االقتصادية السوقية والتحكيمية ، كما يصف كيفيـة 
ـ : بلدان مثلعمل هذه األنظمة في ال اد تحكمـي،  وصف اقتصاد كوريا الشمالية كاقتص
، ويستخدم آراء متعـددة لمعرفـة مزايـا وعيـوب األنظمـة      تقليدي وسوقي أي خليط

وكذلك التعرف على المشاكل الجغرافية أثناء التحول البطالة، : تصادية المختلفة مثلاالق
الرئيسـية   المؤسسـات  في النظام االقتصادي لبعض الدول ويحدد مناطق السوق وعمل

  .   كمراكز التسوق والبنوك، ويشرح كيفية مجاالت التسوق
  :ط االقتصادي في األماكن المتنوعةاختالف حجم العمل لمراكز النشا   -ب 

لمالمح المدنية البـارزة فيهـا   يساعد على تحليل العالقات المكانية بين األرض وا
د المكان على زيادة ، ويساعقتصادعمل في مقاطعات محددة، يزيد فيها االتركيز ال: مثل

  . قل سعراً لقيمة األرض والمواصالتالمكان األ: االقتصاد مثل
  : االعتماد االقتصادي المتزايد بين دول العالم    - ج 

يحلـل  وعالقتها بالنشـاط االقتصـادي، و   الحركة التاريخية للناس والسلعيحلل 
المستكشفون، ينـاقش  : ر السفن مثلبة إبحااألنماط المكانية لطرق التجارة القديمة في حق

احد عـالمي  ، كزراعة نوع ونظم الزراعة األحادية مناألرض التي نتجت استعماالت 
وبعد تطور القنـوات الرئيسـية    مقارنة طرق التجارة العالية قبل، يعتمدون عليه كالقمح

، حيةالسيامناطق مثل التغيير قيمة األرض  طرق التجارة قبل قناة السويس، يشرح: مثل
أعمـال مصـاحبة لقلـة رأس    : الجغرافية  للديون العالمية مثل مناقشة األسباب واآلثار

تقيم مزايا وعيوب السماح لألعمال المملوكة لألجانـب  ، والفشل في البنية التحتية، الالم
تـدفق رأس   بامتالك وشراء األرض وإقامة مصانع وممارسة أعمال أخرى تساعد على

  .المال من خارج البلد
  

  .ص الجغرافية للمحالت العمرانيةالخصائ:  المعيار الثاني عشر 
  : الوظائف واألحجام والترتيبات العمرانية للمناطق المكانية   - أ 

: ة في مناطق مختلفة في العـالم مثـل  يعمل على تحليل موقع وموقف المدن المختار
: عنها مثـل فية اختالف وظائف المدن ، ويقوم بشرح كيال كجزيرة، ومونتريسدن كميناء

الحالية عنهـا   كما تبين وظائف المدن، عية واالقتصادية األكثر تخصصاًاألنشطة االجتما
  . في العصور السابقة

، والبيانات اإلحصائية ليتعرف تصوير الجوي للخرائط الطبوغرافيةإضافة إلى استعمالها ال
  . سكن من غيرهالمأهولة والصالحة للعلى استعماالت األرض ووظائفها وتحديد األماكن ا
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  :انية في الدول المتطورة والناميةالخصائص المختلفة للتجمعات السك   -ب 
مقارنتها بالدول المتقدمة مـن  تساعد على معرفة خصائص المدن في الدول النامية و 
، وتعمل على مقارنة أنماط بة الداخلية، والتركيمحها الطبيعية، وموقفها الوظيفيمال: حيث

  .لدول النامية مقارنة بالمتطورةي التجمعات السكنية داخل االسكن والمواصالت ف
  : )العمرانية (ية للمناطق الحضرية عمليات تغيير التركيبة الداخل   - ج 

، البنيـة التحتيـة  : لنمو السكاني من حيـث تأثيرهـا علـى   تساعد على التنبؤ بآثار ا   
تاجات العامة ألشـكال  تن، وربطها باالسية في المدن وعالقتها برسم المدنوالتغيرات العرق

حيـث   ، منتركيب الداخلي للمناطق العمرانية، كما تتنبأ باألثر المتحمل على الاالستيطان
  .إقامة مصانع أو إغالق شركات

  : لعمرانية والمدنية للسكان حديثاًتطوير أشكال المناطق ا   -د 
ب العمراني عن طريق تحديد األشكال العمرانية التي تميز التغيرات الحديثة في التركي    

، كما يشرح العالقـات بـين تكنولوجيـا المواصـالت     المدن الواقعة على األطراف: مثل
السكك الحديدية المحسنة داخـل المـدن تـوفر    : واألنماط العمرانية المتغيرة مثلالمتغيرة 
لعمـران أو  ، ويعمل على وصف اآلثار الثقافية للوصول للمناطق العمرانية السابقةسهولة ا
  . القضاء لحماية األقليات المعرفيةتطوير : لعمرانية مثلالزيادة ا

  

 تأثير قوى التعاون والتحالف على تقسيم العالم لوحـدات : المعيار الثالث عشر 
  .سياسية 

والسياسـية   هل يعتبر التعاون والصراع شريكان في تشكيل وتوزيع األماكن االقتصادية  - أ 
  : واالجتماعية على األرض في مقاييس مختلفة 

 :توزيع التحكم على سطح األرض مثـل يوضح كيفية تأثير التعاون أو الصراع على     
، ة والبلدان ومناطق التجارة الحـرة تشكيل المناطق اإلقليمية المخططة والمناطق المدرسي

الثقافية وتعمل على تحديد أسباب الصراعات الحدودية والخالفات الداخلية بين المجموعات 
  .يتينالصراع بين الكور: مثل

  : المكانية على حياة الناس اليوميةأثر االنقسامات    -ب 
اإلمبراطورية ، كمـا  : التنظيمية للقوة اإلمبريالية مثليفسر الدرجة المكانية والتركيبة 

توضح أسباب وأثار النزاع بين الدول والبلدان المغلقة ، وتعمل على وصف وظائف األمم 
حفظ السـالم، مسـاعدات طارئـة،    : المختلفة مثل ع القضايا العماليةالمتحدة في التعامل م
  . والوقاية من األمراض
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  : اآلراء المختلفة والمصالح الشخصية ودورها في الصراع على المناطق والموارد   - ج 
، ة كأدوات في التغيير في منطقـة مـا  تشرح كيفية لعب التكنولوجيا والسواق الجديد     

ى األسواق والمصـادر فـي اإلخـالل    وتشرح كيفية تسبب طموح البلد في الحصول عل
االستعمار الفرنسي، كما تعمل على : الم باعتبارها هدف لتلك الطموحات، مثلبمناطق الع

االحتكـاك  : لتغييرات الثقافية في بلد ما مثـل أسباب الصراعات الدينية أو التوسعات في ا
  . هندوس في شبه القارة الهنديةالمستمر بين المسلمين وال

  

  : البيئة والمجتمع : امس المجال الخ
  

   .كيفية تعديل الجهود اإلنسانية في البيئة الطبيعية: المعيار الرابع عشر 
  : دور التكنولوجيا في قدرة التحمل الطبيعية  للبيئة ، لتوافق التغير البشري   - أ 

اسـتيعاب آثـار النشـاط     التعرف على معرفة مدى قدرة قيود البيئة الطبيعية علـى  
، كما يقوم بتحليل لدور الناس في تقليل تنوع حياة طع األخشاب في الغاباتق: البشري مثل

كمـا  ، حمضية على األنهار والغاباتتأثير األمطار ال: حيوان والنبات في إقليم معين مثلال
، وتـأثير زيـادة   للمحيطـات يبحث تأثير إلقاء النفايات السامة على األنظمة االيكولوجية 

  .لي الشرقي على أمريكيا الشماليةل الشمااصطياد األسماك على الساح
  : ى التغير البشري للبيئة الطبيعيةأهمية اآلثار العالمية عل   -ب 

تغييـر فـي الـدورة     –تلـوث الهـواء   : مل تعلى وصف اآلثار المكانية مثـل يع    
، كما يحدد ويناقش األشكال اإليجابية ات البيئيةتدمير نسكن الحيوان –الهيدروجينية المائية 

، والحفـاظ علـى   استبدال األراضي الزراعيـة : مثل سلبية على تغيرات شكل األرضوال
، وفحـص  المحافظة على المنـاطق التاريخيـة   على دعم مفهوم، وتعمل ماكن الطبيعيةاأل

، للتعرف على أسباب التغيرات هل هي مـن قبـل   تغيرات الرئيسية للبيئة العالميةمالمح ال
ثم التطرق على نتائج تأثير االحتباس الحـراري ومـن    اً،نسان أم الطبيعة أو كليهما معاإل

، والتعرف على االرتباط بين االنبعاثات الشمسـية  الحقيقي فيه فعل اإلنسان أم غيرهالسبب 
  .وكمية الغبار البركاني في الغالف الجوي

  : محددة لفهم المشاكل البيئية آلية تطبيق آليات ومعلومات  - ج 
خصوبة : ، مثلي تتحدث في نظام نهري معينتغيرات التلل الردودتساعد في تحديد      
، تيطان في المناطق الغنية بالطعـام ، وتوسع االسبة مجاورة تعمل على تواجد السكانتر

 التطوير العمراني في الواليات: ة على استيعاب تلك التعديالت مثلوالتأمل في قدرة البيئ
، ويشكل استراتيجيات اطق الزراعيةالمتحدة خاصة في السفوح العالية، والتوسع في المن
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مستقبالً مثل قلة الميـاه الجوفيـة، والغبـار المصـاحب     حول المشكالت التي تواجههم 
  . للعواصف

  

  .كيفية تأثير النظم الطبيعية في النظم البشرية: المعيار الخامس عشر 
  :التغيرات البيئية الطبيعية وقدرتها على تقليل دعم النشاط البشري -أ 

التغيرات على وصف وتقييم الطاقة لبعض المناطق المختارة للتنبـؤ باآلثـار   تعمل       
، كما تقوم ستغالل االقتصادي لمصادر سيبرياتأثير اال: تملة لقيود البيئة المتزايدة مثلالمح

  . زيادة السكان وأثره على مناطق الجفاف : المعاصرة مثل األحداثبدراسة 
  : لبشرية من قبل البيئة الطبيعيةا استراتيجيات استجابة قيود النظم   -ب 

التأقلم البشري الذي يمكن الناس من المتواجدة في البيئات الطبيعية، قيود النمو تصف 
وجود أنواع وأماكن ، ة الطماطم في كافة مواسم العامتوسيع قدرة البيئات المختلفة كزراع

ي تهدد البشـر فـي   التالحاالت ، ، والترب ذات األمالح العاليةالترب المغذية: الترب مثل
  . تشكل ضغطاً على المناطق الهاشميةاالرتفاع في الكثافة السكانية التي : تلك البيئات مثل

  : ردود فعل السكان تجاه المخاطر الطبيعية    - ج 
، تجاه المخاطر قبل الحـدث وأثنـاءه   عيةمايتعرف على االستجابات الشخصية والج   
الت ، ويعمل على تقييم فعالية المحاوتلفة من العالمة في المناطق المخالمخاطر الطبيعي منها

أو التخريب من قبل المخاطر الطبيعية ويشرح كيفيـة تـأقلم   البشرية التي تحد من الدمار 
استعمال الجدران البحرية لحمايـة   :في مناطق المخاطر الطبيعية مثلالناس الذين يعيشون 

  . المناطق الساحلية المعرضة للعواصف الحادة 
تجـاه تلـك   وذلك ، واألوضاع االجتماعية واالقتصادية ما يشرح تأثير المعتقدات الدينيةك    

  .  المخاطر
  

الماديـة وفقـاً لتوزيعهـا    تغير القيمة النسبية للموارد : المعيار السادس عشر 
  .وأهميتها 

  : كيفية تأثير التوزيع المكاني للمصادر على االستيطان البشري   - أ 
تنظيم األنشطة الزراعية حـول  : بالمصادر مثلاالستيطان ط تعمل على وصف ارتبا  

، كمـا  حزام الذرة شمال أمريكيا: لترتيب المكاني للقرى والمدن مثلجنوب شرق آسيا ، وا
ا نتيجـة الكتشـافات   ، كتطوير المدن في سيبيريكيفية االكتشافات وتطوير المصادرتشرح 

ن االستيطان نتيجة نفـاذ أو تخريـب   ، ويعمل على وصف كيفية تبديل أماكالفحم والحديد
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، إضافة إلى تحديدها ومناقشتها لألمثلـة  مناطق التنجيم، والمناطق الشتوية: المصدر مثل 
  . كولومبس لةرح: خية الكتشاف واستعمار العالم مثلالتاري

  : كيفية تغيير المصادر واستعمالها على مدار الوقت   -ب 
تقييمها في حقبة من الزمن تتغير أي تقيمها يحدد ويناقش أمثلة من المصادر التي تتم  

ظ علـى  في حقبة ما لكنها أقل قيمة في حقبة أخرى مثل استعمال الملح والبهارات للحفـا 
  .الطعام قبل اختراع التثليج

  : النتائج الجغرافية للسياسات والبرامج المتعلقة باستعمال المصادر وإدارتها  -ج 
الك البتـرول  استه: ط من بعض الدول مثلاقة غير المخطالط استخدامناقش قضايا ي 

، كما تعتمل على تقييم وشرح لآلثار الجغرافيـة المتعلقـة باسـتعمال    في الواليات المتحدة
أشكال مختلفة من الطاقة المتجددة وغير المتجددة مثل التأثير طويل األمد علـى اقتصـاد   

الناجحـة   لصلة باآلثـار ، وتهتم كذلك بالمشاكل ذات اولة تستخدم احتياطها من الفوسفاتد
ينة كالواليـات  ، كما تقارن قوانين إعادة التصنيع في مناطق مععن قطع الشجار والغابات

، وتشـرح  ائية، وتوضح سلوك الناس تجـاه إدارة المصـادر العشـو   المتحدة بدول أخرى
، وشرح القضايا الجغرافية فـي التعامـل مـع    في المواقع اإلستراتيجية للطاقاتالتغيرات 

  .تخزين المواد الخام –التداول –الحركة: العالمية والمحلية مثل توياتالمس
   

  : استخدامات الجغرافيا : المجال السادس 
  

  .ا لتفسير صورة الحياة في  الماضيكيفية تطوير الجغرافي: المعيار السابع عشر 
  : كيفية تأثير التغير المكاني على األحداث والحاالت   - أ 

انتشـار   رفة أثرها على مناطق االتصال مثلالطبيعية ومع يعمل على تعقب الظواهر   
، وتستخدم كـذلك  ئق كما هو الحال في شمال أفريقيااألوبئة أو الدخان المتصاعد من الحرا

الخرائط والبيانات لوصف تطور أنظمة المواصالت الوطنية التي تؤدي إلى الدمج المكاني 
، كما تسـاعد  1860يد العابر للقارات عام كة حدفي الواليات المتحدة مثل إنشاء نظام الس

الريفيين من الجنـوب   نعلى تعقب حركات الهجرة والحركات المعاكسة لألفارقة األميركيي
  . لعشرينإلى مركز المدينة في الشمال خالل القرن ا

  : كيفية تأثير وجهات النظر المتغيرة عن األماكن والبيئات على سلوك الناس المكاني    -ب 
ومعرفة أسـباب   ،أنماط التطور االقتصادي العالمي تأثير الديانات على توضح كيفية 

ـ النزاعات الثقافية اس ، كما تبحث في دراسات متطورة عن دور التكنولوجيا في تمكين الن
  .هم في الطبيعةوزيادة تحك
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الزراعة الواسـعة فـي أوكرانيـا    : وكيفية تغير أنماط استخدام األرض على سبيل المثال
ن والتنجيم في روسيا، وأنماط الري في غرب وجنوب الواليـات المتحـدة،   وشمال الصي

  .والتعرف على تأثير المفهوم على السياسية الخارجية الروسية أو السوفيتية
  :الدور الرئيس الذي لعبه السياق الجغرافي في التأثير على أحداث التاريخ  - ج 

ستعمار وإزالة االستعمار علـى  يعمل على تقييم دور التأثيرات العامة االمبرالية واال  
االستعمار األوروبي للسـكان  : مثل) 19-18(التطورات السياسية واالقتصادية في القرنين 

األصليين األمريكيين، وعدم مباالتهم بالحدود األصلية الموجـودة، كمـا تختبـر القـوى     
قـرن الثـامن   التاريخية والجغرافية المسئولة عن الثورة الصناعية في انجلترا في أواخر ال

تـوفر المصـادر واأليـدي العاملـة واألسـواق      : عشر وبداية القرن التاسع عشر مثـل 
والتكنولوجيا، كما تسهم في تقييم العوامل الطبيعية والبشرية التـي أدت إلـى المجاعـات    
وحركات الهجرة الواسعة مثل مأساة اإليرانيين خالل مجاعة البطاطس مـا بـين عـامي    

1945-1950.  
  

  .كيفية تطور الجغرافيا لتفسير الوضع الحالي والمستقبلي:  الثامن عشرالمعيار 
تأثير وجهات النظر المختلفة في تطور السياسات التي تم تصميمها من أجل االسـتفادة   -أ 

  :وإدارة موارد األرض
يتمثل ذلك في قطع الغابات الماطرة في اندونيسيا كاستجابة للطلـب علـى كميـة    

األثر الجغرافي في التغير االقتصادي العالمي علـى حيـاة    الخشب في األسواق، وتوضح
الفقراء واألغنياء إلظهار االختالف في الحياة المدنية، وتسـتخدم خـرائط رسـم بيـاني     
وقصاصات أخبار لوصف أثر كارثة طبيعية في دولة متقدمة ونامية، ومعرفـة رد الفعـل   

ي الفلبين واليابـان، وكـذلك   ، ورد الفعل ف1991بركان : الشخصي والشعبي للكارثة مثل
تطوير خطط لمواجهة أي كارثة مستقبلية كـالكوارث الطبيعيـة مـن خـالل الخـرائط،      

  .واستخدام الخرائط أو نظم المعلومات للحصول على معلومات عن التربة
  :القضايا المعاصرة في سياق رسم منظوري للبيئة والفضاء  -ب 

فعل لألنظمة الطبيعيـة مثـل    يعمل على توضيح عملية التصحر وتفسخ األرض كرد
األراضي الجافة، وكذلك التعرف على األنظمة البشرية مثل تجاوز قدرة األرض لـألذى  
من أجل االستقرار، وعواقب النمو السكاني أو انحدارهم في دولة متقدمة بالنسبة لألنظمـة  

ـ  ي العـالم  البشرية، والتنبؤ كتابياً بما سيحدث من عواقب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ف
  .على المخلوقات
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  : استخدام المعرفة الجغرافية والمهارات والرسم المنظوري لتحليل المشاكل واتخاذ القرار  - ج 
اقتـراح بـدائل صـيد    : يساهم في تطوير إستراتيجية الستبدال نشاط بآخر مثـل 

األسماك، وبدائل لزراعة الري، وتحضير نظام حكومي صوري ليعطي نبذة عن منظمـة  
لعمل على تخليص نماذج خاصة بمواقع أقاليم، وعمل اختبار للسياحة فـي دول  عالمية، وا

متقدمة وأخرى نامية للتعرف على النزاعات في استخدام الموارد، ومعرفة مزايا وعيـوب  
السياحة بالنسبة للسكان، وتكاليف وفوائد الخدمات الفندقية والصيادين المحليـين، وعمـل   

 . سياح في موقع جديداستبانه لتأييد أو رفض تطور ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


