
رشيد لعتيك:  إعداد األستاذ   
 

 :  جــلــــذيــــــم

 مخذاخلت في هفغو اإلاىاد الذساظيت التي جشهض باألظاط على وظابل بيذاغىحيت مخىىعت   مًالاحخماعياثحعخبر وخذة 

أبشص العىاصش اإلاشيلت للذسط في إػاس  لعل و. الخالميز جفعيل الخىاصل بحن اإلاذسط و جىميت اإلاهاساث و آلان كصذ جبليغ اإلاعاسف و

جىميت  و معاعذة الخالميز على الخفىحر يىظفها اإلاذسط لخىطيذ اإلاىطىع اإلاذسوط و التربيت الحذيشت هي الىظابل الخعليميت التي

العلمي في جذسيغ اإلاادة على  و بزلً أصبدذ الؼشق التربىيت الحذيشت جىلي عىايت هبري للجاهبحن الخلجي و. مً اإلاهاساث مجمىعت

 مىاد وخذة الاحخماعياث يخؼلب مجمىعت مخىىعت مً الىظابل ط جذسر مً هزا اإلاىؼلم أصبدذ و .العشد خعاب الخللحن و

الخىىيييت ،  و على الشغم مً فىابذها التربىيت ؤلاخباسيت و… مبياهاث حذاٌو إخصابيت و صىس و هصىص و و الخعليميت مً خشابؽ

 . بأهىاعها اإلاخخلفتللمبياهاثأهثر اإلاىاد اظخعماال  ظىاء في الخاسيخ أو الجغشافيا أو التربيت الىػىيت، جبلى الجغشافيا هي

 :  أــىاعــهـا ـبـيـاهـاث ولما ـعـشيـفث .1

 :  فـهـىم الـمــبـيــانم .1.1

الاكخصاديت والؼبيعيت على علم  و في وصفها وجدليلها للظىاهش البششيت– هباقي العلىم ؤلاوعاهيت – الجغشافيا  حعخمذ

فأٌو خؼىة يلىم بها علم ؤلاخصاء . زم مداولت إعؼاء جفعحر أو جأويل لها جلخيصها جشجيبها و ؤلاخصاء الزر يهخم بجمع اإلاعؼياث و

مشدخت،  اإلاعؼياث هشحرة و غالبا ما جىىن هزه مً الظىاهش هي ججميع أو حمع اإلاعؼياث خعب معياس مدذد ظلفا، و لذساظت ظاهشة

جصييف هزه اإلاعؼياث خعب معايحر الذساظت في حذاٌو ظهلت اللشاءة  أما الخؼىة الشاهيت فهي جشجيب أو.  الاظخغالٌصعبت اللشاءة و

ٌ " وهي    و الاظخيخاحاثالخالصاث و لخىطيدها أهثر يمىً جدىيلها إلى مبياهاث ختى يعهل الخىصل إلى و". ؤلاخصابيت  الجذاو

 .الخفعحراث و الخيبؤ بخؼىس الظاهشة معخلبال

 عً ػشيم اظخىشافهالظاهشة ما والتي يصعب  فاإلابيان هى جشحمت مشبيت للجذٌو ؤلاخصاةي، يمىً مً إبشاص خاصيت أو وزحرة جؼىس  لزا

 …الجذٌو فلؽ

مشخصت حعهل  و خلابم واضحت  إلى معلىماث واإلائىيتالخعبحر الجغشافي، بىاظؼخه جخدٌى ألاسكام واليعب  اإلابيان شيل مً أشياٌ

  .اظخخالص الىخابج اإلالاسهت والخدليل و عمليت اإلاالخظت و

 :أهىاع اإلابياهاث  .2.1

كذ  ، ومئىيتجمشلها خالٌ فترة صمىيت معيىت، فلذ جىىن أعذادا أو وعبا  جخخلف اإلابياهاث خعب ػبيعت اإلاعؼياث التي

 .يىفشد ول هىع بمحزاث خاصت جخخلف جلىيت الخعبحر البياوي باخخالف أهىاع اإلابياهاث، بديث و. كاسة أو مخؼىسة جمشل وطعيت

 :  اإلاـىـدـىـيـاث أو اإلاـىـدىـى الـبيـاهـي . أ

 (ألافصٌى  ) مشبخت على ؤلاخذاسي ألافلي جىىن العىىاث يفيذ هزا الىمىرج عادة جؼىس ش يء معلىم خالٌ صمىيت معيىت، و

 (. ألاساجيب)ر جىطع الليم على ؤلاخذاسي العمىد و

 إلبشاص عذة معؼياث مجخمعت في سظم واخذ خيث يعبر ول مىدجى  مالبمتيعخبر هزا الىمىرج أدق وأهم أهىاع اإلابياهاث، لىىهه أهثر و

ججىبا للخذاخل فيما بيجها، و  و .ما عشفخه مً جؼىس خالٌ هفغ الفترة يعمذ باإلالاسهت بحن اإلاعؼياث اإلامشلت و على معؼى مدذد، مما

 .اإلاىدىياث أسبعت على ألاهثر حعهيال لعمليت اإلالاسهت، يعخدعً أن ال يخعذي عذد

جبعا لعلم معحن،  جىصع وخذاث اللياط في ول مجهما و. آخش أفلي أخذهما عمىدر و نرلشظم اإلاىدجى البياوي البذ مً وطع إخذاسي و

:  اإلاعؼياث اإلامشلت، مشل ػبيعت ن عمىديحن أو أهثر بديث يمشل ول واخذ وخذة كياط معيىت جدىاظب وراإلابيان إخذاسي وكذ يخظمً

 .الىشافت باإلاديؼاث خعب خؼىغ العشض اإلالىخت و لخىصيع الحشاسة و البتروٌ ، أو مبيان مبيان لخمشيل جؼىس إهخاج الىهشباء و

 :ألاعمذة البياهيت  . ب

 : عمىديت أفليت و : جىلعم إلى هىعحن باألعمذة و/ جذعى هزلً بمخؼؽ باألششػت  و

 .لىىنها حعمذ بملاسهت عذة معؼياث غحر مخجاوعت لعهىلت إهجاصها و ، هظشااظخعماالمً أهثر أهىاع اإلابياهاث : ألاعمذة ألافليت   -



يخمشل هزا الىىع مً اإلابياهاث في سظم  و .معيىت حعاعذ على جىطيذ الظىاهش اإلاضمع ملاسهتها خالٌ فترة صمىيت: العمىديت  ألاعمذة  -

 وجمشل الليم بأعمذة مخباعذة أو. خعب أهميت الظاهشة أو مجمىعت الظىاهش عبر العىىاث عمىد أو عذة أعمذة يخخلف ػىلها

 .ألاششػت يىىن مىاظبا مع الليم التي يمشلها/ اسجفاع ألاعمذة  مخصلت، و

عمىد في مىكع على الخشيؼت الزر  يمىً أن جىطع هزه ألاهىاع مً الخعبحر البياوي على خشابؽ الخىصيعاث بديث يىطع ول هما

 .هشيذ جمشيل حجم الظاهشة فيه

بالخعبحر عً جؼىس ظاهشة أو  باألعمذة مً اإلالاسهت بحن معؼياث مخعذدة زابشت في فترة صمىيت معيىت، هما حعمذ جمىً اإلابياهاث و

في خالت عذم - بذال مً اإلاىدجى البياوي– مً اإلابياهاث أظاظا  يخم اللجىء إلى هزا الىىع مجمىعت مً الظىاهش عبر الضمً، و

  : اإلابياهاث هـي مً الششوغ الىاحب جىفشها في إهجاص هزا الىىع مً و. مخلاسبت ظىىاث مخخاليت و جىفش معؼياث إخصابيت عً

أصغشه، أر جىاظب اإلالياط مع الليمت الىميت و خصيص  / وطع ملياط عمىدر يشاعي عىذ إخخياسه الخىفيم بحن أهبر عذد  -

 .جمشيلها للمعؼياث اإلاشاد

 (. اإلادىسألافلي ) هخابت معؼياث اإلاحزة ؤلاخصابيت على مدىس ألافاصيل  -

 .ظهل اإلاالخظت و ألاعمذة لجعل اإلابيان واضحا/ وطع سمىص أو ألىان إلالء ألاششػت   -

 :الذوابش البياهيت  . ث

 حعخعمل هزه الىمارج مً اإلابياهاث لترحمت جىصيع اإلاعؼياث اإلاعبر عجها  وةاللؼاعياث  هزلً اإلاخؼؽايؼلم عليه

دابشيت أو هصف دابشيت : أهىاعها هي  و. معيىت  و جبيان أحضاء مخياملت لىخذةاإلائىيت، وهي أهم ػشيلت لخىطيذ اليعب اإلائىيتباليعب 

 .عاديت أو مجعمت

 اإلائىيتفي جدىيل اليعب  ، بديث يخؼلب عملياث خعابيت جخمشلاإلائىيتالىىع جىاظب اللؼاعاث الضاويت مع اليعب  يشترغ في هزا و

 :مئىيت إلى دسحاث 

/ االليمت)= اليعبت  ]: في خالت عذم مىحىد وعب مئىيت، هلىم بخدىيل الليم أو اإلاعذالث اإلاخىفشة إلى وعب        }

 [     {100 *(مجمىع الليم

 63,× اليعبت اإلاابىيت : هؼبم اللاعذة الخاليت  لحعاب الضاويت: سة في الذاا -

 8,1  ×اإلائىيتاليعبت : هؼبم اللاعذة الخاليت:صف الذابشة  نرفي -

 :  الششوغ الىاحب مشاعاتها عىذ إهجاص هزا الىىع البياوي هـي مً و

 .بىاظؼت البيياس الذابشة هأداة لحعاب الذسحاث على اإلابيان الذابشر أو هصف الذابشر الزر يجب أن يشظم  هصفاظخعماٌ -

 .كؼاع صاور  هخابت اليعب اإلاابىيت الخاصت بيل خصيص داخل ما يىاظبه مً -

 .معؼياجه الخميحز بحن وطع مفخاح للمبيان ألحل جىطيذ مظمىهه و -

 .باإلافخاح خاهخه ألىان مىاظبت، ول لىن أو سمض خاص بلؼاع صاور و  سمىص و إخخياس -

 .أو الجذٌو ؤلاخصاةي هى العىىان الىاسد في اإلاعؼياث ؤلاخصابيت وطع عىىان للمبيان، و -

بياهيا في دابشة أو هصف دابشة، يمىً جمشيلها بياهيا داخل  ججذس ؤلاشاسة إلى أن معؼياث الجذٌو ؤلاخصاةي التي جمشل و

مً معخؼيل  يمىً سظم أهثر و. (ظىت ما  ) في الضمً زابختواخذ يشحر إلى خالت كاسة، أر  (أو أفليا  عمىديا )عمىد معخؼيل واخذ 

 :  اإلابياهاث يجب إجباع اإلاشاخل الخاليت إلهجاص هزا الىىع مً و. واخذ إلالاسهت خاالث جخؼىس معؼياتها في الضمان

 . للمحزة ؤلاخصابيتاإلائىيتجمشل مجمىع اليعب % 100يدىاظب علىه مع  هشظم اإلاعخؼيل أو العمىد بشيل + 

 .أعلى وعبت يب، يشاعي أدوى وثملياظا للعمىد على مدىس ألاسا هظع + 

على هصيبها مً   يجب أن جخلاظم معاخت اإلاعخؼيل بديث جدمل ول محزة إخصابيت100%ؤلاخصابيت اإلاشيلت ٌ  وعب اإلاحزاث + 

 : والخالي اإلاعاخت اإلاخىاظبت مع اليعبت، على أظاط جشاهم اليعب

 . مً كاعذة اإلاعخؼيلاهؼالكاألاولى   الخاصت باإلاحزة ؤلاخصابيتاإلائىيتهمشل داخل العمىد اليعبت  * 

 . متراهمت مئىيت الشاهيت على وعبتاإلائىيتهظيف اليعبت   *

 .100%على أن يىىن مجمىع وعبها في العمىد هى  هىزا دواليً إلى أن يخم جمشيل حميع اإلاحزاث ؤلاخصابيت و  *

 .ةبىر إخصابيت بالعمىد ما يىاظبه مً وعبت م هىخب داخل ول كؼاع خاص بمحزة + 

 .اإلافخاح ما يىاظبه في خاهت سمىص أو ألىان مىاظبت ليل كؼاع باإلابيان و  اخخياسمعؼياجه، مع  هظع مفخاخا للمبيان لخىطيذ  +



  :الفصليت، يمىً رهش أهىاع أخشي مجها إلى حاهب هزه ألاشياٌ مً اإلابياهاث وألاهثر اظخعماال في مماسظدىا و

عً  حعخعمل غالبا في الخعبحر حجم اإلاعؼى اإلامشل، و أظهم جخخلف مً خيث العمً و هي عباسة عً  و: الخؼىغ الاوعيابيت.   1

 ؤلاكامت ومشاهض  جذفم العلع، أو التراكصاث اليىميت بحن مشاهض العمل الهجشة، أو اإلابادالث الخجاسيت و ظاهشة

يعخعمل اإلاشلث لخمشيل الجذاٌو التي بها محزة إخصابيت راث معؼياث زالزت  و  : الخعبحر اإلابياوي بىاظؼت اإلاشلث اإلادعاور ألاطالع.  2

 الشالر، أو الاكخصاديتاللؼاعاث ٌ جمثي: ، مشلمئىيت، فاإلاعؼياث الشالزت جىىن على شيل وعب 100%بيجها لدشىيل وعبت جخيامل

  :اإلاشاخل الخاليت إلهجاص هزا اإلابيان هدبع و… فئاث ألاعماس الشبيعيت

 هفغ العلم عىذ جلعيم اعخمادا على أظاط 100% إلى 0 مً ثإلى دسحايلعم ول طلع  وال، يخم سظم مشلث مدعاور ألاطالع، و أ  _

الىاسدة في  بعذ رلً يخم حسجيل اإلاحزاث ؤلاخصابيت شبىت الخؼىغ بشيل دكيم لخغؼي معاخت اإلاشلث، و زم جشظم. ألاطالع الشالزت

  .الجذٌو بجىاس ول طلع مً أطلع اإلاشلث

ٌ اإلائىيتالبلذ داخل شبىت اإلاشلث، عىذ جلاػع خؼىغ اليعب  يا، يخم جدذيذ هلؼت زان _  . الىاسدة في الجذو

، لزا فاعخماد هزه الخلىيت   مًالاظخفادة جلىيت اإلاشلث هى اظخخذامججذس ؤلاشاسة هىا إلى أن الهذف مً  و إمياهيت جصييف الذٌو

، جمشل  .ول واخذة مجها بىلؼت، مما يعمذ بخصييف الذٌو إلى مجمىعاث سهحن بىحىد عذد هبحر مً الذٌو

في الضمان، في ظيخحن مخخلفخحن،  يعخغل هزا الىىع ألحل إبشاص أوحه الخؼىس لظاهشة ما  و: اإلاخىاظبت ػشديا مع الحصيصاث الذوابش. 3

عبر  حجم البظاةع اإلااسة:  مشل ،اإلالاسهت في ظاهشة أو خالت ما في اإلايان في ظىت زابشت أوحه جؼىس عذد العيان في العالم ، أو إلبشاص:  مشال

 …بعع اإلاىاوئ العاإلايت

إلهجاص رلً يجب الليام بعمليت  و. جدىاظب معاختها ػشديا مع الحصيصاث يىجض هزا اإلابيان على شيل دوابش أو أهصاف دوابش و

 .دابشة إعخمادا على الحصيصاث الجضبيت خعاب لشعاع ول

 : ألاهميت الذيذاهخيىيت للمبياهاث في جذسيغ وخذة الاحخماعياث و مجاالث جىظيفها  .2

 :بعع مىاصفاث اهجاص اإلابياهاث  .1.2

 : ألاهذاف اإلاخىخاة مجها ييبغي الترهحز على ما يلي ليي جدلم عىذ جىظيف اإلابياهاث في الخذسيغ، و

 .الىخذاث اإلاضمع جمشيلها ألاسكام و الذكت اإلاخىاهيت في طبؽ  ·

 .كشاءتها الىطىح الىاجج عً جبعيؽ الشظىم لدعهيل  ·

 .أشياٌ مخخلفت جمحز مىطىعاتها بألىان و أن جشظم بذكت و  ·

 .داٌ على مىطىعها جشفم بعىىان كصحر و أن  ·

 .الجذاٌو ؤلاخصابيت اإلامشلت في الشظم أن جشفم باإلاصذس الزر أخزث مىه  ·

 .الذسط أو الفلشة اإلاىاصيت لها عىصش أن يدذد الهذف اإلاخىخى مجها و  ·

 .اإلاىاظبحن اإلاىكف الخعليمي أن حعشض في الىكذ و  ·

 .ألاخشي  أن حعخخذم في جيامل مع باقي الىظابل الخعليميت  ·

 .الخعلمو   الهادفت إلى حعهيل الخعليمالاظخلشابيتأن حعخعمل ألاظئلت  · 

 (. مً الجضء إلى اليل (  في كشاءة اإلابياهاث مً الفىشة الشبيعيت إلى الخفاصيلالاهخلاٌ · 

 .ط الذس بأهذافعالكتها للمبيان و أن يلخص اإلاذسط بمعاعذة الخالميز الفىشة العامت · 

 :أهميت اإلابياهاث في الخذسيغ  .2.2

الذكت في دساظت مخخلف  العلميت و التي جظفي علحها الاخخماعياث على ؤلاخصابياث و  مىاد وخذةاعخمادلى الشغم مً ع

مً هىا جىمً  و.  مً كبل اإلاخعلمحن الاظديعابولالظدشماس أخياها غحر كابلت   في خذ راتهااإلائىيتاليعب  الظىاهش، جبلى ألاسكام و

اظخخالص  الخدليل و اإلالاسهت و و خلابم مشخصت حعهل عمليت اإلاالخظت التي جدٌى ألاسكام إلى معلىماث و اإلابياهاث، و أهميت

 .العمل على جلشيبها إلى أرهان اإلاخعلمحن و الخيبؤ أيظا بخؼىس الظاهشة معخلبال الىخابج، بل و

بشيل ملمىط،  جلذم لهم الحلابم واإلاعلىماث حعليميت، جذفع الخالميز إلى إظخخذام الفىش الىلذر و هىزا، فاإلابياهاث، هىظابؽ و

هما حعاهم في . حعاعذ على العمل بالؼشق التربىيت الحذيشت بالخالي فهي يللل مً ؤلاللاء اإلامل، و مما يعهل جيشيؽ الحىاس الصفي و

 جىطيذ داللتها، و و جدىيل اإلاعؼياث ؤلاخصابيت والجذاٌو إلى سظىماث بياهيت:   اإلاخعلم، مً بيجها لذيجىميت مجمىعت مً اإلاهاساث

 …الخعليم علحها كشاءة اإلابياهاث و



إهعابهم  بىاظؼتها و حعىيذهم على الخعبحر جدظى بها اإلابياهاث في الخذسيغ، على ألاظخار جذسيب جالمزجه و هظشا لهزه ألاهميت التي و

أكالم، الىسق اإلاليميترر، ألاكالم اإلالىهت ،  )الظشوسيت للشظم  الىظابل خثهم على إخظاس ألادواث و جدليلها ، و مهاسة إعذادها و

العمل على  حشىيه الشظم، و  اإلالاييغ اإلاىاظبت لخجىباخخياسهما يجب على اإلاذسط جذسيب جالمزجه على  .(…اإلاعؼشة، اإلاشلث ،البيياس

 …جصحيدها جىخيذ اإلالاييغ بحن الخالميز ختى يعهل

 :مجاالث جىظيف اإلابياهاث  .3.2

 و. ألاهذاف اإلادذدة له لؼبيعت مىطىع الذسط و يمىً لألظخار أن يىظف اإلابيان في مخخلف مشاخل الذسط جبعا

 :  يمىً عمىما هىان عذة إمياهياث لخىظيفه، إر

 . الخالميزاهدباهإزاسة  مهما في الخمهيذ و هىا يىىن  أن يخخز همذخل للذسط عىذما يخظمً ػشخا إلشياليت ما ، و  -

 هىا يىىن وظيلت حعليميت ، وسيىظف خييئز الظخخشاج أهم ألافيا عذة فلشاث مً الذسط، و يمىً أن يغؼي اإلابيان فلشة أو و  -

 .سبيعيت في الذسط

 . ألافياس التي جم ششخها جشبيذو الخىطيذ لذعم  و الاظدشهاد و أن يعخعمل هىظيلت للخعضيض  -

 الخأهذ مً مذي جدليم ألاهذاف اإلاعؼشة للذسط همؼالبتهم بالخعليم معاسف الخالميز، و أن يىظف في العمليت الخلىيميت، إلاشاكبت  -

 الامخداهاثالىخابيت اإلادشوظت أو في   خصابص معيىت ظىاء في الخلىيم اإلاشجبؽ بئهجاص الذسط أو في الفشوضاظخخشاجعليه أو 

 .اإلاىخذة

 جيليف  ) اإلالبل خاسج الفصل ، في إػاس أعماٌ مجزليت، إما لخعميم فهم الذسط اإلاىجض أو لخدظحر الذسطلالظخغالٌ أن يىىن مجاال   -

  .  ) اإلالاسهت بيجها مبياهاث حاهضة و الخالميز بخدىيل حذاٌو إخصابيت إلى مبياهاث مىاظبت، أو الخعليم على

: خــــالصـــــت 

 مجها اإلابياهاث،لخبليغ اإلاعاسف و  مً اإلاىاد الذساظيت التي جىظف عذة وظابل حعليميت، و الاحخماعياث حعخبر وخذة مادة

جفعحر  و واإلاخعلمحن، هظشا للذستها على حشخيص الظىاهش  الخفاعل الصفي بحن اإلاذسط جيشيؽ الخىاصل التربىر و جىميت اإلاهاساث و

الحيىيت  جظفي الخىىيجي في هفغ آلان، و/ الجاهب اإلاهاسر  ؤلاخباسر و/ فهي تهم الجاهب اإلاعشفي  بزلً و. ألاخذار مىطىع الذساظت

خعً جىظيفها في الظشف   واهخلائهاعلى إجلان  غحر أن جدليم رلً يبلى سهيىا بلذسة اإلاذسط. على العمليت الخعليميت الخعلميت

 .الخعلميت- الشبيس ي في العمليــت الخعليميت البيذاغىجي اإلاىاظب باعخباسه الفاعل
 


