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ملخص
فر�شة  اإعتبارها  هو  الورقة  هذه  من  الرئي�س  الغر�س  اإن 

ال�شتك�شاف وقراءة وتو�شيح العالقة بني اجلغرافيا والتنمية 

امل�شتدامة وذلك بح�شب ما ورد يف "اإعالن لوزيرن" ال�صادر 

تنمية  اأجل  من  اجلغرايف  التعليم  حول  "اإعالن  بعنوان 

التعليم  جلنة  اأ�شدرته  والذي   ،2007 يوليو  يف  م�شتدامة" 

اجلغرايف بتفوي�س من اجلمعية اجلغرافية العاملية ا�شتجابة 

وتنفيذا خلطة االأمم املتحدة الع�شرية حتت �شعار "تعليم من 

اأجل تنمية م�شتدامة )2005 – 2014(.

حمتوى  ومناق�شة  و�شف  يف  اأهدافها  حت�شر  الورقة  هذه 

اجلمعية  موقع  على  عر�شه  مت  والذي  لوزيرن"  "اإعالن 
حاول   .  /http://igu-cge.tamu.edu العاملية  اجلغرافية 

الباحث يف هذه الورقة مبراجعة جميع اأجزاء االعالن وفهمها 

و�شرح حمتوياتها وتو�شيحها. مت ا�شتخدام بع�س الر�شومات 

التو�شيحية )schemas( لتبيان وتو�شيح الت�شل�شل والعالقات 

املتداخلة بني املتغريات حمور الدرا�شة.

الورقة  اإختتمت  االعالن  اأهداف  وو�شوح  النقا�س  بعد 

قد  اأنها  الباحث  راأى  حمددة  وتو�شيات  مقرتحات  ب�شياغة 

اإحداث  اإجتاه  يف  ت�شب  قد  واأنها  النقا�س  من  مزيداً  تثري 

تغيريات اإيجابية يف طرق تدري�س اجلغرافيا وذيادة فاعليتها 

يف تعميق معاجلتها للموا�شيع ذات ال�شلة بالتنمية امل�شتدامة 

داخل نطاق اإقليم الدول العربية.
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Abstract:
Introduction :
The purpose of this paper is to offer an op-

portunity of revealing, reading and elaborat-
ing the “Declaration on Geographical Edu-
cation for Sustainable Development” by The 
International Geographical Union Commis-
sion on Geographical Education (IGUCGE). 
The International Geographical Union (IGU) 
considers the UN Decade of Education for 
Sustainable Development (2005-2014) as an 
opportunity to confirm its commitment to ge-
ographic education for sustainable develop-
ment.

Material and Methods:
This paper confines itself to the description 

and discussion of the contents of the Lucerne 
Declaration as posted on the site http://igu-
cge.tamu.edu/ of the (IGU).  The author tries 
to browse whole of parts of the declaration, 
understand it, list the contents, at the same 
time explain, and elaborate them. Some sche-
mas are used to support the discussion.

Results and conclusion:
Stemming from the discussion of the dec-

laration the paper came out with some spe-
cific suggestions and recommendations that 
thought may have positive impact on the way 
Geography is taught and the way it handles 
issues related to sustainable development 
within the Arabian countries 
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�أ.م.د/عبد احلليم الب�شري الفاروق تعليم جغرافي من أجل تنمية مستدامة
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1. المقدمة
قليل من النا�س من تداول م�شطلح "التنمية امل�شتدامة" قبل 

ريودي  يف  انعقد  الذي  والتنمية  للبيئة  املتحدة  االأمم  موؤمتر 

جانريو بالربازيل يف �شهر يونيو من العام 1992م اإبان ما بات 

يعرف بقمة االأر�س الذي �شاركت فيه كل دول العامل تقريباً 

على م�شتوى الروؤ�شاء وكبار القادة.

التنمية  مناهج  مرت  العاملي  املوؤمتر  ذلك  ميعاد  حتى 

احلرب  نهاية  من  امتدت  والتي  املرحلة  ففي  مراحل،  بعدة 

العاملية الثانية وحتى منت�شف ال�شتينيات من القرن املا�شي 

القومي  الدخل  وتعظيم  االقت�شادي  النمو  على  الرتكيز  كان 

للبعد  ذكر  ودون  االجتماعية  اجلوانب  يف  وا�شح  �شعف  مع 

منت�شف  من  ا�شتمرت  والتي  الثانية،  املرحلة  اأما  البيئي.  

التنمية  مفهوم  انتقل  ال�شبعينات،  منت�شف  وحتى  ال�شتينات 

والبيئة  واملجتمع  باالقت�شاد  تتعلق  اأبعادا  مل�شتوى جديد �شم 

الراهنة  املرحلة  اأما  ال�شاملة.  التنمية  م�شمى  عليها  واأطلق 

جاء  ولقد  امل�شتدامة.  بالتنمية  يعرف  بات  ما  مرحلة  فهي 

مفهوم وم�شطلح التنمية امل�شتدامة كرد طبيعي على التخوف 

الناجم عن تدهور البيئة الناجت عن االأ�شلوب التقليدي للتنمية 

لالآثار  اعتبار  دون  لالإنتاج  ال�شريع  النمو  على  يقوم  الذي 

ال�شلبية التي يخلفها هذا التنامي على االإن�شان وعلى املوارد 

الطبيعية والبيئة. وبعد �شراع طويل لتغيري املفاهيم ال�شائدة 

عن التنمية تبلور هذا املفهوم املتعلق بالتنمية امل�شتدامة منذ 

اإنعقاد تلك القمة يف ريودي جانريو.

مع  رئي�شية  جوانب  ثالث  على  امل�شتدامة  التنمية  ت�شتمل 

هي:  اجلوانب  وهذه  فرعية،  موؤ�شرات  من  عنها  يتفرع  ما 

اجلانب االقت�شادي واجلانب االجتماعي واجلانب االإن�شاين. 

اأجل الو�شول  هذه اجلوانب تتفاعل وتت�شابك مع بع�شها من 

اإىل الهدف املن�شود وهو حتقيق الرفاهية لالإن�شان يف جميع 

التنمية  مفهوم  تعريف  وميكن  اأمكن.  ما  احلياة  متطلبات 

امل�شتدامة على اأنها ذلك النمط من التنمية التي تلبي حاجات 

تلبية  املقبلة على  االأجيال  قدرة  امل�شاومة على  دون  احلا�شر 

واحدة  وهي  االأجيال  بني  والعدالة  امل�شاواة  اأن  اأي  حاجاتهم 

من العوامل املطلوبة للتنمية امل�شتدامة. ب�شورة اأكرث ب�شاطة 

جلميع  الفعال  املثايل  اال�شتعمال  هي  امل�شتدامة  التنمية  فاإن 

للم�شتقبل  واالقت�شاد  االجتماعية  احلياة  البيئية،  امل�شادر 

البعيد مع الرتكيز على حياة اأف�شل ذات قيمة عالية لكل فرد 

من اأفراد املجتمع يف احلا�شر وامل�شتقبل.

ن  تكوِّ �لتي  �مل�ستد�مة  للتنمية  �لرئي�سية  �ملبادئ  وتكمن 
لإر�سائها  و�لأخالقية  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �ملقومات 

وتاأمني فعاليتها فيما يلي:
حا�شرا  احل�شول،  يف  اإن�شان  كل  حق  اأي  �لإن�ساف:   -1

وم�شتقبال، على ن�شيب عادل من ثروات املجتمع وطاقاته.

امل�شاركة  اإمكانية  املجتمع  اأفراد  اإعطاء  اأي  �لتمكني:   -2  

الفعالة يف �شنع القرارات اأو التاأثري عليها.

3-ح�سن �لإد�رة و�مل�ساءلة: اأي التزام اأهل احلكم واالإدارة 
مبادئ ال�شفافية واحلوار والرقابة وامل�شئولية.

االجتماعية  الفئات  كل  وبني  االأجيال  �لت�سامن:بني   -4
داخل املجتمع وبني املجتمعات االأخرى.

 Earth( االر�س  قمة  موؤمتر  من  �شنوات  ع�شر  مرور  بعد 

التنمية  ملفهوم  وانحيازا  جانريو  ريودي  يف   )Summit
قرارها  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  اأ�شدرت  امل�شتدامة، 

رقم )254/57( القا�شي باإعالن ما �شمي "بع�شرية التعليم 

تكون  اأن  على  2014م"   – 2005م  م�شتدامة  تنمية  اأجل  من 

اليون�شكو هي امل�شئول االول عن الرتويج ودعم االهداف.

املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  الإعالن  فورية  ا�شتجابة  ويف 

الدويل  باالحتاد اجلغرايف  التعليم  قامت جلنة  التعليم  حول 

لتاأكيد  منا�شبة  الع�شرية  باعتبار  ب�شوي�شرا  لو�شرين  مبدينة 

مت  حيث  م�شتدامة  تنمية  اأجل  من  جغرايف  بتعليم  التزامها 

2007م وذلك يف موؤمتر دويل  تبني اأعالن لو�شرين يف يوليو 

 Reinfried, S., Schleicher, Y. and،عقد لذلك الغر�س

. ولقد مت الرتكيز يف   (Rempfler, A. (Editors), 2007
اأنها  على  ت�شنيفها  مت  جوانب  ثالثة  على  اجلمعية  اإعالن 

جوانب اأ�شا�شية ومهمة حتتوي التايل:

1. م�شاهمة اجلغرافيا يف التنمية امل�شتدامة

اأجل  من  جغرايف  تعليم  برنامج  لو�شع  املعايري  �شبط   .2

تنمية م�شتدامة

3. اأهمية تكنولوجيات املعلومات واالت�شال يف التعليم من 

اأجل تنمية م�شتدامة

2. أهداف الورقة
تفا�شيل  ومناق�شة  ا�شتعرا�س  اىل  الورقة  هذه  تهدف   .1

جلنة  اعالن  يف  وردت  التي  الثالثة  اال�شا�شية  اجلوانب 

التعليم باالحتاد اجلغرايف الدويل.

2.  و�شع تو�شيات عملية لتحديث وتطوير العملية التعليمية 

والعامل  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اجلغرافيا  جمال  يف 

(



املجلد احلادي ع�شر )٢( �أكتوبر ٢٠١٩ 6061

العربي ل�شمان اال�شتدامة مبا يتما�شى مع االهداف العاملية 

ل�شعوب  الر�شني  الثقايف  االرث  االعتبار  يف  االأخذ  مع 

املنطقة.

3.أهداف االتحاد الجغرافي الدولي حول تعليم جغرافي مستدام.
كما ورد �شابقا فاإن جلنة التعليم باالحتاد اجلغرايف الدويل 

الفرتة  يف  وحتقيقها  تبنيها  ليتم  واهدافا  مرتكزات  و�شعت 

م�شاهمة  املرتكزات  تلك  وت�شمنت   ،)2014  –  2005(

لو�شع  امل�شتدامة، خلق و�شبط معايري  التنمية  اجلغرافيا يف 

تكنولوجيا  اأهمية  على  التاأكيد  و   ، جغرايف  تعليم  برنامج 

م�شتدامة.  تنمية  اأجل  من  التعليم  يف  واالت�شال  املعلومات 

مف�شلة  واملرتكزات  االهداف  هذه  ا�شتعرا�س  يتم  و�شوف 

فيمايلي:

 أ. مساهمة الجغرافيا في التنمية المستدامة
القوة  التعليم هو  اأن  التعليم اجلغرايف على  اأكدت جلنة  لقد 

  2005( الع�شرية  واأن  التنمية،  لعجلة  واملحركة  الدافعة 

من  للتعليم  املتحدة  االمم  قبل  من  املخ�ش�شة   )2014-

فيه  ي�شتفيد  عامل  خلق  اإىل  �شتوؤدي  امل�شتدامة  التنمية  اأجل 

وقيم  تعليم جيد  اكت�شاب  املعمورة من خالل  �شخ�س يف  كل 

فا�شلة ومهارات ت�شهم يف ت�شهيل طرق عي�س كرمي وم�شتقبل 

http://portal.unesco.( وجمتمعه  والأ�شرته  له  م�شتدام 

org/(. ومبا اأن التنمية امل�شتدامة طرقت حماور البيئة واملياه 
امل�شتدامة  وال�شياحة  امل�شتدام  واال�شتهالك  الريفية  والتنمية 

والتفاهم بني الثقافات وتنوعها والتغريات املناخية والتقلي�س 

من الكوارث واثارها والتنوع البيولوجي واقت�شاديات ال�شوق، 

فاإن كل حمور من تلك املحاور املذكورة له بعد جغرايف يجعل 

اأدوات وو�شائط فاعلة يف عملية  من اجلغرافيا واجلغرافيني 

التنمية امل�شتدامة وامل�شاهمة يف حتقيقها.

مو�شوع  اإدماج  االعالن  اقرتح  فلقد  ذلك  كل  اىل  اإ�شتنادا 

ويف  اجلغرافيا  تدري�س  م�شتويات  كل  يف  امل�شتدامة  التنمية 

املنظومة  مفهوم  على  االعالن  ركز  كما  العامل.  اأنحاء  كل 

على  االعالن  حث  حيث  االر�س(   - )االن�شانية  االإيكولوجية 

بكل  البيئي  النظام  على  املحافظة  تعلم  بيئية  علوم  تبني 

حمتواه، مبا فيها اال�شرة والتي تقع داخل تلك املنظومة والتي 

هذه  وداخل  واالقت�شاد.  واملجتمع  والثقافة  الطبيعة  ت�شمل 

املنظومة االيكولوجية "االن�شانية – االر�س" يجب التمييز بني 

املنظومة االر�شية واملنظومة الب�شرية. اإن املنظومة االر�شية 

وغالف  االر�س  غالف  ي�شمل  والذي  االر�شي  الغالف  تعني 

اأما  والب�شري.  واالحيائي  واملائي  اجلوي  والغالف  الرتبة 

الغالف اخلارجي لالأر�س في�شم الكون وهناك تبادل للمادة 

والطاقة بني ال�شم�س وف�شاء االر�س.

الغالف  عليه  يطلق  اأن  ميكن  ما  اأو  الب�شرية،  املنظومة  اأما 

مناطق  يف  تتمثل  متعددة  فرعية  منظومات  فت�شم  الب�شري، 

والنقل  وال�شناعية  الزراعية  واالن�شطة  الب�شري،  اال�شتيطان 

وحمتوياتهما  املنظومتني  هاتني  يف  وبالتاأمل  والتجارة. 

واجلغرافيني  باجلغرافيا  وثيقا  ارتباطا  ترتبطان  جندهما 

حيث يتم الربط والتحليل، من قبل اجلغرافيني، بني مكونات 

وجماالت  الطبيعية  املوارد  االر�س  توفر  حيث  منظومة  كل 

تاأثري  اإ�شافة اىل درا�شة وحتليل  الب�شرية،  للمنظومة  احلياة 

�شحيح  والعك�س  االر�شية  املنظومة  يف  الب�شرية  املنظومة 

على  واجلغرافيني  اجلغرافيا  مقدرة  تت�شح  هنا  ومن  اأي�شا. 

بناء ج�شر بني العلوم الطبيعية واالجتماعية يف اإطار درا�شة 

ذلك؟.  يكون  كيف  االر�س"،   – "االن�شانية  للمنظومة  كاملة 

فهم  باأن  الت�شليم  تقت�شي  الت�شاوؤل  هذا  على  االجابة  اإن 

اأهم  من  املجتمع  قبل  من  امل�شتدامة  التنمية  واأهداف  معنى 

ملمو�س  واقع  اىل  املفاهيم  حتويل  نحو  االنطالق  �شروريات 

مي�شي على رجلني، واأن تعليم االفراد هو اخلطوة االوىل لكي 

يفهم املجتمع معنى و�شرورة التنمية امل�شتدامة. وبذا ي�شبح 

للتعليم تاأثري بنيِّ يف ال�شلوك البيئي امل�شتدام للطالب، وتزيد 

وت�شبح  وكلية،  بيئية  بطريقة  التفكري  على  مقدراتهم  من 

عقيدتهم را�شخة يف اأن الطبيعة واملجتمع واالفراد مرتابطون 

وموؤثرون تاأثريا متبادال فيما بينهم. ولكن، ومما ال�شك فيه، 

فاإن الثقافة املجتمعية ال�شائدة يف املناطق املختلفة من العامل 

امل�شتدامة  التنمية  مفهوم  اأن  حقيقة  على  التاأكيد  تقت�شي 

والتعليم من اأجل تنمية م�شتدامة يتاأثران وب�شدة بنمط ونهج 

الثقافة ال�شائدة يف كل جمتمع ب�شكل منفرد.

ولو�شع معايري ثابتة تخدم االهداف الكلية واجلزئية ملفهوم 

مواقعها  اختالف  على  املجتمعات،  يف  امل�شتدامة  التنمية 

وبالربامج  عموما  التعليمية  بالربامج  يفرت�س  وثقافاتها، 

تلك  تب�شيط  اخل�شو�س  وجه  على  اجلغرافية  التعليمية 

التنمية  اأن  مبداأ  تر�شيخ  عليها  كما  واالهداف.  املفاهيم 

من  اأقل  ب�شرعة  للموارد  ا�شتهالكا  تعني  للطبيعة  امل�شتدامة 

واأن  قادمة،  الأجيال  بها  االحتفاظ  يتم  لكي  جتددها  �شرعة 

الرفاه  حتقيق  وراء  وال�شعي  لالقت�شاد  امل�شتدامة  التنمية 

للمجتمعات احلالية تعني ا�شتدامة املوارد الطبيعية. ولتحقيق 
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كل تلك االهداف و�شياغة املعايري لتخدم تلك االهداف اقرتح 

اعالن لو�شرين ا�شرتاتيجيات حمددة لقيام تنمية م�شتدامة 

خل�شها يف اأربعة ا�شرتاتيجيات ا�شتعر�شها الباحث هنا بيانيا 

اأدناه لتو�شيح كفاءة اجلغرافيا  )schema( يف ال�شكل )1( 

يف جمال التنمية امل�شتدامة يف حقل الرتبية والتعليم.

جمال  يف  وامل�شرعون  املخططون  يكون  اأن  ال�شروري  من 

للمنظومات  ال�شحيح  اجلغرايف  الفهم  من  متمكنني  التعليم 

داخل  التفاعالت  لفهم  وذلك  لالأر�س  الرئي�شية  الطبيعية 

املنظومات  فهم  عليهم  كما  بينها،  وفيما  املنظومات 

على  للح�شول  )املكان(  لالأر�س  واالقت�شادية  االجتماعية 

حمتويات  �شتكون  الفهم  بهذا  املكان.  ملعنى  �شحيح  فهم 

امتالك  من  الطالب  و�شتمكن  فعالة  يقررونها  التي  التعليم 

االدوات واملعارف التي توؤهلهم لفهم العامل من خالل املوقع 

ومن خالل التوزع وامل�شافة واحلركة واالقليم والتفاعل مكانيا 

وزمانيا. 

اإن التعليم اجلغرايف الذي يينظر لكل ما �شبق بعني االعتبار 

�شكل )1(: اال�شرتاتيجيات الرئي�شة لقيام تنمية م�شتدامة

على  وقادرة  موؤهلة  الب�شرية  وكوادره  خمرجاته  �شتكون 

الرتكيز على امل�شاكل الطبيعية واملجتمعية وتقييمها واقرتاح 

البدائل الفعالة وتقدير املخاطر. اإ�شافة لذلك �شتكون الكوادر 

الب�شرية قادرة على اخلو�س يف جماالت اأو�شع ت�شمل:

• ت�شور التفاعالت املعقدة يف املجاالت الطبيعية والب�شرية 
املبا�شرة وديناميتها،

• التفكري يف االثار اجلانبية وانعكا�شاتها املتوقعة،
الطبيعي  ب�شقيها  املنظومات  التفكري ح�شب  القدرة على   •

واملجتمعي،

البيانات  وا�شتعمال  ومعاجلة  والتقييم  اال�شتك�شاف   •
مبنهجية مالئمة،

• الربط بني التجارب املحلية واالقليمية والعاملية
حتقيق  يف  �شي�شهم  بدقة  له  خمططا  جغرافيا  تعليما  اإن 

توفري  على  مقدرته  من حيث  املتحدة  االمم  ع�شرية  اأهداف 

معارف عامة ومتخ�ش�شة، وقيم ومواقف ناقدة وفاح�شة من 

اأجل تعاي�س �شلمي بني �شكان كوكب االر�س، وتر�شيخ مفهوم 

�أ.م.د/عبد احلليم الب�شري الفاروق
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العدالة بني االجيال وبني خمتلف الثقافات واملناطق. كل ذلك 

ميكن حتقيقه من خالل تعليم جغرايف يراعي ما ذكر �شابقا.

 ب. المعايير الالزمة لبرامج تعليم الجغرافيا من أجل تنمية 

مستدامة
لقد اعرتفت جلنة تعليم اجلغرافيا باأن ال جدوى من البحث 

اجلغرافيا  لتعليم  عاملي  برنامج  و�شع  الأجل  كلي  اجماع  عن 

االهداف  يف  والوطنية  االقليمية  احلاجات  الختالف  وذلك 

واملرامي واملوا�شيع التي تزمع تدري�شها وتنوع تلك االهداف 

من دولة الخرى  ومن اقليم الخر. لذا فاإن اإعالن "لو�شرين" 

ت�شميم  عند  اتباعها  الواجب  اال�شا�شية  املعايري  فقط  و�شع 

وجتديد اأو تقومي الربامج الوطنية لتعليم اجلغرافيا يف جميع 

كخطوط  التالية  االأ�شا�شية  املعايري  و�شع  مت  ولقد  املراحل. 

برامج  يف  امل�شتدامة  التنمية  وتدري�س  لت�شمني  توجيهية 

تدري�س اجلغرافيا، وهي:

• معايري ل�شبط االأهداف اجلغرافية. وهنا يجب اأن تكون 
املعرفية  االأبعاد  بني  للتوازن  �شامنة  الوطنية  الربامج 

القيم  تر�شيخ  اإىل  اإ�شافة  والتطبيقية  العملية  واالأبعاد 

واملبادئ وال�شلوكيات ذات ال�شلة.

• معايري الإنتقاء املباحث اجلغرافية والتي يجب اأن حتتوي 
على:

- الق�شايا الكربى يف العامل املعا�شر، وتتمثل يف تلك امل�شاكل 

التي تتعلق باالإن�شانية والطبيعة وعر�س اأهميتها بالن�شبة اإىل 

حياة االن�شان. وكمثال لتلك املباحث ميكن اختيار مباحث عن 

االقت�شاد  العاملي،  املناخي(  )االحرتار  احلراري  االحتبا�س 

للموارد  اجلائر  واال�شتغالل  الطاقة  جماالت  يف  والرت�شيد 

ذلك  وربط  الخ..(  الغاز  البرتول،  )املياه،  املتجددة  غري 

بالتغريات الدميوغرافية والتفاوت يف معدالت النمو ال�شكاين 

بني دول العامل، اإ�شافة اإىل اأمناط اال�شتهالك املر�شد وغري 

اإختالف  عن  تنجم  قد  التي  النزاعات  درا�شة  املر�شد.- 

ا�شتدامة  اأجل  من  واالقاليم  الدول  بني  املتباينة  االأهداف 

البيئة واالقت�شاد واملجتمع.

- الت�شور اجلغرايف للمجال واالأماكن والبيئة. وهنا يجب اأن 

يت�شمن املبحث م�شائل تتعلق بتوفري واالأماكن والبيئات وطرق 

ا�شتغاللها وكيفية تكونها ومعانيها.

- وجهات النظر اجلغرافية حول تنظيم املجال وهذا املبحث 

يهتم باملقاربات الوظيفية واملنظومية والهيكلية اأو االإجرائية، 

اإ�شافة اىل التوقعات والتدخالت املحتملة والالزمة.

وا�شتعرا�س  عر�س  عند  يجب،  حيث  التو�شيحية  االأمثلة   -

وال�شياقات  الهيكلية  النماذج  بعر�س  تت�شلح  اأن  ما،  مو�شوع 

التي تقدم قراءة مفيدة عن م�شكلة معينة

تعترب  امل�شبقة  واهتماماتهم وت�شوراتهم  الطالب  -  جتارب 

َارائهم  وا�شتخال�س  ا�شت�شحابها  يجب  �شرورية  جتارب 

وت�شوراتهم حول تلك التجارب كٌل ح�شب فئته العمرية.

- املدلوالت بالن�شبة اإىل االأفراد وال�شعوب والثقافات والبيئات 

املختلفة وذلك لدمج اأهمية بع�س املوا�شيع والق�شايا املحلية 

وعك�س  وربطها  واالقت�شادية  واملهنية  وال�شيا�شية  والقومية 

تاأثرياتها يف بع�شها البع�س

- التوازن وذلك باإختيار موا�شيع خمتلفة ومتناق�شة ومتعددة 

لالطراف  املختلفة  الروؤى  االعتبار  بيعني  واالأخذ  االبعاد، 

الفاعلة ذات امل�شالح املتباينة.

-معايير اختيار المناطق الجغرافية محور الدراسة
الدرو�س  موا�شيع  تكون  اأن  يجب  التو�شيحية.  االأمثلة   اأ. 

مفيدة لتدري�س الهياكل واالن�شاق يف يف �شكل مناذج ت�شهًل من 

ا�شتخال�س روؤى وحلول من واقع تبادل االراء بني الطالب.

املعيار  هذا  يعنى  حيث  الطالب،  وم�شالح  جتارب   ب. 

بعني  العمرية  وجتاربهم  وم�شاحلهم  الطالب  معارف  باأخذ 

االعتبار.

واعتبار  مراعاة  املدر�س  على  الواجب  فمن  االأهمية،   ج. 

املحيطة  البيئية  واأبعادها  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  الظروف 

باملكان.

تدري�س  يتم  اأن  به  ويعنى  والتوازن،  املجايل  التباين   د. 

اإقليمية،  حملية،  كانت  �شواء  خمتلفة  مقايي�س  على  املو�شوع 

وطنية، دولية اأو عاملية. كما يجب اأن يراعي املدر�س التوازن 

وذلك باختيار مناطق متنوعة ومتباينة من حيث املوقع والنوع 

واحلجم، وعدم الرتكيز فقط على بيئة معينة.

�شيتم  املعيار  هذا  وباإعتماد  الطبوغرافية،  التغطية   ه. 

التاأكد من اأن املوا�شيع التي مت اختيارها ت�شاعد الطالب على 

الو�شول اإىل فكرة اأنه باالمكان درا�شة املجال بطريقة عامة، 

اأو ك�شبكة من  اأو ك�شبكة اجتاهات �شاملة  اأو ح�شب موا�شيع، 

العنا�شر الطبوغرافية امل�شتقلة.

• معايري اختيار مناهج التدري�س
اجلغرافيا  تدري�س  يف  اتباعه  املطلوب  املنهج  اختيار  عند 

املخرجات  تكون  حتى  وذلك  التالية  اجلوانب  مراعاة  يجب 
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اجلغرافية.  معارفها  يف  متكاملة  التعليمي  ال�شلم  نهاية  عند 

واجلوانب املو�شى مبراعاتها هي:

ح�شب  وروؤاهم  م�شاحلهم  واختالف  الطالب  اأعمار   -

العمر

والطرق  املحتوى  يكون  اأن  يجب  حيث  التعقيد،  درجة   -

ب�شيطة يف بداياتها ثم تزداد تعقيدا بالتدريج.

وكمية  �شعوبة  بها  واملق�شود  التعليم  �شرامة  درجة   -

�شلم  ارتفاع  مع  الت�شاعد  من  لهما  البد  حيث  املعلومات 

املراحل التعليمية، وعلى الطالب اأن يظهر مقدرات اأكرث 

فاأكرث من حيث ا�شتقالليته يف اإجناز اأعماله، و يف اإبداء 

وجهات نظره.

جمالية  ظواهر  من  باالنطالق  وذلك  املجرد  التمثيل   -

تطوير  ملرحلة  بالطالب  الو�شول  حتى  �شعودا  ملمو�شة 

النماذج املجردة.

من  بدءا  اجلغرافيا  ملوا�شيع  املجايل  االمتداد  اعتماد   -

املحلي وانتهاء بالعاملي.

 ج.أهمية تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم 

الجغرافي من أجل التنمية المستدامة
اأكدت جلنة التعليم باالحتاد اجلغرايف الدويل على �شرورة 

تفاعل الفرد يف املجتمع بروح امل�شئولية ك�شرط م�شبق لتنفيذ 

دور  ياأتي  وهنا  امل�شتدامة.  التنمية  برامج  اأهداف  وحتقيق 

مهمة  وت�شهيل  الفرد  مقدرات  تطوير  يف  اجلغرافية  املناهج 

اجلغرايف.  التعليم  جمال  يف  احلديثة  املعلومات  اإىل  نفاذه 

تتعلق  مواد  الدرا�شية على  املناهج  احتواء معظم  ورغما عن 

والتحليل  امليداين  العمل  وتنفيذ  وحتليلها  اخلرائط  بر�شم 

ال�شور  وانتاج  واحل�شابات  املقابالت  واجراء  االح�شائي 

والن�شو�س والر�شوم البيانية وغريها، اإال اأن اللجنة راأت اأن 

كبري،  ق�شور  يكتنفه  اجلغرايف  التعليم  جمال  يف  ا�شتعمالها 

واأن تلك املعارف والتقنيات غري م�شتعملة كما يجب يف قاعات 

للمدر�شني  املحدودة  املعارف  اأن  كما  اجلغرايف.  الدر�س 

�شاهمت ب�شورة اأكرب يف ذلك الق�شور.

وبناء على وجود تلك املع�شلة فلقد راأت اللجنة اأن الهدف 

املعلومات  تكنولوجيات  اأمية  حمو  يكون  اأن  يجب  الرئي�س 

واالت�شال الأن امل�شتقبل ينبئ بتزايد االحتياج اإىل واالعتماد 

على تلك التقنيات والو�شائط الرقمية على م�شتوى جميع الدول 

اجلغرايف  التعليم  اأن  اللجنة  وراأت  والنامية.  منها  املتقدمة 

الرقمية  الو�شائط  وتكوين  تدري�س  مبادئ  على  يعتمد  الذي 

واملهارات االعالمية واالكرتونية �شوف يقود اإىل تثمني التعليم 

الطالب  اإال مب�شاعدة  يتم ذلك  ولن  به،  واالرتقاء  اجلغرايف 

على اكت�شاب املعارف وتكوين الكفاءات ال�شرورية خللق جيل 

تعليم  اإىل  �شيقود  ذلك  وكل  املجال  هذا  يف  معينه  ين�شب  ال 

جغرايف يدفع بعجلة التنمية امل�شتدامة يف كل البلدان.

4. قيمة االعالم في تطوير الجغرافيا من أجل تنمية مستدامة 
تثمني  االعالم يف  و�شائل  و�شرورة  اللجنة على حيوية  اأكدت 

التدري�س اجلغرايف كم�شدر معلومات يقدمها يف �شكل منظم 

ومعالج وخال من التناق�س. واأكدت اللجنة على دور االنرتنت 

والربجميات اجلغرافية املتعلقة باملحاكاة احلا�شوبية، ونظم 

كاأجهزة  االلكرتونية  واالالت   ،GIS اجلغرافية  املعلومات 

حتديد املواقع اجلغرافية GPS، يف ترقية التعليم اجلغرايف ملا 

لها من مقدرات على توفري مداخل �شهلة للمعلومات احلديثة، 

واال�شكال  بعد  عن  التعليم  عرب  املعرفة  انت�شار  يف  وت�شهل 

التكنولوجيات  م�شاهمة  تلخي�س  وميكن  للتعليم.  املختلفة 

املذكورة يف حتقيق اأهداف وغايات التعليم اجلغرايف من اأجل 

تنمية م�شتدامة يف ال�شكل )2(.

ولقد تنباأت جلنة التعليم يف اإعالنها بحتمية التغيري اجلذري 

للتعليم والتعلم يف امل�شتقبل بف�شل تكنولوجيا املعلومات وذلك 

واإي�شال  توفري  على  والتقنيات  التكنولوجيات  تلك  ملقدرة 

وتاأقلمها  التفاعلية  مقدرتها  بف�شل  امل�شتدامة  التنمية  تعليم 

التي  املوا�شيع  تعدد  ومن  واملتجدد،  الكبري  حمتواها  وثراء 

متكن الطالب
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Haubrich, H, Reinfried, S., & Schleicher, Y (2007) المصدر: من إخراج الباحث إعتمادا على
�شكل )2(: اإمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالت�شال يف ترقية تعليم التنمية امل�شتدامة يف اجلغرافيا

كما  امل�شتدامة.  التنمية  اأجل  من  تعلمها  من  والدار�شني 

يتوقع من ا�شتعمال تلك التكنولوجيا اأن تتو�شع حقول البحث 

اجلغرايف واالنتقال به اإىل جماالت جديدة اأو�شع واأرحب مما 

التابعة  التعليم  جلنة  حثت  ذلك  على  وبناء  اليوم.  عليه  هي 

النقا�س  اإثراء  على  االكادمييني  الدويل  اجلغرايف  لالإحتاد 

املعلومات  تكنولوجيا  يف  البحث  اأجل  من  االراء  وتبادل 

اأو�شت  اإعالنها  نهاية  ويف  اجلغرايف.  والتعليم  واالت�شال 

ثابتة  كقواعد  اإعالنهم  يف  الواردة  املبادئ  باإعتماد  اللجنة 

لتعليم جغرايف فعال يتبناه اجلغرافيون واحلكومات يف العامل 

من اأجل تنمية م�شتدامة.

5. المطلوب لتحقيق الهدف في منطقتنا العربية
وطرق  اجلغرايف  املنهج  لتطوير  مقرتح  اأو  ت�شور  اأي  اإن 

تدري�شها على م�شتوى اجلامعة مبنطقتنا العربية البد له من 

الإمتام  واالجتماعية  العقلية   النواحي  تطوير  على  يعمل  اأن 

ذكر  ولقد  املحتوى.  يف  امل�شتدامة  التنمية  مفاهيم  واإدماج 

يف  بارزة  مكانة  حتتل  اجلغرافيا  مادة  اأن  )1992م(  فا�شل 

من  لها  ملا  وذلك  فوقها(  وما  )املدر�شة  الدرا�شية  املناهج 

تربية  يف  ت�شاهم  ومهارات  واجتاهات  وتعميمات  مفاهيم 

الن�سء وربطه ببيئته وجمتمعه واأمته. ورغما عن تلك االأهمية 

للجغرافيا اإال اأن طرق تدري�شها يف حاجة ما�شة اىل التطوير 

مدارك  اإىل  الو�شول  يف  الطرق  تلك  تنجح  لكي  والتعمق 

التنمية  ودورها يف حتقيق  لها  العميق  الفهم  واإىل  الدار�شني 

امل�شتدامة. 

اإعتماد  اأن  اأمن كثري من الرتبويني واجلغرافيني على  ولقد 

تعيق  التدري�س  ف�شول  داخل  يف  القابعة  الكال�شيكية  الطرق 

عملية  دفع  يف  اجلغرافيا  علم  من  املرجوة  االهداف  حتقيق 

احلالية  املخرجات  اأن  اإىل  العلة  هذه  كثريون  وعزا  التنمية. 

تعلموا  ملدر�شني  نتاج خربات  اإال  ما هي  التعليم اجلغرايف  يف 

اإنعك�س  الذي  ال�شيء  نظري،  غالبه  يف  تدريب  اإىل  وا�شتندوا 

على طريقة التعليم والتعلم. ومن املالحظ اأي�شا غياب منهجية 

بني  املوا�شيع  ترتاوح  حيث  اجلغرافيا  بتدري�س  خا�شة  علمية 

اإىل  االرتقاء  على  القدرة  دون  والب�شري  الطبيعي  ال�شقني 

احلتمية  والنتيجة  املنظومتني.  بني  والتفاعل  الربط  م�شتوى 

رابط  كاأنهما منف�شلتان وال  املنظومتني  املنهجية ظهور  لهذه 

بينهما يف اإدراك وعقل الدار�س. ولقد اأكد الربجاوي )1994م( 

يف  املنظومتني  بني  االنف�شال  هذا  واخت�شر  اإليه  تو�شلنا  ما 

فهم  يف  فراغ  وجود  ال�شكل  متثيل  من  ويت�شح   .)3( ال�شكل 

املتلقي وبروز اجلغرافيا الطبيعية واجلغرافيا الب�شرية كاأنهما 

ال ينتميان لبع�شهما وال رابط وال تفاعل بينهما.
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امل�شدر: ماأخوذ عن الربجاوي )1994( بت�شرف

�شكل )3(: ق�شور منهج تدري�س اجلغرافيا يف الربط بني اجلغرافيا الطبيعية والب�شرية

6. مقترحات لدمج التنمية المستدامة في المنهج الجغرافي
1( على م�ستوى �لتعليم �لثانوي

باملظاهر  الثانوي  التعليم  يف  اجلغرافيا  منهج  ربط  اإن 

تعليم  بني  التكامل  وتعميق  اليومية،  احلياة  يف  اجلغرافية 

اجلغرافيا مع العلوم املختلفة، خ�شو�شا الريا�شيات والتقنية 

واملجتمع، من اأوىل اأولويات اإدماج مفاهيم التنمية امل�شتدامة 

اإدراك  يجب  كما  تدري�شها.  طرق  ويف  اجلغرافيا  حمتوى  يف 

الأدوات  الثانوي  التعليم  يف  اجلغرافيا  طالب  اإمتالك  اأهمية 

اإدراج فروع  الرتكيز على  والو�شفي ما يحتم  الكمي  التحليل 

مب�شاراتهم  االرتباط  ذات  واالح�شاء  الريا�شيات  مقررات 

الأنها �شرورية يف متكينهم من اأمتالك نا�شية علم اجلغرافيا 

ت�شاهم  بروؤى  واخلروج  وحتليلها  البيئية  امل�شاكل  وحتديد 

مفاهيم  بتدري�س  االهتمام  فاإن  �شبق  ملا  اإ�شافة  حلها.  يف 

ومهارات اجلغرافيا االأ�شا�شية بطريقة تخدم الفروع املختلفة 

ملادة االإجتماعيات وعر�س املادة العلمية بطريقة ت�شاعد على 

يبقى  اجلغرايف  والبحث  التفكري  تنمية  اإن  الذاتي.  التعليم 

عمال �شروريا يف م�شار تطوير التعليم اجلغرايف.

�شروريا  اأمرا  احلديثة  التقنيات  اأ�شبحت  اأخرى،  ناحية  من 

عند  خا�شة  اجلغرايف،  املنهج  تدري�س  يف  ترفا  ولي�س 

يحتم  االأمر  وهذا  واجلامعية.  الثانوية  الدرا�شة  م�شتوىات 

املعلومات  نظم  تقنية  من  املدر�شني  متكني  املخت�شني  على 

العملية  وتطبيقاتها  االيل  وتقنية احلا�شب    GIS اجلغرافية 

لتطوير القوة املعرفية للجغرافيا.

واإبتكار  لتغيري  امللحة  املعادلة هو احلاجة  اجلانب االخر من 

تقومي  ويف  الطالب  تقومي  يف  دقة  واأكرث  خالقة  جدية  طرق 

ن�شا  )2014م(  ح�شن  مغازي،  ذكر  التعليم.  خمرجات 

اأورده )Bloom, 1967( يعرف فيه عملية التقومي يف جمال 

التعليم على اأنها عملية ""اإ�شدار حكم ما على قيمة االأفكار اأو 

االأعمال اأو احللول اأو الطرق اأو املواد، واأنه يت�شمن ا�شتخدام 

االأ�شياء  كفاية  مدى  لتقدير  واملعايري،  وامل�شتويات  املحكات 

ودقتها وفعاليتها، ويكون التقومي كمياً اأو كيفيا" 

التقومي  اأ�شاليب  اإن   /http://www.maqalaty.com
ال�شعف  اأماكن  ت�شخي�س  يف  فعالة  تكون  اأن  يجب  املختارة 

واجلغرافيا  عموما  التعليمي  البناء  يف  القوة  مواقع  وحتديد 

تعتمد  اأن  يجب  كما  وثرائها،  لتنوعها  اخل�شو�س  وجه  على 

ا�شتخدام  تبني  خاللها  من  ميكن  حديثة  علمية  اأ�ش�س  على 

التقدم  ظل  يف  خ�شو�شاً  وخمتلفة  متعددة  تقوميية  اأ�شاليب 

تعتمد على اجلودة  التي  التقومي احلديثة  اأ�شاليب  الكبري يف 

والفعالية وامل�شاركة واملبادرة والنقا�س. 

بناء منهج جغرايف حديث يدمج مفاهيم  ول�شمان حتقيق 

املادي  الدعم  توفري  يجب  طياته،   يف  امل�شتدامة  التنمية 

واملعنوي الأجناح  امل�شروع الرتبوي  وحتفيز املعلمني و املتعلمني 

الأكت�شاب مهارات كمية وتقنية، و التخفيف من �شغط اإكتظاظ 

الف�شول الدرا�شية. 

�أ.م.د/عبد احلليم الب�شري الفاروق
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2(  م�ستوى �لتعليم �جلامعي 
والتنمية  امل�شتدامة  التنمية  مفاهيم  ت�شمني  على  العمل   •
م�شتوى  على  اجلغرافيا  ق�شم  مقررات  �شمن  الب�شرية 

اجلغرافية  بالظواهر  املفاهيم  تلك  وربط  البكالوريو�س 

ب�شقيها الطبيعي والب�شري

• اأن تركز اجلغرافيا يف املقررات اجلغرافية لطالب اجلامعة 
للطالب  يتيح  الذي   systematic اال�شويل   املنهج  على 

الدرا�شة  حتت  اجلغرافية  الظاهرة  اأو�شاع  على  التعرف 

)زراعة – �شناعة – �شكان – مناخ ... ( يف جميع اأنحاء العامل 

، في�شتطيع املقارنة ومن ثم يتعمق  ب�شورة موحدة مرتابطة 

و�شبلها  امل�شتدامة  للتنمية  ال�شائبة  والنظرة  االإدراك  لديه 

التعرف  من  املقررات  تلك  ومتكنه  ومعوقاتها.  وطرائقها 

النماذج  وابتكار  الختبار  في�شعى  املعا�شة  لالأو�شاع  العميق 

الناجحة يف اإقليمه ويف غريه من اأقاليم العامل.

• العناية مبقررات اجلغرافيا االإقليمية  regional وا�شتئ�شال 
ورطة االزدواجية، وو�شع كل املقررات املتداخلة على الطاولة 

يف  والتخ�شي�س  املقرر  هذا  يف  بالتعميم  التداخل  لتقلي�س 

االآخر واالخت�شار يف هذا والتف�شيل يف ذاك والدمج وحذف 

وتوفري   ، املردود  وال�شعيف   redundant املفيد  غري  اجلزء 

امل�شاحة ملقرر اأو اأكرث تت�شيف اإ�شافات اإيجابية ومبا�شرة اىل 

جمال التنمية امل�شتدامة. 

• التعمق يف ا�شتخدام الو�شائل والتقنيات احلديثة وتوجيهها 
بدقة خلدمة اأهداف اجلغرافيا وق�شاياها مع ال�شيطرة عليها. 

التي  املقررات  دار�شي  قاعدة  تو�شعة  يقت�شي  التعمق  هذا 

املعلومات اجلغرافية(  ونظم  بالتقنية )ال�شور اجلوية  تعنى 

يقت�شر تدري�شها على طالب  واأال  ت�شتوعب كل الطالب  لكي 

من  البد  م�شتوي  على  التو�شع  هذا  ولتحقيق  فقط.  التقنيات 

مراعاة التحديات التي ترتتب على ذلك كتو�شعة املعامل مع 

تقليل العدد داخل كل جمموعة درا�شية.

• التاأكد من ت�شمني مقررات كمية هامة تعترب �شرورية عند 
التعامل مع اخلرائط والربامج التكنولوجية امل�شتخدمة، ورفع 

اأهميتها  اإىل  اإ�شافة  والتحليل،  النمذجة  ا�شتخدام  مهارات 

وحيويتها يف ت�شميم واإجراء البحوث. هذه املقررات املقرتحة 

تتطلب تدري�س مقرٍر واحٍد على االقل يف الريا�شيات ومقررين 

يف اجلغرافيا الكمية )االإح�شاء(.

كل  يف   seminars النقا�س  بحلقات  الكبري  االهتمام   •
خمتارة  مادتها  تكون   )Essays( مقاالت  وكتابة  املقررات، 

وتكون  املقرر،  اأهداف  تخدم  بدقة  حمددة  موا�شيع  لتغطية 

يف  لت�شهم  الطالب  جميع  م�شاركة  ت�شمن  بطريقة  مربجمة 

تعميق نظرتهم مل�شكالت اجلغرافيا والبيئة والتنمية والتدرب 

العمل  يف  وترغيبهم  امل�شاكل  معاجلة  واأ�شاليب  احلوار  على 

اجلماعي.

ت�شميم  مثل  املقررات  كل  يف  العملية  باجلوانب  االهتمام   •
اليدوي يف جمال  اال�شتخدام  الطالب من  اخلرائط ومتكني 

كخرائط  املتاح،  املنتج  على  الكلي  االعتماد  وعدم  اخلرائط 

االعتماد  هذا  اأن  اإذ  االنرتنت  يف  املتاحة،  واالأطال�س  قوقل 

ال�شاحلة  اخلرائط  واختيار  ت�شميم  من  الطالب  يحرم 

لدرا�شته. وينبغي االهتمام بالعمل امليداين والرحلة الق�شرية 

وتعطيه  نظرياً  القاعات  يدر�س يف  ما  تلخ�س  التي  والطويلة 

وتتيح  الواقع  اأر�س  على  النظريات  اختبار  وتتيح  عملياً  بعداً 

لالأ�شتاذ مزيداً من التفاعل الوا�شح مع طالبه.

7. التوصيات
تو�شيات هي يف  تقدمي  اىل  الورقة  ونخل�س يف ختام هذه 

متهيد  يف  ت�شاعد  اأن  ناأمل  عامة  اأفكار  عن  عبارة  احلقيقة 

اجلغرافيا  برامج  لتطوير  واملهتمني  املخت�شني  اأمام  الدرب 

باجلامعات على م�شتوى دول الوطن العربي. يتم تقدمي هذه 

بتحديد  يتعلق  ما  اأولها  رئي�شية  نقاط  ثالثة  يف  التو�شيات 

االهداف املتعلقة بتطوير الربامج، ثانيها ما يرتبط بتحديد 

املوا�شيع الواجب ت�شمينها داخل الربامج التعليمية املقرتحة، 

وثالثها عر�س ا�شرتاتيجيات التعليم والتعلم املتوقع تبنيها يف 

تفعيل الربامج امل�شتهدفة.

1( �أهد�ف تطوير بر�مج �جلغر�فيا
• ا�شتك�شاف املوا�شيع والوقائع الكربى ال�شائدة والتي حتتاج 

مّنا للقراءة والتاأمل من اأجل بناء م�شتقبل معريف م�شتدام.

• تعميق املعرفة والتحليل ال�شحيح ملفهوم التنمية امل�شتدامة 
وذلك بدرا�شة تطور املفاهيم العاملية عن التنمية، منذ احلرب 

العاملية الثانية مرورا بكل التطورات حّتى وقتنا احلا�شر.

من  ومتكينهم  والذهنية  املعرفية  الطالب  مقدرة  تعميق   •
وال�شرورية  الالزمة  امل�شتقبلية  واالأدوات  املفاهيم   ت�شور 

ويف  َانياً  لها  احللول  واإيجاد  التنموية  االأهداف  لتحقيق 

امل�شتقبل.

واإعداد  باقرتاح  وذلك  التعليمية  العملية  توجيه  اإعادة   •
القاعدة  من  التعليمية  العملية  لتطوير  ا�شرتاتيجيات 

)املدار�س( وحّتى القمة )اجلامعات(.
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• قبول التحدي الإعادة توجيه العملية التعليمية اجلغرافية من 
اأجل تنمية م�شتدامة.

2( �ملو��سيع �لالزم طرحها د�خل �ملناهج:
• االأبعاد الثقافية والدينية ملفهوم اال�شتدامة، وتاأ�شيل املعرفة 

العلمية وربطها باال�شتدامة والثقافة.

به  تقوم  اأن  ميكن  الذي  االأمثل  الدور  ومناق�شة  خماطبة   •
متثل  جبارة  طاقة  كونها  امل�شتدامة  التنمية  ميدان  يف  املراأة 

ن�شف املجتمع.

• االإملام مبوا�شيع حول ال�شكان والتنمية كفهم موؤ�شرات الفقر 
واجلوع وجغرافيتيهما.

• الزراعة امل�شتدامة. 
• ال�شياحة امل�شتدامة.

• التغري املناخي.
• العوملة، مفهومها وحتدياتها.

3( ��سرت�تيجيات �لتعليم و�لتعلم �لو�جب �إتباعها وتبنيها
ياأتي  اأن  وميكن  للطالب،  ال�شخ�شية  التجارب   من  التعلم   •
ذلك من خالل تنمية قدرات الطالب يف الك�شف عن جتاربهم 

املحلية  اجلغرافية  باملوا�شيع  وربطها  وحتليلها  ال�شخ�شية 

املرتبطة بالبيئة.

وحتديد  ال�شائدة  املجتمعية  وال�شلوكيات  القيم  مناق�شة   •
)ب�شري  اجلغرايف  املحيط  على  وال�شالبة  املوجبة  اأداورها 

وطبيعي( حّتى تتحقق التنمية امل�شتدامة.

• تطوير و�شحذ قدرات الطالب يف التفكري عن طريق التعليم 
طريق  عن  وذلك   ،)Enquiry Learning( اال�شتق�شائي 

وتشجيع   (Problem Solving) المعضالت  حل  أو  التحليل 
القاعات  اأو خارج  والن�شاط اخلاّلق داخل  ملكات االكت�شاف 

الدرا�شية.

عن  خمتلفة  اأو  بعيدة  الطالب  الأداء  تقوميية  طرق  اإتباع   •
اأن  يعرف  اأن  للطالب  البد  لالختبارات.  التقليدية  الطرق 

االعتبار  يف  تاأخذ  عليها  يتح�شل  التي  التقوميية  الدرجات 

القيم  املكت�شبة،  املهارات  املكت�شبة،  املعرفة  يف  مقدراته 

وال�شلوكيات املرتبطة باملقرر اإ�شافة اإىل الن�شاط واملبادرة.

• اقرتاح وتتبع احللول للم�شاكل امل�شتقبلية املرتبطة باملنظومة 
االن�شانية واملكانية من قبل الطالب اأنف�شهم وذلك يف خطوات 

ميثلها ال�شكل )4( اأدناه.

تنمية  بهدف  وذلك  الف�شل  خارج  التعليم  اأ�شاليب  تطوير   •
حيث  والف�شول  القاعات  خارج  التعلم  باأهمية  االهتمام 

الفهم واالإدراك،  ي�شاعد ذلك يف تنمية مهارات الطالب يف 

اإ�شافة اإىل رفع احل�س التنظيمي وتفادي التهرب عن الدرا�شة 

خارج القاعات.

ذات  م�شاكلهم  طبيعة  وفهم  املحلية  باملجتمعات  االرتباط   •
االبعاد اجلغرافية وامل�شاعدة يف حتديدها وو�شع احللول لها 

من واقع االإمكانيات والفر�س املحلية املتاحة.

academic - busi-( اأكادميية • خلق وبناء �شراكات عمل 
بالقطاعني  �شلة  ذات  جهات  مع   )ness relationship
اأكادميية تدريبية وبحثية على  لتمويل برامج  اخلا�س والعام 

م�شتوى البكالوريو�س والدرا�شات العليا )ماج�شتري ودكتوراه( 

اأن  تلك اجلهات. ميكن  ل�شالح  االأخرى  التدريبية  والربامج 

االقت�شادية  بالتنمية  مرتبطة  الربامج  تلك  اأن�شطة  تكون 

املحلية، باملوا�شيع املت�شلة باملجتمع، وبتلك املرتبطة املرتبطة 

بتوزع  اأو  ال�شحي،  وال�شرف  املياه  موارد  وباإداراة  بالبيئة، 

وموا�شالت،  نقل  تعليم،  )�شحة،  اأ�شكالها  بجميع  اخلدمات 

�شياحة، الخ ..(.

جميع  يف  ال�شلة  ذات  االأكادميية  الكوادر  من  اال�شتفادة   •
بهدف  اجلغرافيا  اأق�شام  برامج  يف  وادماجها  التخ�ش�شات 

اال�شتخدام االأمثل للموارد الب�شرية املتاحة. النتيجة املتوقعة 

وذلك  اجلغرافيا  برامج  حمتوى  اإثراء  هي  العملية  تلك  من 

اأن  على  تنفيذها،  يف  ت�شرتك  التي  الفكرية  املدار�س  لتعدد 

اأو  اأو اجلامعة،  الكلية  امل�شاركة من داخل  الكوادر  تلك  تكون 

اإىل حقيقة  اأن نخل�س من كل ما �شبق  من خارجها. وميكن 

الو�شول  اإىل  ي�شعى ويهدف  العايل بكل م�شتوياته  التعليم  اأن 

بني  فيما  التكامل  واإىل  االخر،  على  االنفتاح  اإىل  بالتعليم 

هو  ونهائي  واحد  بهدف  )العوملة(  العاملية  واإىل  العلوم، 

الو�شول باالن�شان اىل اأرحب َافاق التنمية امل�شتدامة يف جميع 

مرافق احلياة.
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 امل�شدر: من عمل الباحث

ال�شكل )4(: اخلطوات الالزمة لتطوير خطة العمل ومعاجلة املع�شالت من قبل الطالب
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تعليم جغرافي من أجل تنمية مستدامة
قراءة في إعالن لوزيرن

المراجع
 الربجاوي، موالي امل�شطفى )2012م(، اجلغرافيا التطبيقية 

ووظيفتها الديداكتيكية – التعليمية

http://www.alukah.net/culture/0/46365 
يف  التقومي  ملعايري  نقدية  روؤية  )2014م(،  ح�شن  مغازي، 

االمتحانات املدر�شية باملدر�شة اجلزائرية

http://www.maqalaty.com/54406.html 
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