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 إبراز :الثانىية باملرحلة اجلغرافيا تعليم يف اخلرائط تىظيف
 القراءة لفعل املنهجي والتأصيل الرتبىية القيم

تيدؼ الدراسة الحالية إلى المساىمة في اغناء المسار  _ الممخص
التجديدي الذي يعرفو تدريس مادة الجغرافيا بالوسط المدرسي المغربي، 

،  Algorithmeوذلؾ مف خالؿ بناء أداة منيجية في صيغة ألغوريتـ
واقتراح اعتمادىا في قراءة الخريطة في درس الجغرافيا بالتعميـ 

 .الثانوي
لدراسة عمى إطار نظري مستمد مف مجموعة مف ارتكزت ا     

بستمولوجيا  األبحاث والدراسات في مجالي السيميولوجيا البيانية وا 
الجغرافيا خاصة منيا ما لو صمة بالنيج الجغرافي، وتعاممت معو وفؽ 
منيج تحميمي مكف مف صياغة إطار نظري يبرز ماىية قراءة الخريطة 

ية ليذه الكفاية مف جية، كما تعاممت ويبيف األىمية التربوية والتكوين
معو مف جية ثانية، وفؽ آليات االنتقاء والتصنيؼ والترتيب، لتبمور 
مجموعة مف الخطوات المنيجية والعمميات اإلجرائية التي ىيكمت بناء 
األلغوريتـ كأداة منيجية متناسقة الخطوات ومتسمسمة العمميات، موجية 

ىذه األداة في تدريس الجغرافيا لقراءة الخريطة. ولتيسير إدماج 
بالمغرب، قدمت الدراسة توصيات تخص مراجعة منياج ىذه المادة 
وكتبيا المدرسية، واالىتماـ بتكويف األساتذة في مجاؿ قراءة التعبير 

 .الكارتوغرافي، إلى جانب تطوير البحث الديداكتيكي في ىذا المجاؿ
رافيا، مرحمة التعميـ : قراءة الخرائط، درس الجغالكممات المفتاحية

 .الثانوي

 . المقدمة1
اعتمد النظاـ التعميمي المغربي منذ االصالح الذي طاؿ      

مناىجو الدراسية في بداية العقد األوؿ مف القرف الحالي المقاربة 
بالكفايات كمدخؿ بيداغوجي، كما استند تدريس الجغرافيا في 

، [1]الذي أسس لو زكور  نفس السياؽ عمى النموذج الديداكتيكي
كاختيار يعيد االعتبار لمجغرافيا كمادة مف شأنيا أف تساىـ في 
التكويف المعرفي لممتعمـ وتؤكد بالتالي وظيفتيا المعرفية ومنفعتيا 
االجتماعية. وفي إطار ىذا المنحى التجديدي اعُتمد مبدأ التعمـ 

وؿ بيا الذاتي القاضي باإلقالع عف الممارسة الموسوعية المعم

سمفا في التدريس ليحؿ محميا العمؿ باألنشطة التعميمية المستندة 
عمى تعامؿ جماعة القسـ بقيادة المدرس مع الدعامات 
الديداكتيكية المتنوعة إلنتاج التعممات وبنائيا، فأصبحت لمعمؿ 
عمى  الوثائؽ وبيا مكانة مركزية في التصور والتخطيط لمدرس 

سات الديداكتيكية الصفية لما يسمح بو الجغرافي، وكذا في الممار 
ىذا التوجو مف اجتياد في إبداع وضعيات ديداكتيكية ومف تنويع 
لفرص التعمـ الذاتي، وما يتيحو مف إمكانيات الكتساب وترسيخ 

 .المتعمميف لمقدرات والكفايات المحددة ليذه المادة
وقد تمثؿ التجسيد الرسمي ليذا االختيار البيداغوجي في 

التوجييات التربوية والبرامج الخاصة  اب الذي حممتو كراسةالخط
بتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا بسمؾ التعميـ الثانوي التأىيمي" 

، وكذا نظيرتيا الخاصة بتدريس  [2](5117 )تشريف الثاني
،  [3](5119 االجتماعيات في السمؾ الثانوي االعدادي )آب

بر أنشطة مستندة عمى والمتاف أكدتا عمى التعمـ الذاتي ع
دعامات ديداكتيكية كخيار في تدريس مادة الجغرافيا، وصنفتا 
الخرائط عمى وجو التحديد في الدعامات الشائعة االستعماؿ، 
وجعمتا مف األنشطة المرتبطة بيا أدوات كفيمة بإكساب المتعمميف 
مختمؼ الكفايات المحددة ليذه المادة، ودعتا المدرسيف إلى 

النوع مف األنشطة. كما أف الكتب المدرسية المقررة تكثيؼ ىذا 
جاءت حصيمة ليذا التوجو سواء مف حيث الحضور القوي لعدد 
الخرائط بالمقارنة مع باقي الدعامات الديداكتيكية، أو مف حيث 
األنشطة المرتبطة بيا، بؿ إف برامج الجغرافيا خصصت لوحدات 

عة مف القدرات تدريسية استيدفت تدريب المتعمميف عمى مجمو 
 .والميارات ذات الصمة بالتعبير الكارتوغرافي

في سياؽ ىذا التحوؿ البيداغوجي، ظيرت الحاجة ممحة      
أكثر مف أي وقت مضى إلى منيجيات وصيغ تجديدية لمتعامؿ 
مع الدعامات الديداكتيكية عامة، ومع الخريطة منيا عمى وجو 
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س الجغرافيا ناجعة في التحديد، باعتبارىا أداة مركزية في تدري
تمثؿ المتعمميف السميـ لممجاؿ واستيعابيـ إلشكالياتو، ومفيدة في 
اكتسابيـ لمقدرات والكفايات المعرفية والمنيجية والقيمية المحددة 
لتدريس ىذه المادة، كما اثبتت ذلؾ العديد مف الدراسات 
التجريبية المنجزة في الموضوع والتي نذكر منيا عمى سبيؿ 

، [6] ، كالد [5]، شياب [4]اؿ ال الحصر أبحاث حيداويالمث
 [8].، وقفصي [7] جبوري

واسياما منيا في ىذا المنحى التجديدي الذي يعرفو تدريس 
الجغرافيا بالمغرب، تعالج الدراسة الحالية موضوع "قراءة الخرائط 
في درس الجغرافيا" بالوسط المدرسي عامة، وبمرحمة التعميـ 

 .ى وجو التحديدالثانوي منو عم
 :تمت ىيكمة الدراسة في أربعة أقطاب محورية ىي

 .الدراسةمنيجية  -
 .لمدراسةاالطار النظري  -
 .الخريطةالمقاربة المنيجية لقراءة  -
 .التوصيات -

 مشكمة الدراسة. 2
 ىا التعبير الكارتوغرافيؤ رغـ المكانة المتميزة التي يتبو      

ضمف أشكاؿ التعبير الجغرافي بسبب قوتو وفعاليتو في تبميغ 
الرسائؿ الخاصة بالمجاؿ الجغرافي لدرجة أصبح معيا أكثر ىذه 
االشكاؿ مالزمة لمجغرافيا، ومع ما لتدريب متعممي المرحمة 
الثانوية عمى قراءة الخرائط مف فوائد تربوية وتكوينية، ومف أىمية 

التي تزداد باتساع استعماؿ الخرائط عممية في الحياة اليومية و 
التوجييات التربوية الرسمية الزالت "ف فإفي مختمؼ المجاالت، 

تفتقر الى الصبغة الديداكتيكية العممية التي تساعد األستاذ عمى 
تطوير أدائو التدريسي بسبب عدـ بمورتيا لتصور شامؿ يكسب 

بر جماعة القسـ منيجية دقيقة لقراءة وفيـ ىذا المجاؿ ع
[. كما أف " األىداؼ المرتبطة 7الخريطة بأقؿ كمفة ذىنية" ]

بميارات الخرائط عامة، وبمنيجية قراءتيا خاصة، ال تحتؿ إال 
مكانة ثانوية  ضمف األىداؼ التي يحددىا المدرسوف لدروس 
الجغرافيا، إلى جانب كوف قراءة جماعة القسـ لمخريطة تبقى 

سمـ القراءة الكارتوغرافية،  محدودة في بعض العمميات الدنيا في
كتحديد موقع كياف جغرافي، أو قراءة عناصر المفتاح دوف 

الذي يؤكد افتقار المدرسيف الى  الشيءربطيا بالخريطة... 
منيجية ديداكتيكية واضحة المعالـ تؤسس لفعؿ قراءة الخريطة 

 ].7بشكؿ سميـ في مرحمة التعميـ الثانوي " ]
 أ. أسئمة الدراسة

ى ما تـ بسطو أعاله تتجسد مشكمة الدراسة في األسئمة بناء عم
 :الثالثة التالية

ما مفيـو قراءة الخريطة، وما الذي يميز ىذا النوع مف القراءة  -أ
 عف قراءة النص المفظي؟

ما ىي القيمة التربوية والتكوينية المضافة التي مف المأموؿ  -ب
ممنيج عمى قراءة أف يكتسبيا متعمـ المرحمة الثانوية مف تدريب 

 الخريطة في درس الجغرافيا؟
ىؿ مف مقترح مقاربة لقراءة الخريطة، مؤسس باالستناد  -ج

عمى مرجعية عممية ومجسد في خطوات منيجية تفضي بالمتعمـ 
 إلى الفيـ السميـ لممجاؿ الجغرافي الممثؿ في الخريطة؟

 أهداف الدراسةب. 
المنحى التجديدي  تيدؼ الدراسة إلى المساىمة في إغناء     

الذي يعرفو تدريس الجغرافيا بالوسط المدرسي المغربي منذ بداية 
العقد األوؿ مف القرف الحالي، وذلؾ بالتركيز عمى قراءة الخريطة 
ككفاية منيجية أساسية في تدريس الجغرافيا وفي التكويف 

 .المعرفي والعممي لممتعمـ
لفرعية التي ترـو استنادا ليذا اليدؼ العاـ، تتحدد األىداؼ ا

 :الدراسة تحقيقيا في ثالثة ىي
رجعيات العممية لمتعريؼ بماىية اعتماد مجموعة مف الم - أ

" باعتبارىا نشاطا بصريا ذىنيا يسمح اعتمادا "قراءة الخريطة
 –مخالفة لتمؾ الموظفة في النص المفظي  –عمى آليات خاصة 

 .الخريطة بفيـ وادراؾ المتمقي لممجاؿ الجغرافي الممثؿ في
إبراز أىمية تدريب متعممي المرحمة الثانوية عمى قراءة  - ب

الخرائط ككفاية مركزية في تكوينيـ الجغرافي والمعرفي وتحميؿ 
 مختمؼ القدرات المرتبطة بيذه الكفاية والتجميات المجسدة ليذه
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 .األىمية
لقراءة الخريطة في درس الجغرافيا بمرحمة  اقتراح ألغوريتـ - ج

التعميـ الثانوي مكوف مف مجموعة مف المراحؿ والخطوات 
المنيجية والعمميات الفرعية، ومبني باالستناد عمى مرجعيتي 

 .السيميولوجيا البيانية والمنيج الجغرافي
 أهمية الدراسةج. 

ي، تتجسد أىمية الدراسة الحالية في مستوييف: مستوى أكاديم
 .ومستوى عممي اجرائي

يتمثؿ الجانب األكاديمي في كوف الدراسة ترتكز عؿ      
مجموعة مف المرجعيات العممية بيدؼ بمورة تصور خاص 
بماىية قراءة الخريطة، وتحميميا ككفاية أساسية في تعمـ 
الجغرافيا، لتشتؽ منيا قدرات تندرج في اطار التكويف الفكري 

الدراسة المساىمة في النقاش الدائر  لممتعمميف، ومف ثمة ترـو
بيف المختصيف حوؿ تطوير ديداكتيؾ الجغرافيا بالوسط المدرسي 
المغربي، خاصة في ىذه المرحمة التي يعرؼ فييا منياج 
الجغرافيا مراجعة مستمرة، ويرتقب فييا تحييف الكتب المدرسية 

 .استنادا لخالصات ىذا النقاش العممي
لعممي االجرائي في كوف الدراسة تقترح ويتجسد الجانب ا      

مقاربة منيجية لقراءة الخريطة مؤسسة عمى مرجعيتي 
السيميولوجيا البيانية والنيج الجغرافي، توفر بيف يدي المدرس 
والمتعمـ أداة لمعمؿ متمثمة في ألغوريتـ مكوف مف مراحؿ 
وخطوات تسيؿ مأمورية جماعة القسـ في قراءة الخرائط قراءة 

 .وفيـ المجاالت الجغرافية الممثمة فيياسميمة 
 حدود الدراسةد. 

 :تتأطر الدراسة الحالية بثالثة محددات أساسية
محدد الموضوع: والذي يتجسد في فعؿ القراءة الممنيجة  -

ة أخرى تخص ىذا النوع لمخريطة دوف االىتماـ بمجاالت عممي
 .مف التعبير

محدد المجاؿ: والمتمثؿ في الوسط المدرسي المغربي، خاصة  -
 .الثانويمنو التعميـ 

 بالعقديف السابؽ والحالي مف  امحدد الزمف: والمرتبط أساس -

القرف الحالي، حيث يعرؼ تدريس الجغرافيا بالمغرب توجيات 
 .تجديدية

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
  ماىية قراءة الخريطة

إذا كاف الجغرافيوف يعرفوف الخريطة بأنيا " تمثيؿ ىندسي      
رض في مستوي، مبسط واصطالحي، لكؿ أو جزء مف سطح األ

، فإنيا مف وجية نظر تواصمية 9]" ]عالقة تماثؿ تدعى المقياس
قناة يبث عبرىا المرسؿ )منتج الخريطة( رسالة أو رسائؿ 

وذلؾ اعتمادا  )معمومات( خاصة بالمجاؿ الجغرافي الممثؿ فييا،
عمى نظاـ مف العالمات والرموز واأللواف التي تضبط 
السيميولوجيا البيانية قواعد استعماليا، كشكؿ أصيؿ مف أشكاؿ 

 .التعبير
ولفيـ الرسالة أو الرسائؿ المجالية المبثوثة عبر الخريطة يحتاج 
قارئيا )المستقبؿ( إلى تفكيؾ شفرة ىذه الرسالة لتحويميا إلى 

 .كة ذىنيا باعتماد عممية القراءةصورة مدر 
بيذا المعنى تكوف القراءة عممية فكرية تواصمية تتجسد عبر      

دراؾ المعمومة  صيرورة ذىنية تفضي بالمتمقي إلى فيـ وا 
 .المتضمنة في الرسالة المبثوثة عبر قناة ىي الخريطة

بناء عمى ىذه الرؤية، وارتباطا بمجاؿ التعبير      
تكوف قراءة الخريطة " نقال بصريا يتـ بمقتضاه الكارتوغرافي، 

إدراؾ رساالت المعمومة المعبر عنيا كارتوغرافيا عف طريؽ ربط 
الرموز بمدلوالتيا الحقيقية. كما تعرؼ كذلؾ بكونيا تحويال 
لدالالت الرموز المعبر بواسطتيا عف معمومة أو معمومات إلى 

  [6]."مدلوالتيا الحقيقية عف طريؽ البصر
يطمؽ عمى ىذا النشاط الذىني الذي يفضي إلى إدراؾ      

ة في الخريطة مفاىيـ ونعوت وتمثؿ الرسالة أو الرسائؿ المتضمن
يتحدثاف عف تعميؽ  [11] ، ورامبير[10] : ؼ أرشمبولتعديدة

، وبرياف ومجموعتو Commenter une carte عمى الخريطة
 Analyse de la يستعمموف مفيـو تحميؿ الخريطة [12]

carteتعبير قراءة الخريطة   [13]، بينما يستعمؿ جودت سعادة
 Lecture et explication de la carte وتفسيرىا
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فقد  Brunet [15] ، وبروني[9] ، وجوليBertin [14] أما
 Lecture de la carte استعمموا جميعا لفظ قراءة الخريطة

ذا كاف تعدد ىذه المفاىيـ والنعوت يعكس اختالؼ       وا 
وجيات نظر ومنطمقات ىؤالء الباحثيف في منيجية وخطوات 
القراءة الكارتوغرافية، فإننا نحتفظ مع الثالثة األخيريف منيـ 
بمفيـو " القراءة " لنعتمده في ىذه الدراسة لمداللة عمى النشاط 

 unفي رسالةالبصري الذىني الذي يستعممو متمؽ في تق

message دراكيا  .متضمنة في خريطة بيدؼ فيميا وا 
دراؾ الرسالة في ذىف المتمقي       تختمؼ طريقة بناء المعنى وا 

بيف النص وبيف الخريطة. فإذا كاف إدراؾ القارئ لمعمومة معبر 
يقتضي " االنطالؽ مف أصغر  -أي في نص  -عنيا لفظيا 

وحدة لسانية إلى أكبر وحدة، وفؽ منيج فيمولوجي يسعى لتفكيؾ 
ستراتيجية النص تدريجيا قصد اكتشاؼ مضمونو، تبعا ال

تصاعدية يتـ فييا االنتقاؿ مف الخاص إلى العاـ بتتبع متتاليات 
النص مف الحرؼ إلى الكممة، ومف الكممة إلى الجممة، ومف 
الجممة إلى التي  تمييا، إلى أف يمكف عقؿ معنى النص 

 –، فإف الخريطة  [16]واإلمساؾ بدالالتو والظفر بمغازيو"
بدوف بداية وال نياية، وتفترض صورة ليا بعداف  –خالفا لذلؾ 

قراءتيا النظر إلييا بشكؿ عاـ وشمولي في نفس المحظة. فيي 
تقتضي قراءة مساحية تعتمد النظر العاـ والشامؿ مما يسمح  

 .بتمقي الرسالة المبثوثة عبرىا دفعة واحدة
وىذا النمط مف القراءة  يتيح لمتمقي الرسالة المبثوثة عبر      

ص األشكاؿ والبنيات الكبرى األساسية، ثـ الخريطة " استخال
التناقضات الرئيسية، وبعد ذلؾ القضايا الشاذة الخارجة عف 
القاعدة... وىذه الخطوات المنيجية تتمشى مع وظيفة الخريطة، 

 des ، ثـ اختالفاتun ordre والتي ينبغي أف تبيف ترتيبا

differences [15]. ثـ استثناءات des exceptions"   
إف الخريطة صورة، وما دامت كذلؾ، فينبغي أف تعالج      

قرائيا كما ىي، ال أف تحوؿ إلى نص، فيي ال تقرأ أبدا كما يقرأ 
النص. وال داعي أف نرسـ خريطة إذا كاف القارئ سيكسرىا 
 ويجزؤىا إلى أجزاء يفكؾ رموزىا كما يفكؾ كممات نص ضاربا 

 .مميزاف لمخريطة كبناءبذلؾ عرض الحائط التنظيـ والشمولية ال
القيمة التربوية والتكوينية لمتمرف عمى قراءة الخريطة في درس 

 الجغرافيا
تجمع الدراسات واألبحاث المنجزة في ديداكتيؾ الجغرافيا      

عمى أىمية تدريس التعبير الكارتوغرافي وتعمـ مياراتو واكتساب 
 - رساالتوخاصة منيا قراءة  –الكفايات المنيجية المرتبطة بو 

في التكويف الجغرافي والفكري لممتعمميف. وفي ىذا الصدد يقوؿ 
اعتبر المربوف قراءة الخرائط وتفسيرىا مف بيف : "جودت سعادة

الميارات الميمة التي تركز عمييا الدراسات االجتماعية. كما 
تمثؿ الدراسات االجتماعية الميداف الرئيس مف مياديف المنيج 

ف تعميـ التالميذ الميارات المتعمقة بقراءة المدرسي المسؤوؿ ع
  [13]."الخرائط وتفسيرىا

وارتباطا بنفس القناعة يرى نفس الباحث " أف مساعدة التالميذ 
عمى تعمـ قراءة الخرائط ونماذج الكرة األرضية يبقى ىدفا ميما 

  [13]."مف أىداؼ تعميـ الدراسات االجتماعية
طة في تعمـ الجغرافيا عمى لـ يقتصر تأكيد أىمية الخري     

المؤلفات واألبحاث العممية، بؿ سارت في ىذا المنحى مختمؼ 
التوجييات الرسمية والبرامج الدراسية الخاصة بتدريس ىذه المادة 
بمختمؼ مراحؿ التعميـ المدرسي سواء في البمداف العربية أو في 
نظيراتيا الغربية. وفي ىذا الصدد تؤكد التوجييات التربوية 
لتدريس مادة االجتماعيات في التعميـ الثانوي اإلعدادي بالمغرب 
عمى أف الخريطة " دعامة ديداكتيكية أساسية نوعية بالنسبة 
لمادة الجغرافيا، وىي كذلؾ أداة ضرورية لتنمية مجموعة مف 
الكفايات والقدرات، ولتبسيط كثير مف المفاىيـ الرئيسية المييكمة 

  [3]."لممضاميف
سد القيمة التربوية والتكوينية لتعمـ قراءة الخريطة في وتتج     

تنوع القدرات والميارات التي تعمؿ عمى تنميتيا وترسيخ اكتسابيا 
مف طرؼ المتعمـ، وىذا التنوع ىو الذي يعطي لمخريطة تميزىا 
بؿ تفردىا وأصالتيا في درس الجغرافيا مقارنة مع باقي 

ىذا الدرس، ويجعؿ الدعامات الديداكتيكية التي توظؼ في 
 األنشطة المرتبطة بقراءتيا متموقعة في صمب التماريف الذىنية
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  [7].الضرورية لتكويف الفكر العقالني
واعتبارا لكوف قراءة الخريطة كفاية منيجية أساسية في التكويف 
الفكري لمتعممي المرحمة الثانوية، يمكف تصنيؼ القدرات 

ؼ رئيسية تبرزىا المرتبطة بيذه الكفاية في خمسة أصنا
 :الخطاطة التالية

 

 1شكل 
 قدرات قراءة الخريطة

 عمى المتعمـ لتدريب والتكوينية التربوية القيمة تجميات أولى تكمف
 تنمية في التمريف ىذا يمعبو الذي الدور في الخريطة قراءة

 :خالؿ مف وذلؾ والثقافية، الجغرافية معارفو
 الكارتوغرافي بالتعبير العالقة ذات المفاىيـ مف رصيدا إكسابو -
 شبكة الرموز، االتجاه، المقياس، المفتاح،: قبيؿ مف

 بيذا استئناسو يقوي أف بيا العمؿ شأف مف والتي... اإلحداثيات
 .التعبير مف النوع

 فروع مختمؼ في الموضوعاتية المفاىيـ مف رصيده تنمية -
 المتجمع، السكف الموقع، اليضبة، السيؿ،: قبيؿ مف الجغرافيا
 الصمب األساس تمثؿ مفاىيـ وىي... المواصالت شبكة الكثافة،
 الجغرافي. تعبيره لتطوير

 ثـ والوطني المحمي مجالو خصائص عمى تعرفو تيسير -
 ودينامية وتوطيف لمرفموجيا وفيمو والعالمية اإلقميمية المجاالت
 المجاالت. ىذه في الموجودة الكيانات

 مف الجغرافية الكيانات وأنسجة بنيات باكتشاؼ لو السماح -
 العامة المجالية العالقات فيـ وكذا المكانية، التوزيعات خالؿ
 الزمف، في التطور التركزات، التباينات، االتجاىات،: قبيؿ مف

 لمبيانات ومعقمنة حصيفة معالجة مف استخالصيا يتـ والتي
  [13].المدروسة لممجاالت المفصمة والمعمومات الجزئية
 قراءة ألنشطة والتكوينية التربوية القيمة تجميات ثاني يتجسد     

 اكتساب عمى المتعمـ لتدريب فرص مف توفره ما في الخريطة

 الفاحصة العممية بالمالحظة بدءا الجغرافي المنيج خطوات
 يمييا مكوناتو، وعمى فييا الممثؿ المجاؿ عمى بالتعرؼ القاضية
 تفسيرىا ثـ المكونات، ىذه ودينامية وتوطيف لوجيةو مرف وصؼ

 بعض باستخالص وانتياء بينيا، السببية العالقات بتوضيح
 الخريطة بو تسمح ما حسب وقوانيف مبادئ مف التعميمات
  [1].بالقراءة المستيدفة

 التكويف في الخريطة قراءة أنشطة ألىمية الثالث التجمي أما
 تواصمي تعبيري كأسموب بو تفيد ما في فيتجسد لممتعمـ، الفكري
 :ب يسمح

جرائي معقمف تعبير عمى المتعمـ تدريب -  بنائو في مخالؼ وا 
. الدراسية المواد جؿ في اعتاده الذي المفظي لمتعبير وفمسفتو

 تعبيريا شكال يكسبو لكونو بمكاف األىمية مف ُيعتبر تدريب وىو
 قوتو بفضؿ المعرفية الحقوؿ باقي اخترؽ الجغرافيا، في أصيال
 لممتعمـ يوفر ثمة ومف والتواصؿ، والتأثير التبميغ في وفعاليتو
 عمى ترتكز تعممات بناء فرصة لو يتيح كما لمتعمـ، أكبر إمكانية
  [7].المعارؼ تحصيؿ أشكاؿ تنويع

 لقراءة مخالؼ – القراءة مف أصيؿ نمط عمى المتعمـ تعويد -
 ال بعديف، ذات كصورة الخريطة تُقرأ حيث - المفظي النص
 الخريطة إلى النظر القراءة ىذه وتفترض. ليما نياية وال بداية
 بتمقي لمقارئ يسمح مما المحظة، نفس في وشمولي عاـ بشكؿ
  [7].واحدة دفعة فييا المبثوثة الرسالة

 قراءة الخريطة كفاية مركزية في تعلم الجغرافيا

قدرات تنمٌة 

المعارف الجغرافٌة 

 والثقافٌة العامة 

قدرات ذات طبٌعة 

 منهجٌة

قدرات ذات طبٌعة 

 تواصلٌة

قدرات التكوٌن 

 الفكري
قدرات ترسٌخ 

 القٌم واالتجاهات
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 حاسة طريؽ عف لممعمومة السريع اإلدراؾ مف المتعمـ تمكيف -
 الذاكرة شحذ إلى الفعؿ ىذا في االستمرار ويؤدي البصر،
 السيرورة شأف ومف. الصور تخزيف عمى قدرتيا وتنمية البصرية
 لخزاف المتعمـ تكويف إلى تؤدي أف الكيفية بيذه المشتغمة الذىنية
 الجغرافية المجاالت حوؿ الذىنية والصور المعمومات مف غني

 .المدروسة
 درس في الخريطة قراءة تنمي التكوينية، ألىميتيا رابع تجؿ وفي

 العاـ والفكري العممي بالتكويف العالقة ذات قدرات الجغرافيا
 :قبيؿ مف لممتعمـ

 إدراؾ أنشطة تعاقب يسمح حيث المجاؿ مفيـو إنضاج -
 ليذا أحسف وضبط مكثؼ باستعماؿ المجاؿ وتمثؿ وتفكير
 .المفيـو

دراؾ المقياس فيـ خالؿ مف وذلؾ العممي الفكر تكويف -  ما وا 
 أنشطة عمى والتدرب تصغير، أو تكبير مف بتغييراتو يرتبط

 تنتشر التي المساحات وعف المسافات عمى لمتعرؼ استعماالتو
 وأحجاميا. أبعادىا باقي وعمى الجغرافية الكيانات فييا
 والتركيب والتطبيؽ التحميؿ قدرات لتنمية متنوعة فرص توفير -

 عميا عقمية وقدرات فكرية مراقي وىي... واالستنتاج والمقارنة
 بالتعميـ الجغرافيا مادة تدريس اىتمامات صميـ في توجد

  [17].الثانوي
 الخريطة قراءة أنشطة ألىمية واألخير الخامس التجمي ويتجسد

 لعؿ المتعمـ، لدى واالتجاىات لمقيـ ترسيخ مف بو تسمح ما في
 :أبرزىا

 العممية الحياة في الخريطة باستخداـ مرتبطة ميارات تنمية  -
 المكاف، في والتموقع فيو، واالىتداء المجاؿ، في التوجو قبيؿ مف

 النشرات مع والمثمر االيجابي والتعامؿ سياحية، لرحمة والتخطيط
  [13]." االخبارية

 وامتداداتيا والوطنية المحمية لبيئتو المتعمـ تمثؿ تيسير -
 حسو تنمية وبالتالي العالمية، البيئة مع وتأثرىا وتأثيرىا

 اإلنسانية األبعاد مع عالقتيا في ىويتو وتشكؿ االجتماعي
 .والكونية

 قراءة عمى التدريب تجعؿ بأف كفيمة وغيرىا، المزايا ىذه     
 مطمبا المدرسية المؤسسة في المتعمميف قبؿ مف الخريطة
 ترـو لجغرافيا االجتماعية المنفعة تجسد المزايا ىذه إف. مشروعا
 تربيتيـ وتستيدؼ الجغرافي التفكير المتعمميف ىؤالء إكساب
 وانخراطيـ المجاؿ مع تعايشيـ تسييؿ وبالتالي مجالية، تربية

 وأنبؿ أنجع فكري تكويف فأي. بيئتو عمى الحفاظ في االيجابي
 محط والمجاؿ اىتماـ محور المتعمـ َيعتبر الذي ىذا مف

  [7].عناية
 الخريطة لقراءة منيجية مقاربة بناء -3

 في التعمـ عممية إرساء الخريطة لقراءة التكويني البعد يقتضي
 المتعمـ يسمكيا فكرية وعمميات منيجية خطوات عمى القراءة ىذه

دراؾ فيـ إلى بو لتفضي ويتتبعيا  في المتضمنة الرسالة وا 
 .القراءة موضوع الخريطة
 أماـ نفسو وديداكتيكيتيا الجغرافيا أدبيات في المتمعف يجد     
 خطواتيا تتبايف الخريطة، قراءة مقاربات مف جدا محدود عدد

 مف بعضيا شاب ما أف غير. وأىدافيا منطالقاتيا باختالؼ
 استحضارىا عدـ أو السموكية بالمدرسة ارتباطيا عيوب

 تعمؽ وما عممي، كتخصص الجغرافيا صرح لخصوصيات
 الوسط في واألجرأة التنزيؿ في صعوبات مف اآلخر ببعضيا

 ذات بديمة مقاربة اقتراح إلى يطمح الدراسة ىذه جعؿ المدرسي،
 .الوسط ىذا بخصوصيات ارتباطا أكثر ديداكتيكية نزعة

  المقترحة المنيجية المقاربة مرجعيات
 التي الديداكتيكية المنيجية معالـ بناء في الدراسة اعتمدت
 : ىما ىامتيف مرجعيتيف عمى الخريطة لقراءة تقدميا

 بيرتاف قواعدىا أعد التي البيانية السميولوجيا مرجعية -
BERTIN (1973)، المعمومة بماىية يتعمؽ ما منيا خاصة 

 Lesوالمكونات L’invariant  الثابت ومفيومي

composantes وخصائصيما. 

 مكوف منو خاصة ،(0991) لزكور الديداكتيكي النموذج -
 والتفسير الوصؼ: الثالث عممياتو عالقة في الجغرافي المنيج

 والتوطف المرفموجيا: لمجغرافيا المييكمة الثالثة بالمفاىيـ والتعميـ،
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 .والحركة
 أىداؼ بعض المنيجية ىذه في الدراسة استحضرت كما     
 التي تمؾ منيا خاصة المغربي، الثانوي بالتعميـ الجغرافيا تدريس
 قراءة كفاية التعميمية المرحمة ىذه تمميذ إكساب إلى ترمي

 خالؿ مف المجالية وتربيتو الفكري تكوينو في واإلسياـ الخرائط،
 .بيا المتعمقة واألنشطة التماريف
 :المقترحة المنيجية المقاربة ومرتكزات مراحؿ
 مرحمتيف مف الخريطة لقراءة نقترحيا التي المنيجية تتكوف
 :ىما العمميات متعاقبتي كبيرتيف
 Présentation de la carte  الخريطة تقديـ مرحمة
 الخريطة ىذه ثابت تحديد فييا يتـ ضرورية مدخمية خطوة ىي

 إلى واستنادا الفرعية، العمميات مف بمجموعة استرشادا ومكوناتيا
 .ومفتاحيا الخريطة عنواف
  حوؿ معمومات أو معمومة تتضمف الخريطة لكوف ونظرا     

 رسائؿ أو رسالة شكؿ في مبثوثة فييا الممثؿ الجغرافي المجاؿ
 تعريؼ مف وانطالقا بياني، بشكؿ عنيا معبر( مضموف)

 une série de الرسائؿ مف سمسة" بأنيا المعمومة

correspondances التغير مفاىيـ مف مجموعة بيف المالحظة 
 لقاعدة تستجيب ،les composante بالمكونات نسميو ما أو

 تقتضي الخريطة قراءة لكوف واعتبارا ،"l’invariant [14] ثابتة
 فاف ،"التقديـ" مرحمة ىي وضرورية أولى مفتاح بمرحمة المرور

 التعريؼ يقتضياف عممياتيا ورسـ المدخمية الخطوة ىذه فيـ
براز والثابت المكونات بمفيومي  .تحديدىما كيفية وا 
 التي التغير مفاىيـ مف مجموعة فالمكونات بيرتاف، وحسب
 لمختمؼ الموحد المحدد فيو الثابت أما. المعمومة بعناصر تحيط

  [14].لممعمومة المكونة األصمية الرسائؿ
 تورد الذىف إلى معنيييما وتقريب المفيوميف ىذيف ولتشخيص

 :التالي المثاؿ الدراسة
 المغرب سكاف عدد تطور

 
 2شكل 

 الثابت والمكونات أساس تشكل المعمومة

Source: site data albankaldawli.org 

يتشكؿ محتوى المعمومة المتضمف في ىذا المثاؿ مف الرسالة 
  : النقط التاليةالمالئمة والوثيقة الصمة بيف 

 (.مفيـو "عدد السكاف"، أو تغير عدد السكاف )المكوف األوؿ -
 (.الزمف"، أو تغير السنوات )المكوف الثانيمفيـو " -
موضوع "السكاف" ومجاؿ "المغرب"، يمثالف ثابت المعمومة  -

 .في ىذا المثاؿ
 يستخمص مف تفكيؾ ىذه العناصر أف المعمومة ىنا ذات مكونيف

 .اثنيف
ي التمثيؿ البياني، نطمؽ مفيـو "معمومة" عمى كؿ محتوى قابؿ ف

ألف يترجـ فكرة، ويتشكؿ ىذا المفيـو أساسا مف رسالة أو عدة 
رسائؿ أصيمة تعكس العالقة بيف مجموعة محدودة مف مفاىيـ 

  [14].التغير وبيف ثابت واحد
)العنواف والمفتاح(، المفترض أف تسمح التعبيرات المفظية      

تكوف مالزمة لمتمثيؿ الكارتوغرافي، لمقارئ بتحديد ثابت المعمومة 
الممثمة ومكوناتيا: فعنواف الخريطة يعبر عف الثابت بتقديمو 

 عدد السكان السنوات

2005 30125445 

2007 30667086 

2009 31276564 

2011 32059424 

2013 33008150 
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لموضوع المعمومة ومجاليا، في حيف أف المفتاح يعكس 
براز  المكونات وذلؾ بتقديمو لعدد ونوع ىذه المكونات وا 

.الموالي 3ا، كما يبيف ذلؾ الشكؿ رقـ عناصرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3شكل 
 تحديد الثابت والمكونات

 تقتضي مكونيف، مف أكثر تعالج بخريطة األمر يتعمؽ عندما
 بشكؿ ومرتبا مصنفا المفتاح يكوف أف ونجاعتيا المقروئية قواعد

 يبيف كما رسائميا استيعاب ويتيسر الخريطة قراءة معو تستقيـ
 :التالي 4 رقـ الشكؿ ذلؾ

 
 4 شكل

 الخريطة قراءة تسهيل في المفتاح وترتيب تصنيف دور

 

عناصر هً: بوكسٌت، زنك، كبرٌت 3ٌضم   

 ممثل برموز نقطٌة، معتمدة على متغٌر الشكل

 ٌضم عنصرٌن هما: بترول وغاز، كهرباء

 ممثل برموز نقطٌة + متغٌر الشكل

الموضوع - ابت:ــــــــث  

    المجال -

المعادن: 

1مكون   

 مصادر
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  BERTIN J. 1973, P: 25  المصدر
دراؾ فيـ مرحمة  Perception de la carte  الخريطة وا 
 الكيانات وصؼ خالليا يتـ القراءة في مركزية مرحمة ىي     

 بعض استخالص ثـ وتفسيرىا، الخريطة في الممثمة المجالية
 المفاىيـ مدخؿ عمى اعتمادا كمو وذلؾ. بيا المرتبطة التعميمات
  [7].والحركة التوطيف المرفموجيا، :وىي لمجغرافيا المييكمة
 إبراز عمى سنعمؿ الختيارنا، النظري اإلطار نوضح وحتى
 تصميـ ونبيف الجغرافي، المنيج عمميات مف عممية كؿ ماىية

 حدود في وذلؾ منيا واحدة كؿ في يتبع أف ينبغي الذي المعالجة
 .سنعرضيا التي الكارتوغرافية القراءة بمقاربة عالقة لو ما

 الجغرافي الوصؼ عممية
 الجغرافيا اىتمامات في الزاوية حجر الوصؼ عممية شكمت     
 انتشارا وأوسعيا األخيرة ىذه تعاريؼ أقدـ أف حيث ظيورىا، منذ
 الجغرافيا بتطور تطور الذي الوصؼ ىذا". األرض وصؼ" ىو

 ىادفة، عممية ليصبح بو انتيت ومراحؿ أشواطا وقطع نفسيا،
 .عشر التاسع القرف منذ وممنيجة معقمنة
 تعتمده الذي العممي المسار مراحؿ أولى الوصؼ يعتبر     

 معناه في ويعرؼ أرضي، مجاؿ خاصيات لمعالجة الجغرافيا
 وتركيب تحميؿ صيرورة عبر تتجمى فكرية عممية"  بكونو المعقمف

 لفظيا عتيا والتعبير منتقاة، منبيات وتقديـ رصد خالليا مف يتـ
 كياف ىوية بإبراز المنبيات ىذه وتسمح. بيانيا أو عدديا أو

  [1]."وحركتو وتوطينو مرفموجيتو حيث مف جغرافي
 : أف التعريؼ ىذا تحميؿ مف يستفاد

 عف ويعبر العقؿ يدرؾ بواسطتيا ألف فكرية، عممية الوصؼ -أ
 الجغرافية. المعرفة مظاىر أحد

 مرتبطة خصائص تقديـ في يتمثؿ الوصؼ عممية موضوع -ب 
 الجغرافية. الكيانات وحركة وتوطف بمرفولوجيا

 مف مكوف مسار في تتجمى الجغرافي الوصؼ منيجية -ج
 المكونة لمعناصر موضوعي تحميؿ أوالىما متكاممتيف مرحمتيف
 ويبني العناصر ىذه يرتب تركيب وثانييما الموصوفة، لمظاىرة

 .برىنة بيا
 زكور تعريؼ يتميز السابقة، الثالثة االستنتاجات عمى بناء

 الوصؼ، ىذا طبيعة يتضمف ألنو بالشمولية، الجغرافي لموصؼ
 .المنيجية خطواتو وكذا وموضوعو،

 بثالثة المرجعية نفس حسب الجغرافي الوصؼ يرتبط     
  المرفولوجيا: ىي الجغرافي لمخطاب مييكمة مركزية مفاىيـ

La morphologie والتوطيف La localisation ، والحركة 
La movement المفاىيـ ىذه مف واحدة كؿ تحت وتندرج 

. القيـ مف عددا بدورىا تحمؿ صفة وكؿ الصفات، مف مجموعة
 المكونات ومتكاممة متراتبة وصؼ شبكة الكؿ ىذا مف وتتشكؿ
 .الوصؼ موضوع الجغرافي الكياف خصائص إبراز مف تمكف
 مف مكوف مسار عبر الجغرافية الكيانات وصؼ يتـ     

 تركيبية، والثانية تحميمية األولى: ومتكاممتيف متتابعتيف مرحمتيف
 بإصدار التركيبية المرحمة إلى التحميمية المرحمة مف االنتقاؿ ويتـ
 والنوعي الكمي التقييـ ضوء في االنتقاء ىذا ويتـ انتقائي، حكـ

 .لمتفسير امكانيات مف توفره ما مع عالقة وفي لمعناصر
 نقال ليست الجغرافي الوصؼ عممية أف سبؽ مما يستخمص     

 القياـ يقتضي فكري ميكانيـز ىي ما بقدر لمكيانات فوتوغرافيا
 العمود تمثؿ اشكالية ضوء في العقمية العمميات مف بمجموعة
 توظيفيا ليتـ معالجة بيانات تقديـ بيدؼ وذلؾ لمدراسة، الفقري

 .الموالية التفسير عممية في
 الجغرافي التفسير عممية
 شيدت عشر، التاسع القرف مف الثاني النصؼ حموؿ مع     

 ميمة الظواىر وصؼ إلى تضيؼ جعميا نوعيا تحوال الجغرافيا
 وجو ذاتو، الوصؼ إف بؿ تفسيرىا إلى السعي في تتمثؿ جديدة
 النزعة وبيذه. التفسير خدمة وىو أال أساسيا، أصبح ىدؼ إلى

 وتعززت تطورىا في الحاسمة المرحمة الجغرافيا اجتازت السببية
 .كعمـ ومشروعيتيا مكانتيا
 تتجمى فكرية عممية: "بأنو الجغرافي التفسير زكور يعرؼ     
 عمميتي مع بتنسيؽ – تتـ حيث وتركيب، تحميؿ مف سياؽ عبر

 األرضي بالمجاؿ مرتبطة منبيات معالجة – والتعميـ الوصؼ
 والتوطينية المرفموجية بجوانبو جغرافي كياف أسباب إبراز بيدؼ

  [18]".والحركية
 :أف التعريؼ ىذا مف يستخمص
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 عممية – الوصؼ شأف ذلؾ في شأنو – الجغرافي التفسير - أ
 مظاىر مف مظير عف ويعبر العقؿ بواسطتيا يدرؾ فكرية

 الجغرافية. المعرفة
 مجاؿ منبيات معالجة في يتمثؿ التفسير عممية موضوع - ب

 جغرافي. كياف أسباب إبراز بيدؼ أرضي
 فييا تتـ تحميمية بمرحمة المرور تقتضي التفسير منيجية -ج

 تخصص تركيبية وبمرحمة والمفِسر، المفَسر الكيانيف مقارنة
 الكيانيف. ىذيف بيف التفسيرية العالقات الستخراج

 الوصؼ عمميتي مع ترتبط بؿ لذاتيا، تقدـ ال التفسير عممية -د
 تناغـ في معيما وتتمفصؿ ليا الالحقة والتعميـ ليا السابقة
 .تاميف وانسجاـ

 الجغرافي لمتفسير فكري نيج عف البحث ىاجس خضـ وفي
 العالقات، اكتشاؼ إلى تستند مقاربة[ 0( ]0991) زكور اقترح
 التفسير، إلى ليصؿ الوصؼ مف فيو العمؿ ينطمؽ مسمسؿ عبر
 :ىي( أزمنة) عمميات ثالث يضـ سياؽ في وذلؾ

 وتقتضي ، Observation analytiqueتحميمية مالحظة - أ
 ينبغي عالقات بينيا تربط والتي ما، وضعية عناصر وصؼ

 تحديدىا.
 تعد Détection de corrélations: اإلرتباطات كشؼ - ب
 العناصر مقارنة وتقتضي التفسيري، السياؽ صمب العممية ىذه

 إطار إلى استنادا وذلؾ والمتأثرة، المؤثرة بيف فييا لمتمييز
 مرجعي.

 Recherche de rapport de سببية عالقات عف البحث -ج

causalité، بناء الظاىرة أسباب تحديد يتـ العممية ىذه في 
 .التفسير سياؽ مف والثانية األولى المرحمتيف خالصات عمى
: مرحمتيف في التفسيري النشاط يتـ الوصؼ، شأف ذلؾ في شأنو
 اإلشكالية بطبيعة ارتباط في وذلؾ تركيبية، وأخرى تحميمية مرحمة

 ألف صالح لموصؼ، سمفا المقدـ التصميـ فاف لذا. المدروسة
 .التفسير في أيضا يستخدـ
 الجغرافيا في التعميـ عممية
  ننتج فكرية عممية" بأنو الجغرافيا في التعميـ زكور يعرؼ

 فيي. أخرى تجريدية اقتراحات أو مبادئ تصنيفات، بواسطتيا
 إلى ويصؿ الفردية الحاالت ليتجاوز التفكير فييا يعمو مرحمة

 ].0" ]العالمية
 ألنيا لمجغرافي بالنسبة أساسية مسألة التعميمات وضع يعد

 الخاص بيف الجدلية وتحرؾ الجغرافيا، وحدة بتمتيف تسمح
 .المعرفي الحقؿ ليذا العممي الطابع كمو بذلؾ فتقوي والعاـ،
: ىما كبيريف نوعيف بيف الجغرافي التعميـ في التمييز يتـ     
 يرتبط ،Généralisation conceptuelle مفيومي تعميـ
 الخصائص ذات المنبيات مف كمجموعة مفيـو بتحديد

 وتعميـ. ويطورىا الوصؼ وظيفة يخدـ تعميـ وىو المشتركة،
 عتاد بناء إلى يرمي ،Généralisation explicative تفسيري
 النوع وىذا. التفسيرية المقاربات تجييز بيدؼ استعمالو أو نظري
 عمى سواء الجغرافي، الخطاب يييكؿ الذي ىو التعميـ مف

 .النظريات مستوى عمى أـ المبادئ مستوى
 وضع ضرورة الجغرافي لمتعميـ الديداكتيكية األجرأة فرضت
 المرجعي النموذج صاحب اقترحو العممية ليذه منيجي أساس
 :متكاممة خطوات أربع مف مكونا

 الدراسة ميداف تحديد تقتضي استكشافية أولى خطوة -
 المتصمة الفرضيات بعض بوضع تنتيي بو، واالستئناس
 المدروسة. بالظاىرة

 التسمح وتقتضي المفيومي، التعميـ عمى تركز ثانية خطوة -
 الجغرافيا مياديف بمختمؼ الخاصة المفاىيـ مف عدد بمعرفة

 المدروسة الظواىر خصائص مع صفاتيا مطابقة مدى لتمحيص
 الخريطة. في
 وتقتضي. المبادئ مستوى في التعميـ عمى تركز ثالثة خطوة -

 الجغرافيا. مياديف بمختمؼ الخاصة المبادئ مف بعتاد التسمح
 النظري لمعتاد تقويمية حصيمة وضع عمى تركز رابعة خطوة -

 البحث، مكتسبات تمخيص فييا يتـ تركيبية مرحمة إنيا. المطبؽ
 أـ سميمة تطبيقيا تـ التي النظرية كانت إذا ما مف فنتحقؽ

  [1].ال
  والتعميـ، والتفسير الوصؼ عمميات أف سبؽ مما يتبيف     
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 عمميات وىي. الجغرافيا منيج في مركزية فكرية حمقات تشكؿ
 ما وىذا جغرافية دراسة أية مسار في مراحميا وتتداخؿ تتقاطع
 مف وغيره االعتبار ليذا. ووحدتيا الجغرافيا تماسؾ يؤكد

 النواة الجغرافي المنيج مف جعمنا الذكر، السابقة االعتبارات
دراؾ الخريطة فيـ لمرحمة لمقترحنا الصمبة  المتضمنة الرسائؿ وا 
 كياف،) موضوع عف تعبيرا تمثؿ الرسائؿ ىذه مادامت فييا،
 .جغرافيا إال يكوف أف يمكف ال( ظاىرة
 الخريطة قراءة ألغوريتـ مقترح عرض
 بسطيا تـ التي النظرية والمرتكزات لممرجعيات استنادا     
 في تعمميا وعقمنة الخريطة قراءة وخطوات مراحؿ ولضبط سمفا،

 المنيجي مقترحنا في اعتمدنا الثانوي، التعميـ مستويات مختمؼ
 مف مجموعة" بأنو النموذج ىذا ويعرؼ. األلغوريتـ نموذج

 إلى التوصؿ ألجؿ منطقي ترتيب حسب المنظمة العمميات
 متتابعة قرارات شكؿ في العمميات ىذه وتكوف. معينة نتيجة

 تحقيؽ إلى منطقية بكيفية تقود متناسقة ومقاطع ومتسمسمة
 " [19].معينة أىداؼ
 :ىي خصائص بثالث لممعالجة كنموذج األلغوريتـ يتسـ

 لبموغ ومرتبا موجيا العمميات مسار يكوف حيث: التخطيط - أ
 محددة. نتيجة

 في متكررا نمطيا حال يقدـ األلغوريتـ أف حيث: التعميـ - ب
 معينة. وضعية

 دائما يؤدي األلغوريتـ أف" ومعناىا Résultivité: النتائجية -ج
  [19]."اليدؼ في عنيا أعمف التي النتائج إلى

 تقدمو الذي القراءة ألغوريتـ تضميف عمى الدراسة عممت      
 يستجيب أف وعمى أعاله، التعريؼ في المحددة المواصفات

 وتصنيؼ انتقاء في حرصت كما. الذكر السابقة الثالثة لمشروط
 التعميـ تمميذ تستحضر أف عمى لو المكونة العمميات وترتيب
 التجربة ومحدود الجغرافيا، في مختص غير كمستيدؼ الثانوي

 مع تتعامؿ جعميا مما. الكارتوغرافية الوثائؽ قراءة في
 في سندىا شكمتا المتيف - والديداكتيكية السميولوجية المرجعيتيف

 اإلرغامات تراعي واضحة تعميمية منيجية باعتماد - بنائو
 باألسس ذلؾ في تضحي أف دوف بالمستيدفيف، المتعمقة

 وخصوصيتيما أصالتيما لمرجعيتيا تحفظ التي والمنطمقات
 .الشاممتيف

 مراحمو يبيف جدوؿ في المقترح األلغوريتـ عرض الدراسة ارتأت
 الفرعية وعممياتو الرئيسية خطواتو مختمؼ ويبرز الكبرى،
 :كالتالي

 1جدول 
 الكارتوغرافية الرسالة قراءة ألغوريتم

 العمميات الفرعية الخطوات المنهجية المراحل الكبرى
 الجغرافى الممثؿ في الخريطة مف خالؿ عنواف الخريطة أو شكؿ خمفيتياتحديد المجاؿ  - تـحديـد الـثـابت تـقـديم الخريطة

 تقديـ موضوع الرسالة اعتمادا عمى العنواف -
 أو المكونات( انطالقا مف المفتاحتحديد المكوف ) - تحديد المكونات

 أو عناصر كؿ مكوف مف المكونات( مف خالؿ المفتاح.جرد عناصر المكوف ) -
دراك  فهم وا 
 الخريطة

 :رصد معطيات الرسالة مف خالؿ - وصف الرسالة
 + انتقاء العناصر وفقا إلشكالية الدراسة.

 ترتيب العناصر بعد مقارنتيا في أفؽ يييئ لبناء لوحة الوصؼ.+ تصنيؼ و 
 تقديـ الرسالة بوصؼ مرفموجيا، توطيف وحركة كياناتيا في توجو يخدـ االشكالية -

 العوامؿ( المفسر ؤ تقديـ صفاتو) تحديد العامؿ - تـفسير الرسالــة
 بشكؿ يخدـ تفسير الرسالة.

 ثأثيرات.المفسر بيدؼ الكشؼ عف ارتباطات و مقارنة معطيات الرسالة المفسرة والعامؿ  -
 استخراج عالقات تفسيرية وتحديد األسباب. -

استخالص بعض 
 التعميمات.

 في الرسالة )تعميـ عمى مستوى المفاىيـ(. تطبيؽ معايير جاىزة عمى مفاىيـ معبر عنيا -
 تطبيؽ العامؿ التفسيري عمى حاالت أو مجاالت جغرافية أخرى )تعميـ عمى مستوى المبدأ التفسيري(. -
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 مصداقيتو يستمد الخريطة لقراءة المقترح األلغوريتـ كاف إذا     
 مفيـو عمى استناده مف الثانوي، التعميـ في بو العمؿ ومشروعية
 مرجعيتي عمى بنائو ارتكاز ومف الكارتوغرافية، القراءة وأساسيات

 لتجاوز طموحو ومف الجغرافيا، وديداكتيؾ البيانية السميولوجيا
 يتصؼ األلغوريتـ ىذا فإف المعتمدة، المقاربات بعض ثغرات

 ىذه وتتمثؿ. وتؤازرىا المصداقية ىذه تعضد أخرى بصفات
 : يمي ما في الصفات

 منسجـ بشكؿ وبنائيا الخريطة قراءة وخطوات لمراحؿ تكييفو -أ 
 القراءة ىذه يجعؿ مما الجغرافي المنيج عمميات مع ومتناغـ

 المتعمميف. قبؿ مف المنيج ىذا لتعمـ أداة بؿ سندا
 لألجرأة قابمة الوظيفة، واضحة عممياتو مف عممية كؿ كوف -ب
 مف تتنمى وتكوينيا فكريا ورشا تشكؿ محددة خطوات خالؿ مف

 وىي... والمقارنة والتركيب والتحميؿ المالحظة عمميات خاللو
 أساس - أخرى عمميات جانب إلى - تمثؿ فكرية عمميات
 وكمادة معرفي كحقؿ الجغرافيا لوجود المبررة االجتماعية المنفعة
 دراسية.

 مف يجعؿ متراصا بناء تشكؿ األلغوريتـ ىذا عمميات كوف -ج
 فيـ و إلدراؾ أمثؿ ومستندا بامتياز، جغرافية أداة الخريطة
 المتعمـ محيط عف البعيدة منيا خاصة الجغرافية المجاالت
 .ووسطو

 يساىـ أف المواصفات بيذه الخريطة لقراءة مقترح شأف مف إف
 ثقافة يكسبيـ وأف لممتعمميف، الفكري التكويف في نوعي بشكؿ
 تسعى لما النابض القمب يمثؿ ما وىذا. مجاليتيف وتربية

 .المدرسي الوسط في تحقيقو إلى الجغرافيا
 . التوصيات4

 لمقراء عممية كأداة المقترح لأللغوريتـ السمس االدماج يقتضي
 في الجغرافيا درس في بو العمؿ وترسيخ لمخريطة، ممنيجة
 :التالية بالمواصفات األخذ المدرسي، الوسط
 الثانوي بالتعميـ الجغرافيا لمادة المدرسية والكتب المنياج مراجعة

 :خالؿ مف 
 في الديداكتيكي لمعمؿ منيجية كأداة األلغوريتـ دمج -

  الرسمي الطابع واعطائو المادة بيذه الخاصة التربوية التوجييات

 كاختيار.
 ألجرأة عممية لخطط لممادة التربوية التوجييات كراسة تضميف -

 ونماذج. أمثمة إلى استنادا األلغوريتـ
 عمى استنادا الخريطة بقراءة خاصة تعميمية وحدة إقرار -

 الثالثة بالمستويات الدراسية المقررات في المقترح األلغوريتـ
 الثانوي. لمتعميـ

 في الخريطة بقراءة العالقة ذات التطبيقية األنشطة توسيع -
 الصفية. الممارسات وفي لمجغرافيا المدرسية الكتب
 الكتب وبيف التربوية التوجييات بيف والتناغـ االنسجاـ اعتماد

 .الصفية الممارسات عمى ايجابا يؤثر بما المدرسية
 الكارتوغرافي التعبير واشكاالت قضايا في العممي البحث تطوير

 :خالؿ مف وذلؾ المدرسي الوسط في
 عمـو بكمية الجغرافيا ديداكتيؾ في الباحثيف اىتمامات توسيع -

 بناء واشكاالت قضايا لتطاؿ المدرسيف تكويف بمراكز و التربية
 المدرسي. الوسط في وقراءتيا الخرائط

 الجيوية األكاديميات بتشجيع التجريبي الميداني البحث دعـ -
 الممارسات واقع تقويـ عمى التربوية لمفرؽ والتكويف لمتربية
 ومجزوءات وحدات انتاج وعمى الخرائط، قراءة في الصفية
 الموضوع. في نموذجية تدريسية

 بيف العممي البحث منتجات لتبادؿ وشبكات منتديات خمؽ -
 الجغرافيا مدرسي وبيف وبينيـ جية، مف الموضوع في الباحثيف
 .ثانية جية مف الثانوي بالتعميـ
 :خالؿ مف وذلؾ المدرسيف، لتكويف االىتماـ مف المزيد إيالء

 الجغرافيا مدرسي تكويف عدة في المدرسيف تكويف عدة إقرار -
 ذوي لمكونيف تدريسيا واسناد التكويف، بمراكز التدريب أثناء

 المجاؿ. في واالختصاص الخبرة الكفاءة
 والمقاءات لمندوات التربوية والمراقبة التأطير ىيأة تكثيؼ -

 لفائدة لمخرائط الممنيجة القراء مجاؿ في التجريبية والدروس
 المبتدئيف. منيـ خاصة الجغرافيا، مدرسي

 واالنتاجات الخبرات وتبادؿ والتقاسـ لالتصاؿ شبكات خمؽ -
 المادة تدريس منيجيات تيـ قضايا في الجغرافيا مدرسي بيف

 .التحديد وجو عمى منيا الخرائط وقراءة
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USE OF THE MAPS IN TEACHING 

GEOGRAPHY AT SECONDARY 

SCHOOL: HIGHLIGHTING THE 

EDUCATIONAL VALUES AND THE 

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR 

A SYSTEMATIC READING 

MOHAMED JEBOURI 

A tutor at the regional center of the professions of education and 

training. 

Meknes, Morocco 

Abstract _ This study aims to build a methodological tool as an algorithm, to be used for 

reading maps in a geography lesson in secondary school. 

     The study is based on a theoretical framework derived from the combination of results 

of many researches in the fields of graphic semiotics and epistemology, especially in 

conjunction with geography approach. It is also based on the analytical approach to 

highlighting the educational and formative value of reading maps skill. The set of 

methodological steps and sequential operations adopted has led to the construction of an 

algorithm useful for reading the maps. To facilitate the integration of this tool in teaching 

geography in Morocco, the study recommend revision of curricula, integration of a 

cartographic expression module in the teacher training corpus and development of 

research in the field of didactics of geography. 

Keywords: reading maps, geography lesson, secondary school. 

 

 

 

 


