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Abstract
The study aimed at revealing the relationship between the geographical culture and the
representative modes (visual, auditory, sensory) among the first year students in King Saud
University. The researcher resorted to descriptive analytical methodology. The research
community may be about( 10,000) students. The study sample was (563 ) students randomly
selected. To achieve the objective of the study and the results of the study, the researchers
used arithmetical averages and standard deviations to answer the level of the geographic
culture and the dominant representation of students, Pearson correlation coefficient, T-test
and one way ANOVA analysis to answer the relationship between the geographic culture and
representative modes, The questionnaire was analyzed using the SPSS program,The results of
the study showed that the level of geographic culture is high among students in favor of
males. The results showed that the visual pattern is the predominant among students for
females, followed by the audio pattern in favor of males and finally the sensory pattern for
females. The results also showed a moderate correlation between the geographic culture
andth And representative relationships about (0.61).
Keywords: geographic culture, visual style, auditory style, sensory style.
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السلخص
ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ العبلقة بضغ الثقافة الجغخافضة واألنساط التسثضمضة
(البرخي ،الدسعي ،الحدي) لجى شمبة الدشة األولى السذتخكة بجامعة السمظ سعػد ،ولجأ
الباحثان لمسشيج الػصفي التحمضمي ،وألغخاض الجراسة قام الباحثان ببشاء استبانة بعج التأكج مغ
صجقيا وثباتيا ،مكػنة مغ(ٓٗ) فقخة مػزعة عمى أربعة محاور :الثقافة الجغخافضة واألنساط
التسثضمضة ،وتكػن مجتسع البحث ما يقارب (ٓٓٓ )ٔٓ.شالبا وشالبة،وبمغت عضشة الجراسة (ٖ)٘ٙ
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شالبا وشالبة،تع اختضارىع بصخيقة عذػائضة ،لتحقضق ىجف الجراسة وبضان نتائجيا اعتسج الباحثان
الستػسصات الحدابضة واالنحخافات السعضارية لئلجابة عغ مدتػى الثقافة الجغخافضة والشسط التسثضمي
الدائج بضغ الصمبة ،ومعامل ارتباط بضخسػن( )Pearsonوكحلظ ( )T-testوتحمضل التبايغ
األحادي(  ) One Way ANOVAلئلجابة عغ العبلقة بضغ الثقافة الجغخافضة واألنساط التسثضمضة،
وقج أضيخت نتائج الجراسة ّأنسدتػى الثقافة الجغخافضة مختفع لجى الصمبة وبضشت الستػسصات أكبخ
أن الشسط البرخي ىػ الدائج بضغ الصمبة لرالح
عشج الحكػر مشيا عشج اإلناث ،كسا ّبضشت الشتائج ّ
اإلناث ،ويمضو الشسط الدسعي لرالح الحكػر ،وأخض اخ الشسط الحدي لرالح اإلناث ،وأضيخت أيزا
الشتائج وجػد عبلقة ارتباشضة شخدية متػسصة بضغ الثقافة الجغخافضة واألنساط التسثضمضة وبمغت
(.)0.61
الكمسات السفتاحضة :الثقافة الجغ اخفضة ،الشسط البرخي ،الشسط الدسعي ،الشسط الحدي.

السقدمة
تعسل السؤسدات التخبػية والتعمضسة باختبلف مخاحميا وأنػاعيا عمى بشاء السػاشغ القادر
عمى التعامل مع الستغضخات السحمضة والعالسضة وتشسضة جػانب شخرضتو السختمفة ،لحلظ تدتخجم
العجيج مغ االستخاتضجضات واألسالضب التجريدضة التي تتشاسب مع مخحمة نسػ الستعمع وتخاعي الفخوق
الفخدية بضشيع.
كسا يعج بشاء السػاشغ القادر عمى التعامل مع الستغضخات السحمضة والعالسضة وتشسضة جػانب
شخرضتو السختمفة مغ األىجاف الخئضدة التي تعسل السؤسدات التخبػية والتعمضسة باختبلف
مخاحميا وأنػاعيا عمى تحقضقيا ،لحلظ تدتخجم العجيج مغ االستخاتضجضات واألسالضب التجريدضة التي
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تتشاسب مع مخحمة نسػ الستعمع وتخاعي الفخوق الفخدية  ،كسا تعسل السؤسدات التخبػية عمى
إكداب الستعمع القجر الكافي مغ الثقافة التي يدتصضع بػاسصتيا التعامل مع تمظ الستغضخات،
وكحلظ تعسل تمظ السؤسدات تعجيل سمػك الفخد بسا يتشاسب مع ثقافة السجتسع الحي يعضر فضو
وعمى اختبلف أنساشيع  ،وقج أثبتت الجراسات اختبلف األنساط الذخرضة ألفخاد السجتسع ،فضحكخ
السعاضضجي(ٕٔٔٓ  ) ٔ٘ٛ:أن األنطسة التسثضمضة الثبلثة تػجج عشج كل شخز ولضدت متداوية
فمكل فخد شخيقتو الخاصة في تذكضل السذيج الجاخمي في ذىشو ،وال بج مغ إيجاد صضغة عمسضة
معضشة يتختب عمضيا جسع ىحه األنساط إذ تتجسع لجى الفخد في إدراكو ألي مػقف يػاجيو في
حضاتو لضبقى التػازن.
كسا تعج الثقافة الجغخافضة مغ أبخز العػامل التي تحجد الشسط التسثضمي لمفخد ،وذلظ لسا ليا
مغ تأث ضخ عمى شخرضة الفخد وحالتو السداجضة ،وخاصة فضسا يتعمق بصخيقة معضذة الفخد وضخوف
البضئة السحضصة مغ حضث السشاخ والتزاريذ والغصاء الشباتي والحضػاني ومجى تفاعل اإلندان مع
ىحه الطخوف وىػ ما يعخف بالجغخافضا الصبضعضة ،كسا تتأثخ شخرضة الفخد بسا فضيا مغ أنساط
تسثضمضة بالجغخافضا البذخية مغ حضث السػارد الصبضعضة الستاحة واألعسال التي يقػم بيا (صشاعة –
تجارة – زراعة  -صضج) ،وتػزيع الدكان والعبلقات فضسا بضغ الدكان ،وعبلقتو بالعالع الخارجي
ومجى استخجامو لمتكشػلػجضا ،حضث أوضح شالد ىضاتػل( )Charles A. Heatwole,2017أن
تشػع الصبضعة الجغخافضة واألنذصة البذخية وتفاعل اإلندان معيا لو تأثضخ عمى التشػع الثقافي
واختبلف سمػكضات وأنساط الفخد مغ مجتسع آلخخ.
وبحلظ نجج أن الثقافة الجغخافضة ليا دور كبضخ في حضاة اإلندان ونسط معضذتو وتعاممو
مع اآلخخيغ .
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مذكلة الدراسة
تعج مخحمة التخمضد مغ أىع السخاحل التي يحتاجيا الستعمع مغ أجل بشاء صػر السفاىضع البضئضة
وتسثميا عقمضا ،وكمسا زادت ىحه الرػر الحىشضة لمبضئضة في عقل الستعمع وتسثميا بصخيقة صحضحة
كانت قجرتو أكبخ عمى التعامل مع البضئة ومكػناتيا وعشاصخىا السختمفة .تعج عسمضة التسثضل
الجاخمي عسمضة عقمضة معقجة تحتاج إلى قجرات كبضخة وتشاسق كبضخ بضغ حػاس الستعمع وبضئتو وعقمو
فيي عسمضة تشقل مغ خبلليا العشاصخ الجغخافضة إلى عقل الستعمع مغ خبلل الحػاس التي تعج
بػابة لجخػل السعمػمات إلى العقل.اإلندان بحاجة إلى حػاسو لكي يتعمع ،وحاجة واعتساد الستعمع
عمى ىحه الحػاس يتبايغ بتبايغ وشبضعة األنساط التسثضمضة لجيو ،فسغ الستعمسضغ مغ يعتسج بذكل
أكبخ عمى حاسة البرخ ،ومشيع مغ يعتسج بذكل أكبخ عمى حاسة الدسع ومشيع مغ يعتسج بذكل
أكثخ عمى حاسة المسذ والحذ.
ويسكغ تحجيج ىحه السذكمة بالدؤال التالي:ما عبلقة الثقافة الجغخافضة باألنساط التسثضمضة لجى
شمبة الدشة األولى السذتخكة في جامعة السمظ سعػد؟
ومن الدؤال العام للدراسة يدعى الباحثان لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ٔ .ما مدتػى الثقافة الجغخافضة لجى شمبة الدشة األولى السذتخكة في جامعة السمكدعػد؟
ٕ .مااا ال اشسط التسثضمااي (برااخي ،سااسعي ،حدااي) الدااائج بااضغ الصمبااة فااي الدااشة األولااى السذااتخكة فااي
جامعة السمظ سعػد؟
ٖ .ىاال يػجااج عبلقااة بااضغ الثقافااة الجغخافضااة األنساااط التسثضمضااة لااجى شمبااة الدااشة األولااى السذااتخكة فااي
جامعة السمظ سعػد؟
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ٗ .ىل تختمف العبلقة بضغ الثقافة الجغخافضة واألنساط التسثضمضة لاجى شمباة الداشة األولاى السذاتخكة فاي
جامعااة السم ااظ سااعػد ب اااختبلف الستغض اخات التالض ااة :الجااشذ (ذكخ/أنث ااى) ،الجشدااضة (س ااعػدي/غضخ
سعػدي) ،مكان اإلقامة (بضئة ريفضة /بضئة صحخاوية /بضئة حزخية).

أهسية الدراسة
تااأتي أىسضااة الج ارسااة مااغ السػضااػع الااحي تشاولتااو وىااػ :عبلقااة الثقافااة الجغخافضااة باألنساااط
التسثضمضااة لااجى شمبااة الدااشة األولااى السذااتخكة فااي جامعااة السمااظ سااعػد ،وىااػ مااغ السػاضااضع اليامااة
لتعمقو بعامل ىام مغ عػامل التعمع ،لحا تتسثل أىسضة الجراسة في جانبضغ اثشضغ ىسا:
أوال :الجانب الشظري :ويتسثل في بضان السفاىضع الستعمقة بالثقافة الجغخافضة واألنساط التسثضمة.
ثانياااا :الجاناااب التطبيقااا  :ويتسثاال فااي الكذااف السض ااجاني لمتعااخف إلااى مدااتػى الثقافااة الجغخافض ااة،
والشسط التسثضمي الدائج لجى الصمبة والعبلقة بضشيسا.
مغ الستػقع أن يدتفضج مغ نتائج ىحه الجراسة كل ماغ :الصمباة وذلاظ ماغ خابلل تعاخفيع عماى الاشسط
التسثضماي الدااائج ومدااتػى ثقااافتيع الجغخافضااة؛ وذلااظ يدااعجىع فااي التعااخف عمااى ذاتيااع وقااجراتيع مسااا
يعدز قجراتيع عمى التعمع الفعال ،ويتػقع أن تدتفضج إدارة التعمضع فاي عساادة الداشة األولاى السذاتخكة
ف ااي جامع ااة السم ااظ س ااعػد م ااغ خ اابلل تعا اخيفيع عم ااى العػام اال اليام ااة الس ااؤثخة عم ااى تعم ااع الصمب ااة،
والقااائسضغ عمااى إعااجاد مقااخرات الدااشة األولااى السذااتخكة فااي تصااػيخ السقااخرات الج ارسااضة بسااا يتشاسااب
والثقافة الجغخافضة لمسجتسع.

أهداف الدراسة
تدعى الجراسة إلى تحقضق األىجاف اآلتضة:
ٔ.

التعخف إلصسدتػى الثقافة الجغخافضة لجى شمبة الدشة األولى السذتخكة في جامعة السمظ سعػد.
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ٕ.

التعاااخف عمص ا االشسط التسثضما ااي (برا ااخي ،سا ااسعي ،حدا ااي) الدا ااائج با ااضغ الصمبا ااة فا ااي الدا ااشة األولا ااى
السذتخكة في جامعة السمظ سعػد.

ٖ.

الكذف عغ العبلقة بضغ الثقافة الجغخافضة واألنساط التسثضمضاة (براخي ،ساسعي ،حداي) لاجى شمباة
الدشة األولى السذتخكة في جامعة السمظ سعػد.

ٗ.

الكذااف عااغ العبلقااة بااضغ الثقافااة الجغخافضااة واألنساااط التسثضمضااة لااجى شمبااة الدااشة األولااى السذااتخكة
في جامعة السمظ سعػد باختبلف الستغضخات التالضة :الجشذ (ذكخ/أنثاى) ،الجشداضة (ساعػدي/غضخ
سعػدي) ،مكان اإلقامة (بضئة ريفضة /بضئة صحخاوية /بضئة حزخية).

فرضيات الدراسة
الفاارا األول:ال يػجااج عبلقااة ذات داللااة إحرااائضة عشااج مدااتػى الجاللااة ( )a=0.05بااضغ الثقافااة
الجغخافض ااة واألنس اااط التسثضمض ااة (بر ااخي ،س ااسعي ،حد ااي) ل ااجى شمب ااة الد ااشة األول ااى السذ ااتخكة ف ااي
جامعة السمظ سعػد.
الفاارا الثااان :ال يػجااج عبلقااة ذات داللااة إحرااائضة عشااج مدااتػى الجاللااة ( )a=0.05بااضغ الثقافااة
الجغخافض ااة واألنس اااط التسثضمض ااة (بر ااخي ،س ااسعي ،حد ااي) ل ااجى شمب ااة الد ااشة األول ااى السذ ااتخكة ف ااي
جامعة السمظ سعػد تعدى لستغضخ الجشذ (ذكخ/أنثى).
الفاارا الثالا :ال يػجااج عبلقااة ذات داللااة إحرااائضة عشااج مدااتػى الجاللااة ( )a=0.05بااضغ الثقافااة
الجغخافضة واألنساط التسثضمضة(برخي ،سسعي ،حدي) لجى شمباة الداشة األولاى السذاتخكة فاي جامعاة
السمظ سعػد تعدى لستغضخ الجشدضة (سعػدي/غضخ سعػدي).
الفاارا الرابا  :ال يػجاج عبلقااة ذات داللااة إحراائضة عشااج مدااتػى الجاللاة ( )a=0.05بااضغ الثقافااة
الجغخافض ااة واألنس اااط التسثضمض ااة (بر ااخي ،س ااسعي ،حد ااي) ل ااجى شمب ااة الد ااشة األول ااى السذ ااتخكة ف ااي
جامعة السمظ سعػد تعدى لستغضخ مكان اإلقامة (بضئة ريفضة /بضئة صحخاوية /بضئة حزخية).
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حدود الدراسة
حدود مكانية :شبقت ىاحه الج ارساة فاي عساادة الداشة األولاى السذاتخكة فاي جامعاة السماظ ساعػد فاي
الدعػدية  /الخياض.
حدود زمانية :شبقت ىحه الجراسة في الفرل الجراسي الثاني لعام( ٕٓٔٚم).
حاادود بذاار ة :شبقاات ىااحه الج ارسااة عمااى شمبااة الدااشة األولااى السذااتخكة فااي جامعااة السمااظ سااعػد،
وعجدىع ما يقارب (ٓٓٓ )ٔٓ,شالبا وشالبة ،تتخاوح أعسارىع بضغ  ٜٔ -ٔٛسشة.
حاادود مهضااهعية :تشاولاات الج ارسااة الثقافااة الجغخافضااة وعبلقتياباألنساااط التسثضمضااة لااجى شمبااة الدااشة
األولى السذتخكة في جامعة السمظ سعػد .وقج تسثمت ىحه األنساط(:برخي ،سسعي ،حدي)

مرطلحات الدراسة
الثقافاة الجررافيااا اجرا:يااا :ىااي الجرجاة الكمضااة التاي يحراال عمضيااا الصالاب مااغ خابلل إجابتااو عمااى
فقخات السقضاس السدتخجم في الجراسة الحالضة.
األنساط التسثيلياة اجرا:ياا :ىاي الجرجاة الكمضاة التاي يحرال عمضياا الصالاب ماغ خابلل إجابتاو عماى
فقخات السقضاس السدتخجم في الجراسة الحالضة.
طاااال الداااشة األولاااى السذاااتر ة:جسض ااع الص اابلب والصالب ااات السقب ااػلضغ ف ااي عس ااادة الد ااشة األول ااى
السذتخكة في جامعة السمظ سعػد لمعام الجراسي (ٕٓٔٚ /ٕٓٔٙم)

الثقافة الجررافية واأل نساط التسثيلية
الثقافة الجررافية
يع ااج االىتس ااام بالثقاف ااة والثقاف ااة الجغخافض ااة عم ااى وج ااو الخر ااػ

م ااغ أى ااع األى ااجاف الت ااي

تدعى السؤسدات التعمضسضة لتشسضتيا لجى الصمباة فاي مختماف الس اخحال التعمضسضاة؛ وذلاظ لساا لياا ماغ
| P a g e 124

أىسضااة فااي بشاااء الس اػاشغ القااادر عمااى التعاماال مااع متغض اخات العرااخ ،والقااجرة عمااى تفدااضخ أسااباب
التغضاخات الصبضعضااة والدضاسااضة واالجتساعضااة واالقترااادية تفدااض حاخ عمسض احا صااحضححا ومػضااػعضحا مدااتشجا
فااي ذلااظ عمااى مااا يسمكااو مااغ ثقافااة جغخافضااة ،ومااع ذلااظ نجااج ت اخجااع فااي الثقافااة الجغخافضااة ل ااجى
الصبلب ،حضث أوضحت د ارساة اولجاا كاشاضشا) )Olga A. Kachina, 2012, 19-24أن عاجم
معخفة الصبلب بالثقافة الجغخافضة تُعجواحجة مغ السؤشخات الجالة عمى تخاجع التعمضع األمخيكي.
وتعااخف الثقافااة الجغخافضااة(Culture

 )Geographicalعمااى أنيااا"

قاعجةعخيز ااةمغ

السعارف والسيارات واالتجاىات والقاضع التاي تترال بعماع الجغخافضا،ومايتختاب عماى ذلاظ ماغ اإلدراك
الكامل لصبضعة عماع الجغخافضاا وأىجافاو وتصبضقاتاو فاي الحضااة ،وإدراكالعبلقاة باضغ الجغخافضاا وتصبضقاتياا
والسجتسع،إلعااجاد أف اخاد قااادريغ عمااى مػاجيااة القزااايا والسذااكبلت السعاص اخة برااػرة مشصقضااة تتدااع
بالػعي( .عسخ.)ٔٗٛ :ٕٖٓٔ ،
وبضشسا الثقافة( )Cultureلغة تعشي "أقام السعػج مشو وساػاه ،ولئلنداان أدباو وىحباو وعمساو،
وكحلظ العمػم والسعارف والفشػن التاي ُيصماب الحاحق فضياا"(السعجع الػساضط .)ٜٛ :ٕٓٓٗ ،وتع ّاخف
الثقافة اكاديسضحا عماى أنياا " الطاػاىخ الخارجضاة لمقاضع وقػاعاج الدامػك السذاتخكة باضغ الشااس ،وتتجداج
ف ااي القػاع ااج والما اػائح ،وأنس اااط الد اامػك والتد اايضبلت السادي ااة ،والت ااي تتك ااػن أساسا ااح م ااغ التػقع ااات
األكاديسضاة ،والسعشػياات األكاديسضاة واألخبلقضاات األكاديسضاة والبضئاات األكاديسضاة" (ٔShen, Xi ٙ
تعااخف الثقافااة عمااى أنيااا" :ذلااظ
 .)& Tian, Xianghong,2012.وفااي العمااػم االجتساعضااة ّ
الشدا ااضج الكما ااي السعقاااج ماااغ األفكاااار والسعتقاااجات والعاااادات واالتجاىاااات والقا ااضع واألسا ااالضب،و ّعخفيا
تااايمػر :بأنيااا الكاال السخكااب الااحي يذااتسل عمااى السعخفااة ،والسعتقااجات ،األخاابلق ،الفشااػن ،القااانػن،
التقالض ااج ،اإلمكان ااات ،والع ااادات التا اي يكتد اابيا اإلند ااان كعز ااػ ف ااي السجتس ااع" (الجيػي ااة:ٕٜٓٓ ،
.)ٖٛ
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مسااا ساابق نااجرك العبلقااة بااضغ الثقافااة الجغخافضااة والثقافااة بػجي ااح عااام ،وأن الثقافااة الجغخافضااة
الجادء الاخئضذ ماغ ىااحه الثقافاة العاماة ندااتصضع تفداضخ الدابب وراء االىتساام بيااحا الشاػع ماغ الثقافااة،
حضااث يخجااع االىتسااام بالثقافااة الجغخافضااة لسااا ليااا مااغ أىسضااة؛ حضااث أنيااا تداااعج الذااباب عمااى شااق
شاخيقيع لفيااع العااالع مااغ خاابلل تدويااجىع باابعس األدوات لضراابحػا متعمسااضغ مااجى الحضاااة ،كسااا تعااج
الثقافة الجغخافضة وسضمة مسضدة لسعخفة العالع ).(MacLeod, Douglas G., 2014
وبالتاا ااالي تعاا ااج الثقافاا ااة الجغخافضاا ااة أيزاا ااا جاا اادء ماا ااغ عماا ااع الجغخافضاا ااا الاا ااحي يعخفيجضمضا ا اات
ب اخناجون )(Gillette, Brandon,2015, 6بأناو":ذلاظ الحقال الاحي يياجف إلصفياع الشااس واألمااكغ
وتفاعبلتيع مع البضئة،وأيزا دراسة التػزيعات السكانضة وتفدضخ ما تعشضو".
وقاج أوضاحت د ارساةجػربانضػف فبلديسضاخ ) (Gorbanyov, Vladimir A. ,2016أناو
فااي العقااػد األخضا اخة تبااضغ أن الجغخافضااا تػس ااعت كثض ا حاخ ،وأنيااا فق ااجت ىااجفيا مااغ الج ارس ااة ،ولااع يك ااغ
واضحاح ما يقػم بو العمع الجغخافي ،ونتضجة لحلظ أصبحمجىاألفخادمداتػى ماشخفس لمغاياة ماغ الثقافاة
الجغخافضة والتعمضع الجغخافي.
يعتبخ عماع الجغخافضاا عماع ديشاامضكي متصاػر غضاخ ثابات نتضجاة عػامال التعخياة والفضزاانات
واألعاصضخ والدالزل والبخاكضغ ،وحخائق الغابات ،والجفاف ،إضافةإلى ماا يفعماو اإلنداان فاي البضئاة،
فجسضااع ىااحه العػاماال تعساال عمااى تغضضااخ سااصح األرض مااغ وقاات آلخااخ ،وكااحلظ تعااج الجغخافضااا عمااع
تخكضب ا ااي ،في ا ااي تجس ا ااع مادتي ا ااا م ا ااغ عم ا ااػم ش ا ااتي كاالقتر ا اااد ،واالجتس ا اااع ،والدضاس ا ااضة ،والفم ا ااظ،
والجضػلػجضا ااا ،والفضديا اااء ،والتخبضا ااة ،والد ارعا ااة ،والتاريخ،واألنثخوبػلػجضا ااا وغضخىا ااا ،لا ااحلظ يعتبا ااخ عما ااع
الجغخافض ااا ع ااخوس العم ااػم (science

of

،)Brideكس ااا ول ااو ع ااجة فخوع:كالجغخافض ااة السشاخض ااة،
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الجغخافضااة الدااضاحة،جغخافضة البحااار والسحضصات،جغخافضااة األجشاااس ،والجغخافضااا البذ اخية ،والجغخافضااا
االقترادية(خزخ.)ٖٗ :ٕٓٓٙ ،
وقج أىتع السعشضػن بالتخبضة الجغخافضة والثقافة الجغخافضة كسا أقختاو ناجوة الجغخافضاا فاي التعماضع
الع ااام ب ااالسجمذ األعم ااى لمثقاف ااة م ااغ التأكض ااج عم ااى أىسض ااة نذ ااخ الثقاف ااة الجغخافض ااة ،ل ااضذ فق ااط ب ااضغ
الصبلب والسعمسضغ ،وإنسا بضغ قصاعات السجتسع السختمفاة ،وضاخورة العسال عماى الحاج ماغ مخااشخ
غض اااب الثقاف ااة الجغخافض ااة ،التا اي تعتب ااخ أح ااج السكػن ااات اليام ااة ف ااي ثقاف ااة السا اػاشغ السمت اادم والسش ااتج
والستػجااو دائس احا لخجمااة قزااايا وششااو (إدريااذ.)ٕٓٓٛ،خاصااة وأن عمااع الجغخافضااا ُيعااج مااغ العمااػم
األساس ااضة الت ااي ُيعتس ااج عمضي ااا ف ااي تك ااػيغ فك ااخ وشخر ااضة ونسصالفخدوس اامػكضاتو وقضس ااو،وتبحث ف ااي
العبلقة بضشالفخد والسكان بكال ماا تحتػياو ماغ ماػارد شبضعضاة وماا يتختاب عماى ىاحه العبلقاة ماغ تحجياج
شخرضة السكان ،وما يتختب عمى ىحه العبلقة ماغ حداغ أو ساػء االساتخجام لمساػارد(د:ٕٕٓٓ ،
ٖٗ).
وبالتالي تعج الثقافة الجغخافضة ماغ العػامال السيساة التاي تدااعج عماى فيسالفخدلكال ماا ياجور
حػل ااو م ااغ تغضا اخات بذا اخية وشبضعض ااة واقتر ااادية واجتساعض ااة وفضديائض ااة ومشاخض ااة ،وبتحمض اال م ااا س اابق
تتزح أىسضة الثقافة الجغخافضة فضسا يأتي:
ادود الفااخد بسجسػعااة مااغ الحقااائق والسفاااىضع الجغخافضااة األساسااضة التااي تداايع فااي تكااػيغ شخرااضتو
ٔ .تا ّ
العمسض ااة والثقافض ااة ،وتد اااعجه عم ااى في ااع البضئ ااة بسختم ااف مطاىخى ااا الصبضعض ااة والبذا اخية واالجتساعض ااة
واالقترااادية ،وتداااعجىعمى فيااع الكااػن بأج ادئااو ،والشطخيااات التااي تفدااخ تكػيشااو ،واألفكااار العمسضااة
الر ااحضحة ح ااػل ش ااكل األرض وأبعادى ااا وعبلقتي ااا بالكػاك ااب األخ ااخى ،وتسكضشا او م ااغ في ااع الػاق ااع
الجغخافي الحي يعضر فضو ،ومعخفة مذاكل مجتسعة مسا يقػد إلى السحافطة عمى مػارد وششو.
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ٕ .تشسضة ميارات البحث السضاجاني واالستقرااء العمساي ماغ خابلل العسال الفاخدي أو الجسااعي ،وتشسضاة
ميارات استخجام السرصمحات وقخاءة الخخائط بسختمف أنػاعيا.
ٖ .االىتس ااام بالقز ااايا الت ااي تيسا االفخدفي ك اال مك ااان ك ااالتمػث البضئ ااي واتد اااع ثق ااب األوزون ،والسا اػارد
الشافجة والترحخ ،والشقز الغحائي ،وشح السضاه ،والتزخع الدكاني.
ٗ .تداعجالفخدعمى زيادة وتعسضق اإليسان باا وبقجرتاو واالساتجالل عماى عطستاو ماغ خابلل التاجبخ فاي
ِ
بلف َّ
اخ ِات ِ
ات واأل ْلر ِ
المْض ِال و َّ
الش لي ِ
الكاػن والسخمػقاات ،قاال تعاالى ِ}:إ َّن ِفاي لخْم ِ
اار لواْلُفْم ِاظ
اق َّ
ض لو ْ
ل
الد لاس لاو ل
ِ
ِ
ِ
َّالِتااي تل ْجااخِي ِفااي اْللب ْحا ِاخ ِبسااا لي لشفا ُاع َّ
ض لب ْعا لاج
لحلضااا ِبااو األ ْلر ل
ااس لو لمااا ألنا لادلل َّ ُ ما لاغ ال َّدا لاساء مااغ َّماااء لفأ ْ
الشا ل
ل
مػِتيا وب َّث ِف ِ ِ ٍ
ض لآليا ٍ
َّة وتلر ِخ ِ
الدح ِ
يف ِّ
ات ّلِلق ْاػ ٍم
الخلي ِ
اب اْل ُس لد َّخ ِخ لب ْاض لغ َّ
الد لاساء لواأل ْلر ِ ل
لْ ل لل
اح لو َّ ل
ل
ضيا مغ ُك ّل لداب ل ْ
لي ْع ِقُمػ لن{ }آل عسخان ]{ٜٔٔ-ٜٔٓ:صجق هللا العطضع " .وبالتالضميا دور في تخسضخ إيسانالفخدبا .
٘ .استخجام الخخائط وتفدضخىا لع يعج قاصخ عمى الجغخافضضغ أو الصبلب فقط ،بل يحتااج إلاى كال فاخد
في السجتسع؛ حضث تدتخجم الخاخائط عماى سابضل السثاال ساائقي الداضارات لسعخفاة األمااكغ الججياجة،
وكحلظ الدضاح وغضخىع مغ رواد األماكغ الججيجة.
 .ٙتسث ا اال الثقاف ا ااة الجغخافضاا ااة حمق ا ااة اتراا ااال ب ا ااضغ العم ا ااػم السختمفاا ااة واالس ا ااتفادة مشياا ااا ف ا ااي مجا ا اااالت
مختمفة،وبالتالي تعالج الطػاىخ الصبضعضاة والبذاخية والعبلقاات بضشياا بالػساائل التكشػلػجضاة الستقجماة،
وك ااحلظ تصاااخح الحم ااػل العسمضاااة والسسكشاااة لمسذ ااكبلت الدا ااكانضة والبضئضاااة واألخص ااار التا ااي يتعا ااخض
لياالفخدومستمكاتو.

أبعاد الثقافة الجررافية
تعااجدت أبعاااد الثقافااة الجغخافضااة مااغ حضااث تحجيااج األماااكغ والسػاقااع والتعخيفااات األساسااضة،
ومعخفاااة أدوات البحاااث الجغ اخفا ااي ،ومياااارات الخ ا اخائط ،ومعخفاااة األق ا االضع وخرائرا اايا ،والجغخافضا ااا
الصبضعضة والبذخية ،ويسكغ تحجيج أىع أبعااد الجغخافضاا فضساا ياأتي (عباجالشبي:)ٕٔٗ :ٕٓٓٛ ،معخفاة
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مػاقاع األمااكغ ) ،)Places Locations Knowledge (PLKالتعخيفاات األساساضة ( (Basic
 ،Definitionsالسيااارات الجغخافضااة )،)Geography Skillsالجغخافضااا الصبضعضااة
) ،)Geographyالجغخافضااا البذا اخية)Geography

Physical

 ،)Humanالجغخافضااا العالسض ااة

Global

) ،)Geographyالجغخافضاا القػمضاة ) ،)National Geographyالجغخافضاا السحمضاة ( (Local
.Geography
كسااا حااجد (عسااخ )ٔٗٚ-ٔٗٙ :ٕٖٓٔ ،ثبلثااة أبعاااد لمثقافااة الجغخافضااة وتسثاال البعااج األول
بالبعاجالسعخفي :ويتزااسغ السعااارف والسفااىضع والتعسضسااات الستعمقااة بالسجااالت الفخعضااة كصبضعااة عمااع
الجغخافض ا ااا وأىسضت ا ااو لحض ا اااة اإلند ا ااان ،والجغخافضاالصبضعض ا ااة والبذا ا اخية،أما البع ا ااجالثاني البع ا ااجالسياري:
ويتزا ااسغ السيا ااارات الجغخافضا ااة الستعمقا ااة بالسجا اااالت الفخعضا ااة كاسا ااتخجام أدوات التعبضا ااخ الجغ اخفا ااي
والتكشػل ااػجي ،وأخضا ا اخ البع ااج الػج ااجاني:ويتز ااسغ االتجاى ااات والسض ااػل الستعمق ااة بالسج اااالت الفخعض ااة
الدابقة.
وقج حجدت الجراسة الحالضة أبعاد الثقافة الجغخافضة لمفخد فضسا يأتي:تحجيج السػاقع
الجغخافضة ،والجغخافضا الصبضعضة واالقترادية واالجتساعضة ،باإلضافة إلى األحجاث الجغخافضة
الجارية.

أهداف الثقافة الجررافية
أشاارت العجياج ماغ الج ارساات والبحاػث والكتااب إلاى األىاجاف التاي تداعى الثقافاة الجغخافضااة
إل ا اى تحقضقيا ااا لمفا ااخد ،وما ااغ ىا ااحه األىا ااجاف ما ااا يما ااي (الشحا اااس( ،)ٕٜ٘ :ٕٓٓٚ ،سا ااعضج؛وعبجهللا،
 )ٕٔ-ٜٔ :ٕٓٓٛو(عبجالعال:)ٗٓٚ :ٕٓٔٙ ،
ٔ.

تحمضاال وفيااع وتفدااضخ وإدراك الط اػاىخ الجغخافضااة والسفاااىضع الجغخافضااة واألسااالضب السعضذااضة
الصبضعضة واالجتساعضة واالقترادية.
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ٕ.

تػضضح القضع اليامة ونتضجة قجرة الحكاع عماى الثقافاات الخاصاة وثقافاات اآلخاخيغ ،وتشسضاة
قجرة الحكع عمى آثار أفعال اإلندان عمى البضئة.

ٖ.

تشسضااة السداائػلضة السجنضااة أو حقااػق السػاششااة وتشسضااة القااجرة عمااى التفكضااخ وتشسضااة العبلقااات
البذا اخية ،وتشسض ااة الفعالض ااة االقتر ااادية باإلض ااافة إل ااى تشسض ااة االتجاى ااات والق ااضع واألنس اااط
الدمػكضة السخغػب فضيا.

ٗ.

معخفااة مػاقااع األم اااكغ ،ومبااادل الجغخافض ااا الخسااذ (السػقااع ،والسك ااان ،والعبلقااات داخ اال
األماكغ بضغ البذخ ،والحخكة،واألقالضع) ،والسعخفة بأدوات الجغخافضا.

أسبال االهتسام بتشسية الثقافة الجررافية
يعاج االىتساام بتشسضاة الثقافاة الجغخافضاة لااجى الصمباة أو أفاخاد السجتساع ماغ متصمباات العرااخ
الحجيث لمعجيج مغ األسباب والسبخرات والتحاجيات والتغضاخات الداخيعة والستبلحقاة فاي أحاجاث العاالع
االقترااادية والدضاسااضة واالجتساعضااة والعمسضااة ومااا يشااتج عااغ ذلااظ فااي أثااخ فااي البضئااة السحمضااة لمفااخد،
وقج أوضحت العجيج مغ الجراسات والبحػث األسباب والسبخرات التي تاجعػا لبلىتساام بتشسضاة الثقافاة
الجغخافضة ومغ ىحه السبخرات ما يأتي (عسخ:)ٖٔٚ -ٖٔٙ :ٕٖٓٔ ،
ٔ.

الثااػرة التكشػلػجضااة وماصاااحبيا مااغ ضيااػر اخت اخعااات وأفكااار ونطخيااات عمسضااة تأخااح ساابضبل لشسااػ
واالستسخار ،بحضث يؤدي كل تغضخ إلاى تغضاخ الحاق ،وقضاام حخكاة التصاػيخ التكشػلاػجي فاي التعماضع
.فزاابل عااغ تدااارع األحااجاث والسػاقااف والر اخاعات عمااى كافااة السدااتػيات اإلقمضسضااة والعالسضااة،
وكميااا تحتاااج إلااى السديااج مااغ السعااارف والسيااارات واالتجاىااات والتااي يرااعب إدراكيااا باالقترااار
عم ااى صااافحات الكت اااب السجرسا ااي ،أض ااف إلا ااى ذلا ااظ التصػ ارل ااحي شا اايجه عمس ااا لجغخافضاااا واتدا اااع
مجاالت تصبضقاو ،فماع تعاج الجغخافضاا مجاخد عماع تجسضعاي وصافي بال أصابح نطاماعمسضاا يعتساجعمى
تحمضل الطػاىخ ودراسة العبلقات وأثخىا.
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ٕ.

زيااادة حااجة بعااس السذااكبلت العالسضااة مثاال تمااػث البضئااة ونقااز السضاااه والصاقااة والغااحاء باإلضااافة
إل ااى ت ااأثخ األرض بتغضا اخات مشاخض ااة س اامبضة ت ااؤثخ عم ااى اإلند ااان والحضاةالبذا اخية مث اال تآك اال شبق ااة
األوزون.

ٖ.

ازدي اااد ق ااجرة اإلند ااان عم ااى تج اااوز االعتس اااد عم ااى السا اػارد الصبضعض ااة السباشا اخة ع ااغ شخي ااق تخمض ااق
السػادالبجيم ا ااة ،وىاا ااحايتصمب متابعاا ااة وإب ا ا اخاز ىاا ااحه اآلف ا اااق الججياا ااجة  ،ود ارساا ااة ماا ااجى تأثضخىا ا اااعمى
السجتسعات التي مازالت تعتسجعمى السػاردالصبضعضة.

ٗ.

االتجاااه نحػمديااج مااغ التخابصااات والتكااتبلت الجولضااة فااي ضااػء ت اديااج العبلقااات الجولضااة االقترااادية
والثقافضااة وب ااجء ضي ااػر التجسع ااات السػح ااجة،مسايتصمب م ااغ مش اااىج الجغخافض ااا إبا اخاز ال ااشطع العالسض ااة
الججيجة وتأثضخىاعمى السجتسع الجولي.

٘.

الر ا اخاع األيا ااجولػجي فقا ااج شا اايجت الدا اااحة العالسض ا ااة سا ااباقا رىضبا ااا فا ااي نذا ااخ األفكا ااار والس ا ااحاىب
األيجولػجضة مسا انعكذ عمى العسمضة التخبػية عبلوة عمى ضاخورة تاجريب الستعمساضغ عماى مسارساة
الشقج والتحمضل والخبط ليحه األفكار والسحاىب لتقضضسيا بسشصقضة ووعي.

صفات الذخص السثقف جررافيا
يترااف السثق ااف جغخافض ااا بع ااجة ص اافات :أن يك ااػن لجيااو خمفض ااة عمسض ااة قػي ااة ف ااي الحق ااائق
والسفا اااىضع الجغخافضا ااة ،وفيا ااع وإدراك واضا ااح لصبضعا ااة الجغخافضا ااا وتصبضقاتيا ااا فا ااي الحضا اااة والسجتسا ااع،
باإلضااافة إلااى القااجرة عمااى اسااتخجام السيااارات الجغخافضااة لحاال السذااكبلت واتخاااذ الق ا اخرات الضػمضااة
السشاسابة ،والقاجرة عماى اتخاااذ القا اخرات الراائبة تجااه القزااايا الستعمقاة باالسجتسع (إدريااذ:ٕٓٓٛ ،
ٗ) .وف ااي ى ااحا الر ااجد ب ا ّاضغ دروي اار (ٕٕٔٓ )ٜٔٚ :مجسػع ااة م ااغ الر اافات لمذ ااخز السثق ااف
جغخافضا ااح :أن يفي ااع شبضع ااة السعخف ااة الجغخافض ااة العام ااة ،ويح ااجد مػاق ااع الق ااارات والسحضص ااات وال ااجول
والسااجن الكبااخى عمااى الخخيصااة ويدااتخجم ميااارات الخ اخائط فااي تحجيااجاالتجاىات ،وخصااػط الص ااػل
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ودوائ ااخ الع ااخض ،فز اابل ع ااغ اس ااتخجام مي ااارات التفكضخالجغ اخف ااي ف ااي تفد ااضخ العجي ااج م ااغ الطا اػاىخ
ويشاقر بعس القزايا التي لياانعكاسات عمى الػاقع الجغخافي ،ويتخجع الفيع الجغ اخفاي إلاى سامػك
واقع ااي يصب ااق الق ااضع األخبلقض ااة والبضئ ا اة يعش ااجما يتعام اال م ااع البضئاااة السحضص ااة ويق ااجر أىسض ااة الت ا اخاث
الجغخافي اإلسبلمي كسرجر لمسعخفة الجغخافضة العامة.
بشاء عمضو فإن الذخز السثُقف جغخافضحا في الدشة األولي السذتخكة بجامعة السمظ سعػد
ح
يسكغ تحجيجه مغ خبلل ما يأتي :معخفة السػاقع الجغخافضة وتحجيج ىحه األماكغ عمى الخخائط،
ومعخفة الحقائق والسفاىضع الجغخافضة ،ومعخفة ثقافة البمجان (كالمغات والميجات – الجيانات-
العادات والتقالضج ...الخ) ،باإلضافة إلى تقجر االختبلفات الجغخافضة بضغ الذعػب ،ويقجر أثخ
الصبضعة الجغخافضة عمى سمػك الفخد ،ورد فعمو ونسط شخرضتو.
األنساط التسثيلية
أثشاااء تعاممااظ مااع اآلخ اخيغ قااج ُيرااجر مااشيع ساامػك أو رد فعاال يختمااف مااغ شااخز آلخااخ
حتى في نفذ السػقف ،ويذضخ ذلظ إلى أن لمكل مشيع نسط شخرضة مختمفة عاغ غضاخه ولكال ماشيع
أسمػبو الخا

فاي التعامال والتػاصال ماع اآلخاخيغ حداب نساط شخراضتو ،لاحا ال نداتغخب ماغ رد

فعل اآلخخيغ والحي قج يكػن خصأ أو غضخ مشاساب لمسػقاف ماغ وجياة نطاخك ،فخبساا تتعامال معياع
بأسامػب خاااش ال يتشاساب مااع نطااميع التسثضمااي ،وكثضاخ مااغ القاائسضغ والسستيشااضغ لػضضفاة التااجريذ
أو التجريب ال يعماع الشطاام التسثضماي السشاساب لكال شالاب ماغ الصمباة أو قاج يختماف الشطاام التسثضماي
لمسااجرس عااغ الصالااب ،مسااا يااؤثخ ساامبا عمااى التػاصاال وبالتااالي عمااى العسمضااة التعمضسضااة ،وفااي ىااحا
الرااجد يؤك اج السعاضااضجي (ٓ )ٕٓٔٔ:ٔٙأن الفااخد يد ااتخجم جسضااع حػاسااو بذااكل خااارجي شا اػال
الػقت ولكغ إدراك الفخد يداتخجم حاساة أكثاخ ماغ أخاخى اعتساادا عماى ماا يجركاو فساثبل فاي معاخض
الرػر والخسػم يدتخجم الفخد عضشو بذكل رئضدي وفاي حمفاة مػساضقضة يداتخجم اآلذن ،ولكاغ عشاجما
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يذغل الفخد حػاسو بذكل داخمي فأنو يسضل إلى استخجام حاسة معضشة أكثاخ ماغ غضخىاابغس الشطاخ
عاغ السػضاػع ،وتحاجد فاي سااغ الحاادي عذاخ أو الثااني عذخ،فبعزاايع يفكاخ براػر ذىشضاة وآخااخ
بفكااخ اسااتشادا إلااى إحداساايع ،فعشااجما يسضاال اإلندااان إلااى اسااتخجام إحااجى حػاسااو (داخمضااا) بتك اخار،
فياحا يااجعى الشطااام التسثضمااي ،ويتختااب عمااى ذلااظ بااأن يراابح لكاال فااخد نطااام خااا

بااو بااارز يفااػق

األنطسة األخخى.
األنطساة التسثضمضااة )Representation Systems( :ىاي الحاػاس األساسااضة فااي الحضاااة
الضػمضاة ويخمااد ليااا ( )VAKوىااي اختراار لمبرااخي ( ،)Visualوالدااسعي ( ،)Auditoryوالحخكااة
واإلحداس ( )Kinestheticبافضدتخ وفضكخز( ،)ٕٓٓٙ:ٖٚويذضخ(عبضج)ٔ٘ٚ -ٔ٘ٙ :ٕٓٓٙ ،
عمى أن األنساط التسثضمضة :ىي تمقي السعمػمات والخباخات ماغ العاالع الخاارجي وتخديشياا فاي الاحىغ
باسااتخجام الحا اػاس( :الدااسع ،البر ااخ ،الذااع ،الت ااحوق ،والحااذ) واس ااتجعائيا بالصخيقااة نفد اايا الت ااي
خدناات بيااا بعااج معالجتيااا وتحمضميااا وتفدااضخىا ،وأضاااف زىضااخ (٘ )ٕٓٔٔ:أن الشطااام التسثضمااي "ىااػ
كضفضااة تخمضااد السعمػمااات وتخديشيااا فااي الااحىغ بعااج اسااتبلميا مااغ الح اػاس التااي تشقميااا بااجورىا مااغ
السحااضط الخ ااارجي لتخاادن ف ااي ذىااغ الف ااخد وتدااتجعى وق اات الصمااب والحاج ااة إلضيااا وتسث اال األنطس ااة
التسثضمضة (البرخي ،الدسعي ،الحدي) مفاتضح لمسعالجة السعخفضة لمسعمػمات"
وتكسا ااغ أىسضا ااة األنطسا ااة التسثضمضا ااة فا ااي كػنيا ااا األداة التا ااي يدا ااتخجميا الذا ااخز السا ااتقبال
السعمػم ا ااات وتخديشي ا ااا وبالت ا ااالي إخخاجي ا ااا كس ا ااا ُخدن ا اات مس ا ااا ي ا ااؤثخ ف ا ااي االتر ا ااال والتفاع ا اال م ا ااع
اآلخخيشػ ُحدغ التفاىع واالستضعاب وإبجاء السشصق والحجة والبخىان في اإلقشاع ،عابلوة عماى إكدااب
الفخد السعمػمات والسيارات التي تتشاساب ماع شبضعاة اآلخاخيغ ونسصياع ،فساغ خابلل الشطاام التسثضماي
لكل فخد (الصبلب)  -عمى وجو الخرػ

 -يسكاغ تحجياج األنذاصة واإلجاخاءات العمسضاة السصمػباة
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لكاال نسااط بس ااا يشاسااب إمكان اااتيع وشاقاااتيع مسااا يد ااسح بػضااع القا ا اخرات الرااحضحة (السعاض ااضجي،
ٕٔٔٓ .)ٔٙٙ-ٔ٘ٛ
وتقدع أنساط التسثضل إلى ثبلثة أقدام ،الدىخاني(ٕ٘ٓٓ) وبافضدتخ وفضكخز( )ٕٓٓٙوىي:
ٔ .الذاخز البرااخي )Visually( :ويتسضااد بشطااام تسثضماي برااخي ،ويشااتج اإلدراك عااغ الخؤيااا
والسذاىجة باستخجام حاسة البرخ.
ٕ .الذخز الدسعي )Auditory( :ويتسضاد بشطاام تسثضماي ساسعي ،ويشاتج اإلدراك عاغ الداسع
باستخجام حاسة الدسع.
ٖ .الذاااخز الحدا ااي )Kinesthetic( :ويتسضا ااد بشطا ااام تسثضما ااي حدا ااي ،ويشا ااتج اإلدراك عا ااغ
اإلحداس باستخجام حاسة الحذ أو المسذ أو الذع أو التحوق.
وي ااخى عبض ااج(ٕٓٓٙ

 )ٔ٘ٚأن األنطس ااة التسثضمض ااة الثبلث ااة تػج ااج عش ااج ك اال ش ااخز،وتتبايغ

حااجتيا وقػتيااا مااغ شااخز آلخااخ ،وتختمااف أيزااا فااي الذااخز نفدااو فااي أوقااات أو م اخحاال
مختمفااة مااغ عس اخه ،فضػصااف الذااخز عمااى أنااو برااخي أو حدااي أو سااسعي بشاااء عمااى الااشسط
الاحي يفزامو (الاشسط السفزال أو الغالاب) (،)Preferred Representational System
وتختمف فاي تختضاب سامع األفزامضة فساثبل شاخز نطاماو التسثضماي السفزال الاحي يداتخجمو فاي
معطع األوقات ىػ الشطام الحدي ،ثع يأتي الداسعي ماثبل كشطاام أقال تفزاضبل ،ثاع ياأتي الشطاام
البرخي ...وىكحا.
يػضاح أناجرو بخادباخي ( )p39Andrew Bradbury, 2009أناو عمضشاا أن نشطاخ بعاضغ
االعتبار إلى األنساط التسثضمضة الثبلثة ونأخحىا عمى محال الجاج لكاي تعاػد عمضشاا بفائاجة كبضاخة،
ف ا ااي د ارس ا ااة اوكػنػروج ا ااػن (2004

 )Aoconnorjm,السذ ا ااار إلض ا ااو ف ا ااي السعاض ا ااضجي
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(ٗ )ٔٛ٘ -ٕٓٓٔ:ٔٛالسصبقااة عمااى عضشااة (ٕ )٘ٚٛشالبااا وشالبااة لسعخفااة األنساااط الحدااضة
اإلدراكض ااة وأضي ااخت الشت ااائج إل ااى ٕ %ٙنط ااام بر ااخي (ٖٔ %نط ااام بر ااخي خ ااارجي و٘ٔ%
داخمااي) بضشسااا الشطااام الدااسعي ٕٔ %ٔٔ( %نطااام سااسعي خااارجي و ٓٔ %داخمااي) وأخض ا اخ
الشطام الحدي فكانت الشدبة %ٚ( %ٔٚنطام حدي خارجي وٓٔ %داخمي).
فااي ىااحا الرااجد يبااضغ أنااجرو بخادبااخي ( )Andrew Bradbury, 2009 p39أن لكاال
شاعب معاضغ ياختبط الاشسط التسثضماي بالثقافاة التااي يشذاأ عمضياا ويتعااير معياا فعماى سابضل السثااال ال
الحر ااخ الػالي ااات الستح ااجة األمخيكض ااة تع ااج الثقاف ااة الد ااائجة برا اخية ف ااي السق ااام األول وذل ااظ بشد اابة
ٓ٘ %مغ عجد الدكان ،في حضغ تعج الثقافة وأسالضب التفكضخ الداائجة ساسعضة بالجرجاة األولاى فاي
فخندا ،أما بخيصانضا فتسضل إلى الشسط البرخي والدسعي ولكشيا تسضل بقاػة إلاى الاشسط البراخي تبعاا
لثقافتيا.فالذااخز الااحي يفزاال نطااام دون نطااام لااو شخيقااة معضشااة فااي الكاابلم والتشفااضذ والتعبضااخ
واإليسااءات والداامػك يسكااغ اسااتشباشو وبالتااالي معاممااة الذاخز عمااى حدااب نطامااو السفزاال مسااا
يحقق األلفة والتػافق ويحدغ مغ االترال والفيع (عبضجٕٓٓٙ ،
تجااجر اإلشااارة ىشااا كضااف أتعاماال مااع مجسػعااة مااغ األشااخا

.)ٔ٘ٛ
أنطسااتيع التسثضمضااة السفزاامة

مختمفة؟ نجج الجػاب في القخان الكاخيع حضاث خاشاب هللا تعاالى جسضاع الشااس وبااختبلف أنطساتيع
لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااحلظ تج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااج أن هللا تع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالى يخاش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب األش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخا

البرا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخيضغ

ط لفاأَّلنى يب ِ
صسدلشا علمى ألعضِش ِيع لفاستلبُقػا ِ
ر ُاخو لن" ساػرة ياذ آياة ( )ٙٙوقػلاو
الر لاخ ل
اء ل ل ل ْ ل
ُْ
ُْ ْ ْ ل
ّ
فضقػل" لول ْػ لن لذ ُ
ضمُسا ا ٍ
اات لال يب ِ
ِ
تعا ااالى " لذ لىا ااب َّ ِب ُشا ا ِ ِ
را ا ُاخو لن" سا ااػرة البق ا اخة آياااة ( ،)ٔٚويخاشا ااب
ُْ
ل ُ
اػرى ْع لوتلا ا لاخلك ُي ْع فا ااي ُ ل
األشخا

الدسعضضغ فضقػل"ألولع يي ِج ليع لكع ألىلم ْكلشا ِمغ لقبمِ ِيع ِمغ اْلُقخو ِن يس ُذػ لن ِفاي مد ِ
ااكِش ِي ْع ِإ َّن
ل ْ لْ ُْ ْ ْ
ْ ّ ل ُ لْ
لل

ِف ا ا ا ا ا ا ا ا ااي لذلِ ا ا ا ا ا ا ا ا ااظ لآلي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٍ
اات أل لف ا ا ا ا ا ا ا ا ا لابل لي ْد ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاس ُعػ لن"س ا ا ا ا ا ا ا ا ااػرة الد ا ا ا ا ا ا ا ا ااججة آي ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ( )ٕٙوقػل ا ا ا ا ا ا ا ا ااو
ل ل
ِ
ػن ُو ِم ْغ لب ْع ِج لما
تعالى"أل لفتل ْ
ان لف ِخيق ِم ْش ُي ْع لي ْد لس ُعػ لن لك لبل لم َّ ثُ َّع ُي لح ِّخُف ل
ص لس ُعػ لن أ ْ
لن ُي ْؤ ِم ُشػا ل ُك ْع لولق ْج لك ل
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الحدا ا ا ا ا ا ااضضغ

لعلقمُا ا ا ا ا ا ااػهُ" سا ا ا ا ا ا ااػرة البق ا ا ا ا ا ا اخة آيا ا ا ا ا ا ااة(٘،)ٚوكا ا ا ا ا ا ااحلظ يخاشا ا ا ا ا ا ااب األشا ا ا ا ا ا ااخا

فضقػل"ولقالاات ِألُخِتا ِاو ُق ِ ِ
اضو لفبرااخ ْت ِبا ِاو لع ا ْاغ ج ُشا ٍ
اب لو ُىا ْاع لال لي ْذ ا ُاع ُخو لن " سااػرة القرااز آي ااة(ٔٔ)
ل ْ ْ
ُ
را ل ُ ل
ّ
وقػلااو تعااالى " لوللض اأِْتلضَّش ُي ْع لب ْغتلا حة لو ُىا ْاع لال لي ْذا ُاع ُخو لن" سااػرة العشكبااػت آيااة (ٖ٘) ،نبلحاام مسااا ساابق أن
هللا ساابحانو وتعااالى خاشااب مكػنااات األنساااط التسثضمضااة ( برااخي ،سااسعي ،حدااي) مسااا يشبااو عمضشااا
إن كشت تتعامل مع عجة أشخا

أن تخاعي ىحه األنساط.

مهصفات األنساط التسثيلية الثاثة
لكا اال نسا ااط ما ااغ األنسا اااط الثبلثا ااة (البرا ااخي ،الدا ااسعي ،الحدا ااي) مجسػعا ااة ما ااغ السػاصا اافات
والتفاصضل التي تسضده عغ اآلخخ ولكل صشف اساتخاتضجضة معضشاة فاي التفاعال واالساتجابة لمساؤثخات
الجاخمضااة والخارجضااة ،مسااا يااؤدي إلااى حدااغ الترااخف والتعااخف عمااى اآلخ اخيغ وتحقضااق األلفااة معااع
وكداابيع والتااأثضخ اإليجااابي فااضيع ،ويسكااغ اسااتشباط الااشسط الغالااب لااجى شااخز معااضغ مااغ خاابلل
مخاقبة ترخفاتو أو مخاقبة لحغ خصابو أو حخكات عضػنو (الحضدانٕٓٓٗ،

ٕٔٔ):

الشسط البرري :يسضل ىؤالء األشخاصإلى تجدضج خباخاتيع عماى ىضئاة صاػر وأشاكال مخئضاة
بحضاث يكااػن اسااتقبال السعمػمااات ومعالجتياا بذااكل أفزاال إذا عخضاات ماغ خاابلل الػسااائط السخئضااة
والر ا ااػر والخس ا ااػمات واألش ا ااكال ،ويتخجساا اػا م ا ااا ي ا ااخوه م ا ااغ خ ا اابلل تخابص ا ااات ص ا ااػرية ،ويعص ا ااػن
اىتسامااااأكبخ لمرا ااػر والسشا اااضخ واألل ا اػان والتشدا ااضق والتشطا ااضع ،وكا ااحلظ ياااجخمػا فا ااي العسػمضا ااات ثا ااع
التفاصااضل ويفزاال أن تذااخح لي اع السػضااػع بذااكل عااام قباال الااجخػل بالتفاصااضل ،عاابلوة عمااى ذلااظ
فيااع يتحااجثػن بدااخعة وباأللفاااو وجساال قرااضخة وبرااػت عااال ويكخىااػن الثخث اخة ،ودائسااػن الحخكااة
ويتراافػن بالشذاااط والحضػيااة واسااتخجام لغااة الجدااج فااي التعبضااخ عااغ كمساااتيع ويحخكيااا فااي مدااتػى
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الخأس ناحضة العضشضغ فزبل عمى أنيع يتشفدػن سخيعا ،وتكاػن حخكاةالعضشضغ ارساضا إلاى فاػق ،وعاادة
ما يفكخ الذخز البرخيػيخصط ويتحجث دوما عغ أمػر سضفعميا بالسدتقبل ،وماغ الجاجيخ بالاحكخ
أنيااع يدااتخجمػن الجساال والكمسااات واأللفاااو التااي ليااا عبلقااة بالبرااخ والرااػر أو اليضئااة أو الذااكل
ويتاخدد فاي عبا ارتاو (نطاخ ،رؤياة ،مذايج ،معااخض ،لسعاان ،وضاػح ،شاخوق ،تاخى ،مشطاخ ،صاافاء،
فا ااي ترا ااػري ،برا ااػرة أو أخا ااخى ،ما ااغ ىا ااحه الداويا ااة ( )......الحض ا ادانٕٓٓٗ ،
(عبضجٕٓٓٙ ،

ٕٔٔ)ٖٔٔ-

.)ٕٔٛ-ٔٚٛ

الااااشسط الدااااسع  :يتر ااف الذاااخز ال ااحي يفزااال ال ااشسط الداااسعي باس ااتقبال السعمػما ااات
ومعالجتي ااا بذ ااكل أفز اال عخض اات م ااغ خ اابلل الػس ااائط السد ااسػعة ،وييتسا اػا باأللف اااو والكمس ااات
والسعاااني ويخكااد عمااى نب اخات الرااػت ولجيااو القااجرة عمااى تقمضااج األص اػات ،ويتااحكخ التعمضسااات التااي
تػجاااو لا ااو صا ااػتضا وال يحتا اااج أن يذااااىجك عشا ااجما يتحا ااجث إلضا ااظ ،لا ااجييع قاااجرة فا ااي إدارة الشقاشا ااات
والحاػارات والتخابصاات الداسعضة ويحباػا االساتساع لاحا تاخاىع يدااألػن كثضا اخ فاي السحاضاخات والشااجوات
واالجتساعااات ،ويكااػن أيزااا كبلميااع ىااادل نػعااا مااا ويتشفدااػن باابطء ،وتكااػن حخكااة العضااػن أفقضااا
عمى مدتػى األذن ويسضل شساال ويسضشا أثشااء الحاجيث خرػصاا الحاجيث باليااتف ،عابلوة عماى أن
لااجييع مقااجرة كبض اخة عمااى حفاام األرقااام واألسااساء ويخكاادون عمااى مااا يقااال الن عسمضااة التااحكخ عشااجىع
تكااػن أساايل بالدااساع ،وت اخاىع يغش اػن أو يجنااجنػن مااع أنفداايع فااي بعااس األوقااات ويدااتصضع تخديااج
األغ اااني واألناش ااضج واألصا اػات بسج ااخد الد ااساع لي ااا ما اخة أو ما اختضغ ،كس ااا أني ااع يد ااتخجمػن الجس اال
والكمسات واأللفاو التاي لياا عبلقاة بالداسع وماا مراجره لاؤلذن ويتاخدد فاي عبا ارتاو (صاػت ،يداسع،
نغسااة ،أنراات ،أقااػل ،ليجااة ،حااجيث ،ص اخاخ ،ثخث اخة ،كاابلم ،يشااادي،ىسذ ،أمدااظ لدااانظ ،أسااسع
أقػل لظ ،نفدي تحجثشي ،لدان سمضط() .......عبضجٕٓٓٙ،

ٕ.)ٔٛٗ-ٔٛ

| P a g e 131

الشسط الحد  :يترف الذخز الحي يفزل الشسط الحداي بتخكضاد اىتساماو عماى الذاعػر
واألحاسضذ بحضث يرف تجارباو ماغ خابلل ماا يذاعخ باو ويتفاعال ماع خصااب السذااعخ باإلضاافة
إلااى أنااو يقااجر حاسااة المسااذ واإلحداااس ،ويتااأثخ مااغ السذاااىج السحدنااة والدااعضجة ويحااب الرااست
فتج ااجه قمض اال الك اابلم وحجيث ااو بصا ايء وبشبخت ااو ىادئ ااة وك ااحلظ تشفد ااو بص اايء ج ااجا أيز ااا ،ويفكخواف ااي
الساضاي ويداتحكخه دوماا ،وتجاجه يحاجث نفداو فااي الغالاب وحخكاة عضشضاو يساضغ إلاى األسفل،يدااتخجم
الجسل والكمسات واأللفااو التاي لياا عبلقاة باالحذ والذاعػر ويتاخدد فاي عبا ارتاو ( شاعػر ،إحدااس،
لسذ ،ناعع ،سخور ،حار ،بارد ،حدن ،حكسة ،ألاع ،معانااة ،شعاع ،عشاجي شاعػر ،المسداة األخضاخة،
( ).......عبضجٕٓٓٙ ،

ٗ.)ٔٛٚ-ٔٛ

نبذة عن الدشة األولى السذتر ة ف جامعة السلك سعهد
تااع تغضااخ اسااسيا مااغ الدااشة التحزااضخية إلااى الدااشة األولااى السذااتخكة وتعتبااخ بسثابااةفخصااة
جػىخيااة لتعخيااف الصالااب بالتخرراااتالسختمفااة حضااث اليااجف مشياااىااػإعااجادالصالااب لبلنتقااال مااغ
مخحم ااة التعم ااضع الع ااام إل ااى مخحم ااة التعم ااضع الج ااامعي،ومشح ااو فخص ااة التػاف ااق واالن ااجماج ف اايالػس ااط
الجاامعي،وتيضئتاو نفدااضا وفكخياحا لمج ارساة التخرراضة فاايالداشػات القادماة وترااقل ماػاىبيع وتشسااي
فضيع روح اإلبجاع وتشسي لجييع تحسل السدؤولضة وتدويج السجتسع بسا يحتاج ماغ الكفااءات .وتتسثال
رسااالة الدااشة التحزااضخية فااي تقااجيع تعمااضع متصااػر مااغ خاابلل بضئااة محف ادة لمااتعمع واإلبااجاع مجعػمااة
بالتػضضف األمثل لمتقشضاات والذاخاكات الستسضادة وصاػال إلاى الخياادة والتسضاد فاي تيضئاة جضال السعخفاة،
وتشقدا ااع الدا ااشة األولا ااى السذا ااتخكة إلا ااى ثبلث ا ااة مدا ااارات :عمسا ااي ،إندا اااني ،صا ااحي وعا ااجدىع م ا ااا
يقارب(ٓٓٓ )ٔٓ,حضاث تداعى الداشة األولاى السذاتخكة إلاى تحضاق أىاجافيا والستسثماة بدياادة مداتػى
الػعي والسدؤولضة وتصػيخ السػارد البذاخية والحفااو عماى تسضدىاا وتذاجضع اإلباجاع واالبتكاار وتعدياد
قااجرات الصاابلب باالعتساااد عمااى نطااام محكااع لتقااػيع الصاابلب وإيجاااد بضئااة معخفضااة محف ادة باإلضااافة
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إلااى تحدااضغ مسارسااات الجااػدة لبشاااء ش اخاكات متسض ادة وص اػال إلااى الخيااادة والتسضااد فااي تيضئااة جضاال
السعخفة( .السػقع اإللكتخوني لعسادة الدشة األولى السذتخكة لجامعة السمظ سعػد.)ٕٓٔٚ ،

الدراسات الدابقة
أوال :الثقافة الجررافية
دراسة رجاء عبدالعال( )ٕٓٔٙوىجفت الجراسة إلى التعخف عمى مدتػى الثقافة الجغخافضة
لتبلمضح السخحمة االبتجائضة وفاعمضة وحجة دراسضة مقتخحة تع بشاؤىا في ضػء السعايضخ الجولضة
والقػمضة لتعمضع الجغخافضا في تشسضتيا لعضشة مغ تبلمضح السخحمة االبتجائضة ،وتألفت العضشة مغ (ٕٖ)
تمسضحا مغ تبلمضح الرف الدادس بإحجى مجارس محافطة القمضػبضة ،وقج تػصمت الجراسة إلى أن
مدتػى الثقافة الجغخافضة لع ترل لحج التسكغ (٘ )% ٚلجى مجسػعة الجراسة قبل تجريذ الػحجة،
وقج وصل إلى أكثخ مغ حج التسكغ بعج تجريذ الػحجة الجراسضة السقتخحة.
دراسة يش

ارانه و ميذيل بيرسهن)Kenneth & Michael J. Berson,2010

 )T. Caranoوىجفت الجراسة كدخ األفكار الشسصضة ) (Breaking Stereotypesلبشاء
السعخفة الجغخافضة ومحػ األمضة الجغخافضة والتػعضة الثقافضة مغ خبلل التقشضة ،وتػصمت الجراسة
إلى أن ندبة معخفة الذباب في الػاليات الستحجة جغخافضا وثقافضا مسغ يعخفػن القخاءة والكتابة أقل
مغ ندبة الذباب في العجيج مغ البمجان الرشاعضة األخخى.
دراسةحسدان(ٕٓٔٓ)،وىجفت الجراسة التعخف عمى مدتػى الثقافة بجغخافضة فمدصضغ
الصبضعضة عشج شمبة كمضتي اآلداب والتخبضة بالجامعة اإلسبلمضة بغدة لمعام الجامعيٕٜٓٓ/ٕٓٓٛ
وإلى معخفة أثخ متغضخات ( الجشذ ،الكمضة ،ودراسة مداق جغخافضة فمدصضغ) ،وتكػنت العضشة مغ
(ٖٔٓٔ) شالبا وشالبة مغ كمضتي اآلداب والتخبضة ،وتػصمت الجراسة إلى انخفاض السدتػى بذكل
عام إلى  % ٘ٙوأضيخت نتائج الجراسة فخوقا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػى ( )α≥0.05في
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مدتػى الثقافة ال بجغخافضة فمدصضغ الصبضعضة تخجع إلى متغضخات )الجشذ،الكمضة،ودراسة مداق
جغخافضة فمدصضغ).
دراسة عبدالحليم(ٕٓٔٓ) وىجفت الجراسة إلى التعخف عمى أثخ بخنامج مقتخح في الثقافة
الجغخافضة في تشسضة السفاىضع الجغخافضة وميارة فيع الخخيصة والػعي بالقزاياالعالسضةالسعاصخة
بكمضة التخبضة بجامعة أسضػط ،وتكػنت العضشة مغ (ٓٗ) شالبا وشالبة ،وقج تػصمت الجراسةإلى
وجػد أثخ ذو داللة إحرائضة لمبخنامج السقتخح مسثبل في وحجتضغ تجخيبضتضغ عشجمدتػى
()α≥0.01عمى تشسضة السفاىضع الجغخافضة وميارة فيع الخخيصة وتشسضة الػعي بالقزايا العالسضة
السعاصخة لجى الصمبة ،وأضيخت الشتائج أيزا بعجم وجػدعبلقة ارتباشضة دالة بضغ درجات اختبار
السفاىضع الجغخافضة واختبار ميارة فيع الخخيصة ومقضاس الػعي بالقزاياالعالسضة السعاصخة لجى
أفخاد العضشة.
دراسة هان -اووشهي) (Han-Woo Choi,2003وىجفت الجراسة التعخف عمى اليػية
والثقافضة الجغخافضة لتخكدتان الغخبضة ونتائج تفاعميا مع الثقافات والحزارات األخخى،وقج تػصمت
الجراسة إلى أن اليػية والثقافة الجغخافضة ليا عبارة عغ خمضط متعجد الجيانات واألعخاق مثل
قضخغدتان ،أو أحادية األديان مثل أوزباكدتان وتخكسشدتان وشاجكدتان.
ثانيا  :األنساط التسثيلية
دراسة عبد العاال وساامة ( )ٕٓٔٙالتاي ىاجفت التعاخف عماى درجاة الشطاام التسثضماي فاي
االترااال اإلداري وعبلقتيااا بفعالضااة األداء اإلداري لااجى مااجيخي السااجارس الحكػمضااة فااي محافطااة
اربج ،وتكػنت العضشة مغ (ٕٔٔ) مجي اخ ومجيخة ،وأضيخت الشتائج أن درجة مسارسة الشطاام التسثضماي
في االترال اإلداري جاءت بجرجة متػساصة ،كساا أضياخت الشتاائج وجاػد فاخق ذو داللاة إحراائضة
تُعدى لستغضخ السؤىل العمساي لراالح تقاجيخات ماجيخي الساجارس ذوي السؤىال العمساي (بكاالػريػس
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دبمػم ،وماجدتضخ) ،ولستغضخ الخبخة اإلدارياة لراالح تقاجيخات ماجيخي الساجارس ذوي الخباخة اإلدارياة
(أكثخ مغ ٓٔ سشػات).
دراسااة زهياار  )3122وىااجفت إلااى الكذااف عااغ السعالجااة السعخفضااة لمسعمػمااات وعبلقتيااا
بأسمػب (االساتقبلل – مقابال االعتسااد) عماى السجاال اإلد اركاي وفاق األنطساة التسثضمضاة (البراخي،
الدااسعي ،الحدااي) ،وتكػناات العضشااة مااغ(ٗ ) ٜٔشالبااا مااغ كمضااة التخبضااة البجنضااة بجامعااة ديااالي فااي
العا اخاق ،وأضي ااخت الشتاااائج وج ااػد عبلقاااة معشػي ااة با ااضغ السعالج ااة السعخفضاااة لمسعمػم ااات واألسا اامػب
السعخفااي ،االسااتقبلل عااغ السجااال اإلد اركااي واالعتساااد عمااى السجااال أيزااا وفااق األنطسااة التسثضمضااة
(البر ااخي ،الد ااسعي ،الحد ااي) ،وع ااجم وج ااػد عبلق ااة معشػي ااة ب ااضغ السعالج ااة السعخفض ااة لمسعمػم ااات
واألسمػب السعخفي االعتساد عمى السجال وفق الشطام التسثضمي الحدي.
دراسااة عبااد العااال  )3121وىااجفت إلااى الكذااف عااغ درجااة اسااتخجام ميااارات البخمجااة
المغػيااة العراابضة لااجى مااجيخي السااجارس فااي ل اػاء الخمثااا ،وتألفاات العضشااة مااغ (٘ )ٙمااجي اخ ومااجيخة،
وبضشاات الشتااائج عااجم وجااػد فااخوق ذات داللااة إحرااائضة بااضغ متػسااصي تقااجيخات أفاخاد عضشااة الج ارسااة
جسض ااع مج اااالت األداة والستعمق ااة بسي ااارات البخمج ااة المغػي ااة العر اابضة (األنطس ااة التسثضمض ااة) تُع اادى
لستغضااخي (الجااشذ ،والسؤىاال العمسااي) ،ووجااػد فااخوق ذات داللااة إحرااائضة لستغضااخ (عااجد سااشػات
الخبخة) لرالح الخبخة أكثخ مغ ٓٔ سشػات.
دراساااة العبااااج و اسااام ( )ٕٓٓٛوى ااجفت إل ااى معخف ااة أث ااخ بخن ااامج( )NLPالبخمج ااة المغػي ااة
العرابضة فااي تكاماال األنساااط اإلدراكضااة لااجى شالباات السخحمااة اإلعجاديااة والتعااخف عمااى الفااخوق
فااي نداابة التكاماال فااي األنساااط اإلدراكضااة ،وتكػناات العضشااة مااغ (ٓ )ٙشالبااة مااغ الرااف ال اخبااع
في محافطة نضشػى فاي العاخاق ،وتػصامت الج ارساة إلاى وجاػد فاخوق دالاة إحراائضا باضغ متػساط
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السجسػعااة التجخيبضااة ومتػسااط درجااات السجسػعااة الزااابصة فااي االختبااار البعااجي فااي كاال مااغ
الشسط البرخي والدسعي والحدي.
دراساة ساكشر وساتيفش

)(Skinner & Stephens, 2003وىاجفت إلاى التعاخف عماى

األنس اااط التسثضمض ااة ( بر ااخي ،س ااسعي ،حد ااي) ف ااي زي ااادة فاعمض ااة االتر اااالت التد ااػيقضة ،وتكػن اات
العضش ااة م ااغ ( )ٔٛشالب ااا م ااغ جامع ااة غبلمػرغ ااان ف ااي بخيصانض ااا ،وأضي ااخت الشت ااائج أن الذخر ااضة
الحدضة ليا دور في زيادة فاعمضة االتراالت التدػيقضة.

التعقيب على الدراسات
بعج استعخاض الجراسات الدابقة وفقا لؤلىجاف التي حجدت ليا والعضشات التي اعتسجتيا
وما تػصمت ليا مغ نتائج ،فبعس الجراسات تشاولت الثقافة الجغخافضة كستغضخ مدتقل وعبلقتيا
ببعس الستغضخات كجراسة رجاء عبجالعال ( ،)ٕٓٔٙدراسة حسجان (ٕٓٔٓ) ،دراسة عبجالحمضع
(ٕٓٔٓ) ،في حضغ أىتست دراسة ) (Han-Woo Choi,2003بالتعخف عمى اليػية والثقافة
الجغخافضة ،بضشسا أىتست دراسة))Kenneth T. Carano & Michael J. Berson,2010
ببشاء السعخفة والثقافة الجغخافضة ،وبالشدبة لؤلنساط التسثضمضةفشاولتيا الجراسات الدابقة كستغضخ
مدتقضل وعبلقتيا ببعس الستغضخات كجراسة عبج العال وسبلمة ( ،)ٕٓٔٙودراسة عبج العال
(ٕٓٔٓ) ،ودراسة ) (Skinner & Stephens, 2003في حضغ جاءت بعس الجراسات
وتشاولت األنساط التسثضمضةكستغضخ تابع كجراسة العباجي وقاسع ( ،)ٕٓٓٛودراسة زىضخ (ٕٔٔٓ)،
واختمف ىحه الجراسة عغ سابقاتيا أنيا استخجمت الثقافة الجغخافضة وعبلقتيا باألنساط التسثضمضة
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مشهجية الدراسة
استخجم الباحثان السشيج الػصفي التحمضمي لئلجابة عغ تداؤالت الجراسة لتشاسبو مع
شبضعة ىحه الجراسة والتي تيجف إلى معخفة االمتبلك لمثقافة الجغخافضة وعبلقتيا بأنساط
التسثضمضة(برخي ،سسعي ،حدي) لجى شمبة الدشة األولى السذتخكة في جامعة السمظ سعػد.

مجتس الدراسة وعيشتها
يتكػن مجت سع الجراسة مغ جسضع شمبة الدشة األولى السذتخكة في جامعة السمظ سعػد
لعام (ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙم) وقج بمغ عجدىع ما يقارب (ٓٓٓ )ٔٓ,شالبا وشالبة .وتكػنت عضشة
الجراسة مغ (ٖ )٘ٙشالبا وشالبة وقج تع اختضارىع بصخيقة عذػائضة .والججول رقع (ٔ) يػضح
تقدضع عضشة الجراسة.
ججول رقع (ٔ) وصف خرائز عضشة الجراسة
أنثى

ذكخ
الستغضخ

فئة الستغضخ

العجد

الشدبة السئػية

العجد

الشدبة السئػية

الجشدضة

سعػدي

ٖٔٗ

ٜٗ.ٚ

ٖٜ

ٔٛٙ.

غضخ سعػدي

ٕٗ

ٖ٘.

٘ٔ

ٖٔ.ٜ

بضئة ريفضة

ٕٙ

٘.ٚ

ٖٔ

ٕٓٔ.

بضئة صحخاوية

ٓٗ

ٛ.ٛ

ٚ

٘ٙ.

بضئة حزخية

ٖٜٛ

٘ٛ٘.

ٛٛ

٘ٛٔ.

٘٘ٗ

ٛٓ.ٛ

ٔٓٛ

ٕٜٔ.

مكان االقامة

السجسػع
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أداة الدراسة
ااء عماى شبضعاة البضاناات التاي ياخاد جسعياا ،وعماى الساشيج الستباع فاي الج ارساة ،ضياخ أن
بش ح
األداة األكثخ مبلئسة لتحقضاق أىاجافيا ىاي "االساتبانة" ،تاع تراسضسيا بعاج مخاجعاة األدبضاات وأساالضب
البحاااث العمسا ااي الشطخياااة والج ارساااات السضجانضاااة ذات الرااامة بسػضا ااػع الج ارساااة ،ناىضا ااظ ع ا اغ خب ا اخة
الباحث اان فااي مجااال الج ارسااة وأسااالضب البحااث العمسااي تااع ترااسضع االسااتبانة وتحكضسيااا والتحقااق مااغ
صجقيا.
تك ااػن السقض اااس م ااغ (ٓٗ) فقا اخة تي ااتع بسعخف ااة م ااجى ام ااتبلك السفح ااػ

لمثقاف ااة الجغخافض ااة

واألنساط التسثضمضة (البرخي ،الدسعي ،الحدي) بحضث كانات الفقاخات ماغ (ٔ  )ٜٔ -تقاضذ الثقافاة
الجغخافضة ،ومغ (ٕٓ )ٕٙ -تقضذ الشسط البراخي ،وماغ ( )ٖٖ -ٕٚتقاضذ الاشسط الداسعي ،وماغ
دائسا ااا وتعصا ااى خسا ااذ
(ٖٗ )ٗٓ -تقا ااضذ الاااشسط الحدا ااي.وأمام كااال فق ا اخة خسداااة با ااجائل وىا ااي  (:ح
اادر وتعصااى درجتااان ،وأبا حاجا
أحضانااا وتعصااى ثاابلث درجااات ،نا حا
غالبااا وتعصااى أربااع درجااات،
ح
درجااات ،ح
وتعصااى درجااة واحااجة) ،تااع تقدااضع السقضاااس إلااى خسدااة فئااات وىااي( :ثقافااة ضااعضفة جااجا وفئتااو مااغ
(ٔ ،)ٔ.ٛ -ثقافااة ضااعضفة وفئتااو (ٔ ،)ٕ.ٙٓ-ٔ.ٛثقافااة متػسااصة وفئتااو (ٔ ،)ٖ.ٗٓ-ٕ.ٙثقافااة
مختفعة (ٔٗ ،)ٗ.ٕٓ-ٖ.وأخض اخ الثقافة السختفعة جاجا وفئتاو (ٕٔ ،))٘-ٗ.وكاحلظ بالشدابة األنسااط
التسثضمضةبحضث يكػن الشسط الغالب األعمى بالستػسط الحدابي.

صدق أداة الدراسة
تع عاخض االداة عماى (٘ٔ) محكاع ماغ ذوي الخباخة والتخراز لسعخفاة آرائياع حاػل ماجى
اندااجام االسااتبانة ووضااػحيا وشااسػلضتيا ،حضااث شااسل ذلااظ انتساااء الفق اخات لمسقضاااس ككاال وانتساااء
الفقخات لمسحاور ،وقج تع تعجيل وصضاغة األسئمة بشاء عمى تػصضة السحكسضغ ،وفاي ضاػء ماا أباجاه
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السحكسااػن مااغ مقتخحااات لمتعااجيل ،تااع القضااام بااإجخاء التعااجيبلت التااي اتفااق عمضيااا السحكسااػن ،وفااي
ضػء ذلاظ تاع تعاجيل وحاحف عاجد مشياا ،مساا حقاق الراجق الطااىخي ليا،وقاج تسثمات أىاع مقتخحاات
السحكسضغ بححف بعس الفقخات ،حضث كانت (ٕ٘) فقخة لقضاس الثقافة الجغخافضاة ،فأصابحت ()ٜٔ
فق اخة ،وك ااحلظ بالشد اابة لؤلنس اااط التسثضمض ااة كان اات (ٕٖ) فقا اخة مػزع ااة عم ااى ثبلث ااة مح اااور (البر ااخي،
الدسعي ،الحدي) فأصبحت (ٕٔ) فقخة ،باالضافة إلى إعاادة صاضاغة بعاس الفقاخات لتذاضخ بذاكل
مباشخ ومخترخ لسا تيجف لو الفقخة.

ثبات أداة الدراسة
لمتحق ااق م ااغ ثب ااات االتد اااق ال ااجاخمي ل ااؤلداة ق ااام الباحثا اان بحد اااب معام اال كخونب اااخ الف ااا
( ،)Cronbach,s Alphaباسااتخجام بخمجضااة  ،spssوقااج بمااغ ( ،)0.888مااا يااجلل عمااى ثبااات
عال لبلستبانة ،كسا قام الباحثانبإيجاد معامل الثباات الشرافي (غػتساان )Guttman Split-Half
حض ااث بم ااغ ( ،)ٓ.ٕٛٛعم ااى عضش ااة مكػن ااة م ااغ (ٕٓٔ) شالب ااا ،ويػض ااح الج ااجول رق ااع (ٕ) اآلت ااي
معامبلت ثبات األداة.
ججول رقع (ٕ)معامبلت الثبات
السحػر

قضسة كخونباخ الفا

عجد الفقخات

الثبات الشرفي

الثقافة الجغخافضة

ٜٔ

.697

0.793

األنساط التسثضمضة

ٕٔ

.771

0.835

عرا الشتا:ج ومشا ذتها
الشتا:ج الستعلقة باإلجابة عن الدؤال األول :ما مدتهى الثقافة الجررافية لدى طلبة
الدشة األولى السذتر ة ف جامعة السلك سعهد؟
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لئلجابة عغ ىحا الدؤال تع حداب الستػسصات الحدابضة واالنحخافات السعضارية والشدب
السئػية الستجابات أفخاد العضشة ،والججول رقع (ٖ) يبضغ ىحه القضع.
ججول رقع (ٖ) الستػسصات الحدابضة واالنحخافات السعضارية والشدب السؤية الستجابات أفخاد العضشةلمثقافة الجغخافضة
الجشذ

الستػسط الحدابي

االنحخاف السعضاري

الشدبة السئػية

الحكػر

ٖٓ.ٙ

.477

80.8

اإلناث

ٖ.٘ٙ

.542

19.2

يتب ا ّاضغ م ااغ الج ااجول (ٖ) أن الستػس ااصات الحد ااابضة إلجابات ااأفخاد عضش ااة الج ارس ااة جاءتبجرج ااة
مختفعة في مدتػى الثقافة الجغخافضة،ويطيخ الججول أن مدتػى الثقافاة الجغخافضاة لاجى الاحكػر أكباخ
مشيااا لااجى اإلناااث.وتختم ااف الج ارسااة الحالضااة م ااع د ارسااة كاال م ااغ :عبااج العااال ( ،)ٕٓٔٙوحس ااجان
(ٕٓٔٓ) والتي أضيختا تجني مدتػى الثقافة الجغخافضة.
ويبلحم أن شمبة الداشة األولاى السذاتخكة يستمكاػن ثقافاة جغخافضاة بجرجاة كبضاخة ،ويعادو الباحثاان
ذلااظ إلااى :تشااػع البضئااة الجغخافضااة فااي السسمكااة العخبضااة الدااعػدية ،وشبضعااة الحضاااة الدااعػدية الستسثمااة
بتشقاال األف اخاد لمج ارسااة والعساال مااغ مكااان إلااى آخااخ ومااا يشااتج عشااو مااغ تبااادل ثقااافي جغ اخفااي ،زيااادة
عم ااى تا اػافخ أع ااجاد كبضا اخة م ااغ دول أخ ااخى لمعس اال داخ اال السسمك ااة مس ااا يت ااضح فخص ااة أكب ااخ لمتػاص اال
الثقافي معيع.

الشتا:ج الستعلقاة باإلجاباة عان الداؤال الثاان  :ماا الاشسط التسثيلا براري ساسع
حد ) الدا:د بين الطلبة ف الدشة األولى السذتر ة ف جامعة السلك سعهد؟
لئلجاب ا ااة ع ا ااغ ى ا ااحا الدا ا اؤال ت ا ااع حد ا اااب الستػس ا ااصات الحد ا ااابضة واالنح اخف ا ااات السعضاري ا ااة
الستجابات أفخاد العضشة ،وذلظ كسا في الججول رقع (ٗ).
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ججول رقع (ٗ ) الستػسصات الحدابضة واالنحخافات السعضارية الستجابات أفخاد العضشة لؤلنساط التسثضمضة
الجشذ
الحكػر

اإلناث

الشسط البرخي

الشسط الدسعي

الشسط الحدي

الػسصالحدابي واالنحخاف السعضاري
الػسط الحدابي

ٖٓٗ.

ٖٔٗ.

ٖ.ٜٔ

االنحخاف السعضاري

.620

.613

.642

الػسط الحدابي

ٕٓٗ.

ٖ.ٖٛ

ٖٖٓ.

االنحخاف السعضاري

.613

.711

.687

يتبا ا ّاضغ ما ااغ الجا ااجول (ٗ) أن الا ااشسط البرا ااخي حرا اال عما ااى أعما ااى متػسا ااط مقا ااجاره ذكا ااػر
(ٖٓ ،)ٗ.إناااث (ٕٓ ،)ٗ.يمضااو الااشسط الدااسعي ،وجاااء الااشسط الحدااي بااأدنى متػسااط مقااجاره ذكااػر
( ،)ٖ.ٜٔإناث (ٖٓ.)ٖ.
ويبلحاام أن الااشسط األكثااخ انتذااار بااضغ الصمبااة ىااػ الااشسط البرااخي واتفقاات ىااحه الشتضجااة
مااع د ارسااة اوكػنػروجااػن ( ،) Aoconnorjm, 2004ويعاادو الباحثااان ذلااظ إلااى شبضعااة الثقافااة
الجغخافضااة واعتساااد الفااخد فضيااا عمااى حاسااة البرااخ ،ونط ا اخ ألن تصبضااق الج ارسااة كااان بالدااشة األولااى
السذااتخكة بجامعااة السمااظ سااعػد والتااي تقااع فااي العاصااسة الخياااض فااضسكغ القااػل أن صااخب الحضاااة
الحزخية بسا تحسمو مغ مطاىخ حزخية تتصمب معيا ساسات الذخراضة البراخية أكثاخ ماغ غضخىاا
مغ األنساط ،لحلظ نجج أن الشسط البرخي ىػ الغالب أكثخ مغ غضخه بضغ أفخاد العضشة.

الشتا:ج الستعلقة باإلجابة عن الدؤال الثال  :هل يهجد عا ة بين الثقافة الجررافية
واألنساط التسثيلية لدى طلبة الدشة األولى السذتر ة ف جامعة السلك سعهد؟
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لئلجاب ااة ع ااغ ى ااحا الدا اؤال س ااضتع اإلجاب ااة ع ااغ الف ااخض الت ااالي:ال يػج ااج عبلق ااة ذات دالل ااة
إحر ااائضة عشا ااج مد ااتػى الجاللا ااة ( )a=0.05با ااضغ الثقاف ااة الجغخافضاااة واألنس اااط التسثضمضاااة (برا ااخي،
سسعي ،حدي) لجى شمبة الدشة األولى السذتخكة في جامعة السمظ سعػد.
لئلجاباة عاغ ىاحه الفخضااضة لجاأ الباحثاان لحدااب معاماال ارتبااط بضخساػن( )Pearsonبااضغ
الستغضخيغ الثقافة الجغخافضة واألنساط التسثضمضة ،حضاث بماغ (ٕٔ ،)ٓ.ٙمساا ياجلل عماى عبلقاة شخدياة
متػسصة ،عشج مدتػى داللة ()0.01مسا يعشي مسا يعشي رفس الفخضضة الرفخية.

الشتاااا:ج الستعلقاااة باالجاباااة عااان الداااؤال الرابااا  :هااال تختلاااف العا اااة باااين الثقافاااة
الجررافية واألنسااط التسثيلياة لادى طلباة الداشة األولاى السذاتر ة فا جامعاة السلاك
سعهد باختاف الستريارات التالياة :الجاش

 /ر/أنثاى) ساعهدي/يير ساعهدي) مكاان

اإل امة بيئة ر فية /بيئة صحراو ة /بيئة حزر ة).
ولئلجابة عغ ىحا الدؤال سضتع اإلجابة عغ الفخوض اآلتضة:
 ال يػجج عبلقة ذات داللة إحرائضة عشج مدتػى الجاللة ( )a=0.05بضغ الثقافة الجغخافضاةواألنساط التسثضمضة (برخي ،سسعي ،حدي) لاجى شمباة الداشة األولاى السذاتخكة فاي جامعاة
السمظ سعػد تعدى لستغضخ الجشذ (ذكخ/أنثى).
 ال يػجج عبلقة ذات داللة إحرائضة عشج مدتػى الجاللة ( )a=0.05بضغ الثقافة الجغخافضاةواألنسااط التسثضمضة(برااخي ،ساسعي ،حدااي) لاجى شمبااة الداشة األولااى السذاتخكة فااي جامعااة
السمظ سعػد تعدى لستغضخ الجشدضة (سعػدي/غضخ سعػدي).
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 ال يػجج عبلقة ذات داللة إحرائضة عشج مدتػى الجاللة ( )a=0.05بضغ الثقافة الجغخافضاةواألنساط التسثضمضة (برخي ،سسعي ،حدي) لاجى شمباة الداشة األولاى السذاتخكة فاي جامعاة
السمظ سعػد تعدى لستغضخ مكان اإلقامة (بضئة ريفضة /بضئة صحخاوية /بضئة حزخية).
لئلجابة عغ الدؤال الخابع وفخضضاتو قام الباحثان بحدااب اختباار ( )T-testلمكذاف عاغ أثاخ
متغضااخي (الجااشذ ،والجشدااضة) فااي العبلقااة بااضغ الثقافااة الجغخافضااة واألنساااط التسثضمضااة معااا  ،والجااجول
رقع (٘) يبضغ نتائج اختبار ت.
ولسعخف ااة م ااجى اخ ااتبلف العبلق ااة ب ااضغ الثقاف ااة الجغخافض ااة واألنس اااط التسثضمض ااة ب اااختبلف متغضخمك ااان
اإلقاماة (بضئاة ريفضااة /بضئاة صااحخاوية /بضئاة حزاخية) ،قااام الباحثاان بحداااب تحمضال( One Way
 )ANOVAوالججول رقع ( )ٙيبضغ نتائج تحمضل ()One Way ANOVA
ججول رقع (٘)نتائج اختبار ()t
الستػسط الحدابي

االنحخاف السعضاري

قضسة ت

ذكخ

3.60

.432

.856

أنثى

3.64

.488

سعػدي

3.61

.429

غضخ سعػدي

3.69

.608

الستغضخ

الجاللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
اإلحرائضة

الجشذ

الجشدضة

1.13

.392

.266

يتزح مغ الججول الدابق عجم وجػد فاخوق ذات داللاة إحراائضة لمعبلقاة باضغ الثقافاة الجغخافضاة
واألنساط التسثضمضاة بااختبلف متغضاخ الجاشذ والجشداضة ،حضاث كانات قضساة الجاللاة أكباخ ماغ (٘ٓ)ٓ.
وبالت ااالي قب ااػل الفخض ااضة الر اافخية .تختمفي ااحه الشتضج ااة م ااع د ارس ااة حس ااجان (ٕٓٔٓ) الت ااي أضي ااخت
بحضث أضيخت نتائج دراسة حسجان فخوقا ذات داللةإحرائضة عشج مداتػى ( )α≥0.05فاي مداتػى
الثقافة بجغخافضة فمدصضغ الصبضعضة تخجع إلى متغضخ :الجشذ.
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ججول رقع ( )6نتائج تحمضل (. )One Way ANOVA
الستػسط الحدابي

االنحخاف السعضاري

التبايغ

بضئة ريفضة

150.53

17.40

302.76

بضئة صحخاوية

144.34

23.55

554.60

بضئة حزخية

144.39

16.88

284.93

مكان االقامة

قضسة F

1.453

قضسة Sig

.010

يتز ااح م ااغ الج ااجول الد ااابق وج ااػد ف ااخوق ذات دالل ااة إحر ااائضة لمعبلق ااة ب ااضغ الثقاف ااة الجغخافض ااة
واألنس اااط التسثضمض ااة ب اااختبلف متغض ااخ مك ااان اإلقام ااة (بضئ ااة ريفض ااة /بضئ ااة ص ااحخاوية /بضئ ااة حزا اخية)
لراالح البضئاة الخيفضااة ،حضاث كاناات قضساة الجاللاة (ٓٔٓ )ٓ.وىااي اقال مااغ (٘ٓ )ٓ.وبالتاالي رفااس
الفخضضة الرفخية ،وبحلظ تتفق الشتائج ىشا مع نتائج دراسةكضشث كارانػ و مضذضل بضخسػن(ٕٓٔٓ)
))Kenneth T. Carano & Michael J. Berson,2010
ويع اادو الباحث ااان ذل ااظ إل ااى :تش ااػع الحض اااة الصبضعض ااة الخيفض ااة ،حض ااث تػج ااج بي ااا السط اااىخ الجغخافض ااة
الصبضعضة والبذخية ،كسا أن الصبضعة الخيفضة تجمج ما بضغ البضئة الحزاخية والبجوياة ماغ حضاث الداكغ
والخااجمات والتشقاال ،عاابلوة عمااى أن البضئااة الخيفضااة تع اج حمقااة وصاال بااضغ البضئااة البجويااة والحز اخية
يتضحؤلفخادىا التعامل واالحتكاك مع أىل البضئتاضغ فياحا يعسال عماى تاجعضع الاػعي البضئاي لاجييع أكثاخ
مغ غضخىع.
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التهصيات
في ضػء الشتائج واالستشتاجات التي تػصمت ليا الجراسة يػصي الباحثان بسا يمي:
ٔ .أوضحت أن الشسط البرخي ىػ أكثخ األنساط التسثضمضة انتذا ار بضغ الصمبة فإن الجراسة الحالضة
تػصي بزخورة التخكضد عمى الػسائل البرخية في العسمضة التعمضسضة مثل :المػحات والخسػمات
والدبػرات الحكضة والخخائط وغضخىا مغ الػسائل البرخية.
ٕ .عمى السؤسدات التعمضسضة مخاعاة جسضع األنساط التسثضمضة في التعمضع.
ٖ .العسل مغ خبلل السؤسدات عمى نذخ الثقافة الجغخافضة لجى أىل الحزخ وكحلظ السجتسعات
الخيفضة .
ٗ .إعجاد السجرسضغ لمتعامل مع األنساط السختمفة لمصبلب.
٘ .تزسضغ السقخرات الجراسضة لمسخاحل التعمضسضة السختمفة العجيج مغ األنذصة التي تداعج عمى تشسضة
الثقافة الجغخافضة لجى الصمبة.
 .ٙعقج بخامج تجريبضة في التعامل مع مختمف األنساط التسثضمضة.
 .ٚعقج دورات تجريبضة لسعمسي الجغخافضا أثشاء الخجمة بسخاحل التعمضع السختمفة بيجف اكتدابيع
السيارات البلزمة لشذخ الثقافة الجغخافضة.
 .ٛإجخاء السديج مغ الجراسات في مػضػع الثقافة الجغخافضة واألنساط التسثضمضة في مشاشق أخخى
وعمى فئات مختمفة مجرسضغ وإداريضغ وشمبة.
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 .ٜاالستفادة مغ البحػث التي أجخيت في مجال الثقافة الجغخافضة واألنساط التسثضمضة ،لسعخفة أفزل
الصخق وأكثخىا مبلئسة لخرائز الصمبة وشبضعة السػاد الجراسضة السختمفة.

السراج والسرادر
ٔ.

القخان الكخيع

ٕ.

أنجرو بخادبخي (.)ٕٜٓٓالبخمجة المغػية العرابضة( .تخجساة باجار الفااروق)،دار الفااروق
لمشذخ والتػزيع ،القاىخة.

ٖ.

بافضد ااتخ ،س ااتضف؛ وفضك ااخز ،أمان ااجا ( .)ٕٓٓٙعم ااع نفد ااظ البخمج ااة المغػي ااة العر اابضة.
مكتبة جخيخ ،ججة.

ٗ.

الجيػية ،ممحقة سعضجة ( .)ٕٜٓٓالسعجع التخبػي .الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشضة
الذعبضة .و ازرة التخبضة الػششضة .السخكد الػششي لمػثائق التخبػية.

٘.

حسجان ،صبخي د (ٕٓٔٓ)" .مدتػى الثقافة بجغخافضة فمدصضغ الصبضعضة لجى شمبة
كمضتي اآلداب والتخبضة بالجامعة اإلسبلمضة -غدة" .مجمة الجامعة اإلسبلمضة لمبحػث
اإلندانضة  ،العجد (ٕ) ،السجمج(.)ٔٛ

.ٙ

الحضدان ،سمسى (ٕٗٓٓ) .البخمجة المغػية العربضة .مكتبضة السمظ فيج الػششضاة لمشذاخ،
الخياض.

.ٚ

خزخ ،فخخي رشضج ( .)ٕٓٓٙشخائق تجريذ الجراسات االجتساعضة ،دار السدضخة
لمشذخ والتػزيع والصباعة ،عسان.
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.ٛ

دروير ،دعاء د (ٕٕٔٓ) .الثقافة الجغخافضة لجى شالبات كمضة البشات .مجمة
دراسات عخبضة في التخبضة وعمع الشفذ،الدعػدية ،العجد( )ٕٜالسجمج (ٔ).

.ٜ
ٓٔ.

الدىخاني ،عبجالشاصخ (ٕ٘ٓٓ) .البخمجة المغػية العربضة .دار ابغ حدم ،بضخوت.
زىضااخ ،االء (ٕٔٔٓ) .السعالجااة السعخفضااة لمسعمػمااات وعبلقتيااا بأساامػب (االسااتقبلل –
مقاباال االعتس اااد) عم ااى السجااال اإلد ارك ااي وف ااق األنطسااة التسثضمض ااة (البر ااخي ،الد ااسعي،
الحدي) .مجمة عمػم الخياضة جامعة ديالي ،السجمج (ٔ) العجد(٘).

ٔٔ.

سعضج ،عاشف د ،عبجهللا ،د جاسع ( .)ٕٓٓٛالجراسات االجتساعضة :شخق التجريذ
واالستخاتضجضات .دار الفكخ العخبي ،القاىخة.

ٕٔ.

صالح ،إدريذ سمصان ( .)ٕٓٓٛالثقافة الجغخافضة وكضفضة تشسضتيا لجى معمسي
الجغخافضا ()athttp://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/

ٖٔ.

العب اااجي ،ن ااجى فت اااح؛ وقاس ااع ،مضد اااء يحض ااى ( .)ٕٓٓٛأث ااخ بخن ااامج ( )NLPالبخمج ااة
المغػيااة العراابضة فااي تكاماال األنساااط اإلدراكضااة لااجى شالبااات السخحمااة اإلعجاديااة .مجمااة
التخبضة والعمع ،العجد (٘ٔ) السجمج(ٔ).

ٗٔ.

عب ااج الع ااال ،ما اخيع عب ااج ال ااخحسغ؛ وس اابلمة ،كاي ااج د ( .)ٕٓٔٙدرج ااة مسارس ااة الشط ااام
التسثضم ااي ف ااي االتر ااال اإلداري وعبلقتي ااا بفعالض ااة األداء اإلداري ل ااجى م ااجيخي الس ااجارس
الحكػمضااة فااي محافطااة إربااج ،السجمااة األردنضااة فااي العمااػم التخبػيااة ،السجمااج (ٕٔ) العااجد
(ٖ).

٘ٔ.

عبج العاال ،ماخيع عباجالخحسغ (ٕٓٔٓ) ،مياارات البخمجاة المغػياة العرابضة لاجى ماجيخي
السجارس فاي لاػاء الخمثاا .رساالة ماجداتضخ غضاخ مشذاػرة ،جامعاة الضخماػك ،كمضاة التخبضاة،
قدع اإلدارة وأصػل التخبضة ،األردن.
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.ٔٙ

عبجالحمضع ،ياسخ يحي (ٕٓٔٓ) .أثخ بخنامج مقتخح في الثقافة الجغخافضة عمى تشسضة
السفاىضع الجغخافضة وميارات فيع الخخيصة والػعي بالقزايا العالسضة السعاصخة لجى
شبلب شعبة الجغخافضا بكمضة التخبضة .رسالة دكتػراه ،غضخ مشذػرة ،جامعة السضشا ،كمضة
التخبضة ،قدع السشاىج وشخق تجريذ الجراسات االجتساعضة.

.ٔٚ

عبجالعال ،رجاء د ( .)ٕٓٔٙفاعمضة وحجة دراسضة مقتخحة في ضػء السعايضخ الجولضة
والقػمضة لتعمضع الجغ اخفضا في تشسضة الثقافة الجغخافضة .مجمة دراسات عخبضة في التخبضة
وعمع الشفذ ،العجد(ٓ )ٚالسجمج (ٔ).

.ٔٛ

عبجالشبي ،ىذام أحسج ( .)ٕٓٓٛمدتػى الثقافة الجغخافضة لجى شبلب جامعة
اإلسكشجرية .مجمة التخبضة السعاصخة .العجد( )ٜٚالسجمج(ٔ).

.ٜٔ

عبضج ،آالء د ( .)ٕٓٓٙالبخمجة المغػية العربضة .دار صفاء ،األردن.

ٕٓ.

عسخ ،حشانعبجالدبلم(ٖٕٔٓ) .بخنامج مقتخح لتشسضة الثقافة الجغخافضة لجى التبلمضح
الرع بسخحمة التعمضع األساسي .مجمة الجسعضة التخبػية لمجراسات االجتساعضة.
العجد(ٔ٘).

ٕٔ.

مجسع المغة العخبضة(ٕٗٓٓ) .السعجع الػسضط .ط ٗ ،مكتبة الذخوق ،القاىخة.

ٕٕ.

السعاضضجي ،مضدااء يحضاى قاساع (ٕٔٔٓ) .البخمجاة المغػياة العرابضة وعبلقتياا بتكامال
األنساط اإلدراكضة .دار صفاء لمشذخ والتػزيع ،األردن.

ٖٕ.

الشحاس ،نجبلء مجج ( .)ٕٓٓٚفاعمضة بخنامج مراحب قائع عمى التصبضقات
الجغخافضة الحضاتضة في تشسضة الحذ السكاني والثقافة الجغخافضة لجى تبلمضح مخحمة التعمضع
االبتجائي .مجمة كمضة التخبضة.العجد(ٔ) السجمج(.)ٔٚ
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ممحق رقع (ٔ)
عديدي الصالب /الصالبة
تحضة شضبة وبعج:
يقػم الباحثان بإعجاد دراسة مضجانضة حاػل " األنسااط التسثيلياة وعا تاا بالثقافاة الجررافياة
لدى طلبة الدشة األولى السذتر ة بجامعة السلك سعهد"
يخجااى التكااخم باإلجابااة عااغ األساائمة التالضااة بااتسعغ بػضااع إشااارة ( √ ) فااي الخانااة التااي تتفااق مااع
رأيظ إلنجاح الجراسة؛ عمسحا بأن إجاباتكع ستعامل بذكل ساخي ولغاياات البحاث العمساي فقاط؛ لاحا ال
يصمب مشظ ذكخ اسسظ أو عشػانظ ،شاك احخ لكع جيػدكع السباركة وحدغ تعاونكع.
السعلهمات األساسية :
الجشذ:

الجشدضة:
مكان اإلقامة:

ذكخ

أنثى

غضخ سعػدي

سعػدي

بضئة صحخاوية

بضئة ريفضة

التدلدل

يالبا

دا:سا

أحيانا

ناد ار
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مطلقا

الفقرة

بضئة حزخية

الثقافة الجررافية
ٔ

أحجد مػاقع الجول عمى خخيصة العالع.

ٕ

أتعخف عمى مشاخ الجولة التي أرغب الدفخ إلضيا مغ خبلل مػقعيا الجغخافي.

ٖ

بل مغ خبلل مػاقع الشجػم .
أستصضع تحجيج االتجاىات الجغخافضة لض ح

ٗ

أتحكخ األماكغ التي قست بديارتيا مدبقحا (الحذ السكاني) .

٘

تؤثخ شبضعة السكان الحي أسكشو عمى شبضعة شخرضتي مثل :السداج.

ٙ

تؤثخ شبضعة السكان الحي أسكشو عمى شخيقة تفكضخي.

ٚ

يتأثخ سمػكي باختبلف درجات الح اخرة.

ٛ

أتابع البخامج الستعمقة بعخض الحضاة البخية كالغابات.

ٜ

مذاىجة السشاضخ الصبضعة تذعخني بالخاحة.

ٓٔ

اكتذف السدتػى السادي لآلخخيغ مغ خبلل سمػكيع الطاىخ ومفخدات حػارىع .

ٔٔ

أفزل السيغ السكتبضة عمى السيغ األخخى.

ٕٔ

أمتمظ معخفة عغ السػارد السادية في بمجي.
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ٖٔ

أشعخ بالفخخ عشجما أجج مشتج بالخارج مرشػع في بمجي .

ٗٔ

أدرك أثخ شبقات السجتسع عمى أنساط السعضذة.

٘ٔ

أتأثخ نفدضحا بسذاىجة أخبار الكػارث الصبضعضة كالفضزانات والدالزل .

ٔٙ

متابعتي لؤلحجاث الجاخمضة لبمجي تداعجني في تحجيج أىجافي السدتقبمضة.

ٔٚ

أىتع بالخحبلت البخية والصبضعضة في السشاشق الجغخافضة السختمفة.

ٔٛ

الصبقات الستجنضة اقتراديا تداعج عمى انتذار الجخيسة.

ٜٔ

التعخف عمى مػارد الجولة وحدغ استغبلليا يداعج عمى ارتفاع مدتػى السعضذة.

األنساط التسثيلية الشسط البرري)
ٕٓ

أُركد عمى حاسة البرخ في تس ُثمي لمسعمػمات.

ٕٔ

أفزل الخسػم واألشكال في تػضضح السفاىضع.

ٕٕ

أتحكخ ما أشاىجه أكثخ مسا أسسعو.

ٖٕ

افزل مذاىجة السقاشع والرػر اكثخ مغ سساع األصػات وحجىا.

ٕٗ

إذا خخجت في رحمة أو مكان شبضعي استستع بالشطخ لمسذاىج الخبلبة.
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ٕ٘

ٕٙ

تمفت انتباىي لغة الجدج وتعبضخات الػجو.
أثشاء حجيثي استخجم كمسة أنطخ أو الكمسات التي تذبييا (شػف -أنطخ -شالع-
ومغ وجية نطخي -بيحه الرػرة)

األنساط التسثيلية الشسط الدسع )
ٕٚ

أُركد عمى حاسة الدسع في تس ُثمي لمسعمػمات.

ٕٛ

أتحكخ ما اسسعو اكثخ مسا أُبرخه.

ٕٜ

أحب االستساع إلى قرز الخحبلت التي تُحكى لي أو أسسعيا مغ الخاديػ.

ٖٓ

أستصضع التعخف عمى األشخا

ٖٔ

أتفاعل مع الرػت ونبخاتو أكثخ مغ مذاىجة الرػر والعخوض.

ٕٖ

أستسع لسغ يتحجث معي ولػ شال حجيثو.

ٖٖ

مغ أصػاتيع.

أثشاء حجيثي استخجم كمسة أسسع أو الكمسات التي تذبييا (أسسع -سسعت أن -ىحه
الدضخة -يدأل -أقػل)

األنساط التسثيلية الشسط الحد )
ٖٗ

أركد عمى السذاعخ واألحاسضذ وأىتع بحاسة المسذ في تسثُمي السعمػمات.
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ٖ٘

أتحكخ األمػر السختبصة بالسذاعخ.

ٖٙ

أستستع باالقتخاب مغ اآلخخيغ ولسديع أثشاء الحجيث

ٖٚ

أشعخ باالرتضاح عشجما أقجم السداعجة لآلخخيغ وقت الكػارث الصبضعضة كالدضػل.

ٖٛ

يرعب عمى الجمػس ىادئا لفتخة شػيمة.

ٖٜ

أتحجث مع اآلخخيغ ببطء واتدان.

ٓٗ

أثشاء حجيثي استخجم كمسة أشعخ أو الكمسات التي تذبييا(:تخضل -افخض-
شعػري -سخور).
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