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الجامعة المستنصرية  -كمية التربية
المستخمص:
يمكف كصؼ عمـ الخرائط هػك لػؾ العمػـ الػ م يمػ ـ بالخريطػ كاعػدادها ،ك مثيممػا ك صػميمما ،كاخراجمػا .
ف ػالجغرافي يس ػ طبط كاف ػ المعمكمػػات الم عمظ ػ بػػالظكاهر الطبيعي ػ كالبج ػري ه ػ ا مػػف جم ػ كمػػف جم ػ خػػرل
كمصػػدر معمكم ػػا ي ككػػار كعرافي لكد ػػخ كاعػػداد الخػ ػرائط الجغرافيػ ػ س ػكا كاط ػػت خ ػرائط عامػ ػ ـ خػػرائط

مكدكعي  ،ا يح اج مصمـ الخريط إلى خبػرة عاليػ لكدػخ ياصػيؿ الخريطػ كممػا بػالمكقخ المطاسػب مػف
(عطاصػػر ساسػػي كرمػػكو كار ككرافيػ ح ػػى كػػكف مظبكلػ بصػريان مطمػػا يحظػػؽ ا صػػا ن خرائطيػان فعػػا ن يسػػمؿ

معه ق ار ما ك يسيرها ك حميمما مف لدف الظارئ .كفي ه ا البحػث سػ ركو عمػى ميمػكـ ا صػاؿ الخرائطػي ،

كعطاصره  ،كمككطا ه ،كالعكامؿ المؤثرة في كاوف مككطات الخريط ك حظيؽ ا صاؿ الخرائطي فدػ عػف
ق ار ة الخريط المكدكعي ل حظيؽ ا صاؿ الخرائطي كالمراحؿ العممي اب دا مػف مرحمػ معالجػ البياطػات

ح ى مرحم إدراؾ كفمـ مح كل الخريط المكدكعي كفممما ك كديح هـ األخطا ال ػي عمػؿ عمػى عػدـ
حظيؽ ا صاؿ الخرائطػي اليعػاؿ فػي حظيػؽ اكدراؾ البصػرم األمثػؿ ،كمػف ثػـ ال طػرؽ إلػى كيييػ اخ يػار

افدػ ػػؿ العطاصػ ػػر األساسػ ػػي لمخريط ػ ػ ك صػ ػػميمما باخ يػ ػػار جػ ػػكالما الرقمي ػ ػ باس ػ ػ خداـ احػ ػػد ب ػ ػرام طظػ ػػـ
المعمكمػػات الجغرافي ػ (

)Arc GIS

كاخ يػػار مجمكع ػ مػػف الطمػػا ج مػػف رسػػائؿ الماجس ػ ير ك طػػاريح

الػػدك كراه مػػف الخ ػرائط المكدػػكعي ب كويعػػات مخ مي ػ الظ ػكاهر فد ػ عػػف إج ػ ار اخ بػػار عميمػػا باس ػ خداـ
اس مارة اسػ بياف خ يػار مسػ كل ال بصػير الخرائطػي با ع مػاد عمػى معػايير ا خ بػار الخرائطػي كال كصػؿ
إلى ط ائ ك حميؿ مدل مطابظ ما لمظكاعد كاألسػ

الخرائطيػ الكاجػب إ باعمػا فػي صػميـ الخػرائط ل حظيػؽ

ا صاؿ الخرائطي اليعاؿ لكػي يػ مكف قػارئ الخريطػ مػف إدراؾ الخريطػ ب فدػؿ صػكرة .مشككمة البحكث:
مخص مجكم البحث بما يا ي )1هؿ يم وـ الباحثكف الجغرافيكف باسػ خداـ سػ
(
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) هػ ػػؿ يمكػػػف إح ػ ػ ار اخ بػػػار لظػ ػػارئ الخريط ػ ػ لمعرف ػ ػ مس ػ ػ كل ال بصػ ػػير2
) ي ػرض الباحثػ بػ ف هطػاؾ مجمكعػ1:فرضكية البحكث

جملة البحىث اجلغرافية
صػ ػػميـ الخ ػ ػرائط المكدػػػكعي

فعػاؿ ك
الخرائطي (اكدراؾ البصرم) كهؿ هػك ا
مف األس كالظكاعد الكار ككرافي عمى الباحثيف األخ بما عطد صميـ الخريط المكدكعي لغرض حظيؽ
 ) كج ػػد مجمكع ػ ػ م ػػف المعػ ػػايير يمكػػػف كصػ ػػيما2. ا صػ ػػاؿ الخرائطػ ػػي بػ ػػيف مس ػ ػ ظبؿ الخريط ػ ػ كمرسػ ػػمما

) بإج ار ا خ يار لغرض الكصػكؿ إلػى مسػ كل اكدراؾ الػ م حظػؽ عطػد رؤيػ الخػرائطJacques Bertin(
كقػػد اع مػػدت.مػػف لؾ

 كه ػ ا يػػؤدم إلػػى معرف ػ اقصػػى إدراؾ لمخ ػرائط قػػد حػػد ـ العك ػ،مػػف ل ػدف قارئمػػا

الباحثػ عمػػى المػػطم الكػػار ككرافي ل حميػػؿ العيطػ ال ػػي اخ يػػرت مػػف لػدف الباحثػ لمخػرائط المكدػػكعي ال ػػي

 فد ػ ع ػػف اسػ ػ خداـ المػػطم المكد ػػكعي ف ػػي ك ػػر، ص ػممت ف ػػي رس ػػائؿ ك طػػاريح الجامعػ ػ المس طصػ ػري
.الظكاعد األساسي لم صميـ

Abstract:

Cartography can be described as the science that is concerned with the map,
its preparation, its representation, its design, and its output. The geographer
elicits all information related to natural and human phenomena on the one

hand and on the other hand as an informational and cartographic source for
setting and preparing geographical maps, whether they are general maps or

objective maps. Visually, it achieves effective cartographic communication with

which it is easy to read, interpret and analyze it from the reader.In this
research, I will focus on the concept of cartographic communication, its
elements and components, and the factors affecting the balance of the
components of the map and achieving cartographic communication as well as

reading the objective map to achieve cartographic communication and the
practical stages starting from the stage Processing data up to the stage of
realizing and understanding the content of the objective map and

understanding it and clarifying the most important errors that fail to achieve
effective cartographic communication in achieving optimal visual perception,
and then addressing how to choose the best basic elements of the map and

design it by choosing its digital forms using one of the GIS programs (Arc
)

533

(

االتصال اخلرائطي الفعال وأثره

GIS).

 ـــــــ0202/ )43( العدد

ـــــــ

جملة البحىث اجلغرافية

) and choose a set of templates from the master's thesis and

framework The PhD provides thematic maps with different distributions of
phenomena, as well as conducting a test on them using a questionnaire to

choose the level of cartographic insight based on the cartographic test criteria
and to reach results and analyze their conformity with the cartographic rules
and foundations to be followed in the design of maps to achieve effective

cartographic communication so that the map reader can perceive the map At
its best. Research problem: The research problem can be summarized as

follows ) Are geographers committed to using cartographic foundations and
rules when designing thematic maps? ) Is it possible to conduct a test for the
map reader to find out the level of cartographic insight (visual perception) and

whether it is effective or not? Research hypothesis ) The researcher assumes
that there are a set of cartographic foundations and rules that researchers must

adopt when designing the objective map for the purpose of achieving
cartographic communication between the future of the map And its sender. )
There is a set of criteria that can be described (Jacques Bertin) by making the
selection for the purpose of reaching the level of awareness achieved when

seeing maps from its reader, and this leads to knowing the maximum
perception of maps has been limited or vice versa. To analyze the sample that
was chosen by the researcher for the thematic maps that were designed in the

letters and theses of Al-Mustansiriya University, as well as using the objective
approach in mentioning the basic rules of design.

:المقدمة
إف ال طػػكر ال كطكلػػكجي الس ػريخ ك سػػيما فػػي مجػػاؿ الحاسػػكب فد ػ ن عػػف ال ظػػدـ الكادػػح فػػي ظطي ػ طظػػـ
 كعمػى سػػبيؿ،سػمؿ عمميػ إعػداد الخػرائط ك صػػميمما
يمكػػف رسػػـ الخريط ػ

المعمكمػات الجغرافيػ كامكاطيػ الحصػكؿ عمػى بػرام

) كعمػػى الػػرعـ مػػف ػػكفر ب ػرام رسػػـ الخ ػرائطArc GIS
)
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ك صميمما إ عطدما ككف لهُ خبرة مم اوة فػي المبػادئ األساسػي الكار ككرافيػا لرسػـ الخريطػ كالعمػؿ عمػى
إخراجما بميئ رقمي مك مم مكف قارئما مف إدراؾ مح كاهػا بعيػدة عػف مظػاهر ال عظيػد كعػدـ الكدػكح مػف

الجاطب البصرم لمظارئ كب لؾ ي حظؽ ا صاؿ الخرائطي بيف مرسؿ الخريط كهك الكار ككرافي كبيف قارئ
الخريط كل ا يس طيخ قارئ الخريط عطد كجيه طظره إلػى الخريطػ قػ ار ة مػا ح كيػه مػف رمػكو كمعمكمػات
ك رجم ما كايصاؿ يسير معاطيما إلى الدماغ كدراكما فد ن عف حميمما ،عممان ب ف ه ا األمر ي عمؽ ب كا

قػارئ الخريطػ لي حظػؽ المػدؼ الػ م رسػمهُ الكػار كعرافي لمظػارئ عطػد صػميـ الخريطػ  ،بطػا ا عمػ

لػػؾ اف

لغ الكار كعرافي هي لغ عالمي يطبغي ف يمـ مف لدف الظارئ كه ه المغ هػي لغػ بصػري يمكػف إدراكمػا

مف طريؽ البصر ،فإف حظؽ لؾ حظؽ ا صاؿ الخرائطي.

ك ن :مفهوم االتصال الخرائطي (  : )Cartographic communicationظمرت مياهيـ م عدده

حكؿ ا صاؿ الخرائطي إ ف اصؿ كمم ا صاؿ  Communicationفي المغ األكربي إلى الكمم

ال يطي ( )Communisك عطي الجي المج رؾ بيطما ج ؽ بالمغ العربي مف اليعؿ كصؿ م بمغه
كاط

مى(( )1طجيب عبد الرحمف ،الويدم،2005 ،

ص ،)182فا صاؿ الخرائطي هك طظاـ رميوم خاص يع مد

عمى الرمكو كالخطكط كالك ابات كالرسكمات كاأللكاف إعداد الرسال (الخريط ) ك المعمكمات كمف ثـ
كصيمما مف الكار ككرافي بكصيه(المرسؿ) ال م يصمـ الخريط إلى (المس ظبؿ) كهك ال م يظكـ بظ ار ة

الخريط كبال الي يس طيخ فؾ رمكو الخريط كاس خراج المعمكمات كفممما ك حميمما.
1436ق :ص.)59-55

(()2عبد الرحمف مصطيى،

فا صاؿ الخرائطي هك كصيؿ المعمكمات مف المرسؿ (الخرائطي) إلى المس ظبؿ

كهك مس عمؿ الخريط عف طريؽ كسيم ا صاؿ مرئي كهي الخريط بمدؼ إيصاؿ المعمكم إلى الظارئ
ب سرع كقت ،كاف لعممي ا صاؿ جكا ن م عددة إما عف طريؽ الرقـ ك الميظ ك الرسـ ا ف الرسـ هك
قرب إلى الحظيظ  ،ما الرقـ فمك قرب إلى ال جريد مثمما مكدح في الجكؿ رقـ (.)1
الجكؿ ( :)1يكدح الرقـ كالميظ كالرسـ بيف الحظيظ ال جريد

المصدر  :احمد البدوي الشريعي  ،الخرائط ( تصميم وقراءة وتسير  ،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر  ،القاهرة ،

 ،7997ص.791

(
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ثانياً -الخريطة كعمم لالتصال الخرائطي :عد الخريط بكصيما عمما ل صاؿ الخرائطي ساسي ممم ،
فمف المعركؼ ف اكطساف اخ رع ث ث طرائؽ ل صاؿ األكلى هي المغ كالثاطي هي المكسيظى ما الثالث

فمي الخرائط ،فالخريط هي الكسيم األقدـ ل صاؿ مف بيف ه ه الطرائؽ ال ي ـ ك رها  ،ب ا مثؿ
الخريط جك

مف جكاؿ ا صاؿ البصرم فد ن عف ككطما ع بر لغ

صؼ الع قات المكاطي بيف

الظكاهر فمعظـ الخرائطييف يسعكف إلى ا فادة مف األدكات البصري كال ي مثؿ ك مف(الجكؿ ،المكف،

الطمط ،الطسي  ،الظؿ) لغرض كصيؿ المعمكمات المكجكدة عمى الخريط بجكؿ فعاؿ لظارئما ،كمف ثـ

يسع مصمـ الخريط إلى مثيؿ الخريط لمخ مؼ ظكاهرها الطبيعي كالبجري بصكرة عمؿ عمى سريخ

ا صاؿ اليعاؿ بيف مف قاـ برسـ الخريط كبيف قارئما بيمـ ال ياصيؿ المكجكدة فيما كادراكما بسمكل ،

كه ا يجمؿ مخ مؼ عطاصر الخريط كرمكوها ا ف المعمكمات الكمي المكجكدة في الخريط كما حممه

مف ياصيؿ

يمكف اف درؾ إ ا مثؿ برمكو في الخرائط سكا كاطت خرائط عام ـ خرائط خاص

(مكدكعي ) كال ي ساركو عميما في ه ا البحث مف خ ؿ إج ار اخ بار لبعض الطما ج مف الخرائط

المكدكعي كاخ بار مظدار إدراكما بالطسب لظارئما  ،كفي الكقت الحادر اخ ا ه ماـ ب طكير الخريط

بكصيما داة ا صاؿ ي سخ لجكؿ كبير فالخريط هي مثيؿ لمكاقخ فد ن عف العمما ا طمـ يعدكطما

بككطما هـ كسائؿ ا صاؿ في الكقت الحادر ،كعالمطا اليكـ يعيش ثكرة ا صاؿ لغرض طكير كسائؿ
ا صاؿ الخرائطي ل لؾ فإف سمكل إدراكما يعد م انر دركريان لمغاي  ،ك بد مف اكجارة إلى ف ا صاؿ

الخرائطي ي حظؽ عطدما يكف هطاؾ ياعؿ بيف الرمكو الميظي كعير الميظي بيف كؿ مف (المرسؿ) كهك

مصمـ الخريط ال م يمكف عده ب طه هك مف يبد بالحكار مف جم كمف جم خرل (المس ظبؿ) كهك قارئ
الخريط مف جم خرل كال م يمكف كصيه ب طه هك مف يكمؿ الحكار بمعطى ف الخريط طعدها إجارة إما

اف س ظبؿ جيدان مف لدف قارئما ك عرض لم جكيش كالجكؿ رقـ ( )2يكدح لؾ.

(
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الجكؿ ( :)2مخطط يكدح الخريط كميمكـ ال كصيؿ الكار كك ارفي

المصدر  :احمد البدوي محمد  ،الخرائط العممية نماذج وتطبيقات ،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر  ،القاهرة ،3002 ،

ص.323

ثالثاً :مكونات االتصال الخرائطي :إف ا صاؿ الخرائطي ي ككف مف ساسيات بد مف كدحيما لكي
يسمؿ فمـ عمميات ا صاؿ الخرائطي بيف كؿ مف مصمـ الخريط كقارئما ألم خريط مكدكعي كه ه

المككطات يمكف إيجاوها بما ي ي.

(()3طجيب عبد اهلل حسيف مجاهد ،2005 ،ص.)185-184

.1المرسؿ (مصمـ الخريط )
.2الرسال (الخريط )
.3قطاة ا صاؿ

.4المس ظبؿ (قارئ الخريط )

 .5ردة اليعؿ (ال غ ي الراجع )
 .6ال جكيش

 -7المرسل (مصمم الخريطة) :هك مف يطج الخريط كهطا بد مف كجكد هدؼ مف إطجا الخريط كه ا
ما يحرص عميه الخرائطي ا يظكـ بكدخ مجركع م كامؿ يجمؿ األعماؿ الم دمط اجمخ المصادر
كاعدادها ك ميئ سا

الخريط ك صميمما اط ما بطباع الخريط بعد ف ي بخ كاف الظكاعد األساسي
(
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الكاجب إ باعما عطد صميـ الخريط  ،إف مصمـ الخريط عادة ما يم ـ ب حسيف ا صاؿ الخرائطي مف
خ ؿ مراعاة ما ي ي

(( )4هاطي صابر محسف ،2011 ،ص.)89

 -ف يككف ا خبرة عالي في ساسيات صميـ الخريط .

ب -ف ككف له خبرة في األساليب الخرائطي ال ي
البياطات بما ي

ئـ مثيؿ البياطات فد ن عف ا ه ماـ بدق

مؾ

ـ مخ الرمو الم ئـ ل مثيؿ البياطات فد ن عف معالج ما كاج ار عممي ال بسيط كال عميـ

لمبياطات كالمعمكمات.

ج -ا ه ماـ بجاطب ال ثير الطيسي عمى قارئ الخريط م المس ييد مطما.

د -كما يجب ف ككف لديه الظدرة عمى صياع الرسال بطريظ كادح ل سميؿ إدراكما.

ك -ف يككف مصمـ الخريط كادح الرؤي لممعمكمات كالثظاف العام .
 -3الرسالة (الخريطة) :فيما يخص الخريط ف

بد مف اكجارة إلى إطما بمثاب ال مثيؿ الكاقعي لمكسط

المحيط ،مثمما عد المح كل المعرفي ال م يرعب مصمـ الخريط (المرسؿ) طظمه إلى مس ظبؿ الخريط

(قارئما) بمدؼ حظيؽ عممي ا صاؿ ،ل لؾ يظكـ الخرائطي ب صميـ الخريط ب فدؿ الطرائؽ كبجكؿ
فعاؿ با ع ماد عمى مثيؿ الرمكو الكار ككرافي الكادح كالبسيط با ع ماد عمى دؽ البياطات في

ال مثيؿ.

 -3قناة االتصال (وسيمة االتصال) :كهطا يؤكد عم ما سبؽ ب طه ي ـ كصيؿ الرسال إلى المس ظبؿ
يككف إ مف طريؽ كسيط كه ا ي كقؼ بجكؿ كبير عمى دق البياطات المس خدم في الخريط ككدكحما
مف صكر ك جكاؿ كرمكو ال ي اس خدمت فيما كمدل الدق في مصدر المعمكم كالثظ بما.

 -1المستقبل (قارئ الخريطة) :كالمظصكد هطا قارئ الخريط ككؿ قارئ ي خيؿ الكاقخ المحيط به بحسب
مس كل اليمـ كاكدراؾ لرسال الخريط  ،ا

ف ق ار الخريط مخ ميكف بمس كل ال كا كال ظبؿ كاليمـ

كاكدراؾ فد ن عف الدرج العممي ال ي يخ مؼ في اس يعابما كفممما لرسال الخريط .

 -5ردة الفعل (التغذية الراجعة) :ي ارد بما ما يعبر به مس ظبؿ الخريط (قارئما) بمدل ثيره بالرسال هؿ
كاف ثيرها إيجابي ك سمبي م بمعطى يمكف الظكؿ ظكيـ مس ظبؿ الرسال بمدل فاعمي ما كالط ائ

المس طبط مطما م إما ف ككف الخريط ميمكم ك ن مف لدف قارئما .كقد كدح العالـ ركبطسكف ف

ال ثير الخرائطي

يمكف ف يع مد عمى مصمـ الخريط فظط بؿ جمؿ قار ها يدان بمدل معرف ه ب هـ

ساسيات الخريط كه ا بمحصم ه يعمؿ عمى سبيؿ المثاؿ اف يككف اططباعان ممحكظان عم

عمى الخريط كع ق ه ه الظاهرة بما اف يحيطما مف ظكاهر ،كمدل ال رابط بيطمـ

(
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مثمما في الجكؿ رقـ ( )3ال م يكدح هـ عطاصر ال ثير الخرائطي كما يراها

رابعا /العوامل المؤثرة في توازن مكونات الخريطة وتحقيق االتصال الخرائطي :عطد صميـ الخريط مف

لدف الخرائطي ع رده مس ل ممم في كييي حظيؽ ال كاوف بيف مككطات الخريط بمجممما كال ي جمؿ
كؿ مف (العطاكيف ال ي دمطما الخريط  ،مي اح الخريط  ،اطار الخريط  ،حجـ الخريط  ،كطرائؽ
رميوها) م بمعطى كؿ ما دمطه الخريط مف ياصيؿ ككييي كويعما
الجكؿ ( :)3عطاصر ال ثير الخرائطي كما يرها ركبطسكف

المصدر:

,P.

Robinson et . AL,

بجك ؿ ي طاسب مخ مكاقعما الحظيظي عمى لكح الخريط كبال الي ه ا ال كاوف يعمؿ عمى حظيؽ اكدراؾ

البصرم فد عف حظيؽ األهمي البصري بعد ف يظكـ المصمـ باخ يار افدؿ ال صاميـ ل حظيؽ ه ا
ال

كاوف(( )6هاجـ محمد عمي المعرؼ،1983 ،

ص .)94-93كعمى الرعـ مف ال طكر الحديث في مجاؿ ظطيات

طظـ المعمكمات الجغرافي ( )GISفي مجاؿ الخرائط كاس حداث مجمكع مف البرام ال ي لما دكر كبير
في إط اج الخرائط الرقمي بدق عالي إ

ف حظيؽ ال كاوف بيف مككطات الخريط يع مد بالدرج األساسي

عمى مصمـ الخريط كخبر ه في ه ا المجاؿ ف يطما كجد الخط ف بد مف معالج ه قبؿ اس كماؿ ال صميـ

فد ن عف اخ يار مثؿ طرؽ ال رميو بجظيما الكمي كالطكعي قبؿ إعداد الرمكو ال يصيمي  .ك بد مف

(
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اكجارة إلى ف هطاؾ مجمكع مف العكامؿ ال ي ؤثر في كاوف مككطات الخريط ال ي يعك

ا صاؿ الخرائطي بيف المرسؿ كالمس ظبؿ كمف ه ه العكامؿ هي كاآل ي:

ثيرها عمى

 -ال جكيش (الطبيعي كا صططاعي).

ب -الدق في إرساؿ الخريط إلى قارئما.
) فبالطسب لم جكيش في الخريط يمكف الظكؿ ب ف هطاؾ طكعيف األكؿ طبيعي كال م ي دمف اح كا

الخريط عمى مجمكع مف العطاصر الطبيعي الغير الدركري ف بد عمى الخرائطي ف يعمؿ عمى
إوال ما ،ـ الطكع الثاطي مف ال جكيش هك الصطاعي كيككف سبب طجكئه بسبب الظارئ حيث ييمـ الخريط

بعك

المدؼ ال م طج ت مف خ له مف قبؿ الخرائطي ال م صممما

ص. )246

(( )7حسيف حمد سطاؼ،1992 ،

ك بد مف اكجارة إلى ف مصمـ الخريط يجب عميه مراعاة بعض األمكر ال ي بد مف كافرها

عطدما يصمـ م خريط ل حظيؽ فدؿ ا صاؿ خرائطي فد ن عف حظيؽ ال كاوف بيف مككطات الخريط

كمف ه ه الجركط هي

(()8طجيب عبد الرحمف الويدم كحسيف مجاهد مسعكد ،ص.)202

 )1الخريط هي كسيم ا صاؿ مرئي لممعمكمات كاف ال عبير اليطي لمم غير البصر كال بايف المكطي يثير
اط باه قارئما (المس ظبؿ) ك ف حاس البصر سمـ بطسب  %83مف عممي ال عمـ ل لؾ بد مف ف ي كخى

مصمـ الخريط اكثارة البصري ل لؾ.

 )2ف يككف المرسؿ ا كيا ة عالي كيم مؾ الثظ كالجدارة في كديح اليكرة كالمدؼ مف صميـ الخريط
كه ا يع مد عمى مصداقي المرسؿ (مصمـ الخريط )

 )3ف ككف الخريط م ئم لطبيع اكدراؾ عف الم عمميف.
 )4ا ه ماـ ب حديد الم غيرات البصري في الخريط ك جطب إعطائما كثاف عالي فم ا يسبب ال جكيش

فد ن عف ج ت هف قارئ الخريط ل لؾ بد مف ف ككف الم غيرات البصري كادح الرؤيا لي مكف
قارئ الخريط مف يسيرها.

ب) الدق في إرساؿ الخريط إلى قارئما :كالمظصكد به عمى مصمـ الخريط ال كد مف صح البياطات
كالمعمكمات قبؿ إرسالما إلى قارئما ف م فكرة طرح بد مف ف ككف مدعكم بالبراهيف كاألدل كلما

ا صاؿ مخ الكاقخ لغرض ال كصؿ إلى المدؼ مف صميـ الخريط  ،ك حظيؽ فدؿ إدراؾ بصرم لظارئ

الخريط .

خامساً /قراءة الخريطة الموضوعية لتحقيق االتصال الخرائطي :ظ ار الخريط بالدرج األساسي عمى
الرؤيا المباجرة لما كالسبب في لؾ يعكد إلى ف اعمب الخ يا العصبي في الدماغ ككف مر بط بجكؿ

مباجر بالرؤيا ل لؾ فإف الخريط إف كاطت كادح كميمكم مف لدف قارئما يس طيخ إدراكما بسرع فائظ .
(
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ي حظؽ ا صاؿ الخرائطي اليعاؿ عطدما ح ؼ كؿ ال ياصيؿ عير الدركري كعير الممم كمف ثـ اخ يار

افدؿ الرمكو البسيط كالكادح فد ن عف الرسـ الجيد يمطح الظارئ فرص كثر ليمـ الخريط كاخ يار

األلكاف السميم لما ح كيه مف اثير عم

الم مظي

)pp.

(()9

()Comentz J.,

إف ممارة الخرائطي

كخبر ه ممم جدان في إيصاؿ الرسال (الخريط ) لمظارئ لغرض حظيؽ ا صاؿ الخرائطي ،فالخريط ما
هي إ إجارة ما ف ي ـ س ظبؿ بجكؿ جيد ك ككف معرد لم جكيش إما مف المرسؿ ك مف خ ؿ

المرسؿ اليه (قارئ الخريط

(()10الجريعي ،2003 ،ص.)232

ل لؾ ف بد مف ا ه ماـ با صاؿ الخرائطي ل حظيؽ افدؿ إدراؾ

سادساً /المراحل العممية لتحقيق االتصال الخرائطي :بد مف اكجارة إلى إف هطاؾ مجمكع مف المراحؿ
ال ي سبؽ عممي ا صاؿ الخرائطي بيف كؿ مف مصمـ الخريط كبيف المس ظبؿ لما ،اب دا مف مرحم

جميخ المعمكمات عف الظاهرة المدركس كالمراد جمخ البياطات عطما مف الكاقخ المحيط مف لدف مصمـ

الخريط ك ط مي باس خداـ الخريط مف لدف قارئما كمف ه ه المراحؿ هي كؿ مف :

مصطيى ،مصدر سابؽ ،ص.)63-62

أ -مرحمة الحصول عمى البيانات:

(( )11عبد الرحمف

ططمؽ ه ه المرحم مف جميخ البياطات عف المططظ المراد دراس ما

ك صميـ خريط لما كيمكف ف يظاؿ عف المعمكمات ال ي يحصؿ عميما في ه ه المرحم بالمعمكمات

ا ح مالي فمي جمؿ المعمكمات ال ي اس طبطت مف الكاقخ المحيط كطحصكؿ عميما مف المسح الميداطي
ك معمكمات ا س جعار عف بعد.

ب -مرحمة معالجة البيانات وتمثيمها :كفي ه ه المرحم يمج مصمـ الخريط إلى دراس كمعالج
البياطات ال ي ـ جميعما مف المرحم األكلى عف الكاقخ المحيط لمظاهرة المراد دراس ما مف ثـ حكيؿ ه ه

البياطات إلى رمكو كار ككرافي كفؽ قكاعد ك س
األخرل عدل ال رميو كالم مثم

معيط بحيث يسمؿ قرائما فد ن عف باقي العمميات

با خ صار كال صطيؼ كال بسيط بمعطى اخ صار الظكاهر ك بسيطما

بحيث ظمر المعمكمات عمى الخريط كالمعمكمات المس رة

ج -مرحمة قراءة الخريطة من قبل المستقبل :كفي ه ه المرحم ي ـ ا ع ماد عمى قارئ الخريط مف
خ ؿ ق ار ما كمحاكل فمـ ما عميما مف معمكمات با س عاط بميا يح الخريط لغرض محاكل فمـ مح كل
الخريط كاس يعابما كق ار ة الكاقخ المحيط المصكر عمى الخريط.

د -مرحمة إدراك وفهم محتوى الخريطة :كفي ه ه المرحم ي ـ فمـ ك خيؿ الكاقخ المحيط عف الظاهرة
المدركس كالمثؿ عمى الخريط كاس رجاع كاف المعمكمات ال ي عمؽ بم ا الكاقخ ل لؾ يمكف سمي ه ه

المرحم بمرحم المعمكمات ا س رجاعي  .يمكف الظكؿ ف ا صاؿ الخرائطي بيف مصـ الخريط كقارئما
يع مد بالدرج األسا

عمى اح كا الخريط عمى مخ مؼ عطاصر الج ب لي ـ الحصكؿ عمى كبر
(
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اس جاب بصري مف قبؿ الظارئ فد ن عف كيد مصمـ الخريط عمى كييي إيصاؿ المدؼ مف إطجا
الخريط ك كصيمه لممس خدـ عف طريؽ كفير ساسيات ك كظييما لخدم

البدكم محمد ،1997 ،ص.)43

لؾ المدؼ الممـ

(( )12احمد

سابعاً /األخطاء التي تعمل عمى عدم تحقيق االتصال الخرائطي ( )13خمؼ جاسـ احمد ،2012 ،ص :)62هطػاؾ
مجمكع مف األخطا ال ي يككف لما ثير مباجر في عدـ حظيؽ ا صاؿ الخرائطي بيف مرسؿ كمس ظبؿ

الخريط كمف ه ه األخطا هي:

)1كجكد خط في جمخ المعمكمات كسبب ه ا الخط هك مصمـ الخريط .
)2خط يط

مف سك معالج مح كيات الخريط  ،فد ن عف طكع األسمكب المس خدـ في إخراج الخريطػ ،

كه ا سببه مصمـ الخريط يدان.

)3ظمكر األخطا الجخصي مف قبؿ قارئ الخريط ما في ال حميؿ كه ا ي عمؽ بكييي بطا رمكو الخريط

كعدـ فممما ك خط يمكف ف ع برهُ جخصي كسببه اف ظار مس خدـ الخريط لمخبرة العممي ككييي حميمما
بالجكؿ الصحيح.
)4كجػػكد خطػػا طا ج ػ مػػف األدكات ال ػػي ػػـ اس ػ خدامما فػػي إطجػػا الخريط ػ سػػابظان مػػا فػػي الكقػػت الحػػالي
كط يجػ لم طػػكر الحػػديث فػػي مجػػاؿ رسػػـ الخػرائط كاسػ خداـ ظطيػ طظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػ كبرامجمػػا ال ػػي
يح فدؿ طكاع الرمكو الكار ككرافي كب ظطي عالي .

هػ ه بػػرو األخطػػا فػػي ا صػػاؿ الخرائطػػي ال ػػي يمكػػف ف ط ػػط

ثطػػا صػػميـ الخريطػ مػػف قبػػؿ المصػػمـ

ح ى ف صؿ إلى قارئما .

ثامنا :أثر االتصال الخرائطي الفعال في تحقيق اإلدراك البصري االمثل :بد مف اكجارة إلى ف ا صاؿ
الخرائطي اليعاؿ ي ـ عف طريؽ كصيؿ المعمكمات كما عمى الخريط مف بياطات بطريظ يسمؿ فممما مػف

قبؿ قارئ الخريط ك

ـ ه ه العممي إ مف خ ؿ ا ع ماد عمى مجمكع مػف األسػ

اب ػدا مػف مرحمػ

جمػػخ المعمكمػػات كمػػا كرطػػا مسػػبظان فػػي البحػػث ح ػػى مرحم ػ ق ػ ار ة الخريط ػ مػػف قبػػؿ المس ػ خدـ فالخريط ػ

ككف مف مجمكع مف العطاصر األساسي كاف اخ يار ه ه العطاصر بصكرة دقيظ ككادح لمبياطػات ال ػي

ي ػ ـ مثيممػػا عم ػػى الخريط ػ يعم ػػؿ عمػػى حظيػػؽ ا ص ػػاؿ الخرائطػػي اليع ػػاؿ فد ػ ن عػػف ل ػػؾ فػػإف اخ ي ػػار

عطاصر الخريطػ يع مػد بالدرجػ األسػا

عمػى طػكع الخريطػ ال ػي يػراد صػميمما كعمػى اسػ خداـ الخريطػ

فػي م مجػاؿ فدػ ن عػف مسػ كل ال ياصػيؿ المكجػكدة فػي الخريطػ كمسػ كل ال عمػيـ لمػ ه ال ياصػيؿ المػراد
مثيمما عمى الخريط  ،كما إف حظيؽ ا صاؿ الخرائطي بيف المرسؿ كالمس ظبؿ ي طمب ف يكػكف مصػمـ

الخريط يع مد عطد اخ ياره لم ه العطاصر عمى المدؼ مف إطجا الخريط كعدد كطكع كحجـ الرمكو فدػ ن
(
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عف درج واحمما في الخريط  ،كك لؾ اخ يار هػ ه العطاصػر بدقػ كبػ كؽ رفيػخ يويػد مػف جماليػ الخريطػ

كيج ب قارئما لغرض حظيؽ ا صاؿ الخرائطي الجيد كبال الي يسمؿ يسير ال كويعػات المكاطيػ المكجػكدة

في الخريط مف قبؿ قارئما سكا إف كاطت ه ه ال كويعات ممثم بجكؿ طظطي ك اخطي ك مساحي فدػ ن
عػػف إمكاطي ػ ال حميػػؿ المكػػاطي فالخريط ػ ع بػػر كسػػيم لم حميػػؿ المكػػاطي س ػكا إف ػػـ حميػػؿ المسػػافات ك

السطكح ك األجكاؿ كالحجكـ كالمساحات ك حميؿ ال غير في ال كويخ وماطيان كمكاطيػان فالخريطػ

ػيح لظػارئ

طظؿ المعمكمات ال ي يصعب ال عبير عطما لغكيان ل لؾ عادة ما ي ـ مثيؿ مؾ المعمكمات عمػى جػكؿ خػرائط

فالخريط ػ يمكػػف ف طع بره ػا إحػػدل كسػػائؿ اكقطػػاع لػػدل الظػػار  ،ل ػ لؾ عمػػى مصػػمـ الخريط ػ معرف ػ هػػـ
األسػ

الصػػحيح عطػػد صػػميمه لمخػرائط بحيػػث يػ ـ كقيػػخ كافػ المعمكمػػات عمػػى الخريطػ بطريظػ يسػػمؿ

اسػ رجاعما كادراكمػػا مػػف قبػػؿ قارئمػػا ،ك ف يع بػػر الخريطػ مثػػؿ المكحػ اليطيػ ال ػػي د مػػف ف كػػكف مبمػرة
لدل طاظرها كبال الي يس طيخ إط اج خريط فعال يككف ا صالما مخ قارئما سريخ جدان.

كسكؼ ط طرؽ إلػى هػـ الظكاعػد األساسػي الكاجػب ا باعمػا خ يػار عطاصػر الخريطػ لكػي يكػكف ا صػاؿ

الخرائطي فعاؿ كي حظؽ فدؿ إدراؾ بصرم لظارئ الخريط ك جمؿ ه ه العطاصر.

-1عنوان الخريطة :ط يجػ لم طػكر فػي مجػاؿ الحاسػكب كمػا كرطػا فيػي الكقػت الحادػر يػ ـ رسػـ الخػرائط
 Arc GISإ يكفر ه ا البرطام

باس خداـ  GISك حد برامجما هك برطام

حدث ال صاميـ كالرمػكو

الكار ككرافي ػ ال ػػي ػػيح لمصػػمـ الخريط ػ ا ا كاطػػت لديػػه خب ػرة عالي ػ فػػي مجػػاؿ الخ ػرائط سػػكؼ يس ػ طيخ
اخ يار األمثؿ مطما بمػا يػ

ـ مػخ الظػاهرة المػراد د ارسػ ما ،كبالطسػب لعطػكاف الخريطػ باع بػاره ا سػـ الػ م

مف خ له ي ـ حديػد مكدػكع الخريطػ كالمكػاف الػ م مثمػه مػؾ الخريطػ  ،فعطػكاف الخريطػ هػك يعبػر عػف

مح ػكل الخريطػ فدػ ن عػف ككطػه يمثػؿ مػكجو عػاـ يكدػح لظػارئ الخريطػ المػدؼ الػ م رسػمت مػف جمػػه
الخريط ل لؾ بد عمى مصمـ الخريط ف يخ ار اسـ لمخريط قبؿ رسمما لكي يككف عمى بيط عف هػـ

ال ياصيؿ ال ي كدحما فدػ ن عػف ػرؾ المكػاف الػ م يطاسػب لك ابػ العطػكاف فيػه مػف الطاحيػ المرئيػ ك ن.

(( )14محمػػد محمػػد سػػطيح  ،1977 ،ص .)98ك بػػد مػػف اكجػػارة إلػػى ف مػػف الصػػعكب ف طدػػخ قاعػػدة ساسػػي

لجػػكؿ كمكقػػخ الخريطػ ألف لػػؾ يع مػػد عمػػى الغػػرض مػػف الخريطػ ك ن ،كمػػف ثػػـ طػػكع الخريطػ كيمكػػف ف
طظكؿ ف عطكاف الخريط يجب ف يككف معب انر عف مكدكع الخريط كيككف مخ صر ككادح كما يجب ف
ـ مػخ حجػـ الخريطػ كيسػمؿ ق ار ػه فػ يكػكف

يككف بارو مف حيػث طػكع الخػط كػ لؾ حجػـ الخػط بمػا يػ

كبير جدان ك صغير جدان ألف لؾ سػكؼ يػؤثر عمػى ف يجعػؿ الخريطػ مجػكه كمػا يجػب ف يكػكف سػمؾ

الخط كبر طسبيان مف باقي ياصيؿ الخريط بحيث يميت طظر قارئ الخريط  ،ما مػا يخػص مكقػخ العطػكاف
ييدػػؿ كدػػعه فػػي الػػركف األيمػػف العمػػكم مػػف الخريط ػ داخػػؿ ا طػػار الخػػارجي ه ػ ا إف لػػـ ي عػػارض مػػخ
(
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المعالـ ال ي ػـ مثيممػا عمػى الخريطػ بمػا يجػب عػدـ كدػخ العطػكاف خػارج اطػار الخريطػ ألف لػؾ يجػكؿ

عطصػ ػ انر مطيصػ ػ ن ا ا كد ػػخ بمػ ػ ا الج ػػكؿ م ػػف قب ػػؿ مص ػػمـ الخريطػ ػ ب ػػؿ يكد ػػخ ب ػػداخمما ألط ػػهُ ج ػػو مطم ػػا
(()15حساـ صاحب آؿ طعم  ،2012 ،ص.)464
 -3مفتككاح الخريطككة :إف مي ػػاح الخريطػ ك مػػا يسػػمى بػػدليؿ الخريط ػ المػػدؼ مػػف صػػميمه ل كدػػيح مػػا
مثم ػػه ك ػػؿ الرم ػػكو كالع م ػػات المكج ػػكدة عم ػػى الخريطػ ػ ليس ػػمؿ فممم ػػا كق ار م ػػا م ػػف قب ػػؿ ق ػػارئ الخريطػ ػ
(()16جمعػ ػ

محم ػػد داكد . )35 ،2012 ،كيع ب ػػر مي ػػاح الخريطػ ػ م ػػف ه ػػـ عطاص ػػرها كعط ػػد ص ػػميمه م ػػف قب ػػؿ

الكػار ككرافي هطػاؾ سػ

كقكاعػد لػه يجػب األخػ بمػا قبػؿ صػميمه كمطمػا ف كدػخ الرمػكو المكجػكدة فػػي

مي ػاح الخريطػ دػػمف اكطػػار كيجػب ف ظمػػر مػػؾ الرمػػكو بػػطي

الجػكؿ المكجػػكدة عمػػى الخريطػ فدػ ن

عػػف لػػؾ يجػػب ف ي ارعػػي مصػػمـ الخريط ػ بدػػركرة ر يػػب عطاصػػر المي ػػاح ألف لػػؾ يػػؤثر عمػػى قػػارئ

الخريط عطد يسير رمكوها كمف هطا عطدما ي ـ ر يبه بالجكؿ الدقيؽ سمؿ عممي ال كصيؿ الخرائطي .مػا
مف طاحي المكقخ المطاسب لكدخ مي اح الخريط فييدؿ عادة ما فػي الجػو األيمػف السػيمي مػف الخريطػ
ك الواكي ػ اليسػػرل السػػيمي مػػف الخريط ػ دكف ال ػ ثير عمػػى مح ػػكل الخريط ػ

.)269

(()17جػػكدت حمػػد سػػعادة،1992 ،

كقد كفرت برام طظـ المعمكمات الجغرافي رمكو ك لكاف م عػددة يمكػف اط يػا األفدػؿ مطمػا كب حجػاـ

مخ مي ك لكاف مخ مي فد ن عف دكر الكار ككرافي في ا خ يار األطسب كما كييدؿ عطد ك اب الرمكو في
مي ػػاح الخريط ػ

بػػد مػػف ف كػػكف لك اب ػ عمػػى يسػػار الرمػػو ل كصػػيؿ المعمكم ػ إلػػى قارئمػػا  ،مػػا بالطسػػب

لمرمكو الممثم عمى الخريط كك لؾ يسيرها في داخؿ مي اح الخريط فعمى الرعـ مف الرمكو ال ػي كفر مػا

 GISفػػي برامجمػػا لكػػف

يمكػػف مثيممػػا مػػا لػػـ كػػف هطػػاؾ قكاعػػد ك س ػ

كاجػػب إ باعمػػا مػػف قبػػؿ مصػػمـ

الخريط قبؿ مثيؿ م رمو ،ك ظسـ الرمكو إلى ث ث قساـ حسب طريظ مثيمما.
 -رمكو مكدعي .

ب -رمكو خطي .

ج -رمكو مساحي .

إ يمجػ مصػػمـ الخريطػ إلػػى اسػ خداـ طػكاع مخ ميػ مػف الرمػػكو كالع مػػات كاأللػكاف كالمػػدؼ مػػف لػػؾ هػػك
مثيػػؿ الظػػاهرات المكاطي ػ عمػػى الخريط ػ مػػف خ ػ ؿ اخ يػػار اطسػػب الرمػػكو حسػػب الطبيع ػ الظػػاهرة كم ػػا

يطاسبما بحسب بياطا ما الكصيي  .كعادة ما طظسـ الرمكو داخؿ الخريط كمي احما إلػى طػكعيف األكؿ رمػكو

كميػ كالثاطيػ رمػكو طكعيػ  ،فبالطسػب لمرمػكو الطكعيػ ب طكاعمػا (الطظطيػ كالخطيػ كالمسػاحي ) عمػى مصػػمـ
الخريط اف يظكـ ب ر يبما في مي اح الخريط مف خػ ؿ حديػد الحجػكـ المطاسػب ل مػؾ الرمػكو داخػؿ مي ػاح
الخريط كيككف الرمو طبؽ األصؿ مف المكجكد داخؿ الخريط ك لؾ الحاؿ لمرمكو المساحي حيث ر ب
(
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داخؿ مي اح الخريط عمى جكؿ مس طيؿ كعادة ما يك ب ماـ كؿ مس طيؿ الظاهرة ال ي يمثمما

(()18يسػرل

الجكهرم ،1997 ،ص)283

ما الرمكو الكميػ كهطػا يػ ي دكر المصػمـ كخبر ػه فػي هػ ا المجػاؿ بجػكؿ كبػر مػف مثيػؿ الرمػكو الطكعيػ

كقػد احػت بػرام  GISمجمكعػ كبيػرة مػف هػ ه الرمػػكو كاخ يارهػا مػف قبػؿ مصػمـ الخريطػ لػي

عجػكائيان

فيي برام  GISي كفر رمو الدكائر الطسبي  Pieكرمو األعمػدة المطيػرد كالمودكجػ  Bar/columكاألعمػدة
الم جمع ( )Stackedكه ه الرسكـ في مي اح الخريط  ،ك لؾ الحاؿ بالطسب لطريظ ال مثيؿ برمو ال درج

المكطي كهطا يمثؿ ه ا الرمو في مي اح الخريط بكدخ مس طيؿ لكؿ لكف ـ اس خدامه في الخريط فدػ ن
عػػف ك اب ػ قيم ػ

لػػؾ الرمػػو عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ إ ا كاطػػت فئػػات ك ػ لؾ الحػػاؿ فػػي رمػػو مػػدرج فػػي مظاسػػات

الرمكو كهطا عمى مصمـ الخريط صميـ مي ػاح بجػكؿ يسػاعد الظػارئ عمػى فمممػا مػف خػ ؿ إعطػا قيمػ

لحجـ الرمو ليسمؿ إدراكما مف قبؿ قارئ الخريط كب لؾ ي ـ حظيؽ ا صاؿ الخرائطي .ك بػد مػف اكجػارة
إلى ف هطاؾ جركط خرل يجب كافرها عطد اخ يار الرمكو بكؿ طكاعما الطظطي كالخطي كالمساحي كمطما

ال ر يػػب م عطػػدما طريػػد مثيػػؿ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ كحػػدات إداري ػ ف ر يػػب الرمػػكو حسػػب األهمي ػ إ ا كػػاف

الرمو مكدعي ك رمو خطػي مػا إ ا كػاف الرمػو مسػاحي فييدػؿ ال ر يػب حسػب المػكف األعمػؽ ثػـ ي ػدرج
إلى ا ف ح ك بالع

ر ب ػدري األلػكاف  ،كمػا بػد عمػى مصػمـ الخريطػ اف يمػ ـ بمكدػخ ال طػابؽ فػي

الرمػػكو مػػف حيػػث حجممػػا كسػػمكما كجػػكمما فػػي مي ػػاح الخريط ػ إ ا كػػاف الرمػػو مكدػػعي ك خطػػي مػػا إ ا
كاف كمي كهطا ي ـ ا ع ماد عمى المعيار الكمي فظط  ،كما يجب ا ه ماـ عطد اس خداـ الرمكو المكدعي

ك الخطي ػ فػػي يسػػير ا مػػا ب جػػكاؿ مظارب ػ لمكاقػػخ ك مظػػارب لػػه مػػث ن مثيػػؿ الطػػائرات ل س ػ د ؿ عمػػى

المطار ك طرسـ حدكد م ظطع ا ا كاطت الحدكد بيف المحافظات عك
حديد طس خدـ رمو عمى جكؿ خطيف م كاوييف

( ()19حمد

الحدكد الدكلي ك عطػد مثيػؿ سػك

حمد مصػطيى ،)405 ،2000 ،كما يجب عمى مصػمـ

الخريط ف ي خ بطظر ا ع بار اف ككف الرمكو م طاسظ مخ مظيا

الرسـ بحيث

كػكف كبيػرة إلػى حػد

ما يعمؿ عمى جكه الخريط ك صغيرة جدان بحيث يصعب رؤي ما  ،ك بد مف اكجارة إلى ف هطاؾ جركط
خرل يجب كافرها عطد اخ يار الرمكو بكػؿ طكاعمػا الطظطيػ كالخطيػ كالمسػاحي كمطمػا ال ر يػب م عطػدما

طريد مثيؿ عمى سبيؿ المثاؿ كحػدات إداريػ ف ر ػب الرمػو حسػب األهميػ إ ا كػاف الرمػو مكدػعي ك رمػو
خطػػي مػػا إ ا كػػاف الرمػػو مسػػاحي فييدػػؿ ال ر يػػب حسػػب المػػكف األعمػػؽ ثػػـ ي ػػدرج إلػػى األفػ ح ك بػػالعك

ر ػػب ػػدرج األل ػكاف  ،بػػد كمػػا عمػػى مصػػمـ الخريط ػ ف يم ػ ـ بمكدػػكع ال طػػابؽ فػػي الرمػػكو مػػف حيػػث

حجمما كسمكما كجكمما في مي اح الخريطػ ا ا كػاف الرمػو مكدػعي ك خطػب امػا ا ا كػاف كمػي كهطػا يػ ـ

ا ع ماد عمى المعيار الكمي.

(
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 -3اتجاه الشمال :فيي برام ( )Arc GISي كفر العديد مف ال صاميـ كعمى الكار ككرافي اخ يػار صػميـ
مطاسب بحيث يكػكف مطاسػب مػف طاحيػ الحجػـ كالجػكؿ كاخ يػار المكػاف المطاسػب لػه ك دػرر مػف كدػعه

مف الجم اليمطى العميا ك اليسرل مف الخريط الممـ هك حظيؽ كاوف في مككطات الخريط المصمم .

 -4إطار الخريطة :كهك حد عطاصر الخريط فا طار هك ما يحيط بالخريط مػف الخػارج كظيي ػه حديػد
المططظ الجغرافي ال ي مثمما الخريط فا طار هك ما يحيط بالخريط مػف الخػارج كظيي ػه حديػد المططظػ

الجغرافي ػ ال ػػي مثممػػا الخريط ػ كلكػػؿ خريط ػ عػػادة يكدػػح لمػػا إطػػار ك إطػػاريف كعػػادة مػػا يكػػكف سػػمؾ
ا طار الداخمي اقؿ بظميؿ مف ا طار الخارجي ك بد مف اكجارة يجب ف ي ػرؾ مسػاف بػيف اكطػاريف لكػي
ي ـ ك اب رقاـ خطكط الطكؿ كدكائر العرض عميما كبراو جبك اكحداثيات الجغرافي  ،ككما كييدػؿ عػدـ

اس ػ خداـ الوخػػارؼ فػػي ا طػػار ح ػػى

يطج ػ ب الظػػارئ إلػػى جػػكؿ الخريط ػ كث ػر مػػف مدػػمكطما كقػػد كفػػر

برطام  Arc GISمجمكع كبيرة مف اكطارات يمكف اخ يار األطسب مطما.

 -5إحككداثيات الخريطككة :كالمظصػػكد جػػبك اكحػػداثيات خطػػكط الطػػكؿ كدكائػػر العػػرض كعػػادة مػػا يػ ـ ك ابػ
رقػػاـ اكحػػداثيات بػػيف اكطػػاريف الػػداخمي كالخػػارجي لمخريطػ كعطػػد اسػ خداـ بػػرم  GISي ػػكفر طػػكعيف مػػف
اكحػػداثيات يمكػػف مثممػػا عمػػى الخريط ػ الك ركطيػػا كهمػػا إحػػداثيات جغرافي ػ ك خػػرل ربيعي ػ كييدػػؿ حديػػد
اكحداثيات الجغرافي كبراو درجات خطكط الطكؿ كدرجات العرض بالدرجات كالدقائؽ كالثكاطي كمػا يمكػف

اخ يار اكحداثيات ال ربيعي ( جريؽ ك جميؿ) إ ا ـ اس خداـ صكرة فدػائي كهػ ا يع مػد عمػى رم مصػمـ
الخريط ػ  .فاكحػػداثيات الجغرافي ػ ع بػػر بمثاب ػ الميكػػؿ العظمػػي لمخريط ػ كاألسػػا
كويخ ك ثبيت مح كل الخريط فد ن عف حديد مكقخ إحداثيات م طظط .

ال ػ م عػػف طريظػػه ي ػ ـ

 -6مقيكككاس الخريطكككة :م ػػف الصػػعب مثي ػػؿ األمػػاكف كالمكاقػػخ عم ػػى الخريط ػ مثممػػا ك ػػكف بعادهػػا عم ػػى
الطبيع ل لؾ يس خدـ مظيا

رسـ لمخريط يمدؼ حديد الطسب الثاب بػيف األبعػاد الحظيظيػ مظابػؿ األبعػاد

األجكاؿ كاألطكاع مف المظايي

كمكطػت الكػار ككرافي ك الخبػرة باخ يػار األطسػب مطمػا الػ م ي ئػـ الخريطػ

الحظيظي ػ مظابػػؿ األبعػػاد المكجػػكدة عمػػى الخريط ػ كقػػد احػػت ب ػرام طظػػـ المعمكمػػات الجغ ارفػػي العديػػد مػػف
كمػػف خ لػػه يسػ ػ طيخ قارئمػػا ف يػػدرؾ الخريطػ ػ بسػػمكل كيس ػػر كبال ػػالي ي حظػػؽ ا ص ػػاؿ الخرائطػػي ب ػػيف

مصػػمـ الخريط ػ كقارئمػػا ،كمػػف المعػػركؼ اف لمظػػايي
الجػػبكي) ك فدػػؿ المظػػايي

الرسػػـ جػػكاؿ م عػػددة (الكسػػرم ،الك ػػابي ،الخطػػي،

هػػك الخطػػي كييدػػؿ عػػادة اسػ خدامه فػػي الخػرائط لمعرفػ األطػكاؿ كالمسػػاحات

الحظيظي كككطه سمؿ ال يسير مػف قبػؿ قػارئ الخريطػ كمػا ك ف هػ ا الطػكع مػف المظػايي

يبظػى محافظػان عمػى

قيم ه الحظيظي مف دكف غيير عطد كبير ك صغير الخريطػ مػا فػي مكػاف كدػخ مظيػا

الرسػـ فعػادة مػا

يكدخ اسيؿ الخريط داخؿ ا طار كيككف في مكاف بارو لدل قارئ الخريط ليسمؿ إدراكما.
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 -7مصدر الخريطة  :بد مف اكجارة إف كر مصدر الخريط يع بر قدي خ قيػ كاديميػ إ اف كػر
مصدر الخريطػ

ك هميػ ػكاوم كػر مصػدر المعمكمػ

م بحػث عممػي هػ ا مػف جمػ كمػف جمػ خػرل

يس طيخ قارئ الخريط الرجكع إلى المصدر األصمي ال م خ ت مطه ل لؾ فإف عدـ كر مصدر الخريط

يع بر مف العطاصر ال ككيطي لمخريطػ لػ ا ي كجػب كصػيه

يبب جكيش لمخرط كما ف مصدر الخريط

خارجمػػا ألطػػه يعمػػؿ عمػػى جػػكيش الخريطػ لغػػرض عػػدـ ال ػ ثير عمػػى كػػكيف الخريطػ
طعم

(()20حسػػاـ صػػاحب آؿ

 ،2016،ص )461كيكدخ المصدر عػادة فػي اسػيؿ الخريطػ  .كالخريطػ رقػـ ( )1كدػح طمػك ج بسػيط

لخريطػ ػ مكد ػػكعي ي ػػكفر فيم ػػا ك ػػؿ العطاص ػػر ا ساس ػػي لمخريطػ ػ المكد ػػكعي  .كي حظ ػػؽ فيم ػػا ا ص ػػاؿ

الخ ارئطػػي بػػيف المرسػػؿ كالمسػ ظبؿ ممػػا سػػبؽ ػػـ كدػػيح هػػـ عطاصػػر الخريطػ المكدػػكعي ك هػػـ الظكاعػػد
الكاجػػب ا باعمػػا مػػف قبػػؿ مصػػمـ الخريطػ لكػػي بػػدك لمظػػارئ كادػػح كيسػػمؿ فمممػػا ك خيػػؿ الكاقػػخ الخػػاص

بالمططظ ال ي صممت لما الخريط فد ن عف ه ه العطاصػر بػد مػف مصػمـ الخريطػ ف يخ ػار المسػظط
الم ئـ لمخريط المصمم كفي الكقت الحادر يس خدـ مسظط  UTMمسظط مريكا كر العالمي لما لػه مػف

مميوات في إبراو جكؿ المططظػ فدػ ن عػف لػؾ عمػى مصػمـ الخريطػ ف يمػ ـ فػي ك ابػ الطصػكص عمػى
الخريط بدق بحيث يخ ار حجػـ الخػط كطكعػه بحيػث ي طاسػب مػخ حجػـ الخريطػ كمػا يجػب عمػى مصػمـ

الخريط اف يكدح ا جاه الك اب عمى الخريط فد ن عف اخ يار المدمكف ال م يؤدم إلى ياعؿ الطص

الك ابي مخ الخريط كيؤدم إلى ياعؿ قارئ الخريط فد ن عف اس خداـ سمؾ الخط لغرض إبراو ال بايف
بيف الظاهرات ك ك اب ما ب لكاف مجبع كالظكاهر ال ي يػراد إبراوهػا  ،ك بػد مػف اكجػارة إلػى طػه يجػب عمػى
مصمـ الخريط ف ي خ بطظر ا ع بار عطد إخراجه الجكؿ الطمائي لمخريط عمى المساح ال ي يمكف اف
جغمما المعمكمات المكاطي فدػ ن عػف طسػيؽ الجػكؿ الطمػائي لمخريطػ مػف خػ ؿ اخ يػار المكاقػخ المطاسػب

لكدػػخ عطاصػػر الخريط ػ فد ػ ن عػػف ال طاسػػؽ بػػيف حجػػـ كجػػكؿ عطاصػػر الخريط ػ كا ه مػػاـ بالع مػػات

كالرمكو ال ي س خدـ فػي عػرض المعمكمػات المكاطيػ  ،فكممػا كػاف الجػكؿ الطمػائي لمخريطػ كادػحان كمطسػظان
اصبح ادراؾ الخريط كادػح إ

كقػؼ جػكدة الخريطػ عمػى جػكدة طظػؿ المعمكمػات المكجػكدة فػي الخريطػ

إلى قارئما فد ن عف دكر جمالي الخريط في حظيؽ ا صاؿ
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الخرائطي ل لؾ يمكف الظكؿ إف الخريط األطسب هي ال ي حظؽ ا صاؿ األفدؿ مخ قارئ الخريط .

تاسعاً :إجراء االختبار والمقارنة (الختبار مسكتوى التبصكير الخرائطكي)  :يمكػف اع بػار الخريطػ هػي داة

مػػف دكات اكقطػػاع المرئػػي فكمػػا كرطػػا ب طمػػا مطػ

يطظػػؿ المعمكمػػات ال ػػي يصػػعب ال عبيػػر عطمػػا لغكيػان ،كاف

حظيػػؽ ا صػػاؿ الخرائطػػي بػػيف المرسػػؿ لمخريط ػ كبػػيف المس ػ ظبؿ لمػػا (قارئمػػا) مػػا هػػك إ محاكػػاة بيطممػػا

فبالرعـ مما كرطا مف س

كقكاعد كجب ا باعما مػف قبػؿ مصػمـ الخريطػ ل صػبح الخريطػ ميمكمػ لػدل

الظارئ كلكف هطاؾ مك كقؼ عميما عممي ا صاؿ بيطمما الم مثم بطكعي الظارئ مف حيػث الجغرافيػا ك ن
(
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كعيرهػػا مػػف األمػػكر ال ػػي عمػػؽ بظػػارئ الخريط ػ  .لػ ػ لؾ كػػاف بػػد مػػف إجػػ ار اخ بػػار لعيط ػ مػػف الخػػرائط

المكد ػػكعي م ػػف رس ػػائؿ الماجسػ ػ ير لطمبػ ػ الد ارس ػػات العمي ػػا لجامعػ ػ المس طصػ ػري م ػػف كميػ ػ ال ربيػ ػ قس ػػـ
الجغرافي كقد ـ اخ العيط مف  25رسال ماجس ير ك 25طركح دك كراه لممدة مف عػاـ 2020-2010

لمكادػػخ خ ػرائط مكدػػكع م عػػددة س ػكا إف كطػػت طبع ػ ك بج ػري كقػػد ػػـ عػػرض مجمكع ػ مػػف الخ ػرائط
المكدػػكعي عمػػى عيطػ مػػف طمبػ الد ارسػػات العميػػا الماجسػ ير كالػػدك كراه كطمبػ الد ارسػػات األكليػ حيػػث ف
المدؼ مف ه ا ا خ بار هك:

 -1لغرض ظسـ مدل كفر العطاصر األساسي في عيط الخرائط ال ي جرم عميما ا خ بار.
 -2قيػػا

قػػكة ال بصػػر الخرائطػػي مػػف خ ػ ؿ ا ع مػػاد عمػػى المعػػايير ال ػػي يمك ػف اع بارهػػا مظيػػا

جػػامؿ

خ بار قكة ال بصير الخرائطي كال ي مثؿ بمجمكعما  %100حيث ـ حديد األهمي الطسػبي لكػؿ معيػار

بطسب ( .)%10كيمكف الظكؿ إف ما يحدد مس كل فاعمي الخريط في كصيؿ رسال مصػمـ الخريطػ إلػى
يػ ػ ـ إ م ػػف خػ ػ ؿ حظي ػػؽ عمميػ ػ ا ص ػػاؿ الخرائط ػػي بحي ػػث يسػ ػ طيخ قارئم ػػا فم ػػـ الخريطػ ػ ،

قارئم ػػا

كالحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات ال يصػػيمي عطمػػا ،كيمكػػف كدػػيح فػراد العيطػ بحسػػب الجػػط

كالطػػكع كالمرحم ػ

الدراسي .

كقد ـ اخ يار ه ه العيط كاج ار ا خ بار لمـ كقد كاطكا مف حيث المبد قادريف عمى فمـ ياصيؿ الخريط
ك سيما ف الطسب األكبر مف الطمب كاطكا مف طمب الدراسات العميا الماجس ير كالدك كراه لم ركيو عمى هػ ه
الجريح الممم كمف ثػـ اخػ عيطػا خػرل مػف طمبػ الد ارسػات األكليػ لمعرفػ مػدل اليركقػات فػي فمػـ كهػ ا

بػػدكره سػػكؼ يػػؤدم إلػػى كدػػكح ا خ ػ ؼ فػػي إدراكمػػـ البصػػرم ،كسػػكؼ ط طػػاكؿ هػػـ المعػػايير ال ػػي ػـ

ا ع ماد عميما.
شكل ( )6أفراد عينة الدراسة بحسب الجنس والنوع والمرحمة الدراسية الختبار اإلدراك (التبصير الخرائطي)
المرحمة الدراسية

نوع الجنس

المجموع

ذكور

إناث

 -7دراسات عميا/دكتوراه

70

75

35

 -7دراسات عميا/ماجستير

75

70

35

بكالوريوس مرحمة رابعة

1

8

75

بكالوريوس مرحمة ثالثة

5

5

70

بكالوريوس مرحمة ثانية

5

5

70

بكالوريوس مرحمة أولى

5

5

70

المجموع

50

50

700

المصدر :مف عمؿ الباحث عمى اس مارة ا س بياف خ بار طما ج الخرائط المكدكعي
(
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معككايير االختبككار الخرائطككي :ػػـ ا ع مػػاد عمػػى مجمكعػ مػػف معػػايير ال بصػػير الخرائطػػي مػػف خػ ؿ جػ ار
اخ بػػار (Bertin

 )Jacquesلغػػرض الكصػػكؿ إلػػى فدػػؿ الخ ػرائط ال ػػي حظظػػت إد ارك ػان بص ػريا لمظػػارئ

كبال الي معرف مس كل ال بصير الخرائطي مف اجؿ الدفخ بالخريط إلى اقصػى فمػـ كادراؾ مػف قبػؿ قارئمػا
فإف حظؽ طسب عالي فإف لؾ يدؿ عمى ف مصمـ الخري رفد كػؿ معػايير ا صػاؿ الخرائطػي بيطػه كبػيف

قارئ الخريط .كقد جمؿ ه ا البحث  8معايير كقد ـ جمخ طسب المعايير الثماطي كمف ثـ دربما فػي 10
ك ظسيمما عمى  8لمحصكؿ عمى الط يج الطمائي مف  100كقد جمؿ ه ه المعايير كؿ مف:

أ -معاير سرعة اإلدراك البصري :كهك مف هـ المعايير يس خدـ لم عبير عف دق الطريظ ال ي ـ اسػ خداـ
مثيؿ الظكاهر الجغرافي فمصمـ الخريط يجب ف يظدـ خريط ككف سمم اليمـ ك جمؿ كؿ مف:

 -1الكدكح كالبسػاط  :بحيػث كػكف الخريطػ كادػح كيسػمؿ عمػى الظػارئ فمممػا كا سػكؼ يظػد المػدؼ
ال م رسمت مف جمه ككسيم مؤثرة في طظؿ المعطيات.

 -2حػػدكد اكدراؾ البصػػرم :يجػػب ف كػػكف الخريطػ مدرك ػ دكف عطػػا مػػف قبػػؿ قارئمػػا ك كػػكف ياصػػيمما

مميوة.

 -3ػكاوف فػػي مككطػػات الخريط ػ  :ف كػػكف عطاصػػرها م كاوي ػ ك جػػمؿ رمكوهػػا كمي ػػاح الخريط ػ كالعط ػكاف
كدليؿ ا جاه كمظيا

الرسـ كمي اح الخريط .

ل لؾ فإف الخريط المدرك بصريان هي ال ي حظؽ سرع إدراؾ  20ثاطيػ ك قػؿ بحسػب مظيػا

( )Jacques Bertinكفؽ اع بارات معيط مطما

جػاؾ بر ػا



اع ب ػػارات قيمػ ػ الكق ػػت :هميػ ػ الكق ػػت ليم ػػـ كادراؾ الخريطػ ػ كع ػػدـ د ػػييخ م ثاطيػ ػ ف ػػي قػ ػ ار ة



اع بػػارات طيسػػي  :جػػمؿ الخػػكؼ مػػف الممػػؿ ال ػ م يصػػيب قػػارئ الخريط ػ بسػػبب ػ خره فػػي إدراؾ

الخريط .
الخريط .

ب -معيار القبول النفسي أو الوضكوح :مػف ممػاـ مصػمـ الخريطػ هػ ا المعيػار فالظػارئ يميػؿ إلػى الظبػكؿ
م يعرفه كيرفض ما يجممه فعمى مصمـ الخريط ا ب عػاد عػف ال جػكيش بعػد اخ يػار الرمػكو بػد مػف ف
ككف كادح هي كباقي ياصيؿ الخريط .

ج -معيكككار القبكككول والجماليكككة (جاذبيكككة الخريطكككة) :إف عطصػػر الجمالي ػ يعمػػؿ عمػػى ج ػ ب الظ ػ ار ك ػ لؾ
يساعدهـ عمى الجعكر بالراح الطيسي كبال الي ير يخ مس كم ال بصر الخرائطي.
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د -استخدام نمط التوقيك والمتغيكرات البصكرية :هػ ا المعيػار ممػـ جػدان لويػادة قػكة اكدراؾ البصػرم لمظػارئ
كخاص عطد اس خداـ الم غيرات المكطي في الخرائط مظارط فيمػا لػك كاطػت الخػرائط بػالمكف األسػكد كاألبػيض

فالم غيرات البصري ككف بحسب (المكف كالظيم الظمي كالحجـ كالجكؿ كالبطي ).

هك -معيار دقة اإلدراك (التمثيل الدقيق لمقيم) :كيظصد به الكصكؿ إلى اقصى درج مف حيث إبراو حجـ
البياطات المس عمم كهطا دخؿ مجمكع مف العكامؿ عمى مصمـ الخريط

 -1الطمطي  :ك عطي سمكب المصمـ في دميف الرمكو.

فيما كمطما:

 -2ا ط ظا  :عي الظدرة عمى اخ يار العطاصر كالرمكو بجكؿ مطاسب.

 -3عكامػػؿ المكقػػؼ :بمعطػػى اخػ ؼ المصػػمـ فػػي اخ يػػار فدػػؿ العطاصػػر كالمػػكو مػػؤثر فػػي دقػ اكدراؾ

الخرائطي.

و -معيككار سككهولة اإلنشككاء :لمػ ه المعادلػ دكر كبيػػر إ ف إط ػػاج الخريطػ بسػػرع ككميػ قػػؿ يػػؤثر عمػػى
الخريط في دطي مس كاها ل لؾ بد مف عدـ ال ثير عمى كيا ة الخريط .

ه -معيار استيفاء عناصر الخريطة :إف كافر عطاصر الخريط يعمؿ عمى ويادة إدراكما مف قبؿ الظارئ
ػػـ كرهػػا مسػػبظان كي بعمػػا الكػػار كعرافي يػػؤدم

ك كاجػػد هػ ه العطاصػػر بصػػكرة صػػحيح كدػػمف قكاعػػد ك سػ

لؾ إلى إط اج خرائط طمك جي كقد ـ في ه ا ا خ بار ا ع ماد عمى سبع عطاصر كمػف ثػـ حكيممػا إلػى

طسب  %10لغرض مطابظ ما مخ ال ظدير الطمائي المس كل ال بصير.

ي -معيار الخريطة الفعالة :كهك مف المعايير المممػ لغػرض معرفػ ال بصػير الخرائطػي حيػث طػه حياطػان
ي ػ ـ رميػػو البياطػػات عمػػى الخريط ػ بصػػكرة عج ػكائي مػػف دكف ال ركيػػو عمػػى مكػػاف كاجػػد الظػػاهرة بالحظيظ ػ

كمكقعما األصمي ،م بد مف ال كد ب ف كقيخ البياطات يكػكف فعػاؿ جػدان بحسػب مكاقعمػا الحظيظيػ  ،ك بػد
مف اكجارة إلى ف كؿ معيار مف ه ه المعػايير ػـ طبيظمػا بالصػكرة الصػحيح ل عطػي فدػؿ الط ػائ كقػد
ـ طرح مجمكع مف األسئم لممس خدميف كالحصكؿ عمػى جػاب مـ كب بكيبمػا ك حميممػا ،فعمػى سػبيؿ المثػاؿ

عطدما طبؽ معيار سرع اكدراؾ ـ اخ سرع كقت اكدراؾ بالثاطي فد ن عف طسب سػرع كقػت اكدراؾ

بطسب  %10كمف ثـ اسػ خراج سػرع اكدراؾ عػف طريػؽ إيجػاد اليػرؽ بػيف ( -10طسػب السػرع ) فػي كػؿ
خرطػ مػػا فػػي اخ بػار معيػػار الظبػػكؿ الطيسػي كالكدػػكح كمعيػػار الجماليػ فػ ـ حسػػابما بطسػب  %10مػػا فػػي

اخ ب ػػار معي ػػار اسػ ػ خداـ األطم ػػاط ال كقعيػ ػ كال ػػي ج ػػمؿ ك ػػؿ م ػػف ( ال ػػطمط الطظط ػػي ،ال ػػطمط الخط ػػي ،ال ػػطمط
المساحي ،الطمط الحجمي) ما الم غيرات البصري ف ـ ا ع ماد عمػى (م غيػر المػكف ،م غيػر الحجػـ ،م غيػر

الظيم الظمي  ،م غير رمو البطي  ،م غيػر الجػكؿ) كمػف ثػـ اخػ مجمكعمػا كبال ػالي اسػ خراج معػدؿ اسػ خداـ

األطماط ال كقعي كالم غيرات البصري  ،ما ما ي عمؽ باخ يار معيار دق اكدراؾ فظد ـ إج ار ا خ بػار مػف
(
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ا خ بار المس خدـ كالظيم الحظيظي كاسػ خراج فػارؽ الخطػ بػدكف إجػارة ككػ لؾ

اس ػ خراج الخط ػ بطسػػب  %10فد ػ ن عػػف اس ػ خراج دق ػ اكدراؾ ( -10طسػػب الخط ػ ) فػػي حػػيف ػػـ طبيػػؽ
معي ػػار س ػػمكؿ اكطج ػػا باسػ ػ خراج مع ػػدلما بطس ػػب  %10لك ػػؿ خريطػ ػ فدػ ػ ن ع ػػف اخ ي ػػار معي ػػار اسػ ػ ييا

رسػػمما كرمػػو ا جػػاه

عطاصػػر الخريطػ مػػف خػ ؿ اس ػ ييا (عطػكاف الخريط ػ كاطارهػػا كاحػػداثيا ما كمظيػػا

كمي ػػاح الخريط ػ فد ػ ن عػػف الجػػكؿ العػػاـ لمخريط ػ ) ،كبال ػػالي اس ػ خراج المجمػػكع الطمػػائي لمعرف ػ معػػدؿ
اس ييا عطاصر الخريطػ بطسػب  %10مػا مػا يخػص اخ بػار معيػار الخريطػ اليعالػ ػـ مػف خػ ؿ مثيػؿ

سػ ط اج هػؿ ف الخػرائط فعالػ كبطسػب %10

البياطات في الكحدات اكداري ك مثيمما في المكاقػخ الحظيظيػ

في كؿ خريط .

ك خي انر كبعد ف ـ طبيؽ المعايير السابظ كبحسػب ط ػائ ا سػ مارة المرفظػ فػي طمايػ البحػث كالممحػؽ رقػـ

( )1ال م يمثؿ عيط مف الخػرائط ال ػي اجػرم عميمػا ا خ بػار كال ػي عردػت عمػى طمبػ الد ارسػات األكليػ
كالعميا ك ـ الحصكؿ عمى ط ائ ا س مارة كبال الي ال كصؿ إلى مجمكع مف الط ائ .

كمف خ ؿ الممحػؽ رقػـ ( )1الػ م ي مثػؿ بالط ػائ الطمائيػ لمعػايير ال بصػير الخرائطػي ط حػظ كجػكد بػايف
في طسب ال بصير الخرائطي لبعض عيط خػرائط رسػائؿ الماجسػ ير كالػدك كراه لممػدة مػف ()2020-2010

في الجامع المس طصري فبعد ف ـ معرف ال ظييـ الجامؿ لكؿ الخرائط ال ي ـ خ ها كطما ج عف الخرائط
المكدػػكعي كبعػػد عردػػما عمػػى عيطػ مػػف الطمبػ (الد ارسػػات األكليػ كالد ارسػػات العميػػا) كقػػد بػػيف إف كجػػكد

اليرؽ الكادح في طسب ال بصػير يعػكد إلػى مثػؿ هػ ه الخػرائط بصػكرة عيػر دقيظػ مػف دكف ا ع مػاد عمػى

الظكاعد األساسي الكاجب ا باعما عطد رميو الخػرائط فدػ ن إلػى مخ مػؼ المعػايير ال ػي ػـ طبيظمػا لمعرفػ

درج ال بصير الخرائطي ،كقد ياك ت ه ه الطسػب حيػث راكحػت مػا بػيف  %50إلػى  %73كمعػدؿ طمػائي

لمسػ كل ال بصػػير البالغ ػ  ،%100مػػا الطسػػب اليرعي ػ لكػػؿ معيػػار كالبالغ ػ  %10فظػػد ياك ػػت يدػػا فيػػي
خػرائط بػػرو معيػػار اسػ ييا عطاصػػر الخريطػ كمعيػػار سػػمكل اكطجػػا كبطسػػب جيػػدة فػػي حػػيف كػػاف معيػػار

سػػرع كقػػت اكدراؾ بالثاطيػ كمعيػػار الخريطػ اليعالػ اقػػؿ مػػف لػػؾ كباع بػػار الخريط ػ هػػي كسػػيم بص ػري

مرئيػ م ػػاو بكيػػا ة عاليػ فػػي طظػػؿ كايصػػاؿ المعمكمػ لظػػارئ الخريطػ  ،ف بػػد عمػػى مصػػمـ الخريطػ جطػػب
الكقكع في األخطا ألف لؾ يعمؿ عمى ويادة ال جكيش كعدـ قدرة قارئ الخريطػ عمػى إدراكمػا لػ لؾ فكممػا

كاف ا صاؿ الخرائطي فعاؿ بيف مرسؿ الخريط كقارئما عالي يككف اكدراؾ البصرم كادحان يدان ل لؾ
كجػػدطا إف ه ػ ه الطمػػا ج ال ػػي ػػـ اخ يارهػػا طسػػب عالي ػ مطمػػا لػػـ طبػػؽ فيمػػا الظكاعػػد األساسػػي فػػي ال صػػميـ
كبروت العديد مف الم حظات عميمػا ،لػ لؾ يجػب اف يرسػـ بجػكؿ عممػي كمػدرك

لكػؿ عطاصػرها الرئيسػ

كبػػركو مح كاهػػا ك صػػميمما ،كيجػػب ف ي حمػػى الكػػار كعرافي بػػالخبرة العالي ػ كا ل ػواـ بكػػؿ مبػػادئ ال صػػميـ
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الخرائطي كرعـ كجكد ظطي  GISكبرامجما كمثاؿ  Arc GISبإصدا ار ه الحديث إ

ف إعداد الخرائط بم ا

البرطام ي طمب ف يككف مصمـ الخريط م م خ بخبرة في مبادئ صػميـ الخػرائط ،كالخريطػ ال اليػ مثػؿ

فعػ ػػاؿ يحظػ ػػؽ افدػ ػػؿ إدراؾ بصػ ػػرم مػ ػػف قبػ ػػؿ
افدػ ػػؿ صػ ػػميـ لخريط ػ ػ مكدػ ػػكعي ات ا صػ ػػاؿ خرائطػ ػػي ا
قارئما.كقد قمطا ب صطيؼ طسب مس كيات ال بصير الخرائطي لكؿ خرائط العيط ال ي ػـ خػ ها مػف الرسػائؿ
كاألطاريح كقد قسمت إلى ث ث مس كيات فظط كهي:

 -1المس كل األكؿ :كقد ميوت الخرائط ال ي كقعت دمف ه ا المس كل بحسب الط ائ بطسب ظدير جيد
ك ع بر اعمى طسب مكطت قارئما مف إدراكما كل لؾ ع بر قكة ال بصير الخرائطي فيما جيدة.

 -2المس كل الثاطي :كقد ميوت الخرائط ال ي كقعت دمف ه ا المس كل بحسب الط ائ إلى طسب ظدير
م كسط كهي مثؿ قكة ال بصير لم ه الخرائط كطسب إدراكما.

 -3المس كل الثالث :كهك األخير ك ظخ الخرائط فيه بطسب مظبكؿ ك ع بر عير جيدة في صميما كا صالما
الخرائطي كبال الي ثر عمى إدراكما البصرم مف قبؿ قارئما.

االستنتاجات:
 -1طس ط

بصكرة عام إف الكار ككرافيا هي عمـ ا صاؿ الراقي مف خ ؿ الحرص الدائـ عمى اس خداـ

معايير بخ طبيع كويخ البياطات عمى الخرائط لمحصكؿ عمى ط ائ مكدكعي ه ا مف جم كمف جم
خرل الخريط هي داة ا صاؿ فاعم س طيخ كصيؿ مح كاها إلى قارئما عف طريؽ المغ الكار ككرافي .

 -2إف ال ياعؿ ال م يمكف ف حدثه عممي ا صاؿ الخرائطي مف خ ؿ الخريط ما بيف مصمـ
لخريط كقارئما يعمؿ بجكؿ فعاؿ عمى طكير الخريط كامكاطي إدراكما بسمكل .

 -3بيف إف بعض الخرائط ال ي ـ خ العيط مطما اف ظدت لبعض المعايير األساسي عمى سبيؿ المثاؿ
كاف معيار سرع اكدراؾ م كسط دعيؼ كالظميؿ مطما جيد كالسبب في لؾ يعكد إلى دعؼ ا صاؿ

الخرائطي مما ثر سمبان عمى إدراؾ الخريط مف قبؿ قارئما.

-4كما إف دق إدراؾ الخريط يدان لـ يكف بالمس كل المطمكب فيما لك كاطت ه ه الخرائط مصمم بجكؿ
دقيؽ.

 -5كاف معيار الظبكؿ الطيسي كمعيار الجمالي كالجا بي م بايطان في بعض الخرائط كمر يخ في بعض
الخرائط كدعيؼ في البعض اآلخر في حيف كاف مس كل سمكل اكطجا جيد فما فكؽ في اعمب الخرائط.

 -6اس ـ معيار اس ييا عطاصر الخريط

ط ابما بعض اكجكا ت في بعض الخرائط في غير مكاف

عطكاف الخريط ك يككف العطكاف عير مخ صر ك لؾ الجمالي كطسب ا جاه أل جاه الجماؿ يدا بعض
(
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جاه الجماؿ في برطام  GISل لؾ يمكف مف اخ يار الم ئـ

 -7برو كجكد غير كادح في كييي مثيؿ الرمكو كبعض الخرائط اخ يرت رمكوها بجكؿ عجكائي لي
له م صم ب مثيؿ الظاهرة.

 -8بعض الخرائط كاطت عير مكفظ في عرض البياطات مما دل إلى بركو األخطا في ال مثيؿ
الخرائطي.

 -9إف اس خداـ برطام

 Arc GISيساعد مصمـ الخريط عمى اط ظا

الكار ككرافي ل مثيؿ الظكاهر فيما لك كاف مصمـ الخريط

ا صاؿ الخرائطي

افدؿ الرمكو كاألجكاؿ

ك خبرة بظكاعد ال صميـ الخرائطي حيث ف

يمكف ف يخيؼ ما لـ يككف مصمـ الخريط عمى ـ ا س عداد في إ باع الظكاعد

األساسي في ال صميـ فد ن عف األمكر ال ي عمؿ عمى ويادة اكدراؾ البصرم لظارئما.

 -10كاطت طسب اكدراؾ البصرم في فمـ مكدكع ا صاؿ الخرائطي كادح عطد طمب الدراسات العميا
مظارط بطمب البكالكريك

ال عمـ.

لككف العميا لديمـ خبرة اعمى ك ن كحسب خصصه كالبعض اآلخر رعب في

التوصيات:
-1

بد مف فرض كعي عمى طمب الدراسات العميا في ا ه ماـ بجاطب الخرائط مما اخ صكا في

مجا ت خرل كلكف ي طمب كفرها في رسائممـ ك طاريحمـ كلكف بمس كل م كسط كالثظؿ األكبر عمى كم

ا خ صاص هـ مما يرعبكف ف يككف الباحثيف عمى اعمى درج .

 -2إعطا دكرات كثييي لطمب الدراسات العميا كا كلي في كييي اخ يار افدؿ الرمكو ل ظمر ب صؿ
صكرة كسمم اليمـ مف قبؿ قارئما.

 -3بد مف عرض رسائؿ الماجس ير ك طاريح الدك كراه عمى سا ة كم ا خ صاص ل ظيمما.
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الممحق رقم ( )7النتائج النهائية لمعايير التبصير الخرائطي
معيارسرع معيار
اسم الخريطة

ة وقت

معيار

معيار استخدام
األنماط

القبول الجمالية أو

اإلدراك النفسي
%70

%70

التوقيفية

الجاذبية
%70

والمميزات
البصرية %70

المجموع
معيار

معيار

دقة

سهولة

اإلدراك اإلنشاء
%70

%70

معياراستيفاء

عناصرالخريطة
%70

معيار

النهائي

الخريطة

لمستوى

الفعالة

التبصير

%70

700
%

1

مكقخ مططظ الدراس بالطسب لمعراؽ

7

9

9

9

9

9

9

9

70

2

ال كويخ العددم لسكاف محافظ ديالى

5.2

5

6.1

6

6

9

8

5

2.3

5

5.1

5

7.1

6

8

9

6

53.2

5

7

7

5

5

8

7

6

50

7

8

7.1

8.2

6

8

8

8

60.3

6

5

6

6

6

9

6

6

50

5

6

6

7.1

6

7

5

8

50.1

6

7

8

7.2

5

8

6

6

53.2

6

8

7

6.2

6

7

6

7

52.2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ال كويخ الجغرافي لمكثاف العام في
محافظ بابؿ لعاـ 2012

ال كويخ الجغرافي لمحطات عبئ الكقكد
في مديط بغداد

ال كويخ الجغرافي لمعدؿ درجات الح اررة
في محافظ البصرة
ال كويخ الجغرافي لممس كططات الرييي في
قدا عيؾ
ال كويخ الطسبي لسكاف محافظ كاسط لعاـ
2015

ال كويخ الجغرافي لمكثباف الرممي في
قدا السماكة

ال كويخ الجغرافي لحظكؿ الطيط في العراؽ
ال كويخ الطسبي لمعدؿ الكفيات العاـ في
قدا الراجدي لعاـ 2018
ال كويخ الجغرافي لمعدؿ المكاليد الخاـ
باأللؼ في محافظ البصرة

كويخ السكاف بحسب البيئ في محافظ
ديالى لعاـ 2013

الخريط الطبكعرافي لمحافظ بابؿ
ال كويخ الجغرافي لمعدؿ األسر الداخم مف
محافظات العراؽ إلى محافظ ديالى

ال كويخ الجغرافي لطرؽ الطظؿ في مديط
بغداد 2019

ال كويخ الجغرافي لمعامؿ كويخ الغاو في
مديط بغداد

ال كويخ الجغرافي ل قاليـ المطاخي في
العراؽ
خطكط ا ر ياعات المساحي في محافظ
السميماطي
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ال كويخ الطسبي لمعدؿ الطمك السكاطي في
طاحي
كويخ طسب الطكع لسكاف محافظ ديالى
لسط 2013

ال كويخ اليعمي لسكاف محافظ ميساف
2013

خطكط ا ر ياعات الم ساكي في محافظ
ربيؿ

ال كويخ الجغرافي بحسب المس كل

ال عميمي في قدا عيؾ لعاـ 2017
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 25ال كويخ الجغرافي لممكارد المائي في العراؽ 7.1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

ال كويخ الجغرافي لمكثاف العام لمسكاف
في محافظ بغداد لسط 2020

ال كويخ الطسبي لمحال الوكاجي لمسكاف في
محافظ بغداد لعاـ 2019

ال كويخ الطسبي لممحاصيؿ الوراعي في
محافظ الطجؼ لعاـ 2015
ال كويخ الطسبي لمسكاف الطجطيف اق صاديان
كالعاطميف عف العمؿ في محافظ بغداد

ال كويخ الجغرافي بالدرج المعياري لمعدؿ
الطمك السكاطي في مديط بغداد 2019

ال كويخ العددم لسكاف محافظ المثطى
لعاـ 2012

ال كويخ الجغرافي لمعدؿ الكفيات لمسكاف
في محافظ كاسط 2013

ال ظسيمات اكداري حسب مراكو ا قدي
كالطكاحي في محافظ بغداد 2019

مكقخ محافظ ا طبار بالطسب لمعراؽ
ال كويخ الجغرافي لطسب اكعال العمري

كطسب اكعال لصغار السف في األطبار
اس عما ت األرض الوراعي في محافظ
المثطى لعاـ 2017

كويخ خطكط الحرك لألسر الخارج مف
محافظ بابؿ إلى محافظات العراؽ
2015

ال كويخ الجغرافي لمكثاف الوراعي في
محافظ بابؿ 2020

العدد ( 0202/ )43ـــــــ

االتصال اخلرائطي الفعال وأثره

6

5

5.1

6.1

7

7

7

7

50.2

4

5

6

7.2

7

8

7

6

50.2

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج استمارة االستبٌان |(بعض من عٌنة الخرائط التً اجري علٌها االختبار).
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المصادر:
)1الوبيدم ،طجيب عبد الرحمف كحسيف مجاهد مسعكد ،عمـ الخرائط ،دار الياوكرم العممي لمطجر كال كويخ ،عماف.2005 ،
)2دب

عبد الرحمف مصطيى ،مبادئ عمـ الخرائط ،المديط المطكرة ،جامع طيب .2014 ،

)3الوبيدم ،طجيب عبد الرحمف مجاهد مسعكد ،مصدر سابؽ.

)4المسعكدم ،هاطي جابر محسف ،ال مثيؿ الخرائطي س عما ت األرض الوراعي في محافظ كرب

.2011 ،

( 5. Robinson, A., et al,
), Elements of cartography, th edition, John wiley & Sons, Inc,
New York.
(6ريمػػام ،حسػػيف احمػػد سػطاؼ ،د ارسػ مصػػادر ال جػػكيش الرئيسػ فػػي خػرائط الك ػػب الجغرافيػ العربيػ  ،مجمػ جامعػ الممػػؾ
سعكد ،المجمد الرابخ ،ص.246

لوبيدم ،طجيب عبد الرحمف كحسيف مجاهد مسعكد ،مصدر سابؽ.
( .Comenetz J.,
), Visnalizing metadata: Design principles for thematic maps,
cartographic perspectives, (No. ), pp. .
 9الجريعي ،حمد البدكم محمد ،الخرائط العممي طما ج م طبظات ،دار اليكر العربي ،الظاهرة.2003 ،
دب  ،عبد الرحمف مصطيى ،مصدر سابؽ.
 .1الجريعي ،احمد البدكم محمد ،الخرائط الجغرافي  ،صميـ كق ار ة ك يسير ،دار اليكر  ،1997الظاهرة.
 .2الجبػػكرم ،خمػػؼ جاسػػـ احمػػد ،ال مثيػػؿ الخرائطػػي لػػبعض المظػػايي

اكحصػػائي ك طبيظا مػػا عمػػى جػػكؿ محافظػ ص ػ ح

الديف باس خداـ  ،GISطركح دك كراه ،جامع بغداد .2012
 .3سطيح  ،محمد محمد ،خػرائط ال كويعػات الجغرافيػ دراة فػي طػرؽ ال مثيػؿ الكػار ككرافي ،دار الطمدػ العربيػ  ،الظػاهرة،
ط.1977 ،2
.4

آؿ طعمػ  ،حسػػاـ صػػاحب ،صػػميـ عطاصػػر الخارط ػ المكدػػكعي ( ظيػػيـ عطاصػػر خ ػرائط طػػاريح الػػدك كراه فػػي قسػػـ

الجغرافيا – كمي ا داب جامع بغداد لممدة  )2010-2000مجم كمي اآلداب ،جامع بغداد ،العدد  ،100ص.451

 .5داكد ،جمع محمد ،مدخؿ إلى الخرائط الرقمي  ،المممك العربي السعكدي  ،مك المكرم .2012 ،
 .6سعادة ،جكدت حمد ،دري

ممارات الخرائط كطما ج الكرة األردي  ،دار الثظاف لمطجر كال كويخ ،الظاهرة.1992 ،

 .7الجكهرم ،يسرل ،الخرائط الجغرافي  ،اكسكطدري  ،مك ب الجعاع.1997 ،
.8

مصطيى ،حمد حمد ،الجغرافيا العممي كالخرائط ،دار المعرف الجامعي  ،اكسكطدري .2000 ،

 .9آؿ طعم ػ  ،حسػػاـ صػػاحب ،صػػميـ عطاصػػر الخارط ػ المكدػػكعي ( ظيػػيـ عطاصػػر خ ػرائط طػػاريح الػػدك كراه فػػي قسػػـ
الجغرافي كمي ا داب – جامع بغداد لممدة  ،2010-2000مجم كمي ا داب ،العدد .100
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