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 البشح صدلم

 الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعداديةمناىج تضميف مدى تحديد  البحث ىدؼ
، والتعرؼ عمى مقترح لتطوير المناىج في ضوء األبعادتصور وضع ، و ألبعاد الجغرافيا الطبية

الوصفي في وصؼ  البحث المنيجوُاتبع ب، مف وحدات التصور المقترح وبنائياصورة وحدة 
، حمة اإلعداديةر بالممناىج الدراسات االجتماعية  محتوىو نتائج تحميؿ األىداؼ اإلجرائية 
مناىج ، والتصور المقترح لتطوير الطبية الجغرافيا بعادبأ وتحددت مواد البحث فى قائمة

إلحدى وحدات التصور ، وكتيب التمميذ ودليؿ المعمـ ت االجتماعية بالمرحمة اإلعداديةالدراسا
أىداؼ تحميؿ  تيالبحث في استمار  تااوتمثمت أد قارات العالـ"،ب"جغرافية الصحة  المقترح

البحث وتوصمت نتائج ، الطبيةالجغرافيا  أبعادة في ضوء مناىج الدراسات االجتماعي محتوىو 
، الطبيةالجغرافيا  تضميف أبعادفي  بالمرحمة اإلعدادية قصور مناىج الدراسات االجتماعيةإلي 

مجموعة مف التوصيات والبحوث  ُوضعتوفي ضوء النتائج تـ وضع التصور المقترح كما 
 المقترحة.

 
 .الدراسات االجتماعية -الطبيةالجغرافيا  – تطوير المناىج: الكممات المفتاحية
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Abstract 

 

 The objective of the study was to determine the extent to which 

dimensions of medical geography are included in social studies curricula of 

preparatory stage. It also aimed at proposing a framework for developing the 

curriculum according to these dimensions and identifying the form of the 

proposed framework units. The descriptive research methodology was utilized 

in describing the results of analyzing operational objectives and the content of 

social studies curricula of preparatory stage. The study’s instructional materials 

included a list of medical geography dimensions, the proposed framework for 

developing social studies curricula of middle schools, the student booklet, and 

the teacher's guide for one of the proposed units "geography of health in the 

world's continents". Instruments were two forms for analyzing the objectives 

and content of social studies curricula according to dimensions of medical 

geography. Results showed a shortage related to dimensions of medical 

geography in social studies curricula of preparatory stage. Accordingly, I 

proposed a framework as well as a set of recommendations and directions for 

future research. 

 

Keywords: Curriculum development, medical geography, social studies  
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 مكدمٕ:

 والمستجدات تغيراتج الدراسات االجتماعية في ضوء التعد عممية تطوير مناى
، تياجات المجتمع في كافة المجاالتالمحمية واإلقميمية والعالمية ذات أىمية قصوى لتمبية اح

ومف ىذه التغيرات ما طرأ عمى العالـ مف ظروؼ صحية وتفشي فيروس كورونا المستجد في 
أحدثت الجائحة خسائر كبيرة عمى ، فقد 3131بداية ـ و :312نياية كؿ دوؿ العالـ  

، ومما كاف لو تأثير القتصادية والسياسية واالجتماعيةوا صحيةالاإلنسانية في كافة المجاالت 
بعض العوامؿ الجغرافية الطبيعية  -مراض واألوبئةكغيرىا مف األ -ئحة عمى انتشار الجا

  . والبشرية
دراسة العالقة بيف اإلنساف ب تيتـالجغرافيا كأحد أفرع العمـو االجتماعية لما كانت و 

 في أمراض اإلنساف ومشكالتو في أجؿ صورىاتظير  ىذه العالقةفإف وبيئتو الجغرافية، 
مما حيث أف صحة اإلنساف تتأثر بطبيعة المكاف وما يمارسو مف أنشطة  ،الصحية ورعايتو

 .(34، :311 ،ية )الدليميف لو األثر في ظيور الجغرافيا الطبكا
 إلى تعود جذورىا أف مف الرغـ عمى الجديدة أحد فروع الجغرافيا طبيةوالجغرافيا ال 
تختص بدراسة التوزيع  واألوبئة، و، وىى ترتبط بعمـ الطب واالجتماع القديمة العصور

براز العالقة بينيا وبيف   تيتـ كما عناصر البيئة الطبيعية والبشرية،الجغرافي لألمراض، وا 
 وأنشطتو اإلنساف حياة عمى أثرىا وتقويـ، األمراض لظيور الجغرافية التفسيرات عف بالبحث
 (.Judit, 2017)وقدراتو

 وأنماط والمساحية المكانية االختالفات اىتمامًا بدراسة طبيةولى الجغرافيا الكما تُ 
 والرعاية والصحي البيئي التخطيط مجاالت، ودراسة صحيةال لمخدمات الجغرافي التوزيع

 لممجتمع الصحي الوعي مستوى رفع بيدؼ، ظروفيا في المتباينةة الجغرافي لممناطؽ صحيةال
 (.:2 ،3113)المظفر، 
ذات التأثير  الجغرافية العوامؿتقـو بدراسة أنيا  طبيةلا وتبرز أىمية الجغرافيا 
 األماكف ولكف فقط، األمراض دراسة عدـ ىي ميمتيا فإف لذا ،والمرض الصحةوالعالقة ب

 ولكف فقط الطبية الدراسات وليس األمراض، ىذه والمؤثرة في المتأثرةاألنشطة البشرية و 
  (.Elsabawy, 2013)طبيةال الرعاية أنماط في المساحية االختالفات

                                                           
  تـ استخداـ نظاـ توثيؽ APA االصدار السادس 
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أنيا تساعد في فيـ طبيعة األمراض واألوبئة ومعرفة  طبيةىمية الجغرافيا الأ وتزداد
االجتماعية والسياقات الظروؼ ب والوعي ،مصادرىا ومعدالت انتشارىا وأماكف انتشارىا

قاعدة و  عنقودياً  جغرافياً  قدـ تحميالً كما تُ  ،النتشار األمراض واالقتصادية والثقافية والسياسية
 ,Dummer )األوبئة واألمراضومكافحة  عف عالج والتقصي بيانات ذات ضرورة عف البحث

2018). 
فبواسطة الجغرافيا الطبية أمكف رسـ خريطة عالمية لألمراض اإلقميمية إلعطاء 

أف البميارسيا والمالريا والكوليرا عالـ الصحية؛ فمف المالحظ مثاًل لتصور أفضؿ لمشاكؿ ا
جنوبًا في حيف أف أمراض البرد وليف العظاـ تنتشر  41شمااًل و 41تنتشر بيف دائرتي عرض 

في المناطؽ الباردة، كما لوحظ أف كثير مف األمراض ليا عالقة بثقافة الشعوب )الحسف، 
3124 ،28.) 

 يالتي  ينبغي أف تمقى االىتماـ الكاف ،فيي فرع مف فروع الجغرافيا ذات األىمية لذا
 مف خالؿ تضميف مفاىيميا وأبعادىا واالتجاه نحو دراستيا في مناىج الدراسات االجتماعية

 مف خالؿ تطوير مناىجيا. يةدبالمرحمة اإلعدا
تطوير مناىج الدراسات االجتماعية في ضوء أبعاد الجغرافيا ومما يزيد مف أىمية 

 ،صحية لدي التالميذال لممشكالت المكاني الفيـ تحقؽ الطبية أف ذلؾ التطوير يسيـ في
بمفاىيـ األمراض واألوبئة والعوامؿ الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة لدييـ  الوعي ةوتنمي

وأىميتيا  الصحية الرعايةومجاالت ومستويات  أنظمةفييا، كما تسيـ في زيادة المعرفة ب
 والعوامؿ المؤثرة فييا، مما يؤثر في زيادة الوعي الصحي لمتالميذ.

 للٕ   البشح:مش

ومف  ،اإلنساف وبيئتو وتأثير كؿ منيما عمى األخرلدراسات االجتماعية بدراسة اتيتـ 
إعادة النظر في مناىج  لذا فمف الميـ، الجانب الصحيالجوانب التي تظير فييا تمؾ العالقة 

واالتجاىات تولي اىتمًامًا بتضميف المعارؼ والقيـ  بحيث ،وتطويرىا الدراسات االجتماعية
والسعي  ،ا وأبعادىاميا ومجاالتياىيمفب لزيادة المعرفة ،طبيةجغرافيا الوالميارات المرتبطة بال

واالتجاه نحو السموؾ الصحي  الصحيةمما يسيـ في زيادة المعرفة الجغرافية ؛ لتحقيؽ أىدفيا
 السميـ.
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إلعدادية ذات القد أصبحت عممية تطوير مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة و 
، ومما يزيد تمؾ العممية الحاليةالعالمية  الصحية ضرورة كبيرة وفؽ ما فرضتو المستجدات

المتعمقة  اسات والبحوث السابقة والمؤتمرات والندوات الدوليةأوصت بو الدر أىمية ما 
 أبعادوتضميف مف أىمية تعميـ  التنمية المستدامة أىداؼ  وتسعى إليوما  بالجغرافيا الطبية،

شكمة البحث مف خالؿ عدة مصادر مف ثـ جاء اإلحساس بمبمناىج التعميـ، و  طبيةالجغرافيا ال
  :ىي
  مف خالؿ  حيث يعيش العالـ أزمة كبيرة :ٕالعاملّ صشّٕالاملصتذدات مو  ِفرضٌ الُاقع احلالْما

أىمية تطوير  تستوجب في كؿ دوؿ العالـالمستجد  فيروس كورونا ةاستشراء جائح
، وفيـ صحيةال والسموكياتالمناىج التعميمية، بحيث تيتـ بتضميف المعارؼ والقيـ 

إما نتيجة  ؛ألف أسباب األمراض واألوبئة ض واألوبئة مف الناحية الجغرافية،طبيعة األمرا
عوامؿ طبيعية مثؿ درجة الحرارة والموقع الجغرافي والتضاريس واألمطار والكوارث 

بشرية نتيجة السموؾ اإلنساني مف عادات وتقاليد وسموكيات غير صحية  أو ،الطبيعية
أو تحركات وىجرات أو ظروؼ اجتماعية واقتصادية، كما أف التعامؿ مع األمراض 

 .يختمؼ حسب طبيعة المكاف والثقافة السائدةصحية الوالرعاية  وبئةواأل 

 : ٕأىمية مف البحوث والدراسات السابقة ب فقد أوصت عدداً  ما أَصت بٌ الدراشات الصابك
 2013))دراسة  :ومنيابالمناىج التعميمية ية وتضمينيا تدريس الجغرافيا الطب

Elsabawy  الجغرافيا التي أوصت بأىمية تضميف المناىج المتخصصة موضوعات عف
 Askari, Gupta, Bharati and و ،( 3125الحسف)كؿ مف ية، ودراسة الطب

Bengal (2016)  أوصت بضرورة إجراء مزيد مف البحوث في مجاؿ الجغرافيا التي
في  يؽ االىتماـ الكافوتدريسيا لممتعمميف نظرًا ألف ىذا الفرع مف الجغرافيا لـ يم الطبية

( بضرورة االىتماـ بتدريس موضوعات 3128سماعيؿ )، كما أوصت دراسة إ حوثالب
لدى المتعمميف وأف يعاد النظر في برامج إعداد معممي الجغرافيا  الطبيةالجغرافيا 

( 3129، ودراسة محمديف )الطبيةوالدراسات االجتماعية في ضوء مجاالت الجغرافيا 
التي أوصت بأىمية تدريس موضوعات مقترحة في الجغرافيا الطبية لدى التالميذ لتنمية 

( 3129(، وعبد الرحيـ )3126ؿ )، كما أوصت دراسة كؿ مف جميالوعي الصحي لدييـ
بضرورة إعادة النظر في مناىج الدراسات االجتماعية وتطويرىا في ضوء االتجاىات 
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لسابقة بأىمية تطوير مناىج الدراسات ابعض الدراسات ، كما أوصت  الحديثة والمعاصرة
 ( ، ودراسة3117االجتماعية في ضوء االتجاىات المعاصرة، ومنيا دراسة عبد الرحيـ)

ودراسة عبد  (،3127(، ودراسة سيد)3125(، ودراسة السيد )3123جاب اهلل وصالح )
 (.3127الممؾ)

 في جامعة  الطبية لمجغرافيا الدولية الندوةومنيا  :َالهدَات الدَلّٕ ما أَصت بٌ املؤمترات
(، والندوة الدولية لمجغرافيا الطبية بجامعة أرجيف IMGS, 2015) كنداب فريزر سايموف
 ,IMGS) نيوزيمندا في الطبية لمجغرافيا الدولية الندوةو (، IMGS, 2017بفرنسا )

الذي عقد  (3131)العامة والصحة الطبية الجغرافيا حوؿ الدولي المؤتمر، و (2019
 بضرورة أف تولي المؤسسات التعميمية اىتماماً  وجميعيا أوصتبأمسترداـ بيولندا، 

لجميع يا بمناىج التعميـ موضوعات وتضميف بإجراء بحوث تتعمؽ بالجغرافيا الطبية
  دراسية.المراحؿ ال

 ٕإلييا التنمية المستدامة المقاصد التي تسعى فمف ؛ما ترنُ إلٌّ أيداف التهمّٕ املصتدام: 
المبكر تعزيز قدرات جميع البمداف وال سيما البمداف النامية في مجاؿ التوعية واإلنذار 

المقصد متفرع مف  اوىذ لمحد مف المخاطر الصحية والتوعية باألمراض وطنيًا وعالمياً 
 عيش بأنماط الجميع عتتم ضمافوىو "( مف أىداؼ التنمية المستدامة 4اليدؼ رقـ )

 (.3126،33)الجمعية العامة لألمـ المتحدة،"األعمار جميع في وبالرفاىية صحية

 التي أولت اىتمامًا بتضميف موضوعات الجغرافيا  -حد عمـ الباحث عمى -ندرة الدراسات
  . بالمرحمة اإلعدادية الطبية في مناىج الدراسات االجتماعية

مناىج تطوير الحاجة إلى  "فى توتحددتبمورت مشكمة البحث ما سبؽ استقراء ب
 ." الطبية ةالجغرافيبعاد أاالجتماعية بالمرحمة اإلعدادية في ضوء  الدراسات
 البشح:أشئلٕ 

   :البحث فىت أسئمة تحدد

مف خالؿ مناىج الدراسات االجتماعية  تضمينياالتي يمكف  الطبيةالجغرافيا أبعاد  ما (2
 ؟بالمرحمة اإلعدادية

 ؟الطبيةالجغرافيا  بعادحمة اإلعدادية ألر مناىج الدراسات االجتماعية بالم ضميفمدى ت ما (3
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في ضوء االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية  الدراساتتطوير مناىج التصور المقترح لما  (4
 ؟ الطبيةأبعاد الجغرافيا 

بالصؼ  الدراسات االجتماعيةمنيج تطوير مقترح لال تصورال مفتعميمية صورة وحدة ما  (5
  ؟ الطبيةفي ضوء أبعاد الجغرافيا الثالث اإلعدادي 

 :البشح داف يأ

 :تحددت أىداؼ البحث في

مف خالؿ مناىج الدراسات االجتماعية  تضمينياالتي يمكف  الطبيةالجغرافيا تحديد أبعاد  (2
 بالمرحمة اإلعدادية.

تحديد مدى تضميف مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية ألبعاد الجغرافيا  (3
 .الطبية

في تطوير مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية التصور المقترح لالتعرؼ عمى  (4
 .الطبيةضوء أبعاد الجغرافيا 

التصور المقترح لتطوير منيج الدراسات  مف تعميميةوحدة  التعرؼ عمى صورة (5
 .الطبيةالجغرافيا  في ضوء أبعاداالجتماعية بالصؼ الثالث اإلعدادي 

 :حمـددات البشح

 :التـز البحث بالمحددات التالية
مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية)جزء المحتوي بو  اإلجرائيةتحميؿ األىداؼ  (2

  .الطبيةأبعاد الجغرافيا في ضوء ( 3131-:312رة التربية والتعميـ )ب وزابكتالجغرافيا( 

ت االجتماعية بالمرحمة التي يمكف تضمينيا بمناىج الدراسا أبعاد الجغرافيا الطبية (3
 ةالعوامؿ الجغرافي -المؤثرة في الصحة بيعية: العوامؿ الجغرافية الطوتحددت في اإلعدادية

جغرافية  -التوزيع الجغرافي لألمراض واألوبئة وانتشارىا -البشرية المؤثرة في الصحة
 .الرعاية والتنمية الصحية

" جغرافية الصحة بقارات العالـ "  مف وحدات التصور المقترحتعميمية  وحدة إعداد (4
 .لمنيج الصؼ الثالث اإلعداديالمقترحة 

  



 ............................................................... تطوير مناهج الدراسات االجتماعية باملرحلة اإلعدادية

- 258: - 

 : البشح َأدَات مُاد 

 البحث فى :وأدوت  تحددت مواد
مف خالؿ مناىج الدراسات االجتماعية  تضمينياالتي يمكف  الطبيةلجغرافيا ا بعادبأقائمة  (2

 .بالمرحمة اإلعدادية
استمارة تحميؿ األىداؼ اإلجرائية بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية)جزء  (3

 الجغرافيا الطبية. الجغرافيا( في ضوء أبعاد

استمارة تحميؿ المحتوى بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية)جزء الجغرافيا(  (4
 في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية.

 في ضوء أبعاد بالمرحمة اإلعداديةمناىج الدراسات االجتماعية لتطوير التصور المقترح  (5
  .الطبيةالجغرافيا 

الصحة بقارات العالـ" لتالميذ  " جغرافيةالتصور المقترح  مف تعميميةلوحدة كتيب التمميذ  (6
 .يصؼ الثالث اإلعدادال

" جغرافية الصحة بقارات العالـ" لتالميذ التصور المقترح مف  تعميميةلوحدة دليؿ المعمـ  (7
 .يالصؼ الثالث اإلعداد

  :مهًر  البشح

األىػػػداؼ اإلجرائيػػػة تحميػػػؿ وصػػػؼ نتػػػائج عنػػػد وذلػػػؾ  الوصػػػفيالمػػػنيج  البحػػػث اتبػػػع  
أبعػػاد )جػػزء الجغرافيػػا( فػػي ضػػوء  منػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة بالمرحمػػة اإلعداديػػة ومحتػػوى 
 .ووضع التصور المقترح الطبيةالجغرافيا 

 مصطلشات البشح:

 تطُِر املهًر : (1

الدراسات  ىجامنو: عممية شاممة تيدؼ إلى تحسيف يعرؼ تطوير المنيج إجرائيًا بأن
تضميف أبعاد مف  اتمكني إلى الصورة التيوالوصوؿ بيا  بالمرحمة اإلعدادية االجتماعية

 .ممكف عمى أفضؿ وجوالجغرافيا الطبية 
 :الطبّٕاجلغرافّا  (0

التفسيرات  يتـ بدراسةفرع مف فروع الجغرافيا تبأنيا:  إجرائياً  الجغرافيا الطبية رؼع  تُ 
ألمراض واألوبئة والمخاطر الصحية ثرة في اؤ والبشرية الم والعوامؿ الجغرافية الطبيعية
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والتنمية الصحية،  الرعاية خدمات عمى الحصوؿ في المكانية التفاوتات ودراسة، ياتوزيعو 
 بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية.   ايمكف تضميف أبعادى والتي

 :الطبّٕاجلغرافّا  بعادأ (3

تع رؼ  بدراستيا  التي تيتـ جممة المحاور بأنيا: إجرائياً أبعاد الجغرافيا الطبية ُُ
المؤثرة في الصحة،  بيعيةمثؿ في أربعة محاور؛ العوامؿ الجغرافية الطتوت ،الجغرافيا الطبية

 البشرية المؤثرة في الصحة، والتوزيع الجغرافي لألمراض واألوبئة ةوالعوامؿ الجغرافي
توافرىا في مناىج  لمستيدؼ تحديد مدىالرعاية والتنمية الصحية وا ، وجغرافيةوانتشارىا
    ووضع تصور مقترح لتطوير المناىج في ضوئيا.ت االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية، الدراسا

 اخللفّٕ الهظرِٕ للبشح : 

أبعاد الجغرافيا  ، ومفيومياو  الطبيةالجغرافيا  نشأةالخمفية النظرية لمبحث  تتضمف
أىمية تطوير مناىج الدراسات و  ،الطبية التي يمكف تضمينيا بمناىج الدراسات االجتماعية

 : وذلؾ كما يمي ،االجتماعية في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية
  :مفًُمًا َ الطبّٕاجلغرافّٕ نشأٔ  (1

نشأة الجغرافيا الطبية منذ قديـ الزمف عمى يد  ىناؾ فريؽ مف الجغرافييف يرى أف
 عالقةىناؾ  أنو يعتقد ما مرة ألوؿ رسمًيا ووثؽ وصؼ الذي ،أبقراط القديـ اليوناني الطبيب
 اليواء" الشيير كتابو وذلؾ ،والبيئة المحيطة بالمريض والمرض البشرية الثقافة بيف متميزة
بينما يرى البعض أف ىذا  ،( ؽ.ـ511) عاـ "والبيئة الصحة بيف العالقة -واألماكف والماء

 ، Dorn (2012)ضوحًا في الحرب العالمية الثانيةالفرع مف الجغرافيا نشأ وأصبح أكثر و 
(Andrews,  Crookes  & Pearce , 2018,24) . 

 مرة ألوؿ الطبية الجغرافيا فيوـم استخداـ أنو تـ et al (2016) Askariويضيؼ 
(ـ، 28:3)عاـ  عشر الثامف القرف أواخر في فينؾ لودفيج ليونارد يدعى طبيب قبؿ مف

ىذا الفرع لـ وفي كؿ األحوؿ فإف  ،عندما حاوؿ وصؼ التوزيع المكاني وتضاريس األمراض
األمر الذي يدعو إلي إجراء  ،الباحثيف كغيره مف فروع الجغرافيا األخرى يمؽ اىتمامًا كبيرًا لدى

 المجاؿ.مزيد مف البحوث في ىذا 
قدـ الفريد ىافيالند مقااًل بعنواف  29:2( أنو في عاـ 3131ويشير السبعاوي)

، ومنذ ذلؾ التاريخ ُأىممت الجغرافيا الطبية "طفؿ والحجر الجيري عمى الجغرافيا الطبيةتأثير ال  "
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 ؛لفترة  محدودة، وكاف السبب المباشر في بعث االىتماـ بيا مف جديد عامميف أساسييف
أوليما قياـ الحرب العالمية األولى وما صاحبيا مف ىجرات بيف دوؿ العالـ المختمفة، مما 

فأصيب المياجروف  ،أدى إلي انتقاؿ عدوى األمراض مف مناطؽ توطنيا إلي مناطؽ جديدة
ما العامؿ الثاني فيو التقدـ في حركة النقؿ المواصالت بعد أبأمراض لـ يعرفونيا مف قبؿ ،

 مية األولى، وساعد ذلؾ إلي سرعة وسيولة انتقاؿ األمراض. الحرب العال
وتظير الجغرافيا الطبية كغيرىا مف العموـ  متكاممة مع غيرىا مف أفرع المعرفة 

وعمـ األوبئة  ،االجتماع مف خالؿ دراسة العوامؿ االجتماعية المؤثرة في الصحةعمـ األخرى ك
ذي ييتـ بدراسة التسمسؿ الزمني لألوبئة وعمـ التاريخ ال ،مف خالؿ دراسة طبيعة المرض

 .((Koch, 2009 ألمراض وفحصيا زمنيًا عبر العصور المختمفةاو 
  عدة تعريفات لمجغرافيا الطبية ومنيا:في األدبيات العربية واألجنبية وقد وردت 

 كما ، الصحية الرعاية ومرافؽ األمراض مثؿ الصحية لمظواىر الجغرافي التوزيع عمـ دراسة 
  يحدث المرض؟ ولماذا أيفمف خالؿ البحث في  ،يبحث عف التفسيرات الجغرافية لألمراض

 والتوزيع الصحية، الرعاية خدمات عمى الحصوؿ في المكانية التفاوتات كما ييتـ بدراسة
 . (Joseph & Armin , 2004) الصحية لممخاطر الجغرافي

   ومدى ئة وبمراض واأل المؤثرة في انتشار األالعمـ الذي يدرس العوامؿ الطبيعية والبشرية
 .(:311)الدليمي، البيئة  في انتشارىا

 وتأثير العوامؿ االقتصادية  ،العمـ الذي يدرس الحالة الصحية في منطقة جغرافية ما
 .(Glashan  (2012 ,واالجتماعية والثقافية في مستوى صحة األفراد في تمؾ المنطقة

 تتناوؿ بالتحميؿ دراسة العالقات القائمة بيف  يف أفرع الجغرافيا االجتماعية التفرع م
اإلنساف وبيئتو، وكيؼ تنعكس ىذه العالقات فى مجموعة مف األمراض والمشكالت 

 (.32، 3126)السبعاوي،  مياالمرتبطة بالصحة؟ وكيؼ يمكف ح

 عمى الصحة المادية وغير المادية  دراسة الفيـ المكاني لصحة السكاف وتأثير البيئة
  .(Photis, 2016والمرض)

 وأساليب  لألمراض واألوبئة فرع مف فروع المعرفة الجغرافية يدرس التوزيع المكاني
مف خالؿ الفحص الصحي في السياقات المحمية  التعامؿ معيا مف الخدمات الصحية

 (.(Jordan, 2019واإلقميمية والعالمية 

https://www.tandfonline.com/author/McGlashan%2C+N+D
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 البيئة تحدده كما واألمراض لمصحة المكاني التوزيع دراسةأحد فروع الجغرافيا ييتـ ب 
 ،الدقيقة الحية والكائنات والحيوانات والنباتات والمناخ والتربة التضاريسك ؛الطبيعية

 .(Aikins & Ribeiro ,2020,28 )رلمبش الثقافيةالعوامؿ و 

ومف خالؿ التعريفات السابقة يمكف استخالص أنو ىناؾ اتفاؽ عمى أف الجغرافيا 
 ،واألوبئة ثرة في انتشار األمراضؤ البشرية المالطبيعية و  الجغرافية ية تيتـ بدراسة العوامؿطبال

والرعاية الصحية ية لألمراض والحصوؿ عمى الخدمات كما تيتـ بدراسة التفاوتات المكان
 إلى أخرى.مف منطقة جغرافية  واختالفاتيا المكانية

 :اليت ميلو تضمّهًا مبهاير الدراشات االدتماعّٕ الطبّٕاجلغرافّا  أبعاد (0

أبعاد   Askari et al (2016)(، و3125موسى)و  (،3123عبد الفتاح) تحدد
 تصؼو  ضامر األ جغرافيةالبعد األوؿ :  ىما يف،سرئي مميزيف بعديف في الطبية الجغرافيا
 المرتبطة األيكولوجية والعوامؿ المرض بيف والعالقة المرض، وحدوث تواترو  الصحة اعتالؿ

 ؟وأيف ولماذا : ماذالمجغرافيا الثالثة الرئيسية األسئمة عمى باإلجابة يتعمؽ فيما أي البحث ،بو
مكانية الصحية المنشأة موقعوتصؼ  الصحية الرعاية جغرافيايتمثؿ في : والبعد الثاني  وا 

والعوامؿ البشرية المؤثرة في  ،ونوع وعدالة الرعاية والخدمة الصحية المقدمة  ،إلييا الوصوؿ
 وجية مف والمرض الصحةويتكامؿ البعداف في دراسة  ،لرفاىية الصحية كالثروة والتعميـا

 .المكانية النظر
و ، Nepal(2009) و ، Smyth(2008)و،  Arden (2008)يتفؽ كؿ مف بينما 

تدرس  طبيةأف الجغرافيا ال( 3129الفاخري )و  ، (3128الموسوي )و (، 3125المخالفي )
حية الناقمة كالتضاريس والموقع والمناخ والكائنات ال ؛العوامؿ الطبيعية جانيف أساسييف وىما:

وثقافة الشعوب  ،كالتحركات اإلنسانية القسرية وغير القسرية ؛العوامؿ البشريةلممرض و 
 .وخصائص السكاف الصحية ،واختالؼ شكؿ ومساحة المسكف ،داتيـوعا

أف دراسة المناظر الطبيعية وتأثيراتيا الصحية جزءا  Carrel ((2013,51 تضيؼو  
 Chakrabarti and  Tatavarthy يرى ، بينماميما عند تعميـ وتعمـ الجغرافيا الطبية

األفضؿ في مستوى الرعاية الصحية في السفر الطبي والبحث عف  أف جغرافية  (2019)
 .األماكف المختمفة والمقارنة بينيا تمثؿ بعدًا مف أبعاد الجغرافية الطبية

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622818309329?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622818309329?via%3Dihub#!
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 الصحيةأف الجغرافيا  Moon and Kearns (2019)و ،Moon (2020 ويذكر) 
عمى الرغـ مف أف الكثيروف يعتبرونيما  ؛أبعاد الجغرافيا الطبية مف تمثؿ بعدًا محورياً 

مفيوميف مترادفيف لقربيما وتداخميما، ولكف الجغرافيا الصحية تبحث في الصحة اإليجابية 
  والرفاىية الصحية خارج األماكف الطبية وداخميا.  

 :في طبيةأبعاد الجغرافيا ال Elsabawy(2013)حدد بينما 
  بمػػا  المنػػاخو  التضػػاريسكػػالموقع و  الطبيعيػػة لعوامػػؿ: وتتمثػػؿ فػػي االمػػرض انتشػػارعوامػػؿ

 .طبيعيةال األسباب مف وغيرىا والرياح والرطوبة الحرارة درجةمف  يشممو
 المسػػتوى عمػػى والجائحيػػة والوبائيػػة المتوطنػػة األمػػراض يشػػمؿ : المنتشػػر المػػرض طانمػػأ 

 .  والمساحية المكانية االختالفات ويدرس ، العالـ في و الكبير الصغير الجزئي
  رسػػـ صػػحية و ال والخػػدمات األمػػراض توزيػػعب : ويخػػتص الطبيػػةنظػػـ معمومػػات الجغرافيػػا

 الجغرافيػػة المعمومػػات نظػـ باسػػتخداـ الطبيػةالخػرائط وتحديػػد مواقػع المستشػػفيات والمراكػػز 
 .أخرى متقدمة وتقنيات

  الطػػػب بػػػيف التكامػػػؿوييػػػتـ بدراسػػػة والشػػػعبي والتعدديػػػة الطبيػػػة:  العرقػػػي الطػػػبجغرافيػػػة 
 والحضػػري الريفػػي السػػموؾ بػػيف المكانيػػة االختالفػػات عمػػى يركػػز حيػػث والحػػديث، التقميػػدي
   .(3131)السيد،  لمسكاف

  ونظػػـ  الػػدوؿ مختمػػؼ فػػي الطبيػػة الػػنظـ تخطػػيط مػػع يتعامػػؿ و :صػػحيةال الرعايػػةجغرافيػػة
 حقػػػوالً  األمػػػراض وجغرافيػػػا الصػػػحية الرعايػػػة تعتبػػػر، حيػػػث الرعايػػػة الصػػػحية ومسػػػتوياتيا

 (.Moon & Sable, 2019، )(Photis, 2016)فرعية
  ومنػػاطؽ الجائعػػة واألمػػاكف الحرمػػاف دراسػػة مػػع يتعامػػؿ الػػذي :التغذويػػة الصػػحةجغرافيػػة 

وتػػأثير ذلػػؾ عمػػى  البشػػرية المجموعػػات بػػيف الحراريػػة السػػعرات توزيػػع خػػالؿ ومػػف الفقػػر
   الصحة.

التي يمكف تضمينيا بمناىج طبية وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد أبعاد الجغرافيا ال
 أبعاد ىي : ةالدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية في أربع

 :  الصشٕالطبّعّٕ املؤثرٔ يف  اجلغرافّٕ العُامل (أ 

المساحة و اختالؼ التضاريس عالقة كؿ مف : الموقع الجغرافي و  معرفة تمثؿ فيوي
اختالؼ درجة الحرارة وتأثيرات األمطار والرياح ونوع اإلقميـ المناخي والجفاؼ والتصحر و 
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األمراض  تأثيرات الكوارث الطبيعية عمى و والنبات الطبيعي والضغط الجوي ونوع التربة 
 .  واألوبئة

 :الصشٕالبشرِٕ املؤثرٔ يف  اجلغرافّٕ العُامل (ب 

توضيح تأثير اليجرات تأثيرىا صحيا، و عادات السكاف وتقاليدىـ و ويتضمف معرفة  
ة لسكاف البيئات المختمفة، الصحي الخصائص رية عمى انتشار األوبئة واألمراض، وبيافالبش
قة بيف المستوى االجتماعي والصحي، وتوضيح تأثيرات المستويات واألنشطة بياف العال و

تفاقـ ية كالحروب في االقتصادية مف الزراعة والصناعة، ومعرفة تأثيرات الكوارث البشر 
 . المشكالت الصحية

   التُزِع اجلغرايف لألمراض َانتشاريا: (ز 

التعرؼ و  ،ويتضمف التمييز بيف الوباء والمرض والجائحة مف حيث االنتشار الجغرافي
قميميًا وعالمياً  عمى األمراض األكثر انتشاراً  عطاء  أمثمة معاصرة لمجوائح ،محميًا وا  ، وا 

األمراض واألوبئة ، وتوزيع االنحسارنتشار و اال المقارنة بيف بعض األمراض مف حيث معدؿ و 
قميميًا وعالمياً  ، وتصميـ رسومات بيانية لمعدالت انشار عمى الخريطة المنتشرة محميًا وا 

األمراض، واستنتاج اسباب اختالفات التوزيع المكاني لألوبئة واألمراض، والبحث عف 
نتشار األمراض واألوبئة، ومعرفة أىمية نظـ المعمومات الجغرافية في إحصاءات صحية ال 

 ورسـ مواقع األوبئة واألمراض. تحديد
    :الصشّٕ َالتهمّٕ دغرافّٕ الرعإِ (د 

تصنيؼ مستويات و توضيح أساليب الرعاية الصحية في البيئات المختمفة، ويتضمف 
قميميًا وعالميًا،  يؼ مستويات الرعاية الصحية في نمعايير تصبياف و الرعاية الصحية محميا وا 

استنتاج العالقة بيف العوامؿ و ، ويات الرعاية الصحية لبعض الدوؿتقييـ مستو بعض الدوؿ، 
مجاالت الرعاية الصحية في ، وتوضيح والرعاية الصحية الجغرافية الثقافية واالقتصادية

توضيح العوامؿ و اطؽ الفقيرة، المجتمعات المختمفة، وتفسير أىمية التنمية الصحية في المن
عطاء المؤثرة في التنمية الصحية، وتفسير مؤشرات التنمية الصحية،  نماذج لدوؿ أثبتت وا 

 نجاحا في التنمية الصحية.
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 :الطبّٕأيمّٕ تطُِر مهاير الدراشات االدتماعّٕ يف ضُء أبعاد اجلغرافّا  (3

أنيا تسيـ في  Schærstrom (2019)كما يرى  طبيةتظير أىمية الجغرافيا ال
تغطية الجوانب الجغرافية الطبيعية والبشرية والثقافية ألي مشكمة أو قضية صحية في مجتمع 

تقوـ  ( أنيا 3117حموليا بشكؿ مباشر أو غير مباشر، وتضيؼ البيوؾ ) شارؾ في، وتما
 .المستدامة صحيةالفي تحقيؽ أىداؼ التنمية ر ميـ و بد

 طبيةالباحث أف تطوير مناىج الدراسات االجتماعية في ضوء أبعاد الجغرافيا ال رىوي
 ذا أىمية لعدة اعتبارات منيا :

 مكانيػػة مػف البحػػث وا لػـ يجػػد االىتمػاـ الكػػافي مػػف فػروع الجغرافيػػا أف ىػذا الفػرع لتقصػي وا 
 تضمينو في مناىج الدراسات االجتماعية.

 والشػمولية والتكامميػة تطوير مناىج الدراسات االجتماعية ينبغي أف يتسػـ باالسػتمرارية فأ 
 .طبيةومنيا الجغرافيا ال ومواكبة المستجدات العالمية واالتجاىات المعاصرة

  تـ فػػػي ضػػػوء مػػا يعتػػػري المجتمػػػع تػػينبغػػػي أف  منػػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػػةف تطػػوير أ
ف صالحية المنيج رىف بقدرتػو عمػى االسػتجابة أو ، ومشكالت المحمي والعالمي مف تغيرات

   .لتمؾ التغيرات
  ازدادت أىمية الجغرافيا الطبية بعد الظروؼ الصػحية العالميػة مػع انتشػار فيػروس كورونػا

ومػػف ثػػـ إمكانيػػة إلقػػاء الضػػوء عمػػى أمػػراض ووبائيػػات أخػػري ودراسػػتيا مػػف  ،المسػػتجد
 الناحية الجغرافية.

  فػي طبيػةضػوء أبعػاد الجغرافيػا ال ير منػاىج الدراسػات االجتماعيػة فػييمكف أف يسيـ تطو 
 تنمية الوعي المكاني لألوبئة واألمراض لدى التالميذ.

  إعطاء فكرة لمتالميذ عف أىميػة ومجػاالت ومسػتويات الرعايػة الصػحية المحميػة واإلقميميػة
 العولمة الطبية لدييـ.مفيـو والعالمية مما يسيـ في تنمية 

 ومسػبباتيالمتالميذ مف خػالؿ فيػـ طبيعػة بعػض األمػراض  والوقائي الوعي الصحي تنمية، 
 البشرية المساعدة في انتشارىا والعادات غير الصحية وتجنبيا.الطبيعية و والعوامؿ 
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 إدراءات البشح : 

 تمثمت إجراءات البحث فى الخطوات التالية :
هاير الدراشات مب ضمّهًااليت ميلو ت الطبّٕاجلغرافّا  بعادإعداد قائمٕ بأ: أَاًل

 :باملرسلٕ اإلعدادِٕاالدتماعّٕ 

التي يمكف تحقيقيا مف خالؿ مناىج الدراسات  الطبيةالجغرافيا  بعادقائمة بأتـ إعداد 
 :مف خالؿ اآلتي بالمرحمة اإلعداديةاالجتماعية 

 : الطبّٕأبعاد اجلغرافّا  قائمٕمو بهاء   حتدِد اهلدف (1
 في :قائمة الىدفا تمثؿ 

  منػاىج الدراسػات االجتماعيػة ب تضػمينياالتي يمكػف  الطبيةلمجغرافيا  لرئيسةااألبعاد تحديد
 .بالمرحمة اإلعدادية

  منػػاىج تضػػمينيا بالتػػي يمكػػف  الطبيػػةلمجغرافيػػا  كػػؿ بعػػد مػػف األبعػػاد الرئيسػػة بنػػودتحديػػد
 .المرحمة اإلعداديةبالدراسات االجتماعية 

 :الطبّٕألبعاد اجلغرافّا  إعداد الكائمٕ األَلّٕ (0
 د الجغرافيػػػا الطبيػػػة ،امػػػف أبعػػػ فػػػي ضػػػوء مػػػا تػػػـ استخالصػػػو مػػػف الخمفيػػػة النظريػػػة

 و ، Smyth(2008)، و Arden (2008)مثػػؿ  بػػاالطالع عمػػى بعػػض الدراسػػات السػػابقةو 

Nepal(2009) ،(3123وعبػػػػػػػد الفتػػػػػػػاح ،)Elsabawy(2013) ،( 3125و المخالفػػػػػػػي،) 
الخبػػػػػػراء  بعػػػػػػض وبسػػػػػػؤاؿ( 3129(،  والفػػػػػػاخري )3128( والموسػػػػػػوي )3125وموسػػػػػػى)

ومعممػي ومػوجيي الدراسػات  ، والمتخصصيف في المناىج وطرؽ تدريس الدراسػات االجتماعيػة
حػػوؿ أبعػػاد ومحػػاور الجغرافيػػا الطبيػػة المناسػػبة لتالميػػذ  ( متخصصػػاً 23وعػػددىـ ) االجتماعيػػة

 مكونػة مػف أربعػة أبعػاد رئيسػة الطبيػةجغرافيػا لبأبعػاد ا أوليػةإعداد قائمة تـ  المرحمة اإلعدادية
 .والتي تضمنت مجموعة مف البنود الفرعية

 :َالتُصل للهًائّٕ الطبّٕألبعاد اجلغرافّا  ضبط الكائمٕ األَلّٕ (3
طػرؽ المتخصصػيف فػى  تـ عرض القائمة األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف

، وذلػؾ بيػػدؼ التحقػػؽ ومعممييػػا ومػػوجيي الدراسػػات االجتماعيػة االجتماعيػةتػدريس الدراسػػات 
البنود الفرعيػة لألبعػاد ارتباط مدى ، و ضمينياتمدى أىمية ، و لمقائمة والعممية المغوية الدقةمف 

مكانيػػػة الرئيسػػػة وأشػػػار السػػػادة  ،القائمػػػة مػػػف بعػػػد أو بنػػػد يػػػةأ حػػػذؼ أو تعػػػديؿأو  إضػػػافة، وا 
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، تمػت وفػؽ مقترحػاتيـالمحكميف بصالحية القائمػة مػع إجػراء بعػض التعػديالت البسػيطة التػي 
يكوف تـ اإلجابة عف السػؤاؿ األوؿ  وىػو ، وبذلؾ ()وبذلؾ تـ التوصؿ لمصورة النيائية لمقائمة

بالمرحمػػػة منػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة مينيا بضػػػالتػػػي يمكػػػف ت الطبيػػػةالجغرافيػػػا  بعػػػاد: مػػػا أ
 ؟اإلعدادية

ضُء أبعاد مهاير الدراشات االدتماعّٕ  باملرسلٕ اإلعدادِٕ يف  َحمتُى أيدافحتلّل  :ثانًّا

  :الطبّٕاجلغرافّا 

تحميػؿ كػؿ مػف األىػداؼ اإلجرائيػة ومحتػوى منػاىج الدراسػات االجتماعيػة بالمرحمػة تـ 
 :كما يمي الطبية اجغرافيلأبعاد اقائمة اإلعدادية في ضوء 

 : الطبّٕيف ضُء أبعاد اجلغرافّا مهاير الدراشات االدتماعّٕ  باملرسلٕ اإلعدادِٕ  أيدافحتلّل  (2

 وتـ تحميؿ األىداؼ وفؽ كما يمي:

األىػػداؼ اإلجرائيػػة  لتعػػرؼ عمػػى مػػدى تضػػميفاإلػػي  ىػػدؼ التحميػػؿ :التشلّــليــدف حتدِــد  (أ 
 .  الطبيةالجغرافيا  بعادبالمرحمة اإلعدادية ألماعية مناىج الدراسات االجتب

 فئة التحميؿ . ىي الطبيةلجغرافيا اأبعاد عتبرت : اُ التشلّل حتدِد فئٕ (ب 

بمنػاىج الدراسػات االجتماعيػة بالمرحمػة  اعتبػرت األىػداؼ اإلجرائيػة حتدِد َسـدٔ التشلّـل:    (ز 
 وحدة التحميؿ . ةاإلعدادي

   .()تحميؿ لجمع البيانات ورصدىا صممت استمارة حتدِد أدأ التشلّل: (د 
لحسػػاب ثبػػات التحميػػؿ تػػـ إجػػراء مقارنػػة بػػيف نتػػائج التحميػػؿ التػػي قػػاـ بيػػا  التشلّــل :ثبــات  (ٍ 

تػػػـ التوصػػػؿ إلػػػى النتػػػائج  لثبػػػات لتحميػػػؿ كػػػوبرمعادلػػػة وبتطبيػػػؽ ، (ومعمػػػـ )الباحػػػث 
 الموضحة بالجدوؿ التالي :

  

                                                           
()

 قائمة أبعاد الجغرافيا الطبية التي يمكف تضمينيا بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية.( الصورة النيائية ل3ممحؽ ) 

() ( استمارة تحميؿ 4ممحؽ )مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية. األىداؼ اإلجرائية 

  بمدرسة الشيخ رزؽ اإلعدادية  بإدارة اسنا التعميمية  ا. طو محمد عبد الكريـ معمـ خبير دراسات اجتماعية. 
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 (  1جذول )

 بمىبهج انذراضبث اإلجرائُت تحهُم األهذاف  وطب االتفبق ومتىضطهب فٍ

 انطبُتنجغرافُب أبعبد افٍ ضىء  ببنمرحهت اإلعذادَت  االجتمبعُت

 أهذاف انصف انخبنج أهذاف انصف انخبوٍ أهذاف انصف األول األهذاف

 %45.9 %3..4 %46.4 وطبت االتفبق

ألىػػداؼ ل والمعمػػـمػػف الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أف نسػػب االتفػػاؽ بػػيف تحميػػؿ الباحػػث 
ضػوء أبعػاد الجغرافيػا  فػي لمصػؼ األوؿ والثػاني والثالػث االجتماعيػةبمناىج الدراسات اإلجرائية 

مرتفعػة تػدؿ عمػى  وىػى نسػب ،عمػى التػوالي ،% 6.8: ،% 9.4: ،% 7.5:جػاءت  الطبية
 ثبات التحميؿ.

 :الطبّٕضُء أبعاد اجلغرافّا مهاير الدراشات االدتماعّٕ  باملرسلٕ اإلعدادِٕ يف حمتُى حتلّل   (3

محتوى منػاىج الدراسػات االجتماعيػة بالمرحمػة اإلعداديػة لمصػفوؼ الثالثػة  وتـ تحميؿ
 كما يمي: الطبيةأبعاد الجغرافيا في ضوء 

منػػػاىج محتػػػوى  ضػػػميفتىػػػدؼ التحميػػػؿ إلػػػي التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى  : يـــدف التشلّـــلحتدِـــد  (أ 
 .  الطبيةالجغرافيا  بعادالدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية أل

اعتبرت الفقرة وحدة التحميؿ، عمى اعتبار أف الفقرة تتضمف أكثػر مػف  َسدٔ التشلّل: حتدِد (ب 
 .عمى فكرة واحدة أو أكثر مف فكرةجممة قد تشمؿ 

 .فئة التحميؿ ىي الطبيةلجغرافيا أبعاد ااعتبرت  حتدِد فئات التشلّل: (ز 

 .()تحميؿ المحتوى لجمع البيانات ورصدىا صممت استمارة حتدِد أدأ التشلّل: (د 
إذا كانػت الفقػرة  أُتبػع أثنػاء التحميػؿ عػددًا مػف األسػس منيػا : :حتدِد أشض َقُاعـد التشلّـل   (ٍ 

إذا كانػت مقدمػة الػدرس ، اسػتمارة التحميػؿ أو أكثر ُتسػجؿ فػي بعد مف األبعادتنطبؽ عمى 
تعػد المعمومػة اإلثرائيػة و وتضػاؼ إلػى مجمػوع فقػرات الػدرس، ُتعد فقرة  تحمؿ فكرة مستقمة

تبعػًا لفكرتيػا سطرًا فتقسـ إلى فقرات  (26)اذا كانت الفقرة كبيرة جدًا بحيث تتجاوز و فقرة، 
ذا كانػت الصػور والخػرائو  ، فقػرةثرائيػة األنشػطة التطبيقيػة أو اإل  تعد، و وىدفيا ط والرسػـو ا 

ذا كانػػت العناصػػر مختصػػرة دوف شػػرح أو  ال تعتبػػر فقػػرة، وؿ تضػػيؼ جديػػداً  توضػػيحية و ا 
نيايػػة الػػدرس  ال تعتبػػر األسػػئمة والتػػدريبات التػػي فػػيفقػػرة مسػػتقمة، و تفصػػيؿ تعػػد جميعيػػا 

 فقرات. 

                                                           
()

 ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية. مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية في محتوىاستمارة ( 5ممحؽ ) 
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عمػى حػدة قػراءة  درسقراءة كؿ  عممية التحميؿ وذلؾ مف خالؿ تمت الكّام بعملّٕ التشلّل : (َ 
قػراءة كػؿ فقػرة عمػى حػدة وبتركيػز ، ثػـ ، ويقسػـ إلػى فقػراتالدرس ثانياً تعاد قراءة جيدة، و 

أو أكثػر أو ال ينطبػؽ  الطبيػةالجغرافيػا  أبعػادكامؿ وتحديد ما إذا كانػت تنطبػؽ عمييػا أحػد 
 تفرغ ىذه البيانات في االستمارة الخاصة بذلؾ .تـ ثـ   ،ميياع

 ،والمعمػـباحػث جػراء مقارنػة بػيف نتػائج التحميػؿ لملحساب ثبات التحميؿ تـ إ ثبات التشلّل : (ز 
 تـ التوصؿ إلى النتائج الموضحة بالجدوؿ التالي : لثبات لتحميؿ كوبرمعادلة وبتطبيؽ 

 (2جذول )

 وطب االتفبق ومتىضطهب فٍ تحهُم محتىي مىبهج انذراضبث   

 انطبُتاالجتمبعُت ببنمرحهت اإلعذادَت  فٍ ضىء أبعبد انجغرافُب 

 انصف انخبنج انصف انخبوٍ انصف األول فقراث انمحتىي

 %41.6 %..45 %42.9 وطبت االتفبق

محتػوى ل المعمػـو ( السابؽ يتضح أف نسب االتفاؽ بػيف تحميػؿ الباحػث 3مف الجدوؿ )
 الطبيػػةلجغرافيػػا أبعػػاد امنػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة لمصػػؼ األوؿ والثػػاني والثالػػث فػػي ضػػوء 

مرتفعػػة تػػدؿ عمػػى ثبػػات  وىػػى نسػػب ،عمػػى التػػوالي ،% 2.7: ،% 6.9: ،% 3.8:جػػاءت 
 التحميؿ.

منػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة  وبعػد إجػػراء عمميػة التحميػػؿ لألىػػداؼ اإلجرائيػة ومحتػػوى
يػة التي أثبتت قصور منػاىج الدراسػات االجتماعُرصدت النتائج  الطبيةضوء أبعاد الجغرافيا في 

تفصػيميًا فػي  ويػتـ عرضػ سػوؼ مػا ، وىذابعاد الجغرافيا الطبيةبالمرحمة اإلعدادية في تضميف أ
 .نتائج البحث وتفسيرىا

يف لتطُِر مهاير الدراشات االدتماعّٕ باملرسلٕ اإلعدادِٕ  التصُر املكرتح إعداد :  ثالجًا

 :الطبّٕاجلغرافّا  ضُء أبعاد

 الدراسػػػػات منػػػػاىج لتطػػػوير التصػػػػور المقتػػػػرح إعػػػداد تػػػػـ نتػػػائج التحميػػػػؿفػػػي ضػػػػوء 
 :وفقًا لما يميوذلؾ  في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية
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 التصُر املكرتح : إعداد اهلدف موحتدِد  (1
منػػػاىج تضػػػميف أبعػػػاد الجغرافيػػػا الطبيػػػة ب :فػػػي المقتػػػرح  تمثػػػؿ اليػػػدؼ مػػػف التصػػػور

 بالمرحمة اإلعدادية.الدراسات االجتماعية 
 :أشض التصُر املكرتححتدِد  (0

 أسس التصور المقترح في: تتحدد
  مراعػػػاة نتػػػائج تحميػػػؿ أىػػػداؼ ومحتػػػوى منػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة فػػػي ضػػػوء أبعػػػاد

 .الطبيةالجغرافيا 

  العػػػالـ  يمػػػر ؛ حيػػػثالتغيػػػرات والمسػػػتجدات المجتمعيػػػة والعالميػػػة فػػػي االعتبػػػار  وضػػػع
التػي اجتاحػت دوؿ العػالـ  :2 -كورونػابظروؼ صحية استثنائية وىى استشراء جائحػة 

 الطبيػةوخيمة عمى اإلنسانية، ممػا يجعػؿ مػف دراسػة الجغرافيػا  ومنيا مصر وخمفت آثاراً 
 ذات أىمية.

  عنػػد تحديػػد األىػػداؼ والمحتػػوى المرحمػػة اإلعداديػػة تالميػػذ المتعػػددة لخصػػائص المراعػػاة
 . لمتنفيذلزمنية اساليب التقويـ والخطة ائؿ والتعميمية وأواألنشطة والوس

 الجتماعيػػة  لكػػؿ صػػؼ مػػف طبيعػػة الموضػػوعات التػػي يػػتـ تدريسػػيا بمنػػاىج الدراسػػات ا
 بحيث تكوف متناسبة معيا.صفوؼ المرحمة اإلعدادية 

 وحػػدات مسػػتقمة وير منػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة بػػاقتراح إعػػداد التصػػور المقتػػرح لتطػػ
 )وحدة لكؿ صؼ(.

 لتصُر املكرتح:اإلطار العام ل إعداد (3
 : متضمنًا ما يمي  تـ تحديد اإلطار العاـ لمتصور المقترح 

 حتدِد األيداف العامٕ للتصُر املكرتح : (أ 

تـ وضع مجموعة مف األىداؼ العامة لمتصور المقترح وفقًا لقائمة أبعاد الجغرافيا  
  .ت االجتماعية في ضوء تمؾ األبعادونتائج تحميؿ أىداؼ ومحتوى مناىج الدراسا الطبية

 :َخطتًا السمهّٕ التصُر املكرتحب ملتضمهٕالُسدات الدراشّٕ ا (ب 

ؼ مف صفوؼ وحدات دراسية بواقع وحدة لكؿ ص ثالثةتضمف التصور المقترح 
تشمؿ كؿ  ، وأفؽ األىداؼ العامة لمتصور المقترحتحق وقد روعي أف ،اإلعداديةالمرحمة 
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طرؽ و عناصر المحتوى لكؿ درس مف دروس الوحدة، و ، عمى: األىداؼ التعميميةوحدة 
 ومراجع  ،التقويـاألنشطة التعميمية، وأساليب و الوسائؿ التعميمية، و التدريس،  تواستراتيجيا

ىو موضح وذلؾ كما تـ وضع الخطة الزمنية لتنفيذ ىذه الوحدات كما  الوحدة،
  :( التالي 5بالجدوؿ)

 (4جذول )

 وخطتهب انسمىُتانتصىر انمقترح ودروضهب  وحذاث 

 انمرحهت اإلعذادَت مه صفىف نكم صف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التدرِض بالتصُر املكرتح: تطرق َاشرتاتّذّا ز(

 التدريس ارتباطا وثيقًا بأىداؼ التصور المقترح ترتبط اختيار طرؽ واستراتيجياا
ميذ، وأف التدريس أف تثير اىتماـ التال ت، وقد روعي عند اختيار طرؽ واستراتيجياومحتواه

نوعة ، وأف تكوف متوتفاعميـسيـ فى مشاركة التالميذ ، وأف تتناسب المحتوى التعميمي
 -التعمـ التعاوني –فكر زاوج شارؾ  –المناقشة  -) اإللقاء وتمثمت تمؾ االستراتجيات في

-األصابع الخمسة  -الرؤوس المرقمة –الخرائط الذىنية  –التعمـ باالكتشاؼ  -التعمـ الذاتي

 انصف
انىحذة 

 انمقترحت
 انذروش انمقترحت

فتراث 

 انتذرَص

 األول

جغرافُت 

انصحت فٍ 

 مصر

انعىامم انطبُعُت وتأحُرهب عهً انصحت فٍ 

 مصر
 فترتبن

األوشطت االقتصبدَت  وتأحُرهب عهً انصحت 

 فٍ مصر
 فترتبن

 فترتبن انخصبئص انصحُت نطكبن انبُئبث انمصرَت

 انخبوٍ

جغرافُت 

انصحت 

ببنىطه 

 انعربٍ

انعىامم انطبُعُت وتأحُرهب عهً انصحت 

 ببنىطه انعربٍ
 فترتبن

األوشطت االقتصبدَت وتأحُرهب عهً صحت 

 اإلوطبن انعربٍ
 فترتبن

انمشكالث انصحُت وانرعبَت انصحُت ببنىطه 

 انعربٍ

فترة 

 ووصف

 انخبنج

جغرافُت 

انصحت 

 بقبراث انعبنم

 فترتبن جغرافُت انصحت فٍ أفرَقُب

 فترتبن جغرافُت انصحت فٍ أضُب واضترانُب

 فترتبن جغرافُت انصحت فٍ أوروبب

 جغرافُت انصحت فٍ أمرَكب انشمبنُت
فترة 

 ووصف

 جغرافُت انصحت فٍ أمرَكب انجىىبُت
فترة 

 ووصف
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 –األحداث الجارية  - المساجمة الحمقية )حمقة التفكير(  -لعب األدوار-لعاب التعميمية األ 
 المياـ الفردية(. 

 َشائل التعلّمّٕ بالتصُر املكرتح:د( 

بما يناسب األىداؼ والمحتوى تـ تحديد الوسائؿ التعميمية لمتصور المقترح 
 –تخطيطية  ورسـو أشكاؿ –خرائط ذىنية  –تمثمت في ) صور تعميمية و ، وخصائص التالميذ
 رسـو بيانية (. -انفوجرافيؾ تعميمي –خرائط جغرافية  –وسائط رقمية  –فيديوىات تعميمية 

 التعلّمّٕ بالتصُر املكرتح: نشطٕاأليـ( 

وروعي أف تركز عمى فاعمية ونشاط تـ تحديد عديد مف األنشطة بالتصور المقترح 
مرتبطة  جغرافية صحية استخداـ اإلنترنت في البحث عف معارؼتتمثؿ في )المتعمـ و 

مشاىدة  - واألوبئةتصميـ جداوؿ مقارنة بيف بعض األمراض  -بموضوعات التصور المقترح 
تصميـ رسوـ بيانية لبعض  –توزيع األوبئة واألمراض عمى الخريطة  –فيديوىات تعميمية 
إعداد تقارير جغرافية حوؿ بعض األمراض  –رسـ خرائط توزيع األمراض  –األوبئة واألمراض 

االطالع  –البحث عف صور مرتبطة بالعوامؿ البشرية لبعض األمراض واألوبئة  – واألوبئة
وضع تصورات مقترحة  –لمنظمة الصحة العالمية  الطبية عمى بعض اإلحصاءات الجغرافية

تصميـ رسوـ تخطيطية مرتبطة ببعض موضوعات  -بعض الدوؿفي  صحيةاللرعاية لتنمية ا
وضع تفسيرات جغرافية  –المشاركة في تنفيذ األنشطة بكتيب التمميذ  -التصور المقترح

  .(صحيةالمتابعة بعض األفالـ التعميمية عف الظاىرات الجغرافية  -مراض واألوبئةلبعض األ
 أشالّب التكُِم بالتصُر املكرتح: (ز 

بالتصور المقترح في التقويـ المرحمي مف خالؿ اإلجابة عمى تحددت أساليب التقويـ 
، والتقويـ النيائي مف خالؿ بعض االستفسارات وتقييـ التكميفات التي يقوـ بيا التالميذ

 كؿ وحدة مف وحدات التصور المقترح.ل ومقاييس اتجاىاتتحصيمية  تاختبارا
 إعداد اخلطٕ السمهّٕ للتصُر املكرتح : (4

وضح الفترات الزمنية لتنفيذ كؿ درس مف توضع الخطة الزمنية لمتصور المقترح  تـ
 ( السابؽ.5كما ىو موضح بالجدوؿ )دروس الوحدات المقترحة 
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 ضبط التصُر املكرتح: (5
، دة المحكميفتـ عرض الصورة األولية لمتصور المقترح عمى مجموعة مف السا

، الطبيةألبعاد الجغرافيا التصور المقترح مالئمة أىداؼ : مدى حوؿ الرأيوطمب منيـ إبداء 
والمحتوى العممي والوسائؿ واألنشطة التعميمية وأساليب الوحدات المقترحة مدى مالئمة و 

ى مف الناحية المحتو ، ودقة المرحمة اإلعداديةلكؿ صؼ مف صفوؼ التقويـ المتضمنة 
 .لمتصور المقترح الخطة الزمنية ومناسبة  العممية والمغوية

معظـ المحكميف عمى أف التصور أشار وفى ضوء ما سبؽ ومف خالؿ فحص اآلراء 
، وبذلؾ يكوف تـ اعية بالمرحمة اإلعدادية مناسباً لتطوير مناىج الدراسات االجتم المقترح 
التصور  ما :وىو الثالثويكوف تـ اإلجابة عف السؤاؿ ، ()لو مصورة النيائيةالتوصؿ ل
الجغرافيا  في ضوء أبعادتطوير مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المقترح ل

 ؟الطبية
 : "دغرافّٕ الصشٕ بكارات العامل " التصُر املكرتح مو َسدات  َسدٔ  دإعدارابعًا : 

وحدة مف وحدات التصور المقترح لتطوير منيج الصؼ الثالث اإلعدادي تـ إعداد 
   وذلؾ كما يمي: "جغرافية الصحة بقارات العالـ"

 :الُسدٔاختّار   (1
 ىي: اتوذلؾ لعدة اعتبار  " لبنائياجغرافية الصحة بقارات العالـ"تـ اختيار وحدة 

 اجتاح كؿ قارات العالـ ومف ثـ  يوالذ :2ا مع األحداث العالمية لجائحة كوفيد يتماش
 ًا.يإعطاء فرص لمتالميذ لمتعرؼ عمى األمراض األخرى التي تنتشر عالم

 الطبيعية المختمفة بقارات العالـ لتحقيؽ الوعي بكـ أكبر لألمراض  دراسة تأثير العوامؿ
 ًا.يالمنتشرة عالم

  ًا، يعالم صحيةالأكبر ألنماط وأشكاؿ ومستويات مختمفة مف الرعاية  ةإعطاء صور
 وعرض نماذج لبعض الدوؿ في كؿ قارات العالـ.

  لبعض الشعوب إعطاء فرصة لمتالميذ لمتعرؼ عمى العوامؿ البشرية والثقافية المتنوعة
 .لدييـ يةالصحالمؤثرة عمى الصحة عالميًا مما يسمح بتنمية الثقافة و 

                                                           
(( ممحؽ )التصور المقترح لتطوير مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية.6 ) 
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   ًمف التكامؿ والنمو المعرفي  شمولية الموضوعات المتضمنة بالوحدة يحقؽ نوعا
 .الصحيةلممفاىيـ الجغرافية 

 بهاء الُسدٔ: (0
 وحدة " جغرافية الصحة بقارات العالـ " تـ بناءىا وذلؾ وفقًا لما يمي :بعد اختيار 

 حتدِد أيداف الُسدٔ: (أ 
 فييا روعي وقد، األىداؼ العامة لمتصور المقترح ضوء في الوحدة أىداؼ تحديد تـ

، وبمغت أىداؼ وميارية ووجدانية معرفية أىداؼ تشمؿ في ، وأإجرائ بأسموب تصاغ أف
 . إجرائياً  ( ىدفاً 64التي بمغت ) الخمسة واشتقت منيا أىداؼ الدروس أىداؼ، (21الوحدة )

 :حتدِد درَط الُسدٔ  (ب 
 دروس شممت قارات العالـ وىي : خمسةالوحدة عمى تضمنت 

 جغرافية الصحة في أفريقيا. :الدرس األوؿ 
 جغرافية الصحة في أسيا واستراليا.الدرس الثاني : 
 جغرافية الصحة في أوروبا.الدرس الثالث : 
 أمريكا الشمالية: جغرافية الصحة في الدرس الرابع. 

 أمريكا الجنوبية: جغرافية الصحة في الدرس الخامس. 

 المقترح.لتصور وقد تـ وضع خطة زمنية لتنفيذ دروس الوحدة وفقًا لمخطة الزمنية با
 ُسدٔ:حتدِد احملتُى العلمْ لل (ز 

، وقد روعي عند اختياره مناسبتو أىداؼ الوحدةتـ اختيار المحتوى في ضوء 
تاحة الفرصة لمتالميذ لممشاركة مف الصؼ الثالث اإلعداديتالميذ الحتياجات وخصائص  ، وا 

التناغـ ، والشمولية والتكامؿ و واستخداـ لغة بسيطة وسيمة ،التعميمية األنشطةخالؿ 
 لممادة التعميمية. والتسمسؿ المنطقي

 تدرِض الُسدٔ: تحتدِد طرق َاشرتاتّذّا (د 
واألساليب التدريسية لموحدة بما  تواالستراتيجيا تدريسال طرؽ مف عديد تحديد تـ

 –اإللقاء  -المناقشة  -: التعمـ التعاونيالتي تمثمت فيو يسمح مف مشاركة المتعمـ وفاعميتو 
حمقة التفكير) المساجمة  -المياـ الفردية -الخرائط الذىنية -التعمـ باالكتشاؼ –التعمـ الذاتي 

 .فكر زاوج شارؾ -الحمقية( 
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 حتدِد األنشطٕ التعلّمّٕ بالُسدٔ:
المتنوعة والمثيرة والمؤكدة عمى فاعمية صممت بالوحدة عديد األنشطة التعميمية 

عداد األكثر انتشارًا بقارات العالـ ،و  تحديد ورسـ خرائط توزيع األمراض ومنيا :المتعمـ  ا 
استخداـ اإلنترنت في البحث عف ئة بقارات العالـ، و تقارير جغرافية حوؿ بعض األمراض واألوب

تصميـ جداوؿ مقارنة بيف بعض و  بقارات العالـ، صحيةالمعمومات تتعمؽ بمستويات الرعاية 
تعميمية تتعمؽ ببعض الظاىرات  تمشاىدة فيديوىا، و األوبئة المنتشرة بقارات العالـاألمراض و 

وضع تصورات مقترحة لتنمية و  ،والكوارث الطبيعية المؤثرة في انتشار األوبئة واألمراض
 البشريةالبحث عف صور مرتبطة بالعوامؿ في بعض دوؿ قارات العالـ، و  صحيةالالرعاية 

االطالع عمى بعض اإلحصاءات الجغرافية لمنظمة الصحة عالميًا، و  لبعض األمراض واألوبئة
تصميـ رسـو تخطيطية مرتبطة ببعض العوامؿ الجغرافية المؤثرة ، و العالمية في قارات العالـ

بداء الرأي ، و صحيةالومستويات الرعاية  مراض بقارات العالـفي األوبئة واأل وؿ بعض حا 
 األفكار بالوحدة.

 التعلّمّٕ للُسدٔ:حتدِد الُشائل  (ه 
في: صور تعميمية، خرائط  تـ تحديد عديد مف الوسائؿ التعميمية لموحدة تمثمت

تخطيطية، وفيديوىات تعميمية، ووسائط رقمية، وخرائط جغرافية لتوزيع  ورسوـوأشكاؿ ذىنية، 
 يآل حاسب أجيزة، بيانية ورسـوتعميمي،  نفوجرافيؾوبئة لكؿ قارة مف القارات، وااألمراض واأل 

 .عرض شاشات و أجيزةو  ،اإلنترنت بشبكة متصمة
 :الُسدٔ تكُِم (َ 

تكميفات واألنشطة خالؿ اإلجابة عمى بعض االستفسارات وتقييـ اليتـ تقويـ الوحدة 
تحصيمية لكؿ درس مف دروس  تالتالميذ، والتقويـ النيائي مف خالؿ اختباراالتي يقـو بيا 

 الوحدة.
 ضبط الُسدٔ: (3

األولية لموحدة تـ عرضيا عمى مجموعة مف السادة المحكميف، بعد إعداد الصورة 
والعممية لممحتوى، ومدى تحقيقيا وتضمينيا ألبعاد  لمعرفة آرائيـ حوؿ الصحة المغوية

، ومناسبة المحتوى مع تالميذ الصؼ الثالث واألىداؼ العامة لمتصور المقترح الطبيةالجغرافيا 
 .وسالسة وتنظيـ المحتوى التعميمي والوسائؿ التعميميةاإلعدادي، ومدى مناسبة األنشطة 
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وقد أشار السادة المحكموف بمناسبة دروس الوحدة مع إجراء تعديالت بسيطة في 
ور غير الضرورية أو غير المحتوى وبعض األنشطة، وحذؼ بعض األسئمة والعبارات والص

عادة ترتيب بعض ، ع بعض الصور لتتماشى مع ما توضحو، وتغيير في موضالمناسبة وا 
عادة صياغة ،األنشطة وأصبحت  تنفيذ كؿ التعديالت المشار إلييابعض أسئمة األنشطة وتـ  وا 

 .()الوحدة في صورتيا النيائية
 إعداد دلّل املعلم للُسدٔ: (4

لتوضيح اليدؼ  مقدمةتـ إعداد دليؿ المعمـ لموحدة واشتمؿ عدة مكونات تمثمت في: 
، التعميمية الوسائؿو  ،المستخدمة التدريسية تاالستراتيجياو  ،لموحدة العامة األىداؼو ، منو
وقائمة  ،تقويـوأساليب ال لتدريس الوحدة، الزمنية الخطة، و الدليؿ ستخداـال عامة رشاداتوا  

 .كيفية تنفيذ دروس الوحدةشرح تفصيمي بالمراجع التي يمكف االستعانة بيا في الوحدة، و 
الستطالع آرائيـ حوؿ مف خالؿ  لضبطو عمى السادة المحكميف تـ عرض الدليؿ

، ارتباط وتسمسؿ عناصره شمولية ومدى الوحدة وكيفية تنفيذىا،مدى ارتباط الدليؿ بدروس 
واقترح بعضيـ بإجراء تعديالت  ،الوحدةوأشار المحكموف إلى مناسبتو لالستخداـ عند تدريس 

وبذلؾ يكوف ، ()وبذلؾ أصبح دليؿ المعمـ لموحدة في صورتو النيائية  ،وتمت ىذه التعديالت
التصور المقترح لتطوير منيج  مفتعميمية صورة وحدة ما : تـ اإلجابة عف السؤاؿ الرابع وىو

 ؟  الطبيةالدراسات االجتماعية بالصؼ الثالث اإلعدادي في ضوء أبعاد الجغرافيا 
  

                                                           
( ) ( كتيب التمميذ  لوحدة " جغرافية الصحة بقارات العالـ " المقترحة لمنيج الصؼ الثالث اإلعدادي7ممحؽ ). 
 ()

 .دليؿ المعمـ  لوحدة " جغرافية الصحة بقارات العالـ " المقترحة لمنيج الصؼ الثالث اإلعدادي( 8ممحؽ ) 



 ............................................................... تطوير مناهج الدراسات االجتماعية باملرحلة اإلعدادية

- 25:8 - 

 نتائر البشح َتفصرياتًا :

 يمكف عرض نتائج البحث وتفسيراتيا كما يمي :
ــا(      أَاًل  :  ــٕ دسء اجلغرافّـ ــات االدتماعّـ ــاير الدراشـ ــٕ ملهـ ــداف اإلدرائّـ ــل األيـ ــائر حتلّـ نتـ

 :الطبّٕأبعاد اجلغرافّا باملرسلٕ اإلعدادِٕ يف ضُء 

اسػػػات االجتماعيػػػة)جزء منػػػاىج الدر لويمكػػػف عػػػرض نتػػػائج تحميػػػؿ األىػػػداؼ اإلجرائيػػػة 
   لكؿ صؼ عمى حدة كما يمي : الطبية أبعاد الجغرافيابالمرحمة اإلعدادية في ضوء الجغرافيا( 

نتــائر حتلّــل األيــداف اإلدرائّــٕ ملــهًر الصــد األَز اإلعــدادٓ  دــسء اجلغرافّــا(  يف ضــُء أبعــاد   (1

 :الطبّٕاجلغرافّا 

 دلت النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ التالي :
 ( 5جذول )

 وتبئج تحهُم األهذاف اإلجرائُت نمىهج انذراضبث االجتمبعُت نهصف 

 األول اإلعذادٌ فٍ ضىء أبعبد انجغرافُب انطبُت

انفصم 

انذراض

ٌ 

انىحذا

 ث

انذرو

 ش

 نجغرافُب انطبُتاأبعبد 

مجمىع 

األهذاف 

بكم 

 درش

عذد 

األهذاف 

انمىطبقت 

عهً 

 األبعبد

انىزن 

 انىطبٍ

انعىامم 

انجغرافُت 

انطبُعُت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انعىامم 

انجغرافُت 

انبشرَت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انتىزَع 

انجغرافٍ 

نألوبئت 

 واألمراض

جغرافُت 

انرعبَت 

وانتىمُت 

 انصحُت

 األول

 األونً
 صفر% صفر 6 - - - - األول

 صفر% صفر 5 - - - - انخبوٍ

 انخبوُت

 صفر% صفر 6 - - - - األول

 صفر% صفر 5 - - - - انخبوٍ

 صفر% صفر 4 - - - - انخبنج

 انخبنخت
 صفر% صفر 6 - - - - األول

 صفر% صفر 5 - - - - انخبوٍ

 انخبوٍ

 األونً

 

 صفر% صفر 9 - - - - األول

 صفر% صفر 5 - - - - انخبوٍ

 صفر% صفر 6 - - - - انخبنج

 انخبوُت

 2 9 - - - 2 األول
2..59

% 

 2 6 - - - 2 انخبوٍ
33.33

% 

 صفر% صفر . - - - - انخبنج

 مجمىع
5 

 وحذاث

13 

 درش
 %5.26 4 96 صفر صفر صفر 4
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 :  تضح أفي (6مف خالؿ الجدوؿ )
 ( ىػػدفًا إجرائيػػًا 87مجمػػوع األىػػداؼ اإلجرائيػػة الػػواردة بػػدروس الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي )

 بالفصميف الدراسييف.وثالثة عشر درسًا وزعت عمى خمس وحدات 
 ( ىػػدفًا إجرائيػػا؛ موزعػػة عمػػى 48لدراسػػي األوؿ )عػػدد األىػػداؼ اإلجرائيػػة بػػدروس الفصػػؿ ا

، ( أىػػداؼ6والثػػاني ) ،أىػػداؼ (7األوؿ) ؛درسػػيفاألولػػى وتضػػمنت الوحػػدة ؛ ثػػالث وحػػدات
( أىػػداؼ والثالػػث 6والثػػاني ) ( أىػػداؼ7األوؿ ) ؛ثػػالث دروسالثانيػػة وتضػػمنت الوحػػدة و 
 .( أىداؼ6والثاني ) ،( أىداؼ7) وتضمنت درسيف األوؿ الثالثةالوحدة ، و ( أىداؼ5)
  ( ىػدفًا إجرائيػا:4عدد األىداؼ اإلجرائية بدروس الفصؿ الدراسػي الثػاني ) ؛ موزعػة عمػى

( أىػداؼ، 6والثػاني ) ،( أىػداؼ8األوؿ) ؛الوحدة األولى وتضػمنت ثالثػة دروسوحدتيف ؛ 
( 7والثػاني ) ،( أىػداؼ8األوؿ) ؛وتضمنت ثالثة دروس والوحدة الثانية( أىداؼ 7والثالث)

 .( أىداؼ 9أىداؼ، والثالث)
  التوزيػع، و  الصػحة فػي المػؤثرة البشػرية الجغرافيػة العوامػؿلـ ينطبؽ عمى األبعاد الثالثة؛ 

أي مػف األىػداؼ اإلجرائيػة  الصحية والتنمية الرعاية جغرافية، و واألمراض لألوبئة الجغرافي
 لمصؼ األوؿ اإلعدادي. 

  عػػدد األىػػداؼ التػػػي انطبقػػت عمػػػى البعػػد األوؿ العوامػػػؿ الجغرافيػػة الطبيعيػػػة المػػؤثرة فػػػي
الصحة أربعة أىداؼ وجميعيػا فػي الوحػدة الثانيػة بالفصػؿ الدراسػي الثػاني وىػذه األىػداؼ 

 "يستنتج اآلثػار الناجمػة عػف البػراكيف"واليدؼ  "يستخمص اآلثار المترتبة عف الزالزؿ"ىي 
" واليػدؼ " يوضح اآلثار الناتجػة عػف السػيوؿ والفيضػاناتبالدرس األوؿ واليدؼ  يفالوارد

-:312،)وزارة التربيػػة والتعمػػيـبالػػدرس الثػػاني " يسػػتنتج اآلثػػار الناتجػػة عػػف اإلعصػػار"
وؿ مػػػػف مجمػػػػوع األىػػػػداؼ اإلجرائيػػػػة بػػػػدروس الصػػػػؼ األ  % (6.37وبنسػػػػبة)أ(، 313

تشػػير إلػػي قصػػور األىػػداؼ اإلجرائيػػة بمػػنيج الصػػؼ  وىػػي نسػػبة ضػػعيفة جػػداً اإلعػػدادي 
 األوؿ اإلعدادي في تضميف أبعاد الجغرافيا الطبية.
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ْ نتائر حتلّل األيداف اإلدرائّـٕ ملـهًر الصـد ال    (0 اإلعـدادٓ  دـسء اجلغرافّـا(  يف ضـُء أبعـاد       جـان

 اجلغرافّا الطبّٕ:

 دلت النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ التالي :
 ( 6جذول )

 وتبئج تحهُم األهذاف اإلجرائُت نمىهج انذراضبث االجتمبعُت نهصف 

 انخبوٍ اإلعذادٌ فٍ ضىء أبعبد انجغرافُب انطبُت

انفصم 

انذرا

 ضٍ

انىحذا

 ث

انذرو

 ش

 أبعبد انجغرافُب انطبُت

مجمىع 

األهذاف 

بكم 

 درش

عذد 

األهذاف 

انمىطبقت 

عهً 

 األبعبد

انىزن 

 انىطبٍ

انعىامم 

انجغرافُت 

انطبُعُت 

انمؤحرة 

 فٍ انصحت

انعىامم 

انجغرافُت 

انبشرَت 

انمؤحرة 

 فٍ انصحت

انتىزَع 

انجغرافٍ 

نألوبئت 

 واألمراض

جغرافُت 

انرعبَت 

وانتىمُت 

 انصحُت

 األول

 األونً

 صفر% صفر 5 - - - - األول

 صفر% صفر 5 - - - - انخبوٍ

 صفر% صفر 9     انخبنج

 انخبوُت
 صفر% صفر . - - - - األول

 صفر% صفر 5 - - - - انخبوٍ

 انخبوٍ

 األونً

 

 صفر% صفر 6 - - - - األول

 صفر% صفر 6 - - - - انخبوٍ

 صفر% صفر 9 - - - - انخبنج

 انخبوُت

 صفر% صفر 6 - - - - األول

 صفر% صفر . - - - - انخبوٍ

 صفر% صفر 9 - - - - انخبنج

 صفر% صفر 6 - - - - انرابع

مجمى

 ع

4 

 وحذاث

12 

 درش
 صفر% صفر 96 صفر صفر صفر صفر

 ( يتضح أف : 7مف الجدوؿ )
 ( ىػػدفًا إجرائيػػًا 87مجمػػوع األىػػداؼ اإلجرائيػػة الػػواردة بػػدروس الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي )

 الدراسييف.بالفصميف وأحد عشر درسًا وحدات  أربعةوزعت عمى 
 ( ىػدفًا إجرائيػا ؛ موزعػة عمػى 41عدد األىداؼ اإلجرائيػة بػدروس الفصػؿ الدراسػي األوؿ )

( أىػػداؼ 6والثػػاني ) ،( أىػػداؼ6األوؿ) ؛وحػػدتيف ؛ الوحػػدة األولػػى وتضػػمنت ثالثػػة دروس
( 6والثػػاني ) ،( أىػػداؼ9األوؿ) ؛والوحػػدة الثانيػػة وتضػػمنت درسػػيف( أىػػداؼ، 8والثالػػث )

   .أىداؼ

 ( ىػدفًا إجرائيػا ؛ موزعػة عمػى 57عدد األىداؼ اإلجرائية بدروس الفصؿ الدراسػي الثػاني )
( أىػػداؼ، 7( أىػػداؼ والثػػاني )7وحػػدتيف ؛ الوحػػدة األولػػى وتضػػمنت ثالثػػة دروس األوؿ)
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والثػػاني  ،( أىػػداؼ7األوؿ) ؛وتضػػمنت ثالثػػة دروسوالوحػػدة الثانيػػة  ،( أىػػداؼ8والثالػػث)
 .  ( أىداؼ7)والرابع ،داؼ( أى8( أىداؼ، والثالث)9)
 األىػداؼ اإلجرائيػة األربعة عمى أي ىػدؼ مػف  طبيةينطبؽ أي بعد مف أبعاد الجغرافيا ال لـ

مما يشير إلي قصور األىداؼ اإلجرائيػة بمػنيج الدراسػات بدروس الصؼ الثاني اإلعدادي 
 االجتماعية بالصؼ الثاني اإلعدادي في تضميف أبعاد الجغرافيا الطبية.

اإلعـدادٓ  دـسء اجلغرافّـا(  يف ضـُء أبعـاد       لـح جاحتلّل األيداف اإلدرائّـٕ ملـهًر الصـد ال   نتائر  (3

 اجلغرافّا الطبّٕ:

 دلت النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ التالي :
 ( 9جذول )

 نصفذراضبث االجتمبعُت ببوتبئج تحهُم األهذاف اإلجرائُت نمىهج ان

 انخبنج اإلعذادٌ فٍ ضىء أبعبد انجغرافُب انطبُت 

انفصم 

انذراض

ٌ 

انىحذا

 ث

انذرو

 ش

 أبعبد انجغرافُب انطبُت

مجمىع 

األهذاف 

بكم 

 درش

عذد 

األهذاف 

انمىطبقت 

عهً 

 األبعبد

انىزن 

 انىطبٍ

انعىامم 

انجغرافُت 

انطبُعُت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انعىامم 

انجغرافُت 

انبشرَت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انتىزَع 

انجغرافٍ 

نألوبئت 

 واألمراض

جغرافُت 

انرعبَت 

وانتىمُت 

 انصحُت

 األول

 األونً

 صفر% صفر 5 - - - - األول

 صفر% صفر 5 - - - - انخبوٍ

 صفر% صفر 9 - - - - انخبنج

 انخبوُت

 صفر% صفر 3 - - - - األول

 صفر% صفر 3 - - - - انخبوٍ

 1 9 1 - - - انخبنج
14.2.

% 

 انخبوٍ

 األونً

 

 صفر% صفر 5 - - - - األول

 صفر% صفر 6 - - - - انخبوٍ

 صفر% صفر 9 - - - - انخبنج

 صفر% صفر 4 - - - - انرابع

 انخبوُت

 صفر% صفر . - - - - األول

 صفر% صفر 9 - - - - انخبوٍ

 صفر% صفر 9 - - - - انخبنج

 صفر% صفر 6 - - - - انرابع

 صفر% صفر 9 - - - - انخبمص

 مجمىع
4  

 وحذاث

15 

 درش
 %1.44 1 9. 1 صفر صفر صفر

 ( السابؽ أف :8يتضح مف خالؿ جدوؿ )

 ( ىػػدفًا إجرائيػػًا 98مجمػػوع األىػػداؼ اإلجرائيػػة الػػواردة بػػدروس الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي )
 وحدات بالفصميف الدراسييف. أربعوزعت عمى 
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  ؛ موزعػػة عمػػى وحػػدتيف ؛  ( ىػػدفًا 41الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ )بعػػدد األىػػداؼ اإلجرائيػػة
( أىػداؼ، 8( أىػداؼ والثالػث )6والثػاني ) أىػداؼ( 6األولى وتضمنت ثالثة دروس األوؿ)

والثالػػث  ،( أىػػداؼ4والثػػاني ) ،( أىػػداؼ4األوؿ) ؛والوحػػدة الثانيػػة وتضػػمنت ثالثػػة دروس
 أىداؼ.(8)

 ( ىػػػدفًا إجرائيػػػا ؛ م68عػػػدد األىػػػداؼ اإلجرائيػػػة بالفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني ) وزعػػػة عمػػػى
 ،( أىػداؼ7والثػاني ) ،( أىػداؼ6األوؿ) ؛أربعػة دروساألولى وتضػمنت الوحدة  ، وحدتيف

 ؛( أىػػػػداؼ، والوحػػػػدة الثانيػػػػة وتضػػػػمف خمسػػػػة دروس5والرابػػػػع ) ،( أىػػػػداؼ8والثالػػػػث )
 ،( أىػػػػداؼ7والرابػػػػع ) ،( أىػػػػداؼ8والثالػػػػث ) ،( أىػػػػداؼ8والثػػػػاني ) ،( أىػػػػداؼ9األوؿ)

 (أىداؼ.  8والخامس )
 :العوامػؿ، و الصػحة فػي المػؤثرة طبيعيػةال الجغرافيػة العوامػؿ لـ ينطبؽ عمى األبعػاد الثالثػة 

أي مػػػف  واألمػػػراض لألوبئػػة الجغرافػػػي التوزيػػع، و الصػػػحة فػػػي المػػؤثرة البشػػػرية الجغرافيػػة
 لصؼ الثالث اإلعدادي. لمنيج الدراسات االجتماعية با األىداؼ اإلجرائية

  عدد األىداؼ التي انطبقت عمى البعد الرابع جغرافية الرعاية والتنميػة الصػحية ىػدؼ واحػد
 الػػوارد "صػػحية" يقػػارف بػػيف الػػدوؿ الناميػػة والمتقدمػػة مػػف حيػػث الحالػػة التعميميػػة والوىػػو

-:312)وزارة التربيػػة والتعمػػػيـ،الوحػػدة الثانيػػة بالفصػػؿ الدراسػػي األوؿ الثالػػثبالػػدرس  
 ثالػػػثمػػف مجمػػػوع األىػػداؼ اإلجرائيػػة بػػػدروس الصػػؼ ال % (:2.5)وبنسػػبةج(، 3131

تشػػػير إلػػػي قصػػػور األىػػػداؼ  وىػػػي نسػػػبة ضػػػعيفة جػػػداً  اإلعػػػدادي بالفصػػػمييف الدراسػػػييف
اإلعدادي فػي تضػميف أبعػاد الجغرافيػا  الثالثاإلجرائية منيج الدراسات االجتماعية بالصؼ 

 الطبية.

يمكف عرض نتائج تحميؿ األىداؼ اإلجرائية لمناىج الدراسات االجتماعية في ضػوء و 
 ية بالصفوؼ الثالث كما بالجدوؿ التالي :الطبأبعاد الجغرافيا 
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 ( .جذول )

 وتبئج تحهُم األهذاف اإلجرائُت نمىبهج انذراضبث االجتمبعُت 

 ُت ببنصفىف انخالث طبأبعبد انجغرافُب انفٍ ضىء 

 انصف
مجمىع األهذاف 

 اإلجرائُت ببنصف 

عذد األهذاف 

انمىطبقت عهً 

 األبعبد

وطبت تضمُه األهذاف 

مجمىع د مه نألبعب

األهذاف اإلجرائُت 

 ببنصفىف انخالث

 %1.69 4 96 األول

 صفر% صفر 96 انخبوٍ

 %0.42 1 9. انخبنج

 %2.04 5 234 مجمىع

 وؿ السابؽ كما بالشكؿ البياني التالي :دويمكف عرض بينات الج
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة تضميف األىداؼ اإلجرائية لمناىج الدراسات االجتماعية بالصفوؼ (2)شكؿ
 بالمرحمة اإلعدادية ألبعاد الجغرافيا الطبيةالثالث  

أف مجمػػػػوع األىػػػػداؼ اإلجرائيػػػػة  ( السػػػػابقيف2(والشػػػػكؿ)9يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ ) 
( :34المتضمنة بدروس مناىج الدراسات االجتماعيػة بالمرحمػة اإلعداديػة بالصػفوؼ الثالثػة)

 ( أىػػػػػداؼ عمػػػػػى بعػػػػػديف مػػػػػف أبعػػػػػاد الجغرافيػػػػػا الطبيػػػػػة6منيػػػػػا ) ىػػػػػدفًا إجرائيػػػػػًا، انطبػػػػػؽ
الدراسػات ذه النسبة ضعيفة جدًا، مما يشير إلي قصور أىػداؼ منػاىج ىو  ،%(:3.1وبنسبة)

 .الطبيةالجغرافيا  بعاداالجتماعية بالمرحمة اإلعدادية في تضمينيا أل
  

نسبة تضميف األىداؼ 
اإلجرائية ألبعاد 

الجغرافيا 
 %(:3.1)الطبية

نسبة عدـ تضميف 
األىداؼ اإلجرائية 

ألبعاد الجغرافيا الطبية 
(:8.:2)% 
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ــٕ      ــا(  باملرسلـ ــٕ دسء اجلغرافّـ ــات االدتماعّـ ــاير الدراشـ ــُى مهـ ــل حمتـ ــائر حتلّـ ــًا : نتـ ثانّـ

 اإلعدادِٕ يف ضُء أبعاد اجلغرافّا الطبّٕ:

)جزء االجتماعيػػة ىج  الدراسػػاتاف عػػرض النتػػائج الخاصػػة بتحميػػؿ محتػػوى منػػويمكػػ
بكػؿ صػؼ مػف صػفوؼ المرحمػة اإلعداديػة  الطبيػةلجغرافيا لعامة ىداؼ ااألالجغرافيا( في ضوء 

   :كما يمي
 دــسء اجلغرافّــا( يف ضــُء بالصــد األَز اإلعــدادٓ  نتــائر حتلّــل حمتــُى مــهًر الدراشــات االدتماعّــٕ (1

 :الطبّٕلذغرافّا لعامٕ ليداف ااأل

 :وؿ التالي دبالجدلت النتائج كما ىي موضحة 

 (4جذول )

)جسء انجغرافُب( فٍ ضىء ببنصف األول اإلعذادٌ  وتبئج تحهُم محتىي مىهج انذراضبث االجتمبعُت 

 انطبُتنجغرافُب اأبعبد 

انفصم 

 انذراضٍ
 انذروش انىحذاث

 أبعبد انجغرافُب انطبُت

مجمىع 

انفقراث 

 بكم درش

عذد 

انفقراث 

انمىطبقت 

عهً 

 األبعبد

انىزن 

 انىطبٍ

انعىامم 

انجغرافُت 

انطبُعُت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انعىامم 

انجغرافُت 

انبشرَت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انتىزَع 

انجغرافٍ 

نألوبئت 

 واألمراض

جغرافُت 

انرعبَت 

وانتىمُت 

 انصحُت

 األول

 األونً
 صفر% - 11 - - - - األول

 صفر% - .1 - - - - انخبوٍ

 انخبوُت

 صفر% - 25 - - - - األول

 صفر% - 11 - - - - انخبوٍ

 صفر% - 14 - - - - انخبنج

 انخبنخت
 صفر% - 15 - - - - األول

 صفر% - .1 - - - - انخبوٍ

 انخبوٍ

 األونً

 

 صفر% - 26 - - - - األول

 صفر% - 15 - - - - انخبوٍ

 صفر% - 16 - - - - انخبنج

 انخبوُت

 %15 3 20 - - - 3 األول

 %.1 4 22 - - - 4 انخبوٍ

 صفر% - 12 - - - - انخبنج

 مجمىع
5 

 وحذاث

13 

 درش
 %09,3 9 .22 صفر صفر صفر 9

 النتائج كما يمي : تحميؿالسابؽ يمكف (:)ومف خالؿ الجدوؿ 
      ٕــ ــهًر الدراشــات االدتماعّ  دــسء بالصــد األَز اإلعــدادٓ  بالهصــبٕ لهتــائر حتلّــل حمتــُى م

 اجلغرافّا( الفصل الدراشْ ألَز:

 (228مجمػػػوع فقػػػرات وحػػػدات الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ) موزعػػػة عمػػػى ثػػػالث وحػػػدات  فقػػػرة
 ( دروس. 8تضمنت )



 ............................................................... تطوير مناهج الدراسات االجتماعية باملرحلة اإلعدادية

- 2615 - 

 ( فقػػرة موزعػػة عمػػى درسػػيف ؛ :3مجمػػوع فقػػرات الوحػػدة األولػػى بالفصػػؿ الدراسػػي األوؿ )
 (فقرة.  29( فقرة ، والثاني )22األوؿ )

 ( فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى ثالثػػػة 66مجمػػػوع فقػػػرات الوحػػػدة الثانيػػػة بالفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ )
 فقرة.   :2( فقرة ، والثالث 22( فقرة ، والثاني )36دروس؛ األوؿ )

 ( فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى ثالثػػػة 44مجمػػػوع فقػػػرات الوحػػػدة الثالثػػػة بالفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ )
 ( فقرة .  29( فقرة ، والثاني )26دروس؛ األوؿ )

 الجغرافيػػا  بعػػد مػػف أبعػػادعمػػى أي  ةلػػـ تنطبػػؽ أي فقػػرة مػػف فقػػرات دروس الوحػػدات الثالثػػ
 .األوؿ حيث جاءت النسبة )صفر%( في جميع دروس الفصؿ الطبية

      ٕــ ــهًر الدراشــات االدتماعّ  دــسء بالصــد األَز اإلعــدادٓ  بالهصــبٕ لهتــائر حتلّــل حمتــُى م

 اجلغرافّا( الفصل الدراشْ الجانْ:

  (7( موزعة عمى وحدتيف تضمنت )222مجموع فقرات الفصؿ الدراسي الثاني)  .دروس 
 ( فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى ثالثػػػة 68مجمػػػوع فقػػػرات الوحػػػدة األولػػػى بالفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني )

 ( فقرة  27(فقرة، والثالث )26( فقرة ، والثاني )37؛ األوؿ )دروس

 ( فقرة موزعة عمى ثالثػة دروس 65) مجموع فقرات الوحدة الثانية بالفصؿ الدراسي الثاني
 ( فقرة.23( فقرة ، والثالث )33( فقرة ، والثاني )31؛ األوؿ )

 ( فقػػرات بوحػػدات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني عمػػى 8انطبقػػت )العوامػػؿ الجغرافيػػة  البعػػد األوؿ
وجميعيا بالوحدة الثانية )األخطار الطبيعيػة والبيئيػة( وبنسػبة ثرة في الصحة ؤ الطبيعية الم

 .% مف مجموع فقرات الفصؿ الدراسي الثاني41,7

 األخطػار الطبيعيػة تسػبب دمػار كبيػر لمبيئػة وتيػدد حيػاة : الفقرة الفقرات التي انطبقت ىي"
" تسػػػببت موجػػػات تسػػػونامي فػػػي جنػػػوب شػػػرؽ آسػػػيا إلػػػي مصػػػرع ، والفقػػػرة اإلنسػػػاف" 

اإلضػػرار بصػػحة " ولمبػػراكيف أضػػرار متعػػددة ... ، والفقػػرة  "3115ألػػؼ شػػخص عػػاـ 386
 ،(مػػف بػػاطف األرض الػػزالزؿ والبػػراكيفلػػدرس األوؿ)أخطػػار الػػواردات با اإلنسػػاف والحيػػواف"

حػػدوث حػػاالت الوفػػاة وانتشػػار  .نتعػػرؼ معػػاً عمػػى أضػػرار الفيضػػاف .." واآلف تعػػاؿ الفقػػرة و 
"وقػد تػؤدي السػيوؿ إلػى العديػد مػف اآلثػار ، والفقػرة األوبئة واألمراض بسػبب تمػوث الميػاه"

" آثػػار االنييػارات الجميديػػة قتػؿ العديػػد مػػف " ، والفقػرة رواحمنيػػا ..خسػائر فػػي األ السػمبية 
ا يمكػف . تحمؿ العواصؼ الترابيػة معيػا ذرات صػغيرة جػدً معمومة إثرائية والفقرة "  ، البشر"
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عمػػى أنيػػا تنقػػؿ البكتيريػػا  أف تصػػؿ إلػػى رئػػة اإلنسػػاف وتسػػبب كثيػػر مػػف األمػػراض فضػػالً 
)وزارة الثاني)أخطػػار الميػػاه والريػػاح( الػػواردات بالػػدراس  وتسػػبب أمػػراض األنػػؼ والعينػػيف"

 .أ(3131-:312التربية والتعميـ،

مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػة بالصػػؼ األوؿ مجمػػوع فقػػرات محتػػوى وبشػػكؿ عػػاـ فػػإف 
( فقػػرة وزعػػػت عمػػى خمػػػس وحػػدات بالفصػػميف األوؿ والثػػػاني وثػػالث عشػػػر 339اإلعػػدادي )

% مػػف جميػػع فقػػرات 18,4وبنسػػبة  -كمػػا ذكػػر سػػمفاً  –درسػػًا، وانطبقػػت عمييػػا سػػبع فقػػرات 
محتػوي وتشػير إلػي قصػور  ضعيفة جداً  تعد وىى نسبة يمحتوى منيج الصؼ األوؿ اإلعداد

 منيج الدراسات االجتماعية بالصؼ األوؿ اإلعدادي في تضميف أبعاد الجغرافيا الطبية.
ٕ    (أ  ْ بالصـد ال  نتائر حتلّل حمتُى مـهًر الدراشـات االدتماعّـ  دـسء اجلغرافّـا( يف ضـُء    اإلعـدادٓ   جـان

 :الطبّٕجلغرافّا ابعاد ا

 :وؿ التالي ددلت النتائج كما ىي موضحة بالج

 ( 10جذول )

 ببنصف انخبوٍ اإلعذادٌ تحهُم محتىي مىهج انذراضبث االجتمبعُت وتبئج

 انطبُتنجغرافُب أبعبد ا)جسء انجغرافُب( فٍ ضىء  

انفصم 

 انذراضٍ
 انذروش انىحذاث

 أبعبد انجغرافُب انطبُت

مجمىع 

انفقراث  

 بكم درش

عذد 

انفقراث 

انمىطبقت 

عهً 

 األبعبد

انىزن 

 انىطبٍ

انعىامم 

انجغرافُت 

انطبُعُت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انعىامم 

انجغرافُت 

انبشرَت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انتىزَع 

انجغرافٍ 

نألوبئت 

 واألمراض

جغرافُت 

انرعبَت 

وانتىمُت 

 انصحُت

 األول

 األونً

 صفر% - 14 - - - - األول

 صفر% - 20 - - - - انخبوٍ

 صفر% - 14 - - - - انخبنج

 انخبوُت
 صفر% - 19 - - - - األول

 %5.55 1 .1 - - 1 - انخبوٍ

 انخبوٍ

 األونً

 

 صفر% - 15 - - - - األول

 صفر% - .1 - - - - انخبوٍ

 صفر% - 16 - - - - انخبنج

 انخبوُت

 صفر% - .1 - - - - األول

 صفر% - 19 - - - - انخبوٍ

 صفر% - 12 - - - - انخبنج

 صفر% - 13 - - - - انرابع

 مجمىع
4 

 وحذاث

12 

 درش
 %0.52 1 142 صفر صفر 1 صفر

 النتائج كما يمي : تحميؿالسابؽ يمكف  (21)ومف خالؿ الجدوؿ
  ٕ  دــسء  بالصــد الجــانْ اإلعــدادٓ بالهصــبٕ لهتــائر حتلّــل حمتــُى مــهًر الدراشــات االدتماعّــ

 اجلغرافّا( الفصل الدراشْ ألَز:
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 (94مجمػػوع فقػػرات وحػػدات الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ )(6تضػػمنت ) حػػدتيفو  موزعػػة عمػػى 
 دروس. 

 ( فقرة موزعػة عمػى ثالثػة دروس 59مجموع فقرات الوحدة األولى بالفصؿ الدراسي األوؿ )
 ( فقرة.    25( فقرة، والثالث )31( فقرة ، والثاني )25؛ األوؿ )

 ( فقػػرة موزعػػة عمػػى درسػػيف ؛ 46مجمػػوع فقػػرات الوحػػدة الثانيػػة بالفصػػؿ الدراسػػي األوؿ )
 ( فقرة ، 29( فقرة ، والثاني )28األوؿ )

  الجغرافيػػة  ثػػاني العوامػػؿعمػػى البعػػد الانطبقػػت فقػػرة واحػػدة بوحػػدات الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ
لعديػد مػف المشػكالت يجػرة ا" ترتػب عمػى ىػذه ال الصحية، وىي الفقػرةفي  البشرية المؤثرة

الػػواردة بالػػدرس الثػػاني )خصػػائص سػػكاف وطننػػا  "صػػحية ال. وتتػػدنى بيػػا الخػػدمات منيػػا..
)وزارة التربيػػػػػة  الوحػػػػػدة والتنػػػػػوع( –وحػػػػػدة الثانيػػػػػة )سػػػػػكاف وطننػػػػػا العربػػػػػيالعربػػػػػي( بال

 ب(.3131-:312والتعميـ،

  األبعػاد الثالثػة ؛ عمػى  ألوؿوحدات الفصؿ الدراسي  الـ تنطبؽ أي فقرة مف فقرات دروس
توزيػػع الجغرافػػي لألوبئػػة واألمػػراض، الو  العوامػػؿ الجغرافيػػة الطبيعيػػة المػػؤثرة فػػي الصػػحة،

 جغرافية الرعاية والتنمية الصحية. 
 ٕدــسء  اإلعــدادٓ الجــانْ بالصــد االدتماعّــٕ الدراشــات مــهًر حمتــُى حتلّــل لهتــائر بالهصــب 

 :الجانْ الدراشْ الفصل( اجلغرافّا

 (21مجمػوع فقػػرات وحػدات الفصػػؿ الدراسػي الثػػاني: ) موزعػػة عمػى وحػػدتيف تضػػمنت فقػرة
 ( دروس. 8)
 ( فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى ثالثػػػة :5مجمػػػوع فقػػػرات الوحػػػدة األولػػػى بالفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني )

 ( فقرة.  27(فقرة، والثالث )29( فقرة ، والثاني )26؛ األوؿ )سدرو 

  ( فقػػػرة موزعػػة عمػػػى أربعػػػة 71) الدراسػػي الثػػػانيمجمػػوع فقػػػرات الوحػػدة الثانيػػػة بالفصػػػؿ
 فقرة. (24( فقرة، والرابع )23( فقرة ، والثالث )28( فقرة ، والثاني )29؛ األوؿ )دروس

 بعػد عمػى أي بالفصؿ الدراسي الثاني  ةلـ تنطبؽ أي فقرة مف فقرات دروس الوحدات الثالث
 .الطبيةالجغرافيا مف أبعاد 

بالصػػؼ الثػػاني  محتػػوى مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػةوبشػػكؿ عػػاـ فػػإف مجمػػوع فقػػرات 
عشػر درسػًا بالفصػميف  ( فقرة وزعت عمػى أربػع وحػدات واثنػي2:3)جزء الجغرافيا( )اإلعدادي 
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 عمػػى أبعػػاد الجغرافيػػا الطبيػػة  -المػػذكورة سػػمفاً  –فقػػرة واحػػدة  منيػػااألوؿ والثػػاني ، وانطبقػػت 
وىػي نسػبة ضػعيفة  يالثػاني اإلعػداد% مف جميع فقرات محتوى مػنيج الصػؼ 63,1وبنسبة 

وتشػػير إلػػي قصػػور محتػػوي مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػة بالصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي فػػي  ،جػػداً 
 تضميف أبعاد الجغرافيا الطبية.

ٕ   (ب  يف ضـُء   دـسء اجلغرافّـا(   اإلعـدادٓ   جالـح بالصـد ال  نتائر حتلّل حمتُى مهًر الدراشـات االدتماعّـ

 :الطبّٕجلغرافّا أبعاد ا

 :وؿ التالي دالنتائج كما ىي موضحة بالجدلت 

 (11جذول )

 ببنصف انخبنج اإلعذادٌ  وتبئج تحهُم محتىي مىهج انذراضبث االجتمبعُت 

 انطبُتنجغرافُب أبعبد ا)جسء انجغرافُب( فٍ ضىء 

انفصم 

انذراض

ٌ 

انىحذا

 ث

انذرو

 ش

 أبعبد انجغرافُب انطبُت

مجمىع 

انفقراث  

بكم 

 درش

عذد  

انفقراث 

انمىطبقت 

عهً 

 األبعبد

انىزن 

 انىطبٍ

انعىامم 

انجغرافُت 

انطبُعُت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انعىامم 

انجغرافُت 

انبشرَت 

انمؤحرة فٍ 

 انصحت

انتىزَع 

انجغرافٍ 

نألوبئت 

 واألمراض

جغرافُت 

انرعبَت 

وانتىمُت 

 انصحُت

 األول

 األونً

 صفر% - 11 - - - - األول

 صفر% - 24 - - - - انخبوٍ

 صفر% - 25 - - - - انخبنج

 انخبوُت

 صفر% - 15 - - - - األول

 صفر% - .1 - - - - انخبوٍ

 %33.. 2 24 2 - - - انخبنج

 انخبوٍ

 األونً

 

 صفر% - 14 - - - - األول

 صفر% - 20 - - - - انخبوٍ

 صفر% - 29 - - - - انخبنج

 صفر% - 10 - - - - انرابع

 انخبوُت

 صفر% - 15 - - - - األول

 صفر% - 16 - - - - انخبوٍ

 صفر% - 15 - - - - انخبنج

 صفر% - 14 - - - - انرابع

انخبم

 ش
 صفر% - 24 - - - -

 مجمىع
4  

 وحذاث

15 

 درش
 %0.90 2 2.2 2 صفر صفر صفر

 النتائج كما يمي : تحميؿالسابؽ يمكف  (22)ومف خالؿ الجدوؿ
        لـح  بالهصبٕ لهتائر حتلّل حمتـُى مـهًر الدراشـات االدتماعّـٕ  دـسء اجلغرافّـا( بالصـد الجا

 اإلعدادٓ الفصل الدراشْ ألَز:

 (موزعػػػة عمػػػى 233مجمػػػوع فقػػػرات وحػػػدات الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ )تضػػػمنت  وحػػػدتيف
 (دروس. 7)
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 ( فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى ثال 76مجمػػػوع فقػػػرات الوحػػػدة األولػػػى بالفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ ) ثػػػة
 ( فقرة.    36( فقرة، والثالث ):3( فقرة ، والثاني )22؛ األوؿ )دروس

 ( فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى ثالثػػػ68مجمػػػوع فقػػػرات الوحػػػدة الثانيػػػة بالفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ ) ة
 ( فقرة.    35( فقرة، والثالث )29( فقرة ، والثاني )26؛ األوؿ )دروس

  عمػػػى البعػػػد الرابػػػع جغرافيػػػة تػػػاف بالوحػػػدة الثانيػػػة فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ انطبقػػػت فقر
 صػحيةالفييػا الرعايػة  " فالدوؿ التي تراعي ىما الفقرة، والفقرتاف الرعاية والتنمية الصحية
 صػػحيةالبينمػػا تػػزداد الوفيػػات فػػي الػػدوؿ التػػي تقػػؿ فييػػا الرعايػػة يقػػؿ فييػػا عػػدد الوفيػػات 
" وقػد الػواردة بالػدرس الثالػث ) خصػائص سػكاف العػالـ( ، والفقػرة وتنتشر بيػا األمػراض"  

إلي فائقة مثػؿ معظػـ دوؿ أوربػا وأمريكػا  صحيةالقسـ السكاف مف حيث مستويات الرعاية 
بػػػػنفس  الشػػػػمالية ومرتفعػػػػة مثػػػػؿ مصػػػػر واإلمػػػػارات ومنخفضػػػػة مثػػػػؿ النيجػػػػر وأثيوبيػػػػا "

 ج(.3131-:312)وزارة التربية والتعميـ،الدرس

 ،لـ تنطبؽ أي فقرات عمى األبعاد الثالثة ؛ العوامؿ الجغرافية الطبيعية المػؤثرة فػي الصػحة 
 العوامؿ الجغرافية البشرية المؤثرة في الصحة، التوزيع الجغرافي لألوبئة واألمراض.

 ٕالدراشـات  مـهًر  حمتـُى  حتلّل لهتائر بالهصب  ٕ  لـح الجا بالصـد ( اجلغرافّـا  دـسء   االدتماعّـ

 :الجانْ الدراشْ الفصل اإلعدادٓ

 (( موزعػػة عمػػى وحػػدتيف تضػػمنت )271مجمػػوع فقػػرات وحػػدات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني: )
 دروس. 

 ( فقرة موزعة عمى 87مجموع فقرات الوحدة األولى بالفصؿ الدراسي الثاني )دروس  أربعػة
 ( فقرة.   21) ( فقرة، والرابع38فقرة، والثالث ) (31( فقرة ، والثاني ):2؛ األوؿ )

 ( فقػػػرة موزعػػة عمػػػى أربعػػػة 95مجمػػوع فقػػػرات الوحػػدة الثانيػػػة بالفصػػػؿ الدراسػػي الثػػػاني )
فقػرة،  (25( فقرة، والرابع )26( فقرة ، والثالث )27( فقرة ، والثاني )26دروس ؛ األوؿ )

 ( فقرة.35والخامس )

 اد لػػـ تنطبػػػؽ أي فقػػػرات بػػػدروس وحػػػدات الفصػػػؿ الدراسػػي الثػػػاني عمػػػى أي بعػػػد مػػػف أبعػػػ
 الجغرافيا الطبية.

وبشػػكؿ عػػاـ فػػإف مجمػػوع فقػػرات محتػػوى مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػة)جزء الجغرافيػػا( 
( فقػػػرة وزعػػػت عمػػػى أربػػػع وحػػػدات بالفصػػػميف األوؿ والثػػػاني 393بالصػػػؼ الثػػػاني اإلعػػػدادي )
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% مػػف 81,1وبنسػػبة   -سػػمفاً  ف المػػذكورتا –درسػػًا ، وانطبقػػت عمييػػا فقرتػػاف خمسػػة عشػػرو 
بة ضػعيفة جػدا تشػير إلػي قصػور وىػي نسػ ياإلعداد لثمحتوى منيج الصؼ الثاجميع فقرات 

مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػة بالصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي فػػي تضػػميف أبعػػاد الجغرافيػػا  محتػػوى
 الطبية.

ويمكػػف عػػرض نتػػائج تحميػػؿ محتػػوى منػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة فػػي ضػػوء أبعػػاد 
 الجغرافيا الطبية بالصفوؼ الثالث كما بالجدوؿ التالي :

 (12جذول )

 وتبئج تحهُم محتىي مىبهج انذراضبث االجتمبعُت فٍ ضىء 

 أبعبد انجغرافُب انطبُت ببنصفىف انخالث 

 انصف
مجمىع انفقراث بكم  

 انصف 

انفقراث عذد 

انمىطبقت عهً 

 األبعبد

نألبعبد انمتضمىت وطبت انفقراث 

انصفىف مجمىع فقراث مه 

 انخالث

 %0.44 9 .22 األول

 %0.14 1 142 انخبوٍ

 %.0.2 2 2.2 انخبنج

 %1.42 10 902 مجمىع

 السابؽ كما بالشكؿ البياني التالي : (23)ويمكف عرض بينات الجوؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مناىج الدراسات االجتماعية بالصفوؼ الثالث محتوى نسبة تضميف  (3شكؿ )
 بالمرحمة اإلعدادية ألبعاد الجغرافيا الطبية

مجمػػػوع الفقػػػرات المتضػػػمنة ( السػػػابقيف أف 23(والشػػػكؿ)3يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ ) 
( فقػػرة ، 813بػػدروس منػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة بالمرحمػػة اإلعداديػػة بالصػػفوؼ الثالثػػة)

نسبة تضميف الفقرات 
ألبعاد الجغرافيا 

 %(2.53)الطبية

نسبة عدـ تضميف 
الفقرات ألبعاد 
الجغرافيا الطبية 

(:9.69)% 



 ............................................................... تطوير مناهج الدراسات االجتماعية باملرحلة اإلعدادية

- 2621 - 

وىػػي نسػػبة  ،%(2.53وبنسػػبة ) الطبيػػةالجغرافيػػا  أبعػػاد( فقػػرات فقػػط عمػػى 21انطبػػؽ منيػػا )
اعيػة بالمرحمػة اإلعداديػة ضعيفة جدًا ممػا يشػير إلػي قصػور محتػوى منػاىج الدراسػات االجتم

 .  الطبيةالجغرافيا  أبعاد في تضميف
ج الدراسػات يستنج مف خالؿ عرض نتائج تحميؿ األىػداؼ اإلجرائيػة والمحتػوى بمنػاىوُ 

االجتماعية بصفوؼ المرحمة اإلعدادية الثالث في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية أف ىنػاؾ قصػور 
 في مناىج الدراسات االجتماعية في تضمينيا ألبعاد الجغرافيا الطبية. 

  :نتائر البشحتفصري 
الجتماعيػة بالصػػؼ أىػداؼ ومحتػػوى وأنشػطة مػنيج الدراسػػات النتػائج تحميػػؿ بالنسػبة 

 : إلْ َِردع الصبب يف ذلم؛ جاءت ضئيمة جدااألوؿ اإلعدادي في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية 
  بصفة أساسية عمى جوانب الجغرافيا الفمكية والطبيعية  ركزتأىداؼ المنيج ومحتواه أف

ونشأة  مثؿ الظواىر الكونية والمجموعة الشمسية وشكؿ األرض وأبعادىا والميؿ والنيار
المناخية  األرض وعوامؿ تشكمييا وعناصر المناخ واألقاليـ اليابس والماء ومظاىر سطح

 والنبات الطبيعي.

  تأثير العوامؿ الطبيعية كالمناخ واألقاليـ أىداؼ المنيج ومحتواه افتقرت تضميف  أف
تأثير مظاىر  تأىمم، و المناخية ودرجة الحرارة والطقس واألمطار عمى األوبئة واألمراض

 سطح األرض عمى نوعية وانتشر األمراض واألوبئة.

   تأثير العوامؿ البشرية عمى الصحة في مصر توضيح ت أىداؼ المنيج ومحتواه افتقر
 .الطبيعيةالفمكية و وربما يرجع ذلؾ ألف المنيج يركز عمى الظواىر 

   والسيوؿ والفيضانات والرياح الظاىرات الطبيعية كالزالزؿ والبراكيف تناوؿ المنيج تأثيرات
ولـ يتطرؽ إلي العوامؿ البشرية  بنسبة ضئيمة جداً ولكف  عمى الصحة واألعاصير

المتعمقة بظيور األمراض واألوبئة في مثؿ ىذه الظروؼ حيث كثير مف األمراض واألوبئة 
 .البشرية غير الصحية في الكوارث الطبيعية سموكياتتنتشر بسبب ال

ميػػؿ أىػػداؼ ومحتػػوى مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػة بالصػػؼ الثػػاني بالنسػػبة لنتػػائج تح
 : َِردع الصبب يف ذلم إلْ، جاءت ضئيمة جدااإلعدادي في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية 

  دراسة الجغرافيا الطبيعية لموطف العربي كالمساحة  عمى ركزت أىداؼ المنيج ومحتواهأف
ظيار تأثيراتيا والتضاريس والمناخ والنبات الطبيعي  دوف ربطيا باألوبئة واألمراض وا 
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تنتشر بو عديد مف األمراض بسبب العوامؿ  وطف العربيبالرغـ مف أف ال ،الصحية
 الطبيعية.

 وخصائصيـ عمى الجغرافيا البشرية مف خالؿ دراسة سكاف الوطف العربي ركز المنيج  أف
ولـ تتناوؿ ىذه الموضوعات عالقة السكاف وسموكياتيـ الصحية وانتشار  ،وتوزيعيـ

وىجراتيـ وثقافتيـ ومستوى السكاف األمراض بيف ىؤالء السكاف وكيؼ تؤثر عادات 
 الصحة. عمىتعميميـ 

   والثروة الحيوانية والصناعة والسياحة الزراعة ركز عمى األنشطة االقتصادية كأف المنيج
طف العربي وثروات وخيرات الوطف العربي ولـ يتناوؿ تأثير تمؾ األنشطة والتعديف  في الو 

 إلنساف العربي.اوالمجاالت البشرية عمى صحة 

بالنسػبة لنتػائج تحميػػؿ أىػداؼ ومحتػػوى وأنشػطة مػنيج الدراسػػات االجتماعيػة بالصػػؼ 
 :ذلم إلْ َِردع الصبب يف؛ اإلعدادي في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية جاءت ضئيمة جدا ثالثال

   ـ كالمساحة والموقع لعمى الجغرافيا الطبيعية لمعاأف أىداؼ المنيج ومحتواه ركزت
والتضاريس والمناخ والنبات الطبيعي وأىمؿ المنيج عالقة ذلؾ بانتشار األوبئة واألمراض 

 .في قارات العالـ الطبيعة عمى الصحةالعوامؿ في العالـ وتأثير 

   وتوزيعيـ وخصائصيـ وافتقر اف العالـ مف حيث سالالتيـ جغرافية سك تناوؿأف المنيج
وأف  عمى الصحة، وخصائص سكاف العالـ الصحية المنيج لدراسة تأثير العوامؿ البشرية

 .دراسة مستويات الرعاية الصحية في العالـ كاف ضعيؼ جداً 

   األنشطة نشطة االقتصادية في العالـ ولـ يربط تأثير تمؾ الموارد واأل تضمف أف المنيج
 .نشطة وتوزيعيامراض الناتجة عف تمؾ األ عمى الصحة واأل

 مركزًا عمى إعطاء نماذج لمدوؿ النامية والمتقدمة ودراسة الجغرافيا جاء المنيج  أف
ىماؿ األمراض المنتشرة في تمؾ البالد والعوامؿ المؤثرة في  ،الطبيعية والبشرية فييا وا 

 لصحية في تمؾ الدوؿ.الصحة فييا وأنظمة ومستويات الرعاية ا

( فػػي أىميػػة وضػػع بػػرامج وتضػػميف 3128وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع دراسػػة اسػػماعيؿ)
أبعػػػػاد لجغرافيػػػػا الطبيػػػػة وتختمػػػػؼ معيػػػػا فػػػػي المرحمػػػػة التعميميػػػػة، كمػػػػا تتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة 

( التػػي أشػػارت إلػػي أىميػػة تضػػميف موضػػوعات مقترحػػة فػػي الجغرافيػػا الطبيػػة 3129محمػػديف)
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وتختمػػػؼ معيػػػا فػػػي أف البحػػػث الحػػػالي اىػػػتـ بتحميػػػؿ منػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة بالمرحمػػػة 
 إلعدادية في ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية ووضع تصور لتضميف تمؾ األبعاد. 

 تُصّات البشح:
 في ضوء نتائج البحث واإلجابة عف أسئمتو يوصى بما يمي :

  بالمرحمػة اإلعداديػةمنػاىج الدراسػات االجتماعيػة وتطػوير االستفادة مػف التصػور المقتػرح 
 .الطبيةالجغرافيا  بعادفي ضوء أ

  مصػػر (، )جغرافيػػة الصػػحة بػػالوطف الصػػحية فػػي الوحػػدتيف التعميميتػػيف ) جغرافيػػة تصػػميـ
تالميػذ الصػفيف  لػدى الطبيػةتنميػة الػوعي بأبعػاد الجغرافيػا فػي العربي( وقيػاس فاعميتيمػا 

 .األوؿ والثاني اإلعدادي

  تجريػػب الوحػػدة المعػػدة مػػف التصػػور المقتػػرح  " جغرافيػػة الصػػحة فػػي قػػارات العػػاـ" وقيػػاس
 تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي. لدى الطبيةفاعميتيا في تنمية الوعي بأبعاد الجغرافيا 

   بمرحمػػػة الميسػػػانس لطػػػالب شػػػعبة الجغرافيػػػا  الطبيػػػةضػػػرورة تػػػدريس مقػػػرر الجغرافيػػػا
 لدى تالميذىـ. الطبيةالجغرافيا  تضميف أبعادوالدراسات االجتماعية لتوظيؼ خبراتيـ في 

  إجراء بحوث بينية بيف تخصصات منػاىج الدراسػات االجتماعيػة والجغرافيػا والعمػـو الطبيػة
 ي ىذه المجاالت.واالستفادة منيا ف  الطبيةوعمـو األوبئة وتوظيؼ الجغرافيا 

  والجغرافيػا موضػوعات جغرافيػة إجراء بحوث تكميمية لتضميف مناىج الدراسات االجتماعيػة
 .في جميع المراحؿ الدراسية صحية

 :الكّمٕ الرتبُِٕ للبشح
 مف خالؿ التالي:تنبع قيمة البحث وأىميتو التربوية 

  وخاصة  الطبيةيأتي البحث مسايرًا لالتجاىات المعاصرة التي تنادي بأىمية الجغرافيا
لـ عاـ احت العاالتي اجت :2بعدما ازدادت أىمية تدريس ىذ الفرع بعد جائحة كوفيد 

 ـ. 3131

 عند إجراء دراسات مما قد يفيد الباحثيف  طبيةيقدـ البحث قائمة بأبعاد الجغرافيا ال
 مشابية.
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 ىذا البحث يمكف أف تفيد المسئوليف القائميف عمى تخطيط وبناء وتطوير مناىج  نتائج
لدى  الطبيةالجغرافيا عف أبعاد الدراسات االجتماعية إلى أىمية تضميف موضوعات 

  تالميذ المرحمة اإلعدادية.

  ًبالمرحمة اإلعدادية في  مناىج الدراسات االجتماعيةلتطوير  يقدـ البحث تصورًا مقترحا
تماعية بالمرحمة مناىج الدراسات االجمصممي مما قد يفيد  ضوء أبعاد الجغرافيا الطبية،

 عند تطوير تمؾ المناىج. ومطورييا اإلعدادية

  جغرافية الصحة بقارات العالـ" مصممة مف التصور المقترح  تعميميةيقدـ البحث وحدة "
، وتفيد الطبيةد التالميذ في زيادة وعييـ بالجغرافيا لمصؼ الثالث اإلعدادي مما قد يفي

 القائميف عمى تصميـ مناىج الدراسات االجتماعية بتوظيفيا وتطبيقيا واالستفادة منيا .

  جغرافية الصحة بقارات العالـ" لمصؼ الثالث  التعميميةيقدـ البحث دليال لممعمـ لموحدة "
ي المرحمة اإلعدادية في استخدامو إذا ما تـ اإلعدادي مصممًا وجاىزًا مما قد يفيد معمم

  .المعدةاالستفادة مف الوحدة 

 البشُخ املكرتسٕ : 

 استكمااًل ليذا البحث ُيقترح إجراء البحوث التالية :
  الطبيػةفاعمية وحدة تكاممية بيف الدراسات االجتماعية والعمـو لتنميػة  المفػاىيـ الجغرافيػة 

 الوقائية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. الطبيةوالثقافة 

   لػدى تالميػذ المرحمػػة  صػحيةاللتنميػة الثقافػػة  الطبيػةفاعميػة برنػامج مقتػرح فػػى الجغرافيػا
 اإلعدادية.

  لػػدى  الطبيػػةفاعميػػة برنػػامج مقتػػرح فػػى الدراسػػات االجتماعيػػة  لتنميػػة المفػػاىيـ الجغرافيػػة
 تالميذ المرحمة االبتدائية.

  الطبيةدور مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في تحقيؽ أىداؼ الجغرافيا. 

  لػػدى  الطبيػػة والسػػموكيات البيئيػػةالمفػػاىيـ لتنميػػة  الطبيػػةلمجغرافيػػا فاعميػػة مػػنيج مقتػػرح
 .طالب المرحمة الثانوية

 الجغرافيػػاشػعبة لػػدى طػالب  الطبيػةميػة الػوعي بأبعػػاد الجغرافيػا نلتتػػدريبي  جفاعميػة برنػام 
 .بكمية التربية
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 رادع:امل

 أَاًل: مرادع البشح:

 المعرفية الرحمة باستخدام الطبية الجغرافيا في مقترح برنامج(. 7102. )شعبان السيد رضا اسماعيل،
 لدى الحياتية المهارات وبعض المستدامة التنمية بقضية الوعي لتنمية الويب عبر

 االجتماعية، لمدراسات التربوية الجمعية مجمة .التربية بكمية الجغرافيا شعبة طالب
10، 01-19. 

 العربية المجمة .الصحي واألمن التنمية في الطبية الجغرافيا دور(. 7112. )حمد فاطمة ، البيوك
 .88-24 ،(27)70 ،األمنية لمدراسات

الدورة  ،7141خطة التنمية المستدامة لعام  –(. تحويل عالمنا 7109الجمعية العامة لألمم المتحدة. )
 متاح عمى الرابط : السبعون.

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ar.pdf 
 لمناهج مقترح تصور(. 7107. )محمد زكي أسماء صالح، ؛الحميد عبد صبري الحميد عبد ،اهلل جاب

 بأبعاد والوعي التحصيل تنمية في وأثره اإلعدادية المرحمة في االجتماعية الدراسات
 الجمعية مجمة. اإلعدادي الثاني الصف تالميذ لدى الثقافية ةوالذاتي الفكري األمن

 .00-81 ،48 االجتماعية، لمدراسات التربوية

 عمى قائم االجتماعية الدراسات لمناهج مقترح تصور(. 7109. )عبدالهادي عبدالخالق عبداهلل جميل،
 والميل والتحصيل البصرى التفكير مهارات بعض تنمية فى وأثره الشكمية المنظمات

 .042-97 ،4 التربية، عالم. االبتدائية المرحمة تالميذ لدى المادة نحو

 .اضمطبعة جامعة بخت الر :  ، السودانالدويم الجغرافيا الطبية.(. 7104. )محمد الرحمن عبد الحسن،
ورقة  . الطبية الجغرافيا في العممي والنشر البحث أهمية  (. ، يناير7102. )محمد الرحمن عبد الحسن،

 المممكة ،خالد الممك جامعة العممي، لمنشر األول السعودي ممؤتمرعمل مقدمة ل
                            .السعودية العربية

 .صفاءلا راد: عمان .الطبية الجغرافيا(. 7111. )عمي حسين خمف ، الدليمي

المكتب  القاهرة: دار اتجاهات حديثة في الجغرافيا الطبية.(. 7109السبعاوي، محمد نور الدين. )
 العربي لممعارف.

 
 (. الجغرافي الطبية ماهيتها ونشأتها. متاح عمى الرابط:7171السبعاوي، محمد نور الدين. ) 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ar.pdf
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https://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/DiseasesDisordersTropicals/Me

dicalGeography.htm 

 وأثره اإلنساني المدخل ضوء في االجتماعية الدراسات مناهج تطوير .(7102. )المنعم عبد أمل السيد،
(. كمية دكتوراه)رسالة  اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى الوجدانية الجوانب تنمية في

 التربية، جامعة عين شمس.

محافظة االسكندرية دراسة  -(. الطب التقميدي في منطقة برج العرب7171السيد، شيماء أحمد محمد. )
-442(، 0)8مجمة اآلداب والعموم اإلنسانية بجامعة المنيا، في الجغرافيا الطبية. 

219. 
 اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات لمنهج مقترح تصور(. 7102. )أحمد الحميد عبد أحمد سيد، 

 المشكالت حل مهارات وتنمية بها الوعي لتنمية الممحة العالمية القضايا ضوء في
 (. كمية التربية، جامعة عين شمس.دكتوراه)رسالة القرار واتخاذ

 من الثانية بالحمقة االجتماعية الدراسات مناهج تطوير (.7112. )محمد اهلل عبد سيد الرحيم، عبد
 القضايا بعض الوعي تنمية في وأثره العولمة تحديات ضوء في األساسي التعميم

 (. كمية التربية، جامعة عين شمس.دكتوراه)رسالة  المعاصرة

 المدخل عمى قائم االجتماعية الدراسات لمنهج مقترح تصور( .7108. )سيد محمد دعاء الرحيم، عبد
 العربية المجمة . االبتدائي السادس الصم التالميذ لدى التحصيل لتنمية البصري
 .49-0 ،07 واإلنسانية، التربوية العموم وبحوث لدراسات

)رسالة دراسة في الجغرافيا الطبية -أمراض الكبد في صعيد مصر (.7107عبد الفتاح، زينب خميفة. )
 ماجستير(. كمية اآلداب ، جامعة المنيا.

 التعميم مرحمة في االجتماعية الدراسات مناهج تطوير. (7102. )زكي عاطف إيالرية الممك، عبد
(. كمية التربية، جامعة دكتوراه)رسالة الوطنية الوحدة متطمبات ضوء في األساسي

 عين شمس.

 مدينة في انتشاراً  األكثر السارية لألمراض الجغرافي التوزيع(. 7108)  .حماد رحيل خميل الفاخري،
 .بنغازي جامعة اآلداب، كمية .(ماجستيررسالة ) الطبية الجغرافيا في دراسة بنغازي

 وحدة تدريس في باإلقران التعميم إستراتيجية استخدام أثر(. 7108. )أحمد محمود محمد محمدين،
 تالميذ لدى الصحية والمفاهيم الصحي الوعي لتنمية الطبية الجغرافيا في مقترحة
-294 ،(7)08 الشيخ، كفر جامعة التربية كمية مجمة. اإلعدادي األول الصف
212. 

https://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/DiseasesDisordersTropicals/MedicalGeography.htm
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