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 ممخص الدراسة
مفاىيـ التربية السكانية الكاجب تضمنيا بكتب الجغرافيا لممرحمة  إلىالتعرؼ : الدراسةىدف 

 .األساسية العميا في فمسطيف، كمدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع ليا
 .الكصفي التحميمياتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج  منيج الدراسة:
 .كاالختبار المعرفي ،األدكات التالية: أداة تحميؿ المحتكلاستخدمت الباحثة  أدوات الدراسة:
( طالب كطالبة 350عينة طبقية عنقكدية عشكائية اشتممت عمى)اختارت الباحثة  عينة الدراسة:

ـ(. كما اشتممت العينة عمى محتكل كتب 2016 -2015مف مديرية خانيكنس لمعاـ الدراسي)
التاسع، العاشر( في  الثامف، السابع، السادس، األساسية العميا لمصفكؼ)الخامس،الجغرافيا لممرحمة 

 ـ(.2016 -2015فمسطيف لمعاـ الدراسي )
 أسئمة وتحققت من فرضين وكانت النتائج كالتالي: أربع عمى وقد أجابت الدراسة

 اسية العميا قائمة مفاىيـ التربية السكانية الكاجب تكافرىا في كتب الجغرافيا لممرحمة األس
المفاىيـ بنسب  ىذه، كقد تكزعت مجاالت ( مفيكمان مكزعيف عمى ثماني71احتكت عمى)

متفاكتة في كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا بأقؿ نسبة تكافر في الصؼ الخامس 
 كأكثر نسبة تكافر في الصؼ التاسع.

  بيف متكسط اكتساب طمبة الصؼ التاسع األساسي لمفاىيـ  ان إحصائيدالة تكجد فركؽ
%( لصالح متكسط طمبة 70التربية السكانية في كتاب الجغرافيا كالمتكسط االفتراضي )

 الصؼ التاسع األساسي.
  في اكتساب طمبة الصؼ التاسع األساسي لمفاىيـ التربية  ان فركؽ دالة احصائيتكجد

أنثى( لصالح الطمبة  فيا تعزل لمتغير الجنس)ذكر،السكانية المتضمنة في كتاب الجغرا
 .الذككر
  أىم التوصيات:

  االخذ بعيف االعتبار لدل الجيات المختصة بكضع المناىج الفمسطينية مجاالت مفاىيـ
لكي تككف متضمنة في كافة المراحؿ  ؛( مفيكمان 71التربية السكانية الثمانية المككنة مف)

 التعميمية المختمفة.
 ثراء المفاىيـ السكانية غير المكجكدة في مناىج الدراسة المختمفة كتكزيعيا بطريقة إ

مف الصؼ الخامس كحتى المرحمة الثانكية  ابتداءن تصاعدية عمى كافة الصفكؼ الدراسية 
 خذ بعيف االعتبار تناسب صعكبة المفاىيـ مع المستكل العقمي لمطمبة.مع األ

السكانية، كتب الجغرافيا، المرحمة األساسية العميا، الصؼ التاسع  : )مفاىيـ التربيةكممات مفتاحية
 األساسي(
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Abstract 

The objective of the study is to identify the concepts of population education to be 

included in the primary grades’ geography books in Palestine, and how the ninth-grade 

students acquire these concepts. 

Research methodology: The researcher used the descriptive analytical approach to 

conduct this study. 

Study Tools: The researcher used the following tools: a content analysis tool, and a 

cognitive test. 

The study sample: the researcher selected a stratified random cluster sample consisting 

of 350 male and female students from the Directorate of Khan Younis in the academic 

year ( 5105 - 5106 ). The sample also included the content of the preparatory grade 

geography books for the (fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth) grades in 

Palestine for the academic year ( 5105- 5106 ). 

The study answered four questions and verified two hypotheses. The most important 

findings of the study were as follows: 

 The list of population education concepts that must be available in geography 

books for preparatory grades contained (71) concepts distributed over eight 

fields with varying degrees in geography books for preparatory grades; the least 

availability was in the fifth grade and the highest availability was in the ninth 

grade. 

 There are statistically significant differences between the mean scores of the 

ninth grade students’ acquiring of basic concepts of population education in 

geography textbook.  The mean score (70%) was in favor of the average of the 

ninth-grade students. 

 There are statistically significant differences in the acquisition of the basic 

concepts of population education for the ninth grade students attributed to the 

variable gender (male, female) in favor of male students. 

The most important recommendations of the study: 

- The competent authorities for developing the Palestinian curriculum should take 

into consideration the eight areas of population education concepts consisting of 

(71) concept; in order to be included in all different grades of education. 

- Enrichment the non-existing population concepts in different curricula and 

distributing it in a progressive manner on all classes starting from fifth grade 

through the secondary school, taking into account the difficult concepts that 

should fit with the mental level of the students. 

Keywords: (concepts of population education, geography books, preparatory stage, 

the ninth primary grade) 



 ٍ 

 

 

 

 اإلىداء
 المبعكث رحمة لمعالميف إلى

 سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم 

مف أحمؿ اسمو بكؿ  إلىمف عممني العطاء بدكف انتظار،  إلىو اهلل بالييبة كالكقار، ممف كم إلى
 افتخار كالدم

 وليد القططي أمد اهلل بعمره الدكتور 

 مف جعؿ اهلل الجنة تحت أقداميا  إلى
 والدتي الحبيبة

 مف كاف سندان لطمكحي كعكنان لنجاحي  إلىالركح التي سكنت ركحي،  إلى
 زوجي الغالي

 بناتي أجمؿ ما في حياتي إلىأجمؿ ىدية كىبيا اهلل لي،  إلى

 منة وميار وغزل 

 مف شارككني حب أمي كأبي  إلى
 خوتي وأخواتيأ

 مف تعجز الكممات عف شكرىـ  إلىمف رعى لي أطفالي طكاؿ فترة دراستي،  إلى
 عائمة زوجي الكرام
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 وتقدير شكر
عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، نبينا كحبيبنا  الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ

 محمد كعمى آلة كصحبو أجمعيف.
الشكر قيد النعـ كليس أحؽ بالشكر مف اهلل تعالي، الذم لكال حكلو كلطفو ما كاف لي اف 

ُكْم َلئِن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدىَُّكْم ]اكتب حرفان كال أخط كممة، فسبحانو القائؿ في كتابو العزيز  َن َربُّ  ۖ  َوإِْذ َتَيذَّ

 [7إبراىيـ،] .[َلَشِديد   َعَذاِب  إِنَّ  َكَفْرُتمْ  َوَلئِن

لى أعضاء الييئة التدريسية لما بذلكه مف جيد  كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لجامعتي كا 
 .مخمص في سبيؿ اتاحة الفرصة لي لنيؿ درجة الماجستير

 /كمػػػػػػػػػػػا أتكجػػػػػػػػػػػو بالشػػػػػػػػػػػكر كالتقػػػػػػػػػػػدير كالعرفػػػػػػػػػػػاف لمشػػػػػػػػػػػرفي الفاضػػػػػػػػػػػؿ األسػػػػػػػػػػػتاذ الػػػػػػػػػػػدكتكر
ــد المعطــي رمضــان األغــا  كالػػذم لػػـ يبخػػؿ عمػػي بتقػػديـ  دراسػػة،شػػراؼ عمػػى ىػػذه اللتفضػػمو باإل عب

، فأسػػالو سػػة نحػػك الطريػػؽ الصػػحيحار دال إنجػػاز ىػػذهفػػي  كبيػػر دكرلػػو النصػػح كاإلرشػػاد كالػػذم كػػاف 
ـك يجعػؿ ىػذا العمػؿ فػي صػحائؼ أعمالػو يػـك القيامػة يػكأدعػك اهلل أف  ،تعالى أف يجزيو خير الجزاء
عضػكم لجنػة المناقشػة كػؿ  إلػىكالشػكر مكصػكؿ  تػى اهلل بقمػب سػميـ،أال ينفع ماؿ كال بنكف إال مف 

 :مف

 (داخمياً  حفظو اهلل)مناقشاً       المزين حسين  سميمان الدكتور/األستاذ 

 (خارجياً  حفظو اهلل)مناقشاً            العاصي عبد اليادي وائل الدكتور/

محكمػػيف لمػػا لمسػػادة الكمػػا أتقػػدـ بالشػػكر كالتقػػدير  ، يـ لمناقشػػة الرسػػالةفت لقبػػكللػػذيف تشػػر ا
، كمػا أتقػدـ بالشػكر كالتقػدير لمػدراء المػدارس الػذيف دراسػةقدمكه مف رأم كمشػكرة فػي تحكػيـ أدكات ال

 م الػػدك تقػػدـ بخػػالص الشػػكر مػػف أكمػػا خػػالؿ تطبيقػػي ليػػذه الدراسػػة، مػػدكا لػػي يػػد العػػكف كالمسػػاعدة 
مػف سػاىـ كسػاعدني  لكػؿكالشػكر  النػكر، دراسػةلمكقػكؼ بجػانبي لتػرل ىػذه ال وليد القططير/الػدكتك 

 في إتماـ ىذه الدراسة.

فيذا جيد بشرم يعتريو كؿ ما يعترم أم جيد  ،عكام أف الحمد هلل رب العالميفر دخآك 
ف   فمف نفسي كالشيطاف، كذلؾ سمة البشر. أخطاتآخر، فإف أصبت فمف اهلل تعالى، كا 

ْلُت ]   [88ىكد:] [َوإَِلْوِه ُأىِوُب َوَما َتْوفِوِقي إَِّلَّ بِاَّللَِّ َعَلْوِه َتَوكَّ

 ميا وليد القططي: الباحثة



 س 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  ن ىَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ُقوا َربَّ ا النَّاُس اتَّ َ ]َيا َأُّيُّ

ا َوىَِساءا  ُقوا ۖ  ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهََم ِرَجاَّلا َكثرِيا  الَِّذي اَّللََّ َواتَّ

وبا  َعَلْوُكمْ  َكانَ  اَّللََّ إِنَّ  ۖ   َواَْلَْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ 
 ا[َرقِ

 

 [1]النساء:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 ح 

 

 المحتويات قائمة
 

 أ  ....................................................................................... إقػػػػػػػػػػػػػػرار
 ب  ................................................................................. نتيجة الحكـ

 ج  .............................................................................. ممخص الدراسة
Abstract ...................................................................................  د 

 ق  ...................................................................................... اإلىداء
 ك  .................................................................................. شكر كتقدير

 ح  ............................................................................. قائمة المحتكيات
 ؾ  ............................................................................... قائمة الجداكؿ
 ؿ  ................................................................................ قائمة األشكاؿ
 ـ  ................................................................................ قائمة المالحؽ
 1 ................................................................. خمفية الدراسة :الفصل األول
 2 .................................................................................... المقدمة

 5 ................................................................... تيامشكمة الدراسة كتساؤال
 5 ............................................................................ الدراسة فركض

 5 ............................................................................. أىداؼ الدراسة
 6 .............................................................................. أىمية الدراسة

 6 ........................................................................... محددات الدراسة
 7 ........................................................................ مصطمحات الدراسة

 8 ................................................................. اإلطار النظري :الفصل الثاني
 9 ................................................................. عمم الجغرافيا: المحور األول

 9 .................................................................. الن: تعريؼ عمـ الجغرافياأك 
 11 ...................................................... : مكقع عمـ الجغرافيا بيف العمـكثانيان 
 12 ........................................................ ان: فمسفة عمـ الجغرافيا كطبيعتوثالث



 ط 

 

 14 ............................................................ رابعان: خصائص عمـ الجغرافيا
 15 ............................................................ خامسان: مجاالت عمـ الجغرافيا

 16 .......................................................... دسان: البنية المعرفية الجغرافيةسا
 17 ................................................................ سابعان: المدارس الجغرافية

 18 ................................................. تطكرات الحديثة في عمـ الجغرافياثامنان: ال
 18 ................................... تعمـ الجغرافيا في التعميـ العاـتاسعان: أىـ التحديات أماـ 

 19 ........................................................... عاشران: أىداؼ تدريس الجغرافيا
 23 .................................................................... المفاىيم: المحور الثاني

 23 ...................................................................... أكالن: تعريؼ المفيـك
 26 .................................................................... : عناصر المفيـكثانيان 
 26 ..................................................................... : سمات المفيـكثالثان 
 27 ......................................................................: أنكاع المفاىيـرابعان 

 28 ............................................................. خامسان: مبررات تعمـ المفاىيـ
 29 ........................................................ سان: أىمية كفكائد تعمـ المفاىيـساد

 31 ............................................................ سابعان: صعكبات تعمـ المفاىيـ
 31 ............................................ المؤثرة في تككيف كتعمـ المفاىيـثامنان: العكامؿ 

 33 ............................................................ تاسعان: مراحؿ تشكيؿ المفاىيـ
 35 ................................ المفاىيـ في الدراسات اإلجتماعيةعاشران: استراتيجيات تعمـ 

 37 ............................................................ التربية السكانية :المحور الثالث
 37 .............................................................. أكالن: تعريؼ التربية السكانية
 40 .............................................................. ثانيان: تطكر التربية السكانية

 42 .................................................... ضركرة التربية السكانية كأىميتياثالثان: 
 44 ............................................................. رابعان: أىداؼ التربية السكانية

 46 ...................................... بية السكانية في المنطقة العربيةخامسان: مشكالت التر 
 47 .......................................................... سادسان: مجاالت التربية السكانية
 50 ............................. مييا التربية السكانية في فمسطيفسابعان: المرتكزات التي تقكـ ع
 50 ............................. السكانية في المناىج الفمسطينية ثامنان: مسكغات إدخاؿ التربية

 51 .......................................... تربية السكانية في مناىج الدراسةتاسعان: إدخاؿ ال



 ي 

 

 52 ............................................................الدراسات السابقة :الفصل الثالث
 53 ............................................. راسات تناكلت المفاىيـ الجغرافياالمحكر األكؿ: د
 65 .............................................. دراسات تناكلت التربية السكانية المحكر الثاني:

 79 ....................................... تناكلت مفاىيـ التربية السكانية المحكر الثالث: دراسات
 91 ......................................................... عميؽ العاـ عمى الدراسات السابقةالت

 93 ............................................................. إجراءات الدراسة :الفصل الرابع
 94 ....................................................................... أكالن: منيج الدراسة

 94 ..................................................................... مجتمع الدراسةثانيان: 
 95 ....................................................................... : عينة الدراسةثالثان 
 96 ..................................................................... : أدكات الدراسةرابعان 

 110 .......................................................... :اإلحصائية خامسان: األساليب
 111 ................................................. الخامس: نتائج الدراسة وتفسيرىاالفصل 

 166 ............................................................................. التكصيات
 166 ....................................................................... مقترحات الدراسة

 167 ............................................................................ مراجع الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك 

 

 قائمة الجداول
 95 .................................................. ( محتكل كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا4.1)جدكؿ
 97 ............................................. ( التعديالت التي أجريت عمى قائمة المفاىيـ السكانية4.2)جدكؿ
 99 ................................................( معامالت االتفاؽ)الثبات( في التحميؿ عبر الزمف4.3)جدكؿ
 100 ............................................. ( معامالت االتفاؽ)الثبات( في التحميؿ عبر األفراد4.4)جدكؿ
 101 ............................................... ( جدكؿ مكاصفات اختبار مفاىيـ التربية السكانية4.5)جدكؿ
 104 .................................................................. ( معامالت الصعكبة كالتمييز4.6)جدكؿ
 106 ................( معامالت االرتباط لكؿ فقرة مف الفقرات مع الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو.4.7جدكؿ)
 107 ........................................ لو الكمية الدرجة مع االختبار أبعاد ارتباطات ( معامالت4.8جدكؿ)
 108 ............................................ ( نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االختبار4.9)جدكؿ
 109 .......................................... 20 ( يكضح قيمة مككنات قانكف ككدر ريتشاردسكف4.10)جدكؿ
 112 ................. ( مفاىيـ التربية السكانية الكاجب تضمنيا بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا5.1جدكؿ)
( نسب مفاىيـ مجاالت التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا إلى المفاىيـ الكاجب تضمنيا 5.2جدكؿ)

 115 ..........................................................................................لمصؼ الخامس
 116 ........... كالنسب المئكية لمفاىيـ التربية السكانية لمصؼ الخامس في كتاب الجغرافيا( التكرارات 5.3)جدكؿ
كتاب الجغرافيا إلى المفاىيـ الكاجب تضمنيا  ( نسب مفاىيـ مجاالت التربية السكانية المتضمنة في5.4جدكؿ)

 119 .......................................................................................... لمصؼ السادس
 120 ........... س في كتاب الجغرافيا( التكرارات كالنسب المئكية لمفاىيـ التربية السكانية لمصؼ الساد5.5جدكؿ)
( نسب مفاىيـ مجاالت التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا إلى المفاىيـ الكاجب تضمنيا 5.6)جدكؿ

 126 ........................................................................................... السابعلمصؼ 
 127 ............ ( التكرارات كالنسب المئكية لمفاىيـ التربية السكانية لمصؼ السابع في كتاب الجغرافيا5.7جدكؿ)
( نسب مفاىيـ مجاالت التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا إلى المفاىيـ الكاجب تضمنيا 5.8)جدكؿ

 132 ........................................................................................... لمصؼ الثامف
 133 ............. ( التكرارات كالنسب المئكية لمفاىيـ التربية السكانية لمصؼ الثامف في كتاب الجغرافيا5.9)جدكؿ
( نسب مفاىيـ مجاالت التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا إلى المفاىيـ الكاجب تضمنيا 5.10)جدكؿ

 141 ........................................................................................... لمصؼ التاسع
 142 ........... ( التكرارات كالنسب المئكية لمفاىيـ التربية السكانية لمصؼ التاسع في كتاب الجغرافيا5.11)جدكؿ
( نسب مفاىيـ  مجاالت التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا إلى المفاىيـ الكاجب تضمنيا 5.12جدكؿ)

 149 ........................................................................................... لمصؼ العاشر
 150 .......... ( التكرارات كالنسب المئكية لمفاىيـ التربية السكانية لمصؼ العاشر في كتاب الجغرافيا5.13)جدكؿ
 160 ...... ( لمفركؽ بيف متكسط درجات الطمبة كالمتكسط االفتراضي في االختبار.T( نتائج اختبار )5.14جدكؿ)
( لمفركؽ بيف متكسط درجات اكتساب طمبة الصؼ التاسع األساسي لمفاىيـ التربية T( نتائج اختبار )5.15)جدكؿ

 162 ................................... السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير الجنس)ذكر، أنثى(.



 ل 

 

 

 قائمة األشكال 
 119 ..... ( رسـ بياني يكضح ترتيب نسب تكرارات مجاالت مفاىيـ التربية السكانية في الصؼ الخامس5.1شكؿ)
 126 ......( رسـ بياني يكضح ترتيب نسب تكرارات مجاالت مفاىيـ التربية السكانية في الصؼ السادس5.2)شكؿ
 132 ....... ( رسـ بياني يكضح ترتيب نسب تكرارات مجاالت مفاىيـ التربية السكانية في الصؼ السابع5.3شكؿ)
 140 ....... ( رسـ بياني يكضح ترتيب نسب تكرارات مجاالت مفاىيـ التربية السكانية في الصؼ الثامف5.4)شكؿ
 148 ....... ( رسـ بياني يكضح ترتيب نسب تكرارات مجاالت مفاىيـ التربية السكانية في الصؼ التاسع5.5شكؿ)
 158 ...... ( رسـ بياني يكضح ترتيب نسب تكرارات مجاالت مفاىيـ التربية السكانية في الصؼ العاشر5.6شكؿ)
 159 ........ ( رسـ بياني يبيف مفاىيـ التربية السكانية المتضمنة بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا5.7شكؿ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 

 

 قائمة المالحق
  ......................................... ( قائمة بأسماء السادة المحكميف عمى أدكات الدراسة1ممحؽ رقـ)
جغرافيا  لممرحمة األساسية ( الصكرة األكلية لمفاىيـ التربية السكانية الكاجب تضمنيا بكتب ال2ممحؽ رقـ)

  .................................................................................................. العميا.
  ................................................... ( الصكرة النيائية لمفاىيـ التربية السكانية3ممحؽ رقـ)
  ............................................... أداة تحميؿ المحتكل لممرحمة األساسية العميا( 4)ممحؽ رقـ
  ........................................................ الصكرة األكلية لالختبار التحصيمي( 5ممحؽ رقـ)
  ....................................................... الصكرة النيائية لالختبار التحصيمي (6)ممحؽ رقـ
  ............................................................................. مرفؽ االجابة (7)ممحؽ رقـ
  ................................................... ( أسماء المدارس الذم طبؽ بيا االختبار8ممحؽ رقـ)
( كتاب تسييؿ ميمة مف الجامعة لمديرية التربية كالتعميـ التابعة لككالة الغكث الدكلية ككتاب 9ممحؽ رقـ)

  ................................................................................ المكافقة عمى نفس الكرقة
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 األولالفصل 
 خمفية الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 األولالفصل 
 خمفية الدراسة

 :المقدمة
يزداد الكعي العالمي بأىمية القضايا السكانية، كبرز ىذا الكعي بيذه األىمية مف خالؿ 
خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية التي أعدتيا الكثير مف دكؿ العالـ كقامت بتنفيذىا عمى 

مية االقتصادية أرض الكاقع، كالتي تستيدؼ إيجاد التناسؽ بيف العناصر السكانية كالتن
ذا كانت ىذه  كاالجتماعية، كتحقيؽ التكازف بيف معدالت النمك السكاني كالتنمية االقتصادية، كا 
الخطط ميمة لكؿ دكؿ العالـ فإنيا لمدكؿ النامية كخاصة لمكطف العربي الذم ننتمي إليو حيث تبرز 

سبب التزايد السريع في عدد ب ؛المشكمة السكانية مف خالؿ الفجكة الكبيرة بيف المكارد كالحاجات
ذا كنا نشارؾ تمؾ الدكؿ ىذه  السكاف بشكؿ ال يتناسب مع الزيادة البطيئة في المكارد االقتصادية. كا 

زؿ عف االحتالؿ كما نتج عنو مف ىجرة عالمشكمة فإف دراسة الكضع السكاني الفمسطيني ال تتـ بم
 .كتشريد

التنمكية ككنيا تستيدؼ اإلنساف بكصفو كتأتي التربية السكانية في صمب تمؾ الخطط 
تحتؿ التربية السكانية إطاران لمتكعية بالقضايا  كلذلؾ ،العنصر األساسي في التنمية كسيمة كىدفان 

السكانية المرتبطة أساسان بعممية التغير االجتماعي كالخطط التنمكية، فكثير ما ارتبطت التنمية 
بالتحكؿ الحضرم، كالتغير الحاصؿ في أكضاع بعض  بالسكاف كالتغيرات الديمغرافية المتعمقة

األساسية ككظائفيا كاألسرة كالنساء كالشباب، كال أحد ينكر دكر التربية  اإلجتماعيةالعناصر 
 لمسكاف كاالقتصادية اإلجتماعيةالسكانية كأىميتيا في بمكرة السياسة السكانية الممبية لالحتياجات 

 (.116  ص ـ،2010،كقطاكم )الزيادات

كتتجمى أىمية التربية السكانية في أنيا تمثؿ إحدل الحاجات األساسية لمفرد كاألسرة 
كالكطف كاألمة كالعالـ أجمع، فيي نافذة كاسعة تطؿ منيا عمى االتجاىات المعاصرة في مضامينيا 
ئ كأساليبيا، كما أنيا كسيمة لتطكير محتكل مختمؼ المكاد الدراسية بما تحممو مف مفاىيـ كمباد

يجابية لمعالجة القضايا السكانية كتحقيؽ التنمية الشاممة المستدامة، كتمكف إسكانية كاتجاىات 
التربية السكانية مف مكاجية المسائؿ السكانية العامة كالقادمة، كاتخاذ القرارات الصائبة حكليا 

خضاعو لمبحث كالدراسة  (64ـ،ص 2011)الكبيسي، لككنيا أداة لعقمنة الكاقع السكاني كا 

كتنبع أىمية التربية السكانية مف األىداؼ المرجكة مف كراء دراستيا كالتي يمكف إيجازىا 
بتمكيف المتعمميف مف اكتساب المعارؼ كالميارات كالمكاقؼ كالقيـ الضركرية مف أجؿ فيـ الكضع 
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مميف السكاني السائد كتقكيمو كتعرؼ القكل المتحركة التي ككنتو، كأثره في مصمحة ىؤالء المتع
الشخصية، كمصمحة أسرىـ، كمجتمعاتيـ المحمية، كمجتمعيـ القكمي كأمتيـ كعالميـ حاضران 

كاتخاذ القرارات الكاعية كالمدركسة في ضكء الفيـ كالتقدير الحاصميف، كاالستجابة  ،كمستقبالن 
 (18_17 ـ،ص ص1997جامعة القدس المفتكحة، )لألكضاع كالقضايا السكانية عمى نحك كاع كمدركس.

دت بيا لجنة السكاف في السكيد جاءت أكؿ دعكة لمتربية السكانية تمؾ التي نا كقد
، 19-1937 43ت المتحدة األمريكية ما بيف عامي، كظير اىتماـ مماثؿ في الكاليا(ـ(1935عاـ

كفي الستينات جرت أنشطة إعالمية في إطار البرامج الحككمية كغير الحككمية لتنظيـ األسرة في 
البمداف، كأسيمت منظمة اليكنسكك في ىذا المجاؿ في أكاخر الستينات، ككضعت تعريفان عدد مف 

يركز عمى الخصائص النكعية كالكمية لمسكاف كتحديد مسؤكلية الفرد ـ( 1974)لمتربية السكانية عاـ
ية في تجاه تحسيف نكعية الحياة في بيئتو. أما في المنطقة العربية فقد بدأ االىتماـ بالتربية السكان

سائر األقطار العربية في الثمانينات كالتسعينات مف القرف  إلىثـ امتد  ـ((1977تكنس عاـ 
العشريف، كقد تـ كضع تعريؼ عربي لمتربية السكانية يركز عمى العالقات المتبادلة بيف النمك 

القدس )جامعة  .السكاني كالتطكر االجتماعي كاالقتصادم لتحسيف نكعية الحياة لمفرد كالمجتمع
 ( 17-13ص ص ،ـ1997المفتكحة،

 االىتماـ بتطكير يأتيكانسجامان مع ىذا التكجو العالمي كالعربي لالىتماـ بالتربية السكانية 
انطالقان مف دكرىا الرئيس المتعمؽ بدراسة العالقات البشرية كالطبيعية  اإلجتماعيةمناىج الدراسات 

كتنمية القيـ كاالنماط  اإلجتماعيةكدكرىا في فيـ المعمكمات كالمفاىيـ المشتقة مف مياديف العمـك 
مف أكثر  اإلجتماعيةإذ تعتبر الدراسات  السمككية المرغكبة التي تفيد الطمبة في حياتيـ اليكمية،

 .د صمة كارتباطان بكاقع المجتمع كمشكالتو كتحدياتوالمكا

مركز المناىج التابع لكزارة  صدارإكيتبمكر االىتماـ بالتربية السكانية في فمسطيف مف خالؿ 
الذم يعتبر  لممرحمة األساسية )الكتاب المرجعي في التربية السكانية في فمسطيف(التربية كالتعميـ 

لبنة أساسية في مشركع مشترؾ بيف كزارة التربية كالتعميـ في فمسطيف كصندكؽ األمـ المتحدة 
 .ـ،ص ج(2000)الدكيؾ كآخركف،نيكض بالتكعية السكانية لدل الشعب الفمسطينيلمسكاف  مف أجؿ ال

الكقكؼ عمى مستكل المعرفة بقضايا التربية  إلىكىناؾ عدد مف الدراسات التي ىدفت 
 (ـ1992( كالبدكام)ـ1992( كدراسة المدانات)ـ2007(، األحمدم)ـ2010السكانية كدراسة رزؽ)

ييا المؤسسات التعميمية مف تؤكد عأحد األىداؼ الرئيسية التي ينبغي أف أ التربكيكفكيرل  
 ىك التأكيد عمى المفيكـ. ،التعميميةفي تدريس مختمؼ المكاد الدراسية كالمستكيات 
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كلتعمـ المفاىيـ أىمية كبيرة عمى العممية التعميمية حيث أنيا تقمؿ مف تعقيد المكقؼ 
التعميمي كتسمح بالتنظيـ كالربط بيف مجمكعات الظكاىر كاألحداث، كتساعد عمى انتقاؿ أثر التعمـ، 

بط بيف الظكاىر كاألشياء كاألحداث، كتزيد مف كزيادة قدرة الطالب عمى التفسير كالفيـ كالتنبؤ، كتر 
قدرة التالميذ عمى استخداـ المعمكمات في مكقؼ حؿ المشكالت، كتساعد عمى التكجيو كالتخطيط 
كالتنبؤ ألنكاع مختمفة مف النشاط العقمي كتساعد التالميذ عمى فيـ كتفسير الظكاىر التي تثير 

 البحث عف معمكمات كخبرات اضافية. انتباىيـ في البيئة، كتساعد المتعمميف عمى
 (123-122ـ،ص ص 2000)حميدة كآخركف، 

إذ أف تعمميا يحقؽ  اإلجتماعيةكتعمـ المفاىيـ يعتبر مف األىداؼ الرئيسية لمناىج المكاد 
 أككىي بذلؾ تعد أدكات  ،فائدة كبيرة لممتعمـ فيي تساعد عمى التفسير كالتعريؼ كالتخطيط كالتنبكء

 (69ص  ـ،1979 .)المقاني،مفاتيح لمتعمـ

، كعبد الرحمف ـ(2014، كالفرا)ـ(2015كالمباف) الجبكرم :كقد تناكلت دراسات
التي ىي جزء مف مفاىيـ  جغرافياأىمية اكتساب المفاىيـ ال ـ(1999كالشعكاف) ،ـ(2010كرضكاف)
 كعمى فاعمية طرؽ كاستراتيجيات تدريسيا. اإلجتماعيةالدراسات 

ىي مفاىيـ  اإلجتماعيةككاف مف بيف المفاىيـ األساسية التي اىتمت بيا مناىج الدراسات 
مختمفة لمظكاىر التي تساعد األفراد كالجماعات عمى الكشؼ عف األسباب الالتربية السكانية 
تحديد عمى نكعية الحياة التي يعيشكنيا بالنسبة ألنفسيـ كأفراد كلمجتمعيـ كلمعالـ، ك  السكانية كأثارىا

طبيعة المشكالت ذات الصمة باتجاىات التغيرات السكانية كحجـ السكاف كتكزيعيـ كتركيبيـ العمرم 
الكسائؿ الممكنة كذات الفعالية التي يمكف أف  إلىكىجرتيـ الداخمية كالخارجية كذلؾ لالىتداء 

سكانية بيدؼ يتخذىا المجتمع ككؿ كأفراده كأعضاء فيو لمتأثير في ىذه الظكاىر كالتغيرات ال
 .(162ـ، ص 1982 )المقاني كرضكاف، تحسيف نكعية الحياة التي يعيشكنيا حاضران كمستقبالن 

نكفؿ كآخركف ( كدراسة ـ2009الطيطي كجرادات)كتشير كثير مف نتائج الدراسات كدراسة 
أىمية تضميف مفاىيـ التربية  إلى (ـ1997كدراسة عباينة) ـ(2005الزبيدم)( كدراسة ـ2006)

 .السكانية في الكتب كالمناىج الدراسية

إذ تعتبر ىذه المرحمة مرحمة تعميـ  ؛كاختيار الباحثة لممرحمة ألساسية العميا لـ يكف عبثيان 
 لمرحمة المراىقة التي منيا ينطمؽ الفرد كالمجتمعان ييد تمالمجتمع بكافة مستكياتو ك 
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لمعرفة مفاىيـ التربية السكانية الكاجب تضمنيا  ؛ىذه الدراسة إلجراءالحاجة  تبرز ىنامف 
إذ تعتبر ىذه الدراسة عمى حد عمـ  ،لممرحمة األساسية العميا كمدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع ليا

 الباحثة الدراسة الكحيدة في فمسطيف التي تناكلت مفاىيـ التربية السكانية.
 :وتساؤلتيا مشكمة الدراسة

 تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا؟ وما مدى  ياتضمنالواجب ما مفاىيم التربية السكانية 

 اكتساب طمبة الصف التاسع ليا؟

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس التساؤالت التالية:

 الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا؟ما مفاىيـ التربية السكانية الكاجب تضمنيا بكتب  .1

 ما مدل تكافر مفاىيـ التربية السكانية بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا؟ .2

بيف متكسط اكتساب مفاىيـ التربية السكانية كالمتكسط  إحصائيةىؿ يكجد فركؽ ذات داللة  .3
 %( لدل طمبة التاسع األساسي؟70)االفتراضي 

بيف الطالب كالطالبات في درجة اكتساب مفاىيـ  إحصائيةىؿ يكجد فركؽ ذات داللة  .4
 التربية السكانية؟

 :فروض الدراسة
بيف متكسط اكتساب مفاىيـ  (05.0)عند مستكل  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .1

لدل طمبة الصؼ التاسع %( 70التربية السكانية في كتاب الجغرافيا كالمتكسط االفتراضي )
 األساسي.

الصؼ  طمبةفي اكتساب  (05.0عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .2
التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير  التاسع األساسي لمفاىيـ

 أنثى(. ،الجنس)ذكر
 :أىداف الدراسة

 :تحقيق األىداف التالية إلىتيدف الدراسة 

مفاىيـ التربية السكانية الكاجب تضمنيا بكتب الجغرافيا لممرحمة ب قائمةالتكصؿ إلى  .1
 األساسية العميا.
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 مدل تكافر مفاىيـ التربية السكانية بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا. التعرؼ عمى .2

الفركؽ الدالة إحصائيان بيف متكسط اكتساب مفاىيـ التربية السكانية كالمتكسط  الكشؼ عف .3
 %( لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي.70)االفتراضي 

الفركؽ الدالة إحصائيان بيف الطالب كالطالبات في درجة اكتساب مفاىيـ التربية  الكشؼ عف .4
 السكانية.
 :أىمية الدراسة

 :قد تفيد الفئات التاليةأنيا تكمن أىمية الدراسة في 

كاضعك المنياج: كذلؾ عند صياغة كتطكير مناىج الجغرافيا ػك عند كضع خطط كبرامج  .1
 ضمني أكثرائية لمتعريؼ بالتربية السكانية كتضمنينيا في محتكل المناىج بشكؿ صريح ا

ية كتطكير تمؾ المناىج في ضكء ما تنادم بو الدراسات مف ضركرة أف يككف لمتربية السكان
 .مكاف في تمؾ المناىج

المشرفكف التربكيكف كمدراء المدارس: تكشؼ الدراسة عف مدل اكتساب الطمبة لمفاىيـ  .2
 .التربية السكانية كىذا قد يفيد في تقكيـ مدل نجاح عممية التعميـ

 .الجغرافيا كتب المفاىيـ السكانية الكاردة في تعميـ الطالبفي  تساعدىـالمعممكف:  .3

 ىذه الدراسة في تثبيت مفاىيـ التربية السكانية لدل الطمبة.الطمبة: تفيد  .4

تفيد نتائج الدراسة الحالية الباحثيف في إجراء دراسات مماثمة عمى مفاىيـ ككتب دراسية  .5
 أخرل كفي مراحؿ تعميمية أخرل.

 محددات الدراسة:
 حدكد الدراسة بالمحددات التالية:تنحصر 

التربية السكانية الكاجب تضمنيا بكتب الجغرافيا لممرحمة : يشمؿ دراسة مفاىيـ الحد الموضوعي
 األساسية العميا كمدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع ليا.

 .ـ2015/2016مف العاـ الدراسي  الدراسي تتحدد الدراسة زمنيان في الفصؿ :الزمانيالحد 

مف طمبة الصؼ التاسع مف  طبقية عنقكدية عشكائية تقتصر الدراسة عمى عينة: الحد المكاني
 الجنسيف في مديرية خانيكنس.
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 : الكاديميالحد 

  ف الصؼ الخامس كحتى الصؼ العاشر(لممرحمة األساسية العميا)ممحتكل كتب الجغرافيا. 

  إعداداالختبار التحصيمي المعرفي لمفاىيـ التربية السكانية كأداة تحميؿ المحتكل مف 
 الباحثة.

  كاديميان بالنتائج التي تـ التكصؿ ليا مف خالؿ االجابة عف األسئمة أكما تتحدد الدراسة
 كتقديـ التكصيات كالمقترحات. كمناقشتيا،كتفسير النتائج 

 :مصطمحات الدراسة
 :)تم تعريف المصطمحات إجرائيًا(

  مفاىيم التربية السكانية: .1

مركره بخبرات تعميمية خالؿ الصكر العقمية التي يككنيا الفرد تجاه التربية السكانية بعد 
 مراحؿ الدراسة في المرحمة األساسية العميا.

 كتب الجغرافيا: .2

ىي كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا المقررة مف قبؿ كزارة التعميـ العالي في فمسطيف 
 ـ.(2017-2016كيتـ تدريسيا لمعاـ الدراسي)

 المرحمة األساسية العميا:.3

ؼ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة كتمتػػػد مػػػف الصػػػ إلزاميػػػان كيكػػػكف التعمػػػيـ  ،مرحمػػػة التمكػػػيفكيطمػػؽ عمييػػػا 
 أعمػػػػػارىـ مػػػػػف سػػػػػف يتػػػػػراكحكتشػػػػػمؿ ىػػػػػذه المرحمػػػػػة طمبػػػػػة  ،الخػػػػػامس كحتػػػػػى نيايػػػػػة الصػػػػػؼ العاشػػػػػر

 سنة. (11-16) 
 الصف التاسع األساسي:.4

الذيف تشمؿ ىذه المرحمة الطمبة ك  ،ىي المرحمة األساسية التاسعة مف مراحؿ التعميـ العاـ
 الفمسطيني. التعميـحسب نظاـ  سنة (15-14أعمارىـ مف ) تتراكح

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

محاكر: يتطرؽ  ثالثضكع الدراسة، كذلؾ في يتضمف ىذا الفصؿ األطر النظرية المتعمقة بمك 
عمـ الجغرافيا، أما المحكر الثاني فيتناكؿ المفاىيـ، أما المحكر الثالث فيتناكؿ  إلى األكؿالمحكر 

 التربية السكانية.
 األولالمحور 

 اعمم الجغرافي 
كمكقع عمـ  ،تتناكؿ الباحثة في ىذا المحكر تعريؼ عمـ الجغرافيا المغكم كاالصطالحي

 ،جغرافياكطبيعة عمـ الجغرافيا كخصائصو كمجاالتو كالبنية المعرفية ال كفمسفةالجغرافيا بيف العمكـ 
عمـ الجغرافيا كأىـ تحديات تعمـ  يكالتطكرات الحديثة ف جغرافياكما تتطرؽ الباحثة ألىـ المدارس ال

 .الجغرافيا في التعميـ العاـ كأىداؼ تدريسو
 :اأوًل: تعريف عمم الجغرافي

 :المجغرافيالتعريف المغوي  -1

( تستمد أصميا مف Geographyالجغرافيا في المغة تعني عمـ كصؼ األرض فيي كممة )
( كتعني graphy( كتعني األرض ك)Geoالمغة اإلغريقية كالالتينية، كىي مككنة مف مقطعيف )

تشمؿ كصؼ الظكاىر الككنية كالفمكية  جغرافياالكصؼ، أم تعني كصؼ األرض، كالدراسات ال
 (6ـ،ص2005المختمفة. )محمكد،

كلقد اتفقت معظـ قكاميس المغة كمعاجميا عمى أف الجغرافيا ىي "العمـ المختص بدراسة 
لنكع ىذه الدراسة فقالت:" مف حيث المظاىر  سطح األرض" كأضافت بعض ىذه القكاميس تفصيالن 

نتاج كالشعكب"، كالعامؿ المشترؾ بيف كؿ ىذه التعريفات المعجمية الطبيعية كاألقساـ السياسية، كاإل
تقريبان كممة " المختص بدراسة األرض" كقد ذكر قامكس أكسفكرد " الجغرافيا ىي عمـ سطح األرض 

 ـ،ص ص1996،بمظاىره الطبيعية كالتقسيمات السياسية كالمناخ كاإلنتاج كالسكاف". )محمديف
26-27) 

( كتعني األرض كالثاني Geo) األكؿيكنانية مؤلفة مف مقطعيف لفظة  اككممة جغرافي
(graphy كتعني صكرة، كىكذا فالترجمة المفظية لكممة )ىي )صكرة األرض( كما يسمييا  جغرافيا

قديما كعمـ غايتو كصؼ  ابعض الباحثيف )كصؼ األرض( كفي إطار ىذه التسمية بدأت الجغرافي
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عالقة مباشرة بحياة األفراد كالجماعات. أما المعنى الحديث ما عمى األرض مف أماكف كمكاقع ذات 
كصؼ األرض معرفة ما عمى  إلىطى المفيكـ القديـ كأصبح يشمؿ إضافة فقد تخ العمـ الجغرافي

سطح األرض معرفة حقيقة كدراسة جميع ما يؤثر في مظاىر األرض كما يتأثر بيا، كايضاح تمؾ 
)الطبيعية كاالقتصادية كالبشرية(. )مخمؼ  جغرافياه العالقات الالقكانيف العامة التي تحدد مختمؼ ىذ

 (13،ص ـ2009، كربيع

 :االتعريف الصطالحي لمجغرافي -2

( بأنيا المكضكع الذم يصؼ سطح األرض مف حيث المالمح Mooreعرفيا مكر)
 (153 ـ،ص1977تكزيع ذلؾ كمو. )تكني، كالشعكب، كما يصؼ أيضان  كاإلنتاجالطبيعية كالمناخ 

العمـ الذم يدرس سطح األرض كغالفو الجكم مف حيث التبايف كالتكامؿ كالتشابو "ىي  اكالجغرافي
كتحميؿ العالقات المتبادلة بيف مختمؼ ظكاىر سطح األرض مف طبيعية كبشرية كمدل ارتباطيا 

 (14ـ،ص 2002. )الطيطي، "بمكطنيا

العمـ الذم تيتـ مكضكعاتو بدراسة "( ىك 1 ص،ـ1998كفي تعريؼ شمبي كآخركف )
الذم يعيش فيو اإلنساف، لذا تيتـ بعالقة اإلنساف ببيئتو كأساليب  المحيطاإلنساف كالبيئة ممثميف في 

 تدرس سطح األرض ككنو مسكنان  اتفاعمو معيا كآثار ىذا التفاعؿ، كما يمكف القكؿ إف الجغرافي
ىرات طبيعية كأثر ىذه الظاىرات في اإلنساف لإلنساف، أم أنيا تدرس األرض كما عمييا مف ظا

 ."كأثر اإلنساف فييا

العمـ الذم يختص بدراسة خصائص "( بأنيا 69-68ـ،ص ص 1988كعرفيا أبك حمك )
 ."المكاف كعالقتو باإلنساف كالحيكاف كالنبات

عمـ الككف بكؿ ما يميزه مف مظاىر طبيعية كبشرية "( بأنيا 5ص،ـ1986) حمدافكعرفيا 
دارية كسياسية كبحار كمحيطات  ."كاقتصادية كفمكية كا 

العمـ الذم يتناكؿ دراسة كتحميؿ العالقات "( بأنيا 13ـ،ص2009)كعرفيا مخمؼ كربيع 
اإلنساف كبيئتو الطبيعية كما ينتج عنيا مف تأثيرات في المجاالت السياسية المتبادلة بيف 

 ."كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
العمـ الذم تيتـ مكضكعاتو بدراسة اإلنساف كالبيئة "أنيا ( 21ص،ـ2006عباينة )كعرفيا 

ممثميف في التفاعؿ الحيكم الذم يعيش اإلنساف فيو، كييتـ بعالقة اإلنساف ببيئتو كأساليب تفاعمو 
العمـ الذم يدرس سطح األرض ككنو مسكنان لإلنساف، "نو أكيمكف القكؿ  ،معيما كآثار ىذا التفاعؿ
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مف ظاىرات طبيعية كأثر ىذه الظاىرات في اإلنساف كأثر اإلنساف  أنيا تدرس األرض كما عميياأم 
 ."فييا

( بأنيا العمـ الذم ييتـ بدراسة سطح األرض 29-28ـ،ص ص2007كعرفيا الدليمي )
مف حيث الشكؿ كالتككيف، كاإلنساف كنشاطاتو، كالتفاعؿ بيف اإلنساف كالبيئة، حيث يؤثر كيتأثر كؿ 

 يما باآلخر كنتائج تمؾ التفاعالت.من

ترل الباحثة أف عمـ الجغرافيا يتضمف كمف التعريفات المغكية كاالصطالحية السابقة 
 العناصر التالية:

 كصؼ األرض كسطحيا كغالفيا الجكم كفمكيا السماكم. أكعمـ يدرس صكرة  .1
الطبيعية لسطح عمـ يدرس سطح األرض بصفتو مسكنان لإلنساف يؤثر كيتأثر بالبيئة  .2

 األرض.
 عمـ يدرس خصائص المكاف كعالقتو باإلنساف كالحيكاف كالمكاف. .3
 البشرية كما بينيما مف عالقات تفاعمية. االطبيعية كالجغرافي اعمـ يدرس الجغرافي .4
 عمـ يدرس التفاعؿ بيف اإلنساف كالبيئة كنتائج ىذا التفاعؿ. .5
 بين العموم: ا: موقع عمم الجغرافيثانياً 

يرل الجغرافيكف أف عمـ الجغرافيا يقع كسطان بيف العمكـ الطبيعية كالعمكـ اإلنسانية إذ تنتمي 
العمكـ الطبيعية، بينما تنتمي مجاالت أخرل  إلىبعض مجاالت عمـ الجغرافيا كعمـ أشكاؿ األرض 

 أكادية االقتص أكالعمكـ اإلنسانية  إلىاإلقميمي كتحميؿ المكقع كغيرىا  التنمكممثؿ التخطيط 
 ، التطبيقية كاليندسة. كيمثؿ اإلحصاء كالرياضيات كالحاسكب قاسمان مشتركان بيف تمؾ العمـك
كيشترؾ عمـ الجغرافيا مثؿ غيره في استخداـ أساليب القياس اإلحصائية كالرياضية في تحميؿ 

 (12ـ،ص 1993. )جامعة القدس المفتكحة،جغرافياكتفسير الظكاىر كالعالقات ال

تضع قدمان في العمكـ الطبيعية كأخرل في العمكـ اإلنسانية، إنيا في مكقع بيني  افالجغرافي
، تمثؿ صمة الكصؿ بيف الظاىرات الطبيعية كالظاىرات البشرية كتدرس المختمفةبيف فركع العمـ 

العالقات القائمة بينيما، كمف ثـ فإف نتاج التفاعؿ كالتكامؿ كالترابط بيف ىذه الظاىرات المختمفة 
، أم ىذه التركيبة البيئية)الحضارية( التي تتألؼ مف جغرافيااخؿ إطار المكاف ىك مكضكع الد

 (25ـ،ص 2000مجمكعة مف الظاىرات المتكاممة المتالحمة. )خير،

بذلؾ تجمع بيف المجاليف: الطبيعي كالبشرم، أم أنو ال يمكف اعتبارىا عممان  فالجغرافيا
الطبيعية  اقسميف ىما: الجغرافي إلىسانيان كميان كلذلؾ يمكف تقسيميا عممان ان أكطبيعيان قائمان بذاتيا 
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 جغرافياالتي تدرس الظاىرات البيئية التي تحيط باإلنساف كالتكزيع المكاني لمظاىرات الطبيعية، كال
البشرية التي تدرس مظاىر الحياة اإلنسانية كمدل أثرىا في الظاىرات كمدل التأثر البشرم بيذه 

 (49 ـ،ص1996)سعادة، الظاىرات.

كترل الباحثة أف العمماء قد أجمعكا عمى كقكع عمـ الجغرافيا في مكقع كسط بيف العمـك 
حيث تنتمي بعض مكضكعاتو لمعمكـ الطبيعية كعمـ الفمؾ بينما ينتمي  ،الطبيعية كالعمكـ اإلنسانية

اإلنسانية كعمـ السكاف في حيف تتقاطع بعض مكضكعاتو بيف العمميف كعمـ  لمعمكـبعضيا اآلخر 
 البيئة كتفاعميا مع السكاف.

 :ا وطبيعتوعمم الجغرافيثالثًا: فمسفة 
ىمزة الكصؿ بيف الظكاىر الطبيعية كالبشرية كالعالقة القائمة بينيما حيث تعد  جغرافياتعد ال

التي تربط بيف اإلنساف كالبيئة منذ أقدـ العصكر كحتى كقتنا  اإلجتماعيةالعمكـ  إحدلالجغرافيا 
ذلؾ تعتبر مف العمكـ التكاممية التي تربط بيف العمكـ الطبيعية كاالجتماعية  إلىالحاضر، باإلضافة 

في رؤية  جغرافياحيث أف عمـ الجغرافيا ذك طبيعة كنظرة شمكلية ينفرد بيا الجغرافي في دراسة ال
عالقة اإلنساف بالبيئة بالنظرة التكاممية خاصة ألف كؿ منيما يؤثر في  إلىكينظر  الحقائؽ المتنكعة
 (45ـ،ص 1997،اآلخر. )شمبي

كيتسع مجاؿ عمـ الجغرافيا ليتصدل لمبحث في قشرة األرض بما تحكيو مف ظكاىر طبيعية 
دكره  كبشرية ليشمؿ البحث في المحيط الحيكم الذم يعيش فيو اإلنساف إذ ال يخفى عمى أحد

الكاضح كأثره الكبير في عالقة تفاعؿ اإلنساف ببيئتو الطبيعية كالبشرية كتأثيره المباشر كغير 
كالتي بدكرىا جزء مف  اإلجتماعيةالدراسات  أكالمباشر فيو كعميو، فالجغرافيا فرع مف فركع المكاد 

 (28ـ،ص 2002،التي تختار ألغراض تربكية. )الطيطي اإلجتماعيةالعمـك 

 تنطوي عمى نقطتين أساسيتين ىما: افطبيعة الجغرافي

  أنيا ذات نظر شمكلية ينفرد بيا الجغرافي في رؤية الحقائؽ كالعالقات مجتمعة في إطار
نما ىي خمية تنبض بقكانينيا  ،المكاف كلكف الشمكلية ال تعني تجميعان لعناصر متفرقة، كا 

تكاد تنفرد بيف العمـك  جغرافياسية، فالالخاصة التي تشكؿ طبيعتيا كطبيعة مككناتيا األسا
األخرل، مف حيث دراستيا لخميط مف الظكاىر المتنافرة التي تقكـ بتصنيفيا كالتكليؼ بينيا 

 لتستطيع أف تقدـ لنا صكرة كاضحة متكاممة عنيا. 

  العالقة بيف اإلنساف كالبيئة نظرة تكاممية  إلىأما النقطة الثانية فإنيا نظرة تكاممية تنظر
فالمككنات الحية كغير الحية تعمؿ مجتمعة ككحدة متكاممة كفقان لقكانيف طبيعية كأحيائية، 
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عمى اعتبار أف االثنيف طرفاف في ذلؾ الكؿ كالمتكامؿ، الذم يؤلؼ كحدة تخفي تحتيا 
 كثيران مف العناصر المتباينة المتشابكة.

ىي العمـ  ايمكف القكؿ أف الجغرافي –الشمكلية كالتكاممية  –يف النقطتيف عمى ىات كبناءن 
نسانية، في المكاف مف كجية نظر إنسانية، أم أنيا الذم يكحد بيف  الظاىرات المختمفة، طبيعية كا 

 جغرافياتحتكم عمى العنصريف: الطبيعي كالبشرم كااللتزاـ بيذيف العنصريف معان تأكيد ليكية ال
 (37-31ـ،ص ص 2000دىا. )خير،كمبرر لكجك 

 أكبشرية، كسكاء كاف المكضكع الجغرافي طبيعيان  أكطبيعية  ةجغرافيكسكاء كانت الظاىرة ال
ال  ةجغرافيفي المكاف كفي الزماف، بمعنى أف العناية ال ةجغرافيبشريان، فال بد أف تككف الدراسة ال

يمكف أف تتأتى دكف تحديد كاضح يحدد أبعاد المكاف كالزماف. كقؿ ال يصمح البحث الجغرافي أبدا 
التي تنجز بحثان  ةجغرافيإال في إطار كاضح يصنع أبعاده الزماف كالمكاف بؿ قؿ إف الدراسة ال

حساب الزماف حسابان بشريان ال ينبغي أف تتجرد مف تحديد المكاف تحديدان قاطعان ك  أكجغرافيان طبيعيان 
صحيحان. كتحديد المكاف القاطع، يككف عمى صعيد مساحة مف األرض كحساب الزماف يككف عمى 
أساس مركر الكقت. كتحديد المكاف كحساب الزماف ىما معان المذاف يصطنعاف الحبكة التي ينبغي 

د حساب الزماف الجغرافي كيجسد تحديد المكاف حبكة الكجكد في المكاف، كيجس أف تحتكم البحث
 أكنفتقد أكاصر الصمة  ةجغرافيكمتغيراتو مع مركر الزماف كمع انعداـ الحبكة ال الكجكدحبكة 

 العالقات الحميمة بيف:

 المكضكع الجغرافي، في الكضع المناسب عمى صعيد  أكالمعينة  ةجغرافيالظاىرة ال
 األرض.

  األرض كمسرح الحياة كىك يشيد حركة الحياة اإلنسانية كفعؿ المتغيرات التي تتكالى مع
 (74-73ـ،ص ص1987حركة الزماف. )الشامي، 

كعمـ تعتبر ىمزة الكصؿ بيف الطبيعة كاإلنساف مف  اأف الجغرافيترل الباحثة كالخالصة 
 -تأثر كتأثير–عالقات تفاعمية  خالؿ دراسة الظكاىر الطبيعية كالظكاىر البشرية كما بينيما مف

رؤية الحقائؽ كالعالقات مجتمعة في إطار المكاف( كنظرة )كىي كعمـ ذات نظرة شمكلية
ف الدراسة ال تككف  ةجغرافيتكاممية)المككنات الحية كغير الحية تعمؿ ككحدة مجتمعة كمتكاممة( كا 

القاطع يككف عمى  د المكاففي إطار مكاني كزماني بتحديد أبعاد كؿ مف المكاف كالزماف كتحدي
المذاف يصنعاف معان  ،، كحساب الزماف الدقيؽ يككف عمى أساس مركر الكقتمساحة مف األرض

 الحبكة التي تحكل البحث الجغرافي.
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 :ارابعًا: خصائص عمم الجغرافي
 ( أن خصائص عمم الجغرافيا ىي:81ص،م2004يرى عبد اهلل )

 كالتفسير كالتعميؿ.عمـ تحميمي قائـ عمى الكصؼ كالتحميؿ  .1

 عمـ قائـ عمى العالقات المكانية التي تربط بيف اإلنساف كالبيئة كالتأثير المتبادؿ بينيما. .2

 عمـ تكاممي بيف العمـك المختمفة الطبيعية كاإلنسانية كالتطبيقية عمى حد سكاء. .3

 عمـ مرتبط بسطح األرض. .4

 عمـ شامؿ متكامؿ متسمسؿ يتميز بالتغير كالتطكر. .5
 باآلتي: ا( القواعد والسمات األساسية لعمم الجغرافي8-7ص ص ،م2005محمود )ويحدد 

 عمـ تركيبي. االجغرافي .1

 تسعى لتحديد الظكاىر كتثبيت مكقعيا )المسح كالرسـ الكارتكجرافي(. جغرافياال .2

 ضد الحتمية. أكتسعى لدراسة العالقات بيف الظكاىر بدكف اتخاد مكقؼ مع  جغرافياال .3

 تيػػػػػػتـ أساسػػػػػػان بػػػػػػالظكاىر المرئيػػػػػػة )مككنػػػػػػات السػػػػػػطح( كالظػػػػػػكاىر غيػػػػػػر المرئيػػػػػػة  جغرافيػػػػػػاال .4
 .)عالقة اإلنساف بالمجاؿ(

 تعمـ في جميع مراحؿ التعميـ العاـ كعمـ تطبيقي. ياالجغراف .5

 (:29 ص،م2006التي حددىا عباينة ) جغرافياومن خصائص عمم ال

قميمية كحضارية كتاريخية. جغرافياأنيا  .1  طبيعية كبشرية كمكانية كا 

 تتمثؿ طرؽ البحث فييا بالكصؼ كالتحميؿ كالتفسير كالتكزيع الجغرافي. .2

 تبرز أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الظاىرة الكاحدة في أماكف العالـ المختمفة. .3

 ي.عف الثان األكؿطبيعي كاآلخر بشرم ال يمكف استغناء  األكؿتشتمؿ عمى شقيف  .4

 عمى المنيج الكمي في دراستيا. جغرافياتعتمد ال .5

ة كالتغيرات البشرية فيك أنيا عمـ متطكر كمتغير يكمان بعد يكـ فيك يتبع التطكرات العممي .6
 .عمـ مرف
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 (:27-26ص ص ،م 2007التي ذكرىا الدليمى) اومن صفات عمم الجغرافي

البحث المستخدمة فيو، فالذم الجغرافيا عمـ متداخؿ بكؿ عناصره كمادتو كطرؽ ككسائؿ  .1
 يجب أف يككف مممان بعمكـ أخرل طبيعية كبشرية كتطبيقية. جغرافيايختص بعمـ ال

تتميز الجغرافيا بقدرتيا عمى التحميؿ كتفسير العالقات المكانية التي تربط بيف اإلنساف  .2
 كالبيئة كالتأثير المتبادؿ بينيما.

 الطبيعية كالبشرية كالتطبيقية.الجغرافيا مركز التقاء العمكـ المختمفة:  .3

 يمكن إجمال خصائص عمم الجغرافيا بما يمي:ترى الباحثة أنو و 

 عمـ مرتبط بسطح األرض كمكضكعو الطبيعة كاإلنساف كما بينيما مف تفاعؿ. .1

 عمـ قائـ عمى العالقات المكانية التي ترتبط بالتأثير المتبادؿ بيف اإلنساف كالبيئة. .2

 بيف العمـك الطبيعية كالبشرية كالتطبيقية.عمـ ذك طبيعة تكاممية  .3

 عمـ ذك طبيعة شمكلية يدرس الحقائؽ كالعالقات في إطارم المكاف كالزماف. .4

 عمـ ذك منيج كمي يعتمد عمى الكصؼ كالتفسير كالتعميؿ كالتحميؿ كالتركيب. .5

 عمـ ديناميكي يتميز بالتكامؿ كالتسمسؿ كالتطكر المستمر. .6
 الجغرافيا:خامسًا: مجالت عمم 

 ( مجالت وتخصصات عمم الجغرافيا كاآلتي:32-30ص ص ،م 2007يقسم الدليمى)

الجغرافيا الطبيعية: الجيكمكرفكلكجيا، الجغرافيا المناخية، جغرافيا التربة، الجغرافيا الحيكية،  .1
الييدركلكجيا، المكارد الطبيعية، الجغرافيا الفمكية، جغرافيا البيئات، جغرافيا البحار 

 كالمحيطات، مصادر الطاقة، الككارث الطبيعية.

الجغرافيا البشرية: جغرافيا العمراف، الجغرافيا االقتصادية، الجغرافيا السياسية، الجغرافيا  .2
السكانية، الجغرافيا اإلقميمية، الجغرافيا الطبية، جغرافيا الخدمات، جغرافيا التنمية، الجغرافيا 

 طيط الحضرم كاإلقميمي.التطبيقية، جغرافيا السياحة، التخ

تكجد تخصصات مشتركة بيف االثنيف: تاريخ تطكر الفكر الجغرافي، خرائط التكزيعات  .3
الكمية كالنكعية الطكبكغرافية، مناىج البحث الجغرافي، االستشعار عف بعد، نظـ 

 ، نظاـ المكاقع العالمي، التمكث البيئي.جغرافياالمعمكمات ال
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 ( كما يمي:23-22م،ص ص 2006ويقسميا عبابنة )

الجغرافيا الطبيعية: كتختص بدراسة سطح األرض كخاصة مظاىرىا الطبيعية ككظائفيا  .1
 كتتضمف السيكؿ كاألكدية كالجباؿ كاألنيار كالطقس كالمناخ كالغطاء النباتي.

اإلقميـ لسطح األرض المتجانس كفؽ معيار محدد  أكاإلقميمية: دراسة المساحة  جغرافياال .2
 قديـ صكرة شاممة لممساحة.مثؿ المكقع كت

الحضارية)الثقافية(: دراسة العالقات المتداخمة بيف التطكر الثقافي كالبيئة  جغرافياال .3
 المحيطة.

المكقع(: دراسة المكقع المركزم لممدف كالعالقات المكانية  جغرافياالمكانية ) جغرافياال .4
 المتداخمة كحركة التجارة كالناس كاألفكار كالبيئة المكانية لممناطؽ العمرانية.

لإلقميـ منذ ظيكرىا ممتدة عبر الزمف أم  ةجغرافيالتاريخية: دراسة التغيرات ال جغرافياال .5
 .تقاسـ البحث الجغرافي كالتاريخي بعد الزمف

كترل الباحثة أف مجاالت عمـ الجغرافيا األساسية ىي الجغرافيا الطبيعية كالجغرافيا البشرية 
 أكفالجغرافيا الحضارية  ،مجتمعيف أكأما المجاالت األخرل فيي منبثقة منيما كؿ عمى حدا 

ذلؾ الثقافية مثال ىي تفاعؿ البيئة الطبيعية بالتطكر الثقافي لمسكاف الذيف يعيشكف عمييا، كك
 ... كىكذا.في إطار تاريخي زمني جغرافياالجغرافيا التاريخية ىي دراسة لمتغييرات ال

 :ةجغرافيسادسًا: البنية المعرفية ال
 أكأشخاص  أكتتككف الحقائؽ مف بيانات كمعمكمات عف أشياء  :ةجغرافيالحقائق ال .1

حكادث التي يعتقد بصحتيا كيمكف التحقؽ منيا عف طريؽ الحكاس، كتمثؿ  أكظاىرات 
 الحقائؽ المادة الخاـ التي يتـ الرجكع إلييا في تدريس الجغرافيا.

مجمكعة مف الرمكز كالظكاىر  إلىكىي تصكرات ذىنية مجردة تشير  :ةجغرافيالمفاىيم ال .2
 إلىاشتراكيا في صفات معينة فيتـ تصنيفيا  أكالتي يتـ تجميعيا معان نظران لتشابييا 

-26ـ،ص ص 2005)محمكدمفاىيـ مادية كمجردة، زمانية كمكانية، قديمة كحديثة. 
27.) 

: ىي عبارات كجمؿ كأحكاـ تطمؽ عمى مجمكعة مف الظكاىر ةجغرافيالتعميمات ال .3
ت كمبادئ المتشابية مثؿ التعميمات الكصفية كالسببية كالقيمية، كالتي تعبر عف نظريا

 كقكانيف.
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أكثر  أك: ىي جمؿ كعبارات تكضح عالقة بيف ظاىرتيف جغرافيتيف ةجغرافيالقوانين ال .4
 كيمكف مف خالليا التنبؤ بحدكث ظاىرة ما.

، كىػػي عبػػارة عػػف جغرافيػػا: تمثػػؿ أعمػػى درجػػات التجريػػد المعرفػػي فػػي الةجغرافيــالنظريــات ال .5
التعميمػػات كالمفػػاىيـ التػػي تكػػكف عالقػػات مػػع بعضػػيا الػػبعض، كىػػي مجمكعػػة مػػف األفكػػار 
 التػػػػػػػػي تكشػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف النظػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػذم تسػػػػػػػػير بمكجبػػػػػػػػو الظػػػػػػػػكاىر االقتصػػػػػػػػادية كالسياسػػػػػػػػية. 

 (86-83ـ،ص ص 2001)المعمكلي، 
حيث تبدأ  ،عمـ كترل الباحثة أف البنية المعرفية لمجغرافيا ىي نفسيا البنية المعرفية ألم

بالحقائؽ كتنتيي بالنظريات كىي قمة البنية المعرفية ألم عمـ كأعمى درجات التجريد المعرفي مركران 
 بالمفاىيـ كالتعميمات كالنظريات.

 :ةجغرافيسابعًا: المدارس ال
البيئة تتحكـ  أكترل ىذه المدرسة بأف األرض  المدرسة الحتمية والبيئية)الجيوقراطية(: .1

حد كبير في حياة اإلنساف كنشاطو كسمككو، كأف لألرض كالمناخ سمطانان كبيران عمى  إلى
ىي دراسة تأثيرات الظركؼ الطبيعية في السكاف كالنشاط البشرم.  جغرافيااإلنساف، كأف ال

 (26ـ،ص1996)محمديف، 
اإلنساف سيد : تؤمف ىذه المدرسة بأف مبدأ اإلمكانية والحتمالية أومدرسة التحكم البشري  .2

ما حكلو كأنو يممؾ إمكانيات التغيير في بيئتو متى يشاء، كاإلنساف عامؿ جغرافي إيجابي 
نما يختار مف بيف إمكانياتيا  ،يساىـ في تعديؿ سطح األرض كىك ليس عبد لمبيئة، كا 

كيشكؿ منيا كيفما يشاء بالقدر الذم يسمح بو مستكاه الحضارم ككفاءتو الجسمانية 
 كالعقمية.

: تيتـ بدرس التفاعؿ بيف الظركؼ البيئية كالبشرية، كالجغرافيا كفؽ ىذه لمدرسة اإلقميميةا .3
المدرسة كما عرفيا برستكف جيمس ىي دراسة الركابط كالعالقات بيف مختمؼ الظاىرات 
لكي تبرز شخصيات األقاليـ المعنية كاألمكنة عف طريؽ إظيار أكجو التشابو كاالختالؼ 

 (24-25ـ،ص ص2009ع، بينيا. )مخمؼ كربي
يمكف اعتبار الككف نظامان فكقيان ضخمان يسمى بالنظاـ الشمسي،  :ةجغرافيمدرسة النظم ال .4

نظـ فرعية ىي: النظاـ  مى النظاـ األرضي، يتككف مف أربعكاألرض كنظاـ متفرع منو يس
الجكم)الغازم(، كالنظاـ  الييدركلكجي)المائي(، كالنظاـ الصخرم)األرضي(، كالنظاـ 

مع بعضيا البعض لتككف نظامان رئيسان خاصان يطمؽ  الحيكم، تتفاعؿ ىذه النظـ األربع
في خصائصيا الجكية كالييدركلكجية  ةجغرافيعميو النظاـ اإلقميمي، حيث تتبايف األقاليـ ال
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كالصخرية كالحيكية كدرجة استثمار المكارد الطبيعية كالتقدـ الحضارم كغيرىا، كتتككف 
 (25-23ـ،ص ص 1993مف نظـ فرعية أخرل. )جامعة القدس المفتكحة، النظـ األربعة 

 إلىمتناقضة في النظر  تمثؿ رؤل مختمفة كأحيانان  ةجغرافيكترل الباحثة أف تمؾ المدارس ال
مبدأ  أك، فالمدرسة الحتمية كالبيئية تقؼ عمى النقيض مف مدرسة التحكـ البشرم جغرافياعمـ ال

اإلمكانية كاالحتمالية، بينما المدرسة اإلقميمية تقؼ كسطان بيف المدرستيف حيث تدرس التفاعؿ بيف 
المختمفة في  جغرافيافتيتـ بالتفاعؿ بيف النظـ ال ةجغرافياإلنساف كبيئتو الطبيعية، أما مدرسة النظـ ال

نظرة التكاممية لمختمؼ المدارس كالمخرج مف ىذا االختالؼ كالتناقض ىك ال .إطار النظاـ اإلقميمي
 لمخركج برؤية كمية لعمـ الجغرافيا. ةجغرافيال

 ثامنًا: التطورات الحديثة في عمم الجغرافيا:
نتيجة النتشار الحاسبات االليكتركنية كما أحدثتو مف تطكرات في العممية  التجاه الكمي: .1

الرياضية المعقدة، كيطمؽ عمى دراسة استخداـ األساليب الكمية في مجاؿ الدراسات 
 الكمية. جغرافيابال ةجغرافيال

: أصبحت الصكر الجكية إحدل الكسائؿ اليامة التي التصوير الجوي والستشعار عن بعد .2
المختمفة مف طبيعية كبشرية، كما أف نجاح كسائؿ  ةجغرافيعمييا الدراسات التعتمد 

خرائط الثركات المعدنية بصكرة سريعة كدقيقة مف  إعداداالستشعار عف بعد ساىـ في 
 خالؿ صكر األقمار الصناعية كغيرىا.

بح بحيث أص ةجغرافيبشكؿ كبير الفركع ال : لقد تشعبتاجغرافيتعدد الفروع المختمفة لم .3
الفكرية، كما  جغرافياالك  السياحة جغرافياالطاقة ك  جغرافياالصحية ك  جغرافيااآلف ما يعرؼ بال

 أكأصبحت تيتـ بالتفاصيؿ الدقيقة مثؿ دراسة مناخ مدينة معينة  ةجغرافيالدراسات ال أف
 (26-25ـ،ص ص 2009)مخمؼ كربيع،  دراسة استغالؿ األرض في مساحة محدكدة.

التطكرات الحديثة في عمـ الجغرافيا مستمرة كمتكاصمة كسريعة كال يمكف  كترل الباحثة اف
 درجة اإلشباع في عالـ متطكر باستمرار. إلىتصؿ  أكأف تقؼ عند حد معيف 

 تاسعًا: أىم التحديات أمام تعمم الجغرافيا في التعميم العام:
 ( ىذه التحديات باآلتي:47-45ـ،ص ص 2005حدد محمكد)

 التغير التكنكلكجي.التغير التكنكلكجي السريع المتكاصؿ، كضركرة أنسنة  .1

العالمية التي جعمت العالـ قرية صغيرة بفعؿ كسائؿ االتصاؿ الحديثة، كأىمية إدراؾ أكجو  .2
 ـ الطبيعية كالبشرية.التبايف كاالختالؼ بيف أقاليـ العال

 نيف كسنيف التغيير.استمرار التغير االقتصادم كالسكاني، كأىمية إدراؾ قكا .3



09 

 

ازدياد قدرة اإلنساف عمى تجاكز االعتماد عمى المكارد الطبيعية المباشرة عف طريؽ انتاج  .4
 المكاد البديمة كأىمية إبراز ىذه اآلفاؽ الجديدة كمدل تأثيرىا عمى المجتمعات.

 أكمزيد مف تجاكز اإلنساف لحدكد حكاسو الطبيعية ليتعامؿ مع عكالـ متناىية في الكبر  .5
 الصغر مما يتطمب االىتماـ بمفاىيـ البيئة كمجاؿ تحرؾ اإلنساف في ىذا الككف.

زيادة حدة بعض المشكالت العالمية مثؿ تمكث البيئة كنقص المياه كالطاقة كالغذاء، مما  .6
 يتطمب إبراز اآلفاؽ التي يمكف أف يستفيد منيا اإلنساف لمتغمب عمى ىذه المشكالت.

تالت الدكلية كتشابؾ العالقات الدكلية، مما يتطمب إعطاء االتجاه نحك مزيد مف التك .7
 مساحة ككزف أكبر في مناىجنا لمعرفة العصر كزيادة مساحة المعمكمات.

التحدم المعمكماتي نتيجة الزيادة المضاعفة في المعرفة، كضركرة انتقاء المعرفة المناسبة  .8
 كالمالءمة لخدمة قضايا كمشكالت التنمية.

التغيرات المناخية السمبية التي تؤثر سمبان عمى اإلنساف كالحياة البشرية التغير الككني ك .9
 كضركرة تربية سمككيات األفراد نحك البيئة.

تحدم اإلنتاج كضركرة إبراز أىـ مصادر الثركة المكجكدة في البيئة كاألرض الزراعية  .10
 كأىمية المحافظة عمييا.

الجغرافيا لتقكـ عمى الحكار كالنقاش الصراع األيديكلكجي كضركرة تغير طرؽ تعميـ  .11
 كتدريب المعمميف عمى النقد كالتحميؿ كالربط كاالستنتاج.

كترل الباحثة أف التحديات الخاصة التي تكاجينا في فمسطيف في ظؿ االحتالؿ كالحصار 
مف الفمسطينية بما فييا  البيئةالنشء أىمية ككيفية المحافظة عمى  فإنيا تعّمـفيي إضافة لما سبؽ 

 استنزافيا. أكمصادر الثركة المتنكعة كاستثمارىا كاالستفادة منيا دكف إىدارىا 
 :جغرافياعاشرًا: أىداف تدريس ال

 بما يمي: جغرافيا( أىداؼ تدريس ال31-29 ص ص،ـ2006حدد عباينة)
المتمثمة بالحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات كالنظريات  ةجغرافيالطمبة المعارؼ ال إكساب .1

 كالقكانيف.
المتمثمة في المحافظة عمى البيئة  جغرافياتنمية القيـ كاالتجاىات كالميكؿ المتعمقة بمبحث ال .2

 كالمكارد كترشيدىا.
تربية الطمبة في الحاضر كاالستعداد لممستقبؿ مع تصكر دقيؽ لمظركؼ العالمية  .3

 كالسياسية كاالقتصادية. اإلجتماعيةكالمشكالت 
 تنمية التفكير الجغرافي عف طريؽ المالحظة كالتعميؿ كاالستنباط كالمقارنة كالتحميؿ. .4
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 تنمية الحس الكطني كالقكمي كالعالمي كيتمثؿ ذلؾ في حب الكطف كاألمة كالدفاع عنيما. .5
 أخرل. إلىاعؿ مف بيئة تقدير الطمبة أىمية التفاعؿ بيف اإلنساف كبيئتو كاختالؼ ىذا التف .6
كالحركية كالعقمية  اإلجتماعيةاألساسية كالمتمثمة بالميارات  ةجغرافيتنمية الميارات ال .7

 كالدراسية.
 بما يمي: ا( أىداف تدريس الجغرافي49 ص،م2005)وحدد يحيي

بناء مفاىيـ القياس التي تميز بيف المستكيات المختمفة مف التعميـ كتنظيـ المعمكمات الكمية  .1
 كالنكعية عف األقاليـ مف أجؿ التحميؿ كالتعميـ كبناء الفرضيات عف المناطؽ.

 اقتراح البدائؿ المستقبمية لالستقرار البشرم عمى األرض مف خالؿ تنكع القيـ كأنظمة البيئة. .2
الشرح باستخداـ الخرائط مف حيث التعرؼ عمى تفسير النماذج البسيطة كالمركبة  .3

 عمى سطح الكرة األرضية بمختمؼ المقاييس. لمخصائص الطبيعية كالبشرية
تطكير المالحظة المباشرة في العمؿ الميداني كالحقمي مف أجؿ تسجيؿ كتنظيـ الظاىرات  .4

 المعقدة.
 تقديـ القرائف الطبيعية كالبشرية لفيـ العالقات المعقدة بيف أقاليـ سطح األرض. .5
 تغطية األحداث التي تحدث في العالـ. .6
 فات المتباعدة كحقيقة حجـ األقاليـ التي عف طريقيا تحؿ مشاكؿ العالـ.تأكيد حقيقة المسا .7

 ( ىذه األىداف باآلتي:22-7ص ص ،م1980وحدد إبراىيم)
أكبر قيمة كأثران  أخرلخاصة ككسيمة لبمكغ أىداؼ  ةجغرافيحصكؿ التالميذ عمى معمكمات  .1

 في تفكير التمميذ كفيمو كسمككو العاـ.
الذم يتمثؿ في تنمية قدرتو عمى المالحظة كالتعميؿ كاالستنباط تنمية التفكير الجغرافي  .2

دراؾ التفاعؿ بيف اإلنساف كالبيئة.  كا 
عف طريؽ فيـ ظكاىر الحياة  اإلجتماعيةالمساعدة عمى تنمية الركح القكمية كالحساسية  .3

 كاالقتصادية. اإلجتماعية
 إلىالمجتمع المحمي المساعدة عمى تنمية عقمية عالمية عف طريؽ التدرج مف البيئة ك  .4

 العالـ.
 تنمية صفات كاتجاىات إيجابية ليا أثرىا في حياة التالميذ. .5
 كاىا كال يستطيعك مساعدة التالميذ عمى تصكر ظكاىر العالـ المختمفة التي لـ يشاىد .6

 مشاىدتيا.
 .ةجغرافيسياـ في حؿ مشكمة قضاء كقت الفراغ عف طريؽ الرحالت العممية كاألنشطة الاإل .7
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حدد الكثير مف المتخصصيف القيمة التربكية لمجغرافيا في إثارتيا لقدرات الطالب عمى كلقد 
الكصؼ كالتفسير مف خالؿ المالحظة التي تنمي لدم الطالب قدرات البحث العممي كتثير فيو 
الرغبة في االسياـ في مجاؿ البحث العممي في المستقبؿ، كتنمية قدرة الطالب عمى التخيؿ كاإلدراؾ 

يستطيع أف يككف صكرة عقمية كمية لمعالـ عمى انو يجب أف تككف ىذه الصكرة أقرب ما يككف حتى 
مف خالؿ ما  جغرافيالمكاقع حتى يتجنب الطالب المبالغة في الرأم، كما يتضح القيمة التربكية لم

صدار األحكاـ بمكضكعية.  تكفره مف مادة عممية تنمي قدرة الطالب عمى التمييز كالتحميؿ كا 
 (.21ـ،ص2005حمكد،م)

مستكل مف القدرة عمى التفكير كرسـ خرائط كقراءتيا  إلىإيصاؿ التمميذ  إلىككذلؾ تيدؼ 
، كزيادة ربطو بالعالـ اإلسالمي كبالدكؿ اإلسالمية ككؿ كمعرفة ةجغرافيكقراءة الرسكـ كاألشكاؿ ال

 الشبو الدائمة، كيككف قادران كميـ الركابط المشتركة بيف أفراد األمة اإلسالمية، كمعرفة سبب مشا
عمى إدراؾ أثر تفاعؿ االنساف مع البيئة كمسؤكلياتو تجاه ىذه البيئة ككيفية الحفاظ عمييا، كينمي 

 (.9ـ،ص 1982)الجكىرم، ةجغرافيبعض المفاىيـ كالمصطمحات ال
 إلى جغرافياأىداؼ تدريس ال (18-15 ص ص،ـ2002كلقد قسـ صباح محمكد كآخركف )

 محاكر معرفية ككجدانية كميارية يمكف تمخيصيا باآلتي: ثالث
الطمبة المعمكمات )الحقائؽ، المفاىيـ،  إكسابيتضمف ىذا المجاؿ  في المجال المعرفي: .1

التي تساعد عمى فيـ  ةجغرافيالمبادئ، القكانيف( عف طريؽ: معرفة كفيـ المعمكمات ال
البيئة بمختمؼ مظاىرىا، كالتعرؼ عمى الككف كأجزاه كالنظريات التي تفسر تككينو، 
كالتعرؼ عمى الكككب الذم نعيش عميو كشكؿ األرض كأبعادىا كعالقتيا كالتعرؼ عمى 

 كالتأثير المتبادؿ بينيما كنتائجو، كالتعرؼ عمى مشكالت العالـالتفاعؿ بيف االنساف كبيئتو 
يجاد الحمكؿ ليا  دراؾ المعاصر ككيفية مكاجيتيا كا  ، كتنمية قدرات الطمبة عمى المالحظة كا 

 .العالقات كاالستنباط كالتفسير كالتقييـ كالمقارنة بالككاكب األخرل
الطمبة االتجاىات كالقيـ عف طريؽ:  إكسابيتضمف ىذا المجاؿ  في المجال الوجداني: .2

 ،و ككرمو كتنمية عكاطؼ المحبة كالشكر كالخشية هلل الحكيـترسيخ االيماف بقدرة اهلل كحكمت
كالشعكر بما في الككف مف اتقاف كابداع كامتاع الحس الفني، كترسيخ اليقيف بأف آيات اهلل 
في الككف تسير كفؽ قكانيف كأنظمة ربانية ينبغي التأمؿ فييا، كتأكيد الكالء لمكطف 

المسؤكؿ، كتقبؿ فكرة التغير كالتطكر، كتقدير كالتضحية مف أجمو كتنمية الحس االجتماعي 
أىمية التعاكف الدكلي كتحقيؽ الرخاء العالمي، كتنمية كعي الطمبة بكاقع األمة العربية 

 كالمشكالت كالتحديات التي تكاجييا.
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الطمبة الميارات عف طريؽ:  إكسابيتضمف ذلؾ   الميارات(:)في المجال النفسحركي .3
كساب الطمبة ميارات  استخداـ ميارات العركض البيانية، كالجداكؿ، الرسكـ البيانية كا 

كالقدرة ، تسجيؿ المالحظات كالممخصات، كالترتيب كالتمخيص كالتنظيـ كاالتصاؿ باألخريف
تخداـ ، كاسةجغرافي، كاستخداـ المصطمحات الةجغرافيعمى ربط المعاني بالمفردات ال

األطالس كالفيارس كالجداكؿ كاالحصائية، كتحديد مكاف المصادر األساسية لممعمكمات 
، كالتعميـ كالقدرة عمى استخداـ الخريطة كالكرات األرضية كفيـ التكزيعات ةجغرافيال

 المساحية كعالقتيا في البيانات الكمية.
في  جغرافياتدريس الأىداف  (32 م،ص2010) طار الفمسطيني فمقد حدد مصمحوفي اإل

 يمي: بماالمجتمع الفمسطيني 
فمسطيف كالبيئات كالخصائص الطبيعية كالبشرية لمظكاىر  جغرافيا إلىتعرؼ المتعمـ  .1

 في جميع المجاالت. ةجغرافيال
مجمكعة مف المعمكمات كالمفاىيـ كالنظريات كالقيـ كاالتجاىات كالميارات  إلىالتعرؼ  .2

 .يةجغرافكالحقائؽ ال
سياـ في فية كاالجتماعية كاالقتصادية كاإلمشكالت المجتمع الفمسطيني الثقا إلىالتعرؼ  .3

 حميا.
العامة أن أىداف تدريس  جغرافياوترى الباحثة من خالل اطالعيا عمى أىداف تدريس ال

 في المجتمع الفمسطيني ينبغي أن تتضمن األىداف التالية: جغرافياال
)الطبيعية كالبشرية( حكؿ فمسطيف التاريخية مف البحر  ةجغرافيالطمبة المعمكمات ال إكساب .1

 .ةجغرافيالنير، مف خالؿ تعمميـ لمحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف ال إلى
الطمبة االتجاىات كالقيـ التي ترسخ ارتباطيـ العاطفي كانتمائيـ الكطني لفمسطيف  إكساب .2

 عامة. اإلجتماعية دراساتمف خالؿ مناىج الجغرافيا كال
الطمبة الميارات النفسحركية التي تنمي قدراتيـ العقمية كأنماط تفكيرىـ كتنمي طرؽ  إكساب .3

 مختمفة. ةجغرافيالبحث العممي لدييـ مف خالؿ تعمميـ كتطبيقيـ لميارات 
تجاه مجتمعيـ الفمسطيني كبيئتيـ الطبيعية مف أجؿ  اإلجتماعيةتنمية حس المسؤكلية  .4

 ىمة في حؿ مشكالتيا.المحافظة عمييا كالمسا
تنمية الشعكر الكطني تجاه القضية الفمسطينية كدكرىـ في تحريرىا مف االحتالؿ الصييكني  .5

 كالتمسؾ بالحقكؽ الكطنية.
تنمية ركح التسامح كتقبؿ االخر كالمجتمع القائـ عمى التعددية كالعقمية المنفتحة مف خالؿ  .6

 إدراؾ التنكع الطبيعي كالبشرم في فمسطيف.
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 المحور الثاني
 المفاىيم 

تتناكؿ الباحثة في ىذا المحكر المفاىيـ مف حيث ماىيتيا كعناصرىا كسماتيا كأنكاعيا 
كمبررات تعمميا كأىمية تعمميا كصعكبات تعمـ المفيـك كالعكامؿ المؤثرة في تككيف كتعمـ المفاىيـ 

 تعمميا. كاستراتيجياتكمراحؿ تشكيؿ المفاىيـ 
 م:أوًل: تعريف المفيو 

 التعريف المغوي لممفيوم: -1

فكرة عامة  أكمعنى  إلىفي قامكس المعجـ الكسيط المفيكـ اسـ مفعكؿ مف فيـ كيشير 
 (704 ـ،ص1960كىك مجمكع الصفات كالخصائص المكضحة لمعنى كمي )المعجـ الكسيط، 

أف المفيـك ىك لفظ مشػتؽ مػف الفعػؿ الماضػي  إلىكتشير معظـ المعاجـ في المغة العربية  
تركيػب عمػى الجػر مثػؿ: التقػكل  إلػىفيـ كأنو يدؿ عمى كممة مفردة: مثؿ العدالة كالحرية كأنػو يشػير 

االنتماء الكطني، كىك إما أف يككف  أكأنو تركيب عمى اإلضافة مثؿ: الكالء اإلليي  أكفي اإلحساف 
 نػػػػػػػػػػػػى مثػػػػػػػػػػػػؿ: إنسػػػػػػػػػػػػانية ككرامػػػػػػػػػػػػة كتقػػػػػػػػػػػػكل. اسػػػػػػػػػػػػـ مع أكاسػػػػػػػػػػػػـ ذات مثػػػػػػػػػػػػؿ: إنسػػػػػػػػػػػػاف كمدرسػػػػػػػػػػػػة 

 (196 ـ،ص2004)الخكالدة، 

 .الفكػػػرة العامػػػة عػػػف الشػػػيء إلػػػىتشػػػير  concept كفػػػي قػػػامكس المػػػكرد بالمغػػػة اإلنجميزيػػػة
 (202 ـ،ص1995)البعميكي،

( أم الفكػرة  Aidea or principle( يعنػي conceptكفػي قػامكس جامعػة كػامبردج المفيػـك
 (Cambridge Learner's Dictionary,2003,p.173المبدأ. ) أك
 التعريف المنطقي لممفيوم: -2

 أكالخصائص الجكىرية التي تميػز األشػياء  أكالسمات  إلىالمفيكـ في عمـ المنطؽ: يشير 
 األسػػػػػػػماء عػػػػػػػف بعضػػػػػػػيا بعضػػػػػػػان، كترسػػػػػػػـ صػػػػػػػكرة ذىنيػػػػػػػة لمنطػػػػػػػكؽ الشػػػػػػػيء ذاتػػػػػػػو.  أكاألحػػػػػػػداث 
 (197 ـ،ص2004 )الخكالدة،

ىػػك تصػػكر لشػػيء فػػي العقػػؿ، فمعنػػى  أككمفيػػـك المفػػظ ىػػك المعنػػى الػػذم يكجػػد فػػي الػػذىف، 
مفيكمػو ىػك شػكؿ ىندسػي محػاط  أكمفكػر نػاطؽ، كمعنػى مثمػث  كػائف حػيمفيكمػو ىػك  أكاإلنساف 

 بثالثػػػػػة أضػػػػػالع. كالمناطقػػػػػة يسػػػػػمكف الصػػػػػفات نفسػػػػػيا مفيػػػػػـك المفػػػػػظ الػػػػػذم يبػػػػػيف ماىيتػػػػػو كمعنػػػػػاه. 
 (76-75 ـ،ص ص2000)فضؿ اهلل، 
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التي  أكالمعاني التي يفيميا اإلنساف مف المفظ  أكالصفات  أككمفيكـ المفظ ىك الصفة 
المعاني  أكيقرأه، فإذا قمنا )إنساف( فإف الصفات  أكيثيرىا المفظ في الذىف عندما يسمعو اإلنساف 

ذا قمنا)سيمفكنية( ، عاقؿ، متحرؾ، حي، التي يثيرىا المفظ في الذىف: كائف فإف الصفات ناطؽ. كا 
شكاؿ التأليؼ المكسيقي العالمي المتطكر تقـك أيثيرىا المفظ في الذىف: شكؿ مف  المعاني التي أك

 (.22-21 ـ،ص ص1987بعزفو فرقة مكسيقية كبيرة )ميراف كرياض،

 التعريف الصطالحي لممفيوم: -3

 بعض التعريفات االصطالحية لممفيـك كما كردت مف مصادرىا:

  محسكسان، كيدؿ عمى  أكتصكر عقمي سكاء كاف مجردان  أكفكرة  أكالمفيكـ عبارة عف كممة
رمز معيف  أكليو باسـ إنفس المفيكـ كالذم يمكف اإلشارة أكثر ل أككجكد صفة مشتركة 

 (.43 ـ،ص2013)المسعكدم،

  عمى األىداؼ الخاصة التي تـ تجميعيا معان  أكالرمكز  أكالمفيكـ مجمكعة مف األشياء
رمز معيف. فيك كممة  أكأساس مف الخصائص المشتركة كالتي يمكف الداللة عمييا باسـ 

يككف بحيث  ،األفكار المتقاربة أكمجمكعة مف الحقائؽ  إلىتعبير تجريدم مكجز يشير  أك
ف يتصكر مكضكع ما حتى لك لـ يكف لديو اتصاؿ مباشر أالفرد صكرة ذىنية تمكنو مف 

 (.33 ـ،ص2012القضية ذات العالقة )الصاحب كجاسـ، أكمع المكضكع 

  إلىالمفيكـ قاعدة معرفية تمكف الفرد مف تحديد صفة تصنيفية معينة كتشير بالتالي 
مجمكعة مف المظاىر كالصفات التي تشترؾ  إلىمجمكعة مف األمثمة كيشير المفيكـ أيضا 

 (.15-14 ـ،ص ص2011أكثر ترتبط بقاعدة معينة )العناني، أكفيما بينيا بخاصية 

  ذىني لمتصنيؼ الذم ينطكم تحت األمثمة الدالة عميو  أكالمفيكـ عبارة عف تصكر عقمي
ف المفيكـ ىك عممية عقمية تيدؼ أتركة كالمميزة ليذه األمثمة، أم عمى أساس السمات المش

 تصنيؼ األشياء ككضعيا في فئتيف: عناصر المفيـك المنتمية كعناصر الالمفيـك غير إلى
 (221 ـ،ص2010المنتمية )أبك زينة،

  المفيكـ تمثيؿ داخمي لفئػة معينػة مػف الخبػرات، كىػذا التمثيػؿ امػا اسػتجابات مباشػرة ألشػكاؿ
اسػػػػػػػػػتجابات لمخبػػػػػػػػرات األخػػػػػػػػػرل غيػػػػػػػػر المباشػػػػػػػػػرة )جامعػػػػػػػػة القػػػػػػػػػدس  أكالبيئػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػة 

 (.470 ـ،ص2006المفتكحة،
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  أكمجمكعة مف األشياء  إلىرمز يشير  أكالمفيكـ عبارة عف تجريد يعبر عنو بكممة 
ىي مجمكعة مف األنكاع التي تجمعيا  أكاألنكاع التي تتميز بسمات كخصائص مشتركة 

 (.282ـ،ص 2003فئات معينة )المقاني كالجمؿ،

  )الخميػة( المفيكـ عبارة عف الصكر العقمية التي يككنيا الفرد عف شيء ما، فإذا أخذنا مفيـك
الخمية في حد ذاتيا ليست مفيكمان بؿ ىي شيء حسي كلكف الصػكرة عمى سبيؿ المثاؿ فإف 

، فالصكرة الذىنية التي تتككف لدل  العقمية المككنة مف معرفة خصائص الخاليا ىي المفيـك
أم شػيء أخػر مػف المػدركات الحسػية ال تتكػكف إال مػف  أكالكرسػي  أكاألطفاؿ عػف السػيارة 

ليػػذا المػػدرؾ الحسػػي، فينػػاؾ صػػفات مشػػتركة  السػػمات المميػػزة أكخػػالؿ الصػػفات المشػػتركة 
 االختالفػػػػػػػػات بينيػػػػػػػػا أككمميػػػػػػػػزة بػػػػػػػػيف جميػػػػػػػػع السػػػػػػػػيارات بغػػػػػػػػض النظػػػػػػػػر عػػػػػػػػف أنكاعيػػػػػػػػا 

 (.39 ـ،ص2001)نشكاف، 

  المفيكـ صكرة ذىنية ألشياء ال حصر ليا تجمعيا سمات معينة مشتركة كيعبر عنيا بكممة
 (.189 ـ،ص1996أكثر مثؿ الخريطة كالديمكقراطية )جامعة القدس المفتكحة، أك

  حدث معيف تجمع  أكرمزان ليدؿ عمى ظاىرة  أكالمفيكـ تصكر عقمي مجرد يعطي اسمان
 (.139 ـ،ص1990عدة سمات )المقاني كأبك سنينة، أكبينيا سمة 

  األحػػداث الخاصػػة التػػي تػػـ تجميعيػػا معػػان عمػػى  أكالرمػػكز  أكالمفيػػـك مجمكعػػة مػػف األشػػياء
رمػػػز معػػػيف، كبعبػػػارة  أكأسػػػاس مػػػف الخصػػػائص المشػػػتركة التػػػي يمكػػػف الداللػػػة عمييػػػا باسػػػـ 

األفكػػار  أكمجمكعػة مػف الحقػائؽ  إلػػىتعبيػػر تجريػدم مػكجز يشػير  أكفػالمفيكـ كممػة  أخػرل
 المتقاربػػػػػػػػػػة، إنػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػكرة ذىنيػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػتطيع الفػػػػػػػػػػرد أف يتصػػػػػػػػػػكرىا عػػػػػػػػػػف مكضػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػا 

 (.315-314 ـ،ص ص1984)سعادة،
وبناًء عمى التعريفات السابقة لممفيوم ترى الباحثة أنو يمكن استخالص العناصر التالية 

 لتعريف المفيوم:

 تصكر عقمي. أكفكرة عامة  أكالمفيـك معنى كمي  .1

 مجردان كالعدالة كالتنمية. أك ،المفيكـ إما أف يككف محسكسان كالجبؿ كالبحر .2

. أكالمفيـك لو صفة مشتركة  .3  أكثر لنفس المفيـك

 أكثر تميزه عف غيره مف المفاىيـ. أكالمفيـك لو صفة مميزة  .4

 برمز معيف. أك)إنسانية( ى معن أكالمفيكـ يشار إليو باسـ ذات)إنساف(  .5
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 أكفكرة عامة  أككبناءن عمى العناصر السابقة تعرؼ الباحثة المفيكـ بأنو " معنى كمي 
مجردان، لو صفات مشتركة متشابية كصفات مميزة تفصمو عف  أكقد يككف محسكسان  تصكر عقمي،

 رمز معيف". أكالمفاىيـ األخرل، يشار إليو باسـ 
 ثانيًا: عناصر المفيوم:

. إلىاالسـ: ىك رمز يشير  .1  الفئة التي ينتمي إلييا المفيـك

، كأمثمة سمبية ال تنطبؽ عميو. إلىاألمثمة: كتنقسـ  .2  أمثمة إيجابية تنطبؽ عمى المفيـك

مجمكعة  أكالصفات التي تضع في فئة معينة  أكالخصائص المميزة: المظاىر العامة  .3
محددة، كلكؿ مفيكـ خصائص مميزة كمشتركة تتمثؿ عناصر تطابقت بيف المثيرات التي 

 المعنى المتكسط بينيا. أكليست تطابقان، عالقات جزئية بيف األشياء ك  أكيجمعيا المفيكـ، 

: تمثؿ التعريؼ  .4 ، كتصنؼ  أكقاعد المفيـك العبارة التي تبيف الخصائص األساسية لممفيـك
 خمس قكاعد أساسية ىي: إلى

 ثباتية: تطبيؽ صفة مميزة كاحدة عمى مفيكـ ما ليككف مثاالن عمى ذلؾ المفيكـ.القاعدة اإل 

 أكثر يجب اقترانيما عمى نحك  أككجكد صفتيف متالزمتيف  إلىقترانية: تشير القاعدة اإل
 متزامف مع المثير لمداللة عمى المفيكـ.

  غير المقترنة عمى  أكتطبيؽ صفات مميزة منفصمة  إلىقاعدة التضميف الالاقتراني: تشير
 المفاىيـ لتشكؿ أمثمة عمى المفاىيـ.

  كجكد تكافر صفة مميزة معينة إذا تكافرت صفة مميزة أخرل  إلىالقاعدة الشرطية: تشير
 لتحديد مثاؿ المفيكـ.

  بحيث إذا تكافرت أم  ،شرط تبادلي بيف صفتيف مميزتيف إلىقاعدة الشرط المزدكج: تشير
 (.43 ـ،ص2012منيما يجب تكفر األخرل حتمان )الصاحب كجاسـ،

 ثالثًا: سمات المفيوم:
مكقؼ كاحد، بؿ ينطبؽ عمى مجمكعة مف  أكال ينطبؽ المفيـك عمى شيء  التعميم: .1

بمداف  إلىالمكاقؼ، فمفيكـ )المقاكمة( ال ينحصر عمى المقاكمة في فمسطيف، بؿ يتعداه 
أخرل عربية كغير عربية، كيعني التعميـ أيضان أف يعمـ الطالب ما تعممو في المكاقؼ 

 السابقة عمى المكاقؼ الالحقة.
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: تمييز المفيكـ عف غيره مف المفاىيـ األخرل، مثؿ تمييز الجزيرة عف شبو الجزيرة، زالتميي .2
 كالبحر عف البحيرة.

نساف لمتعبير عف األفكار كالمعاني المختمفة مفيـك كسيمة رمزية يستعيف بيا اإلال الرمزية: .3
 (.329 ـ،ص2006الناس )خضر، إلىبيدؼ تكصيميا 

خصائص المفيكـ مف خالؿ سمات: التمييز  إلى (290ـ،ص1994كيشير إبراىيـ )
المكاقؼ كالتمييز بينيا، كالتعميـ باعتبار المفيكـ ينطبؽ عمى مجمكعة  أكباعتباره تصنيؼ األشياء 

مجمكعة مف الخصائص المجردة،  أكخاصية  إلىالمكاقؼ، كالرمزية باعتبارىا ترمز  أكمف األشياء 
 ظيـ الخبرات السابقة كيربط بينيا بطريقة جديدة. كيضيؼ إلييا االستدالؿ الذم يعني إعادة تن

 رابعًا: أنواع المفاىيم: 
باختالؼ األسس كالمعايير التي يتـ بناء  اإلجتماعيةتختمؼ أنكاع المفاىيـ في الدارسات 

عمييا تصنيؼ ىذه األنكاع، لذلؾ ستتناكؿ الباحثة أنكاع المفاىيـ مف عدة زكايا كفقان لممعايير الكاردة 
 مراجع المختمفة.في ال

 (44-43ص ص م،2013)تصنيف المسعودي -1
 .درجة التجريد: مفاىيـ حسية كالجبؿ كمفاىيـ مجردة كالكثافة السكانية 
  درجة التعقيد: مفاىيـ تعتمد عمى بعد كاحد كالتؿ يحتكم عمى بعد االرتفاع، كمفاىيـ تعتمد

 الحرارة كحجـ اليكاء كبخار الماء.عمى أبعاد متعددة كالرطكبة النسبية يحتكم عمى أبعاد 
  درجة التمايز كالتنكع: مفاىيـ ال تتصؼ بالتنكع كالجزيرة التي تأخذ شكالن كاحدان، كمفاىيـ

 نيران. أكخميجان  أكبحران  أكتتصؼ بالتنكع كالسطح المائي الذم قد يككف محيطان 
  إلىرة التي تشير صفتيف كالجزي أكدرجة تمركز األبعاد: مفاىيـ تركز عمى صفة كاحدة 

 األرض كاالحاطة بالماء، كمفاىيـ متعددة الصفات كاألبعاد كالسيارة.
 (40 ص،م2001تصنيف نشوان )-2

 .مفاىيـ بسيطة: مشتقة مف المدركات الحسية مثؿ: النبات، الخمية، االليكتركف 
  األرضية.مفاىيـ مركبة: مشتقة مف المفاىيـ البسيطة مثؿ: الكثافة، السرعة، الجاذبية 
  مفاىيـ تصنيفية: مشتقة مف خصائص تصنيفية مثؿ: الفقاريات كالالفقاريات، المخمكط

 كالمركب، الكائنات البحرية كالكائنات البرية.
 .مفاىيـ عمميات: مشتقة مف العمميات مثؿ: الترسيب كالتقطير كالتكاثر 
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 (198م،ص2004)تصنيف الخوالدة -3

 رؾ بالحكاس مثؿ: مدرسة، مسجد، زىرة، بحر.مفاىيـ مادية حسية: كىي التي تد 

  الرمكز مثؿ:  أكالعقمية كعبر عنيا بالكممات  لمفاىيـ مجردة معنكية: كىي التي تدرؾ بالقك
 الحرية، العدالة، المركءة، الديمكقراطية.

  مفاىيـ معرفية: كىي المفاىيـ التي ركبيا االنساف بمعرفتو في حياتو المعاشية مثؿ: النظاـ
 االجتماعي، الديف السماكم، النظاـ السياسي، النظاـ المغكم.

 (326 ص،م1984تصنيف سعادة )-4

  المفاىيـ المادية المحسكسة: تعبر عف أشياء مادية محسكسة مثؿ: البيئة كالرياح كاليضبة
الطبيعية ىي مف ىذا  جغرافياكحكض النير كاألثار كالسكاف، كنالحظ أف معظـ المفاىيـ ال

 النكع.

 لمفاىيـ المعنكية غير المحسكسة )المعرفة(: تعبر عف أشياء معنكية غير محسكسة معرفة ا
مثؿ: الحضارة كالثقافة كنظاـ الحكـ كالديمقراطية كالثكرة كالتطكر كاالستعمار كاالستقالؿ 
كالحرية، كسميت بالمعرفة ألنو ال يمكف تحديدىا عف طريؽ الحكاس بؿ ال بد مف تقديـ 

 يب المعنى لممتعمميف.تعريؼ ليا لتقر 

عديدة ألنكاع المفاىيـ ال سيما في الدراسات  أخرلىناؾ تصنيفات ترل الباحثة أف ك 
كلكنيا ال تخرج عف أحد التصنيفات السابقة التي تركز عمى تقسيـ المفاىيـ في  اإلجتماعية
نكعيف رئيسييف ىما: المفاىيـ المادية المحسكسة كالبحر كالجبؿ كالشجرة،  إلى اإلجتماعيةالدراسات 

ما منبثقة إثكرة. أما التصنيفات األخرل فيي كالمفاىيـ المعنكية المجردة كالتنمية كالديمقراطية كال
 ىامشية بالنسبة ليا. أكعنيا 

 خامسًا: مبررات تعمم المفاىيم:
الرغبػػة  إلػػىىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ كالمتغيػػرات التػػي دفعػػت العػػامميف فػػي ميػػداف التربيػػة 

فػػي تجميػػع المعمكمػػات كالحقػػائؽ فػػي كػػؿ عمػػـ، كلعػػؿ أكضػػح ىػػذه العكامػػؿ ىػػك االنفجػػار المتزايػػد فػػي 
، كعندئذ اقتضت ذلؾ إعادة تنظيـ المعػارؼ كالمعمكمػات فػي فئػات محػددة  بمعنػي  أكالمعرفة كالعمـك

بحيػػػث يبنػػػى عمػػػى  ،ر تبكيبيػػػا فػػػي مفػػػاىيـ أساسػػػية تمكػػػف العػػػامميف فػػػي أم عمػػػـ مػػػف اإللمػػػاـ بيػػػاأخػػػ
أساسػيا مفػػاىيـ دراسػػتيـ، كبيػػذا يسػػتطيعكف الػػتحكـ فيػػو كالتقػدـ بػػو عػػف طريػػؽ البحػػكث التػػي يقػػدمكف 
بيػػا، كالتػػي تػػرتبط بالمفػػاىيـ األساسػػية، كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ أصػػبح لكػػؿ عمػػـ ىيكمػػو، الػػذم يبػػدأ مػػف 
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مكعة كبيرة مف الحقائؽ كالمعارؼ، التي يمكف تصنيفيا كفقػان لمعكامػؿ المشػتركة بينيػا، لتضػـ كػؿ مج
 مجمكعػػة منيػػا مفيكمػػان كاحػػدان، كعػػف طريػػؽ إدراؾ العالقػػة بػػيف ىػػذه المفػػاىيـ تنشػػأ المبػػادئ كالقػػكانيف

 (.134 ـ،ص1997)شمبي، 

كاتجيت التربية في العصر الحديث نحك استخداـ المفاىيـ في بناء نمكذج تعممي حديث، 
الثكرة المعرفية في الكقت الحاضر التي  أككأحد الحمكؿ العصرية لمكاجية مشكمة االنفجار المعرفي 
ر فإف نمكذج المفاىيـ التعميمي يعتب أخرلبدأت تنتشر في كؿ مياديف المعرفة كالعمـ، كمف ناحية 

حالن أيضان لمشكمة استظيار الطالب لممعمكمات كحفظيا دكف التميز بيف المفاىيـ الجكىرية كما 
يدكر حكليا مف معاني كمعمكمات، كىذا يعني أف الفرد يتعمـ عف طريؽ المفاىيـ التي تنمك في 
أبعادىا كمما استخدميا في مكاقؼ تعميمية جديدة، فيي كالكسيط الرئيسي ألم نشاط عقمي، 

الرابطة بيف مدخالت كمخرجات السمكؾ الذم يقكـ بو االنساف كالذم يعبر عنو في عمـ النفس ك 
 (.286 ـ،ص1994بالمثير كاالستجابة )إبراىيـ،

ف االنفجار المعرفي في العصر الحديث ، كالرغبة أيمكف القكؿ ترل الباحثة انو كباختصار 
يمية جديدة تركز عمى الفيـ كالنقد كتنبذ الحفظ في تنظيـ المعرفة كالمعمكمات كالتكجو نحك فمسفة تعم

ىـ أمكاقؼ جديدة... كانت مف  إلىرات كالتمقيف، كالرغبة في تفعيؿ مبدأ تعميـ أثر التعمـ كنقؿ الخب
 .اإلجتماعيةمبررات استخداـ المفاىيـ في التعميـ ال سيما في الدراسات 

 سادسًا: أىمية وفوائد تعمم المفاىيم:
مػػف أف ننصػػؼ كنطمػػؽ اسػػمان عمػػى كػػؿ الن حػػد كبيػػر إذ بػػد إلػػىالمفػػاىيـ تعػػزز عمميػػة التفكيػػر 

حػػدث جديػػد نكاجيػػو بصػػكرة منفصػػمة، فإننػػا ببسػػاطة ندخمػػو ضػػمف مفيػػـك مكجػػكد، ككمثػػاؿ  أكشػػيء 
عمى ذلؾ افترض أف طفالن يشاىد كمبان كبيران مف طراز الراعي األلمػاني، رغػـ أف ىػذا الطفػؿ لػـ يكػف 

كالب صغار الحجـ، فإنو سيتعرؼ بسيكلة عمػى الحيػكاف الػذم ينػبح كلػو أربػع أرجػؿ لض إال قد تعر 
األحػػػداث ضػػػمف مجمكعػػػات  أككذيػػػؿ مػػػدركُا أنػػػو كمػػػب، كىكػػػذا تمكننػػػا المفػػػاىيـ مػػػف كضػػػع األشػػػياء 

 تشػػػػػػػػػترؾ فػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػكاص عامػػػػػػػػػة لالسػػػػػػػػػتجابة بالشػػػػػػػػػكؿ نفسػػػػػػػػػو لكػػػػػػػػػؿ مثػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا المفيػػػػػػػػػـك 
 (.517 ص ـ،2003/1996،ستيفف)

 ( أن أىمية دراسة المفاىيم تتمثل في التي:69 ص،م2001وترى الضبع)
 فيـ المفاىيـ يجعؿ المادة الدراسية أكثر شمكالن. .1
 عدـ نسياف التفصيالت عند تنظيميا في إطار ىيكمي. .2
 فيـ المفاىيـ ىك الطريؽ الرئيسي نحك زيادة فاعمية انتقاؿ أثر التدريب كالتعمـ. .3
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 المعرفة المتقدمة كالمعرفة البسيطة.تصنيؼ الفجكة بيف  .4
 مساعدة األجياؿ الصاعدة عمى مكاجية التطكر السريع كاالنفجار المعرفي. .5

وتعمميا وفق ما ورد في منشورات جامعة  اإلجتماعيةوأىمية المفاىيم في تعمم الدراسات 
 ( يمكن إجماليا باآلتي:157-156 م،ص ص1996القدس المفتوحة)

المتعمميف قيمة كمعنى، إذ أف تعمـ المفاىيـ يمكف المتعمميف مف فيـ  تجعؿ المفاىيـ لتعمـ .1
 المدلكالت التي ينطكم عمييا كؿ مفيكـ.

، كبدكنيا تنفصؿ اإلجتماعيةتشكؿ المفاىيـ حمقة أساسية في الُبنية المعرفية لمكاد الدراسات  .2
 حمقات ىذه البنية، فال غنى عف المفاىيـ في بناء المبادئ كالتعميمات.

الشرح  إلىتنظـ المفاىيـ التفكير كتعبر بكضكح عف األفكار بشكؿ محدد دكف الحاجة  .3
 كتكرار الكصؼ كالتمثيؿ فيي كسيمة لتنظيـ خبرات الطالب.

تختصر المفاىيـ حجـ المعرفة كاالرتقاء بيا، ألنيا تساعدنا عمى تنظيـ المدركات الحسية  .4
 كتقمؿ مف ضركرة إعادة التعمـ.

مى التعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر، فالطالب الذم يستكعب مفيكمان معينان تساعد المفاىيـ ع .5
 يستخدمو دائمان بالمعني نفسو في مستقبؿ حياتو.

تكفر المفاىيـ الكقت كالجيد في الحصكؿ عمى المعرفة التي تتراكـ بشكؿ ىائؿ في عالـ  .6
.  اليـك

ت بينيا كجعميا ذات معنى تفيد المفاىيـ في تنظيـ المعمكمات كتصنيفيا لتكضيح العالقا .7
 انيا تنتج المعرفة. إلىإضافة 

في  وفوائدىا ( أن أىمية استخدام المفاىيم59-56 ص ص،م2004ويرى بطرس)
 العممية التعميمية يتمثل فيما يمي:

غير منتمية  أكفئات منتمية  إلىتساعد في عممية التصنيؼ: تصنيؼ المثيرات مف حكلنا  .1
 لممفيـك ليسيؿ إدراكيا.

 فئات يسيؿ تحميميا كفيميا كتفسيرىا. إلىتساعد عمى الفيـ كالتفسير: تصنيؼ المثيرات  .2

تساعد عمى التنبؤ: يترتب عمى عمميات التصنيؼ كالفيـ كالتفسير التنبؤ بالسمكؾ المستقبمي  .3
 لمفرد.
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تساعد عمى االستدالؿ: المعمكمات المخزنة مف المعرفة السابقة تمكف الفرد مف االستدالؿ  .4
 معرفة جديدة. عمى

 تساعد عمى االتصاؿ: كجكد مفاىيـ مشتركة بيف األفراد تسيؿ عمييـ التكاصؿ بينيـ. .5

كمف استعراض أىمية كفكائد تعمـ كاستخداـ المفاىيـ في المناىج الدراسية عامة كالدراسات 
ير مف حد كب إلىخاصة يتضح لنا مدل أىمية المفاىيـ في تنمية كتعزيز عممية التفكير  اإلجتماعية

خالؿ التدرب عمى ميارات التفكير المختمفة كالتصنيؼ كالفيـ كالتفسير كالتنبؤ كاالستدالؿ كمف 
عطاء التعمـ معنى كقيمة كاختصار حجـ المعرفة  خالؿ دمج المفاىيـ في البنية المعرفية لممتعمـ كا 

فاىيـ في الدراسات عف استخداـ الم ىالتدريب كغيرىا. كبالتالي ال غن كاالرتقاء بيا كانتقاؿ أثر
 باعتبارىا عصب المنيج الدراسي كجكىره. اإلجتماعية

 سابعًا: صعوبات تعمم المفاىيم:
( 82-81 ص ص،ـ2008تشير نتائج الدراسات كاألبحاث التربكية في مثؿ دراسة زيتكف)

كجكد بعض الصعكبات في تعمـ المفاىيـ العممية كاكتسابيا، كذلؾ نظران لتفاكت المفاىيـ العممية  إلى
 تجريدىا. كمف بيف ىذه الصعكبات: أكمف حيث: أنكاعيا كبساطتيا كتعقيدىا 

 أكفيـ المتعمـ )الطالب( لممفاىيـ العممية المجردة  مدلطبيعة المفيكـ العممي، كيتمثؿ في  .1
 المفاىيـ ذات المثاؿ الكاحد. أكقدة المفاىيـ المع

 في الداللة المفظية لبعض المفاىيـ العممية.  أكالخمط في معني المفيـك  .2

 النقص في خمفية الطالب العممية )الثقافية(. .3

  .صعكبة تعمـ المفاىيـ العممية السابقة الالزمة لتعميـ المفاىيـ العممية .4

ناتجة بشكؿ أساسي مف طبيعتيا المجردة التي كترل الباحثة أف صعكبات تعمـ المفاىيـ  .5
مارسة مجيد عقمي كتدريب ذىني ك  إلىكالتي تحتاج  ،جغرافياتتميز بيا معظـ المفاىيـ ال

 لفيميا كاتقانيا. ؛تعميمية
 ثامنًا: العوامل المؤثرة في تكوين وتعمم المفاىيم:

  ،المفاىيـ ال تنشأ فجأة بكضكح تاـ كال تنتيي عند حد معيف، كلكنيا تنمك كتتطكر باستمرار
فكمما زادت خبرة الفرد عف المفيكـ بتعرفو عمى أمثمة إضافية تعرؼ عمى المزيد مف 
خصائص ذلؾ المفيكـ كالعالقات التي تربطو مع مفاىيـ أخرل، فتتغير نتيجة ذلؾ صكرة 

كتصبح أكثر كضكحان كدقة كتيذيبان كأكثر عمكمية كتجريدان إذ تسمح المفيكـ لدل الفرد، 
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، كبذلؾ يزداد التنظيـ المنطقي في عممية  لألمثمة جميعيا بالدخكؿ ضمف إطار المفيـك
اإلدراؾ مع نمك المفاىيـ لدل الفرد مما يجعمو قادران عمى تمييز أمثمة المفيـك بصكرة 

 (.31 ـ،ص2009حدسية )دعنا،

  لمبادئ عديدة ىي: أنيا ال تتطكر  اإلجتماعيةكتخضع عممية تطكر كتشكيؿ المفاىيـ
بمعدؿ كاحد، كأف بعضيا يتطكر عف طريؽ الخبرة المباشرة كأخرم عف طريؽ الخبرة 
المدرسية )غير المباشرة(، كأف تطكرىا لو عالقة بمستكم النضج، كأف الخبرات المنكعة 

الخبرات الميدانية المباشرة عكامؿ ميمة لتطكر المفاىيـ، كأف كالكسائؿ التعميمية المتعددة ك 
التالميذ يبحثكف عف معني المفاىيـ التي تحقؽ حاجاتيـ كاىتماماتيـ كأىدافيـ، كاف تطكر 

 (.321-322ـ،ص ص1984كقت طكيؿ كتطبيقات كاسعة )سعادة، إلىالمفاىيـ يحتاج 
 ومن العوامل المؤثرة في تعمم المفاىيم:

 ثر عددىا طرديان في نسبة تعمـ المفاىيـ.ؤ مة: يعدد األمث .1
أمثمة: كمما زاد عدد األمثمة كالالأمثمة عمى المفيكـ المستيدؼ كاف تعممو الاألمثمة كال .2

 أسيؿ.
الخبرات السابقة لممتعمـ: كمما كانت الخبرات السابقة لممتعمـ كاسعة كمتنكعة كانت عممية  .3

 تعمـ المفاىيـ أسيؿ.
كانت المفاىيـ معقدة كصعبة في دالالتيا كمما زادت صعكبة تعمميا  نكع المفاىيـ: كمما .4

 (.55-56ـ،ص ص2012كالعكس صحيح بالنسبة لممفاىيـ البسيطة )الصاحب كجاسـ،
 (:46-44 ص ص،م2008ومن العوامل المؤثرة األخرى في تعمم المفاىيم كما حددىا بطرس)

أكدت نتائج بعض  المتعمقة بالمفيوم(:األمثمة )ذات العالقة بالمفيوم(، الالأمثمة )غير  .1
الدراسات عمى أف التعمـ بالشكاىد اإليجابية، ىك أسيؿ مف التعمـ بالشكاىد السمبية فعالن كقد 

استخداـ الشكاىد اإليجابية، ألنيـ يكاجيكف في حياتيـ  إلىنزعة األفراد  إلىيعكد ذلؾ 
تزكدىـ بيا ىذه الشكاىد، ىي  الشكاىد اإليجابية عمى نحك كاقعي، كألف المعمكمات التي

أكثر كفرة مف المعمكمات التي تزكدىـ بيا الشكاىد السمبية، لذلؾ يجب إغناء الكضع 
، بشكاىد إيجابية لكي يبدك التعمـ أكثر سيكلة كفاعمية.  التعميمي، في مياـ تعمـ المفيـك

صفات عالقية ينطكم المفيكـ، كما مر معنا سابقان، عمى  الصفات العالقية والالعالقية: .2
الصفات العالقية، كأف  إلىكصفات ال عالقية، كيجب عمى المتعمـ أف يكجو انتباىو 
نو كمما ازدادت الصفات أ إلىيتجاىؿ الصفات الالعالقية، كتشير نتائج بعض الدراسات 

تجعؿ اكتشاؼ  ألف كفرة ىذه الصفات ؛الالعالقية كتباينت كاف تعمـ المفيكـ أكثر صعكبة
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قية كتمييزىا أمران ليس سيالن بالنسبة لممتعمـ ككمما ازدادت الصفات العالقية، الصفات العال
 كما تعمـ المفيـك أسرع كأسيؿ.

تميز بعض الصفات العالقية  أكيؤثر كضكح  التجريدية: -تميز المفيوم وطبيعتو المادية .3
تعمـ الصفات المتميزة، كالمكف  إلىعمكمان  ينتزعكففي سيكلة تعمـ المفيكـ جزئيان، فاألفراد 

الحجـ الكبير عمى نحك أسيؿ مف تعمـ الصفات األقؿ تميزان كما أف تعمـ  أكالصارخ، 
 المفاىيـ المادية أسيؿ مف تعمـ المفاىيـ المجردة.

المعمكمات التي يتمقاىا المتعمـ بعد  إلىتشير التغذية الراجعة عمكمان،  التغذية الراجعة: .4
نو مف معرفة مدل صحة استجابتو لمميمة التعميمية، فقد أشارت دراسات األداء كالتي تمك

 أثر ىذه المعمكمات في تسييؿ تعمـ المفيكـ. إلىعديدة 
، يمكف أف تترابط فيما بينيا بعالقات  القواعد المفيومية: .5 إف الصفات العالقية لممفيـك

الدالئؿ بأف ليذه  معينة، فتتشكؿ عددان مف القكاعد المفيكمية المتنكعة: كتكحي بعض
 القكاعد أثران في تحديد سيكلة تعمـ المفيكـ.

وخالصة األمر ترى الباحثة أنو يمكن تقسيم العوامل المؤثرة في تكوين وتعمم المفاىيم 
 أقسام ىي: ثثال إلى

كنكع  ،كدرجة ذكائو ،كسالمة حكاسو ،عكامؿ تتعمؽ بالمتعمـ نفسو: عمره كمستكل نضجو .1
 .وكاىتماماتالمتعمـ كمقدار ارتباط المفيـك بحاجات  ،الخبرة السابقة

عكامؿ تتعمؽ بالمفيكـ نفسو: معقد أـ بسيط، صعب أـ سيؿ، مادم أـ مجرد، صفاتو  .2
 صارخة مميزة أـ باىتة غير مميزة، كالقكاعد المفيكمية لممفيكـ.

: سكاء كانت تعتمد عمى الطريقة  .3 االستقرائية عكامؿ تتعمؽ باستراتيجية كطريقة تعمـ المفيـك
 أكأـ الطريقة االستنباطية، كمقدار األمثمة المنتمية كغير المنتمية المعركفة، كمدل غنى 

 فقر فرصة التعمـ.
 تاسعًا: مراحل تشكيل المفاىيم:

 عمى أف المفاىيـ تتككف عبر المراحؿ اآلتية: Brunerيؤكد بركنر
العمميات العينية،  أككتسمى أيضا مرحمة العممية  المرحمة األولى )مرحمة العمل الحسي(: .1

في ىذه المرحمة يككف العمؿ ىك طريؽ الطفؿ لفيـ بيئتو فال تصكرات كال كممات مجردة 
 فيتعمـ الطفؿ الكثير مف المفاىيـ عف طريؽ ربطيا بأفعاؿ كأعماؿ يقـك بيا بنفسو.
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يككف تعمـ المفاىيـ  المجرد(:مرحمة التصور شبو  أوالمرحمة الثانية )المرحمة األيقونية  .2
في ىذه المرحمة عف طريؽ التصكر كالتخيؿ، فيكُكف صكر عقمية لألشياء التي خبرىا ماديان 

 صكر شبو مجردة. إلىكفعميان في المرحمة السابقة ليحكليا 
حيث  ،التجريد باستخداـ الرمكز إلىكفييا يصؿ الطفؿ  المرحمة الثالثة )المرحمة الرمزية(: .3

ز محؿ األفعاؿ الحركية كالتركيز عمى الخبرات المكتسبة ككتابتيا عمى شكؿ يحؿ الرم
في جمؿ كعبارات ذات دالالت معبرة. )الصاحب  أكرمزية  أكمعادالت رياضية 

 ( 48-49ـ،ص ص2012كجاسـ،
 أن ىناك أربع مراحل لتشكيل المفيوم ىي:"  "Huntويرى 
 كالتحقؽ منو مثؿ مفيكـ )الثكرة(.: تمييز المفيكـ عف غيره مف المفاىيـ التمييز .1
 يستطيع الطفؿ أف يعطي أمثمة عف الثكرات. التصنيف: .2
 : التعبير شفكيان عف معنى )الثكرة(.التعريف .3
تشكيؿ ما يعرؼ بنظـ المفاىيـ التي تتككف مف العالقات بيف المفاىيـ، مثؿ إيجاد  التعميم: .4

 (.333 ـ،ص2006الثكرة كاالستبداد. )خضر، أكالعالقة بيف الثكرة كالظمـ 
 أن تشكيل المفاىيم تمر في مرحمتين ىما: "أوزبل"ويرى 

في ىذه المرحمة يكتشؼ المعمـ السمات المشتركة التي تميز  مرحمة تشكيل المفيوم: .1
، كىي مرحمة تنتيي  المثيرات المرتبطة بقاعدة ما، كىي التي تشكؿ الصكر الذىنية لممفيـك

العقمية، كفييا يستطيع المتعمـ استدعاء صكرة المفيكـ حتى في غياب األمثمة بالخبرات 
.ب ىعنو، كىي التي تسم  اسـ المفيـك

: في ىذه المرحمة يتعمـ المتعمـ أف االسـ المنطكؽ يمثؿ صفات مرحمة تعمم اسم المفيوم .2
المفيكـ الذم تـ تشكيمو في المرحمة األكلى، كفي ىذه المرحمة يدرؾ المتعمـ حالة التساكم 
، كىذا يعنى أف يصبح تكافؤ متبادؿ بيف اسـ  بيف االسـ كالصكرة الذىنية الممثمة لممفيـك

 يذا المفيكـ أم أف أحدىما يستدعى اآلخر. المفيكـ كالصكر الذىنية المصكرة ل
 (198-199ـ،ص ص2004)الخكالدة، 

أما مراحؿ تشكيؿ المفاىيـ عند بياجيو فيي ترتبط بتطكر العمر الزمني لمطفؿ الذم يبدأ 
استمرار الشيء كيطكر  أك( التي يطكر فييا الطفؿ مفاىيـ مثؿ بقاء 2-0بالمرحمة الحس حركية)
بط الممس كالذكؽ كالصكرة كالصكت بشيء في ذىنو، كيطكر مفاىيـ أكلية ىذا المفيكـ مف خالؿ ر 

مرحمة  أكلمزماف كالمكاف كمفاىيـ بسيطة لمسببية. كالمرحمة الثانية ىي مرحمة ما قبؿ العممية 
حيث يطكر فييا االستعداد الستخالص المفيكـ مف الخبرة كربط الكممات المسمكعة  ،(7-2الحدس)
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( التي تزداد فييا قدرتو 11-7اء. كالمرحمة الثالثة ىي مرحمة العمميات المادية)بمدلكالتيا مف األشي
كتطكر مفيكـ المقمكبية كالقابمية لالنعكاس كتطكر مفيـك  ،عمى التصنيؼ كالترتيب كالتسمسؿ

حيث  ،(16-11التصنيؼ لمبيئة مف حكلو. كالمرحمة الرابعة ىي مرحمة العمميات الصكرية المجردة)
يسكد التفكير المكضكعي كممارسة التفكير المجرد الصكرم كعمميات خزف المعمكمات كترميزىا 

 (231-208 ـ،ص ص1992كتسجيميا كاسترجاعيا. )جامعة القدس المفتكحة، 
كبناء عمى ما سبؽ فيما يتعمؽ بمراحؿ تشكيؿ المفاىيـ يمكف القكؿ إنيا تبدأ بالمفاىيـ 

الخبرة غير  إلىالمجردة، كأنيا تبدأ اعتمادان عمى الخبرة المباشرة لتنتقؿ الحسية لتنتيي بالمفاىيـ 
المباشرة، كأنيا تبدأ بالتمييز كتنتيي بالتعميـ، كأنيا تبدأ باسـ المفيكـ لتنتيي بكجكد ارتباط بيف اسـ 

 المفيـك كالصكر الذىنية المصكرة لو.
 :ماعيةاإلجتعاشرًا: استراتيجيات تعمم المفاىيم في الدراسات 

أبرزىا الطريقة  اإلجتماعيةىناؾ عدة استراتيجيات كطرؽ لتعمـ المفاىيـ في الدراسات 
 االستنباطية كالطريقة االستقرائية المتاف يمكف تكضيحيما باآلتي:

 يضاحي)الستنباطي(:استراتيجية التدريس اإل -أ
المتعمـ بقاعدة المفيـك  كفييا يعرض المعمـ األمثمة عمى المتعمـ كاحدان تمك األخر بعد إعالـ

 كيحاكؿ المتعمـ تصنيؼ كؿ مثاؿ عرضو في الفئة المناسبة، كخطكات ىذه االستراتيجية:
 تحديد المفيـك المراد تعممو. .1
 صياغة تعريؼ مناسب لممفيكـ. .2
 تحديد الصفات المميزة لممفيكـ. .3
 منفصاَل. أكتحميؿ قاعدة المفيكـ سكاء كاف متصالن  .4
رشادية لتكضيح الصفات المميزة لممفيكـ. استخداـ كسائؿ تعميمية .5  كا 
 اختيار األمثمة المكجبة المرتبطة بالمفيـك كاألمثمة السمبية غير المرتبطة بالمفيكـ. .6
 مكجبة كسالبة. إلىتقديـ أمثمة إضافية كالطمب مف التالميذ تصنيفيا  .7
 تطبيؽ المفيكـ كانتقاؿ أثره بتحديد مستكل المفيـك في ىـر المفاىيـ األخرل .8
 (.69 ـ،ص2005سبؽ تعمميا. )محمكد، أخرلربط المفيـك بمفاىيـ  .9

ىػػػذه الطريقػػػة تسػػػتخدـ حينمػػػا ال يتػػػكفر الكقػػػت الكػػػافي السػػػتخداـ كيػػػرل المقػػػاني كأخػػػركف أف 
الطريقة االستقرائية، كمنيػا يعطػي التمميػذ المفيػكـ المػراد تعممػو ثػـ يتبعػو تقػديـ أمثمػة مكجبػة 

 ريػؼ متسػمان بالدقػة كالكضػكح كمتضػمنان الخصػائص التػيكسالبة لممفيكـ عمػى أف يكػكف التع
 (.171- 169ـ،ص ص1990) يتميز بيا المفيكـ
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 أكالحقػػائؽ المتعمقػػة عميػػو  أككفػػي ىػػذه الطريقػػة يقػػـك المعمػػـ بتقػػديـ المفيػػكـ ثػػـ يقػػدـ األمثمػػة 
  التأكػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف تكػػػػػػػػػػكيف المفيػػػػػػػػػػـك كتعممػػػػػػػػػػو.كذلػػػػػػػػػػؾ لمتحقػػػػػػػػػػؽ ك  ؛يجمعيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف إجابػػػػػػػػػػات الطمبػػػػػػػػػػة

 (80 ص ـ،2008)زيتكف،
 استراتيجية التدريس الكتشافي)الستقرائي(: -ب

كفييا يتـ تعمـ التالميذ الحقائؽ كالمكاقؼ الجزئية)األمثمة( المحسكسة ثـ إدراؾ ىذه الحقائؽ 
الحقائؽ  أكفيـ ىذه العالقات  إلىالخصائص المميزة كمعرفة العالقة بينيا كيتـ تكجيو المتعمميف  أك

المفيكـ المراد تعممو، كىنا ال بد مف  إلىالمكاقؼ حتى يتكصمكا  أكالمشتركة بيف تمؾ الحقائؽ 
 (69 ـ،ص2005التأكيد عمى أىمية تكفير األمثمة كالالأمثمة عمى المفيكـ. )محمكد، 

كتسػػتخدـ ىػػذه الطريقػػة إذا مػػا كػػاف الكقػػت المحػػدد لمػػتعمـ طػػكيالن، كىػػذه الطريقػػة تقػػكـ عمػػى 
 اس تقػػػػػػػػػػػديـ أمثمػػػػػػػػػػػة لممػػػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػػػي البدايػػػػػػػػػػػة كعميػػػػػػػػػػػو أف يسػػػػػػػػػػػتدؿ عمػػػػػػػػػػػى قاعػػػػػػػػػػػدة المفيػػػػػػػػػػػكـ. أسػػػػػػػػػػػ

 (171-169 ص صـ،1990)المقاني كآخركف،
كفى ىذا المنحى يبدأ المعمـ مع الطمبة بالحقائؽ كالمكاقؼ الجزئية)األمثمة(المحسكسة كمف 

الخصائص المميزة كمعرفة العالقة بينيما  أكخبراتيـ الحسية المباشرة، ثـ بإدراؾ ىذه الحقائؽ 
المكاقؼ حتى  أكالخصائص المشتركة بيف تمؾ الحقائؽ  أكفيـ العالقات  إلىكيكجييـ المعمـ 

 (80 ـ،ص2008المفيـك العممي المراد تعممو. )زيتكف، إلىيتكصمكا 
 استراتيجية خرائط المفاىيم:-ج

ئة ىرمية لتكضيح العالقة بيف ىي رسكـ تخطيطية تعمؿ عمى تنظيـ المفاىيـ في ىي
المفاىيـ الرئيسية كالفرعية إذ تستخدـ خطكط ككممات ربط بيف المفاىيـ الرئيسية، كتصميـ خريطة 

 المفاىيـ تتـ كفؽ مجمكعتيف مف األنشطة:
 أنشطة التييئة لخريطة المفاىيـ، كأنشطة لتصميـ الخريطة المفاىيمية.

ككممات ربط، إذ تحاط المفاىيـ بدكائر كتكصؿ كؿ كالخريطة المفاىيمية تتككف مف مفاىيـ 
جممة رابطة مناسبة تكضح طبيعة ارتباط المفيكميف معان  أكدائرتيف بخط يكتب فكقو كممة 

كتعطييما المعنى، كأيضا تعطى كصفان لمعالقة بيف المفيكميف، كترتب المفاىيـ في الخريطة بصكرة 
ىرمية إذ تكضح المفاىيـ األكثر شمكالن كتجريدان في أعالىا، كالمفاىيـ األقؿ تجريدان في أدناىا، 

ات مف نكع آخر ىي العالقات المتقاطعة. كىي نكع مف العالقات تربط كتتضح بيف المفاىيـ عالق
بيف المفاىيـ لتزيد كضكح االرتباط بينيما كما تفيد في تكضيح العالقات البينية بيف األفكار إذ 

 (122-119 ـ،ص ص2012يتطمب إنشاؤىا تكفر قدرات ابتكارية عند األفراد. )الصاحب كجاسـ،
تعميـ المفاىيـ ال تخرج عف كؿ مف الطريقة االستنباطية التي كىناؾ استراتيجيات أخرل ل

تبدأ بتعريؼ المفيـك ثـ تطبيقيو عمى األمثمة المنتمية لممفيكـ، كالطريقة االستقرائية التي تبدأ بعرض 
 األمثمة المنتمية لممفيـك ثـ استخالص تعريؼ المفيـك مف ىذه األمثمة.
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 المحور الثالث
 التربية السكانية

كأىميتيا كتطكرىا  ،تتناكؿ الباحثة في ىذا المحكر تعريؼ التربية السكانية كضركرتيا
كالمرتكزات التي تقكـ عمييا  ،كمجاالتياكمشكالت التربية السكانية في المنطقة العربية كأىدافيا 

 دمجيا ثـ طرائؽ كمف  ،في المناىج الفمسطينية كمسكغات إدخاليا في فمسطيف التربية السكانية 
 في مناىج الدراسة.

 أوًل: تعريف التربية السكانية:
لمتربية السكانية تعريفات مختمفة متقاربة مف بعضيا البعض، مع كجكد بعض االختالؼ 

الرؤية لكاضعي ىذه التعريفات، كاختالؼ نكعية المشكالت السكانية مف  زاكيةالناتج عف اختالؼ 
كاالقتصادية كالديمكغرافية كغيرىا ليذه المجتمعات، كفي  اإلجتماعيةمجتمع آلخر باختالؼ الخمفية 

السطكر التالية تستعرض الباحثة بعض التعريفات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ثـ نستخمص أىـ 
 عناصرىا:

مجمكعة مف الجيكد التربكية التي تسعى لتككيف اتجاىات كميارات "التربية السكانية ىي 
كاالقتصادية  اإلجتماعيةالقائمة بيف المتغيرات السكانية كالمتغيرات  إيجابية عند الفرد تجاه العالقة

طالة عمر  كالمكارد البيئية، بما يضمف لمسكاف الرفاىية كتحسيف األكضاع الصحية كالبيئية كا 
 ( 17 ـ،ص1997. )جامعة القدس المفتكحة، "المكارد

ة التي تساعد األفراد العممية التعميمي"بأنيا  (174ص،ـ1986كيعرفيا المقاني كرضكاف )
كالجماعات عمى الكشؼ عف األسباب المختمفة لمظكاىر السكانية كآثارىا عمى نكعية الحياة التي 
يعيشكنيا بالنسبة ألنفسيـ كأفراد كلمجتمعيـ كلمعالـ، كتحديد طبيعة المشكالت ذات الصمة 

ىجرتيـ الداخمية كالخارجية باتجاىات التغيرات السكانية كحجـ السكاف كتكزيعيـ كتركيبيـ العمرم ك 
الكسائؿ الممكنة كذات الفعالية التي يمكف أف يتخذىا المجتمع ككؿ كأفراده  إلىكذلؾ لالىتداء 

كأعضاء فيو لمتأثير في ىذه الظكاىر كالتغيرات السكانية بيدؼ تحسيف نكعية الحياة التي يعيشكنيا 
  ."حاضران كمستقبالن 

تكعية  إلىعممية تربكية شاممة تيدؼ "( بأنيا: 63-64 ـ،ص ص2011كيعرفيا)الكبيسي،
ثـ جميكر السكاف بالكضع السكاني السائد كتطكر معارفيـ كميارتيـ  ػالمدرسيف كبالتالي طمبتيم

كتككيف اتجاىات إيجابية لدييـ نحك التنمية الشاممة كعالقتيا بالسكاف كالمكارد البيئية كالصحة 
قرارات مستنيرة كفؽ السياسة السكانية لمبمد كالسياسة التربكية كاتخاد  ،كالنكع االجتماعي اإلنجابية
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كذلؾ مف أجؿ تحسيف حاضر كنكعية الحياة البشرية كمستقبميا عمى مستكل الفرد كاألسرة  ؛لو
 ."كالمجتمع

عممية مساعدة الناس لفيـ طبيعة كأسباب "( بأنيا: Sikes,1993,p. 12كيعرفيا سايكس )
تيا كتأثيرىا كتأثرىا بكاسطة األفراد كاألسر كالمجتمعات المحمية كالكطف، العممية السكانية كتداعيا

كتركز عمى قرارات الفرد كاألسرة فيما يخص التبدؿ السكاني عند المستكل المصغر فضالن عف 
 ."المستكل الديمكغرافي الكاسع

عمـ يدكر حكؿ مجمكعة متناسقة مف األنشطة "( بأنيا: 422ـ،ص2005)كيعرفيا ناصر
إعطاء معارؼ محددة حكؿ مكضكع السكاف مف حيث: البنية كالتككيف  إلىالتربكية التي تيدؼ 

البيكلكجي كالتككيف السمككي العددم، ذلؾ لتعريؼ المتعمـ كتنكيره بالمعمكمات السكانية كالمشاكؿ 
لسكاف في مجتمعو الذم يعيش فيو مف أجؿ تنميتو أم مساعدة المتعمـ عمى تفيـ طبيعة ا ،السكانية

 ."كتقدمو كتطكره

تمكيف  إلىالعممية التربكية التي تيدؼ "( بأنيا: 4 ـ،ص1996،كيعرفيا )الزعبي كآخركف
المتعمميف مف اكتساب المعارؼ كالميارات كاالتجاىات الضركرية لمكقكؼ عمى أسباب الظكاىر 

لحياة كانعكاساتيا عمى المصمحة الشخصية ليؤالء المتعمميف السكانية كتفاعميا مع مختمؼ نكاحي ا
كمصمحة أسرىـ كمجتمعاتيـ ككطنيـ كأمتيـ كعالميـ حاضران كمستقبالن بما ينسجـ مع فمسفة التربية 

 . "كالتعميـ في األردف

دراسة البشر ككيؼ يؤثركف كيتأثركف بمختمؼ "( بانيا: 110 ص،ـ2003كعرفيا غنايـ )
 ."لطبيعية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالبيئيةعناصر الحياة ا

كالتربية السكانية حسب تعريؼ اليكنسكك ىي: برنامج تربكم يتيح دراسة األكضاع السكانية 
في األسرة كالمجتمع المحمي كالكطف كالعالـ بيدؼ تنمية اتجاىات كسمككيات رشيدة كمسؤكلة لدل 

 الطالب إزاء تمؾ األكضاع.

مجمكعة الجيكد التربكية التي "السكانية حسب التعريؼ اإلقميمي لمدكؿ العربية ىي كالتربية 
مكاقؼ إيجابية  إلىتشمؿ تقديـ المعارؼ كتككيف االتجاىات كخمؽ الميارات في سبيؿ الكصكؿ 

مسؤكلة في قضية العمراف البشرم)السكاف( كذلؾ انطالقان مف إدراؾ العالقات المتبادلة بيف النمك 
السكاني كالتطكر االجتماعي كاالقتصادم بيدؼ إيجاد نكعية مف الحياة تميؽ باإلنساف عمى مستكل 

 (264 ـ،ص2000. )دكيؾ كآخركف،"الفرد كاألسرة كالمجتمع كالعالـ
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ربية السكانية حسب التعريؼ الفمسطيني كما كردت في الكتاب المرجعي لمتربية السكانية كالت
اكتساب  إلىالعممية التربكية التي تيدؼ "في فمسطيف الصادر عف كزارة التربية كالتعميـ: ىي 
 المتعمـ المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ التي تمكنو:

 ة كمعرفة أسبابيا كنتائجيا.مف تحميؿ المشكالت كالظكاىر السكاني 

 .مف تعميؽ اإليماف بقدسية العالقة المصيرية التي تربط اإلنساف باألرض 

  كالتنمية  اإلنجابيةمف تبيف الصالت الجكىرية القائمة بيف السكاف مف جية كالبيئة كالصحة
 المستديمة كتحسيف نكعية الحياة مف جية أخرل.

 ه المسائؿ السكانية تعكد بالنفع عميو كعمى أسرتو مف اتخاد قرارات إيجابية كمسؤكلة تجا
 (265 ـ،ص2000. )دكيؾ كآخركف،"كمجتمعو كأمتو جميعان 

مف خالؿ استعراض مضاميف التعريفات السابقة لمتربية السكانية ترل الباحثة أف تمؾ 
 التعريفات تتضمف العناصر التالية:

 كبرنامج تدريس مدرس كغير مدرس.أف التربية السكانية جيد تربكم كعممية تعميمية  .1
 أنيا نشاط تربكم مكجو كمقصكد كمخطط لو مف الجيات المسؤكلة. .2
 ىذا النشاط يستيدؼ دكائر الفرد كاألسرة كالمجتمع كالكطف كالعالـ أجمع. .3
كىي تنطمؽ مف قاعدة البيانات السكانية كالمشكالت السكانية مف خالؿ عالقتيا بالمتغيرات  .4

 ا.األخرل المرتبطة بي
 كتستمد محتكاىا مف عمـ السكاف كالدراسات السكانية المرتبطة بالتربية السكانية. .5
المتعمميف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ اإليجابية المرتبطة  إكساب إلىكتيدؼ  .6

 بالسكاف.
لمعرفة أسبابيا  ؛تمكف المتعمميف مف تحميؿ الظكاىر السكانية كالمشكالت المرتبطة بيا .7

 كنتائجيا.
تنمى الشعكر بالمسؤكلية لدل المتعمميف تجاه أنفسيـ كأسرىـ كمجتمعيـ ككطنيـ خاصة  .8

 المتعمقة بالسكاف كمستقبميـ.
تمكف المتعمميف مف اتخاذ القرارات اإليجابية الكاعية المستنيرة المرتبطة بحاضرىـ  .9

 كمستقبميـ الفردم كاألسرم.
 الحياة عمى المستكيات الفردية كاألسرية كالمجتمعية كالكطنية.تحسيف نكعية  إلىتسعى  .10
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 ثانيًا: تطور التربية السكانية:
نو مشكمة فكانت كثيقة أة في األصؿ مكضكع السكاف مف حيث تناكلت التربية السكاني

لمشكمة االرتباط ببرامج تنظيـ كتخطيط األسرة، التي نظر إلييا الكثيركف عمى أنيا اإلجابة الرئيسية 
النمك السكاني في البمداف األقؿ تقدمان، كلكف ىذه البرامج قد استيدفت بصكرة رئيسية الراشديف الذيف 
سبؽ أف أنجبكا العديد مف األكالد كأسسكا أسران مكسعة كلـ تحقؽ النجاح المرتقب، ككاف ال بد مف 

نية بيدؼ تشجيع تككيف استيداؼ طالب المدارس في البمداف األقؿ تقدمان كتعميميـ مكاضيع سكا
 (.54 ـ،ص1993،فاليريافاألسر الصغيرة )

كفي بداية القرف العشريف أدل القمؽ الناتج عف تبدؿ المبادئ الخمقية المتعمقة بالجنس في 
كالدة حركة تؤيد ادخاؿ بعض عناصر ما يدعى "التربية  إلىالكاليات المتحدة االمريكية كأكركبا 

حصر العالقات الجنسية ضمف إطار  إلىسية بغية دفع الشباب أساسان السكانية" في المناىج المدر 
الزكاج، أما في بعض البمداف األخرل فقد تـ التركيز عمى ما يعرؼ "األبكة المسؤكلة" كذلؾ يشير 

مسؤكلية األبكيف تجاه أطفاليـ. كفي أكاخر الثالثينات بدأ االىتماـ بما يسمى "الحياة العائمية"  إلى
الحياة الجنسية البشرية كىي برامج تغطي الصحة كالتربية كالعالقات الشخصية  إلىر كنتيجة لمنظ

 (.69 ـ،ص2011كالرفاه االقتصادم كالطعاـ كالتغذية )الكبيسي،

كمف األمكر المستغربة في تاريخ الكعي بالمشكالت السكانية في المستكل الدكلي أف البداية 
البمداف المتخمفة الفقيرة، كأف الشككل كانت مف انخفاض كانت في الدكؿ الغنية المتقدمة كليس في 

معدؿ المكاليد كليس مف ارتفاع ىذا المعدؿ، كقد كقع ذلؾ في السكيد التي دعت لجنة السكاف فييا 
االىتماـ بالتربية السكانية كاتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة انخفاض معدؿ المكاليد  إلى(ـ1935)عاـ

مف شككل  (ـ1938-1937)الكاليات المتحدة األمريكية في عامي فييا، ككذلؾ ما كقع في
 (.261 ـ،ص2000كاقتراحات مماثمة )دكيؾ كآخركف،

حيػػػث أصػػػبحت المشػػػكمة  ؛غيػػػر أف الكضػػػع تغيػػػر فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف القػػػرف العشػػػريف
قبػؿ، كلػـ السكانية الدكلية المؤرقة ىي التزايد السريع في عدد السكاف بمػا لػـ يعرفػو تػاريخ العػالـ مػف 

يكػػػف مػػػف السػػػيؿ تمبيػػػة حاجػػػات ىػػػذه الزيػػػادات البشػػػرية الكبيػػػرة كالسػػػريعة كالمتمركػػػزة فػػػي دكؿ العػػػالـ 
 ثػػـ مػػؤتمر بكرخارسػػت عػػاـ، (ـ1954)الثالػػث كقػػد عقػػد أكؿ لقػػاء دكلػػي حػػكؿ السػػكاف فػػي ركمػػا عػػاـ

كالتنميػػة فػػي ثػػـ المػػؤتمر الػػدكلي حػػكؿ السػػكاف  ،(ـ1984 )كتػػاله مػػؤتمر مكسػػيكك عػػاـ ،(ـ1974)
 لمسػػػػػػػػػػػػػػػكاف الػػػػػػػػػػػػػػػذم ركػػػػػػػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػػػػػػػيف الصػػػػػػػػػػػػػػػحة كالتعمػػػػػػػػػػػػػػػيـ ،(ـ1994)القػػػػػػػػػػػػػػػاىرة عػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 (.262 ـ،ص2000)دكيؾ كآخركف، 
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مف القرف العشريف،  السبعيناتكلـ ييتـ بالتربية السكانية في الكطف العربي إال في منتصؼ 
 1974)حيث انعكست عمى أقطاره تكصيات المؤتمر العالمي لمسكاف الذم عقد في بكخارست عاـ 

، كقد خمصت الحمقة الدراسية اإلقميمية حكؿ التربية السكانية كتطكير المناىج التي عقدت في (ـ
أف التربية السكانية جزء مف عممية التعميـ بمجمميا كأنيا تيدؼ  إلى ـ(1980)الرباط بالمغرب عاـ

تكفير المعرفة بالشئكف كالسياسات السكانية، كأنيا يمكف أف تسيـ في التجديد التربكم في الدكؿ  إلى
العربية، كأنيا ينبغي أف تدمج في جميع المناىج التربكية النظامية كغير النظامية، كأف تتكامؿ مع 

مج القائمة. كمف أىـ المؤتمرات العربية التي انعقدت في تمؾ الفترة: مؤتمر السكاف في جميع البرا
، كاجتماع التربية السكانية (ـ1987)، كمؤتمر التطكير التربكم الشامؿ في عمافـ(1984)عماف

 ، كممتقى الرباط في المغربـ(1993)، كمؤتمر السكاف كالتنمية في عمافـ(1990)في عماف
  (83 ـ،ص2011)الكبيسي،(.ـ2004 )تقى األسككا في بيركت، كممـ(2003)

كانسجامان مع ىذا التكجو فمقد شرعت كزارة التربية كالتعميـ في فمسطيف منذ قدـك السمطة 
في إعادة النظر في المنياج التعميمي في كافة المراحؿ الدراسية  (ـ1993)الكطنية الفمسطينية عاـ

بمستكاه ليمبى حاجات كدكافع المجتمع الفمسطيني كينطمؽ مف فمسفة بقصد تحديث محتكاه كاالرتقاء 
 المجتمع كثقافتو، كلتحقيؽ ذلؾ قامت الكزارة بالخطكات التالية:

 تكظيؼ التربية في عالج المشكمة السكانية ألف مجاؿ عمميا اإلنساف .1
 تنمية الكعي السكاني ليككف ىدفان أصيالن مف أىدافيا. .2
المنياج الفمسطيني كفقان لما يتطمبو الكاقع مف مفاىيـ كاتجاىات العمؿ عمى تضميف  .3

 كأىداؼ خاصة بالتربية السكانية في البيئة الفمسطينية.
 (145 ـ،ص2004المتابعة كاإلشراؼ كالتدرج في التطبيؽ كالتقكيـ. )المزيف، .4

شأت بفعؿ كترل الباحثة مف خالؿ االطالع عمى نشأة كتطكر التربية السكانية عالميان أنيا ن
فإما أف السكاف يتزايدكف  ،تفاقـ المشكمة السكانية مف خالؿ عالقتيا بالمكارد االقتصادية المتاحة

أنيـ يتزايدكف بنسبة  أكبنسبة أقؿ مف المكارد المتاحة كما ىك الحاؿ في أكركبا كأمريكا الشمالية، 
الذم يقع الكطف العربي تحت أكثر مف المكارد المتاحة كما ىك الحاؿ فيما يعرؼ بالعالـ الثالث 

مسماه، باستثناء الدكؿ العربية النفطية التي تزيد مكاردىا عف نسبة التزايد السكاني. إال أف ذلؾ 
 إلىليس ىك السبب الكحيد فانتشار اإلباحية الجنسية كالكالدة مف غير زكاج مف األسباب التي أدت 

ضركرة التربية السكانية في الدكؿ المتقدمة، أما الدكؿ النامية فيناؾ أسباب مف نكع مختمؼ كاألمية 
كاألسر كبيرة الحجـ كانتشار األمراض كغيرىا. كفيما يتعمؽ بالكضع الفمسطيني فقد كاف لالحتالؿ 

ما يتبع ذلؾ ك  (ـ1967)مف قبؿ الكياف الصييكني ثـ استكماؿ احتالليا عاـ (ـ1948)فمسطيف عاـ
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كغيرىا الدكر األكبر في تحديد البناء (ـ1994)مف تطكرات انتيت بإنشاء السمطة الكطنية عاـ
 الديمكغرافي لممجتمع الفمسطيني.

فالبنػاء الػديمكغرافي ألم مجتمػع ىػك انعكػػاس لألكضػاع السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػػة 
ثر فػي مسػتكيات الخصػكبة كالكفيػات كاليجػرة التي تسكد ذلؾ المجتمع كتؤثر فيو، فيػذه األكضػاع تػؤ 

في المجتمع، كما يترتب عمى ذلػؾ مػف اخػتالؿ فػي أنمػاط التراكيػب السػكانية المختمفػة مثػؿ التركيػب 
أثرىػػا عمػػى عمميػػات التكزيػػع الجغرافػػي  إلػػىالنػػكعي كالعمػػرم كالزكاجػػي كالتعميمػػي كغيرىػػا. باإلضػػافة 

 اليجػػػػػػػػرة الخارجيػػػػػػػػة.  أكيػػػػػػػػات اليجػػػػػػػػرة الداخميػػػػػػػػة المنطقػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػة لعمم أكلمسػػػػػػػػكاف داخػػػػػػػػؿ الدكلػػػػػػػػة 
 (148 ص ـ،1995)جامعة القدس المفتكحة، 

كلذلؾ كانت لمتربية السكانية في اإلطار الفمسطيني مبررات كمرتكزات ترتبط بالخصكصية 
الفمسطينية التي أىـ مالمحيا كقكع فمسطيف تحت االحتالؿ الصييكني كتيجير أكثر مف نصؼ 

 مف أرضو.الشعب الفمسطيني 
 ثالثًا: ضرورة التربية السكانية وأىميتيا:

المشكالت السكانية مشكالت معقدة متعددة الجكانب، كلذا فإف مف الضركرة عند معالجتيا 
االستفادة مف مختمؼ األنظمة المعرفية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالنفسية كغيرىا. كما أف 

ة كالمجتمع كاإلنسانية بعامة جتماعية تمس الفرد كاألسر المشكالت السكانية مشكالت فردية كا
سياـ في حميا مسؤكلية مشتركة بيف األفراد كالمؤسسات كالحككمات. كتعتمد التنمية البشرية كاإل

كنكعية حياة االنساف في الحاضر كالمستقبؿ بدرجة كبيرة عمى القرارات المتعمقة باألمكر السكانية 
كمف الميـ لكؿ مف الحاضر كالمستقبؿ أف تككف ىذه القرارات إيجابية  التي يتخذىا الجيؿ الحاضر،

كمسؤكلة كرشيدة. كلمجانب القيمي أىمية كبيرة في التربية السكانية فضالن عف الجانب المعرفي، مما 
 (.265 صـ،2000يفرض اتباع أساليب خاصة في تدريسيا كتطبيقاتيا )دكيؾ كآخركف،

عمى أىمية كضركرة التربية السكانية  (ـ1996)لمسكاف عاـكقد أكد صندكؽ األمـ المتحدة 
ذلؾ ألنيا: تساعد األفراد عمى تحديد طبيعة المشكالت التي ليا عالقة بالسكاف، كتساعد األفراد 
عمى اتخاذ قرارات كاعية كرشيدة إزاء القضايا السكانية، كتساعد األفراد عمى إدراؾ العالقة المتبادلة 

االقتصادم كاالجتماعي كديناميكية السكاف، كتسيـ في التجديد التربكم في اختيار بيف التقدـ 
 ـ،2011الكبيسي،كرد في ) مضاميف تربكية ليا أىميتيا في حياة األفراد كتطكير طرائؽ التدريس

 (.64ص
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ألنيػػا تسػػاعد الفػػرد عمػػى تفيػػـ  ؛( عمػػى ىػػذه األىميػػة لمتربيػػة السػػكانية432 ص،ـ2005كأكػػد ناصػػر)
الظػػكاىر السػػكانية كنتائجيػػا كالطريقػػة التػػي تػػؤثر فييػػا الظػػكاىر عمػػى األفػػراد، كتمكػػيف األفػػراد  أسػػباب

كالجماعػػػػات مػػػػف أف يػػػػدرككا بػػػػأف التطػػػػكر السػػػػكاني يعتمػػػػد عمػػػػى التنميػػػػة االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة، 
كمسػػػاعدة النػػػاس عمػػػى إزالػػػة معكقػػػات التقػػػدـ االجتمػػػاعي، كأف يسػػػمككا فػػػي حيػػػاتيـ الشخصػػػية كفقػػػان 

الحتياجات المكضكعية التي تتطمبيا التنمية الديمكغرافية، كتمكيف المتعمـ مف اتخاذ قػرارات صػائبة ل
لتحسػػػيف نكعيػػػة حياتػػػو، كالمسػػػاىمة فػػػي تقػػػكيـ الكاقػػػع السػػػكاني الػػػراىف كالقػػػكل الديناميػػػة التػػػي شػػػكمتو 

يػػػـ كتقػػػكيميـ كتػػػأثير ذلػػػؾ عمػػػى كاقعيػػػـ كمسػػػتقبميـ، كاتخػػػاذ قػػػرارات كاعيػػػة مسػػػتنيرة مبنيػػػة عمػػػى تفيم
لألكضػػػػاع حػػػػكليـ لػػػػكاقعيـ المحػػػػيط بيػػػػـ، كاالسػػػػتجابة لألكضػػػػاع كالمشػػػػكالت السػػػػكانية عػػػػف كعػػػػي 

مكانية االسياـ في عممية االبتكار كالتجديد مف خالؿ تقديـ طرائؽ منيجية مستحدثة.  كاطالع، كا 

 جمبى كمف العكامؿ التي اكدت ضركرة كأىمية االىتماـ بالتربية السكانية عالميان ما ذكره
 ( كالذم يمكف إيجازه بالتالي:60 ص،ـ2010)

زيادة سكاف العالـ كما ترتب عمييا مف مشاكؿ كانحرافات كانت في مقدمة العكامؿ التي  .1
 تطكر االىتماـ بدراسة الظكاىر السكانية. إلىأدت 

نمك االىتمامات بالدراسات  إلىالنمك الصناعي كتأثيراتو في المجاالت المختمفة أدم  .2
 السكانية عمى المستكيات القكمية كالعالمية.

حصاء حيث انعكس ذلؾ عمى تقدـ الدراسة العممية لمسكاف نمك تقدـ البحث العممي كاإل .3
 كاالستفادة منيا في عرض البيانات السكانية كتحميميا كاستخالص النتائج منيا.

المعمكمات حكؿ الصفات النكعية لمسكاف تقدـ عمـ البيكلكجيا مما كفر الكثير مف  .4
 كخصائصيـ المختمفة التي استفادت منيا الدراسة العممية لمسكاف.

تزايد المحاكالت العممية الجادة في دراسة السكاف التي ساىمت في فيـ كتفسير الكثير مف  .5
 الظكاىر السكانية التي انعكست بدكرىا عمى التربية السكانية.

س )مقاؿ في السكاف( الذم كاف حافزان لمعمماء عمى االىتماـ ظيكر مؤلؼ ركبرت مالت .6
 دحض ىذه النظرية. أكبالمسائؿ السكانية لتأييد 

كما يستقى مما سبؽ أف  ،كخالصة األمر فيما يتعمؽ بأىمية كضركرة التربية السكانية
المشكالت السكانية التي برزت في العصر الحديث بصكرة كاضحة كعميقة كانت ىي المبرر 

كمف ثـ بالتربية السكانية، تمؾ  ،كالدافع األقكل لزيادة االىتماـ بعمـ السكاف كالدراسات السكانية
األفراد كاألسر كالمجتمعات  إكسابالتربية التي أصبحت ضركرية في عصرنا الحاضر مف أجؿ 

بيـ كساإكالشعكب الكعي الضركرم بالظكاىر السكانية كبالمشكالت السكانية التي تخصيـ مف أجؿ 
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المعارؼ كاالتجاىات كالقيـ كالميارات التي تساعدىـ عمى المساىمة في حؿ تمؾ المشكالت سكاء 
اتخاذ  إلىعمى مستكل الفرد كاألسرة أـ عمى مستكل المجتمع كالكطف بؿ كالعالـ أجمع، كصكالن 

تحسيف القرارات الصائبة التي تحدد مصيرىـ في الحاضر كاتجاه حياتيـ في المستقبؿ، أمالن في 
نكعية حياتيـ كحياة أسرىـ، لتحقيؽ اليدؼ األىـ كىك تحسيف مستكل حياة المجتمع كالكطف 

 كاالرتقاء بو كتحقيؽ تقدمو كسعادتو.
 أىداف التربية السكانية: رابعًا:

التربيػػة السػػكانية عمػػى أنيػػا نيػػج تربػػكم يسػػيـ فػػي حػػؿ المشػػكالت  إلػػىتنظػػر الػػدكؿ العربيػػة 
%( 3.2االقتصػػادية كاالجتماعيػػة الناتجػػة عمػػى األخػػص عػػف معػػدؿ مرتفػػع لمنمػػك السػػكاني السػػنكم )

مػػف دكف أف يترافػػؽ ىػػذاف المعػػدالف مػػع ارتفػػاع مقابػػؿ  (5%كمعػػدؿ مرتفػػع نسػػبيان لمنمػػك الحضػػرم )
 ات المػػػػدف السػػػػتقباؿ تػػػػدفؽ النػػػػازحيف مػػػػف النػػػػاطؽ الريفيػػػػة لمعػػػػدؿ نمكىػػػػا االقتصػػػػادم كمػػػػع إمكانيػػػػ

 (.99 ص:ـ1993،الكارديني)

( ىدفان عامان لمتربية السكانية مفاده تمكيف المتعمميف 74 ص،ـ1978كقد حددت اليكنسكك)
مف اكتساب المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ، كلكي يتحقؽ ىذا اليدؼ فإف ذلؾ يتطمب عدة 

 تمر بيا عممية التربية السكانية تتمثؿ في:مراحؿ متدرجة 
 تفيـ الكاقع السكاني الراىف كالقكل الدينامية التي شكمتو. .1
تقكيـ الكاقع السكاني الراىف كالقكل الدينامية التي شكمتو كأثره حاضران كمستقبالن في  .2

 المتعمميف كأسرىـ كمجتمعاتيـ كالعالـ أجمع.
 ضكء الفيـ كالتقكيـ لمكاقع السكاني.اتخاذ القرارات الكاعية المدركسة في  .3
طالع عممي  .4  نية في العمؿ. أكاالستجابة لألكضاع كالمشكالت السكانية عف كعي كا 

 التالية: خارجيا في األىداف الثالث أووتتحدد أىداف التربية السكانية سواء داخل المدرسة 
كالعكامؿ التي تؤثر  تنمية معارؼ ككعي الشباب باألمكر السكانية كالمشكالت المتعمقة بيا .1

مكانياتيا.  كتتحكـ في ظاىرة النمك السكاني، كعالقة اتجاىات النمك بمكارد البيئة كا 
بحيث تككف حياة األسرة متكازنة بيف  ،تككيف اتجاىات عقمية كسمككية بالنسبة لإلنجاب .2

 حجميا كمكاردىا بما يحقؽ مصمحة األسرة كالمجتمع.
رار في الكقت المناسب في األمكر السكانية لتحقيؽ اكتساب ميارة التخطيط كاتخاذ الق .3

نقاذان لمبشرية مف أخطار االنفجار السكاني ا  ك  ،التكازف المطمكب بيف المكارد كالحاجات
 (.152-153 ،ص صد.ت )راضي كآخركف،
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 مساعدة األفراد والجماعات عمى: إلىوتيدف التربية السكانية 
حكؿ الظكاىر كالمشكالت السكانية بما يكفي ف يكتسب المتعمـ المعمكمات األساسية أ .1

لتعرؼ عكامميا كاتجاىات نمكىا، كارتباطيا بالتنمية البشرية كنكعية حياة اإلنساف 
 كاالىتمامات المجتمعية عامة.

ف يكتسب المتعمـ القيـ كالمكاقؼ اإليجابية تجاه المشكالت السكانية في كؿ مف المستكل أ .2
 نساني.الفردم كاألسرم كالمجتمعي كاإل

اذ خكات ،بداء الرأمإف يتمكف المتعمـ بما يكتسبو مف معمكمات كميارات كاتجاىات كقيـ مف أ .3
-265: 2000قرارات رشيدة إيجابية كمسؤكلة تجاه المشكالت السكانية )دكيؾ كآخركف،

266.) 
 فقد حددا األىداف التالية لمتربية السكانية: (118-119 م،ص ص2010أما الزيات وقطاوي)

تمكيف المتعمميف مف اكتساب المعارؼ كالميارات كاالتجاىات الالزمة إلدراؾ الظكاىر  .1
السكانية كانعكاساتيا عمى حياة الفرد كالمجتمع حاضران كمستقبالن، مما ينسجـ مع فمسفة 

 التربية كأىدافيا.
 سياـ في تجديد النظاـ التربكم كتطكيره كتنمية الكعي السكاني لدل المتعمميف.اإل .2
 ظيار التأثير المتبادؿ بيف النمك السكاني كمظاىر الحياة المتنكعة لمفرد كاألسرة كالمجتمع.إ .3
تككيف مكاقؼ ممتزمة تجاه بعض القضايا السكانية لدل الجماىير لتتخذ سمككان منسجمان مع  .4

 نكعية الحياة التي ترغب بيا.
 إلىعف ككنيا تيدؼ  كترل الباحثة أف األىداؼ المرجكة مف التربية السكانية ال تخرج

المتعمميف المعمكمات كاالتجاىات كالميارات المتعمقة بالظكاىر كالمشكالت السكانية مف  إكساب
 أجؿ تحقيؽ األىداؼ التالية:

الذم يعيشكف فيو كارتباطو بالمتغيرات -ظكاىر كمشكالت-فيـ كتقييـ الكاقع السكاني .1
 األخرل.

ليتمكنكا مف التنبؤ بمستقبميـ في ضكء المتغيرات  ؛تفسير كتحميؿ كاقعيـ السكاني الحاضر .2
 المختمفة.

اتخاذ القرارات المتعمقة بحياتيـ الفردية كاألسرية في ضكء فيميـ كتفسيرىـ لكاقعيـ  .3
 السكاني.



46 

 

لتحسيف  ؛المساىمة في إيجاد الحمكؿ لمشكالت مجتمعيـ السكانية كالمشاركة في تطبيقيا .4
 نكعية الحياة المجتمعية.

 مشكالت التربية السكانية في المنطقة العربية:: اً خامس
 مشكالت المفاىيم: وىي عمى أنواع: -1

  سكء الفيـ لفكرة التربية السكانية إذ غالبان ما يعتقد أنيا مرادؼ لتعميـ تنظيـ األسرة كالتعميـ
الجنسي، فمف المعمكـ أف لكؿ مجتمع طقكسو كأساطيره كمحرماتو فنجد أف بحث مكضكع 

يـ األسرة يعتبر مف األمكر المحظكرة، فكيؼ يمكف تعميـ ذلؾ في المدارس؟ الجنس كتنظ
كنستطيع تبديد بعض سكء الفيـ ىذا بأف التربية السكانية إف حكت بعضان مف مضاميف 
التربية الجنسية كالعائمية كتنظيـ األسرة إال أنيا ليست مماثمة ليا. فبؤرة االىتماـ في التربية 

فرد كالتربية العائمية تركز عمى العائمة ككحدة، كدراسة تنظيـ األسرة ساسان الأ الجنسية ىك
 المختمفة. اإلجتماعيةتركز عمى المجتمع أما التربية السكانية فتشمؿ جميع الكحدات 

  مشكمة تتمخص في السؤاؿ التالي: ىؿ يمكف دمج التربية السكانية بالمناىج القائمة أـ
ؿ المقترح، حيف يشعر التربكيكف أف المناىج ينبغي أف تعالج كمكضكع منفصؿ؟ كالح

بالمناىج كدمجيا  يامزدحمة، فعمييـ تحديد المفاىيـ السكانية المناسبة لكؿ مكضكع كفصم
كما يتطمب  ،كتب مدرسية جديدة تنسجـ كالمنياج المتكامؿ إعدادبشكؿ مالئـ كىذا يتطمب 

 إعادة تدريب المعمميف في المياديف اإلضافية.

  فيتعمؽ بمحتكل التربية السكانية فما ىك مضمكنيا كما ىي االستراتيجيات لتنفيذىا كما ىي
المنيجيات المالئمة، أما األجكبة عمى ذلؾ فال بد أف تتأتى متباينة بيف بمد كآخر انطالقان 

 إلىمف التبايف في المحتكيات القائمة كأصكؿ التنظيـ الراىنة ككذلؾ العمميات التعميمية 
 األىداؼ العامة لمبرنامج. جانب

 مشكالت التمويل:  -2

السمطات التي  إلىتعتبر مسألة التمكيؿ العائؽ الرئيس في العديد مف البمداف حتى بالنسبة 
كمدربي المعمميف تشكؿ بدكرىا عائقان في عدة  فاالختصاصييكندرة  .تعي أىمية التربية السكانية

غة العربية كنقص كتب المراجع الكطنية في التربية السكانية بمداف. كعدـ كجكد المكاد التعميمية بالم
كالكتب المدرسية التي تحكل المفاىيـ الخاصة بالسكاف يشكؿ بذلؾ عنصران رئيسيان يحد مف النشاط 

 في أكثر البمداف.
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 المشكالت التنظيمية: -3

تختمؼ المشكالت التنظيمية تبعان لنكع البرنامج فبعض المشكالت التي تعترض برامج  
باإلعداد لممكاد التعميمية كبتقييـ البرنامج  أكالتربية السكانية ترتبط باإلدارة كبعضيا اآلخر بالتدريب 

لخمؽ البنية  دائرة( كثمة حاجة أككالبنية التحتية لمتربية ال تتكفر في أكثر البمداف)ككجكد لجنة 
 (67-69 ـ،ص ص1982)فايديانتاف، التحتية الالزمة لتخطيط البرنامج كتنفيذه.

كترل الباحثة أف فمسطيف قد قطعت شكطان ميمان في التربية السكانية عمى مستكيات 
ة الفمسطينية في ىذا المجاؿ غير السمطمف خالؿ البرامج التي كضعتيا  ،المفاىيـ كالتمكيؿ كالتنظيـ

مزيد مف الجيد لتطكير التربية السكانية لتتكامؿ مع فركع المناىج التعميمية األخرل،  إلىنيا تحتاج أ
كلتصبح أكثر ارتباطان بالكاقع السكاني كالبيئة الفمسطينية كأكثر ارتباطان بحؿ المشكالت السكانية 

 الفعمية في المجتمع الفمسطيني
 سادسًا: مجالت التربية السكانية:

كضكع التربية السكانية لغرض الدراسة ضمف مجاالت يشمؿ كؿ منيا عمى عدد يتكزع م
أخر بحسب اىتمامات ذلؾ البمد،  إلىمعيف مف المحاكر، كتختمؼ مجاالت التربية السكانية مف بمد 

تداخمت  أككلكنيا اختالفات يسيرة، كأكثرىا مشترؾ، كربما اختمفت التسميات كتطابقت المسميات 
في بعض، كمف أمثمة ذلؾ: في المغرب تتكزع ىذه المجاالت كالمحاكر عمى  المجاالت بعضيا

ديناميكية السكاف، كالسكاف كالبيكلكجيا، السكاف كالتنمية، السكاف كالبيئة، كالسكاف كرفاىية األسرة، 
كالسكاف كالقيـ، كالسكاف كبدائؿ المستقبؿ، كفي سكريا: ديناميكية السكاف، كالسكاف كالحياة األسرة، 
كالسكاف كالتنمية، كالسكاف كالبيئة، كالسكاف كالثقافة، كالسكاف كالبيكلكجيا. كفي األردف: التركيب 
كالتكزيع السكاني كمصادر البيانات السكانية، كديناميكية السكاف، كاألسرة كالمجتمع، كالسكاف 

القكمي كالكطني. أما كالتنمية، كالسكاف كالصحة كالتغذية، كالسكاف كالنظاـ البيئي، كالسكاف كاألمف 
في فمسطيف فتتكزع تمؾ المجاالت كاآلتي: خصائص السكاف، كالسكاف كالتنمية كالنكع االجتماعي، 

 (.266 ـ،ص2000كالسكاف كالبيئة، كالسكاف كالصحة، كالسكاف كالقيـ )دكيؾ كآخركف،
 ( توزع كاآلتي:21ص،م1997وحسب تصنيف جامعة القدس المفتوحة )

: النمك السكاني، الخصكبة، الكفيات، بين تركيب وديناميكية السكان العالقة المتبادلة .1
 الزكاج كالطالؽ، اليجرة، التكقعات السكانية.

تعريؼ السكاف كالظكاىر السكانية، التركيب السكاني، التكزيع  التركيب والتوزيع السكاني: .2
 ة.الجغرافي لمسكاف، مشكالت سكء التكزيع السكاني، مصادر البيانات السكاني
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السكاف كالتعميـ كتنمية المكارد البشرية، النمك السكاني في المدف  السكان والتنمية: .3
 كالخدمات األساسية كالنمط االستيالكي، السكاف كالقكل العاممة، خدمات البنية التحتية.

: النظاـ البيئي كمككناتو، العالقة بيف السكاف كالبيئة، المكارد البيئية السكان والنظام البيئي .4
 كالسكاف، المشكالت البيئية.

رشاد كمكانة المرأة، ؽ كالكاجبات، الزكاج كالطالؽ، اإلسرة كالحقك األ األسرة والمجتمع: .5
 التكافؿ االجتماعي.

ـ كالطفؿ، تغذية األـ كالطفؿ كاألسرة، الرضاعة : الصحة كاألالسكان والصحة والتغذية .6
 البشرم كاألمراض التناسمية.الطبيعية، العقـ كالفحص الطبي قبؿ الزكاج، التكاثر 

: التغير السكاني، السكاف كالمكارد، السياسات السكانية، اليجرات السكان واألمن القومي .7
 الخارجية، المكارد المائية اإلقميمية.

( مجالت التربية 230-232 ص ص ،م 2010ولقد قسم الشربيني والطنطاوي )
 المحاور اآلتية: إلىالسكانية 

العالقات المتداخمة بيف اإلنساف كالبيئة كالتمكث كاستنزاؼ المكارد : السكان والبيئة .1
 االقتصادية.

كبنية األسرة كالتكزيع  ،مثؿ العمر كالتركيب العرقي الخصائص الديموغرافية لمسكان: .2
 السكاني.

 : معدالت المكاليد كالكفيات كالخصكبة كالكثافة السكانية كاليجرة.ديناميكية السكان .3
: عالقة التربية السكانية بالنمك االقتصادم ادية والجتماعية والنمو السكانيالتنمية القتص .4

 كاالجتماعي.

 :محاور ثالث إلى( مجالت التربية السكانية 64-48ص ص ،م2012ولقد قسم الشيري )
  المفاىيـ المتعمقة بالخصائص السكانية: كتشمؿ المفاىيـ المتعمقة  :األولالمحور

كالخصائص االقتصادية كخصائص  اإلجتماعيةبالخصائص الديمكغرافية كالخصائص 
 المسكف.

 المفاىيـ المتعمقة باألنماط السكانية: كتشمؿ المفاىيـ المتعمقة بالتركيب المحور الثاني :
 المتعمقة بعدد السكاف.كالتكزيع السكاني كالمفاىيـ 
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 :المفاىيـ المتعمقة بالسكاف كالتنمية. كتشمؿ التضخـ كالتنمية البشرية  المحور الثالث
كالثركة كاالكتفاء الذاتي كالناتج المحمي كالمشكالت  اإلنجابيةكالحضرية كالصحة 

 كالسياسية كتكزيع الثركة كالناتج الكطني كنصيب الفرد. اإلجتماعية

كلقد قسمت الباحثة مجاالت التربية السكانية بناءن عمى دراسة التصنيفات المختمفة لمفاىيـ 
 إلىالتربية السكانية المستخمصة مف اإلطار النظرم كالدراسات السابقة لمكضكع التربية السكانية 

 مجاالت مكزعيف كاآلتي: ثماني

حالؿ، كاليجرات صكبة كاإلالمكاليد كالكفيات كالخ كيشمؿ معدالت ديناميكية السكان: .1
 الداخمية كالخارجية كالقسرية كالطكعية، كتكقع الحياة.

: كيشمؿ الحضرية كالتحضر كسكاف الحضر كالريؼ كالبادية، التركيب والتوزيع السكاني .2
سقاطات السكانية كالتكطف السكاني لعمرم لمسكاف كاليـر السكاني كاإلكالتركيب النكعي كا

 لكثافة السكانية. كالتجمعات السكانية كا

: كيشمؿ التحكؿ السكاني كديمكغرافية السكاف كالزيادة الطبيعية الخصائص الديموغرافية .3
كغير الطبيعية لمسكاف كالزيادة السكانية المطردة كاالنفجار السكاني كالطفرة السكانية 

 كالتعداد السكاني كالسجالت الحيكية كحجـ السرة كالنمك السكاني.
كالثركة  اإلنجابيةكيشمؿ التنمية البشرية كالحضرية كالريفية كالصحة  :السكان والتنمية .4

كالناتج المحمي  اإلجتماعيةكالمرافؽ كالخدمات لمسكاف كاالكتفاء الذاتي الغذائي كالعدالة 
 كالقدرة اإلنتاجية كنصيب الفرد. ،اإلجمالي

كاألسرة الممتدة كاألسرة النكاة  اإلجتماعيةكيشمؿ التنشئة  السكان واألسرة والمجتمع: .5
 كالمجتمع القبمي العشائرم.

كيشمؿ البيئة كالتربية البيئية كالنظاـ البيئي كاختالؼ التكازف البيئي  السكان والنظام البيئي: .6
 كالتمكث البيئي كالدكرة البيئية كالدكرة المائية كالمكارد المتجددة كغير المتجددة كالتصحر.

كيشمؿ األيدم العاممة كالبطالة كالتركيب الميني لمسكاف  لمسكان:الخصائص القتصادية  .7
 .اإلعالةلمستكل االقتصادم لألسر كمعدؿ كىيكؿ النشاط االقتصادم كا

كيشمؿ الديانة كالجنسية كالمغة كالساللة كالحالة  لمسكان: اإلجتماعيةالخصائص  .8
 اإلجتماعية



51 

 

 المرتكزات التي تقوم عمييا التربية السكانية في فمسطين: :سابعاً 
زيادة كعى المكاطف الفمسطيني بالمشكالت السكانية المحمية بكجو خاص كالمشكالت  .1

محتممة في صحتو كحياتو كفي  أكالسكانية اإلقميمية بكجو عاـ، كما ليا مف تأثيرات فعمية 
 أسرتو كمجتمعو.

كالبشرية الفمسطينية كتحقيؽ التنمية المستديمة ليذه المكارد مع االىتماـ بالمكارد االقتصادية  .2
 مراعاة تحسيف نكعية الحياة بكجو خاص.

رفع مستكل القدرة عمى حؿ المشكالت السكانية كاتخاد المكاقؼ كالقرارات اإليجابية المتعمقة  .3
 المرعية اإلجتماعيةبيا في ضكء الصالح العاـ كالقيـ 

 كاإلسالمي في تطرؽ مفاىيـ التربية السكانية كدعميا كتعميقيا. االىتماـ بالتراث العربي .4
تطكر عالقة المتعمـ الفمسطيني باألرض كالبيئة في مختمؼ مراحؿ دراستو كدعميا  .5

 كتعميقيا.
 براز دكر التكنكلكجيا كالتطكر العممي في حؿ المشكالت السكانية.إ .6
لمناىج كتعزيز التكامؿ بيف مختمؼ االستفادة مف طبيعة مادة التربية السكانية في تحديد ا .7

المكضكعات الدراسية كالتربية اإلسالمية كالمغة العربية كالعمكـ كاالجتماعيات كالتربية 
 ـ،ص2000،دكيؾ كآخركفالمينية كالزراعية مع مراعاة مستكل المتعمميف كحاجاتيـ. )

270) 

كترل الباحثة أف المرتكزات السابقة كافية كي تقكـ عمييا التربية السكانية في فمسطيف 
 تحقيؽ األىداؼ المرجكة لتدريس مبحث التربية السكانية. إلىكتؤدم 

 دخال التربية السكانية في المناىج الفمسطينية:إثامنًا: مسوغات 
)العائمية كالبيئية كالصحية كالثقافية ارتباط التربية السكانية بمختمؼ مناحي الحياة  .1

 كالمعيشية( السيما كأنيا تخاطب الفرد قبؿ خطابيا المجتمع.
 ارتباط التربية السكانية بالتجديدات التربكية التي تشمؿ تطكر المناىج. .2
نتاج الفرد إنمك السكاني كأخطارىا عمى مستكل تسيـ في التكعية باآلثار السمبية لم .3

 كنمك القكل العاممة.كاالدخارات الخاصة 
إسياـ التربية السكانية بالتكعية بأثار عدـ التكازف السكاني كتركيز السكاف في المناطؽ  .4

 الحضرية خاصة في مثؿ تكدس المؤسسات الربحية في مربع كاحد.
سياـ التربية السكانية في تنمية الممارسات كالعادات الصحية كالسميمة كالمحافظة عمى إ .5

 كـ أساسان عمى قناعة الفرد.ألنيا تق ؛البيئة
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 تعطش المناىج الفمسطينية لمثؿ ىذا المكف مف العمـك العصرية. .6
دأب صدع البناء الفمسطيني تستدعى ترميـ ما خمفتو سنكات االحتالؿ مف خالؿ التكعية  .7

 الصحية كالمجتمعية.
في  غياب القانكف كالسمطات في الحقبة الماضية كضع عمى الفرد في المجتمع الفمسطيني .8

قدرات. كذلؾ عمؿ عمى ضركرة إدخاؿ مفاىيـ التربية  أكمكقع المسؤكلية بال خبرات 
 (156 ،صـ 2004السكانية في المقررات الدراسية.)المزيف،

كترل الباحثة أف مف أىـ مسكغات إدخاؿ التربية السكانية في المناىج الفمسطينية ىك بناء 
كربطو بالكعي الكطني المرتبط بالتمسؾ  ،لبيئيمجتمع فمسطيني سميـ يتمتع بالكعي السكاني كا

 مف خالؿ كجكد مجتمع سكاني يتمتع بالصحة الجسدية كالنفسية. ؛باألرض الفمسطينية
 تاسعًا: إدخال التربية السكانية في مناىج الدراسة.

أكثر مف  أكمف الممكف إدخاؿ مضمكف التربية السكانية في المناىج الدراسية باتباع كاحدة 
 الربط بيف أكثر مف كاحدة منيا: أكالطرائؽ اآلتية 

 مقرر دراسي منفصؿ: تعد التربية السكانية مقرر دراسي جديد منفصؿ. .1
 جزء مف مقرر دراسي جديد: تعد التربية السكانية جزء مف مقرر دراسي جديد. .2
 أكنية في جزء جزء مف مقررات دراسية قائمة: دمج كحدات دراسية مناسبة مف التربية السكا .3

 مجمكع دركس التأىيؿ الميني العاـ المكجكدة.
جنب مع التغيرات األخرل  إلىجزء مف مقررات دراسية منقحة: تقديـ التربية السكانية جنبان  .4

 التي تطرأ عمى مفردات المناىج الدراسية المنقحة.
التي تـ جمعيا  تطعيـ محتكل المناىج القائمة: إدخاؿ مفاىيـ التربية السكانية كالمعمكمات .5

 أكتطكير مقررات دراسية منفصمة  إلىعنيا ضمف عممية التعميـ االعتيادية دكف الحاجة 
 كحدات جديدة.

األنشطة التي تقع تحت إشراؼ  أكإجراءات خاصة أخرل: استخداـ األحداث الخاصة  .6
النظاـ المدرسي مع ككنيا خارج إطار الصفكؼ الدراسية النظامية كالمعارض كاألفالـ 

 (205-206 ،ص صـ1997كالندكات كالمسرحيات. )جامعة القدس المفتكحة،

أف جميع الطرؽ السابقة مناسبة إلدخاؿ التربية السكانية في مناىج الدراسة  تستنج الباحثة 
كالمعارض كاألفالـ كغيرىا لربط لتركيز عمى األنشطة المدرسية كاستخداـ األحداث الجارية مع ا

 التربية السكانية بالمجتمع المحمي كالحياة مباشرة.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

الكاجب تضمنيا بكتب معرفة مفاىيـ التربية السكانية  إلىالدراسة الحالية تسعى  إف
الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف كمدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع ليا؛ لذلؾ قامت 

اإلطار النظرم  إعدادعمى الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ؛ لالستفادة منيا في  باالطالعالباحثة 
كتحديد أدكات الدراسة، كتكظيؼ األساليب اإلحصائية المناسبة، كبعد مراجعة الدراسات السابقة 

ثالثة محاكر، كمف ثـ التعقيب العاـ عمى تمؾ المحاكر؛  إلىالمتعمقة بمكضكع الدراسة، تـ تصنيفيا 
بقة، كقد صنفت محاكر الدراسة مدل االتفاؽ كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السا إلبراز

 عمى النحك اآلتي: 

  جغرافياالمفاىيم ال تناولت : دراساتاألولالمحور. 

 .المحور الثاني: دراسات تناولت التربية السكانية 

 السكانية التربية المحور الثالث: دراسات تناولت مفاىيم. 
 :جغرافيادراسات تناولت المفاىيم ال :األولالمحور 

 ( بعنوان:م2015الجبوري والمبان )دراسة . 1

لدى طالبات الصف الخامس  جغرافيافاعمية استراتيجية دوائر المفيوم في اكتساب المفاىيم ال"
 ".األدبي

فاعمية استراتيجية دكائر المفيكـ في اكتساب المفاىيـ  إلىالتعرؼ  إلىييدؼ البحث 
كلتحقيؽ ىدؼ البحث فقد اعد الباحثاف  ،بالعراؽ لدل طالبات الصؼ الخامس األدبي جغرافياال

كقد أجريت  ( فقرة، كقاـ الباحثاف باتباع المنيج التجريبي،60اختبار الكتساب المفاىيـ تككف مف )
بمدرسة طميطمة الثانكية لمبنات مكزعيف عمى  ( طالبة57عشكائية مككنة مف )عينة  الدراسة عمى

يانات كتحميميا  باستخداـ )اختبار التائي، مربع كقد تـ معالجة الب ،شعبتيف لمصؼ الخامس األدبي
( كتشير التمييز كالصعكبة تمعامال ،معادلة ارتباط بيرسكف ،كام، معادلة فاعمية البدائؿ الخاطئة

تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية التي درست المفاىيـ باستعماؿ استراتيجية دكائر المفاىيـ  إلىالنتائج 
 طة التي درست المفاىيـ بالطريقة االعتيادية.عمى أفراد المجمكعة الضاب
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 :بعنوان م(2014دراسة الفرا) .2

وأثرىا عمى التحصيل لدى  جغرافيافعالية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في بناء المفاىيم ال" 
 طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظات غزة"

استقصاء فعالية تكظيؼ استراتيجية التعمـ التكليدم في بناء  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 كأثرىا عمى التحصيؿ لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي بمحافظات غزة جغرافياالمفاىيـ ال
كقائمة  دليؿ المعمـ كدليؿ الطالبالمحتكل ك أداة تحميؿ  إعداد، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بفمسطيف

كقد تـ جمع البيانات كتحميميا باستخداـ  ،جغرافياار تحصيمي في المفاىيـ الكاختب جغرافيابالمفاىيـ ال
معامالت  ،طريقة التجزئة النصفية، (21معادلة ككدر ريتشاردسكف)): المعالجات اإلحصائية التالية

كتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف التجريبية  (التمييز كالصعكبة
طالبة مف طالبات الصؼ  (76بعدم، كتككنت عينة الدراسة مف)-كالضابطة مع قياس قبمي

بيف متكسطات المجمكعة  إحصائيةكجكد فركؽ دالة  إلىالخامس األساسي كأشارت النتائج 
 مس األساسي في مبحث الجغرافيا لصالح المجمكعة التجريبية.التجريبية كالضابطة في الصؼ الخا

 :بعنوانم( 2013دراسة قنوع) .3

والتجاه  جغرافياجغرافيا باآليات القرآنية الكونية وأثره في تنمية المفاىيم الال إثراء محتوى منياج"
 "نحوىا لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة

ثراء محتكل منياج الجغرافيا باآليات القرآنية الككنية إالكشؼ عف  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 غزةبمحافظات كاالتجاه نحكىا لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي  جغرافيافي تنمية المفاىيـ ال

، كاستخدمت الباحثة في ىذه الدارسة منيجيف: المنيج الكصفي لتحميؿ المحتكل، كالمنيج بفمسطيف
اثراء المنياج باآليات القرآنية الككنية( عمى المتغير التابع )المستقؿ شبو التجريبي لقياس أثر المتغير

طالبة مف  (80حيث تـ تطبيؽ الدارسة عمى عينة مككنة مف ) ،كاالتجاه نحكىا( جغرافيا)المفاىيـ ال
طالبات الصؼ الخامس األساسي تـ اختيارىـ بطريقة قصدية، كقد تـ جمع البيانات كتحميميا 

 طريقة التجزئة النصفية، معامؿ التمييز، اختبار التالية )ات اإلحصائية باستخداـ المعالج
(T-test كقد ،)إحصائيةسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة أ ( 05.0عند مستكل بيف )

متكسطي درجات الطالبات في التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم عمى كؿ مف )االختبار التحصيمي 
 كمقياس االتجاه( لصالح التطبيؽ البعدم.
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 :بعنوان (م2012دراسة الكحموت ) .4

"فاعمية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري 
 بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة"

في تنمية  الدائرمالكشؼ عف فاعمية تكظيؼ استراتيجية البيت  إلىىدفت ىذه الدارسة 
 غرةبمحافظات  المفاىيـ كميارات التفكير البصرم في الجغرافيا لدل طالبات الصؼ الحادم عشر

( طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر مكزعيف عمى 76، كتككنت عينة الدراسة مف )بفمسطيف
( طالبة تـ تدريسيا بالطريقة 38ان شعبة ضابطة كعددىا )شعبتيف دراسيتيف تـ اختيارىـ عشكائي
كلبمكغ أىداؼ  ،( كتـ تدريسيا باستراتيجية البيت الدائرم38التقميدية كشعبة تجريبية كعددىا )

، جغرافياالدارسة، أعدت الباحثة ثالث أدكات، كىي: أداة تحميؿ المحتكل، كاختبار لممفاىيـ ال
البصرم، كاستخدمت الباحثة في دراستيا منيجيف: المنيج الكصفي لتحميؿ كاختبارَا لميارات التفكير 

المحتكم، كالمنيج شبو التجريبي لقياس أثر المتغير المستقؿ)استراتيجية البيت الدائرم( عمى 
كميارات التفكير البصرم(، كقد تـ جمع البيانات كتحميميا  جغرافياالمتغير التابع )المفاىيـ ال

طريقة التجزئة النصفية،  ،ريتشاردسكفدر معادلة كك التالية:)ات اإلحصائية باستخداـ المعالج
كقد أسفرت النتائج عف تفكؽ الطالبات المكاتي درسف باستراتيجية البيت الدائرم  ،(T.testاختبار)

فاعمية استراتيجية البيت  إلىعف الطالبات المكاتي درسف بالطريقة االعتيادية كما تكصمت الدراسة 
 م في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ الحادم عشر.الدائر 

 ( بعنوان:م2010دراسة عبد الرحمن ورضوان ). 5
 األوللدى طالب الصف  جغرافيافاعمية التدريس اللكتروني في تنمية المفاىيم والميارات ال" 

 "الثانوي واتجاىاتيم نحو الجغرافيا
فاعمية استخداـ التدريس االلكتركني في تنمية المفاىيـ  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدارسة 

كتنمية اتجاىات طالب  جغرافياالثانكم كتنمية الميارات ال األكؿلدل طالب الصؼ  جغرافياال
 يـ، كاستخدـ الباحثاف لتحقيؽ ىدؼ دراستبجميكرية مصر العربية الصؼ الثانكم نحك الجغرافيا

كمقياس االتجاىات نحك  جغرافياكبطاقة مالحظة األداء العممي لمميارات ال جغرافيااختبار المفاىيـ ال
الجغرافيا، كاستخدـ الباحثاف ىنا المنيج شبو التجريبي كالمنيج الكصفي لتحميؿ محتكل مقرر 

بمدرسة ( طالبَا كطالبة 72الثانكم، تككنت عينة الدراسة مف ) األكؿالجغرافيا لدل طالب الصؼ 
مجمكعتيف المجمكعة  إلىكقسمت تـ اختيارىـ عشكائيان  ( طالبَا كطالبة 143أصؿ )مف  صدفا

(، أما األساليب اإلحصائية المستخدمة 36( كالمجمكعة الضابطة كعددىا )36التجريبية كعددىا )
(، كقد أظيرت نتائج الدارسة كجكد T.Testالمتكسط الحسابي، االنحراؼ المعيارم، اختبار ))ىي 
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( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية 0.01عند مستكل ) إحصائيةاللة فركؽ ذات د
كمقياس  جغرافياكبطاقة مالحظة الميارات ال جغرافياكالمجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ ال

 االتجاىات لصالح المجمكعة التجريبية.
 :بعنوان  م(2010دراسة اليباش) .6

لدى طالبات الصف السابع  جغرافيابعض المفاىيم ال أثر استخدام مدخل الدراما في اكتساب"
 "األساسي بمحافظة غزة

أثر استخداـ مدخؿ الدراما في اكتساب بعض المفاىيـ  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
عينة كطبقت الدراسة عمى ، بفمسطيف لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بمحافظة غزة جغرافياال

( طالبة، مجمكعة تجريبية تتعمـ المفاىيـ 155األساسي كالبالغ عددىف)مف طالبات الصؼ السابع 
، كتمثمت أدكات الدراسة التقميديةبأسمكب مدخؿ الدراما، كمجمكعة ضابطة تتعمـ بالطريقة  جغرافياال

الباحثة لمعالجة البيانات المتكسطات الحسابية  تباالختبار التحصيمي كتحميؿ المحتكل، كاستخدم
كجكد فركؽ  إلى(، كقد تكصمت الدراسة uكتني) ف( كاختبار ماTالمعيارية كاختبار)كاالنحرافات 
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة المكاتي درسف بالطريقة  إحصائيةذات داللة 

االعتيادية، كمتكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية المكاتي درسف باستخداـ مدخؿ الدرما عمى 
 في القياس البعدم لصالح المجمكعة التجريبية. جغرافيااالختبار التحصيمي في المفاىيـ ال

 :بعنوان (م2009دراسة زقوت). 7
لدى طمبة الصف الثامن األساسي  جغرافيافعالية برنامج محوسب مقترح لتنمية بعض المفاىيم ال"

 "بمحافظة غزة
معرفة أثر فعالية البرنامج المحكسب المقترح لتنمية بعض المفاىيـ  إلىىدفت ىذه الدراسة 

، بمحافظة غزة بفمسطيف دملدل طمبة الصؼ الثامف األساسي إذا ما قكرف باألسمكب التقمي جغرافياال
سة قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي قبمي كبعدم ككذلؾ تـ تحميؿ محتكل اكلتحقيؽ ىدؼ الدر 

عداد دليؿ المعمـ حكؿ كيفية استعماؿ البرنامج المحكسب، كتـ ا  ثة(، ك كحدتي الدراسة)الثانية كالثال
كتـ جمع البيانات كتحميميا ( طالبان كطالبة، 139اختيار العينة بطريقة قصدية كتككنت مف)
كبعد تطبيؽ الدراسة تحميؿ التبايف األحادم(  ،T))باستخداـ المعالجات اإلحصائية التالية)اختبار

بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية  إحصائيةكجكد فركؽ دالة  إلىتكصؿ الباحث 
 .كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية

 



57 

 

 :بعنوان (Golledge &Marsh&Battersby,2007 ) دراسة جوليدج ومارش وبترسبي .8

 "جغرافياالمكانية مع الحتياجات التعميمية ال جغرافيامطابقة المفاىيم ال"
المكانية،  جغرافياالتعرؼ عمى مدل التكافؽ بيف المفاىيـ ال إلىىدفت ىذه الدراسة 

لى تيسير فيـ البيئة ال جغرافياكاالحتياجات ال المكانية بشكؿ كبير، فقد اقترح  جغرافياالتعميمية، كا 
تتضمف خصائص مشتركة كذلؾ استثناء األربع مفاىيـ المكانية  جغرافياالباحثكف أف كؿ المفاىيـ ال

كما تـ كضع اإلطار النظرم في سياؽ البعد الزماني كالمكاني( -الحجـ-المكقع-البدائية كىي)اليكية
غاية السنكات األخيرة  إلىيس الجغرافيا في المراحؿ المختمفة، بدءان مف مرحمة رياض األطفاؿ تدر 

كمف أىـ النتائج التي تـ مف المرحمة الثانكية)الصؼ الثاني عشر( في الكاليات المتحدة األمريكية،  
 التكصؿ إلييا ىي:

  مدل  بإظيارلمناس،  يمكف تصميـ أنشطة األنطكلكجيا التي بإمكانيا أف تكفر ليا فرصان
 المكانية، كالمكانية البسيطة كالمعقدة عند التعامؿ مع الناس. جغرافيااكتسابيـ لممفاىيـ ال

 :بعنوان (م2006.دراسة وادي)9

لدى طمبة الصف التاسع  جغرافياأثر استخدام أسموب الكتشاف الموجو عمى اكتساب المفاىيم ال"
 "األساسي بمحافظة غزة

معرفة أثر استخداـ أسمكب االكتشاؼ المكجو عمى اكتساب المفاىيـ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
، كلتحقيؽ ىدؼ دراستو قاـ بفمسطيف لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظة غزة جغرافياال

يؿ المحتكل، مستخدمان المنيج التجريبي م، كتحجغرافياالباحث بإعداد اختبار تحصيمي لممفاىيـ ال
(  مجمكعة 81)،( طالبان كطالبة169عينة عشكائية مف طمبة الصؼ التاسع األساسي بعدد ) عمى

(، كتحميؿ التبايف األحادم كأساليب T( مجمكعة ضابطة، مستخدمان اختبار)88ك) ،تجريبية
كجكد فركؽ في التحصيؿ البعدم نحك اكتساب المفاىيـ  إلىلو، كقد تكصمت الدراسة  إحصائية

ف أقرانيـ في يبيف طالب المجمكعة التجريبية التي درست بأسمكب االكتشاؼ المكجو، كب جغرافياال
 المجمكعة الضابطة التي درست باألسمكب التقميدم لصالح المجمكعة التجريبية.

 :بعنوان (م2006ىدل )سة األدرا.10

وأثرىا عمى تحصيل فاعمية وحدة تعميمية مطورة في التربية الوقائية لمواجية المخاطر الطبيعية "
 المتوسط بجدة" األولوالتجاه نحو مادة الجغرافيا لطالبات الصف  جغرافيابعض المفاىيم ال

الكشؼ عف أثر استخداـ كحدة تعميمية مطكرة في تنمية مفاىيـ التربية  إلىىدؼ البحث 
 ت الباحثةكلتحقيؽ ذلؾ استخدم ؛يؿ كتنمية االتجاه نحك الجغرافياالكقائية، كأثرىا عمى التحص
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 األكؿطالبات الصؼ طالبة مف ( 104مف ) مككنة  عينة كالذم طبؽ عمى ،التجريبيشبو المنيج 
( لمعينة الضابطة، أما أدكات 50( لمعينة التجريبية، ك)54منيـ )بمحافظة جدة بالسعكدية المتكسط 

تحميؿ ) استخداـب اتالبحث المستخدمة فيي االختبار كمقياس االتجاه نحك المادة، كتـ معالجة البيان
سفرت نتائج البحث عف كجكد فركؽ ذات داللة أ، كقد يتا(، حساب مربع ا((Tالتبايف، اختبار

بيف متكسطات كدرجات طالبات المجمكعتيف التجريبيتيف كالمجمكعتيف الضابطتيف في  إحصائية
 يتيف كأيضان لح المجمكعتيف التجريبتطبيؽ البعدم كجاءت اختبارات البحث كمقياس االتجاه لصا

بيف التطبيقييف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم في  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة 
لى فاعمية ك متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبيتيف في االختبارات كمقياس االتجاه،  ا 

 نحك المادة.الكحدة المطكرة في رفع مستكل تحصيؿ الطالبات في اإلختبارات كتعديؿ اتجاىاتيف 
 :بعنوان (م2005.دراسة الحطاب)11

لدى طالب الصف الحادي  جغرافياأثر أسموب العروض العممية في اكتساب بعض المفاىيم ال"
 عشر األدبي بمحافظة غزة"
استخداـ أسمكب العركض العممية في اكتساب  الكشؼ عف أثر  إلىىدفت ىذه الدراسة 

، كلتحقيؽ بفمسطيف لدل طالب الصؼ الحادم عشر االدبي بمحافظة غزة جغرافيابعض المفاىيـ ال
كاستخدـ الباحث المنيج  كدليال لممعمـ، جغرافيالممفاىيـ ال عد الباحث اختباران أىدؼ الدراسة 

نتائج الدراسة استخدـ  إلىالتجريبي عمى عينة عشكائية مف طالب الصؼ الحادم عشر، كلمكصكؿ 
التبايف األحادم، معامؿ ارتباط بيرسكف تحميؿ (، Tئية التالية)اختبار)الباحث األساليب اإلحصا

بيف التحصيؿ القبمي  إحصائية، كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة (كسبيرماف
في االختبار البعدم لصالح المجمكعة التجريبية،  جغرافياكالبعدم في اكتساب بعض المفاىيـ ال

بيف متكسطات درجات الطالب مف المجمكعة التجريبية في  إحصائيةككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة 
منخفضي(مستكل التحصيؿ لصالح متكسطي  -متكسطي -لمتغير)مرتفعي التحصيؿ البعدم تبعان 
 كمرتفعي التحصيؿ.

 بعنوان: م(2005. دراسة غميل)12

لدى  جغرافيافاعمية استخدام خرائط المفاىيم في التقويم التكويني عمى تحصيل المفاىيم ال"
 طالبات الصف العاشر"

تقصي فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ في التقكيـ التككيني عمى  إلىىدفت ىذه الدراسة 
كقد تككنت عينة  ،بسمطنة عماف باألردف لدل طالبات الصؼ العاشر جغرافياتحصيؿ المفاىيـ ال



59 

 

طالبة،  (30األكلى تجريبية بمغ عددىا ):مجمكعتيف إلىتـ تقسيميا  ( طالبة 59) مفالدراسة 
. كلتحقيؽ كأسمكب احصائي ليا(T-testمستخدمة اختبار) ( طالبة29كالثانية ضابطة بمغ عددىا)

 : إلى( فقرة. كقد أشارت النتائج 38ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة اختباران تحصيميان تككف مف )
  كجكد فركؽ دالة إحصائيان (05.0عند مستكل الداللة بيف متكسطي التحصيؿ الكمي )

في اختبار تحصيؿ المفاىيـ لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح طالبات المجمكعة 
 التجريبية.

  كجكد فركؽ دالة إحصائيان ( 05.0عند مستكل الداللة بيف متكسطي تحصيؿ )
مجمكعات الدراسة في مستكيات الفيـ كالتطبيؽ مف بيف المستكياف المعرفية التي يقيسيا 

 .االختبار لصالح طالبات المجمكعة التجريبية
 .عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطي تحصيؿ مجمكعات الدراسة في مستكل التذكر 

 :بعنوان (Catling,2001.دراسة كاتمنج)13

 :"ألطفال المرحمة البتدائية جغرافياالمصطمحات ال"
(عامان لممفاىيـ 11-10معرفة مستكل فيـ األطفاؿ مف عمر) إلىىدفت ىذه الدراسة 

، ثـ قاـ باستطالع أراء طالب جغرافيا، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعد الباحث قائمة مفاىيـ جغرافياال
مدرسة حككمية في  (24)( مف447عمى عينة قكاميا)الصؼ السادس مستخدمان المنيج الكصفي 

%( 85يدرسكف منياج الجغرافيا الكطنية، كلقد أسفرت نتائج الدراسة عف أف ) فممببريطانيا إنجمترا 
%( لـ يستطيعكا ذلؾ كما أف ىناؾ 15، كأف)جغرافيامف الطمبة استطاعكا تعريؼ بعض المفاىيـ ال

المفاىيـ، فمنيـ مف أعطى المفاىيـ بشكؿ كاضح كمتكامؿ، اختالؼ كبير بيف الطمبة في إيضاح 
 كمنيـ مف أعطى المفيـك الجغرافي بشكؿ كجيز كمختصر.

 :بعنوان (م1999وان )ع.دراسة الش14

الواردة  جغرافيامدى اكتساب تالميذ المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض المفاىيم التاريخية وال"
 بالكتب المقررة"

مدل اكتساب تالميذ المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض  إلىالتعرؼ  إلىىدفت الدراسة 
المختارة مف الكتب المقررة عمى المرحمة المتكسطة )تاريخ  جغرافيامجمكعة مف المفاىيـ التاريخية كال

( تمميذَا مف الذككر تـ اختيارىـ بصكرة 1013أجريت الدراسة عمى عينة حجميا ) ،كجغرافيا(
( 6. كقد تـ تصميـ )ان بمدينة الرياض بالسعكدية( تمميذ5632الدارسة البالغ )عشكائية مف مجتمع 
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اختبارات تحصيمية مف نكع اختبار مف متعدد، كتـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا، كاستخدـ الباحث 
 التكرارات كالنسب المئكية كمتكسطات النسب المئكية، كقد أظيرت نتائج التحميؿ االحصائي ما يمي:

  األساسية ىي أف مستكل اكتساب تالميذ المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض لممفاىيـ النتيجة
 كجكد اختالفات في المتكسطات تبعان ع بشكؿ عاـ م يعتبر متدنيان  جغرافياالتاريخية كال

 ف الثاني كالثالث.جغرافيا( لصالح الجغرافيا لمصفي الختالؼ المقرر )تاريخ،

  األكؿالختالؼ الصؼ الدراسي لصالح الصفييف  تبعان كجكد اختالؼ في المتكسطات 
 كالثاني لمقررم التاريخ كالجغرافيا.

 :بعنوان م(1987.دراسة غزاوي )15

 " جغرافيا"أثر إضافة المون في تحصيل الطمبة لبعض المفاىيم ال
بعض المعمكمات في الجغرافيا  إلىالتعرؼ عمى أثر إضافة المكف  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 الثانكم األكاديمي مف مستكيات تعميمية مختمفة ليذه المعمكمات األكؿفي اكتساب طالب الصؼ 

، تـ سحب شعبة كاحدة مف كؿ منيا ، كقد تـ اختيار مدرستيف عشكائيان ربد باألردفإفي محافظة 
( طالبَا، 44لتي تككنت مف )بالطريقة العشكائية التجمعية. كعدت إحداىما مجمكعة الدراسة ا

( طالبَا، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي في 38كاألخرل مجمكعة المقارنة التي تككنت مف )
المتكسطات كاالنحراؼ المعيارم، اختبار )دراستو، كتـ استخدـ األساليب اإلحصائية األتية 

(T.Test( تحميؿ التبايف المشترؾ، قيمة )T))كأظيرت النتائج اآلتي،: 
  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة (0.05=a)  بيف متكسط عالمات الطالب ذكم التحصيؿ

المكف، كلصالح أفراد مجمكعة  إلى لكعتي الدراسة كالمقارنة تعز العالي كالمتكسط، مف مجم
 الدارسة. 

  إحصائيةال يكجد فركؽ ذك داللة (0.05=a)  بيف متكسط عالمات الطالب ذكم التحصيؿ
 المادة التعميمية. إلىإضافة المكف  إلىالمنخفض مف مجمكعة الدارسة، كالمقارنة يعزل 

 :جغرافياالتعميق عمى الدراسات المتعمقة بالمفاىيم ال
كىذا يدؿ عمى أىمية  تابع،كمتغير  جغرافيااتفقت غالبية الدراسات التي تناكلت المفاىيـ ال

 كبعد عرض الدراسات السابقة تبيف اآلتي: جغرافياكساب المفاىيـ ال‘تنمية ك
 أوًل: من حيث األىداف:

  تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة بتنكع األساليب كاالستراتيجيات المتبعة في تعمـ المفاىيـ
استخداـ استراتيجية دكائر المفاىيـ كدراسة  إلى، حيث ىدفت بعض الدراسات جغرافياال
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 ـ(2012استخداـ استراتيجية البيت الدائرم كدراسة الكحمكت) أك( ـ2015لجبكرم كالمباف)ا
استخداـ التدريس  أك ـ(2005أكاثر استخداـ أسمكب العركض العممية كدراسة الحطاب)

( أكالبرنامج المحكسب المقترح كدراسة ـ2010االلكتركني كدراسة عبد الرحمف كرضكاف)
استخداـ  أك( ـ2006استخداـ كحدة تعميمية مطكرة كدراسة األىدؿ) أك ـ(2009زقكت)

( ـ2005استخداـ خرائط المفاىيـ كدراسة غميؿ) أك( ـ2014التعمـ التكليدم كدراسة الفرا)
استخداـ مدخؿ الدراما كدراسة  أك( ـ1987أثر إضافة المكف كدراسة غزكام) أك

 (.ـ2006و كدراسة كادم)االكتشاؼ المكجاستخداـ أسمكب  أك( ـ2010اليباش)

  كدراسة  جغرافيامعرفة مدل اكتساب المفاىيـ ال إلىىناؾ بعض الدراسات التي ىدفت
 أك،ـCatling(2001)كدراسة   جغرافيا(، اكمعرفة مدل فيـ المفاىيـ ال1999كاف)عالش

الكشؼ عف إثراء محتكل منياج الجغرافيا باآليات القرآنية الككنية في تنمية المفاىيـ 
التعميمية  جغرافيامعرفة مدل التكافؽ بيف المفاىيـ ال أك(2013كدراسة قنكع) جغرافياال

 (.ـ2007) Golledge &March&Battersby التعميمية كدراسة جغرافيااجات الكاالحتي

  ( في ـ1999كاف)عمع دراسة الشفي ىدؼ دراستيا  فتتفؽ أما بالنسبة لمدراسة الحالية
 معرفة مدل اكتساب المفاىيـ.

 :ثانيًا: منيج الدراسة

 ( كدراسةـ2015دراسة الجبكرم كالمباف) :استخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي، مثؿ 
( ـ2006كدراسػة كادم) ـ(1987غزكام) دراسة( ك ـ2005غميؿ) كدراسة ـ(2009زقكت )
 (.ـ2005) طابحكال ـ(2010كاليباش)

  كدراسػػػػػػػة  (ـ2014الفػػػػػػػرا)اسػػػػػػػتخدمت بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات المػػػػػػػنيج شػػػػػػػبو التجريبػػػػػػػي كدراسػػػػػػػة
 (ـ2016األىدؿ)

  اسػػػػتخدمت بعػػػػض الدراسػػػػات المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي كالمػػػػنيج شػػػػبو التجريبػػػػي كدراسػػػػة
 (.ـ2010كعبد الرحمف كرضكاف) ـ(2012كدراسة الكحمكت) ـ(2013قنكع)

 كدراسػة ـ(1999كاف)عاستخدمت بعض الدراسات المنيج الكصفي كدراسة الشػGolledge 
&March&Battersby 2007) )كدراسة   ـCatling(2001 ـ). 

  كعبػػد  ـ(2012( كدراسػػة الكحمػػكت)ـ2013دراسػػة قنػػكع)أمػػا الدراسػػة الحاليػػة فيػػي تتفػػؽ مػػع
 في استخداميا المنيج الكصفي التحميمي.( ـ2010الرحمف كرضكاف)
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 :المرحمة التعميمية ثالثًا:

 تنكعت المراحؿ التعميمية حسب كؿ دراسة:

  ( ـ2015دراسػػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػػرا) :المرحمػػػػػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػػػػػية، مثػػػػػػػػػػػػػؿب فينػػػػػػػػػػػػػاؾ دراسػػػػػػػػػػػػػات تتعمػػػػػػػػػػػػػؽ
(، كمػػػػػػػػف المرحمػػػػػػػػة ـ2001) Catlingكدراسػػػػػػػػة  ـ(2013كقنػػػػػػػػكع) ـ(2005كدراسػػػػػػػػةغميؿ)

 .ـ(2009األساسة العميا كدراسة زقكت)

 ؿداألىػػدراسػػة ك  ـ(2010المرحمػػة اإلعداديػػة، مثػػؿ: دراسػػة اليبػػاش)ب تتعمػػؽدراسػػات  كىنػػاؾ 
 .ـ(1999 كاف)عكدراسة الش ( ـ 2006 )( كدراسة كادمـ2006)

 ـ(2010دراسػػػػة عبػػػػد الػػػػرحمف كرضػػػػكاف) :المرحمػػػػة الثانكيػػػػة، مثػػػػؿب كىنػػػػاؾ دراسػػػػات تتعمػػػػؽ 
 (.ـ2005طاب)حكدراسة ال ـ(2015( كالجبكرم كالمباف)ـ2012كالكحمكت)

 (2009امػػػا بالنسػػػبة لمدراسػػػة الحالػػػة فيػػػي تتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة زقػػػكت)لممرحمػػػة تناكليػػػا فػػػي  ـ 
 األساسية العميا.

 رابعًا: عينة الدراسة:

 :بشكؿ قصدم أكتنكعت طرؽ اختيار العينة ما بيف اختيارىا بشكؿ عشكائي 

  ـ(2015)الدراسػػات السػػابقة العينػػة بشػػكؿ عشػػكائي كدراسػػة الجبػػكرم كالمبػػاف معظػػـاختػػارت 
( ـ2006( كدراسػة كادم)ـ 2010كدراسة عبد الرحمف كرضػكاف) ـ(2012كدراسةالكحمكت)

 .ـ(1987( كدراسة غزكام)ـ1999كاف)ع( كدراسة الشـ2005الحطاب)كدراسة 

 (كدراسػػة ـ2013اختػػارت بعػػض الدراسػػات السػػابقة العينػػة بشػػكؿ قصػػدم مثػػؿ دراسػػة قنػػكع )
 .ـ(2009زقكت)

 دراسػة الحاليػة مػع بعػض الدراسػات السػابقة فػي اختيارىػا لمعينػة بشػكؿ عشػكائي كمػا اتفقت ال
 ىك مكضح مسبقان.

 الدراسة:: أدوات خامساً 

 ( ـ2015مثؿ: دراسة الجبػكرم كالمبػاف) جغرافيااستخدمت معظـ الدراسات اختباران لممفاىيـ ال
كدراسػػػػػػػػػػػػػػة  ـ(2009) كدراسػػػػػػػػػػػػػة زقػػػػػػػػػػػػػكت ـ(2013( كقنػػػػػػػػػػػػػكع)ـ 2014) كدراسػػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػػرا

 ـ(2006ؿ)دكاألىػ ـ(2010( كعبػد الػرحمف كرضػكاف)ـ2012(كالكحمكت)ـ2005الحطاب)
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 ـ(2006( ككادم)ـ2010كاليبػاش) ـ(1987كغزكام) ـ(1999(كالشعكاف)ـ2005كغميؿ)
 .ـGolledge &March&Battersby(2007) كدراسةـCatling (2001)كدراسة 

 ( كدراسػػػة عبػػػدالرحمف ـ2013دراسػػػة قنػػػكع):ىنػػػاؾ دراسػػػات اسػػػتخدمت مقياسػػػان لالتجػػػاه مثػػػؿ
 .ـ(2006كاألىدؿ) ـ(2010كرضكاف)

  لميػػػػػػارات التفكيػػػػػػر كدراسػػػػػػػة ىنػػػػػػاؾ بعػػػػػػض الدراسػػػػػػات األخػػػػػػرل التػػػػػػي اسػػػػػػتخدمت اختبػػػػػػار
 .ـ(2012الكحمكت)

 بطاقػػػػػة مالحظػػػػػة كدراسػػػػػة عبػػػػػدالرحمف  ىنػػػػػاؾ بعػػػػػض الدراسػػػػػات األخػػػػػرل التػػػػػي اسػػػػػتخدمت
 (.ـ2010كرضكاف)

 (ـ2012ىنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات التػػػػػي اسػػػػػتخدمت أداة لمتحميػػػػػؿ كدراسػػػػػة الكحمػػػػػكت )
 (ـ2009كزقكت) ـ(2014(كالفرا)ـ2006كدراسة كادم) ـ(2010كاليباش)

 ـ(2009كزقػكت) ـ(2014مت دليؿ المعمػـ كدراسػة الفػرا)اؾ بعض الدراسات التي استخدىن 
 (.ـ2005كالحطاب)

  اقتصرت بعض الدراسات عمى استخداـ قائمػة المفػاىيـ كدراسػةCatling (2001)كدراسػة ـ
Golledge,R.G&M.&.Battersby.S(2007)ـ. 

  فػػي اسػػتخداميا االختبػػار كأداة أمػػا الدراسػػة الحاليػػة فيػػي تتفػػؽ مػػع بعػػض الدراسػػات السػػابقة
 كما ىك مكضح مسبقان.كقائمة المفاىيـ   ،تحميؿ المحتكل

 سادسًا: مكان إجراء الدراسة:

 اختمفت الدراسات السابقة مف حيث مكاف إجرائيا: 

 أجريػػت فػػي فمسػػطيف مثػػؿ دراسػػة  اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع بعػػض الدراسػػات السػػابقة التػػي
( ـ2006كدراسػػػػػة كادم) ـ(2010( كدراسػػػػػة اليبػػػػػاش)2013( كدراسػػػػػة قنػػػػػكع)2014الفػػػػػرا)

 .ـ(2005كدراسة الحطاب)

 ( 2006أجريػػػػػػػػت بعػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػات فػػػػػػػػي السػػػػػػػػػعكدية مثػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة األىػػػػػػػػدؿ)كدراسػػػػػػػػػة  ـ
 .ـ(1999الشعكاف)

 كدراسػػػػػػػة  ـ(2005دراسػػػػػػػة غميػػػػػػػؿ)مثػػػػػػػؿ  األردف أجريػػػػػػػت بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة فػػػػػػػي
  .(ـ1987غزكام)
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  بينما أجريت دراسة الجبكرم كالمباف مصر في ـ(2010دراسة عبد الرحمف كرضكاف)أجريت
  .في العراؽ ـ(2015)

  أجريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مجتمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات غربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
Golledge&March&Battersby 2007))التي أجريت في الكالات المتحػدة األمريكيػة   ـ

 التي أجريت في بريطانيا. (ـ 2001)Catlingكدراسة  
 : األساليب اإلحصائية:سابعاً 

 تنكعت األساليب اإلحصائية المستخدمة تبعان الختالؼ أسئمة كفرضيات الدراسة:
  اسػػػػتخدمت معظػػػػـ الدراسػػػػػات السػػػػابقة( اختبػػػػارT-test) (كدراسػػػػػة ـ2013كدراسػػػػػة قنػػػػكع )

( ـ2010كدراسػػػػة اليبػػػػػاش)( ـ2010( كدراسػػػػة عبػػػػد الػػػػرحمف كرضػػػػكاف)ـ2012الكحمػػػػكت)
( كدراسػػػػػػػػة ـ2006كدراسػػػػػػػػة األىػػػػػػػػدؿ) ـ(2006كدراسػػػػػػػػة كادم) ـ(2009كدراسػػػػػػػػة زقػػػػػػػػكت)

 .(ـ1987كدراسة غزكام) ـ(2005كدراسة غميؿ) ـ(2005الحطاب)
 (كدراسػػػػػة ـ2009اسػػػػػتخدمت بعػػػػػض الدراسػػػػػات السػػػػػابقة تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف  كدراسػػػػػة زقػػػػػكت )

كدراسػػػػػػػػػػػػػػة  ـ(2005كدراسػػػػػػػػػػػػػػة الحطػػػػػػػػػػػػػػاب) ـ(2006( كدراسػػػػػػػػػػػػػػة األىػػػػػػػػػػػػػػدؿ)ـ2006كادم)
 .ـ(1987غزكام)

 اتفقػت الدراسػة الحاليػة مػع معظػـ الدراسػات السػابقة فػي اسػتخداميا الختبػار(T- test ) كمػا
 ىك مكضح مسبقان.

 : نتائج الدراسة:ثامناً 
  أسػػفرت نتػػائج بعػػض الدراسػػات عػػف فعاليػػة األسػػاليب كاالسػػتراتيجيات المتبعػػة فػػي اكتسػػاب

( كدراسػة الجبػػكرم ـ2006( كدراسػة كادم)ـ2010، مثػؿ دراسػػة: اليبػاش)جغرافيػاالمفػاىيـ ال
(كدراسػػػػػػػػػػػػػة ـ2005كدراسػػػػػػػػػػػػػة الحطػػػػػػػػػػػػػاب) ـ(2005( كدراسػػػػػػػػػػػػػة غميػػػػػػػػػػػػػؿ)ـ2015كالمبػػػػػػػػػػػػاف)
 (.ـ1987غزكام)

  أظيػػػرت نتػػػائج بعػػػض الدراسػػػات عػػػف فعاليػػػة األسػػػاليب كاالسػػػتراتيجيات المتبعػػػة فػػػي تنميػػػة
( ـ2006(، دراسػػة األىػػدؿ)ـ2010رحمف كرضػػكاف)، مثػػؿ دراسػػة: عبػػد الػػجغرافيػػاالمفػػاىيـ ال

 (.ـ2014( كالفرا)ـ2012( كدراسة الكحمكت)ـ2013كدراسة قنكع)
 (1999فيمػػػػا أسػػػػفرت نتػػػػائج دراسػػػػة الشػػػػعكاف) عمػػػػى أف مسػػػػتكل اكتسػػػػاب تالميػػػػذ المرحمػػػػة ـ

 بشكؿ عاـ. المتكسطة بمدينة الرياض يعتبر متدنيان 
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  أظيػػػرت نتػػػائج دراسػػػةGolledge,R.G&M.&.Battersby.S(2007)نػػػو يمكػػػف أ إلػػػى ـ
مػػدل اكتسػػػابيـ  بإظيػػارلمنػػػاس  ف تػػكفر فرصػػان أنشػػطة االنطكلكجيػػا التػػػي بإمكانيػػا تصػػميـ أ
 .جغرافيالممفاىيـ ال

 أظيرت نتائج دراسة Catling  (2001 أف )مف الطمبة استطاعكا تعريؼ بعػض  (% (85
 عكا ذلؾ.يلـ يستط (%15 )المفاىيـ كاف

  نتائج مختمفة نظران الختالؼ أسئمة كفرضيات الدراسة. إلىأما الدراسة الحالية فقد تكصمت 
 : دراسات تناولت التربية السكانية:الثانيالمحور 

 :بعنوان (م 2011دراسة الطردوي)  .1

لممرحمة األساسية العميا في األردن في ضوء مؤشرات التنمية  اإلجتماعيةتطوير كتب الدراسات "
 "المستدامة لمسكان وقياس فاعميتيا في اتجاىات الطمبة نحو التربية السكانية

لممرحمة األساسية في األردف في  اإلجتماعيةتطكير كتب الدراسات  إلىىدفت ىذه الدراسة 
يتيا في اتجاىات الطمبة نحك التربية ضكء مؤشرات التنمية المستدامة لمسكاف كقياس فاعم

كمعرفة أثر متغيرم الجنس كالصؼ الدراسي في فاعمية الكحدات الدراسية المطكرة في ،السكانية
كلتحقيؽ  ،ضكء مؤشرات التنمية المستدامة لمسكاف في تحسيف اتجاىات الطمبة نحك التربية السكانية

كما تـ تطكير  ،شرات التنمية المستدامة لمسكافقائمة لمتحميؿ في ضكء مؤ  إعدادأىداؼ الدراسة تـ 
كحدات دراسية كذلؾ في كؿ مف كتابي الجغرافيا كالتربية الكطنية كالمدنية لمصفيف الثامف كالعاشر 

كاستخدـ الباحث طريقة ،مقياس التجاىات الطمبة نحك التربية السكانية إعدادكما تـ  ،األساسيف
عادة االختبار ا  كطريقة االختبار ك  ،معادلة كركنباخ ألفا):األساليب اإلحصائية التاليةاالتساؽ 

 اإلجتماعيةكتككنت عينة الدراسة مف كتب الدراسات  ،(لحساب ثبات أداة التحميؿمعادلة ىكلستي ك 
كتككنت عينة  ،التربية الكطنية كالمدنية( لمصفيف الثامف كالعاشر األساسيف في األردفك  )الجغرافيا

طالبان كطالبة اختيركا بالطريقة العشكائية العنقكدية الطبقية تبعان لمتغيرم الجنس ( 211الطمبة مف )
 كأظيرت النتائج ما يمي: ،كالصؼ الدراسي

  قد اشتمال عمى المؤشرات الديمكغرافية كاالقتصادية كلكف  اإلجتماعيةأف كتب الدراسات
 بنسب متفاكتة.

  عند مستكل إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة(05.0) في اتجاىات الطمبة نحك التربية
السكانية تعزل لمتدريس بالكحدات الدراسية المطكرة مقارنة بالتدريس بالكحدات الدراسية 

 الرسمية.
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  عند مستكل إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة(05.0)  في اتجاىات الطمبة ممف
الدراسية المطكرة نحك التربية السكانية تعزل لجنس خضعكا لمتدريس بالكحدات 

 التاسع(. ،أنثى( كلمتغير الصؼ الدراسي)الثامف،الطالب)ذكر
 :بعنوان م(2010 .دراسة رزق)2

 "مستوى المعرفة والتجاه لدى الطالب المعممين بكمية التربية حول بعض قضايا التربية السكانية"

الكقكؼ عمى مستكل المعرفة بقضايا التربية السكانية عند الطالب  إلىىدفت ىذه الدراسة 
ككذلؾ إبراز العالقة بيف مستكل  ،كالكشؼ عف اتجاىاتيـ نحكىا ،بمصر المعمميف بالمنصكرة

 إعدادكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ ،التخصص ك المعرفة كاالتجاه ببعض المتغيرات مثؿ الجنس
كاألخرل  ،األكلى خاصة بقياس مستكل المعرفة بقضايا التربية السكانية لدل أفراد العينة ،أداتيف

الباحثة المنيج الكصفي في مدخمو  ، مستخدمةلقياس االتجاىات لنفس األفراد نحك ىذه القضايا
 ( مكزعيف طبقا لمجنس كالتخصص.373المسحي كبمغت عينة الدراسة)

 ما يمي: إلىوخمصت النتائج 

  ل المعرفة عند أفراد العينة دكف المتكسط.مستك 

 .اتجاىات أفراد العينة نحك قضايا التربية السكانية التي شمميا المقياس جاءت حيادية 

 .كجكد اتفاؽ بيف الطالب كالطالبات في اتجاىاتيـ نحك قضايا التربية السكانية 
 :بعنوان م(2010دراسة السعدي).3

 "الحكومية في التربية السكانيةدور المنظمات السورية غير "
دكر المنظمات السكرية غير الحككمية في التربية  الكشؼ عف إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

كالضعؼ داخؿ المنظمات السكرية غير الحككمية التي تعمؿ في  القكةالسكانية كرصد نقاط 
الدراسة قاـ  كلتحقيؽ غرض،مجاالت التربية السكانية كرصد التحديات كالعقبات التي تكاجييا

أعضاء مجمس االدارة المنظمات ككذلؾ المستفيديف مف  إلىالباحث بإعداد بطاقة مقابمة كاستبانة 
%( مف o9.9( منظمة سكرية غير حككمية بنسبة)11كتككنت عينة الدراسة مف ) ،ىذه المنظمات

، كاستخدـ دمشؽالمنظمات السكرية غير الحككمية العاممة في مجاالت التربية السكانية في مدينة 
كاعتمد البحث الحالي عمى المنيج الكصفي  المتكسطات الحسابية كأسمكب احصائي في دراستو،

مجمكعة مف النتائج التي تعتبر اجابة عف أسئمة البحث كمف  إلىكقد خمصت الدراسة  ،التحميمي
أبرزىا أف المنظمات السكرية غير الحككمية تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ البرامج التي تقـك 

 بتحقيقيا.
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 : بعنوان (م2007دراسة األحمدي).4

 العام بالمدينة المنورة"قضايا التربية السكانية: مستوى المعرفة والتجاه لدى معممات التعميم "

الكقكؼ عمى مستكل المعرفة بقضايا التربية السكانية عند معممات  إلىىدفت ىذه الدراسة 
كمدل تأثرىا ببعض  ،كالكشؼ عف اتجاىاتيف نحكىا ،بالسعكدية التعميـ العاـ بالمدينة المنكرة

 ،سنكات الخبرة في التدريس ،التخصص ،المؤىؿ العممي ،المتغيرات الديمكغرافية )المرحمة التعميمية
الكقكؼ عمى  إلى باإلضافةتعميـ الزكج(  ،عدد األبناء كجنسيـ ،كجكد أبناء ،اإلجتماعيةالحالة 

العالقة بيف مستكل المعرفة بقضايا التربية السكانية كاالتجاه نحكىا كقد تككنت عينة البحث مف 
معممة يمثمف المجمكع الكمي  (5175)معممة تـ اختيارىف بطريقة طبقية عنقكدية مف بيف  (760)

( 39كلى تيدؼ لقياس المعرفة تككنت مف )األ ،داتيفأالدراسة.  كقد استخدمت الباحثة  لمجتمع
كضع السكاف كالتفاعؿ بيف العمميات السكانية كسكاىا مف  :عبارة  كزعت عمى مجاليف رئيسيف ىما

قضايا التربية السكانية مف  فيما ىدفت الثانية لقياس االتجاه نحك ،العكامؿ التي تقرر نكعية الحياة
ثار المشكمة السكانية آ ،سباب المشكمة السكانيةأ :عبارة صنفت في أربع محاكر ىي ((24خالؿ 

 ،برامج كمكضكعات التربية السكانية ،سرةكتنظيـ النسؿ في األ ،سرة كالمجتمعرد كاألعمى رفاىية الف
 ،المتكسط الحسابي ،النسب المئكية ،التكرار)مف االساليب اإلحصائية:  عددان استخدمت الباحثة 

كقد خمصت ( معامؿ ارتباط بيرسكف ،اختبار تككي األحادم،اختبار تحميؿ التبايف  ،Tاختبار
 عدة نتائج كاف مف أىميا: إلىالدراسة 

  لدرجات أفراد العينة عمى مقياس المعرفة أعمى  اإلجماليجاءت قيمة المتكسط الحسابي
 مف نصؼ الدرجة الكمية لممقياس.

 مف ( (82.2ساسي لممعرفة بقضايا التربية السكانية ؿشكمت كسائؿ اإلعالـ المصدر األ
 أفراد العينة.

 :( بعنوانvanpeer، 2006.دراسة فان بير )5

 "مقارنة لمطالب في خمس دول أوربيةالتربية السكانية في أوروبا نتائج لدراسة مسحية " 

تباط بيف المعرفة الديمغرافية كتصكرات الطالب في ر الكشؼ عف اال إلىسة راىدفت الد
كالشيخكخة كاليجرة التي تسبب حاليَا في  باإلنجابالتعميـ الثانكم إزاء القضايا السكانية المرتبطة 

سة المنيج المسحي راارسة اعتمدت الدبية، كلتحقيؽ ىدؼ الدك تغيرات عميقة في المجتمعات األكر 
طار تحميمي نابع مف العالقات االفتراضية بيف إـ عمى ئالمقارف مف خالؿ بناء استبياف عاـ، قا

المعرفة كاآلراء مف خالؿ تقصي األثر في اتجاىات الطالب الناجـ عف المعرفة المكتسبة في 
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( طالبَا في المرحمة الثانكية الذيف 5849قضايا السمكؾ الديمغرافي، كتككنت عينة الدارسة مف )
تربية السكانية بي لمك سنة في بمداف شبكة المرصد األكر ( (19-16أعمارىـ ما بيف تراكحت

يطاليا، كبمجيكا، كفرنسا، كتشيككسمكفاكيا(، كقد تكصمت الدارسة داكالمعمكمات )ىكلن  إلى، كا 
 مجمكعة مف النتائج مف أىميا:

 أعمى مف المتكسط باستثناء  صد األكربي حققكا مستكل معرفيان مر أف الطالب في بمداف ال
الطالب االيطالييف، حيث حصؿ الطالب الفرنسييف عمى أعمى معدؿ لممعرفة بقضايا 

ثـ الطالب البمجيكييف،  ،التربية السكانية يمييـ الطالب التشيكييف في المرتبة الثانية
فالطالب اليكلندييف، كفي آخر القائمة جاء الطالب االيطالييف مف حيث مستكل المعرفة 

 بقضايا التربية السكانية التي شمميا المقياس.

  كما تبيف أف عامؿ الجنس كنكع الدراسة )ميني، أكاديمي، فني( ألفراد العينة ذك تأثير عمى
، في حيف سجؿ مف البنيف حيث سجؿ البنات درجات أقؿ في المعرفة ،معدؿ المعرفة

طالب التعميـ الفني مستكل أفضؿ في بعد اليجرة مف طالب التعميـ العاـ، أما المتغيرات 
 األخرل فمـ يظير ليا أثر ذك أىمية.

  ( بعنوان:Desouza & Coloson 2005,دراسة كولسون وديسون ).6

 نظر مدرسي الجغرافيا في التعميم الثانوي" "التربية السكانية من وجية

قاـ الباحثاف بدراسة استقصائية بيدؼ معرفة كجية نظر مدرسي الجغرافيا في التعميـ الثانكم 
( ما بيف مدرس كمدرسة في المرحمة الثانكية 304نحك التربية السكانية كتككنت عينة الدراسة مف )

ككانت أداة  بالكاليات المتحدة األمريكية، يسكتا%( مف مجتمع الدراسة في كالية مين(60بنسبة 
فقرات ذات بدائؿ ثالثية كخماسية، كاستخدمت  (10)الدراسة المستخدمة ىي االستبياف المككف مف 

 ليا. إحصائيةالدراسة النسب المئكية كالكسط الحسابي بكصفيا كسائؿ 

 يتراكحة السكانية كأظيرت النتائج أف الكقت المخصص لمحصص الدراسية في مجاؿ التربي
مف السنة مكرسة لتعميـ المكاضيع  (%(10( ساعات أسبكعيان، كأف 4-3كمتكسط حسابي بيف)

 السكانية.
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 :بعنوان م( 2004دراسة أبو خضير).7

مدى توافر مبادئ التربية السكانية من منظور القرآن الكريم والسنة الشريفة في كتب كل من "
والجتماعية والوطنية لممرحمة األساسية وبرامج التمفاز الخاصة بالتربية التربية اإلسالمية 
 "السكانية في األردن

مدل تكافر مبادئ التربية السكانية مف منظكر القرآف  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
اسية جتماعية كالكطنية لممرحمة األسالكريـ كالسنة الشريفة في كتب كؿ مف التربية اإلسالمية كاإل

كبرامج التمفاز الخاصة بالتربية السكانية في األردف كلتحقيؽ غرض الدراسة قامت الباحثة بتحميؿ 
محتكل كتب التربية الكطنية كاالجتماعية كاإلسالمية لممرحمة األساسية في األردف كبرامج التمفاز 

التي  نتائج الدراسة إلىكاستخدـ التكرارات كالنسب المئكية لمكصكؿ  ،الخاصة بالتربية السكانية
بناء قائمة بمبادئ التربية السكانية مف منظكر القرآف الكريـ كالسنة الشريفة الكاجب  تمخضت عف

تكافرىا في كتب كؿ مف التربية الكطنية كاإلسالمية كاالجتماعية لممرحمة األساسية في األردف 
 ،اإلجتماعيةالبيئة  ،األسرةكبرامج التمفاز األردني الخاصة بالتربية السكانية تغطي مجاالت )

كأظيرت النتائج تركيز كتب التربية ،(كالبيئة الطبيعية ،كالتنمية االقتصادية، كقدسية النفس اإلنسانية
بينما نتائج البرامج ، (اإلسالمية عمى المبادئ الكمية ضمف درجتي تكافر)متكسطة( ك)كبيرة جدان 

كعمى مبادئ البيئة  (ضمف درجة تكافر )قميمة جدان التمفزيكنية أظيرت تركيزان عمى المبادئ الكمية 
عدد  إلىأكثر مما ينبغي ضمف درجة تكافر )قميمة جدان( كفي ضكء النتائج تـ التكصؿ  اإلجتماعية

 مف التكصيات.

 :بعنوان م(2002.دراسة طو )8

 التربية السكانية في ضوء موافقتيم من بعض القضايا السكانية" إلى"مدى حاجة أبناء البشارية 

معرفة مكقؼ أبناء البشارية تجاه بعض القضايا السكانية مف  إلىىدفت ىذه الدراسة      
التربية  إلىثـ تحديد حجـ حاجاتيـ  ،بأسكاف بمصرخالؿ استطالع رأم عينة مف المجتمع البشارم 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث باالعتماد عمى المقابمة  ،السكانية في ضكء ىذه المعرفة
كتككنت عينة الدراسة  ،تيف مف أدكات المنيج الكصفي المتبع في دراستواالشخصية كاالستبانة كأد
( فردان تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف أبناء المجتمع البشارم طبقان 215مف مختمؼ القبائؿ )

 لمتغيرات الدراسة.
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 أىم نتائج ىذه الدراسة: ومن

 قضية تدىكر الخصائص  ،قضية المكارد االقتصادية)البشارية تجاه كؿ مف ءأف مكقؼ أبنا
 يتسـ باإليجابية. (قضية المعتقدات الخاطئة ،النكعية لمسكاف

 بينما كاف مكقفيـ سمبي تجاه  ،مكقفيـ تجاه قضية النزكح كاليجرة يتسـ باإليجابية التامة
 قضية تنظيـ األسرة.

 :بعنوان (Olawepo,2000دراسة أوليبو) .9

 لمتعميم الثانوي في نيجيريا" اإلجتماعيةإدخال التربية السكانية في مناىج الدراسات "

 إلىاقتراح استراتيجية إلدخاؿ التربية السكانية عمى نحك مباشر  إلىىدفت ىذه الدراسة 
حيث أف الغرض مف ىذا االقتراح  ،في المدارس الثانكية في نيجيريا اإلجتماعيةمناىج الدراسات 

بتحميؿ كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ الباحث  ،براز المفاىيـ األساسية لمتربية السكانية لممعمميفإ
مكضكعات التربية السكانية المتكفرة  إلىمف أجؿ التعرؼ ، اإلجتماعيةلمحتكل مناىج الدراسات 

فييا كذلؾ باستخداـ ثالث أطر منفصمة عف بعضيا البعض مقدمة في الدراسات السابقة ك اختيار 
قائمة نيائية بيا تدمج بمناىج الدراسات  إعدادمكضكعات ككحدات مرغكبة فييا لمتربية السكانية ثـ 

ليذه  لمصفكؼ الثالث اإلجتماعيةدراسات تب الكتككنت عينة الدراسة مف ك ،المكجكدة اإلجتماعية
 كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراستو. ،المرحمة

 :ما يمي  إلىوتمخضت الدراسة 

  المنياج ك ذلؾ  إلىالمدارس كمادة جديدة ك منفصمة  إلىال يمكف تقديـ التربية السكانية
ك ليذا السبب تـ تقديـ ىذا البحث كذلؾ لتقديـ  ،ألف جدكؿ الدكاـ المدرسي أصالن مزدحـ

لطمبة الثانكية  اإلجتماعيةالتربية السكانية بشكؿ منطقي ك تدريجي لمنياج الدراسات 
 العامة. 

 قائمة نيائية بيا تدمج بمناىج  إعدادثـ  ،اختيار كحدات كمكاضيع مرغكبة لمتربية السكانية
 المكجكدة. اإلجتماعيةالدراسات 

 كلتفعيؿ ىذا االقتراح يجب  ،ر التربية السكانية  بتقديـ أناس ذكم منظكر قكميمتـز عنص
أف يتـ تدريب المعمميف  مف خالؿ كرش العمؿ ك أيضان تعديؿ المنياج السابؽ بشكؿ 

 كاٍؼ. 
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 :بعنوان م(1994.دراسة شعير )10

 :"السكانيةدور مناىج األحياء بالمرحمة الثانوية العامة في الوفاء بمتطمبات التربية "

دكر مناىج األحياء بالمرحمة الثانكية العامة في الكفاء  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
كلتحقيؽ غرض الدراسة اعتمدت الدراسة عمى استطالع  ببنيا بمصر، بمتطمبات التربية السكانية

رأم لمعامميف في مجاؿ تدريس العمكـ لتحديد درجة أىمية تضميف مفاىيـ التربية السكانية في 
كاستمارة تحميؿ الكتب الدراسية )عينة الدراسة( لمكقكؼ عمى مدل  ،مناىج األحياء بالمرحمة الثانكية
 الباحث في دراستو المنيج التحميمي.كفائيا بمتطمبات الدراسة كاتبع 

 نتائج الدراسة:

  االتفاؽ عمى أىمية تضميف مفاىيـ التربية السكانية ضمف مناىج األحياء بالمرحمة الثانكية
العامة نظران لطبيعة طالب تمؾ المرحمة كحاجتيـ الشديدة لممعمكمات المترتبة بالسكاف 

 .كالنمك السكاني

 ئكليف القائميف عمى تطكير مناىج األحياء بالمرحمة الثانكية أف ىناؾ اىتماـ مف جانب المس
 .فيما تتعمؽ بمحاكلة تضميف مفاىيـ التربية السكانية في تمؾ المناىج 

  أف المفاىيـ التي لـ تتناكليا مناىج األحياء يمكف تضمينيا في تمؾ المناىج بكضعيا الراىف
 كىك ما قدمتو الدراسة الحالية في المخطط المقترح.

 :بعنوان م(1992. دراسة البدواي)11

  :"القضايا والمشكالت السكانية"معرفة معممي ومعممات مدينة عمان واتجاىاتيم نحو 

قامت الباحثة بيذه الدراسة لتقدـ بعض المعطيات الضركرية كالتي تتعمؽ بالمعرفة 
ليتـ ؛ باألردفالمدارس الثانكية كاألساسية في مدينة عماف  كمعمماتكاالتجاىات السكانية لمعممي 

كقامت بسحب عينة طبقية  ،بالتالي أخدىا بعيف االعتبار عند التفكير بكضع برامج لمتربية السكانية
معممة كلتحقيؽ غرض دراستيا ك ( معممان 559كعشكائية منتظمة كمتعددة المراحؿ ككاف حجميا )

ممت جكانب سكانية متعددة كطبقت ىذه االستمارة عمى أفراد عينة حيث ش ،قامت بإعداد استمارة
كقد أظيرت الدراسة مجمكعة مف النتائج كاف مف أىميا التركيب  ،الدراسة مف خالؿ مسح ميداني

عدد األطفاؿ في أسرة  إلىالعمرم كالنكعي ألعضاء الييئة التدريسية كحالتيـ الزكاجية باإلضافة 
 .ثرة في معرفتيـ كاتجاىاتيـ نحك تنظيـ األسرةالمتزكجيف كميا عكامؿ مؤ 
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 :بعنوان م(1992دراسة المدانات) .12

المعرفة والتجاىات بالقضايا السكانية بين طمبة الثاني الثانوي )التوجييي( في مدينة عمان "
 " الكبرى

قامت الباحثة في ىذه الدراسة بتصميـ أداة لمقياس كىي استمارة البحث تألفت مف خمسة 
طالبان كطالبة مف الفرعيف العممي ( (1390أما عف العينة المسحكبة فقد بمغت  ،كأربعيف سؤاال

حيث اعتمدت ىنا  ،باألردف كاألدبي مف المدارس الحككمية كالخاصة في مدينة عماف الكبرل
ة تـ اعتماد اسمكب العينة العشكائية المنتظم ،الباحثة العينة االحتمالية التي سحبت عمى مرحمتيف

كذلؾ مف أصؿ مجتمع  ،كلى كأسمكب العينة العشكائية البسيطة في المرحمة الثانيةفي المرحمة األ
 ،كاعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي في دراستيا ،( طالبان كطالبة12888الدراسة الذم بمغ )

أما عف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة بأف ىناؾ تفاكتان بيف الطمبة في الخمفية االقتصادية 
كاالجتماعية تبعان لمكقع المدرسة كنكع التعميـ ككذلؾ تباينان في كعي كمعرفة الطمبة بالقضايا 

كبيران في معرفة  السكانية كاتجاىاتيـ نحكىا تبعان لمجنس كالتخصص كنكع التعميـ كأف ىناؾ نقصان 
أف مستكل المعرفة بشكؿ عاـ كاف عمى الفقرات كاف  الطالب بالقضايا السكانية كأظيرت الدراسة

أف لدل الطمبة اتجاىات ايجابية نحك مكاضيع التربية السكانية بينما ىذه المكاضيع ك  لصالح الذككر
 غير مطركحة بجدية كاىتماـ في المناىج التربكية.

 :بعنوان م(1987.دراسة عريفج)13

 "اتجاىات طمبة الصف الثالث الثانوي نحو التربية السكانية في األردن"

معرفة اتجاىات طمبة الصؼ الثالث الثانكم بفرعيو العممي كاألدبي  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 ،نحك التربية السكانية ككذلؾ معرفة أثر كؿ مف الجنس كالتخصص في اتجاىات الطمبة السكانية

كلتحقيؽ غرض  ،( مف طمبة الصؼ الثالث الثانكم409لذلؾ اختار الباحث عينة مككنة مف )
فقرة مف  (58الدراسة طكر الباحث أداة لقياس اتجاىات الطمبة نحك التربية السكانية اشتممت عمى )

ؿ تحمي ،قضايا التربية السكانية كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية)الرـز اإلحصائية
 .، كاتبع الباحث ىنا المنيج الكصفي المسحياختبار شافيو( ،التبايف األحادم

 أن: إلىالنتائج  شارتوقد أ

 ( مف التربية السكانية74.2نسبة )%،  كأف  ،إيجابيان قد كقؼ الطمبة منيا مكقفان
%( قد 30.4بينما كانت نسبة) ،%( مف التربية السكانية قد عارضيا الطمبة22.4نسبة)
 الطمبة منيا مكقفان حياديان.كقؼ 
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 : بعنوان م(1986دراسة عبد التواب) .14

 "التربية السكانية الالمدرسية"

الكقكؼ عمى كاقع التربية السكانية في الييئات كالمؤسسات غير  إلىىدفت ىذه الدراسة 
المدرسية كالتعرؼ عمى أىـ المؤسسات التي يمكف أف تحقؽ بصكرة أفضؿ برامج التربية السكانية 
الالمدرسية في ضكء طبيعة عمميا كالتعرؼ عمى الدكر الفعاؿ الذم يمكف أف تقكـ بو ىذه 

كاستخدـ الباحث في ،المصرمالسكانية الالمدرسية في المجتمع  المؤسسات في تطكير برامج التربية
حيث استخدـ المنيج التحميمي في كصؼ كتحميؿ الخمفية  ،دراستو المنيج التحميمي اإلحصائي

النظرية لمدراسة كاستخدـ المنيج اإلحصائي في اإلعداد لمدراسة الميدانية كاستقرار النتائج التي 
 تكصمت إلييا الدراسة.

 النتائج التالية: إلىء الدراسة النظرية والميدانية توصل الباحث في ضو 

  حيػػػػػػػػث ركػػػػػػػػزت األىػػػػػػػػداؼ عمػػػػػػػػى الجانػػػػػػػػب  ،لقػػػػػػػػد أخػػػػػػػػذ اإلطػػػػػػػػار النظػػػػػػػػرم طابعػػػػػػػػان خاصػػػػػػػػان
ىذا باإلضافة عمى أف  ،المعرفي)اإلدراكي( أكثر مف تركيزىا عمى الجكانب األخرل الميارية

ينبغػػػي أف تركػػػز عمػػػى المػػػدخؿ البيئػػػي مدرسػػػية فػػػي مجتمعنػػػا  مػػػداخؿ التربيػػػة السػػػكانية الػػػال
 كالتأثير في سمكؾ الفرد اإلنجابي.

  مػػػف خػػػالؿ اسػػػتمارة اسػػػتطالع الػػػرأم حػػػكؿ اتجػػػاه بعػػػض المؤسسػػػات نحػػػك التربيػػػة السػػػكانية
 (50) كقػػد بمػػغ عػػػددىـ ،الالمدرسػػية عمػػى عينػػة مػػف قيػػادات المؤسسػػػات كمػػف ينػػكب عػػنيـ

قميػػػؿ مػػػف المجػػػاالت التػػػي تخػػػدـ التربيػػػة أنيػػػا تحظػػػى بقػػػدر غيػػػر  إلػػػىأشػػػارت النتػػػائج  ،فػػػردان 
 .السكانية كلكنيا تتفاكت فيما بينيا مف حيث نصيبيا مف ىذه المجاالت

  بتحميؿ استمارة االستفتاء حكؿ اتجاه بعض المؤسسات غير المدرسية نحػك التربيػة السػكانية
أكضػػػػػحت الدراسػػػػػة أف  ك فػػػػػردان  (300) عمػػػػػى عينػػػػػة مػػػػػف أفػػػػػراد المؤسسػػػػػات بمػػػػػغ حجميػػػػػا 

 إلى( مف جممة أفراد العينة كانت اتجاه قكم نحك التربية السكانية كأشارت النتائج %56.8)
كمعظميػػػـ كػػػانكا  ،حػػػد مػػػا إلػػػىأف المسػػػتكل التعميمػػػي كالثقػػػافي ليػػػذه الفئػػػات كانػػػت مرتفعػػػان 

 .متزكجكف كيعانكف مف حجـ أسرة كبيرة

  عكا عػف مجػاؿ التربيػة ( مف مجمكع عينة المديريف لـ يسػم%90.2أف ) إلىكأشارت النتائج
 السكانية كىي النسبة األعمى.
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 :( بعنوانAagul &peter,1982دراسة أوجل وبيتر) .15

دور المدرسين في تنفيذ برامج التربية السكانية في المدارس الثانوية بإندونيسيا في ضوء بعض "
 "المتغيرات

تكضيح دكر المعمميف في تنفيذ برامج التربية السكانية في المدارس  إلىىدفت ىذه الدراسة 
الثانكية بإندكنيسيا، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كاالستبانة كأداة لمدراسة، كتككنت عينة 

( معممان تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة مف المرحمة الثانكية، كأظيرت 382الدراسة مف )
لدراسة أف لممعمـ دكران فعاالن في تنفيذ ىذه البرامج كأكصت بضركرة تضميف دليؿ المعمـ نتائج ا

 بمكضكعات تتعمؽ بالتربية السكانية كأف يتـ تكضيح أىدافيا كطرؽ تدريسيا.

 :بعنوان (Gustavus&huether,1975)  قستافذ وىيذر . دراسة16

 /دراسة حالة"" التربية السكانية في مدارس الوليات المتحدة 

النمك الحاصؿ في مردكدات كأنشطة التربية السكانية  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
لمدرسي  األكؿكصؼ بعض معطيات االستقصاء  إلى( كما تيدؼ 1975-1970خالؿ المدة)

بالكاليات  الفعمي في الصفكؼ الدراسية لمتربية السكانية مدارس الكاليات المتحدة حكؿ االستمرار
مدرسان  (2416)، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ االستبياف كقد شممت العينة المتحدة األمريكية

مدرسان مف المدرسيف في التعميـ الثانكم الذيف  ((1416مقسميف عمى مجمكعتيف: األكلى تضـ 
-1971منعقدة بيف عاـشارككا في المعاىد كالكرش التدريبية كبرنامج التدريب لمتربية السكانية ال

مدرسة ثانكية مف  ((100أما المجمكعة الثانية مف المدرسيف، فقد سحبت مف عينة لػ ((1973
أف  إلىالقكائـ الرسمية، كاعتمدت النسب المئكية كأسمكب إحصائي ليا. كقد خمصت الدراسة 

مدرسيف عدة في مناطؽ مختمفة مف الكاليات المتحدة يقكمكف بتدريس فصكؿ دراسية لمتربية 
السكانية كلكنيـ يعانكف مف ضيؽ الكقت، كعدـ تكافر المكاد التعميمية، كارتفاع كمفتيا ككذلؾ عدـ 

 كفاية التدريب عمى ىذا النمط التربكم في المعالجات السكانية.
 التي تناولت التربية السكانية:التعميق عمى الدراسات 

 بعد عرض الدراسات التي تناكلت التربية السكانية تبيف ما يأتي:
 بالنسبة ألىداف وأغراض الدراسات السابقة: -أولً 

 اإلجتماعيةتطكير كتب الدراسات  إلىلقد تنكعت الدراسات بتنكع أىدافيا فقد ىدؼ بعضيا 
في اتجاىات الطمبة اس فاعميتيا يالمستدامة لمسكاف كق لممرحمة األساسية في ضكء مؤشرات التنمية
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دراسة رزؽ دراسات أخرل كبينما ىدفت (، ـ2011نحك التربية السكانية كدراسة الطردكم )
 إلى ـ(1992المدانات )دراسة ك  ـ(1992البدكام)دراسة ك  ـ(2007األحمدم)دراسة ك  ـ(2010)

اقتصر فقط عمى كبعضيا  ،التربية السكانيةقضايا حكؿ  كاالتجاه الكقكؼ عمى مستكل المعرفة
كدراسة  ـDesouza & Coloson (2005)معرفة االتجاىات نحك التربية السكانية كدراسة 

دراسة دكر المنظمات السكرية غير الحككمية في التربية  إلى، كىدفت بعضيا ـ(1987)عريفج 
الكشؼ عف االرتباط بيف المعرفة  إلىكىدفت بعضيا ، ـ(2010السكانية كدراسة السعدم)

كىدفت دراسة  ،ـvanpeer(2006)الديمكغرافية كتصكرات الطالب إزاء القضايا السكانية كدراسة 
مدل تكافر مبادئ التربية السكانية مف منظكر القرآف الكريـ  إلىالتعرؼ  إلى ـ(2004أبك خضير)

كالسنة الشريفة في كتب كؿ مف التربية اإلسالمية كاالجتماعية كالكطنية كبرامج التمفاز الخاصة 
معرفة مكقؼ أبناء البشارية تجاه بعض القضايا السكانية  إلىبالتربية السكانية، بينما ىدفت بعضيا 

التربية السكانية عمى نحك  إلدخاؿاقتراح استراتيجية  إلىكىدفت بعضيا ،ـ(2002كدراسة طو )
التعرؼ  إلىكىدفت بعضيا ،ـOlawepo(2000 )كدراسة  اإلجتماعيةمناىج الدراسات  إلىمباشر 

كىدفت  ،ـ(1994دكر مناىج األحياء بالكفاء بمتطمبات التربية السكانية كدراسة شعير ) إلى
سسات غير المدرسية كدراسة عبد ؤ التربية السكانية في الييئات كالم الكقكؼ عمى كاقع إلىبعضيا 
تكضيح دكر المعمميف في تنفيذ برامج التربية السكانية كدراسة  إلى، كىدفت بعضيا ـ(1986التكاب)

Aagul &peter (1982)النمك الحاصؿ في  إلىالتعرؼ  إلى الدراسات األخرل بعض تكىدف ،ـ
 .ـGustavus&huether (1975)مردكدات كأنشطة التربية السكانية كدراسة 

  فقد ىدفت ، عف الدراسات السابقة الباحثة فاختمفت مع الدراسات السابقة في ىدؼ الدراسةأما
مفاىيـ التربية السكانية الكاجب تضمنيا بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية ب بناء قائمة  إلى

 .تضمنيا بكتب الجغرافياالعميا كمدل 
 منيج الدراسة: -ثانياً 

جاءت الدراسات السابقة متفقة في المنيج المستخدـ كىك المنيج الكصفي، مع االختالؼ 
 .المدخؿ المستخدـ يفيما بينيا ف

 كدراسػػػة  ،ـ(2011المػػػنيج الكصػػفي التحميمػػػي كدراسػػػة الطػػػردكم) فينػػاؾ دراسػػػات اسػػػتخدمت
كدراسة  ،ـOlawepo(2000)كدراسة  ،ـ(2004كدراسة أبك خضير ) ،ـ(2010السعدم )
كدراسػػػػػة  ،ـ(1986كدراسػػػػػة عبػػػػػد التػػػػػكاب) ،ـ(1992كدراسػػػػػة المػػػػػدانات) ،ـ(1994شػػػػػعير)

Aagul &peter(1982)ـ. 
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  كدراسػػػػػة  ،ـ(2010)ىنػػػػػاؾ دراسػػػػػات اسػػػػػتخدمت المػػػػػنيج الكصػػػػػفي المسػػػػػحي كدراسػػػػػة رزؽ
كدراسػػػة طػػػو  ،ـDesouza & Coloson(2005) كدراسػػػة  ،ـ(2007)األحمػػػدم 

 (.ـ1987) جفكدراسة عري ،ـ(1992)كدراسة البدكام  ،(ـ2002)

 ة بعض الدراسات استخدمت المنيج الكصفي المقارف كدراس vanpeer(2006)ـ. 

  اسػػػػػػػتخدمت دراسػػػػػػػة الحالػػػػػػػة كدراسػػػػػػػة األخػػػػػػػرل بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػاتGustavus&huether 
 .ـ(1975)

  أما الدراسة الحاليػة فتتفػؽ مػع العديػد مػف الدراسػات السػابقة فػي اسػتخداميا لممػنيج الكصػفي
 التحميمي.

 ثالثًا: المرحمة التعميمية:

  أجريت العديد مػف الدراسػات عمػى فئػات مختمفػة مػف الطمبػة حيػث تناكلػت المراحػؿ التعميميػة
، ـ(2004مثؿ دراسة أبك خضػير)المختمفة حيث تناكلت بعض الدراسات المرحمة األساسية 

 كالمرحمػػػة الثانكيػػػة كدراسػػػة ،ـ(2011كالمرحمػػػة األساسػػػية العميػػػا مثػػػؿ دراسػػػة الطػػػردكم)
vanpeer(2006)كدراسػػػػػة  ،ـOlawepo(2000ـ)، (ـ1994كدراسػػػػػة شػػػػػعير)،  كدراسػػػػػة
 .ـAagul &peter(1982)كدراسة  ،ـ(1987) كدراسة عريفج ،ـ(1992البدكام)

 مرحمة األساسية العميا.لمفي اختيارىا  ـ(2011)اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الطردكم 
 عينة الدراسة: :رابعاً 

  العشكائية العنقكدية الطبقية  العينة فمنيـ مف اختارتباينت طرؽ اختيار العينة بتنكع أىدافيا
كالعينة العشكائية مثؿ دراسة  ،(ـ2007كدراسة األحمدم)، ـ(2011 )الطردكم مثؿ دراسة 

، كالعينة القصدية مثؿ دراسة ـAagul &peter(1982) كدراسة ،ـ(2002طو)
Gustavus&huether (1975)مكامثؿ دراسة البدكالعينة الطبقية العشكائية المنتظمة  ،ـ 

 .ـ(1992)
 في  ـ(2007كدراسة األحمدم) ـ(2011ما الدراسة الحالية فيي متفقة مع دراسة الطردكم)أ

 اختيارىا لمعينة بطريقة عشكائية عنقكدية طبقية.
 خامسًا: أفراد الدراسة:

  تنكعت أفػراد الدراسػة التػي تػـ تطبيػؽ أدكات الدراسػة عمييػا فقػد أجريػت العديػد مػف الدراسػات
كدراسػػػػة  ـ(1992كدراسػػػػة البػػػػدكام) ،ـ(1994شػػػػعير)السػػػػابقة عمػػػػى المعممػػػػيف مثػػػػؿ دراسػػػػة 
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Aagul &peter(1982كدراسػةـ ) Desouza & Coloson(2005)ةكدراسػ ،ـ    
1975) Gustavus&huether )بينمػا تمثمػت عينػة بعػض ، ـ(2007األحمػدم)دراسػة ك ـ

، كمف أبناء ـ(1986الدراسات مف الييئات كالمؤسسات غير المدرسية كدراسة  عبد التكاب)
عينتيػػػػػػا مػػػػػػف  ،ـ(2010بينمػػػػػا تمثمػػػػػػت دراسػػػػػػة السػػػػػعدم) ،ـ(2002القبائػػػػػؿ كدراسػػػػػػة طػػػػػػو )

 المنظمات السكرية غير الحككمية.

 أدوات الدراسة: :سادساً 

 .الدراسة باختالؼ أىدافيا كأغراضياقد تنكعت أدكات 

 (2011اسػػػتخدمت بعػػػض الدراسػػػات أداة تحميػػػؿ المحتػػػكل كدراسػػػة الطػػػردكم)كدراسػػػة أبػػػك  ،ـ
 .ـAagul &peter(1982)كدراسة   ،ـOlawepo (2000)كدراسة   ،ـ(2004خضير)

  جانب أداة تحميؿ المحتكل كدراسػة  إلىاستخدمت بعض الدراسات مقياس التجاىات الطمبة
جانػب أداة تحميػؿ المحتػكل  إلػى، كبعض الدراسات اسػتخدمت االسػتبياف ـ(2011الطردكم)

كبعػػض الدراسػػات اكتفػػت  ،ـAagul &peter(1982)كدراسػػة   ـ(1994)كدراسػػة شػػعير
 ،ـDesouza& Coloson(2005) كدراسػػة ـvanpeer(2006)باالسػػتبياف كدراسػػة 

 .ـGustavus&huether (1975) كدراسة
 راسػػػػػػػػات اسػػػػػػػػتخدمت المقابمػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػية بجانػػػػػػػػب االسػػػػػػػػتبياف كدراسػػػػػػػػة طػػػػػػػػوكبعػػػػػػػػض الد        

 .(ـ2002)
 (ـ2010كىنػػاؾ دراسػػات اسػػتخدمت أداة لقيػػاس المعرفػػة كأداة لقيػػاس االتجػػاه كدراسػػة رزؽ)، 

عػػػريفج كىنػػػاؾ مػػػف اسػػػتخدـ أداة لقيػػػاس االتجاىػػػات كدراسػػػة  ،(ـ2007كدراسػػػة األحمػػػدم )
              (.ـ1987)

  ـ(1992 )بعػػػض الدراسػػػات اسػػػتخدمت اسػػػتمارة البحػػػث كػػػأداة لدراسػػػتيا كدراسػػػة البػػػدكام،         
 .ـ(1992)المدناتدراسة ك 

 .تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخداميا ألداة تحميؿ المحتكل 
 : بالنسبة لمكان إجراء الدراسة:سابعاً 
  أمػػػػػػاكف إجػػػػػػراء الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة، حيػػػػػػث أجريػػػػػػت فػػػػػػي األردف دراسػػػػػػة ىنػػػػػػاؾ تنػػػػػػكع فػػػػػػي

( كدراسػػػػػة ـ1992كدراسػػػػػة البػػػػػدكام ) ـ(2004كدراسػػػػػة أبػػػػػك خضػػػػػير) ،ـ(2011الطػػػػػردكم)
 .ـ(1987( كدراسة عريفج)ـ1992المدانات)

 (ـ2010أجريػت بعػض الدراسػػات فػي مصػر كدراسػػة رزؽ)، (ـ2002كدراسػة طػو)،  كدراسػػة
 .ـ(1986التكاب)كدراسة عبد  ،ـ(1994شعير)

  كفػي السػعكدية مثػؿ دراسػة  ـ(2010السػعدم)أجريت بعض الدراسات في سكريا مثؿ دراسة
 .( ـ2007األحمدم)
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  أجريت بعض الدراسات في مجتمعات غربية مثػؿ دراسػةvanpeer(2006)أجريػت فػي  ،ـ
كدراسػػػػػػػػػػػػػػػة  ،(ـ 2005)Desouza&Colosonكأجريػػػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػف دراسػػػػػػػػػػػػػػػة ،أكركبا

Gustavus&huether (1975)فيمػا أجريػت دراسػة في الكاليات المتحػدة األمريكيػة،    ،ـ
Olawepo(2000)ا، كدراسػػةفػػي نيجيريػػ ،ـ Aagul &peter (1982)أجريػػت فػػي  ،ـ

    .سياأندكني
 : األساليب اإلحصائية:ثامناً 
  اسػػػػتخدمت معظػػػػـ الدراسػػػػات السػػػػابقة المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كالنسػػػػب المئكيػػػػة مثػػػػؿ دراسػػػػة

 ،(ـ2005)Desouza&Colosonكدراسة  ،(ـ2007كدراسة األحمدم) ،(2010السعدم)
كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ،ـ(2004كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير) ،ـvanpeer(2006)كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

Gustavus&huether (1975  )ـ. 
  (2007استخدمت بعض الدراسات السابقة تحميؿ التبايف األحادم مثؿ دراسة األحمػدم)ـ، 

 .ـ(1987كدراسة عريفج)
 الدراسة:: نتائج تاسعاً 
 (2011أشارت نتائج دراسة الطردكم)عمػى  تقد اشػتمم اإلجتماعيةتب الدراسات أف ك إلى ـ

 كلكف بنسب متفاكتة. كاالقتصادية المؤشرات الديمكغرافية
 (2010أشارت نتائج دراسة رزؽ)المعرفػة بقضػايا التربيػة السػكانية جػاءت أف مسػتكل  إلػى ـ

    vanpeerكدراسػػػػة  ـ(2007األحمػػػػدم)دكف المتكسػػػػط فيمػػػػا أشػػػػارت نتػػػػائج دراسػػػػة 
أف مسػػػػتكل المعرفػػػػة بقضػػػػايا التربيػػػػة السػػػػكانية أعمػػػػى مػػػػف الدرجػػػػة الكميػػػػة  إلػػػػى   ـ((2006
 لممقياس.

 (2010أشػػارت نتػػائج دراسػػة السػػعدم )أف المنظمػػات السػػكرية غيػػر الحككميػػة تعمػػؿ عمػػى ـ
 تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ البرامج التي تقـك بتحقيقيا.

 قائمػػة بمبػػادئ التربيػػة السػػكانية مػػف منظػػكر القػػرآف  إعػػداد إلػػىالدراسػػات تكصػػمت بعػػض  قػػد
لػى ـ(2004الكػريـ كالسػػنة الشػريفة كدراسػػة أبػك خضػػير) قائمػة بكحػػدات كمكاضػػيع  إعػػداد، كا 

المكجػػػػػكدة كدراسػػػػػة  اإلجتماعيػػػػػةمرغكبػػػػػة لمتربيػػػػػة السػػػػػكانية بيػػػػػا تػػػػػدمج بمنػػػػػاىج الدراسػػػػػات 
Olamepo( 2000)ـ. 

  أف مكقػػؼ أبنػػاء البشػػارية تجػػاه تنظػػيـ األسػػرة يتسػػـ  إلػػى ـ(2002طػػو)دراسػػة نتػػائج تكصػػمت
أف ىنػػاؾ عػػدة عكامػػؿ مػػؤثرة فػػي معػػرفتيـ  ـ(1992بينمػػا تكصػػمت دراسػػة البػػدكام) ،بالسػػمبية

 كاتجاىاتيـ نحك تنظيـ األسرة.
  أف لػػػػدل الطمبػػػػة اتجاىػػػػات إيجابيػػػػة نحػػػػك مكاضػػػػيع التربيػػػػة  إلػػػػىتكصػػػػمت بعػػػػض الدراسػػػػات

السػػكانية بينمػػا ىػػذه المكاضػػيع غيػػر مطركقػػة بجديػػة كاىتمػػاـ فػػي المنػػاىج الدراسػػية كدراسػػة 
 .ـ(1987كدراسة عريفج)ـ(1992المدانات)
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  أظيرت نتائج دراسة كؿ مفAagul &peter (1982)دراسةك  ـ Gustavus&huether 
يف دكران فػي تنفيػذ بػرامج التربيػة السػكانية كلكػف يعػانكف مػف ضػيؽ أف لممدرسػ إلى ـ(1975)

 الكقت كعدـ تكافر المكارد المالية كعدـ كفاية التدريب عمى ىذا النمط.
 (1986أكضحت نتائج دراسة عبد التكاب)غيػر قميػؿ مػف المجػاالت بقػدر أنيا تحظػى  إلى ـ

 التي تخدـ التربية السكانية.
  كدراسػة  ،ـ(2007دراسة األحمدم)مف فجاءت متفقة مع نتائج كؿ أما نتائج الدراسة الحالة

vanpeer  2006)،)في ارتفاع مستكل المعرفة عف المتكسط المقبكؿـ.   
 

 مفاىيم التربية السكانية:تناولت دراسات  :الثالثالمحور 
 :بعنوان (م2012.دراسة الشيري)1

والوطنية المطورة بالمرحمة  اإلجتماعية"درجة تضمين المفاىيم السكانية في كتب الدراسات 
 المتوسطة في ضوء التربية السكانية العالمية"

كالكطنية ألىمية  اإلجتماعيةالكشؼ عف تقديرات معممي الدراسات  إلىىدفت ىذه الدراسة 
كالكطنية لممرحمة المتكسطة  اإلجتماعيةمفاىيـ التربية السكانية الالـز تضمنينيا في كتب الدارسات 

كلتحقيؽ غرض الدراسة قاـ الباحث بتصميـ قائمة  ،بالسعكدية في ضكء التربية السكانية العالمية
بالمفاىيـ السكانية العالمية كاستبانة متضمنة ىذه القائمة مف المفاىيـ بغرض تحديد درجة أىمية 

كما تـ استخداـ عممية تحميؿ  ،كالكطنية لممرحمة المتكسطة اإلجتماعيةتضمنينيا في كتب الدراسات 
كقد تككنت عينة الدراسة مف  ،متكسط  لمكشؼ عف تكافر ىذه المفاىيـ األكؿمحتكل كتب الصؼ 

كالكطنية في المرحمة  اإلجتماعية( معممان ممف يّدرسكف الدراسات 124اشتمؿ عمى ) األكؿ قسميف:
 ،متكسط األكؿكالكطنية المطكرة لمصؼ  اإلجتماعيةب الدراسات كالثاني يشتمؿ عمى كت ،المتكسطة

كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية: ، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
استخداـ معامؿ ، حساب التكرارات كالنسب المئكية، )المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم

قائمة مككنة  إعداد إلىكقد خمصت ىذه الدراسة  ،التبايف األحادم( اختبار تحميؿ، االرتباط بيرسكف
( مفيكمان سكانيان كالتي أكد أفراد عينة الدراسة عمى أىمية تضمنينيا في كتب الدراسات 75مف )

في تقديرات معممي  إحصائيةكعدـ كجكد فركؽ دالة ، كالكطنية لممرحمة المتكسطة اإلجتماعية
ألىمية المفاىيـ السكانية تبعان لمتغيرات التخصص كالدكرات  ،كالكطنية اإلجتماعيةالدراسات 

 التدريبية كالمؤىؿ العممي كالخبرة التدريسية. 
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 :بعنوان (م2010.دراسة بن ثعمب)2

"مدى احتفاظ طمبة التعميم األساسي في الجميورية اليمنية بمفاىيم التربية السكانية وعالقتو 
 باحتفاظ معممييم بيا"

معرفة مدل احتفاظ طمبة التعميـ األساسي في الجميكرية اليمنية  إلىىدفت ىذه الدراسة 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة عمؿ الباحث عمى  ،بمفاىيـ التربية السكانية كعالقتو باحتفاظ معممييـ بيا

تب ( مفيكما كقد جرت عممية تحميؿ محتكل ك249قائمة مفاىيـ التربية السكانية تككنت مف ) إعداد
كتككنت  ،مف مرحمة التعميـ األساسي ((9-3المقررة عمى طمبة الصفكؼ مف  اإلجتماعية المكاد

( طالبان كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية 911عينة الدراسة مف مجمكعة الطمبة مف )
األساليب كاستخدـ الباحث ،(معممان كمعممة161العنقكدية أما عينة الدراسة مف مجمكعة المعمميف )

اختبار  ،المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ،اإلحصائية التالية )معامؿ ارتباط بيرسكف
عدد مف النتائج كاف مف أىميا حصكؿ كتاب  إلىكقد خمصت الدراسة  ،تحميؿ التبايف األحادم(

صؼ الثامف ثـ الصؼ التاسع عمى المرتبة األكلى مف حيث تكافر مفاىيـ التربية السكانية يميو ال
أما كتاب الصؼ  ،السابع ثـ كتاب الصؼ الرابع ثـ كتاب الصؼ الخامس ثـ كتاب الصؼ السادس

مف بيف  األكؿالسكاف الترتيب  ةديناميكياحتالؿ مجاؿ  ،الثالث فقد جاء في المرتبة السابعة كاألخيرة
 المجاالت كجاء مجاؿ السكاف كالتخطيط لممستقبؿ في الترتيب السابع كاألخير.

 :بعنكاف (م2009دراسة الزيادات).3

مستوى معرفة طمبة كمية العموم التربوية في جامعة آل البيت لمفاىيم التربية السكانية وعالقتو "
 ببعض المتغيرات"

استقصاء مستكل معرفة طمبة كمية العمكـ التربكية لمفاىيـ التربية  إلىىدفت ىذه الدراسة 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث  ،بجامعة بابؿ باألردف السكانية في ضكء بعض المتغيرات

 ،لقياس مستكل معرفة الطمبة في مفاىيـ التربية السكانية تحصيميبإعداد أداة تككنت مف اختبار 
( طالبان كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العنقكدية 348أما عينة الدراسة فتككنت مف )

النتائج قاـ الباحث باستخداـ)المتكسطات الحسابية  إلىكلمعالجة البيانات كالتكصؿ  ،العشكائية
الدراسة  كأظيرت (T-testالمقارنات البعدية باستخداـ طريقة شيفيو، اختبار) المعيارم، ؼكاالنحرا
 :ما يمي

  كجكد فركؽ ذات داللة بيف مستكل معرفة الطمبة لمفاىيـ التربية السكانية كبيف المستكل
 المقبكؿ تربكيان كلصالح المستكل المقبكؿ تربكيان.
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  اإلناثكجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس كلصالح. 

 فأكثر. كجكد فركؽ ذات داللة تعزل لممستكل التعميمي كلصالح طمبة السنة الرابعة 

 .عدـ كجكد فركؽ ذات داللة تعزل لمتغير التخصص كالتفاعؿ بينيا 
 :بعنوان (م2009.دراسة الكبيسي)4

 لدى مدرسي التعميم الثانوي" "مفاىيم التربية السكانية وميارات تدريسيا واإلتجاىات نحوىا

الكزف النسبي  كتقدير ،تقديـ مادة معرفية مّكسعة عف التربية السكانية إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
مفػػػاىيـ كميػػػارات كاتجاىػػػات  إلػػػىكالتعػػػرؼ   ،لممحتػػػكل السػػػكاني فػػػي المنػػػاىج الدراسػػػية فػػػي العػػػراؽ

-كلتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة اسػػتعاف الباحػػث باالسػػتبياف  ،مدرسػػي التعمػػيـ الثػػانكم فػػي ىػػذا المجػػاؿ
 ،( فػردان 532كتككنػت عينػة الدراسػة مػف ) ،لتحقيؽ دراستو فػي التربيػة السػكانية ؛عامان  بكصفو مقياسان 

مدرسػػكا التعمػػيـ  -مػػف مجتمػػع الدراسػػة  (7%)حيػػث اتبػػع االسػػمكب الطبقػػي العشػػكائي  كىػػـ يشػػكمكف 
االنحػػراؼ  ،الكسػػط الحسػػابي)كاسػػتخدـ الباحػػث األسػػاليب االحصػػائية التاليػػة  ،الثػػانكم فػػي المحافظػػة

كم، معامػػػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػػػاط بيرسػػػػػػػػػػكف، المعيػػػػػػػػػػارم، كزف المحتػػػػػػػػػػكل، الكسػػػػػػػػػػط المػػػػػػػػػػرجح كالػػػػػػػػػػكزف المئػػػػػػػػػػ
 :ككانت أىـ نتائج الدراسة كاآلتي ،(2لمثبات، االختبار التائي، اختبار كا  كركنباخ معادلة

  الثانكية في العراؽ  في المرحمة جغرافيامجمؿ كتب الأف الكزف النسبي لممحتكل السكاني في
 .( %7 )، في حيف كانت ىذه النسبة لممكاد االخرل في حدكد(% 10 )يربك عمى

  فراد العينة عمى مقياس االلماـ بمفاىيـ التربية السكانية أجاءت قيمة الكسط الحسابي لدرجة
 اعمى مف نصؼ درجة المقياس العاـ.

  تدريس التربية السكانية لدرجة افراد العينة عمى مقياس ميارات  الحسابياما قيمة الكسط
 .درجة(( 59.7فقد بمغت

  تمييا االتجاىات نحك  ،عمى متكسط حسابي نسبيان أميارات تدريس التربية السكانية تمتمؾ
 .لماـ بمفاىيـ التربية السكانيةفأدناىا اإل ،قضايا التربية السكانية
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 :بعنوان (م2009.دراسة الطيطي وجرادات)5

األولى في األردن لمفاىيم  والوطنية لمصفوف األربع اإلجتماعية"درجة تضمين كتب التربية 
 التربية السكانية"

كالكطنية  اإلجتماعيةدرجة تضميف كتب التربية  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
كتككنت عينة الدراسة مف كتب التربية  ،لمصفكؼ األربعة األكلى في األردف لمفاىيـ التربية السكانية

كالذم يتككف  2010)/2009)كالكطنية لمصفكؼ األربعة األكلى كالمقررة لمعاـ الدراسي اإلجتماعية
كلتحقيؽ أغراض الدراسة قاـ الباحثاف بتطكير قائمة بمفاىيـ التربية السكانية  ،كؿ منيا مف جزأيف

 ،معالسكاف كاألسرة كالمجت ،السكاف كالتنمية ،ديناميكية السكاف ،تشمؿ التركيب كالتكزيع السكاني
أف  إلىكقد خمصت الدراسة  ،السكاف كالمجاؿ البيئي( كاعتمد الباحثاف ىنا المنيج الكصفي التحميمي

 ،كالكطنية لمصفكؼ األربعة األكلى في األردف ثرية بمفاىيـ التربية السكانية اإلجتماعيةكتب التربية 
التي سبؽ ذكرىا  الخمسكانيان مكزعة عمى المجاالت مفيكمان س (1024حيث بمغت ىذه المفاىيـ )

كقد أفرد لمفاىيـ التربية السكانية كحدات مستقمة كما ىك الحاؿ في كتابي الصؼ الرابع األساسي 
 كالصؼ الثالث األساسي.

 :بعنوان م(2006.دراسة نوفل وآخرون)6

"دراسة محتوى الكتب المدرسية في مجال التربية السكانية مع التركيز عمى مفيومي النوع  
 "اإلنجابيةعي والصحة الجتما

حكؿ ما إذا كانت القضايا السكانية  ،محاكلة اإلجابة عف التساؤؿ إلىىدفت ىذه الدراسة 
كالجنسية كخصكصان في لبناف قد أعطيت فعالن األىمية  اإلنجابيةبما فييا النكع االجتماعي كالصحة 

المناسبة في المناىج الدراسية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ القياـ بعممية تحميؿ المحتكل التي تتمثؿ 
كيحتكل بعض ىذه األخيرة عمى  في تحديد المفاىيـ األساسية التي تتضمف بدكرىا مفاىيـ فرعية،

دراج ىذه المفاىيـ إكقد تـ  ،تشكؿ أبعادان أساسية ليا أكتحتيا  كمطعدد مف المكاضيع التي تن
كالمكاضيع في مصفكفة يمكف مف خالليا ادراؾ كجكد ىذه المفاىيـ بحسب الكتاب كالدرس 

كؿ مف ىذه  إلىالكضع في لبناف كالحيز الذم يحتمو ىذا األخير بالنسبة  إلىمع اإلشارة  ،كالصفحة
( كتب لكافة المكاد المدرسية، مف السنة 104ت العينة اختيار )كقد شمم ،المفاىيـ كالمكاضيع

السابعة مف مرحمة التعميـ األساسي حتى السنة الثالثة مف مرحمة التعميـ الثانكم، ككاف مف أىـ 
 نتائج الدراسة كاآلتي:
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 مفاىيم النوع الجتماعي:

كالقميؿ مف  ،كتب الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي الكثير مف الصكر المعبرة تضمنت
 أكأما عف المغة فقد صيغت بصفة ذككرية  ،األسئمة االستفيامية أكالعبارات  أكالجمؿ القصيرة 

كال تتضمف مفاىيـ أساسية  ،الصكر إلىإف النصكص في الحمقتيف الثانية كالثالثة قميمة نسبة ،حيادية
 كفرعية كافية لمداللة عمى المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة.

 والجنسية: اإلنجابيةمفاىيم الصحة 

حيث كاف عرضيا إما في شكؿ مختصر  ،قمة مف ىذه الكتب احتكت عمى ىذه المفاىيـ
ما مف منظكر فيزيكلكجي بعيد عف التربية الصحية.   كا 

 :بعنوان (م2005.دراسة الزبيدي)7

"مدى توفر مفاىيم التربية السكانية في كتب الجتماعيات لمتعميم األساسي ومدى اكتساب 
 التالميذ ليا"

مدل تكفر مفاىيـ التربية السكانية في كتب االجتماعيات لمتعميـ معرفة  إلىىدفت الدراسة 
قائمة  إعدادتحقيؽ ىدؼ البحث كقد تْتطمب  ،األساسي)الحمقة الثالثة( كمستكل اكتساب التالميذ ليا

( مفيكمان مف المفاىيـ السكانية التي تـ 28يحتكم عمى)بالمفاىيـ السكانية كاختبار تحصيمي 
كقد تككنت  ،كلمتأكد مف ثبات االختبار تـ استخداـ معادلة ىكلستي ،اختيارىا لألىمية المنكطة بيا

( طالبة في الصؼ التاسع األساسي 150طالب ك) (250طالب كطالبة ) (400عينة الدراسة مف )
بينما عينة الدراسة مف الكتب  ،ـ تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية2004مف مدينة أمانة العاصمة لمعاـ 

كقد استخدـ ،المدرسية فقد تككنت مف كتب الجغرافيا كالتربية الكطنية لمتعميـ األساسي)الحمقة الثالثة(
 نتائج الدراسة اآلتي:كأظيرت  ،الباحث المنيج الكصفي التحميمي

  أف المفاىيـ السكانية المتضمنة بمحتكل الكتب قد شممت مجاالت المفاىيـ السكانية
المتضمنة في قائمة التحميؿ كتنكعت مستكيات احتكاء الكتب لممجاالت السكانية حيث 
خمت بعضيا مف بعض المجاالت كتركزت أغمبيا في كتب الجغرافيا لمصؼ الثامف 

 كالتاسع.

 مستكل اكتساب أفراد العينة لممفاىيـ السكانية الذم تضمنيا االختبار التحصيمي عف  ارتفع
 .%(97%_55حيث تراكح بيف ) ،%(50مستكل األداة)
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 فقد تفكقت  ،اإلناثلصالح  كاإلناثبيف متكسطات الذككر  إحصائية كجكد فركؽ ذات داللة
 أسئمة. بسبع اإلناث

 ليف ىما )التركيب افي سؤ  كاإلناثبيف متكسطات الذككر  إحصائية كجدت فركؽ ذات داللة
 ككانت لصالح الذككر. (الميني، صحة األـ

 :بعنوان (:م2002.دراسة خضير)8

 "جغرافياالمفاىيم السكانية التي يكتسبيا طمبة الصف الثالث المتوسط من دراستيم في مادة ال"

الصؼ الثالث المتكسط  معرفة المفاىيـ السكانية التي يكتسبيا طمبة  إلىىدفت ىذه الدراسة 
بيف الجنسيف في اكتسابيـ  إحصائيةكىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  جغرافيامف دراستيـ في مادة ال

( 300( طالب كطالبة بكاقع)500كبمغت عينة الدراسة األساسية ) ببابؿ بالعراؽ، لممفاىيـ السكانية
اختبار تحصيمي مف نكع  بإعداد، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث طالبة( 200طالب ك)

باستخداـ الكسائؿ  إحصائيةكتـ معالجة البيانات  ،( فقرة20االختيار مف متعدد مككف مف )
اإلحصائية التي منيا معادلة صعكبة الفقرة كقكة تمييزىا كمعادلة ككدر كمربع كام كاالختبار 

 التائي.

 
 النتائج التالية:ظيرت الدراسة أو 

 ( قد اكتسبيا الطمبة.20صؿ )أ( مفيكمان سكانيان مف 17ف )أ 
  في مدل اكتسابيـ المفاىيـ السكانية  كاإلناثبيف الذككر  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة

 لصالح الذككر.
 :بعنوان (م1998. دراسة ىندي)9
 األساسي في األردن"المفاىيم السكانية في كتب التربية اإلسالمية بمرحمة التعميم "

معرفة المفاىيـ السكانية في كتب التربية اإلسالمية بمرحمة التعميـ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
عمى كتاب الصؼ الثامف األساسي كعينة ممثمة ليا بنسبة  اراألساسي في األردف، كجرل االقتص

الكاقع كمعطياتو %(، استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي القائـ عمى كصؼ 20.8)
مف خالؿ مراجعة الدراسات كالبحكث كمصادر األدب التربكم المكتكب األخرل كمف خالؿ استخداـ 

 أسمكب تحميؿ المحتكل.
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 ومن نتائج ىذه الدراسة:
 ( فقرة اشتمؿ 795( فقرة مف أصؿ )3.3مجمكع الفقرات التي كردت فييا المفاىيـ بمغ )

(، كأف معظـ ىذه المفاىيـ 38.11بة مئكية مقدارىا )عمييا الكتاب بجميع كحداتو أم بنس
 تتصؿ بمجالي األسرة كالمجتمع كالسكاف كالنظاـ البيئي.

 (كبنسبة 176معظـ المفاىيـ السكانية كردت في محتكل الفقرات بشكؿ ضمني كعددىا )
 ( بنسبة88في حيف بمغ عدد المفاىيـ الكاردة في التقكيـ الختامي) ،(58.08مئكية مقدارىا)

( بنسبة 26( بينما كاف أقميا كركدان في العناكيف الفرعية كبمغ عددىا)29.04مئكية)
(كالعناكيف 20( بنسبة)7( يمييا عمى التكالي النشاط الختامي كعدد فقراتو)8.6مئكية)

 (.1.98( بنسبة)6الرئيسية كعدد فقراتو)
  ( 0.001كل)عمى مست إحصائيةكشفت نتائج اختبار كأم تربيع كجكد فركؽ ذات داللة

الحديث  القرآف الكريـ، بيف تكرارات المفاىيـ في كؿ كحدة مف كحدات الكتاب كىي:
 الشريؼ، العقيدة، الفقو، السيرة، األخالؽ، التيذيب، النظـ كالفكر اإلسالمي.

 : بعنوان م(1997دراسة الخوالدة) .10

مناىج التعميم األساسي في وزارة "اتجاىات المشرفين التربويين نحو مفاىيم التربية السكانية في 
 التربية والتعميم"

معرفة اتجاىات المشرفيف التربكييف نحك مفاىيـ التربية السكانية في  إلىىدفت الدراسة 
أثر كؿ مف الخبرة كالعمر كالمؤىؿ التعميمي كالنكع كمكاف  إلىكالتعرؼ  ،مناىج التعميـ األساسي

عمى اتجاىات  اإلجتماعيةمي كمصدر الشيادة كالحالة قامة كاسـ المحافظة كالتخصص األكادياإل
لقياس اتجاىات  استبانةكقاـ الباحث لتحقيؽ ىدؼ دراستو بإعداد  ،باألردف المشرفيف التربكييف

 ( فقرة مكزعة عمى سبع55حيث اشتممت عمى ) ،المشرفيف التربكييف نحك مفاىيـ التربية السكانية
 (471في حيف أف عينة الدراسة كانت ممثمة لجميع أفراد مجتمع الدراسة الذم تككف مف ) ،مجاالت

كأظيرت النتائج عدـ ، مشرفان كمشرفة مف جميع المشرفيف الذيف خضعكا لبرامج التربية السكانية
في اتجاىات المشرفيف تعزل لعكامؿ الخبرة كالعمر كمكاف االقامة  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة 

كما كشفت النتائج عف كجكد فركؽ في االتجاىات  ،االقميـ كمصدر الشيادة كالحالة الزكاجيةك 
 .التخصص األكاديمي ،النكع ،ف تعزل لعكامؿ المؤىؿ العممييااليجابية لممشرفيف التربكي
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 :بعنوان م(1997.دراسة عباينة )11

لممرحمة األساسية العميا في األردن ومدى "مدى توفر مفاىيم التربية السكانية في كتب الجغرافيا 
 اكتساب المعممين ليا"

مدل تكفر مفاىيـ التربية السكانية في كتب الجغرافيا  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
العاشر(  ،التاسع ،لممرحمة األساسية العميا ككجية نظر المعمميف الذيف يدرسكف الصفكؼ )الثامف

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد قائمة بمفاىيـ التربية  ،كمدل اكتساب المعمميف ليا
السكانية الكاجب تكافرىا في كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا ضمنيا في استبانو كما قاـ 

كقاـ باستخداـ معادلة ككدر  ،( فقرة مف نكع اختيار مف متعدد35بإعداد اختبار مككف مف )
كما قاـ الباحث بتحميؿ محتكل كتب الجغرافيا لمصفكؼ  ،ثبات االختبارريتشاردسكف لمتأكد مف 

منيـ  ،( معممان كمعممة94كتككنت عينة الدراسة مف ) ،األساسية العميا في ضكء قائمة المفاىيـ
 ( معممة جميعيـ مف مديرية التعميـ لمنطقة اربد األكلى.44( معممان ك)50)

 ما يمي: إلىوقد خمصت الدراسة 
 الصؼ العاشر األساسي كاف في المرتبة األكلى مف حيث تكافر مفاىيـ التربية  أف كتاب

فكتاب الجغرافيا لمصؼ الثامف  ،السكانية يميو كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع األساسي
 .األساسي

  أف مجاؿ ديناميكية السكاف احتؿ المرتبة  إلىأشارت النتائج المتعمقة بكجية نظر المعمميف
 كأف مجاؿ السكاف كالصحة كاف في المرتبة األخيرة. ،المجاالتاألكلى مف بيف 

  عند مستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  (05.0)  في مدل اكتساب معممي
جنس المعمـ، كالتخصص، كالخبرة، كالمؤىؿ  إلىالجغرافيا لمفاىيـ التربية السكانية تعزل 

كالجامعة التي تخرج منيا عمى مستكل  ،العممي، كالمشاركة في دكرات التربية السكانية
 .سالبكالكريك 

 :بعنوان (Gita,1980.دراسة جيتا )12

"حجم المفاىيم السكانية ونوعيتيا في الكتب المدرسية الثانوية لممواد البيولوجية والجتماعية  
 .في فموريدا"

تحديد حجـ كنكعية المفاىيـ السكانية في الكتب المدرسية الثانكية  إلىىدفت ىذه الدارسة 
فمكريدا األمريكية، كقد  الثاني عشر في كالية إلىكالبيكلكجية لمصفكؼ مف السابع  اإلجتماعيةلممكاد 

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي في دراستيا كاستخدمت تحميؿ المحتكل كأداة لمدراسة، 
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النتائج أنو تـ تضميف الكتب لممفاىيـ السكانية  تكقد تـ اختيار العينة بشكؿ قصدم، كقد كشف
 لكنيا تقدـ بطريقة ال تساعد عمى استيعابيا، كيتـ تناكليا بطريقة سطحية ال تمت لمطالب بصمة.

 :التعميق عمى الدراسات السابقة التي تناولت مفاىيم التربية السكانية

 :أوًل: من حيث األىداف
 معرفػػػػة تقػػػػديرات كاتجاىػػػػات  إلػػػػىضػػػػيا كػػػاف ييػػػػدؼ تنكعػػػت أىػػػػداؼ الدراسػػػػات السػػػػابقة، فبع

المعممػػػػػػػػػيف كالمشػػػػػػػػػرفيف التربػػػػػػػػػكييف نحػػػػػػػػػك مفػػػػػػػػػاىيـ التربيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػكانية كاىميتيػػػػػػػػػا كدراسػػػػػػػػػة 
 (.ـ2009كدراسة الكبيسي) ،(ـ1997كدراسة الخكالدة) ،(ـ2012الشيرم)

  معرفػػػة مػػػدل تضػػػمف كتػػػب الدراسػػػات لمفػػػاىيـ التربيػػػة  إلػػػىكىنػػػاؾ بعػػػض الدراسػػػات ىػػػدفت
كدراسػػػػػػػػة  ،ـ(1998كدراسػػػػػػػػة ىنػػػػػػػػدم) ،(ـ2009السػػػػػػػػكانية كدراسػػػػػػػػة الطيطػػػػػػػػي كجػػػػػػػػرادات)

 (.ـ1980)Gita كدراسة ،(ـ1997كدراسة عباينة) ،ـ(2005الزبيدم)
  معرفػػة  إلػػىكىنػػاؾ مػػف ىػػدؼ بجانػػب معرفػػة مػػدل تضػػمف الكتػػب لمفػػاىيـ التربيػػة السػػكانية

لػى معرفػة مػدل اكتسػاب المعممػيف ليػا  ـ(2005مدل اكتساب الطمبة ليا كدراسة الزبيدم) كا 
 (.ـ1997كدراسة عباينة)

  كدراسة  جغرافيامعرفة المفاىيـ السكانية التي يكتسبيا الطمبة مف مادة ال إلىكبعضيا ىدفت
 (.ـ 2002خضير)

  معرفػػة مػػدل احتفػػاظ الطمبػػة لمفػػاىيـ التربيػػة السػػكانية  إلػػىىػػدفت بعػػض الدراسػػات األخػػرل
لػػى استقصػػاء مسػػتكل معرفػػة ـ2010ظ معممػػييـ بيػػا كدراسػػة بػػف ثعمػػب)باحتفػػا وكعالقتػػ ( كا 

(، ـ2009المتغيػػػرات كدراسػػػة الزيػػػادات)الطمبػػػة لمفػػػاىيـ التربيػػػة السػػػكانية فػػػي ضػػػكء بعػػػض 
قػػد أعطيػػت األىميػػة التربيػػة السػػكانية  مفػػاىيـمعرفػػة حػػكؿ مػػا إذا كانػػت  إلػػىكالػػبعض أشػػار 

 .المناسبة في المناىج الدراسية
  كدراسػػػػة  ـ(2009الدراسػػػػة الحاليػػػة فيػػػػي متفقػػػػة  مػػػػع دراسػػػة الطيطػػػػي كجػػػػرادات)ىػػػػدؼ أمػػػا

 )Gita كدراس ـ(1997كدراسػػػة عباينػػػة) ـ(2005( كدراسػػػة الزبيػػػدم)ـ1998ىنػػػدم)
 كمػػػػػػػع دراسػػػػػػػة  ،فػػػػػػػي معرفػػػػػػػة مػػػػػػػدل تضػػػػػػػمف الكتػػػػػػػب لمفػػػػػػػاىيـ التربيػػػػػػػة السػػػػػػػكانية ـ(1980
( في معرفة مدل اكتساب الطمبػة لمفػاىيـ التربيػة ـ2002)خضيركدراسة ـ( 2005الزبيدم)
  السكانية.

 ثانيًا: منيج الدراسة:
 .تنكعت الدراسات بيف المنيجيف الكصفي التحميمي كالمنيج الكصفي المسحي 
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 ( ـ2005المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي كدراسػػػة الزبيػػػدم)التػػػي اسػػػتخدمت الدراسػػػات  أمػػػا عػػػف
كدراسػػة  ـ(1997راسػػة عباينػػة)دك  ـ(1998كدراسػػة ىنػػدم) ـ(2006كدراسػػة نكفػػؿ كآخػػركف)

Gita (1980)كدراسػػة  ـ(2010( كدراسػة بػػف ثعمػب)ـ2009كدراسػة الطيطػي كجػػرادات)  ـ
 .ـ(2012الشيرم)

 الكصفي المسحي كدراسة الزياداتالمنيج استخدمت اسات أف ىناؾ در  ي حيف ف 
 .(ـ2002كدراسة خضير) ـ(1997كدراسة الخكالدة) ـ(2009( كدراسة الكبيسي)ـ2009)

 الدراسػات السػابقة فػي اسػتخداميا المػنيج الكصػفي  بعض  أما الدراسة الحالية فيي تتفؽ مع
 التحميمي كما ىك مكضح مسبقان.

 ثالثًا: المرحمة التعميمية:
  ساسػػية مثػػؿ التعميميػػة حسػػب كػػؿ دراسػػة فينػػاؾ دراسػػات تتعمػػؽ بالمرحمػػة األتنكعػػت المراحػػؿ

 ،(ـ2005كدراسة الزبيدم) ،(ـ2009كدراسة الطيطي كجرادات) ،ـ(2010دراسة بف ثعمب)
، كىنػػػػػاؾ دراسػػػػػات تتعمػػػػػؽ بالمرحمػػػػػة ـ(1998كدراسػػػػػة ىنػػػػػدم) ،ـ(1997كدراسػػػػػة الخكالػػػػػدة)

ؾ دراسات تتعمؽ بالمرحمة المتكسطة مثؿ ، كىناـ(1997األساسية العميا مثؿ دراسة عباينة)
كىناؾ دراسات تتعمؽ بالمرحمة الثانكية  ،ـ(2002كدراسة خضير) ،(ـ2012دراسة الشيرم)

، كىنػػػاؾ دراسػػػات تتعمػػػؽ بالمرحمػػػة ـ(1980كدراسػػػة جيتػػػا) ،ـ(2009مثػػػؿ دراسػػػة الكبيسػػػي)
(، أمػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػة ـ2006المتكسػػػػػػػػػطة كالمرحمػػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػة نكفػػػػػػػػػؿ كآخػػػػػػػػػركف)

 .فتتعمؽ بالمرحمة الجامعية ،(ـ2009الزيادات)

 في تناكليا لممرحمة األساسية العميا. ـ(1997)أما الدراسة الحالية فتتفؽ مع دراسة عباينة 

 عينة الدراسة:: رابعاً 

تالحظ الباحثة مف خالؿ متابعة الدراسات السابقة أف ىناؾ اختالؼ مف حيث طرؽ اختيار العينات 
 حيث:
  كالكطنيػػػة كدراسػػػة  اإلجتماعيػػػةاختػػػارت بعػػػض الدراسػػػات العينػػػة القصػػػدية مػػػف كتػػػب التربيػػػة

، كمػػػػف كتػػػػب التربيػػػػة اإلسػػػػالمية ـ(2005كدراسػػػػة الزبيػػػػدم) ،(ـ2009الطيطػػػػي كجػػػػرادات)
 Gitaكالبيكلكجيػة كدراسػة  اإلجتماعيػة، كمف الكتب الثانكيػة لممػكاد ـ(1998كدراسة ىنيدم)

المشػػرفيف التربػػكييف لمنػػاىج التعمػػيـ األساسػػي ممػػف خضػػعكا لبػػرامج كمػػف جميػػع  ،ـ(1980)
 .ـ(1997التربية السكانية كدراسة الخكالدة)
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  ـ(2005كدراسػػة الزبيػػدم) الطمبػػةىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات تمثمػػت فػػي العينػػة العشػػكائية مػػف ،
 (.ـ1997كمف المدرسيف كدراسة عباينة)

  ـ( 2002كدراسػػة خضػػير)طمبػػة الاختػػارت بعػػض الدراسػػات العينػػة العشػػكائية العنقكديػػة مػػف
 .ـ(2010كمف مجمكعة المعمميف كدراسة بف ثعمب)،ـ(2009كدراسة الزيادات)

 كدراسػػػػػػة  المعممػػػػػػيف جمكعػػػػػػةاختػػػػػػارت بعػػػػػػض الدراسػػػػػػات العينػػػػػػة العشػػػػػػكائية الطبقيػػػػػػة مػػػػػػف م
 .ـ(2009الكبيسي)

  ( ـ2010كدراسػػػة بػػػف ثعمػػػب) ـ(2002متفقػػػة مػػػع دراسػػػة خضػػػير)امػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة فيػػػي
في اختيارىا لمعينة بطريقة عشكائية عنقكدية كمع دراسة الكبيسي  ـ(2009كدراسة الزيادات)

 ،(ـ2009الطيطػػػي كجػػػرادات)، كمػػػع دراسػػػة ( فػػػي اختيارىػػػا لمعينػػػة بطريقػػػة طبقيػػػةـ2009)
فػػػػي  ـGita (1980)دراسػػػػة ك ، ـ(1998(، كمػػػػف دراسػػػػة ىنيػػػػدم)ـ2005كدراسػػػػة الزبيػػػػدم)

 .اختيارىا لعينة الكتب بشكؿ قصدم
 : أدوات الدراسة:خامساً 
 .تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة كذلؾ لتنكع أغراضيا 
  اتفقت بعض الدراسات السابقة فػي اسػتخداـ قائمػة المفػاىيـ كاالسػتبانة كأداة تحميػؿ المحتػكل

، فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف اسػػػػػػػػتخدمت دراسػػػػػػػػة ـ(1997كدراسػػػػػػػػة عباينػػػػػػػػة) ـ(2012كدراسػػػػػػػػة الشػػػػػػػػيرم)
 كؿ مف قائمة المفاىيـ كاالختبار التحصيمي كأداة تحميؿ المحتكل. ـ(2005الزبيدم)

  اسػػػػػػػػػتخدمت بعػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػات قائمػػػػػػػػػة المفػػػػػػػػػاىيـ كأداة تحميػػػػػػػػػؿ المحتػػػػػػػػػكل كدراسػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػف
 .ـ(2006( كدراسة نكفؿ كآخركف)ـ2009كدراسة الطيطي كجرادات)ـ(2010ثعمب)

 كدراسة  ،ـ(1998قت كؿ مف دراسة ىندم)اتفGita(1980في أداة تحميؿ المحتكل.ـ ) 
 (ـ2009استخدمت بعض الدراسات استبانة كدراسة الكبيسي)، (.ـ1997ة)كدراسة الخكالد 
 (2009استخدمت بعض الدراسات االختبار كدراسة الزيادات)ـ(2002كدراسة خضير) ،ـ. 
 فػػي اسػػتخداميا كػػؿ مػػف  ـ(2005فيػػي تكػػكف متفقػػة مػػع دراسػػة الزبيػػدم) الحاليػػة أمػػا الدراسػػة

فػي  ـ(2002كمػع دراسػة خضػير) قائمة المفاىيـ كاالختبار التحصيمي كأداة تحميؿ المحتػكل
 .استخداميا االختبار التحصيمي

 سادسًا: مكان إجراء الدراسة:
حيث أجريت معظـ الدراسػات  ،اسةاختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مكاف إجراء الدر 

كدراسػػػػة  ـ(2009كدراسػػػػة الطيطػػػػي كجػػػػرادات) ـ(2009السػػػػابقة فػػػػي األردف مثػػػػؿ دراسػػػػة الزيػػػػادات)
بينمػػػا أجريػػػت الدراسػػػات  ،ـ(1997كدراسػػػة عباينػػػة ) ،(ـ1997كدراسػػػة الخكالػػػدة) ،ـ(1998ىنػػػدم)
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فػػػي السػػػعكدية، كػػػؿ مػػػف دراسػػػة بػػػف ثعمػػػب  ـ(2012دراسػػػة الشػػػيرم ) :األخػػػرل فػػػي بمػػػداف مختمفػػػة
كدراسػػػػػة  ،(ـ2009كػػػػػؿ مػػػػػف دراسػػػػػة الكبيسػػػػػي) ( فػػػػػي الػػػػػيمف،ـ2005( كدراسػػػػػة الزبيػػػػػدم )ـ2010)

فػػي  ـ(1980فػػي لبنػػاف، دراسػػة جيتػػا) ـ(2006( فػػي العػػراؽ، دراسػػة نكفػػؿ كآخػػركف)ـ2002خضػػير)
 فمكريدا األمريكية.

 سابعا : األساليب اإلحصائية:
 كدراسػة  ،ـ(2012ائية المستخدمة فقد اسػتخدمت كػؿ مػف الشػيرم)تنكعت األساليب اإلحص

)المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحػراؼ المعيػػارم، النسػػب المئكيػػة، كػػؿ مػف   (ـ2011بػف ثعمػػب)
، اتفقػػػػػػت دراسػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ معامػػػػػػؿ االرتبػػػػػػاط بيرسػػػػػػكف، اختبػػػػػػار تحميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف األحػػػػػػادم(

 ،الحسػػابية كاالنحػػراؼ المعيػػارمالمتكسػطات ( معيػػـ فػػي اسػتخداـ كػػؿ مػػف ـ2009الزيػادات)
 .( في استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكفـ2009كدراسة الكبيسي)

 (ـ 2009اتفقػػػػت كػػػػؿ مػػػػف دراسػػػػة الكبيسػػػػي)، (فػػػػي اسػػػػتخداميا ـ 2002كدراسػػػػة خضػػػػير )
( فػي اسػتخداميا اختبػار كػأم ـ1998كمع دراسة ىنػدم) ،اختباركأم تربيع كاالختبار التائي

 تربيع.
 ( فػػي اسػػتخداميا لمعادلػػة ـ1997كدراسػػة عباينػػة) ،(ـ2002ة خضػػير)اتفقػػت كػػؿ مػػف دراسػػ

 ككدر ريتشاردسكف.
 (2002اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة خضػير)فػي اسػتخداميا ( ـ1997كدراسػة عباينػة) ـ

 لمعادلة ككدر ريتشاردسكف.
 

 : نتائج الدراسة:ثامناً 
 (ـ2012تكصمت دراسة الشيرم )قائمة بالمفاىيـ السكانية. إعداد إلى 
  أف مجػػػاؿ دينامكيػػػة السػػػكاف احتػػػؿ الترتيػػػب  إلػػػىـ( 2010)فيمػػػا خمصػػػت دراسػػػة بػػػف ثعمػػػب

 كجاء مجاؿ السكاف كالتخطيط لممستقبؿ في الترتيب األخير. ،مف بيف المجاالت األكؿ
  ثريػػػة بمفػػػاىيـ التربيػػػة  اإلجتماعيػػػةأف كتػػػب الدراسػػػات  إلػػػىفيمػػػا تكصػػػمت بعػػػض الدراسػػػات

حيػث خمػت بعضػيا  ،السكانية كتنكعت مستكيات احتكاء الكتب لممفاىيـ لممجػاالت السػكانية
 (.ـ2005كدراسة الزبيدم) ،(ـ2009مف ىذه المجاالت كدراسة الطيطي كجرادات)

 أف المفاىيـ السكانية التي كردت في محتكل  إلى( ـ1998ىندم) فيما تكصمت نتائج دراسة
 إجمػػػالي إلػػػىكالتػػػي كردت بشػػػكؿ قميػػؿ عػػػددىا قميػػػؿ بالنسػػػبة  ،الفقػػرات كردت بشػػػكؿ ضػػػمني

 الفقرات.
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  فػػػػي إتجاىػػػػات  إحصػػػػائيةكشػػػػفت نتػػػػائج بعػػػػض الدراسػػػػات أنػػػػو ال يكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة
 ة كالحالػػػة الزكاجيػػػةالمشػػػرفيف تعػػػزل لعكامػػػؿ الخبػػػرة كالعمػػػر كمكػػػاف اإلقامػػػة كمصػػػدر الشػػػياد

ال يكجػػد فػػركؽ فػػي أنػػو  ـ(1997)بينمػػا تكصػػمت دراسػػة عباينػػة، ـ(1997كدراسػػة الخكالػػدة)
عمػػػػػـ جػػػػػنس الم إلػػػػػىتعػػػػػزل مسػػػػػتكل اكتسػػػػػاب معممػػػػػي الجغرافيػػػػػا لمفػػػػػاىيـ التربيػػػػػة السػػػػػكانية 

كالتخصػػػص كالخبػػػرة كالمؤىػػػؿ العمػػػـ كالمشػػػاركة فػػػي دكرات التربيػػػة السػػػكانية كالجامعػػػة التػػػي 
 منيا.تخرج 

    كشفت نتائج دراسةGita  (1980)أنو تـ تضميف الكتب لممفاىيـ السػكانية لكنيػا تقػدـ  ـ
 .بطريقة ال تساعد عمى استيعابيا

 (كجكد فركؽ ذات داللة ـ2002كشفت نتائج دراسة خضير )بيف الػذككر كاإلنػاث إحصائية 
 في مدل اكتسابيـ المفاىيـ السكانية لصالح الذككر.

 فػي كجػكد فػركؽ ذات داللػة  ـ(2002الحاليػة فتتفػؽ دراسػتيا مػع دراسػة خضػير)ما الدراسػة أ
( فػػي التكصػػؿ ـ2012، كمػػع دراسػػة الشػػيرم)لصػػالح الػػذككر بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث إحصػػائية

 قائمة بمفاىيـ التربية السكانية. إعداد إلى
 التعميق العام عمى الدراسات السابقة:
 يأتي:بعد استعراض الدراسات السابقة تبيف ما 

  أجريػػت الدراسػػات السػػابقة فػػي فتػػرات زمنيػػة متباينػػة، ممػػا يػػدؿ عمػػى تزايػػد االىتمػػاـ باسػػتخداـ
 الفكر البنائي في العممية التربكية.

 مصػػػر :أجريػػػت الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي بمػػػداف متعػػػددة عربيػػػة كأجنبيػػػة، كمػػػف الػػػدكؿ العربيػػػة 
 ـ(2012لشػػػػػػيرم)السػػػػػػعكدية كدراسػػػػػػة ا ،ـ(1994( كدراسػػػػػػة شػػػػػػعير)ـ2010كدراسػػػػػػة رزؽ)

( كدراسػػػة ـ2011، األردف كدراسػػػة الطػػػردكم)ـ(2006كدراسػػػة االىػػػدؿ) ـ(1999كالشػػػيكاف)
كدراسػػػػة  ـ(2010(، الػػػػيمف كدراسػػػة بػػػػف ثعمػػػب)ـ1997كدراسػػػػة الخكالػػػدة) ـ(1997عباينػػػة)
، أمػػا الػػدكؿ األجنبيػػة بريطانيػػا كدراسػػة (ـ2010، سػػكريا كدراسػػة السػػعدم)ـ(2005الزبيػػدم)

Catling  (2001)نيجيريػػػػػا كدراسػػػػػة ـ ،Olawepo ( 2000)أندكنيسػػػػػيا كدراسػػػػػة  ،ـ
Aagal&Peter (1982)1975، الكاليات المتحػدة كدراسػةـ) Gustavus&huether)ـ ،

 (.ـ1980) Gitaدراسة ك 
  تتفػػػؽ الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي أنيػػػا اسػػػتخدمت المػػػنيج الكصػػػفي

 ـ(2005كدراسػة الزبيػدم) ،ـ(2010كدراسة السػعدم) ،ـ(2011الطردكم)التحميمي كدراسة 
 .ـ(2006آخركف)كدراسة نكفؿ ك 
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  تتفػػػؽ الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي اختيارىػػػا لمعينػػػة الطبقيػػػة العنقكديػػػة
 .ـ(2007، كدراسة االحمدم)ـ(2011الطردكم) العشكائية مثؿ دراسة

  في فمسطيف حسب حد عمػـ  مفاىيـ التربية السكانيةلـ  تجد الباحثة أم دراسة سابقة تتناكؿ
 الباحثة.

 ما أفاد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 قائمة المفاىيـ السكانية. إعداد 
 طار النظرم لمدراسة.بناء كتنظيـ اإل 
 .)تصميـ أدكات الدراسة)اختبار المفاىيـ، أداة تحميؿ المحتكل 
  ة التي تخدـ كتثرم الرسالة.يالعديد مف الكتب كالمجالت التربك  إلىالتعرؼ 
 .اختيار منيجية الدراسة 
 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 
 تفسير النتائج كتحميميا. 

 ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
  كمجتمعيػػا، حيػػث شػػممت تميػػزت الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي طبيعػػة العينػػة

عينػػة مػػف البيئػػة الفمسػػطينية كىػػـ طمبػػة الصػػؼ التاسػػع فػػي مػػدارس األكنػػركا التابعػػة لككالػػة 
 .في محافظة خانيكنس ةيالغكث الدكل

 مراحػؿ دراسػية  سػتة التحميؿ ليتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في قياميا بعمم
( كطبقػت فػي العاشػر ،التاسػع الثػامف، السػابع، السػادس، لكتب الجغرافيا لمصػفكؼ)الخامس،

 .ـ( 2017- 2016 ) لمعاـ الدراسي الفصؿ الدراسي الثاني
 عمػـ الجغرافيػا ـكى ربعة محاكرتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تناكليا أل(، 

 .مفاىيـ التربية السكانية( ،التربية السكانية ،المفاىيـ
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

يتضمف ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني مف ىذه الدراسة 
كاألدكات التي استخدمتيا  ،كالعينة التي طبقت عمييا الدراسة ،الدراسة كمجتمعمف حيث المنيج 

التي استخدمت في تحميؿ البيانات الختبار صدؽ كثبات األدكات  الدراسة كالمعالجات اإلحصائية
 كذلؾ عمى النحك التالي: ،النتائج النيائية لمدراسة إلىكفي التكصؿ 

 منيج الدراسة: أوًل:
الذم يتناكؿ دراسة أحداث كظكاىر المنيج ىك ك  :الباحثة المنيج الكصفياستخدمت 
كمتاحة لمدراسة كالقياس كما ىي دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا  كمكجكدةكممارسات كائنة 

 (41ـ،ص1997،كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا فيصفيا كيحمميا)األغا
لتحميؿ محتكل كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية كاستخدمت الباحثة أسمكب تحميؿ المحتكل 

بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا  كذلؾ لمعرفة مدل تضمف مفاىيـ التربية السكانية ؛العميا
 ككاف ىذا المنيج األنسب التباعو في ىذه الدراسة.

 مجتمع الدراسة: ثانيًا:
 قسميف: يتككف مجتمع الدراسة مف

 مجتمع الطمبة: -1 
 التابعة لككالة الغكث الدكليةمدارس الطمبة الصؼ التاسع األساسي في جميع  يتككف مف 

كفقان عددىـ  البالغ( ك 2016/2017) خالؿ العاـ الدراسي كاإلناثبمحافظة خانيكنس مف الذككر 
مكزعيف  طالبة (2049طالب ك)  (1893طالبان كطالبة منيـ )  (3942) لمسجالت الرسمية

 . ( مدرسة20)عمى
 مجتمع الكتب: -2 

يتككف مف جميع كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا لمصفكؼ )الخامس، السادس، 
 :( يكضح محتكيات كؿ كتاب4.1، العاشر( كالجدكؿ )التاسعالسابع، الثامف 
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 كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا ىمحتو : (4.1جدول )

 عنوان الكتاب الصف
الفصل الدراسي 

 األول
الفصل الدراسي 

عدد صفحات  الثاني
 الكتاب

 عدد الدروس
 79-3 10 10 الجغرافيا الطبيعية الخامس
 97-3 9 11 الجغرافيا البشرية السادس
 86-2 12 11 جغرافيا فمسطيف السابع
 82-3 7 8 جغرافيا البيئات الثامف

جغرافيا الكطف  التاسع
 العربي

8 12 3-86 

 110-3 14 11 جغرافيا قارات العالـ العاشر
 

 عينة الدراسة: ثالثًا:
 تتكون عينة الدراسة من قسمين:

 عينة الطمبة: -1
 ،% كفقان لمعادلة ستيفف ثامبسكف9عشكائيان مف أفراد المجتمع األصمي بنسبة  الطمبةتـ اختيار عينة 

لجأت العينة  كالختيار، لمصؼ التاسع األساسي طالب كطالبة (350)حيث تبيف أف العدد المطمكب
الطريقة الطبقية العنقكدية نظران لكثرة أفراد المجتمع كتشابييـ مف حيث طبيعة العمؿ،  إلىالباحثة 

حيث تـ اعتماد السحب عمى الكحدة)المدرسة(،فجميع الكحدات)المدارس( تكاد تتشابو كتتجانس 
داخؿ أحياء المدينة كباعتبار أف كؿ مدرسة تمثؿ عنقكدان فرعيان، فإف  المتكازفتناثرىا  إلىإضافة 

كمف ثـ عدد مف العناقيد)الفصكؿ( يمكف أف يعطي االختيار العشكائي لعدد مف العناقيد)المدارس( 
مف خالؿ استخداـ الطريقة العشكائية البسيطة  تصكران كامالن عف العنقكد الكمي)مجتمع الدراسة(

ة مف مدارس مجتمع الدراسة رقما، ثـ خمط ىذه األرقاـ بعضيا ببعض حتى ال بإعطاء كؿ مدرس
العينة  ـبحيث يمثؿ مجمكع الطمبة بيا حج ،كمف ثـ سحب أرقاـ مدارس ،معرفتيا أكيمكف تسمسيا 

 المراد.
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كما تـ في حجـ العينة مراعاة التمثيؿ الطبقي لمككناتيا كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى أف 
ب كالطالبات في حجـ العينة تمثؿ نفس النسبة ليا مف المجتمع الكمي كفقان لقانكف تككف نسبة الطال

   العينة الطبقية كىك:
n

N

n
N i

i *           ،(20 ـ،ص2006)المنيزؿ كغرايبة 
 الطالبات( أك)عدد الطالب  حجـ الطبقة  iN حيث أف

N  الكميالعدد 
n العدد المطمكب 

 .كىك عدد الطالبات 182=350*2049/3942
 .كىك عدد الطالب 168=350*1893/3942

 عينة الكتب: -2
تـ اختيار عينة الكتب بشكؿ قصدم بحيث كانت ممثمة لجميع أفراد المجتمع الذم يتككف 

لمصفكؼ  )الخامس، السادس، السابع، الثامف، التاسع،  مف كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا
 .ـ(2017-2016 العاشر( في فمسطيف لمعاـ الدراسي )

 

 :رابعًا: أدوات الدراسة
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية قامت الباحثة ببناء األدكات البحثية التالية:

 أداة تحميؿ المحتكل. 
 .اختبار لمفاىيـ التربية السكانية 
 (4ممحق رقم) أداة تحميل المحتوى:أوًل: 

الكصػػؼ المكضػػكعي كالمػػنظـ كالكمػػي لممضػػمكف الظػػاىر لممػػادة  :كيقصػػد بتحميػػؿ المحتػػكل
 العمميػػػة كيػػػتـ اسػػػتخدامو لمعرفػػػة مػػػدل تضػػػميف محتػػػكل المنػػػاىج جكانػػػب الػػػتعمـ األساسػػػية لممحتػػػكل

 .(116 ـ،ص2013،)عفانة كالمكلك
حيث تـ تحديد مفاىيـ التربية  ،أداة تحميؿ المحتكل في عدة خطكات إعدادحيث تـ 

السكانية الضركرية لممرحمة األساسية العميا في قائمة مفاىيـ التربية السكانية كاستفادت الباحثة مف 
 المصادر التالية:

 مثؿ كتاب التربية السكانية لجامعة القدس  اإلطار النظرم كما تضمنو مف مصادر عممية
الدراسات  ،(ـ2000التربية السكانية في فمسطيف لعزيز دكيؾ )ككتاب  ـ(1997تكحة)المف

، الطيطي (ـ2012مثؿ دراسة الشيرم) السابقة كما تكصمت إليو مف قكائـ التربية السكانية
 .ـ(2007كاألحمدم) ـ(2009كجرادات )
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: كضعت الباحثة قائمة المفاىيـ السكانية بناء عمى اإلجراءات السابقة ورة األولية لمقائمةصال
 (.2) مجاالن فرعيُا كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ (74 )مجاالت رئيسية ك (9)كتضمنت القائمة 

 ضبط القائمة:
 عرضت الباحثة القائمة عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف بمناىج كطرؽ التدريس

القدس المفتكحة( كمشرفي المكاد  قصى_األ سالمية_)اإلبالجامعات جغرافياكاصكؿ التربية كقسـ ال
جريت ( يكضح التعديالت التي أ4.2، كالجدكؿ)(1كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ ) اإلجتماعية

 .عمى قائمة المفاىيـ األكلية
 التعديالت التي أجريت عمى قائمة المفاىيم السكانية: (4.2جدول )

 المفاىيم التي أضيفت التي حذفتالمفاىيم  المجالت

 : ديناميكية السكافاألكؿالمجاؿ 
 اليجرة .1

 
 معدؿ االحالؿ .1
 اليجرة الطكعية .2

 المجاؿ الثاني: التركيب كالتكزيع السكاني
التكزيع السكاني حسب نمط  .2

 المعيشة
 الحضرية .3
 المجتمع الفتي .4
 شيخكخة المجتمع .5

 المجاؿ الثالث: الخصائص الديمكغرافية
 السكانيةالتنظيمات  .3
 بنية السكاف .4
 الييكؿ األسرم لمسكاف .5

 

  تكزيع الثركة .6 المجاؿ الرابع: السكاف كالتنمية

المجاؿ الخامس: السكاف كاألسرة 
 كالمجتمع

 حقكؽ الكالديف .7
 حؽ الجار .8
 التنشئة السمككية كالكجدانية .9

ئة التنش.6
 اإلجتماعية

 المجاؿ السادس: السكاف كالنظاـ البيئي
 .النظاـ البيئي7 

.المكارد غير 8
 المتجددة

المجاؿ الثامف: المفاىيـ المتعمقة 
 اإلجتماعيةبالخصائص 

 المستكل التعميمي .10
 المستكل الثقافي .11

 

 المفػػػػػػػاىيـ المتعمقػػػػػػػة بعػػػػػػػدد السػػػػػػػكاف( تػػػػػػػـ دمجػػػػػػػو فػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ ) بالنسػػػػػػػبة لممجػػػػػػػاؿ السػػػػػػػابع
 الثالث)الخصائص الديمكغرافية(.
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  المتعمقة بالخصائص االقتصادية( في مكاف المجاؿ التاسع كالذم بعنكاف)المفاىيـ أصبح
 المجاؿ السابع.

 ( مفيـك ك 11تـ حذؼ )  ( مفاىيـ8ضافة)ا. 
 مجاؿ كؿ  تـ إعادة ترتيب المفاىيـ داخؿ. 

 الصورة النيائية لمقائمة:
المفاىيـ السكانية في صكرتيا  أصبحت قائمة ،بعد التعديؿ الذم أشار إليو المحكمكف

 (.3)كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ ،مجاالن فرعيان  (71)مجاالت رئيسية ك (8)النيائية بحيث شممت 
 ىدف التحميل:

تيدؼ عممية تحميؿ المحتكل تحديد مدل تضمف مفاىيـ التربية السكانية في كتب الجغرافيا 
 .اتكراراتيلممرحمة األساسية العميا كرصد 

 وحدة التحميل:
اختيرت الكممة ككحدة لتحميؿ محتكل كؿ كتاب مف كتب الجغرافيا المقررة في الفصؿ 

 كالثاني لممرحمة األساسية العميا. األكؿالدراسي 
 التحميل:فئات 

 ىي مفاىيـ التربية السكانية الكاردة في مقرر كتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا.
 ضوابط عممية التحميل:

كؿ مجاؿ رئيسي مف مفاىيـ التربية ليتـ التحميؿ في إطار المحتكل كاألبعاد الفرعية 
كمقدمة الكتب  ،كالفيارس ،السكانية كيشمؿ التحميؿ الدركس باستثناء األسئمة الخاصة لكؿ درس

 ثـ تـ رصد النتائج كتكرار كؿ مفيكـ. ،حيث ال تدخؿ ضمف عممية التحميؿ
 صدق التحميل: 

حميؿ بمدل تحقيؽ األداة لمغرض التي أعدت مف أجمو فتقيس ما كضعت يعرؼ صدؽ الت
فقد عرضت األداة عمى  ،لقياسو. كقد تـ الكشؼ عف صدؽ األداة باالعتماد عمى صدؽ المحكميف

مجمكعة مف المختصيف في االجتماعيات كمناىج كطرؽ التدريس كما ىك مكضح في ممحؽ 
كتحديد ،كمالحظاتيـ مف حيث تحديد المجاالت التي يجب التركيز عمييا آرائيـ( كذلؾ إلبداء 1رقـ)

المفاىيـ التي تناسب الطمبة كالتأكد مف مدل انتمائيا لممجاالت كالتأكد مف مدل كضكح المفيكـ. 
 تحميؿ.ال صدؽكقد تـ اضافة كحذؼ التعديالت التي أشار إلييا المحكمكف لتستكفي 

 ثبات أداة التحميل:
التحميؿ: بأف تعطى األداة نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقيا مرة أخرل عمى يعرؼ ثبات 

 نفس العينة.
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 لثبات عبر الزمن:ا - أ
كالثاني التي قامت بإجرائيا  األكؿيقصد بو معرفة مدل االتفاؽ بيف نتائج عممية التحميؿ 

استخدمت الباحثة كقد  ،أسابيع تقريبان  حيث كانت المدة بينيما ثالث ،الباحثة عمى كتب الجغرافيا
 تأخذكالتي (78ـ،ص1978،( )طعيمةholsti،1969لحساب معامؿ االتفاؽ معادلة ىكلستي)

 الصكرة التالية:

21

2

NN

M
CR


 

 حيث أف
CR= معامؿ الثبات 
M= عدد الفئات المتفؽ عمييا خالؿ مرتي التحميؿ 

21 NN = مجمكع الفئات في مرتي التحميؿ 
CR=(2×530)÷(551+539)=97.3 

 التحميل عبر الزمن في (الثباتالتفاق)معامالت : (4.3جدول )

التحميل  الصف
 األول

التحميل 
 الثاني

نقاط 
معدل  المجموع نقاط الختالف التفاق

 التفاق
 90.9 6 1 5 6 5 الخامس
 98.9 142 3 139 139 142 السادس
 97.2 55 3 52 55 52 السابع
 92.6 124 17 107 124 107 الثامف
 97.9 124 5 119 119 124 التاسع
 99.5 109 1 108 108 109 العاشر
 97.3 560 30 530 551 539 المجمكع

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معامالت الثبات مرتفعة كىذا يعني قبكؿ التحميؿ كىي 
 النحك التالي:عمى 
   كالتحميػػؿ الثػػاني بالنسػػبة لمصػػؼ الخػػامس األساسػػي األكؿبمػػغ معامػػؿ الثبػػات بػػيف التحميػػؿ  .1

90.9)) 
كالتحميػػػػػػػؿ الثػػػػػػػاني بالنسػػػػػػػبة لمصػػػػػػػؼ السػػػػػػػادس  األكؿبمػػػػػػػغ معامػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػات بػػػػػػػيف التحميػػػػػػػؿ  .2

 (98.9)األساسي
كالتحميػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػاني بالنسػػػػػػػػبة لمصػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػابع  األكؿبمػػػػػػػػغ معامػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػات بػػػػػػػػيف التحميػػػػػػػػؿ  .3

 .(97.2)األساسي
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كالتحميػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػاني بالنسػػػػػػػػبة لمصػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػامف  األكؿبمػػػػػػػػغ معامػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػات بػػػػػػػػيف التحميػػػػػػػػؿ  .4
 .(92.6)األساسي

كالتحميػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػاني بالنسػػػػػػػػبة لمصػػػػػػػػؼ التاسػػػػػػػػع  األكؿبمػػػػػػػػغ معامػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػات بػػػػػػػػيف التحميػػػػػػػػؿ  .5
 .((97.9األساسي

 العاشػػػر األساسػػػيكالتحميػػػؿ الثػػػاني بالنسػػػبة لمصػػػؼ  األكؿبمػػػغ معامػػػؿ الثبػػػات بػػػيف التحميػػػؿ  .6
99.6)). 

 الثبات عبر األفراد: - ب
يقصد بو مدل االتفاؽ بيف نتائج التي تكصمت إليو الباحثة كبيف نتائج التحميؿ الذم تكصؿ 

كلمتأكد  ،كالذم طمب منو التحميؿ بشكؿ مستقؿ اإلجتماعيةإليو المحمؿ اآلخر في مجاؿ الدراسات 
بتحميؿ  محمؿ آخربتحميؿ محتكل منياج الجغرافيا ثـ قاـ مف ثبات عممية التحميؿ قامت الباحثة 

كتـ حساب نسبة االتفاؽ بيف التحميميف لحساب ثبات األداة باستخداـ معادلة  ،ذات المحتكل
 CR=2M÷(N1+N2) ىكلستي:

 كالجدكؿ يكضح ذلؾ:
 عبر األفرادفي التحميل  (الثباتالتفاق)معامالت : (4.4)جدول 

التحميل  الصف
 األول

التحميل 
 الثاني

نقاط 
 التفاق

نقاط 
معدل  المجموع الختالف

 التفاق
 90.90 6 1 5 6 5 الخامس
 94.0 142 16 126 126 142 السادس
 95.4 57 5 52 57 52 السابع
 93.8 121 14 107 121 107 الثامف
 94.4 124 13 111 111 124 التاسع
 93.6 109 13 96 96 109 العاشر
 94.0 559 62 497 517 539 المجمكع

% فما فكؽ كىذا معامؿ جيد 90يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االتفاؽ كانت مف 
كيطمؽ عمى ىذا النكع مف الثبات باالتساؽ عبر األفراد كيقصد بو كصكؿ المحمؿ نفسو مع شخص 

درجة عالية مف نقاط االتفاؽ عند تطبيؽ إجراءات عممية التحميؿ نفسيا مما يؤكد ثبات  إلىآخر 
 .األداة
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كبذلؾ تككف أداة التحميؿ المستخدمة في ىذه الدراسة في صكرتيا النيائية كصالحة 
 لمتطبيؽ.

 الختبار: ثانيا:
 :مفاىيمالمحتوى اختبار  -1

مدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع لمفاىيـ التربية  إلىأعدت الباحثة اختباران لمتعرؼ 
مف متعدد كالتي تعتبر أفضؿ  السكانية في مادة الجغرافيا كىك اختبار مكضكعي مف نكع االختيار

 أنكاع األسئمة المكضكعية ألنيا:
 أسئمة تخمك مف التأثر بذاتية المصحح.-1
 أدنى حد ممكف. إلىيقؿ فييا أثر تخميف الجكاب الصحيح -2
 معدالت صدؽ كثبات عالية.تتصؼ ىذه األسئمة بأف ليا -3
 تقيس أىدافان عقيمة تعجز بقية األسئمة المكضكعية عف قياسيا.-4
 جزء كبير مف محتكل المادة العممية المراد اختيارىا. طى ىذا النكعغي-5

 جدول مواصفات الختبار:
جدكؿ مكاصفات يبيف األكزاف النسبية كعدد الفقرات االختبارية لكؿ  بإعداد الباحثةقامت 

 ( يكضح ذلؾ:4.5كالجدكؿ ) مجاؿ مف مجاالت المفاىيـ
 اختبار مفاىيم التربية السكانيةجدول مواصفات : (4.5جدول )

 أرقام فقرات الختبار عدد األسئمة الوزن النسبي التكرارات عدد المجالت
 6-1 6 11.3 14 ديناميكية السكاف

 23-7 17 33.8 42 التركيب كالتكزيع السكاني
 27-24 4 7.25 9 الخصائص الديمكغرافية

 34-28 7 14.5 18 السكاف كالتنمية
 45-35 10 22.5 28 السكاف كالبيئة

 48-46 4 7.3 9 الخصائص االقتصادية
 50-49 2 1.7 2 االجتماعيةالخصائص 

  50 100 124 المجمكع

 
 فقرات الختبار:صياغة  -1

 :كقد صيغت بنكد االختبار بحيث كانت
 تراعي الدقة العممية كالمغكية. 
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 كاألكزاف النسبية لعدد التكرارات لكؿ ككاضحة كخالية مف الغمكض ممثمة لممحتكل  ةمحدد
  مجاؿ.

 بة.مناسبة لمستكل الطم 
 :ما يمي كتابة فقرات االختباركقد راعت الباحثة عند 

  كقائمة مف االبداؿ كىي تطرح المشكمة في السؤاؿ جزأيف: المقدمةتتككف كؿ فقرة مف ،
 عددىا أربعة مف بينيا بديؿ كاحد صحيح فقط

  تقع الفقرة بأكمميا في صفحة كاحدة كي يراىا الطالب دفعة كاحدة كيتمكف مف المقارنة دكف
 أف يحرؾ بصره بيف صفحات.

  عشكائي.بداؿ بأسمكب الصحيحة بيف اإل مكقع اإلجابةتـ تغير 
جاباتيا المحتممة قامت الباحثة بمراجعتيا في ضكء ما يمي:  بعد االنتياء مف كتابة فقرات االختبار كا 

  شكؿ الفقرات: راعت الباحثة في عرض الفقرات أف تككف ذات شكؿ ثابت ضمانان لتركيز
(، 3(، )2(، )1مقدمة الفقرة األرقاـ) إلىانتباه الطالب كبناء عميو فقد أشارت الباحثة 

 (،...الخ، أما اإلجابات المحتممة فقد أشارت إلييا بالحركؼ )أ(، )ب(، )ج(، )د(.4)
  محتكل الفقرات أف تككف صحيحة عمميان كلغكيان  إعدادمحتكل الفقرات: راعت الباحثة عند. 

 :وضع تعميمات الختبار -2
 إلىبعد تحديد عدد الفقرات كصياغتيا قامت الباحثة بكضع تعميمات االختبار التي تيدؼ  

كضع تعميمات  عند جابة عمى االختبار في أبسط صكرة ممكنة كقد راعت الباحثةاالشرح فكرة 
 االختبار ما يمي:

 .تعميمات خاصة باإلجابة عف جمع األسئمة ككضع البدائؿ الصحيحة في المكاف المناسب 
 (7قـ )مفتاح اإلجابة ممحؽ ر  إعداد. 

 الصورة األولية لالختبار: -3
ية، كلاختبار تحصيمي لمفاىيـ التربية السكانية في صكرتو األ إعدادفي ضكء ما سبؽ تـ 

ابداؿ، كاحدة منيا فقط صحيحة، كبعد كتابة فقرات  ، لكؿ فقرة أربعفقرة (50حيث اشتمؿ عمى )
 : مف أجؿ( كذلؾ 1) ممحؽ رقـ االختبار تـ عرضيـ عمى لجنة مف المحكميف

 إضافة عبارات يرل أنيا مناسبة كضركرية. 
 حذؼ عبارات يرل أنيا غير مناسبة كغر ضركرية. 
 تعدؿ أم عبارات تحتاج لذلؾ. 
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-6تعديؿ صياغة بعض الفقرات لتصبح أكثر كضكحان مثؿ: فقرة  إلىكقد أشار المحكمكف 
 10كفقرة  37، كحذؼ فقرة 2-1كتغير في بعض البدائؿ لبعض الفقرات مثؿ فقرة  ،26-35-39

 (.48)بحيث أصبح عدد فقرات االختبار  11كتـ دمجيا في الفقرة 
 تجريب الختبار: -1

طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطالعية  بصكرتو النيائيةاالختبار  إعدادبعد 
خارج عينة الدراسة كقد خانيكنس مف بمديرية  طالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي( 40قكاميا)
 التجربة االستطالعية لالختبار بيدؼ: أجريت
 .التأكد مف صدؽ االختبار كثباتو 
  عينة البحث األساسية.تحديد الزمف الذم تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى 
 .حساب معامالت الصعكبة كالتمييز الختبار مفاىيـ التربية السكانية 

 تحديد زمن الختبار: -2
طمبة العينة تـ حساب زمف تأدية الطمبة لالختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف تقديـ 
اليو زمف أخر االستطالعية، حيث تـ حساب زمف أكؿ خمس طالبات أجبف عف االختبار مضافان 

أفراد العينة خمس طالبات اجبف عف االختبار مقسكمان عمى عددىف فكاف الزمف التي استغرقتيا 
 ( دقيقة.40االستطالعية يساكم)

 تصحيح أسئمة الختبار: -1
تـ تصحيح االختبار حيث حددت درجة كاحدة لكؿ سؤاؿ، بذلؾ تككف الدرجة التي حصؿ 

 درجة.( 0-48عمييا الطالب محصكرة مف )
 :الختبار فقرات تحميل -2
  :يمي كما اإلحصائية الخطكات مف بعدد الباحثة قامت ، االختبار فقرات لتحميؿ

 :الصعوبة معامل -
االختبار  أسئمة مف سؤاؿ كؿ عمى أجابكا لمذيف المئكية النسبة" الصعكبة بمعامؿ يقصد

السؤاؿ  عمى أجابكا الذيف كفرز مجمكعتيف، إلى الطمبة درجات تقسيـ تـ فقد كلذلؾ ،خاطئة إجابة
المعادلة  كفقا الصعكبة معامؿ إيجاد ثـ صحيحة، إجابة السؤاؿ عمى أجابكا كالذيف خاطئة، إجابة
 (:237 ـ،ص2005)ممحـ،التالية

  = ص( ـ (الصعكبة معامؿ
 عدد االجابات الخطأ

 عدد االجابات الصحيحة + االجابات الخطأ
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ككاف اليدؼ مف حساب درجة الصعكبة لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة 
 (170 ـ،ص2008)أبك دقة، 0.080 تزيد عف  أك 0.20صعكبتيا عف 

 :التمييز معامل -
كيقصد بو الفرؽ بيف نسبة الطالبات الالتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة العميا 

أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة الدنيا، حيث قامت الباحثة بحساب  الالتيكنسبة الطالبات 
 (140 ـ،ص2009معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية)المنيزؿ،

  = ت( ـ (التمييز معامؿ
عدد االجابات الصحيحة في  -عدد االجابات الصحيحة في المجمكعة العميا 

 الدنياالمجمكعة 
 عدد إحدل أفراد المجمكعتيف                           

 إلىالطمبة  تقسيـ تـ االختبار، فقرات مف فقرة كؿ تمييز معامؿ الباحثة عمى تحصؿ كلكي 
 حصمكا عمى الذيف مف الطمبة مجمكع مف (% 27) كضمت عميا األكلى المجمكعة مجمكعتيف،

 الذيف الطمبة مف مجمكع مف (% 27) كضمت دنيا الثانية كالمجمكعة االختبار، في الدرجات أعمى
 لكؿ كالتمييز الصعكبة معامالت يبيف التالي كالجدكؿ االختبار، عمى الدرجات أدنى عمى حصمكا
 :االختبار فقرات مف فقرة

 معامالت الصعوبة والتمييز: (4.6) جدول
 معامل التمييز معامل الصعوبة # معامل التمييز معامل الصعوبة #
1 0.50 0.52 25 0.40 0.48 
2 0.55 0.48 26 0.65 0.51 
3 0.70 0.63 27 0.50 0.63 
4 0.40 0.75 28 0.35 0.63 
5 0.55 0.55 29 0.65 0.57 
6 0.65 0.45 30 0.50 0.48 
7 0.45 0.60 31 0.54 0.39 
8 0.43 0.39 32 0.52 0.60 
9 0.43 0.55 33 0.62 0.58 
10 0.51 0.67 34 0.65 0.55 
11 0.40 0.65 35 0.50 0.45 
12 0.56 0.42 36 0.52 0.55 
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 معامل التمييز معامل الصعوبة # معامل التمييز معامل الصعوبة #
13 0.35 0.43 37 0.42 0.60 
14 0.40 0.54 38 0.55 0.37 
15 0.53 0.63 39 0.50 0.63 
16 0.56 0.45 40 0.59 0.45 
17 0.55 0.48 41 0.53 0.54 
18 0.65 0.45 42 0.32 0.50 
19 0.75 0.52 43 0.55 0.35 
20 0.48 0.55 44 0.40 0.45 
21 0.35 0.58 45 0.57 0.55 
22 0.47 0.62 46 0.49 0.57 
23 0.44 0.47 47 0.39 0.62 
24 0.48 0.59 48 0.47 0.71 

 50.6 المتكسط العاـ لمعامؿ الصعكبة
 53.6 المتكسط العاـ لمعامؿ التمييز

 ( يتضح لمباحثة ما يمي:4.6من خالل جدول)
%، كحسب ما يراه 50.6بمتكسط قدره  0.32- 0.75))معامالت الصعكبة تراكحت ما بيف -

 بحيث صعكبتيا، في متدرجة تككف أف يجب االختبار فقرات أف المختصكف في القياس كالتقكيـ
 (10-90%) بيف صعكبتيا قيمة تتراكح كبالتالي الصعبة، بالفقرات كتنتيي السيمة تبدأ بالفقرات

 لبدة، % )أبك50حدكد  في ككؿ االختبار صعكبة معامؿ يككف بحيث%( 80-20) أك
كبناء عمى ذلؾ تبقي الباحثة عمى جميع فقرات االختبار، كذلؾ لمناسبة ( 339ـ،ص1982

 .0.80كأقؿ مف  0.20درجة صعكبة الفقرات، حيث كانت معامالت الصعكبة أكثر مف 
 ،% 53.6 قدره بمتكسط  (0.35- 0.75)تراكحت جميع معامالت التميز لفقرات االختبار بيف -

 يقػؿ أال يجػب التمييػز معامػؿ أف العممػاء كيػرل ،كحسب ما يراه المختصػكف فػي القيػاس كالتقػكيـ
 أفضػػؿ كانػػت كممػػا ذلػػؾ عػػف التمييػػز درجػػة ارتفعػػت كممػػا كأنػػو (%25) عػػف
 عمى ذلؾ تبقي الباحثة عمى جميع فقرات االختبار. كبناءن  (172ـ،ص1998كعمياف، )الزيكد 
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 Test Validity:الختبار صدق -
الصدؽ عمى أنو: االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا  (465 ـ،ص2010يعرؼ عالـ )

، كمعناىا كفائدتيا، لذلؾ فإف الصدؽ يبيف مدل صالحية استخداـ درجات مناسبتيامف حيث 
 زيادة عمى داال ذلؾ كمما كاف الصدؽ مؤشرات تعددت كمما كأنوالمقياس في القياـ بتفسيرات معينة،

 ، كقد تأكدت الباحثة مف صدؽ االختبار بالطرؽ التالية:األداة في الثقة
 :Referees Validityالمحكمين صدق.1

عمى مجمكعة  في صكرتو األكلية بعرض االختبار ت الباحثةقام االختبار صدؽ مف كدلمتأ
 كطرؽ المناىج بقسمي التدريس ىيئة مف المتخصصيف األساتذة مف مجمكعةكىـ  المحكميف مف

المكاد  مدرسيك  مشرفي مف عدد عمى عرضو تـ كما غزة، جامعات فيكأصكؿ التربية  تدريس
 (.1رقـ) ممحؽ اإلجتماعية

 Internal Consistency Validity:التساق الداخمي صدق.2
ارتباط  معامالت بحساب بإيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار الباحثة قامتكقد 

ككذلؾ  االختبار، إليو في تنتمي الذم لمبعدالكمية  مف الفقرات كالدرجة فقرة كؿ درجة بيفبيرسكف 
ف ار، كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكليمعامالت ارتباط األبعاد مع الدرجة الكمية لالختب

 :(4.8) (4.7التالييف)
 .لمبعد الذي تنتمي إليو درجة الكميةالمعامالت الرتباط لكل فقرة من الفقرات مع : (4.7جدول)

# 
معامل 
 الرتباط

القيمة  
الحتمالية 

(sig) 
# 

معامل 
 الرتباط

القيمة  
الحتمالية 

(sig) 
# 

معامل 
 الرتباط

القيمة  
الحتمالية 

(sig) 
 *0.000 0.571 .34 *0.023 0.360 18. ديناميكية السكان

1. 0.692 0.000* 19. 0.497 0.001* 35. 0.342 0.031* 
2. 0.540 0.000* 20. 0.643 0.000* 36. 0.520 0.001* 
3. 0.538 0.000* 21. 0.700 0.000* 37. 0.574 0.000* 
4. 0.513 0.001* .22 0.473 0.002* 38. 0.494 0.001* 
 *0.017 0.375 .39 الخصائص الديموغرافية *0.000 0.525 .5
6. 0.654 0.000* 23. 0.429 0.006* 40. 0.564 0.000* 

 *0.000 0.580 .41 *0.000 0.668 .24 التركيب والتوزيع السكاني
7. 0.445 0.004* 25. 0.402 0.010* 42. 0.602 0.000* 
8. 0.409 0.009* 26. 0.664 0.000* 43. 0.435 0.005* 
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# 
معامل 
 الرتباط

القيمة  
الحتمالية 

(sig) 
# 

معامل 
 الرتباط

القيمة  
الحتمالية 

(sig) 
# 

معامل 
 الرتباط

القيمة  
الحتمالية 

(sig) 

 السكان والتنمية *0.000 0.533 .9
المفاىيم المتعمقة بالخصائص 

 اإلجتماعية
10. 0.624 0.000* .27 0.459 0.003* 44. 0.511 0.000* 
11. 0.408 0.009* 28 0.384 0.014* 45. 0.544 0.000* 
12. 0.670 0.000* .29 0.428 0.006* 46. 0.645 0.000* 

13. 0.408 0.009* .30 0.596 0.000* 
المفاىيم المتعمقة بالخصائص 

 القتصادية
14. 0.531 0.000* .31 0.464 0.003* 47. 0.719 0.000* 
15. 0.619 0.000* .32 0.508 0.001* 48. 0.746 0.000* 
16. 0.646 0.000* .33 0.524 0.001* 

 
 السكان والنظام البيئي *0.014 0.382 .17

 0.05* الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 
 الكميةالدرجة  مع دالة ارتباطات حققت االختبار فقرات جميع أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح

 .باالتساؽ الداخمي يتسـ االختبار أف عمى يدلؿ مما،   0.05 مستكل عند إليو تنتمي الذم لمبعد
 لو الكمية الدرجة مع الختبار أبعاد ارتباطات معامالت: (4.8جدول)

 (sig)القيمة  الحتمالية  معامل الرتباط المفاىيم #

 *0.007 0.417 ديٌبهيكيخ السكبى .1
والتوسيع السكبًيالتزكيت  .2  0.869 0.000* 
 *0.000 0.555 الخصبئص الذيووغزافيخ .3
 *0.000 0.735 السكبى والتٌويخ .4
 *0.000 0.631 السكبى والٌظبم الجيئي .5
اإلجتوبعيخالوفبهين الوتعلقخ ثبلخصبئص  .6  0.615 0.000* 
 *0.000 0.576 الوفبهين الوتعلقخ ثبلخصبئص االقتصبديخ .7
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 مع دالة حققت ارتباطات لالختبار المفاىيـ المككنة أبعاد أف السابؽ الجدكؿ مف يتبيف
 إحصائينا دالة كجميعيا 0_0.869) .417بيف) االرتباطات تراكحت كقد لالختبار، الكمية الدرجة
 .0.05 داللة  مستكل عند

 :Test Reliabilityالختبار ثبات -
اتساقو، حيث يعتبر المقياس ثابتان إذا حصؿ نفس الفرد عمى  أكدقة المقياس  ويعرف الثبات بأنو:

متماثمة عند تطبيقو  أكمجمكعة مف أسئمة متكافئة  أكدرجة قريبة منيا في االختبار  أكنفس الدرجة 
 االختبار التحصيمي ثبات معامؿ بحساب الباحثة قامت كقد (481ـ،ص2010أكثر مف مرة)عالـ،

 كذلؾ باستخداـ طريقتيف كما يمي: عمى أفراد العينة االستطالعية
 :Split Half Methodالنصفية التجزئة طريقة .1

جزأيف )األسئمة ذات األرقاـ الفردية، كاألسئمة ذات  إلىحيث تـ تجزئة فقرات االختبار 
األرقاـ الزكجية(، ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية، كدرجات األسئمة 

معامؿ االرتباط  كتساكمالزكجية، كبعد ذلؾ تػـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف 
 (263 ـ،ص2005ممحـ)         :المعدؿ كفقا لممعادلة التالية

معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية، كتـ R حيث 
 .(4.9الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ )

 نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات الختبار : (4.9جدول )
 معامل الرتباط المعدل معامل الرتباط  المفاىيم #
 0.747 0.597 ديناميكية السكاف .1
 0.808 0.679 التركيب كالتكزيع السكاني .2
 0.819 0.694 الخصائص الديمكغرافية .3
 0.866 0.765 السكاف كالتنمية .4
 0.875 0.779 السكاف كالنظاـ البيئي .5
اإلجتماعيةالمفاىيـ المتعمقة بالخصائص  .6  0.733 0.845 
بالخصائص االقتصاديةالمفاىيـ المتعمقة  .7  0.794 0.885 

 0.866 0.765 الدرجة الكمية لالختبار
( يتبػػػػيف لنػػػػا أف قيمػػػػة معامػػػػؿ االرتبػػػػاط المعدؿ)سػػػػبيرماف بػػػػراكف( 4.9جػػػػدكؿ )مػػػػف خػػػػالؿ 

(Spearman Brownمرتفع كداؿ إحصائينا ).  

R1

2R
=


R
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 Richardson and Kuder20:20 ريتشاردسون كودر ملمعا .2
 ككدر معادلة باستخداـ االختبار ثبات طرؽ حساب مف ثالثةطريقة  الباحثة استخدمت

 كفقُا لمقانكف التالي:  20ريتشاردسكف

 (7 ـ،ص2012)عفانة،      

 مجمكع تباينات أسئمة االختبار. :تبايف الكمي لالختبار،  :عدد األسئمة في االختبار،  :
فكانت النتائج حسب الجدكؿ 20 بحساب مككنات قانكف ككدر ريتشاردسكف ةالباحث تكقد قام
 التالي:

 20 يوضح قيمة مكونات قانون كودر ريتشاردسون: (4.10جدول )
عدد 
 األسئمة

التباين الكمي 
 لالختبار

مجموع تباينات أسئمة 
 الختبار

 قيمة كودر ريتشاردسون
20 

48 204.035 9.248 0.979 
 أف االختبار يتمتع إلىمما يشير  (0.979) تساكم الثبات أف قيمة سبؽ مما يتضح 

بذلؾ  .لمدراسة الفعمية العينة أفراد عمى تطبيؽ االختبار إلى الباحثة تطمئف مف الثبات عالية بدرجة
في الممحؽ  كفي صكرتو النيائية كما ى االختباريككف تأكدت الباحثة مف صدؽ كثبات االختبار ك 

عمى ثقة تامة بصحة األداة المستخدمة، كصالحيتيا لتحميؿ النتائج،  اقابؿ لمتكزيع، مما يجعمي (6)
 .كاإلجابة عف أسئمة الدراسة، كاختبار فرضياتيا
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 :اإلحصائية : األساليبخامساً 
 "SPSS" اإلجتماعية لمعمـك اإلحصائية الرـز برنامج باستخداـ البيانات معالجة تمت

 :التالية اإلحصائية بالطرؽ كذلؾ الدراسة أسئمة عف اإلجابة بيدؼ ؛الحاسكب باستخداـ
 من صالحية األدوات: التحقق في المستخدمة اإلحصائية األساليب – أ

 التحصيمي االختبار فقرات مف فقرة كؿ صعكبة درجة لحساب :الصعكبة معامؿ. 
 كالدنيا العميا المجمكعات بيف الفقرات تمييز لحساب التمييز: معامؿ. 
 الداخمي االتساؽ صدؽ عف لمكشؼ: بيرسكف االرتباط معامؿ. 
 النصفية التجزئة بطريقة الثبات لحساب :سبيرماف براكف معادلة. 
 االختبار ثبات إليجاد 20: ريتشاردسكف ككدر معامؿ. 

 :الدراسة أسئمة عن اإلجابة في المستخدمة اإلحصائية األساليب - ب
  لمعينة الكاحدة  لمفركؽ بيف المتكسط لمعينة الفعمية كالمتكسط االفتراضي. "ت"اختبار 
 مستقمتيف عينتيف متكسطي بيف لمفركؽ "ت" اختبار. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرىا
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 الفصل الخامس
 وتفسيرىانتائج الدراسة 

عمى المعالجات اإلحصائية التي  يعرض ىذا الفصؿ أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بناءن 
 أجريت في ضكء ما تـ جمعو كتحميمو مف بيانات مف خالؿ أدكات الدراسة.

 عمى ما يمي األول: ينص سؤال الدراسة وتفسيره األولنتائج السؤال 
 تضمنيا بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا ؟ما مفاىيـ التربية السكانية الكاجب 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كبعد قياـ الباحثة باإلطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة 
كما تكصمت إليو مف قكائـ لمفاىيـ التربية السكانية، فقد قامت الباحثة بإعداد قائمة مفاىيـ التربية 

االت رئيسية كىي)ديناميكية السكاف، التركيب كالتكزيع السكاني، السكانية المتككنة مف تسعة مج
الخصائص الديمكغرافية، السكاف كالتنمية، السكاف كاألسرة كالمجتمع، السكاف كالنظاـ البيئي، 
المفاىيـ المتعمقة بعدد السكاف، المفاىيـ المتعمقة بالخصائص االقتصادية، المفاىيـ المتعمقة 

 (.اإلجتماعيةبالخصائص 
عرضت الباحثة القائمة عمى لجنة مف المحكميف مف مدرسي قسـ المناىج كطرؽ التدريس  

كذلؾ إلبداء آرائيـ  ؛اإلجتماعيةكأصكؿ التربية كقسـ اآلداب تخصص جغرافيا كمشرفي الدراسات 
 كمالحظاتيـ.

( مجاالت 8كبذلؾ خرجت مفاىيـ التربية السكانية في صكرتيا النيائية المتككنة مف )
 .(5.1)جدكؿ( مفيكمان كماىي في 71رئيسية ك)

 مفاىيم التربية السكانية الواجب تضمنيا بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا: (5.1جدول)
 مفاىيم التربية السكانية م المجالت الرئيسية م

1 

 
 
 
 

 ديناميكية السكان

 معدؿ المكاليد 1
 معدؿ الكفيات 2
 معدؿ الخصكبة 3
حالؿإلمعدؿ ا 4  
 اليجرة الداخمية 5
الدكلية–اليجرة الخارجية  6  
اضطرارية–اليجرة القسرية  7  
 اليجرة الطكعية 8
 تكقع الحياة 9

 الحضرية 10  2
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 مفاىيم التربية السكانية م المجالت الرئيسية م
 
 
 
 
 

 
 

 التركيب والتوزيع
 السكاني

 سكاف الحضر 11
 سكاف الريؼ 12
 التحضر 13
 سكاف البادية 14
 التركيب النكعي لمسكاف 15
 التركيب العمرم لمسكاف 16
 المجتمع الفتي 17
 شيخكخة المجتمع 18
 اليـر السكاني 19
السكانية اإلسقاطات 20  
 التكطف السكاني 21
 التجمعات السكانية 22
 الكثافة السكانية 23

 الخصائص الديموغرافية 3
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مف خالؿ استعراض المجاالت الرئيسية لمفاىيـ التربية السكانية، كجدت الباحثة أف ىناؾ 
المجاالت الرئيسية لمفاىيـ التربية السكانية في الدراسات السابقة، حيث أف البعض تشابو بيف ىذه 

منيا اتفؽ مع المجاالت الرئيسية المطركحة في ىذه الدراسة، كبذلؾ تكصمت الباحثة لإلجابة عف 
 (ـ2009) كدراسة الطيطي كجرادات ـ(2012) السؤاؿ التي تتفؽ نتائجو مع كدراسة الشيرم

 .ـ(1997كدراسة الخكالدة) ـ(1997) كدراسة عباينة (ـ2005) مالزبيدكدراسة 
 : ينص السؤال الثاني عمى ما يمي:وتفسيره نتائج السؤال الثاني

 ما مدل تكافر مفاىيـ التربية السكانية بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا؟
الستة لمنياج لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ محتكل الكتب الدراسية 

العاشر( مف المرحمة األساسية العميا  التاسع، الثامف، السابع، السادس، الجغرافيا لمصفكؼ)الخامس،
 في فمسطيف لكؿ كتاب بشكؿ مستقؿ.

 :أوًل: منياج الجغرافيا لمصف الخامس من التعميم األساسي
المفاىيم  إلىالتربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا مجالت نسب مفاىيم : (5.2جدول)

 الواجب تضمنيا لمصف الخامس
المفاىيم الواجب  مجالت مفاىيم التربية السكانية الرقم

 بالمجال تضمنيا
المفاىيم 
 المتضمنة
 بالمجال

% 

 0.0 0 9 ديناميكية السكاف 1
 0.0 0 14 التركيب كالتكزيع السكاني 2
 0.0 0 12 الديمكغرافيةالخصائص  3
 9.09 1 11 السكاف كالتنمية 4
 0.0 0 4 السكاف كاألسرة كالمجتمع 5
 30.0 3 10 السكاف كالنظاـ البيئي 6
المفاىيـ المتعمقة بالخصائص  7

 االقتصادية
6 0 0.0 

المفاىيـ المتعمقة بالخصائص  8
 االجتماعية

5 0 0.0 

 5.6 4 71 المجمكع 
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التربية السكانية في كتاب الجغرافيا لمصؼ  مجاالت ( أف مفاىيـ5.2) جدكؿكيتبيف مف 
المفاىيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج الجغرافيا  إجمالي( مف 5.6الخامس تمثمت بنسبة)
، كقد ترتب عمى ىذا التكافر لتككف مفاىيـ التربية السكانية المتعمقة بمجاؿ لممرحمة األساسية العميا

(، يمييا مجاؿ 30.0لبيئي األكثر تضمنان في منياج الصؼ الخامس بنسبة )السكاف كالنظاـ ا
لمصؼ  بقية المجاالت لـ تتضمف بمحتكل منياج الجغرافيا أما(،9.09السكاف كالتنمية بنسبة)

 .الخامس
تكزيع مفاىيـ التربية السكانية مف خالؿ تحميؿ المحتكل لكتاب  لتكراراتكفيما يمي عرض 

 الجغرافيا لمصؼ الخامس مف التعميـ األساسي:
 التكرارات والنسب المئوية لمفاىيم التربية السكانية لمصف الخامس في كتاب الجغرافيا: (5.3)جدول 

 م
مفاىيم 
التربية 
 السكانية

 الوحدة
عنوان 
 الدرس الوحدة

عنوان 
 الدرس

عدد 
 النسب المئوية التكرارات

 المجال الرابع: السكان والتنمية

36 
التنمية 
 0 0     البشرية

37 
التنمية 
 0 0     الحضرية

38 
التنمية 
 0 0     الريفية

39 
الصحة 
 0 0     اإلنجابية

 الثانية الثركة 40
أشكاؿ 
سطح 
 األرض

األنيار  الثالث
 كاالكدية

1 16.0 

41 
المرافؽ 
كالخدمات 
 لمسكاف

    0 0 

42 
االكتفاء 
الذاتي 
 الغذائي

    0 0 
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 م
مفاىيم 
التربية 
 السكانية

عنوان  الوحدة
 الوحدة

عنوان  الدرس
 الدرس

عدد 
 التكرارات

 النسب المئوية

43 
العدالة 
 اإلجتماعية

    0 0 

44 
الناتج 
المحمي 
 اإلجمالي

    0 0 

45 
القدرة 
 اإلنتاجية

    0 0 

 0 0     نصيب الفرد 46
 16.0 1     مجمكع المجاؿ

السكان والنظام البيئي المجال السادس:  

 الخامسة البيئة 51
الغطاء 
النباتي 

لطبيعيا  
 الثاني

أىمية النبات 
 16.0 1 الطبيعي

52 
التربية 
 البيئية

    0 0 

53 
النظاـ 
 0 0     البيئي

54 
اختالؿ 
التكازف 
 البيئي

    0 0 

56 
التمكث 
 البيئي

 الدرس التربة الرابعة

مشاكؿ 
التربة كطرؽ 
الحفاظ 
 عمييا

2 33.3 

57 
الدكرة 
 0 0     البيئية

58 
الدكرة 
 0 0     المائية
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 م
مفاىيم 
التربية 
 السكانية

عنوان  الوحدة
 الوحدة

عنوان  الدرس
 الدرس

عدد 
 التكرارات

 النسب المئوية

59 
المكارد 
 المتجددة

    0 0 

60 
المكارد غير 
 المتجددة

 الثانية
اشكاؿ 
سطح 
 األرض

 الرابع
المحيطات 
كالبحار 
 كالبحيرات

2 33.3 

 0 0     التصحر 61
 83.3 5     مجمكع المجاؿ
 100.0 6     المجمكع الكمي

 4 عدد المفاىيـ

( أف مفػػػاىيـ التربيػػػة السػػػكانية الػػػػكاردة فػػػي كتػػػاب الجغرافيػػػػا 5.3جػػػػدكؿ)يالحػػػظ مػػػف خػػػالؿ 
( كىػي مفيػـك التمػكث البيئػي كالمػكارد 6( مفػاىيـ بإجمػالي تكػرارات)4لمصؼ الخامس قد بمػغ عػددىا)
( 1كمفيػػػـك البيئػػػة كالثػػػركة بمجمػػػكع تكػػػرار) (33.3( كنسػػػبة مئكيػػػة)2غيػػػر المتجػػػددة بمجمػػػكع تكػػػرار)

)الجغرافيػا  كالذم بعنػكاف كتاب الجغرافيا لمصؼ الخامس أف إلىذلؾ  يعزلك  ،(16.0) كنسبة مئكية
المػكارد غيػر المتجػددة  كمفيػـك كقد كرد كؿ مف مفيػـك  ،الطبيعية( يتحدث عف دراسة سطح األرض

مػكث مفيػـك التكىذا ينسجـ مع عنكاف الكتاب، ككركد  (الكحدة الثانية)أشكاؿ سطح األرضالثركة في 
ينسػػجـ مػػع عنػػكاف الكتػػاب  (كدرس)مشػػاكؿ التربػػة كطػػرؽ الحفػػاظ عمييػػا )التربػػة(فػػي الكحػػدة الرابعػػة 

، كيتبيف مف الجدكؿ أف أعمى نسبة تكرارات كانت في مجاؿ السكاف كالنظاـ البيئي يميو مجاؿ أيضا
 .يكضح ذلؾ  (5.1)السكاف كالتنمية أما بقية المجاالت لـ تتناكؿ أم تكرار كالشكؿ 
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 بياني يوضح ترتيب نسب تكرارات مجالت مفاىيم التربية السكانية في الصف الخامس: رسم (5.1شكل)

 
 ثانيًا: منياج الجغرافيا لمصف السادس من التعميم األساسي:

المفاىيم  إلىالتربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا مجالت نسب مفاىيم : (5.4جدول)
 الواجب تضمنيا لمصف السادس

الر
 قم

مفاىيم التربية  مجالت
 السكانية

المفاىيم الواجب 
بالمجال تضمنيا  

 المفاىيم المتضمنة
 بالمجال

% 

 66.6 6 9 ديناميكية السكاف 1
 50.0 7 14 التركيب كالتكزيع السكاني 2
 33.3 4 12 الخصائص الديمكغرافية 3

 .18 2 11 السكاف كالتنمية 4
1 

 0.0 0 4 السكاف كاألسرة كالمجتمع 5
 70.0 7 10 السكاف كالنظاـ البيئي 6

المفاىيـ المتعمقة بالخصائص  7
 االقتصادية

6 1 16.6 

المفاىيـ المتعمقة بالخصائص  8
 اإلجتماعية

5 2 40.0 

 40.8 29 71 المجمكع 
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( أف مفاىيـ التربية السكانية في كتاب الجغرافيا لمصؼ السادس 5.4جدكؿ)كيتبيف مف 
لممرحمة المفاىيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج الجغرافيا  إجمالي( مف 40.8تمثمت بنسبة)
، كقد ترتب عمى ىذا التكافر لتككف مفاىيـ التربية السكانية المتعمقة بمجاؿ السكاف  األساسية العميا

(، يمييا مجاؿ ديناميكية 70.0كالنظاـ البيئي األكثر تضمنان في منياج الصؼ السادس بنسبة )
(،يمييا مجاؿ المفاىيـ 50.0،يمييا مجاؿ التركيب كالتكزيع السكاني بنسبة )66.6)) السكاف بنسبة

( يمييا مجاؿ الخصائص الديمكغرافية بنسبة 40.0بنسبة ) اإلجتماعيةالمتعمقة بالخصائص 
( يمييا مجاؿ المفاىيـ المتعمقة 18.8( يمييا مجاؿ المفاىيـ المتعمقة بالسكاف كالتنمية بنسبة )33.3)

( أما مجاؿ السكاف كاألسرة كالمجتمع فمـ تتضمف أم مف 16.6صائص االقتصادية بنسبة )بالخ
 تمؾ المفاىيـ.

تكزيع مفاىيـ التربية السكانية مف خالؿ تحميؿ المحتكل لكتاب  تكراراتكفيما يمي عرض ل
 الجغرافيا لمصؼ السادس مف التعميـ األساسي:

 لمفاىيم التربية السكانية لمصف السادس في كتاب الجغرافياالتكرارات والنسب المئوية : (5.5)جدول

مفاىيم التربية  م
عنوان  الوحدة السكانية

عنوان  الدرس الوحدة
 الدرس

عدد 
 التكرارات

النسب 
 المئوية

 : ديناميكية السكاناألولالمجال 

جغرافيا  الثانية معدؿ المكاليد 1
 السكاف

النمك  الثالث
 السكاني

 الخامس 3.73 5
العكامؿ 
المؤثرة في 
تكزيع 
 السكاف

التركيب  السابع
 السكاني

جغرافيا  الثانية معدؿ الكفيات 2
النمك  الثالث السكاف

 2.24 3 السكاني
 0.0 0     معدؿ الخصكبة 3
اإلحالؿمعدؿ  4      0 0.0 

 اليجرة الداخمية 5

جغرافيا  الثانية
النمك  الثالث السكاف

 السكاني
3 2.24 

جغرافيا  الثالثة
 العمراف

جغرافيا  االكؿ
 الريؼ

جغرافيا  الثاني
 المدف

–اليجرة الخارجية  6
جغرافيا  الثانية الدكلية

تكزيع  الثاني السكاف
 2.98 4 السالالت
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الوحدة السكانية

عنوان  الدرس الوحدة
 الدرس

عدد 
 التكرارات

النسب 
 المئوية

البشرية في 
 العالـ

النمك  الثالث
 السكاني

 السابع
التركيب 
 السكاني

 
– اليجرة القسرية 7

جغرافيا  الثانية اضطرارية
النمك  الثالث السكاف

 2.24 3 السكاني

جغرافيا  الثانية اليجرة الطكعية 8
النمك  الثالث السكاف

 2.24 3 السكاني
 0.0 0     تكقع الحياة 9

 15.7 21     المجمكع
 المجال الثاني: التركيب والتوزيع السكاني

 0.0 0     الحضرية 10

جغرافيا  الثالثة سكاف الحضر 11
 العمراف

جغرافيا  األكؿ
 3.73 5 الريؼ

جغرافيا  الثاني
 المدف

جغرافيا  الثالثة سكاف الريؼ 12
 العمراف

جغرافيا  األكؿ
 4.5 6 الريؼ

جغرافيا  الثاني
 المدف

جغرافيا  الثالثة التحضر 13
جغرافيا  األكؿ العمراف

 1.50 2 الريؼ
 0.0 0     سكاف البادية 14
جغرافيا  الثانية التركيب النكعي لمسكاف 15

التركيب  السابع السكاف
 2.98 4 السكاني

التركيب العمرم  16
جغرافيا  الثانية لمسكاف

التركيب  السابع السكاف
 2.24 3 السكاني

 0.0 0     المجتمع الفتي 17
 0.0 0     شيخكخة المجتمع 18
 0.0 0     اليـر السكاني 19
السكانية اإلسقاطات 20      0 0.0 
التكزيع الجغرافي  21

 0.74 1     لمسكاف
 0.0 0     التجمعات السكانية 22
 11.1 15     الكثافة السكانية 23
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الوحدة السكانية

عنوان  الدرس الوحدة
 الدرس

عدد 
 التكرارات

النسب 
 المئوية

 26.8 36     المجمكع
 المجال الثالث: المفاىيم الديموغرافية

 0.0 0     التحكؿ الديمكغرافي 24
 0.0 0     ديمكغرافيا السكاف 25
 0.0 0     خصائص السكاف 26
جغرافيا  الثانية الزيادة الطبيعية لمسكاف 27

النمك  الثالث السكاف
 0.74 1 السكاني

الزيادة غير الطبيعية  28
جغرافيا  الثانية لمسكاف

النمك  الثالث السكاف
 0.74 1 السكاني

الزيادة السكانية  29
 0.0 0     المطردة

جغرافيا  الثانية االنفجار السكاني 30
النمك  الثالث السكاف

 26.7 4 السكاني
 التنمية السادس البيئة الخامسة

 0.0 0     الطفرة السكانية 31
 0.0 0     التعداد السكاني 32
 0.0 0     السجالت الحيكية 33
 0     حجـ االسرة 34

 0.0 

 النمك السكاني 35
الجغرافيا  األكلى

 الثاني البشرية
 فركع

الجغرافيا 
 6.71 9 البشرية

جغرافيا  الثانية
النمك  الثالث السكاف

 السكاني
 11.1 15     المجمكع

 المجال الرابع: السكان والتنمية
 0.74 1 التنمية السادس البيئة الخامسة التنمية البشرية 36
 0 0     التنمية الحضرية 37
 0 0     التنمية الريفية 38
اإلنجابيةالصحة  39      0 0 

 البيئة الخامسة الثركة 40
 التمكث الثالث

 الخامس 1.50 2
استنزاؼ 
المكارد 
 الطبيعية

المرافؽ كالخدمات  41
 0 0     لمسكاف

 0 0     االكتفاء الذاتي الغذائي 42
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الوحدة السكانية

عنوان  الدرس الوحدة
 الدرس

عدد 
 التكرارات

النسب 
 المئوية

اإلجتماعيةالعدالة  43      0 0 
اإلجماليالناتج المحمي  44      0 0 
اإلنتاجيةالقدرة  45      0 0 
 0 0     نصيب الفرد 46

 2.23 3     المجمكع
السكان والنظام البيئي المجال السادس:  

الجغرافيا  األكلى البيئة 51
 األكؿ البشرية

مفيـك عمـ 
الجغرافيا 
 كأقسامو

15 11.1 

 0 0     التربية البيئية 52
 مفيـك البيئة األكؿ البيئة الخامسة النظاـ البيئي 53

 1.50 2 كأقساميا

مفيـك البيئة  األكؿ البيئة الخامسة اختالؿ التكازف البيئي 54
 1.50 2 كأقساميا

 التمكث البيئي 56

جغرافيا  الثانية
النمك  الثالث السكاف

 السكاني

11 8.20 

جغرافيا  الثالثة
جغرافيا  الثاني العمراف

 المدف

 الثاني البيئة الخامسة
العالقة بيف 
االنساف 
 كالبيئة

  
 التمكث الثالث
 التصحر الرابع

  
 0.0 0     الدكرة البيئية 57
 0.74 1     الدكرة المائية 58
 2.23 3 التنمية السادس البيئة الخامسة المكارد المتجددة 59

 المكارد غير المتجددة 60
جغرافيا  الثانية

 السكاف

 األكؿ
السالالت 
 البشرية
 كأقساميا

9 6.71 
 الخامس

العكامؿ 
المؤثرة في 
تكزيع 
 السكاف

 التمكث الثالث البيئة الخامسة

 الثاني البيئة الخامسة التصحر 61
العالقة بيف 
اإلنساف 
 كالبيئة

2 1.50 
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الوحدة السكانية

عنوان  الدرس الوحدة
 الدرس

عدد 
 التكرارات

النسب 
 المئوية

 التصحر الرابع
 33.5 45     المجمكع

القتصاديةالمجال السابع: المفاىيم المتعمقة بالخصائص   
 0 0     األيدم العاممة 62
 0 0     البطالة 63
جغرافيا  الثانية التركيب الميني لمسكاف 64

التركيب  السابع السكاف
 0.74 1 السكاني

 0 0     النشاط االقتصادم 65
المستكل االقتصادم  66

 0 0     لألسر
اإلعالةمعدؿ  67      0 0 

 0.74 1     المجمكع
الجتماعيةالمفاىيم المتعمقة بالخصائص  الثامن:المجال   

جغرافيا  الثانية الديانة 68
 األكؿ السكاف

السالالت 
البشرية 
 كأقساميا

1 0.74 

 0 0     الجنسية 68
 0 0     المغة 69

جغرافيا  الثانية ساللة 70
 السكاف

 األكؿ
السالالت 
البشرية 
 كأقساميا

12 9.0 
 الثاني

تكزيع 
 السالالت

البشرية في 
 العالـ

جتماعيةإحالة  71      0 0 
 9.70 13     المجمكع

 100.0 134     المجمكع الكمي لمتكرارات

 29     عدد المفاىيـ

( تكزيع مفاىيـ التربية السكانية في كتاب الصؼ السادس مف خالؿ 5.5جدكؿ )يتبيف مف 
( مفيكمان مف مجمكع مفاىيـ التربية 29تحميؿ محتكاىا أف محتكل كتاب الصؼ السادس يتضمف )

( تكراران ككما يتضح 134تكرارات المفاىيـ ) إجماليالسكانية المعتمدة لغايات ىذه الدراسة كقد بمغ 
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( في كتاب الجغرافيا لمصؼ 11.1%ك) (% 0أف نسب مفاىيـ التربية السكانية كانت بيف )
 السادس كىي مكزعة عمى النحك التالي:

انتشاران التي حظيت باىتماـ كبير في كتاب الجغرافيا لمصؼ السادس ىي المفاىيـ األكثر  - أ
( ثـ يميو السالسة بمجمكع 11.1( كنسبة مئكية )15الكثافة السكانية كالبيئة بمجمكع تكرار)

( كنسبة 11( ثـ يميو اختالؿ التكازف البيئي بمجمكع تكرار )9.0( كنسبة مئكية )12تكرار)
( كنسبة 9)المكارد غير المتجددة كالنمك السكاني بمجمكع تكرار ( كيميو كال مف8.20مئكية )
 (.6.71مئكية )

المفاىيـ األقؿ انتشاران في كتاب الجغرافيا لمصؼ السابع، ككانت بنسب متقاربة كىي سكاف   - ب
مف معدؿ المكاليد  كيتساكل في النسب كالن  ،(4.5( كنسبة مئكية )6الريؼ بمجمكع تكرار)

مف  في النسب كالن  ( كيتساكل أيضان 3.73( كنسبة مئكية )5تكرار)كسكاف الحضر بمجمكع 
كنسبة مئكية  ،(4اليجرة الخارجية كالتركيب النكعي كاالنفجار السكاني بمجمكع تكرار)

كيتساكل في النسب أيضا كال مف الكفيات كاليجرة الداخمية كالمكارد المتجددة  ،(2.98)
 كيتساكل أيضا في النسب كالن  ،(2.24مئكية)كنسبة  (3كالتركيب العمرم بمجمكع تكرار)

( كنسبة مئكية 2مف الثركة كالتربية البيئية كالنظاـ البيئي كالتصحر بمجمكع تكرار )
مف التكزيع الجغرافي الزيادة الطبيعية كالزيادة غير  كالن  كيتساكل في النسب أيضان  ،(1.50)

( 1الطبيعية كالتنمية البشرية كالدكرة المائية كالتركيب الميني لمسكاف كالديانة بمجمكع تكرار)
 .(0.74كنسبة مئكية )

  طبيعة كتاب الجغرافيا لمصؼ السادس كالذم بعنكاف)الجغرافيا البشرية(  إلىيعزل ذلؾ
البيئة، جغرافيا السكاف، الجغرافيا )ككركد معظـ المفاىيـ المتضمنة  ضمف كحدات 

 التربية السكانية. مفاىيـ مجاالتعف دركسيا تعبر البشرية( التي 
عدؿ الخصكبة، معدؿ م)مفاىيـ غير متضمنة في كتاب الجغرافيا لمصؼ السادس كىي  - ت

، تكقع الحياة، الحضرية، سكاف البادية، المجتمع الفتي، شيخكخة المجتمع، اليـر اإلحالؿ
السكانية، التجمعات السكانية، التحكؿ الديمكغرافي، ديمكغرافيا  اإلسقاطاتالسكاني، 

السكاف، خصائص السكاف، الزيادة السكانية المطردة، الطفرة السكانية، التعداد السكاني، 
، اإلنجابيةالسجالت الحيكية، حجـ األسرة، التنمية الحضرية، التنمية الريفية، الصحة 

، القدرة اإلجمالي، الناتج المحمي اإلجتماعيةالعدالة  المرافؽ، االكتفاء الذاتي الغذائي،
، األسرة الممتدة، كاألسرة النكاة، كالمجتمع القبمي اإلجتماعيةاإلنتاجية، نصيب الفرد، التنشئة 

العشائرم، التمكث البيئي، الدكرة البيئية، األيدم العاممة، البطالة، النشاط االقتصادم، 
 (.اإلجتماعية، الجنسية، المغة، الحالة اإلعالة المستكل االقتصادم لألسر، معدؿ

( أف أعمى نسب تكرارات لمفاىيـ التربية السكانية في الصؼ 5.5جدكؿ)كيتضح مف 
حيث حاز عمى أعمى نسبة تكرارات في محتكل  النظاـ البيئيالسادس كانت في مجاؿ السكاف ك 

لمصؼ السادس، يميو مجاؿ التركيب كالتكزيع السكاني يميو مجاؿ ديناميكية السكاف  الجغرافيامنياج 
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أما أقؿ المجاالت كانت مجاؿ المفاىيـ الديمكغرافية، ثـ يميو المفاىيـ المتعمقة بالخصائص 
كيتبيف أف ىناؾ قصكر في تضميف مجاؿ السكاف كالتنمية كمجاؿ المفاىيـ المتعمقة  اإلجتماعية

ة كالمجتمع لـ يرد فيو مجاؿ السكاف كاألسر بينما  ،القتصادية مف قبؿ كاضعي المناىجبالخصائص ا
 .( يكضح ذلؾ5.2كالشكؿ) أم مفيكـ

 
 : رسم بياني يوضح ترتيب نسب تكرارات مجالت مفاىيم التربية السكانية في الصف السادس(5.2شكل )

 ثالثًا: منياج الجغرافيا لمصف السابع من التعميم األساسي:
المفاىيم  إلىالتربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا مجالت نسب مفاىيم : (5.6) جدول

 الواجب تضمنيا لمصف السابع

المفاىيم الواجب  مجالت مفاىيم التربية السكانية الرقم
بالمجال تضمنيا  

المفاىيم 
 % بالمجال المتضمنة

 66.6 6 9 ديناميكية السكاف 1
كالتكزيع السكانيالتركيب  2  14 4 28.5 
 25.0 3 12 الخصائص الديمكغرافية 3
 28.5 3 11 السكاف كالتنمية 4
 0.0 0 4 السكاف كاألسرة كالمجتمع 5
 40.0 4 10 السكاف كالنظاـ البيئي 6
 0.0 0 6 المفاىيـ المتعمقة بالخصائص االقتصادية 7
اإلجتماعيةالمفاىيـ المتعمقة بالخصائص  8  5 1 20.0 

 29.5 21 71 المجمكع 

( أف مفاىيـ التربية السكانية في كتاب الجغرافيا لمصؼ السابع 5.6) جدكؿيف مف كيتب
لممرحمة المفاىيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج الجغرافيا  إجمالي( مف 29.5)تمثمت بنسبة

، كقد ترتب عمى ىذا التكافر لتككف مفاىيـ التربية السكانية المتعمقة بمجاؿ  األساسية العميا
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يمييا مجاؿ  ،(40.0يمييا مجاؿ السكاف كالنظاـ البيئي بنسبة ) ،66.6)ديناميكية السكاف بنسبة )
( يمييا مجاؿ 28.5( يمييا مجاؿ السكاف كالتنمية بنسبة )28.5التركيب كالتكزيع السكاني بنسبة )

 اإلجتماعية( يمييا مجاؿ المفاىيـ المتعمقة بالخصائص 25.0ئص الديمكغرافية بنسبة )الخصا
 ( أما مجاؿ السكاف كاألسرة كالمجتمع فمـ تتضمف أم مف تمؾ المفاىيـ.20.0بنسبة )

في حصكؿ مجاؿ  ـ(1997) كدراسة عباينة ـ(2010كتتفؽ النتائج مع دراسة بف ثعمب)
 مف حيث تكافر مفاىيـ التربية السكانية. األكؿديناميكية السكاف عمى الترتيب 

تكزيع مفاىيـ التربية السكانية مف خالؿ تحميؿ المحتكل لكتاب الجغرافيا  لتكراراتكفيما يمي عرض 
 لمصؼ السابع مف التعميـ األساسي:

 ياالتكرارات والنسب المئوية لمفاىيم التربية السكانية لمصف السابع في كتاب الجغراف: (5.7جدول )

مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 : ديناميكية السكاناألولالمجال 
 5.45 3 النمك السكاني في فمسطيف الثاني عشر معدؿ المكاليد 1
 5.45 3 النمك السكاني في فمسطيف الثاني عشر معدؿ الكفيات 2
السكاني في فمسطيف النمك الثاني عشر معدؿ الخصكبة 3  2 3.64 
اإلحالؿمعدؿ  4    0 0.0 
 3.64 2 النمك السكاني في فمسطيف الثاني عشر اليجرة الداخمية 5

–اليجرة الخارجية  6
 3.64 2 النمك السكاني في فمسطيف الثاني عشر الدكلية

–اليجرة القسرية  7
 1.8 1 النمك السكاني في فمسطيف الثاني عشر اضطرارية

 0.0 0   اليجرة الطكعية 8
 0.0 0   تكقع الحياة 9

 23.6 13   المجمكع
 المجال الثاني: التركيب والتوزيع السكاني

 0.0 0   الحضرية 10
 0.0 0   سكاف الحضر 11

 سكاف الريؼ 12
 النمك السكاني في فمسطيف الثاني عشر

 الرابع عشر 3.64 2
التكزيع الجغرافي لمشعب 

أماكف  الفمسطيني حسب
 تكاجده

 0.0 0   التحضر 13
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مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 0.0 0   سكاف البادية 14
التركيب النكعي  15

 7.27 4   لمسكاف

التركيب العمرم  16
 7.27 4   لمسكاف

 0.0 0   المجتمع الفتي 17
 0.0 0   شيخكخة المجتمع 18
 0.0 0   اليـر السكاني 19
 اإلسقاطات 20

 0.0 0   السكانية

الجغرافي التكزيع  21
 0.0 0   لمسكاف

 0.0 0   التجمعات السكانية 22

 الرابع عشر الكثافة السكانية 23
التكزيع الجغرافي لمشعب 
الفمسطيني حسب أماكف 

 تكاجده
3 5.45 

 23.6 13   المجمكع
 المجال الثالث: المفاىيم الديموغرافية

التحكؿ  24
 0 0   الديمكغرافي

 0 0   ديمكغرافيا السكاف 25
 0 0   خصائص السكاف 26
الزيادة الطبيعية  27

 1.8 1 النمك السكاني في فمسطيف الثاني عشر لمسكاف

الزيادة غير  28
 1.8 1 النمك السكاني في فمسطيف الثاني عشر الطبيعية لمسكاف

الزيادة السكانية  29
 0 0   المطردة

 0 0   االنفجار السكاني 30
 0 0   الطفرة السكانية 31
 0 0   التعداد السكاني 32
 0 0   السجالت الحيكية 33
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مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 0 0   حجـ االسرة 34
 21.8 12 النمك السكاني في فمسطيف الثاني عشر النمك السكاني 35

 25.5 14   المجمكع
 المجال الرابع: السكان والتنمية

 0 0   التنمية البشرية 36
 0 0   التنمية الحضرية 37
 0 0   التنمية الريفية 38
اإلنجابيةالصحة  39    0 0 

 الثركة 40
 مظاىر السطح في فمسطيف الثالث

 الثركة الحيكانية في فمسطيف السابع عشر 9.09 5
الثركة المعدنية كتكزيعيا  الثامف عشر

 الجغرافي في فمسطيف
المرافؽ كالخدمات  41

 لمسكاف
الحادم 
 1.8 1 التجارة في فمسطيف كالعشركف

االكتفاء الذاتي  42
 0 0   الغذائي

اإلجتماعيةالعدالة  43    0 0 
الناتج المحمي  44

 0 0   اإلجمالي
 0 0   القدرة اإلنتاجية 45
 1.8 1   نصيب الفرد 46

 12.7 7   المجمكع
 المجال السادس: السكان والنظام البيئي

 0 0   البيئة 51
 0 0   التربية البيئية 52
البيئيالنظاـ  53    0 0 
اختالؿ التكازف  54

 0 0   البيئي

 التمكث البيئي 56
الحادم 
 عشر

الحيكانات البرية كالبحرية في 
 3.64 2 فمسطيف

 الطاقة في فمسطيف التاسع عشر
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مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 0 0   الدكرة البيئية 57
 0 0   الدكرة المائية 58
 1.81 1 الطاقة في فمسطيف التاسع عشر المكارد المتجددة 59

المكارد غير  60
 المتجددة

الثركة المعدنية كتكزيعيا  الثامف عشر
 5.45 3 الجغرافي في فمسطيف

 الطاقة في فمسطيف التاسع عشر
 1.81 1 تربة فمسطيف الخامس التصحر 61

 12.7 7   المجمكع
الجتماعيةالمجال الثامن: المفاىيم المتعمقة بالخصائص   

 0 0   الديانة 68
 0 0   الجنسية 68
 0 0   المغة 69

الثركة المعدنية كتكزيعيا  الثامف عشر ساللة 70
 1.81 1 الجغرافي في فمسطيف

 0 0   حالة اجتماعية 71
 1.8 1   المجمكع

 100 55   المجمكع الكمي لمتكرارات
 21 عدد المفاىيـ

الصؼ السابع مف خالؿ ( تكزيع مفاىيـ التربية السكانية في كتاب 5.7جدكؿ )يتبيف مف 
( مفيكـ مف مجمكع مفاىيـ التربية 21تحميؿ محتكاىا أف محتكل كتاب الصؼ السابع يتضمف )

( تكراران ككما يتضح أف 55تكرارات المفاىيـ ) إجماليالسكانية المعتمدة لغايات ىذه الدراسة كقد بمغ 
الجغرافيا لمصؼ السابع ( في كتاب 21.8%ك) (% 0نسب مفاىيـ التربية السكانية كانت بيف )

 كىي مكزعة عمى النحك التالي:
المفاىيـ األكثر انتشاران التي حظيت باىتماـ كبير في كتاب الجغرافيا لمصؼ السابع كىك  - أ

 (. 21.8( كنسبة مئكية )12فقط مفيـك النمك السكاني بمجمكع تكرار)
 )لذلؾ حصدت  كتعزل الباحثة ذلؾ الى كجكد درس بعنكاف)النمك السكاني في فمسطيف

 عمى  اعمى مجمكع تكرار.
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المفاىيـ األقؿ انتشاران في كتاب الجغرافيا لمصؼ السابع، ككانت بنسب متقاربة ما بيف  - ب
كىي)معدؿ المكاليد، معدؿ الخصكبة، معدؿ الكفيات، اليجرة القسرية،  5-1)مجمكع تكرار)

لمسكاف، المجتمع الفتي، اليجرة الخارجية، اليجرة الداخمية، سكاف الريؼ، التركيب العمرم 
الكثافة السكانية، الزيادة غير الطبيعية لمسكاف، الثركة، المرافؽ كالخدمات لمسكاف، نصيب 

 .، المكارد المتجددة، السالسة(المتجددةالفرد، التمكث البيئي، المكارد غير 
  طبيعة منياج الجغرافيا لمصؼ السابع كالذم  إلىكترل الباحثة أف ذلؾ يرجع

عمى دراسة الجانب  األكؿجغرافيا فمسطيف( كتمركزه في الفصؿ الدراسي )بعنكاف
الطبيعي في جغرافيا فمسطيف كتخصيص عد قميؿ مف الدركس في الفصؿ الدراسي 

 الثاني لدراسة مفاىيـ التربية السكانية.
تكقع اليجرة الطكعية، )كىيمفاىيـ غير متضمنة بمحتكل كتاب الجغرافيا لمصؼ السابع  - ت

التركيب سكاف البادية، سكاف الحضر، التحضر، ، الحضرية، اإلحالؿمعدؿ الحياة، 
التكزيع الجغرافي  السكانية، اإلسقاطات اليـر السكاني، شيخكخة المجتمع،النكعي لمسكاف، 

حجـ األسرة، التنمية البشرية، التنمية  السجالت الحيكية، ،لمسكاف، التجمعات السكانية
، التنشئة اإلجتماعية، العدالة اإلجماليديمكغرافيا السكاف، الناتج المحمي  الحضرية،
القدرة اإلنتاجية، األسرة الممتدة، األسرة النكاة، المجتمع القبمي كالعشائرم،  ،اإلجتماعية

تعداد الاالنفجار السكاني، الطفرة السكانية، خصائص السكاف، الزيادة السكانية المطردة، 
 نظاـ البيئي، البيئة، التربية البيئية، ال حيكية، االكتفاء الذاتي الغذائي، سكاني، سجالتال

التركيب  ، البطالة،، الدكرة المائية، الدكرة البيئيةاإلجتماعية، الجنسية، المغة، الحالة الديانة
 .(اإلعالةمعدؿ  ،الميني لمسكاف، النشاط االقتصادم

لمفاىيـ التربية السكانية في الصؼ ( أف أعمى نسب تكرارات 5.7جدكؿ)كيتضح مف 
حيث حاز عمى أعمى نسبة تكرارات في محتكل  ،كانت في مجاؿ المفاىيـ الديمكغرافية بعالسا

منياج الجغرافيا لمصؼ السابع، يميو كال مف مجاؿ التركيب كالتكزيع السكاني كديناميكية السكاف 
 النظاـ البيئيكالتنمية كمجاؿ السكاف ك  بنفس النسبة يميو أيضا بنفس النسبة كال مف مجاؿ السكاف

مف  أما كالن  ،فمـ يتضمف سكل تكرار كاحد  اإلجتماعية أما مجاؿ المفاىيـ المتعمقة بالخصائص
فمـ يتضمف أم  القتصاديةمجاؿ السكاف كاألسرة كالمجتمع كمجاؿ المفاىيـ المتعمقة بالخصائص ا

 .ذلؾ( يكضح 5.3كالشكؿ ) مفاىيـ التربية السكانيةمف 
 
 



035 

 

 
 : رسم بياني يوضح ترتيب نسب تكرارات مجالت مفاىيم التربية السكانية في الصف السابع(5.3شكل)

 
 رابعًا: منياج الجغرافيا لمصف الثامن من التعميم األساسي:

المفاىيم  إلىالتربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا  مجالت نسب مفاىيم: (5.8) جدول
 الواجب تضمنيا لمصف الثامن

 مجالت مفاىيم التربية السكانية الرقم
 المفاىيم الواجب تضمنيا

 بالمجال
 المفاىيم المتضمنة

 بالمجال
% 

 11.11 1 9 ديناميكية السكاف 1
 42.8 6 14 التركيب كالتكزيع السكاني 2
 8.3 1 12 الخصائص الديمكغرافية 3
 9.09 1 11 السكاف كالتنمية 4
 25.0 1 4 السكاف كاألسرة كالمجتمع 5
 30.0 3 10 السكاف كالنظاـ البيئي 6
المفاىيـ المتعمقة بالخصائص  7

 االقتصادية
6 1 16.6 

المفاىيـ المتعمقة بالخصائص  8
 االجتماعية

5 1 20.0 

 21.12 15 71 المجمكع 

الجغرافيا لمصؼ الثامف تمثمت ( أف مفاىيـ التربية السكانية في كتاب 5.8) جدكؿيتبيف مف 
لممرحمة األساسية المفاىيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج الجغرافيا  إجمالي( مف 21.12)بنسبة
، كقد ترتب عمى ىذا التكافر لتككف مفاىيـ التربية السكانية المتعمقة بمجاؿ التركيب كالتكزيع  العميا
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(، يمييا مجاؿ السكاف كالنظاـ 42.8بنسبة )السكاني األكثر تضمنان في منياج الصؼ الخامس 
يمييا مجاؿ المفاىيـ  ،(25.0) ،يمييا مجاؿ السكاف كاألسرة كالمجتمع بنسبة30.0)البيئي بنسبة )

( يمييا مجاؿ المفاىيـ المتعمقة بالخصائص 20.0بنسبة) اإلجتماعيةالمتعمقة بالخصائص 
يمييا مجاؿ الخصائص  (9.09) ية بنسبةيمييا مجاؿ السكاف كالتنم (16.6) االقتصادية بنسبة

 .(8.3الديمكغرافية بنسبة )
تكزيع مفاىيـ التربية السكانية مف خالؿ تحميؿ المحتكل لكتاب  لتكراراتكفيما يمي عرض 

 الجغرافيا لمصؼ الثامف مف التعميـ األساسي:
 الثامن في كتاب الجغرافياالتكرارات والنسب المئوية لمفاىيم التربية السكانية لمصف : (5.9جدول )

مفاىيم التربية  م
عنوان  الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 الدرس
عدد 

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 : ديناميكية السكاناألولالمجال 

بيئات العالـ  السابعة معدؿ المكاليد 1
العالـ  األكؿ اإلسالمي

 0.8 1 اإلسالمي
 0 0     معدؿ الكفيات 2
الخصكبةمعدؿ  3      0 0 
اإلحالؿمعدؿ  4      0 0 
 0 0     اليجرة الداخمية 5

–اليجرة الخارجية  6
 0 0     الدكلية

–اليجرة القسرية  7
 0 0     اضطرارية

 0 0     اليجرة الطكعية 8
 0 0     تكقع الحياة 9

 0.8 1     المجمكع
 المجال الثاني: التركيب والتوزيع السكاني

 0.0 0     الحضرية 10

 سكاف الحضر 11
 األكؿ البيئة كاالنساف األكلى

البيئة 
كاالنساف 
كالعالقة 
 0.8 1 بينيما

البيئة  الثانية
ظركؼ  الثاني االستكائية

الحياة في 
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 الدرس
عدد 

 التكرارات
النسب 
 المئوية

البيئة 
 االستكائية

 2.5 3     سكاف الريؼ 12

 األكؿ البيئة كاالنساف األكلى التحضر 13
البيئة 

كاالنساف 
كالعالقة 
 بينيما

1 0.8 

 الرابعة سكاف البادية 14
البيئة المدارية 
كالجافة 
 الصحراكية

 الثاني

ظركؼ 
الحياة في 
البيئة 
المدارية 
 الجافة

3 2.5 

التركيب النكعي  15
 0.0 0     لمسكاف

التركيب العمرم  16
 0.0 0     لمسكاف

بيئات العالـ  السابعة المجتمع الفتي 17
العالـ  األكؿ اإلسالمي

 0.8 1 اإلسالمي
 0.0 0     شيخكخة المجتمع 18
 0.0 0     اليـر السكاني 19
السكانية اإلسقاطات 20      0 0.0 
التكزيع الجغرافي  21

 0.0 0     لمسكاف
 0.0 0     التجمعات السكانية 22

 الكثافة السكانية 23

 الثالثة
بيئة المراعي 
المدارية 

(السفاناالرطبة)  
 األكؿ

الخصائص 
الطبيعية  

لمبيئة 
 المدارية

3 2.5 
 الرابعة

البيئة المدارية 
كالجافة 
 الصحراكية

 الثاني
ظركؼ 
الحياة في 
البيئة 
 المدارية

نماذج مف  الثانيبيئات العالـ  السابعة
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 الدرس
عدد 

 التكرارات
النسب 
 المئوية

بيئات  اإلسالمي
العالـ 
 اإلسالمي

 10.1 12     المجمكع
الديموغرافيةالمجال الثالث: المفاىيم   

 0 0     التحكؿ الديمكغرافي 24
 0 0     ديمكغرافيا السكاف 25
 0 0     خصائص السكاف 26
الزيادة الطبيعية  27

 0 0     لمسكاف

الزيادة غير الطبيعية  28
 0 0     لمسكاف

الزيادة السكانية  29
 0 0     المطردة

بيئات العالـ  السابعة االنفجار السكاني 30
العالـ  األكؿ اإلسالمي

 0.8 1 اإلسالمي
 0 0     الطفرة السكانية 31
 0 0     التعداد السكاني 32
 0 0     السجالت الحيكية 33
 0 0     حجـ االسرة 34
 0 0     النمك السكاني 35

 0.8 1     المجمكع
 المجال الرابع: السكان والتنمية

 0 0     التنمية البشرية 36
 0 0     التنمية الحضرية 37
 0 0     التنمية الريفية 38
اإلنجابيةالصحة  39      0 0 

البيئة  الثانية الثركة 40
 الثاني االستكائية

ظركؼ 
الحياة في 
البيئة 
 االستكائية

7 5.9 

ظركؼ  الثانيالبيئة المدارية  الرابعة
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 الدرس
عدد 

 التكرارات
النسب 
 المئوية

كالجافة 
 الصحراكية

الحياة في 
البيئة  
 المدارية
كالجافة 
 الصحراكية

البيئة  السادسة
 الثاني القطبية)التندرا(

ظركؼ 
الحياة في 
البيئة 
 القطبية

بيئات العالـ  السابعة
 اإلسالمي

العالـ  األكؿ
 اإلسالمي

 الثاني
نماذج مف 
بيئات 
العالـ 
 اإلسالمي

المرافؽ كالخدمات  41
 0 0     لمسكاف

االكتفاء الذاتي  42
 0 0     الغذائي

االجتماعيةالعدالة  43      0 0 
الناتج المحمي  44

 0 0     اإلجمالي
 0 0     القدرة اإلنتاجية 45
 0 0     نصيب الفرد 46

 5.9 7     المجمكع
 المجال الخامس: السكان واألسرة والمجتمع

االجتماعيةالتنشئة  47      0 0 
 0 0     األسرة الممتدة 48
 0 0     األسرة النكاة 49

المجتمع القبمي  50
البيئة  الثانية كالعشائرم

 األكؿ االستكائية
الخصائص 
الطبيعية 
لمبيئة 

3 2.5 
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 الدرس
عدد 

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 االستكائية

 الرابعة
البيئة المدارية 

الجافة 
 كالصحراكية

 الثاني

ظركؼ 
الحياة في 
البيئة 
المدارية 
 الجافة

 2.5 3     المجمكع
يالبيئالنظام المجال السادس: السكان و   

 68.90 82     البيئة 51
 0 0     التربية البيئية 52
 0 0     النظاـ البيئي 53
 0 0     اختالؿ التكازف البيئي 54

 األكؿ البيئة كاالنساف األكلى التمكث البيئي 56
البيئة 

كاالنساف 
كالعالقة 
 بينيـ

2 1.7 

 0 0     الدكرة البيئية 57
 0 0     الدكرة المائية 58
 0 0     المكارد المتجددة 59

 المكارد غير المتجددة 60

 الرابعة
البيئة المدارية 

الجافة 
 كالصحراكية

 الثاني
ظركؼ 
الحياة في 
البيئة 
 المدارية

 الخامسة 0 0
بيئة البحر 
المتكسط 
)البيئة 
 المعتدلة(

 الثالث

نمكذج مف 
الحياة 

البشرية في 
بيئة البحر 
 المتكسط

البيئة القطبية  السادسة
 الثاني )التندرا(

ظركؼ 
الحياة في 
البيئة 
 القطبية
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 الدرس
عدد 

 التكرارات
النسب 
 المئوية

بيئات العالـ  السابعة
 اإلسالمي

العالـ  األكؿ
 اإلسالمي

 الثاني
نماذج مف 
بيئات 
العالـ 
 اإلسالمي

 األكلى البيئة كاالنساف األكلى التصحر 61
البيئة 

كاالنساف 
كالعالقة 
 بينيما

3 2.5 

 73.1 87     المجمكع
 المجال السابع: المفاىيم المتعمقة بالخصائص القتصادية

 0 0     األيدم العاممة 62
 0 0     البطالة 63
التركيب الميني  64

 0 0     لمسكاف

 النشاط االقتصادم 65

 الثالثة
بيئة المراعي 
المدارية 

 الرطبة)السفانا(
 الثاني

ظركؼ 
الحياة في 

البيئة  
 المدارية

6 5.0 

 الرابعة
البيئة المدارية 

الجافة 
 الصحراكية

 األكؿ
الخصائص 
الطبيعية 
لمبيئة 
 المدارية

بيئة البحر  الخامسة
 المتكسط

 الثاني
ظركؼ 
الحياة في 
بيئة البحر 
 المتكسط

 الثالث

نمكذج مف 
الحياة 

البشرية في 
بيئة البحر 
 المتكسط
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مفاىيم التربية  م
عنوان  الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 الدرس
عدد 

 التكرارات
النسب 
 المئوية

البيئة القطبية  السادسة
 الثاني )التندرا(

ظركؼ 
الحياة في 
 التندرا

بيئات العالـ  السابعة
 الثاني االسالمي

نماذج مف 
بيئات 
العالـ 
 اإلسالمي

المستكل االقتصادم  66
 0 0     لألسر

اإلعالةمعدؿ  67      0 0 
 5.0 6     المجمكع

الجتماعيةالمفاىيم المتعمقة بالخصائص  المجال الثامن:  
 0 0     الديانة 68
 0 0     الجنسية 68

 المغة 69

 الثاني البيئة القطبية السادسة
ظركؼ 
الحياة في 
البيئة 
 1.7 2 القطبية

بيئات العالـ  السابعة
 الثاني االسالمي

نماذج مف 
بيئات 
العالـ 
 اإلسالمي

 0 0     ساللة 70
 0 0     حالة اجتماعية 71

 1.7 2     المجمكع
  119     المجمكع الكمي
  عدد المفاىيـ

( تكزيع مفاىيـ التربية السكانية في كتاب الصؼ الثامف مف خالؿ 5.9)يتبيف مف جدكؿ
( مفيكمان مف مجمكع مفاىيـ التربية 15تحميؿ محتكاىا أف محتكل كتاب الصؼ الثامف يتضمف )

( تكراران ككما يتضح 119تكرارات المفاىيـ ) إجماليالسكانية المعتمدة لغايات ىذه الدراسة كقد بمغ 
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( في كتاب الجغرافيا لمصؼ 68.90%ك) (% 0أف نسب مفاىيـ التربية السكانية كانت بيف )
 الثامف كىي مكزعة عمى النحك التالي:

المفاىيـ األكثر انتشاران التي حظيت باىتماـ كبير في كتاب الجغرافيا لمصؼ الثامف كىك  - أ
 (. 68.90مئكية )( كنسبة 82فقط مفيـك البيئة بمجمكع تكرار)

جغرافيا )طبيعة منياج الجغرافيا لمصؼ الثامف كالذم بعنكاف إلىكترل الباحثة أف ذلؾ يرجع 
بيئة البحر المتكسط،  االستكائية، البيئات( كحديثو عف البيئات بأنكاعيا)البيئة المدارية، البيئة

 تكرارات. مجمكعالبيئة القطبية، بيئات العالـ اإلسالمي( لذلؾ حصد مفيـك البيئة عمى أعمى 
المفاىيـ األقؿ انتشاران في كتاب الجغرافيا لمصؼ الثامف، ككانت بنسب متقاربة ىي الثركة  - ب

كنسبة ( 6)كالنشاط االقتصادم بمجمكع تكرار (5.9)كنسبة مئكية (7)بمجمكع تكرار
سكاف البادية كالكثافة السكانية 1مف سكاف الريؼ ك كيتساكل في النسب كالن  (5.0)مئكية

( كيتساكل في النسب 2.5)كنسبة مئكية (3)كالمجتمع القبمي كالعشائرم بمجمكع تكرار
( كيتساكل في 1.7( كنسبة مئكية)2)مف التمكث البيئي كالمغة بمجمكع تكرار كالن  أيضان 

مف معدؿ المكاليد كسكاف الحضر كالتحضر كالمجتمع الفتي كاالنفجار النسب أيضا كال 
 (0.8)كنسبة مئكية (1)السكاني بمجمكع تكرار

 أما بقية المفاىيـ لـ تتضمف بمحتكل كتاب الجغرافيا لمصؼ السابع. - ت
 ثامف( أف أعمى نسب تكرارات لمفاىيـ التربية السكانية في الصؼ ال5.9جدكؿ)كيتضح مف 

حيػػث حػػاز عمػػى أعمػػى نسػػبة تكػػرارات فػػي محتػػكل منيػػاج  ،يالبيئػػالنظػػاـ السػػكاف ك  كانػػت فػػي مجػػاؿ
الجغرافيا لمصؼ الثامف، يميو مجاؿ التركيب كالتكزيع السكاني يميو مجاؿ السكاف كالتنمية يميو مجاؿ 

أمػػا أقػػؿ المجػػاالت يميػػو مجػػاؿ السػػكاف كاألسػػرة كالمجتمػػع المفػػاىيـ المتعمقػػة بالخصػػائص االقتصػػادية 
أما مجاؿ ديناميكية  اإلجتماعيةتضمنا لمفاىيـ التربية السكانية مجاؿ المفاىيـ المتعمقة بالخصائص 
 .( يكضح ذلؾ5.4كالشكؿ ) السكاف كمجاؿ المفاىيـ الديمكغرافية فمـ يتضمف سكل تكرار كاحد

 
 التربية السكانية في الصف الثامن: رسم بياني يوضح ترتيب نسب تكرارات مجالت مفاىيم (5.4شكل )
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 خامسًا: منياج الجغرافيا لمصف التاسع من التعميم األساسي:
 إلىالتربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا مجالت نسب مفاىيم : (5.10) جدول

 المفاىيم الواجب تضمنيا لمصف التاسع

مجالت مفاىيم التربية  الرقم
 السكانية

المفاىيم الواجب 
بالمجال تضمنيا  

المفاىيم 
 المتضمنة
 بالمجال

% 

 66.6 6 9 ديناميكية السكاف 1
 78.5 11 14 التركيب كالتكزيع السكاني 2
 25.0 3 12 الخصائص الديمكغرافية 3
 27.27 3 11 السكاف كالتنمية 4
 0.0 0 4 السكاف كاألسرة كالمجتمع 5
 40.0 4 10 السكاف كالنظاـ البيئي 6

المتعمقة بالخصائص  المفاىيـ 7
 االقتصادية

6 2 33.3 

المفاىيـ المتعمقة بالخصائص  8
 اإلجتماعية

5 2 40.0 

 43.6 31 71 المجمكع 
التربيػة السػكانية فػي كتػاب الجغرافيػا لمصػؼ  مجػاالت ( أف مفاىيـ5.10) جدكؿكيتبيف مف 

المفػػػاىيـ الكاجػػػب تكافرىػػػا فػػػي محتػػػكل منيػػػاج الجغرافيػػػا  إجمػػػالي( مػػػف 43.6التاسػػػع تمثمػػػت بنسػػػبة)
، كقد ترتب عمػى ىػذا التػكافر لتكػكف مفػاىيـ التربيػة السػكانية المتعمقػة بمجػاؿ لممرحمة األساسية العميا

(، يمييػػا مجػػاؿ 78.5التركيػػب كالتكزيػػع السػػكاني األكثػػر تضػػمنان فػػي منيػػاج الصػػؼ التاسػػع بنسػػبة )
،يمييػػػػا مجػػػػاؿ السػػػػكاف كالنظػػػػاـ البيئػػػػي كمجػػػػاؿ المفػػػػاىيـ 66.6)سػػػػبة )السػػػػكاف ديناميكيػػػػة السػػػػكاف بن

يمييػػػػػا مجػػػػػاؿ المفػػػػػاىيـ المتعمقػػػػػة  (40.0بػػػػػنفس النسػػػػػبة كىػػػػػي ) اإلجتماعيػػػػػةالمتعمقػػػػػة بالخصػػػػػائص 
( يمييػػا مجػػاؿ 27.27يمييػػا مجػػاؿ السػػكاف كالتنميػػة بنسػػبة) (33.3بالخصػػائص االقتصػػادية بنسػػبة )
أما مجاؿ السكاف كاألسرة كالمجتمع فمـ يتضمف أم مف تمػؾ  (25.0الخصائص الديمكغرافية بنسبة)

 المفاىيـ. 
تكزيع مفاىيـ التربية السكانية مف خالؿ تحميؿ المحتكل لكتاب  لتكراراتكفيما يمي عرض 

 الجغرافيا لمصؼ التاسع مف التعميـ األساسي:
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 التاسع في كتاب الجغرافياالتكرارات والنسب المئوية لمفاىيم التربية السكانية لمصف : (5.11جدول )

مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 : ديناميكية السكاناألولالمجال 

سكاف الكطف  الرابعة معدؿ المكاليد 1
 1.7 2 النمك السكاني األكؿ العربي

سكاف الكطف  الرابعة معدؿ الكفيات 2
 1.7 2 النمك السكاني األكؿ العربي

معدؿ  3
 0.0 0     الخصكبة

اإلحالؿمعدؿ  4      0 0.0 

سكاف الكطف  الرابعة اليجرة الداخمية 5
 العربي

 النمك السكاني األكؿ
أنماط حياة  الثالث 2.56 3

 السكاف

6 
اليجرة 
–الخارجية 
 الدكلية

سكاف الكطف  الرابعة
 العربي

السكانيالنمك  األكؿ  

5 4.2 
 الرابع

التركيب 
العمرم 
كالنكعي 
 لمسكاف

اليجرة القسرية  7
اضطرارية– سكاف الكطف  الرابعة 

 0.86 1 النمك السكاني األكؿ العربي

 0.86 1     اليجرة الطكعية 8
 0.0 0     تكقع الحياة 9

 12.0 14     المجمكع
 المجال الثاني: التركيب والتوزيع السكاني

سكاف الكطف  الرابعة الحضرية 10
أنماط حياة  الثالث العربي

 0.86 1 السكاف

سكاف الكطف  الرابعة سكاف الحضر 11
 العربي

 النمك السكاني األكؿ
أنماط حياة  الثالث 2.56 3

 السكاف

سكاف الكطف  الرابعة سكاف الريؼ 12
 العربي

 النمك السكاني األكؿ
حياة أنماط  الثالث 4.2 5

 السكاف
سكاف الكطف  الرابعة التحضر 13

أنماط حياة  الثالث العربي
 1.7 2 السكاف

 3.41 4المرتفعات  الثانيالبنية الجيكلكجية  الثانية سكاف البادية 14
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مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

الجبمية  كالتضاريس
 كاليضاب

سكاف الكطف  الرابعة
أنماط حياة  الثالث العربي

 السكاف

التركيب  15
 النكعي لمسكاف

سكاف الكطف  الرابعة
 الرابع العربي

التركيب 
العمرم 
كالنكعي 
 3.41 4 لمسكاف

 الخامسة
مصادر الطاقة 
كالثركة المعدنية 

 كالمائية
 مصادر الطاقة األكؿ

التركيب  16
 العمرم لمسكاف

سكاف الكطف  الرابعة
 الرابع العربي

التركيب 
العمرم 
كالنكعي 
 3.41 4 لمسكاف

 الخامسة
الطاقة مصادر 

كالثركة المعدنية 
 كالمائية

 مصادر الطاقة األكؿ

سكاف الكطف  الرابعة المجتمع الفتي 17
 الرابع العربي

التركيب 
العمرم 
كالنكعي 
 لمسكاف

1 0.86 

شيخكخة  18
سكاف الكطف  الرابعة المجتمع

 0.86 1 النمك السكاني األكؿ العربي
 0.0 0     اليـر السكاني 19
 اإلسقاطات 20

 0.0 0     السكانية

21 
التكزيع 
الجغرافي 
 لمسكاف

سكاف الكطف  الرابعة
 0.86 1 تكزيع السكاف الثاني العربي

التجمعات  22
 0.0 0     السكانية

 الكثافة السكانية 23
البنية الجيكلكجية  الثانية

 السيكؿ الثالث كالتضاريس
11 9.40 

سكاف الكطف  الرابعة
 السكافتكزيع  الثاني العربي
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مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 31.6 37     المجمكع
 المجال الثالث: المفاىيم الديموغرافية

التحكؿ  24
 0 0     الديمكغرافي

ديمكغرافيا  25
 0 0     السكاف

خصائص  26
 0 0     السكاف

الزيادة الطبيعية  27
سكاف الكطف  الرابعة لمسكاف

 1.7 2 النمك السكاني األكؿ العربي

28 
الزيادة غير 
الطبيعية 
 لمسكاف

سكاف الكطف  الرابعة
 1.7 2 النمك السكاني األكؿ العربي

الزيادة السكانية  29
 0 0     المطردة

االنفجار  30
 0 0     السكاني

 0 0     الطفرة السكانية 31
 0 0     التعداد السكاني 32
السجالت  33

 0 0     الحيكية
 0 0     حجـ االسرة 34
السكانيالنمك  35 سكاف الكطف  الرابعة 

 4.2 5 النمك السكاني األكؿ العربي

 7.7 9     المجمكع
 المجال الرابع: السكان والتنمية

 0.0 0     التنمية البشرية 36
التنمية  37

 0.0 0     الحضرية
 0.0 0     التنمية الريفية 38
الصحة  39

 0.0 0     اإلنجابية

الكطف مكقع  األكلى الثركة 40
 األكؿ العربي

المكقع 
الجغرافي 
كالفمكي 

16 13.6 
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مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 كالحدكد

 الثاني
الدكؿ العربية 
كالنزاعات 
 الحدكدية

سكاف الكطف  الرابعة
أنماط حياة  الثالث العربي

 السكاف

 الخامسة
مصادر الطاقة 
كالثركة المعدنية 

 كالمائية
الثركة المعدنية  الثالث

 كالمائية

األنشطة  السادسة
الثركة الحيكانية  الثاني االقتصادية

 كالسمكية

41 
المرافؽ 
كالخدمات 
 لمسكاف

 الخامسة
مصادر الطاقة 
كالثركة المعدنية 

 كالمائية
 0.86 1 مصادر الطاقة األكؿ

االكتفاء الذاتي  42
 0.0 0     الغذائي

العدالة  43
 0.0 0     اإلجتماعية

الناتج المحمي  44
 0.0 0     اإلجمالي

 0.0 0     القدرة اإلنتاجية 45
األنشطة  السادسة نصيب الفرد 46

 0.86 1 التجارة كالنقؿ الرابع االقتصادية

 15.4 18     المجمكع
السكان والنظام البيئي المجال السادس:  

 0.0 0     البيئة 51
 0.0 0     التربية البيئية 52
 0.0 0     النظاـ البيئي 53
اختالؿ التكازف  54

 0.0 0     -البيئي

 التمكث البيئي 56
سكاف الكطف  الرابعة

أنماط حياة  الثالث العربي
 2.56 3 السكاف

األنشطة  السادسة
الثركة المعدنية  الثاني االقتصادية

 كالسمكية
 0.0 0     الدكرة البيئية 57
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مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 0.0 0     الدكرة المائية 58

المكارد  59
 الخامسة المتجددة

مصادر الطاقة 
كالثركة المعدنية 

 كالمائية
 0.86 1 مصادر الطاقة األكؿ

المكارد غير  60
 المتجددة

البنية الجيكلكجية  الثانية
البنية  األكؿ كالتضاريس

 الجيكلكجية

 الخامسة 19.6 23
مصادر الطاقة 
كالثركة المعدنية 

 كالمائي

 مصادر الطاقة األكؿ
حقكؿ تكزيع  الثاني

 النفط العربي
الثركة المعدنية  الثالث

 كالمائية
األنشطة  السادسة

 االقتصادية
 الصناعة الثالث
 التجارة كالنقؿ الرابع

األنشطة  السادسة التصحر 61
 0.86 1 الزراعة األكؿ االقتصادية

 23.9 28     المجمكع
بالخصائص القتصاديةالمجال السابع: المفاىيم المتعمقة   

 األيدم العاممة 62
 الخامسة

مصادر الطاقة 
كالثركة المعدنية 

 كالمائية
 مصادر الطاقة األكؿ

6 7.7 
األنشطة  السادسة

 االقتصادية
 الزراعة األكؿ
 الصناعة الثالث

 0 0     البطالة 63
التركيب الميني  64

 0 0     لمسكاف

النشاط  65
األنشطة  السادسة االقتصادم

 االقتصادية
 الزراعة األكؿ

 الصناعة الثالث 2.56 3
 السياحة الخامس

66 
المستكل 
االقتصادم 

 لألسر
    0 0 

اإلعالةمعدؿ  67      0 0 

  المجمكع
 
 
 

  9 7.7 
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مفاىيم التربية  م
عدد  عنوان الدرس الدرس عنوان الوحدة الوحدة السكانية

 التكرارات
النسب 
 المئوية

اإلجتماعيةالمفاىيم المتعمقة بالخصائص  المجال الثامن:  
 0 0     الديانة 68
 0 0     الجنسية 68

مكقع الكطف  األكلى المغة 69
 األكؿ العربي

المكقع 
الجغرافي 
كالفمكي 
 كالحدكد

1 0.86 

األنشطة  السادسة ساللة 70
الثركة الحيكانية  الثاني االقتصادية

 O.86 1 كالسمكية
 0 0     حالة اجتماعية 71

 1.2 2     المجمكع

 100 117     المجمكع الكمي

المفاىيـعدد       31 

( تكزيع مفاىيـ التربية السكانية في كتاب الصؼ التاسع مف خالؿ 5.11جدكؿ )يتبيف مف 
( مفيكـ مف مجمكع مفاىيـ التربية 31تحميؿ محتكاىا أف محتكل كتاب الصؼ التاسع يتضمف )

تكراران ككما يتضح ( 117تكرارات المفاىيـ ) إجماليكقد بمغ  ،السكانية المعتمدة لغايات ىذه الدراسة
( في كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع 19.6%ك) (% 0أف نسب مفاىيـ التربية السكانية كانت بيف )

 كىي مكزعة عمى النحك التالي:
المفاىيـ األكثر انتشاران التي حظيت باىتماـ كبير في كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع ىي  - أ

( كمفيـك الثركة 19.6كنسبة مئكية ) ،(23مفيكـ المكارد غير المتجددة بمجمكع تكرار)
 (11)كمفيكـ الكثافة السكانية بمجمكع تكرار (13.6)كنسبة مئكية (11بمجمكع تكرار)
 . (9.40)كنسبة مئكية

المفاىيـ األقؿ انتشاران في كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع، ككانت بنسب متقاربة ما بيف  - ب
يات، اليجرة الداخمية، اليجرة ( ىي )معدؿ المكاليد، معدؿ الكف6-1مجمكع تكرار)

الخارجية، اليجرة القسرية، اليجرة الطكعية، الحضرية، سكاف الحضر، سكاف الريؼ، 
التحضر، سكاف البادية، التركيب النكعي لمسكاف، التركيب العمرم لمسكاف، مجتمع فتي، 

غير  شيخكخة المجتمع، التكزيع الجغرافي لمسكاف، الزيادة الطبيعية لمسكاف، الزيادة
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الطبيعية، النمك السكاني، مرافؽ كخدمات لمسكاف، نصيب الفرد، التمكث البيئي، المكارد 
 المتجددة، التصحر، أيدم عاممة، نشاط اقتصادم، المغة، السالسة(.

جغرافيا )طبيعة منياج الجغرافيا لمصؼ التاسع كالذم بعنكاف إلىكترل الباحثة أف ذلؾ يرجع 
كتفرده في الفصؿ الدراسي الثاني عمى كحدة بعنكاف)سكاف الكطف العربي(  ،الكطف العربي(

 حيث كردت معظـ المفاىيـ فيو.
مفاىيـ غير متضمنة بمحتكل كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع كمف األمثمة عمييا معدؿ  - ت

السكانية، التجمعات  اإلسقاطات، تكقع الحياة، اليـر السكاني، اإلحالؿالخصكبة، معدؿ 
 ية كمفاىيـ المجاؿ الخامس.السكان

( أف أعمى نسب تكرارات لمفاىيـ التربية السكانية في الصؼ 5.11جدكؿ)كيتضح مف 
التاسع كانت في مجاؿ التركيب كالتكزيع السكاني حيث حاز عمى أعمى نسبة تكرارات في محتكل 

يميو مجاؿ السكاف كالتنمية يميو  النظاـ البيئيمنياج الجغرافيا لمصؼ التاسع، يميو مجاؿ السكاف ك 
مجاؿ ديناميكية السكاف يميو كال مف مجاؿ المفاىيـ الديمكغرافية كمجاؿ المفاىيـ المتعمقة 
بالخصائص االقتصادية بنفس النسبة أما أقؿ المجاالت تضمنا لمفاىيـ التربية السكانية ىك مجاؿ 

 .( يكضح ذلؾ5.5كالشكؿ) قطبتكرار كاحد ف اإلجتماعيةالمفاىيـ المتعمقة بالخصائص 

 
 : رسم بياني يوضح ترتيب نسب تكرارات مجالت مفاىيم التربية السكانية في الصف التاسع(5.5شكل)
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 سادسَا: منياج الجغرافيا لمصف العاشر من التعميم األساسي:
 إلىالتربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا مجالت  نسب مفاىيم : (5.12جدول)

 المفاىيم الواجب تضمنيا لمصف العاشر

المفاىيم الواجب  مجالت مفاىيم التربية السكانية الرقم
 تضمنيا

المفاىيم 
 % المتضمنة

 44.4 4 9 ديناميكية السكاف 1
 35.7 5 14 التركيب كالتكزيع السكاني 2
 25.0 3 12 الخصائص الديمكغرافية 3
 36.36 4 11 السكاف كالتنمية 4
 25.0 1 4 كاألسرة كالمجتمع السكاف 5
 40.0 4 10 السكاف كالنظاـ البيئي 6

المفاىيـ المتعمقة بالخصائص  7
 االقتصادية

6 3 50.0 

المفاىيـ المتعمقة بالخصائص  8
 اإلجتماعية

5 2 40.0 

 36.6 26 71 المجمكع 
العاشر ( أف مفاىيـ التربية السكانية في كتاب الجغرافيا لمصؼ 5.12جدكؿ)كيتبيف مف 

لممرحمة المفاىيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج الجغرافيا  إجمالي( مف 36.6تمثمت بنسبة)
، كقد ترتب عمى ىذا التكافر لتككف مفاىيـ التربية السكانية المتعمقة بمجاؿ  األساسية العميا

مجاؿ (، يمييا 50.0الخصائص االقتصادية األكثر تضمنان في منياج الصؼ العاشر بنسبة )
مف مجاؿ السكاف كالنظاـ البيئي  ، كيتساكل في النسبة المئكية كالن 44.4)ديناميكية السكاف بنسبة )

(، يمييا مجاؿ السكاف كالتنمية بنسبة 40.0بنسبة) اإلجتماعيةكمجاؿ المفاىيـ المتعمقة بالخصائص 
مجاؿ الخصائص  يمييا كال مف 35.7)( يمييا مجاؿ التركيب كالتكزيع السكاني بنسبة )36.36)

 .25.0)الديمكغرافية كمجاؿ السكاف كاألسرة كالمجتمع بنفس النسبة كىي )
تكزيع مفاىيـ التربية السكانية مف خالؿ تحميؿ المحتكل لكتاب  تكراراتكفيما يمي عرض ل

 الجغرافيا لمصؼ العاشر مف التعميـ األساسي:
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 التربية السكانية لمصف العاشر في كتاب الجغرافياالتكرارات والنسب المئوية لمفاىيم : (5.13جدول )

مفاىيم التربية  م
 السكانية

عنون  الوحدة
 الوحدة

عدد  الدرس عنوان الدرس
 التكرارات

النسب 
 المئوية

 : ديناميكية السكاناألولالمجال 

 معدؿ المكاليد 1

السكاف كالنشاط  الثالث قارة افريقيا الثالثة
 االقتصادم

5 4.5 

السكاف كالنشاط  الثالث قارة اكركبا الرابعة
 االقتصادم

قارة أمريكا  الخامسة
 الشمالية

  الرابع

قارة أمريكا  السادسة
 الالتينية

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

  الثاني كقيانكسياأ السابعة

 معدؿ الكفيات 2
السكاف كالنشاط  الثالث قارة افريقيا الثالثة

قارة أمريكا  السادسة 1.8 2 االقتصادم
 الالتينية

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

 0.0 0     معدؿ الخصكبة 3
اإلحالؿمعدؿ  4      0 0.0 
 0.0 0     اليجرة الداخمية 5

اليجرة الخارجية  6
الدكلية–  

قارة أمريكا  الخامسة
 الشمالية

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

قارة أمريكا  السادسة 2.7 3
 الالتينية

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

السكاف كالنشاط  الثاني اكقيانكسيا السابعة
 االقتصادم

–اليجرة القسرية  7
 اضطرارية

    0 0.0 

 0.0 0     اليجرة الطكعية 8

 تكقع الحياة 9
السكاف كالنشاط  الثالث كركباأقارة  الرابعة

قارة أمريكا  الخامسة 1.8 2 االقتصادم
 الشمالية

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

 المجمكع
  

 
 

  
12 10.9 
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مفاىيم التربية  م
 السكانية

عنون  الوحدة
 الوحدة

عدد  الدرس عنوان الدرس
 التكرارات

النسب 
 المئوية

 المجال الثاني: التركيب والتوزيع السكاني
 0 0     الحضرية 10
 0 0     سكاف الحضر 11
 0 0     سكاف الريؼ 12
 0 0     التحضر 13
 0 0     سكاف البادية 14
النكعي التركيب  15

 لمسكاف
    0 0 

التركيب العمرم  16
 لمسكاف

سياآقارة  الثانية  0 0 جميكرية الصيف  الرابع 
سياآقارة  الثانية المجتمع الفتي 17  0.90 1 جميكرية الصيف الرابع 
كركباأقارة  الرابعة شيخكخة المجتمع 18 السكاف كالنشاط  الثالث 

 0.90 1 االقتصادم
 0.90 1     اليـر السكاني 19
 اإلسقاطات 20

 السكانية
    0 0 

التكزيع الجغرافي  21
 لمسكاف

سياآقارة  الثانية السكاف كالنشاط  الثالث 
 االقتصادم

6 5.45 
سياآقارة  الثانية السكاف كالنشاط  الثالث 

 االقتصادم
كركباأقارة  الرابعة السكاف كالنشاط  الثالث 

 االقتصادم
أمريكا قارة  الخامسة

 الشمالية
السكاف كالنشاط  الثالث

 االقتصادم
التجمعات  22

 السكانية
    0 0 

 الكثافة السكانية 23

سياآقارة  الثانية  جميكرية الصيف الرابع 

7 6.36 
فريقياإقارة  الثالثة السكاف كالنشاط  الثالث 

 االقتصادم
قارة أمريكا  السادسة

 الالتينية
 مكقع القارة األكؿ
 البرازيؿ الرابع

 14.5 16     المجمكع
 المجال الثالث: المفاىيم الديموغرافية

التحكؿ  24
 الديمكغرافي

    0 0 
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مفاىيم التربية  م
 السكانية

عنون  الوحدة
 الوحدة

عدد  الدرس عنوان الدرس
 التكرارات

النسب 
 المئوية

ديمكغرافيا  25
 السكاف

    0 0 

خصائص  26
 السكاف

    0 0 

الزيادة الطبيعية  27
 لمسكاف

كقيانكسياأ السابعة السكاف كالنشاط  الثاني 
 0.90 1 االقتصادم

الزيادة غير  28
 الطبيعية لمسكاف

    0 0 

الزيادة السكانية  29
 المطردة

    0 0 

 االنفجار السكاني 30

سياآقارة  الثانية السكاف كالنشاط  الثالثة 
 االقتصادم

فريقياإقارة  الثالثة 2.7 3 السكاف كالنشاط  الثالث 
 االقتصادم

قارة أمريكا  السادسة
 الالتينية

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

 0 0     الطفرة السكانية 31
 0 0     التعداد السكاني 32
 0 0     السجالت الحيكية 33
 0 0     حجـ االسرة 34

 النمك السكاني 35

سياآقارة  الثانية السكاف كالنشاط  الثالث 
 االقتصادم

7 6.36 

 جميكرية الصيف الرابع
فريقياإقارة  الثالثة السكاف كالنشاط  الثالث 

 االقتصادم
كركباأقارة  الرابعة السكاف كالنشاط  الثالث 

 االقتصادم
قارة أمريكا  الخامسة

 الشمالية
السكاف كالنشاط  الثالث

 االقتصادم
كقيانكسياأ السابعة السكاف كالنشاط  الثالث 

 االقتصادم

 المجمكع
 

  
 
 
 

  
11 10.0 
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مفاىيم التربية  م
 السكانية

عنون  الوحدة
 الوحدة

عدد  الدرس عنوان الدرس
 التكرارات

النسب 
 المئوية

الرابع: السكان والتنميةالمجال   
 0 0     التنمية البشرية 36
 0 0     التنمية الحضرية 37
 0 0     التنمية الريفية 38
اإلنجابيةالصحة  39      0 0 

 الثركة 40

المسطحات  الثاني قارات العالـ األكلى
 المائية

12 10.90 

السكاف كالنشاط  الثالث قارة آسيا الثانية
 االقتصادم

السكاف كالنشاط  الثالث قارة أكركبا الرابعة
 االقتصادم

 جميكرية المانيا الرابع
قارة أمريكا  الخامسة

 الشمالية
الكاليات المتحدة  الرابع

 االمريكية
كقيانكسياأ السابعة السكاف كالنشاط  الثاني 

 االقتصادم

41 
المرافؽ 
كالخدمات 
 لمسكاف

 جميكرية الصيف الرابع قارة آسيا الثانية
1 0.90 

االكتفاء الذاتي  42
 الغذائي

    0 0 

العدالة  43
 االجتماعية

    0 0 

الناتج المحمي  44
 اإلجمالي

السكاف كالنشاط  الثالث قارة أكركبا الرابعة
 0.90 1 االقتصادم

 0 0     القدرة اإلنتاجية 45
 0.90 1     نصيب الفرد 46

 13.6 15     المجمكع
 المجال الخامس: السكان واألسرة والمجتمع

التنشئة  47
 االجتماعية

    0 0 
 0 0     األسرة الممتدة 48
 0 0     األسرة النكاة 49
فريقياإقارة  الثالثةالمجتمع القبمي  50  1.8 2 مكقع القارة األكؿ 
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مفاىيم التربية  م
 السكانية

عنون  الوحدة
 الوحدة

عدد  الدرس عنوان الدرس
 التكرارات

النسب 
 المئوية

السكاف كالنشاط  الثالث كالعشائرم
 االقتصادم

 1.8 2     المجمكع
يالبيئالنظام المجال السادس: السكان و   

كركباأقارة  الرابعة البيئة 51 السكاف كالنشاط  الثالث 
 0.90 1 االقتصادم

 0 0     التربية البيئية 52
 0 0     النظاـ البيئي 53
اختالؿ التكازف  54

 -البيئي
    0 0 

كالنشاط السكاف  الثالث قارة أكركبا الرابعة التمكث البيئي 56
 1.8 2 االقتصادم

 0 0     الدكرة البيئية 57
 0 0     الدكرة المائية 58
 0 0     المكارد المتجددة 59

المكارد غير  60
 المتجددة

المسطحات  الثاني قارات العالـ األكلى
 المائية

13 11.9 

 قارة آسيا الثانية
 

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

 جميكرية الصيف الرابع
السكاف كالنشاط  الثالث قارة أكركبا الرابعة

 االقتصادم
 جميكرية المانيا الرابع

قارة أمريكا  الخامسة
 الشمالية

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

الكاليات المتحدة  الرابع
 االمريكية

قارة أمريكا  السادسة
 الالتينية

كالنشاط  السكاف الثالث
 االقتصادم

 البرازيؿ الرابع
كقيانكسياأ السابعة السكاف كالنشاط  الثاني 

 االقتصادم

 التصحر 61
فريقياإقارة  الثالثة السكاف كالنشاط  الثالث 

 2.8 3 االقتصادم
كركباأقارة  الرابعة السكاف كالنشاط  الثالث 
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مفاىيم التربية  م
 السكانية

عنون  الوحدة
 الوحدة

عدد  الدرس عنوان الدرس
 التكرارات

النسب 
 المئوية

 االقتصادم
 17.3 19     المجمكع

السابع: المفاىيم المتعمقة بالخصائص القتصاديةالمجال   

 األيدم العاممة 62

السكاف كالنشاط  الثالث قارة آسيا الثانية
 االقتصادم

0 0 

 جميكرية الصيف  الرابع
السكاف كالنشاط  الثالث قارة أكركبا الرابعة

 االقتصادم
 جميكرية المانيا الرابع

أمريكا قارة  السادسة
 الالتينية

 البرازيؿ الرابع

السكاف كالنشاط  الثاني اكقيانكسيا السابعة
 االقتصادم

 6.36 7     البطالة 63
التركيب الميني  64

 لمسكاف
    0 0 

النشاط  65
 االقتصادم

 الثالث قارة آسيا الثانية
 

السكاف كالنشاط 
 االقتصادم

9 8.18 

فريقياإقارة  الثالثة السكاف كالنشاط  الثالث 
 االقتصادم

  الرابع
كركباأقارة  الرابعة السكاف كالنشاط  الثالث 

 االقتصادم
جميكرية المانيا  الرابع

 االتحادية
قارة أمريكا  الخامسة

 الشمالية
السكاف كالنشاط  الثالث

 االقتصادم
الكاليات المتحدة  الرابع

 االمريكية

66 
المستكل 
االقتصادم 

 لألسر

فريقياإقارة  الثالثة دكؿ جنكب  الرابع 
 0.90 1 افريقيا

اإلعالةمعدؿ  67      0 0 
 15.5 17     المجمكع
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مفاىيم التربية  م
 السكانية

عنون  الوحدة
 الوحدة

عدد  الدرس عنوان الدرس
 التكرارات

النسب 
 المئوية

الجتماعيةالمجال الثامن: المفاىيم المتعمقة بالخصائص   

 الديانة 68

ةالثاني السكاف كالنشاط  الثالث قارة آسيا 
 االقتصادم

8 7.3 

ةالثالث فريقياإقارة   السكاف كالنشاط  الثالث 
 االقتصادم

دكؿ جنكب  الرابع
 افريقيا

ةالرابع كركباأقارة   السكاف كالنشاط  الثالث 
 االقتصادم

جميكرية المانيا  الرابع
 االتحادية

قارة أمريكا  الخامسة
 الشمالية

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

أمريكا  قارة السادسة
 الالتينية

 البرازيؿ الرابع

كقيانكسياأ السابعة السكاف كالنشاط  الثاني 
 االقتصادم

 0 0     الجنسية 68

 المغة 69

ىاألكل  القارات األكؿ قارات العالـ 

10 9.0 

الخريطة  الثالث
 السياسية لمعالـ

ةالثاني سياآقارة   السكاف كالنشاط  الثالث 
 االقتصادم

فريقياإقارة  الثالثة السكاف كالنشاط  الثالث 
 االقتصادم

دكؿ جنكب  الرابع
 افريقيا

كركباأقارة  الرابعة السكاف كالنشاط  الثالث 
 االقتصادم

جميكرية المانيا  الرابع
 االتحادية

قارة أمريكا  الخامسة
 الشمالية

السكاف كالنشاط  الثالث
 االقتصادم

قارة أمريكا  السادسة
 الالتينية

 البرازيؿ الرابع
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مفاىيم التربية  م
 السكانية

عنون  الوحدة
 الوحدة

عدد  الدرس عنوان الدرس
 التكرارات

النسب 
 المئوية

السكاف كالنشاط  الثاني أكقيانكسيا السابعة
 االقتصادم

 0 0     ساللة 70
 0 0     حالة اجتماعية 71

 16.4 18     المجمكع
المجمكع الكمي 

 لمتكرارات
    110 100.0 

 26 عدد المفاىيـ

مفاىيـ التربية السكانية في كتاب الصؼ العاشر مف خالؿ ( تكزيع 5.13جدكؿ )يتبيف مف 
( مفيكـ مف مجمكع مفاىيـ التربية 26تحميؿ محتكاىا أف محتكل كتاب الصؼ العاشر يتضمف )

ككما  ،( تكراران 110تكرارات المفاىيـ ) إجماليكقد بمغ  ،السكانية المعتمدة لغايات ىذه الدراسة
( في كتاب الجغرافيا لمصؼ 11.9%ك) (% 0ية كانت بيف )يتضح أف نسب مفاىيـ التربية السكان
 العاشر كىي مكزعة عمى النحك التالي:

المفاىيـ األكثر انتشاران التي حظيت باىتماـ في كتاب الجغرافيا لمصؼ العاشر ىي مفيـك  - أ
( كمفيـك الثركة بمجمكع 11.9( كنسبة مئكية )13المكارد غير المتجددة بمجمكع تكرار)

( 9.0( كنسبة مئكية)10) ( كمفيكـ المغة بمجمكع تكرار10.90كنسبة مئكية) (12تكرار)
 (. 8.18( كنسبة مئكية )9كمفيـك النشاط االقتصادم بمجمكع تكرار)

المفاىيـ األقؿ انتشاران في كتاب الجغرافيا لمصؼ العاشر، ككانت بنسب متقاربة ما بيف  - ب
ات، اليجرة الخارجية، تكقع الحياة، ( ىي )معدؿ المكاليد، معدؿ الكفي8-1مجمكع تكرار)

مجتمع فتي، شيخكخة المجتمع، التكزيع الجغرافي لمسكاف، الكثافة السكانية، الزيادة 
الطبيعية لمسكاف، النمك السكاني، مرافؽ كخدمات لمسكاف، نصيب الفرد، التمكث البيئي، 

صادم، الديانة، االنفجار البيئة، المكارد المتجددة، التصحر، البطالة، الثركة، المستكل االقت
 السكاني، الزيادة الطبيعية لمسكاف، المجتمع القبمي كالعشائرم(.

طبيعة كتاب الجغرافيا لمصؼ العاشر كالذم بعنكاف )جغرافيا قارات العالـ(  إلىكيرجع ذلؾ 
لكؿ ككركد معظـ المفاىيـ في دركس السكاف كالنشاط االقتصادم الذم جاءت ككصؼ 

 العالـقارات قارة مف 
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مفاىيـ غير متضمنة بمحتكل كتاب الجغرافيا لمصؼ العاشر كمف األمثمة عمييا)اليجرة  - ت
، التركيب الميني، اإلعالة، معدؿ اإلجتماعيةالطكعية، اليجرة القسرية، السالسة، الحالة 

 التربية البيئية، النظاـ البيئي(.
انية في الصؼ العاشر ( أف نسب تكرارات مفاىيـ التربية السك5.13كيتضح مف الجدكؿ)

عمى أعمى نسبة  يالبيئالنظاـ جاءت متقاربة مف بعضيا البعض حيث حاز مجاؿ السكاف ك 
تكرارات في محتكل منياج الجغرافيا لمصؼ العاشر، يميو مجاؿ المفاىيـ المتعمقة بالخصائص 

كالتكزيع  التركيبيميو مجاؿ  االقتصاديةالمفاىيـ المتعمقة بالخصائص يميو مجاؿ  اإلجتماعية
السكاني يميو مجاؿ السكاف كالتنمية، أما أقؿ المجاالت تضمنا لمفاىيـ التربية السكانية ىك مجاؿ 

( 5.6كالشكؿ)  ديناميكية السكاف كمجاؿ المفاىيـ الديمكغرافية ثـ مجاؿ السكاف كاألسرة كالمجتمع
 .يكضح ذلؾ

 
 ىيم التربية السكانية في الصف العاشر: رسم بياني يوضح ترتيب نسب تكرارات مجالت مفا(5.6شكل)

( 5.8(، جػػػػدكؿ)5.6جػػػػدكؿ)،(5.4جػػػػدكؿ)،(5.2الجػػػػداكؿ السػػػػابقة جػػػػدكؿ) إلػػػػىبػػػػالرجكع  ك 
مفاىيـ التربية السكانية المتضمنة بكتب الجغرافيػا لممرحمػة (، يتضح أف 5.12( جدكؿ)5.10جدكؿ)

( مفيكمػػػػان 31نسػػػػبة تضػػػػمف فػػػػي كتػػػػاب الجغرافيػػػػا لمصػػػػؼ التاسػػػػع) بػػػػأعمىكانػػػػت  العميػػػػااألساسػػػػية 
يميو كتاب الجغرافيػا  ،(40.8( مفيكمان بنسبة)29يميو كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع) ،(43.6بنسبة)

( مفيكمػػػػان 21يميػػػػو كتػػػػاب الجغرافيػػػػا لمصػػػػؼ السػػػػابع) ،(63.6( مفيكمػػػػان بنسػػػػبة)26لمصػػػػؼ العاشػػػػر)
( يميػػػػو كتػػػػاب 21.12( مفيكمػػػػان بنسػػػػبة )15يميػػػػو كتػػػػاب الجغرافيػػػػا لمصػػػػؼ الثػػػػامف ) ،(29.5بنسػػػػبة)

 ( يكضح ذلؾ.5.7كالشكؿ)( 5.6( مفاىيـ بنسبة)4الجغرافيا لمصؼ الخامس)
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جغرافيا لممرحمة رسم بياني يبين مفاىيم التربية السكانية المتضمنة بكتب ال: (5.7شكل)

 األساسية العميا
( في حصكؿ الصؼ التاسع عمى المرتبة ـ2010النتيجة مع دراسة بف ثعمب)كتتكافؽ ىذه 

حيث جاء  ،ـ(1997األكلى مف حيث تكافر مفاىيـ التربية السكانية، كتختمؼ مع دراسة عباينة)
 كتاب الصؼ التاسع في المرتبة الثانية مف حيث تكافر مفاىيـ التربية السكانية.

 ينص السؤال الثالث عمى ما يمي:: وتفسيره اإلجابة عن السؤال الثالث
بيف متكسط اكتساب مفاىيـ التربية السكانية كالمتكسط  إحصائيةذات داللة  فركؽىؿ يكجد 

 %( لدل طمبة التاسع األساسي؟70)االفتراضي 
 : ال تكجد فركؽ ذات داللةعن ىذا السؤال تم صياغة الفرض الصفري التالي ولإلجابة

( بيف متكسط اكتساب مفاىيـ التربية السكانية في كتاب الجغرافيا 05.0عند مستكل ) إحصائية
 %( لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي.70كالمتكسط االفتراضي )

"  One Sample t testلعينة كاحدة " (T) ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  الختبار
فكانت النتائج كما يكضحيا  ،لممقارنة بيف متكسط درجات الطمبة كالمتكسط االفتراضي في االختبار

 .(5.14جدكؿ )
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 ( لمفروق بين متوسط درجات الطمبة والمتوسط الفتراضي في الختبار.Tنتائج اختبار ): (5.14جدول)

المتوسط  المفاىيم
 الفتراضي

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(sig) 
الدللة 

 اإلحصائية

دالة  0.000 10.048 1.122 4.81 4.2 ديناميكية السكاف
 إحصائيا

دالة  0.005 2.848 2.732 11.62 11.2 التركيب كالتكزيع السكاني
 إحصائيا

دالة  0.000 15.028 0.811 3.46 2.8 الخصائص الديمكغرافية
 إحصائيا

دالة  0.000 3.402 1.518 5.18 4.9 السكاف كالتنمية
 إحصائيا

دالة  0.018 2.381 2.252 7.29 7 السكاف كالنظاـ البيئي
 إحصائيا

المفاىيـ المتعمقة 
اإلجتماعيةبالخصائص  دالة  0.001 3.242 0.854 2.25 2.1 

 إحصائيا
المفاىيـ المتعمقة 

دالة  0.002 3.059 0.633 1.50 1.4 بالخصائص االقتصادية
 إحصائيا

دالة  0.000 7.242 6.419 36.14 33.6 الدرجة الكمية لالختبار
 إحصائيا

 . 1.967( تساكم كعند مستكل داللة ) 333( الجدكلية عند درجة حرية Tقيمة )
 . 2.590( تساكم كعند مستكل داللة ) 333( الجدكلية عند درجة حرية Tقيمة )

كىي أكبر مف  10.048( المحسكبة ليا تساكم Tتبيف أف قيمة ) لديناميكية السكان: أوًل: بالنسبة
مما  ،(كمستكل داللة ) 333عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tقيمة )

بيف متكسط اكتساب الطمبة لمفاىيـ ديناميكية السكاف  إحصائيةيدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات 
 لصالح الطمبة.%( 70)كالمتكسط االفتراضي 

كىي  2.848( المحسكبة ليا تساكم T: تبيف أف قيمة )ثانيًا: بالنسبة لمتركيب والتوزيع السكاني
 كمستكل داللة  333عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tأكبر مف قيمة )

بيف متكسط اكتساب مفاىيـ التركيب  إحصائية(، مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات )
 %( لصالح الطمبة.70)ع السكاني كالمتكسط االفتراضي كالتكزي

كىي  15.028( المحسكبة ليا تساكم T: تبيف أف قيمة )ثالثًا: بالنسبة لمخصائص الديموغرافية
 كمستكل داللة  333عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tأكبر مف قيمة )
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بيف متكسط اكتساب الطمبة لمفاىيـ  إحصائية(، مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات )
 %( لصالح الطمبة.70)الخصائص الديمكغرافية كالمتكسط االفتراضي 

كىي أكبر مف  3.402( المحسكبة ليا تساكم Tتبيف أف قيمة ) رابعًا: بالنسبة لمسكان والتنمية:
(، مما كمستكل داللة )333عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكمTقيمة )

بيف متكسط اكتساب الطمبة لمفاىيـ السكاف كالتنمية كالمتكسط  إحصائيةؿ عمى كجكد فركؽ ذات يدل
 .%( لصالح الطمبة70)االفتراضي 

كىي 2.381( المحسكبة ليا تساكم Tتبيف أف قيمة ) خامسًا: بالنسبة لمسكان والنظام البيئي:
 كمستكل داللة  333عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tأكبر مف قيمة )

بيف متكسط اكتساب الطمبة لمفاىيـ  إحصائيةمما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات  ،()
 %( لصالح الطمبة.70)السكاف كالنظاـ البيئي كالمتكسط االفتراضي 

 3.242( المحسكبة ليا تساكم T: تبيف أف قيمة )اإلجتماعيةسادسًا: بالنسبة لمفاىيم الخصائص 
 كمستكل داللة 333عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tكىي أكبر مف قيمة )

بيف متكسط اكتساب الطمبة لمفاىيـ  إحصائيةمما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات  ،() 
 %( لصالح الطمبة.70)كالمتكسط االفتراضي  اإلجتماعيةالخصائص 

 3.059المحسكبة ليا تساكم ( T: تبيف أف قيمة )سابعًا: بالنسبة لمفاىيم الخصائص القتصادية
 كمستكل داللة  333عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tكىي أكبر مف قيمة )

بيف متكسط اكتساب الطمبة لمفاىيـ  إحصائية(، مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات )
 %( لصالح الطمبة.70)الخصائص االقتصادية كالمتكسط االفتراضي 

( المحسكبة لمدرجة الكمية لالختبار تساكم Tتبيف أف قيمة ) الكمية لالختبار: ثامنًا: بالنسبة لمدرجة
كمستكل  333عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tكىي أكبر مف قيمة ) 7.242
بيف متكسط الطمبة  إحصائية(، مما يدلؿ عمى أنو يكجد فركؽ ذات داللة داللة )

%( 70لطمبة كىذا يعني أف مدل اكتساب الطمبة أكبر مف )كالمتكسط االفتراضي لصالح متكسط ا
 التي تمثؿ المتكسط االفتراضي، كفي ضكء ىذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية.

  أف معممي مناىج الجغرافيا عمى كعي بمفاىيـ التربية  إلىكقد تعزك الباحثة ذلؾ
لى استفادة ا  ك كتنكع طرؽ كاستراتيجيات تدريسيا  السكانية كعمى كيفية ايصاليا لمطمبة

 . ككعي الطمبة بأىميتيا الطمبة مف العممية التعميمية
في ارتفاع قيمة الكسط  ـ(2009كالكبيسي) ـ(2005كىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة الزبيدم )

كدراسة  ـ(2009ختمؼ مع نتائج دراسة الزيادات)تك  عف المتكسط االفتراضي  لمطمبة الحسابي
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التي أظيرت أف اكتساب  ـ(1997كدراسة عباينة) ،ـ(1992 )كدراسة المدانات ،ـ(2010رزؽ)
في معرفة الطمبة  ف ىناؾ نقصان أك  ،قؿ مف المستكل المقبكؿأالطمبة لمفاىيـ التربية السكانية 

 .لممفاىيـ السكانية
 : وينص السؤال الرابع عمى ما يمي: وتفسيره نتائج السؤال الرابع

( في اكتساب طمبة الصؼ التاسع ) إحصائية ذات داللةفركؽ  تكجدىؿ 
 .؟(أنثى األساسي لمفاىيـ التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير الجنس)ذكر،

 ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري التالي: 
اكتساب طمبة الصؼ في  (عند مستكل ) إحصائيةذات داللة  فركؽ تكجدال 

التاسع األساسي لمفاىيـ التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير 
 .(الجنس)ذكر،أنثى

 Independentلعينتيف مستقمتيف " T) )تـ استخداـ اختبار الفرضيةالختبار ىذه 
Samples t test سي لمفاىيـ " لممقارنة بيف متكسط درجات اكتساب طمبة الصؼ التاسع األسا

، فكانت النتائج كما (التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير الجنس)ذكر،أنثى
 (.5.15جدكؿ )يكضحيا 
( لمفروق بين متوسط درجات اكتساب طمبة الصف التاسع األساسي Tنتائج اختبار ): (5.15جدول )

 أنثى(. الجغرافيا تعزى لمتغير الجنس)ذكر،لمفاىيم التربية السكانية المتضمنة في كتاب 

المتوسط  العدد الجنس المفاىيم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

الدللة 
 اإلحصائية

دالة  0.000 3.597 1.225 5.06 148 ذكر ديناميكية السكاف
 0.996 4.62 186 أنثى إحصائية

التركيب كالتكزيع 
 السكاني

دالة  0.000 9.051 2.093 12.99 148 ذكر
 2.702 10.54 186 أنثى إحصائية

الخصائص 
 الديمكغرافية

 

 0.707 3.60 148 ذكر
دالة  0.007 2.725

 0.873 3.36 186 أنثى إحصائية

دالة  0.000 4.631 1.334 5.60 148 ذكر السكاف كالتنمية
 1.576 4.85 186 أنثى إحصائية

السكاف كالنظاـ 
 البيئي

دالة  0.000 7.046 1.773 8.20 148 ذكر
 2.334 6.57 186 أنثى إحصائية

دالة  0.000 6.849 0.605 2.59 148 ذكرالمفاىيـ المتعمقة 
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المتوسط  العدد الجنس المفاىيم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

الدللة 
 اإلحصائية

بالخصائص 
 إحصائية 0.927 1.98 186 أنثى اإلجتماعية

المفاىيـ المتعمقة 
بالخصائص 
 االقتصادية

 0.514 1.62 148 ذكر
دالة  0.003 3.013

 0.702 1.41 186 أنثى إحصائية
الدرجة الكمية 
 لالختبار

دالة  0.000 10.233 1.225 5.06 148 ذكر
 0.996 4.62 186 أنثى إحصائية

 . 1.967( تساكم كعند مستكل داللة ) 332( الجدكلية عند درجة حرية Tقيمة )
 . 2.590( تساكم كعند مستكل داللة ) 332( الجدكلية عند درجة حرية Tقيمة )

 تي: ( اآل5.15جدكؿ )تبيف مف 
كىي أكبر مف  3.597( المحسكبة ليا تساكم Tقيمة ) أفتبيف  أول : بالنسبة لديناميكية السكان:

(، مما كمستكل داللة ) 332عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tقيمة )
بيف متكسط درجات اكتساب طمبة الصؼ التاسع األساسي  إحصائيةيدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات 

أنثى(، كمف  لمفاىيـ ديناميكية السكاف المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير الجنس)ذكر،
 .خالؿ المتكسطات تبيف أنيا لصالح الطمبة الذككر

كىي  9.051( المحسكبة ليا تساكم T: تبيف أف قيمة )ثانيًا: بالنسبة لمتركيب والتوزيع السكاني
 كمستكل داللة  332عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tمف قيمة ) أكبر
بيف متكسط درجات اكتساب طمبة الصؼ  إحصائية(، مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات )

لمتغير التاسع األساسي لمفاىيـ التركيب كتكزيع السكاف المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل 
 .الجنس)ذكر،أنثى(،كمف خالؿ المتكسطات تبيف أنيا لصالح الطمبة الذككر

كىي  2.725( المحسكبة ليا تساكم T: تبيف أف قيمة )ثالثا : بالنسبة لمخصائص الديموغرافية
  داللةكمستكل  332عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tأكبر مف قيمة )

بيف متكسط درجات اكتساب طمبة الصؼ  إحصائية(، مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات )
التاسع األساسي لمفاىيـ الخصائص الديمكغرافية المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير 

 .الجنس)ذكر،أنثى( ، كمف خالؿ المتكسطات تبيف أنيا لصالح الطمبة الذككر
كىي أكبر مف  4.631( المحسكبة ليا تساكم Tبيف أف قيمة )ت رابعًا: بالنسبة لمسكان والتنمية:

(، مما ) داللةكمستكل  332عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tقيمة )
بيف متكسط درجات اكتساب طمبة الصؼ التاسع األساسي  إحصائيةيدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات 
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، كمف خالؿ أنثى( ا تعزل لمتغير الجنس)ذكر،لمفاىيـ السكاف كالتنمية المتضمنة في كتاب الجغرافي
 .المتكسطات تبيف أنيا لصالح الطمبة الذككر
كىي  7.046( المحسكبة ليا تساكم Tتبيف أف قيمة ) خامسًا: بالنسبة لمسكان والنظام البيئي:

 كمستكل داللة  332عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tأكبر مف قيمة )
بيف متكسط درجات اكتساب طمبة الصؼ  إحصائيةمما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات  ،()

التاسع األساسي لمفاىيـ السكاف كالنظاـ البيئي المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير 
 كمف خالؿ المتكسطات تبيف أنيا لصالح الطمبة الذككر ،الجنس)ذكر،أنثى(

( المحسكبة ليا تساكم Tتبيف أف قيمة ) :اإلجتماعيةسادسًا: بالنسبة لمفاىيم الخصائص 
كمستكل  332حرية  درجةعند  1.967( الجدكلية التي تساكم Tكىي أكبر مف قيمة ) 6.849
بيف متكسط درجات اكتساب طمبة  إحصائيةمما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات ،(داللة )

المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير  اإلجتماعيةالصؼ التاسع األساسي لمفاىيـ الخصائص 
 .كمف خالؿ المتكسطات تبيف أنيا لصالح الطمبة الذككر ،أنثى(،الجنس)ذكر

 3.013( المحسكبة ليا تساكم Tتبيف أف قيمة ) سابعًا: بالنسبة لمفاىيم الخصائص القتصادية:
 كمستكل داللة 332عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم Tكىي أكبر مف قيمة )

بيف متكسط درجات اكتساب طمبة الصؼ  إحصائيةمما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات  ،() 
التاسع األساسي لمفاىيـ الخصائص االقتصادية المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير 

 .كمف خالؿ المتكسطات تبيف أنيا لصالح الطمبة الذككر ،الجنس)ذكر،أنثى(
( المحسكبة لدرجة الكمية لالختبار تساكم T: تبيف أف قيمة )لمدرجة الكمية لالختبارثامنًا: بالنسبة 

كمستكل  332عند درجة حرية  1.967( الجدكلية التي تساكم T) قيمةكىي أكبر مف  10.233
بيف متكسط درجات اكتساب طمبة  إحصائية(، مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة )

يـ التربية السكانية المتضمنة في كتاب الجغرافيا تعزل لمتغير الصؼ التاسع األساسي لمفاى
الجنس)ذكر،أنثى(، كمف خالؿ المتكسطات تبيف أنيا لصالح الطمبة الذككر، كىذا يعني أف 

 ـ(2002استيعاب الطالب لممفاىيـ أكبر مف استيعاب الطالبات كىذا يتفؽ مع دراسة خضير)
حيث  (2009،كيختمؼ مع دراسة الزيادات)ـ(1992المدانات)ـ( كدراسة 2006) vanpeerكدراسة

 .اإلناثجاءت الفركؽ لصالح 
عمػػػى الػػػذككر فػػػي القػػػدرة المفظيػػػة، كمػػػا أشػػػار كػػػؿ مػػػف  اإلنػػػاثكىػػػذا قػػػد يػػػتـ تفسػػػيره بتفػػػكؽ  

 اإلناثحيث تتفكؽ  ،خالؿ سنكات الدراسة كاإلناثكجكد فركؽ بيف الذككر  إلىماكسكبي كجاكسميف 
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 القػػػػػػػػػػػػػػػػدرة المفظيػػػػػػػػػػػػػػػػػة كخاصػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػي بدايػػػػػػػػػػػػػػػػػة مرحمػػػػػػػػػػػػػػػػة المراىقػػػػػػػػػػػػػػػػػةعمػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػذككر فػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 (.470 ـ،ص1992جامعة القدس المفتكحة)

قدرة لغكية فإف الطالب تميزكا عمى  إلىكبما أف االختبار كاف مكضكعيان كال يحتاج  
أف أغمب الذككر يستخدمكف الجزء األيسر مف  إلىالدراسات نسبت ىذه التفاكت  كبعض، الطالبات

األيسر مف المخ يساعد في تذكر الحقائؽ كالمفاىيـ كاسترجاع القكاعد كتصنيفيا.  دماغيـ كالجزء
https://ar.wikipedia.org/wiki/  
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 :التوصيات
االخذ بعيف االعتبار لدل الجيات المختصة بكضع المناىج الفمسطينية مجاالت مفاىيـ  .1

لكي تككف متضمنة في كافة المراحؿ  ؛مفيكمان ( 71التربية السكانية الثمانية المككنة مف)
 التعميمية المختمفة.

ثراء المفاىيـ السكانية غير المكجكدة في مناىج الدراسة المختمفة كتكزيعيا بطريقة تصاعدية إ .2
خذ عمى كافة الصفكؼ الدراسية ابتداءان مف الصؼ الخامس كحتى المرحمة الثانكية مع األ

 مفاىيـ مع المستكل العقمي لمطمبة.بعيف االعتبار تناسب صعكبة ال
عمى مف ألدل الطمبة  سكانية ف المتكسط الحسابي الكتساب مفاىيـ التربية الأبالرغـ مف  .3

استيعاب مزيد مف تطكير المنياج لتحسيف  إلى ةفإف الحاج ،المتكسط االفتراضي الكتسابيا
ىذه المفاىيـ في حياتيـ  الطمبة ليذه المفاىيـ تبقى حاجة دائمة لتطكير قدراتيـ عمى تطبيؽ

 العممية كاالجتماعية.
في استيعابيـ لممفاىيـ  اإلناثجراء دراسات عممية لمبحث عف أسباب تفكؽ الذككر عمى إ .4

بشكؿ عاـ كلممفاىيـ السكانية بشكؿ خاص، كلمبحث عف طرؽ تدريس لتحسيف استيعاب 
 لممفاىيـ. اإلناث

 
 :مقترحات الدراسة

الدراسة تتناكؿ مفاىيـ التربية السكانية في مراحؿ دراسية أخرل  إجراء دراسات مماثمة ليذه .1
 كمكاد دراسية أخرل.

أخرل في المرحمة  اإلجتماعيةإجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة تتناكؿ مفاىيـ الدراسات  .2
 األساسية)العميا، الدنيا(.

ات لمفاىيـ التربية إجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة تتناكؿ مدل اكتساب المعمميف كالمعمم .3
 السكانية في مجاالت معينة مكجكدة في المنياج الفمسطيني.

التربية إجراء دراسات تجريبية تتناكؿ طرؽ حديثة في تدريس المفاىيـ كخاصة مفاىيـ  .4
 .اإلجتماعيةلمعرفة مدل فاعميتيا في اكتساب الطمبة لمفاىيـ الدراسات  السكانية
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 المصادر والمراجع العربية:

 أوًل: المصادر

 القرآف الكريـ 
 ثانيًا: المراجع العربية
. المكاد اإلجتماعية في مناىج التعميـ بيف النظرية كالتطبيؽ ـ(.1994).إبراىيـ، خيرم عمي

 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
 . القاىرة: مكتبة مصر.جغرافياتدريس ال. ـ(1980).فؤادإبراىيـ، عبد المطيؼ 

مدل تكافر مبادئ التربية السكانية مف منظكر القرآف الكريـ . ـ(2004).أبك خضير، نسيـ محمد 
كالسنة الشريفة في كتب كؿ مف التربية اإلسالمية كاالجتماعية كالكطنية لممرحمة األساسية 

جامعة  (.منشكرة رسالة دكتكراه غير )السكانية في األردفكبرامج التمفاز الخاصة بالتربية 
 اليرمكؾ ، األردف.

دار  غزة: .المفاىيـ كاإلجراءات لتعمـ فعاؿ -القياس كالتقكيـ الصفي. ـ(2008).أبك دقة، سناء
 اآلفاؽ لمنشر.
 كائؿ.. عماف: دار تطكير مناىج الرياضيات المدرسية كتعميميا. ـ(2010).أبك زينة، فريد كامؿ

 عماف: الجامعة األردنية. .مبادئ القياس النفسي كالتقكيـ التربكم. ـ(1982). سبع أبك لبدة،
قضايا التربية السكانية، مستكل المعرفة كاالتجاه لدل . ـ(2007).األحمدم، عائشة سيؼ الديف

جامعة طيبة، المدينة  (.رسالة دكتكراه غير منشكرة . )معممات التربية العامة بالمدينة المنكرة
 المنكرة.

 مطبعة مقداد. غزة: .أدكاتو مناىجو، البحث التربكم عناصره، .ـ(1997).إحساف األغا،
. فاعمية كحدة تعميمية مطكرة في التربية الكقائية لمكاجية المخاطر ـ(2006).أسماء األىدؿ،

كاالتجاه نحك مادة الجغرافيا لطالبات  جغرافياالطبيعية كأثرىا عمى تحصيؿ بعض المفاىيـ ال
 .101-49، ( 100) ،عرسالة الخمج العربيالصؼ األكؿ المتكسط بجدة. 

معرفة معممي كمعممات عماف كاتجاىاتيـ نحك القضايا كالمشكالت . ـ(1992).يمافإالبدكام، 
 الجامعة األردنية، عماف.. (رسالة ماجستير غير منشكرة )السكانية

 . عماف: دار الميسرة.تنمية المفاىيـ كالميارات العممية. ـ(2004).ظبطرس، بطرس حاف
. عماف: دار تنمية المفاىيـ العممية كالرياضية لطفؿ الركضة. ـ(2008).بطرس، بطرس حافظ

 الميسرة.
 . بيركت: دار العمـ لممالييف.قامكس المكرد. ـ(1995).البعميكي، منير
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احتفاظ طمبة التعميـ األساسي في الجميكرية اليمنية مدل . ـ(2010).بف ثعمب، عبداهلل محمد 
جامعة  (.رسالة ماجستير غير منشكرة )بمفاىيـ التربية السكانية كعالقتو باحتفاظ معممييـ بيا

 حضرمكت لمعمـك كالتكنكلكجيا، الجميكرية اليمنية.
 . القاىرة: دار الفكر العربي.جغرافيامعجـ المصطمحات ال. ـ(1977).تكني، يكسؼ

 . القدس: برنامج التعميـ المفتكح.عمـ النفس التربكم. ـ(1992).جامعة القدس المفتكحة
. عماف: منشكرات جامعة القدس مدخؿ إلى الجغرافيا الطبيعية. ـ(1993).جامعة القدس المفتكحة

 المفتكحة.
 . عماف: منشكرات جامعة القدس المفتكحة.فمسطيف جغرافيا. ـ(1995).جامعة القدس المفتكحة
. عماف: منشكرات جامعة (. أساليب تدريس العمكـ اإلجتماعيةـ1996).جامعة القدس المفتكحة
 القدس المفتكحة.
 . عماف: منشكرات جامعة القدس المفتكحة.التربية السكانية. ـ(1997).جامعة القدس المفتكحة
 لمفتكحة.. عماف: منشكرات جامعة القدس اجغرافيا السكاف. ـ(1997).جامعة القدس المفتكحة
. عماف: منشكرات جامعة العمكـ اإلجتماعية كطرائؽ تدريسيا. ـ(2006).جامعة القدس المفتكحة
 القدس المفتكحة.

فاعمية استراتيجية دكائر المفيكـ في اكتساب المفاىيـ  .ـ(2015).زىراء  حمداف كالمباف، الجبكرم،
التربية األساسية لمعمكـ التربكية مة كمية جملدل طالبات الصؼ الخامس األدبي.  جغرافياال

 .207-193، ( 19 ع) كاإلنسانية،
 . عماف: دار المسيرة.عمـ اجتماع السكاف. ـ(2010).جمبي، عمي عبد الرازؽ

 . اإلسكندرية: دار الجامعات المصرية.الجغرافيا منيج تطبيؽ. ـ(1982).الجكىرم، يسرم
لدل  جغرافيافي اكتساب بعض المفاىيـ ال أثر أسمكب العركض العممية. ـ(2005).الحطاب، جماؿ

 .غزة جامعة األزىر،.  (غير منشكرة ماجستيررسالة  )دبيطالب الصؼ الحادم عشر األ
. عماف: دار التربية تدريس الجغرافيا كمبادئيا كأساليبيا الخاصة. ـ(1986).حمداف، محمد زياد

 الحديثة.
 ، عماف: دار المسيرة.اإلجتماعيةطرائؽ تدريس الدراسات . ـ(2006).خضر، فخرم رشيد

. المفاىيـ السكانية التي يكتسبيا طمبة الصؼ الثالث المتكسط مف ـ(2002).خضير، فرحاف عبيس
 .109-100، (12)1مجمة بابؿ لمعمـك التربكية،. جغرافيادراستيـ في مادة ال
التربية السكانية في اتجاىات المشرفيف التربكييف نحك مفاىيـ . ـ(1997).الخكالدة، عبداهلل فميح 
 الجامعة األردنية، عماف. (.غير منشكرة رسالة ماجستير)كزارة التربية كالتعميـ
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 . عماف: دار المسيرة.أسس بناء المناىج التربكية. ـ(2004).الخكالدة، محمد محمكد
 . دمشؽ: دار الفكر.: مكضكعيا كمناىجيا كأىدافياجغرافيا. الـ(2000).خير، صفكح
 . عماف: دار الفكر.المفاىيـ الرياضية كمياراتيا لطفؿ الركضة. ـ(2009).يكسؼدعنا، زينات 

. عماف: دار االتجاىات الحديثة في البحث العممي الجغرافي. ـ(2007).الدليمي، خمؼ حسيف
 صفاء لمنشر كالتكزيع.

بعة . القدس: مطالكتاب المرجعي–التربية السكانية في فمسطيف ـ(. 2000).الدكيؾ، عزيز كآخركف
 أمرزياف.

 : مركز البحكث كالدراسات االجتماعية.القاىرة عمـ السكاف.ـ(.2002).محمد محيي الديف،
. القاىرة: المجمس القكمي لمسكاف بالتعاكف مع التربية السكانية)د.ت(. .راضي، عبد المنعـ كآخركف

 صندكؽ األمـ.
الطالب المعمميف بكمية التربية . مستكل المعرفة كاالتجاه لدل ـ(2010).رزؽ، حناف عبد الحميـ

 .162-58،(73)1مجمة كمية التربية بالمنصكرة، حكؿ بعض قضايا التربية السكانية.
مدل تكافر مفاىيـ التربية السكانية في كتب االجتماعيات لمتعميـ . ـ(2005شادية مقبؿ.) الزبيدم،

معة عدف، الجميكرية جا (.رسالة ماجستير غير منشكرة )األساسي كمدل إكساب التالميذ ليا
 اليمنية.

كمكضكعات كمفاىيـ التربية السكانية في مناىج ككتب  مجاالت. ـ(1996).طالؿ كآخركف الزعبي،
 عماف: كزارة التربية كالتعميـ األردنية. .مرحمة التعميـ األساسي

لدل طمبة  جغرافيافعالية برنامج محكسب مقترح لتنمية بعض المفاىيـ ال. ـ(2009).يحيي  زقكت،
 جامعة األزىر، غزة. (.رسالة ماجستير غير منشكرة )الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة

مستكل معرفة طمبة كمية العمـك التربكية في جامعة آؿ البيت . ـ(2009).الزيادات، ماىر مفمح
مجمة أـ القرل لمعمـك التربكية . لمفاىيـ التربية السكانية كعالقتو ببعض المتغيرات

 .135-102،(1)2نفسية،كال
 . عماف: دار الثقافة.الدراسات اإلجتماعية. ـ(2010).ات، ماىر كقطاكم، محمددالزيا

 . القاىرة: دار الشركؽ.أساليب تدريس العمكـ. ـ(2008زيتكف، عايش)
. القاىرة: دار الفكر مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية .ـ(1998).ىشاـ فيمي كعمياف، الزيكد،

 العربي.
. الرياض: معيد اإلدارة ()ترجمة رباب ىاشـ التعميـ: مبادئو كتطبيقاتو. ـ(2003ستيفف، ب. )
 ـ(.1996العمؿ األصمي صدر في عاـ ) العامة.
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 . بيركت: دار العمـ لممالييف.مناىج الدراسات اإلجتماعية. ـ(1984).سعادة، جكدت أحمد
. القاىرة: مركز اإلجتماعية دمعمـ المكااالتجاىات العالمية في إعداد . ـ(1996).سعادة، يكسؼ

 الكتاب لمنشر كالتكزيع.
دكر المنظمات السكرية غير الحككمية في التربية  .ـ(2010).السعدم، مجدم زكي 

 دمشؽ. جامعة دمشؽ، (.رسالة ماجستير غير منشكرة)السكانية
 المعارؼ. . اإلسكندرية: منشأةالجغرافيا المعاصرة. ـ(1987).الشامي، صالح الديف عمي

 عماف: دار المسيرة..تقكيـ المناىج التعميمية. ـ(2010).الشربيني، فكزم كالطنطاكم، عفت
مدل اكتساب تالميذ المرحمة المتكسطة بمدنية الرياض المفاىيـ  .ـ(1999).الشعكاف، عبد الرحمف

 .138-95ـ(52) 13ة،المجمة التربكيالكاردة بالكتب المقررة.  جغرافياالتاريخية كال
. دكر مناىج األحياء بالمرحمة الثانكية العامة في الكفاء بمتطمبات ـ(1994إبراىيـ محمد.) شعير،

 .82-31،(16)5مجمة كمية التربية )جامعة بنيا(،التربية السكانية. 
. القاىرة: تدريس الدراسات اإلجتماعية بيف النظرية كالتطبيؽ. ـ(1998).شمبي، أحمد كآخركف

 .المركز العربي لمكتاب
 . القاىرة: الدار العربية لمكتاب.تدريس الجغرافيا في التعميـ العاـ. ـ(1997).شمبي، أحمد

درجة تضميف المفاىيـ السكانية في كتب الدراسات . ـ(2012).الشيرم، عبد اليادم أحمد
رسالة  )اإلجتماعية كالكطنية المطكرة بالمرحمة المتكسطة في ضكء التربية السكانية العالمية

 جامعة أـ القرل، مكة المكرمة. (.ماجستير غير منشكرة
 . عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.ماىية المفاىيـ. ـ(2012).الصاحب، اقباؿ كجاسـ، اشكاؽ

 . القاىرة: دار الفكر.تعمـ المفاىيـ المغكية كالدينية لدل األطفاؿ. ـ(2001).الضبع، ثناء يكسؼ
تطكير كتب الدراسات اإلجتماعية لممرحمة األساسية العميا في . ـ(2011).الطردكم، طارؽ عمي

األردف في ضكء مؤشرات التنمية المستدامة لمسكاف كقياس فاعميتيا في اتجاىات الطمبة نحك 
 اربد. جامعة اليرمكؾ، (رسالة دكتكراه غير منشكرة )التربية السكانية

 القاىرة: دار النشر العربي.  .سانيةتحميؿ المحتكل في العمـك اإلن. ـ(1978).رشدم طعيمة،
. مدل حاجة أبناء البشارية إلى التربية السكانية في ضكء مكافقيـ مف بعض ـ(2002راضي ) طو،

  .82- 42، ( 15 ع) ،مجمة كمية التربية بأسكافالقضايا السكانية. 
درجة تضميف كتب التربية اإلجتماعية كالكطنية  .ـ(2009).محمد محمد كجرادات، الطيطي،

 ،جامعة عيف شمس-مجمة كمية التربية لمصفكؼ األربعة األكلى لمفاىيـ التربية السكانية. 
2(33)، 255-283. 
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 عماف: دار المسيرة. الدراسات اإلجتماعية.. ـ(2002).الطيطي، محمد
السكانية في كتب الجغرافيا لممرحمة مدل تكافر مفاىيـ التربية . ـ(1997) .عباينة، ضرار أحمد

جامعة  (.رسالة ماجستير غير منشكرة )األساسية العميا في األردف كمدل اكتساب المعمميف ليا
 اليرمكؾ، عماف.

 . عماف: عالـ الكتب الحديث.المعايير الحيكية المعاصرة لعمـ الجغرافيا. ـ(2006).عباينة، ضرار
، (2)ع. مجمة كمية التربية بأسيكط،التربية السكانة الالمدرسية. ـ(1986).عبد التكاب، عبد اهلل 

541-556. 
. فاعمية التدريس االلكتركني في تنمية المفاىيـ ـ(2010محمد.) عبد الرحمف، محمد كرضكاف،

مجمة العمـك لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم كاتجاىاتيـ نحك الجغرافيا.  جغرافياكالميارات ال
 .362- 327، (4)18التربكية،

 . عماف: دار أسامة لمنشر كالتكزيع.جغرافياطرؽ تدريس ال. ـ(2004).عبد اهلل، حساـ
اتجاىات طمبة الصؼ الثالث الثانكم نحك التربية السكانية في . ـ(1987عريفج، منير ميخائيؿ.)

 جامعة اليرمكؾ، عماف. (.رسالة ماجستير غير منشكرة )األردف
. داد المعمـ الفمسطيني لتكظيؼ اإلحصاء في عمميات التقكيـإع. ـ(2012).عفانة، عزك إسماعيؿ

 غزة: الجامعة اإلسالمية.
 غزة: .تطكيره ،تنظيماتو كاقعو، المنياج الدراسي أساسياتو،. ـ(2013). فتحية كالمكلك، عزك عفانة،

 .الجزيرةدار 
 دار النشر لمجامعات.. القاىرة: مناىج البحث في العمـك النفسية كالتربكية. ـ(2010).رجاء عالـ،

تنمية المفاىيـ اإلجتماعية كاألخالقية كالدينية في الطفكلة . ـ(2011).العناني، حناف عبد الحميد
 . عماف: دار الفكر.المبكرة

.ثيزود: هزكش دراسبد الوحذح الشراعخ العزثيخ وتحذيبد األهي الغذائي .م(5101).غزثي،فوسيخ
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 العالمية لمنشر كالتكزيع.
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 (1ممحق رقم )
 أدوات الدراسةعمى قائمة بأسماء السادة المحكمين 

قائمة  المسمى الوظيفي الدرجة العممية السم الرقم
 الختبار المفاىيم

عزك إسماعيؿ  1
 عفانة

دكتكراه في المناىج كطرؽ 
 تدريس الرياضيات

بالجامعة   دكتكر أستاذ
 √ √ اإلسالمية

 √ √ ر بالجامعة اإلسالميةأستاذ دكتك  دكتكراه في أصكؿ التربية أبك دؼ محمكد 3
 √ √ بالجامعة اإلسالمية أستاذ دكتكر دكتكراه في أصكؿ التربية سميماف المزيف 5
  √ بالجامعة اإلسالمية دكتكر دكتكراه في أصكؿ التربية فايز شمداف 6

 داكد حمس 7
الجامعة  –قسـ المناىج 
 غزة –اإلسالمية 
 

بالجامعة  أستاذ مشارؾ
  √ اإلسالمية

 أحمد الدحدكح 8
جامعة  –قسـ كمية اآلداب 
 غزة –األقصى 

 )جغرافيا مناخ(
  √ بجامعة األقصى دكتكر

  √ بجامعة األقصى دكتكر دكتكراه جيمكرفكلجي عمي قرماف 9
  √ بجامعة األقصى دكتكرة دكتكراه جغرافيا مناخ ىالة الحرازيف 10
الجميؿ عبد  11

عميد كمية اآلداب دكتكر ك  دكتكراه لغة عربية أدب كنقد صرصكر
  √ بجامعة األقصى

محمد عبد الفتاح  12
 العفيفي

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس 
 √ √ بجامعة القدس المفتكحة دكتكر تخصص اجتماعيات

  √ بجامعة القدس المفتكحة استاذ ماجستير عمـك اجتماعية جياد المصرم 13
  √ بجامعة األزىر دكتكر دكتكراه أصكؿ التربية محمد ىاشـ األغا 14
مشرؼ مبحث الجغرافيا في  جغرافيا سبكالكريك  جماؿ شبانة 15

  √ مديرية رفح

مشرؼ مبحث التاريخ في  تاريخ سبكالكريك  مكسى المشكخي 16
  √ مديرية رفح

المجتمع )جامعة أستاذ بكمية  ماجستير مناىج كطرؽ تدريس أحمد فركانة 17
 √  األقصى(

إبراىيـ محمكد  18
 √  بالجامعة اإلسالمية دكتكر دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس الشيخ عمي

أحمد محمد  19
مدرسة محمد يكسؼ أستاذ ب جغرافيا سبكالكريك  سرحاف

 √  الثانكية رفح النجار

محفكظ أحمد  20
مدرسة محمد يكسؼ أستاذ ب جغرافيا سبكالكريك  القاضي

 الثانكية رفح النجار
 
 √ 

مدرسة أ اإلعدادية لمبنات أستاذ ب جغرافيا سبكالكريك  مكسى الكرد 21
 √  رفح

حناف محمد  22
مدرسة أ اإلعدادية أستاذة ب جغرافيا سبكالكريك  اسعفياف

 √  لمبنات رفح
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 (2ممحق رقم)
 الصورة األولية لمفاىيم التربية السكانية الواجب تضمنيا بكتب الجغرافيا 

 لممرحمة األساسية العميا.
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات العميا
 كمية التربية 

 قسم المناىج وطرق التدريس
 

السكانية الكاجب تضمنيا بكتب الجغرافيا استطالع آراء السادة المحكميف حكؿ مفاىيـ التربية 
 لممرحمة األساسية العميا

 السيد/.................................................الفاضؿ
 تحية طيبة كبعد....

 تقـك الباحثة بدراسة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير تحمؿ عنكاف:
 ،لممرحمة األساسية العميا في فمسطين"مفاىيم التربية السكانية الواجب تتضمنيا بكتب الجغرافيا 

 ومدى اكتساب طمبة الصف التاسع ليا"
 تتطمب المرحمة الحالية مف الدراسة القياـ بما يمي:

 تحديد المجاالت التي يجب التركيز عمييا. -1
 تحديد المفاىيـ التي تناسب الطمبة. -2
 التأكد مف مدل انتماء المفاىيـ لممجاالت. -3
 ـ.التأكد مف مدل كضكح المفيك  -4

كنظران لخبرتكـ الكاسعة في ىذا المجاؿ يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىذه القائمة مف المفاىيـ 
التي تشكؿ أداة الدراسة في صكرتيا األكلية بيدؼ تحكمييا لذا نرجك مف سيادتكـ التكـر باالطالع 

بداء ريكـ فييا بكضع عالمة ) جراء ( لمفقرة المن√عمى قائمة مفاىيـ التربية السكانية كا  اسبة كا 
 اقتراح الصيغة التي تركنيا مناسبة. أكالتعديؿ عمى الفقرة غير المناسبة 

 شكران لحسف تعاكنكـ معنا
 ميا وليد القططي: الباحثة  



081 

 

 المفاىيم السكانية
: كيشمؿ ما :ديناميكية السكاناألولالمجال 

 يمي:
 

 مناسب لمطمبة
انتماء المفيوم 

 لممجال
وضوح 
 المفيوم

غير  مناسب
 مناسب

غير  واضح ل ينتمي ينتمي
 واضح

       معدؿ المكاليد )عدد المكاليد األحياء( -1
الكفيات )االختفاء الدائـ لكؿ دالئؿ الحياة  -2

 في أم كقت بعد الميالد(
      

الجماعات  أكعممية انتقاؿ لألفراد )اليجرة  -3
 إلىمف مكانيـ األصمي الذم يعيشكف فيو 
 أكمنطقة أخرل، كاجتياز إما حدكدان إدراية 

دكلية بيف المنطقتيف كاالقامة في المكاف الجديد 
 لفترة زمنية معينة(

      

اليجرة الداخمية)عممية انتقاؿ األفراد -4
أخرل داخؿ  إلىكالجماعات مف منطقة 

 المجتمع نفسو(

      

الدكلية)ىي التي تحدث -اليجرة الخارجية  -5
بيف دكلة كأخرل كتشيد تحركات السكاف عبر 

 مسافات كبيرة( إلىالحدكد السياسية 

      

اضطرارية )ىي نقؿ أفراد –اليجرة القسرية  -6
 إلىجماعات مف أماكف إقامتيـ األصمية  أك

أماكف أخرل، بإجبار السمطات ليـ عمى 
إخالئيـ خشية  أكالنزكح مف منطقة معينة 

 الحرب( أكالفيضاف  أككارثة كالزالزؿ 

      

الخصكبة )القدرة الكاقعية لممرأة عمى -7
اإلنجاب كتقدر بعدد األطفاؿ الذيف تنجبيـ بيف 

 سنة( 49ك 15

      

الحياة )متكسط عدد السنكات التي  دأم -8
يتكقع أف يعيشيا جيؿ باعتبار نسبة الكفيات 

 المالحظة خالؿ السنة المعينة(

      

الكثافة السكانية )حجـ السكاف مقسكمان  -9
 (جغرافياعمى الرقعة ال
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 التركيب والتوزيع السكاني: المجال الثاني:
 كيشمؿ المفاىيـ التالية:

انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة
 لممجال

 وضوح المفيوم

غير  مناسب
 مناسب

ل  ينتمي
 ينتمي

غير  واضح
 واضح

التكزيع السكاني حسب نمط المعيشة  -1
 )بدك،ريؼ،حضر(

      

       اناث(-التركيب النكعي لمسكاف )ذككر -2
التركيب العمرم لمسكاف -3

 )أطفاؿ،شباب،كيكؿ،شيخكخة(
      

التحضر)انتقاؿ مكاف االقامة مف األرياؼ  -4
 المدف( إلى

      

اليـر السكاني)الفئات العمرية السكانية  -5
لكال الجنسيف لبمد ما تمثؿ بيـر مقسـ عرضيان 

 العديد مف المستطيالت(  إلىأفقيان  أك

      

سكاف الريؼ )الذيف يقيمكف في الريؼ  -6
كتربية كيعتمدكف عمى استغالؿ التربة 

 الحيكانات(

      

سكاف البادية)الذيف يقيمكف في الصحراء  -7
آخر كيعتمدكف عمى  إلىكيتنقمكف مف مكاف 

 (الرعي كالصيد 

      

)ىي عداد السكافالتكقعات المستقبميةإل -8
التقديرات التي يقـك بيا المختصيف باإلحصاء 

  السكاف في المستقبؿ( إعدادالسكاني لمعرفة 

      

التكطف السكاني)تحقيؽ االستقرار لمسكاف -9
الذيف تتصؼ حياتيـ بالتنقؿ كالترحاؿ بشكؿ 

 نسبي مثؿ تكطيف البدك( أكدائـ 

      

الييكؿ األسرم لمسكاف)تكزيع السكاف -10
حسب حجـ األسرة صغيرة تتككف فقط مف 

 كبيرة( أكمتكسطة  أكالزكجيف 

      

التي التجمعات السكانية)ىي التجمعات  -11
يرتبط بيا معظـ السكاف بأنشطة غير الزراعة 

 كالصناعة كالتجارة(
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كيشمؿ  الخصائص الديموغرافية: المجال الثالث:
 المفاىيـ التالية:

انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة
 لممجال

 صدق المفيوم

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

الديمكغرافي)التغيرات السكانية في فترة التحكؿ -1
 زمنية محددة(

      

دراسة  أكديمكغرافيا السكاف)الكتابة عف السكاف -2
 السكاف(

      

النمك السكاني )الزيادة الحاصمة بيف السكاف  -3
بالزيادة الطبيعية نتيجة الفرؽ الحاصؿ بيف الكالدات 

 كالكفيات(

      

تنظيـ لشؤكف السكاف كفؽ )التنظيمات السكانية-4
برنامج محدد لتحقيؽ أىداؼ معينة خالؿ فترة زمنية 

 محددة(

      

خصائص السكاف )جميع الصفات كالعكامؿ  -5
المؤثرة في السكاف مف خصائص ديمكغرافية كعكامؿ 

 اقتصادية كاجتماعية كخصائص المسكف(

      

       بنية األسرة )عدد اآلباء في األسرة( -6
انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة المجال الرابع:السكان والتنمية

 لممجال
 صدق المفيوم

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

تاحة خيارات أكسع لمناس إالتنمية البشرية )عممية -1
بزيادة فرصيـ مف حيث التعمـ كالرعاية الصحية 
ككذلؾ مف حيث الدخؿ كالعمالة كبذلؾ يصبح 

 السكاف غاية التنمية كأداتيا في آف كاحد(

      

التنمية الريفية )التغيير الجذرم االرتقائي المستمر -2
كالمخطط في بناء كمياـ األجيزة االقتصادية 

 كاالجتماعية كالسياسية الريفية(
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التنمية الحضرية )نقؿ المجتمع الحضرم مف - 3
 كضع أفضؿ منو( إلىكضع اجتماعي 

      

)حالة متكاممة مف الصحة  اإلنجابيةالصحة -4
جميع األمكر الجسدية كالعقمية كاالجتماعية في 

ككظائفو  -التناسمي نجابي_المتعمقة بالجياز اإل
 كعممياتو(

      

معنكيان مثؿ الثركة  أكالثركة )الشيء الثميف ماديان -5
 السمكية كالمعدنية(

      

المرافؽ كالخدمات لمسكاف)تمؾ الخدمات التي -6
تحقيؽ السعادة تقدميا الدكلة لممكاطنيف مف أجؿ 

 يا(كالرفاىية لمكاطني

      

االكتفاء الذاتي )اعتماد الدكلة عمى امكاناتيا  -7
دكف غيرىا لمحصكؿ عمى احتياجاتيا مف السمع 

 االستيالكية كاالستثمارية(

      

الناتج الكطني )مجمكع قيـ السمع -المحميالناتج  -8
 النيائية كالخدمات التي تنتجيا الدكلة(

      

)التكزيع العادؿ لمثركة عمى  اإلجتماعيةالعدالة  -9
 السكاف(

      

تكزيع الثركة )تكفير لكؿ مكاطف مستكل -10
 المعيشة ليعيش بكرامة(

      

نصيب الفرد )معدؿ الدخؿ الفردم كالحصة -11
 التي يحصؿ عمييا الفرد مف الناتج الكطني(

      

القدرة االنتاجية )قدرة المؤسسة عمى انتاج -12
 منتجات معينة في حدكد امكاناتيا(
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 :السكان واألسرة والمجتمع المجال الخامس:
 كيشمؿ المفاىيـ التالية:

انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة
 لممجال

 صدق المفيوم

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

التنشئة السمككية كالكجدانية)مجمكع الطرؽ -1
الكالداف في تربية أبنائيـ  يتبعياكاألساليب التي 
 كتكجيو سمككيـ(

      

حقكؽ الكالديف كاألطفاؿ)كاجبات الكالديف تجاه -2
 أبنائيـ كالعكس(

      

كالقانكنية التي حؽ الجار)الكاجبات األخالقية -3
 يمتـز بيا الجيراف تجاه بعضيـ(

      

       األسرة النككية)التي تتككف مف الزكجيف كأبنائيـ( 4
المركبة)ىي األسرة التي تتككف -األسرة الممتدة--5

مف األجداد كاآلباء كاألبناء الذيف يعيشكف جميعان 
  في نفس المنزؿ(

      

كالعشائرم)المجتمع الذم تحكمو المجتمع القبمي -6
 األعراؼ كالقكانيف القبمية كالعشائرية(

      

 
كيشمؿ  :المجال السادس:السكان والنظام البيئي

 المفاىيـ التالية:
انتماء  مناسب لمطمبة

المفيوم 
 لممجال

 صدق المفيوم

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

)المكارد االقتصادية التي ال تنضب المكارد المتجددة -1
 كالطاقة الشمسية كاليكائية(

      

كيفي في مككنات  أكالتمكث البيئي)كؿ تغير كمي -2
البيئة الحية كغير الحية، كال تقدر األنظمة البيئية عمى 

 استيعابو دكف أف يختؿ تكازنيا(

      

      الدكرة المائية )تدكير الماء بأشكالو المختمفة في -3
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 المحيط الحيكم(
حالؿ نكع معيف مف التجمعات إالدكرة البيئية) -4

النباتية كالحيكانية مكاف مجمكعة أخرل في مكاف 
 كزماف محدديف(

      

اختالؿ التكازف البيئي)تغير الظركؼ البيئية بطريقة -5
 سمبية(

      

التربية البيئية)تربية النشء عمى كيفية التعامؿ مع -6
 بحيث ال يتـ اإلضرار بيا كالمحافظة عمييا(البيئة 

      

الكسط الذم يعيش فيو االنساف  أكالمحيط )البيئة -7
 (كجميع الكائنات الحية

      

الجزئي الذم يحدث في  أكالتصحر )التدىكر الكمي -8
أكثر مف عناصر األنظمة البيئية األرضية  أكعنصر 
تراجع خصائصيا النكعية كتدني قدرتيا  إلىمؤديان 

الدرجة التي تصبح فييا ىذه النظـ البيئية  إلىاالنتاجية 
 عاجزة عف إعالة ما يعيش فييا مف كائنات حية(

      

 
المفاىيم المتعمقة بعدد السكان:  المجال السابع:

 ويشمل المفاىيم التالية:
انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة

 لممجال
 المفيوموضوح 

غير  مناسب
 مناسب

ل  ينتمي
 ينتمي

غير  واضح
 واضح

االنفجار السكاني )الزيادة الكبيرة في عدد -1
 السكاف بالمقارنة مع المكارد المتاحة(

      

الطفرة السكانية )الزيادة المفاجئة في عدد -2
بشكؿ كبير جدان نتيجة الستقرار الكضع  السكاف

 السياسي كاالقتصادم(

      

التعداد السكاني )عممية حصر األفراد في -3
مكاف محدد في لحظة معينة بيدؼ جمع البيانات 

 التي تصؼ أفراد المجتمع(

      

فف جمع كعرض البيانات االحصاء السكاني )-4
التحميؿ العددم لبيانات  أكاإلحصائية عف السكاف 
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 السكاف(
 الزيادة السكانية المطردة)نمك السكاف بشكؿ-5

بسبب االستقرار السياسي كاالقتصادم  مستمر
 كالبيئي(

      

الزيادة الطبيعية لمسكاف )ىي نتيجة زيادة -6
الكالدات كانخفاض معدؿ الكفيات نتيجة تحسف 

 المستكل المعيشي كالعممي(

      

       الزيادة غير الطبيعية لمسكاف )اليجرة(-7
يعيشكف في حجـ األسرة )جميع األفراد الذيف -8

 األسرة(
      

معدؿ النمك السكاني)مقدار معدؿ الزيادة -9
 لصافي اليجرة( باإلضافةالطبيعية 

      

 
المفاىيم المتعمقة بالخصائص  المجال الثامن:

 اإلجتماعية
انتماء  مناسب لمطمبة

المفيوم 
 لممجال

 صدق المفيوم

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

ل  ينتمي
 ينتمي

التي يفضميا  الدينية أكالديانة )العقيدة الركحية -1
 الشخص كما يتديف بو االنساف(

      

المستكل التعميمي )قدرة السكاف العممية عمى بناء -2
 مجتمعيـ(

      

المستكل الثقافي )القدرة عمى استغالؿ التجارب -3
 كالخبرات بشكؿ صحيح لتنمية المجتمع(

      

كالعالقة بيف الشخص كالدكلة التي  الجنسية)االنتماء-4
 نشأ فييا(

      

يعبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ مثؿ صكات أالمغة )-5
  (الفرنسية المغة العربية،

      

      )الكضع الشخصي لكؿ فرد فيما  اإلجتماعيةالحالة  -6
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 أرمؿ ،مطمؽ( متزكج، أعزب،-يتصؿ بالزكاج 
الساللة)مجمكعة مف البشر يشترككف فيما بينيـ  -7

كفي نفس الكقت  في صفاتيـ الجسمية األساسية،
 يختمفكف عف غيرىـ مف البشر في ىذه الصفات(

 

      

 
المفاىيم المتعمقة بالخصائص  المجال التاسع:

 ويشمل ما يمي: :القتصادية
انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة

 لممجال
 وضوح المفيوم

غير  مناسب
 مناسب

ل  ينتمي
 ينتمي

غير  واضح
 واضح

البطالة)كؿ شخص راغب في العمؿ كقادر  -1
 عميو كباحث عنو كلـ يجده(

      

األيدم العاممة )مجمكع السكاف الذيف ىـ في -2
سف العمؿ كالعامميف في مختمؼ القطاعات 

 الخاصة كالحككمية(

      

التركيب الميني لمسكاف )تصنيؼ السكاف عمى -3
 المينة( أكأساس الحرفة 

      

ىيكؿ النشاط االقتصادم)النشاط الذم يقـك -4
 عميو اقتصاد الدكلة(

      

الذيف  األشخاص)متكسط عدد اإلعالةمعدؿ -5
 نفسو( إلى باإلضافةالمشتغؿ الكاحد  يعيميـ

      

نفاؽ لألسر)مستكل اإللمستكل االقتصادم ا-6
 النقدم الشيرم لألسرة(
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 (3ممحق رقم )
 الصورة النيائية لمفاىيم التربية السكانية

 المفاىيم السكانية م
انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة

 لممجال
وضوح 
 المفيوم

غير  مناسب
ل  ينتمي مناسب

غير  واضح ينتمي
 واضح

 ويشمل ما يمي:: ديناميكية السكان :األولالمجال 
عدد المكاليد األحياء لكؿ ألؼ مف السكاف معدؿ المكاليد )  .1

 (خالؿ سنة
      

الكفيات )عدد الكفيات لكؿ ألؼ مف السكاف خالؿ معدؿ   .2
 سنة معينة(

      

معدؿ الخصكبة )متكسط عدد األطفاؿ الذيف يكلدكف لممرأة   .3
 (44-15في فترة خصكبتيا مف )

      

مكلكد  لإلحالؿ بإنجاب)أم تحقيؽ المرأة  اإلحالؿمعدؿ   .4
 أنثى يحؿ محميا(

      

الداخمية)عممية انتقاؿ األفراد كالجماعات مف منطقة اليجرة   .5
 أخرل داخؿ المجتمع نفسو( إلى

      

)ىي التي تحدث بيف دكلة كأخرل  الخارجية الدكلية اليجرة  .6
مسافات  إلىكتشيد تحركات السكاف عبر الحدكد السياسية 

 كبيرة(

      

جماعات مف  أكاضطرارية )ىي نقؿ أفراد –اليجرة القسرية   .7
بإجبار السمطات  أخرل،أماكف  إلىأماكف إقامتيـ األصمية 

إخالئيـ خشية كارثة  أكليـ عمى النزكح مف منطقة معينة 
 الحرب( أكالفيضاف  أككالزالزؿ 

      

 أكتشمؿ أنكاع اليجرة الداخمية اإلدارية )_ اليجرة الطكعية  .8
الجماعات  أكاليجرة الخارجية التي يقـك بيا األفراد 

 إلىمف مكاف  أكأخرل  إلىفي التنقؿ مف منطقة  تيـإرادب
 أخر(

      

المتكسط التقديرم لعدد السنكات االضافية الحياة )تكقع   .9
التي يتكقع أف يعيشيا االنساف كذلؾ بناء عمى معدالت 

 الخاصة بالعمر في سنة معينة(الكفاة 

      

 :يمي ما السكاني: ويشملوالتوزيع  الثاني: التركيبالمجال 
      الحضرية )اكتساب الناس كخاصة في الريؼ ألساليب   .1
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 المفاىيم السكانية م
انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة

 لممجال
وضوح 
 المفيوم

غير  مناسب
ل  ينتمي مناسب

غير  واضح ينتمي
 واضح

 المدف( إلىالحضر دكف االنتقاؿ 
)ذلؾ الجزء الذم يعيش في المدينة _ المدف سكاف الحضر  .2

 الخدمات( أكالتجارة  أككيشتغؿ غالبا بالصناعة 
      

)ىـ الذيف لـ يصنفكا عمى أنيـ مدنيكف  سكاف الريؼ  .3
كيتصؼ المجتمع الريفي بصغر حجمو كقمة عدد سكانو 

عتماده ككثافتيـ كانخفاض مستكاىـ المعيشي كالثقافي كا
 عمى الزراعة بصفة أساسية(

      

       المدف( إلى)انتقاؿ مكاف اإلقامة مف األرياؼ  التحضر  .4

لبادية )ذلؾ الجزء مف السكاف الذم يعيش في سكاف ا  .5
البادية)الصحراء( كيعتمد مباشرة عمى الرعي كالصيد 

 (أخر بحثان عف الماء كالعشب إلىكينتقمكف مف مكاف 

      

ناث  إلىتقسيـ السكاف التركيب النكعي لمسكاف )  .6 ذككر كا 
 (عند الميالد اإلناثكيحسب بعدد الذكر لكؿ مائة مف 

      

تقسيـ السكاف حسب فئات )التركيب العمرم لمسكاف   .7
(، متكسطك 14-0السف)األعمار المختمفة صغار 

 +( 64،كبار السف)(    64-15السف)

      

)ىك المجتمع الذم تسكده فئة الشباب  المجتمع الفتي  .8
 كصغار السف

      

)ىك المجتمع الذم تسكده فئة كبار السف  خة المجتمعشيخك   .9
 بالمقارنة مع فئة الشباب كصغار السف(

      

)شكؿ بياني يتناكؿ تكزيع السكاف حسب  اليـر السكاني  .10
 النكع كالعمر( 

      

)ىي التقديرات التي يقـك بيا  السكانية اإلسقاطات  .11
السكاف في  إعدادالمختصيف باإلحصاء السكاني لمعرفة 

 المستقبؿ(

      

)تحقيؽ االستقرار لمسكاف الذيف تتصؼ  التكطف السكاني  .12
نسبي مثؿ تكطيف  أكحياتيـ بالتنقؿ كالترحاؿ بشكؿ دائـ 

 البدك
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 المفاىيم السكانية م
انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة

 لممجال
وضوح 
 المفيوم

غير  مناسب
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بط بيا معظـ )ىي التجمعات التي يرت التجمعات السكانية  .13
 ة كالصناعة كالتجارة(يزراعالسكاف بأنشطة غير 

      

)ىك قياس حجـ سكاف منطقة مقسكمان  السكانيةالكثافة   .14
 (جغرافياعمى رقعتيا ال

      

 ما يمي: الديموغرافية: ويشملالمجال الثالث: الخصائص 
المختمفة كحجـ  التحكؿ الديمكغرافي)التغيرات السكانية  .1

السكاف كتركيبيـ النكعي كالعمرم كالكثافة السكانية 
 (كأنشطتيـ االقتصادية كغيرىا

      

       دراسة السكاف( أك)الكتابة عف الناس  ديمكغرافيا السكاف  .2
خصائص السكاف )معرفة الصفات كالعكامؿ المؤثرة في   .3

السكاف مف خصائص ديمكغرافية كعكامؿ اقتصادية 
 (اجتماعية كغيرىاك 

      

المكاليد كأعداد  إعداد)الفرؽ بيف  الزيادة الطبيعية لمسكاف  .4
 لمجتمع معيف( زمنية محددة الكفيات في فترة

      

 بطريقة عدد السكاف الزيادة غير الطبيعية لمسكاف )زيادة  .5
أم الفرؽ بيف عدد  غير طبيعية عف طريؽ اليجرة

 (المياجريف المغادريف كالقادميف

      

)نمك السكاف بشكؿ مستمر بسبب  الزيادة السكانية المطردة  .6
 كالبيئي(االستقرار السياسي كاالقتصادم 

      

كاني )الزيادة اليائمة في السكاف في مساحة االنفجار الس  .7
محددة بحيث تصبح المكارد الطبيعية المتاحة في تمؾ 

 (المساحة ال تفي باحتياجات السكاف

      

الطفرة السكانية )الزيادة المفاجئة في عدد السكاف بشكؿ   .8
 كاالقتصادم(كبير جدان نتيجة الستقرار الكضع السياسي 

      

)العممية الكمية لجمع البيانات الديمكغرافية  التعداد السكاني  .9
معينة  جغرافياكاالجتماعية كاالقتصادية داخؿ حدكد 

كاعدادىا كتنسيقيا كنشرىا كذلؾ عند لحظة زمنية محددة 
 كعمى فترات زمنية متساكية(

      

      )عممية تسجيؿ رسمي لألحداث الحيكية  السجالت الحيكية  .10



090 

 

 المفاىيم السكانية م
انتماء المفيوم  مناسب لمطمبة

 لممجال
وضوح 
 المفيوم

غير  مناسب
ل  ينتمي مناسب

غير  واضح ينتمي
 واضح

كتشتمؿ  كفاتو،نساف منذ كالدتو كحتى التي يتعرض ليا اإل
 الكفاة( الطالؽ، الزكاج، المكاليد،عمى 

إطار  يعيشكف فيعدد جميع األفراد الذم ) سرةحجـ األ  .11
 (ممتدة أككاحدة سكاء نككية  أسرة

      

عمى  كصافي اليجرة)قسمة الزيادة الطبيعية  النمك السكاني  .12
 (معينة متكسط عدد السكاف في سنة

      

 المجال الرابع: السكان والتنمية: ويشمل ما يمي:
التنمية البشرية )عممية اتاحة خيارات أكسع لمناس بزيادة   .1

فرصيـ مف حيث التعمـ كالرعاية الصحية ككذلؾ مف حيث 
السكاف غاية التنمية كأداتيا الدخؿ كالعمالة كبذلؾ يصبح 

 في آف كاحد(

      

التنمية الحضرية )مجمكعة العمميات الدينامية المتكاممة   .2
مف التي تحدث في المجتمع الحضرم مف خالؿ مجمكعة 

في إطار سياسة اجتماعية متكاممة تتمثؿ في تزكيد  الجيكد
الحضرييف قدران مف المشركعات االستثمارية كالتكنكلكجية 

 ( اإلجتماعيةكالخدمات 

      

كالمخطط في بناء  التغيير الجذرم االرتقائيالتنمية الريفية )  .3
 كمياـ األجيزة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية الريفية(

      

)حالة متكاممة مف الصحة الجسدية  الصحة اإلنجابية  .4
جميع األمكر المتعمقة بالجياز تماعية في كالعقمية كاالج

 كعممياتو( ككظائفو-التناسمي نجابي_اإل

      

معنكيان مثؿ الثركة السمكية  أكالثركة )الشيء الثميف ماديان   .5
 كالمعدنية(

      

المرافؽ كالخدمات لمسكاف )تمؾ الخدمات التي تقدميا   .6
الدكلة لممكاطنيف مف أجؿ تحقيؽ السعادة كالرفاىية 

 (لمكاطنييا

      

االكتفاء الذاتي الغذائي )قدرة المجتمع عمى تحقيؽ االعتماد   .7
الكامؿ عمى النفس كعمى المكارد كاالمكانيات الذاتية في 

 محميان(إنتاج كؿ احتياجاتو الغذائية 
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)احتراـ الكجكد الذاتي لمختمؼ  اإلجتماعيةالعدالة   .8
 (اإلجتماعيةالتككينات 

      

الحقيقة لمسمع  أك)القيمة االسمية  اإلجماليالناتج المحمي   .9
باستخداـ  كاحدة،كالخدمات النيائية كعادة ما تككف سنة 

 (إلقميـ أكالمكارد االقتصادية لبمد 

      

نتاجية )قدرة المؤسسة عمى انتاج منتجات معينة القدرة اإل  .10
 مكاناتيا(إفي حدكد 

      

نصيب الفرد )معدؿ الدخؿ الفردم كالحصة التي يحصؿ   .11
 عمييا الفرد مف الناتج الكطني(

      

 المفاىيم التالية: والمجتمع: ويشملواألسرة  الخامس: السكانالمجال 
عممية تشكيؿ السمكؾ االجتماعي لمفرد ) اإلجتماعيةالتنشئة   .1

 كائف اجتماعي( إلىكبأنيا عممية تحكيؿ الكائف البيكلكجي 
      

ىي األسرة التي تتككف مف األجداد كاآلباء الممتدة )األسرة   .2
 (لذيف يعيشكف جميعان في بيت كاحدكاألبناء ا

      

        المباشريف( األسرة النكاة )التي تتككف مف الزكجيف كأبنائيـ   .3
جماعة مف الناس عمى ىيئة كالعشائرم )المجتمع القبمي   .4

مناطؽ متجاكرة كتحس بشعكر  أككحدات تحتؿ منطقة 
 ىذه الكحدة تنشأ عف كجكد مصالح مشتركة( الكحدة،

      

 كيشمؿ المفاىيـ التالية: :البيئيوالنظام  السادس: السكانالمجال 
الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف كجميع  أكالمحيط البيئة )  .1

 الكائنات الحية( 
      

نمط مف التربية ينظـ عالقة اإلنساف ببيئتو البيئية )التربية   .2
التالميذ  إكسابالطبيعية كاالجتماعية كالنفسية مستيدفان 

  تعميمية( خبرة 

      

)عبارة عف أية كحدة تنظيمية في مكاف ما، النظاـ البيئي   .3
عمى المككنات الحية كالمككنات غير الحية حيث  تشتمؿ

تبادؿ  إلىتككف بصكرة متفاعمة فيما بينيا مما يؤدم 
العناصر كالمركبات بيف األجزاء الحية كغير الحية في 

 النظاـ البيئي(
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كمية أم  أكحدكث تغير في نكع البيئي )اختالؿ التكازف   .4
عنصر مف عناصر النظاـ البيئي كالتمكث كتدمير الغابات 

 كالغطاء النباتي(

      

كيفي في مككنات البيئة  أككؿ تغير كمي البيئي )التمكث   .5
كال تقدر األنظمة البيئية عمى استيعابو  الحية،الحية كغير 

 دكف أف يختؿ تكازنيا(

      

دخكؿ عناصر في  إلىالبيئية )العممية التي تشير الدكرة   .6
مثؿ أشعة الشمس كالغازات كاألمطار البيئي النظاـ 

كالحيكانات كالنباتات كعناصر تخرج مف ىذه المدخالت 
مثؿ الحرارة كاليكاء كالمياه بعد أف تستفيد منيا الكائنات 

 الغالفيف الجكم كالمائي مرة أخرل( إلىالحية لتعكد 

      

حيث تتبخر  ،اإلشعاع الشمسيالدكرة المائية )تبدأ بفعؿ   .7
 لتتكاثؼكميات مف مياه البحار كالمحيطات كالمستنقعات 

 تمؾ األبخرة كتيطؿ عمى سطح األرض(

      

المكارد المتجددة )ذلؾ المخزكف مف المكارد الطبيعية القابؿ   .8
كأشعة الشمس كالمياه كطاقة الرياح  لمتجدد في فترة قصيرة

 (كغيرىا

      

)ذلؾ المخزكف مف المكارد الطبيعية  المتجددة المكارد غير  .9
غير القابؿ لمتجدد في فترة زمنية قصيرة كالفحـ كالنفط 

 كالغاز كغيرىا(

      

الجزئي الذم يحدث في عنصر  أكالتصحر)التدىكر الكمي   .10
 إلىأكثر مف عناصر األنظمة البيئية األرضية مؤديان  أك

 إلىتراجع خصائصيا النكعية كتدني قدرتيا االنتاجية 
الدرجة التي تصبح فييا ىذه النظـ البيئية عاجزة عف إعالة 

 ما يعيش فييا مف كائنات حية(

      

 المجال السابع: المفاىيم المتعمقة بالخصائص القتصادية
األيدم العاممة )مجمكع السكاف الذيف ىـ في سف العمؿ   .1

 في مختمؼ القطاعات الخاصة كالحككمية(كالعامميف 
      

      كؿ شخص راغب يعرؼ العاطؿ عف العمؿ بأنو ) البطالة  .2
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 في العمؿ كقادر عميو كباحث عنو كلـ يجده(
)تصنيؼ السكاف عمى أساس التركيب الميني لمسكاف   .3

 (التي يمارسكنيا المينةك  الحرفة 
      

اقتصادية مف االقتصادم )عدد كؿ مجمكعة النشاط   .4
مجمكعات السكاف كنسبتيا مكزعة عمى فئات العمؿ 

 (المختمفة

      

مستكل االنفاؽ النقدم لألسر )المستكل االقتصادم   .5
 الشيرم لألسرة(

      

يـ المشتغؿ )متكسط عدد األفراد الذيف يعيم اإلعالةمعدؿ   .6
 نفسو( إلى باإلضافةالكاحد 

      

 اإلجتماعيةالمجال الثامن: المفاىيم المتعمقة بالخصائص 
الركحية التي يعتنقيا الشخص  أكالدينية  الديانة )العقيدة  .1

 (كيؤمف بيا كينتمي إلييا
      

كالعالقة بيف الشخص كالدكلة التي نشأ  االنتماءالجنسية )  .2
 فييا(

      

       قـك عف أغراضيـ(المغة )أصكات يعبر بيا كؿ   .3
مجمكعة مف البشر يشترككف فيما بينيـ في الساللة )  .4

نفس الكقت يختمفكف عف  األساسية، كفيصفاتيـ الجسمية 
 غيرىـ مف البشر في ىذه الصفات(

      

 )الكضع الشخصي لكؿ فرد فيما يتعمؽ اإلجتماعيةالحالة   .5
 (مطمؽ متزكج،أعزب، -بالزكاج
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 (4ممحق رقم )
 أداة تحميل المحتوى لممرحمة األساسية العميا

 الصف الخامس األساسي
  الفصل الدراسي الثاني األولالدراسي  الفصل المفاىيم السكانية

الوحدة  الوحدة الثانية الوحدة األولى المجموع
 الثالثة

الوحدة 
 الرابعة

 الوحدة السادسة الوحدة الخامسة

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د
 :ديناميكية السكان:ويشمل ما يمي:األولالمجال 

                      معدؿ المكاليد .1
                      معدؿ الكفيات .2
                      معدؿ الخصكبة .3
                      اإلحالؿمعدؿ  .4
                      اليجرة الداخمية .5
                      اليجرة الخارجية .6
                      اليجرة القسرية .7
                      اليجرة الطكعية .8
 أمد الحياة-تكقع الحياة .9
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  الفصل الدراسي الثاني األولالدراسي  الفصل المفاىيم السكانية
الوحدة  الوحدة الثانية الوحدة األولى المجموع

 الثالثة
الوحدة 
 الرابعة

 الوحدة السادسة الوحدة الخامسة

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د
 المجال الثاني:التركيب والتوزيع السكاني:ويشمل ما يمي:

  الحضرية  .1
 

                     

                      سكاف الحضر .2
                      سكاف الريؼ .3
                      التحضر .4
                      سكاف البادية .5
التركيب النكعي  .6

 لمسكاف
                     

التركيب العمرم  .7
 لمسكاف

                     

                      المجتمع الفتي .8
                      شيخكخة المجتمع .9

                      اليـر السكاني .10
                      السكانية اإلسقاطات .11
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  الفصل الدراسي الثاني األولالدراسي  الفصل المفاىيم السكانية
الوحدة  الوحدة الثانية الوحدة األولى المجموع

 الثالثة
الوحدة 
 الرابعة

 الوحدة السادسة الوحدة الخامسة

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د
التكزيع الجغرافي  .12

 لمسكاف
                     

                      التجمعات السكانية .13
                      الكثافة السكانية .14

 المجال الثالث: الخصائص الديموغرافية: ويشمل ما يمي:
                      التحكؿ الديمكغرافي .1
                      ديمكغرافيا السكاف .2
                      خصائص السكاف .3
                      الزيادة الطبيعية لمسكاف .4
الزيادة غير الطبيعية  .5

 لمسكاف
                     

الزيادة السكانية  .6
 المطردة

                     

                      االنفجار السكاني .7
                      الطفرة السكانية .8



 

511 

 

  الفصل الدراسي الثاني األولالدراسي  الفصل المفاىيم السكانية
الوحدة  الوحدة الثانية الوحدة األولى المجموع

 الثالثة
الوحدة 
 الرابعة

 الوحدة السادسة الوحدة الخامسة

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د
                      التعداد السكاني .9
                      السجالت الحيكية .10
                      حجـ األسرة .11
                      النمك السكاني .12

 المجال الرابع: السكان والتنمية: ويشمل ما يمي:
                      التنمية البشرية .1
                      التنمية الحضرية .2
                      التنمية الريفية .3
                      اإلنجابيةالصحة  .4
 1               1      الثركة .5
المرافؽ كالخدمات  .6

 لمسكاف
                     

                      االكتفاء الذاتي الغذائي .7
                      اإلجتماعيةالعدالة  .8
الناتج المحمي  .9

 اإلجمالي
                     



 

510 

 

  الفصل الدراسي الثاني األولالدراسي  الفصل المفاىيم السكانية
الوحدة  الوحدة الثانية الوحدة األولى المجموع

 الثالثة
الوحدة 
 الرابعة

 الوحدة السادسة الوحدة الخامسة

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د
                      القدرة االنتاجية .10
                      نصيب الفرد .11

 المجال الخامس: السكان واألسرة والمجتمع:ويشمل ما يمي:
                      اإلجتماعيةالتنشئة  .1
                      األسرة الممتدة .2
                      األسرة النكاة .3
المجتمع القبمي  .4

 كالعشائرم
                     

 المجال السادس:السكان والنظام البيئي:ويشمل ما يمي:
 1       1              البيئة .1
                      التربية البيئية .2
                      النظاـ البيئي .3
                      اختالؿ التكازف البيئي .4
 2         2            التمكث .5
                      الدكرة البيئية .6
                      الدكرة المائية .7



 

515 

 

  الفصل الدراسي الثاني األولالدراسي  الفصل المفاىيم السكانية
الوحدة  الوحدة الثانية الوحدة األولى المجموع

 الثالثة
الوحدة 
 الرابعة

 الوحدة السادسة الوحدة الخامسة

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د
                      المكارد المتجددة .8
 2              2       المكارد غير المتجددة .9
 التصحر .10

 
                     

 المجال السابع: المفاىيم المتعمقة بالخصائص القتصادية:ويشمل ما يمي:
  

                      معدؿ البطالة .1
                      األيدم العاممة .2
                      التركيب الميني لمسكاف .3
                      النشاط االقتصادم .4
المستكل االقتصادم  .5

 لألسر
                     

                      اإلعالةمعدؿ  .6
 :ويشمل ما يمي:اإلجتماعيةالمجال الثامن: المفاىيم المتعمقة بالخصائص 

                      الديانة  .1
                      الجنسية .2
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  الفصل الدراسي الثاني األولالدراسي  الفصل المفاىيم السكانية
الوحدة  الوحدة الثانية الوحدة األولى المجموع

 الثالثة
الوحدة 
 الرابعة

 الوحدة السادسة الوحدة الخامسة

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د
                      المغة .3
                      الساللة .4
                      اإلجتماعيةالحالة  .5
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 الصف السادس األساسي
 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية

 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى
 6د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 2د 1د

 : ديناميكية السكاف: كيشمؿ ما يمي:األكؿالمجاؿ 
 5            2  1  2     معدؿ المكاليد .1
 3                3     معدؿ الكفيات .2
                      معدؿ الخصكبة .3
                      اإلحالؿمعدؿ  .4
 3          1 1     1     اليجرة الداخمية .5
 4            1    2 1    اليجرة الخارجية .6
 3                3     اليجرة القسرية .7
 3                3     اليجرة الطكعية .8
أمد -تكقع الحياة .9

 الحياة
                     

 المجال الثاني: التركيب والتوزيع السكاني:ويشمل ما يمي:
                      الحضرية  .1
 5          4 1          سكاف الحضر .2
 6          2 4          سكاف الريؼ .3
 2           2          التحضر .4
                      سكاف البادية .5
التركيب النكعي  .6

 لمسكاف
        4            4 

 3            3        التركيب العمرم  .7



 

515 

 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى

 6د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 2د 1د
 لمسكاف

                      المجتمع الفتي .8
شيخكخة  .9

 المجتمع
                     

10
. 

                      اليـر السكاني

11
. 

 اإلسقاطات
 السكانية

                     

12
. 

التكزيع الجغرافي 
 لمسكاف

      1              1 

13
. 

التجمعات 
 السكانية

                     

14
. 

 15             14      1  الكثافة السكانية

 المجال الثالث: الخصائص الديموغرافية: ويشمل ما يمي:
التحكؿ  .1

 الديمكغرافي
                     

ديمكغرافيا  .2
 السكاف

                     

خصائص  .3
 السكاف
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 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى

 6د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 2د 1د
الطبيعية الزيادة  .4

 لمسكاف
    1                1 

الزيادة غير  .5
 الطبيعية لمسكاف

    1                1 

الزيادة السكانية  .6
 المطردة

                     

االنفجار  .7
 السكاني

    2               2 4 

                      الطفرة السكانية .8
                      التعداد السكاني .9
10
. 

السجالت 
 الحيكية

                     

11
. 

                      حجـ األسرة

12
. 

 9              1  7   1  النمك السكاني

 المجال الرابع:السكان والتنمية: ويشمل ما يمي:
 1 1                    التنمية البشرية .1
                      التنمية الحضرية .2
                      التنمية الريفية .3
                     الصحة  .4



 

517 

 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى

 6د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 2د 1د
 اإلنجابية

 2  1  1                 الثركة .5
المرافؽ  .6

كالخدمات 
 لمسكاف

                     

االكتفاء الذاتي  .7
 الغذائي

                     

العدالة  .8
 االجتماعية

                     

الناتج المحمي  .9
 اإلجمالي

                     

10
. 

                      القدرة االنتاجية

11
. 

                      نصيب الفرد

 المجال الخامس: السكان واألسرة والمجتمع:ويشمل ما يمي:
التنشئة  .1

 االجتماعية
                     

                      الممتدةاألسرة  .2
                      األسرة النكاة .3
                     المجتمع القبمي  .4



 

518 

 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى

 6د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 2د 1د
 كالعشائرم

 المجال السادس:السكان والنظام البيئي:ويشمل ما يمي:
 15 1   3 6 4              1 البيئة .1
                      التربية البيئية .2
 2      2               النظاـ البيئي .3
اختالؿ التكازف  .4

 البيئي
              2      2 

 11   1 7 1     1      1     التمكث .5
                      الدكرة البيئية .6
                      الدكرة المائية .7
 1 1                    المكاردالمتجددة .8
المكارد غير  .9

 المتجددة
      1          1   1 3 

10
. 

 9   8  1                التصحر

 المجال السابع:المفاىيم المتعمقة بالخصائص القتصادية:ويشمل ما يمي:
 
                      معدؿ البطالة .1
                      األيدم العاممة .2
التركيب الميني  .3

 لمسكاف
        1            1 



 

519 

 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى

 6د 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 2د 1د
النشاط  .4

 االقتصادم
                     

المستكل  .5
االقتصادم 

 لألسر

                     

                      اإلعالةمعدؿ  .6
 :ويشمل ما يمي:اإلجتماعيةالمجال الثامن: المفاىيم المتعمقة بالخصائص 

 1                  1   الديانة  .1
                      الجنسية .2
                      المغة .3
 12                 4 8   الساللة .4
الحالة  .5

 االجتماعية
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 الصف السابع األساسي
 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية

 23د 22د 21د 20د 19د 18د 17د 16د 15د 14د 13د 12د 11د 10د 9د 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د
 :ديناميكية السكان: ويشمل ما يمي:األولالمجال 

 3            3            معدؿ المكاليد .1

 3            3            معدؿ الكفيات .2

 2            2            معدؿ الخصكبة .3

                         اإلحالؿمعدؿ  .4

 2            2            اليجرة الداخمية .5

 2            2            اليجرة الخارجية .6

 1            1            اليجرة القسرية .7

                         اليجرة الطكعية .8



 

500 

 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 23د 22د 21د 20د 19د 18د 17د 16د 15د 14د 13د 12د 11د 10د 9د 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د

                         تكقع الحياة .9
  المجال الثاني:التركيب والتوزيع السكاني:ويشمل ما يمي:.
                         الحضرية  .1
                         سكاف الحضر .2

 2          1  1            سكاف الريؼ .3

                         التحضر .4
                         سكاف البادية .5
التركيب النكعي  .6

 4           4             لمسكاف

التركيب العمرم  .7
 4           4             لمسكاف

                         المجتمع الفتي .8



 

505 

 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 23د 22د 21د 20د 19د 18د 17د 16د 15د 14د 13د 12د 11د 10د 9د 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د

                         شيخكخة المجتمع .9
                         اليـر السكاني .10
 اإلسقاطات .11

                         السكانية
                         التكطف السكاني .12
                         التجمعات السكانية .13
 3          3              الكثافة السكانية .14

 المجال الثالث:الخصائص الديموغرافية:ويشمل ما يمي:.
                         التحكؿ الديمكغرافي .1
                         ديمكغرافيا السكاف .2
                         خصائص السكاف .3



 

503 

 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 23د 22د 21د 20د 19د 18د 17د 16د 15د 14د 13د 12د 11د 10د 9د 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د

الزيادة الطبيعية  .4
 1            1            لمسكاف

الزيادة غير  .5
 1            1            الطبيعية لمسكاف

الزيادة السكانية  .6
                         المطردة

                         االنفجار السكاني .7
                         الطفرة السكانية .8
                         التعداد السكاني .9

                         السجالت الحيكية .10
                         حجـ األسرة .11
 النمك السكاني .12

 
 
 

           12            12 



 

504 

 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 23د 22د 21د 20د 19د 18د 17د 16د 15د 14د 13د 12د 11د 10د 9د 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د

 المجال الرابع:السكان والتنمية:ويشمل ما يمي:.
                         التنمية البشرية .1
                         التنمية الحضرية .2
                         التنمية الريفية .3
                         اإلنجابيةالصحة  .4
 5      1 3              1   الثركة .5

المرافؽ كالخدمات  .6
 1   1                     لمسكاف

االكتفاء الذاتي  .7
                         الغذائي

                         اإلجتماعيةالعدالة  .8
الناتج المحمي  .9

                         اإلجمالي



 

505 

 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 23د 22د 21د 20د 19د 18د 17د 16د 15د 14د 13د 12د 11د 10د 9د 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د

                         القدرة االنتاجية .10
 1   1                     نصيب الفرد .11
 المجال الخامس:السكان واألسرة والمجتمع:ويشمل ما يمي:.
                         اإلجتماعيةالتنشئة  .1
                         األسرة الممتدة .2
                         األسرة النكاة .3
المجتمع القبمي  .4

 كالعشائرم
                        

 المجال السادس:السكان والنظام البيئي: ويشمل ما يمي:
                         البيئة .1
                         التربية البيئية .2
                         النظاـ البيئي .3



 

506 

 

 
اختالؿ التكازف  .4

                         البيئي
 2     1        1           التمكث .5

                         الدكرة البيئية .6

                         الدكرة المائية .7

 1     1                   المكارد المتجددة .8

المكارد غير  .9
 3     1 2                  المتجددة

                    1     التصحر .10
 المجال السابع:المفاىيم المتعمقة بالخصائص القتصادية:ويشمل ما يمي:

                         األيدم العاممة .1
                         البطالة .2
التركيب الميني  .3

                         لمسكاف



 

507 

 

ىيكؿ النشاط  .4
                         االقتصادم

المستكل  .5
 االقتصادم لألسر

                        
                         اإلعالةمعدؿ  .6

 :ويشمل ما يمي:اإلجتماعيةالمجال الثامن:المفاىيم المتعمقة بالخصائص 
                         الديانة .1
                         الجنسية .2
                         المغة .3

 1      1                  السالسة .4

                         اإلجتماعيةالحالة  .5
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 الصف الثامن األساسي
  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية

 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجمكع
 

 الكحدة السابعة السادسةالكحدة 

 2د 1د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د
 :ديناميكية السكان: ويشمل ما يمي:األولالمجال 

 1  1              معدؿ المكاليد .1
                 معدؿ الكفيات .2
                 معدؿ الخصكبة .3
                 اإلحالؿمعدؿ  .4
                 اليجرة الداخمية .5
                 اليجرة الخارجية .6
                 اليجرة القسرية .7
                 اليجرة الطكعية .8
أمد -تكقع الحياة .9

 الحياة
                

 المجال الثاني:التركيب والتوزيع السكاني: ويشمل ما يمي:
                 الحضرية .1
 1               1 سكاف الحضر .2
 3            2   1 سكاف الريؼ .3
 1               1 التحضر .4



 

509 

 

  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجمكع

 
 الكحدة السابعة السادسةالكحدة 

 2د 1د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د
 3        3        سكاف البادية .5
التركيب النكعي  .6

 لمسكاف
                

التركيب العمرم  .7
 لمسكاف

                

 1  1              المجتمع الفتي .8
                 شيخكخة المجتمع .9
                 اليـر السكاني 10.

 اإلسقاطات .11
 السكانية

                

التكزيع الجغرافي  .12
 لمسكاف

                

                 التجمعات السكانية .13
 3 1       1   1     الكثافة السكانية .14

 المجال الثالث:الخصائص الديموغرافية: ويشمل ما يمي:
 
التحكؿ  .1

 الديمكغرافي
                

                 ديمكغرافيا السكاف .2
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجمكع

 
 الكحدة السابعة السادسةالكحدة 

 2د 1د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د
                 خصائص السكاف .3
الزيادة الطبيعية  .4

 لمسكاف
                

الزيادة غير  .5
 الطبيعية لمسكاف

                

الزيادة السكانية  .6
 المطردة

                

 1  1              االنفجار السكاني .7
 

                 الطفرة السكانية .8
                 التعداد السكاني .9

السجالت  .10
 الحيكية

                

                 حجـ األسرة .11
                 النمك السكاني .12

 المجال الرابع: السكان والتنمية:ويشمل ما يمي:
                 التنمية البشرية .1
                 التنمية الحضرية .2



 

550 

 

  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجمكع

 
 الكحدة السابعة السادسةالكحدة 

 2د 1د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د
                 التنمية الريفية .3
                 اإلنجابيةالصحة  .4
 7 1 2 2     1    1    الثركة .5
المرافؽ كالخدمات  .6

 لمسكاف
                

االكتفاء الذاتي  .7
 الغذائي

                

                 اإلجتماعيةالعدالة  .8
الناتج المحمي  .9

 اإلجمالي
                

                 القدرة االنتاجية .10
 نصيب الفرد .11

 
                

 :المجال الخامس:السكان واألسرة والمجتمع:ويشمل ما يمي
                 اإلجتماعيةالتنشئة  .1
                 األسرة الممتدة .2
                 األسرة النكاة . 3
المجتمع القبمي  .4

 كالعشائرم
    1   2        3 
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجمكع

 
 الكحدة السابعة السادسةالكحدة 

 2د 1د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د
 المجال السادس:السكان والنظام البيئي:ويشمل ما يمي:

 79   5 6 1 7 5 8 5 5 7 5 7 7 11 البيئة .1
                 التربية البيئية .2
                 النظاـ  البيئي .3
                 اختالؿ التكازف البيئي .4
5.
. 

 2               2 التمكث

                 الدكرة البيئية .6
                 الدكرة المائية .7
                 المكارد المتجددة .8
 7 1 1 1  1   3        المكارد غير المتجددة .9
10
. 

 التصحر
 
 

3               3 

 المجال السابع:المفاىيم المتعمقة بالخصائص االقتصادية:ويشمل ما يمي:
                 البطالة .1
                 األيدم العاممة .2
التركيب الميني  .3

 لمسكاف
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
 الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجمكع

 
 الكحدة السابعة السادسةالكحدة 

 2د 1د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د 2د 1د
 6 1  1  1 1   1 1      النشاط االقتصادم .4
                 المستكل االقتصادم .5
                 اإلعالةمعدؿ  .6

 :ويشمل ما يمي:اإلجتماعيةالمجال الثامن:المفاىيم المتعمقة بالخصائص 
                 الديانة .1
                 الجنسية .2
 2 1  1             المغة .3
                 السالسة .4
                 اإلجتماعيةالحالة  .5

  المجمكع
  المجموع الكمي
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 الصف التاسع األساسي
  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية

الكحدة  المجموع
 األكلى

 الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د
 : دينامكية السكان: ويشمل ما يمي:.األولالمجال 

 2            2         معدؿ المكاليد .1
 2            2         معدؿ الكفيات .2
                      معدؿ الخصكبة .3
                      اإلحالؿمعدؿ  .4
 3          1  2         اليجرة الداخمية .5
 5         1   4         اليجرة الخارجية .6
 1            1         اليجرة القسرية .7
 1            1         اليجرة الطكعية 
تكقع الحياة_أمد  .8

 الحياة
                     

 المجال الثاني:التركيب والتوزيع السكاني:ويشمل ما يمي:
 الحضرية 1

 
 

          1          1 

 3          2  1         سكاف الحضر .2
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  المجموع

 األكلى
 الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د
 5          4  1         سكاف الريؼ .3
 2          2           التحضر .4
 4          3       1    سكاف البادية .5
التركيب النكعي  .6

 لمسكاف
           3 1        4 

التركيب العمرم  .7
 لمسكاف

           3 1        4 

 1         1            المجتمع الفتي .8
شيخكخة  .9

 المجتمع
           1         1 

                      اليـر السكاني .10
 اإلسقاطات .11

 السكانية
                     

التكزيع الجغرافي  .12
 لمسكاف

         1           1 

التجمعات  .13
 السكانية

                     

 11           7     4     الكثافة السكانية .14
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  المجموع

 األكلى
 الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د
 المجال االثالث:الخصائص الديموغرافية:ويشمل ما يمي:

التحكؿ  1
 الديمكغرافي

                     

ديمكغرافيا  .2
 السكاف

                     

خصائص  .3
 السكاف

                     

الزيادة الطبيعية  .4
 لمسكاف

        2            2 

الزيادة غير  .5
 الطبيعية لمسكاف

        2            2 

الزيادة السكانية  .6
 المطردة

                     

االنفجار  .7
 السكاني

                     

                      الطفرة السكانية .8
                      التعداد السكاني .9
                     السجالت  .10
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  المجموع

 األكلى
 الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د
 الحيكية

                      حجـ األسرة .11
 5            5         النمك السكاني .12

 المجال الرابع:السكان والتنمية: ويشمل ما يمي:
                      التنمية البشرية .1
                      التنمية الحضرية .2
                      التنمية الريفية .3
                      اإلنجابيةالصحة  .4
 16    8  5    1         1 1 الثركة .5
المرافؽ  .6

كالخدمات 
 لمسكاف

            1        1 

االكتفاء الذاتي  .7
 الغذائي

                     

العدالة  .8
 اإلجتماعية

                     

الناتج المحمي  .9
 اإلجمالي
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  المجموع

 األكلى
 الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د
                      القدرة االنتاجية 10
 1   1                  نصيب الفرد .11

 المجال الخامس:السكان واألسرة والمجتمع:ويشمل ما يمي:
التنشئة  1

 اإلجتماعية
                     

                      األسرة الممتدة .2
                      األسرة النكأة .3
المجتمع القبمي  .4

 كالعشائرم
                     

 المجال السادس:السكان والنظام البيئي:ويشمل ما يمي:
                      البيئة .1
                      التربية البيئية .2
                      النظاـ البيئي  .3
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  المجموع

 األكلى
 الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د

اختالل  .4
التوازن 

 البيئي

                     

 3    2      1           التمكث .5
                      الدكرة البيئية .6
                      الدكرة المائية .7
 1        1             المكارد المتجددة .8
المكارد غير  .9

 المتجددة
  1          9 7 1   3 2  23 

 1     1                التصحر .10
 المجال السابع:المفاىيم المتعمقة بالخصائص القتصادية:ويشمل ما يمي:

                      البطالة 1
 6   1  4   1             األيدم العاممة .2
التركيب الميني  .3

 لمسكاف
                     

النشاط  .4
 االقتصادم

               1  1  1 3 
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  المجموع

 األكلى
 الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية

 5د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 3د 2د 1د 2د 1د
المستكم  .5

 االقتصادم
                     

                      اإلعالةمعدؿ  .6
 : ويشمل ما يمي:اإلجتماعيةالمجال الثامن:المفاىيم المتعمقة بالخصائص 

                      الديانة .1
                      الجنسية .2
 1                    1 المغة .3
 1    1                 الساللة .4
الحالة  .5

 اإلجتماعية
                     

  المجمكع
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 الصف العاشر األساسي
  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية

الكحدة  الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجموع
 السابعة

 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د
 :ديناميكية السكان:ويشمل ما يمي:األولالمجال 

 5 1   1   1     1    1          معدؿ المكاليد .1
 2    1            1          معدؿ الكفيات .2
                           معدؿ الخصكبة  .3
                           اإلحالؿمعدؿ  .4
                           اليجرة الداخمية .5
 3 1   1    1                  اليجرة الخارجية .6
                           اليجرة القسرية .7
                           اليجرة الطكعية .8
أمد -تكقع الحياة .9

 الحياة
             1    1        2 

 ويشمل ما يمي::المجال الثاني: التركيب والتوزيع السكاني
 الحضرية .1

 
                          

                           سكاف الحضر .2
                          -سكاف الريؼ .3
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجموع

 السابعة
 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د

 القرية
                           التحضر .4
                           سكاف البادية .5
التركيب النكعي  .6

 لمسكاف
                          

التركيب العمرم  .7
 لمسكاف 

      1                   1 

 1                   1       المجتمع الفتي .8
 1            1              شيخكخة المجتمع .9

                           اليـر السكاني .10
التكزيع الجغرافي  .11

 لمسكاف
     1    1    1    1    1 1   6 

 اإلسقاطات .12
 السكانية

                          

                           التجمعات السكانية .13
 7       4   1      1   1       الكثافة السكانية .14

 ويشمل ما يمي::المجال الثالث: الخصائص الديموغرافية
                          التحكؿ  .1
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجموع

 السابعة
 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د

 الديمكغرافي 
                           ديمكغرافيا السكاف .2
                           خصائص السكاف .3
الزيادة الطبيعية  .4

 لمسكاف
                        1 1 

الزيادة غير  .5
 الطبيعية لمسكاف

                          

الزيادة السكانية  .6
 المطردة

                          

 3    1            1    1      االنفجار السكاني .7
                           الطفرة السكانية .8
                           التعداد السكاني .9

                           السجالت الحيكية .10
                           حجـ األسرة .11
 7 1       1    1    2   1 1      النمك السكاني .12

 المجال الرابع:السكان والتنمية:ويشمل ما يمي:
                           التنمية البشرية  .1
                           التنمية الحضرية .2
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجموع

 السابعة
 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د

                           التنمية الريفية .3
                           اإلنجابيةالصحة  .4
 12 1      1    2 1    3    1    3  الثركة .5
المرافؽ كالخدمات  .6

 لمسكاف
      1                   1 

..       االكتفاء الذاتي .7
.. 

                   

                           اإلجتماعيةالعدالة  .8
الناتج المحمي  .9

 اإلجمالي
             1            1 

                           القدرة االنتاجية .10
 1       1                   نصيب الفرد .11

 المجال الخامس: السكان واألسرة والمجتمع: ويشمل ما يمي:
                           اإلجتماعيةالتنشئة  .1
                           األسرة الممتدة .2
                           األسرة النكاة .3
المجتمع القبمي  .4

 كالعشائرم
       1  1                2 
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجموع

 السابعة
 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د

 المجال السادس:السكان والنظام البيئي:ويشمل ما يمي:
 1            1              البيئة .1
                           التربية البيئية .2
                           النظاـ البيئي .3
اختالؿ التكازف  .4

 البيئي
                          

 
 2            2              التمكث .5
                           الدكرة البيئية .6
                           الدكرة المائية .7
                           المكارد المتجددة 8
المكارد غير  9

 المتجددة
 1    1 1       2 1   2 2   1 1  1 13 

 3            1    2          التصحر 10
 ويشمل ما يمي::المجال السابع: المفاىيم المتعمقة بالخصائص القتصادية

                           البطالة  .1
 7 1  1        1 2       1 1      األيدم العاممة .2
التركيب الميني  .3

 لمسكاف
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  الفصل الدراسي الثاني األولالفصل الدراسي  المفاىيم السكانية
الكحدة  الكحدة السادسة الكحدة الخامسة الكحدة الرابعة الكحدة الثالثة الكحدة الثانية الكحدة األكلى المجموع

 السابعة
 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 3د 2د 1د

 9       1 2   1 1   1 1    2      النشاط االقتصادم .4
المستكل  .5

 االقتصادم
          1               1 

                           اإلعالةمعدؿ  .6
 :ويشمل ما يمي:اإلجتماعيةالمجال الثامن:المفاىيم المتعمقة بالخصائص 

 8 1  1     1   1 1   1 1    1      الديانة .1
                           الجنسية .2
 10 1  1     1   1 1   1 1    1   1  1 المغة .3
                           الساللة .4
                           اإلجتماعيةالحالة  .5

  المجمكع:
  المجمكع الكمي:
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 (5)رقم  ممحق
 الصورة األولية لالختبار التحصيمي

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

               غزة–اإلسالمية الجامعة 
 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية
 قسـ المناىج كطرؽ التدريس

    ...........................األستاذ/ة
 تحية طيبة كبعد: 

 الموضوع )تحكيم اختبار(
 -يرجى العمـ بأف الباحثة تقـك بدراسة ماجستير بعنكاف: 

تضمنيا بكتب الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا ومدى اكتساب " مفاىيم التربية السكانية الواجب 
 طمبة الصف التاسع ليا"

الرجاء مف سيادتكـ القبكؿ بتحكيـ أداة االختبار لمعرفة مدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع لمفاىيـ 
 التربية السكانية:

 مع مراعاة ما يمي:
 إضافة عبارات ترل أنيا مناسبة كضركرية. -1
 ل أنيا غير مناسبة كغير ضركرية.حذؼ عبارات تر  -2
 تعديؿ أم عبارات تحتاج لذلؾ. -3

 
 بيانات شخصية لممحكـ/

 اسـ المحكـ....................................
 ................................الدرجة العممية:
 .....................................مكاف العمؿ:

 ..............................التخصص العممي: 
  مع تحيات                                                                    
 ميا وليد القططي: الباحثة

https://www.google.ps/imgres?imgurl=http://site.iugaza.edu.ps/kharmana/wp-content/uploads/file/Khaled Armana/iug640x480.jpg&imgrefurl=http://site.iugaza.edu.ps/Kharmana/&h=480&w=480&tbnid=m0dffVTqhtEXAM:&docid=t2IG91YivdpbbM&hl=ar&ei=4KfZVtfOK4Gpa6TGlaAF&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXvvLOqqfLAhWB1BoKHSRjBVQQMwg0KAEwAQ
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الختبار التحصيمي لقياس مدى اكتساب الطمبة لمفاىيم التربية السكانية في مادة الجغرافيا 
 لمصف التاسع األساسي

 
 عزيزم الطالب/ة:

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
 
 قرأ التعميمات التالية قبؿ أف تبدأ باإلجابة:إ

ييدؼ ىذا االختبار لقياس مدل اكتسابؾ المعرفي لمفاىيـ التربية السكانية في مادة  -
 الجغرافيا لمصؼ التاسع األساسي كفؽ قائمة تـ تحديدىا سابقان.

نما يأتي  تؤكد الباحثة عمى أف ىذا االختبار ليس لو أم - عالقة بدرجاتؾ في المدرسة، كا 
 ألجؿ البحث العممي فقط.

 ( دقيقة.45زمف االختبار حصة دراسية كاحدة) -
 األسئمة مف نكع )االختيار مف متعدد(. -
 ( فقرة.50يتككف االختبار مف ) -
قرأ السؤاؿ بعناية قبؿ اإلجابة عنو كالسؤاؿ الذم ال تعرؼ إجابتو اترؾ اإلجابة عميو فيما إ -

 .بعد
 يرجى كضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفؽ مع االختبار. -

 
 مع تمنياتي لمجميع بالتوفيق والنجاح

 
 

 الباحثة: ميا وليد القططي
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 درجة( 50ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: )

 :كل ما ذكر أسباب ارتفاع معدل المواليد في الوطن العربي صحيح ماعدا -1
 كالعادات كالتقاليد.الديف اإلسالمي  -أ 
 الزكاج المبكر. -ب 
 زيادة االىتماـ بتنظيـ األسرة. -ج 
 تحسف الرعاية الصحية. -د 

 ي عَرف معدل الوفيات أنو عدد الوفيات لكل: -2
 مائة مف السكاف خالؿ سنة. - أ
 ألؼ مف السكاف خالؿ سنة. - ب
 مائة مف السكاف خالؿ شير.-ج
 ألؼ مف السكاف خالؿ شير.-د

 مسافات كبيرة باليجرة: إلىتسمى اليجرة التي تشيد تحركات السكان عبر الحدود السياسية -3 
 الداخمية. -أ 
 الخارجية. -ب 
 القركية. -ج 
 الحضرية. -د 
 جميع ما يمي يعد من األمثمة عمى اليجرة الداخمية ما عدا النتقال من:-4

 أخرل. إلىمحافظة  -أ 
 أخرل. إلىدكلة  -ب 
 المدينة. إلىالقرية  -ج 
 أخرل. إلىكالية  -د 

 مثاًل عمى اليجرة:1948تعتبر ىجرة شعب فمسطين عام -5
 القسرية. -أ 
 الطكعية. -ب 
 االرادية. -ج 
 االختيارية. -د 
 كندا وفقًا لرغبتو الخاصة تسمى ىذه باليجرة:  إلىىاجر محمد من قطاع غزة -6

 المخططة. -أ 
 القسرية. -ب 
 االستيطانية -ج 
 الطكعية. -د 
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 ت عَرف ظاىرة الحضرية بأنيا:-7
 المدف. إلىىجرة سكاف الريؼ  -أ 
 الريؼ. إلىىجرة سكاف المدف  -ب 
 اكتساب سكاف الريؼ لنمط حياة المدينة كقيميا. -ج 
 اكتساب سكاف المدف لنمط حياة الريؼ كقيمو. -د 

 :ت سَمى الظاىرة التي يشيدىا الريف وينتج عنيا ظيور المدن المميونية بظاىرة-8
 التحضر. -أ 
 التمدف. -ب 
 الحضرية. -ج 
 التقدـ. -د 
 مميونية ماعدا واحدة:كل المدن اآلتية مدن -9

 القاىرة. -أ 
 القدس. -ب 
 بغداد. -ج 
 دمشؽ. -د 
 :ي سَمى السكان الذين يعيشون في القرى سكان-10
 البادية. -أ 
 الحضر. -ب 
 الريؼ. -ج 
 الصحارم. -د 
 يمارس سكان الريف الحرف التالية ما عدا: -11
 الزراعة. -أ 
 التجارة. -ب 
 تربية الحيكانات. -ج 
 الرعي. -د 

 يغمب عمى حياة البداوة نمط:-12
 الترحاؿ. -أ 
 االستقرار. -ب 
 التحضر. -ج 
 الزراعة. -د 
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 ذكور واناث بالتركيب:  إلىي سَمى مصطمح عممية تقسيم السكان -13
 العمرم لمسكاف. -أ 
 االجتماعي لمسكاف. -ب 
 الميني لمسكاف. -ج 
 النكعي لمسكاف. -د 

 :تفيد دراسة التركيب العمري لمسكان في-14
 .كاإلناثالذككر  إعدادمعرفة  -أ 
 معرفة معدالت البطالة. -ب 
 القكة العاممة في الدكلة.تحديد حجـ  -ج 
 تحديد مالمح النشاط االقتصادم في الدكلة. -د 

 :إلىيقسـ السكاف حسب فئاتيـ العمرية -15
 شباب.-أطفاؿ-صغار السف - أ
 كبار السف.-شباب-أطفاؿ - ب
 شيكخ.-كبار السف-شباب - ج
 شيكخ.-كبار السف-صغار السف - د

 في الدول التي تتميزبـ: اإلناثتنخفض نسب الذكور عن  -16
 العمالة.ىجرة  - أ
 استقرار سياسي. - ب
 تكفر فرص العمؿ. - ت
 ارتفاع متكسط الدخؿ. - ث

 الدولة التي تكون فييا نسبة األطفال والشباب مرتفعة مقارنة بكبار السن تسمى دولة:-17
 فتية.-أ
 متقدمة.-ب
 ىرمة.-ج
 نامية.-د

 يطمق مصطمح شيخوخة المجتمع عمى المجتمعات التي تسودىا: -18
 صغار السف. -أ 
 كبار السف. -ب 
 الشباب. -ج 
 الشباب كصغار السف. -د 
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 المحدد ذو األثر الضعيف في التوزيع الجغرافي لمسكان في الوطن العربي ىو: -19
 استكاء السطح. -أ 
 المياه. -ب 
 المناخ المعتدؿ. -ج 
 التربة الخصبة. -د 

 يطمق عمى النسبة بين عدد السكان ومساحة األرض التي يعيشون عمييا مفيوم: -20
 النمك السكاني. -أ 
 العمرم.التركيب  -ب 
 صافي اليجرة. -ج 
 الكثافة السكانية. -د 

فإن  2كم8000000ومساحتيا  ،نسمة400000.000إذا كان عدد سكان دولة من الدول -21
 كثافة السكان فييا تساوي:

 .2نسمة/ؾ ـ 50 -أ 
 .2نسمة/ؾ ـ500 -ب 
 .2نسمة/ؾ ـ 20 -ج 
 .2نسمة/ؾ ـ 40 -د 

 :إلىيعود السبب في ارتفاع الكثافة السكانية في البحرين -22
 المساحة. اتساع -أ 
 صغر المساحة. -ب 
 الزيادة الطبيعية لمسكاف. -ج 
 الزيادة غير الطبيعية لمسكاف. -د 

 من الدول العربية ذات الكثافة السكانية القميمة: -23
 جزر القمر. -أ 
 السعكدية. -ب 
 فمسطيف. -ج 
 سكريا. -د 

 ت عَرف الزيادة الطبيعية لمسكان بأنيا: -24
 الدكلة كاليجرة الخارجة منيا. إلىالفرؽ بيف اليجرة الداخمة  -أ 
 الفرؽ بيف عدد المكاليد األحياء كعدد الكفيات خالؿ فترة زمنية معينة. -ب 
 التغير في عدد السكاف بسبب المكاليد كاليجرة. -ج 
 زيادة عدد السكاف بسبب اليجرة الكافدة إلييا. -د 
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 ما يعرف بـ: ينتج عن الفرق بين عدد المياجرين القادمين لمدولة وعدد المغادرين منيا-25
 الزيادة الطبيعية لمسكاف. -أ 
 الزيادة غير الطبيعية لمسكاف. -ب 
 الزيادة المطردة لمسكاف. -ج 
 االنفجار السكاني. -د 

 يطمق مفيوم النمو السكاني عمى:-26
 التغير في عدد السكاف بسبب الزيادة الطبيعية فقط. -أ 
 التغير في عدد السكاف بسبب الزيادة غير الطبيعية. -ب 
 السكاف بسبب الزيادة الطبيعية كالزيادة غير الطبيعية.التغير في عدد  -ج 
 النمك السريع جدان في عدد السكاف. -د 

 يوجد أعمى معدل لمنمو السكاني بين الدول العربية في:-27
 مصر. -أ 
 تكنس. -ب 
 فمسطيف. -ج 
 قطر. -د 

 معنويًا بالنسبة لإلنسان عمى مفيوم: أويطمق مصطمح الشيء الثمين ماديًا -28
 الماؿ. -أ 
 القكة. -ب 
 الغنى. -ج 
 الثركة. -د 

 من مشكالت الثروة المائية في الوطن العربي:-29
 تنظيـ استيالؾ المياه. -أ 
 تكافر المكارد المائية. -ب 
 الزيادة السكانية المنتظمة. -ج 
 األطماع األجنبية في المياه. -د 

 يمكن تنمية الثروة السمكية وزيادة انتاجيا عن طريق: -30
 صيد األسماؾ غير المنظـ. -أ 
 البحرية كالنيرية مف التمكث.المحافظة عمى البيئة  -ب 
 االقتصار عمى المسطحات المائية. -ج 
 استخداـ األساليب التقميدية في صيد األسماؾ. -د 
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 نتاج الوطن العربي من المعادن ماعدا:إكل ما يمي من أسباب انخفاض -31
 قمة رأس الماؿ المستثمر في االستخراج. -أ 
 كجكد المعادف عمى أعماؽ قريبة مف سطح األرض. -ب 
 المعادف في مناطؽ صحركاية معزكلة.كجكد  -ج 
 ضعؼ الصناعات المعدنية. -د 

 يطمق مفيوم المرافق والخدمات السكانية عمى الخدمات التي تقدميا:-32
 الشركات الخاصة لمسكاف. -أ 
 الجمعيات األىمية لمسكاف. -ب 
 المكاطنكف لبعضيـ. -ج 
 الدكلة لممكاطنيف لسد احتياجاتيـ كتقديـ الرفاىية ليـ. -د 
 مصانع العودة لمبسكويت من المرافق:تعتبر شركة  -33
 الخاصة. -أ 
 العامة. -ب 
 الدكلية. -ج 
 األجنبية. -د 
 مفيوم: اإلجمالييطمق عمى الحصة التي يحصل عمييا الفرد من الناتج الوطني -34
 عمؿ الفرد. -أ 
 نصيب الفرد. -ب 
 أجر الفرد.  -ج 
 إنتاج الفرد. -د 
يا وتضر باإلنسان يسمى إن حدوث تغير في خصائص البيئة الطبيعية ومكوناتيا بحيث يختل توازن-35

 بـ.
 الضكضاء. -أ 
 التصحر. -ب 
 التمكث -ج 
 انجراؼ التربة. -د 
 جميع ما يمي من األنشطة البشرية المموثة لمبيئة ماعدا:-36
 النفايات. -أ 
 استخداـ األسمدة الطبيعية. -ب 
 الدخاف المنبعث مف المصانع. -ج 
 االشعاعات النككية. -د 
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 الموارد: اسميطمق عمى الموارد الطبيعية الغير قابمة لمنفاذ -37
 المتجددة -أ 
 الغير المتجددة.  -ب 
 المؤقتة. -ج 
 المستبدلة. -د 
 الموارد الطبيعية: تعتبرأشعة الشمس مثاًل عمى-38
 غير المتجددة. -أ 
 المتجددة. -ب 
 المؤقتة. -ج 
 المستبدلة. -د 
 يطمق مفيوم الموارد الغيرمتجددة عمى الموارد:-39
 قصيرة.نساف كال يتـ تعكيضيا في فترة زمنية الطبيعية التي يستيمكيا اإل -أ 
 نساف كيتـ تعكيضيا في فترة زمنية قصيرة.الطبيعية التي يستيمكيا اإل -ب 
 نساف كيتـ تعكيضيا بسرعة.الطبيعية التي يستيمكيا األ -ج 
 الصناعية التي ينتجيا االنساف كيستيمكيا بسرعة. -د 

 :ىو حقل 1927أول حقل نفطي تم اكتشافو في الوطن العربي عام -40
 كراتشكؾ. -أ 
 كرككؾ. -ب 
 عجيمو. -ج 
 الغكار. -د 
 من خصائص النفط والغاز الطبيعي العربي: -41
 كجكده عمى أعماؽ بعيدة. -أ 
 بعده عف األسكاؽ االستيالكية. -ب 
 .قمة آبارالنفط -ج 
 ضخامة انتاج النفط كالغاز الطبيعي. -د 
 أشير الدول العربية في إنتاج النفط: -42
 سكريا، كمصر، كليبيا. -أ 
 اليمف، الككيت،البحريف. -ب 
 قطر، كعماف، كالجزائر. -ج 
 السعكدية، كالعراؽ، كاإلمارات المتحدة. -د 
 المنظمة التي تيتم بإنتاج النفط وأسعاره وتضم الدول العربية واألجنبية المنتجة ىي منظمة: -43
 األكبؾ. -أ 
 األكابؾ. -ب 
 عدـ االنحياز. -ج 
 األكركبي.االتحاد  -د 
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 عرف بـ:من النتائج المترتبة عمى التناقص في خصوبة التربة و تدىور الغطاء النباتي ما ي-44
 .التمكث -أ 
 الرعي الجائر. -ب 
 انجراؼ التربة. -ج 
 التصحر. -د 
 يحدث التصحر بفعل عوامل: -45
 طبيعية. -أ 
 بشرية. -ب 
 طبيعية كبشرية. -ج 
 صناعية. -د 
 يطمق األيدي العاممة في الدولة عمى مجموع السكان: -46
 .العاممكف في القطاعات الحككمية -أ 
 العاممكف في القطاعات الخاصة. -ب 
 الحككمية كالخاصة.العاممكف في القطاعات  -ج 
 في سف العمؿ كالقادريف عميو. -د 
 جميع ما يمي ينطبق عمى األنشطة القتصادية في الدولة ما عدا:-47
 الزراعة كاإلنتاج الزراعي. -أ 
 السياحة. -ب 
 .التعميـ -ج 
 التجارة كالنقؿ. -د 
 :إلىيعود ضعف الصناعة في الوطن العربي -48
 قمة األيدم العاممة. -أ 
 قمة المكاد الخاـ. -ب 
 الطاقة. قمة مصادر -ج 
 ضعؼ البنية التحتية كاالستثمار. -د 
 يطمق مصطمح أصوات يعبر بيا كل قوم عن أغراضيم عمى مفيوم:-49
 الثقافة. -أ 
 الميجة. -ب 
 األصكات. -ج 
 المغة. -د 
 الساللة ىـ مجمكعة مف البشر الذيف يشترككف في خصائصيـ:-50
 العقمية. -أ 
 الجسمية. -ب 
 النفسية. -ج 
 الثقافية. -د 
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 (6) رقم ممحق
 لالختبار التحصيمي الصورة النيائية 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
الختبار التحصيمي لقياس مدى اكتساب الطمبة لمفاىيم التربية السكانية في مادة الجغرافيا 

 لمصف التاسع األساسي
 

 عزيزم الطالب/ة:
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 
 قرأ التعميمات التالية قبؿ أف تبدأ باإلجابة:إ

االختبار لقياس مدل اكتسابؾ المعرفي لمفاىيـ التربية السكانية في مادة ييدؼ ىذا  -
 الجغرافيا لمصؼ التاسع األساسي كفؽ قائمة تـ تحديدىا سابقان.

نما يأتي  - تؤكد الباحثة عمى أف ىذا االختبار ليس لو أم عالقة بدرجاتؾ في المدرسة، كا 
 ألجؿ البحث العممي فقط.

 ( دقيقة.45حدة)زمف االختبار حصة دراسية كا -
 األسئمة مف نكع )االختيار مف متعدد(. -
 ( فقرة.48يتككف االختبار مف ) -
اقرأ السؤاؿ بعناية قبؿ اإلجابة عنو كالسؤاؿ الذم ال تعرؼ إجابتو اترؾ اإلجابة عميو فيما  -

 بعد.
 يرجى كضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفؽ مع االختبار. -

 
 والنجاح مع تمنياتي لمجميع بالتوفيق

 
 

 الباحثة: ميا وليد القططي
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 درجة( 48ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: ) 
 :كل ما يمي من أسباب ارتفاع معدل المواليد في الوطن العربي ماعدا -1
                    الزكاج المبكر. -ب                   تعدد الزكجات. -أ 
 تحسف الرعاية الصحية. -د        زيادة االىتماـ بتنظيـ األسرة. -ج   

 :ي عَرف معدل الوفيات أنو عدد الوفيات لكل -2
 ألؼ مف السكاف خالؿ سنة. -ب         مائة مف السكاف خالؿ سنة. -أ
 ألفيف مف السكاف خالؿ سنة. -د        مائة مف السكاف خالؿ شير. -ج
 فات كبيرة باليجرة:مسا إلىتسمى اليجرة التي تشيد تحركات السكان عبر الحدود السياسية  -3
 الخارجية. -ب                              الداخمية. -أ

 الحضرية -د                                القركية.-ج   
 كل ما يمي يعد من األمثمة عمى اليجرة الداخمية ما عدا النتقال من: -4
 أخرل. إلىدكلة  -ب                       أخرل. إلىمحافظة  -أ 

 أخرل. إلىكالية  -د                       المدينة. إلىالقرية  -ج
 مثاًل عمى اليجرة:1948تعد ىجرة شعب فمسطين عام  -5
 الطكعية.-ب                   القسرية. -أ 
 االختيارية-د                        االرادية.-ج  

 كندا وفقًا لرغبتو الخاصة ىي من قبيل اليجرة: إلىىجرة محمد من فمسطين  -6
 القسرية.-ب                   .لمخططةا -أ 
 .الطكعية-د                    االستيطانية. - ج
 ت عَرف ظاىرة الحضرية بأنيا: -7

  الريؼ. إلىىجرة سكاف المدف  -ب                المدف. إلىىجرة سكاف الريؼ  -أ 
 اكتساب سكاف المدف لنمط الريؼ.  -د    المدينة كقيميا.اكتساب سكاف الريؼ لنمط  -ج

 :ت سَمى الظاىرة التي يشيدىا الريف وينتج عنيا ظيور المدن المميونية بظاىرة -8
 التمدف. -ب                      التحضر. -أ 
 التقدـ. -د                     الحضرية. -ج    

 كل المدن اآلتية مدن مميونية ماعدا واحدة: -9
 القدس -ب                القاىرة. -أ 

 دمشؽ. -د                  بغداد. -ج
 ي سَمى السكان الذين يعيشون في القرى ويمارسون الزراعة وتربية الحيوانات سكان: -10
 الحضر. -ب                  البادية. -أ 

 الصحارم. -د                 الريؼ. -ج
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 يغمب عمى حياة البداوة نمط: -11
         االستقرار. -ب                  الترحاؿ. -أ 

 الزراعة. -د                  التحضر. -ج
  ذكور واناث بالتركيب: إلىي سَمى مصطمح عممية تقسيم السكان  -12
 االجتماعي لمسكاف. -ب           العمرم لمسكاف. -أ 
 النكعي لمسكاف. -ج             الميني لمسكاف -ج   

 :العمري لمسكان فيتفيد دراسة التركيب   -13
 معرفة معدالت البطالة. -ب           .كاإلناثالذككر  إعدادمعرفة -أ    
          تحديد مالمح النشاط االقتصادم في الدكلة. -د   تحديد حجـ القكة العاممة في الدكلة. -ج    

 :إلىيقسم السكان حسب فئاتيم العمرية   -14
 كبار السف. -شباب -أطفاؿ -ب        شباب. -أطفاؿ -صغار السف - أ
 شيكخ. -كبار السف -صغار السف -د          شيكخ. -كبار السف -شباب -ج
 في الدول التي تتميزبـ: اإلناثتنخفض نسب الذكور عن   -15
 استقرار سياسي. -ب                  ىجرة العمالة. -أ 

 ارتفاع متكسط الدخؿ. -د          تكفر فرص العمؿ. -ج
 تكون فييا نسبة األطفال والشباب مرتفعة مقارنة بكبار السن تسمى دولة: الدولة التي -16
 متقدمة. -ب                  فتية. - أ
 نامية. -د                  ىرمة. - ج

 يطمق مصطمح شيخوخة المجتمع عمى المجتمعات التي تسودىا:  -17
 كبار السف. -ب            صغار السف. -أ 

 صغار السف كالشباب. -د                الشباب. -ج
 المحدد ذو األثر الضعيف في التوزيع الجغرافي لمسكان في الوطن العربي ىو:  -18

 المياه. -ب           استكاء السطح. -أ 
 التربة الخصبة. -ج           المناخ المعتدؿ. -ج

 يطمق عمى النسبة بين عدد السكان ومساحة األرض التي يعيشون عمييا مفيوم:  -19
 التركيب العمرم. -ب               النمك السكاني. -أ 

 الكثافة السكانية. -د            الطفرة السكانية. -ج
ومساحتيا  ،نسمة400000.000إذا كان عدد سكان دولة من الدول   -20

 فإن كثافة السكان فييا تساوي: 2كم8000000
 .2نسمة/ؾ ـ500 -ب            .2نسمة/ؾ ـ 50 -أ 

 .2نسمة/ؾ ـ 40 -د            .2نسمة/ؾ ـ 20 -ج
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 :إلىيعود السبب في ارتفاع الكثافة السكانية في البحرين   -21
 صغر المساحة. -ب                اتساع المساحة. -أ 

 الزيادة غير الطبيعية لمسكاف. -د        الزيادة الطبيعية لمسكاف. -ج
 من الدول العربية ذات الكثافة السكانية القميمة:  -22
 السعكدية. -ب                   جزر القمر. -أ 

 سكريا. -د                    فمسطيف. - ج
 ت عَرف الزيادة الطبيعية لمسكان بأنيا:  -23

 الفرؽ بيف المكاليد األحياء كالكفيات. -ب      الفرؽ بيف اليجرة الداخمة كاليجرة الخارجة. -أ 
 اليجرة. زيادة عدد السكاف بسبب -د    التغير في عدد السكاف بسبب المكاليد كاليجرة. -ج

 ينتج عن الفرق بين عدد المياجرين القادمين لمدولة وعدد المغادرين منيا ما يعرف بـ:  -24
 الزيادة غير الطبيعية لمسكاف. -ب          الزيادة الطبيعية لمسكاف. -أ 

 االنفجار السكاني. -د           الزيادة المطردة لمسكاف. - ج
 السكان بسبب:يطمق مفيوم النمو السكاني عمى التغير في عدد  -25

 الزيادة غير الطبيعية فقط. -ب              الزيادة الطبيعية فقط. -أ 
 اليجرة الكافدة ليا فقط. -د        الزيادة الطبيعية كصافي اليجرة. -ج  

 يوجد أعمى معدل لمنمو السكاني بين الدول العربية في:  -26
 تكنس. -ب                   مصر. -أ 

 قطر. -د                 فمسطيف. -ج
 معنويًا بالنسبة لإلنسان عمى مفيوم: أويطمق مصطمح الشيء الثمين ماديًا  -27

 القكة. -ب                   الماؿ. -أ 
 الثركة. -د                        الغنى. -ج 

 :من مشكالت الثروة المائية في الوطن العربي  -28
 تكافر المكارد المائية. -ب            تنظيـ استيالؾ المياه. -أ 

 األطماع األجنبية في مياه الكطف العربي. -د           الزيادة المنتظمة لمسكاف. -ج
 يمكن تنمية الثروة السمكية وزيادة انتاجيا عن طريق: -29

 المحافظة عمى البيئة البحرية كالنيرية مف التمكث. -ب      صيد األسماؾ غير المنظـ. -أ 
 استخداـ األساليب التقميدية في صيد األسماؾ. -د    االقتصار عمى المسطحات المائية. -ج  

 كل ما يمي من أسباب انخفاض انتاج الوطن العربي من المعادن ماعدا:  -30
 كجكدىا عمى أعماؽ قريبة مف األرض. -ب          قمة الماؿ المستثمر في استخراج المعادف. -أ 

 ضعؼ الصناعات المعدنية. -د         صحركاية معزكلة. كجكد المعادف في مناطؽ -ج
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 يطمق مفيوم المرافق والخدمات السكانية عمى الخدمات التي تقدميا:  -31
 الجمعيات األىمية لمسكاف. -ب   الشركات الخاصة لمسكاف. -أ 

  الدكلة لممكاطنيف لسد احتياجاتيـ كتقديـ الرفاىية. -د          المكاطنكف لبعضيـ. - ج
 ركة مصانع العودة لمبسكويت من المرافق:تعتبر ش  -32
 العامة. -ب               الخاصة. -أ 

 األجنبية. -د                    الدكلية.-ج
 مفيوم: اإلجمالييطمق عمى الحصة التي يحصل عمييا الفرد من الناتج الوطني - -33

 نصيب الفرد. -ب           عمؿ الفرد. -أ 
 إنتاج الفرد. -د            أجر الفرد. -ج

كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية بحيث يختل توازنيا وتضر  أوحدوث تغير كمي  -34
 باإلنسان يسمى بـ:

 التصحر. -ب             الضكضاء. -أ 
 انجراؼ التربة. -د                 التمكث. -ج

 جميع ما يمي من األنشطة البشرية المموثة لمبيئة ماعدا: -35
 استخداـ األسمدة الطبيعية. -ب                         النفايات. -أ 

 شعاعات النككيةاإل -د     الدخاف المنبعث مف المصانع. - ج
 الموارد الطبيعية: تعتبرأشعة الشمس مثاًل عمى -36
 المتجددة. -ب            غير المتجددة. -أ 

 المستبدلة. -د                     المؤقتة. -ج
إسم نسان ول يتم تعويضيا في فترة زمنية قصيرة الطبيعية التي يستيمكيا اإل موارد عمى ال يطمق -37

 الموارد:
 غير المتجددة. -ب              المتجددة. - أ
 المستبدلة. -د                المؤقتة. - ج
 :ىو حقل 1927أول حقل نفطي تم اكتشافو في الوطن العربي عام  -38
 كرككؾ. -ب              كراتشكؾ. -أ 

 الغكر. -د              عجيمو. -ج
 من خصائص النفط والغاز الطبيعي العربي: -39

 بعده عف األسكاؽ االستيالكية. -ب      كجكده عمى أعماؽ بعيدة. -أ 
 ضخامة انتاج النفط كالغاز الطبيعي.  -د                     .النفط قمة آبار -ج

 أشير الدول العربية في إنتاج النفط:  -40
 اليمف، الككيت،البحريف. -ب      سكريا، كمصر، كليبيا. -أ 

 السعكدية، كالعراؽ، كاإلمارات المتحدة.  -د       قطر، كعماف، كالجزائر. -ج
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 المنظمة التي تيتم بإنتاج النفط وأسعاره وتضم الدول العربية واألجنبية المنتجة ىي منظمة: -41
 بؾ.األك  -ب                  األكبؾ. -أ 

 االتحاد األكركبي. -د           عدـ االنحياز. - ج
 من النتائج المترتبة عمى التناقص في خصوبة التربة و تدىور الغطاء النباتي ما يعرف بـ: -42
 الرعي الجائر. -ب                   .التمكث -أ 

 التصحر. -د             انجراؼ التربة. - ج
 يحدث التصحر بفعل عوامل: -43

 بشرية فقط. -ب             طبيعية فقط. -أ 
 طبيعية كبشرية. -د              صناعية فقط. -ج

 يطمق األيدي العاممة في الدولة عمى مجموع السكان:   -44
 العاممكف في القطاعات الخاصة. -ب   العاممكف في القطاعات الحككمية. -أ 

 األشخاص في سف العمؿ كالقادركف عميو. -د       العاممكف في جميع القطاعات. - ج
 عمى األنشطة القتصادية في الدولة ما عدا:جميع ما يمي من األمثمة   -45
 السياحة. -ب      الزراعة كاإلنتاج الزراعي. -أ 

 التجارة كالنقؿ. -د                          التعميـ. -ج
 :إلىيعود ضعف الصناعة في الوطن العربي  -46

 قمة المكاد الخاـ. -ب          قمة األيدم العاممة. -أ 
 ضعؼ البنية التحتية كاالستثمار. -د               قمة مصادر الطاقة. -ج 

 يطمق مصطمح أصوات يعبر بيا كل قوم عن أغراضيم عمى مفيوم:  -47
 الميجة. -ب              الثقافة. -أ 

 المغة. -د             الحضارة. -ج
 الساللة ىم مجموعة من البشر الذين يشتركون في خصائصيم: -48

 الجسمية. -ب             العقمية. -أ 
 الثقافية. -د                 النفسية. -ج
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  (7ممحق رقم )
 جابةمرفق اإل

 د ج ب أ م د ج ب أ 
1   ×  26   ×  
2  ×   27    × 
3  ×   28    × 
4  ×   29  ×   
5 ×    30  ×   
6    × 31    × 
7   ×  32 ×    
8 ×    33  ×   
9  ×   34   ×  
10   ×  35  ×   
11 ×    36  ×   
12   ×  37  ×   
13   ×  38  ×   
14  ×   39    × 
15 ×    40    × 
16 ×    41 ×    
17  ×   42    × 
18 ×    43    × 
19    × 44   ×  
20 ×    45   ×  
21  ×   46    × 
22  ×   47    × 
23  ×   48  ×   
24  ×   
25   ×  
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 (8رقم)ممحق 
 أسماء المدارس الذي طبق بيا الختبار

 مدارس الذكور الرقم
 ذككر معف اإلعدادية 1
 ذككر بني سييال اإلعدادية )أ( 2

 ذككر خانيكنس االعدادية )أ( 3
 ذككر خانيكنس اإلعدادية)ب( 4

 ذككر عبد العزيز اإلعدادية 5
 اإلناثمدارس  الرقـ
 بنات خانيكنس اإلعدادية)أ( 6

 اإلعداديةبنات معف  7
 اإلعداديةبنات الفخارم  8

 بنات خانيكنس اإلعدادية)ب( 9
 القرارة اإلعدادية المشتركة 10

 بني سييال اإلعدادية)العينة االستطالعية( 11
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 (9)ممحق رقم
وكتاب كتاب تسييل ميمة من الجامعة لمديرية التربية والتعميم التابعة لوكالة الغوث الدولية 

 الموافقة عمى نفس الورقة

  


