
                                                      

  

  

  

  
  بمفاهیم الصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا في غزة الوعيمستوى 

  
  

  إعداد الباحثة
  ربا السید محمد أبو كمیل

0467/ 22009  
  

   الدكتورة  األستاذةإشراف
  فتحیة صبحي اللولو 

   العلومالمناهج و طرق تدریسأستاذ مشارك ب
  

  المناهج و فيلمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ً         قدمت هذه الرسالة استكماال
  طرق تدریس العلوم

   م 2011 –  ه1432
 
  
  
  

  الجــــامعة اإلســـالمیـــة غزة 
  عمـــادة الدراســـــات العلیـــــــا

  كـــلیـــــــة التــــربــــــیـــــــــــة
 طرق تدریس العلوم قسم المناهج و
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  أ 

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  
  

    
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

ٌيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تـعملون خبير[ َِ ِ َّ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ َُّ ٍَّ َ َ ََ َُ ْ ِ ْ ُ ِ ِْ ُْ ِ ِ َ  [  
   )11:المجادلة، آیة (                                                                            
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  ب 

  اإلهداء 
  

• – 

•  

•  

•  

•  

•  

  

 

  الباحثة                                                                            
  كميل  ربا السيد حممد  أبو
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  ج 

  شكر و تقدير
  

فضل الخلق محمد بن عبد اهللا الرحمة  الصالة و السالم على أالحمد هللا رب العالمین و  
  ...المهداة، و النعمة المسداة، و على آله و صحبه أجمعین، و بعد 

َأحمد اهللا الذي من علي بمتابعة مسیرتي التعلیمة في الحصول على درجة الماجستیر من كلیة  َ
  .التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة 

 عمادة الدراسات العلیا و كلیـة التربیـة ممثلـة بعمیـدها، و أتوجه بالشكر الجزیل للجامعة اإلسالمیة و
  .و عموم العاملین فیها 

نائـــب عمیـــد كلیـــة التربیـــة بالجامعـــة الـــدكتورة فتحیـــة اللولـــو و أخـــص بالـــشكر و العرفـــان األســـتاذة 
  .اإلسالمیة لمتابعتها المتواصلة لي و إلسدائها النصح و اإلرشاد إلنجاح هذا العمل المتواضع 

ـــدكتور إبـــراهیم األســـطل لتفـــضلهما بمناقـــشة هـــذه كمـــا و  ـــدكتور حـــازم عیـــسى و ال أتوجـــه بالـــشكر لل
  .الرسالة، فجزاهم اهللا كل خیر

التــي لطالمــا وقفــت بجــانبي تــساعدني و تــشد مــن لوالــدتي الحبیبــة و ال یفــوتني أن أتوجــه بالــشكر 
  . أزري

  .و أتوجه بالشكر إلى السادة المحكمین لما قدموه من توجیهات 
  

ًشــكرا جــزیال لكــل هــؤالء، و غیــرهم ممــن مــد یــد العــون والمــساعدة و ســاهم و لــو بكلمــة إلتمــام هــذا  ً
  .الجهد المتواضع 

                                                و اهللا ولي التوفیق                
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  د 

  ملخص الدراسة
  

نجابیـــة لـــدى طلبـــة المرحلـــة هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة مـــستوى الـــوعي بمفـــاهیم الـــصحة اإل
  :  األساسیة العلیا في غزة، و لتحقیق ذلك تم تحدید مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

مــا مــستوى وعــي طلبــة المرحلــة األساســیة العلیــا فــي غــزة  لمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة ؟ و یتفــرع عــن 
  : هذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة 

  لصحة اإلنجابیة الواجب توافرها لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا في غزة ؟ ما مفاهیم ا  -1
ما مستوى الوعي بالجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسیة في   -2

 غزة ؟
 ما مستوى الوعي بالجوانب الوجدانیة للصحة اإلنجابیة لدى  طلبة المرحلة األساسیة في غزة؟  -3
فـي مـستوى الـوعي ) α 0.05 ≤  (إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة  داللـة ذات فـروق توجـد هـل  -4

بالجوانـــب المعرفیـــة لمفـــاهیم الـــصحة اإلنجابیـــة لـــدى طلبـــة المرحلـــة األساســـیة العلیـــا  تعـــزى لمتغیـــر 
 الجنس ؟

فـي مـستوى الـوعي ) α 0.05 ≤  (إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة  داللـة ذات فـروق  هـل توجـد -5
 تعزى لمتغیر الجنس؟  طلبة المرحلة األساسیة العلیاجدانیة للصحة اإلنجابیة  لدىبالجوانب الو

جــل اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة و التحقــق مــن فرضــیاتها اســتخدمت الباحثــة المــنهج أو مــن 
الوصــفي، و أعــدت قائمــة بمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة، و اختبــار لقیــاس الجوانــب المعرفیــة، ومقیــاس 

انب الوجدانیة، و قـد تـم تطبیـق االختبـار ومقیـاس االتجـاه علـى عینـة الدراسـة التـي اتجاه لقیاس الجو
مـن مدرسـة ) 2011-2010(طالبة في الصف العاشـر للعـام الدراسـي   طالب و)322(تكونت من 

ـــة أ، ســـلیمان ســـلطان أ (  ، ثـــم جمعـــت النتـــائج و تـــم  )بـــشیر الـــریس ب، أســـعد الـــصفطاوي أ، الرمل
االنحــراف المعیــاري و   و، المتوســط الحــسابيتخدام أســالیب إحــصائیة و هــيًتحلیلهــا إحــصائیا باســ

  .لعینتین مستقلتینT ، واختبار لعینة واحدة Tالوزن النسبي و الترتیب، و اختبار 

   :و أظهرت نتائج الدراسة أن   
علیـا مستوى الوعي بالجوانب المعرفیة  لمفاهیم الصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلـة األساسـیة ال -1

  .%)75(یقل عن الحد االفتراضي 

مستوى الوعي بالجوانب الوجدانیة  لمفاهیم الصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا  -2
   .%)(75یقل عن الحد االفتراضي 
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  ه 

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي مـــستوى الـــوعي بالجوانـــب المعرفیـــة لمفـــاهیم الـــصحة  -3
  ).ذكور، إناث(المرحلة األساسیة العلیا تعزى لمتغیر الجنس اإلنجابیة لدى طلبة 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي مــستوى الــوعي بالجوانــب الوجدانیــة لمفــاهیم الــصحة   -4 
فـي الدرجـة الكلیـة ) ذكـور، إنـاث(اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسـیة العلیـا تعـزى لمتغیـر الجـنس 

، فـي حـین توجـد )لصحة اإلنجابیة، دور األهـل تجـاه الـصحة اإلنجابیـةالمعرفة حول ا( وفي مجالي 
فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي مــستوى الــوعي بالجوانــب الوجدانیــة لمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة لــدى 
طلبـــة المرحلـــة األساســـیة العلیـــا فـــي مجـــال درجـــة ممارســـة مفـــاهیم الـــصحة اإلنجابیـــة تعـــزى لمتغیـــر 

   .إلناثلصالح ا) ذكور، إناث(الجنس 

  :و هي ًو وفقا للنتائج فقد خرجت الدراسة بالعدید من التوصیات الهامة 
المنــاهج األخــرى فــي عــرض مفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة،   ضــرورة التكامــل بــین منــاهج العلــوم و-1

  .حیث ال تقتصر التوعیة بمفاهیم الصحة اإلنجابیة على مناهج العلوم 
معلمین من أجـل زیـادة وعـیهم بمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة،  ضرورة عمل دورات علمیة تثقیفیة لل-2

  .و تزویدهم بكل ما هو جدید من االكتشافات بمجال الصحة اإلنجابیة  
 ضرورة التعاون بـین المؤسـسات التعلیمیـة، و الجمعیـات األهلیـة مـن أجـل عمـل دورات تثقیفیـة -3

  . قضایا الصحة اإلنجابیة  ألولیاء األمور، بمفاهیم و
ًریس كتـــب علـــوم الـــصحة و البیئـــة للطلبـــة اإلنـــاث و الـــذكور معـــا، و عـــدم اقتـــصارها علـــى  تـــد-4

  .الذكور فقط 
  . إصدار نشرات تثقیفیة حول المفاهیم الخاصة بالصحة اإلنجابیة -5
  . تخصیص نشاط طالبي لمناقشة الموضوعات الخاصة بالصحة اإلنجابیة -6
 و برامج اإلذاعة و الـصحف فـي التثقیـف حـول الـصحة  تفعیل دور اإلعالم كالبرامج التلفزیونیة-7

  .اإلنجابیة 
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  و 

  قائمة المحتویات
  رقم الصفحة   الموضوع     

  أ   قرآن كریم 
  ب  اإلهداء

  ج  شكر و تقدیر 
  د  ملخص الدراسة باللغة العربیة 

  و  قائمة المحتویات 
  ي  قائمة الجداول 
  ل   قائمة المالحق
  1  اسة خلفیة الدر: الفصل األول

  2  المقدمة 
  7  مشكلة الدراسة 
  7  فروض الدراسة 
  8  أهداف الدراسة 
  8  أهمیة الدراسة 
  8  حدود الدراسة 

  9  مصطلحات الدراسة 
  10  اإلطار النظري: الفصل الثاني

  11  تعریف التربیة الصحیة 
  13  أهداف التربیة الصحیة

  14  مجاالت التربیة الصحیة 
  15  الصحة اإلنجابیة

  16  تعریف الصحة اإلنجابیة
  17  أهداف الصحة اإلنجابیة 
  18  حقوق الصحة اإلنجابیة 

  19  دور الرجل في الصحة اإلنجابیة
  20  الصحة اإلنجابیة وعالقتها بالمجتمع والحیاة

  21  الصحة اإلنجابیة من منظور إسالمي 
  22  مفاهیم الصحة اإلنجابیة 

  24  یة الفئات المستهدفة بالصحة اإلنجاب
  24  نبذة مختصرة عن مفاهیم الصحة اإلنجابیة  : ًثالثا 
  24  البلوغ" : أوال
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  ز 

  24  تعریف البلوغ
  25  الدورة الشهریة

  25  االحتالم
  25  تركیب الجهاز التناسلي

  26   تركیب الجهاز التناسلي الذكري 
  26    األنثويتركیب الجهاز التناسلي

  26  الزواج: ًثانیا
  26  تعریف الزواج
  27  الزواج المبكر
  28  زواج األقارب

  29  الفحوصات الطبیة قبل الزواج   
  29  أهداف الفحوصات الطبیة التي تجرى قبل الزواج 

  31  التغذیة  : ًثالثا 
  31  تعریف التغذیة 

  31  المجموعات الغذائیة 
  32  تغذیة الطفل

  32  تغذیة  المراهق
  32  تغذیة الحامل

  32  ُتغذیة  المرضع
  33  المراهقة : ًرابعا

  33  تعریف المراهقة
  33  التغیرات  الجسدیة عند اإلناث في مرحلة المراهقة

  34  التغیرات  الجسدیة  عند الذكور في مرحلة المراهقة
  34  التغیرات النفسیة و االجتماعیة و العقلیة في مرحلة المراهقة

  35  الحمل :  ًخامسا
  35  تعریف اإلخصاب 

  35  حملتعریف ال
  35  مؤشرات الحمل
  35  مراحل الحمل 

  36  التغیرات و تطور الجنین  أثناء الحمل
  37  التوائم

  37  التوائم المتماثلة
  37  التوائم غیر المتماثلة
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  ح 

  37  اإلجهاض : ًسادسا
  37  تعریف اإلجهاض
  38  أنواع اإلجهاض 
  39  أسباب اإلجهاض

  39  مضاعفات اإلجهاض
  39  اض حكم الشرع في اإلجه

  40  الوالدة : ًسابعا 
  40  تعریف الوالدة

  40  مراحل عملیة الوالدة
  40  أنواع الوالدة

  41  الرعایة بعد الوالدة
  42  الرضاعة: ًثامنا 

  42  الرضاعة الطبیعیة 
  43  اآلثار النفسیة والسلوكیة المترتبة على الرضاعة 

  44  اللبأ
  44  الرضاعة الصناعیة

  44  الفطام
  45  العقم  : ًتاسعا

  45  تعریف العقم 
  46  أسباب العقم 

  46  أسباب العقم عند الرجل
  46  أسباب العقم عند النساء 

  47  طرق عالج العقم عند الرجل
  47  طرق عالج العقم عند المرأة 

  47  تنظیم األسرة : ًعاشرا 
  47  تعریف تنظیم األسرة
  48  وسائل تنظیم األسرة

  48  ًلمنقولة جنسیااألمراض ا: الحادي عشر
  49  التهاب الكبد الوبائي

  49  الزهري
  AIDS  49االیدز 
  50  السیالن
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  ط 

  50  دور المنهاج المدرسي في تلبیة حاجات الصحة اإلنجابیة 
مفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة المتــضمنة فــي كتــب العلــوم و كتــب علــوم الــصحة و البیئــة 

  للمرحلة األساسیة العلیا
51  

  52  صحة اإلنجابیةدور المعلم في ال
  53  دور المدرسة في الصحة اإلنجابیة

  55  الدراسات السابقة : الفصل الثالث
  56  الدراسات المتعلقة بالصحة اإلنجابیة: المحور األول
  65    المحور األول و الذي تناول الصحة اإلنجابیةالتعلیق على 
  68  یة الدراسات السابقة المتعلقة بالتربیة الصح: المحور الثاني

  73  التعلیق على المحور الثاني و الذي تناول التربیة الصحیة
  75  التعلیق العام على الدراسات السابقة عامة

  77  الطریقة واإلجراءات: الفصل الرابع 
  78  منهج الدراسة 

  78  مجتمع الدراسة 
  79  عینة الدراسة 

  79  أدوات الدراسة 
  79  ة قائمة مفاهیم الصحة اإلنجابی: ًأوال

  80  اختبار مفاهیم الصحة اإلنجابیة : ًثانیا 
  87  مقیاس االتجاه : ًثالثا

  92  خطوات الدراسة
  94  نتائج الدراسة وتفسیرها : الفصل الخامس

  95  نتائج السؤال األول و تفسیرها 
  98  نتائج  السؤال الثاني وتفسیرها
  101  نتائج السؤال الثالث و تفسیرها

  107  رابع و تفسیرها نتائج السؤال ال
  109  نتائج السؤال الخامس وتفسیرها 

  112   توصیات ال
  112  مقترحات ال

  113  قائمة المراجع 
  114  المراجع العربیة 

  121  المراجع األجنبیة 
  122  المالحق

  156  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة 
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  الفصل األول 
  خلفیة الدراسة و أهمیتها

   :المقدمة
وماتیة و التكنولوجیة نشهد في الوقت الحاضر تحوالت عدیدة، تعكس خصائص الثورة المعل  

الهائلـــة التـــي تـــشمل جمیـــع المجـــاالت الحیاتیـــة، لـــذا فـــإن للتربیـــة العلمیـــة الـــدور األكبـــر فـــي تنمیـــة 
المسئولیة الفردیة و االجتماعیة، و تنمیة القدرة على التكیف مع الحیاة المعاصرة  بشكل یحفظ حیاة 

ن التربیـة العلمیـة تـساعد األفـراد علـى إنتـاج ًالفرد و المجتمع وفقا للقـیم و األخـالق اإلسـالمیة، كمـا أ
  . ما ییسر لهم حیاتهم، و ینمي عقولهم و یحفظ أجسادهم سلیمة 

لذلك یجب أن تكون التربیـة الـصحیة و طـرق تحقیقهـا مـن أهـم المبـادئ األساسـیة فـي تربیـة 
عمــل و الفــرد المــسلم، حیــث ال شــك بــأن اإلنــسان الــسلیم أفــضل مــن ذاك الــضعیف، ألنــه یمكــن أن ی

 " - صـــلى اهللا علیـــه وســـلم–یــؤدي واجباتـــه علـــى أكمــل وجـــه، فعـــن أبـــي هریــرة قـــال قـــال رســول اهللا 
المــؤمن القــوي خیــر و أحــب إلــى اهللا مــن المــؤمن الــضعیف و فــي كــل خیــر احــرص علــى مــا ینفعــك 

، ففـــي هـــذا الحـــدیث إشـــارة إلـــى ضـــرورة االهتمـــام بالـــصحة ألنهـــا الطریـــق )56: النیـــسابوري، دت"(
  .  ل لتحقیق القوة األمث

ـــدین  ـــأن ال ـــى صـــحته، علمـــا ب ـــه أن یحـــافظ عل ـــا یتعـــین علی ًو لكـــي یـــصبح الفـــرد مـــسلما حق ً ً
اإلسالمي یوفر المنهج الصحیح للفرد لكي یصل إلى أعلـى مـستوى مـن الـصحة العقلیـة، و البدنیـة، 

البنـا، ( فـي الـسنة و النفسیة، و اإلنجابیة و ذلك من خـالل إتبـاع التعـالیم الموجهـة إلیـه فـي القـرآن و
1983 :15 . (  

و لتحقیق مستوى عـال مـن الـصحة بكـل جوانبهـا العقلیـة و البدنیـة، و النفـسیة، و اإلنجابیـة 
ــیم المختلفــة أو  البــد مــن إتبــاع سیاســات توعیــة فــي شــتى المراحــل ســواء كــان ذلــك فــي مراحــل التعل

ائل التـي تنمـي القـدرات العقلیـة، و خارجها، فبالنسبة للصحة العقلیة یجب التوعیة باألسـالیب و الوسـ
تـــضمن ســـالمة الوظـــائف العقلیـــة فـــي المراحـــل المختلفـــة، و التـــي یمكنهـــا أن تحقـــق توظیـــف أعلـــى 
للقدرات العقلیة في حیاة اإلنسان، أما بالنـسبة للـصحة البدنیـة یجـب التوعیـة باألسـالیب التـي تـضمن 

 بالنـــسبة للـــصحة النفـــسیة فیجـــب التوعیـــة للجـــسم بكافـــة أجهزتـــه الـــسالمة بمراحـــل النمـــو المختلفـــة، و
ًباألسالیب التي تجعل اإلنـسان قـادرا علـى التكیـف مـع بیئتـه الخارجیـة، و یـصبح قـادرا علـى التعامـل  ً
مـع المواقـف الحیاتیـة المختلفـة، أمــا بالنـسبة للـصحة اإلنجابیـة فیجــب التوعیـة بكافـة األمـور المتعلقــة 

  .المة األم و الطفل بسالمة اإلنجاب، و ما یمكنه أن یحقق س
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كون سعادة اإلنسان فـي ت على اإلنسان فبه  بهانعمأ من نعم اهللا التيیعتبر اإلنجاب  حیث 
ــدنیا الْمــالُ والْبنــون زِينــةُ الْحيــاة الــدنْيا والْباقيــات       "، و هــذا مــا یؤكــده عــز وجــل فــي قولــه  و اآلخــرةال

وإِذْ قَـالَ   "عـز وجـل  و یتضح ذلك في قوله ،)46الكهف، (" وابا وخير أَمال الصالحات خير عند ربك ثَ    
              حبنُـس ـننَحاء ومالـد كفسيا ويهف دفْسن يا ميهلُ فعيفَةً قَالُواْ أَتَجلضِ خي األَرلٌ فاعإِنِّي ج كَةالئلْمل كبر

فاآلیـة الـسابقة تـدل علـى أنـه باإلنجـاب ) 30 البقـرة،(" الَ إِنِّي أَعلَم ما الَ تَعلَمون  بِحمدكَ ونُقَدس لَك قَ   
  . سعادة اإلنسان في اآلخرة قتتحق و تتحقق خالفة اهللا في األرض بالتالي ،عمار األرضإیتم 

 ًعلمــا بــأن الــصحة اإلنجابیــة لهــا مــدلول أوســع و أشــمل مــن الــصحة البدنیــة و العقلیــة، ألن
ًكلمة إنجاب تعني إنتاج أطفال أصحاء بدنیا، و عقلیا، و اجتماعیا، و صحة الفرد في طفولته تؤثر  ً ً

  ).2: 2008البغدادي،(ٕفي حالته الصحیة في سن المراهقة، و عند زواجه وانجابه 

و تـــــرى الباحثـــــة أنـــــه ال یمكـــــن الفـــــصل بـــــین الـــــصحة اإلنجابیـــــة، و البدنیـــــة، و العقلیـــــة، و 
 جانب من هذه الجوانب یؤثر و یتأثر فـي اآلخـر، و ال یمكـن تحقیـق أحـدهما بـدون االجتماعیة فكل

  .اآلخر

و تأخذ الصحة اإلنجابیة أهمیتها من تنوع مجاالت خدماتها، فلها خدمات في مجال تنظـیم 
ــــــل  ــــــة و صــــــحة الطف بــــــدح (األســــــرة، و تثقیفهــــــا، كــــــذلك لهــــــا خــــــدمات فــــــي مجــــــال األمومــــــة اآلمن

لقـد نالـت الـصحة اإلنجابیـة مكانـة خاصـة فـي الوقـت الحاضـر و ذلـك " و ). 232: 2009وآخرون،
( من أجل االرتقاء بمستوى الوعي الصحي باعتباره مدخل وقائي لمعظم مشكالت الصحة اإلنجابیة 

  ) .1:2003الجندي،

و تساهم المناهج في التوعیة حول الصحة اإلنجابیـة، خاصـة منـاهج العلـوم و ذلـك لطبیعـة 
ا تحتویـــه مــن موضـــوعات علمیـــة ذات عالقـــة بالــصحة اإلنجابیـــة، و حتـــى تكـــون مــادة العلـــوم، و مـــ

المنـاهج أكثـر فاعلیـة یفـضل تكاملهـا و تتابعهـا مــع بعـضها الـبعض فـي عـرض موضـوعات الــصحة 
  . اإلنجابیة 

إضـــافة لـــذلك یعتبـــر المعلـــم ركـــن أساســـي فـــي مجـــال التثقیـــف الـــصحي، خاصـــة فـــي مجـــال 
 طرق و استراتیجیات تدریس تساعد في كسب المفاهیم، و ما یقدمه الصحة اإلنجابیة، بما یتبعه من

  .من إثراء للمنهج بمستحدثات العصر في هذا المجال 
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) 2008(و من باب االهتمام بإعداد المعلم الفلسطیني فلقد أعدت وزارة التربیة والتعلیم عام 
صـة بالمراهقـة، حیـث  لتـدریب المعلـم علـى كـل الموضـوعات الخاالمراهقـة صـحة فـي تـدریبي دلیـل

  .یحتوي هذا الدلیل على معلومات متعلقة ببعض مفاهیم الصحة اإلنجابیة 

و لقد أشـارت الدراسـات فـي مجـال التوعیـة الـصحیة إلـى ضـرورة عمـل المزیـد مـن الدراسـات 
الخاصة في هذا المجال سواء كان في الـدول النامیـة أم المتقدمـة، حتـى یـتم معرفـة أثـر مـا یقـدم مـن 

محمـــد، (فـــي التربیـــة األســـریة و الـــصحیة علـــى تحقیـــق الـــسلوك الـــصحي و األســـري الـــسلیم بـــرامج 
1999 :396. (  

ًأمــا بالنــسبة للتوعیــة حــول الــصحة اإلنجابیــة نجــد أنهــا حــازت اهتمامــا كبیــرا علــى الــصعید     ً
الــدولي، حیــث عقــد العدیــد مــن المــؤتمرات حــول هــذا الموضــوع فــي األعــوام الــسابقة، و فــي منــاطق 

  .افیة مختلفةجغر

ًحیـــث نظمـــت األمـــم المتحـــدة عـــدة مـــؤتمرات شـــملت أمـــورا تتعلـــق بالـــصحة اإلنجابیـــة، مـــن 
  مـــــــــــؤتمر البیئــــــــــــة والتنمیــــــــــــة ، )1990نیویــــــــــــورك (ضـــــــــــمنها القمــــــــــــة العالمیــــــــــــة حـــــــــــول األطفــــــــــــال 

، القمـــة الدولیـــة )1993فیینـــا  (اإلنـــسان، المـــؤتمر العـــالمي حـــول حقـــوق )1992ریـــو دي جـــانیرو (
، و تم )1995بیجین ( المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة و ،)1995كوبنهاغن (اعیة للتنمیة االجتم

ــــة  ــــصحة اإلنجابی ــــشباب بال ــــى ضــــرورة توعیــــة ال ــــد عل راضــــي، ( مــــن خــــالل هــــذه المــــؤتمرات التأكی
10:2003. (  

ًومــن المــؤتمرات التــي تعتبــر األكثــر أهمیــة و األكثــر تــأثیرا هــو المــؤتمر الــدولي للــسكان و 
، حیــــث أثــــار هــــذا المــــؤتمر مخــــاوف حــــول الــــصحة )1994(لــــذي انعقــــد فــــي القــــاهرة عــــام التنمیــــة ا

 مـؤتمر  عقد بخمس سنواتوبعدهااإلنجابیة، و هو الذي وضع التعریف األشمل للصحة اإلنجابیة، 
  ).11-10: 2003راضي، (حیث أقر برامج لتحسین الصحة اإلنجابیة ) 1999(في نیویورك عام 

 الــسادس للمــرأة العربیــة و الــصحة فــي جامعــة أســیوط بجنــوب مــصر كــذلك تــم عقــد المــؤتمر   
( ، و الــذي أكــد علــى حــق المــرأة فــي الــصحة اإلنجابیــة )2007(إبریــل عــام ) 19-17(فــي الفتــرة 
  ) .2:2007الصلیبي،

و بعـــد الدراســـة و البحـــث فـــي األدبیـــات التربویـــة توصـــلت الباحثـــة إلـــى أن هنـــاك دراســـات    
، و لقد اتسمت هذه الدراسات بأنها اهتمـت بالـصحة اإلنجابیـة مـن جوانـب اهتمت بالصحة اإلنجابیة

  .عدة 
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ـــد مـــن هـــذه الدراســـات اهتمـــت بالـــصح   ـــة مـــن منظـــور إســـالمي مثـــل دراســـة ةفالعدی  اإلنجابی
و التــــي هــــدفت دراســــته للتعــــرف علــــى مواقــــف الــــشریعة اإلســــالمیة مــــن الــــصحة ) 2008(الحمــــوي 

ًاسـة إلـى أن الـشریعة اإلسـالمیة سـنت أحكامـا كثیـرة كفیلـة عنـد اإلنجابیة لألسرة، و توصلت هـذه الدر
التــــي هــــدفت ) 2007(تطبیقهــــا أن یــــتم الحفــــاظ علــــى صــــحة األم و األوالد، كــــذلك دراســــة الیــــازجي 
التــي هــدفت ) 2007( للتعــرف علــى الــصحة اإلنجابیــة فــي ضــوء القــرآن الكــریم، و دراســة الــصلیبي 

( و موقــــف الــــشریعة اإلســــالمیة منهــــا، و دراســــة القــــضاة لتقــــدیم معلومــــات عــــن الــــصحة اإلنجابیــــة 
التــي هــدفت للتعــرف علــى الجوانــب الوقائیــة للــصحة اإلنجابیــة مــن منظــور إســالمي، و لقــد ) 2005

ًتوصــــلت هــــذه الدراســــة إلــــى أن الــــشریعة اإلســــالمیة اهتمــــت اهتمامــــا كبیــــرا بالــــصحة اإلنجابیــــة، أن  ً
  .حاق الضرر بالجنین الشریعة اإلسالمیة حرمت كل ما من شأنه إل

 تحلیــل مفهــوم الــصحة اإلنجابیــة، وســائر مفرداتهــا إلــى) 2004(كمــا هــدفت دراســة الــشاعر 
تعمــیم المعرفــة حــول الوســائل ، و لقــد أوصــت بــضرورة  إلــى عناصــرها المكونــة لهــا لمعرفــة حقیقتهــا

 و تثقیـــف المـــشروعة لتنظـــیم النـــسل، و معالجـــة العقبـــات التـــي تحـــول دون تمتـــع الـــبعض باإلنجـــاب،
   . المواطنین بالمضار المحتملة لزواج األقارب

 فلـه دور كبیـر فـي تحقیقهـا، فقـد أعـدت ةو بما أنه ال یمكن تجاهل دور الرجل فـي الـصحة اإلنجابیـ
التــي هــدفت إلــى تحدیــد اســتراتیجیات للوصــول إلــى الرجــل فیمــا ) 2000(منــسي و صــوالحة الدراســة 

ـــة، و ـــى مـــستوى معرفـــة الرجـــال تنظـــیم األســـ یخـــص الـــصحة اإلنجابی رة، وكـــذلك هـــدفت للتعـــرف عل
لقـــد أوصـــت الدراســـة   بالـــصحة اإلنجابیـــة، و معرفـــة اتجاهـــات الرجـــال نحـــو الـــصحة اإلنجابیـــة، و

  .بضرورة مساهمة الرجل في إنجاح برامج الصحة اإلنجابیة

كمـــا هـــدفت بعـــض الدراســـات التعـــرف علـــى مـــستوى الـــوعي بالـــصحة اإلنجابیـــة مثـــل دراســـة    
 هــدفت إلــى التعــرف علــى معلومــات طــالب وطالبــات جامعــة النجــاح الوطنیــةالتــي  )2007(زنیــد أبو
 الدراسـة بـإدراج مـادة تدریبیـة صـحیة ضـمن متطلبـات  هـذهمواضیع الصحة اإلنجابیة، و أوصت في

 الـصحة كافـة مواضـیع علـى تـشتمل و اإلنـسانیة و العلمیـة التخصـصات لكافـة الجامعـة تـدرس
التـــي هـــدفت للتعــرف علـــى الـــصحة اإلنجابیـــة لـــدى المـــراهقین ) 2003(ســـة راضـــي اإلنجابیــة، و درا

  و قـد أوصــت هـذه الدراســة بتطــویر بـرامج لتــدریب المدرســین و،والـشباب فــي منطقـة الــشرق األوســط
  . المسئولین في الحكومات على المواضیع المتعلقة بالصحة اإلنجابیة لدى الشباب

بإعداد برامج لتنمیة الوعي بالصحة اإلنجابیة  لدى طلبـة أما بالنسبة للدراسات التي اهتمت 
ـــم تحـــصل الباحثـــة إال علـــى عـــدد قلیـــل، و مـــن هـــذه الدراســـات دراســـة       ًالجامعـــة فهـــي قلیلـــة جـــدا و ل
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و التـي هـدفت لمعرفـة فعالیـة برنـامج مقتـرح لتنمیـة الـوعي بالـصحة ) 2008(أبو الحمائل و آخـرون 
ك عبـد العزیـز، و أوصـت هـذه الدراسـة بـضرورة إدراج موضـوعات اإلنجابیة لدى طالب جامعـة الملـ

تثقیفیة صـحیة عامـة لطلبـة الجامعـات لتنمیـة وعـیهم بمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة، باإلضـافة إلـى ذلـك 
التــي هــدفت إلــى التعــرف علــى مــدى فعالیــة برنــامج مقتــرح قــائم ) 2003(فقــد أجریــت دراســة الجنــدي

بالصحة اإلنجابیة، و أبعادها لدى الطالبة المعلمـة بكلیـة البنـات، و على التعلم الذاتي لتنمیة الوعي 
أوصت هذه الدراسة بتضمین قضایا الصحة اإلنجابیـة فـي المنـاهج بـشكل تكـاملي فـي مراحـل الـتعلم 

   .العام

ًو حرصا على استمرار االهتمام بتنمیة الوعي بالصحة اإلنجابیة خارج المدارس والجامعات 
) 2008(لتوعیة المرأة الریفیـة فـي مـصر، و مـن هـذه الدراسـات دراسـة البغـدادي فقد أجریت دراسات 

التي هدفت لمحو األمیة اإلنجابیة لتنمیـة األبعـاد المتـضمنة لـدى ریفیـات بعـض قـرى صـعید مـصر، 
و ذلك من خالل برنامج توعوي یتناول الصحة اإلنجابیة، و لقـد أوصـت هـذه الدراسـة بـضرورة دعـم 

( جال توعیة الطلبة بالصحة اإلنجابیـة، و باإلضـافة إلـى ذلـك توجـد دراسـة هنـديدور المدرسة في م
و التــي هــدفت للتعــرف علــى دور التعلــیم فــي تنمیــة الــوعي بالــصحة باإلنجابیــة لــدى المــرأة ) 2005

بصعید مصر، و قد أوصت بضرورة التنسیق، و التكامـل بـین جمیـع الهیئـات والمؤسـسات المـسئولة 
  .ة عن الصحة اإلنجابی

ًكذلك فإن موضوع الصحة اإلنجابیة لقي اهتماما كبیرا في الدراسـات الفلـسطینیة، فـتم  إجـراء ً
عنــوان واقــع الــصحة اإلنجابیــة للمــراهقین و الــشباب فــي و هــي ب) 2005العفیفــي و العفیفــي ،(دراســة 

لــذي و ا) 2000(األراضــي الفلــسطینیة، تــم مــن خاللهــا تحلیــل قواعــد بیانــات المــسح الــصحي للعــام 
نفــذه جهــاز اإلحــصاء الفلــسطیني، و توصــلت هــذه الدراســة إلــى أن هنــاك قــصور فــي المعرفــة حــول 
الصحة اإلنجابیة، و أوصت هذه الدراسـة إجـراء مزیـد مـن الدراسـات المتعلقـة بمـدى معرفـة الجمهـور 

  .ًعامة و فئتي المراهقین و الشباب خاصة باألمراض المنقولة جنسیا

ة في الدراسات حول إثراء المنهاج بقضایا الصحة اإلنجابیـة، كـذلك و لقد وجدت الباحثة ندر
هناك ندرة في الدراسات حول تقییم المناهج في تغطیتهـا لمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة، باإلضـافة لـذلك 
هناك ندرة بالدراسات التي تهتم ببرامج توعیة الطلبة في المدارس بالصحة اإلنجابیة أو قیاس الوعي 

بیـــة لـــدى اإلنـــاث أو الـــذكور، و مـــن خـــالل عمـــل الباحثـــة كمعلمـــة، و إجاباتهـــا علـــى بالــصحة اإلنجا
أســئلة الطالبــات التــي كانــت تظهــر تــدني و عــیهن بــأمورهن الخاصــة، و مــن خــالل اســتطالع آراء 

  .معلمي العلوم الحظت الباحثة تدني مستوى المعرفة في مفاهیم الصحة اإلنجابیة 
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وعیــة بمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة لــدى األفــراد فــي المراحــل و ممــا ســبق وجــدت الباحثــة أن الت  
المختلفة من األهداف األساسیة للعملیة التربویة والتعلیمیة، خاصة في المرحلة األساسیة العلیـا ألنـه 
یبــدأ اهتمــام الطلبــة بــاألمور المتعلقــة باإلنجــاب، كــذلك فــإن فــي المجتمعــات العربیــة یمكــن بعــد هــذه 

 و ، وعي بالصحة اإلنجابیة یكون لدى الفردنأ  من الضرورينجب لذلك ی وردالفتزوج یالمرحلة أن 
بسبب عدم وجود دراسات لقیاس الوعي بمفاهیم الصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسیة، فإن 
الهــدف مــن هــذه الدراســة التعــرف علــى مــدى الــوعي بمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة لــدى طلبــة المرحلــة 

  .غزةاألساسیة العلیا ب

  : مشكلة الدراسة 
  : تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي 

  ما مستوى وعي طلبة المرحلة األساسیة العلیا في غزة  بمفاهیم الصحة اإلنجابیة ؟

  :ویتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة 
  سیة العلیا في غزة؟ ما مفاهیم الصحة اإلنجابیة الواجب توافرها لدى طلبة المرحلة األسا -6
ما مستوى الوعي بالجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلـة األساسـیة فـي  -7

 غزة ؟
 ؟ما مستوى الوعي بالجوانب الوجدانیة للصحة اإلنجابیة لدى  طلبة المرحلة األساسیة في غزة -8
 فـي مـستوى الـوعي )α 0.05 ≤  (إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة  داللـة ذات فـروق توجـد هـل -9

بالجوانب المعرفیة لمفاهیم الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة العلیـا  تعـزى لمتغیـر 
 الجنس ؟

في مستوى الوعي ) α 0.05 ≤   (إحصائیة عند مستوى داللة داللة ذات فروق  هل توجد - 10
    تعزى لمتغیر الجنس؟بالجوانب الوجدانیة للصحة اإلنجابیة  لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا

  -:تتمثل فروض الدراسة فیما یلي : فروض الدراسة 
مستوى الوعي بالجوانب المعرفیـة لمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة العلیـا  -1

 %. 75یزید عن الحد االفتراضي 
 العلیا في غزة مستوى الوعي بالجوانب الوجدانیة للصحة اإلنجابیة  لدى طلبة المرحلة األساسیة -2

 %.75یزید عن الحد االفتراضي 
فـي مـستوى الــوعي ) α 0.05 ≤(إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة  ةداللـ ذات فـروق دتوجـ ال -3

بالجوانب المعرفیة لمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة العلیـا  تعـزى لمتغیـر 
 .الجنس 
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فـي مـستوى الــوعي ) α 0.05 ≤(لـة إحـصائیة عنـد مـستوى دال داللـة ذات فـروق دتوجـ ال -4
  .بالجوانب الوجدانیة للصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسیة تعزى لمتغیر الجنس 

  -:تهدف هذه الدراسة إلى  :أهداف الدراسة 
  .تحدید مفاهیم الصحة اإلنجابیة التي یجب أن یلم بها طلبة المرحلة األساسیة العلیا  -1
 المعرفیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسیة معرفة مستوى الوعي بالجوانب -2

 .)%75( العلیا عند الحد االفتراضي
معرفة مستوى الوعي بالجوانب الوجدانیة للصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة العلیـا  -3

  .)%75(في غزة عند الحد االفتراضي 
 طلبـة بـین  فیـة لمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـةمـستوى الـوعي بالجوانـب المعر فـي الفـروق  إیجـاد -4

  .الجنس المرحلة األساسیة العلیا في غزة باختالف
المرحلـة  طلبـة بـین مـستوى الـوعي بالجوانـب الوجدانیـة للـصحة اإلنجابیـة فـي الفـروق إیجـاد -5

   .الجنس األساسیة العلیا في غزة باختالف

  :ةأهمیة الدراس
  :تكمن أهمیة الدراسة  في كونها ما یلي

تقــدم مجموعــة مــن المعلومــات الخاصــة بالــصحة اإلنجابیــة كمجــال مهــم مــن مجــاالت تــدریس  -1
ـــــستفید منهـــــا   بعـــــضالعلـــــوم، و هـــــدف مجتمعـــــي یحظـــــى باالهتمـــــام العـــــالمي و اإلقلیمـــــي، ت

 .المؤسسات التي تهتم بالصحة اإلنجابیة 

األساسیة العلیا، توفر قائمة بمفاهیم الصحة اإلنجابیة التي یجب أن تكون لدى طلبة المرحلة  -2
 .قد یستفید منها المسئولین عن تطویر و تحسین مناهج العلوم

ًتوفر اختبارا لقیاس مدى فهم مفاهیم الصحة اإلنجابیة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة بغـزة، قـد  -3
 .یستفید منه معلمي العلوم و معدي الدورات التدریبیة للمعلمین 

حة اإلنجابیة لمعرفة مدى الوعي بالجوانب الوجدانیة ًتوفر مقیاسا لالتجاهات نحو مفاهیم الص -4
للــصحة اإلنجابیــة، مــن المــأمول أن تفیــد الدارســین فــي البحــث العلمــي و الدراســات العلیــا فــي 

  .تصمیم أدوات بحثهم 

  :حدود الدراسة 
اقتـــصرت هـــذه الدراســـة علـــى طلبـــة الـــصف العاشـــر األساســـي فـــي المـــدارس الحكومیـــة فـــي   

مدیریة شرق غزة التابعـة لـوزارة التربیـة و التعلـیم بغـزة، و تـم إجـراء الدراسـة فـي مدیریة غرب غزة، و 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

9  

، حیث تم تطبیق اختبار معرفي  لمفاهیم )2011-2010(الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 .ًالصحة اإلنجابیة، و مقیاسا لالتجاه نحوها 

    :مصطلحات الدراسة
  :یليًتم تعریف المصطلحات إجرائیا كما 

هو اإللمام بكافة المعلومات و المعارف واالتجاهات الخاصة بموضوع ما، و تـؤثر فـي :  الوعي -
  . حیاته، و تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة 

ــة- ــصحة اإلنجابی  هــي حالــة مــن اكتمــال الجوانــب البدنیــة والنفــسیة واالجتماعیــة فیمــا یخــص  : ال
ز التناســـلي، فـــي جمیـــع مراحـــل حیـــاة الفـــرد، و ذلـــك بإتبـــاع األمـــور التـــي تتعلـــق باإلنجـــاب و الجهـــا

  .مجموعة من الطرق و األسالیب و الخدمات الصحیة المناسبة 

إلمــــام الطالــــب بكافــــة المعلومــــات و المعــــارف و  هــــو:  الــــوعي بمفــــاهیم الــــصحة اإلنجابیــــة -
 عمـره المختلفـة، االتجاهات الخاصة بمفاهیم الصحة اإلنجابیة، و التي تؤثر علـى حیاتـه فـي مراحـل

و تساعده على اتخاذ قرارات مناسبة، و یقاس في هـذه الدراسـة بالدرجـة التـي یحـصل علیهـا الطالـب 
  .باختبار المفاهیم، و مقیاس االتجاه 

هــي المرحلــة الدراســیة التــي تبــدأ مــن الــصف الــسابع، وتنتهــي بالــصف : المرحل  ة األساس  یة العلی  ا-
  .العاشر
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  ني الفصل الثا

  اإلطار النظري 

 

v  التربیة الصحیة /  المحور األول 

v  الصحة اإلنجابیة/  المحور الثاني   
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  الفصل الثاني 
  اإلطار النظري

َبناء المجتمع البناء، فالفرد الـسلیم یمكنـه أن ل األساسیة  المقوماتیعتبر الفرد السلیم هو أحد  
ن ضعف في الصحة فإن هذا سیصرف نظره عـن یخترع، و لكن إذا كان یعاني م یفكر، و یعمل و

 ال تقتـــصر تربیــة الفـــرد علــى إكـــسابه المعـــارف لـــذلك یجــب أنالتطــور مـــن أجــل االهتمـــام بــصحته، 
  .  االهتمام بصحة الفردتشتمل علىالعلمیة البحتة، بل 

 و بوظـائف كبیـرة، تقـوم فهـي العامـة، التربیـة فـروع إحـدى هـي الـصحیة التربیـة "و تعتبـر  
  ) .14:2003عبده،" (العمري انتماءه و نموه، مراحل جمیع في اإلنسان حیاة يف مهمة،

حیث تسهم التربیة الصحیة في تزوید المتعلم بالمعلومات الصحیة عن نفسه، و عـن بیئتـه،   
كذلك تساعد في إكساب االتجاهات و العادات، و الممارسات الـصحیة ممـا یـساعد فـي حمایـة الفـرد 

  ) .43: 2001الطناوي،( المجتمع و

  :تعریف التربیة الصحیة 
و مـن هـذه التعریفـات لقد تم تعریف التربیـة الـصحیة مـن قبـل العدیـد مـن البـاحثین التربـویین         
  :ما یلي

 حیث ، عام بشكل التربیة من مهم و كبیر جانب تمثل" بأنها ) 13:2009(عرفتها شحادة    
تغـرس  التـي الصحیة الممارسات و االتجاهات و یةالعلم المعارف و المفاهیم إلكساب الطلبة تسعي

   ."لهم ممارس حیاتي أسلوب لتكون سلوكیاتهم في

عملیــــة تربویــــة مــــستمرة تــــزود األفــــراد، و المجتمــــع "بأنهــــا ) 42: 2009(و عرفهــــا حــــسان   
ًبالخبرات الصحیة لرفع الوعي الصحي لوقایتهم من األمراض و االرتقاء بصحتهم بدال مـن العـادات 

  " .الصحیة غیر 

مجموعــة مــن األنــشطة التربویــة والخبــرات التــي تــساهم " بأنهــا ) 5:2007(و عرفهــا مزاهــرة   
في تزوید اإلنسان بقدر كاف من المعارف، و العادات الـصحیة الحـسنة، و االتجاهـات الـصحیة، و 

ة التوصــــل إلــــى طــــرق و أســــالیب وقایــــة مــــن األمــــراض، و ذلــــك بتــــوفیر األغذیــــة المتوازنــــة، و تهیئــــ
  .الظروف الصحیة المالئمة 
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 والتـي الـصحي الـوعي تنمیـة خاللهـا مـن یـتم عملیـة"بأنهـا ) 37:2006(و عرفهـا أبوزایـدة   
 ثـرأ إحـداث بقـصد المهـارات و و االتجاهـات المعـارف مـن مجموعـة تعـدیل أو إكـساب تتـضمن
    ." الیومیة للحیاة ممارسته خالل حیاة اإلنسان على ایجابي

 مـساعدة إلـى تـسعى العامـة التـي التربیـة مـن مهـم جـزء"فقـد عرفهـا بأنهـا ) 15:2003(  أمـا عبـده 
 خـالل مـن العقلیـة، و االجتماعیـة، و النفـسیة و البدنیـة، الكفایـة و الـسالمة، تحقیـق علـى األفـراد
 المجتمـع، و الفـرد علـى مـستوى سلیمة صحیة سلوكیة أنماط إلى المعروفة الصحیة الحقائق ترجمة

   ."التعلمیة  التعلیمیة لیةالعم باستخدام

بأنها جمیع الجوانب التي تستطیع المدرسة أن ) 583:2002( و یعرفها النجدي و آخرون   
توفرهـــا لتالمیــــذها، لتحقیــــق النمـــو الــــشامل و المتــــوازن، و اكتــــسابهم أنمـــاط الــــسلوك الــــصحي الــــذي 

  .یساعدهم في الحفاظ على صحتهم و صحة المجتمع 

عملیــة تقــوم علــى مبــاديء علمیــة تــستخدم فــرص "بأنهــا )  53:2000(و عرفهــا إســماعیل   
التعلیم المخططة، بغیة تمكین األشخاص الذین یعملـون فـرادى أو جماعـات مـن اتخـاذ القـرارات عـن 
علم بشأن المسائل المتعلقة بالصحة بصفة عامة، و للوقایة مـن األمـراض المعدیـة بـصفة خاصـة و 

  " .ًالتصرف وفقا لهذه القرارات 

من خالل استعراض التعریفات السابقة نـرى أن معظـم التعریفـات تتفـق بـأن التربیـة الـصحیة   
  .هي جزء من العملیة التربویة، و أنها تزود األفراد بالمعارف و السلوكیات الصحیة 

یعتبــر التربیــة ) 2009(ونــرى أن هنــاك بعــض االخــتالف فــي هــذه التعریفــات فمــثال شــحادة   
اعتبرها عملیة مستمرة في المراحل المختلفة للفـرد، بینمـا ) 2007(ا حسان الصحیة أسلوب حیاة، أم

  اعتبرها مجموعة من األنشطة و الخبرات التي تزود الفرد بالمعارف حـول الـصحة،)2007(مزاهرة 
ـــدة  ـــو زای ـــوعي الـــصحي، و النجـــدي و  اعتبـــر ) 2006(أمـــا أب ـــة الـــصحیة تتحـــق بتنمیـــة ال أن التربی

مــوا بتــوفر جمیــع مــستلزمات التربیــة الــصحیة خاصــة الغــذاء المتــوازن، أمــا فقــد اهت) 2002(آخــرون 
ركــــــز علــــــى شــــــمولیة التربیــــــة الــــــصحیة لجمیــــــع الجوانــــــب البدنیــــــة، و النفــــــسیة، و ) 2003(عبــــــده 

أكد علـى ضـرورة التخطـیط لفـرص التعلـیم، ألن ذلـك ) 2000(االجتماعیة، و العقلیة، أما إسماعیل 
  .یم یساعد على اتخاذ القرار السل
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ًو بنـــاء علـــى مـــا ســـبق فـــإن الباحثـــة تعـــرف التربیـــة الـــصحیة بأنهـــا عملیـــة تربویـــة شـــاملة و   
مــــستمرة تــــسعى إلكــــساب الفــــرد المعلومــــات، و الخبــــرات، و االتجاهــــات الــــصحیة مــــن أجــــل تحقیــــق 

  .السلوك الصحي

  أهداف التربیة الصحیة
ولقــد ن البــاحثین التربــویین، یوجـد للتربیــة الــصحیة العدیــد مــن األهــداف التـي ذكرهــا العدیــد مــ  

  :أهداف التربیة الصحیة كما یلي) 18: 2003(حدد عبده 
 الـصحة إلـى الوصـول فـي لـدیهم الرغبـة إثـارة و حیـاتهم، فـي الـصحة بأهمیـة األفـراد إشـعار -1

  .المثلى
  .اتالخراف عن االبتعاد و السلیمة، الصحیة العادات و بالتصرفات األفراد توعیة - 2
 الكافیة، بالمعلومات إمدادهم و ، مجتمعهم في الصحیة بالمشكالت األفراد تماماه إثارة- 3

  . الوقایة طرق و المشكالت، تلك خطورة عن
 كاإلسـعافات الیومیـة، للحیـاة الالزمـة الـصحیة المهـارات و الخبـرات، لـبعض األفـراد اكتـساب- 4

 .األطعمة حفظ و الجسم نظافة و المرضى، رعایة و األولیة،
 .احتیاجاته و أعضائه، وظائف و الجسم، عن المعلومات ببعض األفراد زویدت - 5
  .العالجیة  و الوقائیة، الصحیة الخدمات أماكن إلى األفراد إرشاد  -6

  :أهداف التربیة الصحیة كما یلي ) 14:2009(لقد ذكرت شحادة    و
 و المحلیـة و المدرسـیة لبیئـةا فـي الحیاتیـة المـشكالت مواجهـة فـي واألفـراد التالمیـذ وعـي تنمیـة -1

  . لها المناسبة الحلول إیجاد في مشاركتهم
 سـلوكهم و اتجاهـاتهم و معـارفهم تنمیـة علـى تساعدهم التي الخبرات و بالمهارات األفراد تزوید -2

  . الصحي
  . الصحة وتعزیز المرض من للوقایة أنفسهم مساعدة على األفراد قدرة زیادة -3
  . الیومیة الحیاة في ممارسة صحیة سلوكیة أنماط إلى المعروفة حیةالص الحقائق ترجمة -4
 تـؤدي التـي القـرارات اتخـاذ عملیـات فـي الناس بإشراك المبادرة و النفس على االعتماد تشجیع  -5

  . المتاحة للمواد التعبئة خالل من الصحیة جمالبرا النجاز

  : یة كما یليمجموعة من األهداف للتربیة الصح) 45:2009(و وضع حسان 
  .جعل الصحة محور اهتمام األفراد ومشاركة المجتمع في حل المشاكل الصحیة  -1
التعــرف علــى اآلثـــار الــسلبیة المــؤثرة علـــى الــصحة العامـــة الناتجــة عــن ســـوء التغذیــة و بعـــض  -2

 .األمراض 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

14  

تـــصحیح المعتقـــدات الخطـــأ المنتـــشرة و المرتبطـــة بالـــصحة مثـــل الخرافـــات لـــدى طـــالب الـــصف  -3
  .العاشر 

تنمیــــة الــــوعي الــــصحي و إكــــساب الطــــالب اتجاهــــات إیجابیــــة نحــــو الــــصحة، و االبتعــــاد عــــن  -4
  .العادات السیئة مثل التدخین و المخدرات و المسكرات 

  :أن أهداف التربیة الصحیة تتحدد في المجاالت الثالثة التالیة) 41-35:2004(وترى المجبر 
 :المعارف و المعلومات الصحیة  -1

ویــد المــتعلم بالمعلومــات و المعــارف الــصحیة عــن بیئتــه و مجتمعــه بمــا یــؤثر  حیــث تهــدف إلــى تز
ًعلیه، و یجعله قـادرا علـى المـساهمة الفعالـة فـي تطـویر بیئتـه و مجتمعـه، و ترتكـز التربیـة الـصحیة 
فـــي هـــذا المجـــال علـــى الـــصحة الشخـــصیة، و صـــحة المجتمـــع، و الـــصحة فـــي المنـــزل، و الـــصحة 

  .المدرسیة 

 : یة المهارات الصح -2
تقـــوم المهـــارات الـــصحیة فـــي مـــضمونها علـــى قیمـــة وقائیـــة، و تجنـــب الفـــرد تبعـــات الـــسلوكیات غیـــر 
الــسویة، و یعتمــد مفتــاح تعلــم المهــارات الــصحیة علــى الممارســة والتــدریب للخبــرة، ویجــب أن تكــون 

اتیــة المهــارة مناســبة لمــستوى األفــراد، و أن تقــدم فــي ظــروف طبیعیــة، و مــن المهــارات الــصحیة الحی
مهـــارة اتخـــاذ القـــرار، التفكیـــر العلمـــي، و االتـــصال : التـــي یكتـــسبها التالمیـــذ مـــن العملیـــة التعلیمیـــة 

  .الفعال، و التواصل الشخصي، حل المشكالت، و الصحة الیدویة

  : االتجاهات والعادات الصحیة  -3
لمــساعدة فــي فعــن طریــق اكتــسابها یــتم الــتخلص مــن المفــاهیم الــصحیة التقلیدیــة الخاطئــة، و تــؤدي ل

  .تكوین السلوك الصحي السلیم

  : و في ضوء ما سبق فالباحثة ترى أنه یمكن حصر أهداف التربیة الصحیة یما یلي 
  . إكساب األفراد المعارف و المعلومات الصحیة -1
  . تنمیة االتجاهات االیجابیة نحو العادات الصحیة لدى األفراد-2
  .سلیمة، و تصحیح السلوكیات الخاطئة  توعیة األفراد بالسلوكیات الصحیة ال-3

  :مجاالت التربیة الصحیة 
  ):60-59:2002(تتعدد مجاالت التربیة الصحیة، و من ضمن هذه المجاالت ما ذكره صالح 

   الصحة الشخصیة -1
   التغذیة -2
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   التربیة األمانیة و اإلسعافات األولیة -3
   الصحة اإلنجابیة -4
   صحة البیئة -5
  لیة و النفسیة  الصحة العق-7
   األمراض و الوقایة منها -8
   صحة المستهلك -9

  :مجاالت التربیة الصحیة كما یلي) 585:2002(و یحدد النجدي و آخرون 
فــي هــذا البعــد یــتم االهتمــام بــاألمراض التــي یتعــرض لهــا اإلنــسان، كــذلك : الــصحة الجــسمیة  -1

  .الغذاء المناسب، و العادات الغذائیة 
تهتم بالمشاكل التي قد تواجه اإلنسان مثل االكتئاب و القلق، و الخوف، و : الصحة النفسیة  -2

 .اإلدمان
 .تهتم باألمور ذات العالقة باإلنجاب الصحي : الصحة اإلنجابیة -3
تهــــتم بــــالمجتمع الــــذي یعــــیش اإلنــــسان فیــــه، فاإلنــــسان یــــؤثر ویتــــأثر : الــــصحة االجتماعیــــة  -4

 . بالمجتمع المحیط 

  :إجمال مجاالت التربیة الصحیة بالمجاالت التالیة نه یمكن أو ترى الباحثة 
تـــشتمل علـــى االهتمـــام بالجـــسم، و تغذیتـــه، و األمـــراض و طـــرق العـــالج :  الـــصحة الجـــسمیة -1

  .اللیاقة البدنیة  منها، و النظافة الشخصیة، و

 تاتـــشمل تنمیـــة القـــدرات العقلیـــة، و أنـــواع التفكیـــر المختلفـــة، و اســـتراتیجی:  الـــصحة العقلیـــة -2
  . تنمیتها 

تــشتمل علــى المــشاكل الــصحیة التــي یتعــرض لهــا الفــرد، و طــرق التغلــب :  الــصحة النفــسیة -3
  .على هذه المشكالت، و أسالیب تحقیق الصحة النفسیة

تشتمل على كل المفاهیم التي تتعلق باإلنجاب، و فیما یلي توضـیح لهـذه :  الصحة اإلنجابیة -4
 . المفاهیم 

  الصحة اإلنجابیة 
تعتبــر الــصحة اإلنجابیــة أحــد مجــاالت التربیــة الــصحیة، فمــن خاللهــا یمكننــا الحفــاظ علــى   

  .النسل و یكون لدینا جیل سلیم، و قوي و خال من األمراض، یمكنه أن ینتج و یبني المجتمع 
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 الصحة اإلنجابیةتعریف 
الـذین مـن ضـمن  ، وینلبـاحثین التربـوی العدیـد مـن ا من قبللصحة اإلنجابیةقد تم تعریف ال        

  : قاموا بتعریفها

حالة اكتمـال الفـرد مـن الناحیـة الجـسمیة و العقلیـة " بأنها ) 247 : 2010(  أبو الحمائل و آخرون 
و االجتماعیة، و خلوه من األمراض أو العیوب المتعلقة بالجهـاز التناسـلي و وظیفتـه و عملیاتـه، و 

یة اآلمنـة و اإلنجـاب اآلمـن، و یكـون لدیـه حریـة اتخـاذ ًبذلك یكـون قـادرا علـى ممارسـة الحیـاة الجنـس
  " . متعلقة بذلك تقرارا

اكتمــال الجوانــب البدنیــة و النفــسیة و االجتماعیــة، و لیــست مجـــرد " كمــا تــم تعریفهــا بأنهــا   
البغدادي، " ( الخلو من األمراض أو العاهات المرتبطة بالجهاز اإلنجابي للمرأة و عملیاته الوظیفیة 

8:2008 . (  

الخـدمات  الطـرق و مجموعـة مـن األسـالیب و" بأنهـا )  10:2008 (بغـداديكذلك عرفهـا ال  
هي تشمل كذلك الصحة الجنسیة التـي ترمـي إلـى تحـسین نوعیـة  التي تسهم في الصحة اإلنجابیة و

ـــة فیمـــا یتعلـــق  العالقـــات الشخـــصیة ال مجـــرد تقـــدیم المـــشورة و الحیـــاة و   وباإلنجـــابالرعایـــة الطبی
  " .مراض التي تنتقل باالتصال الجنسي األ

قــــدرة النــــاس علــــى التمتــــع بحیــــاة جنــــسیة مأمونــــة " بأنهــــا ) 519: 2005(الــــشاعر        و عرفهــــا 
ومرضــیة، و قــدرتهم علــى اإلنجــاب و موعــده و تــواتره، و حقهــم فــي اســتخدام و ســائل تنظــیم النــسل 

الخـصوبة بـالطرق التـي یختارونهـا، و بمـا ال المأمونة والفعالة و المقبولة، و هو ما یقود إلـى تنظـیم 
  )" .مع الشریعة  بل و( یتعارض مع القانون 

 بأنها  المدخل السلیم لالرتقاء بنوعیة اإلنسان فهـي تهـدف )235:2005(        كما یعرفها هندي 
 إلــى رفــع الــسالمة البدنیــة، و النفــسیة و االجتماعیــة، و یــتم ذلــك مــن خــالل تــشابك دور األســرة، و

  .  المدرسة، و المجتمع 

إیجـاد نـسل سـلیم قـوي مـن خـالل العمـل علـى " بأنهـا ) 226:2004(كذلك عرفها القضاة          و
  " .حفظ سالمة المرأة الحامل و سالمة جنینها 
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 ًعقلیـا و ًحالـة رفـاه كامـل بـدنیا و" ًنقال عـن خوجـدار بأنهـا )  8:2003(عرفتها الجندي   و  
لیـــست مجـــرد الـــسالمة مـــن  عملیاتـــه و وظائفـــه و مـــور المتعلقـــة بالتناســـل وًاجتماعیـــا فـــي جمیـــع األ

  ". المرض اإلعاقة

 قـدرة األفـراد علـى التمتـع بحیـاة جنـسیة  "بأنهـاو یعرفها المؤتمر العالمي للـسكان و التنمیـة    
" تــــواتره  موعــــده و حـــریتهم فــــي تقریــــر اإلنجـــاب و  واإلنجــــابقـــدرتهم علــــى  مأمونــــة، و مرضـــیة و

   .)10:2003ي ،راض(

قدرة المـرأة علـى العـیش  قبـل و خـالل و بعـد اإلنجـاب بحریـة كاملـة، " تعریفها بأنها كما تم   
( و تحظــى بالحمــل النــاجح و هــي بمنــأى عــن أمــراض النــساء و مخاطرهــا و اإلجهــاض و مخــاطره 

  ) .8:1999حبش و آخرون، 

 فــي أن الــصحة اإلنجابیــة و مــن خــالل اســتعراض التعریفــات الــسابقة نجــد أن معظمهــا تتفــق  
و لكــــن هنــــاك بعــــض  هــــتم بــــسالمة الفــــرد فــــي كافــــة الجوانــــب الجــــسمیة و العقلیــــة و االجتماعیــــة،ت

 أن هنــاك مــن ربــط بــین الــصحة اإلنجابیـة و حریــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بهــا مثــل داالخـتالف فنجــ
ســـالیب و الطـــرق و ، و هنـــاك مـــن اعتبرهـــا أنهـــا مجموعـــة مـــن األ)2010(أبـــو الحمائـــل و آخـــرون 

، و هنـاك مـن اعتبرهـا المـدخل الـسلیم لالرتقـاء )2008(الخدمات التي تحقق الصحة مثل البغـدادي 
فقد أكدت على ارتباط الـصحة اإلنجابیـة ) 2005(، أما الشاعر)2005(بنوعیة اإلنسان مثل هندي 

ــــشریعة اإلســــالمیة، ــــى المــــرأة وحــــدها  بال ــــصحة اإلنجابیــــة عل ــــضاة و هنــــاك مــــن اقتــــصر ال مثــــل الق
  ) .1999(، و حبش و آخرون )2004(

  :  تعرف الصحة اإلنجابیة بأنها و في ضوء ما سبق فإن الباحثة
هــي حالــة مــن اكتمــال الجوانــب البدنیــة والنفــسیة واالجتماعیــة فیمــا یخــص األمــور التــي تتعلــق       

جموعـــة مـــن الطـــرق ذلـــك بإتبـــاع  م باإلنجـــاب والجهـــاز التناســـلي، فـــي جمیـــع مراحـــل حیـــاة الفـــرد، و
  .واألسالیب والخدمات الصحیة المناسبة 

  أهداف الصحة اإلنجابیة 

بعـد االطــالع علــى األدب التربـوي نجــد أن هنــاك العدیــد مـن األهــداف للــصحة اإلنجابیــة، و   
 و،  )11:2008(ًمــن  ضــمن الدراســات التــي و ضــعت أهــدافا للــصحة اإلنجابیــة، دراســة البغــدادي 

  : ًحیث ذكرتا أهدافا للصحة اإلنجابیة كما یلي ) 9:2003( الجندي دراسة
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اكتساب المعلومات المرتبطة بالصحة و الغـذاء و الحمـل و األمومـة اآلمنـة، و كـذلك األمـراض  -1
  .التي تصیب األجهزة التناسلیة 

 .  تكوین االتجاهات المناسبة نحو القضایا و المشكالت الصحیة اإلنجابیة -2

یة السلیمة التي تساعد المرأة على المحافظة على حالتها وحالـة ولیـدها و ممارسة العادات الصح-3
 .رضیعها الصحیة 

 .إتباع السلوك الصحي، و البعد عن السلوك الذي ینطوي على مخاطر تضر باآلخرین  -4

 .اتخاذ القرارات الصحیة المالئمة للحفاظ على الحیاة و الوقایة من األمراض  -5

عد على تجنب اإلصابة باألمراض قبل الزواج وأثناء الحمل و بعد اختیار نوع السلوك الذي یسا -6
 . الوالدة 

  : إلى انه یمكن تحدید أهداف الصحة اإلنجابیة كما یلي) 17: 2002(و یشیر حسن 
 تــوفیر خــدمات صــحیة جیــدة لتــأمین األمومــة الــسلیمة و التــي تــشمل رعایــة األم أثنــاء الحمــل و -1

  .الوالدة والنفاس 
  .دمات تنظیم األسرة المبنیة على حاجات المجتمع توفیر خ-2
 الوقایــة مــن إصــابات الجهــاز التناســلي، ومعالجتهــا، و الســیما العــدوى بفیــروس نقــص المناعــة -3

  .المكتسبة و اإلیدز 
  . الحصول على خدمات جیدة للوقایة من االختالطات التي تنشأ عن اإلجهاض-4
ـــى -5 ـــؤثر عل ـــسرطانات التـــي  الكـــشف المبكـــر لألمـــراض التـــي ت ـــد األنثـــى كال الجهـــاز التناســـلي عن

  . تصیبها مثل سرطان الثدي 

  : ترى الباحثة أن أهداف الصحة اإلنجابیة تتمثل في   و
  .تزوید األفراد بالمعلومات و المعارف الخاصة بالصحة اإلنجابیة بكل مفاهیمها  -1
 .ًلیم صحیا توعیة األفراد بالسلوكیات الصحیة من أجل الوصول إلى إنتاج جیل س -2
 .تنمیة االتجاهات االیجابیة نحو الممارسات الصحیة التي تحقق الصحة اإلنجابیة  -3
  .توعیة األفراد بالخرافات، و السلوكیات الخاطئة في الصحة اإلنجابیة، و اآلثار الناجمة عنها -4

  حقوق الصحة اإلنجابیة 
ًركنــا أساســیا ) 1994(قــاهرة عــام       یعتبــر المــؤتمر الــدولي لإلســكان و التنمیــة الــذي عقــد فــي ال ً

على الصعید الـدولي فـي إثـارة المخـاوف حـول الـصحة اإلنجابیـة، كـذلك أعـاد التأكیـد علـى الـضرورة 
العلمیــة للنظــر فــي الجوانــب الــسلوكیة و االجتماعیــة المتعلقــة بالــصحة عامــة، و مــن أهــم اإلضــافات 

دل في كثیر من المناطق مثل الحقـوق و التي أدخلها هذا المؤتمر مفاهیم جدیدة ما زالت موضوع ج

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

19  

اإلنــــصاف، و تأكیــــد الــــذات، و المــــسئولیة فــــي العالقــــات الشخــــصیة، و لــــیس فقــــط االحتیاجــــات و 
  ) .11-10: 2003راضي، ( الخدمات المتعلقة بالصحة اإلنجابیة 

  :الحقوق المتعلقة بالصحة اإلنجابیة كما یلي ) 12-11: 2003( و لقد ذكرت راضي 
  .معلومات و المعرفة حول الصحة اإلنجابیة والجنسیةالحق في ال -1
ـــة : الحـــق فـــي خـــدمات الـــصحة اإلنجابیـــة و الجنـــسیة  -2 فیجـــب أن تكـــون ســـهلة المنـــال، و مقبول

ًاجتماعیـــا و فـــي متنـــاول الجمیـــع خاصـــة الفئـــات األكثـــر عرضـــة للمـــشاكل فـــي هـــذا المجـــال الســـیما 
  . الشباب و المراهقین

 . اإلنجابیة و الجنسیةالحق في حمایة الحكومات للصحة -3

  :أن الصحة اإلنجابیة تتضمن الحقوق التالیة ) 17: 2002(و یضیف حسن 
 حق المباعدة بین فتـرات الحمـل، و حـق الحـصول علـى المعلومـات و الوسـائل اآلمنـة و الفعالـة -1

  .ًو المقبولة اجتماعیا 
  . حق الحصول على أعلى مستوى من الصحة األسریة و اإلنجابیة-2
 .لحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتناسل و التوالد دون عنف أو تمیز  ا-3

وممــا ســبق تــرى الباحثــة أنــه لــضمان الحــصول علــى حقــوق الــصحة اإلنجابیــة فــي المجتمــع    
یجــب أن یكـــون هنـــاك تـــشارك بـــین الفـــرد و األســـرة والحكومـــة، فـــالفرد بكـــل مـــا یقـــوم بـــه مـــن مجهـــود 

و األســــرة تقــــوم بــــذلك مــــن خــــالل مــــا تقدمــــه مــــن توجیهــــات شخــــصي للوصــــول للــــصحة اإلنجابیــــة، 
ٕوارشـــادات بنـــاءة ذات عالقـــة بالـــصحة اإلنجابیـــة، و الحكومـــة تقـــوم بـــذلك مـــن خـــالل التعـــاون بـــین 
المؤسسات الحكومیة المختلفة كالمؤسسات الـصحیة و التعلیمیـة و التثقیفیـة مـن أجـل تـوفیر الـصحة 

  .اإلنجابیة لألفراد 

  اإلنجابیةدور الرجل في الصحة 
     إذا تحــدثنا عــن موضــوع الــصحة اإلنجابیــة ال یمكننــا أن نغفــل عــن دور الرجــل حیــث یقــع علــى 
ًكاهله مسئولیة كبیرة فـي تحقیـق الـصحة اإلنجابیـة، خـصوصا فـي مجتمعنـا الـشرقي حیـث یكـون فـي 

ر فــي أغلــب األحیــان هــو صــاحب الــرأي و القــرار النهــائي، و إن لــم یكــن كــذلك یكــون لــه تــأثیر كبیــ
  .اتخاذ القرار 

لــذلك یجــب أن یكــون لــدى الرجــل معرفــة حــول العدیــد مــن األمــور، مثــل المعرفــة بــاألمراض   
المتعلقــة باإلنجــاب، و المعرفــة بوســائل تنظــیم األســرة خاصــة الحدیثــة منهــا، و األمــاكن التــي تــوفر 

بیـــر فـــي فالرجـــل لــه دور ك). 232 -231: 2000المنــسي و صـــوالحة،(خــدمات الـــصحة اإلنجابیـــة 
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مجال الصحة، و بدونه لن یكون من الممكن الوصول إلیها وتأمینهـا، حیـث أن أكثـر األسـباب التـي 
تـــذكرها الـــسیدات حـــول عـــدم اســـتخدامهن لوســـائل تنظـــیم النـــسل هـــو معارضـــة األزواج، و لقـــد أكـــد 

ابیــة علــى  أن الــصحة اإلنج) 1994(المــؤتمر الــدولي للتنمیــة و الــسكان الــذي عقــد فــي القــاهرة ســنة 
ًهي حق للنساء و الرجال معا، و ال یمكن أن نتوقع أن تتمتع السیدات و الرجال بصحة إنجابیة إال 
( إذا كان الزوجان قادرین علـى مناقـشة الـشئون الـصحیة اإلنجابیـة، و اتخـاذ القـرارات الخاصـة بهـا، 

  ) .231: 2009بدح و آخرون، 

ــإ    ن مــساندة الرجــل للمــرأة فــي مراحــل حیاتهــا ًو نظــرا لنفــوذ الرجــال علــى قــرارات زوجــاتهم، ف
ان هــذه المــساندة یجــب أن تمتــد  یعتبــر مــن العوامــل التــي تــساعد علــى تحقیــق صــحتها اإلنجابیــة، و

تنمیـة  إدارة صـحة و(ًإلى جمیع مراحل العمر ابتداء من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ما بعـد اإلنجـاب 
  ) .194ص : ت .المرأة ، د

توى عـال مـن مـشاركة الرجـل فـي الـصحة اإلنجابیـة عـن طریـق إبـراز و یمكن الوصـول لمـس   
دور لرجــل األساســي فیمــا یخــتص بالــصحة اإلنجابیــة، عبــر وســائل اإلعــالم المــسموعة و المرئیــة و 
التأكید على البرامج التي تسلط الضوء على إشراك الرجل و تثقیفه بكافة مواضیع الـصحة اإلنجابیـة 

   ) .29:1999حبش و آخرون، ( 

  الحیاة عالقتها بالمجتمع و الصحة اإلنجابیة و
تعتبر الصحة اإلنجابیة من األمور الهامة التي یجب أن تكرس لهـا الجهـود لرعایتهـا، ألنهـا   

تحــدد معــالم األســرة فاألســرة هــي المــالذ األول و األخیــر لألبنــاء الــذین یعتبــروا بهجــة الحیــاة، و 
 تشیر على أهمیة الحیـاة الزوجیـة باعتبارهـا نعمـة مـن لهذا نجد في القرآن و السنة مواضع كثیرة

مـــن أَزْواجِكُـــم بـــنني وحفَـــدة  واللَّـــه جعـــلَ لَكُـــم مـــن أَنفُـــسكُم أَزْواجـــا وجعـــلَ لَكُـــم  "نعــم اهللا
، و یعتبـر )72: النحـل ( " فُـرون ورزَقَكُم من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنون وبِنعمـت اللَّـه هـم يكْ         

اإلنجــاب هــو أحــد المطالــب التــي  یــسعى اإلنــسان لتحقیقهــا كمــا نــرى  فــي ســورة آل عمــران عــن 
هنالك دعا زَكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنك ذُريةً طَيبةً إِنَّك  " _ علیه السالم_ سیدننا زكریا 

  عالـد يعمفكمـا نـرى فـي اآلیـة الـسابقة أن ) 16-14:2007الـصلیبي، ) (38: آل عمـران( "  اءس
  .  نبي اهللا زكریا دعا ربه لیهبه الذریة الصالحة، و هذا هو حال عامة البشر 

یجــب النظــر إلــى الــصحة اإلنجابیــة نظــرة متمحــصة و فاحــصة، حتــى نــستطیع أن نكــون  و
ضي الفلسطینیة، وعند الحدیث عـن الـصحة اإلنجابیـة یجـب أسرة لها القدرة على مواجهة الواقع لألرا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

21  

أن نربطها بمقومات ثقافتنا و تراثنا ومصادر شریعتنا و حضارتنا، كذلك یجب علـى صـانع القـرارات 
إدراك مدى أهمیـة اإلنجـاب، و أن یكـون محـط اهتمـام المـسئولین لتـوفیر الرعایـة الـصحیة، و وضـع 

ًننسى أن المرأة اإلسرائیلیة المتدینة هي مـن أكثـر النـساء إنجابـا، القوانین الالزمة لضمان ذلك، و ال 
و من أكثر النساء اللواتي یتمتعن بحقوق الصحة اإلنجابیة، و هذا ما ال تتمتع به المرأة الفلـسطینیة 

  ) . 16:2007الصلیبي، ( 

ع،  و ممــا ســبق تــرى الباحثــة أن الــصحة اإلنجابیــة مــن أهــم أســباب ســعادة الفــرد و  المجتمــ
لكــن یجــب األخــذ بعــین تحقیــق الــسعادة فــي الــدنیا و اآلخــرة مــن خــالل مراعــاة إتبــاع تعــالیم اهللا عــز 

  .وجل في وسائل الصحة اإلنجابیة 

  الصحة اإلنجابیة من منظور إسالمي 
ًتتسم الشریعة اإلسالمیة بالشمولیة في تنظیم حیاة اإلنسان، حیث وضعت أحكاما تدل على   

ًاد األسـرة جمیعـا مـن الـزوج و الزوجـة و األوالد صـحیا و نفـسیا و جـسدیا و حرصها على سـالمة أفـر ً ً ً
ًعقلیــــا، و لقــــد اهتمــــت اهتمامــــا كبیــــرا بالــــصحة اإلنجابیــــة و فــــي إنجــــاب األطفــــال األقویــــاء صــــحیا  ً ً

  ). 498:2008الحموي،(

و ممــا الشــك فیــه أن الــصحة اإلنجابیــة مرتبطــة بأحكــام دینیــة متعــددة و اإلخــالل بالــصحة   
اإلنجابیـــة یـــؤدي إلـــى إخـــالل بالـــدین، و عـــدم مراعـــاة جوانـــب الـــصحة اإلنجابیـــة یـــؤدي إلـــى ضـــعف 
ًالمستوى العقلي، و یتأثر النسل بشكل عام، و كثیرا ما تلتقي الشریعة مع الطب فـي تحقیـق الـصحة 

ًاإلنجابیــة، فعلــى ســبیل المثــال فــإن الطــب ال یقــر حمــال فیــه إضــرار للمــرأة، و كــذلك فــإن الــشریع ة ال ً
و تعد الصحة الـشاملة بكـل جوانبهـا الوقائیـة و العالجیـة أول عامـل ) . 3-2:2007الصلیبي،(تقره 

أبــو (لقیـام المــسلم بواجباتـه، و الــصحة اإلنجابیـة جــزء ال یتجـزأ عــن مفهـوم الرعایــة الـصحیة الــشاملة 
  ).256-255:2010الحمائل و آخرون،

ًناولت بعضا من مفاهیم الصحة اإلنجابیـة،  و المتأمل لكتاب اهللا یقف على نصوص كثیرة ت  
ــا  " و مــن هــذه النــصوص قولــه تعــالى  هوا إِلَيكُنــا لِّتَــس اجأَزْو كُمأَنفُــس ــنلَكُــم م ــق ــه أَن خلَ اتآي ــنمو

        ونتَفَكَّــرمٍ يلِّقَــو ــاتلَآي ــكــي ذَلف ــةً إِنمحرو ةدــوكُم مــنيــلَ بعجفاآلیــة الــسابقة )  21م،الــرو" (  و
ي إِلَيـك بِجِـذْعِ     "وضحت أهمیة الزواج و هو مفهوم أساسي في الصحة اإلنجابیة، و قوله تعالي ـزهو

ا     ينا جطَبر كلَيطْ ع اقتُس خْلَة ي إِنِّـ      النا فَقُـولـدرِ أَحش الْب نم يِنا تَرإِم ي عينا فَ قَربِي وراشي وفَكُل  تي نَـذَر
ا      يإِنــس مــوالْي أُكَلِّــم ا فَلَــنمــونِ صمحلــرففــي اآلیــة الــسابقة إشــارة علــى ضــرورة )26-25مــریم،" (  ل ،
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االهتمــام بغــذاء المــرأة عنــد الــوالدة، و باإلضــافة لــذلك هنــاك بعــض اآلیــات التــي اهتمــت بالحمــل و 
ــينا اإلِنــسان بِ " ىالرضــاعة كقولــه تعــال ص وو  ــه ــا وحملُ هكُر تْهَضــع وــا و هكُر ــه أُم ــه ــسانًا حملَتْ إِح ــه يدالو

 تمي أَنْعالَّت تَكمعن كُرش غَ أَربعني سنةً قَالَ رب أَوزِعني أَن أَ شده وبلَ غَ أَ وفصالُه ثَالثُون شهرا حتَّى إِذَا بلَ
  ى و صلح لي في ذُريتـي إِنِّـي تُبـت إِلَيـك وإِنِّـي مـن الْمـسلمني           علَي وعلَ ضَاه وأَ ا تَرحاللَ صمأَع أَنو ي دال"  

 و یوجــد العدیــد مــن اآلیــات الكریمــة المتعلقــة بالــصحة اإلنجابیــة تــم ذكرهــا فــي هــذا )15األحقــاف،(
  .البحث في الموقع الذي یناسبها 

ًحص للــسنة النبویــة یالحــظ أنهــا اهتمــت اهتمامــا كبیــرا بالــصحة اإلنجابیــة، فنجــد أن و المــتف   ً
الــسنة النبویــة اهتمــت بالــصحة اإلنجابیــة فــي المرحلــة التــي تــسبق اإلنجــاب فهــي حثــت علــى اختیــار 

 " - صـــلى اهللا علیـــه و ســـلم -األكفـــاء للـــزواج فعـــن عائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا قالـــت قـــال رســـول اهللا 
، و عـــن معقـــل بـــن ) 1998،390القزوینـــي، " (كم و انكحـــوا األكفـــاء و أنكحـــوا إلـــیهم تخیـــروا لـــنطف

" تزوجــوا الــودود الولــود فــإني مكــاثر بكــم  " – صــلى اهللا علیــه و ســلم -یــسار قــال قــال رســول اهللا 
   . )373، 1996النسائي، (

خل الرئیــسي  بالــشریعة اإلســالمیة و تطبیــق أحكامهــا هــو المــدملــذلك تــرى الباحثــة أن االلتــزا  
 .لتحقیق الصحة اإلنجابیة، ألن الشریعة اإلسالمیة لم تغفل أي جانب من جوانب الصحة اإلنجابیة

  مفاهیم الصحة اإلنجابیة 
تتعــــــدد مفـــــــاهیم الــــــصحة اإلنجابیـــــــة التــــــي تـــــــم ذكرهــــــا فـــــــي األدب التربــــــوي حیـــــــث ذكرهـــــــا    

  :كما یلي) 10: 2003(و ذكرتها الجندي ) 12-11:2010(البغدادي
 م األسرة     تنظی -1

 األمومة اآلمنة    -2

   اإلجهاض  -3 
  الرضاعة الطبیعیة-4

   الختان -5
   التغذیة-6
   المراهقة       -7
  مشاكل ما بعد اإلنجاب-8

 العقم    -9

   أمراض الجهاز التناسلي -10
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  : أن الصحة اإلنجابیة تشمل على المفاهیم التالیة ) 266: 2010( و یقول أبو الحمائل و آخرون 
   تنظیم األسرة  -1
   األمومة اآلمنة-2
   اإلجهاض-3
   الرضاعة الطبیعیة-4
   التغذیة-5
   المراهقة-6
   مشاكل ما بعد اإلنجاب -7
   العقم-8
  .      أمراض الجهاز التناسلي و األمراض المنقولة جنسیا -9

  : هذه المفاهیم كما یلي) 536-524: 2005( و لقد حدد الشاعر 
  ج حریة اختیار الزو-1
   تنظیم النسل -2
   اإلجهاض-3
   حق اإلنجاب و العالج -4
   زواج األقارب -5
   الزواج المبكر-6

ـــاحثون  ـــاهیم الـــصحة اإلنجابیـــة التـــي ذكرهـــا الب ـــاق بـــین مف ـــاك اتف  و ممـــا ســـبق تـــرى الباحثـــة أن هن
  : یون، لذلك فإن الباحثة ترى أنه یمكن إجمال مفاهیم الصحة اإلنجابیة كما یلي والترب

  لبلوغ         ا-1
    التغذیة         -2
   المراهقة       -3
   الزواج- 4
   الحمل       -5
   اإلجهاض   -6
   الوالدة     -7
   الرضاعة الطبیعیة - 8
   العقم-9

   تنظیم األسرة-10
  ً األمراض المنقولة جنسیا     -11
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  :الفئات المستهدفة بالصحة اإلنجابیة 
 الفئـات حـددتلقـد  ف،بیة على فئة محددة ولكنها تبدأ من قبـل الـوالدةال تقتصر الصحة اإلنجا       

   : ما یلي ) 16- 15:2002حسن،(  في ، و)256:2010(في أبو الحمائل و آخرون المستهدفة 

، و محاولــة إشــراك الرجــال فــي لرفــع المــستوى الــصحي لهمــا : الرجــل والمــرأة فــي ســن اإلنجــاب -1
  . برامج تنظیم النسل 

لتجنیبهم السلوكیات الضارة التـي قـد تـؤدي ألخطـار تهـدد صـحتهم الحالیـة :  لشبابالمراهقین وا -2
یتحملــوا مــسؤولیاتهم تجــاه صــحتهم  لرفــع الــوعي لــدیهم لیجهــزوا أنفــسهم للمــستقبل و المــستقبلیة و و

كـشفها المبكـر مـا  للوقایة من األمراض التي تتعلق بالجهاز التناسلي و  :النساء ما بعد سن اإلنجاب
 . ن وتدبیرهاأمك
  .نمائه حمایته و بقائه و للحفاظ على صحته و :الطفل ما بعد فترة الوالدة   -3

  : الفئات المستهدفة كما یلي ) 21-18: 2003(كذلك حددت الجندي 
  .         مرحلة الطفولة -1
  .          مرحلة المراهقة-2 
  .        مرحلة الفحص قبل الزواج -3 
  .  أثناء الحمل  مرحلة رعایة األم -4 

 تبـــدأ مـــن الجنـــین مراحـــل المختلفـــةالتـــرى الباحثـــة أن االهتمـــام بالـــصحة اإلنجابیـــة یـــشمل  و  
  .        ُالمرأة طوال الفترة التي یمكن للمرأة أن تنجب خاللها  الرجل و الشاب و الطفل و ثم المراهق وف

  : مفاهیم الصحة اإلنجابیة نبذة مختصرة عن 
  البلوغ" : أوال
یعتبــر البلــوغ مرحلــة فیــصلیة فــي حیــاة الفــرد، فهــي مرحلــة تفــصل مــا بــین : یــف البلــوغ تعر §

  :الطفولة و الشباب، و لقد تم تعریف البلوغ كما یلي

ًســنة، بحیــث یــصبح الفــرد فیهــا قــادرا ) 14 أو 12(ً هــو وصــول الــذكر أو األنثــى لعمــر معــین تقریبــا 
یــة و اجتماعیــة و جنــسیة كثیــرة نتیجــة إلفــراز علــى اإلنجــاب، و تحــدث للفــرد تغیــرات جــسمیة و عقل

  ) .2010:115شوابكة و آخرون،( اإلناث الجنسیة من الغدة النخامیة عند الذكور والهرمونات 

نــــضوج الغــــدد التناســــلیة و " ًنقــــال عــــن حــــسین وزیــــدان بأنــــه ) 13:1998(و عرفــــه منــــور   
  .ضج اكتساب معالم جنسیة جدیدة تنقل الطفل إلى فترة اإلنسان النا
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العمـر الـذي یحـدث فیـه الطمـث عنـد الفتیـات، أو خـروج المنـى مـن "و تم تعریفـه أیـضا بأنـه   
  ) .13:1998منور،" (الذكور 

و من خالل االطالع على التعاریف السابقة نرى أنـه فـي هـذه المرحلـة یعتـري الفـرد تغیـرات   
  .شهریة، و االحتالملها اثر كبیر في حیاته المستقبلة، ومن ضمن هذه التغیرات الدورة ال

ًإذا لم یتم إخصاب البویضة فإن الجسم األصفر یضمر تدریجیا حتى یتالشى، : الدورة الشهریة §
ممــا یــؤدي إلــى نقــص تركیــز هرمــون االســتروجین فــي الــدم، ممــا یــؤدي إلــى تقلــص الــرحم وتمــزق 

، و هذا ما یسمى األوعیة الدمویة المنتشرة فیه، و یسبب خروج كمیة من الدم من الرحم إلى الخارج
ًیــوم تقریبــا و قــد تختلــف مــن أنثــى ألخــرى، و هكــذا ) 28(بالطمــث أو الحــیض، و هــذا یحــدث كــل 

   ) .439:2005زیتون،( تتكرر مرة كل شهر، لذلك یسمى دورة شهریة 

و یجب إعالم الفتیات أن الدین رفـع عـنهن الـصوم والـصالة، الـذهاب إلـى المـسجد خاللهـا،    
عقب انتهاء دورة الحیض، و یـستأنفن بعـدها الـصوم والـصالة و دخـول المـسجد ُو أن علیهن الغسل 

  ) . 46: 2002حسن، ( 

       و ترى الباحثة أنه البد من توعیة الفتیات بطبیعة الدورة الشهریة، و التغیرات التي تحدث 
ألم، و خاللها، و باإلضافة لذلك یجب توعیتها بالممارسات الصحیة خاللها، و هنا یبرز دور ا

  .معلمة العلوم فلهما الدور األكبر في توعیة الفتاة بهذا األمر 

هو ظاهرة طبیعیـة تـصاحب مرحلـة البلـوغ، و یرجـع سـبب حـدوث هـذه الظـاهرة إلـى  : االحتالم  §
ًامتالء الحویصالت المنویة بالسائل المنوي، ویخرج هـذا المخـزون مـن الـسائل ال إرادیـا أثنـاء النـوم، 

ــنكُم  ) " 59النــور،(ن عالمــات البلــوغ حیــث یقــول تعــالى فــي و یعتبــر عالمــة مــ ــالُ م ــغَ األَطْفَ وإِذَا بلَ
يمكح يملع اللَّهو هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كذَل أْذَن الَّذين من قَبلهِم كَ ْأذنُوا كَما استَ الیازجي  ( " الْحلُم فَلْيستَ

،462:2007-464 .( 

ذا یوجب على أولیاء األمور توعیة أبنـائهم بماهیـة هـذه الظـاهرة، و كیفیـة التعامـل معهـا، و مـا و ه 
  . یترتب علیها من تكالیف یجب االلتزام بها 

  تركیب الجهاز التناسلي §
یعتبــر الجهـــاز التناســلي هـــو الجهــاز الرئیـــسي فــي عملیـــة اإلنجــاب، ألن الـــصحة اإلنجابیـــة   

ًتــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــصحة یعتبــر الجهــاز التناســلي مــن المفــاهیم األساســیة فــي ف الجهــاز التناســلي، ً
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وعي باألمراض التي و من المفترض أن یكون وعي بتركیب الجهاز التناسلي، و الصحة اإلنجابیة، 
  .قد تصیبه 

   تركیب الجهاز التناسلي الذكري -  أ
البــربخ ، و ( الخــارجي یتركــب الجهــاز التناســلي الــذكري مــن الخــصیتین، و قنــوات اإلفــراز   

، و القضیب )الحویصلة المنویة، البروستات، و كوبر( ، و مجموعة الغدد المساعدة )الوعاء الناقل 
حیث تقوم الخصیتان بإنتاج الحیوانات المنویة، و یتم تخزینها فـي البـربخ و ) . 127:2000حبیب(

 ) .432-430:2005زیتون، ( تنتقل إلى مجرى البول عبر الوعاء الناقل 

  :  تركیب الجهاز التناسلي األنثوي-ب
ــــرحم، و المهبــــل، و         یتركــــب الجهــــاز التناســــلي األنثــــوي مــــن المبیــــضان، و قنــــاة فــــالوب، و ال
األعضاء الجنسیة الثانویة، حیث یقوم المبیض بإنتاج البویضات، و یقدر عدد البویـضات التـي یـتم 

م األكبــر مـن هــذه البویـضات یتحلــل و یمــوت، و بویـضة، و لكــن القـس) 400000(إنتاجهـا بحــوالي 
ـــتم نقـــل ) 400-300(ینـــضج منهـــا حـــوالي  ـــأس، و ی ـــاة األنثـــى أو لحتـــى ســـن الی ـــة حی بویـــضة طیل

  ) .438-435:2005زیتون، (البویضات  إلى الرحم بمساعدة قناة فالوب 

ـــادي بعـــض المخـــاطر ا    ـــة التوعیـــة فـــي هـــذا اإلطـــار، و ذلـــك لتف لتـــي قـــد    و تـــرى الباحثـــة أهمی
یتعرض لها الفرد نتیجة لجهله بتركیب جهازه التناسلي سواء لدى األنثى أو الذكر، و في هـذا األمـر 

المنـاهج و مـا تـشمله مـن دروس علمیـة ر التوعیة علـى اآلبـاء فقـط، و لكنهـا تعتمـد التوعیـة ال تقتص
ـــم فـــي قدرتـــه علـــى ت وصـــیل المعلومـــة تناســـب المرحلـــة العمریـــة للفـــرد، و ال یمكـــن إغفـــال دور المعل

  .للطالب 

  الزواج: ًثانیا
      یعتبــر الــزواج أحــد أساســیات الــصحة اإلنجابیــة، و ال یمكننــا اإلغفــال عنــه عنــد الحــدیث عــن 

  .الصحة اإلنجابیة، فال یجب أن یحدث اإلنجاب في المجتمع اإلسالمي بدون الزواج 

      : عریف الزواج ت §
رفین لتكـوین أسـرة تجمعهمـا، و یكـون بینهمـا رابـط تم تعریف الزواج بأنه عقد شرعي بـین طـ  

   .)14: 2008أبو موسى،(رابط دیني و شرعي و أخالقي قوي 

ًو یتــضمن مفهــوم الــزواج علــى قــضیتین تمثــل نوعــا مــن الجــدل داخــل المجتمعــات، و همــا   
  .قضیة الزواج المبكر، و زواج األقارب
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   الزواج المبكر §
ضایا الجدلیــة فــي المجتمــع الفلــسطیني، ألنــه بــالرغم مــن یعتبــر الــزواج المبكــر مــن أكثــر القــ  

  .ًانتشاره هناك من یعارضه، ألنه قد یشكل خطرا على الصحة اإلنجابیة

ـــــــزواج المبكـــــــر حیـــــــث یعـــــــرف " عقـــــــد الـــــــزواج الـــــــذي یكـــــــون أحـــــــد طرفیـــــــه غیـــــــر بـــــــالغ" بأنـــــــه  ال
  ). 6:2010القیسي،(

غُـواْ النكَـاح      و" الى تعـو لقد استدل القائلون بعدم جـواز الـزواج المبكـر بقولـه  ى حتَّـى إِذَا بلَ تَـامتَلُـواْ الْيَاب
ـا                     يَغن ـن كَـانمواْ وـركْبا أَن ياربِـدافًا وـرـا إِسأْكُلُوه شـدا فَـادفَعواْ إِلَـيهِم أَمـوالَهم والَ تَ ر مهـنتُم مآنَس إِن فَ

ريا فَ فَق ن كَانمو ففتَعسافَلْييبسح ى بِاللَّه شهِدواْ علَيهِم وكَفَ " (  لْيْأكُلْ بِالْمعروف فَِإذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَ
" ، فاآلیة قرنت الزواج بالبلوغ ، أما القائلون بجواز الزواج المبكر فقد استدلوا بقوله تعـالى )6:النساء

ثْنـى وثُـالث وربـاع فَـإِن خفْـتُم أَالَّ           وإِن خفْتُم أَالَّ تُقْسطُ  اء مـسالن ـنلَكُـم م ـا طَـابواْ محى فَانك تَامي الْيواْ ف
ى أَالَّ تَعولُواْ نَ أَد كذَل انُكُممأَي لَكَتا مم أَو ةداحلُواْ فَودو من المعلوم أن الیتیم من )  3:النساء" (  تَع

   ) .14-10: 2010القیسي،( هو لم یبلغ بعد توفى أباه و 

ًعلمــا بــان الدراســات أثبتــت أن للــزواج المبكــر العدیــد مــن اآلثــار الــسلبیة، و منهــا مــا ذكــره الــشاعر 
  : ما یلي ) 539 -537:2005(
  .التأثیر السلبي على صحة المرأة، و ما تتعرض له من مشاكل في الحمل والوالدة  -1
ــــزوا -2 ــــسیئ لل ــــزواج التــــأثیر النفــــسي ال ــــأة نفــــسیا لل ــــاة، حیــــث تكــــون غیــــر مهی ــــى الفت ًج المبكــــر عل

 .ًومستلزماته مما یشعرها بالقلق إلى حد االكتئاب أحیانا 
معارضــة الــزواج المبكــر لحقــوق الطفــل، ألنــه یقــع فــي ســن الطفولــة، و یحــرم الطفــل مــن حقــوق  -3

 .الطفل التي نصت علیها المواثیق الدولیة 
 .ى التعلیم حیث یؤدي على التسرب من المدارس ًالزواج المبكر ینعكس سلبا عل -4
ً الـزواج المبكــر یـنعكس ســلبا علـى التنمیــة، و مـشاركة المــرأة فیهـا، ألنــه سـیقود إلــى عـزل المــرأة  -5

   .عن المشاركة المجتمعیة 

مما سبق ترى الباحثة أنه یجب تجنب الـزواج المبكـر، حتـى نتجنـب اآلثـار الـسلبیة المترتبـة   
ضل نشر الوعي بتلك اآلثار بین شرائح المجتمع المختلفة مـن طلبـة و مدرسـین، و علیه، لذا فإنه یف

ًخاصــة بــین أولیــاء األمــور، ألنهــم یكونــوا غالبــا فــي حــاالت الــزواج المبكــر هــم أصــحاب القــرار، لــذا 
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الجمعیـــات  یجـــب أن تتـــشارك المؤســـسات التعلیمیـــة مـــع وســـائل اإلعـــالم و المؤســـسات المحلیـــة، و
 .عمل ندوات تثقیفیة لشرائح المجتمع المختلفة األهلیة من أجل 

  زواج األقارب §
عمــر، " ( عالقــة الــزواج بــین اثنـین  تــربط بینهمــا روابــط الــدم "           یعـرف زواج األقــارب بأنــه 

300:2005 .(  

و یعتبر زواج األقارب فـي المجتمـع الفلـسطیني هـي األعلـى مقارنـة مـع المجتمعـات العربیـة   
 العوامل التي تقف وراء هذه الظاهرة العـادات و التقالیـد الـسائدة، و سـهولة الـزواج، واإلسالمیة، ومن

و قلة تكالیفه، و الرغبة في الحفاظ على المیراث، و تعزیز روابط القرابة داخل العائلة، و الحرج في 
يـا  "و یعتبر زواج األقارب مباح كما یقول عـز وجـل ) . 535:2005الشاعر، (رفض طلب القریب 

 كمع اتنبو كلَيع ا أَفَاء اللَّهمم كينمي لَكَتا ممو نهورأُج تي آتَيالَّالت كاجأَزْو ا لَكلَلْنإِنَّا أَح بِيا النهأَي
ة مؤمنـةً إِن وهبـت نَفْـسها للنبِـي إِن      وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الَّالتي هاجرن معك وامرأَ         

ــا    مو ــم ــيهِم فــي أَزْواجِهِ ــنا علَ ضْ ــا فَر ــا م نملع ــد ــؤمنني قَ ونِ الْمــن دم ةً لَّــكــصالا خهحتَنكــس أَن ي ــي أَراد النبِ
  و ج ــر ــك حـ ــون علَيـ ــيال يكُـ ــانُهم لكَـ ــت أَيمـ ــا  ملَكَـ ــورا رحيمـ ــه َغفُـ ــان اللَّـ ، و لكـــن )50األحـــزاب،" ( كَـ

باالســتقراء فــي العــائالت التــي جعلــت مــن ســنتها زواج األقــارب، تــأتي علــیهم فتــرة ینــشأ فــیهم ضــعف 
عقلــي و جــسماني وانفعــالي، و قــد ال یظهــر هــذا الــضعف فــي جیــل مبكــر، و قــد یظهــر فــي أجیــال 

 العدید من الدراسات إلـى أن زواج األقـارب خاصـة و أشارت). 305 -303: 2005عمر،(أخرى، 
ًإذا كان من الدرجة األولى قد یعود بالضرر على الموالید، و یخلق فرصا أكبر لظهور أمراض نادرة 

، مع العلم أن هناك أمراض تنتقل عن الوراثة مثل الثالسـیمیا و الهیموفیلیـا )535:2005الشاعر،( 
ي البــصر والــسمع، ولكــن هنــاك أمــرض غیــر وراثیــة ولكــن و بعــض األمــراض النفــسیة، و مــشاكل فــ

وزارة التربیـة و ( ًتلعب الوراثة دورا في ظهورها مثل السكري و ارتفاع ضـغط الـدم و التكـیس الكلـوي 
   ) . 233: 2008التعلیم، 

و ترى الباحثة أنه یجب نشر الوعي بالمخاطر التـي تنـتج عـن زواج األقـارب و التـي یمكـن   
 علـــى تحقیـــق الـــصحة اإلنجابیـــة، و أن تتعـــاون المؤســـسات الـــصحیة مـــع المؤســـسات ًأن تـــؤثر ســـلبا

التعلیمیة و التثقیفیة في عمل دراسات حول اآلثار المترتبة على زواج األقـارب، و العمـل علـى نـشر 
  .هذه الدراسات بكافة الوسائل الممكنة 
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 الفحوصات الطبیة قبل الزواج §
ًالــزوجین إال أنـه یمكــن أن ینجبــا طفـال مریــضا، و یرجــع بـالرغم مــن الــسالمة الظاهریـة لكــال    ً

ًسبب ذلك أن یكون أحد الوالدان مریضا، أو یحمل مرضا ما، لـذلك یجـب جـراء الفحوصـات الطبیـة  ً
 .قبل الزواج 

الفحوصــات الطبیــة التــي یــتم إجراءهــا للمــرأة و  : بأنهــا تعــرف الفحوصــات الطبیــة قبــل الــزواجو 
بر أحـد  الـسبل لتجنـب انتـشار األمـراض و انتقالهـا مـن جیـل آلخـر و ظهـور للرجل قبل الزواج، و تعت

  .  أمراض جدیدة التي تنتج عن الزواج خاصة الناتجة عن زواج األقارب 

  أهداف الفحوصات الطبیة التي تجرى قبل الزواج 
  : طبیة قبل الزواج كما یليأهداف الفحوصات ال) 229:2009(لقد ذكر بدح وآخرون 

  . ص المبكر لبعض األمراض القابلة للعالج ومعالجتها التشخی-1
 التـــشخیص المبكـــر لـــبعض األمـــراض الوراثیـــة التـــي قـــد یكـــون المـــرأة أو الرجـــل حـــاملین لهـــا أو -2

  .ًاالثنین معا حاملین لها دون أن یعلموا
 یوجـد  الفحص الوراثي قبل الزواج هو وسیلة لتجنب مآس أسریة ، و أطفال مرضى ، حیـث أنـه-3
جینــات قویــة و أخــرى ضــعیفة فــي مختلــف مراحــل ) 10 و 5(ًاثیــا فــي كــل إنــسان مــا یتــراوح بــین ور

  .حیاته ، فالفحص الوراثي یجنب األطفال مرض فقر الدم، و ثالسیمیا الدم 

عــن هــذه المرحلــة بأنهــا مرحلــة االســتعداد للــزواج  و ) 19: 2003(و لقــد تحــدثت الجنــدي   
مــرأة، للوقایــة مــن اإلصــابة بأیــة أمــراض بعــد الــزواج، أو ضــعف التــي یــتم خاللهــا فحــص الرجــل و ال

  : اإلنجاب للرجل أو للمرأة، و من ضمن هذه االختبارات التي یتم إخضاع الفتاة لها 
  . كشف إكلینیكي لتأكد من اكتمال مظاهر البلوغ و األنوثة عند الفتاة  -1
اف أیــة عیــوب خلقیــة قــد اكتــش كــشف بالموجــات فــوق الــصوتیة لمراجعــة الجهــاز التناســلي ، و -2

 .تعیق اإلنجاب 

تحلیل دم كامل لمعرفة واكتشاف أي مرض مثل األنیمیا، كذلك یـساعد هـذا الفحـص فـي معرفـة  -3
 موجب أو سالب فإذا كان موجب ال توجـد مـشكلة، و لكـن إذا كـان سـالب فیجـب إجـراء  Rhإذا كان

 .فحص للزوج 

  :لشاب هي أما بالنسبة لالختبارات التي یجب أن یخضع لها ا
 . تحلیل السائل المنوي لمعرفة قدرته على اإلنجاب في المستقبل - 
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الفحوصات الطبیة التي تتم ما قبل )  231- 230:2009(لقد ذكر بدح و آخرون  و  
  : الزواج كما یلي 

  :بالنسبة للرجل 
 . الكشف الطبي السریري -1
  .  تحلیل بول كامل -2
   . تحلیل االلتهاب الكبدي الوبائي -3
 .  تحلیل كشف مرض الزهري -4
  .  تحلیل فحص السكر بالدم-5
   فحص فصیلة الدم-6
  . تحلیل صورة دم كاملة -7
 .  فحص الحیوانات المنویة -8
   فحص الخلو من األمراض الوراثیة-9

 .لمناعة للجسم  تحلیل كشف فیروس مرض ناقص ا-10
 .الدم من مرض الثالسیمیا  فحص الرحالن الكهربائي لخضاب الدم للتأكد من خلو -11

  :أما بالنسبة للمرأة 
  . الكشف الطبي السریري  -1
 .  فحص فصیلة الدم -2
  . تحلیل الحصبة األلماني -3
 .  تحلیل االلتهاب الكبدي الوبائي ب -4
  . تحلیل فحص سكر الدم -5
 . تحلیل بول كامل -6
 . فحص الخلو من األمراض الوراثیة-7
 .لة وسرعة الترسیب بالدم  تحلیل صورة دم كام-8
 .أي جرثومة القطط ) تكسو بالزما(  تحلیل جرثومة الحمل -9

 . فحص الرحالن الكهربائي لخضاب الدم للتأكد من خلو الدم من مرض الثالسیمیا -10

لقــد اختلفــت آراء العلمــاء المعاصــرون حــول الفحوصــات الطبیــة، فهنــاك مــن یمنعهــا لــسوء  و       
نـشر الـشائعات، و الحالـة النفـسیة التـي تـسببها إذا تبـین  تسریبها و  المترتبة علیها واستخدام النتائج

إصــابة االبــن أو االبنــة، و هنــاك مــن یجیزهــا  ألنهــا تــساعد فــي تحقیــق األهــداف الــسابق ذكرهــا و 
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مـن لَّـدنك ذُريـةً طَيبـةً     هنالك دعا زَكَرِيا ربه قَالَ رب هـب لـي   " یستدلوا على ذلك بقول اهللا عز وجل 
 نــرى أن رأي المجیــزین هــو لكــن عنــد المقارنــة بــین الفــریقین ، و)38:آل عمــران( إِنَّــك ســميع الــدعاء  

ـــــالفحص  ـــــك إال ب ـــــك النتـــــشار األمـــــراض فـــــي العـــــصر الحـــــالي و ال ســـــبیل لتفـــــادي ذل األقـــــوى و ذل
الضرر باألفراد قدر المستطاع  و یجب أن نحرص على تجنب ) . 309-307:2005عمر،(الطبي

القزوینــي، " (ال ضــرر ال ضــرار  " - صــلى اهللا علیــه و ســلم-فعــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول اهللا 
1998 :27. (  

 استعراض اآلراء السابقة ترى الباحثة أنه من األجـدر عمـل الفحوصـات الطبیـة لو من خال  
ب أن یكون هناك وعي في التعامل مع قبل الزواج، ألنها تقي من إنجاب أطفال مرضى، و لكن یج

نتـــائج الفحوصـــات و المحافظـــة علـــى ســـریتها، و عـــدم نـــشرها لتفـــادي اآلثـــار النفـــسیة و االجتماعیـــة 
  .المترتبة على ذلك 

  التغذیة  : ً ثالثا 

 تعریف التغذیة  §
 فـي أي مرحلـة مـن عمـره سـواء كـان طفـل، أو شـاب، نیعتبر الغـذاء ذو أهمیـة كبیـرة لإلنـسا  

ً مرحلــة متقدمــة مــن العمــر، ولكننــا نــولي الطفــل واألم اهتمامــا خاصــا بتغــذیتهم، فتغذیــة الطفــل أو فــي ً
 تساعدها في إنجاب طفل سلیم بالتالي یمكن أن ةالسلیمة تبني منه شاب سلیم و تغذیة األم المتوازن

  .نحقق الصحة اإلنجابیة 

الحـي مـن أجـل الحـصول علـى كـل مـا كل العملیات التـي یقـوم بهـا الكـائن " هي عبارة عن فالتغذیة 
  ) .104:2004فضه، " (هو الزم لبناء جسمه و خالیاه و ممارسة أنشطته 

بأنهــا  مجمــوع العملیــات التــي بواســطتها یحــصل ) 11:2007(و تعرفهــا عبــد اهللا و آخــرون   
اقــة خاللهـا الكــائن الحـي علــى المــواد الـضروریة لنمــوه و حفـظ حیاتــه، و تجدیــد أنـسجته،  وتولیــد الط

  . الالزمة لالستمرار في حیاته 

 : المجموعات الغذائیة  §
لقــد تــم تقــسیم الغــذاء إلــى مجموعــات غذائیــة حــسب القیمــة الغذائیــة، و دورهــا الــوظیفي، و   

  ) .456:2011صادق،( هناك عدة نماذج للمجموعات الغذائیة، فمنها ثالثیة و رباعیة و سباعیة 
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  ) :461 -457: 2011صادق،( و من التقسیمات تقسیم 
 .مجموعة الحلیب و منتجاته  -1
  .مجموعة الخضروات و الفواكه -2
 .مجموعة اللحوم و البقول  -3
.                                                                                                                                             مجموعة الحبوب و الخبز-4 

یكفــل حلیــب األم " فــي البدایــة یفــضل أن یكــون االعتمــاد عــل حلیــب األم ألنــه : تغذیــة الطفــل §
: البابا، دت" ( ًنوعا مع هذه الحاجات  ًللطفل كافة احتیاجاته الغذائیة منذ الوالدة، إذ یتناسب كما و

 أن یـتم الفطـام، و االعتمـاد ًو بعد ذلك یمكن االعتماد تدریجیا علـى األطعمـة المختلفـة إلـى). 104
 .الكلي على األغذیة المختلفة مع مراعاة التوازن الغذائي 

ینمـو المراهـق بـسرعة، لـذا فهـو بحاجـة إلـى كمیـات كبیـرة مـن الحلیـب لتـأمین : تغذیة المراهق  §
الخـضار و البـیض، كـذلك یجـب تـأمین  األسنان، و یحتاج إلى مزید مـن الفواكـه و في نمو البدن و

-111: البابــا، دت (  مــن الحدیــد ، و ال ضــرر مــن تنــاول كمیــات قلیلــة مــن الحلویــات هاتــاحتیاج
113.(  
 تعتبر التغذیة الصحیة  مـن األمـور التـي ینبغـي علـى للحامـل أن تطلـع علیهـا :  تغذیة الحامل  §

ًالحامـــل اطالعــــا حـــسنا، إذ توجــــد عالقـــة وثیقــــة بـــین تغذیــــة الحامـــل و بــــین حالـــة الطفــــل الــــصحیة  ً
  ).65:2000ة،زلزل(

و تحتــاج الحامــل إلــى تغذیــة خاصــة، فیجــب أن یــؤمن للحامــل العناصــر الغذائیــة الــضروریة لهــا فــي 
الحدید، كذلك یجب أن تتناول الحامل القدر الكـافي مـن الفیتامینـات،  مقدمتها الكلس و الفوسفور، و

(  أنبــوب الهــضم و یجــب أن تــنظم الوجبــات الغذائیــة بــصورة تــتالئم مــع الحاجــة و العمــل، و حالــة
  ) .122-121: البابا، دت 

ًتــزداد حاجــة األم المرضــع إلــى الغــذاء، و ذلــك حفاظــا علــى إفــراز الحلیــب : ُ  تغذیــة المرضــع  § ُ
ًالــضروري للولیــد، و تــزداد حاجــة المرضــع مــن البروتینــات بمقــدار الثلــث یومیــا، و یجــب أن تتنــاول  ُ

عتبــار أن التغذیــة الجیــدة تكفــي األم حاجتهــا، و مختلــف أنــواع الفیتامینــات، و یجــب األخــذ بعــین اال
یجــب علــى الموضــع أن تمتنــع عــن  و) . " 123-122:البــاب، دت ( تــؤمن للرضــیع مــا یحتاجــه 

التدخین، و أن تبتعد عن بعض المواد المنبهـة و المـشهیة مثـل الفلفـل و البهـارات فـإن ذلـك سـیؤدي 
 ).76:2000زلزلة ، (لولید المعویة عند ا إلى حدوث بعض االضطرابات المعدیة و

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

33  

و ترى الباحثة أنه یجـب توعیـة األفـراد بـإختالف جنـسهم أو عمـرهم بأهمیـة الغـذاء المناسـب   
لكل مرحلـة، و یـشترك فـي هـذه التوعیـة األسـرة و المدرسـة بمـا فیهـا مـن منـاهج، و المعلـم القـدوة، و 

 .ًأیضا یمكن أن یكون لوسائل اإلعالم دور فاعل في هذه التوعیة 

  : المراهقة : ًرابعا 
تعتبـــر المراهقـــة مـــن أكثـــر المراحـــل حـــساسیة فـــي التعامـــل مـــع األبنـــاء، و التـــي یجـــب إتبـــاع   

األسالیب التربویة خاللها، خاصة فیما یتعلق بالصحة اإلنجابیة، ألن المراهق فـي هـذه المرحلـة یبـدأ 
  .  باالهتمام ببعض قضایا الصحة اإلنجابیة

 :   تعریف المراهقة  §
رف المراهقة بأنها هي مرحلة حیویة في نمو الفرد إذ تتـشكل فیهـا صـحة الفـرد، و تكوینـه ُتع  

( االجتمـــــاعي  الثقـــــافي، و ینـــــضج مـــــن الناحیـــــة البیولوجیـــــة و الجنـــــسیة، و یبـــــدأ تطـــــوره النفـــــسي و
  ) .35: 2002حسن،

لفتـى و تعرف بأنها  فترة انتقال تـدریجي مـن مرحلـة الطفولـة إلـى مرحلـة جدیـدة یحـس فیهـا ا  
أو الفتــاة أن هــذه المرحلــة مختلفــة بــسبب التغیــرات التــي تنــشأ علــى تكوینــه الجــسدي، و قــد یــصعب 
ًمالحظـــــة هـــــذا التغیـــــر، إال أنـــــه شـــــیئا فـــــشیئا تتـــــضح التغیـــــرات الجـــــسمیة و االنفعالیـــــة و النفـــــسیة  ً )

  ).11: 1998منور،

فـرد فـي فتـرة المراهقـة ً التعریفات السابقة نجدها جمیعا تتفـق فـي أن الضو من خالل استعرا  
  :   یشهد العدید من التغیرات و من ضمن هذه التغیرات ما یلي 

   التغیرات الجسدیة عند اإلناث في مرحلة المراهقة-أ
عالمـــات البلـــوغ الجـــسدي عنـــد اإلنـــاث فـــي مرحلـــة ) 54: 2008(لقـــد ذكـــرت وزارة التربیـــة و التعلـــیم 

  : المراهقة كما یلي 
  . الطول والوزن زیادة في النمو، خاصة في -1
 .نمو الثدیین، و یعتمد حجم الثدیین على عامل الوراثة و لیس الوزن  -2

 .نمو عظام الحوض و استدارة الوركین  -3

 .تحت اإلبطین  ظهور الشعر في منطقة العانة و -4

 .زیادة إفراز الغدد العرقیة و تراكم الدهن في أماكن معینة  -5

 .بدء الدورة الشهریة  -6
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  .زیادة نمو العضالت  -7

   التغیرات  الجسدیة  عند الذكور في مرحلة المراھقة -ب
عالمــات البلــوغ ) 54: 2008(لقــد ذكــرت وزارة التربیــة و التعلــیم  دلیــل تــدریبي فــي صــحة المراهقــة 

    :كما یلي الجسدي عند الذكور في مرحلة المراهقة
  .زیادة في النمو، خاصة في الطول و الوزن  -1
 .كبر حجم القضیب و الخصیتین  -2

 .و الشعر تحت اإلبطین و في منطقة العانة و على الصدر والوجه نم -3

 . زیادة إفرازات الغدة العرقیة و الدهنیة  -4

 .ًتغیر نبرة الصوت إذ یصبح خشنا  -5

 .قوتها  زیادة نمو العضالت و -6

 .اتساع الكتفین  -7

 .بدء القذف المنوي  -8

   التغیرات النفسیة و االجتماعیة و العقلیة في مرحلة المراهقة-ب
یتعرض الفرد في مرحلة المراهقة للعدید من التغیرات، و مـن هـذه التغیـرات النفـسیة التـي تـم   

  : كما یلي ) 61: 2008(ذكرتها وزارة التربیة و التعلیم 
  .الحساسیة الزائدة و سرعة التأثر، و ذلك نتیجة للتغیر في توازن إفرازات الغدد  -1
یبحـــث المراهـــق عـــن هویتـــه و یـــشعر بعـــدم البحـــث عـــن الـــذات، ففـــي هـــذه المرحلـــة مـــن الحیـــاة  -2

 ماذا أرید ؟ لمن أنتمي ؟ من أنا ؟ : ًالوضوح، و كثیرا ما یتساءل 

 .التقلب في المزاج مما یجعل من الصعب التفاهم معه  -3

ًدائم مع االتجاهات و القیم والمثل، فكثیرا مـا تكـون ممارسـات الكبـار فـي الحیـاة الیومیـة صراع  -4
 .ل مما یؤدي إلى الحیرة والشك متناقضة مع القیم والمث

عدم الثبات في السلوك و التأرجح بین الهدوء و الثورة، فهو یتحول بسهولة من طرف إلى آخر  -5
 .في انفعاالته، و قلما یستطیع التحكم بانفعاالته الخارجیة، فیثور ألتفه األسباب

 .القلق و االكتئاب والتوتر عدم االستقرار النفسي  -6

 .بالمظهر الخارجي ًاالهتمام كثیرا   -7

 .الیقظة الدینیة العامة، حیث تسود روح التأمل والنشاط الدیني  -8

 .الخ  ...الغضب و الثورة و التمرد على مصادر السلطة في األسرة و المدرسة  -9

 .االستغراق في حلم  الیقظة   - 10

 .االهتمام بالجنس اآلخر  بدء المیل و  - 11
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ًكرها یجب أن نكون أكثر حرصا فـي التعامـل مـع ًو ترى الباحثة أنه نظرا للتغیرات السابق ذ  
األبنـاء فـي هــذه المرحلـة، و یجــب أن یكـون لــدى المعلمـون، و أولیــاء األمـور الــوعي الكـافي بطبیعــة 
هــذه المرحلــة و مــا یتبعهــا مــن تغیــرات، و باألســالیب التربویــة المناســبة للتعامــل مــع األبنــاء فــي هــذه 

 .      یاز هذه المرحلة بكامل صحتهم المرحلة، لكي یساعدوا األبناء في اجت

   الحمل : ًخامسا
         یعتبـــر الحمـــل هـــو المرحلـــة األكثـــر أهمیـــة فـــي عملیـــة اإلنجـــاب لـــذلك یجـــب أن یكـــون مـــن 
المفــاهیم األساســیة للــصحة اإلنجابیــة و التــي یجــب أن یكــون وعــي لــدى األفــراد بهــا، و یبــدأ الحمــل 

  .  بحدوث عملیة اإلخصاب 

  .خصاب   تعریف اإل §
هو اتحاد حیوان منوي واحد مع بویضة ناضجة، لتكوین الزیجوت، حیث تتحـد نواتهمـا فـي    

  ) .440:2005زیتون، ( ) 2n( األصلیة تنواة واحدة تحتوي العدد المزدوج للكروموسوما

  :  تعریف الحمل §
حـال األنثـى منــذ اإللقـاح و حتـى خـروج محــصول الحمـل أو اسـتخراجه، ویمتـد الحمــل " هـو   
  ) .63:2002حسن،" ( ً أسبوعا 40الطبیعي 

و تعرفه الباحثة بأنـه الفتـرة  التـي تبـدأ باإلخـصاب، و ینمـو خاللهـا الجنـین تـدریجیا، و تـستمر حتـى 
  .  ً أسبوعا 40خروج الجنین من الرحم، ویستمر الحمل الطبیعي 

  :  مؤشرات الحمل  §
 حــدوث الحمــل و مــن هــذه یوجــد بعــض المؤشــرات التــي یمكــن مــن خاللهــا االســتدالل علــى  

  ) : 202:2008(المؤشرات ما ذكره حشاش 
  .انقطاع الطمث، و إیجابیة تجربة الحمل  -1
 .غثیان الصباح و التقیؤ -2
 .اإلرهاق و كثرة النوم  -3
 .تكرار و إلحاح البول -4

    مراحل الحمل  §
إلـى الـرحم، بمتابعة رحلتهـا فـي طریقهـا ) الزیجوت( بعد أن یتم التلقیح تقوم البیضة الملقحة "    

، حیـث یـتم خـالل هـذه الفتـرة )106: 1994عبـد الحمیـد،" (وتستغرق هذه المرحلة حوالي ثالث أیام 
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تتكون الكرة الجرثومیة التوتیة التي تحاول أن تجد طریقها بین الغشاء المخاطي  انقسام الزیجوت، و
تقـــوم بكـــل الوظـــائف ًللـــرحم الـــذي یكـــون ســـمیكا وممتلـــئ باألوعیـــة الـــذي یتحـــول إلـــى المـــشیمة التـــي 

و یتكون حول الجنین غالف واقي مملوء بالـسائل األمنیوسـي ) . 61:2002عمارة،( الحیویة للحمل
ــــى حفــــظ حــــرارة الجنــــین، و یخفــــف الــــصدمات  ــــي ، و یعمــــل هــــذ الغــــالف عل ــــسائل الرهل یــــسمى بال

ین بـالنمو ثـم یبـدأ بعـد  ذك الجنـ) . 68:2002مزاهـرة،(الخارجیة، و یقـي الـرحم مـن دخـول الجـراثیم 
  .التدریجي و تبدأ التغیرات تظهر على الحامل 

       و ترى الباحثة أن كتاب اهللا عز و جل هو األسبق في التحدث عن مراحل الحمل حیث قال 
 ولَقَد خلَقْنا اإلِنسان مـن سـاللَة مـن طـني ثُـم جعلْنـاه نُطْفَـةً فـي        " ) 14-12( تعالى في سورة المؤمنون 

 نيكارٍ مقَر               ـا ثُـمملَح ظَـام نَا الْعوا فَكَـسظَام غَةَ ع ضْ ا الْمخَلَقْن غَةً فَ ضْ لَقَةَ ما الْعخَلَقْن ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَ
    نيقخَال أْنَاه خلْقًا آخر فَتَباركَ اللَّه أَحسن الْ رى فـي اآلیـة الـسابقة فنـ) 14 -12سـورة المؤمنـون،  ( "أَنش

الوصـف التفـصیلي لمراحـل خلـق اإلنـسان و التـدرج فـي مراحـل الحمـل حیـث یكـون الجنـین نطفـة ثـم 
علقـــة ثـــم مـــضغة، إلـــى أن یكتمـــل نمـــوه، و هـــذا مـــا توصـــل لـــه العلـــم الحـــدیث بعـــد اختـــراع  وســـائل 

   .التكنولوجیا

  :   التغیرات و تطور الجنین  أثناء الحمل  §
شهر األول تكون الجهاز السمعي و البصري، كذلك یبدأ تكون دورة دمویة للجنین         یبدأ في ال

یتكـــون رأس  منفـــصلة عـــن األمـــن و یبـــدأ تكـــون الیـــدین ، ثـــم فـــي الـــشهر الثـــاني ینـــتفخ صـــدر األم و
الجنـین و األذرع و الـرجالن و بدایــة لألصـابع، و فـي الــشهر الثالـث یبـدأ بطــن األم بـالبروز، و تبــدأ 

لـى بوصـلتین، و فـي الـشهر الرابـع إیصل طول الجنین  ین بالعمل و یكبر حجم رأسه وأعضاء الجن
تبدأ األم بالشعور بحركة الجنین، و عضالت الوجه تبدأ بالعمـل، و تظهـر األظـافر، أمـا فـي الـشهر 

یسمع نبضات الجنین من خـالل الـسماعة، أمـا فـي الـشهر الـسادس و الخامس تتوتر أعصاب األم، 
  وعض التقلصات أثناء اللیـل، و تتكـون أهـداب الجنـین وبـشرته، و بـصمات األصـابع،تشعر األم بب

الثــامن یــزداد وزن الطفــل علــى مثانــة األم فتجــد رغبــة بــالتبول بكثــرة، و تــشعر  فــي الــشهر الــسابع و
بضیق بالتنفس، و تنبت جذور الشعر للطفل، و یصبح لدى الجنین العناصـر األساسـیة للحیـاة، أمـا 

  ) .71-69: 2001مزاهرة،( فإنه تكتمل خصائص الجنین استعداد للوالدة في التاسع

و ترى الباحثة أنه لتحقیق أعلـى مـستوى مـن الـصحة اإلنجابیـة یجـب أن یكـون لـدى األمهـات   
ت التـــي تحـــدث الحمـــل بمختلـــف جوانبـــه، مـــن مؤشـــرات الحمـــل و مراحلـــه، و التغیـــرابالـــوعي الكـــافي 

   .للجنین و األم خالل مراحل الحمل
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  : التوائم  §
  .  یمكن أن تنجب األم أكثر من طفل في الحمل الواحد هذا ما یسمى إنجاب التوائم   

و عملیة حدوث الحمل بالتوائم یعتمد علـى عوامـل طبیـة و بیئیـة و وراثیـة متنوعـة، كـذلك فـإن نـسبة 
 واحـــد إلـــى التـــوائم تختلـــف بـــاختالف البلـــدان و األجنـــاس و لكـــن النـــسبة العامـــة إلنجـــاب التـــوائم هـــي

ً، و حالیا یمكن استخدام األدویة إلنجاب التوائم مثل الكلومید و البرجونال، و هرمونـات تقویـة )80(
  ).293:1993الجاعوني،( الغدد التناسلیة 

  :هما   و هناك نوعین من التوائم و

 :  التوائم المتماثلة -1
ي حالـة االنقـسام تنقـسم   تحدث نتیجة تلقیح بویضة واحدة بواسطة حیوان منوي واحـد، و فـ

ًإلى قسمین و ینمو كل قسم مكونا جنینا مستقال، و في هذه الحالة تتصل هذه األجنة بمشیمة واحدة   ً ً
ـــــــشابهان فـــــــي كـــــــل الـــــــصفات الوراثیـــــــة كـــــــذلك یكـــــــون التوأمـــــــان مـــــــن نفـــــــس الجـــــــنس، و عبـــــــد ( یت

ًیـؤدي غالبـا إذا انفصلت البویضة المخـصبة متـأخرة فـإن ذلـك " و) . 1216-1215:1994الحمید،
  ).442-441:2005زیتون،" ( إلى إنتاج توائم ملتصقة تسمى التوائم السیامیة

  :  التوائم غیر المتماثلة -2
 تحدث نتیجة اإلخصاب لبویضتین أو إخصاب بویضة بأكثر من حیوان منوي، بذلك ینمو   

: 1994الحمیـد، عبد ( لكل جنین مشیمة خاصة به،  ًجنینان أو أجنة مستقلة عن بعضها تماما، و
التركیــب  الــشكل الخــارجي و قــد تكــون هــذه التــوائم متــشابهة أو مختلفــة فــي الجــنس و" و ) . 1216

  ) .441:2005زیتون،( ًالوراثي، و مجامیع الدم و لكنها مختلفة قطعا في بصمات األصابع 

  اإلجهاض : ًساساد
 تتعـرض المـرأة لعملیـة تـسمى في بعض الحاالت قـد ال یكتمـل الحمـل لـدى المـرأة و یمـوت الجنـین و

 .اإلجهاض 

    تعریف اإلجهاض §
ًإلقاء المرأة جنینها قبل اكتمال مدة الحمل، سواء كان حیا ثـم مـات، " یعرف اإلجهاض بأنه 

خطــاب و " (ًأو وضــعته میتــا دون أن یعــیش، و ســواء كــان ذلــك اإللقــاء، بفعــل منهــا، أو مــن غیرهــا 
 ) . 65:2007أبو جریبان،
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ًانتهــاء الحمــل قبــل أن تكــون للجنــین القــدرة مــستقال عــن أمــه ، أي قبــل تمــام  بأنــهو یعــرف   
 فــــــــــساد الجنـــــــــین و الحفــــــــــاظ علـــــــــى حیــــــــــاة األمألســــــــــباب منهـــــــــا العـــــــــشرین،  األســـــــــبوع الثــــــــــامن و

  ).23:2008البغداي،(

ًإلقــاء الحمــل نــاقص الخلقــة أو نــاقص المــدة، ذكــرا " بأنــه ) 417: 2007(و عرفــه الیــازجي   
تبین الخلقـة أو غیـر مـستبین الخلقـة، سـواء نفـخ فیـه الـروح أو لـم تـنفخ، سـواء كـان كان أو أنثـى، مـس

  " . ًاإللقاء بفعل فاعل أو تلقائیا

  أنواع اإلجهاض    §
  ) :12:2003( هناك أنواع متعددة من اإلجهاض كما ذكرتها الجندي 

  .من عالمته النزیف الرحمي ومغص وألم أسفل البطن والظهر  و: اإلجهاض المنذر  -1
یـستمر هـذا النـزف إلـى أن  یكون النزف فیـه أشـد مـن اإلجهـاض المنـذر، و: اإلجهاض المحتم  -2

  .یطرد الرحم كل محتویاته 
ًیتمیـــز بوجـــود جــزء مـــن الجنــین كالمـــشیمة مـــثال داخــل الـــرحم بعـــد  و:  اإلجهــاض غیـــر الكامــل -3

 .خروج جزء منها للخارج وأعراضه ال تختلف في شيء عن اإلجهاض المحتم 

یحدث إذا وصلت العدوى بمیكروب من المیكروبات المرضیة إلى  و: اض نتیجة التلوث اإلجه -4
 .داخل الرحم في أي نوع من أنواع اإلجهاض السابقة 

 :أنواع اإلجهاض كما یلي ) 23-21: 2006(ولقد أوجز القیسي 

 .اإلجهاض الطبیعي  -1

  :اإلجهاض المتعمد وینقسم إلى  -2

       .اإلجهاض الطبي   - أ

 .شیة الفضیحة اإلجهاض خ  - ب

   .اإلجهاض الجنائي   - ت

 .إجهاض الجنین المشوه   - ث

  :أنواع اإلجهاض كما یلي ) 418-417: 2007(و لقد قسم الیازجي 
و یكون عندما یتم طرد الرحم للجنین الذي ال یمكن أن تكتمل له عناصر  : اإلجهاض التلقائي -1

.                                                                 ة األلمانیةالحیاة بسبب تشوه یصیبه من مرض یصیب أمه مثل السكري أو الحصب
 .ویكون نتیجة لالعتداء على الجنین من قبل األم أو اآلخرین: اإلجهاض المفتعل -2

 .قد یكون راجع إلى اتساع الرحم أو أمراض الجنین الوراثیة : اإلجهاض المتكرر -3
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 یكون سببه الرغبة في عدم اإلنجاب، أو المحافظـة علـى و : )الجنائي( اإلجهاض االجتماعي  -4
 .الرشاقة و المظهر، أو التستر على فاحشة أو قتل اإلناث دون الذكور بعد معرفة جنس المولود 

  :   أسباب اإلجهاض  §
  :أسباب اإلجهاض كما یلي) 419: 2007(لقد حدد الیازجي 

  .      فساد الجنین -1
  .    فساد في طبیعة األم -2
  .            فساد یتعرض له الجنین من الخارج -3
  .   المحافظة على حیاة األم -4
  . الرغبة في عدم اإلنجاب-5
  . إنجاب الذكور دون اإلناث -7
  . التستر من الفاحشة -8

ـــإن ممارســـات االحـــتالل مـــن األســـباب التـــي تـــؤدي    تـــرى الباحثـــة انـــه باإلضـــافة لمـــا ذكـــر ف
یني، و مــن ضــمن هــذه الممارســات الغــازات الــسامة التــي یــستخدمها لإلجهــاض فــي المجتمــع الفلــسط

  ).  2008(ضد الشعب الفلسطیني، خاصة تلك التي استخدمت في الحرب على غزة عام 

  :  اإلجهاضت  مضاعفا §
ینتج عن اإلجهاض العدید من المـضاعفات، منهـا سـریعة الحـدوث مثـل تمـزق عنـق الـرحم،       

 والنـزف، ومـن هـذه المـضاعفات بطیئـة الحـدوث مثـل التهابـات عنـق و إصابة أو ثقـب جـدار الـرحم،
-105 : 2007خطـــاب و أبوجریبـــان، (الـــرحم، و تقرحـــات عنـــق الـــرحم، و التهابـــات بـــاطن العنـــق 

108 . (  

وتــــرى الباحثــــة أنــــه باإلضــــافة علــــى مــــا ذكــــر مــــن مــــشاكل جــــسدیة، فإنــــه یمكــــن أن یــــؤدي   
  . لتي فقدت جنینها اإلجهاض لبعض المشكالت النفسیة لدى األم ا

   حكم الشرع في اإلجهاض   §
أن   قــالوا بحرمــة اإلجهــاض فــي كــل األطــوار، واألمامیــةالــشیعة  الظاهریــة و المالكیــة و"   

قــد حــددوا مــدة  الزیدیــة قــالوا بــالجواز مــع الكراهــة إلــى حــین تخلــق الجنــین، و الــشافعیة و الحنابلــة و
لكـنهم لـم  هب إلى الجـواز أیـضا مـا لـم  یتخلـق الجنـین وًهي أربعون یوما، أما الحنفیة فقد ذ لذلك و

  ) .39-38 : 2006القیسي،" (  تحدید مدة لذلك ىیتفقوا عل
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و لكـــن مـــع مـــا توصـــل لـــه العلـــم الحـــدیث حـــول مراحـــل تكـــون الجنـــین فـــإن علمـــاء الـــشریعة   
بــالرحم، ًالمعاصــرین أكثــر مــیال إلــى منــع اإلجهــاض منــذ اللحظــة األولــى لتكــون الجنــین و اســتقراره 

ولكن إذا ما تأكـدت الخطـورة علـى حیـاة الحامـل و اسـتحال التوفیـق بـین حیـاة األم و الجنـین فإنـه ال 
  ) .534: 2005الشاعر،(یجوز التفریط بحیاة األم ألجل الجنین 

و تتفــق الباحثــة مــع رأي الــشاعر فــي أنــه مــن األجــدر الحفــاظ علــى حیــاة األم، إذا لــم یكــن   
  . أخرى، و قد یكون لدیها أبناء بحاجة لرعایتهاتى كاهلها مسؤولیاهناك آخر، ألنه یقع عل

   الوالدة: ًسابعا 
عبــارة عــن سلــسلة خطــوات تثمــر عــن خــروج الجنــین و " تعــرف الــوالدة بأنهــا  :   تعریــف الــوالدة §

  ) .96:2002مزاهرة،" (المشیمة و األغشیة من الرحم عن طریق القناة التناسلیة 

ثة بأنها العملیة التي تضع األم خالله طفلها، و یـصاحبها انفـصال و خـروج       و تعرفها الباح  
  .المشیمة و الغشاء المحیط بالطفل، و قد تكون الوالدة طبیعیة أو قیصریة أو بالملقط أو بالشفط 

  : مراحل عملیة الوالدة  §
  ):154-153:2000(تتم عملیة الوالدة الطبیعیة في خمس مراحل كما ذكرتها حبیب   

دقـــائق، إلـــى تمـــدد عنـــق الـــرحم و تـــدوم هـــذه ) 3-5( تـــؤدي االنقباضـــات العـــضلیة المتزایـــدة كـــل-1
  .ساعة ) 24 و 6(المرحلة بین 

و تـــــضغط األم علـــــى ) 3-2( یـــــدخل رأس الطفـــــل عنـــــق الـــــرحم، و تحـــــدث االنقباضـــــات كـــــل -2
  .العضالت لتحریك الطفل 

  .ائل، و تستمر االنقباضات العضلیة یلتف رأس الطفل لینزل و ینفجر السلي و یتسرب منه الس-3
  .لتف كتفاه كي یتمكن من الخروج ی یظهر رأس الطفل و-4
ُ یظهر الطفل بأكمله و یبدأ بالتنفس و یقطع حبله و یخـرج المـشیمة و البنـى األخـرى مـن خـالل -5

 .بین نص ساعة وساعة) 5 -2(قناة الوالدة، و تدوم المراحل 

    :   أنواع الوالدة  §
هــي الــوالدة التــي تــتم فــي المیعــاد الطبیعــي بــشكل تلقــائي، تعتمــد علــى جهــد  : طبیعیــةالــوالدة ال  - أ

 )  24-23 : 2010الهمص،(األم، بدون محرضات للوالدة  أو وسائل مساعدة 

 هــي الـوالدة التـي تــتم بـإجراء عملیـة جراحیـة، و یجــب اإلعـداد لهـا و مراعــاة :الـوالدة القیـصریة   - ب
 ).98: 2002مزاهرة، (راحیة و التمریضیة أصول التعقیم، و األسالیب الج
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 یوضــع الملقــط حــول رأس الجنــین أثنــاء المخــاض، ثــم یقــوم الطبیــب بــسحب : الــوالدة بــالملقط   - ت
الجنین بالملقط حتى یساعد في عملیـة الـوالدة، و یجـب عـدم اسـتخدام القـوة حتـى ال یتـضرر الجنـین 

 ).99: 2002مزاهرة، (

ــشفط -ج ــوالدة بال ملیــة باســتخدام جهــاز الــشفط، حیــث یــتم ســحب الهــواء الموجــود تــتم هــذه الع:  ال
داخــل الجهــاز فیلتــصق رأس الجنــین فــي التجویــف الــداخلي للجهــاز، و یقــوم الطبیــب بــسحب الجنــین 
ـــدة  ـــالرأس، و یجـــب عـــدم اســـتخدام القـــوة الزائ بواســـطة أنبـــوب مطـــاطي متـــصل بالقطعـــة الملتـــصقة ب

  ) .99: 2002مزاهرة، (ین ًبالسحب خوفا من حدوث الضرر على رأس الجن

و ترى الباحثة أن من األفضل أن تتم الوالدة بالطریقة الطبیعة، و لكن الحالة الصحیة لألم   
  . و الجنین تحدد نوع الوالدة المناسبة 

  :   الرعایة بعد الوالدة  §
بیـة ال تنتهي الرعایـة و العنایـة بـاألم و طفلهـا بعـد الـوالدة حیـث أن االهتمـام بالـصحة اإلنجا  

  ) : 335:2007(عملیة مستمرة، و تتمثل الرعایة بعد الوالدة باإلجراءات التي ذكرها الیازجي 

التأكد من عدم وجود نزیف لدى األم، و إذا تم التأكـد مـن ذلـك یـتم تقریـب الطفـل مـن أمـه حتـى  -1
  .تقوم بعملیة الرضاعة 

 .الرحم یستحب إعطاء النفساء مستحلب البابونج المحلى بالسكر لعالج مغص  -2

 .إضافة الحلیب للوجبات الیومیة لألم و االمتناع عن المواد الحارة والدهنیات -3

  .یجب أن تحافظ النفساء على نظافتها الشخصیة بشكل مستمر -4

  : ما یلي ) 20: 2003( و تضیف الجندي
  . رعایة الطفل الرضیع من حیث التغذیة و التطعیمات و متابعة نموه-1
  .أثناء الرضاعة لألم جیدة  الحرص على التغذیة ال-2

و ترى الباحثة انه لتحقیق السالمة لألم و الطفـل یجـب أن یكـون وعـي لـدى األفـراد بطبیعـة   
هذه المرحلة و أنواعها و طرق الرعایـة بعـدها ألن أي إهمـال أو خطـأ قـد یـسبب مـشاكل دائمـة لـدى 

من خالل ندوات تثقیفیة تنظمهـا الطفل و األم، لذلك یجب نشر الوعي بإجراءات الرعایة بعد الوالدة 
المؤسسات الـصحیة، و یقـوم باإلشـراف علـى هـذه الـدورات مجموعـة مـن األخـصائیین فـي المجـاالت 

 فـــي اللیاقـــة البدنیـــة لتزویـــد نالمختلفـــة كالطـــب و الغـــذاء، و إضـــافة لـــذلك یفـــضل و جـــود أخـــصائیی
  .األمهات بطرق الریاضة الصحیة و التي تساعدها على استعادة صحتها 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

42  

    الرضاعة: ًثامنا 
هي العملیة التي یحصل خاللها الطفل على غذائه، و تكون إما طبیعیة من حلیب األم، أو   

  .تكون صناعیة 

 الرضاعة الطبیعیة  §
  .هي الرضاعة التي یعتمد فیها الطفل في تغذیته على حلیب األم   

ل غـــذاء للطفـــل و تتمیـــز الرضـــاعة الطبیعیـــة بالعدیـــد مـــن الممیـــزات التـــي جعلـــت منـــه أفـــض  
 -177، 2005( ًخــصوصا فــي األشــهر األولــى مــن حیاتــه، و مــن هــذا الممیــزات مــا ذكرتــه رضــا 

178 : (   
یحتــوي لــبن األم علــى كــل المــواد الغذائیــة بالكمیــات و التراكیــب التــي یحتاجهــا الرضــیع خــالل  -1

  .األشهر األربعة أو الستة األولى 
 فهـو نظیـف وخـالي مـن البكتریـا و یحتـوي علـى لبن األم یقـي الرضـیع مـن اإلصـابة بـاألمراض، -2

أجسام مضادة للكثیـر مـن أنـواع العـدوى الـشائعة، ویحتـوي لـبن األم علـى خالیـا الـدم البیـضاء الحیـة 
 .التي تساعد على محاربة األمراض 

یحتــوي لــبن األم علــى إنــزیم اللیبــاز الــذي یــساعد علــى هــضم الــدهون، كــذلك فهــو ســریع الهــضم  -3
 .فل یرغب في الرضاعة مرة أخرىمما قد یجعل الط

 .ًلبن األم ال یفسد مطلقا في ثدیي األم، حتى لو لم یرضع الطفل لعدة أیام  -4

 . تساعد الرضاعة الطبیعیة على وقف النزیف بعد الوالدة  -5

 . لبن األم رخیص الثمن فهو ال یشترى بالمال  -6

تـي تنــشر فیهـا الرضــاعة تـشیر الـدالئل إلــى أن سـرطان الثــدي هـو أقــل حـدوثا فـي المجتمعــات ال -7
  .الطبیعیة 

ممیزات أخرى للـبن األم فهـو سـریع وسـهل الهـضم، ) 111،2008(ویضیف بدران و مزاهرة   
و ال یسبب اضطرابات معویة، ویحـوي أجـساما مناعیـة تقـي الطفـل مـن األمـراض، و ال یحتـاج إلـى 

ة للرضــیع، كــذلك تحــضیر، و نظیــف ومعقــم، و متــوفر بــشكل دائــم، و اقتــصادي، و حرارتــه مناســب
  .یحتوي كمیات كافیة من الماء تقي الطفل من مخاطر الجفاف 

فوائــد أخــرى للرضــاعة الطبیعیــة مثــل فهــي تــساعد انقبــاض )  13:2003(وتــضیف الجنــدي   
الـــرحم ممـــا یـــؤدي إلـــى توقـــف نزیـــف مـــا بعـــد الـــوالدة، كـــذلك تعمـــل علـــى ســـرعة اســـتعادة األم لوزنهـــا 

  .، و یقلل التعرض لإلصابة باالكتئاب النفسيًالطبیعي، و یجعلها أكثر نشاطا
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" الممیــزات الــسابق ذكرهــا، فهنــاك فائــدة دینیــة تتجــسد فــي قولــه تعــالى  و باإلضــافة للفوائــد و  
  ى و كَارس اسى الن تَرا ولَهملٍ حمح كُلُّ ذَات ضَع تَ و تضَع ا أَرمع ةعض رلُ كُلُّ مذْه ما هم يوم تَرونَها تَ

يددش اللَّه ذَاب ع نلَكى و كَارففي اآلیة السابقة تصریح و تلمیح إلى أن  االلتزام )2:الحج" ( بِس 
  ) .373-372: 2007الیازجي،(بأوامر اهللا بالرضاعة هو التزام 

    اآلثار النفسیة والسلوكیة المترتبة على الرضاعة  §
   الهدوء والتوافق-أ

ــإن للرضــاعة آثــار نفــسیة علــى الطفــل باإلضــافة لجمیــع ا   لفوائــد والممیــزات التــي تــم ذكرهــا ف
ـــــذین ینعمـــــون ) 118:2007(واألم، فكمـــــا ذكـــــر أبوســـــخیل  ـــــالوا أن األطفـــــال ال أن علمـــــاء الـــــنفس ق

ًبالرضـــاعة یكونـــوا أكثـــر هـــدوءا و أقـــل تـــوترا، فالرضـــاعة الـــسلیمة تجعـــل الطفـــل یتـــصف بالتفـــاؤل و  ً
  . آلخرینباالجتماعیة و التوافق مع ا

   النمو االنفعالي للرضیع -ب
یعتبــر لــبن األم أكثــر مــن مجــرد تغذیــة، فلــه دور فــي االرتبــاط بــین الطفــل و أمــه، و تكــون     

  ).180: 2005رضا،( عالقة االرتباط أسهل عندما تبدأ الرضاعة الطبیعیة بعد الوالدة مباشرة 

بیـــر فـــي العالقـــة بـــین األم إن الرضـــاعة الطبیعیـــة لهـــا دور ك) 13:2003(و تقـــول الجنـــدي  
  .والطفل، فهي تقوي العالقة العاطفیة بین األم والطفل مما یعود بالفوائد النفسیة على الطفل و األم

و لقد أشار القرآن الكـریم إلـى أن الرضـاعة الطبیعیـة توقـد العاطفـة، وتحـرك نـوازع األمومـة،   
افــت أمــه علیــه أوحــى اهللا لــه أن ونــستدل علــى ذلــك فیمــا حــصل مــع ســیدنا موســى و أمــه، فعنــدما خ

خَافي وال  " ترضعه فقال تعالى  أَلْقيه في الْيم وال تَ إِذَا خفْت علَيه فَ ضعيه فَ أَر ى أَن وسم ى أُم لَ وأَوحينا إِ
       نيـلسرالْم ـنم لُوهـاعجو كإِلَي وهادي إِنَّا رنز االسـتجابات الحـسیة، و ولـدذلـك لتت و) 7القـصص،"(  تَح 

  ) .370:2007الیازجي،( لیتذوق ثمرة ثدییها و لینسج حیاته 

و یــرى علمــاء الــنفس أنــه خــالل الرضــاعة تنمــو لــدى الطفــل بعــض الحــاالت الوجدانیــة مثــل    
الحب و الكراهیة و الحزن و الغضب و الخوف و السرور، فیذكر علماء الـنفس أن أول االنفعـاالت 

ــأن یظــل ملتــصقا بهــا و یــصاحب هــذا الــسرور عنــدما الوجدانیــة هــي ً تعلــق الطفــل بأمــه، و رغبتــه ب
تضمه أمه و ترضعه، و یشعر بالغضب إذا نزعت ثدیها من فمه، و یرى علمـان الـنفس أن حرمـان 

  ). 120: 2007أبوسخیل، ( الرضیع یؤدي إلى الجنوح و العنف و العدوانیة 
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عـدم   اإلرضـاع الطبیعـي فرصـة یجـب اغتنامهـا، وو مما سـبق تـرى الباحثـة أن القـدرة علـى  
علــى الطفــل و األم و األســرة مــن منــافع، و یجــب أن یكــون لــدى األم بــه تــضیعها ســدى لمــا ســتعود 

الــوعي بممیـــزات الرضــاعة الطبیعیـــة، و اآلثــار النفـــسیة و الــسلوكیة المترتبـــة علیهــا، ألن التـــزام األم 
  .لصحة اإلنجابیة بالرضاعة الطبیعیة هو أحد و سائل تحقیق ا

هو الحلیب الذي یتم إفرازه في القسم األخیر من الحمل، و األیام األولى ما بعـد الوضـع، : اللبأ   §
ًیتـضمن بروتینـا  مـل، و) 40-10(ًو تكون كثافته النوعیة عالیة، و مجمل مـا یـتم إفـرازه منـه یومیـا 

  ).44:2009سالمة،(فریدة أكثر من الحلیب الناضج ، كذلك یحتوي على العوامل المناعیة ال
 
  :الرضاعة الصناعیة  §

ـــاح فیهـــا اســـتخدام    ـــه فـــي بعـــض الحـــاالت یب ـــة إال أن ـــالرغم مـــن ممیـــزات الرضـــاعة الطبیعی ب
  ): 119:2005(الرضاعة الصناعیة ، ومن ضمن هذه الحاالت ما ذكرته رضا

  .   قلة حلیب األم-1
  . المرأة العاملة-2
   الطفل الخداج -3
  .  األم المریضة -4
  .  المولود الیتیم -5

و للرضاعة الصناعیة الكثیر من اآلثار الـسلبیة فقـد تتـسب فـي سـوء التغذیـة ألن الحلیـب قـد یحتـوي 
علــى زیــادة فــي نــسبة الكالــسیوم و الفوســفات، و دهــون غیــر مالئمــة للطفــل، كــذلك تلــتهم الرضــاعة 

ًالصناعیة جزءا كبیرا من دخل األسرة    ) .191-186: 2005رضا، ( ً

و ترى الباحثة أنه یجب عدم االعتماد الكلي على الرضاعة الصناعیة إذا أمكن ذلك، و أن   
  .تستخدم الرضاعة الطبیعیة كلما أمكن 

  :   الفطام  §
   ).61 :2005رضا،" (التوقف عن اإلرضاع من الثدي" یعرف بأنه   

ع مـــن القنینـــة، إبعـــاد الرضـــیع عـــن ثـــدي أمـــه، أو عـــن الرضـــا" بأنـــه ) 275:2000زلزلـــة ،(و عرفـــه 
  "   وتحویله إلى غذاء آخر، من غیر الحلیب
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أن الفطـام هـو فـصال الولـد عـن أمـه و دلـل علـى ذلـك قـول اهللا عـز ) 379:2007(یقول الیازجي  و
ْوفصاله في عامین " وجل  َ َ ُِ ُ َ ِ    .)14:سورة لقمان " ( َ

رة واحــدة، بـــل ینبغــي للمرضــع أن تفطـــم رضــیعها علــى التـــدرج، و ال تفاجئــه بالفطــام مـــ و"   
ًلفه رویدا رویدا أتعوده إیاه وتمرنه علیه، حتى یت  حیـث أن الفطـام فـي ) .379، 2007:الیازجي" ( ً

األحوال االعتیادیة یجري علـى مـدى شـهرین علـى األقـل، فـذلك یبعـد الطفـل عـن مـشاكل الهـضم، و 
سه، فهناك بعض یمكن أن یفطم الطفل نفو في بعض الحاالت  ) . 282:2000زلزلة،( یریح األم 

الــشرب مـن الكــوب، و إطعــام  العالمـات التــي تـدل علــى ذلـك مثــل زیــادة اهتمـام الطفــل باألطعمـة، و
  ).61:2005رضا ، ( نفسه بنفسه 

و  و ترى الباحثة انه یجب أن یكون لدى األمهات وعي بمدة الرضاعة، و متى یتم الفطام،  
  .الطفل كیف یتم الفطام الصحي الذي یحافظ على صحة األم و 

  العقم : ًتاسعا 
للَّه ملْك السماوات واألَرضِ يْخلُق ما يشاء يهب لمن يشاء إِنَاثًا " یقول عز وجل في كتابه الكریم   

ــا إِ       يمقع اءــش ــن ي ــلُ م عجيــا و ــا وإِنَاثً ــزوجهم ذُكْرانً ي أَو ــذُّكُور ــشاء ال ــن ي مل ــب هيو  يرــد ــيم قَ لع ــه ســورة  ("نَّ
ــالبنین، وقــد ) 50 -49:الــشورى ــإن اهللا قــد یــرزق اإلنــسان ب ، كمــا نــرى فــي اآلیــة الكریمــة الــسابقة ف

ال  یمكــــن أن ال یرزقــــه ال بــــالبنین و ًالبنــــات معــــا، و یمكــــن أن یرزقــــه بــــالبنین و یرزقــــه بالبنــــات، و
  .بالبنات أي انه یجعله عقیم 

  تعریف العقم    §
  ) .17: 2003الجندي، " ( عدم القدرة على استطاعة اإلنجاب"  به یقصد  

ًالعجز عن اإلنجاب لوجود علة أو عیب في الـزوجین معـا أو " بأنه ) 440:2007(وعرفه الیازجي 
  " . ، في سن یمكن اإلنجاب فیها عادةبأحدهما

ًعـــا أو عجـــز حقیقـــي أو حكمـــي ظنـــي عـــن إنجـــاب الـــزوجین م" بأنـــه ) 72:2004(وعرفـــه منـــصور 
  ".أحدهما و الزوجة في سن یمكنها اإلنجاب به عادة 

و تــرى الباحثــة مــن التعــاریف الــسابقة للعقــم أن جمیعهــا یتفــق بــأن العقــم هــو عــدم قــدرة الفــرد   
  .على اإلنجاب، في المرحلة التي یمكن أن ینجب خاللها 
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    أسباب العقم  §
   أسباب العقم عند الرجل -أ

لذلك ألسـباب عدیـدة فمـن أسـباب العقـم عنـد الرجـل  جل من العقم وو قد تعاني المرأة أو الر  
  : ما یلي ) 267:1996حامد، (كما ذكرها 

  . خلل محور التآزر الهرموني و العصبي بین الهیبوثاالمس و الغدة النخامیة -1
 . خلل الخصى في تكوین الحیوانات المنویة -2
 . خلل في نقل الحیوانات المنویة من الخصى -3
 ).العنانة ( خلل في آلیة االنتصاب و القذف  -4

  : أسباب العقم عند الرجل كما یلي) 445:2007(و حدد الیازجي 
ـــة مطلقـــا، أو فـــشلها فـــي إنتـــاج العـــدد الكـــافي منهـــا -1 ـــات المنوی ً فـــشل الخـــصیة فـــي إنتـــاج الحیوان

  .لإلخصاب 
  . عدم قدرة الحیوانات المنویة على الخروج من االحلیل -2
 .ي السائل المنوي  عیب ف-3

   أسباب العقم عند النساء   -  ب
          یقـول األطبــاء أن أسـباب العقــم عنـد النــساء تقـسم إلــى نـوعین، فإمــا أن یكـون عقــم یــصیب 
ًالمرأة منذ بدایة حیاتها الجنسیة أو زواجها، و إما أن یصیب المرأة بعد إنجابهـا طفـال أو طفلـین، أو 

  ) .74: 2004منصور،(بعد إجراء عملیة إجهاض 

  : ما یلي ) 76 -74: 2004(و من أسباب العقم عند النساء التي ذكرها منصور  
 .                    ضیق المهبل -1
  .                  حموضة المهبل -2
 .  انقطاع التبویض-3
  . التهاب عنق الرحم و تقرحاته -4
  . أورام المبیض-5
              .   الممارسة الجنسیة في فترة الحیض -6

  :أسباب العقم عند النساء كما یلي ) 445: 2007(لقد حدد الیازجي  و
  . أسباب تعود لعدم قدرة المبیضین على إفراز البویضة-1
 . أسباب تمنع إخصاب البویضة -2
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 . أسباب تمنع اللقیحة من االنغراس في جدار الرحم-3

  طرق عالج العقم عند الرجل §
  :طرق عالج العقم كما یلي ) 446 :2007( لقد ذكر الیازجي 
 .یتمثل في العالج بالهرمونات و بعض الفیتامینات :  العالج بالعقاقیر
 .مثل العالج عیوب الذكر الخلقیة، و كذلك عالج انسداد األنابیب المنویة :  العالج بالجراحة 

ة الحیوانـــات     و یـــتم ذك فـــي حـــال ضـــعف قـــدرة الرجـــل الجنـــسیة، و قلـــ:  التلقـــیح الـــصناعي الـــداخلي 
 .المنویة، و قلة السائل المنوي 

 ) .أطفال األنابیب(  التلقیح الصناعي الخارجي 

  طرق عالج العقم عند المرأة  §
  :طرق عالج العقم للمرأة كما یلي) 447:2007(لقد ذكر الیازجي 

  .و تكون عقاقیر تحتوي على الهرمونات المناسبة :  العقاقیر -1
  .صال األورام اللیفیة الخبیثة من الرحم، و استئصال أورام المبیضمثل استئ:  الجراحة-2
  . التلقیح الصناعي الداخلي -3

باإلضافة إلى طرق عالج العقم السابقة ترى الباحثة انه یفضل اقتـران عـالج العقـم بـالعالج   
  . نجابالنفسي، ألن العقم قد یتسبب في بعض األحیان لمشاكل نفسیة قد تزید من احتمالیة عدم اإل

  تنظیم األسرة : ًعاشرا 
یة الواجــــب أن یلــــم بهــــا الفــــرد تبــــر تنظــــیم األســــرة مــــن مفــــاهیم الــــصحة اإلنجابیــــة األساســــیع  

  .بتعریفها، و وسائلها و مبررات استخدامها 

 :تعریف تنظیم األسرة  §
التخطیط لتوقیت اإلنجاب بحیث یكون هناك فترة زمنیة مناسبة بین كل حمل و آخر، " هو   

  ) .18:2002مزاهرة، " (ك باستخدام وسائل منع الحمل و ذل

، وضع عملیة اإلنجاب في اإلطار السلیم للحفاظ على صحة األم و الطفل و األسـرة" و یعرف بأنه
  ).10: 2003الجندي، " (و تقدیم الوسیلة و الخدمات و المعلومات المرتبطة بها 
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یقة مقبولـة لـدیها، بحیـث تعطـي األم والطفـل تخطیط عملیة اإلنجاب عند األسرة بطر" و یعرف بأنه 
وزارة التربی    ة " (الوقــــت والمــــوارد والحــــب والرعایــــة لمنــــع المخــــاطر الــــصحیة علــــى األم و الطفــــل 

  ) .374: 2008، والتعلیم

و تــــرى الباحثــــة أنــــه التخطــــیط لعملیــــة اإلنجــــاب، و المباعــــدة فــــي الفتــــرات بــــین األحمــــال،  
  .اسبة، مثل حبوب منع الحمل، و اللولب، و الحقن طویلة المدى باستخدام وسائل تنظم األسرة المن

):  464 -463: 2005( ومــن المبــررات التــي تــشجع علــى تنظــیم األســرة مــا ذكــره زیتــون    
 الزیادة الكبیـرة فـي عـدد الـسكان، حیـث أعلـن المـؤتمر الـدولي للتخطـیط العـائلي أن سـكان العـالم -1

  .ًون شخص سنویا یتزایدون بمعدل یزید عن ثمانین ملی
  .الرقعة الزراعیة المحدودة-2
 تكــالیف الحیـــاة أصــبحت صـــعبة فــي ظـــل العلــم و التكنولوجیـــا، مقارنــة مـــع تكــالیف الحیـــاة قبـــل -3

 .عقدین 
 .من الناحیة التربویة یمكن العنایة بطفل أو طفلین بصورة أفضل من االعتناء بعدة أطفال -4
 . بشتى األعمال و الوظائفاتجاه المرأة نحو العمل، ومشاركتها للرجل -5
 .اعتبار الناحیة الصحیة للمرأة إذ أن كثرة احمل و الوالدة و عمل البیت یرهق صحة المرأة -6

 : وسائل تنظیم األسرة  §
یوجد وسائل طبیعیة لتنظیم النسل مثل الرضاعة الطبیعیة، و طریقة حساب أیام الخصوبة،   

ك وسائل صناعیة مثل حبوب منع الحمـل، حقـن و الجماع الناقص، و االمتناع عن الجماع، و هنا
  ).25-20: 2008مزاهرة،  بدران و(طویلة األمد، و غرسات تحت الجلد، و اللولب 

و تــرى الباحثــة أنــه یجــب نــشر الــوعي بأهمیــة تنظــیم األســرة، و وســائل تنظــیم األســرة التــي   
 المؤســــسات التعلیمیــــة یحللهــــا الــــشرع، و التوعیــــة هنــــا مــــسئولیة مــــشتركة مــــا بــــین أولیــــاء األمــــور و

والصحیة، و المؤسـسات الـصحیة لهـا دور كبیـر فمـن خاللهـا یمكـن عقـد نـدوات تثقیفیـة حـول تنظـیم 
  .األسرة، و كذلك تساعد في اختیار أفضل وسائل تنظیم التي تناسب الفرد

  ًاألمراض المنقولة جنسیا: الحادي عشر
كن اعتبـار أن هنـاك وعـي بالـصحة یقال أن درهم وقایة خیر من قنطار عالج، لذلك فال یم  

  .ًاإلنجابیة لدى الفرد إذا كان لدیه جهل باألمراض المنقولة جنسیا 
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لى شخص آخر عند اتـصاله إعدوى یمكن أن تنتقل  " ًو تعرف األمراض المنقولة جنسیا بأنها
  ).218:2006الجبالي،" ( ًجنسیا أو ممارسته االتصال الجنسي لشخص حامل لهذه العدوى

ً األمراض المنقولة جنسیا یكون سببها إما فیروسات أو بكتیریا، ومن األمراض التـي تـسببها و بعض
 الفیروسات التهاب الكبد الوبائي، و االیدز أما التي تسببها البكتیریـا الزهـري و الكالمیـدیا و الـسیالن

      ) .218: 2006الجبالي،(

  Heptatitisالتهاب الكبد الوبائي  §
ى ظهور ضمور فـي خالیـا الكبـد، ممـا یـؤدي إلـى عـدة تغیـرات فـي وظیفـة لإهو وباء یؤدي   

 ، ومـــن األعـــراض العامـــة لـــه A،B،C،D،Eتلـــك الخالیـــا، و تـــم اكتـــشاف خمـــس أنـــواع منـــه ســـمیت 
، و )االصـفرار علـى الجلـد ( التهابات بـسیطة فـي الجهـاز التنفـسي فقـدان الـشهیة، و ظهـور الیرقـان 

اء، و الغثیان، تجمع غازات في البطن،  و ضعف عـام و یمكـن ظهور اضطرابات معویة مثل اإلقی
ًلمتبعــة مثــل التطعــیم ضــد هــذا الوبــاء خــصوصا للعــاملین بالــصحة، االوقایــة منــه بــبعض األســالیب 

مراعاة مبادئ الصحة العامة من حیث النظافـة علـى مـستوى الشخـصیة و البیئـة، و التأكـد مـن خلـو 
، و اســــتخدام إبــــر أو كمامــــة طبیــــة معقمــــة، و منــــع وحــــدات الــــدم التــــي تعطــــى مــــن مــــریض آلخــــر

  ) .52-51:2009الصفدي وآخرون ،(االتصاالت الجنسیة غیر الشرعیة 

  :  الزهري  §
هو مرض حبیبي یصیب األغشیة المخاطیة للجهاز التناسلي، و یسبب التهاب موضعي ثم   

الــدم، و یــسببه جرثومــة یختــرق األوعیــة اللمفاویــة، یــسبب تــضخمها و التهابهــا، ثــم بعــدها یــصل إلــى 
تــشر عــن طریــق االتــصال ن، و ی Treponpema Pallidumبكتیریــة تــدعى اللوبیــات الــشاحبة

الجنــسي المباشــر، أو عــن طریــق اســتعمال الحمامــات و المناشــف، فــي البدایــة یظهــر المــرض علــى 
فاع في شكل قرحة غیر مؤلمة على األعضاء التناسلیة أو الفم، ثم یعاني المریض من صداع و ارت

ــأثر بــه الجهــاز  ــم فــي المفاصــل، و تــضخم فــي الغــدة الدرقیــة، و مــن األجهــزة التــي تت الحــرارة ، و أل
القلبـــي و التنفـــسي و العـــصبي، و یمكـــن عالجـــه بواســـطة مركبـــات الـــزرنیخ، و مركبـــات البیزمـــوث 

  ) .123-122: 2009الصفدي و آخرون،(

   AIDSاالیدز  §
: 1988شــایتو و مــارتن، ( مكتــسب فــي المناعــة مجموعــة أعــراض متزامنــة للــنقص ال" هــو   

و من األعراض التي تصاحب اإلیدز ارتفاع حرارة مع العرق اللیلي و لمدة أسابیع، و تـضخم ) . 7
الغدد اللیمفاویة و خاصة الموجودة فـي العنـق و ثنیـة الفخـد، و سـعال جـاف لعـدة أسـابیع، و إسـهال 
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نقـل االیـدز عـن طریـق العالقـات الجنـسیة، و الفـم، و  و التعـب العـام و القلـق، و یتسببلیس له أي 
مـــن األم إلـــى الجنـــین، و بواســـطة األدوات الجارحـــة الملوثـــة، و یمكـــن الوقایـــة مـــن العـــدوى باإلیـــدز 
التعفــف عــن العالقــات الجنــسیة غیــر المــشروعة، و عــدم تعــاطي المخــدرات، و امتنــاع األم الحامــل 

-197: 2009الــصفدي و آخــرون، ( دوات الجراحــة المــصابة عــن الحمــل، و التعقــیم المــستمر أل
198 . (  

  السیالن  §
         هو مرض معدي بكتیري، و حاد یصیب األعضاء التناسلیة و المسالك البولیة عند الرجال 
و النساء، ینتقل عـن طریـق االتـصال الجنـسي، و اسـتعمال أدوات و مالبـس المـصابین، و مـن األم 

عنـق  ، و من األعراض التـي یـسببها للنـساء التهـاب فـي مجـرى البـول، وإلى الجنین، و أثناء الوالدة
عــسر فــي التبــول، أمــا عنــد الرجــال  المبیــضین و فتحــة الــشرج  و الــرحم، و قــد یــصل علــى الــرحم و

عــسر عنــد التبــول، و إذا حملــت المــرأة المــصابة فــإن جنینهــا یــصاب برمــد صــدیدي  فیــسبب األلــم و
و یمكـن عالجـه باسـتخدام مـضاد ) . 73-72:2009 بدح وآخـرون،(سیالني في العین عند والدته 

ـــأثیر فعـــال مثـــل البنـــسلین و تتراســـیلیكین، و لكـــن بعـــض األنـــواع تقـــاوم هـــذه العقـــاقیر  حیـــوي ذات ت
  ) .223:2006الجبالي،(یستخدم لذا یوصى باستشارة الطبیب 

بیـة یجـب أن و من خالل استعرض األمراض تـرى الباحثـة أنـه للوصـول إلـى الـصحة اإلنجا  
ــأن االلتــزام  ًیكــون لــدى األفــراد وعــي بتلــك األمــراض، و طــرق انتقالهــا، و طــرق الوقایــة منهــا علمــا ب

  .بالشریعة اإلسالمیة هو الطریق األمثل للوقایة من هذه األمراض 

  دور المنهاج المدرسي في تلبیة حاجات الصحة اإلنجابیة  §
 و یـتم ذلـك مـن أهداف الصحة اإلنجابیة، قساعد في تحقی ت أحد األدوات التيهو المنهاج   

خالل تضمین المنهاج للموضوعات الخاصة بالصحة اإلنجابیة بتوسع یتناسب مع المرحلـة العمریـة 
 مـن الناحیـة الدینیـة، و یجب أن یعرض المنهاج هذه الموضوعات من الناحیة العلمیـة و للطالب، و

الـشریعة اإلسـالمیة، و یجـب تـضمین المـستحدثات لكـن وفـق  التقالید السائدة و أن یراعي العادات و
  .العلمیة والتكنولوجیة و عرض مزایاها و أضرارها

و یجب أن یتوافق المنهاج المدرسي مع التغیرات التي تطرأ على المجتمع، فیجـب أن یـولي   
ًالخبراء في المناهج اهتماما كبیـرا بعملیـات المنهـاج و  غیـر ومفاهیمـه بحیـث تتكیـف مـع الت و أفكـاره ً

 مراعـــاة حاجـــات  مـــعتطلعاتـــه، و لكـــن التطـــور الـــذي یـــسود فـــي المجتمـــع و تحقـــق آمـــال المجتمـــع و
وطرح  تناول في خاصة بصبغة تتمتع " العلوم مع العلم أن مناهج) . 19 : 2003عبده ،( األفراد 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

51  

 ءإجـرا مـن خـالل المـتعلم حیـاة فـي العلمیـة المعرفـة هـذه بتوظیـف تهـتم حیـث العلمیـة، المعلومـة
" تواجه المتعلم  التي واالستقصاء للظواهر البحث خالل من والمعلومات المفاهیم واكتشاف التجارب

و یقـــــع علـــــى عـــــاتق منـــــاهج العلـــــوم مـــــسئولیة تعلـــــیم التالمیـــــذ القـــــضایا و  .) 22:2009شـــــحادة،( 
یـول، المشكالت الصحیة، كذلك لها دورها في تنمیة المعارف و أسالیب التفكیر، و االتجاهـات، والم

كــذلك یقــع علــى عاتقهــا إكــساب الفــرد الخبــرات الوظیفیــة المرتبطــة بحیاتــه، و ســلوكیاته الیومیــة فــي 
  ) . 49:2001الطناوي،(المنزل و المدرسة و البیئة، بما یعود علیه بالنفع 

و یجب مراعاة التتابع و التكامل بین المنـاهج فـي عـرض مفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة، بحیـث   
، فبالنـسبة فـي المنـاهجً ي مفهوم من مفاهیم الصحة اإلنجابیة، و یتم تـضمینها جمیعـاال یتم إغفال أ

م البلــوغ یــتم تــضمین مفهومــه، و مؤشــراته، و تركیــب الجهــاز التناســلي األنثــوي و الــذكري، أمــا ولمفهــ
ج بالنسبة لمفهوم الزواج یتم تضمین تعریفه، و تعریف الزواج المبكر و آثـاره الـسلبیة، و تعریـف زوا

األقــارب، و أضــراره، أمــا بالنــسبة لمفهــوم التغذیـــة یــتم تــضمین تعریفهــا، و المجموعــات الغذائیـــة، و 
التغذیـة المناسـبة فـي مراحـل العمــر المختلفـة، أمـا بالنـسبة للمراهقــة یـتم تـضمین تعریفهـا، و التغیــرات 

ه، و التغیـرات و التي تحدث فـي هـذه المرحلـة، و بالنـسبة لمرحلـة الحمـل یـتم تـضمین تعریفـه، مراحلـ
تطور الجنین أثنائه، و الفرق بین التوائم المتماثلة و التوائم غیر المتماثلة، و بالنسبة لإلجهاض یـتم 
تضمین تعریفه، و أنواعه و أسبابه، و مضاعفاته، و حكم الشرع فیـه، و بالنـسبة لمفهـوم الـوالدة یـتم 

دة، و بالنـــسبة للرضـــاعة یـــتم تـــضمین تـــضمین مفهومهـــا، و أنواعهـــا و إجـــراءات الرعایـــة بعـــد الـــوال
تعریفهــا، و فوائــدها و آثارهــا النفــسیة و الــسلوكیة المترتبــة علیهــا، و الحــاالت التــي تلجــأ فیهــا المــرأة 
للرضاعة الصناعیة، و مفهوم الفطام و كیف یتم، أما بالنسبة للعقـم یـتم تـضمین مفهومـه، و أسـبابه 

 تـــضمین مفهومـــه، و وســـائله، و بالنـــسبة لألمـــراض و طـــرق عالجـــه، و بالنـــسبة لتنظـــیم األســـرة یـــتم
ًالمنقولة جنسیا  یتم تضمین مفهومها، و أمثلة علیها، و مضاعفاتها، و كیف یتم عالجهـا، و طـرق 

   .الوقایة منها، و  طرق عالجها 

  مفاهیم الصحة اإلنجابیة المتضمنة في كتب العلوم و كتب علوم الصحة و البیئة 
  یاللمرحلة األساسیة العل

بعــد اإلطـــالع علـــى منـــاهج العلـــوم العامـــة الفلـــسطینیة فـــإن الباحثـــة لـــم تجـــد اهتمـــام بمفـــاهیم 
الـصحة اإلنجابیــة، إال فــي كتــاب العلـوم العامــة الجــزء األول للــصف العاشـر، و لــم یــتم ذكــر أي مــن 

 تــم مفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة فــي كتــب بــاقي المــستویات للمرحلــة األساســیة العلیــا، و المفــاهیم التــي
ذكرهــا فــي كتــاب علــوم الــصف العاشــر مفهــوم البلــوغ و الــدورة الــشهریة، و تركیــب الجهــاز التناســلي 
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لألنثى و الذكر، كذلك تضمن على تعریف الوالدة، و مراحلها، و اشتمل على الرضاعة الطبیعیـة و 
  .ن أهمیتها، و تحدث عن األمراض التي تنتقل بواسطة األجهزة التناسلیة كاإلیدز، و السیال

ًأما بالنسبة لمنـاهج علـوم الـصحة و البیئـة للمرحلـة األساسـیة العلیـا فنجـدها أكثـر اهتمامـا و 
ًأكثــر شــموال لمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة، فكتــاب علــوم الــصحة و البیئــة للــصف الــسابع اشــتمل علــى 

  .تعریف المراهقة، و التغیرات التي تحدث خاللها

یئة للصف الثامن فقد اشتمل على التغذیة في مراحـل أما بالنسبة لمنهاج علوم الصحة و الب
ُالعمر المختلفـة كتغذیـة األم الحامـل، و األم المرضـع، و الطفـل، و فـي فتـرة المراهقـة، و شـمل علـى 

  .التغیرات التي تصاحب الحمل، كذلك تحدث  الرضاعة الطبیعیة و الفطام 

على مفهوم الصحة اإلنجابیة، و بالنسبة لمنهاج علوم الصحة و البیئة للصف التاسع شمل 
و أهــدافها، كــذلك شــمل علــى العقــم و وســائل تأجیــل الحمــل، و الــزواج المبكــر، و مخــاطره، و زواج 

  .األقارب و فحوصات ما قبل الزواج

و بالنـــسبة لمنهـــاج علـــوم الـــصحة  البیئـــة للـــصف العاشـــر اشـــتمل علـــى مفهـــوم المراهقـــة، و 
  . و أسبابه، و بعض األمراض كاإلیدز و الكبد الوبائيتنظیم األسرة و فوائده، و تعریف العقم

منـاهج علـوم  و مما سبق ترى الباحثة أن هناك  قـصور فـي اهتمـام منـاهج العلـوم العامـة و   
نــاهج علــى مفهــوم مالــصحة و البیئــة الفلــسطینیة بمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة، حیــث لــم تــشتمل هــذه ال

ع فیـــه، و یعتبـــر هـــذا المفهـــوم مـــن المفـــاهیم الواجـــب اإلجهـــاض، و أســـبابه، و أنواعـــه، و حكـــم الـــشر
  .توعیة طلبة المرحلة األساسیة به لما یحمله من مخاطر كبیرة

  : دور المعلم في الصحة اإلنجابیة
 مــــسؤولیة تحقیــــق أهـــداف الــــصحة اإلنجابیــــة علــــى معلمــــي التخصــــصات  جــــزء كبیــــر مــــنتقـــع     

، و ذلـك بیـرة فـي تحقیـق أهـداف الـصحة اإلنجابیـة و لكن تقع على معلـم العلـوم مـسئولیة ك،المختلفة
ـــم العلـــوم لطبیعـــة مواضـــیع الـــصحة  ، و لطبیعـــة مـــادة العلـــوم، وبحكـــم الخبـــرة التـــي تكـــون لـــدى معل

اإلنجابیــة، فــبعض المواضــیع یجــد األهــل حــرج للتحــدث فیهــا مــع األبنــاء، وقــد ال یكــون لــدیهم الخبــرة 
  .فال حرج في العلم العلمیة الصحیحة، لذلك یبرز هنا دور المعلم 
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 أن معلمي العلـوم على ینبغي" و لیصبح التدریس لمواضیع الصحة اإلنجابیة أكثر فاعلیة 
 والعـادات االتجاهـات فـي تكـوین تـساعدهم التـي خبـراتهم لتنمیـة طالبهـم مـساعدة فـي الرغبـة یمتلكوا

   .)22: 2009شحادة،(" السلیمة الصحیة

مــات والمهــارات و منهــا ربــط األنــشطة التعلیمیــة كــذلك یجــب أن یمتلــك المعلــم بعــض المقو
ًبالبیئــة الطبیعیــة و الثقافیــة، و كــذلك ربطهــا بمراحــل نمــو المــتعلم الجــسمیة، و أیــضا یجــب أن یكــون 

النجدي و (لدى المعلم القدرة على معرفة خلفیة المتعلمین الثقافیة، و قیمهم و استخدمها في التدریس
  .)615:2002آخرون، 

 یكـــون لـــدى المعلـــم النـــضج العقلـــي، و قـــوة المالحظـــة التـــي تمكنـــه مـــن معرفـــة و ال بـــد أن 
السلوك الخـاطئ لـدى التالمیـذ، و القـدرة علـى اإلحـساس بنقـاط الـضعف فـي شخـصیة التلمیـذ، و أن 
ًیعتنـي بنفــسه بــالنواحي الجــسدیة و النفــسیة و االجتماعیــة الن ذلــك یلعــب ذلــك دورا كبیــرا فــي تكــوین  ً

  ) .24: 2003عبده ،(ة السلیمة االتجاهات الصحی

و باإلضافة لذلك یناط بالمعلم مراعاة الفروق الفردیة بـین التالمیـذ، و تـوجههم للطبیـب عنـد 
ـــذ، و أن یـــساهم فـــي التثقیـــف  ـــیم الـــصحي و رغبـــات و میـــول التالمی الحاجـــة، و أن یـــربط بـــین التعل

  )148:1983الفرا،(ًالصحي منطلقا من الواقع الیومي بشكل وظیفي 

 : و ترى الباحثة أن دور معلم العلوم یتمحور في األمور التالیة 
  . أن یكون المعلم قدوة في سلوكیاته الصحیة -1
ــــوم المعلــــم باختیــــار أفــــضل الطــــرق واالســــتراتیجیات المناســــبة لعــــرض موضــــوعات الــــصحة -2  یق

 .اإلنجابیة
  . موضوعات الصحة اإلنجابیة یقوم المعلم باختیار األنشطة والوسائل التعلیمیة المناسبة لعرض-3
 یثــري موضــوعات الــصحة اإلنجابیــة فــي المنــاهج بكــل مــا هــو جدیــد حیــث أن هنــاك اكتــشافات -4

 .مستمرة في هذا المجال و لكن یجب علیه أن یوضح لهم السیئ من الجید في هذه االكتشافات
لبـــة، و یمكـــن  أن یتواصـــل مـــع المرشـــد لتربـــوي فـــي المدرســـة مـــن أجـــل عمـــل نـــدوات تثقیفیـــة للط-5

  .  االستعانة بمختصین من خارج المدرسة 

  :دور المدرسة في الصحة اإلنجابیة
ًحـــد المؤســـسات التـــي تلعـــب دورا هامـــا فـــي الـــصحة اإلنجابیـــة حیـــث تـــؤدي أتعتبـــر المدرســـة  ً

أبــــــو ( مجموعــــــة مهــــــام تحــــــافظ علــــــى الــــــصحة اإلنجابیــــــة، و مــــــن ضــــــمن هــــــذه المهــــــام مــــــا ذكــــــره 
  ) :47- 46:2006زایدة،
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  .تقویم صحة الطالب بالتعرف على المؤشرات الصحیة للطالب في كافة المجاالت  -1
 . تعزیز صحة الطالبة، و حفظها ضمن المستوى المطلوب-2
  . تزوید العاملین في المدرسة بمهارات التوعیة الصحیة -3

  : دور المدرسة في النقاط التالیة ) 158-160: 2002(و لقد حددت البسیوني  
  .یئة صحیة  لألطفال تساعدهم على النمو بخطوات مناسبة  تهیئة ب-1
 . تعوید الطفل على السلوكیات الصحیة -2
 . حمایة الطفل من اإلصابة باألمراض -3
 تطبیق نظام شامل یتـضمن إرشـادات نوعیـة، و خـدمات صـحیة منظمـة ومتتابعـة تـرتبط بتطـور -4

  .حیاة الطالب حتى نهایة السلم المدرسي 

  :ثة أنه یتمحور دور المدرسة فیما یأتيو ترى الباح
 العمــل علــى نــشر الــوعي بالــصحة اإلنجابیــة مــن خــالل عمــل نــشرات ومجــالت طالبیــة تتــضمن -1

  .مواضیع الصحة اإلنجابیة 
 . تشجیع األنشطة المدرسیة التي تدعم الصحة اإلنجابیة -2
عمـــل الفحوصـــات  تتواصـــل المدرســـة مـــع مؤســـسات المجتمـــع المحلـــي و المؤســـسات الـــصحیة ل-3

 .الطبیة للطالب إذا لزم 
 . تتواصل مع األهل لمعالجة بعض القضایا الصحیة المتعلقة بالطالب -4
  .  العمل على استقطاب المتخصصین لعمل دورات و ندوات توعیة و تثقیفیة للمعلمین و الطلبة-5
  

ســـالمیة هـــو مـــن خـــالل اســـتعراض اإلطـــار النظـــري الـــسابق یتـــضح أن االلتـــزام بالـــشریعة اإل  
البوابة الرئیسیة لتحقیق الصحة اإلنجابیة، و یتضح أن الـصحة اإلنجابیـة واسـعة المجـال تجمـع بـین 
العدیــــد مــــن المفــــاهیم الرئیــــسیة مثــــل مفهــــوم البلــــوغ، و التغذیــــة، و المراهقــــة، و الــــزواج، و الحمــــل، 

ًمنقولــــة جنــــسیا، و واإلجهــــاض، و الــــوالدة، و الرضــــاعة، و العقــــم، و تنظــــیم األســــرة، و األمــــراض ال
باإلضافة إلى ذلك یتبین أن التوعیة بالصحة اإلنجابیة هي عملیة شاملة، و مستمرة و مـشتركة بـین 

  .فئات المجتمع المختلفة من أسرة، و مؤسسات صحیة و مؤسسات أهلیة، و المدارس، و المناهج 
م الرئیسیة الخاصة بالصحة و لتحقیق التوعیة بالصحة اإلنجابیة یجب مراعاة التوعیة بجمیع المفاهی

اإلنجابیــة، و المفــاهیم الفرعیــة المــشتقة منهــا، و ألن الجهــل بــأي مــن المفــاهیم ســیؤدي إلــى اإلخــالل 
بالصحة اإلنجابیة، و یجب أن تكون التوعیة ممنهجة، و مواكبة للتقدم العلمي و التكنولوجي و لكن 

  .ًوفقا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة 
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  الفصل الثالث

  سات السابقةالدرا

  
  

v  الدراسات المتعلقة بالصحة اإلنجابیة / المحور األول. 

v  الدراسات المتعلقة بالتربیة الصحیة/ المحور الثاني.  
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  الفصل الثالث 
  الدراسات السابقة

  
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى الوعي بمفاهیم الصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة   

علیا بغزة، لذلك فإن الباحثة قامت باالطالع على العدید من الدراسات السابقة، من أجل األساسیة ال
بناء أدوات الدراسة، و اإلطار النظري، و اختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة، و قد قسمت 

  : هما  الباحثة الدراسات السابقة إلى محورین رئیسیین و
 .الدراسات المتعلقة بالصحة اإلنجابیة  -1
  .الدراسات المتعلقة بالتربیة الصحیة -2

  الدراسات المتعلقة بالصحة اإلنجابیة :المحور األول 

    ) :Yen،2010 (یندراسة  -1
، وفي السلیمةغیر  هدفت هذه الدراسة للتعرف على معلومات الصحة اإلنجابیة المشهورة و

 انتــشار خرافــات هــذه الدراســة قــام الباحــث بمــسح شــامل لقائمــة مــن مواقــع االنترنــت لكــي یحــدد مــدى
و كـي ، الصحة اإلنجابیة على مواقع االنترنـت، كـي یحـدد إذا مـا راجعـت مواقـع االنترنـت محتویاتهـا

الحقیقــة و التــي یقــوم المــزودون بتوصــیة مرضــاهم بهــا،  یتعــرف علــى مواقــع االنترنــت الــصحیحة و
 معاصـرة، و غیـر وتوصلت هذه الدراسة إلى أن مواقع االنترنت المـشهورة الخاصـة بالـصحة لـم تكـن

دقیقة بمعلوماتها الخاصة بالصحة اإلنجابیة و خاصة في مجاالت صحة المـراهقین و منـع الحمـل، 
ًأیــضا العدیــد مــن مواقــع االنترنــت فــشلت فــي نــشر الخرافــات الــشائعة و عــرض الباحــث توصــیات  و

   .للباحثین و مؤلفي المواقع و الناشرین و وصف ستة حقائق  فقدتها مواقع االنترنت

  : )Kalanda،2010(  كلندادراسة -2
هـــدفت هـــذه الدراســـة لتقیـــیم مـــستویات معرفـــة المهـــارات الحیاتیـــة و الـــصحة اإلنجابیـــة لـــدى 

المدارس الثانویة بعد مقدمة عن المهارات الحیاتیة والصحة اإلنجابیـة ،  تالمیذ المدارس االبتدائیة و
لوك التي أحدثتها المهارات الحیاتیـة والـصحة اإلنجابیـة لـدى الطـالب  عن تغیرات السبحثتًو أیضا 

لقد اعتمدت هذه الدراسة علـى مقـابالت فـي مـالوى، و  و المعلمین، كذلك تحرت تحدیات تطبیقها و
ًتوصلت هذه الدراسة إلى أن المعرفة لدى طالب المدارس االبتدائیة متدنیة، و لكنها أعلى قلیال بین 

لثانویــة، و كــان وقــت التــدریس هــو التحــدي األكبــر فــي تعلــیم المهــارات الحیاتیــة و طــالب المــدارس ا
الصحة اإلنجابیة، و في ضوء انتشار فیروس نقص المناعـة المكتـسبة بـین الـشباب فـي مـالوي فـإن 
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الباحث قد أوصى الحكومة باالستمرار في دعم المهارات الحیاتیة و الـصحة اإلنجابیـة فـي المـدارس 
والثانویة، كـذلك فـإن المهـارات الحیاتیـة و الـصحة اإلنجابیـة یجـب أن تكـون قابلـة للفحـص االبتدائیة 

ینبغـي تـوفیر المزیـد مـن المـوارد لخلـق بیئـة  ولتشجیع التالمیذ والمعلمین على التعامل معها بجدیـة، 
  .  الصحة اإلنجابیة المهارات الحیاتیة وتدریسمالئمة ل

  :)Others& Rojasa ،2010 ( روجاز و آخرون  دراسة-3
 هـــدفت هـــذه الدراســـة لتقیـــیم عالقـــات محتملـــة بـــین المعرفـــة فـــي مجـــال الـــصحة اإلنجابیـــة و

 وتحدید  و الوعي بخطورة اإلصابة بسرطان الثدي و سرطان عنق الرحم،سلوكیات الصحة الوقائیة،
لدراسـة تكونت عینة ا المتغیرات الدیموغرافیة و الخصائص المتعلقة بالتثقیف بین مهاجرین التینا، و

األداة التـــي اســـتخدمت   فـــي الوالیـــات المتحـــدة، وMidwestern الالتینیـــات مـــن مدینـــة )240(مـــن 
ــــى أن جل ــــة، و توصــــلت الدراســــة إل ــــأثر إدراكمــــع المعلومــــات هــــي المقابل ــــدي یت  خطــــر ســــرطان الث

، و مـستوى معـرفتهم بالـصحة بخصائص التثقیف بین الالتینیات ذوات المـستوى المتـدني مـن التعلـیم
إلنجابیة، و أوصـت الدراسـة بـضرورة مواصـلة و توسـیع مجـال التعلـیم الـصحي، و تزویـد الدراسـات ا

   .  ةالمستقبلیة بالمعلومات الصحیة الالزم

  :) 2010(دراسة ابو الحمائل و آخرون  -4
 مقترح لتنمیـة الـوعي بالـصحة اإلنجابیـة لـدى  برنامجهدفت هذه الدراسة للتعرف على فعالیة

 فـي إعـداد البرنـامج يالملك عبد العزیز، و لقد اتبع الباحثون المـنهج الوصـفي التحلیلـطالب جامعة 
 طلبـــة كلیـــة  مـــن)44(المقتـــرح، ثـــم اســـتخدموا المـــنهج التجریبـــي، و طبقـــت الدراســـة علـــى عینـــة مـــن 

من اإلنـاث، و إلجـراء الدراسـة اسـتخدم البـاحثون ثـالث أدوات ) 35(من الذكور و ) 9(التربیة منهم 
الختبــار التحــصیلي، و مقیــاس االتجــاه، و اختبــار المواقــف، و مــن النتــائج التــي توصــلت لهــا وهــي ا

و باإلضـافة إلــى  هـذه الدراسـة إعـداد قائمــة بـأهم مقومـات الــصحة اإلنجابیـة الالزمـة لطلبــة الجامعـة،
ة، ذلــك فإنهــا توصــلت لفاعلیــة المودیــوالت االلكترونیــة فــي تحــصیل الطلبــة لمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــ

ــــائج أن هنــــاك انخفاضــــ ــــدى الطــــالب ًا ملحوظــــًاحیــــث أظهــــرت النت  فــــي مــــستوى اإللمــــام المعرفــــي ل
بموضوعات الصحة اإلنجابیة قبل تطبیق البرنامج، و في ضوء النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة 
إدراج موضوعات تثقیفیة صحیة عامة لطلبة الجامعات لتنمیـة وعـیهم بمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة، و 

  .حة اإلنجابیة لدى معلمي المستقبلطویر برامج إعداد معلمي و معلمات العلوم لتحقیق تنمیة الصت

  ) :2008(  دراسة  الحموي -5
هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف علــى مواقــف الــشریعة اإلســالمیة مــن الــصحة اإلنجابیــة لألســرة 

فیلــة عنــد التطبیــق بالحفــاظ ًوتوصــلت هــذه الدراســة إلــى أن الــشریعة اإلســالمیة ســنت أحكامــا كثیــرة ك
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علــى صــحة األم و األوالد، و كـــذلك توصــلت الدراســة إلـــى أن أحكــام الــشریعة تـــدل علــى اســـتحباب 
تنظـیم النــسل، وهــذا لــه دور ایجــابي كبیــر فــي الحفـاظ علــى صــحة األم والطفــل، و عــدم جــواز إقامــة 

ًالقـــصاص و الحـــدود علـــى الحامـــل و المرضـــع شـــرعا ، ومـــن التوصـــیات التـــي أ وصـــى بهـــا الباحـــث ُ
بـــضرورة مطالبـــة الجهـــات المختـــصة تفعیـــل المـــادة الموجـــودة فـــي القـــانون و التـــي تطالـــب الخـــاطبین 
بإجراء التحالیل والفحوصات التي تثبت خلو الخاطبین من األمـراض الـساریة والخطیـرة، و ذلـك عـن 

  .طریق تخصیص مركز صحي لهذا الغرض 

  ) :2008(  دراسة  فكیرة -6
دراسـة للتعــرف علـى االتجاهــات نحـو الــزواج واإلنجـاب فــي المجتمـع الحــضري هـدفت هــذه ال

فـي مدینــة جـدة، و اتبعــت الباحثــة المـنهج الوصــفي التحلیلـي، و طبقــت الدراســة علـى عینــة مقــدارها، 
و ، فتــاة غیــر متزوجــة، و إلجــراء الدراســة فقــد اســتخدمت الباحثــة اســتبانة و صــحیفة المقابلــة) 270(

سـنة، و أن العـدد المثـالي ) 18 –25(ى أن السن المفضلة للزواج عند الفتـاة مـن توصلت الدراسة إل
 األطفال عدد تحدید ، و بروز أهمیة العامل االقتصادي في) أطفال5 -1(المرغوب إنجابه ما بین 

 یعـرفن الفتیـات  كـذلك توصـلت الدراسـة علـى أن معظـم،األخـرى االجتماعیـة العوامـل جانـب إلـى
 عـن المعلومـات علـى للحـصول وسـیلة أفـضل أن و ،اسـتخدامها طـرق و لحملا منع وسائل ببعض
        .الطبیب أو الطبیبة هي الحمل منع وسائل

  ) :2008(  دراسة البغدادي -7
هدفت هذه الدراسة لمحو األمیة اإلنجابیة لتنمیة األبعاد المتضمنة لـدى ریفیـات بعـض قـرى   

نــاول الــصحة اإلنجابیــة، و اتبــع الباحــث المــنهج صــعید مــصر، و ذلــك مــن خــالل برنــامج توعــوي یت
ـــة بـــاقور ) 34(التجریبـــي، و شـــملت عینـــة الدراســـة علـــى  ـــزواج مـــن قری ـــى وشـــك ال ســـیدة و فتـــاة عل

 فتــاة علــى وشــك الــزواج مــن قریــة الفلیــو بأســیوط، و لقــد اســتخدم الباحــث أوســیدة ) 28(بأســیوط، و 
 نحــو االتجاهــاتأبعادهــا، و اختبــار تعــرف ثــالث أدوات وهــي اختبــار الــوعي بالــصحة اإلنجابیــة و 

ـــة  ـــة و أبعادهـــا، و اختبـــار اكتـــساب القـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي المواقـــف الحیاتی الـــصحة اإلنجابی
و توصــلت الدراســة إلــى أن البرنــامج المــستخدم ســاعد أفــراد  أبعادهــا، المتعلقــة بالــصحة اإلنجابیــة و

ًنـــاء علـــى النتـــائج فقـــد أوصـــت الدراســـة بـــدعم دور و ب العینـــة فـــي تنمیـــة الـــوعي بالـــصحة اإلنجابیـــة،
  ، و دعم دور األسرة في توعیة المدرسة في مجال توعیة الطالب والطالبات بالصحة اإلنجابیة

  .األبناء بنین و بنات بكافة ما یتعلق بصحتهم 
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 ) :2008(  دراسة محمد و هالل-8
بالــسلوك اإلنجــابي، ومــا هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف علــى درجــة وعــي طــالب كلیــة ســوهاج   

یترتب علیه من آثـار علـى الفـرد و األسـرة و المجتمـع، و اتبـع الباحثـان المـنهج الوصـفي، و تكونـت 
طالـــب و طالبـــة مـــن كلیـــة التربیـــة بـــسوهاج، و لتحقیـــق الرســـالة اســـتخدم ) 200(عینـــة الدراســـة مـــن 

االتجاهـات الخاطئـة نحـو الباحثـان ثـالث أدوات و هـي مقیـاس الـوعي بالـسلوك اإلنجـابي، و مقیـاس 
الـــسلوك اإلنجـــابي، و اســـتبیان مـــدى الحاجـــة إلـــى اإلرشـــاد النفـــسي فـــي مجـــال الـــسلوك اإلنجـــابي، و 
توصــلت الدراســة إلــى انخفــاض متوســط درجــات العینــة فــي مقیــاس الــوعي بالــسلوك اإلنجــابي، و فــي 

لوك اإلنجابي لطالب ضوء النتائج فقد أوصت الدراسة باالهتمام بتدریس الموضوعات المتصلة بالس
 كلیة التربیة على وجه الخصوص باعتبارهم المسئول األول عن إعداد أجیال أخرى قادمة  

  )2007( دراسة الیازجي -9
هدفت هذه الدراسة للتعرف على الزواج والصحة اإلنجابیة فـي ضـوء القـرآن الكـریم، وهـدفت 

م، و دفــع الدارســین إلمعــان النظــر فــي إلــى اإلســهام فــي بنــاء أســرة إســالمیة ملتزمــة بتعــالیم اإلســال
 االبتعـاد  ضـرورةلـىإالسنة و فهـم نـصوصها خاصـة فـي قـضایا المـرأة، و توصـلت الدراسـة  القرآن و

عن زواج األقارب المتكرر في العائلة، و عدم سـن قـوانین تحدیـد النـسل بـأي شـكل مـن األشـكال، و 
ه، و مـن التوصـیات التـي خلـصت لهـا ال یحق للزوج أن یحرم زوجتـه مـن اإلنجـاب بـدون سـبب وجیـ

تثقیـف المـرأة  هذه الدراسة بنـاء مستـشفیات خاصـة بالحمـل و الـوالدة، و رعایـة األمومـة و الطفولـة و
في  مجال الصحة اإلنجابیة، و اختیار متخصصین من األطباء األتقیاء بوضع منهاج فـي الـصحة 

ة المختلفة، و العمل علـى إلـزام الخـاطبین اإلنجابیة یتناسب مع مستوى الطالب في المراحل التعلیمی
  . اإلنجابیة على الفحص الطبي قبل الزواج للحفاظ على مجتمع سلیم خال من المشاكل الوراثیة و

  ) :2007(  دراسة الصلیبي -10
 البحـــث العلمـــي و ُتعتبـــر هـــذه الدراســـة دراســـة مكتبیـــة قـــدمت فـــي المـــؤتمر الـــسادس للمـــرأة و

 ث هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــدیم معلومــات عــن الــصحة اإلنجابیــة والتنمیــة فــي جنــوب مــصر، حیــ
موقــف الــشریعة اإلســالمیة منهــا، و مــن الموضــوعات التــي تناولتهــا هــذه الدراســة، زواج األقــارب، و 
أثره على الصحة اإلنجابیة للمرأة، و تحدثت هذه الدراسـة عـن الـزواج المبكـر و حكـم اإلسـالم فیـه و 

صحة اإلنجابیة، كذلك تحدثت الدراسة عن الصحة اإلنجابیة للمرأة و تنظیم بیان عالقته بموضوع ال
النـــسل، و اإلجهـــاض و أنواعـــه، و عالقـــة الـــصحة اإلنجابیـــة باألوضـــاع الـــسیاسیة و االقتـــصادیة و 

  .الحیاة االجتماعیة، و الصحة اإلنجابیة و عالقتها بالمجتمع و 
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  ): 2007(دراسة أبوزنید  -11
 فـي  إلى التعرف على معلومات طالب وطالبـات جامعـة النجـاح الوطنیـةهدفت هذه الدراسة

طالــب و طالبـة، و اسـتخدم الباحــث ) 400 (مواضـیع الـصحة اإلنجابیـة، وتكونــت عینـة الدراسـة مـن
و توصــلت الدراســة إلــى  أن تعریــف الــصحة اإلنجابیــة واضــح لــدى الغالبیــة، اســتبانة لجمــع البیانــات 

إنمـا تـشمل كـال  صحة اإلنجابیـة ال تقتـصر علـى المـرأة دون الرجـل، وكذلك كان واضح لدیهم أن الـ
للطلبة، و أوصت الدراسة  واضح األسرة تنظیم و اإلنجابیة الصحة في الدین كذلك رأي الجنسین، و

 العلمیة التخصصات لكافة نه یجب إدراج مادة تدریبیة صحیة ضمن متطلبات الجامعة تدرسأإلى 
  .اإلنجابیة الصحة كافة مواضیع على تشتمل و اإلنسانیة و

  ) :2006(  دراسة عزون و السقاف -12
هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف علــى االتجاهــات نحــو أنمــاط الــزواج واإلنجــاب بــشكل عــام، و 

بـــدء اإلنجـــاب بـــشكل خـــاص، و اتبعـــت هـــذه الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، الـــزواج المبكـــر و 
ثقافیـة و االجتماعیـة أهمیـة ذات داللـة فـي تحدیـد اتجاهـات و وكشفت نتائج الدراسة أن للمحـددات ال

أنماط الزواج المبكر و بدء اإلنجاب المبكر في الـیمن، كـذلك بینـت الدراسـة أن التعلـیم العـالي للمـرأة 
 ًبنـاء علـى النتـائج فقـد أوصـت الدراسـة بتعزیـز ومكان اإلقامة لهما أهمیة في منع الزواج المبكر، و

 و فئات المجتمع مختلف بین اإلدراك و الوعي زیادة في الجماهیري االتصال و ماإلعال وسائل دور
  .المبكر اإلنجاب و المبكر الزواج مشكالت حول الریف في خاصة

  ) : 2005(  دراسة یامین – 13
 والتعزیـز الـصحي التثقیـف هدفت هذه الدراسة إلى قیاس مدى تأثیر التـدخل بواسـطة بـرامج    

 اإلنجـاب حـول سـن فـي المتزوجـات النـساء عنـد والممارسـات االتجاهـات و المعرفـة مـستوى علـى
غـزة، وتكونـت عینـة   قطـاع و الغربیـة الـضفة جنـوب و شـمال قـرى فـي اإلنجابیـة الـصحة مواضـیع
امرأة، و استخدمت الباحثـة اسـتبانة، و المقابلـة الشخـصیة للنـساء، و توصـلت ) 1347(من الدراسة 

 ع فــي نــسبة الــزواج المبكــر فــي المنــاطق الریفیــة الفلــسطینیة، و تــدنيالدراســة إلــى أن هنــاك ارتفــا
لكنهـا تحـسنت بعـد المرحلـة  الـوالدة، و بعـد الـصحیة للرعایـة بالنـسبة النـساء عنـد المعرفـة مـستوى

هنـاك تحـسن فـي  الثانیة، كذلك هناك تحسن في المعرفة حول تنظیم األسرة بعـد المرحلـة الثانیـة ، و
لكنهـا ال تـزال متدنیـة، كـذلك أشـارت الدراسـة إلـى أن  ًراض المنقولة جـسمیا والمعرفة بخصوص األم

المعرفـة المتعلقـة  االتجاهات المتعلقة بمتغیرات الدراسة لم تنعكس بصورة ایجابیة على الـسلوكیات و
 حـول األولیـة بالدراسـات القیـام ًبالصحة اإلنجابیة و بنـاء علـى النتـائج فقـد أوصـت الباحثـة بـضرورة
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 لرسم التثقیفیة و التطویریة البرامج بكافة الخاصة األولویات تحدید بهدف ذلك و اجات المجتمعاحتی
  .الفلسطیني المجتمع في اإلنجابیة بالصحة تتعلق سیاسات واضحة

  ):Simbar &other ،2005(سیمبار و آخرون  دراسة -14
مهوریـة إیــران هـدفت هـذه الدراسـة للتعــرف علـى معـارف ومواقـف و ممارســات الـشباب فـي ج

طالبا وطالبة من جامعة قزوین، و كانت أداة ) 1111(حول الصحة اإلنجابیة، و تكونت العینة من 
الدراســــة عبــــارة عــــن اســــتبانة، و أظهــــرت النتــــائج أن متوســــط المعــــدل العــــام للمعرفــــة لــــدى الطــــالب 

و الــذكور أو ، كــذلك ال یوجــد اخــتالف ملحــوظ فــي المعرفــة بالــصحة اإلنجابیــة بــین اإلنــاث أ%)54(
بین المتزوجین و غیر المتزوجین و أن مقدرة الشباب على ممارسـة الـسلوك الـصحي كانـت متدنیـة، 
و كــان معظمهـــم مقتنعـــین بفوائــد المعرفـــة بالـــصحة اإلنجابیـــة للــشباب، و لكـــنهم یعتقـــدوا أن خـــدمات 

  .الصحة اإلنجابیة غیر كافیة 

  ) : 2005(  دراسة العفیفي و العفیفي -15
ذه الدراســـة للتعـــرف علـــى واقـــع الـــصحة اإلنجابیـــة فـــي فلـــسطین لفئتـــي المـــراهقین هـــدفت هـــ

، و الـــذي نفـــذه )2000(والـــشباب، و ذلـــك مـــن خـــالل تحلیـــل قواعـــد بیانـــات المـــسح الـــصحي للعـــام 
الجهاز المركزي لإلحصاء، و اتبعت الدراسة المنهج التحلیلي، و تكونت عینة الدراسة مجموعـة مـن 

باب فــــي فلـــسطین، و توصــــلت الدراســــة إلــــى أن هنـــاك واحــــد مــــن عــــشرة مــــن فئـــات المــــراهقین والــــش
الزوجات في سن المراهقة أو الشباب لدیها علم بالصحة اإلنجابیة، كذلك تبین أن هناك قـصور فـي 
ًالمعرفة حول الـصحة اإلنجابیـة، و بنـاء علـى النتـائج فقـد أوصـت الدراسـة أن یـتم التركیـز فـي بـرامج 

ى الحالة الشمولیة لمفهوم الصحة اإلنجابیة خاصـة لـدى األجیـال الـصغیرة فـي التوعیة و اإلرشاد عل
ســن المراهقــة، و قبــل الــزواج، و إجــراء مزیــد مــن الدراســات المتعلقــة بمــدى معرفــة الجمهــور عامــة و 

  .ًفئتي المراهقین والشباب خاصة باألمراض المنقولة جنسیا 

  ):2005( دراسة القضاة -16
لتعــرف علـى الجوانــب الوقائیــة للــصحة اإلنجابیـة مــن منظــور إســالمي، هـدفت هــذه الدراســة ل   

حیث تضمنت هذه الدراسة على الجوانب الوقائیة قبل الحمل، و الجوانب الوقائیة بعد الحمل، كـذلك 
تحــدثت هــذه الدراســة عــن زواج األقــارب مــن منظــور شــرعي، و تناولــت أیــضا الفحــص الطبــي قبــل 

ً حكمه و توصلت الدراسـة إلـى أن الـشریعة اإلسـالمیة اهتمـت اهتمامـا الزواج و أهدافه، و مبرراته و
ًكبیرا بالصحة اإلنجابیة من خالل التشریعات الخاصة التي تحفظ صحة اإلنسان في جسمه و عقله 
ًو صیانة نـسله، و أنـه حرصـا علـى الـصحة اإلنجابیـة فـإن الـشریعة ال تمـانع مـن إیجـاد فتـرة للتباعـد 

دام الوســائل التــي تحقــق ذلــك، و أن الــشریعة اإلســالمیة ال تمنــع مــن إجــراء بــین األحمــال، و اســتخ
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 مــــا مــــن شــــأنه إلحــــاق الــــضرر الفحــــص الطبــــي قبــــل الــــزواج، و أن الــــشریعة اإلنجابیــــة حرمــــت كــــل
  .بالجنین

   :)2005( دراسة هندي - 17
لمـرأة لم في تنمیة الوعي بالصحة اإلنجابیـة لـدى ایهدفت هذه الدراسة للتعرف على دور التع  

امـــرأة مـــن ) 720(بـــصعید مـــصر، و اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي، و تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
و لتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحثـة اسـتبانة، و توصـلت  محافظتي سوهاج و أسیوط بمـصر،

الدراســـة إلـــى أن تـــأثیر التعلـــیم ضـــعیف للغایـــة فـــي توصـــیل المعـــارف و الثقافـــة فـــي مجـــال الـــصحة 
كـذلك بیة، وبصفة عامة ال یوجد لدى العینة المعرفة الكاملة عـن مفهـوم الـصحة اإلنجابیـة، و اإلنجا

توصـــلت الدراســـة إلـــى أن دور التعلـــیم ال زال بـــه قـــصور كبیـــر فـــي توصـــیل المعرفـــة حـــول الـــصحة 
 و في ضـوء اإلنجابیة، و ال تزال المقررات و األنشطة بها قصور لتغطیة جوانب الصحة اإلنجابیة،

 بأنه یجب أن تكون بدایة التوعیة بالصحة اإلنجابیة مـن خـالل المقـررات ائج فقد أوصت الدراسةالنت
الدراسیة، و ذلك بما یتناسب مع المرحلة العمریـة للطالـب، و اإلعـداد لهـذه التوعیـة فـي الجامعـات و 

  .الكلیات خاصة كلیات التربیة 

  ) :  2004( دراسة الشاعر -18
فكیــك مفهــوم الــصحة اإلنجابیــة، و ســائر مفرداتهــا إلــى عناصــرها إلــى تهــدفت هــذه الدراســة 

المكونة لها لمعرفة حقیقتها، ثم للبحث عن المرادفات الشرعیة التي تقابلها، و معرفة الحكـم الـشرعي 
بخصوصها، و من المفردات التي تناولتها هذه الدراسة تنظیم النسل، و اإلجهـاض بـین حـق الجنـین 

ألم فــي الــتخلص مــن الجنــین غیــر المرغــوب فیــه، و كــذلك تــضمنت علــى فــي الحیــاة و دعــوى حــق ا
حق اإلنجاب و العالج، و زواج األقارب و الزواج المبكر، و أسباب الحملة ضـد الـزواج المبكـر، و 
العالقــة بــین البلــوغ و الرشــد و انعكــاس ذلــك علــى ســن الطفولــة و الــسن المناســب للــزواج، و العنــف 

سة إلـى أن اإلنجـاب حـق مـشروع  و قـد أوصـت الدراسـة بتعمـیم المعرفـة ضد المرأة، و توصلت الدرا
حول الوسائل المشروعة لتنظیم النسل، و معالجة العقبات التي تحول دون تمتع الـبعض باإلنجـاب، 

  .و تثقیف المواطنین بالمضار المحتملة لزواج األقارب

  ) :2004(  دراسة الصرایرة - 19
 مــستوى المعرفــة و االتجاهــات المعرفیــة و التدریبیــة لــدى هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف علــى   

ـــة، و اتبعـــت الدراســـة  ـــین تجـــاه قـــضایا الـــسكان و الـــصحة اإلنجابی اإلعالمیـــین و الـــصحفیین األردنی
ًشخـــــصا مـــــن العـــــاملین فـــــي اإلعـــــالم، و ) 120(المـــــنهج المـــــسحي، و تكونـــــت عینـــــة الدراســـــة مـــــن 

قد أشارت نتـاج الدراسـة إلـى أن هنـاك تبـاین بمـستوى و لاستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات 
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المعرفـــة حـــول الـــصحة اإلنجابیـــة، و لقـــد أشـــار معظـــم أفـــراد العینـــة إلـــى أن معالجـــة وســـائل اإلعـــالم 
ٍلقـــضایا الـــصحة اإلنجابیـــة غیـــر كـــاف، بـــسبب العدیـــد مـــن المعوقـــات و التـــي مـــن أبرزهـــا حـــساسیة 

قــد أوصــت الدراســة بتنظــیم قواعــد بیانــات خاصــة مواضــیع الــصحة اإلنجابیــة، و فــي ضــوء النتــائج ف
بالـــصحة اإلنجابیـــة، و تـــسهیل اســـتخدامها، و تطـــویر مـــؤتمرات صـــحفیة دوریـــة فـــي مجـــال الـــصحة 
اإلنجابیـــــة، تنظـــــیم و رشـــــات تدریبیـــــة لإلعالمیـــــین فـــــي مجـــــال قـــــضایا الـــــصحة اإلنجابیـــــة بخاصـــــة 

  .  موضوعات المراهقة 

  ) :2003( دراسة الجندي -20
التعــرف علــى مــدى فعالیــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى الــتعلم الــذاتي إلــى الدراســة   هــذههــدفت  

لتنمیــة الـــوعي بالـــصحة اإلنجابیـــة و أبعادهــا لـــدى الطالبـــة المعلمـــة بكلیــة البنـــات، و اتبعـــت الباحثـــة 
طالبة من الفرقة الرابعة  ) 64( المنهج الوصفي التحلیلي، و المنهج التجریبي و شملت العینة على 

 مقیــاس اتجــاه، و أثبتــت ، والكیمیــاء، و لقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــار فهــم الــصحة اإلنجابیــةشــعبة 
النتـــائج فعالیـــة المودیـــوالت فـــي إكـــساب الطالبـــات الـــوعي بالـــصحة اإلنجابیـــة و أبعادهـــا، و أوصـــت 
ـــى ضـــرورة مراعـــاة أهـــداف التربیـــة الـــصحیة عنـــد إعـــداد المقـــررات الدراســـیة بوجـــه عـــام  الدراســـة عل

ات العلــوم بوجــه خــاص، و تــضمین قــضایا الــصحة اإلنجابیــة فــي المنــاهج بــشكل تكــاملي فــي ومقــرر
  .مراحل التعلم العام

  ) :2003( دراسة راضي -21
هـــدفت هـــذه الدراســـة للتعـــرف علـــى الـــصحة اإلنجابیـــة لـــدى المـــراهقین والـــشباب فـــي منطقـــة 

ة، و شــملت علــى حقــائق الــشرق األوســط، و لقــد شــملت هــذه الدراســة علــى تعریــف الــصحة اإلنجابیــ
حــول الـــصحة اإلنجابیــة للـــشباب المــراهقین فـــي البلـــدان العربیــة ، و شـــملت علــى حقـــوق و واجبـــات 
الشباب نحو الصحة اإلنجابیة، و توصلت الدراسة إلى أنه یوجد لدى الشباب والمراهقین فـي منطقـة 

ا، و أنه هناك الحاجة للمزید البلدان العربة الكثیر من االحتیاجات غیر الملباة، و التي یجب عالجه
مــن نــشر الــوعي حــول الــصحة اإلنجابیــة، و كــذلك هنــاك حاجــة إلــى تقلــیص الفجــوات التــي یــسببها 
ًالتمییز فیما یخص المعلومات و توافر الخدمات للصحة اإلنجابیة، و بناء على النتـائج فقـد أوصـت 

تربیـة حـول الـصحة اإلنجابیـة، و تنفیـذ الدراسة بضرورة مراجعـة البـرامج التربویـة و المنـاهج إلدراج ال
 تطـویر بـرامجدراسات اجتماعیة و سلوكیة حول ممارسات الشباب فیما یخص الصحة اإلنجابیة، و 

 لـــدى اإلنجابیـــةالمـــسئولین فـــي الحكومـــات علـــى المواضـــیع المتعلقـــة بالـــصحة  لتـــدریب المدرســـین و
  .الشباب

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

64  

  ) : 2003( دراسة الصرایرة و آخرون -22
 الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مـــستوى اهتمـــام الـــصحافة األردنیـــة الیومیـــة بقـــضایا هـــدفت هـــذه

السكان والصحة اإلنجابیة، و مدى تغطیتها لهـذه القـضایا ممـن خـالل تحلیـل هـذه الـصحف لألعـوام 
، كــــذلك هــــدفت هــــذه الدراســــة للتعــــرف علــــى التوزیــــع الجغرافــــي لقــــضایا الــــصحة )94،97،2000(

صحیفة، و اتبعـــت الدراســـة المـــنهج التحلیلـــي، و تـــضمنت العینـــة كافـــة اإلنجابیـــة، و موقعهـــا فـــي الـــ
، و لقــد )الــرأي، الدســتور، األســواق، العــرب الیــوم( الــصحف التــي تــصدر باللغــة العربیــة فــي األردن 

ًتوصـلت الدراسـة أن قــضایا الـسكان والــصحة اإلنجابیـة حــازت اهتمامـا ضــعیفا مقارنـة بالموضــوعات  ً
ًة إلــى أن االهتمــام بقــضایا الــصحة اإلنجابیــة كــان متباینــا خــالل الــسنوات األخــرى، و أشــارت الدراســ

الثالث ، و فـي ضـوء النتـائج فقـد أوصـت الدراسـة ببـرامج لكـسب تأییـد العـاملین فـي مجـال االتـصال 
  .   لتبني هذه القضایا ضمن رؤیة شمولیة تنمویة 

  ) :2000( منسي و صوالحة ال دراسة -23
تحدیــــد اســــتراتیجیات للوصــــول إلــــى الرجــــل فیمــــا یخــــص الــــصحة هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى 

تنظیم األسرة والنوع االجتماعي، و هدفت للتعرف على مستوى معرفة الرجال بالـصحة  اإلنجابیة، و
الجنــسیة واإلنجابیــة و معرفــة  اتجاهــات الرجــال نحــو الــصحة اإلنجابیــة، تكونــت عینــة الدراســة مــن 

ًرجـال، و كانـت العینـة منتظمـة ) 220( و لم یتجاوز عـددهم سنة) 44-15(رجال تقع أعمارهم بین 
في اختیار األسر حیث یتم مقابلة رجل مؤهل واحد فقط و كانت أداة الدراسة عبـارة عـن اسـتمارة، و 

مـن الرجـال یؤمنـون بـالزواج المبكـر للفتـاة، و أن معرفـة الرجـال بمفـاهیم %) 28(أظهرت النتائج أن 
، و أن الرجــال غیــر مــستعدین الســتخدام وســائل تنظــیم األســرة، و أن ًالــصحة اإلنجابیــة ضــئیلة جــدا

بــرامج اإلذاعــة والتلفزیــون تحتــل المرتبــة األولــى فــي تفــضیلها لــدى الرجــال لعــرض المعلومــات حــول 
ًالصحة اإلنجابیة، وبناء على النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة مساهمة الرجـال فـي إنجـاح بـرامج 

نسیة، و البدء في بناء نظام معلومـات شـامل حـول الـصحة اإلنجابیـة، ویجـب الصحة اإلنجابیة والج
ـــر الحكومیـــة ( أن یكـــون هنـــاك مـــساهمة فعالـــة للمنظمـــات األهلیـــة  و القطـــاع الخـــاص لتقـــدیم ) غی
  .النصح و اإلرشاد و تقدیم خدمات الصحة اإلنجابیة

 ): Others Abdel Megeid، 1996 & ( دراسة  عبد المجید و آخرون-24
هــدفت هــذه الدراســة لتقیــیم المعرفــة، و االتجاهــات نحــو الــصحة اإلنجابیــة بــین زبــائن تحدیــد 
النـسل، و لمعرفــة المؤشـرات األساســیة التـي ستــستعمل لتـصمیم البــرامج والنـشاطات لتحــسین الــصحة 

ـــة الدراســـة مـــن  ـــة، ) 4000(اإلنجابیـــة، وتكونـــت عین ـــة الـــصحیة األولی امـــرأة  یـــزورون مرافـــق الرعای
مـن النـساء لـم یعـرف %) 66(یم األسرة في اإلسكندریة فـي مـصر، و توصـلت الدراسـة إلـى أن وتنظ
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%) 69(اعتبـرن أن ختـان اإلنـاث أمـر ضــروري، و  %) 50(معنـى مـصطلح الـصحة اإلنجابیـة، و 
ًبنـــاء علـــى النتـــائج أوصـــلت  مـــن النـــساء یـــستخدمن موانـــع الحمـــل، واألغلبیـــة عرفـــوا عـــن االیـــدز ، و

 البرنامج الشامل الذي یتضمن تجدید التدریب لمزودي  الخدمة و معلومات موسـعة، الدراسة إلى أن
و حمالت تعلیم الصحة، و الدفاع من أجل دعم حاملي االیـدز یجـب أن یكـون متكامـل مـع الرعایـة 
الصحیة األولیة و نظام التخطیط األسري لكي تستهدف قطاعات السكان المختلفة لتحسین معرفتهم 

  .تهم وتغیر اتجاها

  التعلیق على المحور األول و الذي تناول الصحة اإلنجابیة  

  : بالنسبة لألهداف 
 و الغیــر دقیقــة مثــل رة الدراســات للتعــرف علــى معلومــات الــصحة اإلنجابیــة المــشهوبعــضهـدفت   -

   .)Yen،2010(دراسة 
 : (اإلنجابیة مثل دراسةبالصحة معرفة الو هدفت بعض الدراسات لتقییم مستویات  - 

، )2007،أبوزنید( ، و)2008محمد و هالل، ( و ، )2010،روجاز و آخرون(، و )2010،اكلند
المنسي (، و )2004الصرایرة، (و، )2005العفیفي و العفیفي،(  ،)2005  و آخرون، سیمبار(و

    .)1996،عبد المجید و آخرون(و، )2003راضي،( ، و )2000:وصوالحة
 ، فكیــرة( : دراســة  مثــلاإلنجابیــةلتعــرف علــى االتجــاه نحــو الــصحة  و هــدفت بعــض الدراســات ل -

  ) . 2000المنسي و صوالحة،(، و )2004الصرایرة، (، )2006، السقاف عزون و( و ،)2008
 وهـــدفت بعـــض الدراســـات للتعـــرف علـــى مواقـــف الـــشریعة اإلســـالمیة مـــن الـــصحة اإلنجابیـــة مثـــل -

 و )2005،القـضاة(و ، )2007، الـصلیبي (، و)2007 ،الیـازجي (، و)2008، الحمـوي ( :دراسة
  ). 2004 ،الشاعر(
ابــو الحمائــل و (دراسـة   مثــلاإلنجابیــةنـامج علــى الـصحة بر وهـدفت بعــض الدراسـات لقیــاس أثــر  -

   .)2003،الجندي( ، و) 2005 ،یامین (، و)2008البغدادي،(، و )2010،آخرون
 (: حافة بالـصحة اإلنجابیـة و هـي دراسـة  و هدفت أحد الدراسات للتعرف على مدى اهتمـام الـص-

   .)20003الصرایرة وآخرون 
 و هدفت أحد الدراسات للتعرف على دور التعلم في تنمیة الوعي بالصحة اإلنجابیة و هي دراسة -
  ) .2005هندي،( 
  لدى  فقد هدفت للتعرف على مستوى الوعي بمفاهیم الصحة اإلنجابیة أما الدراسة الحالیة -

  .حلة األساسیة العلیا في غزةطلبة المر
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  :بالنسبة لمنهج الدراسة 
   .)2004الصرایرة، (، )2010،ین: (دراسة استخدمت بعض الدراسات المنهج المسحي مثل -
و  ،)2008فكیـرة ،(، و )2010،كلنـدا: ( استخدمت بعض الدراسـات المـنهج الوصـفي مثـل دراسـة-
ســیمبار و آخــرون (، و )2006عــزون و الــسقاف،(، و )2005هنــدي،(، )2008محمــد و هــالل، (
  ) : 20003الصرایرة و آخرون، (، و )2005،
  ) 2005: العفیفي والعفیفي(و  استخدمت بعض الدراسات المنهج التحلیلي مثل دراسة-
، و )2010، الحمائــــل و آخــــرون(:  اســــتخدمت بعــــض الدراســــات المــــنهج التجریبــــي مثــــل دراســــة-
  .)2008دراسة البغدادي،( ، و)2003الجندي ،(
القضاة (و ) 2007الصلیبي ، (، و  )008الحموي ،: ( تعتبر بعض الدراسات مكتبیة مثل دراسة-

  ) .2004الشاعر،  (و، )2005
  . أما الدراسة الحالیة فقد استخدمت الدراسة الحالیة المنهج الوصفي التحلیلي-

  : بالنسبة لألدوات 
لمستخدمة في الدراسـات الـسابقة، و ذلـك حـسب المـنهج المتبـع فـي كان هناك اختالف في األدوات ا

  .الدراسة، ومتغیرات الدراسة
، )2008فكیرة ،( ، و) 2010روجاز و آخرون،: ( دراسة استخدمت بعض الدراسات المقابلة مثل-
  ) .2005یامین،(و 
، و ) 2008محمــد وهــالل،(، و)2008فكیــرة،: ( اســتخدمت بعــض الدراســات االســتبانة مثــل دراســة-
، )2005هنــــــــدي،( ، )2005ســــــــیمبار و آخــــــــرون ( ، و )2005یــــــــامین،( ، و)2007أبــــــــو زنیــــــــد،(
  .)2004الصرایرة،(

، )2010أبـــــــــو الحمائـــــــــل و آخـــــــــرون،:(  اســـــــــتخدمت بعـــــــــض الدراســـــــــات اختبـــــــــار مثـــــــــل دراســـــــــة-
 ).2003الجندي،( ، و )2008البغدادي،(

، )2010الحمائـــــل و آخـــــرون،أبـــــو : (  اســـــتخدمت بعـــــض الدراســـــات مقیـــــاس اتجـــــاه مثـــــل دراســـــة-
   .)2000:المنسي و صوالحة( و)2003الجندي،( ، و )2008محمد،(و

  . فقد استخدمت قائمة مفاهیم، و اختبار مفاهیمي، و مقیاس اتجاه أما الدراسة الحالیة -
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  : بالنسبة للعینة 

  الدراسـة وذلـك حـسب مـنهج كان هناك اختالف في العینـة التـي طبقـت علیهـا الدراسـات الـسابقة، و
  : یتضح ذلك فیما یلي متغیراتها، و أدواتها و

 و ، )2008،فكیرة( :دراسة اختارت بعض الدراسات العینة من  خارج المؤسسات التعلیمیة مثل  -
، )2000المنـــسي وصـــوالحة،(، و )2004الـــصرایرة،(  و،)2005 ، یـــامین(و، )2008البغــدادي،(
   .)1996عبد المجید و آخرون،(و
بعـــض الدراســـات العینـــة مـــن داخـــل المؤســـسات التعلیمیـــة فـــي مراحـــل التعلـــیم  المختلـــف اختـــارت  -

 ).2010،كلندا(:  دراسةاالبتدائیة والثانویة مثل
ـــــــل - ـــــــة مـــــــن طـــــــالب الجامعـــــــات مث ـــــــل و :( دراســـــــةاختـــــــارت بعـــــــض الدراســـــــات العین ـــــــو الحمائ أب

ــــــــ(، )2008محمــــــــد و هــــــــالل،( ، و )20010آخــــــــرون، ســــــــیمبار و آخــــــــرون (، و )2007،دأبوزنی
  .)2003الجندي ،(، و )2005،

آخــرون  الــصرایرة و( : دراســةاختــارت بعــض الدراســات العینــة مــن مواقــع االنترنــت و الــصحف مثــل
،20003 (.  
  . فقد اختارت العینة من طلبة الصف العاشر األساسي في غزة  أما الدراسة الحالیة-

  :بالنسبة للنتائج 
 هدفت للتعرف على المعرفة أو االتجاه نحـو توصـلت إلـى أن المعرفـة متدنیـة مثـل  الدراسات التي-

سیمبار و آخـرون، (، و )2005، یامین(و، )2008محمد و أبو هالل،(، و )2010،كلندا (:دراسة
، أمــا )2000صــوالحة، المنــسي و(، )2004الــصرایرة، (،)2005العفیفــي،  والعفیفــي(، و )2005

، أبــو زنیــد: (بعــض الدراســات أوضــحت أن مفهــوم الــصحة اإلنجابیــة واضــح لــدى الطلبــة مثــل دراســة
2007(.  

 الدراسات التي هدفت للتعرف على معلومات الـصحة اإلنجابیـة مـن مواقـع االنترنـت توصـلت إلـى -
افة عدم دقة المعلومات المنشورة علـى مواقـع االنترنـت، أمـا التـي هـدفت للتعـرف علـى اهتمـام الـصح

 .ًأوضحت أن االهتمام ضعیفا مقارنة بالموضوعات األخرى 

 الدراسـات التــي اهتمـت بالــصحة اإلنجابیـة مــن منظــور إسـالمي توصــلت إلـى أن الــشریعة اهتمــت -
، و )2005القـــضاة،(، و )2007،الـــصلیبي( ، و)2008الحمـــوي،: (بالـــصحة اإلنجابیـــة مثـــل دراســـة

  ). 2004الشاعر،(
لتعــرف علــى فعالیــة برنــامج علــى الــصحة اإلنجابیــة أثبتــت فاعلیتهــا، مثــل  الدراســات التــي هــدفت ل-

  ). 2003الجندي،( ، و )2008البغدادي،(، و )2010أبو الحمائل و آخرون،: (دراسة 
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رف علــى دور الــتعلم فــي تمنیــة الــصحة اإلنجابیــة توصــلت إلــى قــصور عــ الدراســة التــي هــدفت للت-
  .جابیة دور التعلم في توصیل المعرفة حول اإلن

  

  : نقاط االتفاق  بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة في المحور األول 
( هـــذه الدراســـة مـــع بعـــض الدراســـات فـــي مجمـــل مفـــاهیم الـــصحة اإلنجابیـــة مثـــل دراســـة تتفـــق  -1

  ) .2003:الجندي 
 هــذه الدراســة مــع معظــم  الدراســات فــي بنــاء اختبــار لقیــاس الجوانــب المعرفیــة و مقیــاس تتفــق -2

 .اه لقیاس الجوانب الوجدانیة  اتج

 . مع بعض الدراسات السابقة في األسالیب اإلحصائیة المتبعة تتفق هذه الدراسة  -3

تفـــق هـــذه الدراســـة مـــع بعـــض الدراســـات فـــي الـــربط بـــین الـــصحة اإلنجابیـــة و أحكـــام الـــشریعة ت -4
  .اإلسالمیة 

  : األولنقاط االختالف بین الدراسة الحالیة و الدراسات السابقة في المحور
ختلــف الدراســة فــي الهــدف فلــم تتنــاول أي دراســة قیــاس الــوعي لــدى طلبــة المرحلــة األساســیة ت -1

  .العلیا
 . تختلف هذه الدراسة عن جمیع الدراسات في األسئلة و الفرضیات، والنتائج  -2
 .ًهتم هذه الدراسة بالجانب التربوي و العلمي للصحة اإلنجابیة معا ت -3

  : سابقة في المحور األول االستفادة  من الدراسات ال
  .بناء قائمة مفاهیم الصحة اإلنجابیة  -1
 .بناء مقیاس االتجاه  -2

 .اختیار األسالیب اإلحصائیة  -3

 .بناء اإلطار النظري  -4

 . تفسیر و تحلیل النتائج  -5
  

  التربیة الصحیةبالدراسات المتعلقة : المحور الثاني 

  ) :2010(  دراسة السلیماني -1
تعــرف مفــاهیم التربیــة الــصحیة التــي ینبغــي أن تتــضمنها كتــب العلــوم هــدفت هــذه الدراســة لل  

 اتبع الباحث المنهج الوصفي، و تكونت عینة الدراسة دللصفوف األولیة من المرحلة االبتدائیة، و لق
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( ین األول و الثـــاني االبتـــدائي فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة للعـــام فمـــن كتـــب العلـــوم المقـــررة للـــص
تحلیـــل المحتــوى، و توصـــلت الدراســة إلـــى  أداة  كانــت أداة الدراســة عبـــارة عــن، و)2010 -2009

تحدیـــد قائمـــة مفـــاهیم التربیـــة الـــصحیة التـــي ینبغـــي أن تتـــضمنها فـــي كتـــب العلـــوم للـــصفین األول و 
، و توصلت إلى أن هناك %)46.7(الثاني، و بلغ نسبة المفاهیم التي تم تضمینها في كتب العلوم 

 جالنتــائ المجتمــع، و مجـال مكافحــة األمـراض و الوقایــة منهــا، و فـي ضــوء قـصور فــي مجـال صــحة
باإلفادة من قائمة مفـاهیم التربیـة الـصحیة التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة، و العمـل فقد أوصت الدراسة 

على تـضافر جهـود المدرسـة مـع مؤسـسات المجتمـع األخـرى ذات العالقـة بمتابعـة القـضایا الـصحیة 
  .التي تخص الطالب 

  ) :2009(  دراسة شحادة -2
هدفت هذه الدراسة إلى تحدید قائمة بمتطلبات التنـور الـصحي، ومـدى تـضمینها فـي منهـاج   

الطلبـة، وللتحقـق العلوم العامة للمرحلة األساسیة الدنیا بفلسطین، والتعرف على مـستوى التنـور لـدى 
 ) 400(تكونــت العینــة مــن   اتبعــت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحلیلــي،  ومــن صــحة الفرضــیات و

مــن المجتمــع األصــلي، و  %)13(بنــسبة) 200(ًطالبــا و ) 200 (طالبــة حیــث تكونــت مــن  ًطالبــا و
اســتخدم الباحـــث أداة تحلیـــل المحتــوى، و اختبـــار التنـــور الـــصحي ، و توصــلت الدراســـة إلـــى تحدیـــد 

 الرابــــع متطلبــــات التنــــور الــــصحي، و كــــذلك خرجــــت الدراســــة بعــــدم وصــــول مــــستوى طلبــــة الــــصف
، و كذلك وجود داللة إحـصائیة یعـزى لعامـل %)75( األساسي في التنور الصحي لمستوى اإلتقان 

ًكانت لصالح اإلناث و بنـاء علـى النتـائج أوصـت الباحثـة بـضرورة إعـادة صـیاغة محتـوى  الجنس و
ألهمیـة التنـور توجیـه انتبـاه الطلبـة  ، و)األول و الثاني و الثالـث و الرابـع ( مناهج العلوم للصفوف 

  .الصحي للطلبة في هذه المرحلة، و ضرورة نشر الثقافة الصحیة بإصدار نشرات توعیة 

  ) :2006(  دراسة أبو زایدة -3
 المفـاهیم لتنمیـة المتعـددة بالوسـائط هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى فعالیـة برنـامج

تبـع الباحـث المـنهج التجریبـي ا األساسـي، و الـسادس الـصف طلبـة لـدى فـي العلـوم الـصحي والـوعي
مـن مدرسـة الـصالح اإلسـالمیة طالـب و اسـتخدم ) 60(والمنهج البنائي، وتكونت عینـة الدراسـة مـن 

مقیــاس اتجــاه لقیــاس مــستوى الــوعي الــصحي و توصــلت  الباحــث أداتــین همــا اختبــار تحــصیلي ، و
 بین متوسطات درجـات )α≤0.05(الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

درجات المجموعة الضابطة  في اختبار المفاهیم ومقیـاس الـوعي یعـزى  طلبة المجموعة التجریبیة و
 بین درجات الطالب في اختبار المفاهیم ارتباطیهتوصلت الدراسة لوجود عالقة  للبرنامج المقترح، و

 الوسـائط تكنولوجیـا باسـتخدام ةالعنایـ ًومقیاس الوعي ، وبنـاء علـى النتـائج أوصـى الباحـث بـضرورة
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 تـصمیم علـى لإلشـراف التعلـیم و التربیـة لـوزارة تابعـة إدارة جدیـد و إنـشاء كـل متابعـة و المتعـددة
 غرف و مختبرات من الالزمة التحتیة بالبنیة المدارس التعلیمیة بالوسائط المتعددة، و تزوید البرامج
 وكیفیـة المتعـددة الوسـائط بـرامج مـع امـلالتع كیفیـة علـي المدرسـین تـدریب و ،أجهـزة و عـرض

  .استخدامها 

  ) :2004(  دراسة  المجبر -4
هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع التربیــة الــصحیة فــي مــدارس المرحلــة األساســیة 
بمحافظات غزة في ضـوء االتجاهـات التربویـة المعاصـرة، واتبعـت الباحثـة المـنهج التحلیـل الوصـفي، 

تلمیــذ مــن تالمیــذ الــصف التاســع األساســي ) 326(لدراســة علــى عینــة مكونــة مــن وطبقــت الباحثــة ا
مـــن مجتمـــع الدراســـة، واســـتخدمت الباحثـــة اختبـــار للمعلومـــات والمعـــارف والمهـــارات %) 13(بنـــسبة 

الـــصحیة، و مقیــــاس لالتجاهـــات الــــصحیة، و توصــــلت الدراســـة إلــــى انخفـــاض مــــستوى المعلومــــات 
ـــ صف التاســـع الـــصف التاســـع، كـــذلك توصـــلت الدراســـة الرتفـــاع والمعـــارف الـــصحیة لـــدى تالمیـــذ ال

، كــذلك توصــلت فــي %)80.14(مــستوى اكتــساب التالمیــذ لالتجاهــات الــصحیة حیــث بلغــت النــسبة 
الـــصحیة ) المعلومـــات و المعـــارف و المهـــارات و االتجاهـــات ( وجـــود فـــروق فـــي مـــستوى اكتـــساب 

لــصالح ) المهــارات واالتجاهـات ( كتـساب یعـزى لعامـل الجــنس لـصالح اإلنــاث، و وجـود فـروق فــي ا
المعــارف الــصحیة تعــزى للمؤســسة  مــدارس الوكالــة، و عــدم وجــود فــروق فــي اكتــساب المعلومــات و

ـــع  ـــاء مقـــاییس جدیـــدة للتربیـــة تتمت ـــإن الباحثـــة أوصـــت بـــضرورة بن ًالتعلیمیـــة، و بنـــاء علـــى النتـــائج ف
الـصحیة، و ) المهـارات و االتجاهـات  والمعلومـات ( الثبات لقیاس مستوى التالمیذ فـي  بالصحة و

أوصـــت باالهتمـــام بمجـــاالت التربیـــة الـــصحیة، و دراســـة فاعلیـــة طـــرق وأســـالیب تدریـــسیة و أنـــشطة 
  . الصحیة ) االتجاهات  المعارف و المهارات و المعلومات و( علمیة مختلفة على تنمیة 

  ) :2003(  عبده -5
 و، مة لطلبـة الـصف األساسـي بمحافظـات غـزةهدفت الدراسة لتحدید المفاهیم الصحیة الالز

إعــداد برنــامج مقتــرح لتنمیــة المفــاهیم الــصحیة لــدى طلبــة الــصف الــسادس، و اتبــع الباحــث المــنهج 
تكونـت عینـة  اتبـع المـنهج الوصـفي التحلیلـي لتحدیـد المفـاهیم، و البنائي في بناء البرنامج المقترح و

 لقــد اســتخدم الباحــث أداتــین همــا قائمــة بـــبعض الدراســة مــن طلبــة الــصف الــسادس بقطــاع غــزة، و
المفــاهیم الــصحیة، و برنــامج مقتــرح لتنمیــة المفــاهیم الــصحیة لــدى طلبــة الــصف الــسادس األساســي 

 السادس الصف لطلبة الصحیة للمفاهیم هیكلي إطارتوصلت الدراسة إلى إعداد  بمحافظات غزة، و
 المفـاهیم فـي منـاهج لبنـاء منطلقـا یكـون وجدانیـةو ال و المهاریـة، المعرفیـة، مـستویاته فـي األساسـي
كـذلك كـان مـن  ، وللطلبـة الالزمـة الـصحیة الحاجـات و مراعیـا األساسـي للـصف الـسادس الـصحیة
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 الصحیة للصف المناهج في والبناء التخطیط عملیات في تفید الصحیة بالمفاهیم قائمة إعدادالنتائج 
 الباحــث بإعــادة النظــر فــي الخطــط الدراســیة لطلبــة ً، و بنــاء علــى النتــائج أوصــىاألساســي الــسادس

، و أوصت الدراسة بزیادة حجم الموضوعات المتعلقة بالمفاھیم الصحیة من خالل الصف الـسادس
   .مناھج الصف السادس 

  ) :2003(  دراسة حلس -6
، هدفت هذه الدراسـة إلـى تقـویم محتـوى منهـاج العلـوم و الـصحة للـصفین الـسادس و الـسابع

 مفاهیم التربیة الصحیة لمحافظة غزة، ولقد اتبع الباحث الوصفي التحلیلي ، وتكونت عینة في ضوء
، و إلجـراء الدراسـة قـام )2002 -2001(معلم فـي محافظـة غـزة للعـام الدراسـي ) 132(الدراسة من 

 الباحث بإعداد استبانتین األولى خاصة بمفاهیم التربیة الصحیة الالزمة لطالب الـصفین الـسادس و
السابع موجهة لمعلمي العلوم و معلمات العلوم، و الثانیة خاصـة بمفـاهیم التربیـة الـصحیة الموجـودة 
في كتابي العلوم و الـصحة لـصفین الـسادس و الـسابع موجهـة لمعلمـي الـصحة، و توصـلت الدراسـة 

ربیــة إلــى أنــه احتــوى كتــابي العلــوم و الــصحة للــصفین الــسادس و الــسابع علــى القلیــل مــن مفــاهیم الت
الــــصحیة ال تفــــي بحاجــــة التالمیــــذ، و منــــاهج العلــــوم تخلــــو مــــن المعلومــــات األساســــیة، و ال توجــــد 
اســتمراریة و تتــابع فــي مفــاهیم التربیــة الــصحیة الموجــودة فــي كتــابي الــسادس و الــسابع، بنــاء علــى 

 أجـل النتائج فإن الباحث أوصى بتـدریب معلمـي العلـوم علـى بـرامج التثقیـف و التوعیـة الـصحیة مـن
بالتالي التأثیر في سلوك التالمیذ، كذلك لفتت انتباه المسئولین عن  تعدیل سلوك سلوكهم الصحي و

العملیــة التربویـــة، و مخططــي المنـــاهج لمراعــاة إدمـــاج مفـــاهیم التربیــة الـــصحیة فــي المنـــاهج بحیـــث 
  .تكون مناسبة لمستوى نضج التالمیذ في كافة المراحل الدراسیة

  ):2002(  دراسة صالح -7
هدفت هذه الدراسة للتعرف على فاعلیة برنامج مقترح في التربیة الصحیة، في تنمیـة التنـور 
الــصحي لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة بــشمال ســیناء، و اتبــع الباحــث المــنهج شــبه التجریبــي ذي 

ثـــاني ًتلمیــذا مــن تالمیــذ الــصف ال) 84(المجموعــة التجریبیــة الواحــدة، و تكونــت عینــة الدراســة مــن 
ــم لتــدریس الوحــدة،  اإلعــدادي، وإلجــراء الدراســة قــام الباحــث ببنــاء وحــدة دراســیة و إعــداد دلیــل المعل
كذلك قام الباحث بإعداد اختبار التنور الصحي لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة، وتوصل الباحث إلى أنـه 

التجریبیـة فـي بـین متوسـطي درجـات تالمیـذ المجموعـة ) .01(یوجد فـرق دال إحـصائیا عنـد مـستوى 
ًالتطبیــق القبلــي و البعــدي لــصالح التطبیــق البعــدي وبنــاء علــى النتــائج فقــد أوصــى الباحــث بــضرورة 

  . االهتمام بالتربیة الصحیة، و بناء منهج مستقل یعمل على تحقیق أهداف التربیة الصحیة
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  :) 2001(ي ودراسة الطنا -8
فــي تحقیــق الثقافــة الــصحیة للتالمیــذ هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف علــى دور مقــررات العلــوم   

و اتبعــت الباحثــة   و إلــى التعــرف علــى مــستوى الثقافــة الــصحیة لــدى التالمیــذ،بمراحــل التعلــیم العــام،
ًطالب و طالبة تم اختیارهم عـشوائیا، ) 516(من المنهج الوصفي التحلیلي، و تكونت عینة الدراسة 

لثالـــث اإلعـــدادي، و مـــن الـــصف الثالـــث مـــن الـــصف ا) 2001-2000( فـــي نهایـــة العـــام الدراســـي
لتحقیــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة أداتــین و  و) العلمــي، و األدبــي، و الــصناعي (الثــانوي 

هما أداة تحلیل لكتب العلوم بمراحل التعلیم العام، و مقیاس الثقافة الصحیة، و توصلت الدراسة إلى 
یم فرعیــة لــم یــرد إال فــي كتــابین وهمــا كتــاب أن موضــوع الــصحة الجنــسیة، و مــا یتــضمنه مــن مفــاه

، و توصـــلت .%)47(، و كتـــاب األحیـــاء بنـــسبة %)3.6(العلـــوم للـــصف الثالـــث اإلعـــدادي بنـــسبة 
كذلك إلى انخفاض مستوى الثقافة الصحیة للتالمیـذ فـي نهایـة مرحلتـي التعلـیم األساسـي، و المرحلـة 

بـضرورة تـضمین  ى النتـائج فقـد أوصـت الدراسـةً و بنـاء علـ،الثانوي عن حد الكفایة المحـددة بالبحـث
محتوى مناهج العلـوم بالمفـاهیم الالزمـة لتحقیـق الثقافـة الـصحیة للمتعلمـین، و إقامـة نـدوات للطـالب 

طــرق الوقایــة منهــا، و  منهــا األمــراض المعدیــة و لمناقــشة بعــض القــضایا و المــشكالت الــصحیة، و
  .تدریس الموضوعات الالزمة لتحقیق الثقافة الصحیة ًعقد دورات لمعلمي العلوم لتأهیلهم مهنیا ل

  ) : 2000( دارسة إسماعیل -9
هدفت هذه الدراسة للتعـرف علـى أثـر تـدریس وحـدة مقترحـة فـي التربیـة الـصحیة للوقایـة مـن   

ًاالیــدز، و األمــراض المنقولــة جنــسیا علــى تالمیــذ الــصف الثالــث اإلعــدادي، و اتبــع الباحــث المــنهج 
تلمیــذ مــن مدرســة محمــد ســالمة ) 40(تلمیــذ مــنهم ) 80(ت عینــة الدراســة عبــارة عــن كانــ، التجریبــي
، و اسـتخدم الباحـث ثـالث أدوات و هـي ةتلمیـذة مـن مدرسـة جیهـان الـسادات اإلعدادیـ) 40(عودة و

ًوحدة االیدز واألمراض المنقولة جنسیا، واختبار تحصیلي في ضوء أهداف الوحدة وموضوعاتها، و 
 لقد أثبتت النتائج فعالیة و كفاءة الوحدة المقترحة، حیث أن الفروق بـین متوسـطات مقیاس اتجاه، و

ـــد مـــستوى  ـــدرجات قبـــل دراســـة الوحـــدة وبعـــدها لهـــا داللـــة إحـــصائیة عن لـــصالح التطبیـــق .) 001(ال
البعــدي، كــذلك توصــلت الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین كــل مــن البنــین والبنــات، 

ًتـــائج فقـــد أوصـــى الباحـــث بـــضرورة تـــضمین االیـــدز واألمـــراض المنقولـــة جنـــسیا فـــي ًوبنـــاء علـــى الن
المناهج بشكل تكاملي، و عند تضمینها في المناهج یجب أن توضع في إطـار التقالیـد والمعتقـدات، 
ًوالقــیم والمعــاییر الــسلوكیة، والتربویــة الــسائدة فــي المجتمــع، و ضــرورة تأهیــل المدرســین تــأهیال جیــدا  ً

  .ة اهتمامات التالمیذ الصحیة لمعالج
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 ) :1998(دراسة العثمان -10

هدفت هذه الدراسة إلى معرفـة مـدى تنـاول كتـب العلـوم للـصفوف الـثالث العلیـا فـي المرحلـة   
االبتدائیـــة لـــبعض جوانـــب التربیـــة الـــصحیة، و اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، و لتحقیـــق 

تحلیـل، و توصـلت الدراسـة إلـى أن نـسب توزیـع جوانـب التربیـة أهداف الدراسة اسـتخدم الباحـث أداة 
الصحیة في كتب العلوم تفتقر إلى التوازن داخل الصف الواحـد، و بـین الـصفوف الـثالث، كـذلك ال 
یوجد تتابع و تكامل عند تقدیم جوانب التربیة الصحیة، كذلك یوجد قـصور فـي محتـوى كتـب العلـوم 

 النتائج فقد أوصت الدراسة بـضرورة تطـویر الموضـوعات الـصحیة ًفي التربیة الصحیة، و بناء على
المدرســیة فــي المراحــل الدراســیة المختلفــة، مــع مراعــاة التتــابع و االســتمراریة، و عقــد دورات تدریبیــة 

  .لمعلمي العلوم لتدریبهم على كیفیة تصمیم وسائل و أنشطة تسهم في تنمیة الوعي الصحي

   التربیة الصحیة الذي تناول و التعلیق على المحور الثاني

  : بالنسبة لألهداف

هدفت بعض الدراسات للتعرف على متطلبات التنور الصحي، أو مفـاهیم التربیـة الـصحیة ومـدى  -
، و )2010الـــسلیماني،: (تــضمینها فـــي منـــاهج العلـــوم، و تحدیـــد مــستوى تنـــور الطلبـــة مثـــل دراســـة 

  ) .2001الطناوي،(و ، )1998العثمان،(  و)2009 ،شحادة(
 هدفت بعض الدراسات للتعرف على فعالیة برنامج لتنمیة المفاهیم الصحیة و الـوعي الـصحي أو -

( ، و )2000إســــماعیل،(، و )2003عبــــده،( ، و)2006أبوزایــــدة،:( التربیــــة الــــصحیة مثــــل دراســــة
 ).2002صالح ،

 ( : هـــــدفت بعـــــض الدراســـــات للتعـــــرف علـــــى واقـــــع التربیـــــة الـــــصحیة فـــــي المـــــدارس مثـــــل دراســـــة-
 ).2004المجبر،

  : بالنسبة للمنهج 
ـــــــــسلیماني ،: ( اســـــــــتخدمت بعـــــــــض الدراســـــــــات المـــــــــنهج الوصـــــــــفي مثـــــــــل دراســـــــــة - ، و )2010ال
( ، و )2003حلــــــــــــــــــــس،(، و )2003عبــــــــــــــــــــده،(، و )2004المجبــــــــــــــــــــر،(، و )2009شــــــــــــــــــــحادة،(

  ).1998:العثمان
صـــــالح (، و )2006أبوزایـــــدة،: (  اســـــتخدمت بعـــــض الدراســـــات المـــــنهج التجریبـــــي مثـــــل دراســـــة -
 ).2000إسماعیل،(و ) 2002،
  ).2003عبده،: ( استخدمت بعض الدراسات المنهج البنائي مثل دراسة-
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  : بالنسبة لألدوات 
( ، و )2009شحادة،(، و )2010السلیماني،: ( استخدمت بعض الدراسات أداة تحلیل مثل دراسة-

  ) .1998عثمان،(، و )2001الطناوي،
، )2006أبـــــو زایـــــدة،( ، و)2009شـــــحادة،: (مثـــــل دراســـــة اســـــتخدمت بعـــــض الدراســـــات اختبـــــار -
 ).2000اسماعیل ،(و ) 2002صالح،( ، )2004المجبر،(
، )2004المجبــر،(، و )2006أبوزایـدة،( :  اسـتخدمت بعـض الدراســات مقیـاس اتجـاه مثــل دراسـة -
 ).2001،الطناوي( و ) 2000إسماعیل،(و 
 ).2003،عبده: ( استخدمت بعض الدراسات قائمة مثل دراسة -
 ).2003عبده،: ( استخدمت بعض الدراسات برنامج مثل دراسة-
  ).2003حلس،: ( استخدمت بعض الدراسات االستبانة مثل دراسة-

  :بالنسبة للعینة 
ـــة مـــن طلبـــة المـــدارس مثـــل دراســـة - ـــارت بعـــض الدراســـات العین أبـــو ( ، و)2009شـــحادة،: (اخت

، و )2003حلـــــــــــــــــس،(  و ،)2003عبـــــــــــــــــده،(، و )2004المجبـــــــــــــــــر،( ، و ) 2006زایـــــــــــــــــدة،
 ).2001،الطناوي( ، )2000اسماعیل،(، و )2003صالح،(

  اختارت بعض الدراسات العینة من الهیئة التدریسیة في المؤسسات التعلیمیة  - 
  ) .2010السلیماني،(اختارت بعض الدراسات العینة من الكتب مثل دراسة  - 

  : بالنسبة للنتائج 
وى تنــور الطلبــة، و مــدى تــضمن التربیــة الــصحیة فــي  الدراســات التــي هــدفت للتعــرف علــى  مــست-

، و %)75( خرجـــت بعـــدم وصـــول مـــستوى الطلبـــة فـــي التنـــور الـــصحي لمـــستوى اإلتقـــان المنـــاهج 
قــصور المنــاهج فــي تغطیــة موضــوعات التربیــة الــصحیة، و عــدم وجــود تتــابع و تكامــل فــي عــرض 

   .موضوعات التربیة الصحیة 
لى فعالیة برنامج لتنمیة المفـاهیم الـصحیة و الـوعي الـصحي أو   الدراسات التي هدفت للتعرف ع-

 .التربیة توصلت إلى فاعلیة هذه البرامج في تحقیق أهدافها 
 الدراسات التي هـدفت بعـض الدراسـات للتعـرف علـى واقـع التربیـة الـصحیة فـي المـدارس توصـلت -

ـــدالنخفـــاض  ، كـــذلك توصـــلت ســـعى تالمیـــذ الـــصف التامـــستوى المعلومـــات و المعـــارف الـــصحیة ل
   . الدراسة الرتفاع مستوى اكتساب التالمیذ لالتجاهات الصحیة
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  : نقاط االتفاق  بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة في المحور الثاني 
  .تفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات في  استخدام اختبار ومقیاس اتجاه ت -1
  .فمعظمها طبق على طلبة المدارس هذه الدراسة مع معظم دراسات هذا المحور تتفق -2
 . المستخدمةة هذه الدراسة مع بعض الدراسات في المنهج المتبع و األسالیب اإلحصائیتتفق -3

  : نقاط االختالف بین الدراسة الحالیة و الدراسات السابقة في المحور الثاني 
 بأحــد أبعــاد تهــتمة ًمعظــم دارســات هــذا المحــور اهتمــت بالتربیــة الــصحیة عمومــا، أمــا الدراســة الحالیــ

  . التربیة الصحیة و هو الصحة اإلنجابیة 

  : االستفادة من الدراسات السابقة في المحور الثاني 
  -:ما یلي  استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة فی

 .بناء مقیاس االتجاه  -1

 .اختیار األسالیب اإلحصائیة  -2

 .بناء اإلطار النظري  -3

 . تفسیر وتحلیل النتائج  -4

 : التعلیق العام على الدراسات السابقة عامة 
تمــت هــذه الدراســات فــي أوقــات زمنیــة مختلفــة، و  بــالنظر إلــى الدراســات الــسابق ذكرهــا یتــضح أنــه

القلیــل مــن هــذه الدراســات اهــتم بالــصحة اإلنجابیــة مــن الجانــب التربــوي خــالل مراحــل الدراســة فــي 
صحة اإلنجابیة من منظور إسالمي خاصة في فلسطین، المدرسة، بینما یوجد هناك اهتمام كبیر بال

كذلك أن هناك تنوع في استخدام األدوات من اختبار و مقیاس اتجاه و مقابلـة و اسـتبانة، و اتـضح 
ــإن  أن هنــاك  تنــوع فــي األســالیب اإلحــصائیة المــستخدمة و التــي تناســب إجــراءات الدراســة كــذلك ف

  .رفة في الصحة اإلنجابیة لدى األفراد معظم الدراسات أكدت على تدني مستوى المع
  :ما تمیزت الدراسة الحالیة 

  : تمیزت هذه الدراسة عن جمیع الدراسات السابقة بأنها 
 هــذه الدراســة قائمــة بمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة، و وحــددت داللتهــا اللفظیــة، كــذلك حــددت تــضع -1

  . المفاهیم الفرعیة لكل مفهوم رئیسي 
 الوعي بالجوانـب المعرفیـة للـصحة اإلنجابیـة لـدى اإلنـاث و الـذكور، و  هذه الدراسة بقیاستهتم -2

 . ستوى الوعي بالجوانب المعرفیة بین اإلناث و الذكورقارنت في م
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 مستوى الوعي بالجوانب المعرفیة لكل مفهوم من مفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة، و قارنـت فـي تقیس -3
 .مستوى الوعي لكل مفهوم بین اإلناث و الذكور 

اإلنــاث و  مــستوى الــوعي بالجوانــب الوجدانیــة للــصحة اإلنجابیــة و قارنــت فــي ذلــك بــین تقــیس -4
 .الذكور

  . هذه الدراسة بین مستوى الوعي في كل مجال من المجاالت الوجدانیة للصحة اإلنجابیةتقارن -5
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  الفصل الرابع

  الطریقة واإلجراءات

  

v منهج الدراسة  

v مجتمع الدراسة  

v الدراسةعینة  

v  أدوات الدراسة  

v خطوات الدراسة  

v األسالیب اإلحصائیة  
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   الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الباحثــة مــن أجــل  ًتنــاول هــذا الفــصل عرضــا مفــصال للطریقــة وی
 ، ول هـذه الفــصل علــى مــنهج الدراســة و مجتمــع الدراســةماإلجابـة عــن تــساؤالت الدراســة، و لقــد اشــت

  :ًأدوات الدراسة و خطوات إعدادها، و المعالجات اإلحصائیة، و فیما یلي وصفا للعناصر السابقة

    منهج الدراسة 
یتــضمن  " و طبیعــة الدراســة، و هــذا مــا یتناســب مــع المــنهج الوصــفي الباحثــة اســتخدمت  

لوضـــع البحـــث الوصـــفي جمـــع البیانـــات مـــن أجـــل فحـــص النظریـــات أو اإلجابـــة علـــى أســـئلة تهـــتم با
من األنواع الشائعة في مثل هذه الدراسات تلك المتعلقـة باالتجاهـات أو  الحالي للفئات المدروسة، و

  ) . 134-133: 2009الضامن، " ( الحوادث  األفراد و اآلراء نحو المؤسسات و

جمـع المعلومـات عنهــا، ولكنـه یهــتم  و ال یقتـصر المـنهج الوصــفي علـى وصـف الظــاهرة، و   
ــــى  تنظیمهــــا، و  المعلومــــات وًأیــــضا بتــــصنیف ًالتعبیــــر عنهــــا كمــــا و كیفــــا، مــــن أجــــل الوصــــول إل ً

  ) .76، 2010الدعیلج،( تعمیمات  استنتاجات و

و یعتبر هذا المنهج هو األنسب لهذه الدراسة حیـث اسـتخدمته الباحثـة فـي جمـع المعلومـات   
ابیـة لـدى طلبـة المرحلـة حول الصحة اإلنجابیة، و جمع البیانات حول مستوى الوعي بالـصحة اإلنج

  .األساسیة العلیا 

  :مجتمع الدراسة 
یتكون مجتمع الدراسة من جمیع  طلبة المرحلـة األساسـیة العلیـا فـي المـدارس الحكومیـة فـي 

، و تــم تحدیــد أربــع مــدارس  )2011-2010(فــي العــام الدراســي غــزة التابعــة لــوزارة التربیــة والتعلــیم 
 التربیة و التعلیم، بمعدل مدرستین من مدیریة غرب غـزة و همـا لتطبیق الدراسة حسب تصریح وزارة

، و مدرســـة ســـلیمان )271(للبنـــات و یبلـــغ عـــدد الطالبـــات فیهـــا ) ب(مدرســـة بـــشیر الـــریس الثانویـــة 
ً علمـا بـأن عـدد طلبـة و طالبـات ،)330(للبنین و یبلغ عدد طلبة الصف العاشـر فیهـا ) ب(سلطان 

حـــسب إحـــصائیات وزارة التربیـــة و التعلیم،یـــشمل ) 7240 (الـــصف العاشـــر فـــي مدیریـــة غـــرب غـــزة
و یبلـغ للبنـات ) أ( مدرسـتین مـن مدیریـة شـرق غـزة و همـا مدرسـة الرملـة علـى ًمجتمع الدراسـة أیـضا
 )287(للبنـین و یبلـغ عـدد الطلبـة فیهـا ) أ(و مدرسة أسـعد الـصفطاوي ، )270(عدد الطالبات فیها 
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حــــسب ) 5315(ف العاشــــر فــــي مدیریــــة شــــرق غــــزة هــــو عــــدد طلبــــة و طالبــــات الــــص ًعلمــــا بــــأن 
  .إحصائیات التربیة و التعلیم 

  عینة الدراسة 
عینـــة عـــشوائیة مـــن  صـــفوف المـــدارس بالطریقـــة القـــصدیة، ثـــم تـــم اختیـــار لقـــد تـــم اختیـــار 

ــیم، حیــث ســمحت وزارة التربیــة والتعلــیم أن تكــون عینــة  المــدارس التــي  حــددتها وزارة التربیــة و التعل
و تم اختیار مدرستین من كل مدیریة أحدهما إناث و األخرى ذكور و لقد ، ة من أربع مدارسالدراس

 مـن مدیریـة  للبنـین)ب ( للبنات، ومدرسة سلیمان سـلطان)ب(بشیر الریس الثانویة   مدرسةتم تحدید
 ، و الجـدول للبنـین)أ( للبنـات و مدرسـة أسـعد الـصفطاوي )ب(الرملـة الثانویـة مدرسـة ، و غرب غـزة

  .یوضح توزیع أفراد العینة) 4:1(

  توزیع عینة الدراسة على المدارس
 )4:1(جدول 

  

  

  

  

  : أدوات الدراسة 
  : لتحقیق أهداف الدراسة تم بناء أدوات الدراسة  وهي 

  .قائمة مفاهیم الصحة اإلنجابیة  •
  .الصحة اإلنجابیة اختبار مفاهیم  •
 .نحو الصحة اإلنجابیة مقیاس اتجاه  •

   : طرق بناء أدوات الدراسةو فیما یلي 

  ائمة مفاهیم الصحة اإلنجابیة ق: أوال 
باحثة بإعداد قائمة بمفاهیم الصحة اإلنجابیة الواجب توافرها لدى الطلبة، وذلك بعد قامت ال

، و أبـو الحمائـل و )2003(، و الجنـدي )2010(البغـدادي، كدراسـة االطالع على الدراسات السابقة

  
  المدیریة

  
  المدرسة

  
  عدد الطلبة

  120  للبنات" ب"بشیر الریس الثانویة   غرب غزة
  68  سلیمان سلطان  للبنین  غرب غزة
  71  للبنات"  ب"الرملة األساسیة   شرق غزة
  63  أسعد الصفطاوي  شرق غزة

  322  المجموع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

80  

 و مراجعــة مدرســي العلــوم، و والمراجــع، والكتــب المتخصــصة،) 2005(، الــشاعر )2010(آخــرون 
ثــم  الــصحة و البیئــة و المنــاهج التعلیمیــة، ثــم تــم تحدیــد المفــاهیم و داللتهــا اللفظیــة،مدرســي علــوم 

قامــت بعرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــین مــن أعــضاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات الفلــسطینیة 
 مدرســي  بعــض، و مــشرفین التربــویین فــي وزارة التربیــة والتعلــیم، و)غــزة  األزهــر، وو اإلســالمیة، (

الصحة اإلنجابیة بصورتها النهائیـة، انظـر  ، ثم أعدت الباحثة قائمة مفاهیم)1(أنظر ملحق ، العلوم
ً و تــضمنت القائمــة أحــد عــشر مفهومــا رئیــسیا، و الداللــة اللفظیــة لكــل مفهــوم، كــذلك ) 2(الملحــق  ً

ة، تـــضمنت المفـــاهیم الفرعیـــة التابعـــة لكـــل مفهـــوم و المفـــاهیم الرئیـــسیة هـــي البلـــوغ، الـــزواج، التغذیـــ
  . ًالمراهقة، الحمل، اإلجهاض، الوالدة، الرضاعة، العقم، تنظیم األسرة، و األمراض المنقولة جنسیا 

  :اختبار مفاهیم الصحة اإلنجابیة: ًثانیا 

لعاشـر بالجوانـب المعرفیـة  الـصف اطلبةقیاس مدى وعي هدف االختبار إلى  : هدف االختبار-1
  .مفاهیم الصحة اإلنجابیة ل

تم اختیار نمط االختیار من متعدد لصیاغة أسئلة االختبار الذي یعتبر أنسبها  :ختبار بناء اال-2
وقع اختیار الباحثة علـى هـذا الـنمط مـن األسـئلة لمـا یتمیـز بـه هـذا الـنمط و لقد ًأكثرها استخداما،  و

یـة خلـوه مـن ذات سـهولة تـصحیحه، و من تغطیته لعینة كبیرة من مفـردات محتـوى المـادة الدراسـیة، و
  .ثباته ارتفاع معاملي صدقه و صحیح، ومال

 اعت الباحثة ، و قد رتهصیاغتم بعد تحدید نوع مفردات االختبار  :  صیاغة مفردات االختبار-3
  -:عند صیاغتها ما یلي

  . فقرات االختبار في مستوى طالب الصف العاشر األساسي-أ
 .ة مقدمة السؤال تفید المتعلم في الوصول لإلجابة الصحیح-ب
  . الفقرات تخدم مستویات المعرفة التذكر والفهم-ث
ً سلیمة لغویا و صحیحة علمیا-ج ً.  
  . اإلجابات موزعة بطریقة عشوائیة-ح
  .واحدة منها صحیحة) د  أ، ب، ج،( إجابة السؤال تحتوي أربعة بدائل -خ

غة صـــیاغتها، قامـــت الباحـــث بـــصیا بعـــد تحدیـــد عـــدد الفقـــرات و :وضـــع تعلیمـــات االختبـــار -4
قــد  تعلیمـات االختبــار التــي تهــدف إلــى شـرح فكــرة اإلجابــة عــن االختبــار فـي أبــسط صــورة ممكنــة، و

  :راعت الباحثة عند وضع تعلیمات االختبار ما یلي
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  . الشعبة االسم، والمدرسة، والصف، و: بیانات خاصة بالطالب، وهي   - أ
   .عدد الفقرات:  تعلیمات خاصة بوصف االختبار، وهي  - ب
 .مفتاح اإلجابةة باإلجابة عن جمیع األسئلة، ووضع البدیل الصحیح في تعلیمات خاص  - ت

   الصورة األولیة لالختبار -5
فقــرة، و ) 47(، حیــث اشــتمل علــى د اختبــار مفــاهیم الــصحة اإلنجابیــةًبنــاء علــى مــا ســبق تــم إعــدا

موعــة یوجـد لكـل فقــرة أربعـة بــدائل، واحـدة مــنهم تعتبـر اإلجابــة الـصحیحة، ثــم تـم عرضــها علـى مج
  :من المحكمین و ذلك الستطالع آرائهم حول األمور التالیة 

 .مدى مالئمة بنود االختبار و البدائل لموضوع البحث   - أ

ًسالمة صیاغة األسئلة علمیا ولغویا   - ب ً . 

 .كفایة عدد األسئلة و مالئمتها للطلبة   - ت

  . حذف أو إضافة أي مالحظة على فقرات االختبار -ث

جموعـة مـن التعـدیالت علـى بعـض الفقـرات، و قامـت الباحثـة و لقد أوصى المحكمین بم  
انظــر ( فقــرة ) 34(بــإجراء التعــدیالت المناســبة، و أصــبح االختبــار بعــد التحكــیم یتكــون مــن 

أرقـام یوضـح أبعـاد االختبـار و الـوزن النـسبي لكـل بعـد و ) 4،2(، و الجدول رقم )3(ملحق 
تطبیــق االختبــار بــصورته األولیــة علــى عینــة ُاألســئلة المتعلقــة بكــل بعــد، ثــم قامــت الباحثــة ب

  .طالبة من الصف العاشر األساسي بغزة ) 40(استطالعیة مكونة من 
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  )4:2( جدول
ُأبعاد اختبار الجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة و النسبة المئویة لكل بعد، و عدد 

  ) ةاألولیالصورة (األسئلة و أرقام الفقرات في كل بعد 
  أرقام األسئلة  عدد األسئلة    النسبة المئویة  المفھوم  م

  3 - 1  3  %8.8  البلوغ  1

  6 - 4  3  %8.8  التغذیة  2

  9 - 7  3  %8.8  المراھقة  2

  12 -10  3  %8.8  الزواج  4

  16 -13  4  %12  الحمل  5

  19 -17  3  %8.8  اإلجھاض  6

  22 -20  3  %8.8  الوالدة  7

  25 -23  3  %8.8  الرضاعة  8

  28 -26  3  %8.8  العقم  9

  31-29  3  %8.8  تنظیم األسرة  10

  34 -32  3  %8.8  ًاألمراض المنقولة جنسیا  11

  34 - 1  34  %100  المجموع 

 صدق االختبار
الـــضامن، " (إلـــى أي درجـــة یقـــیس االختبـــار مـــا وضـــع لقیاســـه " یعـــرف الـــصدق بأنـــه     

هــــا مــــن حیــــث االســــتدالالت الخاصــــة التــــي نخــــرج ب" ، و یعــــرف الــــصدق بأنــــه )113: 2009
لــــذلك فــــإن الــــصدق یبــــین مــــدى صــــالحیة اســــتخدام درجــــات " مناســــبتها، و معناهــــا و فائــــدتها 

   ) .465 :2010أبو عالم، ( المقیاس في القیام بتفسیرات معینة

   :وقد تأكدت الباحثة من صدق االختبار بالطرق التالیة

  :صدق المحكمین   - أ
ن من أعـضاء هیئـة التـدریس فـي الجامعـات تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمی         

بعـــض ، و مـــشرفین تربـــویین فـــي وزارة التربیـــة والتعلـــیم، و )اإلســـالمیة، األزهـــر، وغـــزة (الفلـــسطینیة 
 ُ، حیث طلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول جودة الفقرات، و)1(، أنظر ملحق مدرسي العلوم
  .وضوح تعلیمات االختبار ة وسالمة اللغ  مالءمتها لالختبار، و شمولیتها، و
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  :صدق االتساق الداخلي  - ب
یقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بین درجات كل مجال والدرجة الكلیة لالختبار،   

النبهـان،  ( كذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بالدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیه و
  .ة على حدةسیتم عرض كل واحد و ،)243: 2004

لقـد قامـت : معامل االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة الختبار مفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة - 1
الباحثة بحساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مـع الدرجـة الكلیـة لالختبـار وهـي كمـا 

  ) .4،3(یوضحها الجدول رقم 
  )4:3(جدول

  ختبار مفاھیم الصحة اإلنجابیةلیة الالدرجة الك معامل االرتباط بین كل فقرة و
  م

 السؤال

معامل 

 االرتباط
  مستوى الداللة

  م

 السؤال

معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.05غیر دالة عند  0.18 18 0.05دالة عند  0.34 1
 0.01دالة عند  0.47 19 0.01دالة عند  0.48 2
 0.05غیر دالة عند  0.18 20 0.01دالة عند  0.56 3
 0.01دالة عند  0.51 21 0.01دالة عند  0.66 4
 0.05دالة عند  0.36 22 0.01دالة عند  0.57 5
 0.01دالة عند  0.77 23 0.05دالة عند  0.31 6
 0.01دالة عند  0.47 24 0.01دالة عند  0.51 7
 0.05دالة عند  0.32 25 0.01دالة عند  0.40 8
 0.05دالة عند  0.32 26 0.05دالة عند  0.37 9
 0.01دالة عند  0.42 27 0.01دالة عند  0.57 10
 0.01دالة عند  0.54 28 0.01دالة عند  0.46 11
 0.01دالة عند  0.43 29 0.05دالة عند  0.31 12
 0.01دالة عند  0.58 30 0.01دالة عند  0.52 13
 0.05غیر دالة عند  0.19 31 0.01دالة عند  0.56 14
 0.05دالة عند 0.32 32 0.05دالة عند  0.33 15
 0.05دالة عند  0.31 33  0.05عند غیر دالة  0.16 16
 0.01دالة عند  0.52 34 0.05دالة عند  0.39 17

  0.3044 تساوي 0.05قیمة ر الجدولیة عند درجة حریة عند مستوى داللة 
  0.3932اوي  تس0.01قیمة ر الجدولیة عند درجة حریة عند مستوى داللة 
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ً أن معظم الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلیة لالختبار ارتباطا داال )4:3 (یتضح من الجدول   ً
وهــذا یــدل  ) 31، 20، 16،18( عــدا الفقــرات ) 0.05، 0.01(  عنــد مــستوي داللــة ًاداللــة إحــصائی

دالــة ، و لقــد تــم حــذف الفقــرات التــي اتــضح غیــر  االختبــار یمتــاز باالتــساق الــداخليعلــى أن
   .إحصائیا

 : معامل االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة لمجالها الختبار مفاهیم الصحة اإلنجابیة -2
بحـساب معامـل االرتبـاط بـین كـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار مـع الدرجـة لقد قامت الباحثـة     

  ) .4:4(الكلیة لمجالها وهي كما یوضحها الجدول رقم 

  )4:4(رقم جدول 
  الدرجة الكلیة لمجالها في اختبار مفاهیم الصحة اإلنجابیة  بین كل فقرة ومعامل االرتباط

  
 مستوى الفهم مستوى التذكر

معامل   م مستوى الداللة معامل االرتباط  م

 االرتباط
 مستوى الداللة

  0.05غیر دالة عند  0.20 18 0.05دالة عند  0.38 1
 0.01دالة عند  0.52 19 0.05عند دالة  0.39 2
 0.05غیر دالة عند  0.11 20 0.01دالة عند  0.50 3
  0.01دالة عند   0.50 21  0.01دالة عند  0.70 4
  0.01دالة عند   0.42 22  0.01دالة عند  0.61 5
  0.01دالة عند   0.78 23  0.05دالة عند  0.37 6
  0.01دالة عند   0.44 24  0.01دالة عند  0.60 7
 0.05دالة عند  0.36 25 0.05دالة عند  0.39 8
 0.05دالة عند  0.36 26  0.05دالة عند  0.34 9
 0.01دالة عند  0.49 27  0.01دالة عند  0.62 10
 0.01دالة عند  0.56 28 0.01دالة عند  0.45 11
 0.01دالة عند  0.52 29 0.05دالة عند  0.37 12
 0.01ة عند دال 0.60 30 0.01دالة عند  0.48 13
  0.05غیر دالة عند  0.08 31  0.01دالة عند  52. 14
  0.05دالة عند  0.30 32  0.01دالة عند  0.43 15
 0.05دالة عند  0.35 33غیر دالة عند  0.21 16
 0.01دالة عند  0.55 34 0.01دالة عند  0.47 17

  0.3044 تساوي 0.05قیمة ر الجدولیة عند درجة حریة عند مستوى داللة 
  0.3932 تساوي 0.01قیمة ر الجدولیة عند درجة حریة عند مستوى داللة 
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ًأن معظم الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلیة لمجالهـا ارتباطـا داال ) 4:4 (یتضح من الجدول   ً
هــذا یــدل  و) 31، 20، 16،18(عــدا الفقــرات ) 0.05، 0.01(داللــة إحــصائیة عنــد مــستوي داللــة 

  .از باالتساق الداخليعلى أن االختبار یمت

لقـد : مجال مع الدرجة الكلیة الختبار مفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة  كلدرجةمعامل االرتباط بین  - 3
 معامل االرتباط بین كل مجال مـن مجـاالت االختبـار مـع الدرجـة الكلیـة قامت الباحثة بحساب

  ).5،4(وهي كما یوضحها الجدول رقم 

  
  )4:5(جدول 

  مجال مع الدرجة الكلیة الختبار مفاهیم الصحة اإلنجابیة  كلجة درمعامالت االرتباط بین
 مستوى الداللة معامل االرتباط  المجال

 0.01دالة عند  0.94 تذكر
 0.01دالة عند  0.92 فهم

 أن جمیـــع معـــامالت االرتبـــاط بـــین  كـــل مجـــال والدرجـــة الكلیـــة )4:5 ( ویتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم
  .)0.01(وى داللة ًلالختبار دالة إحصائیا عند مست

 :حساب ثبات االختبار •
ًیعرف الثبات بأنه دقة المقیاس أو اتساقه، حیث یعتبـر المقیـاس ثابتـا إذا حـصل نفـس الفـرد 
علـــى نفـــس الدرجـــة أو درجـــة قریبـــة منهـــا فـــي نفـــس االختبـــار أو مجموعـــات مـــن أســـئلة متكافئـــة أو 

  ) 481 :2010بوعالم، أ( متماثلة  عند تطبیقه أكثر من مرة 

 إعــداد االختبــار قامــت الباحثــة بتطبیــق  أن تــمبعــدف بطــریقتین،  االختبــارأكــد مــن ثبــاتالتلقــد تــم   و 
طالبـــة مـــن طالبـــات الـــصف العاشـــر األساســـي فـــي  (40) االختبـــار علـــى عینـــة اســـتطالعیة قوامهـــا

   :اختیروا من خارج عینة الدراسة و محافظة غزة

 :طریقة التجزئة النصفیة -1
ــــة ــــة تــــم اســــتخدام طریق ــــى عین ــــار بعــــد تجریبــــه عل ــــصفیة لحــــساب ثبــــات االختب  التجزئــــة الن

قـــد تـــم حـــساب  مـــن طالبـــات الــصف العاشـــر، و) 40(اســتطالعیة مـــن مجتمـــع الدراســـة بلــغ عـــددها 
  .هذه القیم تدل على أن االختبار یتمیز بثبات مرتفع و) 0.80(بلغ  معامل الثبات و
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  )4:6(الجدول
  ختبار مفاهیم الصحة اإلنجابیةمعامل التجزئة النصفیة لمجاالت ا

 التجزئة النصفیةمعامل  المجال

 0.74 تذكر

 0.71 فهم
  0.80  الدرجة الكلیة

  .و یتضح من الجدول السابق أن معامالت التجزئة النصفیة مناسبة في مثل هذه الدراسات

  Richardson and Kuder : 21 ریتشارد سون -طریقة كودر: الثبات بطریقة – 2
ذلــك إلیجــاد معامــل ثبــات االختبــار، حیــث   ، و21خدمت الباحثــة طریقــة كــودر ریتــشارد قــد اســت    

:                    ً للدرجــة الكلیــة لالختبــار ككــل طبقــا للمعادلــة التالیــة 21حــصل علــى قیمــة معامــل كــودر ریتــشارد ســون

  ) 203 : 2009المنیزل،   (                   ] )2ك ع/ م -ك( )  -1 ([) 1-ك/ك(  =21ر  

وهـي ) 0.84( لالختبـار ككـل كانـت )21(سبق أن معامل كـودر ریتـشارد شـون ما یتضح م  
  . قیمة تطمئن الباحثة إلى تطبیق االختبار على عینة الدراسة

بــذلك تأكــدت الباحثــة مــن صــدق وثبــات اختبــار المفــاهیم، وأصــبح االختبــار فــي صــورته  و  
ـــا مـــن  ـــفقـــرة) 30(ًالنهائیـــة مكون ـــة فـــي حـــساب صـــدق )31، 20، 16،18( رات ، ألن الفق  غیـــر دال

  . االتساق الداخلي، لذلك تم حذفها من االختبار

  :تحدید زمن االختبار -
تم حساب زمن تأدیـة الطالبـات لالختبـار عـن طریـق المتوسـط الحـسابي لـزمن اسـتجابة أول ثـالث   

 بینما زمن استجابة آخر ثالث  دقیقة40)(ن من االستجابة على فقرات االختبار حیث بلغ یطالبات انته
هـو  دقیقـة، و) 45( دقیقة، لذا فقـد كـان متوسـط الـزمنین یـساوي 50)(طالبات على فقرات االختبار بلغ 

  .اإلنجابیةالزمن المناسب لالستجابة على أسئلة اختبار مفاهیم الصحة 

  : الصورة النهائیة لالختبار-
اهیم الـــصحیة أصـــبح االختبـــار فـــي صـــورته  مـــن صـــدق وثبـــات اختبـــار المفـــةبعـــد تأكـــد الباحثـــ و  

لكــل ســؤال منهــا درجــة لتــصبح الدرجــة  و، )4:7( كمــا یتــضح فــي جــدولفقــرة ) 30(النهائیــة یتكــون مــن 
  ). 4(ملحق رقم ، انظر درجة) 30(النهائیة لالختبار هي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

87  

  )4:7(جدول 
ُكل بعد، و عدد أبعاد اختبار الجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة و النسبة المئویة ل

  ) النهائیةالصورة (األسئلة و أرقام الفقرات في كل بعد 
النسبة   المفھوم  م

8

  أرقام األسئلة  عدد األسئلة  

  3 ،1،2  3  %10  البلوغ  1

  4،5،6  3  %10  التغذیة  2

  9 ،7،8  3   %10  المراھقة  3

  12 ،10،11  3  %10  الزواج  4

  15،14،13  3  %10  الحمل  5

  17،16  2  %6.7  اإلجھاض  6

  18،19  2  %6.7  الوالدة  7

  22،21،20  3  %10  الرضاعة  8

  25،24،23  3  %10  العقم  9

  27،26  2  %6.6  تنظیم األسرة  10

  30،29،28  3  %10  ًاألمراض المنقولة جنسیا  11

  30  34  %100  المجموع 

  

  نحو الصحة اإلنجابیة مقیاس االتجاه : ًثالثا   
  : للخطوات التالیة ًتم إعداد مقیاس االتجاه وفقا 

، و أبـــــو )2003(، و الجنـــــدي )2010(البغـــــدادي  كدراســـــة االطـــــالع علـــــى الدراســـــات الـــــسابقة -1
  .المتعلقة بموضوع الصحة اإلنجابیة  )2005(، الشاعر )2010(الحمائل و آخرون 

االطــالع علــى المراجــع ذات العالقــة بالموضــوع، و االطــالع علــى كتــب المنــاهج المدرســیة فــي  -2
 . علیم األساسيمراحل الت

 .ًتحدید األبعاد الرئیسیة التي سیبنى مقیاس االتجاه بناء علیها  -3
 .كتابة عبارات المقیاس  -4
عـــرض عبـــارات مقیـــاس االتجـــاه علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین التربـــویین، و كـــانوا عبـــارة عـــن  -5

ألزهـر، اإلسـالمیة، األقـصى، و ا( مجموعة من أعضاء الهیئة التدریسیة فـي الجامعـات الفلـسطینیة 
، و مجموعة مـن مـوجهي العلـوم، و مدرسـي العلـوم فـي وزارة التربیـة و التعلـیم،   )و القدس المفتوحة 

 :، و ذلك الستطالع آرائهم في األمور التالیة)1(انظر ملحق 
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 .مة الفقرات لموضوع البحث ء مدى مال-أ

ً مدى سالمة الفقرات علمیا ولغویا -ب ً.  
 .متها  لطلبة الصف العاشر  مدى كفایة الفقرات و مالئ-ج

 . إضافة أي مالحظة على فقرات مقیاس االتجاه  -د

التـي یظهـر األولیـة بعد االطالع على آراء السادة المحكمین، تم وضع مقیاس االتجاه بالـصورة  -6
 محـــاور، و ةفقـــرة موزعـــة فـــي ثالثـــ) 20(، حیـــث تكـــون مقیـــاس االتجـــاه مـــن )6(علیهـــا فـــي ملحـــق 

أوافـــق بـــشدة، أوافـــق، غیـــر متأكـــد، غیـــر ( مقیـــاس لیكـــرت الخماســـي و هـــي ًصـــممت الفقـــرات وفقـــا ل
ـــــشدة  ـــــر موافـــــق ب ـــــة بالترتیـــــب)موافـــــق، غی ـــــدرجات التالی ـــــت ال للفقـــــرات  )2،1، 3، 4، 5(، و أعطی

یبـــــین )  4:8( للـــــدرجات الـــــسلبیة و الجـــــدول  )5، 4، 3، 2، 1(و أعطیـــــت الـــــدرجات ، االیجابیـــــة
  .النسب المئویة لمحاور مقیاس االتجاه

 )4:8(جدول 
  نحو الصحة اإلنجابیة  االتجاه مقیاس محاور

النسبة   محاور مقیاس االتجاه  م

  المئویة

عدد 

  الفقرات

أرقام 

  الفقرات

  7-1  7  %35  المعرفة حول الصحة اإلنجابیة  1

  16-8  9  %45  مفاھیم الصحة اإلنجابیةممارسة  درجة   2

  20-17  4  %20   في تنمیة الصحة اإلنجابیة دور األھل  3

  صدق مقیاس االتجاه 

  :صدق المحكمین  -
تم حساب صدق مقیاس االتجاه بواسطة صـدق المحكمـین للتأكـد مـن مـدي مالئمـة مفـردات  

 الوجدانیـــة معرفـــة مـــستوى الـــوعي بالجوانـــب مقیـــاس االتجـــاه للغـــرض الـــذي وضـــعت مـــن أجلـــه وهـــو 
ذلـك  ، و)%75( الحـد االفتراضـي لمفاهیم الصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسـیة العلیـا عنـد
اإلسـالمیة، األزهـر، و األقـصى، ( بعرض مقیاس االتجاه علـى بعـض أسـاتذة الجامعـات الفلـسطینیة 

  لألخـذ بعض مدرسي العلـوم التعلیم، و ، و المشرفین التربویین في وزارة التربیة و)القدس المفتوحة 
 .برأیهم في مدى مناسبة  مفرداتها 

  :داخليصدق االتساق ال -
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معامـل االرتبـاط بـین كـل فقـرة مـن فقـرات  تم حساب صدق االتساق الداخلي لمقیاس االتجاه بإیجـاد
 معامــل االرتبــاط بــین كــل مجــال مــن مجــاالت مقیــاس  لمجالهــا، والدرجــة الكلیــة مقیــاس االتجــاه و

  :الدرجة الكلیة لمقیاس االتجاه كما یلي االتجاه و
حـساب تـم لقـد : هـاالدرجة الكلیة لمجال قرات مقیاس االتجاه ومعامل االرتباط بین كل فقرة من ف -1

 كمـــا معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مقیـــاس االتجـــاه مـــع الدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس االتجـــاه
  ).4:10( رقم وكذلك مع الدرجة الكلیة لمجالها وهي كما یوضحها )4:9( الجدول رقم یوضحها

  )4:9 ( رقمجدول
  االتجاه مقیاسن كل فقرة والدرجة الكلیة لمعامل االرتباط بی

 معامل  العبارة  م

 االرتباط
 مستوى الداللة

.أعتقد أن برامج التوعیة الغذائیة تعزز الصحة اإلنجابیة  1 دالة عند غیر  0.08 
.أرفض إثارة مناقشات حول قضایا الصحة اإلنجابیة  2  0.01دالة عند  0.69 
. اإلنجابیة ألنها تساعد على تنشئة جیل واع أؤید دراسة مفاهیم الصحة 3  0.05دالة عند  0.31 
.أفضل أن یلم الزوج بأمور الصحة اإلنجابیة  4  0.01دالة عند  0.43 
.أرى أن هناك مبالغة في الحدیث عن أهمیة الفحوصات قبل الزواج  5  0.01دالة عند  0.41 
.كر أرى ضرورة توفیر معلومات حول مخاطر الزواج المب 6  0.01دالة عند  0.44 
.أعتقد أن المعرفة بوسائل تنظیم األسرة متطلب أساسي للصحة اإلنجابیة  7  0.05دالة عندغیر  0.22 
.أمانع دراسة التاریخ العائلي الطبي الطرفین قبل الزواج  8   0.01دالة عند  0.53 
.ًأرى أن تجهض المرأة طفلها إذا كان خطرا علیها  9  0.01ة عند دال 0.41 
.أرى ضرورة اقتران عالج العقم بالعالج النفسي 10  0.01دالة عند  0.49 
.أفضل الوالدة القیصریة كونها أقل إیالما من الطبیعیة   11   0.01دالة عند  0.57 
.أحبذ الرضاعة الصناعیة كونها تحافظ على المظهر الخارجي للمرأة 12   0.01دالة عند  0.81 
.یعود للمرأة وحدها تنظیم األسرة أعتقد أن قرار 13   0.01دالة عند  0.69 
.أعتقد انه یمكن االعتماد على الرضاعة الطبیعیة في تنظیم النسل  14   0.01دالة عند  0.53 
.أعتقد أن تنظیم األسرة یساعد في القضاء على اإلجهاض  15   0.01دالة عند  0.50 
.یة سعیدة أعتقد أن تباعد فترات الحمل یعني حیاة أسر 16   0.01دالة عند  0.55 
  0.01دالة عند  0.44  .أرى أن یترك اآلباء أبناءهم وشأنهم في الحصول على معلومات عن الصحة  17
.أفضل توعیة اآلباء ألبنائهم بالتغیرات الجسمیة التي تحدث في فترة المراهقة  18   0.05دالة عند  0.37 
.ي التغیرات النفسیة  التي تحدث لهأمانع مناقشة  المراهق ف 19   0.01دالة عند  0.58 
.أفضل توعیة األبناء بدور النظافة الشخصیة في الصحة اإلنجابیة 20   0.05دالة عند  0.31 

  0.3044 تساوي 0.05قیمة ر الجدولیة عند درجة حریة عند مستوى داللة 
  0.3932ي  تساو0.01قیمة ر الجدولیة عند درجة حریة عند مستوى داللة 
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  )4:10(جدول 
   في مقیاس االتجاهالدرجة الكلیة لمجالها معامل االرتباط بین كل فقرة و

  العبارة  م
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

.أعتقد أن برامج التوعیة الغذائیة تعزز الصحة اإلنجابیة   1 0.05دالة عند غیر   200.   

.یة أرفض إثارة مناقشات حول قضایا الصحة اإلنجاب  2 0.01دالة عند  0.64   

.  أؤید دراسة مفاهیم الصحة اإلنجابیة ألنها تساعد على تنشئة جیل واع   3 0.05دالة عند   0.35   

.أفضل أن یلم الزوج بأمور الصحة اإلنجابیة  4 0.01دالة عند  0.68   

.أرى أن هناك مبالغة في الحدیث عن أهمیة الفحوصات قبل الزواج  5 0.01دالة عند  0.52   

.أرى ضرورة توفیر معلومات حول مخاطر الزواج المبكر  6 0.01دالة عند  0.67   

.أعتقد أن المعرفة بوسائل تنظیم األسرة متطلب أساسي للصحة اإلنجابیة 7 0.05دالة عند غیر  0.16   

.أمانع دراسة التاریخ العائلي الطبي الطرفین قبل الزواج  8 0.01دالة عند  0.61   

.ًجهض المرأة طفلها إذا كان خطرا علیها أرى أن ت 9 0.01دالة عند  0.41   

.أرى ضرورة اقتران عالج العقم بالعالج النفسي 10 0.01دالة عند  0.54   

.أفضل الوالدة القیصریة كونها أقل إیالما من الطبیعیة   11 0.01دالة عند  0.66   

.جي للمرأةأحبذ الرضاعة الصناعیة كونها تحافظ على المظهر الخار 12 0.01دالة عند  0.84   

.یعود للمرأة وحدهاأعتقد أن قرار تنظیم األسرة  13 0.01دالة عند  0.75   

.أعتقد انه یمكن االعتماد على الرضاعة الطبیعیة في تنظیم النسل  14 0.01دالة عند  0.48   

.أعتقد أن تنظیم األسرة یساعد في القضاء على اإلجهاض  15 0.01دالة عند  0.52   

.أعتقد أن تباعد فترات الحمل یعني حیاة أسریة سعیدة  16 0.01دالة عند  0.65   

0.01دالة عند  0.75 .أرى أن یترك اآلباء أبناءهم وشأنهم في الحصول على معلومات عن الصحة اإلنجابیة 17  

.أفضل توعیة اآلباء ألبنائهم بالتغیرات الجسمیة التي تحدث في فترة المراهقة  18 0.01دالة عند  0.53   

. أمانع مناقشة  المراهق في التغیرات النفسیة  التي تحدث له 19 0.01دالة عند  0.60   

.أفضل توعیة األبناء بدور النظافة الشخصیة في الصحة اإلنجابیة 20 0.05دالة عند  0.33   

  0.3044 تساوي 0.05قیمة ر الجدولیة عند درجة حریة عند مستوى داللة 
  0.3932 تساوي 0.01 الجدولیة عند درجة حریة عند مستوى داللة قیمة ر

ـــاس  )4:10(جـــدول  و الجـــدول رقـــم )4:9(یتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم  ـــع فقـــرات مقی أن جمی
(  عـدا الفقـرتین  داللة إحصائیة مع الدرجة الكلیة والدرجة الكلیة لمجاالتهااًاالتجاه مرتبطة ارتباطا ذ

 یتكـــون مـــن  فـــي صـــورته النهائیـــة، و أصـــبح مقیـــاس االتجــاهةهــذا یـــدلل علـــى صـــدق األدا ، و)1،7
  . )7(فقرة أنظر ملحق ) 18(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

91  

لقـد قامـت الباحثـة :  كل مجال مع الدرجة الكلیة لمقیاس االتجـاه درجةمعامل االرتباط بین -2
هـي كمـا  بحساب معامـل االرتبـاط بـین كـل مجـال مـن مجـاالت مقیـاس االتجـاه مـع الدرجـة الكلیـة و

  ) .4:11 (رقمیوضحها الجدول 

  ) 4:11 (رقمجدول 
  الدرجة الكلیة للمقیاس معامل االرتباط بین كل مجال من مجاالت مقیاس االتجاه و  

 المجاالت م
عــــــــــــــــــدد 

 الفقرات

معامـــــــــــــــــــل 

  االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01 0.73 7 المعرفة حول الصحة اإلنجابیة  1
 0.01 0.93 9 مفاهیم الصحة اإلنجابیةممارسة  درجة  2
 0.01 0.72 4 في تنمیة الصحة اإلنجابیةدور األهل  3

ًأن جمیــع مجــاالت مقیــاس االتجــاه مرتبطــة ارتباطــا ذو داللــة  )4:11(یتــضح مــن الجــدول   
  .إحصائیة مع الدرجة الكلیة لمقیاس االتجاه

   ثبات مقیاس االتجاه   حساب
  :لقد تم التأكد منه من خالل و
 : طریقة التجزئة النصفیة-أ

تخدام طریقــة التجزئــة النــصفیة لحــساب ثبــات مقیــاس االتجــاه بعــد تجریبهــا علــى عینــة تــم اســ  
معامـل الثبـات بلـغ  من طالبات الـصف العاشـر، و) 40(استطالعیة من مجتمع الدراسة بلغ عددها 

  . بثبات مرتفعتدل هذه القیم أن مقیاس االتجاه تتمیز  و،)4:12( كما یوضحها جدول )0.75(
  )4:12(الجدول 

  یمة معامل التجزئة النصفیة  للدرجة الكلیة للمقیاس وأبعادهق
 معامل التجزئة النصفیة  المجاالت

 0.71 المعرفة حول الصحة اإلنجابیة 
 0.83 مفاهیم الصحة اإلنجابیةممارسة درجة 

 0.70 في تنمیة الصحة اإلنجابیة دور األهل 
 0.75  الدرجة الكلیة

مناسبة ثبات درجة تمیز بی القیم تدل على أن مقیاس االتجاه هذهأن  )4:12(یتضح من الجدول 
  .تطمئن الباحثة الستخدام المقیاس 
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  :طریقة كرونباخ -ب
تـــم التأكـــد مـــن ثبـــات مقیـــاس االتجـــاه بطریقـــة ألفـــا كرونبـــاخ وذلـــك ألنهـــا تعطـــي الحـــد األدنـــى        

تبــین أن معامــل ألفــا كرونبــاخ لقــد  و لمعامــل ثبــات المقیــاس بجانــب أنهــا ال تتطلــب إعــادة تطبیقــه ،
  . في مثل هذه الدراساتناسبهو معامل م و) 4:13(كما یوضحها جدول) 0.81(یساوي 

  )4:13(الجدول 
  قیمة معامل ألفا للدرجة الكلیة للمقیاس وأبعاده

 معامل ألفا كرونباخ المجاالت

 0.75 المعرفة حول الصحة اإلنجابیة

 0.79 یةمفاهیم الصحة اإلنجابممارسة  درجة 

 0.72  في تنمیة الصحة اإلنجابیةدور األهل
 0.81  الدرجة الكلیة

مناسبة تطمئن ثبات درجة تمیز بیهذه القیم تدل على أن مقیاس االتجاه یتضح من الجدول أن 
  .الباحثة الستخدام المقیاس

  : خطوات الدراسة 

صحة خاصــــة الــــصحة الدراســـات الخاصــــة بالـــ االطـــالع علــــى األدبیـــات التربویــــة و البحــــوث و -1
 .اإلنجابیة 

  .بناء اإلطار النظري للدراسة   -2
إعــداد قائمــة بمفــاهیم الــصحة إلنجابیــة الواجــب توافرهــا لــدى طلبــة المرحلــة األساســیة العلیــا، ثــم  -3

 رأیهــم بمــدى مالئمــة مفــاهیم الــصحة ععرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــین المختــصین الســتطال
 و بعــد االطــالع علــى آرائهــم تــم تعــدیل القائمــة لتخــرج بــصورتها اإلنجابیــة للمرحلــة األساســیة العلیــا،

 .النهائیة  
 .إعداد اختبار مفاهیم الصحة اإلنجابیة  -4
 .إعداد مقیاس االتجاه نحو الصحة اإلنجابیة  -5
 .المقیاس على مجموعة من المحكمین المختصین  عرض االختبار و -6
 و التحقـق مـن صـدق ت المناسـبة علیهمـابعد تحكیم االختبار ومقیاس االتجاه تم إجراء التعـدیال -7

 . و إعداد الصورة النهائیة لهما ارتباطها
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( أخذ كتاب تسهیل مهمة للباحث من قسم الدراسات العلیا في الجامعة اإلسالمیة، أنظر ملحق  -8
9. ( 

التعلیم من أجل تطبیق الدراسة في المدارس، و بعد أخـذ  التقدم بطلب رسمي في وزارة التربیة و -9
، تــم التوجــه إلــى مدیریــة غــرب غــزة و مدیریــة شــرق غــزة حیــث حــددت كــل )10(فقــة أن ملحــق الموا

 ).12(، و ملحق)11(مدیریة المدارس المسوح بتطبیق الدراسة فیها انظر ملحق 
 .على عینة الدراسة في المدارس المحددة) مقیاس االتجاه  اختبار المفاهیم و( تطبیق أدوات  - 10
  . SPSSاسطة برنامج تحلیلها بو جمع البیانات و - 11
 .تفسیر النتائج إلیها  - 12
  . المقترحات  تقدیم التوصیات و - 13

  :المعالجات اإلحصائیة
في معالجة بیانات الدراسة ) SPSS(لتحقیق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 

  -: التالیة
  .الترتیب الوزن النسبي و االنحراف المعیاري و المتوسط الحسابي و -
  .لعینة واحدة T اختبار  -
  . لعینتین مستقلتین T اختبار -
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة و تفسیرها

  

v  إجابة السؤال األول و تفسیرها  

v إجابة السؤال الثاني و تفسیرها  

v إجابة السؤال الثالث و تفسیرها  

v إجابة السؤال الرابع و تفسیرها  

v إجابة السؤال الخامس و تفسیرها 

v المقترحات  لتوصیات وا 
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسیرها

تتنــاول الباحثــة فــي هــذا الفــصل عــرض و تفــسیر النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا، مــن خــالل 
ـــاهیم، و تطبیـــق أدوات الدراســـة، و ـــة، و اختبـــار مف  هـــي عبـــارة عـــن قائمـــة مفـــاهیم الـــصحة اإلنجابی

  :ح لذلك فیما یلي توضی تجاه، واالمقیاس 

   : السؤال األول وتفسیرهانتائج : ًأوال 

  : ینص السؤال األول على ما یلي

  ما مفاهیم الصحة اإلنجابیة الواجب توافرها لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا في غزة ؟ 

لقــد تــم تحدیــد مفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة التــي البــد أن یمتلكهــا طلبــة المرحلــة األساســیة العلیــا وفــق  و
ًخطوات السابق ذكرها، و تم حصرها في أحد عشر مفهوما رئیسیا كما یبین الجدول ال ً)5:1. (  
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  )5:1(جدول رقم 
  قائمة مفاهیم الصحة اإلنجابیة الواجب توافرها لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا في غزة

  المفاهیم الفرعیة     الداللة اللفظیة المفهوم م
  تعریف البلوغ

  لي لألنثى والذكرتركیب الجهاز التناس

  الدورة الشهریة

 أو 12(ًلــذكر أو األنثــى لعمــر معــین تقریبــا هــو وصــول ا البلوغ 1

ًسنة، بحیث یصبح الفرد فیهـا قـادرا علـى اإلنجـاب، ) 14

و تحــدث للفـــرد تغیـــرات جــسمیة و عقلیـــة و اجتماعیـــة و 

الجنـسیة مـن الغـدة جنسیة كثیرة نتیجـة إلفـراز الهرمونـات 

  . اإلناث النخامیة عند الذكور و
  االحتالم

  تعریف الزواج

  الزواج المبكر

  زواج األقارب

یكـون   عقد شرعي بین طرفین لتكوین أسرة تجمعهمـا، و الزواج 2

 .أخالقي قوي  شرعي و بینهما رابط دیني و

  الفحوصات الطبیة قبل الزواج

  تعریف التغذیة

  مجموعات  الغذاء

  تغذیة األم الحامل

  تغذیة األم المرضع

  تغذیة الطفل

 الكـــائن الحـــيبواســـطتها یحـــصل مجمـــوع العملیـــات التـــي  التغذیة 3

حفـظ حیاتـه،   و، لنمـوهالعناصر الغذائیـة الـضروریةعلى 

 فــي هولیــد الطاقــة الالزمــة الســتمرار تجدیــد أنــسجته، و و

 .حیاته

  تغذیة المراهق

  تعریف  المراهقة

التغیرات الجسمیة التي تحدث في فترة المراهقة لألنثى 

  والذكر

مـــن الطفولـــة  ینتقـــل خاللهـــا الفـــرد  انتقـــال تـــدریجيمرحلــة ةالمراهق 4

 و ة التغیـرات الجـسدییصاحبها العدید من النضج، وإلى 

  التغیرات النفسیة التي تحدث في فترة المراهقة . النفسیة

  اإلخصاب

  تعریف الحمل

  مؤشرات الحمل

  التغیرات التي تصاحب الحمل

  مراحل الحمل

  التي تبدأ باإلخصاب، و ینمـو خاللهـا الجنـین هي الفترة الحمل 5

 تـــدریجیا، و تـــستمر حتـــى خـــروج الجنـــین مـــن الـــرحم، و

 .ً أسبوعا 40یستمر الحمل الطبیعي 

  التوائم
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  تعرف  اإلجهاض

  أسباب اإلجهاض

  أنواع اإلجهاض

ًون للجنـــین القـــدرة مـــستقال هـــو انتهـــاء الحمـــل قبـــل أن تكـــ  اإلجهاض  6

، عــــن أمـــــه ، أي قبـــــل تمــــام األســـــبوع الثـــــامن والعـــــشرین

  .فساد الجنین و الحفاظ على حیاة األم  ألسباب منها 

  حكم الشرع في اإلجهاض

  تعریف الوالدة

  مراحل الوالدة

  أنواع الوالدة

هــي العملیــة التــي تــضع األم خاللــه طفلهــا، و یــصاحبها  الوالدة 7

انفـصال و خــروج المـشیمة و الغــشاء المحـیط بالطفــل، و 

قــــــد تكــــــون الــــــوالدة طبیعیــــــة أو قیــــــصریة أو بــــــالملقط أو 

 . بالشفط 
  الرعایة بعد الوالدة

  الرضاعة الطبیعیة

  الرضاعة الصناعیة

 إمـا  علـى غذائـه الطفـلهي العملیة التي یحصل خاللها   الرضاعة  8

 .تكون صناعیة یب األم، أو من حلتكون طبیعیة 

  الفطام

  تعریف العقم

  أسباب العقم عند الرجل

  أسباب العقم عند النساء

العجز عـن اإلنجـاب، لوجـود علـة عنـد أحـد الـزوجین، أو   العقم  9

 .  عند كلیهما في سن یمكن اإلنجاب فیه عادة 

  قمطرق عالج الع

تنظیم   10  مفهوم تنظیم النسل

  األسرة

هــو التخطـــیط لعملیـــة اإلنجــاب، و المباعـــدة فـــي الفتـــرات 

، بــین األحمــال، باســتخدام وســـائل تــنظم األســرة المناســـبة

ـــل حبـــوب منـــع الحمـــل، و اللولـــب ، و الحقـــن طویلـــة  مث

  وسائل تنظیم األسرة

  االیدز

  السیالن

  الزهري

  Bالكبد الوبائي 

األمراض   11

المنقولة 

  ًجنسیا

ــــة  ــــى هــــي أمــــراض معدی ــــل مــــن شــــخص مــــصاب إل تنتق

، مثـل الكبـد شخص سـلیم عـن طریـق العالقـات الجنـسیة 

  .الوبائي، و الزهري، و االیدز، و السیالن 

  ًمضاعفات األمراض المنقولة جنسیا
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فــي بعــض مفــاهیم )  2003جنــدي،ال(و دراســة ) 2010البغــدادي،(و اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة 
 :الصحة اإلنجابیة التي أشارت إلیها الدراسات و هي 

 تنظیم األسرة      -1

   اإلجهاض  -2
  الرضاعة الطبیعیة-3

   التغذیة-4
   المراهقة-5
   العقم  -6
   أمراض الجهاز التناسلي-7

  :ي في بعض المفاهیم وه) 2010أبو الحمائل و آخرون،(ًو اتفقت أیضا مع دراسة 
    تنظیم األسرة  -1
   اإلجهاض-2
   الرضاعة الطبیعیة-3
   التغذیة-4
   المراهقة-5
   العقم-6
  .    أمراض الجهاز التناسلي و األمراض المنقولة جنسیا -7

ـــزواج، و  ـــإن الدراســـة أضـــافت مفـــاهیم أخـــرى و هـــي البلـــوغ، و ال ـــاهیم الـــسابقة ف و بـــالنظر إلـــى المف
  .الحمل، و الوالدة 

  :الدراسة أسئلة من الثاني السؤال ائجنت: ًثانیا 
  : على ما یلي نيینص السؤال الثا

ما مستوى الوعي بالجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة فـي 
   ؟ غزة
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  )5:2(جدول 
یم  كل مفهوم رئیس من مفاه و الترتیبو الوزن النسبي المعیاري قیمة المتوسط و االنحراف 

  الصحة اإلنجابیة

  م 
  المفھوم 

  الرئیسي
  متوسط ال

 نحرافاال

  المعیاري
  الترتیب  وزن نسبيال

 7 58.39  900. 1.75  البلوغ  1

 9  52.38  990. 1.57  التغذیة  2

 1 70.29 0.83 2.11  المراھقة  3

 5 60.56 0.92 1.82  الزواج  4

 8 58.07  940. 1.74  الحمل  5

 4 65.53 660. 1.31  اإلجھاض  6

 11 39.13  660. 78.  الوالدة  7

 3 67.39  910. 2.02  الرضاعة   8

 2 67.91  910. 2.04  العقم  9

 10 44.72  650. 89.  تنظیم األسرة   10

 6 59.73 860. 1.79  ً جنسیاولةاألمراض المنق  11

  
 أن مفهــوم المراهقــة و العقــم و الرضــاعة لهــا أعلــى وزن نــسبي )5،2 (یتــضح مــن الجــدول  

، و تفـــسر الباحثـــة )67.39، و 67.91، و 70.29( وزن النـــسبي لهـــم علـــى التـــوالي حیـــث بلـــغ الـــ
ارتفاع الوزن النسبي لمفهوم المراهقة ألن الدراسة أجریت على الطلبة في مرحلة المراهقة، باإلضافة 

البیئــة للــصف العاشــر، و هــي  لــذلك فــان الطلبــة درســوا مفهــوم المراهقــة فــي منهــاج علــوم الــصحة و
لتي طبقت علیها أدوات الدراسـة، أمـا بالنـسبة لمفهـوم العقـم فلقـد تـم ذكرهـا فـي منهـاج علـوم المرحلة ا
البیئة للتاسع، و منهـاج علـوم الـصحة و البیئـة للعاشـر، أمـا فیمـا یخـص مفهـوم الرضـاعة  الصحة و

 منهـاج العلـوم العامـة للـصف العاشـر، فقد درسه الطلبة في منهـاج علـوم الـصحة و البیئـة للثـامن، و
 یـتم تـداولها بـین المجتمـع و ال یجـد  التيكما أن مفهوم الرضاعة من أكثر مفاهیم الصحة اإلنجابیة

  .األفراد حرج في السؤال عنها 
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ً و یتــضح أیــضا مــن الجــدول أن مفهــوم التغذیــة، و تنظــیم األســرة، و الــوالدة هــي أقــل المفــاهیم فــي 
و تعـزو الباحثـة  ) 39.13، 44.72، 52.38(الوزن النسبي حیث یبلغ وزنها النسبي على التـوالي 

ذلك بعدم كفایة المعلومات حول هذه المفاهیم في كتب المناهج الدراسیة، باإلضافة لذلك فـإن هنـاك 
ًهناك من یعارضه، أیضا فإن مفهوم الوالدة یأخذ  خالف كبیر حول تنظیم األسرة فهناك من یؤیده و

  .اد ًنوعا من الحساسیة في التحدث عنه بین األفر
  
    -:لإلجابة على السؤال السابق تم صیاغة الفرضیة التالیة و 

مستوى الوعي بالجوانب المعرفیة  لمفاهیم الصحة اإلنجابیة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة العلیـا 
  % " .75یزید عن الحد االفتراضي 

یوضــح ) 5:3(الجــدول  لعینــة واحــدة و" ت" تــم اســتخدام اختبــار و الختبــار صــحة الفرضــیة الــسابقة
  .ذلك

  )5:3( الجدول رقم 
  لعینة واحدة في الجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة" ت"اختبار نتائج 

  المفهوم   م 
عدد 

  األسئلة 

 متوسط

   المالحظ

 انحراف

  المعیاري

المتوسط 

  االفتراضي 
  الداللة    ت    

 01.دالة عند  9.936 2.25  900. 1.75 3  البلوغ  1
 01.دالة عند  12.334 2.25  990. 1.57 3  التغذیة  2
 01.دالة عند  3.041 2.25  830. 2.11 3  المراهقة  3
 01.دالة عند  8.411 2.25  920. 1.82 3  الزواج  4
 01.دالة عند  9.728 2.25  940. 1.74  3  الحمل  5
 01.دالة عند  5.167 1.5  660. 1.31 2  اإلجهاض  6
 01.لة عند دا 19.578 1.5 660. 78. 2  الوالدة  7
 01.دالة عند  4.492 2.25  910. 2.02 3  الرضاعة   8
 01.دالة عند  4.181 2.25  910. 2.04 3  العقم  9

 01.دالة عند  16.794 1.5  650. 89. 2تنظیم   10
 01.دالة عند  9.606 2.25  860. 1.79 3األمراض   11

 01.دالة عند  17.37 22.5 4.83 17.83 30  االختبار
   .1.645 تساوي 0.05 ومستوى داللة 321لعینة واحدة عند درجة حریة " ت " قیمة 
  .2.326 تساوي 0.01 ومستوى داللة 321لعینة واحدة عند درجة حریة " ت " قیمة 
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 اختبــار مفــاهیم الــصحة فــيأن متوســط تحــصیل الطلبــة ) 5:3(یتــضح مــن الجــدول الــسابق     
) 22.5(درجـة وهـي أصـغر مـن قیمـة الدرجـة االفتراضـیة والتـي تـساوي ) 17.83(اإلنجابیة یساوي 

 و عنــــد الــــتفحص المتوســــط المالحــــظ لكــــل مفهــــوم مــــن المفــــاهیم نلحــــظ أن ،)4.67(بفــــارق قیمتــــه 
" ت"كمـا یتـضح أن قیمـة المتوسط المالحظ لجمیع المفاهیم یقـل المتوسـط االفتراضـي الخـاص بهـا، 

یعنـي بـأن مـستوى الـوعي بالجوانـب المعرفیـة لمفـاهیم الـصحة هـذا  ، و) 17.37(المحسوبة تـساوي 
  .)%(75اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا یقل عن الحد االفتراضي 

  : و یفسر ذلك بعدة أسباب
ٍعدم تضمین المادة العلمیة الخاصـة بمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة بـشكل كـاف فـي كتـب المنـاهج   -1

  .الدراسة 
ض مفاهیم الصحة اإلنجابیة مما یشعر التالمیذ و المعلمـین و حتـى األهـل یـشعروا  حساسیة بع-2

  .بالحرج و الخجل في التحدث عنها 
  . اقتصار تدریس كتب علوم الصحة والبیئة للصف التاسع والعاشر على الطالب دون الطالبات-3
  . عدم وجود الوعي الكافي لدى األهل بمفاهیم الصحة اإلنجابیة -5
 اهتمام المؤسسات التعلیمیة والصحیة في التثقیف، و عقد دورات تدریبیة في مجال الـصحة  قلة-6

  .  اإلنجابیة 

لـى انخفـاض مـستوى المعرفـة بالـصحة إ و تتفق هذه الدراسة بعض الدراسات التي توصـلت     
و مـن اإلنجابیة لدى األفراد مع اختالف الفئات العمریة حسب العینة التي طبقت علیها الدراسـات 

، و )2005: ســــیمبار و آخــــرون(، و )2005: یــــامین(و، )2010،كلن    دا(هــــذه الدراســــات دراســــة
  ) .2000:المنسي و صوالحة(، )2005:العفیفي والعفیفي (

  نتائج السؤال الثالث : ًثالثا 

  :ینص السؤال الثالث على ما یلي 
  اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسیة في غزة ؟الصحة با مستوى الوعي بالجوانب الوجدانیة م
االنحـــراف   قیمـــة المتوســـط الحـــسابي وبحـــسابلإلجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال قامـــت الباحثـــة  و    

 دراسـة أي المجـاالت تحـصل علـى أعلـى درجـة مـن وجهـة نظــرو قامـت بالـوزن النـسبي  المعیـاري و
  ).5:4(الجدول  ما یوضحهو هذا عینة الدراسة 
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  )5:4(الجدول 
ب لمجاالت لمقیاس الترتی الوزن النسبي و االنحراف المعیاري و وسط الحسابي ومتقیمة ال

   نحو الصحة اإلنجابیةاالتجاه

 المجاالت م
الدرجة الكلیة 

 للمجاالت

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
النسب 

 المئویة
 الترتیب

  1 70.50 2.77 17.63 25.00  المعرفة حول الصحة اإلنجابیة 1

 3 61.80 4.32 27.81 45.00 درجة ممارسة مفاهیم الصحة اإلنجابیة 2

 2 68.66 2.26 13.73 20.00 نحو الصحة اإلنجابیة دور األهل  3

 **** 65.74 5.99 60.67  90.00 الدرجة الكلیة  

  أن مجاالت مقیاس االتجاه تتفاوت من حیث قوتها ، حیث كان)5:4(یتضح من الجدول          
 و) 60.67(متوسط درجة الموافقة على الفقرات المقترحة في المجاالت ككل من وجهة نظر العینة 

الجوانـب " ًبدراسة أي المجاالت أكثر أهمیة بــ  ، و%)65.74(للمجاالت ككل ت النسبة المئویة بلغ
   -:ما یلي كًالوجدانیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة من وجهة نظر عینة الدراسة تم ترتیبها تنازلیا 

   المعرفة حول الصحة اإلنجابیة-1
    الصحة اإلنجابیةفي تنمیة دور األهل -2
  مفاهیم الصحة اإلنجابیة  درجة ممارسة -3

  : تم صیاغة الفرضیة التالیة  السابق السؤالعلىو لإلجابة 
یزیـد الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة العلیـا بمـستوى الـوعي بالجوانـب الوجدانیـة 

  . %75عن الحد االفتراضي 

یوضــح ) 5:5(الجــدول  لعینــة واحــدة و" ت"تــم اســتخدام اختبــار الــسابقة الختبــار صــحة الفرضــیة  و
  .ذلك
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  )5:5(الجدول رقم 
  لعینة واحدة في الجوانب الوجدانیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة" ت" اختبار نتائج

 درجة الحریة المجال
المتوسط 

 المالحظ

المتوسط 

  النسبي

االنحراف 

 المعیاري
 داللة "ت"قیمة 

المتوسط 

 المتوقع

  18.75  0.01  7.286  2.77  3.52  17.63  321  المجال األول

  33.75  0.01  6.487  4.32  3.09  27.81  321  المجال الثاني

  15  0.01  10.062  2.26  3.43  13.73  321  المجال الثالث

 67.5 010. 20.448 5.99  3.37 60.67 321 مقیاس االتجاه

   .1.645 تساوي 0.05 ومستوى داللة 321لعینة واحدة عند درجة حریة " ت " قیمة 
  .2.326 تساوي 0.01 ومستوى داللة 321لعینة واحدة عند درجة حریة " ت " قیمة 

أن متوســـط تحـــصیل الطلبـــة علـــى الجوانـــب الوجدانیـــة ) 5:5(یتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق     
 هــي أصــغر مــن قیمــة الدرجــة االفتراضــیة و درجــة و) 60.67(لمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة  یــساوي 

هــي غیــر دالــة  و) 20.448(المحــسوبة تــساوي " ت"، كمــا یتــضح أن قیمــة )67.5( التــي تــساوي 
هــذا یعنــي بــأن مــستوى الــوعي بالجوانــب الوجدانیــة  لمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة لــدى  ، و)0.05(عنــد

  .)%75 ( االفتراضيطلبة المرحلة األساسیة العلیا یقل عن الحد

  : و تفسر الباحثة ذلك بما یلي 
  .سبل التوعیة بها  قلة المؤتمرات الخاصة بمناقشة مواضیع الصحة اإلنجابیة، و-1
  . قلة الندوات التثقیفیة في الصحة اإلنجابیة-2
 حــساسیة مواضـــیع الــصحة اإلنجابیـــة و ســـوء التعامــل معهـــا فـــي المجتمعــات بـــسبب العـــادات و -3

  .التقالید
  وجود بعض القضایا الجدلیة في مجال الصحة اإلنجابیة ، و بـالرغم مـن أثارهـا الـسلبیة إال أن -4

  .  هناك من یتمسك بها مثل الزواج المبكر وزواج األقارب 
  

ًبدراسة أي الفقرات أكثر تأثرا بمجالها تم تناول كل مجال علـى حـدة مـع بیـان قیمـة المتوسـط  و     
  :الوزن النسبي لكل فقرة من الفقرات بكل مجال على حدة كما یلي المعیاري واالنحراف  الحسابي و
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  : المعرفة حول الصحة اإلنجابیة -أ
  هي كما  الترتیب و الوزن النسبي و االنحراف المعیاري و قد تم حساب المتوسط الحسابي و و

  ) .5:6(یوضحها الجدول رقم 
  

  )5:6(الجدول 
للمجال األول من الترتیب  الوزن النسبي و حراف المعیاري واالن وسط الحسابي ومتقیمة ال

   نحو الصحة اإلنجابیةمقیاس االتجاه

المتوسط   العبارات  م

 الحسابي

االنحـــــــراف 

 المعیاري

الوزن 

 النسبي
 الترتیب

 5 45.16 1.18 2.26 . أرفض إثارة مناقشات حول قضایا الصحة اإلنجابیة 1

2 
ـــاهیم الـــصحة اإلنجا ـــى أؤیـــد دراســـة مف بیـــة ألنهـــا تـــساعد عل

 .تنشئة جیل واع

4.45 0.88 88.94 1 

 
 3 75.22 1.20 3.76 . أفضل أن یلم الزوج بأمور الصحة اإلنجابیة 3

4 
أرى أن هنــاك مبالغــة فــي الحــدیث عــن أهمیــة الفحوصـــات 

 . قبل الزواج

2.78 1.57 55.65 4 

  2 87.52  980. 4.38 . أرى ضرورة توفیر معلومات حول مخاطر الزواج المبكر 5

 **** 70.50 2.77 17.63  الدرجة الكلیة للمجال 

أن متوســط درجــة االســتجابة لــدى عینــة الدراســة علــى هــذا المجــال  ) 5:6( یتــضح مــن الجــدول  و
بدراســة أي الفقـــرات أكثـــر  ، و%) 70.50(بلـــغ الـــوزن النــسبي لهـــذا المجـــال  و ) 17.63(  بلغــت 

لـوزن النـسبي، فنجــد أن أعلـى الفقــرات ًتـم ترتیبهــا تنازلیـا حــسب اًتـأثیرا مـن وجهــة نظـر عینــة الدراسـة 
أؤیـد دراسـة (و تـنص علـى أن ، )88.94(في الوزن النسبي هي الفقرة الثانیة و بلـغ و زنهـا النـسبي 

، أمــا أقــل الفقــرات فــي الــوزن النــسبي  )مفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة ألنهــا تــساعد علــى تنــشئة جیــل واع
أرفض إثـارة مناقـشات حـول قـضایا (و تنص على ) 45.16(بلغ وزنها النسبي هي الفقرة الرابعة، و 

، و تعزو الباحثة ذلك ألن الطلبـة فـي هـذه المرحلـة یكـون لـدیهم حـب اسـتطالع و )الصحة اإلنجابیة
من التساؤالت التي یبحثوا عن  فضول في التعلم حول مفاهیم الصحة اإلنجابیة، و یكون لدیه الكثیر

  .في هذه المرحلة من الممكن أن یتزوجوا و ینجبوا إجابتها ألنهم 
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  :مفاهیم الصحة اإلنجابیة  درجة ممارسة  -ب
هــي كمــا  الترتیــب و الــوزن النــسبي و االنحــراف المعیــاري و قــد تــم حــساب المتوســط الحــسابي و و

  ) .5:7(یوضحها الجدول رقم 

  ) 5:7(الجدول 
الثاني من مجال لالترتیب ل لوزن النسبي وا االنحراف المعیاري و وسط الحسابي ومتقیمة ال

  مقیاس االتجاه نحو الصحة اإلنجابیة 

 العبارات م
المتوســـــط 

 الحسابي

االنحــــراف 

  المعیاري

الــــــــوزن 

 النسبي
  الترتیب

 6 46.83 1.28 2.34  .أمانع دراسة التاریخ العائلي الطبي الطرفین قبل الزواج 1

 1 86.71 95. 4.34 . ًا علیهاأرى أن تجهض المرأة طفلها إذا كان خطر 2

 5 69.13 1.10 3.46  .أرى ضرورة اقتران عالج العقم بالعالج النفسي 3

 8 42.86 1.25 2.14  .  أفضل الوالدة القیصریة كونها أقل إیالما من الطبیعیة 4

5 
ــــى المظهــــر  ــــصناعیة كونهــــا تحــــافظ عل أحبــــذ الرضــــاعة ال

 .الخارجي للمرأة

1.96 1.25 39.19 9 

 7 44.16 1.31 2.21 .قد أن قرار تنظیم األسرة یعود للمرأة وحدهاأعت 6

7 
أعتقـــد انـــه یمكـــن االعتمـــاد علـــى الرضـــاعة الطبیعیـــة فـــي 

 . تنظیم النسل

3.71 1.11 74.16 3 

8 
ـــــــي القـــــــضاء علـــــــى  ـــــــد أن تنظـــــــیم األســـــــرة یـــــــساعد ف أعتق

 .اإلجهاض

3.68 1.27 73.66 4 

 2 79.50 1.21 3.98 . أسریة سعیدةأعتقد أن تباعد فترات الحمل یعني حیاة  9

 **** 61.80 4.32 27.81  الدرجة الكلیة للمجال 

أن متوســط درجــة االســتجابة لــدى عینــة الدراســة علــى هــذا ) 5:7( یتــضح مــن الجــدول  و        
بدراسة أي الفقرات أكثر  ، و%)61.80(بلغ الوزن النسبي لهذا المجال  و) 27.81(المجال بلغت 

، فنجـد أن أعلـى الفقـرات  النـسبيلـوزنًوجهـة نظـر عینـة الدراسـة تـم ترتیبهـا تنازلیـا حـسب اًتأثیرا من 
أرى أن تجهـض (، و تـنص علـى أن )86.71(في الوزن النسبي هي الفقرة الثانیـة و وزنهـا النـسبي 
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، و ذلــك الن غالبیـة األفــراد یفــضلوا الحفـاظ علــى صــحة األم، و )ًالمـرأة طفلهــا إذا كــان خطـرا علیهــا
أعتقد أن تباعـد (و تنص على أن ) 79.50(أتي في المرتبة الثانیة الفقرة التاسعة و وزنها النسبي ی

و تعــزو الباحثــة ذلــك مــن احتكــاك الطلبــة بــالمجتمع ومـــا ) فتــرات الحمــل یعنــي حیــاة أســریة ســعیدة
ة مع ما یشاهدوه من فروق في الظروف الحیاتیة بین األسر الكبیرة العدد و األسر قلیلة العدد خاص

  .نشهده من تغییرات معاصرة 

، و )42.86(      و مـن الفقـرات المنخفـضة الـوزن النـسبي كانـت الفقـرة الرابعـة وبلـغ وزنهـا النــسبي 
و تفـــسر ذلـــك الباحثـــة ) أفـــضل الـــوالدة القیـــصریة كونهـــا أقـــل إیالمـــا مـــن الطبیعیـــة( تـــنص علـــى أن

األمهات التي تلد قیصري، و األمهات التي الكتساب الطلبة الخبرة من المجتمع المحیط حولهم من 
تلـد طبیعـي، فـاألم التـي تلـد قیـصري تواجـه العدیـد مـن المـشاكل، أمـا أقـل الفقـرات فـي الـوزن النـسبي 

أحبذ الرضاعة الصناعیة كونها تحافظ على المظهر ( و تنص على 39.19)(الفقرة و وزنها النسبي 
ه الطالــب فــي كتــب المنــاهج الدراســیة حــول أهمیــة  و تعــزو الباحثــة ذلــك لمــا درســ)الخــارجي للمــرأة

 بالرضـاعة الطبیعیـة یعتبـر التـزام بـأوامر اهللا عـز و جـل فلقـد مالرضاعة الطبیعیـة، كـذلك فـإن االلتـزا
  .ذكرت الرضاعة الطبیعیة في العدید من المواضع في القرآن الكریم 

  : في تنمیة الصحة اإلنجابیة دور األهل -ج
هــي كمــا  الترتیــب و الــوزن النــسبي و االنحــراف المعیــاري و ط الحــسابي وقــد تــم حــساب المتوســ و

  ) .5:8( یوضحها الجدول رقم 
  )5:8(الجدول 

للمجال الثالث من الترتیب  الوزن النسبي و االنحراف المعیاري و وسط الحسابي ومتقیمة ال
   نحو الصحة اإلنجابیةمقیاس االتجاه

المتوسط  العبارات م

 الحسابي

 االنحراف

  المعیاري

 الوزن

 النسبي 

  الترتیب

 1 86.46 1.09 4.32 .أفضل توعیة األبناء بدور النظافة الشخصیة في الصحة اإلنجابیة  1

أفضل توعیة اآلباء ألبنائهم بالتغیرات الجسمیة التي تحدث في فترة  2

   .المراهقة

4.14 1.06 82.86 2 

3  
الحصول على معلومات عن أرى أن یترك اآلباء أبناءهم وشأنهم في 

  . اإلنجابیة الصحة

2.75 1.40 55.09 3 

 4 50.25 1.27 2.51 . أمانع مناقشة  المراهق في التغیرات النفسیة  التي تحدث له 4

 ***68.6 2.26 13.73 الدرجة الكلیة للمجال 
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 الدراسـة علـى هـذا المجـال  أن متوسط درجة االسـتجابة لـدى عینـة)5:8(یتضح من الجدول        
بدراســـة أي الفقـــرات أكثـــر  ، و%)68.66(بلـــغ الـــوزن النـــسبي لهـــذا المجـــال  و ) 13.73(  بلغـــت 

ًتأثیرا من وجهة نظر عینة الدراسة تم ترتیبها تنازلیا حسب األهمیة النسبي   فننجد أن أعلى الفقرات ً
أفـضل توعیـة (و تـنص علـى أن ) 86.46(في الوزن النسبي هي الفقـرة األولـى وبلـغ وزنهـا النـسبي 
، و تفــسر الباحثــة ذلــك ألن الفــرد یعلــم أن )ةاألبنــاء بــدور النظافــة الشخــصیة فــي الــصحة اإلنجابیــ

النظافــة لهــا دور كبیــر فــي تحقیــق الــصحة، و یحتــاج الفــرد فــي هــذه المرحلــة لمــن یوجهــه لوســائل 
( ة الرابعـــة و بلـــغ وزنهـــا النـــسبي، أمـــا أقـــل الفقـــرات فـــي الـــوزن النـــسبي هـــي الفقـــرالنظافـــة الـــصحیحة

و تفـسر ) هأمـانع مناقـشة المراهـق فـي التغیـرات النفـسیة  التـي تحـدث لـ(و تنص على أن ) 50.25
الباحثة ذلك بان الفرد في هذه المرحلة یكون لدیـه العدیـد مـن التـساؤالت حـول التغیـرات التـي تحـدث 

  له، و یحتاج لمن یساعده لتخطي هذه التغیرات بسالم 

  :نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع : ًعا راب

  : ینص السؤال الرابع على ما یلي 

فـي مـستوى الــوعي ) α 0.05≤(إحــصائیة عنـد مـستوى داللـة  داللـة ذات فـروق توجـد هـل
بالجوانب المعرفیة لمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة العلیـا  تعـزى لمتغیـر 

  الجنس ؟

  :السؤال یتم صیاغة الفرضیة التالیة و لإلجابة عن هذا 

فـي مـستوى  الـوعي )  α 0.05 ≤(إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة  داللـة ذات فـروق ال توجـد
بالجوانب المعرفیة لمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة العلیـا  تعـزى لمتغیـر 

  " .الجنس 

للكــشف " ت"رتبطــة بــه تــم اســتخدام اختبــار لإلجابــة علــى هــذا الــسؤال واختبــار صــحة الفرضــیة الم و
  . ذلكیوضح) 5:9(الجدول  عن داللة الفروق بین الجنسین و
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  )5:9(الجدول رقم 
في مستوى الوعي للكشف عن الفرق بین متوسطي استجابات عینة الدراسة " ت " نتائج اختبار 

  بالجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة

 م 
نوع   المفهوم

 قالتطبی
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

" قیمة 

 "ت 
 مستوي الداللة

  البلوغ  1 0.90 1.70 191 ذكر

 0.96 1.35 131 أنثى
غیر دال عند   1.33

0.05  
  الزواج  2 0.98 1.72 191 ذكر
 0.90 2.07 131 أنثى

  .01دال عند 3.369

  التغذیة   3 0.79 2.14 191 ذكر
 1.00 1.84 131 أنثى

ند غیر دال ع0.712
0.05 

  المراهقة   4 0.87 1.80 191 ذكر
 0.86 1.50 131 أنثى

غیر دال عند 0.368
0.05 

! خطأ5 0.95 1.91 191 ذكر

مرجع 

  الحمل
 0.67 1.24 131 أنثى

  .01دال عند 3.864

  الوالدة  6 0.65 1.36 191 ذكر
 0.67 0.69 131 أنثى

غیر دال عند   1.5

0.05  
  الرضاعة  7 0.65 0.84 191 ذكر
 0.85 1.97 131 أنثى

  0.05دال عند 1.997

  اإلجهاض  8 0.95 2.06 191 ذكر
 0.90 2.19 131 أنثى

غیر دال عند 0.852

0.05  
  العقم  9 0.91 1.93 191 ذكر
 0.59 0.86 131 أنثى

  0.05دال عند 2.521

  تنظیم األسرة   10 0.68 0.92 191 ذكر
 0.79 1.85 131 أنثى

غیر دال عند 0.730
0.05  

األمراض   11  900. 1.75 191 ذكر

 0.90 1.70 131 أنثى  ًالمنقولة جنسیا 
غیر دال عند 0.962

0.05 

  الدرجة الكلیة 4.91 17.40 191 ذكر
 4.76 18.12  131 أنثى

غیر دالة عند 1.309

0.05 

ـــوعي )5،9(الجـــدول یتـــضح مـــن      ـــة إحـــصائیة فـــي مـــستوى ال  أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات دالل
لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا تعزى لمتغیـر ًعموما بالجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة اإلنجابیة 
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ن الــصحة التــي توصــلت إلــى أ) 2007(، و هــذا یتفــق مــع دراســة أبــو زنیــد  )ذكــور، إنــاث( الجــنس 
  .اإلنجابیة ال تقتصر على المرأة دون الرجل 

و عند دراسة الفروق ذات داللـة إحـصائیة تعـزى لمتغیـر الجـنس فـي كـل مفهـوم مـن مفـاهیم    
ًالصحة اإلنجابیة، نالحظ أن هناك بعض المفاهیم یوجد فیها فروق فمثال مفهوم الزواج و الرضاعة 

یعـة األنثـى فهـي المـسئولة عـن الرضـاعة و كـذلك فــإن یوجـد بهمـا فـروق لـصالح اإلنـاث، و ذلـك لطب
سن الزواج لإلناث یكون أصغر من الذكور لذلك یكون لدیهن اهتمام في هذین المفهومین أكثر مـن 
الذكور، و نالحظ أیضا وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیـر الجـنس فـي مفهـوم الحمـل و 

ذین المفهـومین فــي كتـب علـوم الــصحة البیئـة، و كــذلك العقـم و تعـزو الباحثــة ذلـك لدراسـة الــذكور هـ
نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائیة تعـزى لمتغیـر الجـنس فـي مفهـوم البلـوغ، و التغذیـة، و 
ًالمراهقــة، و الــوالدة، و اإلجهــاض، و تنظــیم األســرة، و األمــراض المنقولــة جنــسیا، و تعــزو للباحثــة 

حة والبیئة من الـصف الـسابع و حتـى العاشـر، أمـا الطالبـات ذلك ألن الذكور درسوا كتب علوم الص
درسـن فقــط كتــب علـوم الــصحة والبیئــة فــي الـسابع و الثــامن، و لكــن بطبیعــة الفتـاة التــي تكــون أكثــر 
اهتمام بمواضیع الصحة اإلنجابیة و المحاولة للبحث و السؤال مما یؤدي إلى تعویض مـا ینقـصهن 

إلضافة لـذلك فـإن الفتـاة تكتـسب بعـض المعـارف مـن األمهـات و من كتب علوم الصحة و البیئة، با
  من البیئة المحیطة

  : نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس : ًخامسا 

  : ینص السؤال التالي على ما یلي

فـي مـستوى الـوعي ) α 0.05≤(إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة  داللـة ذات فـروق توجـد هـل 
  ى طلبة المرحلة األساسیة العلیا  تعزى لمتغیر الجنس؟ بالجوانب الوجدانیة للصحة اإلنجابیة لد

  : و لإلجابة على السؤال تم صیاغة الفرضیة التالیة 

فـي مـستوى  الـوعي )  α 0.05 ≤(إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة  داللـة ذات فـروق ال توجـد
  . الجنسبالجوانب الوجدانیة للصحة اإلنجابیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا  تعزى لمتغیر

" ت"اختبار صـحة الفرضـیة المرتبطـة بـه تـم اسـتخدام اختبـار  لإلجابة على هذا السؤال و و  
  . ذلك یوضح) 5:10(الجدول  للكشف عن داللة الفروق بین الجنسین و
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  )5:10(الجدول رقم 
في مستوى   للكشف عن الفرق بین متوسطي استجابات عینة الدراسة" ت " نتائج اختبار  

  جوانب الوجدانیة للصحة اإلنجابیةالوعي بال

 مجالال
ــــــــــــــوع  ن

 التطبیق
 العدد

المتوســـــــــط 

 الحسابي

االنحـــــــــــــــــراف 

 المعیاري
 "ت " قیمة 

مــــــــــــــــــــــستوي 

 الداللة

 المعرفة حول الصحة اإلنجابیة 2.98 17.43 131 ذكر

 2.62 17.76 191 أنثى

غیــر دالــة عنــد  1.055

0.05 

 مفاهیم الصحة اإلنجابیةدرجة ممارسة  4.08 28.41 131 ذكر

 4.43 27.39 191 أنثى

دالــــــــــــــة عنــــــــــــــد  2.082

0.05 

 في تنمیة الصحة اإلنجابیةدور األهل  2.28 13.53 131 ذكر

 2.24 13.87  191 أنثى

غیــر دالــة عنــد  1.358

0.05 

 الدرجة الكلیة 6.31 59.37 131 ذكر

  6.26 59.03 191 أنثى

غیــر دالــة عنــد  0.471

0.05 

   .1.96 تساوي 0.05 ومستوى داللة 320ند درجة حریة لعینتین ع" ت " 
  .2.576 تساوي 0.01 ومستوى داللة 321لعینة واحدة عند درجة حریة " ت      " 

لقــد اتــضح مــن الجــدول الــسابق أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي مــستوى الــوعي   
 األساســـیة العلیـــا تعـــزى لمتغیـــر بالجوانـــب الوجدانیـــة لمفـــاهیم الـــصحة اإلنجابیـــة لـــدى طلبـــة المرحلـــة

المعرفـة حـول الـصحة اإلنجابیـة، دور األهـل ( في الدرجة الكلیة وفـي مجـالي ) ذكور، إناث(الجنس 
 في حین توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الوعي بالجوانب ،) الصحة اإلنجابیةفي تنمیة

درجــة ممارســة ( ساســیة العلیــا فــي مجــال الوجدانیــة لمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة لــدى طلبــة المرحلــة األ
  .لصالح اإلناث) ذكور، إناث( تعزى لمتغیر الجنس )مفاهیم الصحة اإلنجابیة

  : و تفسر الباحثة ذلك بما یلي
  :تفسر الباحثة عدم وجود فروق في مجال المعرفة حول الصحة اإلنجابیة بسبب 

تبـر مرحلـة مراهقـة، و فـي هـذه المرحلـة  طبیعة المرحلة األساسیة العلیا لهـا دور فـي ذلـك حیـث تع-
  .یكون لدى المراهق األنثى و الذكر الفضول للمعرفة حول مفاهیم الصحة اإلنجابیة

أما بالنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیا في االتجاه نحو دور األهل فـي الـصحة اإلنجابیـة 
  :هو 
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یتقبـل األهـل األسـئلة الموجهـة لـدیهم مـن ً الدور السلبي لألهل في هذا الموضوع حیث أحیانـا ال -1
  .قبل أبنائهم حول  القضایا المتعلقة بالصحة اإلنجابیة 

ألهــل، ممــا یولــد عــدم ثقــة األبنــاء بأولیــاء لــدى ا عــدم وجــود الــوعي الكــافي بالــصحة اإلنجابیــة -2
  .أمورهم 

ح اإلناث بسبب و تفسر الباحثة  وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مجال ممارسة المفهوم لصال
ًطبیعة الفتاة فهي التي تحمل و تلد و ترضع بالتالي فإنها تكون أكثر اهتماما بالممارسات الخاصة 
بالصحة اإلنجابیة، باإلضافة لذلك فإن اإلناث یمكن أن تتزوج في مرحلة عمریة اصغر من الذكور 

مبكرة، و هذا ال یمنع أن لذلك یكون اهتمامها باألمور المتعلقة بالصحة اإلنجابیة تبدأ في سن 
  .یكون لدى الرجل وعي في الممارسات الصحیة الخاصة بالصحة اإلنجابیة 
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  : التوصیات 

 ضرورة التكامل بین مناهج العلوم والمناهج األخرى في عرض مفاهیم الصحة اإلنجابیـة، حیـث -1
  .ال تقتصر التوعیة بمفاهیم الصحة اإلنجابیة على مناهج العلوم 

 ضرورة عمل دورات علمیة تثقیفیة للمعلمین من أجل زیادة وعیهم بمفاهیم الصحة اإلنجابیـة، و -2
  .تزویدهم بكل ما هو جدید من االكتشافات بمجال الصحة اإلنجابیة  

 ضرورة التعاون بین المؤسسات التعلیمیة، و الجمعیات األهلیـة، والمؤسـسات الـصحیة مـن أجـل -3
  . لیاء األمور، بمفاهیم و قضایا الصحة اإلنجابیة عمل دورات تثقیفیة ألو

ً تدریس كتب علوم الصحة و البیئة للطلبة اإلناث و الذكور معا، و عدم اقتصارها على الـذكور -4
  .فقط 

  . إصدار نشرات تثقیفیة حول المفاهیم الخاصة بالصحة اإلنجابیة -5
  .اإلنجابیة  تخصیص نشاط طالبي لمناقشة الموضوعات الخاصة بالصحة -6
 تفعیل دور اإلعالم كالبرامج التلفزیونیة و بـرامج اإلذاعـة و الـصحف فـي التثقیـف حـول الـصحة -7

  اإلنجابیة 

  : المقترحات 

  :في ضوء الدراسة الحالیة و إجراءاتها و النتائج التي تم التوصل إلیها فإن الباحثة تقترح ما یلي
مختلفة مـن أجـل معرفـة مـدى تـضمین منـاهج العلـوم دراسة تقویمیة لمناهج العلوم في المراحل ال -1

 .لمعاییر الصحة اإلنجابیة 
بنــاء برنــامج مقتــرح لزیــادة الــوعي بمفــاهیم الــصحة اإلنجابیــة لــدى الطلبــة، و دراســة فاعلیتــه فــي  -2

  .زیادة الوعي
بناء برنامج مقترح لزیادة الوعي بمفاهیم الـصحة اإلنجابیـة معلمـي العلـوم، و دراسـة فاعلیتـه فـي  -3

 .تحقیق زیادة الوعي 
دراســـة مـــستوى الـــوعي بالـــصحة اإلنجابیـــة لـــدى طلبـــة معلمـــي لعلـــوم فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة  -4

 .المختلفة 
دراســة مــستوى الــوعي بالــصحة اإلنجابیــة لــدى المعلمــین فــي التخصــصات المختلفــة، و أولیـــاء  -5

 .األمور 
 .تقییم دور المؤسسات الصحیة في تحقیق الوعي بالصحة اإلنجابیة  -6
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  المراجعقائمة 
   
 
v  المراجع العربیة 

  
v االلكترونیة المواقع  

  
v  المراجع األجنبیة  
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  : العربیة المراجع 
 القرآن الكریم  •
فعالیة برنامج مقترح لتنمیة الوعي بالصحة اإلنجابیة لدى ) . 2010( أبو الحمائل و آخرون  •

، )67(العــدد ،)17 ( ، المجلــد مــستقبل التربیــة العربیــةمجلــة، طــالب جامعــة الملــك عبــد العزیــز
   . 2011-6-30، تم االسترجاع بتاریخ  336-235ص 

53a3d62da56b4fd5c20c462d16546da2dd/images/2136:ps.edu.iugaza.libraries://http   
 ، 2ط القیاس و التقویم الصفي المفاهیم و اإلجراءات لتعلم فعـال، ) .2008(  أبو دقة، سـناء  •

 .دار آفاق للنشر والتوزیع: غزة 
ــي ) . 2007( أبوســخیل، عــامر   • ــشرعیة ف ــي المحــاكم ال ــه ف ــصغیر و تطبیقات حــق الرضــاعة لل

 .غزة: اإلسالمیة ، الجامعة )رسالة ماجستیر غیر منشورة  . ( قطاع غزة
 الـصحي والـوعي المفاهیم لتنمیة المتعددة بالوسائط برنامج فعالیة) . 2006(  أبوزایدة ، حـاتم  •

، الجامعــة )رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة . (األساســي الــسادس الــصف طلبــة لــدى العلــوم فــي
 .غزة: اإلسالمیة 

 الصحة في مواضیع لوطنیةا النجاح جامعة طالب ومواقف مفاهیم). 2007(   أبوزنید، محمـد •
   .2011-5-20جامعة النجاح ، تم االسترجاع بتاریخ : ، نابلس )رسالة ماجستیر . (اإلنجابیة

pdf.453/thesis/edu.najah.www://http  
  
دار النـشر  :القـاهرة تربویـة، مناهج البحث في العلـوم النفـسیة و ال . )2010(  أبوعالم، رجـاء  •

 .للجامعات
 لـدى الشخـصیة سـمات بـبعض عالقتـه و الزواجـي التوافـق). 2008(سـمیة  أبوموسـى،   •

  .غزة:  رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة ،المعاقین
 .القاهرة : مكتبة األنجلو المصریة القیاس التربوي، ) .1994(   أبو ناهیة، صالح الدین  •
دلیـل التـدریب الـوطني و الموحـد للمـشورة فـي خـدمات  ) . ت. د ( تنمیـة المـرأة  إدارة صحة و   •

 .    فلسطین :  وزارة الصحة الفلسطینیةالصحة اإلنجابیة في فلسطین،
فعالیــة وحــدة مقترحــة فــي التربیــة  الــصحیة للوقایــة مــن االیــدز ) . 2000(  إسـماعیل، مجــدي  •

، جامعــة عــین مجلــة التربیــة العلمیـة . لثالــث اإلعــداديًواألمـراض المنقولــة جنــسیا لتالمیــذ الــصف ا
  .85-43، ص ) 1(، العدد )3(العباسیة، المجلد : شمس 

دار ابــن النفــیس : دمــشق تغذیــة الــصحیحة صــحة جیــدة وعمــر مدیــد، ) .ت. د( البابــا، محمــد    •
 .التوزیع   النشر و للطباعة و
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التوزیـع  ، دائـرة المـسیرة للنـشر و1، طوالطفلرعایة األم ) . 2008(  بدران، زین و مزاهرة، أیمن  •
 .عمان : الطباعة  و
 .عمان : ، دار النشر والتوزیع و الطباعة الثقافة الصحیة) . 2009(   بد ح و آخرون  •
ـــدة  • ـــصحیة) . 1983(   البنـــا، عائ ـــة ال ـــیج اإلســـالم والتربی ـــدول الخل ـــة العربـــي ل : ، مكتـــب التربی

 .الریاض 
، )2(، المجلــد مجلـة الطفولــة و التنمیـة، المدرســة والتربیـة الــصحیة. ) 2002(  البـسیوني، مهـا  •

  .162 -157، ص )5(العدد 
محو األمیة لتنمیة األبعاد المتضمنة لدى ریفیات بعض قرى ) . 2008( البغدادي، محمد    •

 – 6 -30سترجاع بتاریخ  االتم  ،42 - 1، ص )8(العدد  ،، مجلة كلیة التربیةصعید مصر
2011، http:// libraries.iugaza.edu.ps:2136/images.   

اإلنــسان هــذا الكــائن العجیــب أطــوار خلقــه و تــصویره فــي ) . 1993(  الجــاعوني، تــاج الــدین  •
 .دار عمار : ، عمان1، طالقرآن  الطب و

دار أسامة للنـشر و التوزیـع و دار المـشرق  :  عمانالصحة العامة،. ) 2006(  الجبالي، حمزة  •
 .الثقافي

ــتعلم الــذاتي لتنمیــة الــوعي ) . 20003(لجنــدي ، أمینــة ا   • فعالیــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى ال
ــة  ــصحة اإلنجابی ــات وبال ــات البن ــة بكلی ــة المعلم ــدى الطالب ــا ل الجمعیــة المــصریة للتربیــة  . أبعاده

ـــد : العلمیـــة، المـــؤتمر العلمـــي الـــسابع، نحـــو تربیـــة علمیـــة أفـــضل، عـــین شـــمس ، )1(القـــاهرة، المجل
   .51 -1ص

  .دمشق: ، دار القلم1، طاآلیات العجاب في رحلة اإلنجاب) . 1996(   حامد، حامد  •
: ، دار اإلســــراء للنــــشر والتوزیــــع 1طموســــوعة جــــسم اإلنــــسان ، . ) 2000(   حبیـــب، زینــــب  •

 . عمان
، إشـراف وزارة الـدلیل اإلعالمـي حـول مواضـیع الـصحة اإلنجابیـة . )1999(   حبش و آخرون  •

  .نابلس : ق األمم المتحدة للسكان الصحة و صندو
فعالیــة وحــدة دراســیة محوســبة فــي التربیــة الــصحیة علــى تنمیــة ) . 2009(   حــسان، رســمي  •

ــة الــصف العاشــر األساســ ــدى طلب  رســالة ( بمحافظــات شــمال غــزة، يالــوعي بمــرض الــسرطان ل
 .غزة : ، جامعة األقصى )غیر منشورة ماجستیر 

، 1، ط العــالج – الوقایــة - التناســلیة النــسائیة المفهــوم الــصحة) . 2002(   حــسن، ناصــر  •
 .دار ابن النفیس :دمشق 

مكتبــة المجتمــع العربــي : ، عمــان1 طوظــائف األعــضاء البــشریة،) . 2008(  حــشاش، یوســف  •
 .للنشر و التوزیع
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واقع محتوى منهاج العلوم والصحة للصفین السادس والـسابع مـن ) . 2003(   حلس، موسى  •
، جامعــة )رســالة ماجــستیر . (ألساســي فــي ضــوء مفــاهیم التربیــة الــصحیة لمحافظــة غــزةالتعلــیم ا

  .غزة : األزهر
مجلـــة  .الـــصحة اإلنجابیـــة فـــي الفقـــه اإلســـالمي دراســـة مقـــارن) . 2008( الحمــوي، أســـامة    •

، تـــــم 524 -497، ص)2( ، العـــــدد)24(المجلـــــد، جامعـــــة دمـــــشق للعلـــــوم االقتـــــصادیة والقانونیـــــة
  .2011-1-31اریخ االسترجاع بت
pdf.health16/208/economic6/a3jame/booksproject/sy.gov.reefnet.www://http. 

اإلجهـــــاض مــــضاعفاته الطبیـــــة وأحكامـــــه ) . 2007(خطــــاب، مهنــــا، و أبوجریبـــــان، محمــــد    •
 دار الشروق للنشر و التوزیع : ، رام اهللا1، طشرعیةال
الـــشباب فـــي  الجنـــسیة لـــدى المـــراهقین و   الـــصحة اإلنجابیـــة و) .2003(راضـــي، ألیـــسار    •

، تـم عمـان : الـدول العربیـة  وأفریقیا مؤتمر برلمانیي إلىورقة عمل مقدمة ، منطقة شرق المتوسط
   .2011-10-21 االسترجاع بتاریخ

htm.4-PAPER-4CONF-AR/jo.org.faappd.www://http  
 . مكتبة المجتمع العربي للنشر:  ، عمان1ط، الرضاعة لطفلك) . 2005(رضا، وفاء    •

  
دار صــفاء للنــشر : ، عمــان 1، ططــرق البحــث العلمــي منــاهج و) . 2010(  الــدعیلج، إبــراهیم  •
 .لتوزیعوا
 .بیروت: دار الرواي ، 1 طتغذیة الطفل ومشاكلها،) . 2000( زلزلة، محمد   •
 .عمان : التوزیع   دار الشروق للنشر وأسالیب تدریس العلوم،) . 2001(زیتون، عایش    •
 .القاهرة: عالم الكتب  ،2، طتدریس العلوم للفهم رؤیة بنائیة) . 2004(  زیتون، كمال  •
دار الــشروق :  ، عمــان1، طعلــم حیــاة اإلنــسان بیولوجیــا اإلنــسان) . 2005(زیتــون، عــایش    •

 .للنشر والتوزیع
:  القــاهرة ،  ســنوات6مــن الحمــل و حتــى  أنــت و طفلــك و الطبیــب . )2009(ســالمة، الــسید    •

  .بدایة لإلنتاج اإلعالمي
مـــن ) المطـــورة ( مـــدى تنـــاول كتـــب علـــوم الـــصفوف األولیـــة ) . 2010( الـــسلیماني، نـــایف    •

، تـم الـسعودیة: ، جامعـة أم القـرى )رسـالة ماجـستیر . (المرحلة االبتدائیة لمفاهیم التربیـة الـصحیة
   .2011-8-4 بتاریخ عاالسترجا

 pdf.11244/24847/0024/files/com.kenanaonline.media://http  
جامعـة مجلـة ، قضایا الصحة اإلنجابیة من منظور إسالمي. ) 2005(   الشاعر، ناصر الدین  •

  .557-519، ص 3، العدد19المجلد،  )العلوم اإلنسانیة(النجاح لألبحاث، 
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 فـي الـدنیا األساسـیة للمرحلـة العامـة العلـوم منهـاج محتـوي تقـویم ) .2009(شـحادة، إیمـان    •
 .غزة : ، الجامعة اإلسالمیة )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، الصحي متطلبات التنور ضوء

مؤســـسة األبحـــاث :   قبـــرصعـــالم بـــدون ایـــدز،  .)1988(ن، ســـیمون   شـــایتو، لیـــون و مـــارت •
 .اللغویة

 .وزارة التربیة و التعلیم : الجزء األول، فلسطین العلوم العامة،  . )2010(شوابكة، و آخرون، •
فعالیة برنامج مقترح في التربیة الصحیة في تنمیة التنور الـصحي . ) 2002(  صالح، صالح  •

، ص )4 (، العـدد)5(، المجلـدمجلـة التربیـة العلمیـة، عدادیـة بـشمال سـیناءلـدى تالمیـذ المرحلـة اإل
51- 99. 

قـــضایا الـــسكان والـــصحة اإلنجابیـــة فـــي الـــصحافة األردنیـــة ) . 2003(  الـــصرایرة، و آخـــرون  •
: ، جامعـة الیرمـوك أبحـاث الیرمـوك، 2000 و97 و94الیومیة دراسة تحلیلیة تتبعیة خالل أعـوام 

 .1649 -1603، ص ) ب3(العدد ، )19(اربد، المجلد
ــــصرایرة، محمــــد    • ــــة لــــدى ) . 2004(ال ــــات المعرفیــــة و التدریبی ــــستوى المعرفــــة و االتجاه م

، )دراســة مــسحیة(اإلعالمیــین و الــصحفیین األردنیــین تجــاه قــضایا الــسكان و الــصحة اإلنجابیــة 
  . 258-221، ص ) أ1(، العدد)20(اربد، المجلد: ، جامعة الیرموك أبحاث الیرموك

 .عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة .  تغذیة اإلنسان ).2011(منى  صادق،   •
 :عمـان ، 1، طاألمراض والعنایة التمریـضیة جراحـة وبـاطني) . 2009(  الصفدي، و آخرون   •

 .دار المسیرة للنشر و التوزیع والطباعة 
ورقـة اإلسـالمیة منهـا، ،   الشریعةالصحة اإلنجابیة للمرأة وموقف) . 2007(الصلیبي، علي    •

، تــم االســترجاع نــابلس :مقدمــة للمــؤتمر الــسادس للمــرأة والبحــث العلمــي والتنمیــة فــي جنــوب مــصر 
  pdf.-/file/article/article/3521_emp/staff/edu.najah.blogs://http      .2011-2-6 بتاریخ 

دار المسیرة للنشر و التوزیع : ، عمان2 طأساسیات البحث العلمي،) . 2009(  الضامن، منذر  •
 . و الطباعة

دور مقررات العلم فـي تحقیـق الثقافـة الـصحیة للتالمیـذ فـي مراحـل ). 2001(الطناوي، عفت    •
 . 99 -43 ص ،)1(المجلد ،للمواطنة العلمیة التربیة الخامس العلمي المؤتمر . التعلیم العام

 
 .دار الیازوري  :  ، عمانصحة اإلنسان وسالمة الغذاء) . 2007(  عبد اهللا، و آخرون  •
ـــــوالدة) . 1994(عبـــــد الحمیـــــد، أحمـــــد   • ، ص )7( العـــــدد ،)66( ، الـــــسنة، األزهـــــرالحمـــــل و ال

1067- 1070.  
 -1067ص ، )8(العـدد، )66(، الـسنةألزهـراالـوالدة الطبیعیـة، ) . 1994(عبد الحمیـد، أحمـد   •

1070.  
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برنامج مقترح لتنمیـة المفـاهیم الـصحیة لـدى طلبـة الـصف الـسادس ) . 2003( عبده، یاسین   •
 .غزة : ، الجامعة اإلسالمیة )رسالة ماجستیر غیر منشورة. (بمحافظات غزة 

ــوم بالم) . 1998(  العثمــان، عبــد العزیــز  • ــة الــصحیة فــي كتــب العل ــي التربی ــة األساســیة ف رحل
مكتبـة التربیـة العربــي لـدول الخلــیج ، : ، الریــاض رســالة الخلـیج العربـي، المملكـة العربیــة الـسعودیة

  .235-229، ص 68 العدد 19السنة 
 المبكـر للـزواج واالجتماعیـة الثقافیـة المحـددات). 2006(  عـزون، سـلیمان و الـسقاف، علـي  •

   .2011-10 -21م االسترجاع بتاریخ ، ت جامعة عدن.الیمن اإلنجاب  في وبدء
 pdf.1/3/com.binazoon://http   

و اقع  الصحة اإلنجابیة  للمـراهقین و الـشباب . )2005(العفیفي، محمد، و العفیفي، ریاض    •
رام : ، الجهــاز المركــزي لإلحــصاء )5(سلــسلة الدراســات التحلیلیــة المعمقــةفــي األراض الفلــسطینیة، 

 .اهللا 
ـــــرآن الكـــــریم، ) . 2002(لمعبـــــود عمـــــارة، عبـــــد ا  • ـــــین الطـــــب و الق ـــــصال ب منبـــــر الحمـــــل والف

 .62-60، ص)12(، العدد )60(،المجلداإلسالم
  . 213-299، ص )9 . (، جامعةزواج األقارب. ) 2005(   عمر، محمود  •
اتجاهـات مــستحدثة فــي التربیــة الــصحیة وانعكاســاتها علــى المنــاهج ) . 1983(  الفـرا، فــاروق  •

، رسـالة الخلـیج العربـي، ، ورقـة مقدمـة لنـدوة الـصحة الخلیجیـة الـدول العربیـة الخلیجیـةالدراسیة في
 .  169-131، ص)11(الریاض، العدد: السنة الرابعة، مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج 

 الحـضري المجتمـع فـي اإلنجـاب و الـزواج نحـو الحالیـة االتجاهـات) . 2008(فكیـرة، فریـدة    •
 .، جامعة الملك بن عبد العزیز )رسالة ماجستیر. (جدة علي مدینة تطبیقیة دراسة 
مكتبـــة المجتمـــع :  ، عمـــانالتثقیـــف الـــصحي فـــي مجـــاالت التمـــریض). 2004( فـــضه، وفـــاء    •

 . العربي للنشر والتوزیع
تحقیق بشار عواد معروف، ، )5(، الجزء  سنن ابن ماجھ.) 1998(   القزویني، ابن ماجة  •

  .دار الجیل  :بیروت 
، المجلــد، أبحــاث الیرمــوك، الجوانــب الوقائیــة للــصحة اإلنجابیــة) . 2004(القــضاة، مــصطفى    •
 .261-225، ص )2(، العدد)21(
، رســـالة ماجـــستیر ، زواج الـــصغار فـــي ضـــوء تحدیـــد ســـن الـــزواج) . 2010(القیـــسي، ســـها    •

  .غزة : الجامعة اإلسالمیة 
دائـــرة الـــشؤون  :دبـــي  ، الفقـــه اإلســـالمياإلجهـــاض و آثـــاره فـــي) . 2006(القیـــسي، كامـــل    •

 .اإلسالمیة والعمل الخیري بدبي
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دراسة تقویمیة لواقع التربیة الصحیة في مدارس المرحلة األساسیة ) . 2004(  المجبر، منال  •
، جامعـــة )رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة( .بمحافظـــات غـــزة فـــي ضـــوء اتجاهـــات تربیـــة معاصـــرة 

 .  غزة : األزهر
ـــد • ـــاهج العلـــوم لمتطلبـــات حاجـــات اإلنـــاث بالمرحلـــة ) . 1999(ة   محمـــد، زبی مـــدى تلبیـــة من

 نحـــو دراســـة الموضـــوعات المرتبطـــة بهـــذه الحاجـــات بالمملكـــة العربیـــة نالمتوســـطة واتجاهـــاته
مناهج العلوم للقـرن الحـادي ،  الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، المؤتمر العلمي الثالث . السعودیة

 .423 -395، ص )1( المجلدعشر رؤیة مستقبلیة،
إدراك طالب كلیة التربیة بـسوهاج للـسلوك اإلنجـابي ). 2008( محمد، عصام و هالل، وفـاء  •

 التعلــیم و قــضایا المجتمــع، المــؤتمر العلمــي العربــي الثالــث، و مــدى حــاجتهم إلــى اإلرشــاد النفــسي
  229 -141، ص )2(المعاصر، المجلد

a3d62da56b4fd5c20c462d16546da2dd/images/2136:ps.edu.iugaza.libraries://http
pdf.004-000-002-6002/5062     

ــة) . 2002(  مزاهــرة، أیمــن  • ــة األمومــة والطفول یــازوري العلمیــة دار ال:  ، عمــانموســوعة رعای
 .التوزیع  للنشر و

ــة الــصحیة للطفــل) . 2007(  مزاهــرة، أیمــن  •  األهلیــة للنــشر و:  ، الطبعــة األولــى، عمــانالتربی
 . التوزیع 

مــــشاركة الرجــــل فــــي قــــضایا الــــصحة اإلنجابیــــة فــــي الــــضفة ) . 2000(   المنــــسي، و صــــوالحة  •
 .252 -231، ص)7و 6(، العدد )2(السنة ، آفاقالغربیة، 

، 2ط، األحكـــام الطبیـــة المتعلقـــة بالنـــساء فـــي الفقـــه اإلســـالمي). 2004( منـــصور، محمـــد    •
 .التوزیع دار النفساء للنشر و :األردن

مطبعــة :  ، مكــة المكرمــة1، طرعایــة و توجیــه المراهــق فــي اإلســالم) . 1998(منــور، عــادل    •
 . حراء

جامعـــة :  ، الـــشارقة1ي التربیـــة، طمبـــاديء القیـــاس و التقـــویم فـــ) . 2009( المنیـــزل، عبـــد اهللا    •
 . الشارقة

دار :  ، عمـان1أساسیات القیاس و التقویم في العلوم الـسلوكیة، ط) . 2004( النبهان، موسى    •
 .الشروق للنشر و التوزیع 

: القاهرةطرق و أسالیب و استراتیجیات حدیثة في تدریس العلوم، ) . 2002(  النجدي و آخرون  •
 .دار الفكر العربي 

ــسیوطي و . )1996( النــسائي، أبــو عبــد الــرحمن    • ــسندي ســنن النــسائي بــشرح ال ، حاشــیة ال
 .بیروت  :  دار المعرفة تحقیق مكتب تحقیق التراث،،)8( لجزءا
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الجـــامع الـــصحیح المـــسمى صـــحیح مـــسلم، المجلـــد الرابـــع، الجـــزء ) . د ت(النیـــسابوري، مـــسلم    •
 . االستعانة باهللا و تفویض المقادیر هللا السابع، باب في األمر بالقوة و ترك العجز و

قلق الوالدة لدى األمهات في المحافظـات الجنوبیـة لقطـاع غـزة و ) . 2010(  الهمص، صـالح  •
 . غزة : ، الجامعة اإلسالمیة )رسالة ماجستیر غیر منشورة. (عالقته بجودة الحیاة 

صحة اإلنجابیـة لـدى المـرأة دور التعلـیم فـي تنمیـة الـوعي بالـ. ) 2005(هندي، عبـد المعـین    •
، تـم االسـترجاع 282 -229،  ص)21( العـدد ،المجلـة التربویـة، )دراسة میدانیة ( بصعید مصر 

  .2011-6-29بتاریخ 
، اإلدارة العامـة لإلرشـاد 3طدلیل تدریبي في صـحة المراهقـة، ) . 2008(وزارة التربیة والتعلـیم،   •

  . غزة: م وزارة التربیة والتعلی–والتربیة الخاصة 
رســالة  (.الــزواج والــصحة اإلنجابیــة فــي ضــوء القــرآن الكــریم ) . 2007( الیــازجي، صــبحي    •

  .غزة: ، برنامج الدراسات العلیا المشترك بین جامعة عین شمس و جامعة األقصى)ماجستیر
 المعرفـة علـى الـصحي والتعزیـز التثقیـف برنـامج تـأثیر مـدى) . 2005( یـامین، كفـى    •

، جامعـة )رسـالة ماجـستیر(. النـساء  لـدى اإلنجابیـة بالـصحة المتعلقـة والممارسـاتواالتجاهـات 
   pdf.198/thesis/edu.najah.www://http . 2011-6-20، تم االسترجاع بتاریخ  نابلس:النجاح 
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  المالحق 
  

v أسماء السادة المحكمین قائمة 
  
v  قائمة مفاهیم الـصحة اإلنجابیـة الواجـب توافرهـا لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة

  العلیا في غزة
v األولیةالصورة (  مفاهیم الصحة اإلنجابیة اختبار( 
  
v الصورة النهائیة(  مفاهیم الصحة اإلنجابیةاختبار( 
  
v لة التمییزحساب معامالت السهو 
  
v  الصورة األولیة ( ه نحو الصحة اإلنجابیة تجااالمقیاس( 
  
v  نحو الصحة اإلنجابیة مقیاس االتجاه 
  
v اإلجابة النموذجیة لالختبار 

  
v رتسهیل مهمة طالبة ماجستی 
  
v  تصریح وزارة التربیة و التعلیم 

  
v تصریح مدیرة شرق غزة  
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  )1(ملحق 
  أسماء السادة المحكمین قائمة

  ن العملامك  التخصص  االسم  م
د صالح أحمد عبد الهادي   1

  الناقة 
 (طرق تدریس علوم ( دكتوراه

  )طرق تدریس علوم(ماجستیر 
  مشرف كلیة التربیة-أستاذ مساعد

   الجنوبفرعبفي الجامعة اإلسالمیة 
د عطا حسن إسماعیل    2

  درویش 
أستاذ مشارك مناهج وطرق 

  تدریس العلوم 
  جامعة األزهر 

3  
  
  

د محمد سلیمان حسین  
  أبوشقیر 

 -)تكنولوجیا التعلیم(دكتوراه
  تكنولوجیا التعلیم ( ماجستیر 

 مشرف الدراسات –أستاذ مشارك 
   الجامعة اإلسالمیة غزة-العلیا  

د عزو إسماعیل سالم     4  
  عفانة  

دكتوراه مناهج و طرائق تدریس 
  العلوم 

  جامعة القدس المفتوحة 

حسین د عطاف عبد اهللا   5
  عابد 

، في كلیة )علمي (أستاذ مساعد عام    في الصحة التطبیقیة دكتوراه
  التمریض الجامعة اإلسالمیة 

  جامعة األقصى  دكتورة مناح و طرق تدریس علوم   د محمود األستاذ   6
  جامعة األزهر  دكتوراه مناهج و طرق تدریس   د حازم عیسى   7
أستاذ مشارك في المناهج وطرق   ج وطرق التدریس  مناهدكتوراه   د یحي محمد أبو جحجوح   8

  التدریس بجامعة األقصى 
دكتوراه علم نفس ، بكالوریوس   جواد  محمد الشیخ خلیل   9

  كیمیاء
  مشرف علوم  مدیریة شرق غزة

عضو مجلس أمناء جامعة القدس    مناهج والبحث العلمي دكتوراه  د عبد اهللا محمد عبد المنعم   10
  .المفتوحة 

 مناهج و طرائق تدریس دكتوراه  د هشام عمبر جلمبو   11
  العلوم 

عضو في هیئة التدریس جامعة 
  .القدس المفتوحة 

   عیادة الرمال  طبیبة أخصائیة نساء و والدة   حمد  جهادد خلود  12
  عیادة الرمال   طبیبة عام في تنظیم األسرة   الخضري  أكرمد میسا  13
تیر مناهج وطرق تدریس ، ماجس  یاسین سلمان محمد عبدو   14

  . بكالوریوس أحیاء 
مشرف العلوم العامة والحیاتیة مدیریة 

  .شرق غزة 
+ ماجستیر إدارة تربویة   نزیه یونس   15

  )بیولوجي ( بكالوریوس علوم 
 مدیریة –أحیاء _  مشورف تربوي 

  رفح 
16
-  

دبلوم عالي في المناهج و طرق   محمد سمیح أبو ندى 
  وس فیزیاء التدریس، بكالوری

   مدیریة شرق غزة –مشرف علوم 

  هبة محمد عبد السالم   17
  فودة  أبو

 ماجستیر مناهج وطرائق تدریس 
  علوم 

معلمة أحیاء في مدرسة القدس 
  . رفح –الثانویة للبنات 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

124  

بكالوریوس أحیاء، ماجستیر   میرفت عرام   18
  .مناهج وطرق تدریس العلوم

  مدیرة مدرسة 

19  
  
  

محمد  - حمد إیمان حمدي م
  ماضي  

بكالوریوس أحیاء، ماجستیر 
  .مناهج وطرق تدریس العلوم

معلمة علوم في مدرسة آمنة بنت 
  .وهب الثانویة 

بكالوریوس تربیة علوم عامة،   صفیة الجدبة   20
ماجستیر مناهج وطرق تدرس 

  علوم  

  .معلمة علوم في مدرسة التفاح 

لوم س علوم كیمیاء، دبوبكالوری  أمل قدادة   21
  .خاص

ملمة علوم في مدرسة فهمي 
  .الجرجاوي أ 

  معلمة علوم في مدرسة التفاح  بكالوریوس تربیة  أحیاء  دنیا محمد زكریا أبو حمید   22
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  )2(ملحق 
  قائمة مفاهیم الصحة اإلنجابیة الواجب توافرها لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا

  المفاهیم الفرعیة     لداللة اللفظیةا المفهوم م
  تعریف البلوغ

  تركیب الجهاز التناسلي لألنثى والذكر

  الدورة الشهریة

 أو 12(ًهـــو وصـــول الـــذكر أو األنثـــى لعمـــر معـــین تقریبـــا  البلوغ 1

ًسنة، بحیث یصبح الفرد فیها قـادرا علـى اإلنجـاب، و ) 14

تحــــــدث للفــــــرد تغیــــــرات جــــــسمیة و عقلیــــــة و اجتماعیــــــة و 

الجنــسیة مــن الغــدة جنــسیة كثیــرة نتیجــة إلفــراز الهرمونــات 

  االحتالم   .اإلناث الذكور والنخامیة عند 

  تعریف الزواج

  الزواج المبكر

  زواج األقارب

یكــون   عقــد شــرعي بــین طــرفین لتكــوین أســرة تجمعهمــا، و الزواج 2

 .أخالقي قوي   شرعي و بینهما رابط دیني و

  حوصات الطبیة قبل الزواجالف

  تعریف التغذیة

  مجموعات  الغذاء

  تغذیة األم الحامل

  ألم المرضعتغذیة ا

  تغذیة الطفل

 علـى الكائن الحـيمجموع العملیات التي بواسطتها یحصل  التغذیة 3

ـــــه، و  و، لنمـــــوهالعناصـــــر الغذائیـــــة الـــــضروریة  حفـــــظ حیات

ـــــد أنـــــسجته، و ـــــة الالزمـــــة الســـــتمرار تجدی ـــــد الطاق ـــــي هولی  ف

 .حیاته

  تغذیة المراهق

  تعریف  المراهقة

التغیرات الجسمیة التي تحدث في فترة المراهقة لألنثى 

  والذكر

مـن الطفولـة إلـى  ینتقـل خاللهـا الفـرد  انتقـال تـدریجيمرحلة المراهقة 4

ـــــضج، و  و ة التغیـــــرات الجـــــسدییـــــصاحبها العدیـــــد مـــــن الن

 . النفسیة

  ت النفسیة التي تحدث في فترة المراهقةالتغیرا

  اإلخصاب
  تعریف الحمل
  مؤشرات الحمل

  التغیرات التي تصاحب الحمل
   الحملمراحل

هــي الفتــرة  التــي تبــدأ باإلخــصاب، و ینمــو خاللهــا الجنــین  الحمل 5

 تـــــدریجیا، و تـــــستمر حتـــــى خـــــروج الجنـــــین مـــــن الـــــرحم، و

 .ً أسبوعا 40یستمر الحمل الطبیعي 

  التوائم
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  تعرف  اإلجهاض

  أسباب اإلجهاض

  أنواع اإلجهاض

ًهـو انتهـاء الحمـل قبـل أن تكـون للجنـین القـدرة مـستقال عــن   اإلجهاض  6

، ألســــباب أمـــه ، أي قبــــل تمــــام األســـبوع الثــــامن والعــــشرین

  .فساد الجنین و الحفاظ على حیاة األم  منها 

  حكم الشرع في اإلجهاض

  تعریف الوالدة

  مراحل الوالدة

  أنواع الوالدة

هـــي العملیـــة التـــي تـــضع األم خاللـــه طفلهـــا، و یــــصاحبها  والدةال 7

انفصال و خروج المشیمة و الغشاء المحـیط بالطفـل، و قـد 

 . تكون الوالدة طبیعیة أو قیصریة أو بالملقط أو بالشفط 

  الرعایة بعد الوالدة

  الرضاعة الطبیعیة

  الرضاعة الصناعیة

 إمــا  علــى غذائــه الطفــللتــي یحــصل خاللهــا هــي العملیــة ا  الرضاعة  8

 .تكون صناعیة من حلیب األم، أو تكون طبیعیة 

  الفطام

  تعریف العقم

   عند الرجلأسباب العقم

  أسباب العقم عند النساء

العجــز عـــن اإلنجــاب، لوجـــود علـــة عنــد أحـــد الـــزوجین، أو   العقم  9

 .  عند كلیهما في سن یمكن اإلنجاب فیه عادة 

  طرق عالج العقم

تنظیم   10  مفهوم تنظیم النسل

  األسرة

هو التخطیط لعملیة اإلنجـاب، و المباعـدة فـي الفتـرات بـین 

، مثــــل األحمـــال، باســــتخدام وســــائل تــــنظم األســــرة المناســــبة

  ظیم األسرة وسائل تن .حبوب منع الحمل، و اللولب ، و الحقن طویلة المدى 

  االیدز

  السیالن

  الزهري

  Bالكبد الوبائي 

األمراض   11

المنقولة 

  ًجنسیا

هي أمراض معدیة تنتقل مـن شـخص مـصاب إلـى شـخص 

، مثـل الكبـد الوبـائي، و سلیم عن طریق العالقات الجنسیة 

  .الزهري، و االیدز، و السیالن 

  ًمضاعفات األمراض المنقولة جنسیا
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  )3(ق ملح
  )األولیةالصورة (  مفاهیم الصحة اإلنجابیة اختبار

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  الجــــامعة اإلســـالمیـــة غزة 
  عمـــادة الدراســـــات العلیـــــــا

  كـــلیـــــــة التــــربــــــیـــــــــــة                            
  قسم المناھج وطرق تدریس العلوم

  
  
  

  عزیزتي الطالبة / یزي الطالب عز
  .....                    السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  
مـستوى الـوعي بمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة تقوم الباحث ة ب إجراء دراس ة بعن وان 

فـي التربیـة تخـصص منـاهج  ذلـك لنیـل درجـة الماجـستیر والمرحلة األساسیة العلیـا فـي غـزة، 
  .من الجامعة اإلسالمیة بغزة علوم،ال  تدریسقوطر

هــي حالــة مــن اكتمــال الجوانــب البدنیــة والنفــسیة واالجتماعیــة  " الــصحة اإلنجابیــةو تعــرف الباحثــة 
فیمــا یخــص األمــور التــي تتعلــق باإلنجــاب والجهــاز التناســلي، فــي جمیــع مراحــل حیــاة الفــرد، وذلــك 

  "  .یة المناسبةبإتباع  مجموعة من الطرق واألسالیب والخدمات الصح
ًو إذ ترجو الباحثة حضرتكم اإلجابـة علـى فقـرات االختبـار بموضـوعیة، علمـا بـأن النتـائج ستـستخدم 

  . لخدمة البحث العلمي، و لن یلحقك أي ضرر من إجابتك على هذه األسئلة 
  عـني تعلیمـات االختبـار قبـل البـدء باإلجابـة/أرجو ممن حضرتكم تعبئة البیانات التالیـة، ثـم اقـرأ

  : األسئلة 

      ذكر O   أنثى     O:    الجنس : .................................      المدرسة  
  : .....................القعبة : .................................        الصف    

  
  تعلیمات االختبار 

 .ي السؤال بعنایة قبل اإلجابة /اقرأ -1

 ) .34( لتي عددھا أجب عن جمیع األسئلة ا -2

  . ي اإلجابة الصحیحة في مفتاح اإلجابة /اكتب -3
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  -:ي الجدول التالي في اإلجابة على األسئلة/ استخدم-:مالحظة
  

  اإلجابة  رقم السؤال  اإلجابة  رقم السؤال
1    18    
2    19    
3    20    
4    21    
5    22    
6    23    
7    24    
8    25    
9    26    
10    27    
11    28    
12    29    
13    30    
14    31    
15    32    
16    33    
17    34    
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  : ي اإلجابة الصحیحة لكل مما یلي/اختار
  :  التي تحیط بعنق المثانة ب الغدة تسمى -1
   البروستات    -       ب   كوبر                          -أ

   فوق الكلویة -           د   الحویصلة المنویة         - ج
  :ضة المخصبة تحتوي على  البوی-2
   كروموسوم     23 -        ب   كروموسوم               21 -أ

   كروموسوم 46 -   د   كرموسوم                     45 - ج
ْوإذا بـلغ األطفال منكم الحلم فـليستأذنوا كما استأذن الذين من قـبلهم" قال تعالى-3 ِْ ِ ْ َ ِ َِ َ َِ َِّ َ َ َْ ْ ََ َْ َ ُ َ ُْ َْ َ ُُ َْ ُ ُ َ َ َ ِ" 

  :كلمة الحلم في اآلیة السابقة تعني 
   الرؤیا      -  الصبر                                ب-أ

   المنام -  االحتالم                              د- ج
  :  تسرع عملیة الهضم هي  ینصح بتناولها ألنها المادة الغذائیة التي-4
  ون  الده- الكربوهیدرات                         ب-أ

   األلیاف -  البروتینات                          د- ج
  : للحامل ینتج عن نقص عنصر تضخم الغدة الدرقیة  -5
   الیود-   النشا                                ب-أ

     السكریات-  الدهون                             د- ج
  _:عدم توفر الحدید في األغذیة یؤدي إلى  –6
   مرض الكساح- عظام                           ب لین ال-أ

   الرشح -  فقر الدم                             د- ج
  _:  من خصائص فترة المراهقة واحدة مما یلي ال تعتبر– 7
    . تختلف التغیرات التي تحدث في مرحلة المراهقة لدى الفتیات عن تلك التي تحدث للفتیان-أ

 .هقة لدى الجمیع في نفس العمر تنتهي  مرحلة المرا -ب

  .بطرق مختلفة   یتقبل الجمیع مرحلة المراهقة - ج

   .أوقات مختلفة  تحدث التغیرات نفسها لدى الجمیع في   - د
  :  من التغیرات الجسمیة التي تحدث للمراهق الذكر-8
  . تنمو الخصیتین-ب.                  ینمو المبیض -أ

  .الخصیتین تنمو العضالت و  -     د .           تنمو العضالت - ج
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 : یجب عدم إتباع القسوة في تربیة المراهق ألنه في هذه الفترة -9

  . ینزع لمشاركة اآلخرین في اتخاذ قراراته الخاصة -أ
  . یتقبل تدخل الوالدین و األهل في أموره الشخصیة -ب
  . یكون لدیه نزعة للرفض والتحدي والتمرد - ج
  .اآلخرین  یتقبل انتقادات -د

  :ما عدا  من سلبیات الزواج المبكر - 10
   زیادة نسبة اإلجهاض - ب.                 إنجاب أطفال أصحاء -أ

  . الزیادة غیر المنتظمة لعدد السكان - د.                  ارتفاع نسبة الطالق - ج
  :  )غربوا النكاح ( قول رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم المقصود ب – 11

   التباعد-        ب                          ة ربُالغ -أ
   التقارب -          د           االتجاه نحو الغرب  - ج

  :وصات الواجب إجرائها قبل الزواج  من الفح-  12
  )ب( فحص الكبد الوبائي - ب.                      فحص الثالسیمیا -أ

  )ب(فحص الكبد الوبائي  و  فحص الثالسیمیا-  الضغط                                د- ج
  : الجیني للجنین الذكر السلیم الطراز - 13

   xxy -        ب                            xy -أ
  xxx -        د                           xx - ج

  :  الهرمون الضروري لحدوث واستمرار الحمل هو - 14
    التستوستیرون-       ب االستروجین                     -أ

    الثایروكسین-                             داألدرینالین - ج
   : ة من المتطابقالتوائم إنجاب یحدث – 15

  .بویضة واحدة وحیوان منوي واحد   - أ
  .ن ان منویابویضة واحدة وحیوان  - ب
 .ن ان منویاحیوان ن وا بویضت- ج

  .حیوان منوي واحد  ن وا بویضت-د
  : بحركة الجنین في الشهر  تشعر األم- 16

   الثاني      -  ب      األول                           -أ
   الرابع -   د                  الثالث             - ج
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 اإلجهاض الذي یتم دون تدخل خارجي بأي صورة ومسبباته داخلیة محضة تتعلق بأمراض - 17
  :تصیب األم الحامل أو الجنین 

   إجهاض مفتعل -     ب        ائي             إجهاض تلق-أ
   إجهاض وقائي -   د         إجهاض جنائي             - ج

   : ما عدا من المضاعفات المصاحبة لإلجهاض  - 18
  . تمزق عنق الرحم -     ب       التهاب عنق الرحم         -أ

  .الرحم كبر  -  د        تقرحات في عنق الرحم      -ج
  : الشرع یحللها أحد حاالت اإلجهاض التالیة  - 19

  . التخلص من الجنین ألن األم لدیها العدید من األبناء -أ
  . إجهاض الجنین خشیة الفقر-ب
  . التخلص من الجنین للحفاظ على حیاة األم- ج
  .الوزنً التخلص من الجنین خوفا من زیادة -د

  : والدة ر الكلي أو النصفي  هيالتخدی  تحت فیها فتح البطنتمی الوالدة التي  - 20
   قیصریة    -        ب      طبیعیة                   -أ

    تلقائیة-    د     مساعدة                      - ج
   :ما عدا من المؤشرات المصاحبة لعملیة الوالدة - 21

  . انقباض عضالت جدار الرحم -أ
    . تمزق الغشاء المحیط بالجنین-ب
  .ً الجنین قریبا من عنق الرحم   یصبح رأس- ج
  . زیادة الوزن  -د

  :ار الرحم الالزمة لعملیة الوالدة یتم حقن الحامل بهرمون د إذا لم تنقبض عضالت ج- 22
   الثیروكسن - أوكسیتوسین                   ب-أ

   االستروجین- روجسترون                 دب  ال- ج
   :ما عداة الطبیعیة  واحدة مما یأتي من خصائص الرضاع- 23

  .ًیكون مكثفا ) اللبأ(  الحلیب في الساعات األولى للوالدة -أ
  . یالئم تركیب العناصر الغذائیة في حلیب األم الجهاز الهضمي للطفل-ب
  . یبقى  تركیب حلیب األم كما هو في الرضعة الواحدة - ج
  . درجة حرارته مناسبة للطفل -د
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  :بعد إفرازه  اللبأ هو الحلیب الذي یتم- 24
   أسبوع من الوالدة    -       ب            الوالدة مباشرة        -أ

    ثالث أسابیع من الوالدة -     د            شهرین من الوالدة     - ج
   من األسس الصحیة للفطام - 25

  .  التوقف المفاجئ في رضاعة األم لطفلها -أ
  .ً تدریجیا  إدخال أطعمة أخرى مع تقلیل عدد الرضعات-ب
  . استخدام األم لمادة مرة كالصبار والقهوة - ج
  . إعطاء الطفل أكثر من صنف واحد من األغذیة في كل مرة- د

ًقال رب أنى يكون لي غالم وكانت امرأتي عاقرا "  قال تعالى - 26 َِ َ َِ َْ ِ َ ََ ٌ ُ ِ ُ ُ َِّ َّ َ َ المقصود بكلمة عاقر " َ
  :في اآلیة السابقة 

    . متقدمة بالسن- ب.           نجاب  عدم القدرة على اإل-أ
   .لدیها الكثیر من األبناء  -                         د.ً تملك عقارا-  ج
  : من أسباب العقم عند الرجل -  27

   . انسداد في القنوات المنویة-                   ب. انسداد قناتي فالوب-أ
     .دوالي الخصیتینو في القنوات المنویة  انسداد -                    د. دوالي الخصیتین- ج

 مأخوذة ًي من طرق التلقیح الصناعي الحالل شرعا أن یجري تلقیح بین نطفةل واحدة مما ی- 28
  : من 

  .زوج، وبیضة من امرأة أجنبیة ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجته ال -أ
  . ، وبیضة من زوجته ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجتهالزوج -ب
  .أجنبي، وبیضة من امرأة أجنبیة ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة  رجل - ج
  . أخرى    الزوج، و بیضة من الزوجة، ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجة-د

  : المقصود بتنظیم األسرة - 29
             . المباعدة بین الوالدات-                   ب.  تحدید عدد األطفال-أ

   . تنظیم غرفة األوالد-   د               . التقارب بین الوالدات- ج
   من الوسائل التقلیدیة المستخدمة لتأجیل الحمل - 30

    أقراص منع الحمل -   اللولب                              ب-أ
   الواقي-    د   الرضاعة الطبیعیة              - ج
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

133  

   :ماعدا من فوائد تنظیم النسل یلي جمیع ما - 31
  م الوقت الكافي للعنایة بالطفل الرضیع  یعطي األ-أ

   . الدم فقر  یقلل من مخاطر اإلصابة بسوء التغذیة و-ب
  . یمنح األم الوقت الكافي للقیام بدورها االجتماعي - ج
  . یقلل من خطورة تعرض األم لمضاعفات اإلجهاض والوالدات المتعددة -د

   :ما عداًمن األمراض المنقولة جنسیا جمیع ما یلي  - 32
    الزهري  -  االیدز                                ب-أ

   السكري-   السیالن                             د- ج
  : هوناجم عن خلل في المادة الوراثیة المسئولة عن تكوین الهیموجلوبینالوراثي المرض ال - 33

  اللوكیمیا  -         ب           الثالسیمیا            -أ
  عضویة أنیمیا -  د           یموفیلیا                  اله- ج

  :  من الممارسات التي ال ینتقل عبرها االیدز- 34
  زراعة األعضاء  -  نقل الدم                                ب-أ

   مصافحة األیدي - د.           من األم لطفلها أثناء الحمل - ج
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  )4(ملحق 

  )الصورة النهائیة(  مفاهیم الصحة اإلنجابیةتباراخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  الجــــامعة اإلســـالمیـــة غزة 
  عمـــادة الدراســـــات العلیـــــــا

  كـــلیـــــــة التــــربــــــیـــــــــــة                            
  قسم المناھج وطرق تدریس العلوم

  
  

  عزیزتي الطالبة / ب عزیزي الطال
  .....                    السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  
مـستوى الـوعي بمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة تقوم الباحث ة ب إجراء دراس ة بعن وان 

فـي التربیـة تخـصص منـاهج  ذلـك لنیـل درجـة الماجـستیر والمرحلة األساسیة العلیـا فـي غـزة، 
  .من الجامعة اإلسالمیة بغزة علوم،ال تدریس قوطر

هــي حالــة مــن اكتمــال الجوانــب البدنیــة والنفــسیة واالجتماعیــة  " الــصحة اإلنجابیــةو تعــرف الباحثــة 
فیمــا یخــص األمــور التــي تتعلــق باإلنجــاب والجهــاز التناســلي، فــي جمیــع مراحــل حیــاة الفــرد، وذلــك 

  "  .بةبإتباع  مجموعة من الطرق واألسالیب والخدمات الصحیة المناس
ًو إذ ترجو الباحثة حضرتكم اإلجابـة علـى فقـرات االختبـار بموضـوعیة، علمـا بـأن النتـائج ستـستخدم 

  . لخدمة البحث العلمي، و لن یلحقك أي ضرر من إجابتك على هذه األسئلة 
 ي تعلیمـات االختبـار قبـل البـدء باإلجابـة عـن/أرجو ممن حضرتكم تعبئة البیانات التالیـة، ثـم اقـرأ

  : لة األسئ

      ذكر O   أنثى     O:    الجنس : .................................      المدرسة  
  : .....................الشعبة : .................................        الصف    

  
  تعلیمات االختبار 

 .ي السؤال بعنایة قبل اإلجابة /اقرأ -4

 ) .30 ( أجب عن جمیع األسئلة التي عددھا -5

  . ي اإلجابة الصحیحة في مفتاح اإلجابة /اكتب -6
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  -:ي الجدول التالي في اإلجابة على األسئلة/ استخدم-:مالحظة
  

  اإلجابة  رقم السؤال  اإلجابة  رقم السؤال
1    16    
2    17    
3    18    
4    19    
5    20    
6    21    
7    22    
8    23    
9    24    
10    25    
11    26    
12    27    
13    28    
14    29    
15    30    
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  : ي اإلجابة الصحیحة لكل مما یلي/اختار

  :  التي تحیط بعنق المثانة ب الغدة تسمى -1
   البروستات    -       ب   كوبر                          -أ

   فوق الكلویة -           د   الحویصلة المنویة         - ج
  : البویضة المخصبة تحتوي على -2
   كروموسوم     23 -        ب   كروموسوم               21 -أ

   كروموسوم 46 -   د   كرموسوم                     45 - ج
ْوإذا بـلغ األطفال منكم الحلم فـليستأذنوا كما استأذن الذين من قـبلهم" قال تعالى-3 ِْ ِ ْ َ ِ َِ َ َِ َِّ َ َ َْ ْ ََ َْ َ ُ َ ُْ َْ َ ُُ َْ ُ ُ َ َ َ ِ" 

  :قة تعني كلمة الحلم في اآلیة الساب
   الرؤیا      -  الصبر                                ب-أ

   المنام -  االحتالم                              د- ج
  :  تسرع عملیة الهضم هي  ینصح بتناولها ألنها المادة الغذائیة التي-4
   الدهون - الكربوهیدرات                         ب-أ

   األلیاف -                   د البروتینات        - ج
  : للحامل ینتج عن نقص عنصر تضخم الغدة الدرقیة  -5
   الیود-   النشا                                ب-أ

     السكریات-  الدهون                             د- ج
  _:عدم توفر الحدید في األغذیة یؤدي إلى  –6
   مرض الكساح-       ب لین العظام                     -أ

   الرشح -  فقر الدم                             د- ج
  _:  من خصائص فترة المراهقة واحدة مما یلي ال تعتبر– 7
   . تختلف التغیرات التي تحدث في مرحلة المراهقة لدى الفتیات عن تلك التي تحدث للفتیان-أ

  .تنتهي  مرحلة المراهقة لدى الجمیع في نفس العمر -ب

  .بطرق مختلفة   یتقبل الجمیع مرحلة المراهقة - ج

  .أوقات مختلفةتحدث التغیرات نفسها لدى الجمیع في   - ذ
  :  من التغیرات الجسمیة التي تحدث للمراهق الذكر-8
  . تنمو الخصیتین-ب.                  ینمو المبیض -أ

   .الخصیتینتنمو العضالت و  - د .               تنمو العضالت - ج
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 : یجب عدم إتباع القسوة في تربیة المراهق ألنه في هذه الفترة -9

  . ینزع لمشاركة اآلخرین في اتخاذ قراراته الخاصة -أ
  . یتقبل تدخل الوالدین و األهل في أموره الشخصیة -ب
  . یكون لدیه نزعة للرفض والتحدي والتمرد - ج
  . یتقبل انتقادات اآلخرین -د

  :ما عدا  المبكر  من سلبیات الزواج- 10
   زیادة نسبة اإلجهاض - ب.                 إنجاب أطفال أصحاء -أ

  . الزیادة غیر المنتظمة لعدد السكان - د.                  ارتفاع نسبة الطالق - ج
  :  )غربوا النكاح ( قول رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم المقصود ب – 11

   التباعد-        ب                          ة ربُ الغ-أ
     التقارب -          د           االتجاه نحو الغرب  - ج

   من الفحوصات الواجب إجرائها قبل الزواج  -  12
  )ب( فحص الكبد الوبائي - ب.                      فحص الثالسیمیا -أ

  )ب(الوبائي فحص الكبد  و  فحص الثالسیمیا-  الضغط                                د- ج
  : الجیني للجنین الذكر السلیم الطراز - 13

   xxy -        ب                            xy -أ
  xxx -        د                           xx - ج

  :  الهرمون الضروري لحدوث واستمرار الحمل هو - 14
    التستوستیرون-  االستروجین                           ب-أ

    الثایروكسین-                             ددرینالیناأل - ج
   : ة من المتطابقالتوائم إنجاب یحدث – 15
  .بویضة واحدة وحیوان منوي واحد   - ت
  .ن ان منویابویضة واحدة وحیوان  - ث
 .ن ان منویان وحیوانا بویضت- ج

  .ن وحیوان منوي واحد ا بویضت-د
 ومسبباته داخلیة محضة تتعلق بأمراض  اإلجهاض الذي یتم دون تدخل خارجي بأي صورة- 16

  :تصیب األم الحامل أو الجنین 
   إجهاض مفتعل -     ب         إجهاض تلقائي            -أ

  إجهاض وقائي -   د            إجهاض جنائي           - ج
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  : الشرع یحللها  أحد حاالت اإلجهاض التالیة - 17

  .لعدید من األبناء  التخلص من الجنین ألن األم لدیها ا-أ
  . إجهاض الجنین خشیة الفقر-ب
  . التخلص من الجنین للحفاظ على حیاة األم- ج
  .الوزنً التخلص من الجنین خوفا من زیادة -د

   :ما عدا من المؤشرات المصاحبة لعملیة الوالدة - 18
  . انقباض عضالت جدار الرحم -أ

    . تمزق الغشاء المحیط بالجنین-ب
  .ًجنین قریبا من عنق الرحم  یصبح رأس ال- ج
  . زیادة الوزن -د

  :ار الرحم الالزمة لعملیة الوالدة یتم حقن الحامل بهرمون د إذا لم تنقبض عضالت ج- 19
   الثیروكسن - أوكسیتوسین                   ب-أ

   االستروجین- روجسترون                 دب  ال- ج
   :ما عدابیعیة  واحدة مما یأتي من خصائص الرضاعة الط- 20

  .ًیكون مكثفا ) اللبأ(  الحلیب في الساعات األولى للوالدة -أ
  . تركیب العناصر الغذائیة في حلیب األم الجهاز الهضمي للطفلیالءم -ب
  . یبقى  تركیب حلیب األم كما هو في الرضعة الواحدة - ج
  . درجة حرارته مناسبة للطفل -د

  :بعده  اللبأ هو الحلیب الذي یتم إفراز- 21
   أسبوع من الوالدة    -       ب            الوالدة مباشرة        -أ

    ثالث أسابیع من الوالدة -     د            شهرین من الوالدة     - ج
   من األسس الصحیة للفطام - 22

  .  التوقف المفاجئ في رضاعة األم لطفلها -أ
  .ًیا  إدخال أطعمة أخرى مع تقلیل عدد الرضعات تدریج-ب
  . استخدام األم لمادة مرة كالصبار والقهوة - ج
  . إعطاء الطفل أكثر من صنف واحد من األغذیة في كل مرة- د
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المقصود بكلمة عاقر في "  قَالَ رب أَنَّى يكُون لي غُالم وكَانَت امرأَتي عاقرا"  قال تعالى - 23
  :اآلیة السابقة 

    .  متقدمة بالسن- ب.           ب  عدم القدرة على اإلنجا-أ
   . لدیها الكثیر من األبناء  -                         د.ً تملك عقارا-  ج
  : من أسباب العقم عند الرجل -  24

   .  انسداد في القنوات المنویة-                   ب.  انسداد قناتي فالوب-أ
     .دوالي الخصیتینو د في القنوات المنویة  انسدا-                    د.  دوالي الخصیتین- ج

 مأخوذة ًي من طرق التلقیح الصناعي الحالل شرعا أن یجري تلقیح بین نطفةل واحدة مما ی- 25
  : من 

  .زوج، وبیضة من امرأة أجنبیة ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجته ال -أ
  . ، وبیضة من زوجته ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجتهالزوج -ب
  .ل أجنبي، وبیضة من امرأة أجنبیة ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة  رج- ج
  . أخرى    الزوج، و بیضة من الزوجة، ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجة-د
  : المقصود بتنظیم األسرة - 26  
             . المباعدة بین الوالدات-                   ب.  تحدید عدد األطفال-أ

   . تنظیم غرفة األوالد-   د               .ات التقارب بین الوالد- ج
   من الوسائل التقلیدیة المستخدمة لتأجیل الحمل - 27

    أقراص منع الحمل -   اللولب                              ب-أ
   الواقي-    د   الرضاعة الطبیعیة              - ج

  :ما عدا ًمن األمراض المنقولة جنسیا جمیع ما یلي  - 28
    الزهري  -  االیدز                                ب-أ

   السكري-   السیالن                             د- ج
  : هوناجم عن خلل في المادة الوراثیة المسئولة عن تكوین الهیموجلوبینالوراثي المرض ال - 28

  اللوكیمیا  -         ب           الثالسیمیا            -أ
  عضویة أنیمیا -  د           لیا                  الهیموفی- ج

  :  من الممارسات التي ال ینتقل عبرها االیدز- 30
  زراعة األعضاء  -  نقل الدم                                ب-أ

   مصافحة األیدي - د.           من األم لطفلها أثناء الحمل - ج
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  )5(ملحق 
   والتمییزصعوبةحساب معامالت ال

معامـل تمییـز لكـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار  لكي تحصل الباحثـة علـى معامـل صـعوبة و و  
 مـن مجمــوع الطالبـات، وهــن )%27 (قامـت بتقـسیم الطالبــات إلـى مجمــوعتین مجموعـة علیـا ضــمت

 مــن )%27(الطالبــات اللــواتي حــصلن علــى أعلــى الــدرجات فــي االختبــار، ومجموعــة دنیــا ضــمت 
ــغ عــدد طالبــات كــل  ي حــصلن علــى أدنــى الــدرجات فــي االختبــار، ومجموعــة الطالبــات اللــوات قــد بل

  . طالبة)11(مجموعة 

 : كل فقرة من فقرات االختبارمعامل صعوبة   - أ
  ).198:2004النبهان،( نسبة الطلبة الذین أجابوا  الفقرة إجابة صحیحة " یعرف بأنه     

ختبـار باسـتخدام المعادلـة كـل فقـرة مـن فقـرات االمعامـل الـصعوبة ل قامت الباحثـة بحـساب و  
  :التالیة 

  صحیحة في المجموعة الدنیاالذین أجابوا إجابة عدد + صحیحة في المجموعة العلیا الذین أجابوا إجابة عدد  =  معامل الصعوبة

  عدد األفراد في المجموعتین
  )137:2009المنیزل،  (                                                                                 

( و كـــان الهـــدف مـــن حـــساب معامـــل الـــصعوبة هـــو معرفـــة مـــدى صـــعوبة أســـئلة االختبـــار     
  ) .170:2008أبودقة،

  .معامل تمییز كل فقرة من فقرات االختبار
یعبــر معامــل التمییــز للفقــرة عــن قــدرة الفقــرة علــى التمییــز بــین المجموعــة العلیــا و المجموعــة        

  )311: 1994ة ، أبوناهی(الدنیا 
  : قامت الباحثة بحساب معامل تمییز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة التالیةو

   في المجموعة الدنیاالذین أجابوا إجابة  عدد -صحیحة في المجموعة العلیا الذین أجابوا إجابة  عدد =معامل التمییز  

  )311:1994، أبوناهیة                             (د في المجموعتیننصف عدد األفرا                                       
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 معرفــة قــدرة فقــرات االختبــار كــان الهــدف مــن حــساب معامــل التمییــز لفقــرات االختبــار هــو و        
ـــــــــى التمییـــــــــز بـــــــــین الطلبـــــــــة ذوي التحـــــــــصیل المتـــــــــدني، و الطلبـــــــــة ذوي التحـــــــــصیل العـــــــــالي  ( عل

  ).195:2004النبهان،

  )5:11 ( رقمجدول
  تمییز كل فقرة من فقرات االختبار  صعوبة ومعامل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و 0.27 (فقـد تـراوح بـین  ًالـصعوبة كـان مناسـبا أن معامـل )5،11 (لقد اتضح من الجدول السابق
و أقــل %) 20(حیــث أن الــصعوبة األنــسب هــو الــذي یكــون أكبــر مــن  ، )62.(و بمتوســط ) 0.75

  ) .170:2008أبودقة،%) ( 80(من 

 م
معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمییز

رقم 

 السؤال

معامل 

 الصعوبة 

معامل 

 التمییز 

1  0.41 0.30 17 0.59 0.45 
2 0.64 0.73 19 0.75 0.45 
3 0.68 0.45 21 0.68 0.45 
4  0.64 0.73 22 0.68 0.45 
5 0.64 0.73 23 0.59 0.82 
6 0.68 0.30 24 0.75 0.45 
7 0.50 0.64 25 0.41 0.30 
8 0.75 0.36 26 0.75 0.30 
9 0.75 0.45 27 0.64 0.36 

10  0.50 0.45 28 0.68 0.45 
11  0.68 0.45 29 0.68 0.64 
12 0.50 0.30 30 0.27 0.55 
13 0.73 0.55 32 0.73 0.36 
14 0.73 0.55 33 0.59 0.45 
15 0.41 0.30 34 0.68 0.64 

 **** **** **** 0.48 0.62  المتوسط
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 ( قد تراوح بین  كل فقرة من فقرات االختبار  كان مناسب حیث أن تمییزمعامل تمییزبة لأما بالنس
أو یزیـد ) 300.(ًعلما بأنه إذا كان معامل التمییز یـساوي ، ) 480.(و بمتوسط )  820.و  0.30

  ) .197:2004النبهان،( عنه تعتبر الفقرة مقبولة 
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  )6(ملحق 
   )الصورة األولیة ( ه نحو الصحة اإلنجابیة تجااالمقیاس 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  الجــــامعة اإلســـالمیـــة غزة 
  عمـــادة الدراســـــات العلیـــــــا

  كـــلیـــــــة التــــربــــــیـــــــــــة                            
  لومقسم المناھج وطرق تدریس الع

  
  

  عزیزتي الطالبة / عزیزي الطالب 
  .....                     السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  
مـستوى الـوعي بمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة المرحلـة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعن وان 

طـرق تـدریس فـي التربیـة تخـصص منـاهج و ذلـك لنیـل درجـة الماجـستیر واألساسیة العلیا في غزة، 
  .من الجامعة اإلسالمیة بغزة علوم،ال

هــي حالــة مــن اكتمــال الجوانــب البدنیــة والنفــسیة واالجتماعیــة  " الــصحة اإلنجابیــةو تعــرف الباحثــة 
الجهــاز التناسـلي، فــي جمیــع مراحــل حیــاة الفــرد، وذلــك  فیمـا یخــص األمــور التــي تتعلــق باإلنجــاب و

  ". الخدمات الصحیة المناسبة األسالیب و بإتباع  مجموعة من الطرق و
ًو إذ ترجــو الباحثــة حــضرتكم تعبئــة فقــرات مقیــاس االتجــاه بموضــوعیة، علمــا بــأن النتــائج ستــستخدم 

  . لخدمة البحث العلمي، و لن یلحقك أي ضرر من إجابتك على هذه األسئلة 
ء باإلجابــة عــن ي تعلیمــات االختبــار قبــل البــد/أرجــو ممــن حــضرتكم تعبئــة البیانــات التالیــة، ثــم اقــرأ

  : األسئلة 

    ذكر  O أنثى          O:   الجنس  : .................................      المدرسة  
  : .....................الشعبة : .................................        الصف    

  
  

  تعلیمات مقیاس االتجاه  

 .ي  الفقرة  بعنایة قبل اإلجابة /اقرأ -1

 .ًي تراه مناسبا من وجهة نظرك لكل فقرة من الفقراتفي العمود الذ)  ü (ي عالمة / ضع -2
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    م

  
       المعرفة حول الصحة اإلنجابیة

أوافق 
  بشدة

غیر   أوافق
  متأكد

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

أعتقد أن برامج التوعیة الغذائیة تعزز الصحة   1
  .اإلنجابیة 

          

 حول قضایا الصحة أرفض إثارة مناقشات  2
  .اإلنجابیة 

          

أؤید دراسة مفاهیم الصحة اإلنجابیة ألنها   3
  .  تساعد على تنشئة جیل واع 

          

            .أفضل أن یلم الزوج بأمور الصحة اإلنجابیة   4
أرى أن هناك مبالغة في الحدیث عن أهمیة   5

  .الفحوصات قبل الزواج 
          

ول مخاطر أرى ضرورة توفیر معلومات ح  6
  .الزواج المبكر 

          

أعتقد أن المعرفة بوسائل تنظیم األسرة   7
  .متطلب أساسي للصحة اإلنجابیة 

          

            مفاهیم الصحة اإلنجابیةدرجة ممارسة   
أمانع دراسة التاریخ العائلي الطبي الطرفین   8

  .قبل الزواج 
          

ًأرى أن تجهض المرأة طفلها إذا كان خطرا   9
  .ا علیه

          

أرى ضرورة اقتران عالج العقم بالعالج   10
  . النفسي

          

أفضل الوالدة القیصریة كونها أقل إیالما من   11
  . الطبیعیة

          

أحبذ الرضاعة الصناعیة كونها تحافظ على   12
  . المظهر الخارجي للمرأة

          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

145  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

یعود للمرأة أعتقد أن قرار تنظیم األسرة   13
  .وحدها

          

أعتقد انه یمكن االعتماد على الرضاعة   14
  .الطبیعیة في تنظیم النسل 

          

أعتقد أن تنظیم األسرة یساعد في القضاء   15
  .على اإلجهاض 

          

أعتقد أن تباعد فترات الحمل یعني حیاة   16
  .أسریة سعیدة 

          

             في تنمیة الصحة اإلنجابیة دور األهل  
باء أبناءهم وشأنهم في أرى أن یترك اآل  17

الحصول على معلومات عن الصحة 
  . اإلنجابیة 

          

أفضل توعیة اآلباء ألبنائهم بالتغیرات   18
  . الجسمیة التي تحدث في فترة المراهقة 

          

أمانع مناقشة  المراهق في التغیرات النفسیة    19
  .التي تحدث له 

          

الشخصیة أفضل توعیة األبناء بدور النظافة   20
  .في الصحة اإلنجابیة
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  )7(ملحق 
  )الصورة النهائیة  (نحو الصحة اإلنجابیة مقیاس االتجاه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  الجــــامعة اإلســـالمیـــة غزة 
  عمـــادة الدراســـــات العلیـــــــا

                  كـــلیـــــــة التــــربــــــیـــــــــــة            
  قسم المناھج وطرق تدریس العلوم

  
  

  عزیزتي الطالبة / عزیزي الطالب 
  .....                     السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  
مـستوى الـوعي بمفـاهیم الـصحة اإلنجابیـة لـدى طلبـة المرحلـة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعن وان 

فـي التربیـة تخـصص منـاهج وطـرق تـدریس  نیـل درجـة الماجـستیروذلـك لاألساسیة العلیـا فـي غـزة، 
  .من الجامعة اإلسالمیة بغزة علوم،ال

هــي حالــة مــن اكتمــال الجوانــب البدنیــة والنفــسیة واالجتماعیــة  " الــصحة اإلنجابیــةو تعــرف الباحثــة 
 وذلـك الجهـاز التناسـلي، فـي جمیـع مراحـل حیـاة الفـرد ، فیما یخص األمور التي تتعلـق باإلنجـاب و

  "  .الخدمات الصحیة المناسبة بإتباع  مجموعة من الطرق واألسالیب و
ًو إذ ترجو الباحثة حـضرتكم تعبئـة  فقـرات مقیـاس االتجـاه بموضـوعیة، علمـا بـأن النتـائج ستـستخدم 

  . لخدمة البحث العلمي، و لن یلحقك أي ضرر من إجابتك على هذه األسئلة 
ي تعلیمــات االختبــار قبــل البــدء باإلجابــة عــن /التالیــة، ثــم اقــرأأرجــو ممــن حــضرتكم تعبئــة البیانــات 

  : األسئلة 

    ذكر  O أنثى          O:   الجنس  : .................................      المدرسة  
  : .....................الشعبة : .................................        الصف    

  
  

  تجاه  تعلیمات مقیاس اال

 .ي  الفقرة  بعنایة قبل اإلجابة /اقرأ -3

 .ًي تراه مناسبا من وجهة نظرك لكل فقرة من الفقرات في العمود الذ)  ü (ي عالمة / ضع -4
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    م

  
       المعرفة حول الصحة اإلنجابیة

أوافق 
  بشدة

غیر   أوافق
  متأكد

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

 أرفض إثارة مناقشات حول قضایا الصحة  1
  .اإلنجابیة 

          

أؤید دراسة مفاهیم الصحة اإلنجابیة ألنها   2
  .  تساعد على تنشئة جیل واع 

          

            .أفضل أن یلم الزوج بأمور الصحة اإلنجابیة   3
أرى أن هناك مبالغة في الحدیث عن أهمیة   4

  .الفحوصات قبل الزواج 
          

أرى ضرورة توفیر معلومات حول مخاطر   5
  .المبكر الزواج 

          

            مفاهیم الصحة اإلنجابیة   درجة ممارسة   
أمانع دراسة التاریخ العائلي الطبي الطرفین   6

  .قبل الزواج 
          

ًأرى أن تجهض المرأة طفلها إذا كان خطرا   7
  .علیها 

          

أرى ضرورة اقتران عالج العقم بالعالج   8
  .النفسي

          

نها أقل إیالما من أفضل الوالدة القیصریة كو  9
  .الطبیعیة  

          

أحبذ الرضاعة الصناعیة كونها تحافظ على   10
  .المظهر الخارجي للمرأة

          

یعود للمرأة أعتقد أن قرار تنظیم األسرة   11
  .وحدها

          

أعتقد انه یمكن االعتماد على الرضاعة   12
  .الطبیعیة في تنظیم النسل 
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 یساعد في القضاء أعتقد أن تنظیم األسرة  13
  .على اإلجهاض 

          

أعتقد أن تباعد فترات الحمل یعني حیاة   14
  .أسریة سعیدة 

          

             في تنمیة الصحة اإلنجابیةدور األهل  
أرى أن یترك اآلباء أبناءهم وشأنهم في   15

الحصول على معلومات عن الصحة 
  . اإلنجابیة 

          

بالتغیرات أفضل توعیة اآلباء ألبنائهم   16
  . الجسمیة التي تحدث في فترة المراهقة 

          

أمانع مناقشة  المراهق في التغیرات النفسیة    17
  .التي تحدث له 

          

أفضل توعیة األبناء بدور النظافة الشخصیة   18
  .في الصحة اإلنجابیة
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  )8(ملحق 
  اإلجابة النموذجیة لالختبار

  
 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة لرقم السؤا

 د 18 ب 1
 ج 19 د 2
 ب 20 ج 3
 د 21 د 4
 أ 22 ب 5
 ج 23 ج 6
 أ 24 ب 7
 ب 25 د 8
 أ 26 ج 9
 د 27 أ 10
 ب 28 ب 11
 ب 29 د 12
 ج 30 أ 13
 ب 31 أ 14
 د 32 أ 15
 أ 33 د 16
 د 34 أ 17
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  )9(ملحق 
تسهیل مهمة طالبة ماجستیر 
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  )10 (ملحق
  تصریح وزارة التربیة و التعلیم 
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  )11(ملحق 
  تصریح مدیرة شرق غزة
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  )12(ملحق
  تصریح مدیریة غرب غزة
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According to the results, the study has come up with several important 
recommendations: 
 
-1 The necessity of the integration between science curriculums and other 
curriculums in showing the reproductive health concepts because the 
awareness of the reproductive health concepts does not confine to the 
science curricula. 

-2 The necessity of arranging cultural scientific courses for teachers for 
increasing their awareness of the reproductive health concepts and 
providing them with the new discoveries in the field of the reproductive 
health.  

-3 The necessity of cooperation between the educational associations , 
the civil   organizations and the heath association for arranging cultural 
courses for parents about the reproductive health concepts and the 
reproductive health issues.  

4-Teaching health and environment sciences books for the male and 
female students together and not confining to the male students only. 

5-Issuing cultural leaflets about the concepts that belong to the 
reproductive health. 

6-Allocating an activity for the students for discussing the topics that 
belong to the reproductive health. 

7-Activating the media role as the television programs, the broadcast 
programs and newspapers for the educating about the reproductive 
health.   
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Suliman Sultan schools .Then the outcomes have been collected and 

 analyzed statistically by using statistical methods : The average, The  
standard deviation, the relative weight  ,order ، a T  test for one sample, 
and a T test for two independent samples.  

Therefore, the outcomes indicate that :  

1-The awareness level of the cognitive aspects of the reproductive health 
concepts among the high - primary stage students is less than the  

hypothetical limit by( 75%) . 

2-The awareness level of the sentimental aspects of the reproductive 
health among the high primary stage students is less than the hypothetical 
limit by (75%) . 

3-There are no differences having a statistical function in the awareness 
level of the cognitive aspects of the reproductive health concepts among 
the high - primary stage students which are attributed to the sex variable 
(male and female students) . 

4-There are no differences having a statistical function in the awareness 
level of the sentimental aspects of the reproductive health among the 
high - primary stage students which are attributed to the sex variable(male 
and female students) in the total degree and in the two domains of 
knowledge about the reproductive health and the role of the family toward 
the reproductive health .However, there are differences having a statistical 
function in the awareness level of the sentimental aspects of the 
reproductive health concepts among the high- primary stage students in 
the field of practicing reproductive health concepts which are attributed to 
the sex variable (male and female students) and these differences are for 
the female students.     
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ABSTRACT 
 
The study aims at knowing the awareness level of the reproductive health 
concepts amongst  the high - primary stage students in Gaza. To achieve 
that, the study problem has been  limited in the major following question : 
What is the level of the high-primary stage students awareness in Gaza 
of the reproductive health concepts ؟The following minor questions branch 
from this main question  : 
-1  What are the reproductive health concepts which must be available 
among the students of high - primary stage in Gaza؟  
-2 What is the awareness level of the cognitive aspects of the reproductive 
health concepts among the primary stage students in Gaza؟ 

 -3 What is the awareness level of the sentimental aspects of the 
reproductive health among the primary stage students in Gaza ؟ 

 -4 Are there differences having a statistical function at the function level 
of (0.05 ≥ α)in the awareness level of the cognitive aspects of the 
reproductive health concepts  among the high - primary stage students 
attributed to the sex variable؟ 

 -5 Are there differences having a statistical function at the function level 
of (0.05 ≥ α)in the awareness level of the sentimental aspects of the 
reproductive health among the high - primary stage students attributed to 
the sex variable؟  
The researcher has used the descriptive approach so as to answer the 
study questions and to verify its hypotheses . She has prepared a list of 
the reproductive health concepts. She has also prepared a test to 
measure the cognitive aspects and ameasuremen of attitude to measure 
the sentimental aspects. The test and the measurement of attitude have 
been implemented on the study sample which consists of (322) male and 
female students from the tenth grade in the school year of 2010-2011. 
This sample is from Basheer Arrayes , As'ad Assaftawi, Arrmlah, and
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