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 :غة العربية المستخلص بالل
تنمية الوعي ببعض قضايا التربية الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية والقدرة علي اتخاذ القرار استهدفت الدراسة  

المناسب نحوها لدي معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخدمة وذلك نظرا لحساسية تلك القضايا وخجل البعض من 
هي )التربية  رنامج قائم عي التعلم الذاتي تضمن خمس موديوالت تعليميةاالستفسار عنها ، ولتحقيق ذلك تم  إعداد ب

الجنسية وقضايا العصر ، الجهاز التناسلي الذكري ، الجهاز التناسلي األنثوي ، ماذا عن العالقات الجنسية  ، حوار حول 
القضايا ، تم تطبيق االدوات قبليا  ، كما تم إعداد مقياس للوعي ومقياس للقدرة علي اتخاذ القرار نحو تلك قضايا العصر (

معلمة اقتصاد منزلي قبل الخدمة ، وتم تعلم البرنامج ذاتيا من قبل هؤالء  38وبعديا علي عينة الدراسة التي تكونت من 
 المعلمات .

سية ، وكذلك أثبتت النتائج فاعلية البرنامج في تنمية كال من الوعي ببعض قضايا التربية الصحية المتعلقة بالتربية الجن 
في تنمية القدرة علي اتخاذ القرار المناسب نحوها ، وأوصت الدراسة بضرورة تضمين قضايا التربية الصحية المرتبطة 

بالتربية الجنسية في المراحل الدراسية المختلفة ، كما اوصت بضرورة االعتماد علي التعلم الذاتي كأسلوب مالئم للمراحل 
 مرحلة الجامعية .  الدراسية المختلفة وخاصة ال

   
Summary English 
 The study aimed at the development of awareness of certain health education issues 

related to sex education and the ability to make the right decision towards home 

economics teachers have pre-service and in view of the sensitivity of these issues and 

some of the shame inquire about. 

 To achieve this existing program preparation a self-learning included five learning 

modules, is (sex education and the issues of the day, the male reproductive system, the 

female reproductive system, what about sexual relations, dialogue on the issues of the 

day). 

 Was also prepared a measure of awareness and a measure of the ability to make 

decisions about these issues, it has been applied tribal tools and Uday study sample 

consisted of 38 pre-service home economics teachers, the program was self-learning 

by these parameters. 

Results proved the effectiveness of the program in both the awareness of certain health 

education issues relating to sex education development, as well as in the development of the 

ability to make the right decision toothbrushes The study recommended the need to include 

education and health issues associated with sex education in different educational levels, as 

recommended by the need to rely on self-learning as a way appropriate to the various stages 

of study and a private university level.. 
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الصحية والقدرة على اتخاذ  التربيةذاتي لتنمية الوعي ببعض قضايا برنامج مقترح قائم على التعلم ال
 مةلدي معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخد نحوهاالقرار المناسب 

 
أ.م.د / شيرين محمد غالالب                                                                         

* 
  **العزبصابر د/ ايمان                                                                           

 :واإلحساس بالمشكلة مقدمـةال
ولقد كان من  ذلك في معظم المجاالت.سمة من سمات العصر الحالي حيث يتضح  العلمي تقدم اليعد 

 ى مسالالالتو  علالالال تربيالالالة الشالالالباب كالالالي يكونالالالوا  علالالال الطبيعالالالي أن تت يالالالر نظرتنالالالا نحالالالو تالالالدريس ونشالالالر العلالالالم بحيالالالث نعمالالالل 
مواجهالالة المشالالكالت الفرديالالة واالجتماعيالالة باألسالاللوب العلمالالي  علالال ويصالالبحوا قالالادرين  ،التعالالايم مالالغ مت يالالرات العصالالر

 االنفجار المعرفي والثقافي الهائل.التقدم العلمي و  المناسب في ظل هذا
( أنالالل لكالالي يفهالالم 258، 1998)محمالالد نصالالر،  *** (80، 1997وفتحالالي الالالديب،  عميالالرة)إبالالراهيم  ويؤكالالد

البد مالن إكسالابهم بعالض الحقالائق والمفالاهيم المرتبطالة بدراسالتهم  ،الشباب طبيعة العصر ومت يراتل الثقافية والصحية
 يجابي نحو السلوك الصحي السليم. واالتجاه اال ،التخصصية والسلوك العلمي

لطالالالب فالالي جميالالغ المراحالالل التالالي يحتاجهالالا ا أهالالم المطالالالبمالالن الصالالحية  لتربيالالةمالالن هالالذا المنطلالالق كانالالت ا
 -2003 ،أمنيالالالة الجنالالالدي -2002اب، الة عبدالوهالالالالفاطمالالال -2001 ،ميالالعليالالال صبالالالالري  كالالالل مالالالن ) ويشالالالير التعليميالالالة.

ا والمشالالالكالت الصالالالحية المعاصالالالرة بهالالالدا تعالالالديل مالالالدركات ( إلالالال  أهميالالالة تنالالالاول القضالالالاي2013حنالالالان عبالالالد السالالالالم، 
المرتبطالة إزاء تلالك القضالايا والمشالكالت  اتخالاذ قالرارات صالحية سالليمة ومناسالبل المتعلمين بحيث يكونوا قالادرين علالي

 .بها 
 

والالوعي بالأهم  الصالحية بالتربيالةاالهتمالام  إلاليالدراسات الحديثة في التربية العلميالة العديد من  لذلك هدفت
 التربيالةولالم تعالد  ، (559، 2002ر، المحمالد نصال الطالب المعلمين للمستقبل ) ف  إعداد، وتضمين ذلك  هاقضايا

تضالالمين إلالال  ضالالرورة  ىممالالا أدرتجاليالالة، بالالل أصالالبحت عمليالالة فنيالالة لهالالا أسسالالها ومبادئهالالا التربويالالة. إالصالالحية عمليالالة 
 والمشالالالكالت قضالالالاياالوى الدراسالالالي بطريالالق زيالالالادة ارتبالالالا  المحتالال عالالالنالصالالالحية لمجالالاالت التربيالالالة معلالالالم الإعالالالداد  بالالرامج

 .   الصحية
التربيالالة  الوقائيالالة،التربيالالة  الصالالحية،الت ذيالالة  الشخصالية،: الصالالحة فتشالالملالصالالحية  التربيالالةوتتعالدد مجالالاالت 

حالالددت (. كمالالا 59، 2002)صالالالح صالالالح،  التربيالالة الجنسالالية منهالالا،األمالالراض والوقايالالة  البيئيالالة،الصالالحة  األمانيالالة،
( عشرة مجاالت رئيسية للثقافة الصحية أهمها مجال الصحة اإلنجابية التالي 246 -245، 2000)عفاا القادوم،

الفحالالالالالب الطبالالالالالي قبالالالالالل الالالالالالزوا  و تتضالالالالالمن المجالالالالالاالت الفرعيالالالالالة التاليالالالالالة: الحمالالالالالل، الالالالالالزوا  المبكالالالالالر، وزوا  األقالالالالالارب، 
ط ارتباطالا تالرتببالالنظر إلالي تلالك الموضالوعات نجالد أنهالا الدورة الشالهرية ، و و األمراض المنقولة جنسيًا، و اإلجهاض، و 
 خاصة مجالي الطفولة واألمومة ، والت ذية .ومجاالتل قا باالقتصاد المنزلي يوث

 
 * استاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة دميا  .

 ** مدرس بكلية التربية جامعة بنها .
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  APA سلوب الجمعية النفسية األمريكية *** يتم التوثيق في البحث وفقا أل

 
ا تنميالة الالوعي والقالالدرة دكالهمالا يكمالل األخالر بهالف الصالالحية التربيالةجالزء ال ينفصالل عالن  ةالجنسالي التربيالةف

ن والشالباب بالجامعالالات التالي يعالاني منهالالا المراهقالو ت المسالالئولة نحالو القضالايا والمشالالكالت الصالحية ااتخالاذ القالرار  علال 
 .  وما يصاحب هذه المرحلة من سلوكيات خطرة

       
يعالالد مالالن أقالالوي  الالالذي الجنسالاليفالالي الالالدافغ  أنسالالب أنمالالا  التربيالالة تحكمالالاً  مالالن الجنسالالية تعالالد التربيالالةن كمالالا أ 

عالالن طريالالق تزويالالد الفالالرد  االالالالتنظالاليم إشباعهالعمالالل علالال  و  ،الالالدوافغ الفطريالالة، كمالالا تعمالالل علالال  ضالالبط ال رائالالز الجنسالالية
 مالالالا يسالالالمح بالالالل نمالالالوهم الجسالالالمي رواالتجاهالالالات السالالالليمة إزاء المسالالالائل الجنسالالالية بقالالالد ،بالمعلومالالالات العلميالالالة والخبالالالرات

 ( 118، 2007،  )محمد العجمي.        قيم وثقافة المجتمغوالعقلي واالنفعالي في إطار تعاليم الدين و 
وتكالالوين أفكالالار ومالالدركات ، الجنسالالية إلالالي تكالالوين اتجاهالالات وسالاللوكيات جنسالالية مرغوبالالة لتربيالالةاكمالالا تالالؤدي  

 )نجالا  عرفالالات. مالدمرة  األمالالر الالذي يقالي الوقالوم فالي مشالالكالت وانحرافالات جنسالية ،صالحيحة عالن األمالور الجنسالية
،2001 ،86  .) 
 

ذا أعالرض المربالون عالن مواجهالة  والتكالتم،ومن المسلم بل أنل إذا أحيط هذا الجانب ب الالا مالن التحالريم  وا 
قالالد أتالالاحوا الفرصالة الكاملالالة للبنالالاء للبحالث عالالن مصالالادر أخالري إلشالالبام حاجالالاتهم ف بالل،لقضالايا والمشالالكالت المتعلقالالة ا

والوقوم في براثن التجريب والخبالرات والممارسالات  الخاطئة،يجة المؤسفة المعلومات وتصبح النت الجنسية،ورغباتهم 
 الجنسية الشاذة والمحرمة.

 
هالدافها. أ التربيالة الجنسالية وسالعت إلال  تحقيالق  بتناول وتقالديمالدراسات  عنيت بعضوانطالقًا من هذا، فقد 

مجدي إسالماعيل،  - 2002يات يس، فاطمة عبد الوهاب وعط - ,Balanko 2002 -)هم تلك الدراسات أ  ومن
2002-  Weaver., etal., 2002 -  ،2003عيس  الشماس،  - 2003أمنية الجندي-Allen, 2005). 

 
إلالالالالي توعيالالالالة المتعلمالالالالين بالالالالالتكوين التشالالالالريحي  -ضالالالالمن مالالالالا تهالالالالدا  -وتهالالالالدا التربيالالالالة الجنسالالالالية  

مراحالل تكالوين الجنالين، والقضالايا والمشالكالت جهاز التناسلي في اإلنسان، والزوا ، واألمومة، واألبالوة، و لوالوظيفي ل
 (60، 2002الصحية الجنسية. )صالح صالح، 

 
ض أهالالداا التربيالالة ( بعالال120، 2005ب،  -) الحسالاليني معالالدي ( ،Behnk, 2005, 25حالالدد ) كمالالا
 أهمها:كان من الجنسية و 
يا ا مالن قضالالاتنميالة الالوعي بالمعالارا والحقالائق والمفالالاهيم والمعلومالات الجنسالية السالليمة ومالالا يالرتبط بهال -

 ومشكالت .

 قضايا ومشكالت التربية الجنسية. واتخاذ القرارت المستقبلية المسئولة نح  -

 األمراض التي قد تصيب الذكور واألناث نتيجة العالقات الزوجية وطرق الوقايل منها . -

 طرق الرعاية الخاصة باألم أثناء الحمل والوالدة لضمان عدم أصابتها باألمراض . -
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من أهمية المعرفة الجنسية بالنسبة للمراهقين والشباب، وذلك ألن المعرفالة الجنسالية العلميالة، ومن هنا تك
لالال  ال تقليالالل مالالن األمالالراض الجنسالالية، والصالالحيحة سالالتؤدي إلالال  تكالالوين معلومالالات صالالحيحة عالالن الحمالالل واإلجهالالاض، وا 

  (152، 2002) فاطمة عبد الوهاب وعطيات يس، .   ةالإيجابيؤدي إل  جعل تنظيم النسل أكثر تكما س
أنالالل ينب الالي  (Azman, 2005, 32) (Fucci, 2000, 21)وألهميالالة المعرفالالة الجنسالالية السالالليمة يقالالرر

االهتمالالام بالتربيالالة الجنسالالية فالالي اإلطالالار األخالقالالي، حتالال  يمكالالن التمهيالالد للالالزوا  واألبالالوة واألمومالالة، وذلالالك عالالن طريالالق 
  .ألسريةتفهم المهارات والمسئوليات المتبادلة التي تقوى الحياة ا

  
ويتم تنمية االتجاهات المناسبة نحو القضايا والمشالكالت الصالحية والجنسالية المرتبطالة بهالا ومالن ثالم اتخالاذ 

ك القضايا في كليالات إعالداد القرار المناسب نحوها داخل المؤسسات التعليمية من خالل معلم معد جيدا لمواجهة تل
 (56، 1997ن  سعودي وأيمن سعيد، )م.   المعلم

، العلالوم واألحيالاءعلمالي ومعلمالات المتخصصين كممعلمين إلي أن ال(  17،  1999ي،ويشير )سيرل بيب
إعالداد أتالم وأكمالل فالي لالذا فهالم يحتالاجون بطبيعالة الحالال إلالي  الجنسالية،لديهم فرصالة أكبالر للتربيالة  واالقتصاد المنزلي

مالالن خالالالل  ملطالبهالالبتوصالاليل الرسالالائل الصالالحية  ينالمنالالوط فهالالوالء المعلمالالون هالالم بالالرامج اإلعالالداد المهنالالي بالجامعالالة.
وما يتخللها من تصويب لما قد يكون لديهم من تصورات خاطئالة خاصالة  بتدريسها، واالمناهج والمقررات التي يقوم

 وتنمية الوعي الالزم بهذه القضايا. الجنسية،في األمور 
 

 سالئوالت مهالن الالء المعلمات د المنزلي قبل الخدمة نظرا ألن هؤ االقتصا وتخب الدراسة الحالية معلمات
ها من قضايا للطالبات في  المرحلتين األعدادية والثانويالة وما يرتبط بالتربية الصحية والجنسية تحقيق أهداا عن 

ت علالي وعالي وال يخفي علي أحد طبيعة تلك المرحلة وما يتعلق بها من نمو ومشاكل مما يستلزم مواجهتها بمعلمالا
 وطرق التعامل معها .ة الجنسية بقضايا التربية الصحية  خاصة ما يتعلق بالتربي

 
 :الدراسـة مشكلـة

بالتربيالالة الجنسالالية ممالالا  يتعلالالق حساسالالية موضالالوم التربيالالة الصالالحية خاصالالة مالالا تحالالددت مشالالكلة الدراسالالة فالالي 
اهتمالالت بتنميتهالالا   أي دراسالالة أدي إلالالي قلالالة الدراسالالات التالالي اهتمالالت بتنميالالة التربيالالة الجنسالالية لالالدي المعلالالم ، وعالالدم وجالالود

عديد من الفتيات مالن اكتسالاب المعلومالات را لطبيعة المجتمغ الشرقي وخجل د المنزلي ، ونظلدي معلمات االقتصا
مواقالالالغ  يء إلالالالو و اللجالالالعلالالالي بعالالالض الصالالالديقات أ المتعلقالالالة بالجوانالالالب الجنسالالالية مالالالن مصالالالادرها الصالالالحيحة واعتمالالالادهن

التربيالة ا ضالاي" قصالور مسالتوي الالوعي بالبعض قفقالد ترتالب علالي ذلالك   تعطي معلومات غير دقيقةاألنترنت التي قد 
معلمالالالات   تخالالاذ القالالرارات المناسالالالبة نحوهالالا لالالدىوالقالالالدرة علالالي ا الصالالحية خاصالالة مالالا يالالالرتبط منهالالا بالصالالحة الجنسالالية 

 . ويمكن التصدي لهذه المشكلة من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: االقتصاد المنزلي قبل الخدمة
التالالالي ينب الالالي علالالالي معلمالالالات االقتصالالالاد ة الجنسالالالية الصالالالحية المرتبطالالالة بالتربيالالال التربيالالالة قضالالالايامالالالا أهالالالم  -1

 قبل الخدمة اإللمام بها؟المنزلي 
مالالا مالالدي وعالالي معلمالالات االقتصالالاد المنزلالالي قبالالل الخدمالالة بقضالالايا التربيالالة الصالالحية المرتبطالالة بالتربيالالة  -2

 الجنسية ؟
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التربيالة  قضالايااتخاذ القرار المناسب نحالو  مامدى قدرة معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخدمة علي -3

 لمرتبطة بالتربية الجنسية ؟الصحية ا

لالالالدى نحوهالالالا المناسالالالب والقالالدرة علالالال  اتخالالالاذ القالالرار  بتلالالالك القضالالالايامالالا البرنالالالامج المقتالالالر  لتنميالالة الالالالوعي  -4
 ؟   معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخدمة 

نحوهالالا  لتنميالالة الالالوعي بقضالالايا التربيالالة الصالالحية والقالالدرة علالال  اتخالالاذ القالالرارالمقتالالر   مافاعليالالة البرنالالامج  -5
 ؟   قبل الخدمة  مات االقتصاد المنزليمعللدى 

 

 أهـداف الدراسـة:
 استهدفت الدراسة ما يلي:  

االقتصالاد  الجنسالية التالي ينب الي علالي معلمالات ةالمرتبطالة بالتربيالقضايا التربية الصالحية تحديد قائمة بأهم  -
 قبل الخدمة اإللمام بها.المنزلي 

ذ القالرار المناسالب والقدرة علي اتخالاالجنسية  ةالتربيالمرتبطة بقضايا التربية الصحية تنمية الوعي ببعض  -
 قبل الخدمة. االقتصاد المنزلي نحوها لدي معلمات

وقيالاس فعاليتالل فالي تنميالة الالوعي بتلالك القضالايا والقالدرة علالي  الالذاتيعلالي الالتعلم  برنالامج مقتالر  قالائمإعالداد  -
 .قبل الخدمة االقتصاد المنزلي ذ القرار المناسب نحوها لدي معلماتاتخا

 
 أهـمية الدراسـة:
 لصحية ومالا يالرتبط بهالا مالن موضالوعات التربيالة الجنسالية أهمية الدراسة في كون التربيالة ا تتضح 

 قضية بال ة األهميالة في حد ذاتهالا، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:
 ةالمرتبطالالة بالتربيالالقضالالايا التربيالالة الصالالحية توجيالالل أنظالالار المسالالئولين عالالن بالالرامج إعالالداد المعلالالم إلالالي بعالالض  -

التي يمكن تضمينها بهالذه البالرامج مالن خالالل مالا توصاللت إليالل هالذه الدراسالة مالن قائمالة بالأهم تلالك  الجنسية
 القضايا.

توجيالالل أنظالالار البالالاحثين فالالي مجالالال التربيالالة إلالالي القيالالام بدراسالالات مماثلالالة نظالالرا ألن الدراسالالات العربيالالة التالالي  -
 .الباحثتين  بطة بها قليلة علي حد علمتناولت التربيالة الجنسية والقضايا المرت

توجيالالالل أنظالالالار مصالالالممي ومخططالالالي بالالالرامج إعالالالداد المعلالالالم إلمكانيالالالة تصالالالميم بعالالالض الموضالالالوعات بأسالالاللوب  -
 تدريس. التجاهات الحديثة في لال ي نظرا لطبيعتها الملحة، ولمسايرتها التعلم الذات

 . لطالباتتقديم دليل للمعلم يوضح كيفية تدريس قضايا التربية الجنسية ومناقشتها مغ ا -

 ود الدراسـة:حـد
 اقتصرت الدراسة علي الحدود التالية:  

 التربية الجنسية والقضايا المرتبطة بها كمجال من مجاالت التربية الصحية. -
 . النوعية التربية  بكلياتالطالبات المعلمات بقسم االقتصاد المنزلي  -

 أدوات الدراســــة:
 اعتمدت الدراسة علي األدوات التالية: 
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التالالي ينب الالي علالالي  الجنسالالية ةالمرتبطالالة بالتربيالالقضالالايا التربيالالة الصالالحية خبالالراء حالالول أهالالم اسالالتطالم رأي ال -

 قبل الخدمة اإللمام بها. معلمات االقتصاد المنزلي

االقتصالاد المنزلالي  لالدي معلمالاتالجنسالية  ةالمرتبطالة بالتربيالقضايا التربية الصالحية مقياس الوعي ببعض  -
 قبل الخدمة.

لالالالدي معلمالالالات الجنسالالالية  ةالمرتبطالالالة بالتربيالالالقضالالالايا التربيالالالة الصالالالحية حالالالو اتخالالالاذ القالالالرار المناسالالالب ن مقيالالالاس -
 (األدوات من إعداد الباحثتين )جميغ    قبل الخدمة. االقتصاد المنزلي 

 
 التصميم التجريبي للدراسة:

تالالالم إجالالالراء الدراسالالالة الحاليالالالة وفقالالالا للتصالالالميم التجريبالالالي ذو المجموعالالالة الواحالالالدة ، حيالالالث اسالالالتهدا   
ي عينة واحالدة "معلمالات الصحية لدالتربة قضايا قدرة علي اتخاذ القرار نحو بعض ية الوعي والالدراسة الحالية تنم
ل ولالالم تسالالتهدا المقارنالالة بالالين المجموعالالات. لالالذا كالالان هالالذا التصالالميم هالالو األفضالال،  قبالالل الخدمالالة" االقتصالالاد المنزلالالي 

 الدراسة الحالية. واألنسب من نوعل في تطبيق أدوات
 

 : مصطلحات الدراسـة
 Program                        مج  :البرنا

نالالل المخطالالط العالالام الالالذي يوضالالغ فالالي وقالالت سالالابق علالالي عمليتالالي التعلالاليم والتالالدريس فالالي مرحلالالل مالالن بأ يعالالرا
مترتبالالل  ون مراحالالل التعلالاليم ، ويتضالالمن اإلجالالراءات والموضالالوعات والخبالالرات التعليميالالة التالالي يجالالب أن يكتسالالبها المتعلمالال

 (48،  2003. ) احمد اللقاني، علي الجمل ، تهم ومطالبهم الخاصةنموهم وحاجا ترتيبا يتماشي مغ سنوات
 Self  Learning                    التعلم الذاتي :

إجرائيالالالة مقصالالالودة يحالالالاول فيهالالالا المالالالتعلم أن يكتسالالالب بنفسالالالل القالالالدر المقالالالنن مالالالن المعالالالارا والمفالالالاهيم عمليالالالة 
الخاصالالة مسالالتخدما مالالا يتالالا  لالالل مالالن مالالواد تعليميالالة  والمبالالادو واالتجاهالالات والقالاليم والمهالالارات بمالالا يتوافالالق  مالالغ سالالرعتل

 (  21 ، 2009لتحقيق أهداا تعليمية منشودة . ) خالد عبد اللطيف & حسين طل ، 
          Health Education Issues: قضايا التربية الصحية  

لمجتمالالغ، هالالي تلالالك القضالالايا المتعلقالالة بصالالحة الفالالرد ولهالالا تأثيرهالالا المباشالالر عليالالل، ومالالن ثالالم صالالحة األسالالرة وا 
)مالاهر صالبري، . التباسالًا في الفهالم، وتحتا  إلي حسالم وفصالل سببفالقضية مصطلح عام يشير إلي موضالوعالات ت

2002 ،420 ) 
 

إجرائيالا بأنهالالا: "نالوم مالن القضالايا التالالي الجنسالية  ةالمرتبطالة بالتربيالقضالايا التربيالة الصالالحية  ويمكالن تعريالف 
نتيجالالالة لتأثرهالالالا بقالالاليم  ضتثيالالالر حولهالالالا الجالالالدل بالالالين مؤيالالالد ومعالالالار تتعلالالالق بصالالالحة الفالالالرد وتالالالرتبط بالالالالنمو الجنسالالالي لالالالل، و 

وأخالقيالالات المجتمالالغ وتأثيرهالالا المباشالالر عليالالل. ومالالن أمثلالالة تلالالك القضالالايا: ختالالان اإلنالالاث، وبنالالوك األمشالالا ، واألمهالالات 
البديلالالالة، والتلقالالاليح االصالالالطناعي، وحمالالالل المراهقالالالات، واإلفالالالرا  فالالالي ممارسالالالة العالالالادة السالالالرية، وزوا  األقالالالارب والالالالزوا  

 .    عرفي، وغيرهاال
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 Awareness of Health Education Issuesالصحية:      التربية قضايا الوعي ب

بالقالالدر المناسالالب مالالن تعريفالالل إجرائيالالا بأنالالل: مالالدى إلمالالام معلمالالات االقتصالالاد المنزلالالي قبالالل الخدمالالة ويمكالالن 
ة، كالي تمكالنهم مالن ممارسالة بالتربيالة الجنسالي ةالمرتبطال قضالايا التربيالة الصالحية المعارا والمعلومات الصالحية حالول 

 .  الصحية السليمة تجاه تلك القضايا تالسلوك الصحي واتخاذ القرارا
 :التربية الصحيةقضايا اتخاذ القرار نحو 

  Toward Health Education Issues                        Decision – Making  
حالدى االسالتجابات إلاد المنزلي قبل الخدمالة معلمات االقتصويمكن تعريفل إجرائيا بأنل: اختيار وتفضيل  

الجنسالالية  ةوالبالالدائل المتاحالالة حالالول كالالل موقالالف مالالن المواقالالف المرتبطالالة بالقضالالايا الصالالحية المقترحالالة المرتبطالالة بالتربيالال
 . وذلك من خالل المقياس المعد لهذا ال رض

 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوأل : التعلم الذاتي :
 تي :مفهوم التعلم الذا   

المالالدارس التربويالالة والسالاليكولوجية التالالي تناولتالالل بالدراسالالة ، ومنهالالا  م الالالذات  بتعالالددعالالددت تعريفالالات الالالتعللقالالد ت
التعلم الالذات  هالو األساللوب الالذى يعتمالد علال  نشالا  المالتعلم بمجهالوده  ( أن34،  2005تعريف ) عبد هللا ابراهيم، 
  ذلالك مالالا أسالالفرت عنالل التكنولوجيالالا كالالالمواد المبرمجالالة ما فالالسالالرعتل وقدراتالالل الخاصالة مسالالتخد الالذات  الالالذى يتوافالالق مالغ

ووسائل تعليمية وأشرطة فيديو وبرامج تليفزيونيالة ومسالجالت وذلالك لتحقيالق مسالتويات أفضالل مالن النمالاء واإلرتقالاء ، 
 ولتحقيق أهداا تربوية منشودة للفرد . 

ومالنظم ال الرض منالل االرتقالالاء والالتعلم الالذات  وفقالا للمفهالوم الساللوك  هالو محاولالة الفالرد القيالام بساللوك واعال  
     (Candy, p., 2004, 56). تحت اإلشراا والتوجيلبشخصية الفرد 

يكتسالالالالبل الفالالالالرد خالالالالار  المؤسسالالالالات التعليميالالالالة عالالالالن طريالالالالق العمالالالالل  هالالالالدفاً " كمفهالالالالوم معرفالالالال  بأنالالالالل عالالالالرا و   
ب ، والسياسالة وغيالر ، واألدما يكتب ف  مجاالت العلالم ، والفالناالستقالل  ، ويمثل الوسيط األساس  للتعلم الذات  

والمكتبالالات والمعالالارض والسالالينما والمسالالر  ومخالطالالة اشالالخاب ذلالالك وتعتبالالر الصالالحف والمجالالالت واإلذاعالالة والتلفزيالالون 
علالال  درجالالة مالالن الالالوع  ، واللجالالوء الالال  الثقافالالة فالال  ميالالادين المعرفالالة وحضالالور المحاضالالرات والنالالدوات وغيالالر ذلالالك مالالن 

 . (15،  2001غباين ، عمر ) ."  مصادر التعلم الذات 
للفالرد وأساللوب حيالاة  شخصالياً  نمطا ساللوكيا فحسالب ، ولكنالل اتجاهالاً  ا أويالتعلم الذات  ليس نشاطا معروفف

المالتعلم إلالال  تحقيالق األهالالداا الموضالوعية عالالن طريالق تفاعلالالل مالغ المالالادة فال  تحقيالق ذاتالالل ، فهالو أسالاللوب يسالع  فيالالل 
عرفالالة وفقالالا لقدراتالالل التعليميالالة ، ويحصالالل الم التعليميالالة ، والسالالير مالالن خالالالل مشالالاركتل النشالالطل وااليجابيالالة فالال  المواقالالف

بالالل إن الالالتعلم الالالذات  يحالالد مالالن تكالالرار  ، قالالل توجيالالل مالالن المعلالالماناتالالل الخاصالالة وسالالرعتل الذاتيالالة مالالغ أمكواسالالتعداداتل وا  
 . والت  مازال بعضها مستمر إلي األن األخطاء الت  صاحبت الممارسات واألساليب التقليدية ف  التعليم 

 

 لم الذاتى :األسس العامة للتع
 :  تتمثل في هناك مجموعة من األسس العامة للتعلم الذات  

 األسس الفسيولوجية للتعلم الذات  :  -أ
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الفالالالرد يرتكالالالز علالالال  نضالالالج األعضالالالاء الداخليالالالة وخاصالالالة أعضالالالاء الجهالالالاز نمالالالو يعتبالالالر علمالالالاء الالالالنفس أن 

قالق النمالو . وبالتالال  وبدون وصول الفرد إل  مستوى معين مالن النضالج التشالريح  ال يتحالعصب  ومراكزه ، 
نمالا يختلالف وفقالا بسالرعة واحالدة  ال يتحقق التعلم . ولما كان الالتعلم ال يسالير فال  كالل مراحالل النمالو إلال  نمالاء  وا 

 ( 55،  2002 & ردا  الخطيب ،الخطيبأحمد ) . ماء واإلرتقاء ركيزتل التعلم الذات  نال هذافإن الشخصية 
تكويناتل ال يكون كامال ولكنالل ينمالو ويتشالكل بتالأثير عوامالل ولقد أصبح من المتفق عليل أن مخ اإلنسان ب

وأهالالم مالالا يتميالالز بالالل المالالخ البشالالرى هالالو القالالدرة علالال  تكالالوين اسالالتثارة النمالالو واسالالتيعاب الثقافالالة المحيطالالة فالال  البيئالالة 
مكانات تمثل األساس الحيوى للنماء واإلرتقالاء فال  شخصالية اإلنسالان وقالد وا  القدرات ، وتكمن ف  المخ طاقات 

 .تعلقة بالسيادة المخية النصفية يرة اهتماما ملحوظا بالدراسات المنوات األخشهدت الس
إلال  أن هالذين النصالفين مالن الالدمار يشالاركان بطالرق مختلفالة فال  تحديالد  الدراسالاتقد أشالار عديالد مالن و    

ة الدراسات أن النصف األيسر من المخ لالل السالياد حيث أبرزت العديد من االمور المرتبطة بالسلوك اإلنسان 
ف  مجالال معالجالة العمليالات العقليالة العليالا كالتعامالل المجالرد والتعامالل المنطقال  والتعامالل مالغ المثيالرات اللفظيالة 
والل وية والتعامل مغ المواقف ذات الطبيعة الجزئية التحليليالة الناقالدة . فال  حالين كانالت ساليادة النصالف األيمالن 

ح  والوظالائف الحسالية والحركيالة واإلنفعاليالة ، والتعامالل ف  معالجة العمليات العقلية البسيطة ، والمتعلقة بالنوا
 (233، 2013) صفاء محمد ، مغ المواقف ذات الخيال والتفكير اإلبتكارى . 

وهالالم  إدراكيالالاالمخيالالة اليسالالرى هالالم أصالالحاب السالاللوك المسالالتقل  وأظهالالرت الدراسالالات أن الطلبالالة ذو السالاليادة 
أحالدث الكشالالوفات العلميالة فالي المالالخ  وتبالرهن، ادراكيالا ينالمعتمالالدفالرد االأفضالل تحصاليليا فالي الالالتعلم الالذاتي مالن 

توصلت احالدي الدراسالات فالي ألمانيالا أن خاليالا المالخ ال تمالوت  عملية االستمرارية في قابلية اإلنسان للتعلم فقد
مخ اإلنسان يتكون من عشرون مليون خلية ولكن يقل حجمها نتيجة لقلالة المالاء  مغ التقدم في العمر حيث أن

والعواطالف  م الخاليا فالي النقصالان بعالد سالن السالتين، وهالذا ال يالؤثر علالي الالذكاء وملكالة التفكيالر،حج ويبدأ ،فيها
يبالدم يظالل االنسالان و فقالط ، العضاللية  الحسية، والقدرة عل  االبتكار واإلبالدام والتالأثير الوحيالد هالو علال  الحركالة

 (Bowden ,r.et.al,2003 , 787. )  المخ كلما امتدت بل الحياة بفضل تلك الماليين من خاليا
 األسس الفلسفسة للتعلم الذات  :  -ب

 ثقافيالالالة رهالالالا للمت يالالالرات الخضالالالعت فالالال  تطو وقالالالد متطالالالورة ، بيالالالة مت يالالالرة و ن التر تالالالاريخ التربيالالالة علالالال  أيؤكالالالد 
منذ بالدء النمالو الثقالاف  والزيالادة السالكانية والتربيالة متصاللة بالثقافالة النهالا وساليلتها إلال  تشالكيل الفالرد ، فوالسكانية 

 .ا باإلنفجار السكان  ألن الزيادة ف  السكان ه  زيادة ف  عدد األفراد لذا كان تاثيره
ف بصالورة كبيالرة فال  فتالرات المعرفال  يتضالاعشالار برنالارد أن الكالم د هو هالدا التربيالة وغايتهالا . وقالد أوالفر 

ى العشالالر سالالنوات . وازدادت المعلومالالات زيالالادة مماثلالالة وقالالد ترتالالب علالال  ذلالالك تقالالادم المعلومالالات دقصالاليرة ال تتعالال
عة جعلالالت مالالن الصالالعب إلمالالام العقالالل البشالالرى بكالالل أبعادهالالا حتالال  فالال  مجالالال واحالالد وأقصالال  تطالالوير للعمليالالة بسالالر 

نالل عصالر التقالدم العلمال  وتالزاو  تستجيب لمت يرات العصالر الالذى مالن أبالرز خصائصالل أ التعليمية والتربوية أن
 ( 95،  2005 ،زيتون كمال ). بين العلم والتكنولوجيا وأنل عصر اإلنفجار الثقاف  

هالداا التربيالة ، التطالور فال  أ من أن يكون ف  صدارة التطالور التربالوى  بد  ضوء ما سبق ذكره كان ال ف
باألخالذ  إل  أهداا جديدة تقوم علال  الالتعلم المسالتمر مالدى الحيالاة ستظهارهاواالمعرفة ظ فح نواالنتقال مذاتها 

أن االنفجالار المعرفالي يحالتم ضالرورة  النبالتعلم الذاتي لتنمية االستعدادات وتنميالة القالدرة علال  اإلبالدام الخالالق 
 .  غ متابعة نموها المعرفي ستطيأجياال ت بإعداد لمؤسسات التعليميةتقوم ا
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 األسس التربوية للتعلم الذات  : -     

سالاللوب الالالتعلم الالالذات  الفلسالالفات اإلنسالالانية علالال  تبنالال  أ الحديثالالة وخاصالالةلقالالد شالالجعت الفلسالالفات التربويالالة         
 بالرز م الذات  ، ومن أسق مغ منهجية التعلتتتلك الفلسفات بها  تنادين االفكار اإلنسانية الت  الكثير م أن  حيث

 : تلك االفكار        
 أن التعلم عملية مستمرة مدى الحياة  -
ويسالالالتطيغ الفالالرد أن يالالتعلم فالالال  ن المدرسالالة مالالا هالال  اال إحالالالدى المؤسسالالات التالال  يالالالتعلم عالالن طريقهالالا الفالالرد أ -

 .  األخري ا من المؤسسات غيرهو د والشارم المنزل والمكتبة والمسج

ن أفضالل أنالوام وسيط الذى يسهل عمليالة الالتعلم ، وأم ف  العملية التعليمية ما هو اال دور الالمعلن دور أ -
الالالتعلم هالال  التالال  تبنالال  علالال  حاجالالات ورغبالالارت وميالالول واسالالتعدادات وقالالدارت الدارسالالين ، وأن الهالالدا مالالن 

  و تكوين الشخصية المتكاملة  .بل ه التربية لم يعد نقل المعلومات ،

 مما سبق ذكره :نستخلب 
صالالبح المالتعلم مشالاركا نشالالطا اإلنسالان  ، فقالد أ التطالالورل دور كالال مالن المعلالالم والمالتعلم قالد ت يالالر فال  ظال أن

مهمالة المعلالالم تنحصالالر فالال  تيسالالير وتسالهيل عمليالالة الالالتعلم ، والعمالالل علالال   تصالالبحلتربويالالة ، وأفال  العمليالالة ا
  ية واألمن لتحقيق النمو والتعرا عل  اإلمكانات لدى المتعلم .خلق الجو الذى يتسم بالحر 

 االسس النفسية للتعلم الذات  : -د
ظهرت العديد من الدراسات الساليكولوجية التال  توضالح أن هنالاك فروقالا بالين االفالراد فال  العمالر الواحالد فال  

درك بهالا االفالراد العالالم واألنمالا  نواح  كثيرة : كالالذكاء والتحصاليل والفهالم واإلداك ومسالتوى النضالج والطالرق الالذى يال
التالال  يتعلمالالون بهالالا والميالالول نحالالو المالالادة الدراسالالية وسالالرعة الالالتعلم ومسالالتوى الدافعيالالة، لهالالذا كانالالت الالالدعوة الالال  ضالالرورة 

علالالي أنالالل شالالخب فريالالد فالال  خصائصالالل وأنالالل يالالتعلم جعالالل عمليالالة الالالتعلم عمليالالة فردديالالة ، بحيالالث ينظالالر الالال  المالالتعلم 
  (Bowden ,r.et.al,2003 , 788).  عينة فضل تحت أسلوب وطريقة مبطريقة أ

وذلالك عالن طريالق التشالخيب الالدقيق ويعد مبدا الفروق الفردية من أهم المبادو الت  يرعاها التعلم الالذات  
ذلالالك فالال  معلوماتالالل السالالابقة أو خصائصالالل النفسالالية فكالالل موقالالف مالالن  ب المميالالزة لكالالل مالالتعلم ، سالالواء أكالالانللخصالالائ

المدخليالالة لكالالل مالالتعلم ، اد اختياريالالة قبليالالة يتحالدد مالالن خاللهالالا مسالالتوى المهالالارات مواقالف الالالتعلم الالالذات  يحتالالوى علالال  مالالو 
يم بالدائل متنوعالة ن يبدأ كل مالتعلم منهالا فال  دراسالتل ، ثالم تقالدعل  تحديد نقطة البدء الت  يمكن أبحيث يساعد ذلك 
 . (69،  2005.) عبد هللا الحميدان ،  المتعلم من بينها ما يناسبلختار يسائل الت  عن االساليب والو 

 
 الخصائص التربوية للتعلم الذاتي  :

تبني التربويون مفهوم التعلم الذاتي بعد ما أكدت كثير من البحوث والدراسات التي أجريالت لتقويمالل علالي  
أنالالل يتالاليح للمالالتعلم أشالالكاال مختلفالالة مالالن التفاعالالل المحسالالوب لالالل فالالي كالالل موقالالف تعليمالالي ، ويحقالالق األهالالداا التعليميالالة 

إلضالالافة إلالالي مالالا يمتالالاز بالالل مالالالن تزايالالد فالالي المعرفالالة األنسالالانية ، بااالفضالالل للتعامالالل مالالغ مشالالكلة الباعتبالالاره االسالاللوب 
 خصائب ومزايا يمكن إيجازها فيما يلي :

 مراعاة الفروق الفردية . -

 إيجابية المتعلم وتفاعلل . -

 حرية المتعلم في الدراسة وفقا لتوجهاتل الذاتيل . -
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 لمتعلم لنفسل .االتقويم الذاتي من  -

) محمالد علالي فالالح ، ومالن هالذه الدراسالات نجالد دراسالة  فالي عديالد مالن المجالاالت فاعليتالل اكدت الدراسالاتكما 
( والتالالالي اسالالالتهدفت دراسالالالة تالالالأثير اسالالالتخدام الالالالتعلم الالالالذاتي وفالالالق حقيبالالالة تعليمالالالة فالالالي تطالالالوير األداء المهالالالاري  2001

طالبة من الصف الرابغ  30ن والتحصيل لبعض المهارات األساسية الخاصة بكرة القدم ، وتكونت عينة الدراسة م
األعالالدادي بمدرسالالة األعداديالالة بنالالات بمحافظالالة البصالالرة ، وأثبتالالت الدراسالالة وجالالود فالالروق بالالين المجموعالالة التالالي درسالالت 

ستخدام التعلم الذاتي لصالح مجموعة الالتعلم الالذاتي التقليدية والمجموعة التي درست باالبرنامج التعليمي  بالطريقة 
 . في كال من التحصيل والمهارة

( والتالالي اسالالتهدفت إعالالداد برنالالامج تعلالالم ذاتالالي مالالن خالالالل اسالالتخدام حقيبالالة تعليميالالة  2002) غالالادة زايالالد ،  ودراسالالة
ساللوب الالتعلم الالذاتي المتمثالالل أظهالرت نتالالائج الدراسالة أن اسالتخدام ألتنميالة مهالارات إدارة األزمالات لمعلمالي التالاريخ ، و 

ات لالدي معلمالي التالاريخ بالمرحلالة الثانويالة ، كمالا أوضالحت في الحقيبة التعليمية أدي إلالي تنميالة مهالارات إدارة األزمال
 النتائج زيادة االتجاهات نحو تدريس مادة التاريخ .

قيالالالاس أثالالالر الالالالتعلم الالالالذاتي فالالالي والتالالي اسالالالتهدفت (   2011سالالالهي حسالالالامو وفالالالواز العبالالالد هللا ،)  دراسالالالةكمالالا نجالالالد 
من معلمالي  22وتم تطبيق البرنامج علي  ليكتروني الصوتي المتزامن وغير المتزامن ،اإل توظيف مهارات التحاور

ل تي فالالي توظيالالف تلالالك المهالالارات مالالن خالالالعلم الالالذاتثبتالالت الدراسالالة فاعليالالة الالالتشالالرين ، وأ الصالالف بكليالالة التربيالالة جامعالالة
 . حصيلي وبطاقة مالحظة المهارةوجود فروق لصالح التطبيق البعدي في كال من االختبار الت

دفت تحديد مفاهيم المعلوماتية الحيوية وا عداد برنالامج قالائم علالي ( والتي استه 2012ودراسة ) مرفت هاني ، 
معلمالا  25وامهالا التعلم الذاتي لتنمية تلك المفاهيم وتنمية القدرة علي اتخاذ القرار وتم تطبيالق البرنالامج علالي عينالة ق

 تخاذ القرار . وأثبت البرنامج فاعلية في تنمية المفاهيم وتنمية القدرة علي ا ةبالثانوي من معلمي األحياء 
في تنمية مهارات ( والتي استهدفت قياس فاعلية برنامج قائم علي التعلم الذاتي  2013ودراسة ) صفاء أحمد ،   

رنالالامج علالالي طالبالالات الفرقالالة اإلدارة الصالالفية للطالبالالات المعلمالالات بكليالالة ريالالاض األطفالالال جامعالالة الفيالالوم وتالالم تطبيالالق الب
ة عالالن فاعليالالة البرنالالامج المقتالالر  القالالائم علالالي الالالتعلم الالالذاتي فالالي تنميالالة مهالالارات وأسالالفرت نتالالائج الدراسالالبالكليالالة ، الرابعالالة 

سالاليب علالي أضرورة تضمين  برامج إعداد المعلمات أكدت الدراسة علي اإلدارة الصفية لدي الطالبات المعلمات و 
 التعلم الذاتي .

يا التربيالة الصالحية والقالدرة لذا كان اختيار أسلوب التعلم الذاتي ليتم مالن خاللالل تنميالة الالوعي بالبعض قضالا 
 علي اتخاذ القرار المناسب نحوها .

 
          : الصحيةالتربية ثانيا : 

عامالة ، ولالم تعالالد فهالي جالزء أساسالي ألي برنالامج صالحة ، ة مالن أهالم مجالاالت الصالحة تعالد التربيالة الصالحي
 . التربية الصحية عملية ارتجالية بل أصبحت عملية فنية لها أسسها ومبادئها التربوية

جالالرت محالالالاوالت عديالالدة مالالن قبالالالل العالالاملين فالالالي مجالالال التربيالالة الصالالالحية لتعريفهالالا ومالالن بالالالين أهالالم تلالالالك  وقالالد
 التعريفات نجد :

 التربية الصحية عملية ت يير أفكار وأحاسيس وسلوك األفراد فيما يتعلق بصحتهم . -

لومالالالالاتهم مع التربيالالالالة الصالالالالحية هالالالالي عمليالالالالة تزويالالالالد أفالالالالراد المجتمالالالالغ بالالالالالخبرات الالزمالالالالة بهالالالالدا التالالالالأثير فالالالالي -
 ما يتعلق بالصحة تأثيرا حميدا .واتجاهاتهم وممارستهم في
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لتالالي االتربيالالة الصالالحية هالالي عمليالالة تعلالاليم األفالالراد كيفيالالة حمايالالة أنفسالالهم مالالن األمالالراض والمشالالاكل الصالالحية  -

 تظهر في المجتمغ .

صالالحية التربيالة الصالحية عمليالالة تربويالة تسالعي إلالالي ترجمالة الحقالائق الصالالحية المعروفالة إلالي أنمالالا  ساللوكية  -
) بهالاء الالدين سالالمة ،  سليمة علي مستوي الفرد والمجتمغ وذلك باستعمال األساليب التربويالة الحديثالة . 

1997  ،3 ) 

ا لتربيالالة العامالالة ، وال تقتصالالر رسالالالتهنسالتطيغ ممالالا سالالبق أن نعالالرا التربيالالة الصالالحية بأنهالالا ) جالزء هالالام مالالن ا
تعالالدي ذلالالك إلالالي إكسالالاب األفالالرد تفهمالالا وتقالالديرا علالالي أن يعالاليم الفالالرد فالالي بيئالالة تالئالالم الحيالالاة الحديثالالل ، بالالل ت

خدمات الصالحية المتاحالل فالي المجتمالغ ، واألسالتفادة منهالا علالي أكمالل وجالل ، وكالذلك تزويالد أفالراد أفضل لل
المجتمالالالغ بالمعلومالالالات واإلرشالالالادات الصالالالحية المتعلقالالالة بصالالالحتهم ب الالالرض التالالالأثير الفعالالالال علالالالي اتجاهالالالاتهم 

بدنيالالة والنفسالالية اعدتهم علالالي تحقيالالق السالالالمة والكفايالالة الوالعمالالل علالالي تعالالديل وتطالالوير سالاللوكم الصالالحي لمسالال
   لية .واالجتماعية والعق

 ولقد تطور مفهوم التربية الصحية تطورا كبيرا خالل الفترة الماضية وذلك ألسباب عديدة منها :
سالالاس تزويالالد األفالالراد بالمعلومالالات ن كانالالت التربيالالة الصالالحية تقالالوم علالالي أتطالالور فلسالالفة المجتمعالالات ، فبعالالد أ -

لحقائق الصحية ، أصبحت األن تعتمد علي اتبالام أسالاليب حديثالة فالي تعالديل وت ييالر اتجاهالات وساللوك وا
 األفراد نحو الصحة .

وك اإلنسالالاني مالالن حيالالث اسالالتفادت التربيالالة الصالالحية مالالن جميالالغ العلالالوم اإلنسالالانية التالالي تعتنالالي بدراسالالة السالالل -
 . ساليب تعديلل أو ت ييره وذلك لصالح التربية الصحيةطبيعة وطرق وأ

ضالافة ، فباإلي لمخاطبة كالل فئالات الشالعب التي تسع ساليب التربية الصحيةالتطور المستمر في طرق وأ -
إلالالي اسالالتخدام وسالالائل اإلعالالالم المرئيالالة والمسالالموعة والمقالالروءة اتجهالالت التربيالالة الصالالحية إلالالي وسالالائل جديالالدة 

 (16،  2007،  منال عبد الوهاب. )  لتناسب التطور في المجتمغ 

 الصحية :أهداا التربية 
 تهدا التربية الصحية ضمن ما تهدا إلي :  

ت ييالالر مفالالاهيم األفالالراد فيمالالا يتعلالالق بالصالحة والمالالرض ، ومحاولالالة أن تكالالون الصالالحة هالالدفا لكالالل العمالل علالالي  -
فالالالي  مالالالنهم ، ويتوقالالالف تحقيالالالق هالالالذا علالالالي عالالالدة عوامالالالل منهالالالا الالالالنظم االجتماعيالالالة ، ومسالالالتوي تعلالالالم األفالالالراد

 قتصادية وعلي مدي ارتبا  االفراد بوطنهم وحبهم لل .، كما تتوقف علي الحالة االالمجتمغ

يير اتجاهات وسلوك وعادات األفراد لتحسين مستوي صحة الفرد واألسرة والمجتمالغ بشالكل العمل علي ت  -
صحة الطفل ، صحة المنزل والعناية بالت ذيالة علق بصحة األم الحامل والمرضغ و عام ، وخاصة فيما يت

الت اإلصابات البسيطة ، حاالت المرض وجميغ األعمالال التالي يشالارك السليمة ، طرق التصرا في حا
 لصحي للسرة والمجتمغ .من أجل رفغ المستوي افيها األب واألم بطريقة ايجابية 

نجالالالا  المشالالالالروعات الصالالالحية فالالالالي المجتمالالالغ وذلالالالك عالالالالن طريالالالق تعالالالالاون األفالالالراد مالالالالغ  - العمالالالل علالالالي تنميالالالالة وا 
م إنشالاء وتجهيالز تلالك المشالروعات ويتضالح ذلالك مالن خالالل المسئولين وتفهمهم للهداا التي من أجلها ت

 لك المشروعات  .تمحافظتهم عليها واألستفادة منها في العال  واقترا  ما يجدونل مناسبا لتحسين أداء 

العمل علي نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمالغ والالذي بالدوره سالوا يسالاعد علالي تفهمهالم للمسالئوليات  -
 (46،  2000) رمضان التائب ،  بصحتهم وصحة غيرهم من المواطنين . الملقاه عليهم نحو األهتمام
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وألن مجالالاالت التربيالالة الصالالالحية كثيالالرة ومالالن الصالالالعب أن يالالتم تناولهالالا جميعهالالالا فالالي بحالالث واحالالالد ، فالالأن البحالالالث 

 الحالي يرتبط بمجال التربية الجنسية فقط .
     : ةالتربية الجنسي

أنها تتضمن دراسة  عل ولكن اتفق الجميغ  والكتاب،حثين لقد تعددت تعريفات التربية الجنسية بين البا
الخصائب المميزة للرجل أو المرأة، وهذه الخصائب هي التي تكون صفة الجنس للفرد والجنس يشكل جانبًا 

 مهمًا في حياة اإلنسان، وقد يرغب معظم الناس، بما في ذلك األطفال، أن يعرفوا شيئًا عنل.
هو العلم الذي يدرس التفاعالت السلوكية والسيكولوجية والبدنية المرتبطة  Sexology عاللم الجالنس ف  

 (Chang, t., 2004, 18).  بالرغبة الجنسية والنشا  الجنسي

، بينما  فلسفة الجنس Sexوتدعي حالة الفرد التي يكون عليها سواء ذكر أو أنثي بالجنس 
Sexosophy ومبادؤه ومفهومل لدي الفرد أو الجماعة سواء  هي مجموعة األفكار التي تتناول موضوم الجنس

فهي المعايشة الشخصية للجنس باعتبار الشخب ذكرا أم  Sexualityكانت صحيحة أو خاطئة، أما الجنسية 
  (Kirkman & et.al, 2005, 52) .أنثي وهي أيضا من موضوعات علم الجنس ولها اتصال بفلسفة الجنس 

     
، 2007حمد العجمي، م)، ( 922، 2003) فريد نجار،  ، (17 ،2002) محمد القزاز، ويعرا 

التربية الجنسية عل  أنها ذلك النوم من التربية التي تمد المتعلم بالمعلومات والمعارا العلمية، ،  (122 -114
 واالتجاهات السليمة إزاء المسائل الجنسية، بقدر ما يسمح بل نموه الجسمي والفسيولوجي والعقلي واالنفعالي
واالجتماعي، وفي إطار التعاليم الدينية والمعايير االجتماعية واألخالقية السائدة في المجتمغ، مما يؤهلل لحسن 
 التوافق في المواقف الجنسيالة، ومواجهة قضاياه ومشكالتل الجنسية في الحاضر والمستقبل بصورة سليمة ومناسبة. 

بية الجنسية عل  أنها عملية تربوية تتضمن إلي التر  (16، 2005د،  -) الحسيني معديكما يشير  
 األبعاد التالية:

 : ويهدا إل  اإللمام بالمعارا والحقائق والمفاهيم والمعلومات الجنسية السليمة.بعد معرفي -
 : ويهدا إل  تشكيل وتكوين القيم واالتجاهات الالزمة لممارسة الجنس في إطاره الشرعي.بعد وجداني -
السلوكيات والعادات الجنسية الصحيحة، واتخاذ القرارات المستقبلية المسئولة  يتعلق بإكساب بعد مهاري: -

 عن تكوين األسرة السعيدة، وتحقيق السعادة الزوجية.
 أهـداف التربيـة الجنسيـة :

) محمد القزاز، مثل ث والدراسات السابقة علي ضوء ما أشارت إليل نتائج بعض البحو  -
 ،2005ب،  -، ) الحسيني معدي (107 -104، 2003 )عيسي الشالماس، ،  (15 -14، 2002
113) . 

 استخالب أهم أهداا التربية الجنسية فيما يلي:  تينأمكن للباحث -
 .تصحيح المفاهيم والمعتقدات والقيم الثقافية واالجتماعية الخاطئة المتعلقة بالجنس والسلوك الجنسي  -

نل يفتح الباب لمعلومالات خاطئالة أو م رضالة مالن مواجهة التحفظ والجمود والتزمت في األمور الجنسية أل -
مصادر غير موثوق بهالا مثالل األصالدقاء والكتالب واألفالالم والمجالالت الجنسالية ومواقالغ اإلنترنالت اإلباحيالة، 

 والقنوات الفضائية المتخصصة في الجنس وغيرها.



 

 14  

 
منهالا مالا يتناسالب مواجهة المفاهيم والقيم الوافدة من ال رب في مجال الجنس والعالقات الجنسية وتنالاول  -

 مغ مجتمعنا.

 . تماعي والنفسي في مرحلة المراهقةمواجهة متطلبات النمو الجنسي واالج -

 شئ من خالل تدريس مناهج وبرامج التربية الجنسية.النتكامل شخصية   -

مواجهالالالة بعالالالض مظالالالاهر األميالالالة الجنسالالالية وتنميالالالة الالالالوعي بالقضالالالايا الجنسالالالية لالالالدى قطاعالالالات مالالالن الشالالالباب  -
، العالالالادة السالالالرية والجنسالالالية المثليالالالة ية الخاطئالالالة التالالالي تالالالرتبط بالسالالاللوك الجنسالالالي مثالالالل كالممارسالالالات الجنسالالال

والمفالالالاهيم الجنسالالالية الخاطئالالالة التالالالي يعتنقهالالالا الالالالبعض ولهالالالا صالالاللة بالالالالقيم الثقافيالالالة واالجتماعيالالالة السالالالائدة فالالالي 
 المجتمغ مثل عدم إجراء الفحب الطبي قبل الزوا ، وزوا  األقارب، وختان اإلناث... وغيرها.

ذ القرارات العقلية المسئولة عن ممارسة السلوك الجنسي في إطاره السليم، وتجنب الوقوم في أخطاء اتخا -
 التجارب الجنسية التي يتعرض لها الفرد بدافغ الرغبة أو الجهل العميق باألمور الجنسية. 

ة واالضطرابات إدراك اآلثار المترتبة عل  استخدام الجنس في إطاره غير الشالرعي، كاالنحرافات الجنسيال -
 النفسية أو اإلصابة باألمراض التناسلية كاإليدز وغيرها التي تهدد حياة المراهقين والشباب.

إزالالالة المخالالاوا والقلالالق واألوهالالام المرتبطالالة بالالالجنس، والسالاللوك الجنسالالي فالالي الحيالالاة األسالالرية فالالي إطالالار مالالن  -
 القيم الدينية والخلقية للمجتمغ.

تجاهالالات اإليجابيالالة المرتبطالالة بالالالجنس والسالاللوك الجنسالالي فالالي مراحالالل نمالالوه تسالالليح الفالالرد بالمبالالادو والقالاليم واال -
 المختلفة.

التوعيالالة الجنسالالية باسالالتمرار، توعيالالة الفالالرد بالحقالالائق الصالالحية المتعلقالالة بالالالجنس مالالن أجالالل تنشالالئة األطفالالال  -
وتربيالة المالراهقين والشالباب، وتعويالدهم علال  الساللوك الجنسالي السالليم ب يالر كبالت أو قمالغ وب يالر انفالالت أو 

 حرر.ت

ومن البديهي أن تكون التربية الجنسية السليمة جزءًا ال يتجزأ من التربية العامة للفرد والمجتمغ، وتشالترك   
 معها في معظم أهدافها، ولكي تنجح وتحقق أهدافها المنشودة فال بد أن تقوم علي أسس واضحة وهادفة.

    
  التربية الجنسية: أهمية برامج حولالجدل 

ض مالمح الجدل حول برامج التربية الجنسية وأهميتهالا مالن خالالل عالرض الدراسالات التالي يمكن تحديد بع
    . تناولت التربية الجنسية في ال رب والدول العربية

وانتشالالالالار األمالالالالراض المنقولالالالالة جنسالالالاليا نتيجالالالالة  واإلجهالالالالاض، المراهقالالالالات،ومالالالالن المالحالالالالظ أن قضالالالالايا حمالالالالل 
لمرتبطالة بالالجنس األجنبيالة اتي ش لت حيزا كبيرا فالي الدراسالات الالممارسات الجنسية الشاذة من أكثر وأهم القضايا 

 (Luschen, 2005)(، Bratton, 2004( ،)Scher, 2004)،) فقالالد اسالالتهدفت دراسالالات:،  والتربيالالة الجنسالالية
التعرا علالي مالدي انتشالار الممارسالات الجنسالية الشالاذة بالين المالراهقين والحالد منهالا، وقالد أوصالت الدراسالات بضالرورة 

 ة والمجتمغ والمؤسسات التعليمية لحل هذه القضايا. تكاتف األسر 
الوقوا عل  واقغ التربية الجنسية في  (2003) عيسي الشماس، وعلي الصعيد اآلخر استهدفت دراسة 

المجتمالالغ العربالالي، وخلصالالت االسالالتنتاجات والمقترحالالات حالالول تصالالحيح مفهالالوم الجالالنس وتحسالالين واقالالغ التربيالالة الجنسالالية 
الت يالالرات الجنسالالية التالالي و ا: الجهالالاز التناسالاللي للالالذكر واألنثالال  وتركيالالب كالالل منهمالالا، مل عالالدة موضالالوعات منهالالشالالحيالالث ت

وتوصلت النتائج إل  وجود العديد من التصالورات الخاطئالة حالول مفهالوم الجالنس  يمر بها المراهق في فترة المراهقة،
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المالالالرأة، يعالالالرا مفهالالالوم الجالالالنس علالالالي أنالالالل فقالالالط العالقالالالة بالالالين الرجالالالل و  %53حيالالالث أظهالالالرت النتالالالائج المعروضالالالة أن 

 من عينة الدراسة ال تجيب عن أسئلة األطفال الجنسية بصراحة وموضوعية.  %62وحوالي 
إعالالالداد برنالالالامج مقتالالالالر  لتالالالدريب المالالالربين علالالالي مواجهالالالالة  (2002) مالالالالاهر صالالالبري، كمالالالا اسالالالتهدفت دراسالالالة  

أشالارت النتالائج إلالي والمحرجة المتعلقة باألمور الجنسالية واألكثالر شاليوعا لالدي األطفالال، و  الصعبة التساؤالت العلمية
( سالالنوات ، 7-4أن مواقالالف معظالالم المالالربين كانالالت سالاللبية مالالن التسالالاؤالت المحرجالالة األكثالالر شالاليوعا لالالدي األطفالالال ) 

لالالالبعض اآلخالالالر، وكالالالان للبرنالالالامج مالالالن احيالالالث تراوحالالالت بالالالين الالالالرفض لمعظالالالم التسالالالاؤالت والتجاهالالالل لبعضالالالها، والتهالالالرب 
ف الصعبة والمحرجة للطفال وكذلك رفغ مستوي اإلجابالات المقتر  فعاليتل في تعديل المواقف السلبية حيال المواق

 المفترضة لهؤالء المربين عن تلك التساؤالت.
ومما سبق يمكن القول بأن التربية الجنسية تأخذ في الدول ال ربية مكانالة أوسالغ وأعمالق بكثيالر مالن الالدول   

وممكنالة التحقيالق بالمؤسسالات التعليميالة العربية، حيث إن الدراسات والبحوث ال ربيالة قالدمت معالجالات وبالرامج فعالالة 
الحكوميالالة وغيرهالالا، كمالالا تقالالوم بعمليالالة تقالالويم وتطالالوير مسالالتمرة لهالالذه البالالرامج حتالال  الوقالالت الحالالالي ويمكالالن إرجالالام ذلالالك 
النتشالالار ممارسالالة السالالاللوكيات الجنسالالية بصالالالورة مفرطالالة دون قيالالالد، ممالالا ينالالتج عنالالالل انتشالالار األمالالالراض المنقولالالة جنسالالاليا 

اتجالالة عنهالا وعالالن حالالاالت اإلجهالالاض التالي تقالالوم بهالالا الفتيالالات نتيجالة الحمالالل غيالالر الشالالرعي. وازديالاد حالالاالت الوفيالالات الن
 هل ينب ي تقديم التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية أم ال؟". قضيةولكن مازالت الدول العربية تناقم 

 
لم؟"، وقالد أشالارت وتعد أكثر مظاهر هذا الجدل هو "السن المناسالب لتقالديم التربيالة الجنسالية السالليمة للمالتع   

التالالالي اسالالالتهدفت تنميالالالة التعالالالاون بالالالين المدرسالالالة والمنالالالزل لتحقيالالالق أهالالالداا ( Weaver&et.al,2002,19-32)دراسالالالة 
( مالن اآلبالاء قالد وافالق علالي %94( علي أن )  Sexual Health Education- SHE التربية الصحية الجنسية )

( مالالنهم علالالي تقالالديمها %95، بينمالالا اعتالالرض )4200تقالالديم التربيالالة الصالالحية الجنسالالية فالالي المالالدارس مالالن عينالالة قوامهالالا 
( بالمدراس المتوسالطة علالي الالرغم مالن عالدم وعاليهم بمحتالوي المنالاهج التالي سالتقدم بكلتالا %32بالمدارس االبتدائية و)

المرحلتين، مما أدي بهؤالء اآلباء التعرا علالي ماهيالة المعالارا والمعلومالات الجنسالية التالي سالتتناولها المنالاهج بهالذه 
أن التربيالة  (213,2005 ،  -)الحسيني معالديتصبح مشاركتهم مغ المدرسة مشاركة فعالة، ويؤكد  المراحل حت 

   لذا فهي تتناسب تماما مغ مبادو التعلم الذاتي الجنسية عملية مستمرة تدوم من المهد إلي اللحد. 
 

 قضايا التربية الصحية :الوعي ب
الصحية العامة، وهالي تالرتبط بالثقافالة االجتماعيالة  تربيةال الجنسية في أحد جوانبها جزءًا من تربيةال تعتبر  

ذا نظرنالالا إلالال  الل والقالاليم الفكريالالة والتربويالالة والدينيالالة فيالالي المجتمالالغ ، السالالائدة  تربيالالة الجنسالالية مالالن منظالالور ال تربيالالة، وا 
 الصالالحية العامالالة.. نجالالد أن البحالالث عالالن تنميالالة الالالوعي الصالالحي العالالام بمالالا فيالالل الالالوعي النفسالالي البالالد أن يتطالالرق إلالال 

قضايا بيمكن تنمية الوعي مم،  للعديد من االرتباطات فيما بينهاالقضايا الجنسية والثقافة الجنسية الصحية.. نظرًا 
 من خالل التعرا علي المحاور التالية: التربية الصحية

 وعي: ـــوم الــمفه
اجتماعيالالا يمتالالاز ( لالالل العديالالد مالالن المعالالاني حيالالث يعالالد سالاللوكا awarenessمصالالطلح الالالوعي بصالالفة عامالالة )        

بأنالالل  ار يعالالو ،  دراك إلالال  نمالالط مالالن السالاللوك الفعلالاليبالالاإلدراك العميالالق مالالن جانالالب الفالالرد أو الجماعالالة ويتالالرجم هالالذا اإل
مظهر من مظاهر الصحة العامة المهمة في حياة اإلنسان والتي تظهر في إدراكل للخطالار التالي قالد يتعالرض لهالا 
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ح والمقبالالول اجتماعيالالًا للوقايالالة مالالن االنحالالراا والشالالذوذ بمالالا مالالغ تقبالالل االتجاهالالات العلميالالة وممارسالالة السالاللوك الصالالحي

العمليالة التالي يفهالم بهالا اإلنسالان المجتمالغ، ويتصالل بهالا مالغ بيئتالل وهالو يعتمالد علال  فهالم هالو الوع  فاليكفل التكيالف، 
 (Tillett T, 2006, 471)الفرد لطبيعة الموقف أو المشكلة ومواجهتها . 

يواجههالالالا األفالالالراد ترجالالالغ فالالالي أساسالالالها إلالالال  عالالالدم وعالالاليهم بالسالالاللوك ولعالالالل معظالالالم المشالالالكالت الصالالالحية التالالالي        
)ألفالالت  .الصالالحي السالالليم الالالذي يجنبالالل التعالالرض لهالالا، ويضالالمن لالالل الوقايالالة منهالالا والمحافظالالة علالال  صالالحتل وسالالالمتل 

 (.642، 2006مطاوم، 
( 2002دراسالة )فاطمالة عبالد الوهالاب،  نجالد  بالجوانب الصالحية ومن الدراسات التي اهتمت بتنمية الوعي  
المعلمالالين بالالالتعليم للطالالالب   تالالدني مسالالتوى الالالوعي بالمعالالارا والمعلومالالات الصالالحية التالالي ينب الالي  التالي توصالاللت إلالاليو 

جامعة عين شمس اإللمام بها في هذه المرحلالة، كمالا أشالارت ) هالدي  –االبتدائي شعبة "تربية خاصة" كلية التربية 
ليالات التربيالة فالي تنميالة الالوعي بالبعض القضالايا ( إلالي قصالور بالرامج إعالداد معلالم العلالوم بك280 2002عبد الفتا ، 

التعرا علال  المسالتوى العالالام والتالي اهتمالت بالال (2003)جمالال الالالدين حسالن، دراسالة كمالا نجالالد ،  والمشالكالت الصالحية
، ودراسالة هم وى الوعي الصحي لالد توصلت النتائج إل  تدني مستال ، وللوعي الصحي لدى طالب المرحلة الثانوية

اسالالالتهدفت تنميالالة الالالالوعي الصالالالحي مالالن خالالالالل تالالالدريس الثقافالالة الصالالالحية لالالالدي ( والتالالالي 2013) حنالالان عبالالالد السالالالم ، 
طالبات المستوي األول التحضيري بجامعة جازان باستخدام البرمجيات االجتماعية المعتمدة علي تكنولوجيا الويالب 

يالات فالي يالة البرمج، واثبتالت الدراسالة فاعل مثل الويكي والمدونات اإلليكترونيل وتم إعداد مقيالاس للالوعي الصالحي  2
فالالي المراحالالل ممالالا يشالالير ويؤكالالد علالالي أهميالالة تنميالالة الالالوعي بالالبعض القضالالايا الصالالحية لالالدي الطالالالب  . تنميالالة الالالوعي

   المعلمين.التعليمية المختلفة خاصة الطالب 
والالالوعي الصالالحي مطلالالوب للفالالرد طالالوال حياتالالل إال أن مرحلالالة الشالالباب هالالي أهالالم المراحالالل التالالي يتعالالرض فيهالالا   

جنسالي كمالا  بنشالا  يتمتعالون فالشالباب فالي سالن المراهقالة م األنجابيالل ، المخالاطر التالي تهالدد صالحته لعديد منالفرد ل
نجابية آمنة الي مرحلة ما قبل الزوا  أو فترة أنهم ف  .زوا  األول  لذا فإنل يجب أن يتمتعوا بحياة جنسية وا 

 C & Davison M, 2007, 120) Garcia  ) 
ية هي جزء من الصحة العامة التي يجب أن تكفلها الدولة للشباب هذا باإلضافة إل  أن الصحة اإلنجاب

 -24 -17، 2003)أمنيالة الجنالدي،  ، لذ أكد كالال مالن  مغ وأصحاب المسئولية في المستقبلبصفتهم عماد المجت
25،) (Lindberg& et.al, 2000,185)  إلالي ضالرورة تنميالة الالوعي بمفالاهيم وقضالايا الصالحة اإلنجابيالة للشالباب

 قديم وحدات أو برامج مقترحة لتنمية الوعي بهذه المفاهيم والقضايا.من خالل ت
تقياليم مالدي وعالي المعلمالين بمفالاهيم وقضالايا  التالي اسالتهدفت (Cozzens, 2006) دراسالة  وهنالاك كالذلك   

التربيالة الجنسالية التالي ينب الي تقالديمها للطالالب فالي مرحلالالة المراهقالة مالن خالالل المنالاهج الحاليالة التالي تالدرس وأوصالالت 
 اسة بضرورة االهتمام بتنمية الوعي بقضايا التربية الجنسية لمواجهة التساؤالت المرتبطة بها لدي طالبهم.  الدر 
 

 قضايا التربية الصحية اتخاذ القرار نحو 

 مفهــوم اتخـاذ القـرار:

اتخالالاذ القالالرار علالال  أنالالل عمليالالة تفكيالالر مركبالالة ( 17، 2003يعالالرا كالالل مالالن )حسالالن شالالحاتة وزينالالب النجالالار، 
كمالا  حكم معين عما يجب أن يفعلل الفرد في موقف معين وذلك بعالد التمحاليب الالدقيق للبالدائل المقترحالة، إلصدار
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بأنل المفاضلة بالين الحلالول أو البالدائل المتاحالة واختيالار أكثالر هالذه الحلالول صالالحية لتحقيالق الهالدا  القرار يعرا 

 (،6، 2001)مجدي حبيب،  من حل المشكلة أو القضية.
اتفالالاق بالالالين األدبيالالالات علالالالي أن اتخالالاذ القالالالرار هالالالو عمليالالالة مفاضالاللة بالالالين البالالالدائل المتاحالالالة وهكالالذا فالالالإن هنالالالاك  

تحديالد بالدائل الحالل، ثالم  عالن طريالق تحديالد الهالدا أو المشالكلةالختيار أفضل بديل للوصول إل  الهدا، ويتم ذلك 
 اختيار البديل األفضل.ثم تقويم البدائل، و 

القالالالرار لحالالالل القضالالالايا والمشالالكالت الصالالالحية فالالالي الحيالالالاة ومالالن هنالالالا أصالالالبح تنميالالة قالالالدرة المالالالتعلم علالالال  اتخالالاذ  
اليومية مالن األهالداا الرئيسالية للتربيالة ، كمالا تزايالد االهتمالام بتالدريب الطالالب علال  المهالارات المختلفالة لعمليالة اتخالاذ 

 (619، 1993) كمال زيتون،   القرار.
 ,Yang( )2004ن، (، ) عبد هللا إبراهيم ومحمد حس2004)جميل الحكيمي، استهدفت دراسات:  وقد 

تنميالالالالة قالالالالدرة الطالالالالالب المعلمالالالالين علالالالال  اتخالالالالاذ القالالالالرارات الصالالالالحية السالالالالليمة فالالالالي مواجهالالالالة المواقالالالالف والقضالالالالايا  (2004
إلالالي ضالالرورة اسالالتخدام اتخالالاذ القالالرار فالالي  (102،  2006،  شالالكالت البيئيالالة المحليالالة، وقالالد أشالالار )حمالالالد الخالالالالالالديوالم

تسالالالمح طبيعالالالة تالالالي منالالالاهج الاللقضالالالايا المختلفالالالة وخاصالالالة مالالالن خالالالالل التهيئالالالة والحالالالوار إلثالالالارة انتبالالالاه المتعلمالالالين نحالالالو ا
 اتخاذ القرار. اتتنمية مهار بموضوعاتها 

تنمية القدرة علي اتخاذ القرار لدي طالب المرحلالة الثانويالة كبعالد  (2006)أسماء عبدالمجيد، كما استهدفت دراسة 
  . والقضايا التي تواجههم فالالي المجتمغمن أبعاد الثقافة البيولوجية التي تساعدهم علي مواجهة المشكالت 

إعالالداد بتوجيالالل أفكالالار القالالائمين علالال  ( 2007(، )سالالوزان حسالالن، 2005)سالالوزان حسالالن، اهتمالالت دراسالالات: و   
كمالالا أوصالالت الدراسالالات  ضالالرورة تضالالمين مهالالارات اتخالالاذ القالالرار فالال  بالالرامج إعالالداد المعلالالم قبالالل الخدمالالالة،المنالالاهج علالالي 

المسئولية والتعبير عن أفكارهم وقالراراتهم، واالهتمالام بتنميالة مهالارات اتخالاذ  بإتاحة الفرصة للطالب المعلمين لتحمل
القالرار لالديهم كمالا أوصالالت بضالرورة تضالمين المنالاهج الحاليالالة لالبعض المواقالف التالي تسالالاعد فالي تنميالة مهالارات اتخالالاذ 

أهالالم  إلالالي أنالالل مالالن (195، 2006)محمالالود أحمالالد،  (18,2005محمالالد المالالالفتي، ) ولقالالد أشالالارالقالالرار لالالدى الطالالالب، 
 األدوار المتجددة للمعلم التي ينب ي تنميتها لدي الطالب المعلمين هي صنغ القرار وبدائلل، والقدرة علي اتخاذه. 

مالن خالالل إثالارة قضالايا صالحية اتخالاذ القالرار معلمالي ال الد علال   هنا برزت أهمية تدريب طالب اليومومن  
 .  ترتبط بموضوعات حيوية ذات عالقة بالفرد والمجتمغ

إل  أنل ال يكفي أن نعطي المعلومالات الصالحية ونتوقالغ حالل ( 280، 2001)عبد المعين هندي، شير وي  
المشالالاكل ورفالالغ مسالالتوى الالالوعي الصالالحي للفالالرد والمجتمالالغ بالالل يجالالب أن تتحالالول تلالالك المعلومالالات بالالالطرق التربويالالة إلالال  

 . توجيهات للسلوك الصحي السليم والممارسة الفعلية المستمرة لهذه األنما  السلوكية
 

             : مـراحل اتخـاذ القـرار
، 2002(، )كمالالالال زيتالالالون، Friedman, 2000, 30) ومنهالالالا دراسالالالات اتفقالالالت العديالالالد مالالالن الدراسالالالالالات  

ن عمليالالالة اتخالالالاذ القالالالرر تمالالالر علالالالي أ(  2006، ) ت ريالالالد عمالالالران ،  (152 –144، 2002(، )محمالالالد حسالالالن، 406
 بالمراحل التالية :

 تحديد المشكلة أو الهدا:  -1
إن تحديالالد المشالالكلة الحقيقيالالة وتعريفهالالا يالالؤدي إلالال  اسالالتبعاد التخمينالالات عنالالد صالالنغ القالالرار حيالالث أن اتخالالاذ 
القالرار لاليس هالدفًا ولكنالل وساليلة لتحقيالق هالدا ويجالب عنالالد صالناعة القالرار أن نراعالي هالذا الهالدا حتال  تكالون عمليالالة 
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ق الصحيح للوصالول إلال  القالرار صانغ القرار عل  الطري قوامثل بداية و يلتصويب ناجحة وتحديد الهدا بدقة ا

 األفضل.
 جمغ البيانات والمعلومات: -2

تمثالالل البيانالالالات المالالادة الخالالالام التالالالي يالالتم معالجتهالالالا لصالالناعة المعلومالالالات ومالالالن الضالالروري أن نراعالالالي ارتبالالالا  
فمالالن األخطالالاء المتكالالررة والشالالائعة لالالدى صالالانغ القالالرار السالالعي ، هالالا بالهالالدا السالالابق تحديالالده يجمعتالبيانالالات المطلالالوب 

هالالالذا يالالالؤدي إلالالال  تعقيالالالد مهمتالالالل واسالالالتخدام المعلومالالالات ، فصالالالول علالالال  بيانالالالات كثيالالالرة ذات صالالاللة بموضالالالوم القالالالرار للح
المطلوبالالة فقالالط يعنالالي اسالالتثمار الوقالالت المتالالا  التخالالاذ القالالرار بصالالورة أفضالالل وفالالي الوقالالت نفسالالل إبعالالاد المالالؤثرات غيالالر 

 المطلوبة.
 تحالليل البيالالانالات: -3

لمسالالالتفيد بهالالالا مالالالن التعامالالالل مالالالغ مالالالا يصالالالل إليالالالل منهالالالا دون مراعالالالاة تالالالأتي أهميالالالة تحليالالالل المعلومالالالات لوقايالالالة ا
الظروا والمت يرات التي تؤثر عليهالا، فالنحن نحتالا  دائمالًا إلال  إعالادة تحليالل المعلومالات فالي ظالل الظالروا الجديالدة 
وبصفة خاصة في ضوء الهدا الذي نسع  للوصول إليل فقد تكون المعلومات واحالدة ولكالن الهالدا مختلالف وهالذا 

 حليل المعلومات هي إعادة صياغتها بصورة تخدم الهدا المطلوب.يعني أن ت
 البدائالل واالختيالار:  -4

تم الحصول عل  البالدائل مالن تجالارب اإلنسالان السالابقة ومعايشالة اآلخالرين واالسالتفادة بخبالراتهم كالذلك يالتم ي
جالالالت واألبحالالاث الحصالالول علالال  البالالدائل عالالن طريالالق االطالالالم علالال  التجالالارب والدراسالالات والتقالالارير فالالي الكتالالب والم

 . والنشرات وكذلك عن طريق إجراء بعض التجارب لالحتماالت
 التقييم واتخاذ القرار: -5
يالالتم فالالي هالالذه المرحلالالة تقيالاليم كالالل بالالديل علالال  حالالدة وتركالالز عمليالالة التنبالالؤ علالال  دراسالالة االحتمالالاالت وعالالرض   

رار باختيالار البالديل المناسالب وذلالك المخاطر التي يحملها كل بديل بالمقارنة بما يقدمل من إيجابيات ويالتم اتخالاذ القال
 عن طريق مجموعة من المعايير التي تختلف من فرد إل  آخر ومن مؤسسة إل  أخرى.

       ( النموذج العام التخاذ القرار: 1يلخص الشكل رقم ) 
 
 
 
 

 ( النموذج العام التخاذ القرار1شكل رقم )
عمليالة عقالنيالة رشاليدة تتبلالور فالي عمليالات فرعيالة وعلي ضوء ذلالك فالإن اتخالاذ القالرار هالو بالدرجالة األولال    

)يوسالف . Selectionواالختيالار  Comparisonوالمفاضاللة أو المقارنالة بالين البالدائل  Searchثالث هي: البحث 
 (48، 2002يوسف، 

 الصحية:التربية قضايا نماذج تعليم اتخاذ القرار نحو 

نمالالا يالالتعلم الطالالالب العمالالل بصالالورة اسالالتراتيجية حي نحالالو قضالالايا التربيالالة الصالالحية  يمكالالن تسالالهيل اتخالالاذ القالالرار
 وذجالًا يسالاعد علال  تحقيالق هالذا الهالدانم (137، 2000ماهر صبري، )من خالل تعرفهم عل  المشكلة، وقد قدم 
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مالالن خالالالل حالالث الطالالالب علالال  اسالالتخدام خبالالراتهم ومالحظالالاتهم ومعالالرفتهم السالالابقة عالالن الظالالاهرة أو الحالالدث موضالالالغ 

 سئلة التي تساعدهم في تحديد المشكلة.المشكلة، بما يقودهم لطر  بعض األ
بمجالرد أن يحالدد الطالالالب المشالكلة فإنالالل يمكالنهم التعامالالل مالغ بقيالالة مكونالات النمالالوذ ، إذ نظالم النمالالوذ  فالي خطالالوات و 

متتابعة بمهام خاصة لكل خطوة، )والتي يمكن عزلها ب ية التعليم(، وبمجرد أن يتعلم الطالب المهام المختلفة لكالل 
 . ًا عل  استخدامها بصورة آلية يكون مهيئًا التخاذ القرارخطوة، ويصبح قادر 
اتخالاذ القالرار هالو إحالداث إجمالام بشالأن القضالايا المجتمعيالة ولكالن المقصالود هالو  تنمية القالدرة علاليوليس الهدا من 

التالي تشجيغ القرارات المتعقلة، أي القرارات التي تتم عل  أساس الوعي الكامل بالالقيم المرشالدة والمعلومالات الحاليالة 
 (Papadakos,2004, 76) .   تتصل بالقضية

يضاا إل  ذلك أن المعلم ال ينب ي لل أن يتوقغ إجماعًا أو إجابة صالحيحة فالي دروس اتخالاذ القالرار، وهالذا بالدوره  
 (557، 2006) ألفت شقير وزينب حسن،  يؤكد العالقة بين الوعي واتخاذ القرار.

 فروض الدراسة :      
 ا يلي :اغة الفروض كمق ألدبيات الدراسة تمت صيلعرض السابعلي ضوء ا

بالبعض قضالايا التربيالة الصالحية المرتبطالة بالتربيالة الجنسالية لالدي معلمالات االقتصالاد للالوعي المستوي العالام  -1
 من الدرجة العظمي للمقياس . %85يقل عن حد الكفاية علي مقياس الوعي وهو  المنزلي قبل الخدمة

قضايا التربية الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية لدي  القرار نحو بعضللقدرة علي اتخاذ  المستوي العام -2
يقالالل عالن حالالد الكفايالالة علالي مقيالالاس القالالدرة علالي اتخالالاذ القالالرار وهالالو  معلمالات االقتصالالاد المنزلالالي قبالل الخدمالالة

 من الدرجة العظمي للمقياس . 85%

االقتصالالاد المنزلالالي معلمالالات ( بالالين متوسالالطي درجالالات 0,05عنالالد مسالالتوي ) ذو داللالالة احصالالائية يوجالالد فالالرق  -3
ية المرتبطة بالتربية مقياس الوعي ببعض قضايا التربية الصحفي التطبيقين القبلي والبعدي لقبل الخدمة 
 لصالح التطبيق البعدي . الجنسية 

( بالالين متوسالالطي درجالالات معلمالالات االقتصالالاد المنزلالالي 0,05يوجالالد فالالرق ذو داللالالة احصالالائية  عنالالد مسالالتوي ) -4
بالالالبعض قضالالالايا التربيالالالة  القالالالدرة علالالالي اتخالالالاذ القالالالرار مقيالالالاس قبلالالالي والبعالالالدي لفالالالي التطبيقالالالين القبالالالل الخدمالالالة 

 لصالح التطبيق البعدي . ية المرتبطة بالتربية الجنسية الصح

للبرنالالامج المقتالالر  حجالالم تالالأثير كبيالالر فالالي تنميالالة الالالوعي بالالبعض قضالالايا التربيالالة الصالالحية المرتبطالالة بالتربيالالة  -5
 مة .الجنسية لدي معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخد

للبرنامج المقتر  حجم تأثير كبير في تنميالة القالدرة علالي اتخالاذ القالرار نحالو بعالض قضالايا التربيالة الصالحية  -6
 المرتبطة بالتربية الجنسية لدي معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخدمة .

  إجـراءات الدراسـة:
لتربيـة المرتبطـة بالصـحية االتربيـة قضـايا أهم  وهو ) مائلة الدراسة لإلجابة عن السؤال األول من أس 

 ( بها  قبل الخدمة اإللمام ات االقتصاد المنزليمعلمعلي الجنسية التي ينبغي 
 تم إجراء الخطوات التالية: 
 تحديد الهدف من القائمة : -1

علالالالي المرتبطالالالة بالتربيالالالة الجنسالالالية التالالالي ينب الالالي  الصالالالحيةالتربيالالالة قضالالالايا هالالالدفت القائمالالالة إلالالال  تحديالالالد  أهالالالم  
 . قبل الخدمة اإللمام بها اد المنزليمعلمات االقتص
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 مصادر اشتقاق القائمة : -2

المرتبطالة بالتربيالة الجنسالية علال  عالدة  الصالحيةالتربيالة قضايا اعتمدت الدراسة الحالية في اشتقاق قائمة  
 مصادر أهمها :

لبالالالرامج مالالالا تناولتالالالل أدبيالالالات الدراسالالالة الحاليالالالة حالالالول هالالالذا الموضالالالوم، ونتالالالائج البحالالالوث والدراسالالالات السالالالابقة وا -
 والمشروعات، والدورات التدريبية التي اهتمت بتناول هذه القضايا.

متابعة وسائل اإلعالم المختلفة )المسموعة، المقروءة، والمرئية( وما تبثل هذه الوسائل من أخبار وبالرامج  -
 مرتبطة بهذه القضايا.

لتربية الجنسية، وذلك وفق المرتبطة با الصحيةالتربية قضايا استطالم آراء الخبراء والمتخصصين حول  -
 الخطوات التالية:

 اتبيالة الجنسالية التالي ينب الي علال  معلمالبالتر المرتبطالة  الصالحيةالتربيالة قضالايا إعداد قائمة مبدئيالة بالأهم  -أ
 قبل الخدمة اإللمام بها. القتصاد المنزليا
ة للتأكالد مالن صالحة وسالالالم )*(عالرض القائمالة فالي صالورة اسالتطالم رأي مبالدئي علالال  السالادة المحكمالين -ب

ضافة مالا يرونالل مناسالباً ل، و  *بلصياغة القضايا المتضمنة  ( أهالم النتالائج 1، ويوضالح الجالدول رقالم ) حذا وا 
 التي تم التوصل إليها. 

 (1جدول )

معلمات االقتصاد المنزلي صحية التي ينبغي على تربية القضايا الالمحكمين حول القائمة المبدئية لتعديالت 
 اإللمام بها قبل الخدمة

 حذف دمج إضافة  صياغةتعديل 
 تم تعديل صياغة:  -
: مالالن تقالالديم التربيالالة الجنسالالية فالالي القضــية األولــى -

المراحالالالالالل التعليميالالالالالة المختلفالالالالالة إلالالالالال  تضالالالالالمين التربيالالالالالة 
 الجنسية بالمراحل التعليمية المختلفة.

 تم إضافة: -
القضالالالالالالالية الثامنالالالالالالالة:   -

"المعاشالالالالالالالالالرة الجنسالالالالالالالالالية 
 المحرمة بين الشباب"

 تم دمج القضايا: -
تحالالالالالالالالت قضالالالالالالالالية  8، 7، 6، 5 

رئيسالالالالالية بمسالالالالالم : االنحرافالالالالالالات 
 الجنسية لدى الشباب

 ال يوجد  

ـــــة  - : مالالالالالن تالالالالالدن  وعالالالالالي الطالالالالالالب القضـــــية الثاني
المعلمالين بالالاألجهزة التناساللية ووظالالائف أعضالائها إلالال  
انخفاض وعي الطالالب المعلمالين بالاألجهزة التناساللية 

 ووظائف أعضائها.

تحت قضية رئيسالية  15، 14  
 وك األمشا " بمسم  "بن

 

: من ممارسة العادة السرية إل  القضية الخامسة -
 اإلفرا  في ممارسة العادة السرية.

   

: مالالالالالن الالالالالالزوا  العرفالالالالالي إلالالالالال  القضـــــية السادســـــة -
 انتشار الزوا  العرفي بين الشباب.

   

من أهميالة الفحالب الطبالي قبالل القضية التاسعة:  -
 الزوا  إلي الفحب الطبي قبل الزوا .

   

: التالالدخين والجالالنس إلالال   القضــية الســابعة عشــرة -
 أثر التدخين عل  العالقة الجنسية.

   

                                                 

 الصحية(  الصورة المبدئية ألستطالم رأي الخبراء حول قضايا التربية 1* ملحق )
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: المنشالطات الجنسالية إلال  القضية الثامنـة عشـرة -
 اإلفرا  في تناول المنشطات الجنسية.

   

علال  نسالية بالتربيالة الجالمرتبطالة  الصالحيةالتربيالة قضالايا فالي صالورتل النهائيالة حالول  )*(تم تطبيق اسالتطالم الالرأي - 
لصحة العامة بكليات الطالب، تدريس بكليات التربية، وأساتذة االأساتذة طرق  ( عضالوًا متمثلة في120امها )عينة  قو 
قبالالالل الخدمالالالة  القتصالالالاد المنزلالالاليا اتطالبالالالالات معلمالالالالوكالالالذلك مجموعالالالة مالالالن  االقتصالالالاد المنزلالالالي  اتومعلمالالالال اتوموجهالالالال

( أهالالم 2، ويوضالح الجالالدول رقالالم )ت االقتصالاد المنزلالالي قبالالل الخدمالالةلمعلمالالاأهميالالة تلالك القضالالايا ومناسالالبتها  لتحديالد مالالدي
 النتائج التي تم التوصل إليها. 

 (2جدول )
  التربية الصحيةقضايا باستطالع الرأي النهائي لقائمة  يوضح نتائج تطبيق

الصحية التربية قضايا 
 المرتبطة بالتربية الجنسية

 مدى مناسبتها مدى أهميتها
 غير مناسبة مناسبة  غير مهمة قليل األهمية مهمة

 % ك % ك % ك % ك % ك
تضالالالالمين التربيالالالالة الجنسالالالالية  -1

 - - %100 120 %1.6 2 %12.5 15 %85.8 103 بمراحل التعليم المختلفة

انخفالالالالالالاض مسالالالالالالتوى وعالالالالالالي  -2
الطالالالالالالالب المعلمالالالالالالين بالالالالالالاألجهزة 
 التناسلية ووظائفها وأعضائها

90 75% 25 21% 5 4% 111 93% 9 7.5% 

 %41.7 50 %58.3 70 %6 8 %16 19 %78 93 غ غشاء البكارةترقي -3
 %1.6 2 %98.3 118 - - %6.7 8 %93.3 112 ختان اإلناث -4
اإلفرا  في ممارسالة العالادة  -5

 %8.3 10 %91.7 110 %0.8 1 %3.3 4 %96 115 السرية

انتشار الزوا  العرفالي بالين  -6
 %6.7 8 %93.3 112 - - %8.3 10 %92 110 شباب الجامعات

الحمالالالالالالالالالل غيالالالالالالالالالر الشالالالالالالالالالرعي  -7
 %16.7 20 %83.3 100 %2.5 3 %5.8 7 %92 110 )حمل المراهقات(

المعاشرة الجنسية المحرمة  -8
 %11.7 14 %88.3 106 - - %5.8 7 %94 113 بين الشباب

الفحالالالالالالالالالالب الطبالالالالالالالالالالي قبالالالالالالالالالالل  -9
 %1.6 2 %98.3 118 - - %12.5 15 %88 105 الزوا 

 %14.2 17 %85.8 103 %8.3 10 %10.8 13 %81 97 الزوا  المبكر -10
 %12 15 %88 105 %6 8 %14.1 17 %79 95 زوا  األقارب -11
 %12 15 %88 105 %3.3 4 %5.8 7 %91 109 أطفال األنابيب -12
 %11.7 14 %88.3 106 %3.3 4 %5.8 7 %91 109 التلقيح االصطناعي -13
 %15 18 %85 102 %5 6 %7.5 9 %88 105 التبرم بالنطاا -14
 %11 13 %89 107 %6 8 %16 19 %78 93 التبرم بالبويضات -15

                                                 

 . بقضايا التربية الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية (: استطالم الرأي النهائي لقائمة 2)*( ملحق )
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أثالالالالالالالالالالر التالالالالالالالالالالدخين علالالالالالالالالالالي  -16
 %17.5 21 %82.5 99 %16.6 20 %6.7 8 %77 92 العالقة الجنسية

اإلفالالالالالالالالالالرا  فالالالالالالالالالالي تنالالالالالالالالالالالاول  -17
 %1.6 2 %98.3 118 - - %2.5 3 %97 117 المنشطات الجنسية

 %14.2 17 %85.8 103 %4 5 %9.1 11 %86 104 اإلجهاض -18
 %9 11 %91 109 - - %4 5 %96 115 تحديد جنس المولود -19
انتشالالالالالالالالالالالالالالالالالار األمالالالالالالالالالالالالالالالالالراض  -20

 %5,2 3 %97 117 - - - - %100 120 المنقولة جنسياً 

 %10 12 %90 108 - - %7.5 9 %93 111 البرود الجنسي -21
 %16 19 %84 101 %7.5 9 %18.3 22 %74 89 تأجير األرحام -22

  
المتضالالمنة  التربيالالة الصالالحية المرتبطالالة بالتربيالالة الجنسالالية قضالالايا ( إلالال  أن جميالالغ 2ائج جالالدول )لت نتالالتوصالال

، وقالد حققالت معظالالم  (%100( إلالي )%74باستطالم الرأي حققت نسبًا مرتفعة من درجة األهمية تتراو  ما بين )
( وهالي علالالي التالالوالي: تضالالمين التربيالالة %100 -%85القضالالايا الحالالالد األعلالال  للتكالالرارات مالالن حيالالث درجالالالة األهميالالة )

انتشالار الالزوا  العرفالي بالين   -اإلفرا  في ممارسالة العالادة السالرية -ختان اإلناث -الجنسية بمراحل التعليم المختلفة
 -الفحالب الطبالي قبالالل الالزوا  -معاشالرة الجنسالية المحرمالة بالين الشالبابال -الحمل غير الشرعي -شبالاب الجامعالات
 -اإلجهالالاض -اإلفالالرا  فالالي تنالالاول المنشالالطات الجنسيالالالة -التبالالرم بالنطالالاا -التلقالاليح االصالالطناعي -أطفالالال األنابيالالب

ارات البرود الجنسي. كما حققت باقي القضايالا  نسالبة تكالر  -انتشار األمراض المنقولة جنسيالاً  -تحديد جنس المولالود
وهالالالي علالالالي التالالالوالي: انخفالالالاض مسالالالتوى وعالالالي الطالالالالب المعلمالالالين  (%84 -%74)أقالالالل مالالالن حيالالالث درجالالالة األهميالالالة 

التبالالالالالالرم  -زوا  األقالالالالالالالارب -الالالالالالالالزوا  المبكالالالالالالر -ترقيالالالالالالالغ غشالالالالالالالاء البكالالالالالالارة -بالالالالالالاألجهزة التناسليالالالالالالالة ووظائفهالالالالالالا وأعضالالالالالالائها
ن دل ذ -أثالالر التالالدخين علالالي العالقالالة الجنسالالية -بالبويضالالات لبال الالة لالالك فإنمالالا يالالدل علالالي األهميالالة اتالالأجير األرحالالام، وا 

 قبل الخدمة ويعد ذلك دافعا قويا للقيام بهذه الدراسة. االقتصاد المنزلي  اتلتناول تلك القضايا لمعلم
كمالالالا أوضالالالحت النتالالالائج أن جميالالالغ القضالالالايا المتضالالالمنة بالقائمالالالة حققالالالت نسالالالبًا مرتفعالالالة جالالالدًا مالالالن التكالالالرارات      

( فيمالالا عالالدا قضالالية واحالالدة وهالالي %100 -%5,82اسالالة والتالالي تتالالراو  مالالا بالالين )المرتبطالالة بمالالدى مناسالالبتها لعينالالة الدر 
( من التكرارات وهي أقل نسبة ويمكن إرجام ذلك إلي أن %3,58"ترقيغ غشاء البكارة" حيث حصلت علي نسبة )

الحالالالديث عالالالن غشالالالاء البكالالالارة فالالالي المجتمالالالغ المصالالالري يحظالالال  بالعديالالالد مالالالن المخالالالاوا والتصالالالورات الخاطئالالالة، كمالالالا أن 
ولكن هناك جانب ة ، الجنسي اتري أن التعرض لمثل هذه القضية قد يشجغ بعض الفتيات عل  االنحرافالبعض ي

خر للقضية وهو إمكانية تعرض بعض الفتيات لحادث قالد يفقالدها هالذا ال شالاء ، وتكالون فالي أمالس الحاجالل لترقيعالل أ
حة مثل هالذه العمليالات بشالكل مطلالق ، نظرا لطبيعة وثقافة المجتمغ الذي نعيم فيل ، وهذا بالطبغ ال يدعو إلي إتا

 إلي ضرورة تناول مثل هذه القضية جدا مما يدعو ، في حاالت محدودة ن ووليئبل يجب أن تتم تحت رقابة المس
 . بالدراسة 

مالالن درجالالة األهميالالة حققالالت نسالالبًا مرتفعالالة والتالالي القضالالايا الالالواردة باسالالتطالم الالالرأي  جميالالغ وبالالذلك فقالالد تالالم التركيالالز علالال 
والتركيالز علال  عالرض  تضالمينها بالبرنالامج المقتالر  قبالل الخدمالة، ومالن ثالم تالم ات االقتصالاد المنزلالي لموالمناسبة لمع
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 ات االقتصالاد المنزلالي تنمية الوعي بهالا لالدي معلمال يساعد علي وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة لكل قضية مما 

 نحوها. المناسب  عل  اتخاذ القراركذلك  هنيساعدقبل الخدمة و 
 لنهائية للقائمة:الصورة ا -3
بعد حساب التكرارات والنسب المئوية لقائمة القضايا المبدئية المتضالمنة باسالتطالم الالرأي، وصاللت قائمالة    

 .)*( القضايا لصورتها النهائية
المرتبطالة الصالحية التربيالة قضالايا أهالم  ) مالاوبذلك يكون قد تمت األجابة علي السؤال األول من أسئلة البحث وهالو 

 ( بها  قبل الخدمة اإللمام ات االقتصاد المنزليمعلمعلي جنسية التي ينب ي لتربية البا
 

وهــو ) مــا مــدي وعــي معلمــات االقتصــاد المنزلــي قبــل الخدمــة ني مــن أســئلة الدراســة لإلجابــة عــن الســؤال الثــا
 بما يلي : تينقامت الباحثبقضايا التربية الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية ( 

 .الصحية التربية قضـايا يـاس الوعي بإعداد مقأوأل : 
 وتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:     

 تحديد الهدف من المقياس: -1
المرتبطالة  التربيالة الصالحيةقضالايا قبالل الخدمالة بات االقتصاد المنزلي هدا المقياس تحديد مدى وعي معلماست

 بالتربية الجنسية.
 الصورة األولية للمقياس: -2
والبحالوث السالابقة التالي اهتمالت بإعالداد مقالاييس  لدراساتا طالم علي االمن خالل : لمقياس صياغة مفردات ا -أ

ة م صياغلتي تم التوصل إليها تا الصحية التربية قضاياايا الصحية، وفي ضوء قائمة الوعي في مجال القض
 في جزئين:من مفردات المقياس  كل مفردة
 ( موقفًا.45حة وبلغ عدد المواقف )المشكلة المطرو  : الموقف المعبر عنالجزء األول
 ( بدائل متدرجة االستجابة )أ، ب،  ( لكل موقف.3: مجموعة اختيارات تتألف من )الجزء الثاني

( علالال  أن يراعالال  فالالي 1، 2، 3تالالم تقالالدير درجالالات المقيالالاس وفقالالًا لطريقالالة ليكالالرت )تقــدير درجــات المقيــاس :  -ب
 ذ أعل  الدرجات تدريجيًا.اإلجابة األكثر احتمالية تأخ أن تصحيح المقياس

 ضبـط المقيــاس: -3
 :وذلك من خالل حساب           

 تم عرض المقياس عل  مجموعة من المحكمين بهدا التأكد من صدق المضمون فالي صدق المقياس: -أ
، ووضالو  صالياغتها الل ويالة ومناسالبة قياس المفردات للوعي بقضالايا التربيالة الصالحية التعرا عل  مدى 

المحكمالون مالا هالو موضالح بجالدول قترحهالا وكان من ضالمن التعالديالت التالي ااقف المطروحة، البدائل للمو 
 ( 3رقم )

                                                 
 المرتبطة بالتربية الجنسية .الصحية  التربية الصورة النهائية لقائمة قضايا (:3ملحق ) (*)
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 ( 3جدول رقم )
بعض تعديالت المحكمين حول مقياس الوعي ببعض قضايا التربية الصحية التي ينبغي علي معلمات 

 االقتصاد المنزلي قبل الخدمة األلمام بها 
 إلي من ما تم تعديله رقم المفردة

لفتالالاة فالالي الثامنالالة مالالن عمرهالالا عالالن  أمسالالأل تت الموقف الرابعة
 اضرورة ختان ابنته

لفتالالالاة فالالالي الثامنالالالالة مالالالن عمرهالالالا عالالالن مالالالالدي  أمستشالالاليرك ت
 ضرورة ختان األناث

 قولل ما تكثيرا ب يال تهتم باألشمئزاز ي وتشعر  امنه ي تنفر  البديل األول  السادسة 
 ال اعرا ليس لديك علم  البديل الثالث عشر  الثانية

كالالالالالي يجالالالالالد حالالالالالال  يبتعالالالالالد عالالالالالن زوجتالالالالالل لفتالالالالالرة  البديل األول عشرالخامسة 
 مناسبا 

 ألسواق ايشتري أحد األدوية المتداولة ب

 تبتعد عن ذلك نهائيا ألسباب صحية  تبتعد عن ذلك خشية حدوث نزيفا البديل األول الثانية والعشرون 
 ألنل يشبغ رغبة الرجل دون المرأةال يجوز  ورة قد يجوز عند الضر  البديل الثالث الواحد والثالثون  
 مشوه ل ال داعي لإلجهاض فقد  يصبح غير تخبريها بأن إجهاض الجنين خوفا عليها متنصحيها بعد البديل الثالث الرابغ والثالثون 

فالالالالة الشالالالالرم او ضالالالالرر ال تتالالالدخل فالالالالي األمالالالالر خشالالالية مخال تتردد في إجراء العملية موافقة لرأي الزو   البديل الثالث  األربعون 
 الزوجل .

 
( يومًا عل  عينة 19تطبيقل بفاصل زمني )تم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة  :ثبات المقياس-ب

في  لمنصورةقبل الخدمة بالفرقة الثالثة جامعة ااالقتصاد المنزلي  اتطالبة من معلم( 40قوامها ) استطالعية
(، وبل ت قيمة معامل ارتبا  بيرسون بواسطة البرنامج 25/10/2014( حت  )10/10/2014الفترة ما بين )
، كما بل ت قيمة معامل 0.01( وهي قيمة دالة عند مستوى داللة 0.766) SPSS- 14اإلحصائي 

 ( وهي قيمة تدل عل  ثبات المقياس.0.86)الثبات
حيالث ة وآخالر طالبال ةفيالل أول طالبال تقيالاس وذلالك بحسالاب الالزمن الالذي انتهالتالم تحديالد زمالن الم :زمن المقياس -ج

  25  +35، وكالان زمالن المقيالاس   دقيقالة 35ر األخيال ةزمالن الطالبال ودقيقالة  25األول :  ةان زمن الطالبالك
60/2 30            

 :)*(الصـورة النهائيـة للمقيـاس -4
بعد عرض المقياس علال  المحكمالين والتأكالد مالن صالدقل وثباتالل، أصالبح صالالحًا للتطبيالق الميالداني فالي صالورتل 

 ائية.النه
 .الصحية التربية قضـايا مقيـاس الوعي ب ثانيا : تطبيق

تحديالالد مالالدي وعالالي معلمالالات االقتصالالاد المنزلالالي قبالالل الخدمالالة بقضالالايا التربيالالة الصالالحية تالالم تطبيالالق المقيالالاس فالالي ل
التربيالالة النوعيالالة بالمنصالالورة  يالالات( طالبالالة معلمالالة بالفرقالالة الرابعالالة بكل 80)   صالالورتل النهائيالالة علالالي عينالالة مكونالالة مالالن

 وكانت نتائج التطبيق كما يلي . ا والمنوفيلوبنه
 
 

                                                 
 .الصحية التربية مقياس الوعي بقضايا ( :  4ملحق )  )*(
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 ( 4جدول )

 شعبة االقتصاد المنزليحد الكفاية والمتوسط ونسبته المئوية واألنحراف المعياري وقيمة "ت" لطالبات 
 (80)ن=  مقياس الوعي ببعض قضايا التربية الصحية المرتبطة بالتربية الجنسيةفي 

 
 حد الكفاية درجتل المقياس

 المتوسط
 المحسوب

النسبة 
 المئوية للمتوسط

األنحراا 
 المعياري 

 قيمة ت

مقياس الوعي 
 بقضايا التربية الصحية

135 114 95 70% 
7,83 -24,560 

 
 يتضح من الجدول السابق ما يلي :

  بيالالالة الصالالالحيةر مقيالالالاس الالالالوعي بقضالالالايا التعلالالالي  شالالالعبة االقتصالالالاد المنزلالالاليبلالالالغ متوسالالالط درجالالالات طالبالالالات  
، وبل ت قيمة "ت" لمتوسط درجات الطالالب علالي  للمقياس( من الدرجة الكلية  %70عادل )درجة (، بنسبة ت95)

( عنالالد 1,667 –(  تسالالاوي )  79ن قيمالالة "ت" الجدوليالالة عنالالد درجالالة حريالالة )إ( ، وحيالالث 24,560-المقيالالاس الكلالالي )
قل من قيمة ن قيمة "ت" المحسوبة أأن هذا يعني إ( ف0.01( عند مستوي ) 2,381-( وتساوي ) 0.05مستوي ) 

 "ت" الجدولية .
بالالبعض قضالالايا التربيالالة المسالالتوي العالالام للالالوعي ن أوبالالذلك يمكالالن قبالالول الفالالرض األول للبحالالث الالالذي يالالنب علالالي 

يقالل عالن حالد الكفايالة علالي مقيالاس  الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية لدي معلمالات االقتصالاد المنزلالي قبالل الخدمالة
مالالن أسالالئلة البحالالث  تكالالون قالالد تمالالت اإلجابالالة عالالن السالالؤال الثالالانيو مالالن الدرجالالة العظمالالي للمقيالالاس . %85الالالوعي وهالالو 

ما مدي وعي معلمات االقتصاد المنزلالي قبالل الخدمالة بقضالايا التربيالة الصالحية المرتبطالة بالتربيالة الذي ينب علي و 
 ؟ الجنسية

التي أكدت تدني مسالتوى الالوعي بالبعض و ( 2003)أمنية الجندي، كال من دراسة نتائج وتتفق تلك النتائج مغ 
قضالايا الصالحة اإلنجابيالة المرتبطالالة بالتربيالة الجنسالية لالالدى الطالبالات المعلمالات )شالعبة العلالالوم( بكليالات البنالات، ومالالغ 

 -التالالالالي أكالالالالدت تالالالالدني وعالالالالي المعلمالالالالين بقضالالالالايا التربيالالالالة الجنسالالالالية مثالالالالل )اإليالالالالدز (Cozzens,2006)نتالالالالائج دراسالالالالة 
 –اإلخصالالاب خالالار  الالالرحم  –المولالالود  تحديالالد جالالنس –الوقايالالة مالالن األمالالراض الوراثيالالة  -زوا  األقالالارب -اإلجهالالاض

 زراعة األجنالة( –بنوك األمشا  
 

وهو ) ما مدي قدرة معلمات االقتصاد المنزلي قبـل الخدمـة علـي  الدراسةلألجابة علي السؤال الثالث من أسئلة 
 بما يلي : تينقامت الباحث (  قضايا التربية الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية رارات المناسبة نحو اتخاذ الق
 مقياس القدرة علي اتخاذ القرار : إعدادأوأل : 

 وتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:
 تحديد الهدف من المقياس:  -1
 ات المناسالبة ل الخدمالة علال  اتخالاذ القالرار قبال االقتصاد المنزلالي اتهدا المقياس تحديد مدى قدرة معلماست  

 جنسية.المرتبطة بالتربية الالتربية الصحية قضايا نحو 
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 الصورة األولية للمقياس: -2
الدراسالات والبحالوث السالابقة التالي اهتمالت  االطالالم علاليتم وضغ المقياس في صورتل األوليالة مالن خالالل  -أ

 النهائية. الصحيةالتربية قضايا القضايا الصحية وفي ضوء قائمة  بإعداد مقاييس اتخاذ القرار في مجال
 كل مفردة من مفردات المقياس بحيث شملت  ثالثة أجزاء: تم صياغة صياغة مفردات المقياس:  -ب
الجالالزء األول: حقالالائق الموقالالف، وهالالي مجموعالالة مالالن الحقالالائق والمعالالارا التمهيديالالة المرتبطالالة بالقضالالايا والتالالي  -

 عل  اتخاذ القرار المناسب بشأنها. ةتعين الطالب
اتخالالاذ قالالرار  اوتحتالالا  منهالال ةلطالبالالتعالالرض لهالالا ات ف. صالالي ة معبالالرة عالالن القضالالية التالالي قالالدالجالالزء الثالالاني: الموقالال -

 مناسب نحوها.
ات مرتبطالة بالالموقف مجموعة مالن االختيالارات والبالدائل التالي تمثالل قالرار  وهي الجزء الثالث : البدائل المتاحة -

 وجميعها يحتمل قدرًا من الصحة. ةختار من بينها الطالبت)أ، ب،  ، د( 
( تنازليالالالًا وفقالالالًا 1، 2، 3، 4وفقالالالًا لنظالالالام ليكالالالرت )تقالالالدير درجالالالات المقيالالالاس : تالالالم تقالالالدير درجالالالات المقيالالالاس  - 

 الختيار البديل األكثر مناسبة للموقف.
 ضبط المقياس:  -3

 تم تطبيق المقياس تجريبيًا لحساب اآلتي:          
صالالدق المقيالالاس: تالالم عالالرض المقيالالاس علالال  مجموعالالة مالالن المحكمالالين بهالالدا التأكالالد مالالن صالالدق المضالالمون  -أ

للقضالالالالايا الصالالالحية، ووضالالالالو  صالالالياغتها الل ويالالالالة، ومناسالالالبة البالالالالدائل للتعالالالرا علالالالال  مالالالدى تمثيالالالالل المواقالالالف 
 (5ا المحكمون ما هو موضح بجدول رقم)قترحها وكان من ضمن التعديالت التيوالمواقف المطروحة 

 (5جدول رقم )
الصحية التربية  نتائج تعديالت المحكمين حول مقياس القدرة على اتخاذ القرار نحو بعض قضايا

 قبل الخدمة اإللمام بها القتصاد المنزليا اتعلمالتي ينبغي على م

 إلــــــى مـــــن تعديل صياغة القضية
 بدمج ............ يتطالب بتضمين.......... يتطالب البديل الرابغ الثانية

 الموقف األول الثالثة
 إجازة إجراء هذه العمليات يصر  بإجراء مثل هذه العمليات )ب(
 إجازة إجراء هذه العمليات ياتتبا  هذه العمل ) (

 الرابعة

 منغ القانون في مصر عملية الختان حرم القانون في مصر عملية الختان حقائق الموقف

 الموقف
 منالالالالك لقالالالالد بل الالالالت طفلتالالالالك سالالالالن الختالالالالان، وطلالالالالب

الالالالالالذهاب إلالالالال  الطبيالالالالالب إلجالالالالراء عمليالالالالالة  كزوجالالالال
 الختان لها 

تريالالالالالد والالالالالالالدة طفلالالالالالالة أن تختنهالالالالالالا، وبعالالالالالالد استشالالالالالالارة 
 ت أنزوجها قرر 

الحاديالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
 الموقف عشالالرة

من  اعل  تزويجه اك مغ عمهتاتفق والد صديق
كالالالي تصالالالبح ثروتهمالالالا الضالالالخمة هالالالو  اعمهالالال ابالالالن

وأخالالالاه ملكالالالًا ألبنائهمالالالا وال يرثهمالالالا شخصالالالا أخالالالر 
منالالالك  تألن أخيهالالالا الوحيالالالد معالالالاق عقليالالالا، وطلبالالال

 المساعدة في اتخاذ القرار 

 اعمهالالالالال مالالالالالن ابالالالالالن هالالالالاك تزويجتقالالالالرر والالالالالالد صالالالالالديق
ميراثهمالالا، ألن أخيهالالا الوحيالالد معالالاق  حفاظالالًا علالال 
 منك المساعدة في اتخاذ القرار    تعقليا، وطلب
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 الموقف عشالالرة الرابعة
تالالرفض ذلالالك تمامالالًا ألنالالك تعلالالم جيالالدا أنالالل محالالرم 

 شرعًا وقانوناً 
ترفض ذلالك تمامالًا ألنالك تعلالم جيالدا أنالل ال يجالوز 

 قانوناً 

 عشالالرة الثامنة
 الموقف

سالالتدعاؤك مالالن صالاليدلية، وتالالم ا ةلالالو أنالالك صالالاحب
الشرطة بسبب إعطاء الصيدلي الذي يعمل بها 
كميالالة كبيالالرة مالالالن الفيالالاجرا لرجالالالل مسالالن ومالالالريض 
بالقلالالالالب وهالالالالو ال يعلالالالالم ذلالالالالك، ممالالالالا أدى بالالالالل إلالالالال  

 الوفاة، لذا فإنك

يشكو رجل في سن األربعين من كثرة األعراض 
المرضالالالية عنالالالد تنالالالاول الحبالالالوب المنشالالالطة جنسالالاليا 

وال يسالالالتطيغ التالالالي تعالالالود علالالال  تناولهالالالا منالالالذ فتالالالرة، 
التوقالالف عنهالالا نظالالرًا لضالالعف قدرتالالل الجنسالالية، لالالذا 

 فينب ي عليل أن
 (7تم ت يير البدائل وفقًا للموقف الجديد كما هو موضح بملحق ) البدائل

 العشرون 
 الموقف

فالالي أمالالراض النسالالاء  ةمتخصصالال ةلالالو أنالالك طبيبالال
والتوليالالالد، وجالالالاء لالالالك زو  وزوجالالالة أنجبالالالا خمالالالس 

مالالالاًل جديالالالدًا بنالالالات حتالالال  ينجبالالالا ذكالالالرًا، فحملالالالت ح
وأرادا أن يعرفالالالالالالالالا جالالالالالالالالنس المولالالالالالالالالود منالالالالالالالالذ بدايالالالالالالالالة 

 اإلخصاب حت  يقررا بقاؤه أم ال  

أنجبالالت سالاليدة ثالالالث بنالالات، ويريالالد زوجهالالا تحديالالد 
جالالالنس المولالالالود الرابالالالغ قبالالالل بدايالالالة الحمالالالل، حيالالالث 

 يرغب في أن يكون ذكرًا، فقررت السيدة أن 

 (7موضح بملحق )تم ت يير البدائل وفقًا للموقف الجديد كما هو  البدائل
  

( يومالًا علال  عينالة 19ثبات المقياس: تم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة  تطبيقالل بفاصالل زمنالي ) -ب
بكلية التربية النوعية قبل الخدمة بالفرقة الثالثة  االقتصاد المنزلي اتطالبة من معلم (40امها )استطالعية قو 

معامالالل ارتبالالا   وبل الالت قيمالالة (25/10/2014( حتالال  )10/10/2014)فالالي الفتالالرة مالالا بالالين  المنصالالورةجامعالالة 
، كمالا بل الت 0.01( وهالي دالالة عنالد مسالتوى داللالة 0.771) SPPS-14اإلحصائي  بيرسون بواسطة البرنامج
 ( وتدل عل  ارتفام القيمة، وهي قيم تدل عل  ثبات المقياس.0.87قيمة معامل الثبات )

قبل الخدمة  قتصاد المنزلياال ات  عينة من معلمياس استطالعيًا علزمن المقياس: تم تطبيق المق - 
دقيقة ومتوسط  40األول    ةطالبة ب رض تحديد زمن المقياس، حيث كان متوسط زمن الطالب( 40قوامها )

    45+55لبين وجد أن زمن تطبيق المقياس  دقيقة. وبحساب متوسط زمن الطا 55   ةزمن آخر طالب
 دقيقة. 50   100/2
 : )*(ائية للمقياسالصورة النه -4

بعالالد عالالرض المقيالالاس علالال  المحكمالالين والتأكالالد مالالن صالالدقل وثباتالالل، أصالالبح صالالالحًا للتطبيالالق الميالالداني فالالي  
 صورتل النهائية.

 . القدرة علي اتخاذ القرار :مقيـاس  ثانيا : تطبيق
تم تطبيق  قضايالتحديد مدي قدرة معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخدمة علي اتخاذ  القرار المناسب نحو تلك ال

التربية النوعية  البة معلمة بالفرقة الرابعة بكليات( ط 80)   في صورتل النهائية علي عينة مكونة من المقياس
  وكانت نتائج التطبيق كما يلي .  وبنها والمنوفيل بالمنصورة

                                                 

 س القدرة عل  اتخاذ القرار نحو القضايا الصحية.: مقيا5ملحق 
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 ( 6جدول )

 شعبة االقتصاد المنزليت حد الكفاية والمتوسط ونسبته المئوية واألنحراف المعياري وقيمة "ت" لطالبا
 (80)ن=  مقياس القدرة علي اتخاذ القرار نحو قضايا التربية الصحية المرتبطة بالتربية الجنسيةفي 
 

 درجتل المقياس
حد 
 الكفاية

المتوسط 
 المحسوب

النسبة 
 المئوية للمتوسط

األنحراا 
 المعياري 

 قيمة ت

 18,39- 6,32 %77 68 75 88 مقياس اتخاذ القرار
 

 ح من الجدول السابق ما يلي :يتض
بيالة ر قضالايا التنحالو بعالض اتخاذ القالرار مقياس علي  شعبة االقتصاد المنزليبلغ متوسط درجات طالبات  
، وبل الالت قيمالالة "ت" لمتوسالالط درجالالات  للمقيالالاس( مالالن الدرجالالة الكليالالة  %77درجالالة (، بنسالالبة تعالالادل )68)  الصالالحية

 –(  تسالالاوي ) 79قيمالالة "ت" الجدوليالالة عنالالد درجالالة حريالالة )ن إ( ، وحيالالث -18,38الطالالالب علالالي المقيالالاس الكلالالي )
ن قيمالة "ت" المحسالوبة أن هذا يعني إ( ف0.01( عند مستوي )   2,38-( وتساوي ) 0.05( عند مستوي ) 1,66

 أقل من قيمة "ت" الجدولية .
بالبعض ر رامسالتوي العالام للقالدرة علالي اتخالاذ القالالن أللبحث الذي يالنب علالي  الثانيوبذلك يمكن قبول الفرض 

يقالل عالن حالد الكفايالة  قضايا التربية الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية لدي معلمات االقتصاد المنزلي قبالل الخدمالة
الثالالث تكالون قالد تمالت اإلجابالة عالن السالؤال مالن الدرجالة العظمالي للمقيالاس ، وبالذلك  %85و علي مقياس الوعي وهال
قتصالالاد المنزلالالي قبالالل الخدمالالة علالالي اتخالالاذ القالالرار قالالدرة معلمالالات االمالالا مالالدي الالالذي يالالنب علالالي  مالالن أسالالئلة البحالالث و

 بالتربية الجنسية .المناسب نحو قضايا التربية الصحية المرتبطة 
، )جميالالالالالل (1997) ناديالالالالالة لطالالالالالف هللا، ، (1996)خالالالالالالالد البالالالالالالاز، سالالالالالالالات: وتتفالالالالالق هالالالالالذه النتيجالالالالالة مالالالالالغ نتالالالالالائج درا

لطالب في المراحل التعليمية المختلفة لدي ا( التي أكدت عل  تدني القدرة عل  اتخاذ القرار 2004الحكيمي،
لالالي عالالدم تالالدريب الواقعيالالةقضالالايا والمشالالكالت لل الحاليالالة  قصالالور فالالي تضالالمين المنالالاهجالوتالالم ارجالالام ذلالالك إلالالي  ، وا 

 .في ظل تلك المناهج  الطالب علي اتخاذ القرارت 
 

ي بتلك القضايا والقدرة عل ما البرنامج المقترح لتنمية الوعوهو ) من أسئلة الدراسة الرابع لإلجابة عن السؤال 
 (  اتخاذ القرار المناسب نحوها لدي معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخدمة 

 الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية:التربية قضايا ل المقترح البرنامجإعداد ب تينقامت الباحث 
 وفقًا للخطوات التالية:

 المقترح: البرنامجتحديد الهدف من  -1
الصالحية المرتبطالة التربية قضايا ن أهداا الدراسة لتنمية الوعي ببكونل هدفًا مالبرنامج من تحدد الهدا  

 الخدمة. قبل ات االقتصاد المنزليذ القرار المناسب نحوها لدى معلمبالتربية الجنسية والقدرة عل  اتخا
 لنقاط التالية:ن اتضمتو إعداد البرنامج :  -2
 :البرنامج األهداا العامةتحديد  -

قبالل  ات االقتصاد المنزليرتبطة بالتربية الجنسية لدي معلمالصحية المالتربية قضايا تنمية الوعي ببعض  -أ
 الخدمة.
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المرتبطالالالة بالتربيالالالة الجنسالالالية لالالالدي الصالالالحية التربيالالالة قضالالالايا تنميالالالة القالالالدرة علالالال  اتخالالالاذ القالالالرار نحالالالو بعالالالض  -ب

 قبل الخدمة. ات االقتصاد المنزليمعلم
 :لبرنامجلرائية تحديد األهداا اإلج -

، حيالث ركالزت البرنالامج المقتالر  تم صياغة مجموعة من األهالداا اإلجرائيالة لكالل موديالول مالن موديالوالت  
، والقالدرة علال  اتخالاذ القالرار  الجنسيةالمرتبطة بالتربية  الصحةالتربية تلك األهداا عل  تنمية الوعي بقضايا 

 .نحوها 
 :البرنامجإعالداد محتالوى  -

تالألف ي متكامالل  ذاتي تعلمبرنامج في صورة  بإعداد محتواه تين، قامت الباحثالبرنامجر بعد تحديد عناص 
ة المرتبطالالة يمالالن خمسالالة موديالالوالت تعليميالالة وقالالد روعالالي عنالالد إعالالدادها أن تتضالالمن القضالالايا والمشالالكالت الصالالح

 بالتربية الجنسية وتمثلت هذه الموديوالت في : 
 العصر.الموديول األول : التربية الجنسية وقضايا  -
 الموديول الثاني : الجهاز التناسلي الذكري وأهم إصاباتل. -
 الموديول الثالث : الجهاز التناسلي األنثوي. -
 الموديول الرابغ : ماذا عن العالقات الجنسية...؟ -
 الموديول الخامس : حوار حول قضايا العصر. -

 حيث تكون كل موديول من العناصر التالية: 
 مية دراسة للموديول.مقدمة توضح أه -1
 أهداا سلوكية توضح المطلوب تحقيقل من دراسة الموديول. -2
 )مصادر التعلم باإلضافة للموديول(. -3
 بمحتوى الموديول. ةالمعلم ة( يحدد مدى إلمام الطالبPretestاختبار قبلي ) -4
 المحتوى العلمي للموديول وأنشطة التعليم والتعلم. -5
 بجوانب التعلم. ةالمعلم ةحديد مدى إلمام الطالبتكويني لت –تقويم  -6
( لتحديد مستوى اإلتقان واتخاذ القرار المناسب حول االنتقال إل  الموديول Post – Testاختبار بعدي ) -7

 التالي أو إعادة دراسة الموديول.
 البعدي(. –مفتا  تصحيح )نموذ  اإلجابة عل  االختبار القبلي  -8
 : البرنامجالتعليمية المستخدمة في  األنشطة والوسائل -3

 وتتمثل في : البرنامج تم توضيح األنشطة بداخل كل موديول من موديوالت 
 قراءة بعض الكتب المتخصصة في المجال. -1
 اإلجابة عن بعض التساؤالت بكل موديول. -2
 جمغ بعض المقاالت من الصحف حول موضوم معين. -3
 رنت المحددة.االطالم عل  بعض مواقغ اإلنت -4
 .البرنامجباالطالم عل  االسطوانة التعليمية المرفقة  -5
 االطالم عل  بعض البرامج اإلعالمية التي تتناول تلك القضايا. -6
 .اتبلاالمادة لإلجابة عل  تساؤالت الط ةحددها أستاذتحضور لقاءات المناقشة التي  -7
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  يلي:ما  البرنامجوقد روعي عند إعداد 

 عينة الدراسة. الباتللنمو النفسي واالجتماعي للط البرنامجمالءمة  -1
القالاليم الدينيالالة والثقافيالالة والفلسالالفية السالالائدة فالالي المجتمالالغ، والتالالي تتعلالالق بالمرحلالالة التعليميالالة التالالي يمكالالن عنالالدها  -2

 من قضايا ومشكالت.البرنامج مناقشة محتوى 
 ا يسهم في إثراء المحتوى.، ممالبرنامجتنوم الخبرات واألنشطة التي يتضمنها محتوى  -3
 ويجالذب انتبالاهمراعاة التنظاليم المنطقالي والساليكولوجي فالي عالرض المحتالوى، بحيالث يكالون ذا معنال  وأهميالة  -4

 عينة الدراسة.
فالالالي تنظالالاليم  والصالالالحة الجنسالالاليةوالتربيالالالة الدينيالالالة  االقتصالالالاد المنزلالالاليتكامالالالل المحتالالالوى بحيالالالث يالالالدمج مفالالالاهيم  -5

 المحتوى.
 :رحالبرنامج المقتتقـويم  -4

 : من خاللالبرنامج المقتر  بتم تقويم مخرجات التعلم  
 ( وذلك من خالل األدوات التالية:البرنامج المقتر التقويم القبلي )يتم قبل تطبيق  -أ
 الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية. التربية قضايامقياس الوعي ببعض  -
 الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية.التربية قضايا س القدرة عل  اتخاذ القرار نحو مقيا -  
 ( وذلك من خالل تطبيق األدوات التالية:البرنامجالتقويم التكويني )يتم أثناء تطبيق  -ب

 * االختبار المعرفي لقياس المعارا والمعلومات المتضمنة بمحتوى كل موديول.
 بمحتوى كل موديول. الباتض المواقف التي تقيس مدى وعي الط* بع

علالال  اتخالالاذ القالالرارات المناسالالبة نحالالو القضالالايا والمشالالكالت  البالالاتواقالالف التالالي تقالاليس مالالدى قالالدرة الطالم * بعالالض
 الواردة بكل موديول.

 ( وذلك من خالل تطبيق أدوات التقويم القبلي.البرنامجالتقويم البعدي )يتم بعد االنتهاء من دراسة  - 
 المقترح:  البرنامجضبط  -5

علال  مجموعالة مالن المحكمالين،  تل للتطبيالق الميالداني، مالن خالالل عرضاللللتأكالد مالن صالالحي البرنالامجتم ضبط 
عالرض فالي وكان من أهم النتالائج ت ييالر المحتالوي العلمالي لقضالية ختالان اإلنالاث بحيالث توجالد حالالة مالن االتالزان 

حيالالث أشالالارت تعالالديالت المحكمالالين إلالالي وجالالود نالالوم مالالن  القضالالية،القضالالية وتوضالاليح الالالرأي والالالرأي المضالالالاد لهالالذه 
، كما يتعارض مالغ أساللوب ن وقراراته الباتث  والذي قد يؤثر علي تفكير الطد ختان اإلناالتحيز الواضح ض

 عرض القضية بمعناها العام وهي قبول الرأي والرأي المقابل دون تحيز ألي منهما.
 :لبرنامج المقترحلالصورة النهائية  -6

للتطبيالالالق  لنهائيالالالة صالالالالحوتعديلالالالل فالالالي ضالالالوء آراء المحكمالالالين، أصالالالبح فالالالي صالالالورتل ا البرنالالالامج بعالالالد ضالالالبط  
 (.*الميداني)

 
ليكالون مرشالدًا وموجهالًا لمالن يقالوم بتالدريس هالذه لبرنالامج المقتالر  لتالم إعالداد دليالل المعلالم إعداد دليـل المعلـم)(((:  -

 ما يلي:  ولقد اشتمل الدليل عليفي تحقيق األهداا المنشودة، البرنامج 
                                                 

 .للبرنامج ( الصورة النهائية 8( ملحق رقم )*)

 ( دليل المعلم الخاب بالوحدة المقترحة.9*( ملحق )*)
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 يتها.مقدمة الدليل وتتضمن التعريف بالموديوالت ومدى أهم -
 في تدريس الموديوالت التعليمية. ةدور المعلم -
 .البرنامجبفكرة عامة عن الموديوالت المتضمنة  -
 التعليمات التي يجب اتباعها عند عرض الموديوالت التعليمية. -
  ضبط دليل المعلم : -

 ناسالالالبتلتالالالم ضالالالبط دليالالالل المعلالالالم بعرضالالالل علالالال  مجموعالالالة مالالالن المحكمالالالين للتأكالالالد مالالالن صالالالالحيتل ومالالالدى م       
 .ألسلوب التعلم الذاتي  وللمرحلة الجامعيل

مـا البرنـامج المقتـرح لتنميـة  )وهـو  وبذلك تكـون قـد تمـت اإلجابـة علـي السـؤال الرابـع مـن أسـئلة الدراسـة
 (الوعي بتلك القضايا والقدرة عل اتخاذ القرار المناسب نحوها لدي معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخدمة

 
البرنامج المقترح لتنمية الـوعي بتلـك القضـايا فاعلية ما وهو ) من أسئلة الدراسة الخامس ل لإلجابة عن السؤا

بمـا  تينقامـت البـاحث(  ( والقدرة عل اتخاذ القرار المناسب نحوها لـدي معلمـات االقتصـاد المنزلـي قبـل الخدمـة 
 يلي :

 اختيار عينة الدراسة : -أ
االقتصاد المنزلي بكلية التربيالة  ةشعب الرابعةالفرقالة  طالبات ي جميغوتمثلت فتم اختيار عينة الدراسة الحالية 

  طالبة 38النوعية بدميا  وعددهم 
 التطبيق القبلي ألداتي الدراسة :  -ب

، ومقيالاس الجنسالية المرتبطالة بالتربيالة الصالحيةالتربيالة تم تطبيق أداتي الدراسة )مقياس الوعي بالبعض القضالايا 
 .8/11/2014المناسب نحوها( في يوم السبت الموافق القدرة عل  اتخاذ القرار 

 :البرنامج المقتر دراسة  - 
 الطالبالات جميالغ  تعلال  عينالة الدراسالة بعالد تطبيالق أداتالي الدراسالالة قبليالالًا، وقامالالبرنالامج المقتالر  تم تطبيق  

 األولل الدراسالالي ، وذلالالك خالالالل الفصالال فالالي األرشالالاد والتوجيالاللالبالالاحثتين ذاتيالالًا مالالغ مراعالالاة دور البرنالالامج بدراسالالة 
 2015/ 2014للعام الجامعي 

 ألداتي الدراسة : التطبيق البعدي  -د
 م.27/12/2014تم تطبيق أداتي الدراسة بعديًا عل  عينة الدراسة في يوم السبت  

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

 عرض النتاائج : -
    : اوأل : نتائج تطبيق مقياس الوعي ببعض قضايا التربية الصحية
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 (7جدول )

 الصحية التربية قضايامتوسطي درجات مقياس الوعي ببعض يوضح داللة الفروق بين 
 بعدي( –قبل الخدمة في التطبيق )قبلي  ات االقتصاد المنزليلدى معلم

 المتوسط التطبيق البيالان
االنحراا 
 المعياري 

 فروق األزوا 
قيمالالالالالالالالالالة ت 
 المحسوبة

قيمالالالة ت 
 الجدولية

مستوى 
 المتوسط لةالدال

االنحراا 
 المعياري 

مقيالالالالالالالاس 
الالالالالالالالالالوعي 
بالالالالالالالبعض 
القضالالالايا 
 الصحية 

 7,28 96,13 القبلي

22,02 8,97 10,32 2,021 

دالالالالالالالالالالالالالالالة 
عنالالالالالالالالالالالالالالد 
مستوى 
0,05 

 4,67 118,15 البعدي

 37   1 –درجات الحرية  ن     (38عدد أفراد العينة   )
 ( أن: 7 يتضح من جدول )

الصالحية المرتبطالة التربيالة قضالايا بعض مقيالاس الالوعي باللراسة في التطبيق البعالدي متوسط درجات عينة الد -
ممالالالا يعنالالالي ارتفالالالام ( 96,13) هالالالو  قبلالالاليفالالالي التطبيالالالق الهم ( ومتوسالالالط درجالالالات118,15)هالالالو بالتربيالالالة الجنسالالالية 

  .عن التطبيق القبلي (  22,02درجاتهم في التطبيق البعدي بمقدار )
( بالدرجات 0,05( عنالد مسالتوى داللالة )1,98مالن قيمالة "ت" الجدوليالة ) ( أكبالر10,32قيمة "ت" المحسوبة ) -

(، ومالن هنالا تتحقالق صالحة 0,05(، مما يشير إل  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسالتوى ) 37حرية )
 الذي ينب عل : الثالث الفرض 

المنزلالالالي قبالالالل ( بالالالين متوسالالطي درجالالالات معلمالالالات االقتصالالاد 0,05يوجالالد فالالالرق ذو داللالالة احصالالالائية  عنالالالد مسالالتوي ) " 
ية المرتبطالالة بالتربيالالة الجنسالالية  مقيالالاس الالالوعي بالالبعض قضالالايا التربيالالة الصالالحفالالي التطبيقالالين القبلالالي والبعالالدي لالخدمالالة 

 ".لصالح التطبيق البعدي 
،  2002، وغالادة زايالد  2001محمد علي فالالح       ) ات كال من دراسنتائج وتتفق تلك النتائج مغ        

دت جميعها علي فاعلية اسلوب التعلم الذاتي في تحقيق األهداا التي استخدم والتي أك( 2013صفاء احمد 
التالالي توصالاللت نتائجهالالا إلالال  فعاليالالة وحالالدة مقترحالالة قائمالالة علالال  و ( 2003أمنيالالة الجنالالدي، ، ودراسالالة )مالالن أجلهالالا 

 الجنسالالية لالالديالصالالحة اإلنجابيالالة كمحالالور مالالن محالالاور التربيالالة الالالتعلم الالالذاتي فالالي تنميالالة الالالوعي بمفالالاهيم وقضالالايا 
 . الطالبات المعلمات شعبة العلوم بكلية البنات 

  
القــدرة علــى اتخــاذ القــرار نحــو  بعــض القضــايا الصــحية المرتبطــة بالتربيــة  ثانيــا : نتــائج تطبيــق  مقيــاس

 الجنسية:
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 (8جدول ) 

 الصحية التربية قضاياببعض القدرة علي اتخاذ القرار متوسطي درجات مقياس يوضح داللة الفروق بين 
 بعدي( –قبل الخدمة في التطبيق )قبلي  ات االقتصاد المنزليدى معلمل

 

االنحراف  المتوسط التطبيق البيـــــان
 المعياري 

قيمة ت  فرق األزواج
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

مستوى 
االنحراف  المتوسط الداللة

 المعياري 
مقيـــاس اتخـــاذ القـــرار نحـــو 
بعـــــض القضـــــايا الصـــــحية 

مرتبطة بالصحة المعاصرة ال
 الجنسية

 5,53 70,23 قبلي
14,52 5,8 10,12 2,02 

دالة 
عند 
مستوى 
 3,52 84,76 بعدي 0,05

 37   1 –درجات الحرية   ن               38عدد أفراد العينة     
  

 ( أن: 8 يتضح من جدول )
نحالالالو بعالالالض القضالالالايا الصالالالحية مقيالالالاس اتخالالالاذ القالالالرار ل متوسالالالط درجالالالات عينالالالة الدراسالالالة فالالالي التطبيالالالق البعالالالدي -

 ممالا يعنالي ارتفالام ( 70,2)هالو فالي التطبيالق القبلالي (، ومتوسالط درجالاتهم 84,7هالو ) المرتبطة بالتربية الجنسية
متوسط درجات عينالة الدراسالة فالي التطبيالق البعالدي عالن متوسالط درجالاتهم فالي التطبيالق القبلالي فالي قيالاس اتخالاذ 

 (.14,5بية الجنسية بمقدار )القرار نحو بعض القضايا الصحية المرتبطة بالتر 
( أكبالالالر مالالالن قيمالالالة "ت" 37( بالالالدرجات حريالالالة )0,05( عنالالالد مسالالالتوى داللالالالة )10,12قيمالالالة "ت" المحسالالالوبة ) -

(، ومالالالن هنالالالا 0,05( ممالالالا يشالالالير إلالالال  وجالالالود فالالالروق ذات داللالالالة إحصالالالائية عنالالالد مسالالالتوى )1,98الجدوليالالالة )
 الذي ينب عل :  الرابغيتحقق صحة الفرض 

( بالالين متوسالالطي درجالالات معلمالالات االقتصالالاد المنزلالالي قبالالل 0,05ة  عنالالد مسالالتوي )يوجالالد فالالرق ذو داللالالة احصالالائي"
ية بالالالبعض قضالالالايا التربيالالالة الصالالالح القالالالدرة علالالالي اتخالالالاذ القالالالرار مقيالالالاس افالالالي التطبيقالالالين القبلالالالي والبعالالالدي لالخدمالالالة 

 . " لصالح التطبيق البعدي المرتبطة بالتربية الجنسية 

فاعليالة اساللوب الالتعلم الالذاتي  علي ( والتي اكدت 2013، وتتفق هذه النتيجة مغ نتيجة دراسة ) مرفت هاني 
 .في تنمية القدرة علي اتخاذ القرار 

 
الصـحية المرتبطـة التربيـة قضـايا فـي تنميـة الـوعي بـبعض  البرنـامج : النتائج المتعلقـة بمـدى فعاليـة ثالثا

 قبل الخدمة: االتصاد المنزلي اتلدى معلمبالتربية الجنسية 
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 (9جدول )

 الصحية التربية قضاياعل  تنمية الوعي ببعض البرنامج المقتر  جم تأثير ح
 المرتبطة بالتربية الجنسية

 المتوسط التطبيق البيـان
االنحراف 
 المعياري 

 فروق األزواج
قيمــــــــة ت 
 المحسوبة

درجات 
 2 d الحرية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

ـــــــــــــــاس  مقي
الــــــــــــــــــوعي 

بعض بـــــــــــــــــ
قضــــــــــــــــــايا 

لتربيـــــــــــــــــة ا
 لصحية 

 7.28 96,13 قبلي

22,02 8,97 10,32 37 0,75 2,12 
 4.67 118.15 بعدي

 37درجات الحرية                     38عدد أفراد العينة   
( عالالن طريالالق المعادلالالة اآلتيالالة: 2)بحسالالاب معادلالالة حجالالم التالالأثير البرنالالامج المقتالالر  ليالالة عاتالالم قيالالاس ف  -

 (59، 1997)رشدي منصور، 
 

  
                          

df .درجات الحرية     t2  .داللة الفروق بين المتوسطات   
ليالة فالي تنميالة الالوعي بالبعض عفا ذوالبرنالامج المقتالر  ( وهالذا يالدل علال  أن 0.75) البرنالامجبلغ حجم تالأثير  -

 الصحية المرتبطة بالتربية الجنسية.التربية قضايا 
في تنمية الوعي بالبعض  برنامجلللكبير تأثير االعل   تدل( وهي قيمة 3,2( المحسوبة )dبل ت قيمة ) - -7

يالنب الالذي  الخالامسة المرتبطالة بالتربيالة الجنسالية. ومالن هنالا تتحقالق صالحة الفالرض يالصح التربية قضايا
للبرنالالامج المقتالالر  حجالم تالالأثير كبيالالر فالالي تنميالة الالالوعي بالالبعض قضالايا التربيالالة الصالالحية المرتبطالالة  " نأ علال 

 االقتصاد المنزلي قبل الخدمة .بالتربية الجنسية لدي معلمات 
التربيـة قضـايا قـدرة علـى اتخـاذ القـرار نحـو بعـض في تنمية الالبرنامج المقترح لية عالنتائج المتعلقة بفارابعا : 

 قبل الخدمة:  قتصاد المنزلي اال اترتبطة بالتربية الجنسية لدى معلمالصحية الم
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 (10جدول )
الصحية المرتبطة  التربية قضاياقدرة عل  اتخاذ القرار نحو بعض في تنمية البرنامج المقتر  التأثير  حجم

 بالتربية الجنسية

 المتوسط التطبيق البيالان
االنحراا 
 المعياري 

قيمالالالالالالالالة ت  فروق األزوا 
المحسالالالالالالالالالو 

 بة

درجات 
 2 d الحرية

 المتوسط
االنحراا 
 المعياري 

مقياس 
القالالالالالالدرة 
علالالالالالالالالالي 
اتخالالالالالالاذ 
  القرار

 5,53 70,23 قبلي

14,52 5,8 10,12 37 0749 2,11 
 3.52 84.76 بعدي

 37درجات الحرية                     38عدد أفراد العينة   
 ( ما يلي : 10يتضح من جدول )
( علال  اتخالاذ القالرار نحالو بعالض القضالايا الصالحية وهالذا يالدل علال  أن 0.75)البرنامج المقتر  بلغ حجم تأثير 

اتخاذ القالرار نحالو بعالض القضالايا الصالحية المرتبطالة بالتربيالة القدرة علي لية في تنمية عاف والبرنامج المقتر  ذ
 الجنسية.

( البرنالامج المقتالر ( وهي قيمة كبيرة مما يالدل علال  أن حجالم تالأثير المت يالر المسالتقل )d( )2.11بل ت قيمة ) 
لبرنالامج ل بالغ الالذي يالنب علال : "عل  المت ير التابغ )اتخاذ القرار( كبير. ومن هنالا تتحقالق صالحة الفالرض الرا

حجالالم تالالأثير كبيالالر فالالي تنميالالة القالالدرة علالال  اتخالالاذ القالالرار نحالالو بعالالض القضالالايا الصالالحية المرتبطالالة بالتربيالالة المقتالالر  
 قبل الخدمة".ات االقتصاد المنزلي الجنسية لدي معلم

 
 تفسير النتائج : -

الصالالحية  التربيالالة قضالالايايالالة الالالوعي بالالبعض لتجريبيالالة" فالالي تنم"المعالجالالة االبرنالالامج المقتالالر  ويمكالالن إرجالالام فعاليالالة 
  إل :معلمات االقتصاد المنزلي قبل الخدمة المرتبطة بالتربية الجنسية والقدرة عل  اتخاذ القرار نحوها لدى 

 المحتالوى ساهمت في مساعدة "عينالة الدراسالة" فالي تعلالم والتي "التعلم الذاتي" البرنامج المقتر  طريقة تعلم  -
صالالالة بكالالالل مالالالنهم، ممالالالا انعكالالالس ذلالالالك علالالال  مناقشالالالتهم واستفسالالالاراتهم حالالالول القضالالالايا وفقالالالًا لالسالالالتعدادات الخا

ممالالا أدى ذلالالك إلالال  تنميالالة الالالوعي والقالالدرة علالال  اتخالالاذ القالالرار نحالالو القضالالايا  المقتالالر ،البرنالالامج بالمطروحالالة 
 لديهم.البرنامج بالمتضمنة 

نمالا ركزت المعالجة التجريبية أثناء عرض المحتوى العلمي ليس فقط عل  مدلول القضا - يا والمشكالت، وا 
سالبة اتخالاذ القالرارات المنا بكيفيالة عينالة الدراسالة عل  تطبيقاتها في الحيالاة العمليالة، كمالا ركالزت علال  وعالي 

 . نحو القضايا الصحية المطروحة
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لعينالالة خالالوا مالالن نقالالد أفالالراد ا ذه القضالالايا بعمالالق ووضالالو  دون تالالوافر البيئالالة الصالالفية المناسالالبة لمناقشالالة هالال -

قالالرارات علالال  اتخالالاذ ال نحريالالة والمناقشالالة العلميالالة لمسالالاعدتهفالالي منالالا  مالالن ال ن الالالبعض ، وتالالم ذلالالكبعضالاله
 . المناسبة نحو تلك القضايا

ممالالا يسالاعد أفالالراد العينالة علالال  تحديالالد  لبرنالامجبمحتالالوى امالالات والمعالارا المتعلقالالة بكالل قضالالية تالوافر المعلو   -
لتوصالالالالل إلالالالال  القالالالالرار اتحديالالالالد البالالالالدائل، اختيالالالالار البالالالالديل المناسالالالالب، ومالالالالن ثالالالالم و المشالالالالكلة، وجمالالالالغ البيانالالالالالات، 

 . المناصب للقضية

في مراعاة احتياجات ومتطلبالات عينالة الدراسالة فالي هالذه المرحلالة العمريالة "المراهقالة البرنامج المقتر  ساهم  -
مثالل البرنالامج الشباب"، وذلك من خالل تناول القضايا والمشكالت المرتبطة بهذه المرحلالة فالي  -المتأخرة

انتشالار  –الفحالب الطبالي قبالل الالزوا   –زوا  األقالارب  –  المبكر الزوا –قضايا )الحمل غير الشرعي 
 . ا  العرفي بين الشباب... وغيرها(الزو 

في إثارة دافعية "عينة الدراسة" في التعرا عل  أبعاد القضية المطروحة وأهدافها البرنامج المقتر  ساهم  -
 . العمليةوأهميتها لمواجهة مثل هذه القضايا في الحياة 

بمالالا تتضالالمنل مالالن قضالالايا ومشالالكالت علالال  تنميالالة الالالوعي واتخالالاذ القالالرار لالالدى "عينالالة نالالامج المقتالالر  البر سالالاهم  -
لالالالبعض األنشالالالطة والمواقالالالف التالالالي البرنالالالامج الدراسالالالة" نحالالالو هالالالذه القضالالالايا، ويتضالالالح ذلالالالك مالالالن خالالالالل تنالالالاول 
 تجعلهم يتخيلون أنفسهم مكان صاحب القضية أو المشكلة.

 

 ربة الدراسة:خالل تج نتيالصعوبات التي واجهت الباحث
 بعض الصعوبات خالل تجربة الدراسة الحالية يمكن تلخيصها في النقا  التالية: تينواجهت الباحث  

: فالتربية الجنسالية فالي مجتمعاتنالا العربيالة واإلسالالمية قضالية خطيالرة ومثيالرة للجالدل بطبيعتهالا،  طبيعة الموضوم -1
مجهودًا كبيرًا في إقنالام لاليس فقالط  تينذا تطلب من الباحثحيح، وبالطبغ هوال ينظر إليها في ال الب بمنظورها الص

أسالالاتذة الجامعالالات الالالذين لالالديهم وجهالالات نظالالر مناهضالالة لهالالذا  اقنالالام بعالالضاالسالالتطالعية. بالالل  والعينالالةعينالالة الدراسالالة 
الموضالالوم، فالالي التعريالالف بمعنالالي التربيالالة الجنسالالية الصالالحيح وأهميتالالل، وكالالذلك فالالي الالالرد علالال  بعالالض التسالالاؤالت التالالي 

 م ومناهضتهم لهذا الموضوم ،عل  سبيل المثال:تحمل مخاوفه
 إلالالي تالالأثيروأن ذلالالك قالالد يثيالالر رغبالالات مكبوتالالة لالالدي الشالالباب ممالالا يالالؤدي  الموضالالوم،مالالا أهميالالة دراسالالة هالالذا  - -

 سلبي وليس العكس. وهكذا.

تحسالالالنت تلالالالك االسالالالتجابات إلالالالي تنميالالالة حالالالب ، ولكالالالن بالالالالرد المنطقالالالي والعلمالالالي علالالال  هالالالذه التسالالالاؤالت      -
 جاه اإليجابي نحو التربية الجنسية.االستطالم واالت

أدت إلالي وجالود صالعوبة البرنالامج المقتالر  تعدد المصادر: فكثالرة وتعالدد المصالادر الالزمالة إلعالداد محتالوي  -2
بالالالتحيز  اتشالالعر المتعلمالالتالقضالالايا الصالالحية النهائيالالة، كالالي ال فالالي انتقالالاء وعالالرض محتالالوي القضالالايا وفقالالًا لقائمالالة 

 .   تجاه رأي أو قرار معين
تالم اختيالار الموديالوالت  لالذا ،مقرر معالينب غير مرتبطالبرنامج ألن  ،ومكان التدريس: نظرا لضيق الوقت  وقت -3

مبررات اختيار أساللوب الالتعلم الالذاتي، وتالم الت لالب  وهذا يعد أحد ،يقة للتعلم الذاتي لمحتوي البرنامج التعليمية كطر 
معمالل الوسالائل التعليميالة بالكليالة أو بأحالد المالدرجات  علي مشكلة المكان حيث كان يتم اللقاء مغ عينة الدراسة فالي

 خار  أوقات المحاضرات المقررة بجدول الكلية. 
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حالول أهميالة هالذه  الطالبالاتالعديالد مالن التناقضالات بالين اسالتجابات  تالانفلقد واجهت الباحث القدرة عل  اإلقنام: -4

ورفضالالهم لإلجابالالة عالالن أدوات الدراسالالة  ،القضالالايا والمشالالكالت الصالالحية الالالواردة باسالالتطالم الالالرأي وضالالرورة تدريسالالها
 وهذا تطلب وقت أخر لإلقنام من خالل المناقشة والحوار. ،بحجة أنها قضايا وموضوعات مخجلة

عينة الدراسة منها خاصة في طر  التساؤالت التي تالواجههم  اتبلامن خجل الط تانفلقد عانت الباحثالخجل:  -5
ولقالالد ،  يا مثالالل المعاشالالرة الجنسالالية المحرمالالة، وترقيالالغ غشالالاء البكالالارة خاصالالة تجالالاه بعالالض القضالالاالبرنالالامج أثنالالاء دراسالالة 
علي ذلك بكتابالة جميالغ تسالاؤالتهم فالي ورقالة دون ذكالر أسالماء، ويالتم اإلجابالة عنهالا بصالورة جماعيالة  تينت لبت الباحث

جالة إلالي ذلالك خشالية تكالون أي مالن التصالورات البديلالة أو الخاطئالة نتي تينتفيد منها الجميغ، واضالطرت البالاحثكي يس
 عدم اإلجابة عن هذه التساؤالت، والتي تؤثر بدورها علي إجابات التطبيق البعدي للدوات.   

التنالالاقض: واجالالل عينالالة الدراسالالة العديالالد مالالن التناقضالالات بالالين مالالا يسالالمعونل مالالن األصالالدقاء وأوليالالاء األمالالور حالالول  -6
صالة سالواء صالحيحة أو خاطئالة قضية مالا، وبالين مالا يتعلمونالل بالالموديوالت، وذلالك يؤكالد علالي أن لالديهم تصالورات خا

يجالالب التعالالرض لهالالا وتصالالويبها إن كانالالت خاطئالالالة، ممالالا سالالاهم فالالي تحقيالالق أحالالد أهالالداا الوحالالدة وهالالو الالالوعي بالقضالالايا 
 المطروحة خالل حلقات المناقشة واإلجابة عن تساؤالتهم، ومن ثم تصويب تلك التصورات. 

 
لتفاعالل، اإلحسالاس بالمسالئولية التالدريب بعض المشاعر االيجابية منها: رو  الالود واالبرنامج ولقد أضاا  -

علالالالي مهالالالارة جديالالالدة وهالالالي اإلعالالالداد للالالالزوا ، اإلحسالالالاس بمالالالدي أهميالالالة هالالالذا الموضالالالوم فالالالي الحيالالالاة الحاضالالالرة 
 والمستقبلية.

 توصيات الدراسة :-
فالي تنميالة الالوعي  البرنامج لية علي فاإفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية والتي أشارت  
توصالالي لالالدي معلمالالات االقتصالالاد المنزلالالي قبالالل الخدمالالة  الصالالحية المرتبطالالة بالتربيالالة الجنسالالية التربيالالة يا قضالالابالالبعض 

 الدراسة الحالية بما يلي:
فالالالالي منالالالالاهج البرنالالالالامج المقتالالالالر  بالعمالالالالل علالالالال  تضالالالالمين بعالالالالض قضالالالالايا ومشالالالالكالت التربيالالالالة الجنسالالالالية المتضالالالالمنة  -1

 التربية والتربية النوعية .كليات الجامعات وخاصة 
، وأن تتضالمن هالذه األهالداا المجتمالغ ورة صياغة أهداا واضحة للتربية الجنسية تتناسب مغ واقالغ وثقافالةضر  -2

المهارية( وأن تكون األهداا مناسبة لكل مرحلة مالن مراحالل  –الوجدانية  –جوانب التعلم األساسية )المعرفية 
 التعليم.

 م ذلك عن طريق: ضرورة االهتمام بإعداد المادة العلمية في هذا المجال ويت -3
* إعداد دليل المعلم في التربية الجنسية في التخصصالات المختلفالة ويتضالمن هالذا الالدليل المالادة العلميالة 

ميالة المعينالة وطالرق التالدريس التالي ينب الي يمالن العمالق واالتسالام والوسالائل التعل شاليءللتربية الجنسية ب
 أن يستخدمها المعلم في هذا المجال.

ت والكتيبالالات الدوريالالة للمعلمالالين التالالي مالالن خاللهالالا يقفالالون علالال  كالالل جديالالد مالالن * إعالالداد النشالالرات والمجالالال
 الخبرات التدريسية وأساليب التدريس الحديثة في هذا المجال بما يتفق مغ ثقافة وقيم المجتمغ. 

يالة التعليميالة مثالل أسالاليب لضرورة التأكيد علال  اسالتخدام أسالاليب التالدريس التالي يكالون الطالالب فيهالا محالور العم -4
حتالال  يسالالتطيعوا مواكبالالة العصالالر وتطوراتالالل ذاتيالالًا وفالالق قالالدراتهم  لالالدي المعلمالالين قبالالل وأثنالالاء الخدمالالةتعلم الالالذاتي الالال

 تهم الشخصية.اواستعداد
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فالالي كيفيالالة تنالالاول بعالالض قضالالايا  االقتصالالاد المنزلالالي قبالالل وأثنالالاء الخدمالالة لمعلمالالاتضالالرورة عمالالل دورات تدريبيالالة  -5

كسابها لطد المنزليلالقتصاالتربية الجنسية في المناهج الحالية   حت  يكونوا عل  دراية وصلة بها. البتهن ، وا 
عمالالل نالالدوات وحلقالالات دراسالالية لطالالالب الجامعالالات حالالول بعالالض قضالالايا التربيالالة الجنسالالية والنتالالائج المترتبالالة عليهالالا  -6

 ستفادة بآرائهم حولها.الالصحة لو واستضافة بعض رجال الدين 
 مقترحات الدراسة: -
لدراسالة الحاليالة مالن نتالائج يمكالن اقتالرا  بعالض البحالوث والدراسالات المسالتقبلية في ضالوء مالا توصاللت إليالل ا  

 فيما يلي:
الحاليالالة بمراحالالل التعلاليم المختلفالالة فالالي ضالوء مالالدى تضالالمينها لقضالالايا االقتصالاد المنزلالالي دراسالة واقالالغ منالالاهج  -1

 ومشكالت التربية الجنسية.

ل الخدمالة وبيالان أثرهالا علال  القالدرة علال  قبال االقتصاد المنزلي اتلمعلمفي التربية األسرية برنامج المقتر   -2
 التصرا في المواقف الحياتية. 

وحدة مقترحة في التربية الوقائية لتنمية مهارة اتخاذ القرار األخالقي نحو بعالض قضالايا الصالحة الجنسالية  -3
 .لمعلمات االقتصاد المنزلي قبل الخدمة 

 المراجـــــــع
 أواًل : المراجع باللغة العربية :

 . دار المعارا:   القاهرة، 14 ، تدريس العلوم والتربية العلمية (:1997عميرة، فتحي الديب ) إبراهيم -1
 .حمادة للنشر والتوزيغاألردن :  ،  الحقائب التدريبية( : 2002أحمد الخطيب وردا  الخطيب ) -2
المنـاهج وطـرق  معجم المصطلحات التربوية المعرفة فـي(: 2003) الجمل أحمد اللقاني وعليحسين أحمد  -3

  .عالم الكتب :القاهرة ، 3 ،التدريس
( : فعالالالة بعالالض األنشالالطة القرائيالالة األثرائيالالة فالالي تنميالالة الثقافالالة البيولوجيالالة واالتجالالاه  2006أسالالماء عبالالد المجيالالد ) -4

جامعالالالة ، ، كليالالة التربيالالةماجسالالتير المرحلالالة الثانويالالة ، رسالالالة نحالالو ممالالادة األحيالالاء لالالدي طالالالب 
 الزقازيق .

ـــي(: 2005ب ) - معالالالدي الحسالالاليني -5 ـــين الفكــــر اإلســـالمي والغرب ــــة ب ــــة الجنسي دار العلالالالم  : ، القاهالالالالرةالتربي
 واإليمان.

دار  : ، القالاهرةالتربية الجنسـية للمـراهقين والشـباب مـن منظــور إسـالمي(: 2005  ) - __________ -6
 العلم واإليمان.

، عليميـــة مـــن منظـــور إســـالميلمراحـــل التالتربيـــة الجنســـية فـــي مختلـــ  ا(: 2005د ) -__________  -7
 دار العلم واإليمان. :القاهرة

(: فعالية برنامج قيمي تقني قائم علال  الالتعلم الالذاتي فالي التربيالة البيئيالة علال  2006ألفت شقير وزينب حسن ) -8
تنميالالة المعرفالالة بالمشالالكالت ورفالالغ درجالالة تمثالالل القالاليم وتنميالالة مهالالارات اتخالالاذ القالالرارات البيئيالالة لالالدى 

ات المعلمات تخصب العلوم بكلية التربية باإلحساء، الجمعية المصرية للتربية العلمية، الطالب
 1 -يوليالو 30 التربيـة العلميـة تحـديات الحــاضر ورؤى المسـتقبل" المالؤتمر العلمالي العاشالر "

 . 563 - 509أغسالطس، المجاللد الثاني، ب ب 
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لثقافة الصحية لتنمية الوعي الصحي للعناية بالالفم (: فعالية وحدة دراسية مقترحة في ا2006) الفت مطاوم  -9

واألسالالنان لالالدى تالميالالذ الصالالف الرابالالغ االبتالالدائي، الجمعيالالة المصالالرية للتربيالالة العلميالالة، المالالؤتمر 
اإلسماعيليالالالة،  –، فايالالد  التربيــة العلميـــة وتحديـــات الحاضـــر رؤى المســتقبل"العلمالالي العاشالالر "

 .691 -641أغسالطس، المجلد الثاني، ب ب 1 –يوليو  30
(: فعاليالالالة برنالالالامج مقتالالالر  قالالالائم علالالالي الالالالتعلم الالالالذاي لتنميالالالة الالالالوعي بالصالالالحة اإلنجابيالالالة 2003أمنيالالالة الجنالالالدي ) -10

وأبعادها لدي الطالبة المعلمة بكلية البنات، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المؤتمر العلمالي 
يوليالو، المجلالد األول، ب  03 -27اإلسالماعيلية،  –"، فايالد نحو تربيـة علمية أفضل"السابالالغ 

 .52 -1ب                
 دار الفكر العربي. : القاهرة  الصحة والتربية الصحية(: 1997بهاء الدين سالم ) -11
(: برنامج مقتر  لتنمية بعض المفاهيم األخالقيالة ومهالارات اتخالاذ القالرار األخالقالي فالي 2006ت ريد عمران ) -12

ثالالره لالالدى تلميالالذات اإلعداديالالة العامالالة والمهنيالالة، المالالؤتمر العلمالالي مواقالالف الحيالالاة اليوميالالة وقيالالاس أ
جامعالة  –يوليالو، دار الضاليافة  26-25"، مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربـيالثامن عشالر "

 . 686 – 647عين شمس، المجاللد الثالاني، ب ب 
القتل ببعض المت يرات (: الوعي الصحي لدى طالب المرحلة الثانوية مستواه، ع2003جمال الدين حسن ) -13

( ، ب ب 54، المجلالالالد الثالالالالث عشالالالر، العالالالدد )مجلـــة كليـــة التربيـــة ببنهـــا"دراسالالالة ميدانيالالالة"، 
165- 199. 

(: أثر دراسة برنامج التربية البيئية في المعلومات واالتجاهالات البيئيالة واتخالاذ القالرار 2004جميل الحكيمي ) -14
مجلــة المصالالرية للمنالالاهج وطالالرق التالالدريس،  لالالدى طلبالالة كليالالة التربيالالة فالالي جامعالالة تعالالز، الجمعيالالة

 .60 -33(، أبريل، ب ب 93، العدد )دراسات في المناهج وطرق التدريس
 القالاهرةمراجعة حامد عمار، معجم المصطلحات التربوية والنفسية  (: 2003حسن شحاتة وزينب النجار ) -15

 الدار المصرية اللبنانية. :
فاعليالالالة البرمجيالالالات االجتماعيالالالة فالالالي تنميالالالة الالالالوعي الصالالالحي وبعالالالض ( :  2013حنالالالان رجالالالاء عبالالالد السالالالالم ) -16

، 3، العالدد  مجلة التربية العلميةمهارات القرن الواحد والعشرين لدي طالبات جامعة جيزان ، 
 .  270 -199، ب ب  5شهر 

الناقالالد  (: فعاليالالة إسالتراتيجية اتخالالاذ القالرار فالالي تالدريس العلالالوم علالي التحصالاليل والتفكيالر2006حمالد الخالالدي ) -17 
لدي تالميذ المرحلة المتوسطة بالمملكالة العربيالالة السعوديالالة، الجمعيالة المصالرية للتربيالة العلميالة، 

 .120 -101(، المجلد التاسغ، سبتمبر، ب ب 3، العدد ) مجلة التربية العلميـة
        بويه روني التعاوني رؤي تر أساليب التعلم الذاتي األلكت: ( 2009طل ) نخالد عبد اللطيف وحسي -18

 العلمية للنشر التوزيغ .الدار القاهرة : ، معاصرة                  
(: مهالالالالارات اتخالالالالاذ القالالالالرار لالالالالدى معلمالالالي العلالالالالوم والدراسالالالالات االجتماعيالالالالة بمرحلالالالالة التعلالالالاليم 1996خالالالالد البالالالالاز ) -19

مجـــلة دراســـات فــي األساسالالي "دراسالالة تقويميالالة"، الجمعيالالة المصالالرية للمنالالاهج وطالالرق التالالدريس، 
 .116 -96(، مايالو، ب ب 36العدد )، لمنـاهج وطـرق التدريــسا
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(: دور اإلعالم في دعم برامج التربيالة الصحيالة المدرسيالالة، تقارير الدول األعضاء 2000رمضان التائب ) -20

ورقـــة عمـــل مقدمـــة فـــي نـــدوة تفعيـــل دور التوعيـــة بمكتالالالب التربيالالالالة العربالالالي لالالالدول الخليالالالالج، 
المملكالالة العربيالة السالالعودية،  –، أبهالالصـحية والغذائيــة والبيئيــة للــن ءاإلعالميـة فــي التربيــة ا

 نوفمبر. 5-8
         كترونالي تعلم الذاتي وتوظيف مهارات التحاور األل( : أثر ال 2011سهي حسامو و فواز العبدهلل ) -21

    نية في العلوم األردالمجلة المتزامن وغير االمتزامن لدي طلبة معلم الصف بجامعة تشالرين ،                
 . 34 – 15، ب ب  1، عدد 8، مجلد  التربوية                 

دار  :القالالالالاهرة،  2  ، ترجمالالالة محمالالالد رمضالالالالان ونجيالالالب إبراهيالالالالم،التربيـــــة الجنسيــــــة(: 1999سالالاليرل بيبالالالي ) -21
 .المعارا

ت التربيالالة فالالي ضالالوء مالالدخل (: برنالالامج مقتالالر  لتطالالوير إعالالداد معلالالم العلالالوم بكليالالا2005) حسالالن  سالالوزان السالاليد -22
( وأثالالره علالالي التنالالوير العلمالالي وأداء الطالالالب المعلالالم، رسالالالة STSالعلالالم والتكنولوجيالالا والمجتمالالغ )

 دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق.
(: فاعلية برنامج مقتر  فالي التربيالة البيئيالة مالدعوم باألنشالطة اإلثرائيالة فالي إكسالاب 2007)___________ -23

بالالة شالالعبة التعلالالاليم االبتالالدائي بعالالض المفالالالاهيم البيئيالالة والقالالالدرة علالالي اتخالالاذ القالالالرار حيالالال بعالالالض طل
ـــة التربيـــة العلميـــةقضالالالايا البيئالالالة،   -55(، مالالالارس، ب ب 1، المجلالالالد العاشالالالر، العالالالدد )مجل

110. 
(: فعاليالالة برنالالامج مقتالالر  فالالي التربيالالة الصالالحية فالالي تنميالالة التنالالور الصالالحي لالالدى تالميالالذ 2002صالالالح صالالالح ) -24

، مجلــة التربيــة العلميــةلمرحلة اإلعدادية بشالمال ساليناء، الجمعيالة المصالرية للتربيالالة العلميالالة، ا
 .99-51العدد الرابغ، المجاللد الخالامس، ديسالمبر، ب ب 

(: تطالالوير مالالنهج البيولوجيالالا بالمرحلالالة الثانويالالة لتنميالالة بعالالض مهالالارات عمليالالات العلالالم 2001صالالبري العليمالالي ) -25
 دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنوفية. والوعي الصحي، رسالة

برنالالالامج قالالالائم علالالالي الالالالتعلم الالالالذاتي فالالالي تنميالالالة مهالالالارات األدارة الصالالالفية (: فعاليالالالة 2013) أحمالالالد محمالالالدصالالالفاء  -26
ة دراســات عربيــة فــي التربيــة لــمج، للطالبالالات المعلمالالات بكليالالة ريالالاض األطفالالال جامعالالة الفيالالوم 

 254-229لثالثون ، الجزء األول ، ، ب ب، العدد  الرابغ وا وعلم النفس
 ، القاهرة : مركز الكتاب للنشر . 1،   التفكير والتدريس( :  2005عبد هللا الحميدان ابراهيم )  -27
مجلة البحث فـي ( : دور التعليم في تنميالة الوعي الصحي لدى مرض  السكر، 2001عبد المعين هندي ) -28

 -280(، ينالاير، ب ب 3ا، المجلالد الرابالغ عشالر، العالدد )، جامعالة المنيالالتربية وعلم النفس
318. 

 ، عمان ، دار المسيرة .التعلم الذاتي بالحقائب التعليمية ( :  2001عمر محمود غباين )  -29
(: بناء برنامج لتنمية الثقافة الصحية لدي المرأة الريفية فالي ضالوء احتياجاتهالا، رسالالة 2000عفاا القادوم ) -30

 منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.ماجستير غير 
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(: التربيالالالة الجنسالالالية فالالالي األسالالالرة مالالالن المفهالالالوم والممارسالالالة، جمعيالالالة كليالالالات التربيالالالة 2003عيسالالال  الشماسالالالي ) -31

، المجلالد مجلة إتحاد الجامعات العرب للتربية وعلـم الـنفسومعاهدها في الجامعات العربية، 
 .133-98األول، ب ب 

( :فعاليالالة برنالالالامج تعلالالم ذاتالالالي لتنميالالة مهالالالارات إدارة األزمالالات لالالالدي معلمالالالي  2002د ) غالالادة عبالالالد الفتالالا  زايالالال  -32
 التاريخ في المرحلة الثانوية ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة عين شمس .

( : تصور مقتر  لمقرر التربية الصالحية للطالالب المعلمالين تعلاليم ابتالدائي شالعبة 2002فاطمة عبد الوهاب ) -33
تحديـــات "اصالالة"، المالالؤتمر العلمالالي السالالادس للتربيالالة الخاصالالة للقالالرن الحالالادي والعشالالرون "تربيالالة خ

 218.-170، كلية التربية، جامعة المنيا، ب ب "الواقـع وآفـاق المستقبـل
التلميالالالذات الصالالالم  (: وحالالالدة مقترحالالالة فالالالي التربيالالالة الجنسالالالية لالالالدى2002فاطمالالالة عبالالالد الوهالالالاب وعطيالالالات يسالالالن ) -34

، أبريالل، 51ية، مجلة كليالة التربيالة ببنهالا، المجلالد الثالاني عشالر، العالدد بالمرحلة اإلعدادية المهن
 .185 -151ب ب 

 مكتبة لبنان. ، لبنان:المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية(: 2003فريد نجار ) -35
(: نمالالط اتخالالاذ القالالرار عنالالد خبالالراء الدراسالالات البيئيالالة والطلبالالة معلمالالي العلالالوم والدراسالالات 1993كمالالال زيتالالون ) -36

جتماعيالالة بكليالالة التربيالالة صالالوب القضالالالايا البيئيالالالة الملحالالالة، الجمعيالالة المصالالرية للمنالالاهج وطالالرق اال
 -2القالاهرة،  -"، الجامعالة العماليالة"نحو تعليم ثانوي أفضلالتدريس، المؤتمر العلمي الخامس 

 .648 -619أغسطس، المجلد الثاني، ب ب  5
 عالم الكتب. ، القاهرة: 1" ،  ائيةدريس العلوم للفهم "رؤية بنت(: 2002)___________  -37
 عالم الكتب .  ، القاهرة : يس نماذجه ومهاراتهالتدر (: 2005__________ ) -38
، المملكالالالة العربيالالالة الموســـوعة العربيـــة لمصـــطلحات التربيـــة وتكنــــولوجيا التعليــــم(: 2002مالالالاهر صالالالبري ) -39

 السعودية، الرشد للنشر والتوزيغ.
رنامج مقتر  لتدريب المربين علي مواجهة التساؤالت العلمية الصعبة والمحرجة (: ب2002)__________ -40

األكثالالالر شالالاليوعا لالالالدي األطفالالالال، الجمعيالالالة المصالالالرية للتربيالالالة العلميالالالة، المالالالؤتمر العلمالالالي السالالالادس 
 -28، اعيلية، المجلد األولأبوسلطان، االسم –"، فندق بالما التربية العلمية وثقافة المجتمع"

 . 178 -131يوليو، ب ب  31
(: فعالية وحدة مقترحة في التربية الصحية للوقاية من اإليدز واألمالراض المنقولالة 2000ال )مجدي اسماعيل  -41

ــة جنسالاليا لتالميالالذ الصالالف الثالالالث اإلعالالدادي، ــة العلمي ــة التربي العالالدد  31، المجلالالد الثالالالث، مجل
 .86 -43(، مارس، ب ب 1)

ميالالة مهالارات صالالنغ القالالرار، الهيئالالة المصالالرية العامالالة للكتالالاب، (: دراسالالات حديثالالة فالالي تن2001) مجالدي حبيالالب  -42
 .  19-6ديسمبالر، السنة الخامسة عشرة، ب ب  -(، أكتوبر60مجلة علالم النفس، العدد )

، البحيالرة مرأة المسلمةالتربية الجنسية من منظور اإلسالم للحفاظ علي هوية ال(: 2007محمد العجمالي ) -43
 العالمية للنشر والتوزيغ.: 

 دار فرحة للنشر والتوزيغ. ، المنيا:ة في ظالل السنة النبويةالتربية الجنسي(: 2002محمد القزاز ) -44
ـــــة (: األدوار المتجالالالالددة للمعلم،الجمعيالالالالة المصالالالالرية للمنالالالالاهج وطالالالالرق التالالالالدريس، 2005محمالالالالالد المالالالالالفتي ) -45 مجل

 . 20 -13(، نوفمبالر، ب ب 108، العالدد )المنـاهج وطـرق التدريـس في دراسات
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(: مهارات اتخاذ القرار "اإلبدام واالبتكار في حالل المشكالالت"، القالاهرة، مركالز تطالوير 2002محمد حسن ) -46

 األداء والتنمية.
( : تأثير استخدام أسلوب التعلم الذاتي وفق الحقيبة التعليميالة فالي تطالوير مسالتوي  2001محمد علي فالح ) -47

، (16-15عمالار )المهارت األساسية لكالرة القالدم للاألداء المهاري والتحصيل المعرفي لبعض 
 رسالة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة ب داد .

(: تطالالوير إعالالداد معلالالم العلالالوم للقالالرن الحالالادي والعشالالرين فالالي ضالالوء األهالالداا المسالالتقبلية 1998محمالالد نصالالر ) -48
إعـداد معلـم العلـوم للقـرن "لإلعداد، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المؤتمر العلمي الثالاني 

 . 305- 271أغسطس، المجلد األول، ب ب  5 - 2"، اإلسماعيلية، الحادي والعشرين
(: رؤى مسالالالتقبلية لتطالالالوير األبعالالالاد ال ائبالالالة فالالالي منالالالاهج النربيالالالة العلميالالالة بالالالالوطن العربالالالي، 2002)_______ -49

"، الغائبــة فــي منــاهج العلــوم بــالوطن العربــي األبعــادالجمعيالالة المصالالرية للتربيالالة العلميالالة، المالالؤتمر العلمالالي الثالالامن "
 .406 -387يوليو، المجلد الثاني،  ب ب  28 -25اإلسماعيلية، من 

(: الكفالالالاءة الذاتيالالالة لالالالدي معلمالالالي الدراسالالالات االجتماعيالالالة بالمرحلالالالة االبتدائيالالالة وعالقتهالالالا 2006محمالالالود أحمالالالد ) -50
الجمعيـــة لالالالدي تالميالالالذهم،  باتجاهالالالاتهم نحالالالو مهنالالالة التالالالدريس واتخالالالاذ القالالالرار  وبعالالالض المت يالالالرات

(، 8، مجلالالة الجمعيالالة التربويالالة للدراسالالات االجتماعيالالة، العالالدد )التربويــة للدراســات االجتماعيــة
 .199 -165أغسطس، ب ب 

( : برنالالامج مقتالالر  قالالائم علالالي الالالتعلم الالالذاتي  لتنميالالة مفالالاهيم المعلوماتيالالل  2012مرفالالت حامالالد محمالالد هالالاني )  -51
  مجلـة التربيـة العلميــة ، معلمالي األحيالاء بالمرحلالة  الثانويالة الحيويالة واتخالاذ القالرار لالدي لالدي 

 .218: 196، ب ب  ، يناير  1عدد " ،  15المجلد 
 ، الرياض : مكتبة الرشد . 3،   أسس الثقافة الصحية( : 2007منال محمد عبد الوهاب ) -52
ية مقترحالالة لتنميالالة الثقافالالة (: اسالالتخدام خالالرائط السالاللوك إلعالالداد وحالالدة دراسالال1997منالال  سالالعودي، أيمالالن سالالعيد ) -53

الصالالالحية لالالالدى تالميالالالذ المرحلالالالة الثانويالالالة، الجمعيالالالة المصالالالرية للتربيالالالة العلميالالالة، المالالالؤتمر العلمالالالي 
ــة للقــرن الحــادي والعشــريناألول "  –"، األكاديميالالة العربيالالة للعلالالوم والتكنولوجيالالا التربيــة العلمي

 .137 - 55، ب ب أغسطس 13 -10اإلسكندرية، المجلد الثاني، 
(: فعاليالة وحالدة عالن الالزالزل علال  التحصاليل وعمليالات العلالم واتخالاذ القالرار للطالبالات 1997نادية لطالف هللا ) -54

التربيــة العلميــة للقــرن المعلمالالات، الجمعيالالة المصالالرية للتربيالالة العلميالالة، المالالؤتمر العلمالالي األول "
أغسالطس،  13 -10اإلسالكندرية"،  –"األكاديميالة العربيالة للعلالوم والتكنولوجيالا الحادي والعشرين

 . 195 -173المجلد الثاني، ب ب 
(: تصالالالالور مقتالالالالر  لتضالالالالمين القضالالالالايا العلميالالالالة األخالقيالالالالة بمحتالالالالوي منالالالالاهج األحيالالالالاء 2001نجالالالالا  عرفالالالالات ) -55 

ــةبالمرحلالالة الثانويالالة،  ــة البحــوث النفســية والتربوي ، كليالالة التربيالالة، جامعالالة المنالالالوفية، العالالدد مجل
 .125 -83الثالث، السنة السادسة عشر، ب ب  

(: دور برنالالامج إعالالداد معلالالم العلالالوم بكليالالات التربيالالة فالالي تنميالالة معلومالالاتهم بقضالالايا 2002) هالالدي عبالالد ال نالالي  -56
(، 39، العالدد )مجلـة كليـة التربيـة بـدمياطالتدخين وتعالاطي المخالدرات واإلدمالان ووعاليهم بهالا، 

 .287-251يناير، ب ب 
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والخبالالرة اإلداريالالة بالقالالدرة علالال  اتخالالاذ القالالرار  (: عالقالالة التفكيالالر الناقالالد ووجهالالة الالالتحكم2002يوسالالف يوسالالف ) -57

ــةالتربالالوي االبتكالالاري لالالدى مالالديري المالالدارس بالمراحالالل التعليميالالة المختلفالالة،  ــة كليــة التربي ، مجل
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