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 المقدمة

و أي معيمحححححات اجتماعيحححححة أالصححححححة ححححححا محححححن حمحححححور ا نسحححححان   حححححد محححححن توا رهحححححا دون  
 كححححان   ححححد مححححن البحححححثو ثما يححححةظ ونظححححراا لهميتنححححا لالنسححححان وياصححححة   ححححة المححححراهمين أاقتصححححادية 

مححححححن أجححححححو تن حححححح ة جيححححححو واعم يتمتحححححح  بصحححححححة جيححححححدة ياليححححححة مححححححن المححححححراض ؛  ححححححا هحححححح ا المجححححححال
 ظوالمححححححححرا ات ظوالدراسححححححححات السححححححححابمة ظالبحححححححححاث والم ححححححححاقو المسححححححححتم ليةظ وبعححححححححد ا طححححححححالع علححححححححى

القححححححححا ا بمصححححححححاهيم الصحححححححححة وياصححححححححة  يمححححححححا يتعلححححححححا الححححححححوعا   حظححححححححت الباحثححححححححات عححححححححدم تححححححححوا ر
ارت ححححت الباحثححححات لححححرورة تسححححلي  اللححححو  علححححى  لحححح ل  ؛بالصحححححة ا نجا يححححة لححححدق   ححححة المراهمححححات

سحححححيما   الثصا حححححة الصححححححية لحححححدق الطالبحححححات ق حححححو ا نجحححححاب للحصحححححول علحححححى حيحححححاة صححححححية  منحححححةظ
 ظوالعمليحححححححة ظا نجا يحححححححة هحححححححا جحححححححز  محححححححن الصححححححححة العامحححححححة كحالحححححححة السحححححححالمة ال دنيحححححححةأن الصححححححححة 
أن مرحلححححة   نححححا تيححححص الصححححرد طححححوال مراحححححو حياتححححهظ    ولححححيس انتصححححا  المححححرضظ ظوا جتماعيححححة

 .ا نجاب من أهم المراحو التا تتعرض  لى مياطر الصحة ا نجا ية

أولحححححت العديحححححد محححححن الدراسحححححات والمحححححةتمرات مجحححححال الصححححححة ا نجا يحححححة اهتمامحححححاا ك يحححححرا وقحححححد 
كجنححححححود منظمححححححة الصحححححححة العالميححححححةظ ومححححححةتمر ،   ححححححار لمححححححا بعححححححد الصحححححححة ا نجا يححححححة،ظ  ودراسححححححة 

 حححححباب لل( التحححححا هحححححد ت  لحححححى تحححححو ير احتياجحححححات الصححححححة ا نجا يحححححة 2007سحححححليمان و يحححححرون   
ا هححححد ت للتعححححرا علححححى مصححححاهيم ومواقحححح  طححححالب ( التحححح2007ظ ودراسححححة أ ححححو زنيححححد    ححححا مصححححر

هحححححح( التحححححا 1430و دراسحححححة  زاهحححححد    جامعحححححة النجحححححاح الوطنيحححححة  حححححا موالحححححي  الصححححححة ا نجا يحححححةظ
هححححححد ت لدراسححححححة مصنححححححوم الصحححححححة ا نجا يححححححة  ححححححا المواثيححححححا الدوليححححححة ، دراسححححححة نمديححححححة مححححححن وجنححححححة 

ة ( التححححححححا هححححححححد ت للتعححححححححرا علححححححححى ماهيحححححححح2016ودراسححححححححة أحمححححححححد ومسححححححححعودة  نظححححححححر ا سححححححححالم،ظ 
( التححححححححا هححححححححد ت 2017ظ ودراسححححححححة أمححححححححال وادمحم   الصحححححححححة ا نجا يححححححححة والعوامححححححححو المحححححححححددة لنححححححححا

 للتعرا على أثر زواج القارب على الصحة ا نجا ية.

ولمحححححد وجحححححدت الباحثحححححات نحححححدرة النحححححدوات التثميصيحححححة والقتحححححب  حححححا المكتبحححححة المدرسحححححية المتعلمحححححة 
 يم الصححححححححية لحححححححدق أقحححححححرانننظووجحححححححود لحححححححبس  حححححححا المصحححححححاه ظبالصححححححححة ا نجا يحححححححة لص حححححححة المراهمحححححححات

 يححححتالث الثما ححححات وقيححححاب الثما ححححة الصحححححية  ححححا مدارسححححنا ياصححححة  يمححححا يتعلححححا بالجانححححب  ونظححححراا 
الجنسححححا واعتبارهححححا مولححححوعات جان يححححة  ححححا المننححححاج وعححححدم التطححححرر  لينححححا مححححن جميحححح  الجوانححححب 
وتحححححر  المراهحححححا يسحححححتما المعلومحححححات محححححن أي مصحححححدر لحححححار اا بعحححححرض الححححححا   التبعحححححات المترتبحححححة 

ومحححححن يحححححالل اطحححححالع الباحثحححححات علحححححى منحححححاهث العلحححححوم وبمسحححححاعدة معلمحححححات المبححححححث  ظعلحححححى  لححححح 
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للمنحححححاهث الممحححححرر دراسحححححتنا  حححححا المرحلحححححة الساسحححححية العليحححححا ت حححححين قلحححححة توسحححححعنا واثرا نحححححا وتطرقنحححححا 
لجميحححححح  الجوانححححححب المتعلمححححححة بصحححححححة ا نجححححححاب ق ححححححو الححححححزواج وبعححححححد ظ واقتصا هححححححا بعححححححرض سححححححري  

التناسحححححححححلية ولحححححححححبعض المحححححححححراض المصحححححححححاحبةظ دون ر ححححححححح  المصنحححححححححوم لصتحححححححححرة المراهمحححححححححة ول جنحححححححححزة 
؛ لححححح ل  وجحححححدت الباحثحححححات الحاجحححححة الماسحححححة للبححححححث  حححححا موالحححححي  بححححالنظرة ال حححححرعية وا جتماعيحححححة

وا طحححححالع علينحححححا  حححححا هححححح   المرحلحححححة العمريحححححة والتركيحححححز علحححححى دور المدرسحححححة الصححححححة ا نجا يحححححة 
تصحححححادي الميحححححاطر المترتبحححححة عحححححن عحححححدم والمجتمححححح   حححححا تعزيحححححز الثما حححححة ا نجا يحححححة لحححححدق الصتيحححححات ل

 الوعا الصحا  ن   المصاهيم.

 البحث:مشكلة 
 تتحدد م كلة البحث  ا السةال الر يسا التالا:

ما مستوى الثقافة الصحية في ضوء مفاهيم الصحة االنجابية لدى طالبات الصف 
 العاشر في مدينة غزة؟ 

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية: 

 الصحة ا نجا ية الواجب توا رها لدق طلبة الص  العا ر  ا قزة؟ما مصاهيم 

 لدق طالبات الص  العا ر  ا قزة؟ الصحة اإلنجا يةحول ما مستوق الثما ة الصحية 

 ؟ طالبات الص  العا ر  ا قزةا تجاهات حول الصحة اإلنجا ية  لدق  هاما 

اتجا  طالبات الص   بالصحة ا نجا يةدور السرة والمدرسة والمجتم   يما يتعلا مستوق ما 
 ؟العا ر  ا قزة 

 فرضيات البحث:

 مستوق الثما ة الصحية حول الصحة اإلنجا ية لدق طالبات الص  العا ر أقو من المتوس .

 الصحة ا نجا ية لدق طالبات الص  العا ر منيصض. ا تجاهات حولمستوق 

 والمدرسة والمجتم   يما يتعلا بالصحة اإلنجا ية.  توجد د لة  حصا ية ت ير لدور السرة 
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 أهداف البحث:

 يندا البحث  لى: 

 تحديد مصاهيم الصحة ا نجا ية التا يجب اإللمام  نا لدق طالبات الص  العا ر.-1

 التعرا على مستوق الثما ة الصحية للطالبات  ا سن المراهمة بمصاهيم الصحة اإلنجا ية. -2

 التعرا على اتجاهات المراهمات المتعلمة بمصاهيم الصحة ا نجا ية.  -3

 د مستوق دور السرة والمجتم  المتعلمة بمصاهيم الصحة ا نجا ية.يتحد -4

 حث:ــية البــمــأه

 .يمدم قا مة بمصاهيم الصحة ا نجا ية التا يجب التعرا علينا  ا  ترة المراهمة -1
المتعلمة بالصحة ا نجا ية قد يصيد المعلمينظ والعاملين  ا قسم يو ر ممياساا لالتجاهات  -2

 .الصحة المدرسية
يو ر مجموعة من الدراسات والمعلومات المتعلمة بالصحة ا نجا ية قد تصيد الباحثين من  -3

 الطلبة.

 :حثـــدود البـــح

 الحد البشري:

 سيمتصر البحث على  عينة ع وا ية من طالبات الص  العا ر.

 المكاني:الحد 

 مدرسة الرملة الساسية لل نات.

 : الحد الزماني

 م( 2019م/ 2018العام الدراسا الحالا   

 مصطلحات البحث:

  ا اللغة/ الدرجة أو المكانة التا يستوي علينا ال ا ظ أو المعيار والحكم. :مستوى 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/ 
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 : الثقافة الصحية

مجموعة من الوسا و التوعوية المنظمة والمدروسة الموجنة ل راد المجتم  لتقوين قوة تأثيرية 
  يما يتعلا بالممارسات الصحية. داعمة

 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%
D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%

5%D8%AD%D9%8A%D8%A9A7%D9%84%D8%B 

  :الصحة االنجابية 

الوصول  لى حالة من ا قتمال  ا السالمة ال دنية والنصسية تعر ه منظمة الصحة العالمية،  
 ظ تتلمن الن اث الجنسا،. والعملية وا جتماعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D
9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 طالبات الصف العاشر:

( سنة ظ وهن  ا 15-16الحكومية وتتراوح أعمارهن  ين  هن الطالبات الملتحمات  ا المدارس  
  ا المستوق التعليما الصلسطينا. العا ر من المرحلة الساسية العلياظالمستوق 

 :مدرسة الرملة األساسية

ها مدرسة  لسطينية تم   ا وس  مدينة قزة  ا حا الدرج يدرس  نا طالبات المرحلة  
 الساسية لل نات.

 :اءات(المنهجية ) اإلجر 

 منهج البحث: 

ستتب  الباحثات المننث الوصصا التحليلا با طالع على الدراسات والمرا ات  عداد قا مة بالمصاهيم 
الصحية المتعلمة بالصحة ا نجا ية التا يجب المام المراهمات  ناظ وتصميم ممياس اتجا  ، استبانة، 

 يةظ ا تجاهات لدق وتصنيصنا لثالثة مجا ت  يما يتعلا  ح   الثما ة الصحية حول الصحة ا نجا

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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المراهمات  ا لو  مصاهيم الصحة ا نجا يةظ دور ا سرة والمجتم   ا تعزيز الوعا المتعلا 
 بالصحة اإلنجا ية( 

 مجتمع البحث:

طالبات الص  العا ر  ا المدارس الحكومية التابعة لوزارة التر ية والتعليم  ا قزةظ الالتا يدرسن  
  .م2019م/ 2018 ا العام الحالا 

 عينة البحث: 

 طالبة. 50عددها  عينة ع وا ية من طالبات الص  العا ر  ا مدرسة الرملة الساسية

 أدوات البحث: 

 ممياس اتجا  ، استبانة،

 خطوات البحث:

ا طالع على الدراسات والمرا ات والمراج  والمجالت العلمية والتر وية والصحية  ا مواق  -1
 ا نترنت  يما يتعلا بمجال البحث. 

  عداد قا مة بالمصاهيم المتعلمة بالصحة ا نجا ية؛ لتصميم أداة البحث.-2

  نا  ممياس اتجا  ، استبانة، وتجز تنا لثالثة مجا ت.-3

 البحث عن طريا عرلنا على مجموعة من المحكمين من الي را . تحكيم أداة-4

 تط يا أداة البحث على عينة البحث. -5

 جم  ال يانات وتحليو النتا ث وتصسيرها .-6

 تمديم الممترحات والتوصيات.-7

 :التحليل اإلحصائي

 ا تعتمد على:ستستيدم الباحثات الساليب اإلحصا ية الت

 ظ باستيدام  رنامث  قسو.والنسب الم وية  الحسا ية والتقرارات المتوسطات -
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 المراجع: 

 مجلة العلوم(. زواج القارب وتأثير  على الصحة ا نجا ية. 2017أمالظ  ن سعدة و ادمحمظ اد سا  
 .106 -88ظ ص ص ظ 27ظ العدد االجتماعية

مجلة (. ماهية الصحة ا نجا ية ومالعوامو المحددة لنا. 2016أحمدظ درديش و مسعودةظ العصريت   
 .19 -1ظ ص صظ 16العدد والعلوم االجتماعية،  اآلداب

الوعي بمفاهيم الصحة االنجابية لدى طلبة المرحلة األساسية  مستوى (. 2011أ و كميوظ ر ا  
قسم المناهث وطرر تدريس العلومظ الجامعة  -ةظ كلية التر يةرسالة ماجستير من ور  العليا في غزة.
 اإلسالمية: قزة.

دراسة نقدية في ضوء  ،مفهوم الصحة االنجابية في ضوء المواثيق الدولية (. 1431زاهدظ مرام   
قسم الثما ة ا سالميةظ جامعة  –رسالة ماجستير من ورةظ كلية ال ريعة  للدراسات العليا  االسالم".

 ام دمحم  ن سعود ا سالمية: المملقة العر ية السعودية.اإلم

الوطنية في مواضيع الصحة  مفاهيم ومواقف طالب جامعة النجاح( . 2007أ و زنيدظ دمحم   
 . رسالة ماجستير من ورةظ كلية الدراسات العلياظ جامعة النجاح الوطنية:  لسطين.اإلنجابية

الهيئة الدولية ظ احتياجات الصحة اإلنجا ية لل باب  ا مصر( .تو ير 2007عرا اظ دعا  و يرون  
 السرة. لصحة

 مواقع من االنترنت:

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/ 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8
%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D

5%D8%AD%D9%8A%D8%A99%84%D8%B 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%8
6%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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