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 :مستخلصال
المعرفة اإلنجابية, مما    المرحلة اإلعدادية فىالعلوم ب  مناهج  فيور  وجود قص"  فيتم تحديد مشكلة البحث  

  التعلم لتنمية المعرفة المدخل الشامل القائم على مراكز    باستخدامتدريس العلوم    فيإعداد برنامج  يتطلب " 
حوث لبعلى الدراسات والكتب العلمية وا  االطالع"  اإلنجابية لطالب المرحلة اإلعدادية وقياس مدى فاعليته

المتعلقة و   التربوية  التعلم,  ومراكز  الشامل,  اإلنجابيةبالمدخل  السادة    استطالعإعداد  ،  بالمعرفة  رأى 
التمريض,  المحكمين كلية  وأساتذة  العلوم,  تدريس  المناهج وطرق  أساتذة  ببعض ل  من  قائمة  إلى  لتوصل 

  أداة   -  دليل المعلم   -رنامج المقترح  من البتم إعداد كال"  ،    فرعية المتعلقة بالمعرفة اإلنجابيةالمجاالت ال
البحث بعديا" على مجموعة    , ثم تطبيق أداة بيق تجربة البحث, ثم تطالبحث قبليا"  تم تطبيق أداة ،  القياس  
تنمية المعرفة  ائم على مراكز التعلم فى  أشارت نتائج البحث إلى فاعلية برنامج بالمدخل الشامل ق ،البحث
فروق ذات داللة إحصائية عند وجود  حيث دلت نتائج البحث على ",  داديةطالب المرحلة اإلعابية لاإلنج

  القبليالمعرفة اإلنجابية بين التطبيقين    ختبارإ  فيبين متوسطات درجات مجموعة البحث    05,0مستوى  
 ".البعدي لح التطبيق لصا ,والبعدي

 . رفة اإلنجابية(المع –اكز التعلم مر  –المدخل الشامل  –) الفاعلية  :  الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The problem of research was identified in the "deficiencies in the curriculum of 

the preparatory stage in reproductive knowledge, which requires" the preparation 

of a program in the teaching of science using a Holistic approach based on 

learning centers to develop reproductive knowledge for students of the 

preparatory stage and measure its effectiveness.Access to previous studies, 

scientific books and educational research related to reproductive 

knowledge.Preparation of a survey of the judges to find a list of some sub-areas 

related to the field of research.Both were prepared from: (Proposed Program - 

Teacher Guide - Measurement Tool).Search tool was applied before, "then apply 

the search experience, then apply the search tool dimension" on the search 

group.The results of the research indicated the effectiveness of a comprehensive 

approach based on learning centers to develop reproductive knowledge among 

middle school students The results indicated that there were statistically 

significant differences at the level of 0.05 between the mean of the research 

group scores in the reproductive knowledge test between the two pre-

applications. And dimension in favor of the dimensional application. " 

Keywords: Effectiveness - Holistic approach - learning centers - reproductive 

knowledge. 
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 مقدمة
التعليم       مرحلة  نهاية  اإلعدادية  المرحلة  قدر   وبالتالي,  األساسيتمثل  توافر  من  البد 

 . , ومن ضمن الثقافة العلمية الثقافة اإلنجابيةمناسب من الثقافة العلمية للجميع
وعادات   سلوكيات  من  المراهقين  تهدد  التى  الصحية  لألخطار  ي  ونتيجة  نتج  غير صحية 

األضرار بعض  والمستقبلعنها  الحاضر  فى  صحتهم  على  يؤثر  مما  قدرتهم   ,,  وعلى 
مستقبليا" أبنائهم  وصحة  البعض ,  اإلنجابية  يتجه  األفالم  وربما  مشاهدة  ر والصو   إلى 

المثيرة والمجالت  ماالجنسية  إلى  باإلضافة  الفضائية    ,  القنوات  يمكن مشاهدته من خالل 
اإلن تتع وشبكات  التى  اإلترنت  وجذب  اإلثارة  و نتباهمد  عليحدث  ,  الحصول  ذلك  ى  نتيجة 

مظاهر   من  الكثير  فى  والوقوع  خاطئة  إسماعيل  معلومات  سعيد   ( الجنسية.  اإلنحرافات 
 (. 13-12:   2006,  القاضي

  الشائعة   اإلنجابية  الصحة  عن   لتعرف على معلومات " هدفت ا" Yen , 2010 دراسة  ففى  
لكى يحدد مدى إنتشار بمسح شامل لقائمة من مواقع اإلنترنت  , قام الباحث  السليمةوغير  

, وتوصلت الدراسة إلى أن مواقع اإلنترنت على مواقع اإلنترنت   خرافات الصحة اإلنجابية
 صحةوخاصة فى مجاالت    ,اإلنجابية  الصحةبمعلوماتها عن    غير دقيقة   بالصحةالخاصة  
 المراهقين.

الدراسات       ال  التيومن  أهمية  اإلنتؤكد  التعليمية  معرفة  المراحل  فى  للطالب  جابية 
  ", ودراسة " أمنيه السيد الجندى 418,    1999.    دراسة " زبيدة محمد قرنى محمد   المختلفة

 ". 2011ودراسة " ربا السيد محمد .  " 42,   2003. 
, ومناهج العلوم بصفة خاصة  تمام المناهج المدرسية بصفة عامةإه   الضروري لذا فمن      
حيث  بتنم  , المتعلمين  لدى  اإلنجابية  المعرفة  تتضمن  إن  ية  طبيعتها  بحكم  العلوم 
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متعلقة   بيولوجية  المتعلمين    بالنواحيموضوعات  مستوى  مع  يتناسب  بما  وذلك  اإلنجابية, 
 وإدراكهم وإحتياجاتهم وخبراتهم فى مراحل نموهم المختلفة.

الم     المساحات  وتكامل  لتوليف  المقترحة  المداخل  هو  وأحد  المنهج  فى  المختلفة  عرفية 
الشامل   جوانب   Holistic Approachالمدخل  مختلف  وإرتباط  تكامل  على  يعتمد  الذى 

واإلجتماعية  العلمية  المعرفة والدينية  إ والرياضية  على  يعتمد  أنه  كما  وغيرها  هتمامات , 
للتعلم ودافعيتهم  ونقطة  الطالب  للدفع  قوة  يعتبرها  حيث  إهتماما,  ألن  المتعلمللبداية,   ت 

ودافعيته العالية للتعلم تعوضه عن نقص بعض المهارات النوعية. ) رفعت محمود بهجات  
. 2013  ,122  .) 

ويتحتم لتحقيق المدخل الشامل إستراتيجية تدريسية فعالة تتنوع فيها األنشطة والمهارات     
مثل إنطالقة يتوجه  لذا فإن مراكز التعلم تلدى المتعلمين ؛    التى تنمى جميع جوانب التعلم

المتعلم ب الجماعية    إستخدام األدوات والوسائلمنها  المشاركة  إلى تحقيق مهارات  التعليمية 
والمهارية   المعرفية  قدراته  إثراء  على  تعمل  التى  األنشطة  من  بالعديد  القيام  طريق  عن 

 .والوجدانية
 مشكلة البحث وتحديدها 

تحتم أن تتضمن المناهج    الضرورة, وأن  جابيةن أهمية تنمية المعرفة اإلنعلى الرغم م    
إلى علوم تشريحية وفسيولوجية مفصلة مستفيضة حول  التعليم  الدراسية فى جميع مراحل 

تجنبا"  ؛  والمشكالت الجنسية واإلنجابية المتعلقة به  ووظائفه  التناسليا يتعلق بالجهاز  كل م
اإلنجابية   بالقضايا  الجهل  تفشى  من  تنجم  التى  المكتب  لألضرار   ( قليمى اإلالخطيرة. 

 (.487 , 2011لمنظمة الصحة العالمية . 
قصور        أثبتت  الدراسات  من  العديد  أن  تنمية   التربية إال  فى  ببعض    الوعي  والتعليم 

الدين هندى  دراسة  منها    اإلنجابية  النواحي المعين سعد  فاتن ", و 2005.  " عبد   " دراسة 
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 . Kalanda" دراسة "  " Rojas & others. 2010 دراسة  و   ,"  2006.  محمد شريف
 . " 96 -  95,   2013, ودراسة " إحسان حميد عبد .  2010

مقا  إجراء  خالل  شخصية,  ومن  الموضوعات   وعملبالت  بعض  عن    المتعلقة   إستبيان 
 -:, تبين اإلنجابية معرفةبال
 نقص المعرفة ببعض المفاهيم المتعلقة بالجانب اإلنجابي.  -
 .باإلنجاب  المتعلقةن المعلومات ب حاجتهم الماسة لمعرفة المزيد عأكد الطال -
والثالث بالمرحلة اإلعدادية   والثانيبمراجعة محتوى كتب الصف األول    الباحثةوقد قامت    
 -يلى:  , وكانت نتائجه مااإلنجابية لموضوعات المعرفة تعرف على مدى تضمينهالل؛ 
 ة اإلنجابية. مة المتعلقة بالمعرفمهت الوالمعلوماعدم توافر بعض المفاهيم  -
 عدم إهتمام محتوى مناهج العلوم بالمراحل الثالثة بالجانب اإلنجابى.        -

اإلعدادية فى    وبالتالى تم تحديد مشكلة البحث فى " وجود قصور فى مناهج المرحلة    
اإلنجابية تدريس  المعرفة  فى  برنامج  إعداد   " الباحثة   من  يتطلب  مما  بإستخدام  ,  العلوم 

المدخل الشامل القائم على مراكز التعلم لتنمية المعرفة اإلنجابية لطالب المرحلة اإلعدادية 
 وقياس مدى فاعليته ". 

 -تم تحديد سؤال البحث على النحو التالى: : سؤال البحث
فى  م بإستخدام المدخل الشامل القائم على مراكز التعل فى تدريس العلوم ما فاعلية برنامج -

 تنمية المعرفة اإلنجابية لطالب المرحلة اإلعدادية ؟ 
 -على النحو التالى:ض البحث فر تم تحديد  : ض البحثفر 
ث فى التطبيق  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى الدرجات لمجموعة البح"  

 إختبار المعرفة اإلنجابية. القبلى والبعدى فى 
 

 -المحددات التالى:  قتصر البحث علىأ: محددات البحث
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  التعليمية , إدارة دشنا  جموعة من طالب المرحلة اإلعدادية, بمحافظة قنا, مركز دشنام  -1
 ) مكان الباحث وعمله (. 

للكتاب  إختيار    -2 اإلعدادى  العلوم  الثانى  وحدة  ) صف  على  المنهج  بعنوان  إلحتواء 
 (. وإستمرار النوع التكاثر

المحكمين    السادة  سفر عنها إستطالع رأىالتى أ  ةالمعرفة اإلنجابي   بعض موضوعات   -3
  .ناهج وطرق تدريس العلوم والتمريض فى مجال الم

 -قتصر البحث على األدوات التالية:أ: أدوات البحث 
التعلم يتضمن موضوعات تهدف   -1 القائم على مراكز  برنامج بإستخدام المدخل الشامل 

 )إعداد الباحثة(. لثانى اإلعدادي.لطالب الصف ا لمعرفة اإلنجابية, إلى تنمية ا
لقياس    -2 تحصيلى  اإلنجابيةمستوى  إختبار  اإلعدادي,   المعرفة  الثانى  الصف  لطالب 
 (.الباحثةإعداد )

 -هدف البحث إلى:: هدف البحث
المعرفة  تنمية  فى  التعلم  مراكز  على  القائم  الشامل  بالمدخل  برنامج  فاعلية  على  التعرف 

 لثانى اإلعدادي.اإلنجابية لطالب الصف ا
 أهمية البحث: يمكن أن يفيد البحث فى النواحى اآلتية:

توجيه نظر القائمين على تخطيط المناهج الدراسية بضرورة اإلهتمام بالنواحى اإلنجابية    -
بهدف تنمية المعرفة اإلنجابية والقضايا الحيوية التى تؤثر فى   ,بشكل متكامل فى المناهج

 المستقبل. حياة الطالب فى الحاضر و 
 تنمية المعرفة اإلنجابية.تقديم دليل للمعلمين فى  -
 المعرفة اإلنجابية لطالب المرحلة اإلعددية. تقديم إختبار -
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التدريس إل  - الباحثين فى مجال المناهج وطرق  جراء بحوث حول مدى يسهم فى توجيه 
 وموضوعات حيوية دراسية أخرى    المدخل الشامل ومراكز التعلم وتطبيقهم فى مناهج  فاعلية 
 أخرى. 

بالمدخل الشامل ,  التجريبىمنهج البحث: أتبع البحث المنهج   وذلك لتحديد فاعلية برنامج 
تنمية   فى  التعلم  مراكز  على  الثانى    اإلنجابية   المعرفةقائم  الصف   بالمرحلة لطالب 

 اإلعدادية. 
, وتم إستخدامه ألن   وعة التجريبية الواحدةمهو تصميم المج:  التصميم التجريبى المستخدم 

تدريس   , ثمقبليا"  القياسأداة  تم تطبيق  ستقل يتضمن موضوعات جديدة , حيث  المتغير الم
بعديا" القياس  أدوات  تطبيق  ثم  بالمدخل البرنامج,  "برنامج  هو  المستقل  المتغير  ويكون   ,

 ". بيةاإلنجا المعرفةالشامل القائم على مراكز التعلم " , والمتغير التابع هو "تنمية 
 مصطلحات البحث  

" أحد مداخل المنهج الذى يعمل على تكامل   :المدخل الشامل : يمكن تعريفه إجرائيا" بأنه
األخر  الدراسية  المواد  مع  وتكاملها  العلوم  لمادة  المختلفة  الجوانب  تنمية  وترابط  وكذلك  ى 

اإلثرائية ومهارات األنشطة  و   ,  والمناقشةاإلكتشاف  والكتابة  والتعلم لعاب واأل  القراءة   ,
 . التعاونى

عبارة عن مجموعة األنشطة واأللعاب ومصادر التعلم   -تعرف إجرائيا" بأنها:   -مراكزالتعلم: 
 تنمية المعرفة اإلنجابية لطالب المرحلة اإلعدادية".التى تعمل على  المتنوعة 

اإلنجابية: اإل  -المعرفة  المرحلة  " إكتساب طالب  أنها  إجرائيا" على  تعريفها  عدادية يمكن 
  لبعض الحقائق والمفاهيم والقوانين والمهارات المتعلقة بموضوعات تتعلق بالجهاز التناسلى 

 . ل اإلختبار التحصيلى المعد لذلك", وقياس مستوى المعرفة من خالواإلنجاب 
 

 إجراءات البحث  
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  جابية اإلن  المعرفةإعداد برنامج بالمدخل الشامل القائم على مراكز التعلم لتنمية    -أوال":
 , وتم ذلك من خالل اآلتى:لطالب المرحلة اإلعدادية

ل , والمدخل الشاماإلنجابيةاإلطالع على الدراسات والكتب والبحوث فى مجال الصحة    -1
بمجاالت المعرفة اإلنجابية المناسبة لطالب المرحلة   مبدئية  , وإعداد قائمة, ومراكز التعلم

 اإلعدادية. 
إ  -2 صورة  فى  القائمة  اإلنجابية  سعرض  المعرفة  مجاالت  إلى  للتوصل  رأى  تطالع 

 المناسبة.  
الل عرض القائمة  , وذلك من خام صدق المحكمينتحديد مدى صدق التحليل بإستخد   -3

مناهج وطرق تدريس  الالمعرفة اإلنجابية على مجموعة من المتخصصين فى    بموضوعات 
التو العلوم   ثم   , لضبطها  لقوالتمريض  النهائية  للصورة  موضوعات صل  المعرفة    ائمة 

 اإلنجابية.
 إعداد البرنامج المقترح وذلك بإتباع الخطوات اآلتية:  -4
 تحديد األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج المقترح. -
, وفقا" للمدخل الشامل القائم على مراكز حتوى المناسب لتحقيق هذه األهدافتحديد الم  -

 التعلم.
 مة فى البرنامج )إستراتيجية مراكز التعلم(.تحديد اإلستراتيجية المستخد  -
 تحديد األنشطة التى يقوم بها الطالب من خالل طرق التدريس التى يستخدمها المعلم. -
 تحديد مصادر التعلم واألنشطة الالزمة لتحقيق البرنامج المقترح.  -
 تحديد أساليب التقويم فى البرنامج المقترح.  -
)كت  -5 المقترح  البرنامج  مجموعة اب  ضبط  على  عرضه  خالل  من  السادة   من   التلميذ( 

العلوم تدريس  وطرق  المناهج  أستاذة  من  أعضاء  المحكمين  وبعض  بكلية ,  التدريس  هيئة 
 , والتوصل إلى الصورة النهائية للبرنامج.التمريض, لضبطه
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 -يلى:  تضمن ما, ويإعداد دليل المعلم -6
 . جلتدريس البرنام األهداف العامة واإلجرائية  -
 مصادر التعلم المستخدمة لتدريس البرنامج , وفقا" للمدخل الشامل.  -
 .  راكز التعلموضع إستراتيجية م -
 .  المستخدمالتقويم  أسلوب  –
 . إليها المعلم عند تدريس البرنامجيرجع   قائمة بمراجع علمية -
 ة ل المعلم من خالل عرضه على مجموعة من السادة المحكمين من أستاذ ضبط دلي  -7

أعضاء   وبعض   , العلوم  تدريس  وطرق  التمريض المناهج  بكلية  التدريس  والتوصل هيئة   ,
 .للدليل للصورة النهائية

 القياس   إعداد أداة -ثانيا":
وقد    ابية لطالب الصف الثانى اإلعدادي,المعرفة اإلنجمستوى  إختبار تحصيلى لقياس    -1

  -تم بنائه وفقا للخطوات اآلتية:

اإل   -1 هدف  اإلنجتحديد  المعرفة  مستوى  قياس  لختبار:  اإلعداديةابية  المرحلة  , طالب 
 وذلك من خالل:

التعلم لدى م  - جموعة البحث فى المستويات ) تذكر, فهم , تطبيق, تحليل,  قياس نواتج 
 (. تركيب, تقويم

التى  - التعليمية  النواتج  القواني   تحديد  المفاهيم,  )الحقائق,  فى  والمتمثلة  اإلختبار  ن,  يقيسها 
 . المهارات(

 صياغة األهداف السلوكية فى المستويات العقلية المختلفة بناء على نواتج التعلم.    -

 بناء جدول مواصفات اإلختبار.  -
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 صياغة األسئلة. -

 إخراج اإلختبار وتطبيقه.   -

 .  لإلختبار لصورة النهائيةالوصول ل, ثم  تحليل أسئلة اإلختبار -

( سؤال من نمط إختيار من متعدد، حيث توجد 50تضمن )تحديد محتوى اإلختبار: ي  -2
بدائل لكل سؤال )أ ، ب ، ج ، د( يتم إختيار بديل واحد لضمان موضوعية تصحيح    4

اإلختبار عن    ,أسئلة  البحث  حول  تفكيرهم  وإثارة  الطالب  على  اإلجابة  طريقة  وتسهيل 
اإلختب  ويتضمن  الدرجات،  ورصد  التصحيح  وسهولة  الصحيحة  بين  اإلجابة  التنوع  ار 

المعرفة  المجاالت   لمجال  تمثلت  الفرعية  والتى  مظاهر  )االنجابية,  اإلنسان,  فى  التكاثر 
الم بعض  المبكرة,  المراهقة  فترة  فى  بالجهاز  البلوغ  المتعلقة  واألمراض  التناسلى,  شكالت 

 اإلنجاب واألمومة األمنة, بعض المعتقدات الخاطئة المتعلقة بالمعرفة اإلنجابية(. 

  -ختبار: روط التى تم مراعاتها عند صياغة أسئلة اإللشا 

حة، وتم  جملة قصيرة تتطلب اإلجابة عنها إختيار أحد البدائل المتا :  بالنسبة لمقدمة السؤال
الزائدة التى تحمل أكثر من تجنب الكلمات    مراعاة الوضوح واإليجاز, الدقة اللغوية والعملية,

 جابة.  ة باإلمعنى, إستبعاد األلفاظ الموحي

مح إجابات  فى صورة  صياغتها  تم  البدائل:  صياغة  عند  مراعتها  تم  التى  تملة،  الشروط 
التعقيد   عن  البعد  السؤال,  مقدمة  مع  البدائل  تجانس  خاطئة,  وثالثة  صحيحة  واحدة 

 البعد عن اإلجابات المتشابهة الموحية باإلجابة.  والغموض, 

اإلختبار  -3 ك:  تعليمات  على  الطالب  تم  لمساعدة  اإلختبار  أسئلة  على  اإلجابة  يفية 
طاء إع  ح األلفاظ لتتناسب مع المتعلمين, وضو   صياغة تعليماته بناء على عدة شروط هى:
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منه, والهدف  اإلختبار  عن  اإلختبار,ت  فكرة  عن  اإلجابة  طريقة  مثال   وضيح  تضمين 
 توضيحي لكيفية اإلجابة عن أسئلة اإلختبار. 

، تم إعداد مفتاح تصحيح اإلختبار، وتحديد ح اإلختبار: طريقة تصحي تصحيح اإلختبار -4
كل   عن  الطالب  أجاب  فإذا  إجابة صحيحة،  الطالب  عنه  يجيب  سؤال  لكل  واحدة  درجة 

 ( درجة.  50األسئلة إجابة صحيحة تكون الدرجة الكلية التى يحصل عليها ) 

صصين  المتخ كمين من  تم ضبط اإلختبار بعرضه على السادة المح:  ضبط اإلختبار  -5
فى المناهج وطرق تدريس العلوم، وبعض األساتذة بكلية التمريض, بغرض التعرف على  

التعليمات  ووضوح  واللغوية,  العلمية  الدقة  حيث  من  المقياس  حول  أسئلة   ,آرائهم  وقدرة 
السؤال،   مقدمة  مع  البدائل  تجانس  ومستوى  لقياسه،  وضعت  ما  قياس  على  اإلختبار 

لمج  اإلختبار  بنود  المنبثقة  وشمولية  والموضوعات  الفرعية  ومجاالته  اإلنجابية  المعرفة  ال 
بعض  إجراء  بعد  للتطبيق  اإلختبار  صالحية  على  المحكمين  السادة  وافق  وقد  منها، 

 التعديالت التى لم تغير فى مضمونه, والتى تم تنفيذها بناء على آرائهم وتوجيهاتهم. 

 -دراسة التجريبية كاآلتى:: تم إجراء الإجراء الدراسة التجريبية -:ثالثا"
إختيار مجموعة عشوائية من تالميذ الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة مصنع سكر دشنا   -

 اإلعدادية المشتركة.  
 . تطبيق أداة القياس قبليا" -
 تطبيق البرنامج وفقا" للخطة الزمنية المعدة لذلك.  -
 تطبيق أداة القياس بعديا".  -

 النتائج وتفسيرها   -رابعا":
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مقارنة متوسطات   -ولإلجابة على السؤال األول، وإختبار صحة الفرض األول تم ما يلى:  
ذلك  ويوضح  اإلنجابية،  المعرفة  إلختبار  والبعدى  القبلى  التطبيق  فى  الطالب  درجات 

 الجدول اآلتى تفصيليًا:
 

 الفاعلية  الداللة ت    ف 2مج ح  م ف   2م    1م    ن  
دالة عند مستوى   51 ,8 451 ,1 31  ,52 43  ,03 51,11 35

05,0 
45,1 

يتضح من الجدول: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات التطبيق القبلى  
مستوى   عند  اإلنجابية  المعرفة  إلختبار  البعدى  التطبيق  لصالح  ,    0.05ودرجات  وذلك 

( البعدى  التطبيق  فى  للدرجات  الحسابى  المتوسط  بلغ  حيث  البعدى،  ( 43.03التطبيق 
( ، ومن حساب الداللة اإلحصائية لهذا الفرق وجد أن قيمة  50درجة عند الدرجة الكلية )

وهى أكبر من القيمة الحرجة   0.05( وهى داللة إحصائيًا عند مستوى  51  ,81"ت" = )
يؤ  وهذا  اإلحصائية,  الجداول  مما  فى  الصفري,  الفرض  صحة  عدم  فاعلية  كد  على  يدل 

الشامل بالمدخل  التعلم  برنامج  مراكز  على  ل   القائم  اإلنجابية  المعرفة  تنمية  طالب فى 
 المرحلة اإلعدادية )مجموعة البحث(.

كما نجد أن متوسط درجات الطالب فى التطبيق البعدي يزيد عن متوسط درجات الطالب 
 . (31.52ر )فى التطبيق القبلي بمقدا

  +   حساب الكسب المعدل لبالك بإستخدام المعادلة اآلتية:  -
)د( تمثل    ، )س( تمثل متوسط التطبيق القبلي،ث )ص( تمثل متوسط التطبيق البعديحي

 الدرجة النهائية , ويوضح الجدول اآلتى نسبة الكسب المعدل إلختبار المعرفة اإلنجابية. 
 داللة الكسب  نسبة الكسب  النهاية العظمى  المتوسط التطبيق 
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 )م(
 43  ,03 التطبيق البعدى )ص(

 ذات داللة  1, 45 50
 51,11 التطبيق القبلى )س( 

 
الكسب  نسبة  أن  الجدول  من  )   يتضح  تساوي  المدي  1.45المعدل  فى  تقع  القيمة  وهذه   )

المعرفة  تنمية  فى  البرنامج  فاعلية  على  تدل  النسبة  هذه  فإن  وبالتالي  بالك،  حدده  الذى 
 اإلنجابية لطالب الصف الثانى اإلعدادي.

تفسيرها   نتائجوبناء علي ما أسفرت عنه   يلي :  البحث، يمكن  وجود فروق    في ضوء ما 
إحصائي داللة  والبعدي ذات  القبلي  التطبيق  في  البحث  مجموعة  درجات  متوسطي  بين  ة 

تطبيق  ، وهنا الفرض لصالح درجات ال  0.05إلختبار المعرفة اإلنجابية عند مستوي داللة  
"أمنيه  البعدي كاًل من,  دراسة  النتائج مع  هذه  وتتفق  األول,  الفرض  يمكن رفض  وبذلك   ،

الجندى ا2003  0السيد  سعد  المعين  "عبد   ,  "  . هندى  عبد   2005لدين  بن  "أحمد   ,  "
" , "إحسان حميد عبد   2011" , "ربا السيد محمد .  2010المجيد بن على أبو الخمائل .  

 ", ويرجع ذلك إلى:2013.
منها  - الهدف  تحقيق  في  أسهم  ووضوح  بدقة  التعليمية  األهداف  ساعد ,  تحديد  فى    مما 
 .  المنطقي لموضوعات البرنامجتسلسل ال
الطالب   إختيار  - إتجاهات  في  أثر  البرنامج  لمحتوي  حيوية  إلي   ,موضوعات  أدي  مما 

وفعالية بنشاط  والمشاركة  التعلم  نحو  الدافعية  كل    زيادة  فى  المتنوعة  باألنشطة  القيام  فى 
التعلم ، ألن هذه الموضوعات تخص حياتهم الحالية والمستقبلية وهم في  مركز من مراكز 

 حاجة ماسة إليها. 
موض  - البنيبلورت  أثري  الشامل  المدخل  فلسفة  ضوء  في  البرنامج  المعرفية وعات  ة 

 , وأضاف للطالب ثروة معرفية متكاملة في جميع جوانب المعرفة.والمهارية والوجدانية
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أنشطة مراكز التعلم المتنوعة أدت إلي تفاعل الطالب مع بعضها البعض ومع المعلم   -
احت الفرصة للطالب للتعلم تعات، وكذلك إن خالل العمل في مجمو وخلق بيئة إيجابية م

وتنمية القدرة   ,مهارات التفكير العليا لديهم  القيام باألنشطة اإلثرائية أدى إلى تنمية و   الذاتي,
وإتخاذ القرارات السليمة    علي حل المشكالت التي يواجهونها في حياتهم الحالية والمستقبلية

من خالل التعامل    والتوصل إليها بأنفسهم  ، وكذلك إكتشاف المعلومات تجاه تلك المشكالت 
 أثر التعلم.  البيئة كان له أهمية كبيرة في بقاء مع
تضمن البرنامج لبعض التقنيات التكنولوجية الحديثة كأجهزة الكمبيوتر واإلنترنت وأجهزة   -

العرض وإستخدام المجسمات والصور والرسوم واللوحات وتصميم األنشطة من خالل بعض 
وا المتاحةالمواد  و   , لوسائل  تفاعلهم  وزيادة  الطالب  علي جذب  كبير  أثر  له  دافعيتهم  كان 

 حماسهم الشديد إلكتساب ومعرفة كل ما يتعلق بمجال المعرفة اإلنجابية.  و 
البحث  البحث :  توصيات  ونتائج  إجراءات  سياق  التوصيات    ,في  بعض  إستخالص  يمكن 

   -البحث والتي من أهمها اآلتي: المتعلقة بموضوع 
المدخل    - فلسفة  ضوء  في  العلوم  مقررات  تطوير  علي  والقائمين  المشرفين  نظر  توجيه 

المختلفة،  الش التعليمية  بالمراحل  المعرفة امل  جوانب  جميع  تنمية  في  فاعلية  من  له  لما 
 وإثراء بيئة التعلم من أجل تكوين شخصية متكاملة متوازنة.  ,العلمية والوجدانية والمهارية

ي متمركزة  ج الدراسية بحيث تشتمل علي مداخل إستراتيجيات تدريسية أخر تطوير المناه   -
للحصول علي المعلومات له ، فقيام الطالب باألنشطة بأنفسهم  حول المتعلم بشكل عملي

 بالغ األهمية في بقاء أثر التعلم.
التعلم    - ومصادر  تعليمية  وسائل  توفير  التقنالتى  ضرورة  على  التكنولوجية تعتمد  يات 

 .ية قصوي في خلق مناخ تعليمي فعالهم من أ  ديثة في عرض المعلومات لما لهالح
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عداد معلم قادر على إستخدام المدخل الشامل ات التربية المزيد من اإلهتمام بإ إعطاء كلي  -
في التدريس وتدريبه على اإلستراتيجيات التدريسية الفعالة في المراحل التعليمية المختلفة،  

 .  مة للتدريب على تدريس هذه المناهجتدريبية للمدرسين أثناء الخد كما يجب عمل دورات 
 البحوث المقترحة  

التعلم  - مراكز  علي  القائم  الشامل  بالمدخل  برنامج  اإلنجابية    فعالية  المعرفة  تنمية  في 
 طالب المرحلة الثانوية والفنية. ل

طالب ة التربية األسرية للم في تنمي فاعلية برنامج بالمدخل الشامل القائم علي مراكز التع   -
 المرحلة الثانوية الفنية.

في تنمية المعرفة اإلنجابية    لكترونيدخل الشامل القائم علي التعلم اإلفاعلية برنامج بالم  -
 طالب المرحلة اإلعدادية.ل
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اإلقلي )المكتب  العالمية  الصحة  لمنظمة  المجتمع2011مى  "طب   . أكاديميا  ,  "  (   : لبنان 
 . ال لشرق المتوسطأنترناشيون

( . فعالية برنامج مقترح قائم على التعلم الذاتى لتنمية الوعى 2003أمنيه السيد الجندى )
البنات بالصحة اإلنجابية وأبعادها ل الجمعية المصرية للتربية  " ,  دى الطالبة المعلمة بكلية 

 (.1) سماعلية, مج , اإلبية علمية أفضل, نحو تر لمؤتمر العلمى السابع, االعلمية
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 . لية التربية . الجامعة اإلسالمية". رسالة ماجيستير . ك العليا فى غزةاألساسية 
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pm 
وفرص النجاح ,   التحديات المعاصرة  ,  ( . المناهج الدراسية2013ات )  رفعت محمود بهج

 القاهرة : عالم الكتب . 
مدى تلبية مناهج العلوم لمتطلبات حاجات اإلناث بالمرحلة ( .  1999زبيدة محمد قرنى )  

العربية المتو  بالمملكة  الحاجات  بهذه  المرتبطة  الموضوعات  دراسة  نحو  وإتجاهاتهن  سطة 
الثالث   العلمى  المؤتمر   , الجمعي  -السعودية  )يوليو,  مج  العلمية,  للتربية  المصرية  (, 1ة 

 جامعة عين شمس. 
إ )  سعيد  القاضى  الجنسية 2006سماعيل  التربية   . دارالفكر   (   : القاهرة   . اإلسالم  فى 
 . العربى
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نجابية  (." دور التعليم فى تنمية الوعى بالصحة اإل200  5المعين سعد الدين هندى )  عبد 
 (, كلية التربية, جامعة سوهاج.21لدى المرأة بصعيد مصر", المجلة التربوية, ج ) 

http:// Search. Mandumah.com/ Record 11808.   10:19 pm         
22/3/2018 

جتماعية " . رة والقرابة , دراسات فى األنثروبولوجيا اإلاألس ( . 2006فاتن محمد شريف ) 
 اإلسكندرية : دار الوفاء . 

( ." فاعلية برنامج مقترح لتنمية الوعى 2010أحمد بن عبد المجيد بن على أبو الخمائل )
  , مج لدى طالب جامعة الملك عبد العزيز, مجلة مستقبل التربية العربيةبالصحة اإلنجابية  

 ( , أكتوبر. 67( , ع )  17)
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