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 الشكر والتقدير
 

أشرف إن خير ما أستيل بو حمد المولى _عز وجل_ فالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى  
لو وصحبو أجمعين، وانطالقا من آالخمق والمرسمين سيدنا محمد عميو أفصل الصالة والسالم وعمى 

 حديث المصطفى صل اهلل عميو وسمم : " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس".
في  الذا ال يسعني في ىذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أصحاب الفضل الذين أسيمو 

خراجو إلى حيز النور، وأخص بالذكر من سعدت بالتتممذ عمى يديو، انجا ز ىذا العمل المتواضع وا 
لمن منحني من فكره الرشيد ورأيو السديد ما أعانني عمى انجاز الدراسة، والذي عممني أيضا كيف 

ي طور يكون اإلنسان موضوعيًا متواضعًا حثيثًا في بحثو، منطمقًا في تفكيره، وصفات أخرى ال زلت ف
 تعمميا إلى مشرفي الرائع الدكتور الفاضل عفيف زيدان.

الممتحن الداخمي الدكتورة إيناس ناصر والممتحن و  كما أزجي شكري وتقديري العميق لمسادة المحكمين
لما أعطوني من فكرىم، وشاركوني برأييم ونصحيم، وال يفوتني الخارجي الدكتور عبد الغني الصيفي 

واالحترام لمدراء المدارس والمعممين والمعممات الذين تعاونوا معي وسيموا عمي  أن أتقدم بفائق الحب
 تطبيق أدوات الدراسة داخل المدارس.

 زوأخيرا، أتوجو بكل مشاعر الحب واالمتنان لكل من ساعدني وشجعني وشاركني ولو بالدعاء في انجا
 ىذا الجيد المتواضع.

 
  رب العالمينوالحمد هلل                            

 
 

 الباحثة                                                                              
 ىديل خضر عصافرة                                                                           
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 الممخص
 

 األساسي في محافظة الخميل اشرمدى اكتساب طمبة الصف الع ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة
في ضوء  ثلممفاىيم الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة وعالقتو باتجاىاتيم نحو المبح

عينة طبقية عنقودية من طمبة اختيار متغيرات الجنس، والتحصيل العام ولتحقيق ىذا الغرض تم 
( طالبة من 189( طالبا و)160( طالب وطالبة منيم )349الصف العاشر األساسي تكونت من )

 اختبار ىمالمدراسة  أداتينبناء  (، تم2016_2015الطمبة الممتحقين  في الفصل الثاني من العام )

، واستبانو ( فقرة30تكون من )حيث  اكتساب المفاىيم الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة
، وبعد التاكد من فقرة (26من) حيث تكونت اتجاىات طمبة الصف العاشر نحو مبحث الصحة والبيئة

 .صدق اداتي الدراسة وثباتيما تم تطبيق الدراسة
مدى اكتساب طمبة الصف العاشر لممفاىيم الصحية المتضمنة في أن  :األتيةبينت الدراسة النتائج 
اتجاىات طمبة مستوى  19.52) .جاء متوسط حيث بمغ المتوسط الحسابي ) كتب الصحة والبيئة

فروق ذات داللة  وجود (.3.22) متوسطة جاء بدرجة كمية حو مبحث الصحة والبيئةالصف العاشر ن
في متوسطات اكتساب طمبة الصف العاشر لممفاىيم  ≥ α) (0.05إحصائية عند مستوى الداللة 

بمغ  متوسط حسابيبولصالح اإلناث  .الجنس الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير
في متوسطات   ≥ α) (0.05 وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فر وجود . (20.59)

تعزى لمتغير  اكتساب طمبة الصف العاشر لممفاىيم الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 80لصالح التحصيل أكثر من و  التحصيل العام.

 مبحث الصحة والبيئة اتجاىات طمبة الصف العاشر نحو مستوى تمتوسطا في ≥ α) (0.05الداللة 
في  ≥ α) (0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود.  تعزى لمتغير الجنس

مستوى اتجاىات طمبة الصف العاشر نحو مبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيل  متوسطات
مدى اكتساب طمبة الصف العاشر بين ود عالقة وجعدم . و 70 أقل منلصالح التحصيل .العام

وأوصت الباحثة  ،اتجاىاتيم نحو المبحثو  لممفاىيم الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة
تقديم نشرات وعرض أفالم عممية تبين أىمية الصحة في حياتنا وبالتالي أىمية مقرر الصحة  بضرورة

 .والبيئة بين المقررات الدراسية
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The extent of 10
th

 grade students in Hebron acquisition  health 

concepts included in of health and the environment textbooks 

and its relationship to students attitudes toward topics   

 

Prepared by : Hadeel Asafrah 

 

Supervised by: Dr. Afif Zeidan 

 

Abstract: 

The aim of the study was to investigate the extent of  10
th

 grade students in hebron 

acquisition  health concepts included in of health and the environment textbooks and its 

relationship to students attitudes toward topics  . The researcher studied also the effect of 

gender, and achievement on the acquisition health concepts and on students attitudes 

toward topics, a sample of (349) male and female students was stratified chosen, including 

(160) males and (189) females . For achieving the purpose of the study two instruments 

have been used: a health concepts test which consists of (30) items and attitudes toward 

health and the environment textbooks questionnaire which consists of (26) items. Validity 

and reliability of both instruments were checked. 

The study revealed the following results:- 

The average of health concepts core of the 10
th

 grade was (19.52) which is moderate, and 

the average of attitudes toward health and the environment textbooks was (3.22) which is 

moderate. There were significant differences in the means of the acquisition health 

concepts among students due to gender  in favor females, and  due achievement  students 

due to achievement in science  in favor to (80-100%). The results also show that There 

were no significant differences in the means of  attitudes toward health and the 

environment textbooks among students due to gender. There were significant differences in 

the means of attitudes toward health and the environment textbooks among students due to 

achievement in favor to (less than 70 %). No  relationship exist between the acquisition 

health concepts and the attitudes toward topics. the researcher recommended the need for 

Presented by leaflets and display scientific films showing the importance of health in our 

lives and thus the importance of health and the environment Rapporteur between course. 
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 ألولالفصل ا

______________________________________________________ 
 خمفية الدراسة ومشكمتيا

 
 مقدمة1.1 

تكتسب الصحة أىمية بالغة في حياة األفراد والمجتمع، وتنبع أىمية الصحة مف ارتباطيػا الوثيػؽ 
فالصحة ترتبط بالحياة ارتباطػا جوىريػا وتتػداخؿ معيػا بصورة يصعب  ةمختمف بجوانب متعددة ومجاالت

فإف الصحة تمثؿ في نظر الكثيػريف الوجػو اآلخػر لمحياة، فالحياة تتجدد فييا الفصؿ فيما بينيا، ولذا 
وتنمو وتزدىر بالصحة، وفي غياب الصحة فإف الحياة تخبػو وتػضمحؿ وتتالشي، بؿ إف الحياة بدوف 

 (.1999صحة تفقد قيمتيا وتصبح غير ذات معنى )الرازحػي، 
احة لتعزيز الصحة، فقد اتضػح لمميتميف بالصحة مف أفضؿ القنوات المتنيا وينظر إلى المدرسة عمى أ

والتربية أف المدارس توفر توعية كبيرة لتعزيز الصحة لممجتمع، والوقايػة مف كثير مف المشكالت 
الصحية المتوقعة قبؿ حدوثيا، خصوصًا مع ارتفاع تكاليؼ العالج لألمراض المزمنة والمستعصية، 

 ف المشكالت الصػحية في وقت وسف مبكر ) األنصاري،مما أدى إلى االىتماـ الجاد لموقاية م
العالـ وبصورة عممية أف المدارس مؤسسات تمثؿ فرصًا عظيمة لتعزيز الصحة في  كدأ(. لذا 2002

 رالمجتمع، وأف التحدي الذي يواجيو العامموف في الصحة المدرسية كبير ويحتاج منيـ الستعداد وصب
 (.2006)األنصاري، 

يمكف أف يكوف لو أثر نافع أو ضار في حياة الناس، فيو سيؼ ذو حديف، لكف ذلؾ فالتعميـ الصحي 
قة بأنفسيـ يتوقؼ عمى كيفية ممارستو وعمى الذيف يمارسونو، فمف الممكف أف يزيد التعميـ الناس ث

  (.Bower& Werner، 1989) وقدرة عمى حؿ مشاكميـ
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مف خالؿ تزويد المتعمميف بالمعارؼ التربية الصحية تيدؼ إلى رفع الوعي الصحي لممجتمع، 
الصحية، وتنمية االتجاىات والعادات الصحية االيجابية والتي مف شأنيا أف تغير مف سموكياتيـ، فقد 
برزت الحاجة إلى أىمية تضميف المناىج والكتب المدرسية مفاىيـ صحية، يؤمؿ أف تسيـ في تعزيز 

بعد أف أظيرت الدراسات  . وقد برز ذلؾ بوضوح( 2010وتحقيؽ األىداؼ العامة لتربية )الشاويش،
ونتائج األبحاث الطبية والبيئية أف غالبية األمراض المنتشرة حاليا مرتبطة بسموؾ اإلنساف  اإلحصائية

وبرنامج  الصحي والبيئي، لذلؾ عمد المركز التربوي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيؼ واليونسكو
إلى وضع وف مع المديرية العامة لمتربية ووزارة الصحة والمنظمات الدولية األمـ المتحدة لمتنمية وبالتعا

مناىج لمتربية الصحية والبيئية مع مراعاة التداخؿ والتفاعؿ بينيما وبيف مختمؼ المواد األكاديمية بشكؿ 
فمسطيف قررت وزارة التربية والتعميـ العالي في دولة   .تكاممي عمى مستوى الحمقات والمراحؿ التعميمية

 .2010  /2011تدريس كتاب الصحة والبيئة في مدارسيا بدءا مف العاـ الدراسي 
ومف ىنا يأتي دور التربية الصحية كمجاؿ ميػـ وحيػوي، يسػاعد األجيػاؿ القادمػة فػي التػنعـ بالتقػدـ 

ػػادات األفػػراد الصػػحية، والرفاىيػة والحمايػة الصػػحية، مػػف خػػالؿ التػػأثير اإليجػػابي فػػي اتجاىػػات وع
 (. 1996فالتربيػػة الصػػحية مسؤولية مشتركة ومباشرة لكؿ مف المنزؿ والمدرسة )رشاد،

وتعد ىدفًا تربويًا  ،ا مف أجزاء المعرفة اإلنسانيةيجزءا أساس الصحية ( أف المفاىيـ2003ويرى الحيمو)
سانية بؿ إف بعض الباحثيف في ىذا المجاؿ ميمًا في كافة مراحؿ التعمـ والتعميـ في المجتمعات اإلن

يروف أف تعمـ المفاىيـ ىدؼ وغاية أساسية مف غايات التربية في كافة مستوياتيا. وبالتالي فاستخداـ 
مدخؿ المفاىيـ، يساعد اإلنساف عمى وضع نظاـ لكؿ الخبرات التي مر بيا، حيث تشكؿ المفاىيـ 

ػات فػي مكانيػا المعرفي المناسب حيث أف المفاىيـ في نظامًا محددا لحفظ المعاني ووضػع المعموم
 الخوالده والطيطي،مستوى أعمى مف الحقائؽ، والتعامؿ مع الحقائؽ يؤدي إلى تكويف المفاىيـ )

وعمى ذلؾ فاف تعمـ وتعميـ المفاىيـ عمى المستوى المدرسي يعتبر مف أىـ التحػديات التي  .1988)
يعني" تغيرًا في أىداؼ التربية مػف مجػرد االىتمػاـ بالحقائؽ  تواجو المجاؿ التربوي، الف ذلؾ

والمعمومات إلي مساعدة التالميذ عمى اكتساب العديد مف الميػارات العقميػة التػي تساعد عمى التكيؼ 
 (.1988مع أفراد المجتمع الذيف يعشوف فيو " )حميده، 

مفاىيـ الصحية ضرورية لذلؾ، ذلػؾ أف ولكي يكتسب المتعمـ المعارؼ والسموكيات الصحية، فإف ال
الصحة وبما يتعمؽ بيا مف معارؼ ىي ذات طابع عممي، أي أف ليا تطبيؽ سػموكي خػالؿ الممارسات 
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اليومية وال يقتصر األمر عمى مجموعة مف الحقائؽ والمعارؼ رغـ أىميتيا، وحتػى يصبح التعميـ 
ة ال بد منيا لتحقيؽ أىػداؼ التربيػة الصحية، واكتسابيا خطو  الصحية الصحي ذا معنى فإف المفاىيـ

(.  1989)جماؿ الديف، خاصة ونحف أماـ كـ ىائؿ مف المعارؼ والمعمومات يصعب التعامؿ معيا
فالتربية الصحية ىي وسائؿ تنمية المفاىيـ عف الصحة وكيفيػة المحافظػة عمييا وتنميتيا وىي تعد 

(. فمف بيف أشير 2000وؾ صػحي مرغوب فيو ) رشاد، بمثابة الترجمة لممعمومات الصحية إلى سػم
مفاىيـ الصحة العامة أنيا عمـ وفف، ليتمكف كؿ مواطف مف الحصوؿ عمى حقو المشروع في الصحة 

 (. 2001والحياة )سالمة،
ومنو فاف العالقة بيف الصحة والتعميـ عالقة وثيقة وتبادلية، فالصحة الجيدة لمطمبة ليا تأثير كبير 

ؿ الطمبة وقابميتيـ لمتعمـ وفي المقابؿ فاف الحضور المنتظـ لممدرسة يعزز صحة الطمبة، عمى تحصي
حيث اثبت األبحاث أف ضعؼ الوضع الصحي لمطمبة مف بيف األسباب المؤدية إلى ازدياد التغيب 
عف المدرسة والتسرب المبكر وضعؼ األداء في الصؼ، كما أف التعميـ الذي يكسب الطمبة الميارات 

 متعمقة بالصحة ضروري لسالمتيـ البدنية والنفسية واالجتماعية.ال
ونحف في الصحة المدرسية نؤمف بأف الطمبة ىـ محور العممية التعميمية التعميمة واستثمارنا فييـ ىو 
استثمار ناجح بحيث نأمؿ أف يكوف كؿ طالب أو طالبة مثقفا صحيا في أسرتو ومجتمعو، ومف ىنا 

المعمـ كحجر أساس في إيصاؿ المعارؼ والميارات مف خالؿ تطبيؽ منياج  فإننا  نركز عمى دور
يستند إلى الميارات الحياتية ويدمج القضايا الصحية في كافة المباحث بالتوازي مع األنشطة الالصفية 

 (. 2010 الداعمة )وزارة التربية والتعميـ،
صر رسالتيا عمى أف يعيش الفرد في بيئة وعميو، فالتربية الصحية جزء ىاـ مف التربية العامة وال تقت
تفيما  ثقافة صحية تعمؿ عمى تقدير الذات تالئـ الحياة الحديثة، بؿ تتعدى ذلؾ إلى إكساب األفراد

وتقديرا لمخدمات الصحية المتاحة في المجتمع، واالستفادة منيا عمى أكمؿ وجو، وكذلؾ تزويد أفراد 
المتعمقة بصحتيـ بغرض التأثير الفعاؿ عمى اتجاىاتيـ المجتمع بالمعمومات واإلرشادات الصحية 

والعمؿ عمى تعديؿ وتطوير سموكيـ الصحي لمساعدتيـ عمى تحقيؽ السالمة والكفاية البدنية والنفسية 
 (.2001واالجتماعية والعقمية )سالمة، 

تمبي تطمعاتو و مشاعره وأحاسيسو، تحاكي  ،نابعة مف فمسفة الطالب وتوجياتو شياءإف إثراء المنيج بأ
تطوير  إلى( أنو البد مف التوجو 1987جرداؽ )وطموحاتو أصبح مف الضرورات الممحة، حيث أكد 
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ثرائيا باستخداـ مواد تعميمية  قدراتّ ٔتًُٙ انتفكٛر عًهٛبث يًبرست عهٗ انًتعهى تسبعد المناىج وا 

 فٙ انُظر بئعبدة ٠٨٩١ بوع بٓبيبرج انَٕٛسكٕ يعٓد فٙ انعبنًٙ انًؤتًر طبنب بّ. وىذا ما انعقهٛت
 انتحد٘ ٔيٕاقف ٔانطرائف األنغبز يٍ يدًٕعت ٔغرس ، إثرائٓب عهٗ ٔانعًم ، اندراسٛت انًُبْح

 انطهبت َفٕس فٙ ٔانًتعت انبٓدت ٔإشبعت انًبدة تدرٚس صعٕبت نكسر ٔذنكفي ثنايا المناىج،  انفكر٘

 َبحٛت يٍ ندٚٓى اندراست َحٕ اإلٚدببٛت بثاالتدبْ ٔتًُٛت ، َبحٛت يٍ انٕاعٙ انتفكٛر إنٗ ٚدفعٓى يًب

 أخرٖ
ورغـ الجيد المبذوؿ مف قبؿ وزارتي التعميـ، والصحة في فمسطيف إال أف التربية الصحية لـ تأخذ 

المتضمنة  (، وبالرغـ مف إعداد المناىج لمتربية الصحية  2007دورىا المنشود في المدارس )قوش،
يا أف تزود الطمبة بالمفاىيـ الصحية بيدؼ التأثير عمى في كتب الصحة والبيئة، والتي مف شأن

اتجاىاتيـ وتعديؿ سموكيـ الصحي، كاف البد مف وجود دراسة تبيف مدى اكتساب الطمبة لتمؾ 
 المفاىيـ، وعالقة ذلؾ باتجاىاتيـ نحو مبحث الصحة والبيئة.

 
 مشكمة الدراسة 2.1 

ـ الدراسات ركزت عمى المفاىيـ العممية والمينية بالنظر إلى األدب التربوي، وجدت الباحثة أف معظ 
ومدى اكتساب الطالب ليا، وتجاىمت المفاىيـ الصحية عمى الرغـ مف أىميتيا وأىمية دورىا في رفع 
مستوى الوعي الصحي لطالب، وفي ظؿ االىتماـ الكبير الذي أبدتو وزارة التربية والتعميـ العالي 

الذي كاف مف أىـ خططو القيـ  1995الصحة المدرسية عاـ حيث أنشأت مركز  ،لممفاىيـ الصحية
كاف  ذلؾ، ومع /2001 2000والسموكيات الصحية وكيفية إكسابيا لمطالب حتى العاـ الدراسي 

حيث بمغت  ،التقمؿ ومشاكؿ اإلبصار ىما أكثر الحاالت المرضية انتشارًا بيف طمبة الصؼ األوؿ
% نسبة مف 7.8و ،ف تـ تشخيص مشاكؿ صحية ليـ% مف الطمبة الذي5.5نسبة حاالت التقمؿ 

وقد بمغ العدد اإلجمالي لمطمبة الذيف يعانوف مف أمراض العيوف خالؿ ، لدييـ اضطراب في اإلبصار
% 14.57% و12.58طالبًا، نسبتيـ  12.354في الضفة الغربية،  2013/2014العاـ الدراسي 

بمغت نسبة تسوس األسناف و  ،لضفة الغربيةعند طمبة الصفيف الخامس والثامف عمى التوالي في ا
حسب إحصائيات برنامج الصحة المدرسية  %51.3  2013/2014لمصؼ العاشر لمعاـ الدراسي 

مدى اكتساب طمبة الصف لذا كاف البد مف وجود دراسة تسعى تحديدًا لمتعرؼ إلى في الضفة الغربية، 
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متضمنة في كتب الصحة والبيئة وعالقتو لممفاىيم الصحية ال األساسي في محافظة الخميل العاشر
 باتجاىاتيم نحو المبحث. 

 
 أسئمة الدراسة 3.1

 سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية: 
لممفاىيـ الصحية  األساسي في محافظة الخميؿ ما مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر السؤال األول:

 المتضمنة في كتب الصحة والبيئة؟
نحو مبحث  األساسي في محافظة الخميؿ ؼ العاشرما مستوى اتجاىات طمبة الص  السؤال الثاني:
 ؟ الصحة والبيئة
لممفاىيـ  األساسي في محافظة الخميؿ ىؿ يختمؼ مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر السؤال الثالث:

 والبيئة باختالؼ )جنس الطمبة، التحصيؿ العاـ(؟     الصحية المتضمنة في كتب الصحة 
نحو  األساسي في محافظة الخميؿ ىؿ يختمؼ مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العاشر الرابع: السؤال

 مبحث الصحة والبيئة باختالؼ)جنس الطمبة، التحصيؿ العاـ (؟     
 األساسي في محافظة الخميؿ ما العالقة بيف مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر السؤال الخامس:

صحة والبيئة واتجاىاتيـ نحو مبحث الصحة لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب ال
 والبيئة ؟

 
 فرضيات الدراسة 4.1  

 استنادًا إلى أسئمة الدراسة الثالث والرابع والخامس صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية: 
في متوسطات  ≥ α) (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى: 

لممفاىيـ الصحية  األساسي في محافظة الخميؿ لعاشراكتساب طمبة الصؼ ا
 المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير الجنس. 

في متوسطات  ≥ α) (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثانية: 
لممفاىيـ الصحية  األساسي في محافظة الخميؿ اكتساب طمبة الصؼ العاشر

 نة في كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ العاـ.المتضم
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في متوسطات  ≥ α) (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثالثة: 
نحو مبحث  األساسي في محافظة الخميؿ مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العاشر

 الصحة والبيئة تعزى لمتغير الجنس.
في متوسطات  ≥ α) (0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال الفرضية الرابعة:

نحو مبحث  األساسي في محافظة الخميؿ مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العاشر
 الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ العاـ.

 
تساب طمبة بيف اك ≥ α) (0.05ال توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  الفرضية الخامسة:

لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب  األساسي في محافظة الخميؿ الصؼ العاشر
 الصحة والبيئة واتجاىاتيـ نحو مبحثيا. 

 
 أىمية الدراسة 5.1 

 تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ ما يأتي: 
التي تبحث في في فمسطيف،  القميمةتعتبر ىذه الدراسة في حدود عمـ الباحثة واطالعيا مف الدراسات 

لممفاىيـ الصحية المتضمنة في  األساسي في محافظة الخميؿ العالقة بيف اكتساب طمبة الصؼ العاشر
كتب الصحة والبيئة واتجاىاتيـ نحو مبحثيا. ومف المتوقع أف تغني األدب التربوي بأبحاث تسد الفجوة 

اىيـ الصحية المتضمنة في لممف األساسي في محافظة الخميؿ في جانب اكتساب طمبة الصؼ العاشر
كتب الصحة والبيئة. ومف المتوقع أف يستفيد منيا المعمموف في التركيز عمى بعض المفاىيـ 

لممفاىيـ  األساسي في محافظة الخميؿ والمصطمحات التي ليا عالقة في اكتساب طمبة الصؼ العاشر
الباحثوف مف أدوات الدراسة  . كما مف المتوقع أف يستفيدالمتضمنة في كتب الصحة والبيئة الصحية

التي تشمؿ اختبار الكتساب المفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة واستبانو لقياس 
كما ومف المتوقع أف تفيد الباحثيف في تحميؿ المحتوى حيث تقدـ  اتجاىات الطمبة نحو الصحة والبيئة

. لمصؼ السابع والثامف والتاسع األساسي  قائمة لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة
المناىج ومطوريو في االطالع عمى  التي أعدت لمدراسة كؿ مف مصميمي ومف المتوقع أف تفيد القائمة

 المفاىيـ المتضمنة في كتب الصحة والبيئة.  



8 

 

 أىداف الدراسة 6.1 
 تيدف ىذه الدراسة إلى:

 لممفاىيـ الصحية  اسي في محافظة الخميؿاألس التعرؼ إلى مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر
 المتضمنة في كتب الصحة والبيئة. 

 نحو مبحث  األساسي في محافظة الخميؿ التعرؼ إلى مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العاشر
 الصحة والبيئة.

 األساسي في  التعرؼ إلى دور بعض المتغيرات في مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر
 صحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة. لممفاىيـ ال محافظة الخميؿ

 األساسي في  التعرؼ إلى دور بعض المتغيرات في مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العاشر
 نحو مبحث الصحة والبيئة. محافظة الخميؿ

 األساسي في محافظة الخميؿ التعرؼ إلى العالقة االرتباطية بيف اكتساب طمبة الصؼ العاشر 
 في كتب الصحة والبيئة واتجاىاتيـ نحو مبحثيا. لممفاىيـ الصحية المتضمنة

 
 حدود الدراسة7.1 
  : طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية الخميؿ.الحدود البشرية 
 : (.2016- 2015طبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ ) الحدود الزمانية 
 : مجتمع الدراسة وعينتيا واألدوات تحددت إجراءات الدراسة بطريقة اختيار  الحدود اإلجرائية

 المستخدمة.
 : تحددت مفاىيـ ىذه الدراسة بالتعريفات والمصطمحات الواردة فييا. الحدود المفاىيمية 
 : محافظة الخميؿ. الحدود المكانية 

 

 مصطمحات الدراسة 8.1 
أو رمػز المفيوـ الصحي:  تصور عقمي لظاىرة صحية يعبر عنيا مف خالؿ لفػظ  المفاىيم الصحية:

أو اسػـ لمجموعة مف األشياء أو الظواىر تشترؾ في صفة مشتركة أو أكثر مػع تجاىػؿ 
وبناء عمية تعرؼ الباحثة المفيوـ الصحي بأنو : (.  2006الػصفات األخرى )أبو زايدة،
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المتعمقة بالصحة والتي سوؼ تتضمنيا قائمة المفاىيـ الصحية التي جميع أشكاؿ المعرفة 
دراسة، ويقاس مدى اكتسابيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار أعدت ليذه ال

 الذي أعدتو الباحثة مف أجؿ الدراسة.
 

ويقصد بيا في ىذه الدراسة كتاب الصحة والبيئة لمصؼ السابع األساسي)الطبعة  كتب الصحة والبيئة:
التربية والتعميـ العالي في التجريبة الثانية(  الجزء األوؿ والجزء الثاني الذي قررت وزارة 

(. وكتاب الصحة  2011-2010فمسطيف تدريسو في مدارسيا بدءا مف العاـ الدراسي )
والبيئة لمصؼ الثامف األساسي)الطبعة التجريبة الثانية(  الجزء األوؿ والجزء الثاني الذي 

العاـ الدراسي قررت وزارة التربية والتعميـ العالي في فمسطيف تدريسو في مدارسيا بدءا مف 
(. وكتاب الصحة والبيئة لمصؼ التاسع األساسي)الطبعة التجريبة  2010-2011)

األولى(  الجزء األوؿ والجزء الثاني الذي قررت وزارة التربية والتعميـ العالي في فمسطيف 
 (.2011-2010تدريسو في مدارسيا بدءا مف العاـ الدراسي )

ياية المرحمة األساسية العميا، والذيف أنيوا تسع سنوات دراسية ىـ الطمبة في ن طمبة الصف العاشر:  
 سنة.  16إلى  15حيث تتراوح أعمارىـ مف 

ىي إحدى مديريات التربية والتعميـ التابعة لمحافظة الخميؿ في الضفة الغربية، والتي   مديرية الخميل :
 خميؿ.ومدينة ال تفوح، تضـ المدارس في كؿ مف منطقة ترقوميا، بيت كاحؿ،

 (1989)زيداف،  انرفض أٔ انقبٕل حٛث يٍ انطبنب استدبببث يحصهت عٍ ٚعبر يفٕٓو ْٕ االتجاه :
وتعرفو الباحثة بأنو استجابات األفراد سواء بالقبوؿ أو الرفض نحو موضوع ما ويحدد في 
ىذه الدراسة باستجابات طمبة الصؼ العاشر األساسي نحو مادة الصحة والبيئة ويقاس 

 التي يحصموف عمييا في مقياس االتجاه الذي أعدتو الباحثة. بالدرجة
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 الفصل الثاني
  ___________________________________________________

 دراسات السابقةاألدب النظري وال
 مقدمة

عرضا لألدب النظري الخاص بموضوع الدراسة، كما يتضمف الدراسات السابقة  يتضمف ىذا الفصؿ
المشابية لموضوع الدراسة، وتعقيبا عمى الدراسات السابقة يظير فيو أوجو الشبو واالختالؼ بيف 

 الدراسات السابقة والدراسة الحالية.
 :التربية الصحية1.1.2 
ألىداؼ الصحة العامة أف تتحقؽ في أي مجتمع دوف المشاركة االيجابية مف األفراد، ولكي  ال يمكف

تتحقؽ تمؾ المشاركة مف جانب األفراد ىناؾ مسئوليات ومياـ تقع عمى عاتؽ العامميف في مجاؿ 
الصحة العامة لكي تدفع األفراد وتحثيـ عمى القياـ بمسئولياتيـ تجاه صحتيـ، ويتـ ذلؾ عف طريؽ 

 التربية الصحية.
وعمى ذلؾ تعد التربية الصحية مف أىـ مجاالت الصحة العامة الحديثة وتعتبرا جزءا أساسيا ألي 
برنامج لمصحة العامة، ولـ تعد التربية الصحية عممية ارتجالية، بؿ أصبحت عممية فنية ليا أسسيا 

 .( 2001ومبادئيا التربوية )سالمة،
 

 مفيوم التربية الصحية:1.1.1.2 
لقد اختمؼ التربويوف في تفسيرىـ لمتربية الصحية، فقد عرفيا إبراىيـ قنديؿ " بأنيا عممية تزويد الفرد 
تباع  بالمعمومات والخبرات، بالطرؽ اإليجابية المناسبة، التي تساعده عمى إدراؾ مشاكمو الصحية، وا 

 (. 1997السموؾ الصحي، لممحافظة عمى صحتو وصحة أسرتو وصحة المجتمع )قنديؿ،
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وعرفتيا وزارة التعميـ السورية "نيج تربوي لتكويف الوعي الصحي واإلدراؾ بالمسائؿ الصحية بغية 
في حياة الفرد بما يحقؽ التوازف الصحي وتكييؼ نمط الحيػاة مػع الممارسة إحداث تأثير إيجابي 

  2006) .،ميـ السوريةالصحية تكييفًا طوعيًا " )وزارة التع
عف جميع الخبػرات التػي تستطيع المدرسة أف توفرىا لتالميذىا  ( " عبارة 1995ي،وتعرفيا ) األمعر  

كػسابيـ األنماط السموكية الصحية التي تساعدىـ عمى المحافظة  بقصد تحقيؽ النمو الشامؿ ليػـ وا 
 . " عمػى صػحتيـ وصػحة المجتمع الذي يعيشوف فيو
العامة، تسعى إلى تحقيؽ السالمة والكفاية البدنية  كما وتعرفيا الباحثة عمى أنيا أحد أنواع التربية

والنفسية واالجتماعية والعقمية لألفراد، مف خالؿ التأثير االيجابي عمى اتجاىاتيـ لتعديؿ سموكيـ 
 الصحي.

( انو مما ال شؾ فيو أف مفيوـ التربية الصحية قد تطور تطورا كبيرا خالؿ  (2001كما يرى سالمة
 سباب عديدة نذكر منيا:القرف الحالي، وذلؾ أل

حدث تطور في فمسفة المجتمعات، فبعد أف كانت التربية الصحية تقـو عمى أساس تزويد األفراد  -1
بالمعمومات والحقائؽ الصحية، أصبحت اآلف تعتمد عمى إتباع أساليب حديثة في تعديؿ وتغيير 

 اتجاىات وسموؾ األفراد نحو الصحة.
العموـ اإلنسانية التي تعتني بدراسة السموؾ اإلنساني مف حيث استفادت التربية الصحية مف جميع  -2

 طبيعة وطرؽ وأساليب تعديمو أو تغييره، وذلؾ لصالح التربية الصحية.
التطور المستمر في طرؽ وأساليب التربية الصحية التي تسعى إلى مخاطبة كؿ فئات الشعب،  -3

المسموعة والمقروءة اتجيت التربية باإلضافة إلي استخداـ وسائؿ اإلعالـ المختمفة المرئية و 
 الصحية إلى وسائؿ جديدة مثؿ طرؽ تنظيـ المجتمع .

 
 أىداف التربية الصحية: 2.1.1.2

( مجموعة مف أىداؼ لبرنامج تربية صحية قاـ بإعػداده لتالميػذ المرحمة  (2002وضع صالح
 :اإلعدادية

شخصية والمجتمعيػة والبيئيػة، والوقاية مف إكساب التالميذ المعمومات والمفاىيـ المرتبطة بالصحة ال
كساب التالميذ المعمومات الخاصة بخدمات ومنتجات تحسيف الػصحة عمػى و  األمراض الشائعة بينيـ. ا 
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ممارسة التالميذ لمسموكيات الصحية السميمة بما يؤدي إلى تقميؿ و  .المػستوى المحمي بطريقة وظيفية
تحميؿ التالميذ لتأثيرات الثقافة ووسائؿ التكنولوجيا و  المحيطة.المخاطر الصحية المختمفة في بيئتيـ 

كساب التالميذ ميارة االتصاؿ الشخصي، لتحسيف و  واإلعالـ عمى الػصحة فػي المجتمػع المحمي. ا 
تنمية ميارة اتخاذ القرارات لتحسيف الصحة الشخصية عمى المستوى و  .الصحة عمى المستوى المحمي

 . التالميذ وميوليـ وأوجو التقدير نحو مجاؿ الصحة تنمية اتجاىات .والمحمي
 :أف أىداؼ التربية الصحية تتمثؿ في 1981)ويرى بستاف )

تنشئة الفرد تنشئة صحية، بكؿ ما يشممو المفيـو الحديث لمصحة، بيدؼ جعؿ الفرد قويا في  -١  
 جسمو، وبنيتو، صاحبا في ذىنو، وتفكيره.

 .مواطنيف القادريف عمى العمؿ، واإلنتاج ومواجية الحياةالمساىمة في إنتاج جيؿ مف ال -٢
تغيير معارؼ األفراد، عاداتيـ وسموكيـ الصحي إلى أنواع مف السموؾ والعادات واالتجاىات التي  -٣

 تؤدي إلى الوقاية مف األمراض.
 ( أف لمتربية الصحية أىداؼ يمخصيا في:2001ويرى سالمة )

فيما يتعمؽ بالصحة والمرض ومحاولة أف تكوف الصحة ىدفا لكؿ  العمؿ عمى تغيير مفاىيـ األفراد
منيـ، ويتوقؼ تحقيؽ ذلؾ عمى عدة عوامؿ مف بينيا النظـ االجتماعية القائمة، وكذلؾ عمى مستوى 
التعميـ في ىذا المجتمع، كما تتوقؼ عمى الحالة االقتصادية وعمى مدى ارتباط األفراد بوطنيـ وحبيـ 

الؿ مساعدتيـ لمقائميف عمى برامج الصحة العامة في المجتمع ومحاولة التعاوف لو، ويتضح ذلؾ مف خ
العمؿ عمى تغيير اتجاىات وسموؾ و  معيـ فيما يخططوف لو مف برامج لصالح خدمة صحة المجتمع.

وعادات األفراد لتحسيف مستوى صحة الفرد واألسرة والمجتمع بشكؿ عاـ، وخاصة فيما يتعمؽ بصحة 
السميمة، وطرؽ التصرؼ في  وصحة المنزؿ والعناية بالتغذية، المرضع وصحة الطفؿاألـ الحامؿ و 

حاالت اإلصابة البسيطة، وفي حالة المرض وجميع األعماؿ التي يشارؾ فييا كؿ أب أـ بطريقة 
نجاح المشروعات الصحيةو  ايجابية مف أجؿ رفع المستوى الصحي في المجتمع.  العمؿ عمى تنمية وا 

ذلؾ عف طريؽ تعاوف األفراد مع المسئوليف وتفيميـ لألىداؼ التي مف أجميا تـ إنشاء في المجتمع، و 
وتجييز تمؾ المشروعات ويتضح ذلؾ مف خالؿ محافظتيـ عمييا واالستفادة منيا في العالج، واقتراح 

العمؿ عمى نشر الوعي الصحي بيف أفراد المجتمع و  ما يجدونو مناسبا لتحسيف أداء تمؾ المشروعات.
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والذي بدوره سوؼ يساعد عمى تفيميـ لممسئوليات الممقاة عمييـ نحو االىتماـ بصحتيـ وصحة غيرىـ 
 مف المواطنيف.

 
 مجاالت التربية الصحية: 3.1.1.2

 تنقسـ مجاالت التربية الصحية وميادينيا إلى األقساـ التالية:
 الصحة الشخصية: -1

، العمػؿ، الراحػة، ومزاولػة النشػاط  تتعمػؽ بتوعيػة الفػرد بأىميػة الصػحة، النظافػة، التغذيػة، النػـو
الرياضػػي إذ يجػػب عمػػى الفػػرد أف يحػػرص عمػػى نظافػػة جسػػمو باسػػتمرار، وتنػػاوؿ األغذيػػة 
المفيػػدة  واالبتعاد عػف التػدخيف، وأخػذ الوقػت الػالـز لمراحػة خاصػة سػاعات النػوـ الضػرورية، 

 :الفػرد عمى صحتو عميو أفولكػي يحػافظ 
 يحرص عمى سالمة بدنو وبيئتو مف خالؿ السموؾ اإليجابي- 

 يتجنب كؿ ما يعرضو لممرض. -  
 .2003)يبادر في اكتشاؼ ما يصيبو مف عوارض وأمراض ويسرع بعالجيا )المتوكؿ، - 

 التربية الصحية في محيط األسرة: -2
حو أبنائيا، حيث توصؿ لدييـ عادات صحية األسرة تؤدي دورا ميمُا حيف تقـو بمسئوليتيا ن

سػميمة مثػػؿ أف يكتسػػب ىػػؤالء الػػوعي بمػػا يسػػند إلػػييـ ىػػذه العػػادات مػػف حقػػائؽ ومعمومػػات 
 .( 1994طبيػػة )األتربػػي،

وفي المنزؿ تتييأ الفرص التي عف طريقيا يتعود الطفؿ عمى ممارسة ومزاولة العادات الصحية 
ة نتيجة لما يراه مف الوالديف أو إخوتو الكبار، فاألسرة تغرس عاداتيا وقيميا في الطفؿ المختمف

وتكسبو ذوقو في المأكؿ والمشرب، والعادات الصحية التي يمارسونيا في المنزؿ ذات أثر 
كبير في تربية الطفؿ، ويمكف لموالديف غرس العادات الصحية في الطفؿ منذ نعومة أظافره 

 . (2001)سالمة،
 التربية الصحية في محيط المدرسة: -3

تعػػد المدرسػػة مؤسسػػة اجتماعيػػة أنشػػأىا المجتمػػع بقصػػد تحقيػػؽ أىدافػػو، وىػػي إحػػدى 
المؤسسػػات المسػئولة عػف التوجيػو الصػحي، فيػي تكمػؿ عمػؿ األسػرة وتؤكػد العػادات الصػحية 
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قيؽ التربية الصحة السميمة لمتالميذ لوجود بعض المكتسػبة فالمدرسػة يمكنيا العمؿ عمى تح
  :العوامؿ مثؿ

تستقبؿ المدرسة تالميذىا في سف التنشئة مما يمكنيا مف غرس العادات الصحية  -
 . لدييـ

يقضػػي التالميػػذ معظػػـ وقػػتيـ فػػي المدرسػػة لػػذا تعػػد عػػامال مػػؤثرا فػػي اتجاىػػاتيـ  -
 (. 1999)األحمدي، وسػػموكياتيـ

وقد اتفقت ىيئة الصحة العالمية ومنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة باعتبار 
األولى المنظمة الميتمة بالشؤوف الصحية، والثانية المنظمة المختصة بشؤوف التربيػة 

تعتبػػر عمػى أف التربيػة الصػحية فػػي المػػدارس تعتبػػر جػػزء ىامػػُا مػػف التربيػػة العامػػة، و 
وسػػيمة حيويػػة تقػػدميا المدرسػػة لمعديػػد مػػف المشػػكالت الصػػحية، كاإلصػػابة 
بػػاألمراض المعديػػة والمزمنػػة، وسػػوء التغذيػػة ،وأمػػراض الفػػـ واألسػػناف )حجر 

 ).   1998واألميف،
 التربية الصحية في محيط المجتمع: -4

وحمايػػة الصػػحة، إذ عميػػو أف يعمػػؿ عمػػى حمايػػة البيئػػة ونشػػرُ   لممجتمع دورا ىامػػًا فػػي تعزيػػز 
مفػاىيـ السػموؾ اإليجػابي ومحاربػة العػػادات السػمبية الضػارة بالصػحة فػػي المجتمػع، و يتػيح 
العديػد مػػف الفرص لمتربية الصحية لألفراد مثؿ النصائح واإلرشادات التػي يقػدميا القػائموف 

ى الخػدمات الصػحية والبػرامج التػي تنظميػا الييئػات المسػئولة عػف توجيػو األفػراد مثػؿ عمػ
وسػائؿ اإلعػالـ ومكاتػب الصػحة ودور رعاية األمومة والطفولة )منظمة الصحة 

 (. 1988العالمية،
البنود الفرعية  كما وتتداخؿ مجاالت التربية الصحية فيما بينيا لتكمؿ كال منيا األخر وتتداخؿ معو في

 ( :2002ليا وىي كما حددىا صالح )
  تشمؿ البيئة المنزلية الصحية، النظافة الشخػصية، التغذية الصحية الصحة الشخصية : -1
ييدؼ إلى الوعي الغػذائي لألفػراد عمػى جميػع المػستويات االجتماعية واالقتصادية  التغذية : -2

  .بما يحقؽ عادات غذائية صحية سميمة
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تيدؼ إلى توجيو األفػراد لموقايػة والعناية بأمانيـ ة األمانية واإلسعافات األولية : التربي -3
  وسالمتيـ واتخاذ القرارات التي قد تقمؿ نسبة اإلصابات في حالة وقوع الحوادث.

تيدؼ إلى توعية األفراد وتنويرىـ بالتكويف التػشريحي والوظيفي لمجياز  التربية الجنسية : -4
  . نساف والمشكالت الجنسية الصحيةالتناسمي في اإل

  . ييتـ بغرس المفاىيـ الصحية بشأف المحافظة عمى صػالحية البيئة صحة البيئة : -5
تيدؼ إلى تحقيؽ الكفاءة النفسية والعقمية لػدى األفراد بيدؼ  الصحة العقمية والنفسية : -6

 . النفسية والعقمية السيطرة عمى انفعاالتيـ الداخميػة وحمايتػيـ مػف اإلصػابة باألمراض
تيدؼ إلى توضيح األضرار لجػؿ منػاحي حياة اإلنساف الناجمة  العقاقير والكحوليات والتبغ : -7

  .عف سوء اسػتخداـ العقػاقير وتعػاطي الكحوليػات والمخدرات
تيدؼ لتوضيح األمراض المعدية وغير المعدية أسباب وطرؽ  األمراض والوقاية منيا : -8

 . الوقاية منيا
: ييدؼ إلى المحافظة عمى صحة المستيمؾ وحمايتو سواء أكاف عف طريؽ  المستيمك صحة -9

االلتزاـ بالحقائؽ مف اإلعالف عػف األطعمػة وتػصويب المعتقدات الغير صحية وكذلؾ 
 الخرافات البدع.

 
 الصحة المدرسية : 2.1.2

فتح يتقبؿ النصح واإلرشاد، وينقميا تعتبر المدرسة ميدانا صالحا لمتثقيؼ الصحي، فالتمميذ بعقمو المت
إلى مف سواه في بيئتو، وينشرىا في بيئتو وينشا العادات الصحية الحميدة، وتكوف المعمومات الصحية 

 (.2002التي ينقميا في صغره خير أساس صحي سميـ في مراحؿ حياتو المقبمة )قطيشات، وآخروف، 
 مفيوم الصحة المدرسية: 2.1.2.1

ىي مجموعة المفاىيـ والمبادئ  : الػصحة المدرسػية (2006بية والتعميـ السورية )عرفت وزارة التر 
واألنظمة والخدمات التي تقػدـ لتعزيػز صػحة الطالب في السف المدرسية وتعزيز صحة المجتمع مف 

 .خالؿ المدارس
 أىداف الصحة المدرسية: 2.2.1.2

 تيدؼ أنشطة وبرامج الصحة المدرسية الى :
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طالب والمؤشرات الصحية ضمف المستوى المطموب، وتعزيز صحة حفظ صحة ال -
 الطالب.

تقويـ صحة الطالب بالتعرؼ عمى المؤثرات الصحية عمى صحة الطالب في كافة  -
 (2006المجاالت)وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطيني، 

عدادصحة الطالب االرتقاء بتشمؿ فألي منظومة تعني بالصحة المدرسية  األىداف التفصيميةأما   وا 
إكساب التالميذ السموؾ السميـ إلتباع أسموب ، جيؿ سميـ بدنيا ونفسيا وعقميا ومتوازف اجتماعيا وروحيا

إكسػاب التالميػذ الميػارات الحياتيػة مثػؿ: حػؿ المشػكالت، اتخػاذ القػرار،  ،حياة صحي طواؿ العمر
إلبػػداعي، معرفػػة الػػذات، الػػتحكـ فػػي االنفعػػاالت، التكيػػؼ االتصػاؿ الفعػاؿ، التفكيػر الحػػرج، التفكيػػر ا

توفير  ،الحفاظ عمى صحة التالميذ واالكتشاؼ المبكر لألمراض، التشاعر / مػػع الضػػغوط، التعػػاطؼ
رعاية األطفاؿ ذوي األمراض المزمنة مثؿ روماتـز ، اإلعاقةالوقاية مف المضاعفات و العالج الشافي و 

التدخيف و  مكافحة السموؾ الغير صحي مثؿالوقاية مف و ، غيرىاالربو ، مرضى السكري و القمب
تػػوفير المنػػاخ الصػػحي والنفسػػي واالجتمػػاعي والترفييػػي و  ث،الوقاية مف الحواد، اإلدماف والعنؼ ..إلخ

)منظمة . العممية التعميمية المدرسي واالستفادة القصوى مفالسػػتمتاع التالميػػذ والعػػامميف بػػاليوـ 
 ( 2008الصحة العالمية،

 
 :المفاىيم 3.1.2

 المفاىيم: تعريف1.3.1.2 
، فمنيـ مف يرى أف المفيوـ فكرة أو تمثيؿ لمعنصر المشترؾ  يختمؼ العمماء عادة في تعريؼ المفيـو

مطمبة مف التعمـ الذي يمكف مف خاللو التمييز بيف المجموعات أو التصنيفات المختمفة، وىو انتقاؿ ل
البسيط إلى أشكاؿ أكثر تعقيدا كاالستدالؿ وحؿ المشكالت وغيرىا، فمو أخذنا مثال مفيوـ "فيمسوؼ" 
فانو ال ينطبؽ عمى "سقراط" مثال أو "أفالطوف" وحده دوف غيره، بؿ ينطبؽ ىذا المفيوـ عمى عدد 

وبيذا المعنى فاف المفيوـ يشير إلى كبير أخر مف الفالسفة مثؿ "ابف رشد" و"الفارابي" وغيرىما كثير، 
مجموعة مف المظاىر والصفات التي تشترؾ فيما بينيا بخاصية معينة عامة أو أكثر، وترتبط بقاعدة 

 (. 2003معينة )الحيمة،
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( أنو ما يتكوف لدى الفرد مف معنى وفيـ يرتبط بكممة )مصطمح( أو عبارة أو 2005ويعرفو زيتوف )
بارة عف صورة ذىنية عقمية أو منطقية حوؿ موضوع أو موقؼ أو حدث والمفيوـ ع عممية معينة.

 (.1990 ،المقاني) معيف
وتعرفو الباحثة عمى أنة مجموعة مف األشياء، التي يمكف تصنيفيا مع بعضيا البعض وفؽ اشتراكيا 

 في صفاتيا وخصائصيا العامة.
 خصائص المفاىيم:2.3.1.2 

 ( في ما يمي:2005يمخصيا زيتوف )
 ف المفيـو العممي مف جزأيف: االسـ، والداللة المفظية لممفيوـ.يتكو  -
 يتضمف المفيـو العممي التضميف. -
لكؿ مفيوـ عممي مجموعة مف الخصائص المميزة التي يشترؾ فييا عف جميع أفراد فئة المفيـو  -

ات وتميزه عف غيره مف المفاىيـ العممية األخرى، بحيث تتكوف المفاىيـ العممية مف خالؿ عممي
 ثالث ىي : التمييز، والتنظيـ)التصنيؼ(، والتعميـ.

تكويف المفاىيـ العممية ونموىا عممية مستمرة تتدرج في الصعوبة مف صؼ إلى صؼ ومف مرحمة  -
تعميمية إلى أخرى، وذلؾ نتيجة نمو المعرفة العممية نفسيا، ولنضج الفرد )الطالب( بيولوجيا 

ختصار، تنمو المفاىيـ العممية وتتطور حسب التسمسؿ التالي: وعقميا وازدياد خبراتو التعميمية. وبا
)أ( مف الغموض إلى الوضوح، )ب( مف مفيـو غير دقيؽ )عمميا( الى مفيـو دقيؽ )عمميا(، )ج( 

 مف المفيـو المحسوس إلى المفيـو المجرد.
 :ثمانية خصائص لممفاىيـ (1981وقد وضع عبد الحميد واسكاروس )

معنى ذلؾ أف المفاىيـ تختمؼ فيما بينيا في درجة تعمميا، أي أف  :Learning Ability قابمية التعميـ 
لمفاىيـ تبعا ىناؾ مفاىيـ يمكف تعمميا أسرع مف غيرىا، كما أف الطمبة يختمفوف في قدرتيـ عمى تعمـ ا

تختمؼ المفاىيـ فيما بينيا في درجة  :Use ability قابمية االستخداـ ـ.لدرجة نضجيـ وتعممي
تخداميا، بمعنى أف ىناؾ مفاىيـ تستخدـ أكثر مف غيرىا، في فيـ وتكويف القوانيف، وحؿ اس

 المشكالت، ويختمؼ الطمبة في إمكانية استخداميـ لممفاىيـ المختمفة، تبعا لدرجة نضجيـ وتعمميـ.
يفسر صدؽ المفيوـ بدرجة اتفاؽ المتخصصيف عمى مدلولو أو تعريفو، ويزداد  Validity الصدؽ
 العمومية .المفيوـ لدى الطالب الواحد بزيادة درجة تعممو واقترابو مف مفيوـ المتخصصيف صدؽ
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Generality   تختمؼ المفاىيـ في درجة عموميتيا، وذلؾ طبقا لعدد المفاىيـ المتضمنة فييا، ويزداد
، كمما أصبح المفيوـ اقؿ عمومية.  :Ability القدرة عدد الصفات المميزة والضرورية لتعريؼ المفيـو

بضرورة تدريس  Bruner   تتحدد قدرة المفيوـ بمدى تفسيره الكتساب مفاىيـ أخرى، وقد نادى برونر
      البنية .المفاىيـ الكبرى، حيث أف ليا قدرة تفسيرية أكبر مف غيرىا، وتيسر تعمـ المفاىيـ األخرى

Structure  وتزداد بنية المفيـو تعقيدا تتحدد بنية المفيوـ بالعالقة الموجودة بيف مكونات الم ، فيـو
 القابمية إلدراؾ األمثمة الدالة عمى المفيوـ حسيا أو عقميا .بنقصاف درجة عمومية المفيـو

Perceptibility   المفاىيـ تختمؼ فيما بينيا في نوعية األمثمة التي تمكف الفرد مف إدراؾ المفاىيـ
جة تعممو زادت درجة إدراكو لممفيوـ األقؿ وضوحا، حسيا وعقميا، وكمما ازدادت درجة نمو الطالب ودر 

فالطالب يتعمـ المفاىيـ مف خالؿ رؤية األشياء وتداوليا، ولكف كمما زاد نضجو زادت قدرتو عمى تعمـ 
معظـ المفاىيـ ليا أمثمة تدؿ  :Variety تعدد األمثمة الدالة عمى المفيـو. المفاىيـ مف خالؿ الرموز
نيا في عدد األمثمة الدالة عمييا، وىذا العدد يتراوح بيف مثاؿ واحد إلى عدد عمييا، ولكنيا تختمؼ بي

 النيائي منيا، كما أف األمثمة تختمؼ في النوعية، فبعض األمثمة تصوري وبعضيا رمزي تخيمي.
 

 خطوات تدريس المفاىيم:3.3.1.2 
مف مستويات مختمفة، وتسير ىذه ىناؾ مف يقترح طريقة عممية مناسبة لتعميـ المفاىيـ أيا كانت لمطمبة 

 الطريقة المقترحة في مجموعة مف الخطوات المتتابعة يمكف تمخيصيا في األتي:
 تحديد المفيـو الذي يريد المعمـ تدريسو لطمبتو، ولنفترض أف ىذا المفيـو ىو مفيـو المربع. – 1
، وليكف  – 2 مثال أف يميز الطالب المربع تحديد اليدؼ الذي يريده المعمـ جراء تدريسو ليذا المفيـو

 عف غيره مف األشكاؿ الرباعية األخرى التي تعطى لو مثؿ المستطيؿ، والمعيف، ومتوازي األضالع.
تحميؿ الميمة المنوطة بالمعمـ وطمبتو التي يمكف تمخيصيا في ىذه الحالة بالخطوات الفرعية  – 3

 التالية:
يف والحرجة، مثال المربع ىو شكؿ مغمؽ لو تعريؼ المربع تعريفا يحدد صفاتو وسماتو اآلخر  - أ

 أربع أضالع متساوية، وأربع زوايا متساوية.
تحديد وتوضيح المتطمبات الالزمة حتى يفيـ الطمبة ىذا المفيوـ بشكؿ سيؿ وميسر : مثال   - ب

 تعريؼ الطمبة بمفيـو الزاوية ميـ جدا ومتطمب سابؽ لمفيـو المربع.
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: وىي في حالة المربع: شكؿ مغمؽ ذو أربعة أضالع تحديد الصفات الحرجة أو العالقية - ت
متساوية، وأربع زوايا متساوية. فكما قمنا سابقا فاف تحديد الصفات العالقية )أو الحرجة( يسيـ 

 بدور كبير في تسييؿ تعمـ الطمبة لممفاىيـ وتمييز بعضيا عف بعض.
داؼ التي وضعيا "بموـ"، تحديد المستوى المعرفي لمتعمـ المطموب في ضوء مستويات األى – 4

فيؿ يريد المعمـ أف يساعد طمبتو عمى التعرؼ عمى المفيوـ وتذكره وحسب، أـ أنو يسعى إلى 
مساعدتيـ في فيـ المفيوـ واستيعابو، أـ تطبيقو في مواقؼ جديدة. أـ أف ىدفو مف تعميـ المفيـو 

قويـ أو التركيب؟ وال شؾ أف أرقى مف ذلؾ كمو ويبمغ مستويات عميا معرفية مثؿ، التحميؿ أو الت
تحديد مستويات األىداؼ المنشودة مف تعميـ المفيوـ، يساعد المعمـ مساعدة كبرى في اختياره 
لطرائؽ التدريس المناسبة، ولموسائؿ التي يرى أنيا تساعد في تعميـ ذلؾ المفيـو وفي الطرائؽ 

 سو أـ بعد الفروغ منو.المناسبة لتقويـ تعمـ ذلؾ المفيـو سواء أكاف ذلؾ أثناء تدري
تحديد طريقة التدريس المناسبة أو استراتيجيات التعميـ التي تحقؽ اليدؼ المنشود مف تعميـ  – 5

، فعمى المعمـ أف يقرر ىؿ سيقوـ بتدريس المفيوـ مستخدما إحدى طرائؽ العرض  ذلؾ المفيـو
جراءات مختمفة عما إذا مثال، ألف ذلؾ سوؼ يتطمب منو اختيار مجموعة مف االستراتيجيات واإل

كاف سوؼ يختار إحدى طرائؽ االكتشاؼ. فإذا كانت الطريقة ىي إحدى طرائؽ العرض مثال، فاف 
اإلجراءات تتمخص في شرح المعمـ لممفيوـ في بداية الدري، ثـ إعطاء أمثمة عمى المفيوـ وأمثمة 

تشاؼ فاف اإلجراءات ىنا أخرى غير منتمية إليو. ولكف إذا اختار المعمـ طريقة مف طرائؽ االك
ستكوف مختمفة، إذ أنو يحتاج إلى طرح عدد كبير مف األمثمة التي تنتمي لممفيوـ وأمثمة أخرى ال 

 تنتمي إليو، ومف ثـ يتبمور المفيوـ ويتضح رويدا رويدا.
طرح مجموعة مف األسئمة التي تيدؼ إلي تعريؼ الطمبة بالصفات الحرجة أو العالقية  – 6

، دو  ف أف يعمد المعمـ إلى قدر كبير مف التفاصيؿ غير ذات العالقة بالمفيوـ المراد تعميمو لممفيـو
لمطمبة، وذلؾ حتى يقـو الطمبة باستخالص الصفات ذات العالقة بالمفيوـ ويميزونيا عف تمؾ التي 

 ال تعد مف الصفات العالقية.
برازىا كتابة الصفات العالقية والسمات الحرجة لممفيـو بألواف بارز  – 7 ة وجذابة عمى السبورة وا 

بشكؿ مختمؼ عف بقية ما ىو مكتوب عمى السبورة، فإذا كاف الكالـ المكتوب عمى السبورة مثال 
 بالموف األبيض، تكتب الصفات الحرجة بموف احمر، أو أزرؽ حتى يكوف مغايرا لمكالـ األخر.
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لمعروفة لدى الطمبة حتى يسيؿ اختيار مجموعة األمثمة واالأمثمة مف األشياء المألوفة وا – 8
 عمييـ تمييزىا وتحد صفاتيا العالقية.

يستحسف أف يقوـ المعمـ بإبراز السمات الحرجة والصفات العالقية بالتدريج، فبعد أف ينتيي  – 9
 المعمـ مف تقديـ السمة األولى ويتأكد أف الطمبة فيموىا وحددوىا، يقـو بتقديـ السمة الثانية وىكذا.

ـ تعمـ الطمبة لممفيوـ حتى ىذه المحظة، وذلؾ بسؤاليـ عف السمات الحرجة أو الصفات تقوي – 10
 العالقية لممفيـو المطروح، وبإعطاء المزيد مف األمثمة والالأمثمة عمى ىذا المفيـو .

طرح عدد كبير وجديد مف األمثمة عمى المفيـو والالأمثمة عميو، والطمب إلى الطمبة  – 11
 مة منتمية، وأمثمة غير منتمية وأف يقوموا بتعميؿ كؿ إجابة مف إجاباتيـ.تصنيفيا إلى أمث

تكميؼ الطمبة بإعادة ذكر السمات الحرجة والصفات العالقية مستخدميف كمماتيـ الخاصة  – 12
 ولغتيـ الشخصية، دوف ضرورة الستخداـ لغة الكتاب أو المعمـ .

دة غير تمؾ التي طرحيا المعمـ في شرحو تكميؼ الطمبة بتطبيؽ المفيوـ في مواقؼ جدي – 13
وأمثمتو. وىنا تقع المسؤولية بالدرجة األولى عمى عاتؽ المعمـ في توفير ىذه المواقؼ الجديدة 

 (. 2003لمطمبة، وتسييؿ تعمميـ ليا وتطبيؽ المفيـو فييا )الحيمة،
 أىمية المفاىيم: 4.3.1.2
 برونر أىمية المفاىيـ في ما يمي:يمخص 

أنو ما لـ تنظـ التفصيالت والجوانب  يات العمـ، مما يجعؿ المادة الدراسية أكثر شموال.فيـ أساس
فيـ المفاىيـ والمبادئ ىو  المعرفية لممفيوـ في إطار ىيكمي مفاىيمي، فإنيا سوؼ تنسى بسرعة.

فاىيـ الكبرى االىتماـ بالم األسموب الوحيد لزيادة فاعمية التعمـ وانتقاؿ أثره لممواقؼ والظروؼ الجديدة.
تعبر  وفيميا يجعؿ أمر تضييؽ الفجوة بيف المعرفة السابقة لممتعمـ والمعرفة الالحقة أمرا ممكنا.

المفاىيـ مف خالؿ المدركات الحسية مف خالؿ التصورات الذىنية التي تتكوف لدى التالميذ عف ىذه 
ا تجعؿ التعمـ يسرا وسيال وقائما المدركات الحسية، فإذا كانت المفاىيـ قد بنيت عمى ىذا األساس فاني

يتمشى بناء المفاىيـ لدى التالميذ مع نظريات التعمـ ومبادئو، فنظريات التعمـ تؤكد عمى  عمى الفيـ.
التدرج مف الخبرة الحسية المباشرة إلى الخبرة الحسية غير المباشرة ثـ الخبرة المجردة، وفي ذلؾ 

يا، وتبنى عمى بعضيا البعض فتعمـ المفيوـ الواحد يؤدي المفاىيـ تترابط مع بعض تستخدـ المفاىيـ.
إلى تعمـ مفيوـ جديد أو مفاىيـ جديدة، والمفاىيـ ىرمية البناء، وىذا يجعؿ عرض المادة التعميمية 
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عرضا منطقيا، األمر الذي يجعؿ باإلمكاف التعمـ في كافة المستويات التعميمية، فالترابط والتسمسؿ في 
يؤدي تعمـ المفاىيـ إلى الفيـ واالستيعاب، ويبعد  المادة منظمة وسيمة التعمـ. عرض المفاىيـ يجعؿ

ذا ما حدث الفيـ واالستيعاب أمكف تطبيؽ ىذا الفيـ في مواقؼ  المتعمـ عف التعمـ عديـ الجدوى، وا 
ذا ما أصبح لمتعمـ معنى فاف التالميذ يقبموف عمى التعمـ  جديدة، ولذلؾ يصبح التعمـ ذا معنى، وا 

 ( 1997ذاتي )مرسي،دافعية واىتماـ ب
 -: التالي الدور في األىمية ىذه وتتمثؿ المفاىيـ أىمية عمى الباحثيف غالبية ويتفؽ
 إلى التصوري المستوى إلى الحسي المستوى مف تفكيره في اإلنساف يتدرج: التفكير مستوى ارتقاء

المستوى  وفي ، مباشرة الحسية تالمدركا عمى اعتماده يكوف األوؿ المستوى وفى المستوى المجرد
 المستوى الثالث وفي ، الحسية المدركات مف المستمدة الذىنية الصور عمى اعتماده يكوف الثاني

 بمستوى يرتقي اإلنساف أف يصعب لذلؾ ، والمبادئ المفاىيـ مف الكمية المعاني عمى تعتمد فالمعالجات
 (.1987ف، وآخرو  عمياف)إليو  الوصوؿ في ينجح لـ إذا تفكيره
 بينيا وما البيئية المثيرات مف مجموعة إدراؾ عمى المتعمـ المفاىيـ تعمـ يساعد:  البيئي التعقيد اختزاؿ

ال ، اختالفات تشابو أو مف  ىذه مع يتعامؿ أف عميو كاف إذا كبيرة صعوبة يواجو سوؼ فإنو وا 
 .( 1997 )كراجة، خاصة المثيرات كحاالت

 يكف لـ ولو خبراتنا عمى العمومية مف نوعا المفاىيـ يتضف :المستمر التعمـ إلى الحاجة اختزاؿ
 عنيا شيئا نعرؼ ال كنا لو كما المفيـو تمثؿ حالة لكؿ الستجبنا استخداـ المفاىيـ أو تكويف باإلمكاف
 والميارات المعمومات نقؿ في أساسية فالمفاىيـ جديد موقؼ كؿ في نتعمـ معناىا أف عمينا ولكاف

 (.1995، التدريس ىيئة أعضاء( آخر موقؼ إلى ف موقؼم المكتسبة
 الفرد تمكيف في ، لوحدىا فئة كؿ تصنيؼ عممية خالؿ مف المفاىيـ تساىـ: ( )النشاط السموؾ توجيو
 (. 1986 ،رالمناسب )النم القرار واتخاذ فئة بكؿ تتعمؽ التي حصر المشكمة مف

 المفظية، التعميمات مف مجموعة تشمؿ التعمـ في تتبع التي الخطوات مف كثيراً  إف: ممكناً  التعمـ تجعؿ
ضرورية  فالمفاىيـ ، ذلؾ قبؿ المفاىيـ بعض تعمـ قد المتعمـ يكف لـ إذا ممكنة غير وىذه التعميمات

 (.1995 التدريس، ىيئة )أعضاء معرفي مجاؿ ألي األساسية البنية تشكؿ أنيا ذلؾ والتعمـ، لمتعميـ
تسيؿ  ىرمية بصورة الخارجي العالـ عف تعممنا تنظيـ عمى تساعد مفاىيـبال المعرفة: التعمـ تنظيـ
 التي ىي الفئة أساس عمى يفيـ اليـر قاعدة في كاف فما ، التعميمات استخداـ عف االستدالؿ عممية
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 اليـر )عمياف قمة إلى وىكذا أعمى فئة إلى انتمائيا مف أساس عمى تفيـ الفئة وىذه ، منو أعمى
 (. 1987 ، وآخروف

 الخبرات التعميمية الختيار صحيحاً  أساساً  المناىج تخطيط مجاؿ في الرئيسية المفاىيـ توفر
 (. 1996 وآخروف، وتنظيميا)نصر

 
 المفاىيم الصحية:5.3.1.2 

الوعي الصحي ىو ىدؼ ساـ لمعممية التربوية يعتمد عمى حقائؽ ومفاىيـ ومعػارؼ تعتبػر المدماؾ 
ة المتعمقة بالصحة، والمفاىيـ الصحية تمثؿ الخطوة األولي نحو وعي األساسي في البنية المعرفي

صحي يقود إلى تغيير في السموكيات وتبني سموكيات جديدة ، حيػث أف المفػاىيـ الصحية ال غنى 
عنيا لتنظيـ الحقائؽ والمعمومات الصحية عمى أساس عالقػات وخػصائص مشتركة وارتباط كبير 

معنى ومضموف لممػتعمـ وبالتػالي إمكانيػة تطبيؽ ىذه المفاىيـ وتحويميا بالواقع ومف ثـ يصبح ليا 
كساب المػتعمـ المفػاىيـ الصحية أو تنميتيا عممية يتـ مف  إلى ممارسة عممية مستمرة يومية . وا 

 . خالليا توفير الوقت والجيد خاصة في ظؿ ىذا الكـ الكبيػر مف المعارؼ الصحية
عمى سالمة البعيدة والمباشرة القريبة، أما أىدافيا البعيدة فيي المحافظة ولممفاىيـ الصحية أىدافيا 

المواطنيف وتوفير السعادة والصحة ليـ ليتمكنوا مف النيوض بالمسؤوليات االجتماعية الممقاة عمى 
محاربة األمراض المتوطنة والمعدية ومكافحة كؿ ما ييدد صحة عاتقيـ، أما األىداؼ المباشرة، 

 ( .2000حوادث وأعماؿ تضر بصحتيـ )القمش وزمالئو،  األفراد مف
نما تشمؿ المعارؼ والحقائؽ  فإ التربية الصحية ال ُتعنى فقط بتدريس مادة التربية الصحية، وا 

نما ترتبط بكؿ المواد  والعادات والسموؾ الصحي السميـ، وكذلؾ ال تقتصر عمى مقػرر بذاتو، وا 
ة الػوعي الصحي لدى األفراد مف خالؿ ما تقدمو مف الدراسية ويجب أف تعمؿ عمى رفع درجػ

معرفة واتجاىات وميارات لدعـ السموؾ االيجابي لموقاية مف المرض والمحافظة عمى الصحة  ) 
 (.1989طنطاوي، 

 ومف ىنا يرى بعض التربويوف أف ىناؾ العديد مف المفاىيـ الصحية التي يجب أف يزود بيا الطمبة
مـ والمنيج، لذلؾ اقترحوا إضافة مفاىيـ جديدة لممناىج تقوـ عمى تدعـ في المدارس بواسطة المع

 (.2003دندش، المواد الدراسية )
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 :االتجاىات 4.1.2 
 :تعريف  االتجاه1.4.1.2 
الموضع الذي تتوجو إليػو وتقػصده، واتجػو  مأخوذ مف وجو واتجو، والجية والوجية جمعا : االتجاه لًغة

 (1970، ظورابف منلػو رأي أي سنح )
( بأنػػو: " اسػتعداد نفػسي أو تييػػؤ عقمػي عػصبي قابػػؿ  2008والعػديمي ) يعرفو سػمارة  : اصطالحاً 

أو رمػوز فػي البيئػة التػي  لالسػتجابة الموجبػة أو الػسالبة نحػو أشػخاص أو موضػوعات أو مواقػؼ
 ." تستثير ىذه االستجابة

أو متغيػر كػامف أو متوسط يقع بيف المثير واالستجابة  ويف فرضػيبأنو: ىو تك (1984زىراف ) ويعرفو
وىو عبارة عف استعداد نفسي أو تييؤ عقمػي مػتعمـ لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو 

 " أشياء أو موضوعات أو مواقؼ أو رمػوز في البيئة التي تستثير ىذه االستجابة
ت نسبيًا لالستجابة نحو صػنؼ مػف المػؤثرات بشكؿ ينطوي عمى الرفاعي " االتجاه نزوع ثاب ويعرفو

تحبيذ أو رفض وعدـ تفضيؿ ، فيو نزوع الفرد ألف يحبذ أو يػرفض فئة مف األفراد أو مجموعة مف 
 .( 1988،ية أو نظامًا تربويًا " )عبيػداتاألفكار أو مؤسسة اجتماع

 
  : مكونات االتجاىات2.4.1.2 

وي المكوف المعرفي عمى المعمومات والحقػائؽ الموضػوعية المتوفرة لدى الفرد المكوف المعرفي : ينط
 (.1980، ) أبو جادوعف موضوع االتجاه  

يوجييػا الفرد نحو موضوع المكوف العاطفي : يشير المكوف العاطفي إلى مشاعر الحب والكراىية التػي 
مػا فيندفع نحوه، ويستجيب لو عمى نحو  الفػرد موضػوعاً ، فقد يحب االتجاه ويرتبط بتكوينو العاطفي

، ويمكننا التعرؼ إلى شدة د يكره موضوعًا آخػر فينفػر منػو، ويستجيب لو عمى نحو سمبي، وقإيجابي
ىذه المشاعر مف خػالؿ تحديػد موقع الفرد بيف طرفي االتجاه المتطرفيف . أي بيف التقبؿ التاـ أو النبذ 

 1984)، وبمقيسمرعي المطمؽ لموضػوع االتجاه . )
المكوف السموكي : يتضح المكوف السموكي لالتجاه في االستجابة العممية نحو االتجاه بطريقة ما 
فاالتجاىات تعمؿ كموجيات لسموؾ اإلنساف فيي تدفعو لمعمػؿ عمػى نحػو سمبي عندما يمتمؾ اتجاىات 

ية نحو ؾ اتجاىات إيجابسمبية نحو موضوع االتجاه أو تدفعو لمعمؿ عمى نحو إيجابي عندما يمتم
 (2000، موضوع االتجاه .)المعايطة

 
  : خصائص االتجاىات 3.4.1.2

يمثؿ ، االتجاىات مكتسبة ومتعممة ، تتضمف دائمػًا عالقػة بػيف الفػرد وموضػوع مػف موضوعات البيئة
باستجابات الفرد االتجاه االتساؽ واالتفاؽ بيف استجابات الفرد لممثيرات االجتماعية مما يسمح بالتنبؤ 
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االتجاه يقع بيف طرفيف متقابميف ) موجب وسالب ( وتغمب عميو الذاتية أكثر مف ، لبعض المثيرات
تتميز بالثبات واالستقرار النسبي ولكف مف الممكف  ، الموضوعية مف حيث محتواه ومضمونو المعرفي

كانت ذات قيمػة كبيرة في تكويف قد تكوف قوية عمى مر الزمف وتقاوـ التغيير والتعديؿ إذا ، تغييرىا
 .( 1991، و ) منسيمعتقدات الفرد وشخصيت

 
 وظائف االتجاىات : 4.4.1.2

 الدافعية تنظـ العمميات، (  2006تؤدي االتجاىات مجموعة مف الوظائؼ كما يراىا كماؿ )
الشخص توضيح العالقة بيف الشخص واآلخريف، أو بيف  ،عممية اتخاذ القرار تسييؿ ، واالنفعالی

  المساعدة عمى تحقيؽ أىداؼ الشخص وطموحاتو، تحديد االستجابة بطريقة شبو ثابتة ،ومفردات بيئتو
عطاؤىا العاطفية راحة الفرد مف الناحية إمداد ، تفسير بعض الظواىر ، المعنى األقرب لمحقيقة وا 

 شخصيتو. الشخص بمفاتيح
 
 الدراسات السابقة2.2 

ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر إستراتيجية األحداث المتناقضة  (2013دراسة العاني والعبوس )
في اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية االتجاىات العممية لدى طالبات المرحمة األساسية العميا في 
األردف، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ إعداد المادة التعميمية لمتدريس وفؽ إستراتيجية األحداث 

خدمت في ىذه الدراسة أداتاف، األولى اختبار تحصيمي لقياس اكتساب المفاىيـ المتناقضة، كما است
تشكؿ أفراد الدراسة  العممية لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي، والثانية مقياس االتجاىات العممية،

( طالبة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي مف مديرية تربية عماف األولى، وتـ تحديد 84مف )
داىما تجريبية واألخرى ضابطة، وتـ التحقؽ مف تكافؤ ىاتيف المجموعتيف في اختبار شعبتيف إح

التحصيؿ القبمي، وكذلؾ االتجاىات العممية قبؿ تنفيذ التجربة، وظير التكافؤ فقط في االتجاىات 
 العممية. تـ تدريس المجموعة التجريبية بإستراتيجية األحداث المتناقضة في حيف تـ تدريس المجموعة

( حصة دراسية، طبؽ بعدىا 20الضابطة بالطريقة االعتيادية، واستمرت التجربة حوالي شيريف بواقع )
االختبار التحصيمي ومقياس االتجاىات العممية عمى الطالبات، وكشفت الدراسة عف نتائج وجود أثر 

العممية مقارنة  إلستراتيجية األحداث المتناقضة في اكتساب المفاىيـ )α  (0.05 =داؿ إحصائيًا عند
إلستراتيجية األحداث المتناقضة في  )α  (0.05 =بالمجموعة الضابطة، وجود أثر داؿ إحصائيا عند

 .تنمية االتجاىات العممية مقارنة بالمجموعة الضابطة
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ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى الوعي الصحي لدى طمبة جامعة  (2012ودراسة العمد،آخرون )
معة القدس، إضافة إلى تحديد الفروؽ في مستوى الوعي الصحي تبعا لمتغيرات النجاح الوطنية وجا

الجامعة، والجنس، والكمية، والمعدؿ التراكمي لدى الطمبة، ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة 
( 300( طالبًا وطالبة مف جامعة النجاح الوطنية و)500( طالبا وطالبة وذلؾ بواقع )800قواميا )
( 32البة مف جامعة القدس، وطبؽ عمييا استبانو قياس الوعي الصحي والتي تكونت مف )طالبًا وط

الصحي العاـ لدى أفراد العينة كاف متوسطًا، حيث وصمت أف المستوى  فقرة، أظيرت نتائج الدراسة
%(، إضافة إلى ظيور فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى 46.80النسبة المئوية لالستجابة إلى )

الصحي لدى الطمبة تبعا لمتغيرات الجامعة ولصالح جامعة القدس، والكمية لصالح الكميات  الوعي
 .العممية، ومتغير الجنس ولصالح الطالبات، وكذلؾ لمتغير المعدؿ التراكمي ولصالح المعدؿ األعمى

                                                                               
إلى التعرؼ إلى مستوى الصحة المدرسية في والتي ىدفت  (2012راسة الصرايرة والرشيدي)دفي و 

المدارس االبتدائية في دولة الكويت مف وجية نظر المديرات والمعممات، تكونت عينة الدراسة مف 
يمة ( معممة، تـ اختيارىف بالطريقة الطبقية العشوائية وقد استخدمت االستبانة وس670( مديرة و)104)

لجمع البيانات، وأشارت نتائج الدراسة إلى أف مستوى الصحة المدرسية في المدارس االبتدائية في دولة 
الكويت مف وجية نظر المديرات كاف متوسطًا، وكذلؾ مف وجية نظر المعممات، وبينت الدراسة انو ال 

رسية في المدارس ( في مستوى الصحة المدα ≤0.05وجود لفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
االبتدائية مف وجية نظر المديرات تعزى لمتغيرات المؤىؿ العممي والخبرة العممية والسمطة المشرفة، 

( في مستوى الصحة المدرسية في α ≤0.05وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
، والسمطة المشرفة، ووجود المدارس االبتدائية مف وجية نظر المعممات تعزى لمتغيرات المؤىؿ العممي

( في مستوى الصحة المدرسية في المدارس α ≤ 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 5)االبتدائية مف وجية نظر المعممات تعزى لمتغير الخبرة العممية ولصالح أصحاب الخبرة مف )

 .(سنوات6-10سنوات فما دوف، عند مقارنة متوسطيـ الحسابي مع متوسط أصحاب الخبرة )
 

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى دور اإلدارة المدرسػػية فػػي تفعيػػؿ التربيػػة الصػػحية  (2012دراسة فضو)
فػػي المرحمػػة األساسية بمحافظات غزة، ولتحقيؽ ذلؾ قامػت الباحثػة ببنػاء استبيانو و قػد طبقػت األداة 
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المنػػاطؽ التعميميػػة بمحافظػػات قطػػاع غػػزة ) منطقػػة  موظػؼ مػف مػوظفي 125)عمػى عينػة قواميػا )
غػرب خػاف يػونس  –شرؽ خػاف يػونس  -محافظػػة الوسطى  -غػػرب غػػزة  -شػػرؽ غػػزة  –شػػماؿ غػػزة 

محافظػة رفػح( واسػتخدمت الدراسػة المػنيج الوصػفي التحميمي وقد تـ اختيػارىـ بطريقػو عشػوائية،  –
ائج الدراسػة: إف الدرجػة الكميػة لػدور اإلدارة المدرسػية فػي تفعيػؿ التربيػة الصػحية مػف وجيػة وأظيرت نتػ

%( وأف ىنػاؾ دور 74.61نظر المدراء والمشرفيف الصحييف بمحافظات غزة كانت عالية بوزف نسبي )
في حيف  ( ،76.72%لػإلدارة المدرسػية فػي تفعيػؿ الػوعي بػاألمف والسػالمة كانػت بػوزف نسػبي )

أظيرت الدراسة أف ىناؾ دور لإلدارة المدرسية في تفعيؿ الوعي الرياضػي كانػت بػوزف نسػبي 
،فػػػي حػػػيف أظيػػػرت الدراسػػػة أف أدنػػػى األدوار دور اإلدارة المدرسػػػية فػػػي تفعيػػػؿ الػػػوعي   %73.18))

%( ويوجػػد دو ر لػػإلدارة المدرسػػية فػػي تفعيػػؿ الػػوعي 63.93بالصػػحة اإلنجابيػػة كانػػت بػػوزف نسػػبي )
فيما بينت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة (، % 74.56بالصحة النفسية بوزف نسبي )

إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة حوؿ دور اإلدارة المدرسية في تفعيؿ الوعي الغذائي 
ر الجػنس، وعػدـ وجػود فػروؽ ذات داللة إحصائية في تفعيؿ الوعي الغذائي تعزي إلي تعػزي إلػي متغيػ

متغير الوصؼ الوظيفي، و كما أظيرت النتائج عدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي تفعيػؿ 
حصػائية فػي الػوعي الغػذائي تعػزي إلػي متغيػر الخدمػة، وبينػت نتػائج الدراسػة وجػود فػروؽ ذات داللػة إ

 الوصؼ الوظيفي(. – تفعيػؿ الػوعي الغػذائي تعػزي إلػي المتغيػرات )الجػنس
 

دفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ الميمات الحقيقية في ى (2011دراسة إبراىيم وصالح )
حو مادة تدريس الفيزياء في اكتساب طالبات الصؼ التاسع األساسي لممفاىيـ العممية وفي اتجاىاتيف ن

( طالبات مف 104الفيزياء، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ، ُطبقت الدراسة عمى أفراد الدراسة المكونة مف )
طالبات الصؼ التاسع األساسي في مدرسة أساسية مف مدارس اإلناث في مدينة عماف والتابعة 

شكالف لمديرية التربية والتعميـ الخاص، موزعيف عمى أربع شعب، واختيرت مف بينيا شعبتاف ت
( طالبة تـ تدريسيا مادة الفيزياء باستخداـ الميمات الحقيقية، وشعبتاف 52المجموعة التجريبية بواقع )

( طالبة تـ تدريسيف المحتوى نفسو بالطريقة االعتيادية، وقد 42تشكالف المجموعة الضابطة بواقع )
التجريبية والضابطة في أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللو إحصائية بيف طالبات المجموعتيف 

اكتساب المفاىيـ العممية وفي اتجاىاتيف نحو مادة الفيزياء ُتعزى إلى التدريس باستخداـ الميمات 
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الحقيقية، ولصالح المجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيو إيجابية بيف 
 اكتساب المفاىيـ العممية واالتجاه نحو الفيزياء.

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تضمف كتب التربية اإلسالمية  (2011ة السعدوني )دراس

لممرحمة األساسية العميا لممفاىيـ التربية الصحية في ضوء التصور اإلسالمي ليا، استخدمت الباحثة 
الواجب  المنيج الوصفي التحميمي، حيث قامت الباحثة بإعداد قائمة تتضمف  مفاىيػـ التربية الصحية

 -توافرىا في كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا والقائمة تشمؿ )قائمة النظافة الشخصية 
، تكونت عينة الدراسة مف كتب التربية اإلسالمية المقررة لممرحمة )األمراض المعدية -الغذاء والتغذية 
 شر حسب خطة المنياج الفمسطينيالعا والتي تبدأ مف الصؼ الخامس إلى الصؼ، األساسية العميا

مفيوما 278) وتوصمت الدراسة إلى النتائج تضمف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الخامس )، األوؿ
 مفيوما بنسبة ) (203واحتؿ بذلؾ المرتبة الثانية، أما كتاب الصؼ السادس تضمف )24) بنسبة )
( في المرتبة 13.6مفيوما بنسبة ) 185)في المرتبة الثالثة، وكتاب الصؼ السابع تضمف )14.9)

في المرتبة السادسة، وكتاب  (12.7مفيوما بنسبة ) (173الخامسة، وكتاب الصؼ الثامف تضمف )
في المرتبة الرابعة، أما كتاب الصؼ العاشر  13.4)مفيوما بنسبة ) 189)الصؼ التاسع تضمف )

 وىو بذلؾ بالمرتبة األولى.24.2) مفيوما بنسبة) (329تضمف )
 

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى واقع تطبيؽ التربية الصحية في  (1201دراسة الجرجاوي وأغا )
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي في دراستو لجمع  ،مدارس التعميـ الحكومي بمدينة غزة

مى التربية بيانات الدراسة، وقاـ الباحث بتطبيؽ استبانو مػف إعداده طبقيا عمى عينة مف المشرفيف ع
مدرسة مف المدارس الحكومية   50)) ( أخذت بطريقة عشوائية بسيطة مػف129الصحية تكونت )

أف المدرسة تراقب البيئة  بمدينة غزة، ىذا وقد أسفرت ىذه الدراسة عف مجموعة مف النتائج أىميا
ودلت  (91.46).( ، ووزف نػسبي 12.266الصحية لممدرسة بعناية حيث سجمت انحرافًا معياريػًا )

 النتائج أف لممدرسة دور في الرعاية الصحية لمتالميذ والمدرسيف حيػث سػجمت انحرافػًا معياريػًا 
( لممدرسة دور في التثقيؼ الصحي لمتالميذ حيث سجمت انحرافًا 10.87ووزف نسبي ) (87.51)
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فسية لمتالميذ حيث ( وأظيرت النتائج أف المدرسة تيتـ بالصحة الن38.45( ووزف )14.66معياريًا )
 (.85.04( ووزف نسبي )48.947بمغ االنحراؼ المعيػاري )

 
فت الدراسة التعرؼ عمى مفاىيـ التربية الصحية التي ينبغي أف ىد (2010دراسة السميماني )

تتضمنيا كتػب العموـ لمصفيف األوؿ والثاني االبتدائي لمبنيف، ومدى تناوؿ ىذه الكتب لمفػاىيـ التربيػة 
ية واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى تحميؿ المحتوى، واستخدـ استمارة الصػح

تحميػؿ محتوى مف إعداده، تـ اختيػار مجموعػة كتب دراسة ومقررات العموـ واعتبارىا عينة الدراسة 
توصمت الدراسة ،وديةوىي كتب العموـ المقررة لمصفيف األوؿ والثػاني االبتدائي في المممكة العربية السع

إلى النتائج التالية،  بمغ عدد مفاىيـ التربية الصحية التي تـ تناولتيا في كتب العموـ لمصفيف األوؿ 
( 16%(، في حيف بمغ عدد المفاىيـ التي لـ تتناوليا )46.7( مفيومًا وبنسبة)14والثاني االبتدائي)
الصحية التي تـ تناوليا في كتابي العمـو  بمغ عدد مفاىيـ التربية ،(53.3 %)  مفيومًا وبنسػبة 

%(، في حيف بمغ عدد المفاىيـ التي لـ يتـ تناوليا 36.7مفيومًا وبنسبة) (11لمصؼ األوؿ االبتدائي)
وبمغ عدد مفاىيـ التربية الصحية التي تـ تناوليا في كتابي العمـو لمصؼ 63%).( مفيومًا وبنسبة)19)

( 18%(، في حيف بمغ عدد المفاىيـ التي لـ يتـ تناوليا )40بنسبة)( مفيومًا و 12الثاني االبتدائي )
، ومجاؿ مكافحة األمراض المجتمعيوجد قصور واضح في مجالي صحة   60%)مفيومًا وبنسبة )

 .والوقاية منيا، حيث لـ تػرد أي إشارة إلى أي مفيـو مف مفاىيـ المجاليف السابقيف
 

سة إلى الكشؼ عف المفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب ىدفت ىذه الدرا ( 2010دراسة الشاويش )
العموـ لمصفيف السادس والسابع في األردف، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي)تحميؿ المحتوى(، 
حيث قامت بإعداد قائمة بالمفاىيـ الصحية المقترح أف تتضمنيا الكتب موزعة عمى المجاالت الصحية 

ية، التغذوية، المجتمعية (، حيث استخدمت وحدتيف لتحميؿ الكممة الخمسة) الجسمية، النفسية، البيئ
الصريحة والفكرة، وتوصمت الدراسة الى أف مجموع المفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب العمـو 

( مفيوما صحيا، موزعة عمى المجاالت الخمسة، حصؿ فييا مجاؿ الصحة البيئية عمى  (325بمغت
لمجتمعية عمى أقؿ تكرار، كما توصمت لوجود فروؽ بيف مجموع أعمى تكرار، وحاز مجاؿ الصحة ا

التكرارات لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب العمـو لصالح كتاب الصؼ السادس الجزء األوؿ، 
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وجود فروؽ بيف تكرارات المفاىيـ الصحية لكؿ مجاؿ مف مجاالت الصحة الخمسة لصالح مجاؿ 
 الصحة البيئية.

 
ىدفت الدراسة إلى تقويـ محتوى منياج العموـ العامة لممرحمة األساسية ( 2009دراسة شحادة )

بفمػسطيف في ضوء متطمبات التنور الصحي، تـ تحميؿ محتوى منياج العموـ العامة لممرحمة األساسية 
الدنيا ممثمػة بالػصفوؼ األوؿ والثاني والثالث والرابع بناء عمى أداة تحميؿ لممحتوى وفؽ قائمة متطمبػات 
التنور الصحي ، وعميو تـ بناء اختبار التنور الػصحي لطمبػة الػصؼ الرابػع األساسي عمى عينة مف 

( طالب 200طالب وطالبة مقسمة ) (400) ( مدارس عمػى عينػة8مدارس وزارة التربية والتعمػيـ )
المجاالت  ( طالبة، وخرجػت الدراسػة بالنتائج اآلتية: تـ تحديد متطمبات التنور الصحي في200و)

النظافة الشخصية  التغذية الصحية ، جسـ اإلنساف ، تموث البيئة ، التربية االمانية ،  ( الرئيسة اآلتيػة
اإلسعافات األولية ( وكال منيا تضمف مجموعػة مػف المتطمبػات الفرعيػة، ومحتوى منياج العموـ لمصؼ 

( 61الصحية بقائمة التحميؿ ) ( متطمب صحي مف جممة المتطمبات19األوؿ األساسي قد تضمف )
( متطمػب صػحي مػف 18متطمب، ومحتوى منيػاج العمػوـ العامة لمصؼ الثاني األساسي قد تضمف )

متطمب صحي،  (2جممػة المتطمبات الصحية، ومحتوى منياج العموـ العامة لمصؼ الثالث قد تػضمف )
جت كذلؾ بعدـ وصوؿ مستوى ( متطمب صحي، وخر 23ومحتوى منياج العموـ لمصؼ الرابع تضمف )

% ( ، وخرجت بوجود فروؽ 75طمبة الصؼ الرابع األساسي فػي التنػور الصحي لمستوي اإلتقاف )
 ذات داللة إحػصائية فييا يعزي لمتغير الجنس وكانت لصالح اإلناث.

 
ب عممياتو في كتاي مدى توافر أبعاد طبيعة العمـ و ىدفت ىذه الدراسة لتقص( 2008دراسة شحادة )

حيث تـ تحديد أبعاد  .، وقياس مدى اكتساب الطمبة لياعمى الصؼ التاسع الفمسطيني المقررالعموـ 
مدى توافر مفاىيـ  طبيعة العمـ و عممياتو المناسبة لممرحمة اإلعدادية ، ثـ تحميؿ الكتاب المقرر لتحديد

ى اكتساب طمبة الصؼ ، كما ىدفت الدراسة لقياس مدطبيعة العمـ وعممياتو التي يحتوييا الكتاب
 ، وتحديد مدى وجود عالقة بيف اكتساب الطمبة لمفاىيـ طبيعةسع لمفاىيـ طبيعة العمـ وعممياتوالتا

كما ىدفت الدراسة لتحديد مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  ـ.العمـ ، واكتسابيـ لعمميات العم
ر الجنس و متغير الجية المشرفة ) حكومة أـ عممياتو تعزى لمتغيطبيعة العمـ و اكتساب الطمبة لمفاىيـ 
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عممياتو، كما استخدـ اختبار لقياس أداة تحميؿ مفاىيـ طبيعة العمـ و استخدـ الباحث في دراستو  ،وكالة
، وقد تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مف طمبة الصؼ التاسع  تـ مدى اكتساب الطمبة لعمميات العمـ
وكاف أبرز  .طالب و طالبة ٥٤٥حيث كاف عدد أفراد العينة ، ئيةاختيارىا بالطريقة الطبقية العشوا

، كما أسفرت بصورة فمسفية تربوية، تضمف الكتاب أبعاد طبيعة العمـ في الوحدة األولى نتائج الدراسة
مكوف معرفي  943)) عممية تحميؿ نتائج العمـ مف خالؿ تحميؿ الفقرة في النص إلى أف الكتاب يحتوي

مميات ميارة موزعة عمى ع (360)كما أظيرت الدراسة أف الكتاب المقرر يحتوي  .،ياً وىو كـ كبير نسب
 ىي التي تـ تحديدىا في السؤاؿ البحثي األوؿ،ميارة استيدفيا االختبار و  233))،منيا العمـ المختمفة

ى وأظيرت الدراسة تدني مستو ،كما أف توزيع الميارات ال يتمتع بأي نوع مف التوازف في التوزيع 
اكتساب الطمبة لمفاىيـ طبيعة العمـ ، كما كانت نسبة اكتساب الطمبة لعمميات العمـ األساسية 

كما أظيرت الدراسة وجود عالقة طردية موجبة قوية بيف مجاؿ مفاىيـ .منخفضة جدًا وكذلؾ التكاممية
ية عند كما أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائ . طبيعة العمـ و مجاؿ عمميات العمـ

بيف اكتساب الطالبات و اكتساب الطالب لمفاىيـ طبيعة العمـ و عممياتو  (α ≤ 0.05)مستوى داللة
بيف  (α ≤ 0.05)لصالح الطالبات ، بينما لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .اكتساب طمبة المدارس الحكومية و طمبة مدارس وكالة الغوث
 

الممارسات الصحية  التي ىدفت إلى استقصاء الوعي الصحي ودرجة (2007)دراسة االمامي وفي 
تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الخامس  لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس محافظة معػاف، وقػد

، (2007-2006التربية والتعميـ التابعة لممحافظة لعاـ) والسادس والسابع األساسي فػي مػديريات
طالبًا وطالبة.تـ تطوير استبانو مف قبؿ الباحث كأداة لمدراسة، اشتممت 629 ػة مػفتكونت عينػة الدراس

والصحة البيئية،  فقرة موزعة في أربعة مجاالت ىي:الػصحة الشخػصية، والػسالمة العامػة50  عمى
النوع االجتماعي عمى مستوى  والصحة اإلنجابية. و أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة ألثػر

اإلناث، وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة ألثر الصؼ  الصحي ودرجة الممارسات الصحية لػصالح الوعي
 لصالح الػصؼ الػسابع.
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ىدفت ىذه الدراسة إلػى الكػشؼ عػف المفاىيـ الصحية التي يجب  2007)دراسة طالفحة وأبو حسان)
امف والتاسع والعاشر( في األردف تضمينيا في كتب التربية الوطنية والمدنية لمرحمة التعميـ األساسي)الث

مف وجية نظر معممييا، ومعرفة أثػر متغيري المؤىؿ العممي والخبرة في تقديراتيـ. تـ جمع البيانات 
 ت،الالزمة باسػتخداـ استبانو تـ تطويرىا، وتـ التأكد مف صدقيا وثباتيا، حيث تكونت مف ست مجػاال

مية تضميف المفاىيـ الػصحية جػاءت عالية. حسب وقد أظيرت النتائج أف تقديرات المعمميف ألى
المعيار المعتمد في الدراسة، وأظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة في تقديراتيـ تعزى إلى المؤىؿ 
العممي، كما أشارت إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصائية في تقديرات المعمميف تعزى لخبرتيـ عمى 

برة الطويمة، مف ناحية أخرى فقد حازت مجاالت الصحة النفػسية المجاالت مجتمعػة، ولػصالح ذوي الخ
والبيئيػة والمدنية وصحة األـ عمى تقديرات عالية وفؽ المستجيبيف، في حيف جاءت مجاالت الصحة 

 االجتماعية والجسمية بنسبة تقديرات متوسػطة. 
 

يـ الرياضية بػالفكر ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر إثراء بعض المفاى (2007دراسة جودة )
، اإلسػالمي عمػى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاىاتيـ نحوىا

طالبًا وطالبة ( مف الصؼ العاشر، استخدـ الباحث المنيج 92 اختيرت عينة الدراسة وعددىا )
ىػا الػصؼ األعمى الذي سبؽ لو التجريبي حيث تـ التعامؿ مع العينة بنظاـ المجموعة الواحػدة باعتبار 

وأف تمقى المفاىيـ المختارة في الدراسة بالطريقة التقميدية، وبالتػالي لـ يكف معنى لوجود المجموعة 
وقد تـ تصميـ أدوات الدراسة وىي عبارة عف اختبار تحػصيمي ومقيػاس لالتجػاه نحػو ، الضابطة

اسة  ثـ تطبيؽ المادة المثراه في كؿ مػف المدرستيف الرياضيات تـ تطبيقيا قبميًا عمى طمبة عينة الدر 
،وكانت نتائجيا ىناؾ أثر كبير لممادة اإلثرائيو عمى أفراد العينة مف الذكور واإلناث في تحصيميـ 
لمرياضيات واتجاىاتيـ نحوىا، وبالنسبة لمتغير الجنس فقد وجد الباحث أف ىناؾ فروقًا في التحػصيؿ 

يس ىناؾ فروؽ ذات داللة في االتجاه نحػو الرياضػيات تعػزى لمتغير ألبعدي لصالح الذكور، ول
 الجنس.
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ىدفت ىذه الدراسة إلػى تقييـ تعميـ الصحة  (Hubbard &Rainey, 2007) ىبرد، ورينيدراسة 
بيف طالب المدارس الثانوية، وىي دراسة مسحية استخدمت منيج تحميؿ المحتوى مف خالؿ تحميؿ 

ئـ عمى تعميـ القراءة والكتابة في اكتساب الميارات والمفاىيـ الصحية مف خػالؿ الكتاب المدرسي القا
الػصحية التربية تقييـ Health Education Assessment Project (HEAP) مػشروع وقاعػدة

البيانات تيدؼ لتقييـ التغيرات في المفاىيـ والميارات المرتبطػة فػي السموكيات الخطرة، أظيرت النتائج 
 .ر االيجابي لكتاب التثقيؼ الصحي في تطوير المفػاىيـ والميارات الضرورية لمصحةاألث
 

ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج بالوسائط المتعددة عمػى تنميػة  (2006دراسة أبو زايدة )
المفػاىيـ الػصحية والوعي الصحي لدى طالب الصؼ السادس األساسي في محافظات غزة، وقد 

باحث األسموب البنائي لبناء برنامج بالوسائط المتعددة، فيما اسػتخدـ األسػموب التجريبي استخدـ ال
طالب تـ تقػسيميا إلػى مجموعػة تجريبية وأخرى (  60لمعرفة تأثير البرنامج عمى عينة مكونة مف )

ـ فقرة تغطي جميع المفاىي 28)ضابطة حيت تكونت أدوات الدراسة مف اختبار تحصيمي مكوف مف )
 20)ومقياس اتجاه لقياس الوعي الصحي مكوف مف ) التي تػـ اسػتخراجيا مػف الوحدة موضوع الدراسة

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة   : -توصؿ الباحث إلى النتائج التالية ،فقرة
(0.05≥ α) اختبار  بيف متوسػط درجػات طمبة المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  -، المفاىيـ الػصحية يعػزى لمبرنامج المقترح
(0.05≥ α)  بيف متوسػط درجػات طمبة المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في مقياس

درجات طمبة الصؼ توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بيف  -،الوعي الػصحي يعػزى لمبرنامج المقترح
فعالية برنامج -، السادس األساسي في اختبار المفاىيـ الصحية ودرجاتيـ في مقياس الوعي الصحي

بالوسائط المتعددة عمى تنمية المفاىيـ الصحية والوعي الصحي لدى طالب الصؼ السادس األساسي 
 في محافظات غزة.

 
مستوى اإللماـ بأىداؼ التربية الصحية ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف  2004)دراسة المجبر )

ومجاالتيا لدى تالميذ الصؼ التاسع في محافظات غػزة، وعالقتيػا بمتغيػري الجنس والمؤسسة 
التعميمية ) وكالة ،حكومة (، ولتحقيؽ ذلؾ اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وقد استخدمت 
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ي ) لممعومات والميارات ( الصحية، مقياس أداة الدراسة المكونة مػف جػزأيف، اختبػار تحصيم
( تمميذا مف تالميذ الصؼ التاسع 326لالتجاىات الصحية، وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

األساسػي، وتوصمت الدراسة إلى انخفاض مستوي ) المعمومات والمعارؼ ( الصحية لػدي تالميذ 
 . ػار الميػارات الصحية الحياتيةالصؼ التاسع، انخفاض مستوي درجات التالميذ في اختب

 
والتي ىػدفت إلػى البحث في تغير مفاىيـ  (Onyango,et.al, 2004) دراسة اونيانجو، وزمالؤه

األطفاؿ لمصحة والمرض بعد التثقيؼ الصحي فػي منطقػة بوندو في غرب كينيا، شممت عينة الدراسة 
حيث اخضعوا لبرنامج لمدة شيريف مف  سنة، (10-15)( مدرسة ابتدائية لمطمبة مػف أعمػار  40)

شير، وقد تـ جمع البيانات قبؿ وأثناء وبعد البرنامج، باستخداـ  (12التوعية، ثـ دراسػة طوليػة لمدة )
المقػابالت المعمقة والرسـ والكتابة التقنية، والبرنامج منذ البداية ركز عمى مرضيف محػدديف ىما 

مشاركيف أفكارىـ ورؤيتيـ، وقد أظيرت البيانات أف األطفاؿ المالريا واإلسياؿ، و طور الطالب ال
اكتسبوا مفاىيـ جديدة لمصحة، وخمصت الدراسة إلى أنو يمكػف لمطالب تعديؿ وتوسيع مفاىيميـ عف 

 .الصحة والمرض مف خالؿ التثقيؼ واالىتمػاـ بالوعي الصحي
 

ـ والصحة لمصفيف السادس ىدفت الدراسة إلى تحميؿ محتوي منياجي العمو 2003) دراسة حمس )
( بمحافظة غزة، والتعػرؼ إلػى مػدى مالئمة مفاىيـ التربية 2002-2001والسابع لمعاـ الدراسي )

ضافة مفاىيـ تربية صحية جديدة لمػصفيف السادس والسابع األساسي، وتمثمت عينة  الصحية فييا، وا 
وـ والصحة، ومعممي العموـ والصحة الدراسة في منياجي الػصفيف الػسادس والسابع األساسي في العم
( معمما ومعممة، واسػتخدـ الباحث 132لػنفس الػصفيف بمدارس الحكومة بمحافظة غزة، وبمغ عددىـ )

المنيج الوصفي التحميمي في بياف مشكمة الدراسة، واستخدـ الباحث أدوات الدراسة ممثمة في عقد ورشة 
ػة الصحية الضرورية لمصفيف السادس والسابع في عمؿ ألصحاب الرأي لتحديد أىـ مفػاىيـ التربي

العموـ والصحة، وخرج الباحث بالنتائج اآلتية :مفاىيـ التربية الصحية لمصفيف السادس والسابع تحتاج 
إلى إثراء، مفاىيـ التربية الصحية الموجودة في المنياجيف غير مترابطة وينقصيا التسمسؿ، المفاىيـ 

 ز عمى جانب محدد دوف الجوانب األخرى.الموجودة في المنياجيف ترك
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سعت ىذه الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح لتنمية المفاىيـ الصحية لدى طمبة  (2003دراسة عبده )
المنيج الوصفي   الصؼ السادس األساسي بمحافظات غزة، استخدـ الباحث في دراستو كاًل مف

والمنيج البنائي في إيجاد وبناء البرنامج  ،دسالتحميمي في تحديد المفاىيـ الصحية لطمبة الصؼ السا
قائمة بالمفاىيـ الصحية الواجب  : األولي المقترح واستخدمت في ىذه الدراسة أداتيف مف إعداد الباحث

البرنامج المقترح، وقد بمغ عدد  : توافرىا لدى طمبة الصؼ السادس األساسي بمحافظات غػزة، والثانية
إعداد  -أ : نتائج البحث . محاور رئيسية 10)( مفيومًا موزعيف عمى )76المفاىيـ الفرعية الميمة )

إطار ىيكمي لممفاىيـ الصحية لطمبة الصؼ السادس األساسي في مستوياتو المعرفية والميارية 
والوجدانية يكوف منطمقا لبناء مناىج في المفاىيـ الصحية لمصؼ السادس األساسي ومراعيا الحاجات 

إعداد قائمة بالمفاىيـ الصحية تفيد في عمميات التخطيط والبناء في  -ب .مطمبةالصحية الالزمة ل
 .المناىج الصحية لمصؼ السادس األساسي

 
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مدى احتواء مناىج العمـو (  2002دراسة أبو ىوال والبموي )

لصحية المالئمة لتمميذ ىذه المرحمة، لممرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية عمى المفاىيـ ا
 حيث تـ تطوير أداتيف األولى لقياس المفاىيـ البيئية المالئمة لتمميذ المرحمة المتوسطة، وتكونت مػف)

( مفيوما رئيسا، وتـ التأكد 19مفيوما رئيسًا، والثانية أداة لقياس المفاىيـ الصحية وتكونت مف) (16 )
والمفاىيـ الصحية 70 %) يرت النتائج توفر المفاىيـ البيئية بنسبة )مف صدؽ وثبات األداتيف، وقد أظ

%(،عمى مستوى كتب العموـ الثالثة، وقد كػشفت الدراسة عف بعض المفاىيـ البيئية (30بنسبة 
 .والصحية التي مف المفترض أف تضمف في كتػب عمـو المرحمة المتوسطة

 
ديد مفاىيـ التربية الغذائية لدى مدرسات المرحمة تيدؼ ىذه الدراسة إلى تح1999) دراسة األمعري )

االبتدائية فى دولة الكويت، وصممت الباحثة ليذا الغرض استبانو تضمنت اختبارا لقياس المعمومات 
المعرفية الخاصة بتالميذ المرحمة االبتدائية، وتضمنت مقياسا لمتعػرؼ عمػى اتجاىات أفراد عينة البحث 

( فردا مجتمع المعممات 500ئية، وتـ تطبيؽ االستبانو عمى عينػة مكونة مف )نحو أىمية التربية الغذا
( مدرسة، وخرجت الدراسة بأبرز 15والعامميف في اإلدارة التربويػة، وتػـ اختيار عينة عشوائية مف )

النتائج، يػدؿ مستوى المعمومات المعرفية واالتجاىات لفئات عينة البحث عمى قػصور بػرامج إعداد 
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ة المرحمة االبتدائية في تزويد الخريجات بالمعمومات المناسبة، توجد عالقة ارتباطيو دالية بيف مدرس
درجات اختبار المعمومات المعرفية ألفراد عيف البحػث واتجاىاتيـ نحو أىمية التربية الغذائية، نسبة 

المرحمة االبتدائية عمى عالية مف عينة البحث توافؽ عمػى إضافة خبرات جديدة عف التربية الغذائية في 
 أف تدمج تمؾ الخبرات مع الخبرات الحالية التي تدرس في المرحمة االبتدائية.

 
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تناوؿ كتب العموـ لمصفوؼ الثالثة العميا في  1998)) دراسة  العثمان

أداة البحث تـ بموجبو  المرحمة االبتدائية لبعض جوانب التربية الصحية، وأعد الباحث معيارا وىػو
تحميؿ محتوى كتب العموـ لمصفوؼ الثالثػة العميػا لممرحمػة االبتدائية، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي 
بأسموب تحميؿ المحتوي، وتوصػؿ الباحث لنتائج متعددة أىميا : اقؿ كتب العموـ مف الصفوؼ الثالثػة 

الصحية كتاب الصؼ السادس، إىماؿ محتػوى كتابي  العميػا مػف المرحمة االبتدائية تناوال لمجوانب
الصفيف الرابع والسادس لجانب استعماؿ وسوء استعماؿ المواد، بينما نػاؿ اىتماما ضئيال مف محتوى 

، إىماؿ محتوى كتابي الصفيف الخامس (% 0.69كتاب العموـ لمصؼ الخامس بمغت نػسبتو )
بينما ناال اىتماما ضئيال في محتوى كتاب العمـو  والسادس لجانب صحة المستيمؾ  وصػحة المجتمع،

%( ، لـ ترد الصحة العقمية النفسية في محتوى كتب 0.69لمصؼ الرابع، بمغت نسبة كؿ منيا )
 . العمػـو لمصفوؼ الثالثة العميا مف المرحمة االبتدائية

 
لصحة لدى ىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عػف تػصورات مفيوـ ا(Ahlawat,1985) دراسة أىالوات 

طالبػًا وطالبة مف الصفوؼ الثامف، العاشر،  996)طمبة التعميـ الثانوي في األردف، وشممت الدراسػة )
والثاني عشر، في مدارس األرياؼ والمدف في األردف، وقد استخدـ اختبار التداعي الحر لدراسة مفاىيـ 

مفاىيـ، وقد أظيرت نتائج الدراسة الصحة. كما تـ توظيؼ اختبار تعريؼ ال الطمبػة المميػزة لمفيػـو
نظرة طمبة الصفوؼ العميا نحو الصحة ىي نظرة ايجابية، حيث أف أكثر ارتبػاط ىذه النظرة - :اآلتي

عممية  .كاف ذو صمة بالوظائؼ البيولوجية والمجاالت الوقائية والمجاالت النفسية لمفيوـ الصحة
ر بمرحمة النػضج، كما ىو الحاؿ في تطور تطوير مفيوـ الصحة لدى طمبة الصفوؼ العميا، تتأث

 .األبنية المعرفية بشكؿ عاـ
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة : 1.2.2
إف نظرة متفحصة لمدراسات السابقة التي تـ استعراضيا تكشؼ عف اآلتي: تبايف المفاىيـ التي 

كما في دراسة ودراسة  لعممية،تممت البحث في المفاىيـ اتعرضت ليا الدراسات السابقة، حيث اش
( حيث تشابيت 2007(، ودراسة جودة )2011ودراسة إبراىيـ وصالح )(، 2013العاني والعبوس )

الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج التجريبي في البحث، باستثناء الدراسة األخيرة التي استخدمت 
شابيت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة المنيج الوصفي كما ىو الحاؿ في الدراسة الحالية، حيث ت

الحالية بالبحث في االتجاىات، في حيف تميزت الدراسة الحالية بتناوليا المفاىيـ الصحية في كتب 
الصحة والبيئة، الموضوع الذي لـ تتطرؽ لو أي مف الدراسات السابقة، في حيف لـ تغفؿ كؿ مف دراسة 

ودراسة طالفحة وأبو (، 2010(، ودراسة الشاويش )2010(، ودراسة السيمماني )2011السعدوني )
(،عف تناوؿ المفاىيـ الصحية وىذا ما تتشابو بو 2002(، ودراسة أبو ىوال والبموي )2007حساف )

الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية، ولكف جميع الدراسات السابقة تناولت مدى تضميف الكتب 
ولـ تتطرؽ لمدى اكتساب الطمبة ليذه المفاىيـ، كما لـ تتطرؽ  والمقررات الدراسية لممفاىيـ الصحية

لدراسة عالقة ذلؾ باتجاىات الطمبة نحو تمؾ المقررات، وىذا ما يميز الدراسة الحالية التي تتناوؿ 
العالقة بيف اكتساب الطمبة لممفاىيـ الصحية واتجاىيـ نحو المادة الدراسية التي تتضمف تمؾ المفاىيـ، 

دراسة الحالية مع عدد مف الدراسات السابقة مف ناحية تناوليا لموضوع الصحة كما ىو وتشابيت ال
(، 2012، ودراسة فضة )2012)(، ودراسة الصرايرة ورشدي )2012الحاؿ في دراسة العمد واخروف )

(، كما جاءت بعض الدراسات السابقة تبحث في 1985(، ودراسة أىالوت )2004ودراسة المجبر )
(، 2006ىيـ الصحية باستخداـ المنيج التجريبي في البحث، كما في دراسة أبو زايدة )تنمية المفا

(، ولكنيا لـ تبحث في مدى اكتساب الطمبة لتمؾ المفاىيـ والذي ىو برأي أىـ ما 2003ودراسة عبده )
التالي وفي وبفي العممية التعميمية، بؿ ىو نتاج العممية التعميمية المتمثؿ في اكتساب الطمبة لممفاىيـ، 

ضوء ما تقدـ، وفي حدود عمـ الباحثة، فاف اإلضافة التي جاءت فييا ىذه الدراسة مف حيث الكشؼ 
عف مدى اكتساب الطمبة لممفاىيـ الصحية ، والعالقة بيف مدى اكتساب الطالب لممفاىيـ الصحية 

لية، بؿ البحث في واتجاىاتيـ نحو المساؽ المتضمف لتمؾ المفاىيـ، يدلؿ عمى أصالة الدراسة الحا
في فمسطيف التي تبحث في  مف الدراسات القميمةمساؽ الصحة والبيئة بحد ذاتو كوف الدراسة الحالية 

 .ىذا الكتاب  مف شأنو التدليؿ عمى أصالة الدراسة الحالية
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 الفصل الثالث 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  واإلجراءاتالطريقة 
ىذا الفصؿ مف الدراسة بعرض مجتمع الدراسة وعينتيا، ووصؼ خطوات بناء أداتي قامت الباحثة في 

جراءات التحقؽ مف صدؽ األداتيف وثباتيما، والتحميالت اإلحصائية التي تـ استخداميا  الدراسة وا 
 لمكشؼ عف نتائج الدراسة .

 
 منيج الدراسة1.3 

 اض الدراسة.وذلؾ لمناسبتو أغر  ،تـ استخداـ المنيج الوصفي االرتباطي
 

 مجتمع الدراسة وعينتيا2.3 
عددىـ والبالغ  ،مديرية الخميؿ في األساسي طمبة الصؼ العاشرف مجتمع الدراسة مف جميع تكو  
مديرية  إحصائيات( طالبة، وذلؾ حسب 2701( طالبًا، و)2293وطالبة، منيـ ) اً ( طالب4994)

طالبًا،  160)وقد اختير منيـ ) ،( 2016-2015عاـ الدراسي )لم الخميؿمديرية التربية والتعميـ في 
تبعا لمتغير جنس الطمبة  العنقودية اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة الطبقيةطالبًة وقد تـ  189)و)

 ( يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة.1.3، والجدوؿ رقـ )%( مف مجتمع الدراسة7بنسبة )
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 (: خصائص العينة الديموغرافية األعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة.1.3جدوؿ)
 النسبة المئوية العدد الفئة  المتغير

 الجنس

 ذكر
160  % 45.85 

 أَثٗ
189  % 54.15 

%  349 المجموع 100 

التحصيل العام معدل   

 29.80% 104 70أقؿ مف 
%  137 80-70مف  39.26 

 30.94% 108 80أكثر مف 
 100 349 المجموع

 
 أدوات الدراسة 3.3

ة اختبار اكتساب المفاىيـ الصحيالباحثة أداتيف لجمع البيانات الخاصة بالدراسة وىي: استخدمت 
الصحة جاىات طمبة الصؼ العاشر نحو مبحث ات استبانو، و في كتب الصحة والبيئةالمتضمنة 

 .والبيئة
 
 1.3.3  : صحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئةاختبار اكتساب المفاىيم الاواًل:   

، ودراسة (2011اطالع الباحثة عمى عدد مف الدراسات ذات العالقة مثؿ دراسة إبراىيـ وصالح )بعد 
ببناء قائمة بالمفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة لمصؼ  قامت (2010الشاويش )

األساسي لممناىج الفمسطينية، والتي تظير بالممحؽ رقـ السابع األساسي والثامف األساسي والتاسع 
(، ومنيا قامت الباحثة ببناء اختبار يتضمف المفاىيـ الصحية المتواجدة بالقائمة، حيث بمغت عدد 1)

فقرة، جميعيا مف نوع اختيار مف المتعدد )أربعة بدائؿ(، موزعة عمى جميع  30فقرات االختبار 
لثالثة، وكاف عمى الطالب أف يستدؿ عمى اإلجابة الصحيحة مف المفاىيـ الصحية في الصفوؼ ا

 .(2خالؿ المعمومات الواردة بالسؤاؿ، ويظير االختبار بالممحؽ رقـ )
 :  وثباتواالختبار صدق 1.1.3.3 
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تـ عرضو بصورتو ، اكتساب المفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة اختبار إعدادبعد 
والطمب مف كؿ  والصحة، ة، ومتخصصيف في مجاؿ التربيةيذوي الخبرة والكفا األولية عمى لجنة مف

رأيو في كؿ فقرة مف فقرات االختبار مف حيث وضوح كؿ فقرة، وبعد جمع البيانات  إبداءمحكـ 
ولمتأكد مف ثبات االختبار  .5)وتحميميا تـ تعديؿ الفقرات استنادا إلى أراء المحكميف، ممحؽ رقـ )

 األساسي الصؼ العاشرمف طمبة  ،( طالبًا وطالبة20تطبيقو عمى عينة مكونة مف )ب قامت الباحثة
عف  ،رتـ حساب معامؿ ثبات االختباوقد ف مجتمع الدراسة، وخارج عينتيا، ، وىـ مالخميؿمديرية في 

خر التجزئة النصفية، حيث تـ تقسيـ االختبار إلى جزأيف، جزء يمثؿ األسئمة الفردية، والجزء األطريؽ 
( بيف الجزأيف، حيث بمغ Pearsonوتـ حساب معامؿ االرتباط بيرسوف )يمثؿ األسئمة الزوجية، 

ـ  (، ومف 0.70معامؿ االرتباط ) بمغ  إذ، (براوف -سبيرماف)عتمادًا عمى معادلة امعامؿ الثبات  تعديؿ ث
 ء الدراسة.ويعتبر ىذا المعامؿ عاليا ويصمح لغرض إجرا، (0.82) معامؿ الثبات بيذه الطريقة

 
 اتجاىات طمبة الصف العاشر نحو مبحث الصحة والبيئة : استبانوثانيًا:  2.3.3

دراسة جودة  ،عدد مف الدراسات ذات العالقة مثؿبعد اطالعيا عمى  قامت الباحثة ببناء االستبانو
ضمف (، ولإلجابة عمييا 4( فقرة، كما ىو موضح بالممحؽ رقـ )26حيث بمغ عدد فقراتيا )، 2007))

  .مقياس ليكرت الخماسي موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، معارض، معارض بشدة
  

 : اوثباتي اتجاىات طمبة الصف العاشر نحو مبحث الصحة والبيئة استبانو صدق1.2.3.3 
ة، ومتخصصيف في ياالستبانة تـ عرضيا بصورتيا األولية عمى لجنة مف ذوي الخبرة والكفا إعدادبعد 

تطبيقيا عمى عينة مكونة مف تـ . ومف ثـ 5)، الممحؽ رقـ )لمتأكد مف صدقيا صحة،وال مجاؿ التربية
، وىـ مف مجتمع الدراسة، وخارج  الخميؿمديرية الصؼ العاشر في مف طمبة  ،( طالبًا وطالبة20)

عف طريؽ حساب معامؿ الثبات كرونباخ ألفا حيث  ،االستبانوحساب معامؿ ثبات حيث تـ عينتيا، 
يصمح لغرض  االستبياف بدرجة عالية مف الثبات ع(، وبذلؾ يتمت 0.77الثبات الكمي )بمغ معامؿ 
 .إجراء الدراسة
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 إجراءات الدراسة 4.3 
 النجاز ىده الدراسة قامت الباحثة بما يأتي:

اطمعت عمى عدد مف الدراسات السابقة، التي ليا عالقة بموضوع الدراسة، لالستفادة منيا في  .1
 (.2007(، ودراسة طالفحة وأبو حساف )2010دراسة الشاويش ) إجراء دراستيا مثؿ

حصمت الباحثة عمى كتاب رسمي مف عمادة الدراسات العميا في جامعة القدس موجو لمديرية  .2
تربية وتعميـ الخميؿ لتسييؿ ميمتيا لمتعرؼ عمى عدد طالب الصؼ العاشر مف العاـ الدراسي 

ية الطبقية. وحصمت الباحثة عمى كتاب رسمي مف أجؿ أخذ العينة العنقود ،(2015-2016)
 مف مديرية الخميؿ لتطبيؽ أدوات الدراسة.

 بناء أدوات الدراسة. .3
 التأكد مف صدؽ أدوات الدراسة وثباتيما. .4
بعد اختيار المدارس المراد تطبيؽ األدوات فييا، طبقت الباحثة األداتيف كحزمة واحدة عمى  .5

 .طمبة الصؼ العاشر األساسي حسب العينة
حممت الباحثة نتائج اختبار اكتساب المفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة،  .6

 واستبانو اتجاىات الطمبة نحو مبحث الصحة والبيئة، وأوجدت العالقة بينيما. 
 

 متغيرات الدراسة5.3 
 المتغيرات المستقمة: 

 أنثى( و ف )ذكر، اوىو مستوي الجنس:      
 (80أكثر مف  ،70-80، 70أقؿ مف ) وىو بثالت مستويات عام:معدل التحصيل ال      

 
  :المتغيرات التابعة

 .اكتساب المفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئةػ  1      
 . اتجاىات طمبة الصؼ العاشر نحو مبحث الصحة والبيئةػ  2       
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 :المعالجة اإلحصائية6.3  
سابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة استخدمت الباحثة المتوسطات الح

 Oneعمى فقرات االختبار واالستبانة، وكذلؾ استخدمت اختبار )ت( واختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 

way analysis of variance  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة في )
، كما تـ حساب معامؿ الثبات كرونباخ ألفا لمتحقؽ مف (Pearson)ارتباط بيرسوف الدراسة ومعامؿ 

 (.SPSSصدؽ األدوات اإلحصائية وثباتيما وذلؾ ضمف برنامج الرـز اإلحصائية ) 
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 الفصل الرابع

 
 نتائج الدراسة

ؿ عرضا لمنتائج التي توصمت إلييا الباحثة، مف خالؿ استجابة أفراد عينة الدراسة يتضمف ىذا الفص
عمى فقرات األدوات المتعمقة بمدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب 

 والتحصيؿ العاـ. ،الصحة والبيئة وعالقتو باتجاىاتيـ نحو المبحث. وبياف أثر كؿ مف متغير الجنس
 

 نتائج الدراسة 1.4
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 1.1.4

لممفاىيم الصحية  األساسي في محافظة الخميل ما مدى اكتساب طمبة الصف العاشر السؤال األول:
 المتضمنة في كتب الصحة والبيئة؟

دول والج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالختبارومن أجل اإلجابة عن السؤال تم استخدام 
 ( يبين ذلك :1.4)
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية لفقرات االختبار. 1.4):جدوؿ )ال

العالمة  االختبار
 القصوى

المتوسط  عدد األفراد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 النسبة المئوية 

30 349 19.52 4.93 %65.07 
ة الصؼ العاشر لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب مدى اكتساب طمب( أف 1.4يتبيف مف الجدوؿ )

وىي  (30مف العالمة الكاممة )19.52) جاء متوسط حيث بمغ المتوسط الحسابي ) الصحة والبيئة
 بدرجة متوسطة. 65.07%)  بنسبة )
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 2.1.4
نحو مبحث  ي في محافظة الخميلاألساس ما مستوى اتجاىات طمبة الصف العاشرالسؤال الثاني: 
 الصحة والبيئة ؟

لكؿ فقرة مف فقرات النحرافات المعيارية لإلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتوسطات الحسابية وا
(. وحتى يتـ تحديد درجات اتجاىات طمبة الصؼ العاشر 2. 4االستبانو، والدرجة الكمية )الجدوؿ رقـ 

لمتوسطات الحسابية لالستجابات، تـ حساب المدى لممقياس نحو مبحث الصحة والبيئة مف خالؿ ا
(، وبذلؾ 0.80= 5\4(، ثـ قسـ المدى عمى عدد الفئات وذلؾ لتحديد طوؿ الفئة )4=1-5الخماسي )

( 2010 أبو دالؿ،) ( لكؿ فئة0.80ثـ يضاؼ ) ،(1.80 = 0.80+1فقد كانت الفئة األولى )
 كما يأتي :( 2010ناصر، )

 ( درجة قميمة جدا.1.80-1متوسط حسابي ) 
 ( درجة قميمة.2.60-1.81متوسط حسابي ) 
 ( درجة متوسطة.3.40-2.61متوسط حسابي ) 
 ( درجة كبيرة.4.20-3.41متوسط حسابي ) 
 ( درجة كبيرة جدا5-4.21متوسط حسابي ). 

 
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الكمية لفقرات االستبانو.2.4الجدوؿ )

المتوسط  العبارة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة جدا 0.86 4.57 أحرص بأف تكوف عالماتي كاممة في مادة الصحة والبيئة. 1
أحب مادة الصحة والبيئة ألنيا تزيد مف توعيتي بأمور حياتية  2

 يومية ومستقبمية.
 كبيرة جدا 1.04 4.23

 كبيرة 1.17 3.95 .ة والبيئة بالمدرسةلمصح نادي إقامة مف الميـ 3
 كبيرة 1.15 3.88 .متعمـ لكؿ ضرورة الصحة والبيئة تعمـ أف أرى 4
 كبيرة 1.17 3.84 اشعر بمتعة في تعمـ مادة الصحة والبيئة . 5
 كبيرة 1.15 3.64 أحب مطالعة الموضوعات ذات العالقة بالصحة والبيئة . 6
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 كبيرة 1.28 3.61 ختبار الصحة والبيئة .أشعر باالرتياح أثناء أداء ا 7
 كبيرة 1.26 3.55 أحب متابعة البرامج ذات العالقة بالصحة والبيئة. 8
 كبيرة 1.27 3.52 أحب المشاركة في زوايا المجالت الصحية المدرسية. 9

 كبيرة 1.21 3.51 أرى أنني بحاجة لتعمـ المزيد عف موضوعات الصحة والبيئة. 10
 كبيرة 1.15 3.47 ة مادة الصحة والبيئة بشوؽ .انتظر حص 11
أشعر أف األىؿ ييتموف لمعدلي التراكمي في مادة الصحة  12

 والبيئة .
 كبيرة 1.35 3.34

 متوسطة 1.33 3.32 أحب مناقشة المواضيع الصحية والبيئية مع زمالئي . 13
 متوسطة 1.28 3.27  األخرى. المواد أشعر أف مادة الصحة والبيئة ترتبط بدراسة 14
 متوسطة 1.29 3.21 أفضؿ حصة الصحة والبيئة عمى الحصص األخرى . 15
 متوسطة 1.21 3.19 أحرص عمى تخصيص جزء مف يومي لدراسة الصحة والبيئة. 16
 متوسطة 1.15 3.19 أشعر أف موضوع الصحة والبيئة موضوعا نظريا. 17
بيئة أحب أف تكوف الحصص المخصصة لمادة الصحة وال 18

 أكثر. 
 متوسطة 1.29 3.14

 متوسطة 1.39 2.71 أرغب بااللتحاؽ بكمية الميف الصحية في الجامعة مستقباًل. 19
 متوسطة 1.37 2.66 أشعر بالممؿ أثناء شرح المعمـ لمصحة والبيئة . 20
 متوسطة 1.35 2.64 اشعر بالحرج مف بعض مواضيع منياج الصحة والبيئة. 21
 قميمة 2.09 2.44 ـ الصحة والبيئة مفاىيـ معقدة .أشعر أف مفاىي 22
 قميمة 1.21 2.35 أرى أف مادة الصحة والبيئة تقتؿ حب االستطالع لدي .  23
 قميمة 1.35 2.35 أتمنى أف أكوف معمما لمادة الصحة والبيئة في المستقبؿ.  24
 قميمة 1.29 2.26 اشعر أف مادة الصحة والبيئة ال داع لوجودىا ضمف المقررات  25
 قميمة 1.28 1.96 أشعر أف مادة الصحة والبيئة عديمة الفائدة في الحياة . 26

 متوسطة 0.49 3.22 الدرجة الكمية
 



48 

 

"أحرص بأف تكوف عالماتي كاممة في مادة الصحة والبيئة"،   أف أىـ الفقرات (4.2يتبيف مف الجدوؿ )
لفقرة "أحب مادة الصحة والبيئة ألنيا تزيد مف يمييا ا ( وبدرجة كبيرة جدا، 4.57بمتوسط حسابي )

وقد كانت أقؿ الفقرات موافقة ىي  (،  4.23توعيتي بأمور حياتية يومية ومستقبمية" بمتوسط حسابي )
غت بدرجة قميمة، وبم1.96) "أشعر أف مادة الصحة والبيئة عديمة الفائدة في الحياة" بمتوسط حسابي )

 وسطة.( بدرجة مت3.22الدرجة الكمية )
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:  3.1.4

لممفاىيم  األساسي في محافظة الخميل ىل يختمف مدى اكتساب طمبة الصف العاشرالسؤال الثالث: 
  الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة باختالف )جنس الطمبة، التحصيل العام(؟

     النحو التالي:لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ تحويمو إلى فرضيتيف عمى 
في  ≥ α) (0.05الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لممفاىيم  األساسي في محافظة الخميل متوسطات اكتساب طمبة الصف العاشر
 الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير الجنس. 

( لعينتيف مستقمتيف، والجدوؿ t-testدـ اختبار )ت( )استخاألولى تـ لمتحقؽ مف صحة الفرضية 
 .يوضح ذلؾ( 3.4)
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 ( لمفروؽ في متوسطات اكتساب طمبة الصؼ العاشرt-test(: نتائج اختبار )ت( )3.4الجدوؿ )

لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة  األساسي في محافظة الخميؿ
 تعزى لمتغير الجنس.

وسط متلا العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 * 0.00 4.361 347 5.50 18.31 160 ذكر
 4.09 20.59 189 أنثى

 (α ≥ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

في  ≥ α) (0.05( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 3.4يتبيف مف الجدوؿ )
لممفاىيـ الصحية المتضمنة في  األساسي في محافظة الخميؿ متوسطات اكتساب طمبة الصؼ العاشر

ولصالح اإلناث )ذات المتوسط الحسابي األعمى(، وبذلؾ  .الجنس لمتغير كتب الصحة والبيئة تعزى
داللة  وقبوؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى أنو "  توجد فروؽ ذات يتـ رفض الفرضية الصفرية
األساسي في  في متوسطات اكتساب طمبة الصؼ العاشر ≥ α) (0.05إحصائية عند مستوى الداللة 

 لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير الجنس.  محافظة الخميؿ
 

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثانية:
لممفاىيم  األساسي في محافظة الخميلات اكتساب طمبة الصف العاشر متوسط

 الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيل العام.
( لعينتيف مستقمتيف، والجدوؿ t-testاستخدـ اختبار )ت( )تـ  الثانيةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

 .يوضح ذلؾ( 4.4)
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معدؿ التحصيؿ لمدرجة الكمية وفقا لمتغير الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات  (:4.4الجدوؿ )
 .العاـ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التحصيل العام
 4.88 15.13 104 70أقل من 
70-80 137 19.95 3.21 
 2.77 23.54 108 80أكثر من 

 
 One way analysis)حميؿ التبايف األحادي استخدـ اختبار ت الثانية تـلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

of variance  )( يوضح ذلؾ.5.4والجدوؿ ) 
 

  (One way analysis of variance)تحميؿ التبايف األحادي  (: نتائج اختبار5.4الجدوؿ )
لممفاىيـ الصحية  األساسي في محافظة الخميؿ لمفروؽ في متوسطات اكتساب طمبة الصؼ العاشر

 ب الصحة والبيئة تعزى لمتغير معدؿ التحصيؿ العاـ.المتضمنة في كت
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

 * 000. 132.112 1815.125 2 3630.251 بين المجموعات
 13.241 346 4608.644 داخل المجموعات

  348 8238.894 المجموع
 (α ≥ 0.05) ند مستوى الداللة* دال إحصائيا ع

 في  ≥ α) (0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أنو( 5.4يتبيف مف الجدوؿ )
لممفاىيـ الصحية المتضمنة في  األساسي في محافظة الخميؿ متوسطات اكتساب طمبة الصؼ العاشر

ر تمؾ الفروؽ تـ استخداـ اختبار ولمعرفة مصد كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ العاـ.
 شيفيو لممقارنات البعدية.
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 اختبار شيفيو لممقارنات البعدية.(: نتائج 6.4جدوؿ )ال
 80أكثر من  80-70من  70أقل من  معدل التحصيل العام

    70أقل من 
   4.82391-** 80-70من 

  3.58645-** 8.41035-** 80أكثر من 
في  ≥ α) (0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ( أنو6.4) ف مف الجدوؿييتب

لممفاىيـ الصحية المتضمنة في  األساسي في محافظة الخميؿ متوسطات اكتساب طمبة الصؼ العاشر
وعميو تـ رفض  80لصالح التحصيؿ أكثر مف  كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ العاـ.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  ية البديمة التي تنص عمى أنو "الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرض
 األساسي في محافظة الخميؿ ( في متوسطات اكتساب طمبة الصؼ العاشر(0.05مستوى الداللة 

 التحصيؿ العاـ".معدؿ لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير 
 

 رابع:النتائج المتعمقة بالسؤال ال 4.1.4
نحو  األساسي في محافظة الخميل ىل يختمف مستوى اتجاىات طمبة الصف العاشرالسؤال الرابع: 

 مبحث الصحة والبيئة باختالف )جنس الطمبة، معدل التحصيل العام (؟  
     لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ تحويمو إلى فرضيتيف عمى النحو التالي:   

في  ≥ α) (0.05ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذا
نحو مبحث الصحة والبيئة  األساسي في محافظة الخميل متوسطات اتجاىات طمبة الصف العاشر

 تعزى لمتغير الجنس.
 ( يوضح ذلؾ.7.4(، والجدوؿ ) t-testاستخدـ اختبار )ت( )الثالثة تـ  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
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 اتجاىات طمبة الصؼ العاشر في متوسطات( لمفروؽ  t-testاختبار )ت( ): نتائج 7.4)جدوؿ )
 نحو مبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير الجنس. األساسي في محافظة الخميؿ

 
 الجنس

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة )ت(

 0.054 347 1.931 0.52 3.28 160 ذكر

    0.46 3.18 189 أنثى
 

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( أنو 7.4يتبيف مف الجدوؿ )
نحو مبحث الصحة والبيئة  األساسي في محافظة الخميؿ متوسطات اتجاىات طمبة الصؼ العاشر

لفرضية الصفرية بعدـ يتـ قبوؿ ا وبذلؾ، 0.05تعزى لمتغير الجنس، ألف مستوى الداللة أكبر مف 
في متوسطات اتجاىات طمبة  ≥ α) (0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود

 .نحو مبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير الجنس األساسي في محافظة الخميؿ الصؼ العاشر
 

في  ≥ α) (0.05الفرضية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
نحو  األساسي في محافظة الخميل متوسطات مستوى اتجاىات طمبة الصف العاشر

 مبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير معدل التحصيل العام.
التحصيؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمدرجة الكمية وفقا لمتغير  (:8.4الجدوؿ )

 .العاـ
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التحصيل العام

 0.55 3.37 104 70أقل من 
70-80 137 3.19 0.44 
 0.47 3.12 108 80أكثر من 

 
 One way analysis)استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  الرابعة تـلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

of variance  )( يوضح ذلؾ.9.4والجدوؿ ) 



53 

 

  (One way analysis of variance)يف األحادي تحميؿ التبا (: نتائج اختبار9.4الجدوؿ )
نحو مبحث  األساسي في محافظة الخميؿ مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العاشرلمفروؽ في متوسطات 

 .الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ العاـ
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

 * 001. 7.236 1.690 2 3.379 عاتبين المجمو 
داخل 

 المجموعات
78.695 346 0.234 

  348 82.074 المجموع
 (α ≥ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

 في  ≥ α) (0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أنو( 9.4يتبيف مف الجدوؿ )
شر نحو مبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ متوسطات مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العا

 (10.4ولمعرفة مصدر تمؾ الفروؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية والجدوؿ ). العاـ
 .يوضح ذلؾ 

 اختبار شيفيو لممقارنات البعدية.(: نتائج 10.4الجدوؿ )
 80أكثر من  80-70من  70أقل من  التحصيل العام

    70أقل من 
   17930.** 80-70من 

  06779. 24709.** 80أكثر من 
 
 في  ≥ α) (0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( أنو 10.4) ف مف الجدوؿييتب

نحو مبحث الصحة  األساسي في محافظة الخميؿ متوسطات مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العاشر
وعميو تـ رفض الفرضية الصفرية 70 الح التحصيؿ أقؿ مف لص .والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ العاـ

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو "
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0.05) (α ≤ نحو  األساسي في محافظة الخميؿ في متوسطات مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العاشر
 .يؿ العاـمبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحص

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: 5.1.4

 األساسي في محافظة الخميل ما العالقة بين مدى اكتساب طمبة الصف العاشرالسؤال الخامس: 
لممفاىيم الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة واتجاىاتيم نحو مبحث الصحة 

 والبيئة؟
 صفرية.فرضية  إلىلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو 

بين اكتساب  ≥ α) (0.05ال توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة الفرضية الخامسة : 
لممفاىيم الصحية المتضمنة في  األساسي في محافظة الخميل طمبة الصف العاشر

 كتب الصحة والبيئة واتجاىاتيم نحو مبحثيا. 
( كما  Person Correlateاط بيرسوف )تـ إيجاد معامؿ االرتبالخامسة لمتحقؽ مف صحة الفرضية 

 (.11.4في الجدوؿ )
 األساسي في محافظة الخميؿ العالقة بيف مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر(: 11.4الجدوؿ )

 .لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة واتجاىاتيـ نحو المبحث
 

 مستوى الداللة   معامل االرتباط
-0.195 0.06 

األساسي في  بيف مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشروجود عالقة عدـ ( 11.4الجدوؿ )يتبيف مف 
لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة واتجاىاتيـ نحو  محافظة الخميؿ

 .المبحث
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 ممخص النتائج2.4 
كتب  لممفاىيـ الصحية المتضمنة في األساسي في محافظة الخميؿ مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر

  %65) .الصحة والبيئة جاء متوسط حيث بمغ المتوسط الحسابي )
نحو مبحث الصحة والبيئة جاء  األساسي في محافظة الخميؿ اتجاىات طمبة الصؼ العاشرمستوى 

 ( بدرجة متوسطة.3.22بدرجة كمية )
 في متوسطات اكتساب طمبة  (α ≤0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى  األساسي في محافظة الخميؿ الصؼ العاشر
 .(20.59)ولصالح اإلناث بمتوسط حسابي بمغ  .لمتغير الجنس

في متوسطات اكتساب طمبة    (α ≤0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى  لخميؿاألساسي في محافظة ا الصؼ العاشر

 .80لصالح التحصيؿ أكثر مف  لمتغير التحصيؿ العاـ.
 في متوسطات مستوى اتجاىات (α≤ 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تعزى لمتغير الجنس، نحو مبحث الصحة والبيئة  األساسي في محافظة الخميؿ طمبة الصؼ العاشر 
 0.05ألف مستوى الداللة أكبر مف 

في متوسطات مستوى اتجاىات  (α ≤0.05) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
نحو مبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ  األساسي في محافظة الخميؿ طمبة الصؼ العاشر

  70لصالح التحصيؿ أقؿ مف .العاـ
لممفاىيـ  األساسي في محافظة الخميؿ بيف مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشرد عالقة وجو عدـ 

 الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة واتجاىاتيـ نحو المبحث
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 الفصل الخامس

___________________________________________________________________ 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

 الدراسة  مناقشة نتائج 1.5
 األساسي في محافظة الخميؿ مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشرىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

، ولتحقيؽ أىداؼ لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة وعالقتو باتجاىاتيـ نحو المبحث
صؼ العاشر مدى اكتساب طمبة الالدراسة استخدمت الباحثة أداتيف لجمع البيانات وىما اختبار 

، واستبانو اتجاىات طمبة الصؼ العاشر نحو لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة
 النتائج كما يمي: مناقشة مبحث الصحة والبيئة وكانت

 
 مناقشة نتائج السؤال األول:  1.1.5

م الصحية لممفاىي األساسي في محافظة الخميل ما مدى اكتساب طمبة الصف العاشر األول:السؤال 
 المتضمنة في كتب الصحة والبيئة؟

 (30استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى فقرات االختبار التي بمغت )
( يبيف ذلؾ. وكاف المتوسط الحسابي الكمي 1.4فقرة مف نوع االختيار مف متعدد، والجدوؿ )

 .( 4.93مقدار االنحراؼ المعياري) (، وتدؿ عمى درجة متوسطة، وكاف19.52لالختبار)
مف الطالب ذوي  تكوفالف الغالبية العظمى في الصؼ وترى الباحثة أف سبب ىذه النتيجة يعود 

( طالب يتراوح عدد طالب متوسطي 40المستوى األكاديمي المتوسط، فمثال يتكوف الصؼ مف )
 ( طالب.30المستوى )

لممفاىيـ حيث كاف مستوى مدى اكتساب الطمبة  (2008)دراسة شحادة مع وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة 
 مستوى متدني.
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 السؤال الثاني:مناقشة نتائج 2.1.5  
نحو مبحث  األساسي في محافظة الخميل ما مستوى اتجاىات طمبة الصف العاشرالسؤال الثاني: 
 الصحة والبيئة ؟

اتجاىات الطمبة نحو مبحث الصحة المعياري لمستوى  ؼاستخرجت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحرا
( يبيف ذلؾ. وقد بمغ المتوسط 2.4( فقرة والجدوؿ )26والبيئة عمى فقرات االستبانة التي بمغت )

وتعزو الباحثة  ( بدرجة متوسطة0.49( بدرجة متوسطة، واالنحراؼ المعياري )3.22) الحسابي الكمي
وقد يكوف السبب في ذلؾ أف أنشطة الطالب السبب لكوف مادة الصحة والبيئة مادة ليست جذابة لكؿ 

األنشطة والخبرات  حيث إف تنوع ،المادة ليست حافزة ومثيرة لحب االستطالع والتعمـ لدى كافة الطمبة
لمواجية الفروؽ الفردية بيف الطمبة يتطمب مف المناىج توفير األنشطة والخبرات المتسمة بالتنوع 

فروؽ عمى أساس مبدأ تكافؤ الفرص في ظؿ مبادئ احتراـ ميوؿ والمرونة بما يتالءـ ومواجية تمؾ ال
، كما يمكف تحسف العالقة بيف المناىج الطالب ورغباتيـ وقدراتيـ والعمؿ عمى تمبيتيا واشباعيا

 والطالب مف خالؿ عقد المقاءات الدورية بيف مصصمي المناىج والطالب لمناقشة شؤوف الطمبة
 أف أىـ الفقراتوترى الباحثة   يؿ اتجاىات الطالب نحو المناىجوالتي قد تساعد في تعد والمناىج

( وبدرجة كبيرة 4.57"أحرص بأف تكوف عالماتي كاممة في مادة الصحة والبيئة"،  بمتوسط حسابي )
 يمييا الفقرة "أحب مادة الصحة والبيئة ألنيا تزيد مف توعيتي بأمور حياتية يومية ومستقبمية"جدا، 

أف ىذه النتائج طبيعية فكؿ طالب بغض  وترى الباحثة( وبدرجة كبيرة جدا،  4.23) حسابيبمتوسط 
النظر عف مستواه الدراسي يحب أف تكوف عالماتو كاممة في جميع المواد وليس فقط في مادة الصحة 
والبيئة، كما أف مادة الصحة والبيئة وضعت لتزيد مف توعية الطمبة باألمور الصحية اليومية والمستقبمة 

جنسيف فتحدثت عف فترة المراىقة، األمومة، الحمؿ، الرضاعة، التغذية، والغذاء لجميع المراحؿ لم
العمرية كما تحدث عف اإلسعافات األولية والحوادث الطارئة وىي أمور يجب توعية الجميع ألجميا.وقد 

بمتوسط حسابي  "ةفائدة في الحياعديمة ال مادة الصحة والبيئةأشعر أف ىي "كانت أقؿ الفقرات موافقة 
وىي نتيجة طبيعية الف الفقرة تفسير معاكس لمفقرة التي سبؽ الحديث عنيا التي  بدرجة قميمة،1.96) ) 

 تتمخص بأف مادة الصحة والبيئة تزيد مف توعية الطمبة بأمور حياتية ميمة.
 

 نتائج السؤال الثالث:  مناقشة 3.1.5
لممفاىيم  األساسي في محافظة الخميل لصف العاشرىل يختمف مدى اكتساب طمبة االسؤال الثالث: 

  الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة باختالف )جنس الطمبة، التحصيل العام(؟
     لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ تحويمو إلى فرضيتيف عمى النحو التالي:
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في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى: 
لممفاىيم  األساسي في محافظة الخميل اكتساب طمبة الصف العاشرمتوسطات 

 الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير الجنس. 
 ( لعينتيف مستقمتيف، والجدوؿ T-test( )ت)استخدـ اختبار  تـ األولىلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

  (0.05د فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و وجوقد الحظت الباحثة  .يوضح ذلؾ (3.4)
(α ≤ لممفاىيـ الصحية  األساسي في محافظة الخميؿ في متوسطات اكتساب طمبة الصؼ العاشر 

 ولصالح اإلناث )ذات المتوسط الحسابي .الجنس والبيئة تعزى لمتغير المتضمنة في كتب الصحة
 وقبوؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى أنو "  توجد األعمى(، وبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية  

 في متوسطات اكتساب طمبة الصؼ  ≥ α) (0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 لمتغير لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى األساسي في محافظة الخميؿ العاشر

 لصالح اإلناث الف اإلناث بشكؿ عاـ أكثر ىدوءا مف الذكور  ، وترى الباحثة أف النتيجة كانتالجنس 
 ،مما يساعدىف عمى االنتباه والتركيز، ألنيف بطبيعتيف يستجبف لمقوانيف وال يحاولف كسرىا كالذكور

 ، كما أف شيوع المنافسة بيف الطالباتوكذلؾ حب اإلناث لمدراسة واىتماميف فييا أكثر مف الذكور 
 نيف يريف في تعميميف سالحا قويا يحاربف فيو الزمف القادـ، عمى عكس الذكور أل أكثر مف الطالب 

 المعب والسير أىـ ما في حياتيـ . الذيف يروف
(، ودراسة العمد 2008(، دراسة شحادة )2007وتتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج كال مف دراسة االمامي )

 (.2012واخروف )
 

في  ≥ α) (0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات  الفرضية الثانية:
لممفاىيم  األساسي في محافظة الخميل اكتساب طمبة الصف العاشرمتوسطات 

 التحصيل العام.الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى لمتغير 
 استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  الثانية تـلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

(One way analysis of variance) ( يوضح ذلؾ. حيث الحظت الباحثة 5.4والجدوؿ )وجود 
 في متوسطات اكتساب طمبة الصؼ ≥ α) (0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة تعزى  األساسي في محافظة الخميؿ العاشر 
 مصدر تمؾ الفروؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية، لمعرفةو  لمتغير التحصيؿ العاـ.

 فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة والحظت الباحثة وجود  ( يوضح ذلؾ.6.4والجدوؿ ) 
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0.05) (α ≤  في متوسطات اكتساب طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب 
 وتعزو الباحثة ذلؾ لكوف  80مف  لصالح التحصيؿ أكثر ر التحصيؿ العاـ.الصحة والبيئة تعزى لمتغي

 غالبا ما تكوف دافعيتيـ لمتعميـ أكثر مف الطالب اآلخروف،  80الطمبة الذي تحصيميـ العاـ أكثر مف 
 كما أف أىدافيـ تكوف محددة وواضحة لذا يحاولوا بشتى الطرؽ فيـ جميع المفاىيـ الواردة معيـ حتى

 أف يبحث عنيا بنفسو مب منيـ ذلؾ إعادة دراستيا مرة أخرى وسؤاؿ المعمـ عنيا بؿ مف الممكفلو تط 
 لموصوؿ إلى إجابة تقنع عقمو وتشبع دافعيتو نحو تعمـ ىذه المفاىيـ, لذا فيو بذلؾ يكتسب تمؾ  

 البعيد.المفاىيـ وتظؿ معو عمى المدى 
 

 مناقشة نتائج السؤال الرابع: 4.1.5
نحو  األساسي في محافظة الخميل ىل يختمف مستوى اتجاىات طمبة الصف العاشربع: السؤال الرا

 مبحث الصحة والبيئة باختالف)جنس الطمبة، التحصيل العام (؟  
     لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ تحويمو إلى فرضيتيف عمى النحو التالي:   

 في ≥ α) (0.05وى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستالفرضية الثالثة: 
نحو مبحث الصحة  األساسي في محافظة الخميل اتجاىات طمبة الصف العاشر مستوى متوسطات

 تعزى لمتغير الجنس. والبيئة
 ( يوضح ذلؾ.7.4(، والجدوؿ ) T-test)ت( )استخدـ اختبار تـ  الثالثة لمتحقؽ مف صحة الفرضية

 في ≥ α) (0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة فروؽ ذات دالعدـ وجود  وقد الحظت الباحثة
نحو مبحث الصحة  األساسي في محافظة الخميؿ اتجاىات طمبة الصؼ العاشر مستوى متوسطات

وتعزو الباحثة ذلؾ أف مادة الصحة  ،0.05، ألف مستوى الداللة أكبر مف تعزى لمتغير الجنس والبيئة
ف الذكور واإلناث, كما أنيا تشتمؿ عمى مواضيع تيـ والبيئة مادة في مجمميا تحاكي ميوؿ الجنسيف م

الطرفيف، وكما أف المقرر نفسو يدرس لمجنسيف وفي الغالب ممكف أف يكوف التدريس بالطرؽ 
 واألساليب نفسيا.

 ( في عدـ وجود فروؽ في االتجاه تعزى لمتغير الجنس.2007وتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة جودة )
 

في  ≥ α) (0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الرابعة: ال ت
نحو  األساسي في محافظة الخميل متوسطات مستوى اتجاىات طمبة الصف العاشر

 مبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيل العام.
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 استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  الثانية تـلمتحقؽ مف صحة الفرضية 
(One way analysis of variance)   وجود ، حيث الحظت الباحثة يوضح ذلؾ 9.4))والجدوؿ 

 مستوى اتجاىات طمبة  متوسطاتفي  ≥ α) (0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 نحو مبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ األساسي في محافظة الخميؿ الصؼ العاشر

 يبيف  10.4)والجدوؿ ) اختبار شيفيو لممقارنات البعدية فروؽ تـ استخداـالتمؾ ولمعرفة مصدر .العاـ 
 في  ≥ α)  (0.05ةداللة إحصائية عند مستوى الداللفروؽ ذات ومنو الحظت الباحثة  .ذلؾ
 نحو مبحث الصحة  األساسي في محافظة الخميؿ مستوى اتجاىات طمبة الصؼ العاشر متوسطات 

 وتغزو الباحثة ذلؾ لكوف مادة 70 أقؿ مف لصالح التحصيؿ و .العاـ والبيئة تعزى لمتغير التحصيؿ
 محتواىا سيؿ وأغمبو واقعي يأخذ الطالب معموماتو مف الحياة الواقعية مف  الصحة والبيئة مادة طبيعة
 الرياضيات، والفيزياء والكيمياء بالمقارنة مع كؿ مف  70تحصيميـ أقؿ مف  وجية نظر الطالب الذيف

 المغة العربية والمغة االنجميزية، ليذا فيي مف وجية نظرىـ مف المواد التي يسيؿ الحصوؿ والتاريخ و 
 عمى العالمات فييا.

 
 نتائج السؤال الخامس:مناقشة  5.1.5

 األساسي في محافظة الخميل مدى اكتساب طمبة الصف العاشرما العالقة بين السؤال الخامس: 
اتجاىاتيم نحو مبحث الصحة و  حة والبيئةلممفاىيم الصحية المتضمنة في كتب الص

 ؟ والبيئة
 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو إلى فرضية صفرية.

بين اكتساب  ≥ α) (0.05ال توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة الفرضية الخامسة : 
لممفاىيم الصحية المتضمنة في  األساسي في محافظة الخميل طمبة الصف العاشر

 الصحة والبيئة واتجاىاتيم نحو مبحثيا. كتب 
 ( كما  Person Correlate)رتباط بيرسوف االمعامؿ إيجاد  تـالخامسة لمتحقؽ مف صحة الفرضية 

 بيف مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشروجود عالقة عدـ (. حيث الحظت الباحثة 11.4في الجدوؿ )
 ة في كتب الصحة والبيئة واتجاىاتيـ نحولممفاىيـ الصحية المتضمن األساسي في محافظة الخميؿ 
 الممكف أف يكوف السبب في ذلؾ يكمف في استخداـ المعمميف  وترى الباحثة أف مف .المبحث 

 والمعممات لألساليب التقميدية القديمة في تدريس مادة الصحة والبيئة، وعدـ إثارة دافعية الطالب لمادة 
 ادة الصحة والبيئة في حياتيـ ومع ذلؾ فيـ ال يحبونيا.الصحة والبيئة لذا تراىـ مدركيف أىمية م
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أشارت ( حيث 2011إبراىيـ وصالح )دراسة ( و 1999األمعري ) واختمفت نتائج الدراسة مع دراسة
 .النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيو إيجابية بيف اكتساب المفاىيـ العممية واالتجاه نحو الفيزياء

 
 

 التوصيات 2.5
 ة رأت أف تقدـ بعض التوصيات منيا:ج التي توصمت ليا الباحثمف خالؿ النتائ

  تقديـ نشرات وعرض أفالـ عممية تبيف أىمية الصحة في حياتنا وبالتالي أىمية مقرر الصحة
 .والبيئة بيف المقررات الدراسية 

  عمؿ برنامج مسابقات خالؿ اإلذاعة المدرسية  يتضمف أسئمة حوؿ المفاىيـ الصحية لزيادة
مبة ليا، ولخمؽ جو تنافسي بيف الطمبة يشجع عمى تعمـ واكتساب المفاىيـ ب الطاكتسا

 الصحية.
  أف يقوـ الباحثيف بعمؿ أبحاث عف اكتساب الطمبة لممفاىيـ الصحية، لقمة الدراسات في ىذا

 الموضوع.
  أف يقوـ الباحثوف بعمؿ أبحاث عف موضوع الدراسة الحالية في مديريات تربية وتعميـ الخميؿ

 بشكؿ خاص، وبمحافظات الوطف بشكؿ عاـ.
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 ( قائمة المفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة1حؽ )مم

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 
 المفيوم الصفحة الدرس الوحدة الصف

 السابع األساسي

صحة ونمط الحياة.
األولى : ال

 

 الصحة. 3 األوؿ : الصحة.
 المرض.

 سوء التغذية.
 ضعؼ المناعة.

 االيدز. 5
 أمراض القمب.

 السرطاف.
 السؿ الرئوي.

 الغذاء. 6
 الغذاء المتكامؿ.
 الغذاء المتوازف.
 الصحة البدنية.
 الصحة النفسية.

 الصحة االجتماعية.
 الطب.

 الرعاية الصحية.
 نزالت البرد. 7

 السعاؿ.
 العطس.

 ث اليواء.تمو 
 النظافة الشخصية. 11 الثاني :النظافة الشخصية.

 غسؿ األيدي.
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 الجراثيـ. 12
 االلتياب.

 العناية بالجمد. 13
 العناية بالبشرة.
 العناية بالشعر.

 العناية بالعينيف. 14
 التراخوما. 15

 العشى الميمي.
 العناية بالفـ. 16 لفـ واألسناف.الثالث: العناية با

 العناية باألسناف.
 تسوس األسناف. 21 الرابع: مشاكؿ األسناف والمثة.

المويحة السنية  22
 )البالؾ(.

 التياب المثة.
 تقرح المثة.
 نزيؼ المثة.
 االسقربوط

التياب الموزتيف  23
 المزمف.

 .االلتياب الصدري
 عسر اليضـ.
التياب جيوب 
 األنؼ المزمف.

 النشاط البدني. 24 الخامس: النشاط البدني والمياقة البدنية.
 السكري.

 الشيخوخة المبكرة.
 المياقة البدنية. 25
 القوة. 26

 المرونة.
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 التحمؿ.
 النبض. 31 .السادس: العالمات الحيوية وعالقتيا بالمياقة

 القمؽ. 33
 الخوؼ.
 الغضب.
 فقر الدـ.
 النزيؼ.

ارتفاع درجة 
 الحرارة.

 ضغط الدـ. 34
 البدانة.

 التدخيف.
 التنفس. 

الثانية: اإلسعاؼ األولي.
 

 اإلسعاؼ األولي. 39 األوؿ: اإلسعاؼ األولي.
 المضاعفات.

 المسعؼ.
 الشخص المصاب. 40

 محيط اإلصابة.
 خطورة الحالة.

الحالة العامة  41
 لممصاب.
 الكسور.

 صندوؽ االسعاؼ.
 شاش عادي معقـ. 42

 أشرطة الصقة.
 لفافات شاش.

 معقمات )مطير(.
 لفافات مطاطية.

 ممقط.
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 مشد.
 مقص.
 دات.ضما

 جبائر خشبية.
 قطف.

 قفازات.
ربطات مثمثة 

 الشكؿ.
 ضربة الشمس. 43 الثاني: ضربة الشمس )الحر(

 الضعؼ واليزاؿ. 44
 الدوار.

 فقداف التوازف.
 اليموسة.
 اليذياف.

 جفاؼ الفـ.
 جفاؼ الحمؽ.
 التنفس السريع.

 لنبض السريع.ا
 فقداف الوعي.

 االختناؽ.
 الصعقة الكيربائية. 47 الثالث: الصعقة الكيربائية )التكيرب(.

 تشنج. 48
 كسور.
 جفاؼ.
 حروؽ.

 الغرؽ. 50 الرابع: الغرؽ
 

 االغماء. 54 الخامس: االغماء
 ضغط الدـ.
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 التنفس. 56
مراىقة الثالثة: ال
والتغيرات 

 المصاحبة ليا.

 المراىقة. 58 األوؿ : مفيـو المراىقة.
 الشيخوخة.

 البموغ.
 الغدد الصماء.

 الرفض. 61
 التحدي.
 التمرد.

 االنطوائية.
 االستقاللية.
 الخصوصية.

 الحيض. 62 الثاني: الحيض واالحتالـ.
 الشيرية. الدورة 63

 االباضة.
 التماريف الرياضية.

 االلتيابات.
 الفوط الصحية. 64

 التغذية السميمة.
 احتقاف الحوض.
 النزيؼ الرحمي.

 الوقاية الشخصية.
 البموغ.

 االحتالـ.
الرابعة: الغذاء 

 والتغذية.
 المراىقة. 67 األوؿ : الغذاء والمواد لغذائية.

 الشيخوخة.
 الغذاء.

 المواد الغذائية.
 التغذية.

 أغذية صحية.
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 أغذية غير صحية.
 المغذيات. 68

 الكربوىيدرات.
 الدىوف.

 البروتينات.
 الفيتامينات.
 المعادف.

المجموعات 
 الغذائية.

 مغذيات بناء.
 مغذيات طاقة.
 مغذيات وقاية.

 النمو. 69
 األنزيمات.
 اليرمونات.

 العشى الميمي. 72
 جفاؼ الجمد.
 تشقؽ الجمد.
 بطء النمو.
 الكساح.

 ىشاشة العظاـ.
 العقـ.

 االجياض.
 النزيؼ.

 بطء تجمط الدـ.
 سقربوط.اال 73

 التعب.
 مرض البربري.
 مرض البالجرا.
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 فقداف الشيية.
 ضعؼ األعصاب.
 ضعؼ العضالت.

 االضطربات.
 تخثر الدـ. 74
 اليـر الغذائي. 75

النظاـ الغذائي 
 الصحي.

 الغذاء المتوازف. 79 الثاني: الغذاء المتوازف.
 الغذائية. العادة 82
 ممارسة الرياضة.  83

 النشاط البدني.
 االمساؾ. 85

 البدانة.
 تسوس االسناف.

 السكري.
 فقر الدـ.

   االثالث: الفطور.
   الرابع : تطبيقات عممية.

   األوؿ : البيئة ومفيوميا. الخامسة: البيئة.
 التوازف البيئي. 106 الثاني: النظاـ البيئي.

 حماية الطبيعة.
 الموارد الطبيعية. 107

 التموث.
 استنزاؼ الموارد.

 التصحر.
 قطع الغابات. 109 الثالث: االنساف ودوره في البيئة.

 التشجير.
 الرعي الجائر.
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 خصوبة التربة. 110
السادسة:التنوع 

 الحيوي.
صحة األولى: ال

 ونمط الحياة.

 الصيد العشوائي. 119 األوؿ: التنوع الحيوي في فمسطيف.
 االنقراض.

 ترشيد االستيالؾ. 123 الثاني: النادي البيئي.
 العمؿ الجماعي. 127

 العمؿ التطوعي. 
 المحمية. 129 الثالث: المحميات الطبيعية في فمسطيف.

 االدماف. 3 ره الصحية.األوؿ : التبغ وأضرا الثامف.
 تصمب الشراييف.

 ارتفاع ضغط الدـ.
تزايد ضربات 

 القمب.
 ضعؼ الشيية.

 الغثياف.
 القيء.

 الضعؼ الجنسي.
 االنتحار. 4

 السـ.
 السعاؿ الحاد.
 االلتيابات.
 التدخيف.

 سرطاف الفـ.
 لمساف.سرطاف ا

 التدخيف السمبي. 6
التيابات الجياز 

 التنفسي.
التيابات األذف 

 الوسطى.
   الثاني: التدخيف عادة مكمفة جدا.



78 

 

   الثالث: وسائؿ مكافحة التدخيف
    الرابع: كيؼ أقوؿ ال لمتدخيف.

الثانية: اإلسعاؼ 
 األولي.

 الجروح. 22 األوؿ: الجروح.                     
 النزيؼ الدموي 23
 جروح مفتوحة. 24

 جروح مغمقة.
الكدمات 

 )الرضوض(.
الجرح  25

 السحجي)الكشطي(.
 الجرح القطعي.
 الجرح المتيتؾ.
 الجرح الوخزي.
جرح الطمقات 

 النارية.
 مضاعفات الجروح. 27
 الشاش. 28

 المطير.
 المشد.

 المشد الضاغط.
 النزيؼ. 31 الثاني: النزيؼ.

 نزيؼ شرياني.
 نزيؼ وريدي.
 نزيؼ شعيري.

 نزيؼ خارجي. 32
 نزيؼ داخمي.
 شحوب الوجو.

 شحوب الشفتيف.
 دوار.
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 زيغ في البصر.
 فقداف الوعي.

نزيؼ األنؼ  33
 ؼ(.)الرعا

 ارتفاع ضغط الدـ. 34
 الييموفيميا.

 عضة الحيوانات. 36 الثالث: عضة الحيوانات والمدغات
 المدغات.

 داء الكمب. 37
 التطعيـ.

 لدغة األفعى.
 سمـو األفاعي. 38
 لسعة العقرب. 39
 لسعة الحشرات. 40

الثانية: الغذاء 
 والصحة.

العناصر الغذائية  43 التغذية في مراحؿ العمر المختمفة. األوؿ:
 األساسية.

 الرضاعة الطبيعية. 46
 احتقاف الثدي. 47

 سرطاف الثدي.
 سرطاف عنؽ الرحـ.

 حميب المبا.
 المناعة.

 الفطاـ. 49
العادات الغذائية  50

 الخاطئة.
 االمساؾ. 52

 المراىقة. 53 التغذية في فترة المراىقة.الثاني: 
االحتياجات 

 الغذائية.
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 التدخيف.
 ميزاف الطاقة. 56 الثالث: ميزاف الطاقة والتحكـ بالوزف.

 السمنة.
 النحافة.

طاقة األيض  57
 القاعدي.

 الوزف المثالي. 58
 مؤشر كتمة الجسـ.

مؤشر محيط  59
 .الخصر

 السمنة)البدانة(.
 أغذية الطاقة.

 اليـر الغذائي. 60
 النحافة. 61

 تجويع الذات.
 ضعؼ المناعة.
 فقداف الشيية.

 عمـ األغذية. 63 الرابع: التطبيقات العممية.
الرابعة: صحة األـ 

 والطفؿ.
 الحمؿ. 69 األوؿ: رعاية األـ الحامؿ.

 ية الصحية.الرعا
 الحصبة األلمانية.

 الطاقـ الصحي. 70
 الغثياف.
 القئ.

 الرعاية النفسية. 71
 احتقاف الثدي. 73

الثاني: تطور الطفؿ في السنة األولى مف 
 عمره.

  

 المناعة. 80 الثالث: المناعة والتطعيـ.
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 التطعيـ.
المناعة المعطاة 

 ية.الطبيع
 المناعة المكتسبة.
المناعة المكتسبة 

 الطبيعية.
المناعة المكتسبة 

 االصطناعية.
 الطعـ. 81

 المقاحات.
لقاح التياب الكبد 
الفيروسي)ب()اليرقا

 ف(
 لقاح السؿ.

 المقاح الثالثي.
 الدفتيريا.
السعاؿ 

 الديكي)الشيقة(.
 از.الكز 

 لقاح الشمؿ)البوليو(.
 لقاح الحصبة.
لقاح الحصبة 

 األلمانية.
لقاح النكاؼ)أبو 

 دغيـ(.
 لقاح السحايا.

الخامسة: ذوو 
االحتياجات 

 الخاصة.

 اإلعاقات. 85 األوؿ: ذوو االحتياجات الخاصة.
 إعاقات حركية.
 إعاقات حسية.
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 إعاقات عقمية.
 نقص التغذية. 86

 الوالدة المبكرة.
 تعسر الوالدة.

   الثاني: اندماج ذوي اإلعاقات في المجتمع.
الثالث: المؤسسات التي تعنى بذوي 

 االحتياجات الخاصة.
  

السادسة: التموث 
 البيئي.

 تموث اليواء. 98 األوؿ: تموث اليواء.
مموثات اليواء 

 الطبيعية.
مموثات اليواء  99

 الصناعية.
 تموث الماء. 106 الثاني: تموث المياه.

 الصرؼ الصحي. 107
 تموث التربة. 111 الثالث: تموث التربة.

االضطرابات  118 الرابع: التموث الضوضائي.
 السمعية.

االضطرابات 
 النفسية.

االضطرابات  
 الفسيولوجية.

الحياة األولى: نمط  التاسع
 الصحي.

   األوؿ: إدارة الوقت.

   الثاني: وقت الفراغ. 
الثانية: الصحة 

 النفسية.
 تقدير الذات. 13 األوؿ: الثقة بالنفس وتقدير الذات.

 الثقة بالنفس. 14
 الخوؼ.
 القمؽ.

 الصحة البيئية.
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 الصحة المدرسية.
 الفشؿ. 15

 الضغط النفسي. 18 ء والتخمص مف الضغوط.الثاني: االسترخا
 االسترخاء. 19

 العنؼ. 22 الثالث: العنؼ.
 االنتحار.

 الفقر. 23
 التمييز.
 الحرماف.

 العنؼ النفسي. 24
 العنؼ المفظي.
 العنؼ الجسدي.
 العنؼ الجنسي.
 عنؼ جماعي.

 عنؼ اقتصادي.
لثالثة: الصحة ا

 اإلنجابية.
 الصحة اإلنجابية. 28 األوؿ: مفيـو الصحة اإلنجابية.

 العالقة الجنسية. 29
 العقـ. 30

 الخصية المياجرة.
 تنظيـ اإلنجاب.

 الرضاعة الطبيعية. 31
 أقراص منع الحمؿ.

 الموالب.
 الرعاية الصحية.

 الزواج المبكر. 34  لمبكر.الثاني: الزواج ا
 اإلجياض. 35

 تعسر الوالدة.
 زواج األقارب. 36
 األمراض الوراثية. 37



84 

 

 الثالسيميا.
األمراض المنقولة  38 الثالث:الثالسيميا وفحوصات ما قبؿ الزواج.

 جنسيا.
 التياب الكبد)ب(.

 الثالسيميا.
 تضخـ الطحاؿ. 39

الرابعة: التغذية 
 والمرض.

األوؿ: مشكالت صحية ذات عالقة بسوء 
 التغذية.

 المغذيات. 42
 سوء التغذية.

 فقر الدـ )األنيميا(.
 ىشاشة العظاـ. 45
تضخـ الغدة  46

 الدرقية)الجويتر(.
مستوى التمثيؿ  47

 الغذائي )األيض(.
 مرض السكري. 49 الثاني: التغذية واألمراض المزمنة.

أمراض القمب  51
 والشراييف.

 ارتفاع ضغط الدـ.
 تصمب الشراييف.
 الجمطة القمبية.

 السكتة الدماغية.
   الثالث: تطبيقات عممية.

الخامسة: البيئة 
 المنزلية اآلمنة.

 المسكف الصحي. 61 األوؿ: المسكف اآلمف.
   منزلية.الثاني: آبار الجمع ال

   الثالث: ترشيد استيالؾ المياه.
معالجة المياه  73 الرابع: المياه العادمة المنزلية.

 العادمة.
 مكرىة صحية. 76 الخامس: الحفر االمتصاصية المنزلية.

 المرافؽ الصحية. 77
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دارتيا. تدوير النفايات  80 السادس:النفايات المنزلية الصمبة وا 
 الصمبة.

السادسة: 
 اإلسعافات األولية.

 السـ. 85 األوؿ: التسمـ.
 التسمـ. 86

 الحروؽ الجافة. 88 الثاني: الحروؽ.
 السموط.

 الحروؽ الكيماوية.
 الحروؽ االشعاعية. 89

 الحروؽ الكيربائية.
 الحروؽ الباردة.

الحروؽ  91
السطحية)الدرجة 

 األولى(.
روؽ الح

المتوسطة)الدرجة 
 الثانية(.
الحروؽ 

العميقة)الدرجة 
 الثالثة(.

 عمؽ الحرؽ.
 قاعدة التسعات. 92

السابعة: المالبس 
 واألنسجة.

   األوؿ: المنسوجات.
   الثاني: تنظيؼ المالبس.

   الثالث:أنواع البقع وكيفية ازالتيا.
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 اختبار اكتساب المفاىيم الصحية  (2محق )م

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا
 االختبار

 

 ة : /عزيزي الطالب

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو.....     

مدى اكتساب طمبة الصف العاشر لممفاىيم الصـحية المتضـمنة تقوـ الباحثة بدراسة تيدؼ إلى معرفة 

عف طريؽ اختبار صحة وبيئػة تػـ تصػميمو  جاىاتيم نحو المبحثفي كتب الصحة والبيئة وعالقتو بات

نمػػا يػػأتي  ليػػذا الغػػرض. حيػػث تأكػػد الباحثػػة أف ىػػذا االختبػػار لػػيس لػػو أي عالقػػة بػػدرجتؾ فػػي المػػادة, وا 

 ألجؿ البحث العممي فقط.

 والباحثة إذ تقدـ لؾ الشكر لتعاونؾ, ترجو منؾ قراءة تعميمات االختبار قبؿ الشروع في اإلجابة.

 تعميمات االختبار:

 ( دقيقة فقط.40زمف االختبار ) – 1

 ( فقرة جميعيا مف نوع االختيار مف متعدد.30يتكوف االختبار مف ) – 2

 يرجى قراءة األسئمة بشكؿ دقيؽ قبؿ البدء باإلجابة. – 3

 يرجى اإلجابة بوضع دائرة عمى رمز اإلجابة الصحيحة فقط. – 4

ؤاؿ يتػرؾ ع عميو أكثر مف دائرة واحدة, كما لف يػتـ احتسػاب أي سػلف يتـ احتساب أي سؤاؿ توض – 5

 .بدوف إجابة 

 الباحثة

 ىديؿ خضر عصافره
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 الجزء األوؿ: المعمومات الشخصية:

 الجنس:     )   ( ذكر      )   ( أنثى

 (80(       )    ( أكثر مف )80-70(    )   ( مف )70التحصيؿ العاـ:   )   ( أقؿ مف )

__________________________________________________________ 

 صحة وبيئة ختبارا:  الثانيالجزء 
 التاريخ:   /       /                                     األساسي       عاشرالصؼ ال
  ... .............. المدرسة:                                            .................  االسـ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتيضع دائرة 
 تشمل الصحة اكتمال السالمة :  -1
 جميع ما ذكر  -االجتماعية               د -النفسية          ج -ب      الجسدية        -أ   
 يطمق عمى الجزء الظاىر من السن :  -2
 األضراس  -التاج                     د -األنياب          ج -القواطع               ب -أ 
فرط أو حاجة لإلسناد، القدرة عمى االنحناء وتحريك الجسم في كل حالة ممكنة بدون جيد م -3

 ىي :
 الكفاءة  -التحمؿ                  د -المرونة          ج -القوة                  ب -أ  
 يؤدي نقص فيتامين )ب( في الجسم إلى :  -4
 العقـ  -البربري                  د -العشى الميمي     ج -الكساح                ب -أ 
 من أعراض ضربة الشمس : إحدى اآلتية ليست -5
 فقداف التوازف  -تشنج العضالت          د -دوار            ج -ارتفاع درجة الحرارة     ب -أ 
 من أسباب اإلغماء  :  -6
 الحرؽ  -الكسر                   د -الجفاؼ          ج -ضعؼ التغذية الشديد   ب -أ 
 كثر من غيرىا ىي :المادة التي تساعد الجسم عمى النمو أ -7
 األلياؼ  -البروتينات                د-الدىوف           ج -الكربوىيدرات           ب -أ 
 يحتوي الدخان المنبعث من السيجارة عمى مواد كيماوية أىميا :  -8
 ت                                         ثاني أكسيد الكبري –د  تأوؿ أكسيد الكبري -ثاني أكسيد الكربوف  ج -أوؿ أكسيد الكربوف   ب -أ 
 : تحدث الحروق ........ عند التعرض الطويل ألشعة الشمس الشديدة  -9
 اإلشعاعية  -الجافة                   د -الباردة               ج -الكيماوية             ب -أ  
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 من أىم المصادر النباتية الغنية بعنصر الحديد : -01
 الخيار -التفاح                    د -السبانخ              ج -البرتقاؿ              ب  -أ  

 ينجم مرض الثالسيميا عن نقص حاد في :  -00
 الكالسيوـ  -الييموغموبيف             د -خاليا الدـ البيضاء    ج -بالزما الدـ          ب -أ   
 : الحمل من الوسائل المستخدمة في تأجيل  -02
 المولب  -التغذية المتوازنة          د -التطعيـ              ج -الرضاعة الصناعية   ب -أ  

 اإلعاقة ......... ىي اإلعاقة التي يواجو أصحابيا صعوبة في الحركة والتنقل :  -01
  العقمية -الجنسية                د -الحسية                  ج -البدنية            ب -أ   
 النزيف ........ من أنواع النزيف حسب تسرب الدم :  -04
 الداخمي   -الشعيري                د -الوريدي                 ج -الشرياني          ب -أ    
 :الجروح التي تسمح بتسرب الدم داخل الجسم ىي الجروح  -05

 الوخزية  -المغمقة                 د -القطعية                 ج -المفتوحة          ب - أ
 من أسباب العقم المتعمقة بالزوجة :  -06
 االلتيابات الخارجية -االلتيابات الداخمية       د -ج        النكاؼ -انسداد قناتي فالوب   ب -أ   
 الحرمان واإلىمال من األمثمة عمى : -07
 العنؼ الجماعي -العنؼ الجسدي            د -ج   العنؼ النفسي  -العنؼ الجنسي     ب -أ    
 من أىمية مغذيات ....... لمجسم أنيا تكون األنزيمات وبعض اليرمونات : -08
  الوقاية  -د              الطاقة        -ج اليدـ            -البناء              ب  -أ    
 يمكن الحد من تموث التربة عن طريق :  -09
 التقميؿ مف البيوت البالستيكية -مدة الكيميائية                     باستعماؿ األس - أ
 إتباع نظاـ الزراعة المتداخمة -دفف النفايات الصمبة فييا                       د -ج    
 :  من خصائص المياه العادمة المنزلية السوداء أنيا تنتج عن -21
 المرحاض -مواد التنظيؼ         د -مة   جتنتج عف المغس -المطبخ             ب -أ   
 : يعطى لموقاية من  DPT)المقاح الثالثي ) -20
 الدفتيريا والحصبة والسؿ -الدفتيريا والسعاؿ الديكي والكزاز                  ب–أ    
 الدفتيريا والحصبة والكزاز -الدفتريا واليرقاف والسحايا                          د-ج  

 واحدة من العبارات التالية صحيحة بخصوص المرأة الحامل  :  -22
 الحامؿ امرأة متقمبة المزاج  -الوحاـ يضر بالجنيف                           ب -أ    
 الحامؿ يجب أف تمتنع عف القياـ بأي عمؿ  -د  عف اثنيف              الحامؿ يجب أف تأكؿ -ج   
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 تي يحتاجيا الجسم لمقيام بنشاطاتو الالإرادية ب : يعبر عن كمية الطاقة ال -21
 مؤشر كتمة الجسـ -ميزاف الطاقة                                  ب -أ    
 مؤشر المرونة -طاقة األيض القاعدي                         د -ج   
 من الممارسات الغذائية غير الصحية في فترة المراىقة :  -24
االلتزاـ بالوجبات الغذائية مع العائمة                                                     -جبة الفطور                           بإىماؿ و  -أ   

 تناوؿ الماء بكميات كبيرة  -اإلكثار مف الخضار والفواكو                د  -ج
 من أىم فوائد الرضاعة الطبيعية لألم :  -25
 تمنع احتقاف الثدي -فر الماؿ فال داع لشراء الحميب الصناعي         بتو  -أ     
 تزيد مف تعمقيا بطفميا  -توفر عمييا الجيد فالحميب جاىز                    د -ج    
 عند اختيار موقع السكن الصحي يؤخذ باالعتبار قربو من : -26
 لمنازؿ المجاورةا -المصانع والشركات                              ب - أ
 المسابح والمنتزىات -الخدمات العامة                                  د -ج  

 : من أىم قواعد إسعاف المصاب بالصعقة الكيربائية -27
 الصراخ لطمب المساعدة   -اإلسراع في طمأنة المصاب                      ب  -أ   
 مرافقة المصاب أثناء النقؿ  -د                 قطع مصدر التيار الكيربائي      -ج   
 من األفضل عند التعرض لمواقف تقمل من قيمتي أن:  -28
 انسحب إلى مكاف منعزؿ وابكي -استعجؿ بالرد عمى الشخص المقابؿ              ب -أ    
 أشعر بالخوؼ وأرتبؾ -أتحدث عف مشاعري مع شخص عزيز           د -ج   
 يرات الجسمية لدى الفتيات في مرحمة المراىقة: من التغ -29
 يزداد الطوؿ والوزف -يصبح الصوت عميقا وخشنا                    ب - أ
 ينمو المبيض والرحـ  -تنمو غدد العرؽ ويزيد إفرازىا                     د -ج  

 يكون قياس ضغط الدم الطبيعي عند اإلنسان البالغ اقل من أو يساوي :  -11
   ممـ زئبقي 130/90 -ب                            ممـ زئبقي 120/80 -أ   

 ممـ زئبقي 90 /120   -د                          ممـ زئبقي 140/90  -ج   
 
 

 انتيت األسئمة
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 ( اإلجابة النموذجية الختبار اكتساب المفاىيم الصحية3ممحق)

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 صحة وبيئة ختبارا:  الثانيزء الج
 التاريخ:   /       /                              األساسي             عاشرالصؼ ال
  .................  المدرسة:                                         .................  االسـ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتيضع دائرة 
 : تشمل الصحة اكتمال السالمة  -1
 جميع ما ذكر  -د
 : يطمق عمى الجزء الظاىر من السن  -2

     التاج                 -ج
القدرة عمى االنحناء وتحريك الجسم في كل حالة ممكنة بدون جيد مفرط أو حاجة لإلسناد،  -3

 :ىي
 المرونة           -ب    

 : يؤدي نقص فيتامين )ب( في الجسم إلى  -4
 البربري                   -ج
 :إحدى اآلتية ليست من أعراض ضربة الشمس  -5
   تشنج العضالت         -ج   
 :  من أسباب اإلغماء  -6
 ضعؼ التغذية الشديد    -أ   
 : المادة التي تساعد الجسم عمى النمو أكثر من غيرىا ىي -7
                 البروتينات-ج   
 : يحتوي الدخان المنبعث من السيجارة عمى مواد كيماوية أىميا  -8
 أوؿ أكسيد الكربوف    -أ   
  :عند التعرض الطويل ألشعة الشمس الشديدة تحدث الحروق ........  -9
 اإلشعاعية  -د
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 :من أىم المصادر النباتية الغنية بعنصر الحديد  -11
  السبانخ              -ب  

  ينجم مرض الثالسيميا عن نقص حاد في : -11
 الييموغموبيف              -ج

 : من الوسائل المستخدمة في تأجيل الحمل  -12
 المولب  -د

 اإلعاقة ......... ىي اإلعاقة التي يواجو أصحابيا صعوبة في الحركة والتنقل :  -13
 البدنية             -أ   
 :  النزيف ........ من أنواع النزيف حسب تسرب الدم -14
 الداخمي   -د   
 :الجروح التي تسمح بتسرب الدم داخل الجسم ىي الجروح  -15
                  المغمقة -ج  

 :  من أسباب العقم المتعمقة بالزوجة -16
 انسداد قناتي فالوب    -أ   
 :الحرمان واإلىمال من األمثمة عمى  -17
 العنؼ النفسي        -ب    
 من أىمية مغذيات ....... لمجسم أنيا تكون األنزيمات وبعض اليرمونات : -18
 البناء                -أ    
  : ث التربة عن طريقيمكن الحد من تمو  -19
 إتباع نظاـ الزراعة المتداخمة -د   
 :  من خصائص المياه العادمة المنزلية السوداء أنيا تنتج عن -21
 المرحاض -د    
 : يعطى لموقاية من  DPT)المقاح الثالثي ) -21
                   الدفتيريا والسعاؿ الديكي والكزاز–أ     

 :  لتالية صحيحة بخصوص المرأة الحامل واحدة من العبارات ا -22
  متقمبة المزاج ةالحامؿ امرأ -ب    
 : يعبر عن كمية الطاقة التي يحتاجيا الجسم لمقيام بنشاطاتو الالإرادية ب  -23
 طاقة األيض القاعدي                           -ج   
 :  من الممارسات الغذائية غير الصحية في فترة المراىقة -24
                            إىماؿ وجبة الفطور -أ   
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 من أىم فوائد الرضاعة الطبيعية لألم :  -25
 تمنع احتقاف الثدي -ب  

 : عند اختيار موقع السكن الصحي يؤخذ باالعتبار قربو من -26
  الخدمات العامة                                  -ج  

 : بالصعقة الكيربائيةمن أىم قواعد إسعاف المصاب  -27
                      قطع مصدر التيار الكيربائي -ج   
 : أن من األفضل عند التعرض لمواقف تقمل من قيمتي -28
 أتحدث عف مشاعري مع شخص عزيز            -ج   
 : في مرحمة المراىقةلدى الفتيات من التغيرات الجسمية  -29
  ينمو المبيض والرحـ -د   
 يكون قياس ضغط الدم الطبيعي عند اإلنسان البالغ اقل من أو يساوي :  -31
                             ممـ زئبقي 121/81 -أ   
     
 
 

 انتيت األسئمة
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 استبانو اتجاىات طمبة الصف العاشر نحو مبحث الصحة والبيئة (4الممحق )
 جامعة القدس

 عمياعمادة الدراسات ال
_____________________________________________________________ 

 

 استبانة 
/ة  :.الطالب/ ة المحتـر

لصف العاشر لممفاىيم الصحية المتضمنة في مدى اكتساب طمبة ا بدراسة تيدؼ لمعرفة ةقوـ الباحثت
يـ التعاوف في الكر  . يرجى مف الطالبكتب الصحة والبيئة وعالقتو باتجاىاتيم نحو المبحث 

مود ( في العXة عمى جميع فقرات االستبانة، وذلؾ بوضع إشارة )جاباستكماؿ البيانات مف خالؿ اإل
وسوؼ تستعمؿ لغايات  ةالمناسب، عمما باف جميع إجاباتؾ ستكوف سرية ال يطمع عمييا سوى الباحث

 البحث العممي فقط. 
 

 وشكرا لحسف تعاونكـ

                                                                                                  

 الباحثة

 ىديؿ خضر عصافرة

 

 الجزء األول : 

 

 الجنس             )   ( ذكر               )   ( أنثى

 80)   ( أكثر مف       80-70)   ( مف        70التحصيؿ العاـ     )   ( أقؿ مف 
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 ي : فقرات استبانو االتجاىات نحو الصحة والبيئةالجزء الثان
 
 الرقم

 
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      .شعر بمتعة في تعمـ مادة الصحة والبيئة أ 1

      بشوؽ . صحة والبيئةال مادة انتظر حصة 2

أحب أف تكوف الحصص المخصصة لمادة الصحة  3
  والبيئة أكثر.

     

      .حب االستطالع لدي  تقتؿأرى أف مادة الصحة والبيئة   4

      .أشعر أف مفاىيـ الصحة والبيئة مفاىيـ معقدة  5

أرى أنني بحاجة لتعمـ المزيد عف موضوعات الصحة  6
 والبيئة.

     

      عمى الحصص األخرى . أفضؿ حصة الصحة والبيئة 7

      .الصحة والبيئة  باالرتياح أثناء أداء اختبار أشعر 8

      فائدة في الحياة .ال عديمة مادة الصحة والبيئةأشعر أف  9

أحب مادة الصحة والبيئة ألنيا تزيد مف توعيتي بأمور  11
 حياتية يومية ومستقبمية .

     

اشعر أف مادة الصحة والبيئة ال داع لوجودىا ضمف  11
 .المقررات 

     

مف يومي لدراسة الصحة أحرص عمى تخصيص جزء  12
 .والبيئة

     

      .أحب مطالعة الموضوعات ذات العالقة بالصحة والبيئة  13

      .يتعهى نكم ضرٔرة انصحت ٔانبٛئت تعهى أٌ أرٖ 14

الجامعة في  بكمية الميف الصحية بااللتحاؽأرغب  15
 . مستقبالً 

     

      .بيئةاشعر بالحرج مف بعض مواضيع منياج الصحة وال 16

      أتمنى أف أكوف معمما لمادة الصحة والبيئة في المستقبؿ.  17

      .أشعر أف موضوع الصحة والبيئة موضوعا نظريا 18

      أشعر بالممؿ أثناء شرح المعمـ لمصحة والبيئة . 19

 انًٕاد دراستترتبط ب انصحت ٔانبٛئتأشعر أٌ يبدة  21

 . األخرٖ
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      .بعة البرامج ذات العالقة بالصحة والبيئة متا أحب  21

      .لمصحة والبيئة بالمدرسة نادي إقامة مف الميـ 22

      أحب انًشبركت فٙ زٔاٚب انًدالث انصحٛت انًدرسٛت. 23

      أحب يُبقشت انًٕاضٛع انصحٛت ٔانبٛئٛت يع زيالئٙ . 24

مادة أشعر أف األىؿ ييتموف لمعدلي التراكمي في  25
 .الصحة والبيئة 

     

أحرص بأف تكوف عالماتي كاممة في مادة الصحة والبيئة  26
. 
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 (5الممحق )
 

 أعضاء لجنة التحكيم
 
 الجامعة الدرجة العممية اسم المحكم 

 القدس دكتوراه مناىج تدريس د. محسف عدس 1
 القدس دكتوراه مناىج تدريس د. زياد قباجة 2
 القدس دكتوراه مناىج تدريس د. ايناس ناصر 3
 القدس دكتوراه تكنولوجيا تعميـ د. إبراىيـ عرماف 4
 القدس دكتوراه مناىج تدريس د. ابراىيـ صميبي 5
 القدس مميةدكتوراه تربية ع د. غساف سرحاف 6
 الخميؿ دكتوراه أساليب تدريس لغة انجميزية د. مناؿ أبو منشار 7

 القدس تربية ماجستير ىالؿأ . حبتى أبٕ  8
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 (6الممحق )
 

 تسييل ميمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيرس المالحق:
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 فيرس المالحق
 
 

 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق

قائمة المفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة  1
 والبيئة

71 

نة في كتب اختبار اكتساب المفاىيـ الصحية المتضم 2
 الصحة والبيئة

86 

االجابة النموذجية الختبار اكتساب المفاىيـ الصحية  3
 المتضمنة في كتب الصحة والبيئة

90 

استبانة اتجاىات طمبة الصؼ العاشر نحو مبحث  4
 الصحة والبيئة

93 

 95 أعضاء لجنة التحكيـ 5

 96 تسييؿ الميمة 6
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 فيرس الجداول:
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

خصائص العينة الديموغرافية األعداد والنسب المئوية لمتغيرات  1.3
 عينة الدراسة

41 

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية لفقرات  1.4
 االختبار.

46 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الكمية  2.4
 الستبانو.لفقرات ا

47 

 ( لمفروؽ في متوسطات اكتسابt-testنتائج اختبار )ت( ) 3.4
 طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب  

 الصحة والبيئة تعزى لمتغير الجنس.

50 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمدرجة الكمية وفقا 4.4
 .معدؿ التحصيؿ العاـلمتغير  

51 

 One way analysis)تحميؿ التبايف األحادي  نتائج اختبار 5.4
of variance)   لمفروؽ في متوسطات اكتساب طمبة الصؼ

العاشر لممفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب الصحة والبيئة 
 تعزى لمتغير معدؿ التحصيؿ العاـ.

51 

 52 اختبار شيفيو لممقارنات البعدية.نتائج  6.4
في متوسطات مستوى ( لمفروؽ  t-testتبار )ت( )اخنتائج  7.4

اتجاىات طمبة الصؼ العاشر نحو مبحث الصحة والبيئة تعزى 
 لمتغير الجنس.

53 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمدرجة الكمية وفقا 8.4
 .التحصيؿ العاـلمتغير  
 

53 
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 One way analysis)تحميؿ التبايف األحادي  نتائج اختبار 9.4
of variance)   مستوى اتجاىات طمبة لمفروؽ في متوسطات

الصؼ العاشر نحو مبحث الصحة والبيئة تعزى لمتغير 
 التحصيؿ العاـ

54 

 54 اختبار شيفيو لممقارنات البعدية.نتائج  10.4
 العالقة بيف مدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ  11.4

 والبيئة واتجاىاتيـ نحو الصحية المتضمنة في كتب الصحة 
 .المبحث

 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 

 فيرس المحتويات:
 

 رقم الصفحة الموضوع
 أ إقرار 

 ب الشكر والتقدير

 ج الممخص بالعربية 

 د الممخص باالنجميزية 

 الفصل األول : خمفية الدراسة وأىميتيا
 2 المقدمة 1.1
 5 مشكمة الدراسة 2.1
 6 راسةأسئمة الد 3.1
 6 فرضيات الدراسة 4.1
 7 أىمية الدراسة 5.1
 8 أىداؼ الدراسة 6.1
 8 حدود الدراسة 7.1
 9 مصطمحات الدراسة 8.1

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 11 مقدمة

 11 التربية الصحية 1.1.2
 12 مفيـو التربية الصحية 1.1.1.2
 13 يةأىداؼ التربية الصح 2.1.1.2
 14 مجاالت التربية الصحية 3.1.1.2

 17 الصحة المدرسية 2.1.2
 17 مفيـو الصحة المدرسية 1.2.1.2
 17 أىداؼ الصحة المدرسية 2.2.1.2

 18 المفاىيـ 3.1.2
 18 مفيـو المفاىيـ 1.3.1.2
 18 خصائص المفاىيـ 2.3.1.2
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 20 خطوات تدريس المفاىيـ 3.3.1.2
 22 اىيـأىمية المف 4.3.1.2
 23 المفاىيـ الصحية 5.3.1.2

 24 االتجاىات 4.1.2
 24 تعريؼ االتجاه 1.4.1.2
 25 مكونات االتجاىات 2.4.1.2
 25 خصائص االتجاىات 3.4.1.2
 25 وظائؼ االتجاىات 4.2.1.2

 26 الدراسات السابقة 2.2
 38 التعقيب عمى الدراسات السابقة 1.2.2

 اإلجراءات الفصل الثالث : الطريقة و 
 40 منيج الدراسة 1.3
 40 مجتمع الدراسة وعينتيا 2.3
 41 أدوات الدراسة 3.3
 43 إجراءات الدراسة 4.3
 43 متغيرات الدراسة 5.3
 44 المعالجة اإلحصائية 6.3

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 46 نتائج الدراسة 1.4

 46 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 1.1.4
 47 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.1.4
 49 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 3.1.4
 52 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 4.1.4
 55 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس 5.1.4

 56 ممخص النتائج 2.4
 الفصل الخامس : مناقشة نتائج الدراسة

 58 الدراسة مناقشة نتائج 1.5
 58 مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ 1.1.5
 59 مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني 2.1.5



113 

 

 59 مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث 3.1.5
 61 مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع 4.1.5
 62 مناقشة نتائج السؤاؿ الخامس 5.1.5

 63 التوصيات 2.5
 64 المصادر والمراجع

 97 فيرس المالحق
 98 فيرس الجداول

 100 المحتوياتفيرس 
 

 
 
 

 


