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 الدراسة، لهذه أساسا والنوعية الكمية البحث أدوات اعتمدت علمية لمنهجية وفقا التقييمية الدراسة هذه إعداد تم لقد
 كافة إلى للوصول المعمقة المقابالت واجراء البؤرية، المجموعات وعقد ،ستبياناال وعمل األدبيات، مراجعة تتم حيث
, المدارس مدراء المعلمين، المدرسية، الصحة طاقم التربويين، المرشدين الطلبة،)  الدراسة في المستهدفة الفئات
 الدراسة وتهدف. عليهم وأثره)دليل صحة المراهقة(  مشروعب المتعلقة والبيانات المعلومات على للحصول( األهل

 والمعرفية السلوكية النواحي في التغيير تحقيق فيصحة المراهقة  برنامج من الطلبة ةاستفاد مدى فةمعر  لىإ التقييمية
 المدربين أداء تقييم :خالل من والذي يتم   المراهقة صحة دليل مشروع وأنشطة برامج تطبيق مدىو  ،الحياتية والمهارات

 مدى ومعرفة ،األنشطة لتطبيق ات لديهالمهار  وتوفير أدائه تحسينبهدف  بالمدر   حتياجاتال التدريب تحقيق حيث من
 .الدليل لمواضيع األهل تقبل مدى ومعرفة ،للطلبة يصالهاإ وبالتالي لمتدربإلى ا المعلومة إيصال من هنتمك  

 

 غياب بسبب له، المخططة األهداف مع بالمقارنة ،المشروع أهداف ققتح   مدى تحديد الصعب من كان ،عام وبشكل  
 ، منه الجنسين كال من الطلبة وهي الرئيسية المستهدفة الفئة ةاستفاد مدى وتقييم معرفة على تساعد عديةقا دراسة

 .للمشروع والتقييم المتابعة تيعملي لرصد والكافية الواضحة المؤشرات غيابو 
 

 مت فيه خدواستُ  ،اتهمحتياجال وملبيا   المتدربين لتوقعات مناسبا   كان كونه ،ألهدافه التدريب تحقيق من الرغم وعلى
 والمواقف القناعات لتقوية حاجة هناك تزال ما أنه إال التدريبية، المادة وعرض لتقديم المناسبة التدريبية الوسائل

 والتواصل تصالاال طرق تقوية على التركيز مع ،والمدراء المدرسية الصحة ومنسقي والمعلمين للمرشدين والتوجهات
 كان ،ذلك لىإ باإلضافة. اإلنجابية الصحة مواضيع فى والتعبير السؤال حرية طريق في تقف التي الحواجز لرفع

 تنفيذ فى عائقا   لشك   مما ،المدارس مدراء معظم لدى المراهقة صحة برنامج مفهوم وضوح عدم التقييم لفريق واضحا  
 .التدريب فى المدراء إشراك أهمية تأتي هنا ومن ،عام بشكل البرنامج

 
 تكامل يتضمن والذي الشامل بمعناه الطلبة لدى واضح غير والجنسية اإلنجابية الصحة مفهوم أن ،راسةالد نتوبي  

 صحة مواضيع لبعض عالية تغطية نسبة هناك تكان حيث ،االجتماعيةو  والعقلية نفعاليةواال الجسدية الجوانب
 من الشخصية والنظافة المبكر الزواج لزواج،ا العنف، ية،ذالتغ الحيض، المراهقة، مرحلة مثل بغيرها مقارنة المراهقة

 الرغم وعلى. أخرى جهة من ،أقل بشكل المراهقين عند السرية والعادة االجتماعي النوع مواضيع طرح تم  بينما  ،جهة
 تتم الجنسين عند البلوغ وعالمات واألنثوي الذكري التناسلي الجهاز كمواضيع المهمة المواضيع بعض فإن ذلك من

 ا  ملحوظ ا  معلوماتي ا  ضعف هناك أن تبين كما. ما نوعا   ا  متأخر  يعتبر الذياألمر  ،والتاسع الثامن ينالصف في مناقشتها
 خالل من تنتقل التى األمراضو  االخر الجنس عند تحدث التي الجسمية والتغيرات البلوغ بعالمات ،الطلبة لدى

 أنهم الطلبة نوبي   كما. واألنيميا الجنسي العنف وأنواع األسرة تنظيم وأساليب منها الوقاية وطرق الجنسي االتصال
 عند البلوغ وعالمات المراهقة مواضيع حول المدرسة في وأشمل أوضح بشكل معلوماتال لهم شرحتُ  نأ لىإ بحاجة

 .األسرة تنظيم ووسائل والخصوبة واإلنجاب المبكر والزواج الجنسين

 

عن  جدا   محدودة معرفة مع الطلبة عند وشهرة معرفة الجنسية مراضاأل أكثر من كان اإليدز مرض أن من وبالرغم
 طريق عن ينتقل بأنه %6334 أجاب حيث ،منقوصة كانت باإليدز اإلصابة بطرق معرفتهم نأ ال  إ ،األمراض بقية

 .بالمرض الملوثة اإلبر طريق عن %1731و بالمرض ملوث دم نقل طريق عن %2936و الجنسي االتصال
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 اإلنجابية الصحة مجال فى والوالدين التربوي والمرشد المعلمكٌل من  يلعبه الذى الرئيسي الدور ،الدراسة ئجنتا رظه  وتُ 
 من العظمى الغالبية عند والجنسية اإلنجابية الصحة حول للمعلومات الرئيسي المصدر المعلم حتلا حيث والجنسية،

 دور تدعيم على والعمل الفرصة نتهازا يجب لذلك. الطلبة من اإلناث عند وخاصة واألم، التربوي المرشد تاله ،الطلبة
 عتبارهماب والبيئة والصحة المنزلي االقتصاد اتمعلم/يمعلم على التركيز مع والوالدين التربوي والمرشد المعلمكل من 
 مدع خالل من وذلك ،اإلنجابية بالصحة المتعلقة الحساسة القضايا حول ةواضح اتحو شر  تقديم على األقدر

 ال زالوا ما الطلبة نصف حوالي أنو  خاصة المراهقين وقضايا مشاكل مع للتعامل وتأهيلهم ومهاراتهم معلوماتهم
 من والقلق والخوف بالحرج الشعور بسب ،والجنسية اإلنجابية الصحة حول المعلمة أو المعلم سؤالل بالحرية يشعرون

 .فعلهم ودرد
 
 الغالبية عتقدت حيث ،الطلبة نظر وجهة من إيجابية تأثيرات المراهقة صحة لمشروع أن يضاأ الدراسة نتائج ظهروتُ 

 خريناآل واحترام والهدوء النفس في الثقة زيادة حيث منوآراءهم،  تهماوشخصي أخالقهممن الطلبة، بأن  العظمى
نت جميعها الغير وحب والمشاركة الجماعة بروح والعمل معهم التعامل وكيفية  المدرسة في تعلموه الم نتيجة  ، قد تحس 

  .والجنسية اإلنجابية الصحة حول مختلفة مواضيع من
 

أية  توفير يتم لموبالتالي  المشروع، في ساسيأ جزء نهمأ مع ،األهل شراكا  و  استقطاب يستطع لملكن البرنامج 
 تتم تهمامشارك كانتو  .أبنائهم مع والتواصل تصالاال على قدراتهم تقويةل أو المراهقة، صحة حول لتوعيتهم معلومات
 .المرشدين لبعض فرديةال جتهادات/أو االو المؤسسات تجارب خالل من مباشرة غير بطريقة

  
 بمفهوم المستويات جميع على العالي التعليمو  ةالتربي وزارة التزام :المراهقة صحة مشروع في القوة نقاط أهم ومن

 الوزارة، في للمشروع كةمحر   ةقو   يمثل الذي األمر برامجه،و  بأهدافه والقناعة واإليمان الشامل اإلنجابية الصحة
 قبل من البرنامج وتطبيق للسكان، المتحدة األمم صندوق من المناسب بالتمويل لتزامواال الدعم توفر إلى ضافةباإل
 للتطبيق مثلىال الطرق حولالُمسَتفادة  الدروس من والتعلم ، الموضوع لحساسية تدريجية وبطريقة بوعي التربية وزارة

 تطبيق على التعليمية الكوادر بعض تدريب أهمها ومن المشروع في اإلستمرارية عناصر وتوفر الحاجة، عند والتعديل
 المرشدين من مجموعة إعداد تم حيث ،والجنسية اإلنجابية للصحة الجديد المفهوم إطار ضمن المراهقة صحة دليل

 .المدارس في وتطبيقه تنفيذه على قادرين متدربين نمرشدي وأيضا المديريات، كافة في المدربين

 

 الطالب، المرشد، المعلم،) المستهدفة الفئات قبل من التخطيط في المشاركة غياب: فهى الضعف نقاط أهم أما
 تحديد على تساعد قاعدية دراسة وغياب البرنامج فى األهل إشراك وعدم وشمولية، عمقا أكثر يكون بحيث( واألهل
 جميع فى المدربين التربويين المرشدين في والنقص البرنامج، تطبيق من الجنسين كال من الطلبة ةاداستف مدى

 تأثير درجة على للتعرف والمؤشرات واألدوات الوسائل في النقص كذلك ،اإلنجابية الصحة موضوع في المدارس
 في المشروع وتطبيق تنفيذ لمتابعة آلية رتوف وعدم المشروع، لتطوير مستقبلي لنقاش آلية لتشكل الطلبة على المشروع
 دليل توفير عدم إلى باإلضافة  غزة، في خاصة البرنامج فى الوكالة ومدارس الخاصة المدارس دمج وعدم المدارس،

 في المدارس مدراء استهداف وعدم  مدارسها، فى النشاطات تنفيذ في ضعف إلى أدى مما غزة في المراهقة صحة
 . المشروع
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 منهجية مؤشرات تتضمن بحيث ،للمشروع ومعمقة شاملة إستراتيجية خطة إعداد ضرورة: الدراسة توصيات أهم ومن
 للطلبة المراهقة صحة مشروع تطبيق لمواصلة عمل خطة وكذلك والتقييم، والرقابة المتابعة فى ستخدامهاال محددة

نتاجو  األهل مع التواصلو  التحويل، نظام تطبيقو  المرجوة، للنتائج للوصول  للطلبة، مالئمة حديثة تثقيفية مواد ا 
 وصندق المشروع منسقة  التربوي اإلرشاد دائرة المدرسية، الصحة دائرة)  يضم الوزارة في موسع عمل فريق تشكيلو 

 بطريقة الطلبة استهداف و التقييم نتائج على بناء القادمة للمرحلة والخطة المنهجية لتحديد( للسكان المتحدة األمم
 منهجية وتوفير التخطيط عملية في األهل دور وتفعيل األولويات، وتحديد التخطيط عملية في إلشراكهم ةمنهجي

 الفئة توسيع أهمية على التوصيات اتت كذلك. هاليواأل الطلبة مع دورية لقاءات عقد خالل من بذلك للعمل واضحة
 عاشر،ال) المتقدمة الثانوية الصفوف و السادس كالصف مبكرة سن في صفوف تشمل بحيث الطلبة من المستهدفة
 يتم و إلزامية تكون بحيث اإلنجابية الصحة فى محددة أساسية مواضيع تحديد ضرورة مع( عشر الثاني عشر، الحادي
 . الحاجة حسب اختيارية أخرى مواضيع على اإلبقاء مع المختلفة الدراسية للمراحل المدارس جميع في تطبيقها

 الخدمات ومقدمي واإلعالم الدين كرجال مهمة فئات استهداف على العمل أهمية على تالتوصيا ركزت وكذلك 
 الطلبة وسلوكيات ومواقف معلومات فى ملموس تغيير إلحداث الجهود توحيد على للعمل و البرنامج لتدعم الصحية
 صحة دليل في النظر عادةإ  ضرورة على الوصيات تتأ ذلك الى باإلضافة. اإلنجابية للصحة بالنسبة المراهقين
غنائه للطلبة والرسالة المعلومة إيصال على النشاطات قدرة مدى وتقييم المراهقة  والعمل واإلجتماعي الديني بالجانب وا 

 األهل ومناقشة الحوار إدارة كيفية على وأمثلة معلومات توفير الى يهدف التدريسية للهيئة مساعد دليل إصدار على
قناعهم  للرقابة فعال نظام إعداد بأهمية الدراسة اوصت كما. للمراهق بالنسبة اإلنجابية لصحةا موضوع بأهمية وا 
 تحسين في الطلبة على ومدروسة منهجية بطريقة النشاطات تطبيق أثر مدى قياس يشمل والذى والتقييم والمتابعة
 .وسلوكياتهم ومعتقداتهم معلوماتهم
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 المقدمة
 

 مرحلة إلى الطفولة مرحلة من إنتقالية مرحلة عتبارهااب اإلنسان حياة في رئيسية لو  تح نقطة المراهقة مرحلة تمثل
 والنفسية الجسدية الجوانب كافة من حياته مسار في مهمةو  حيوية تغيرات خاللها شهدي والتي والنضج، الشباب

 .بأمان المرحلة هذه لعبور مساعدته يتطلب الذي األمر والحياتية،
 

 والمجتمعية، األسرية الرقابة وغياب الوعي لنقص نتيجة عديدة مشاكل المراهقة، مرحلة في اصةخ الشباب، ويواجه
 االهتمام في المختصة والهيئات لمؤسساتل فاعلال دورال غيابل نتيجة   وأيضا والتقاليد، العادات تفرضها التي والقيود
 والصحية، والثقافية والحياتية السلوكية مواقفهم على سلبا   ينعكس مما ،واألهلي الحكومي ينالصعيد على الجانب بهذا
 .ونفسي إجتماعي توازن وعدم ضطرابا مرحلة في مرورهم إلى يؤديو 
 

 ، عام بشكل الصحية المشاكل من معاناة واألقل بالصحة تمتعا   األكثر الفئة هي الشباب فئة أنب سائد عتقادا  وهنالك
 في خاصة ،الفئة هذه لدى اإلنجابيةو  الجنسية بالصحة المتعلقة ألمورا في صحيحا   يكون ال قد عتقاداال هذا نأ غير

 . وسطاأل الشرق منطقة
 

 فئة أن تعتبر ،عامة والحكومات والعالمية المحلية األهلية والجمعيات الدولية والمنظمات المؤسسات معظم أن غير
 الصحية، ،االجتماعية) األصعدة كافة على خاص هتماماب تتمتع ان يجب المجتمع من مهمة شريحة هي الشباب
 اإلنجابيةو  الجنسية الصحة مجال في الفئة هذه لحاجات ستجابةاال عدم تؤكد المؤشرات تزال وما ،(والتنموية التربوية

 .منطقتنا في  والذكور اإلناث لدى
 

 التي الظروف عةلطبي نتيجة األطراف، لكافة ملحة ضرورة الفلسطيني المجتمع في بالشباب االهتمام عتبريُ  لذلك
 والحكومية الدولية الجهات من العديد دفع الذي األمر ،والثقافية االجتماعيةو  السياسية األصعدة كافة على بها يمرون
 في وفعاال   ا  حيوي ا  دور  الشباب منح على قادرة مناسبة بيئة توفير في تساهم ومشاريع وسياسات برامج عدادإل واألهلية
 .الفلسطيني المجتمع

 
 االنخراط من تمكنه بحيث الفلسطيني للطالب المتكاملة الشخصية تكوين إلى ،العالي والتعليم التربية وزارة سعىوت

 خبراته اقتصار وعدم الدراسية، مراحله مختلف في يكتسبها التي المهارات توظيف خالل من اليومية، الحياة مع والتفاعل

  مستقبال   المسؤولية لتحم   على قادرا   فلسطينيا   اإنسان   الشخصية ذهه تضمن كما. والمعلومات المعارف من مجموعة على
  .الحياة في الجنسين كال يلعبه الذي للدور ومحترما  ا  ر مقد   وأسرته، نفسه جاهت
 
 في التربوية العملية مكونات من األهمية بالغ نامكو   وجعلها اإلنجابية بالصحة الوزارة اهتمام جاء ،الفهم هذا من انطالقا  و 

 1995 للعام والتنمية للسكان الدولي المؤتمر في اإلنجابية الصحة تعريف على اعتمادا   ، الحياتية المهارات الطلبة إكساب

 كافة في العجز أو المرض من الخلو مجرد توليس االجتماعيةو  والذهنية البدنية السالمة من حالة" بأنها بالقاهرة، 
 ."ومجرياته ووظائفه التناسلي بالجهاز المتعلقة األمور



11 
 

 
 الثالثة البرامجية الدورة في مركزيا   دورا للسكان، المتحدة األمم صندوق من وبدعم العالي والتعليم التربية وزارةُ  ولعبت  
 المدارس في المراهقين فئة استهداف تم حيث الشباب، صديقة - اإلنجابية صحة مشروع خالل من ،2515 - 2557

 للمرشدين المراهقة صحة دليل إصدار أهمها أنشطة عدة تنفيذ خالل من والتاسع، والثامن السابع صفوف في الحكومية
صدار التربويين هذا، . اإلنجابية الصحة مواضيع حول الالزمة المعلومات وتوفير اإلنجابية للصحة المعلم مرشد وا 
 المعلمين وتدريب المدارس في لالدلي تطبيق على المدرسية الصحة ومنسقي المرشدين وتأهيل تدريب لىإ باإلضافة

كسابو   . الصفوف داخل اإلنجابية الصحة حول الطلبة اتاستفسار  مع للتجاوب الالزمة المهارات هما 
 

 دورا لعبت حيث واإلجتماعي، القانوني لإلرشاد ةأ المر  مركز مع بالتعاون تم والثانية األولى المرحلتين إنجاز بأن علما  
 .المدارس في تطبيقه على والتعليم التربية وزارة مع والتعاون مراهقة،ال صحة دليل إعداد في هاما  
 

  والتعليم التربية وزارة سياسات مع البرنامج عالقة
 – 2555 والتعليم التربية لوزارة اإلستراتيجية التطويرية الخمسية الخطة مع منسجما المراهقة صحة مشروع جاء وقد 

 الصحة بخدمات دعمها يتم ال( النصف حوالي) والطلبة المدارس من ةكبير  نسبة أن الخطة نتبي   حيث ،2512
 من العديد نأ إال ازدهرت قد الطالبية األنشطة أن من الرغم وعلى ،يضا  أ .المهني اإلرشادو  التربوي اإلرشاد ة،المدرسي
 .اطاتالنش هذه لتحسين المناسبة والبشرية والمادية المالية الموارد إلى تفتقر ما زالت المدارس

 
 :أهمها التربوي لإلرشاد عامة تربوية سياساتالعالي  والتعليم التربية لوزارة الخمسية الخطة وتضمنت

   المدارس في العنف من الحد   نحو هالتوج. 
 (.متفوق معاق، موهوب،)  الخاصة االحتياجات ذوي من الطلبة لتقييم سياسة تبني 
 ومناسبة محددة معايير وفق الخاصة االحتياجات ذوي من للطلبة الدمج سياسة اعتماد. 
 الخاصة والتربية اإلرشاد في مهني إشراف نظام إقرار. 
 الخاصة والتربية لإلرشاد المساندة والمصادر الخدمات توفير في التوسع. 
 حالة معاق، موهوب،)  محددة معايير وفق متخصصة مؤسسات إلى المدارس من للطلبة تحويل أنظمة اعتماد 

 (.الخ...سيةنف حالة صحية،

 
 : يلي بما فتتمثل المدرسية الصحة إدارة في المتعلقة السياسات أما

 مناسبة وصحية تغذوية خدمات لتقديم التوجه. 

 .بناء سياسة للحد من العنف 

 .رفد الطلبة والمعلمين بالمعلومات والسلوكيات الصحية السليمة 

 .بناء سياسة تغذية مدرسية 
 المدارس على الصحي لإلشراف نظام اعتماد. 
 محددة معايير وفق المدرسي الدوام انتهاء بعد والبيئية الصحية لألنشطة المدرسة مرافق استخدام تسهيل. 
 المدرسة في الصحية والمرافق المدرسية البيئة تأهيل. 

 .تفعيل المجتمع المحلي ودمجه في الحياة اليومية للمدرسة 
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 الطلبة صحة تعزيز إلى تهدف توعوية برامج خالل من نوعية خدمات تقديم إلى العالي والتعليم التربية وزارة وتسعى
بداع بفعالية التعامل من تمكنهم التي والمهارات بالمعارف رفدهم عبر  من وذلك ،اليومية وحياتهم نموهم متطلبات مع وا 
 1445 عام منذ الفلسطينية المدارس في الدليل يطبق حيث المراهقة، صحة بدليل تتعلق وأنشطة برامج تطبيق خالل
 صحية،: مواضيع عدة الدليل ويتضمن. مدرسية صحية لجان ومنسقي تربويين مرشدين خالل من ،ناآل وحتى

 وهو اإلنجابية الصحة فى المعلم مرشد إعداد يتم كذلك. الدليل وأنشطة فعاليات طريق عن نفذتُ  ،ونفسية إجتماعية
 على لإلجابة والمعلومة المهارة متالكا من المعلم لتمكن هقةالمرا  مرحلة تهم حساسة قضايا يتضمن و بالمعلم خاص
 .اإلنجابية بالصحة تتعلق قضايا حول معلوماتهم وتصحيح للطلبة الحرجة األسئلة

  
 دت  وحد   ،الزمني والجدول واألنشطة األهداف تحديد شملت المشروع لتنفيذ كاملة خطة البداية منذ الوزارة وضعت ولقد

 التدريب ومواضيعالمطلوبة  الفنية التجهيزاتو ( الموازنة)  المالية والتكاليف الجغرافي والتوزيع ينالمستفيد المرشدين
 أحد باعتباره للسكان المتحدة األمم صندوق من بدعم المشروع تطبيق وتم   ،المديريات في العمل سير تقارير ونماذج
 . اإلنجابية والصحة اعياإلجتم النوع بمواضيع االهتمام حيث من الصندوق وأهداف برامج
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  الدراسة خلفية
 
 بواقع يتوزعون فرد مليون 9.3 بحوالي 2009 عام منتصف في المحتل ة الفلسطينية األراضي سكان عدد رقد  يُ  

 في المقيم الفلسطيني المجتمع أن السكاني الهرم نويبي   ة.غز  قطاع في % 3..9 و الغربية الضفة في 26.6%

 عشرة الخامسة دون السن صغار باألفراد المتمثلة السكاني الهرم قاعدة تتسع حيث فتي، مجتمع الفلسطينية األراضي
 41-0العمرية  الفئة في األفراد نسبة رتد  قُ  ذإ .األخرى العمرية بالفئات مقارنة مرتفعة نسبة لونيشك   والذين العمر من

 نسبة انخفاض يالحظوُ ، الفلسطينية ياألراض في السكان مجمل من % 14.3 بحوالي 2009 العام منتصف سنة

 و فقط %9.0بحوالي   2009  عام منتصف النسبة هذه رتد  قُ  حيث  )فأكثر سنة 26م أعماره تبلغ الذين األفراد
 (. 2554 الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز)  السكان عدد من %26 نسبة عاما 29-10 جيل في الشباب ليشك  
 

 العمرية الفئة في األفراد أنهم على الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز إحصائيات بلق من الشباب فئة تحديد وتم
 فتعرف المتحدة األمم أما. سنة( 29-25) والبالغين سنة( 14-15) المراهقين فئة تتضمن بذلك وهي سنة،( 15-29)

 من هم الفئات هذه من وجزء سنة،( 14-12) من األفراد فهم المراهقون أما. سنة( 29-10) األفراد بأنهم الشباب
 البلوغ إلى ثم المراهقة إلى الطفولة من الفرد انتقال مرحلة تمثل الشباب مرحلة فان وبالتالي. سنة 15 من أقل األطفال
 للمستقبل، األساسية عداداإل فترة وتمثل اإلنسان، حياة في حاسمة فترة وهي .للوالدين المسؤولية وتحمل التام والنضج

 .لبللمستق الالزمة الخبرات واكتساب الجسمي النمو واكتمال العلمي التحصيل يتحقق فيهاو 

 

 متوسط أن  ،2553 للعام الشباب مسح نتائج خالل من الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز إحصائيات وأشارت
 الزواج عند المفضل العمر متوسط أن الشباب يرى آخر جانب ومن سنة، 29 فلسطين في للشاب األول للزواج العمر
 شريك الختيار المفضلة الطريقة أن الشباب من %0430 نسبته ما ورأى. للفتاة سنة 25 مقابل سنة، 29 للشاب األول

 المقربين أو األسرة أفراد أحد بواسطة تكون أن %3637 يفضل حين في شخصي، بشكل تكون أن يجب المستقبل
 .  منها

 
 ثالثة يعرفون( سنة 14-12)  الفتيات من %5631 و الذكور من %60 أن 2553 للعام الشباب مسح نتائج نتوبي  

 هذه من أيا   يعرفوا لم الفتيات من %033 ب مقارنة الذكور من %1931و البلوغ فترة في لهم تحدث األقل على تغيرات
( 14-12) العمرية الفئة في الذكور من( %0135) بقليل الشباب نصف من أكثر أن النتائج نتبي   وكذلك. التغيرات

 تغيرات ةثالث يعرفن أنهن اإلناث من %7037 أفادت حين في البلوغ، فترة في لإلناث تحدث تغيرات ةثالث يعرفون سنة
 .البلوغ فترة خالل للذكور تحدث

 
 الذكور أما ،( %0030) الكتب ثم( %5930) لإلناث الرئيسي المصدر األم كانت فقد لديهم المعرفة مصادر عن وأما
 . %7635 الكتب ثم الرئيسي المصدر( %6431) الصديق لشك   فقد
 

 بنسبةو  األسرة تنظيم بوسائل سمعوا قد الشباب من %0135 أن أيضا   2553 للعام الشباب دراسة بيانات أظهرت وقد
 %59 الحبوب كانت فقد معرفة األكثر األسرة تنظيم وسائل أما ،(%9331) بالذكور مقارنة( %71) اإلناث بين أعلى
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 األراضي في سنة( 29-15) العمرية الفئة نم الشباب من %5336 أن يضاأ النتائج وأظهرت.  %6334 اللولب ايليه
 وتزيد .(غزة قطاع في %6635و الغربية الضفة في %5632) اإليدز مرض عن سمعوا وأن لهم سبق قد الفلسطينية

 مقابل سنة( 11-15) العمرية للفئة %0536 بلغت إذ العمر في تقدمهم مع الشباب لدى اإليدز بمرض المعرفة
 صحيحتين طريقتين معرفة استطاعوا فقط %2433 أن النتائج أظهرت بالمقابل. سنة( 29-25) العمرية للفئة 4737%
 من الوقاية بوسائل يتعلق فيما أما. (غزة قطاع في %2335و الغربية الضفة في %3232) اإليدز مرض من للوقاية
 الشباب مسح) الزوجة مع الجنس ممارسة تصارقا %6431 و الذكري الواقي استخدام لىإ %0939 أشار فقد اإليدز
2559.) 

 
 وأن المعدية الجنسية األمراضب سمعواأن و  سبق قد %7135 بأن 2553 مسح نتائج أظهرت البحثية الناحية ومن

. معلومة ةألي يفتقرونهم من %95 و جنسيا   المنقولة األمراض عن كافية معلومات لديهم تليس الشباب من 3431%
 .%1334 الفطريات ثم %2054 بنسبة الزهري يليه %4234 بنسبة المعرفة ناحية من األعلى اإليدز وكان

 
 يعرفون سنة 24-10  العمرية الفئة من الشباب من %5 حوالي بأن( 2557) الشباب مسح بيانات تشير المقابل وفى
 أظهركما . اإلناثو  الذكور بين ملحوظ تفاوت دونو  الجنسي صالاالت طريق عن تنتقل أمراض ثالثة األقل على
 تتباين الجنسي االتصال طريق عن المنقولة األمراض من الوقاية طرق في الشباب معرفة أن( 2557) الشباب مسح
 وه اآلمن الجنسي االتصال أن يعرفون أنهم الشباب أرباع ثالثة من أكثر أفاد الذي الوقت ففي الطريقة، حيث من
 شأنه من الذكري الواقي استخدام أن الشباب هؤالء من %13 أفاد ،األمراض هذه بمثل اإلصابة من لوقايةا طرق أحد
 . جنسيا   المنقولة األمراضب اإلصابة من الحد
 

 الفلسرررطينية األراضررري فررري سرررنة( 29-15) العمريرررة الفئرررة مرررن الشرررباب مرررن % 1930 أن 2553 مسرررح نترررائج وأظهررررت
 ترتفرع إذ غرزة، وقطراع الغربيرة الضفة بين النسب وتتفاوت. إناث %233و ذكور %2732 بواقع لتدخينا عادة يمارسون

 نسررب وتتفرراوت.  %439 النسرربة فيرره بلغررت الررذي غررزة قطرراع مررع بالمقارنررة  %1630 بلغررت حيررث الغربيررة الضررفة فرري
 فرري %230 مقابررل %130 سررنة( 11-15) العمريررة الفئررة فرري المرردخنين نسرربة بلغررت إذ ،العمريررة الفئررات بررين المرردخنين

 %1135 أفراد أخررى ناحيرة ومرن. سرنة( 29-25) العمريرة الفئرة فري %3335 إلى وترتفع سنة( 19-12) العمرية الفئة
 بين جوهرية اتتتفاو  وجود دون الجسدي للعنف ضهمتعر   إلى سنة( 29-15) العمرية الفئة من الفلسطيني الشباب من

 نرتوبي  . السرن في صغر كلما الجسدي للعنف الشباب ضتعر   ويزيد. اإلناثو  الذكور نبي أو غزة وقطاع الغربية الضفة
 يررردخنون للعاشرررر السرررابع صرررفوف مرررن الطرررالب ربرررع أن ،2555 عرررام خرررالل جريرررتأُ  بيرزيرررت جامعرررة بهرررا قامرررت دراسررة

 الررذكور بررين ينالترردخ نسرربة وكانررت والنارجيلرره السررجائر مررن كررال الطررالب مررن %15 يرردخن بينمررا النارجيلررة أو السررجائر
 .اإلناث عند %5 النسبة بلغت بينما 34%
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 التقييمية  الدراسة هدافأ
 

 :خالل من المراهقة صحة دليل مشروع وأنشطة برامج تطبيق مدى معرفة لىإ التقييمية الدراسة تهدف
 :حيث من المدرب أداء تقييم .1

 األنشطة لتطبيق  ةالمهار  توفيرو  األداء لتحسين المدرب حتياجاتال التدريب تحقيق. 
 للطلبة وبالتالي للمتدرب المعلومة إيصال من المدرب تمكن مدى معرفة. 

 المراهقة صحة مفاهيم تعزيز في التدريسية الهيئة دور تقييم .2

 والمهارات والمعرفية السلوكية النواحي في التغيير تحقيق في البرنامج من الطلبة ةاستفاد مدى معرفة .3

 .الدليل مواضيعل األهل تقبل مدى معرفة .9

 والبرررامج الخطررط لوضررع ،المسررتفيدة الجهررات قبررل مررن مسررتقبال المشررروع لتطرروير مقترحرراتالو  توصررياتال تقررديم .0
 .المرجوة األهداف التي تحقق والسياسات

 .لمشروعل معوقاتوال والفرص والضعف القوة نقاط تحليل .7

 
 

  :  لتقييما قياس مؤشرات ومن

 والخاصة العامة الدليل هدافأ  تحقيق مدى
 تحقيقها المتوقع األهداف مع النظرية المادة مالئمة مدى
  والخطط لألنشطة التخطيط ودقة فعالية
 للهدف للوصول التثقيفية المواد دور
 هاقايتل التى الدليل مواضيع مع معلوماتال من الطلبة إحتياجات مةءالم مدى

 ألهدافه يةالمدرس الصحة لجان منسقيو  التربويين المرشدين تدريب تحقيق
 
 

 المراهقرة صرحة لمشرروع التقييميرة الدراسرة هرذه إلجرراء العالميرة ألفرا مؤسسرة مع بالتعاقد والتعليم التربية وزارة قامت ولقد
 ومواقرررف معرفرررة وتقيررريم  البؤريرررة والمجموعرررات المعمقرررة المقرررابالت لنترررائج عررررض منهرررا رئيسرررية محررراور تضرررمنت حيرررث

 . المستهدفة الفئات على البرنامج واثر والجنسية، اإلنجابية الصحة اضيعمو  حول المراهقين الطلبة وممارسات
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 المصطلحات وتعريف المفاهيمي اإلطار
 

 اإلنجابية الصحة
 حالة"  أنها على  256 الفقرة في والتنمية للسكان الدولي المؤتمر برنامج أعمال ضمن اإلنجابية الصحة تعريف تم

 السالمة فقط وليست وعملياته ووظائفه التناسلي بالجهاز المتعلقة األمور جميع في واجتماعيا   وعقليا   بدنيا   كامل رفاه
 إذ ،الكامل الرفاه من الحالة هذه تحقيق في الرجل مشاركة دور تضمين يعكس المفهوم وهذا. " اإلعاقة أو المرض من
 وهي جنسيا   المنقولة األمراضو  اإلنجاب وتنظيم الحمل تشمل وعملياته ووظائفه التناسلي بالجهاز المتعلقة األمور أن

 المرأة شواغل من شاغل مجرد ليست اإلنجابية الصحة إن .فعلية مشاركة بالطبع الرجل فيها يشارك أمور جميعها
حد   على والمرأة للرجل الحياة طوال يستمر شاغل هي بل ،( 90 - 10) اإلنجاب بسنوات يسمى ما خالل فقط،
 .الشيخوخة إلى المبكرة الطفولة من سواء،

 
 عقد الذي للسكان الدولي المؤتمر حددها التي والعناصر المؤشرات من مجموعة فهي ،اإلنجابية الصحة عناصر أما
 المناعة فيروس ذلك في بما جنسيا المنقولة األمراضو  واألمومة النساء وصحة سرةاأل تنظيم تتضمن والتي ،القاهرة في

 .نيوالمسن اإلعاقات يذو  فرادواأل والشباب نيوالمراهق وصحتهم، االطفال وفياتو  االيدز،/ المكتسب
 

 الجنسية الصحة
 والتواصل الذاتية الهوية وينمي يعزز بشكل الجنسية للحياة االجتماعيةو  واالنفعالية البدنية الجوانب بين التكامل" 

 العالقات في ولدوره ، استعماله وكيفية دهلجس نساناإل وفهم الذات تقدير تشمل الجنسية الصحة فإن لذلك ،" والحب
 .)1445 العالمية، الصحة منظمة) باالخرين عالقاته مع املهعت كيفية يضاأو  االجتماعية

 
 المراهقة

 أساسية عوامل بعدة المرحلة هذه بداية وتتحدد والنضج البلوغ مرحلة إلى الطفولة جيل من الفرد انتقال فترة هي" 
 عشر التاسعة إلى عشر الثانية سن من عادة وتمتد. "والنفسي واالقتصادي واالجتماعي سميالج العامل وهي مختلفة
 التغيرات وتشمل الخصائص، بعض لها أن إال اإلنسان عمر من عادية مرحلة وهي. عامين أو بعام ذلك قبل أو تقريبا

 اهتمامهما فيشتد المراهقة أو المراهق على نفسيا   أثرا  الجسمي النمو ويترك. الجنسيو  النفسيو  والعقلي الجسمي النمو في

 .إليهما اآلخرين انتباه جذب ومحاولة ورشاقتهما أجسامهما وصحة بمظهرهما

 
 19 عمر حتى وتستمر سنة 11عمر  في بالظهور األولية المراهقة مظاهر تبدأ عندما المبكرة المراهقة مرحلة تبدأ
 خصائص ومن(. 6،5،4) العليا األساسية المرحلة صفوف الدراسية الناحية من النمو في المرحلة هذه ويقابل سنة،
 .وتقلقهم المراهقين تربك والتي السريعة، الجسمانية التغيرات المرحلة هذه
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 المراهقة مرحلة في الجسمية التغيرات
 في لهرموناتل فرازهاإ وزيادة الصماء الغدد من عدد نضج بفضل البلوغ فترة تصاحب التي الجسمية التغيرات تطرأ

 هذه وتركيز كمية وتختلف .األخرى راتيالتغي وحدوث التناسلية عضاءواأل العظمي الهيكل نمو عيسر   مما الجسم
 التي الفسيولوجية التغيرات وحجم نوعية في ختالفلال األساسي السبب هو وهذا واألنثى الذكر جسم بين الهرمونات

 .والصدر والصوت وتوزيعه والشعر لدوالج والعظام العضالت، في خصوصا   لهما تحدث
 
من مجتمع إلى آخر، ففي بعض المجتمعات تكون قصيرة، وفي بعضها اآلخر تكون طويلة، ولذلك مراهقة التختلف  و

 فقد قسمها العلماء إلى ثالث مراحل، هي:
 عاما(، وتتميز بتغيرات بيولوجية سريعة.  11-11مرحلة المراهقة األولى ) -1
 عاما(، وهي مرحلة اكتمال التغيرات البيولوجية. 17-11هقة الوسطي )مرحلة المرا  -2
 1(، حيث يصبح الشاب أو الفتاة إنسانا  راشدا  بالمظهر والتصرفات.21-71مرحلة المراهقة المتأخرة ) -3
 
 

 الصحي الحياة نمط
 باتباع األمراض من عديدال من والوقاية الصحة على المحافظة على تساعد التي الصحية السلوكيات من مجموعة هي

 البدني النشاط السليمة، التغذية العامة، النظافة الشخصية، النظافة: وتضم الحياة جوانب مختلف في سليم سلوك
 .الضارة السلوكيات من وغيره التدخين وتجنب والترفيه والرياضة

 
 سرةاأل تنظيم
 ويعرف سرة،األ تنظيم وسائل باستخدام نجاباإل قيتوتو  سرةاأل حجم الختيار الزوجان يتخذه الذي الطوعي القرار هو
. الوالدات بين المباعدة بهدف خرآو  طفل كل بين زمنية فترة هناك كونت بحيث اإلنجاب لتوقيت التخطيط بأنه

نجاب وآخر حمل بين المباعدة هو ذلك من والمقصود  قرار يكون بحيث إكراه، دون األطفال من به المرغوب العدد وا 
 .والجنين األم صحة تضمن التي الصحيحة المعلومات على بنيا  م الزوجين

 
 يكون بحيث به المرغوب التوقيتفي  الحمل حدوث تنظيم في تستخدم التي الوسائل فهي سرةاأل تنظيم وسائل أما
 رأةالم قبل من ماإ الوسائل هذه ستخدموتُ  .واالقتصادية الصحية الزوجين لظروف المناسب الوقت في طفالاأل نجابإ

ما وغيرها، اللولب أو الحبوب مثل  وسائل إلى األسرة تنظيم وسائل تصنيف يمكنو  .الذكري كالواقي الرجل قبل من وا 
 الذكري، الواقي: هيو  مؤقتة وسائلو  .العزل وطريقة الطبيعية الرضاعة ،العد   وسيلة أو األمان فترة: منها طبيعية
 ومنها الدائمة والوسائل ، والحقن الحمل منع حبوب: منهاو  لكيماويةا الوسائلو , اللولب النسائي، أوالحاجز الواقي
 عند األنابيب وربط الرجل عند المنوية القنوات قطع في وتتمثل ،جراحية بعمليات النساء أو للرجال الدائمي التعقيم
 .المرأة

 

 

                                                      
 (623) صفحة  العالي والتعليم التربية وزارة -المراهقة صحة في تدريبي دليل 1
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 جنسيا   المنقولة األمراض
 نثويواأل الذكري التناسلي الجهاز يصيب ما وهناك .لهاانتقا طرق حدأ هو الجنسي االتصال يكون التي األمراض هي
 مثل نساناإل جسم من أخرى عضاءأ  تصيب خرىأ نواعأ وهناك البكتيري، المهبلي وااللتهاب والكالميديا الزهري مثل

 .يدزاإل ومرض الفيروسي الكبد التهاب
 

 وخاصة والملوثة المستعملة براإل استخدام وعدم الذكري الواقي استعمال الجنسية، األمراض من الوقاية طرق أهم ومن
 لألمراض الدورية الفحوصات جراءا  و  اذوالش   المشروع غير الجنسي االتصال عن واالمتناع المخدرات متعاطي بين ما

 األمراض ومن. الصغر منذ السليم والتوجيه األمراض هذه مخاطر حول الشباب بين التوعية وزيادة ،جنسيا   المنقولة
 الرخوي المرض ,التناسلية الثواليل ,(يدزاإل) المناعة فقدان مرض ,الهربس, الزهري, السيالن مرض :جنسيا   المنقولة
 .  العنقودية والفطريات العانة قمل , الترايكومونس,  المعد

 
 )الجندر( االجتماعي ع النو

 وتعتبر. منهما لكل االجتماعية األدوارو  والنساء الرجال بين االجتماعية العالقة للتعبيرعن مصطلح هو االجتماعي النوع

 تختلف وعليه األدوار، هذه تحديد في عناصرأساسية والسياسية االقتصادية واألوضاع االجتماعية والتقاليد والعادات القيم

 اإلجتماعي السلوك تكوين في يساهمان البيولوجي التكوين جانب إلى االجتماعية التنشئة أن كما ر.آلخ مجتمع من

 .آلخر زمن من أو آلخر مجتمع من هااختالفو  األدوار هذه تبدل ثم ومن انلإلنس
 

 (نيميااأل )  الدم فقر
 نسجةأ لىإ كسجيناأل بتوصيل يقوم الذي الهيموجلوبين صنع أو إلنتاج كافية غير الدم في الحديد نسبة أن ومعناه
 بأنها( نيميااأل)  الدم فقر العالمية الصحة منظمة فوتعر  . بكفاءة الجسم ليعمل الخاليا في الطاقة دويول   الجسم

 عند دل/ ملغم 12 من قلاأل والهيموجلوبين واألطفال الحوامل النساء عند دل/ ملغم 11 من قلاأل الهيموجلوبين
 .الرجال عند دل/ ملغم 13 من قلاأل والهيموجلوبين حواملال غير النساء

 
  المناسب الزواج سنّ 
 المسيحية وفي للشاب، شمسية سنة( 16)و للفتاة سنة( 10) اإلسالمية الشريعة حسب ا  نونقا المقرر الزواج سن زال ما
 أو المدينة إلى الريف ومن أخرىإلى  منطقة من الزواج سن   ويختلف .للشاب سنة( 15)و للفتاة شمسية سنة( 16)

 إلى يحتاج الزواج بأن عتقاداال األساسيات من ألن ،الجنسين لكال صغيرة سن في للزواج مخاطر هناك ولكن. المخيم
دراكي واجتماعي انفعالي نضج  أن المعروف من كذلك جسمي، نضوج فقط وليس اقتصادي واستعداد وسلوكي وا 
 .المجتمع وبناء العمل في الفاعلة المساهمة إمكانية ويمنع التعليم من الشباب يحرم المبكر الزواج

 
 قدرة أقل تكون المبكر الزواج حال في الفتاة أن نجد ،االجتماعية بالقضايا فةوالمعر  الخبرة الفتاة كسبيُ  التعليم كان ولما

 مع التعامل في ناضجة غير اجتماعية سلوكات ممارسة إلى يؤدي قد مما ومتطلباتها، الجديدة الحياة مع فالتكي   على

 الحياة بدء إن ..أسرته أو لزوجا كان سواء بها، المحيطين مع عالقتها على سلبا   يؤثر الذي األمر اليومية، المواقف

 تكون نضجا   األكثرو  المتعلمة األم أن ير، غالجديدة العائلة تجاه سلبية اتجاهات تطوير إلى ستؤدي بالمشاكل الزوجية

 أن من تمكنهاإلى  باإلضافة األطفال، وتنشئة األسرة، ألفراد المالئمة الظروف إعداد في المساهمة بأهمية وعيا   أفضل
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 وفاعل أساسي دور لها يكون حيثي اإلنجاب تنظيم في المشاركة على أقدر أنها كما Kلهم السليم والنموذج دوةالق تكون

 .القرار في
 

  العنف
 والتهديد اإليذاء أشكال كافة ويتضمن .جنسية أو جسدية أو نفسية معاناة إلى يؤدي مقصود غير أو مقصود عمل أي هو

 .2الخاصة واألماكن العامة األماكن في الحرية من رمانوالح والتمييز واالستغالل واإلجبار

 في كبير اهتمام على االجتماعية المشكلة هذه حازت وقد .آخر دون مجتمع على تقتصر ال عالمية مشكلة العنف ويعتبر

 ألن يين،والمسن والمعاقين والنساء كاألطفال والمستضعفة، الخاصة الفئات رعاية على العمل المجتمع واجب منف .العالم

 الفرص على والحصول القرارات اتخاذ في اإلنسان لحق إنكار وفيه بكرامة العيش في اإلنسان لحق انتهاك العنف

 اإلهانات توجيه وهو النفسي العنف و البدني واإليذاء وهوالضرب الجسدي العنف : العنف أشكال ومن. المناسبة

 الجنسية، والتحرشات االعتداءات وهو الجنسي العنف وكذلك خريناآل شأن من والحط   اللفظية واالعتداءات والتهديدات
 .البدنية أو اللفظية سواء

 
 اإلتصال

 حتمية يعني وال مشترك ا، هدفا   يحقق بما أكثر أو شخصين بين والمشاعر والعواطف واألفكار للمعلومات مزدوج تبادل هو
 االستغناء اإلنسان يستطيع ال التي المهمة األساسية النفسيةو  االجتماعية الحاجات من االتصال عتبرويُ  .بينهم االتفاق

 ومحاولة بتفاهم معهم والعيش اآلخرين، مع والتفاعل والتقدم والتطور الحياة إمكانيات توافر اإلتصال يعنيو ، عنها

 .اآلخرين عن واالبتعاد واالنعزال والكآبة القلق باالستقبال بالقيام الفشليعني و  ،واآلمال األفكار في مشاركتهم

                                                      
 (536صفحة  )العالي  والتعليم التربية وزارة -المراهقة صحة في تدريبي دليل 2  
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 التقييمية الدراسة إعداد منهجية
 
 :التالية بالمراحل تتلخص ساسية،أ بمراحل دهاإعداد خالل الدراسة تمر  

 بدايته منذ للمشروع شاملة مراجعة: أوال
 على شرفتأ التي الجهات لدى المشروع على المشرفين ومقابلة المشروع تنفيذ مراحل بمراجعة ألفا مؤسسة فريق قام 
 تنفيذ في اعتمادها تم التي لياتآلوا سسواأل المشروع خطط حول وبيانات معلومات على للحصول المشروع، فيذتن

 . والفنية اإلدارية الجوانب في المشروع

 بالمشروع المتعلقة والتقارير واألنشطة األدبيات مراجعة: ثانيا
 العمل سير على طالعلال بالمشروع، المتعلقة ياتواألدب والتقارير األنشطة ودراسة بمراجعة المؤسسة فريق قام كما

 .المرجوة األهداف وتحقيق الموضوعة، الخطط مع تطابقه ومدى بالمشروع

 المعلومات جمع: ثالثا
 جمع وسائل تنوعت فقد المعلم، ومرشد المراهقة صحة دليل لتقييم الدراسة في المستهدفين طبيعة ختالفال نظرا  

ح  .المستهدفة الفئات في الفختاال لهذا تبعا المعلومات  الدراسة في استهدفت التي الفئات التالي الجدولويوض 
 :فئة لكل المعلومات لجمع استخدمت التي والوسيلة التقييمية

 
 

 فئة كل من البيانات جمعل المستخدمة وسيلةالو  التقييم في المستهدفة الفئات: 5 جدول
 المعلومات جمع وسيلة التقييم في المستهدفة الفئة

 معمقة مقابلة والتعليم التربية ومديريات وزارة في المدرسية الصحة

 معمقة مقابلة والتعليم التربية وزارة في التربوي اإلرشاد

 معمقة مقابلة (UNFPA) للسكان المتحدة االمم صندوق

 على والمعلمين المرشدين بتدريب قاموا الذين المدربون
 المعلم ومرشد المراهقة ةصح دليل

 معمقة مقابلة

 مركزة بؤرية مجموعات التدريسية الهيئة

 مركزة بؤرية مجموعات التربويون المرشدون

 مركزة بؤرية مجموعات المدرسية الصحة ومنسق

 مركزة بؤرية مجموعات  والتاسع الثامن السابع الصف طلبة مهاتأو  باءآ

 استمارة عوالتاس الثامن و السابع الصف طلبة
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 :التالية المراحلب المعلومات جمع مرحلة مرت وقد
 
 (المعلومات جمع دواتأ) الدراسة أدوات تصميم. 5

 المستهدفة ئاتفال من المعلومات جمع دواتأ من مختلفة نواعأ ثالثة استخدام تم السابق الجدول في موضح هو كما
 ومؤشرات أسئلة على دواتاأل احتوت وقد. واالستمارة المركزة لبؤريةا والمجموعات المعمقة المقابلة: وهي الدراسة، في

 :اداة كل لمحتويات ملخص يلي وفيما .المستهدفة الفئة حسب اختلفت
 

 مرحلة وهي الرئيسية، المشروع بمراحل تتعلق سئلةأ على المعمقة المقابلة أداة احتوت :المعمقة المقابلة 
 هدافواأل االحتياجات تحديد عن سئلةأ تضمنت حيث المشروع، من االولى المرحلة باعتبارها: التخطيط
 من الثانية المرحلة وهي التنفيذ مرحلة ماأ والفنية، والبشرية المالية الموارد تحديد وكذلك المستهدفة، والقئات

 عدادا  و  المراهقة صحة دليل وتطوير التدريب نشطةأو  المعنية الجهات مع التنسيق األسئلة فتناولت المشروع،
 :والتقييم والمتابعة الرقابة بمرحلة يتعلق وفيما المشروع، تنفيذ واجهت التي والصعوبات والمشاكل المعلم مرشد
 المشروع تنفيذ ثرأو  ونتائجها المتابعة ساليبأب تتعلق اسئلة هناك تكان حيث المشروع من الثالثة المرحلة وهي
 .المستفيدة الجهات وعلى الطلبة على

 الفئة اختالفب المركزة البؤرية المجموعات تضمنتها التي المواضيع اختلفت: المركزة لبؤريةا المجموعات 
 مواضيع حول النقاش تم المدرسية الصحة ومنسقي المرشدين استهدفت التي المجموعات ففي المستهدفة،

 المدارس، في المراهقة صحة دليل وتطبيق للتدريب والتقييم والمتابعة والرقابة والتنفيذ والتخطيط عدادباإل تتعلق
 اهتمامب تتعلق مواضيع حولالنقاش  كان فقد( التدريسية الهيئة) المعلمين استهدفت التي المجموعات في أما

 وفي المدارس، في المعلم مرشد لدليل والتطبيق الطلبة مع التعامل وكيفية اإلنجابية الصحة بمواضيع الطلبة
 صحة بدليل بالمعرفة تتعلق مواضيع حول النقاش تم (الطلبة مهاتأو  اباء) األهل استهدفت التي المجموعات

 على ةقالمراه صحة برنامج تطبيق ونتائج للتغييرات هلاأل وتقييم الطلبة بنائهمأ رشادإ في هلاأل ودور المراهقة
 .الطلبة بنائهمأ

 أنشطة تنفيذ خالل ارسالمد في التربويين المرشدين داءأ مراقبة على ألفا فريق عمل: المالحظة إستمارة 
 اتاإلرشادب لتزامهماو  جهة من التدريبية للدورات وفقا األنشطة بإدارة إلتزامهم مدى على التعرف بهدف الدليل،
 . والخليل هللا ورام نابلس في مدارس أربع على اإلستمارة هذه تطبيق وتم. أخرى جهة من الدليل في الواردة

 قام: والجنسية اإلنجابية الصحة مواضيع حول المراهقين الطلبة اتوممارس ومواقف معرفة تقييم ستمارةا 
 الممثلة العينة كانت بحيث علمية، منهجية ضمن الطلبة من المستهدفة للفئات ميدانية دراسة جراءإب ألفا طاقم
 الصف من 179و السابع، الصف من (160 الثالثة الصفوف بين الطلبة توزيع وكان ،وطالبة ا  طالب 944
 المراهقين الطلبه وممارسات ومواقف معرفة تقييم إلى الدراسة هذه تهدفو  .(التاسع الصف من  160من،الثا
 هذه نتائج إن. والجنسية اإلنجابية الصحة مواضيع في( التاسعو  الثامن, السابع)  الثالثالتعليمية  المراحل في
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 والمعرفية السلوكية النواحي في بيروالتغ البرنامج من الطلبة ةاستفاد ىمد معرفة على ستساعد الدراسة
 المراحل في المراهقين الطلبه وممارسات ومواقف معرفة تقييم إلى الميدانية الدراسة هذه وتهدف. والمهارات
 مدة معرفة على ستساعد الدراسة هذه نتائج إن. والجنسية اإلنجابية الصحة مواضيع في الثالثالتعليمية 

 .والمهارات والمعرفية السلوكية النواحي في ري  التغو  البرنامج من الطلبة ةاستفاد

 من المعتمد المراهقة صحة في التدريبي بالدليل تبنيها تم التي والمواضيع المعلومات على ستبياناال احتوى وقد
 أسئلة على ستبياناال احتوى وقد. للسكان المتحدة االمم صندوق من بدعم العالي والتعليم التربية وزارة قبل
 األسرة تنظيم ووسائل الجنسين، عند البلوغ بمظاهر المتعلقة وباألخص والجنسية اإلنجابية الصحة حول

 نمط حول مواضيع على الدراسة اشتملت كذلك. اإليدز مرض فيها بما منها والوقاية جنسيا   المنقولة األمراضو 
 ضغط االتصال، مثل الحياتية المهارات إ لى باإلضافة والتدخين البدني والنشاط التغذية فيها بما الصحي الحياة

 اإلنجابية الصحة عن المعلومات مصادر حول الطلبة سؤال تم ،أيضا   .المشاكل وحل الوقت تنظيم األقران،
 الصحة بخصوص واألهل المدرسة لدور بالنسبة الطلبه قبل من العامة والمواقف واإلنطباعات والجنسية
 ة/الطالب وصف   وعمر جنس حيث من للطلبة الديمغرافية معلوماتال الى ضافةباإل والجنسية، اإلنجابية
  .األبوين ومهنة وتعليم بعمر تتعلق اسئلة شمل وكذلك

 

 التجريبية الدراسة. 0
 وزارة) العالقة أصحاب مختلف مع والتشاور النقاش خالل من النهائية شبه بصورتها الطلبة استمارة ممتصُ  أن بعد 

 15 حجمها الدراسة مجتمع من عينة على تجريبية دراسة إلى إخضاعها تم ،( للسكان متحدةال مماأل وصندوق التربية
 إما البحث، أداة صدق مستوى خفض في سببا   تكون قد التي البنود تحديد إلى التجريبية الدراسة هدفت وقد. ة/طالبا
 االستمارة، تعبئة ماتتعلي وضوح مدى استكشاف إلى هدفت كما. ذلك غير أو مفهومي أو لغوي غموض بسبب
عدادو  وتنقيحها، االستمارة تعديل تم التجريبية الدراسة من االنتهاء وبعد. لذلك المحددة الزمنية الفترة مالءمة ومدى  هاا 
 .المسحية للدراسة أداةك واعتمادها النهائي بشكلها

 
 الدراسة وعينة مجتمع. 5

 التخطرريط حيررث مررن المعلررم ومرشررد المراهقررة صررحة برنررامج فرري شرراركت الترري الجهررات لتنرروع تبعررا   الدراسررة مجتمررع تنرروع
 الصررحة دوائررر مرردراء مررع(  غررزة قطرراع فرري 2 و الغربيررة الضررقة فرري 2) مقررابالت 9 جررراءإ تررم فقررد. ةسررتفادواال والتنفيررذ

 وثرالث  للسركان، المتحردة االمرم صرندوق مرن مسرؤول مرع ومقابلرة والتعلريم، التربيرة وزارة فري التربروي اإلرشرادو  المدرسية
 شررفتأ التي البرنامج مستشارة مع ومقابلة المديريات، في التربوي واإلرشاد المدرسية الصحة قسامأ رؤساء مع مقابالت

 .المراهقة صحة برنامج دليل إعداد على
 وغررزة، الضررفة فرري التربررويين للمرشرردين ومجموعترران التدريسررية، للهيئررة وغررزة الضررفة فرري بؤريترران مجموعترران عقررد تررم وقررد
 .الطلبة باءآو  أمهات مع وغزة الضفة في ومجموعتان المدرسية، الصحة لمنسفي الضفة في واحدة جموعةوم
 ترم وقرد والتاسع، والثامن السابع الصفوف من  وغزة الضفة في المدارس  طلبة من عينة على استمارة تطبيق تم خيراأو 

 تطبيررق تررم الترري المرردارس وهرري ه،نفسررالوقررت  فرري وتاسررع وثررامن سررابع صررفوف بهررا يوجررد الترري المرردارس مررن اختيررارهم
 بدرجرة المؤشررات لتقردير ا  كافير  العينرة مرن الحجرم هرذاكران و  وطالبرة طالبرا   944 العينرة حجرم بلرغ حيث  فيها، البرنامج
 .العينة حجم لتحديد العلمية اإلحصائية النظريات على بناء( %0) المعاينة خطأ يتجاوز لم بحيث الدقة، من مقبولة
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 الميداني العمل فريق دريبت. 4
 الضفة لمحافظات الميدانيين الباحثين كافة هافي وشارك الغربية، الضفة في واحدة للباحثين تدريب حلقتي تنظيم تم

 أهداف شرح التدريبية الحلقات في تم وقد. غزة لمحافظات الميدانيين الباحثين كافة فيها وشارك غزة في والثانية الغربية،
 ألفا" فريق قام كما. الدراسة تضمنتها التي األسئلة كافة واستعراض والمؤشرات المصطلحات معنى يحوتوض الدراسة،
 شرح على فاأا فربق وعمل المسحية، بحوثها في" العالمية ألفا" بها تلتزم التي والدقة الجودة معايير باستعراض" العالمية

 جودة على المساومة لعدم القصوى األهمية بين كما الميداني، لللعم والمالية واإلدارية واللوجستية المنهجية المحددات
 . الظروف كل تحت البيانات جمع عملية

 
 :الميداني العمل آلية. 5
 من نخبة الميداني العمل فريق ضم وقد. غزة قطاع في وآخر الغربية الضفة في الميداني للعمل خاص منسق تعيين تم

 25 عددهم بلغو  صعبة ظروف أية مع التعامل على والمقدرة والمصداقية الخبرةب يتمتعون الذين الميدانيين الباحثين
 وجها) المبحوثين مع المباشر التفاعل باستخدام بالدراسة المستهدفة الفئات مختلف من المعلومات جمع تم وقد ،شخصا  
 .الواقع تقييم في وفعاليتها المعلومات مصداقية من يزيد الذي مراأل ،(لوجه

 المعلومات وجمع الميداني العمل. 6
 .3/0/2515 وحتى 25/2/2515 بين ما الفترة في الدراسة من المستهدفة الفئات كافة من المعلومات جمع تم
 
 وترميزها( البيانات)  المعلومات تدقيق. 2

 ألفا" تعتمدها التي الجودة معايير مع تمشيا   والتدقيق المراجعة من مراحل عدة إلى والبيانات االستمارات كافة خضعت
 :يلي بما المراحل هذه وتمثلت. البيانات جمع في" العالمية
 المشرفون يقوم حيث المناطق، ومشرفي يمنسق عاتق على الميداني التدقيق مسئولية وتقع :الميداني التدقيق 

 تبالمك إلى إرسالها قبل عشوائي بشكل اختيارها يتم االستمارات من مجموعة ومراجعة بتدقيق المنسقون
 .الرئيسي

 الفريق يقوم حيث البحث، فريق قبل من للتدقيق المرحلة هذه في االستمارات جميع تخضع :المكتبي التدقيق 
 .اإلجابات ومنطقية المصداقية حيث من االستمارات كافة بمراجعة

 ةالمعد   ترميزال أدلة إلى بالرجوع االستمارات، ترميز تم ،التدقيق عملية من االنتهاء بعد :االستمارات ترميز 
 .بياناتها إدخال جلأ من النهائي بشكلها االستمارة تجهيز يتم حيث مسبقا ،

 منطقية بقواعد البرنامج تجهيز تم حيث اإلدخال، برنامج خالل من ذلك ويتم :اإلدخال أثناء التدقيق 
 بها يقوم التي ةاالستمار  في االنتقاالت مراعاة إلى باإلضافة خاطئة، بيانات بإدخال تسمح ال احترازية
 .تلقائيا   البرنامج

 الدراسة، لمؤشرات أولية تكرارية جداول استخراج تم البيانات إدخال عملية من االنتهاء بعد :البيانات تنظيف 
 طرفية حاالت وجود وعدم المدخلة البيانات سالمة من للتأكد اإلحصائي الفريق قبل من مراجعتها وتمت
 .أخرى مرة االستمارة إدخال عملية تتم كانت أخطاء وجود حالة في و للنظر، الفتة

 البيانات ادخال. 0
  :التالية بالخواص اإلدخال برنامج ويتمتع. (Access 2007) باستخدام البيانات إدخال برنامج تصميم تم لقد
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 الحاسوب شاشة على(  العربية باللغة)  لألصل مطابقة نسخة مع التعامل إمكانية. 

 الميداني العمل خطأ أو الرقمية البيانات لمدخلي الخطأ من دنىاأل الحد على المحافظة. 

 المختلفة االستمارة ألقسام المختلفة البيانات عرض سهولة. 

 االستمارة بيانات في المنطقي التسلسل فحص على القدرة. 

 الداخلي التدقيق على القدرة. 

 االستخدام سهولة  (user-friendly .) 

  

 بياناتلل االحصائي التحليل. 4

 من البيانات تحويل تم النتائج، واستخراج للتحليل وجاهزيتها سالمتها من والتأكد اإلدخال عملية من االنتهاء بعد تم
(Access2007) اإلحصائية الرزمة إلى (SPSS )برنامج باستخدام (StatTransfare)، تحويل عملية يضمن الذي 

 النتائج تحليل تم وقد. البيانات بها تحظى التي السمات نفس على ةالمحافظ مع أخرى إلى بيانات قاعدة من البيانات
 والمنطقة الجنس حسب التقاطعية والجداول التكرارية الجداول استخراج تمكما . (SPSS) اإلحصائية الرزمة باستخدام
 .والصف

 

 والتوصيات التقرير كتابة: رابعا
 المستهدفة الفئات حسب نتائجها وتحليل الدراسة منهجية على يحتوي تقرير إعداد تم ،والمعلومات البيانات جمع بعد

  .الدراسة بها خرجت التي والتوصيات
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 للدراسة األخالقية المعايير
 

 مواضرريع حررول المررراهقين الطلبررة وممارسررات ومواقررف معرفررة تقيرريم دراسررة فرري اسررتخدمت التررى األسررئلة دراسررة تتمرر لقررد
 للمسرررتوى المطروحرررة األسرررئلة مرررةءمال مرررن للتأكرررد ،العرررالي والتعلررريم التربيرررة رةوزا ق َبرررل مرررن والجنسرررية اإلنجابيرررة الصرررحة
 طبيعرة وتالئرم الفلسرطيني المجتمرعق برل  مرن اجتماعيا   مقبولة المطروحة األسئلة بأن وللتأكد الطلبة من المتوقع المعرفي
 وزارة مرديريات مختلرف مرع والتنسريق زاإليعرا ترم ،سرتبياناال علرى والموافقرة األسرئلة مراجعة من االنتهاء وبعد .جمهورها
 واضرحه األسرئلة طررح طريقرة برأن التأكرد الرى تهردف والتري المسرتهدفة الفئرة علرى تجريبيرة دراسرة إلجرراء والتعلريم التربية

 تجنبرا   الطلبره علرى البحرث تطبيرق قبرل األهرل موافقة وأخذ إعالم تم وقد هذا. الطلبه لق بَ  من اجتماعيا   ومقبولة ومفهومه
 .األهالى قبل من الدراسة غرض من الفهم ساءةإل
 

 حريرررة ة/للطالرررب أن علرررى التأكيرررد وترررم والطالبرررات للطلبرررة الدراسرررة أهرررداف بشررررح الميرررداني العمرررل فريرررق قرررام قرررد و هرررذا
 يشررعروا كرريو  السرررية لضررمان أنفسررهم تمييررز مررنهم طلرربيُ  لررنبأنرره  لطلبررةل مسررَبقا   التوضرريح تررم كمررا. عرردمها أو المشرراركة

علررى  مرروافقتهم عررن طالبررة  طالررب كررل سررؤال تررم وقررد هررذا. الَحررَرج أو بررالخوف اإلحسرراس دون جوبررةاأل إلعطرراء ةبالراحرر
 باإلضرافة. الخرارجى الترأثير أو للضرغط التعررض دون يهراف كإلشرتراا قبرولهم لضرمان منفررد بشكل الدراسة فى إلشتراكا

 أي مناقشررة وعرردم جررواب ألى سررتغرابا أو انفعررال يأ ظهررارإ عرردم ضرررورة علررى الميرردانى الفريررق ترردريب تررم ،ذلررك الررى
 .خريناآل مع شخصية بصورة حالة
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  التقييمية الدراسة ها هذهواجهت التي صعوباتال
 

 حول المراهقين الطلبة وممارسات ومواقف معرفة تقييم فى ليستخدم هإعداد تم الذى ستبيانلال بليةالقَ  التجربة مرحلة في
 فرري إنرراث مدرسررة قبررل مررن الدراسررة لتطبيررق ا  رفضرر الميررداني العمررل واجرره للطلبررة،  جنسرريةوال اإلنجابيررة الصررحة مواضرريع
 إقنرراع مررن نتمك رر الفريررق ولكررن. الطلبررة أهررالي ق َبررل مررن الموضرروع تجرراه متوقررع غيررر فعررل رد مررن خشررية هللا رام محافظررة
 دراسررة تتمرر قررد المسررتخدم سررتبيانالا أن وتوضرريح والتعلرريم التربيررة مديريررة مررع االتصررال بعرردبالموافقررة،  المدرسررة مررديرة
 مرن هيرتبن   ترم الرذي المراهقرة صرحة منهراج فري الموجرودة المعلومرات تعكرس الموجودة األسئلة وأن الوزارة ق َبل من محتواه
 .العالي والتعليم الترية وزارة ق َبل
 
 المردارس، مردراء بعرض قبرل مرن ا  رفضر  المردارس فرى سرتبياناال تطبيرق عنرد الميردانى الفريرق واجة ،ذلك الى ضافةباإل

 الفريرررق زيررارات ومواعيرررد الدراسررة حررول المرررديريات فرري التربرروي اإلرشررراد أقسررام رؤسررراء وبررين بيررنهم التنسررريق عرردم نتيجررة
 وقرد. التقييميرة الدراسرة فتررة طوال وداعمة متعاونة كانت التى المشروع مننسقة تعاون بفضل عليها التغلب وتم للمدراس
 مدرسرية رحرالتفري  شرتراكهمال الطلبة كامل تواجد عدم بسبب أكثر أو يومين المدارس بعض اتستمار ا انجاز استغرق

 . المدرسة خارج انشطة أو

 

 والممارسات والمواقف معرفةبال التغيير حيت من الطلبة على المراهقة صحة دليل أثر تحديد الصعب من كان ولقد
 مصدر تحديد أو حصر الصعب من كان ألنه وذلك ،نسيةوالج اإلنجابية الصحة مواضيع حول المراهقين للطلبة

 على عملت والتعليم التربية وزارة وألن ،وغيرها واإلنترنت والمجالت والراديو التلفزيون مثل وتنوعها لتعددها المعلومة
 تحديد بالطال على الصعب من جعل مما ،المختلفة العمرية راحلللم الدراسية المناهجب اإلنجابية الصحة منهاج  دمج
 .غيره أم المراهقة دليل هو اإلنجابية الصحة حول المعلومه مصدر كان إذاما 
 
 غياب بسبب المخططة األهداف مع بالمقارنة المشروع أهداف تحقق تحديد الصعب من كان ،ذلك لىإ باإلضافة 

 لغياب و الجنسين كال من لبةالط وهي سيةيالرئ المستهدفة الفئة ةاستفاد مدى وتقييم معرفة على تساعد قاعدية دراسة
 .للمشروع والتقييم المتابعة عملية لرصد والكافية الواضحة المؤشرات وجود
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 التقييمية الدراسة نتائج

 المعمقة المقابالت نتائج: أوال
 عررراليال والتعلررريم التربيرررة وزارة فررري المشرررروع علرررى المشررررفين مرررع المعمقرررة المقرررابالت لنترررائج عررررض القسرررم هرررذا يتنررراول

 الصرررحة أقسرررام رؤسررراء إلرررى إضرررافة واإلجتمررراعي، القرررانوني لإلرشررراد المررررأة ومركرررز للسررركان المتحررردة األمرررم وصرررندوق
 دليرل تطيبرق مشرروع مراحرل جميرع لرىإ النترائج وتتطررق .وغزة هللا رام في والمدربين وغزة، هللا ورام نابلس في المدرسية
 فررري والتطبيرررق والمتابعرررة والرقابرررة والتنفيرررذ التخطررريط حيرررث مرررن ،اإلنجابيرررة الصرررحة فررري المعلرررم ومرشرررد المراهقرررة صرررحة

 واجهررت الترري والمعوقررات والمشرراكل الضررعف ونقرراط القرروة نقرراط تتنرراول وكررذلك. وأثررر تنفيررذ ذلررك علررى الطلبررة المرردارس
 . المستقبل في المشروع لتطوير واإلقتراحات تحقيقها، تم التي واإلنجازات المشروع،

 
 التخطيط مرحلة .5

 وحددت الزمني والجدول واألنشطة األهداف تحديد شملت المشروع لتنفيذ كاملة خطة البداية منذ الوزارة عتوض
 ونماذج التدريب ومواضيع الفنية التجهيزات وتوفير( الموازنة) المالية والتكاليف الجغرافي والتوزيع المستفيدين المرشدين
 . المديريات في العمل سير لتقارير

 
 إلى إستنادا جاءت والتي المراهقين، الطلبة وخاصة المستهدفة للفئات المشروع إحتياجات بتحديد لوزارةا قامت لقدو

 لإلحصاء المركزي الجهاز أصدره الذي (الشباب مسح تقرير) مثل متخصصة مؤسسات أجرتها وابحاث دراسات نتائج
 وانتشار المراهقين، سلوك حول ميدانيةال والمالحظات المدارس في المرشدين تقارير الى باإلضافة. 2553 عام
 حول العلمية بالمفاهيم إلمامهم وعدم األهل رقابة وضعف الطلبة، على وأثره الفلسطينى المجتمع فى اإلنترنت ستخداما

 .المراهقة وصحة اإلنجابية الصحة

 

 االهتمام حيث من لصندوقا وأهداف برامج أحد باعتباره للسكان المتحدة األمم صندوق من بدعم المشروع تطبيق وتم
 وزارة في العليا اإلدارة قبل من اإلحتياجات تحديد تم ذلك على وبناء. اإلنجابية والصحة اإلجتماعي النوع بمواضيع
 المديريات في المدرسية والصحة التربوي اإلرشاد في األقسام رؤساء من مباشرة مشاركة دون العالى والتعليم التربية

 . المختلفة

 ىعل يؤثر مما الطلبة لدى اإلنجابيةو  الجنسية الثقافة في والمعرفة المعلومات في نقص هناك أن على فاقاإلت وتم
 مع للتعامل التربويين المرشدين تأهيل إلى الحاجة توفر أيضا تبين كما .الحياتية وتوجهاتهم مواقفهم الطلبة مسلكيات
 وجود إلى إضافة بالمشروع المستهدفة الرئيسية الفئة مباعتباره المراهقة صحة مواضيع في الطلبة وقضايا مشاكل
 .الطلبة اتاستفسار  على الرد في مهاراتهم ضعف و اإلنجابية الصحة حول لديهم المعلومات في نقص

 
 ومن التطبيق خالل بها التفكير بدأ ولكن المشروع خطة ضمن البدايه منذ محددة والنوعية الجودة معايير تكن ولم هذا
 اإلتصال وسائل ستخداما وكذلك ،للمشروع األهل لوتقب   المعلومات، في الدقة والعمق درجة :به االهتمام تم ما أهم
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, الدليل فى مناسبة لغة عتمادا و  التلقيني، التعليم وليس النشط مالتعل   أسلوب ستخداما وأيضا المعلومة إليصال المناسبة
 .الرسمي المدرسي المنهاج مع وماتالمعل ومالئمة الصفية المرحلة حسب موضوعاته وترتيب

 لتتمث   حيث توفيرها، مكانيةإ دراسة مع المختلفة، المشروع نشطةأ مع نسجمت بحيث المشروع موارد تحديد تم لقد و
 : يلي مافي الموارد

 باإلضافة. المشروع أنشطة تنفيذ بمتابعة لتقوم الضفة فى للمشروع منسقة تعيين تم حيث: البشرية الموارد 
 المديريات مختلف في التربويين المرشدين من األساسيين المدربين إعداد على اإلعتماد ، تمذلك لىإ

 .الدليل مواضيع في القدرات وبناء التدريب تمارس ،منطقة كل في مرجعيات توفير وبالتالي والمناطق،
 للسكان المتحدة األمم صندوق من بالكامل المشروع تمويل تم: المالية الموارد UNFPA المشروع عتباراب 

 سيارات، قاعات، إستخدام)  الوزارة هافي ساهمت فقد اإلدارية المصاريف أما الحالية، للدورة برامجه أحد
 ......(. اإلتصاالت، مرافق،

 على طالعلال الدول من للعديد خارجية وزيارات دولية بمؤتمرات الوزارة مشاركة تمويل تم: الفنية الموارد 
 الخارج من خبراء توفير إلى إضافة للسكان، المتحدة األمم صندوق من اإلنجابية لصحةا مجال في تجاربهم

 كمبيوترات،)  للمشروع الالزمة والمعدات باألجهزة الوزارة تزويد تم كما. المدربين لتدريب األولى المرحلة في
 ...(. رقمية، كاميرات طابعات،

 
 

 التنفيذ مرحلة. 0

 العالي، والتعليم التربية وزارة:  األساسية الجهات بين الحثيث التنسيق منه األولى حلةالمر  في المشروع تنفيذ بتطل  
 ومراجعة ولتقييم جهة، من التدريب لغايات, واإلجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة ومركز للسكان، المتحدة األمم صندوق
 تضمن السكان وصندوق الوزارة بين يقالتنس فإن 2515 – 2557 عام من الفترة خالل أما. أخرى جهة من الدليل
 .والرقابية والمالية اإلدارية المجاالت كافة

 ،مقررا   منهاجا   ليس باعتباره المدراء من بالمدارس تنفيذه في العقبات بعض األولى المرحلة في المشروع تنفيذ وواجه
في  إدراجه على وعملت المرشدين، عمل متطلبات ومن ةيالمدرس نشطةاأل من جزءا واعتبرته تدخلت الوزارة أن إال

 .المدرسي التقويم
 

  اإلنجابية للصحة المعلم مرشد إعداد و المراهقة صحة دليل تطوير. 0.5
 السابع،) للصفوف ،2515 – 2557 للمرحلة التربية وزارة قبل من المراهقة صحة دليل مراجعة, المرحلة هذه فيتمت 

 مع منتظمة توعية لقاءات لتنفيذ المدارس، في التربويين والمرشدين للمثقفين مساعدة أداة توفير بهدف( التاسع الثامن،
 :  أهمها خاصة أهداف عدة الدليل وتضمن. التعليمية للمناهج مرافق واضح مدرسي برنامج ضمن المراهقة جيل

 له المرافقة التغيرات وعلى واإلجتماعي والنفسي الجنسي البلوغ مفهوم عل الطلبة تعريف. 

 األساسية الحياتية للمهارات الطلبة إكساب. 

 (الشخصية، النظافة البدني، النشاط التغذية،) الصحي الحياة نمط ومفاهيم ممارسات تعزيز... 

 (.منها الوقاية طرق القلب، السرطان، السكري،) العصر بأمراض الطلبة تعريف 
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   البيولوجي النوع عن زهيوتمي اإلجتماعي النوع على الطلبة فتعر. 

 األسرة وتنظيم الزوجية والعالقات الزواج مثل ،اإلنجابية الصحة على رفالتع. 

 المراهقة جيل لها يتعرض التي الشائعة المشاكل مناقشة. 

 
, المراهقة مرحلةهى و وحدات رئيسية  يتضمن بحيث ،2555 عام النهائية بصورته المراهقة صحة دليل إصدار تم ولقد

 والعالقاتسرية  األ, األسرة والعالقات , التريبة الجنسيةالصحي الحياة نمط ,) الذات تقوية مهارات ( الحياتية المهارات
 جنسيا   المنقولة األمراضو  يدزاإلمع إضافة وحدة ، ع تاسالو  ثامنالالسابع و  للصف المراهقة مرحلة في االجتماعية

 مرة بمعدل إرشادية لقاءات في الدليل ستخداما ويتم. مختلفة حسب الصف مواضيع لىإ تطرقالو  ،للصف التاسع
 .خارجيين خبراء ستضافةاب أو ات،/المعلمين مع تطبيقه في ستعانهاال تمتو . دقيقة 90 لمدة أسبوعيا،

 
 مادة توفير بهدف) عشر الثاني إلى السابع من للصفوف 2554 عام) اإلنجابية للصحة المعلم مرشد إعداد تم كما

 عن النظر بغض ،اإلنجابية الصحة مواضيع في المتعلقة الطلبة لةأسئ على اإلجابة من تمكنه للمعلم علمية
 المتعلقة المواقف مواجهة كيفية في والمعلومات بالمهارات المعلم تزويد الى خاص بشكلالمرشد  ويهدف. تخصصه

 الطلبة لدفع للمعلومات، كمصدر دوره وتعزيز تربوي بأسلوب وضبطها اإلنجابية الصحة عن الطلبة اتاستفسار ب
 هادئة بردود فعل للطلبة، اإلستفزازية المواقف مع التعامل كيفية و ومعرفة بوعي اإلنجابية الصحة قضايا مع للتعامل
 .تعليمي موقف إلى اإلستفزازي الموقف لتحو   ومتزنة

 

 نظام) 2555 الصحية الطلبة مشكالت مع للتعامل المدرسية الطواقم دليل إعداد تم ،الشباب صحة برنامج وضمن
 المدارس في يةاإلرشادو  والصحية التعليمية الطواقم ستخدامال مرجعية مادة توفير بهدف UNFPAبدعم من و  (التحويل
 اللجان ومنسقي المعلمين تزويد إلى خاص بشكلالدليل  يهدف و. الطلبة يواجهها التي الشائعة المشكالت مع للتعامل
 النفسي وتطورهم الطلبة نمو تعيق التي الشائعة لمشكالتا عن أساسية بمعلومات التربويين والمرشدين الصحية
 هذه لمعالجة المدرسة نطاق في التدخل ثم ومن. األكاديمي التحصيل عن وتعيقهم واإلنفعالي واإلجتماعي والجسدي
 تم التي المشكلة مع للتعامل المدرسة نطاق خارج إلى التحويل تتطلب التي والمستويات الحاالت وتحديد المشكالت

 .عنها الكشف
 

 المستهدفين الطلبة على الدليل أنشطة تطبيق على القدرات زيادة و التدريب .0.0

 في 20)   التربويين المرشدين من 34 ذلك تضمن بحيث وغزة الضفة فى مركزيا مدربا 03 وتدريب تأهيل تم لقد
 دالتزو   بهدف( غزة قطاع يف 7 الضفة، في 5)  المدرسية الصحة منسقي من مدربا 19و(  غزة في 19 الضفة،
 اإلرشادو  لتدريبل المراهقة صحة دليل ستخداماو  توظيف وكذلك ،المدربين تدريب مجال في متقدمة ومهارات بمفاهيم

 .تطبيقه في

 
 مع للتعامل  تأهيلهم بهدف المدرسية الصحة ومنسقي التربويين المرشدين بتدريب المركزيون المدربون قام ثم ومن

كسابو  اإلنجابية والصحة المراهقة صحة حول والمعرفة بالمعلومات تزويدهم خالل من ينالمراهق مشاكل  المهارات هما 
 لديهم وقناعات توجهات بناء على والعمل ،تعليمية كمواضيع وليس النشط التعلم أسلوب وفق الدليل لتطبيق الالزمة
 .ومهنية علمية بطرق المراهقة صحة مواضيع مع التعامل حول
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 في 342) المراهقة صحة دليل ستخداما على المديريات مختلف في تربويا مرشدا 030 تدريب  البرنامج تطاعسا قدو  
 مرشدا 453 يبلغ المحافظات مختلف في التربويين للمرشدين اإلجمالي العدد بأن علما  ( غزة قطاع في 193 و الضفة

 المراهقة صحة دليل على المدرسية للصحة منسقا   277 تدريب تم حين في .غزة قطاع في 269 الضفة، في 724) 
 ألهمية المديريات إدراك بعد 2555 عام الثالثة البرامجية الدورة في ودمجهم( غزة في 139 الضفة، في 132) 

)  منسق 1797 يبلغ المدرسية الصحة لمنسقي اإلجمالي العدد بأن علما.المدرسية الصحة مع والتكامل التعاون
 (.غزة قطاع يف 303 الضفة، في 1243

 
 0224 – 0220 الفترة خالل المراهقة صحة دليل على المتدربين للمرشدين اإلجمالي العدد: 0 جدول

 المنطقة
 للمرشدين اإلجمالي العدد

 الوزارة فى التربويين

 المتدربين المرشدين عدد
 

 المدربين المرشدين عدد
 المركزيين

 20 342 724 ضفة

 19 193 269 غزة

 54 555 425 المجموع

 
 0224 – 0220 الفترة خالل المراهقة صحة دليل على المتدربين المدرسية الصحة لمنسقي اإلجمالي العدد: 5 جدول

 المنطقة
 لمنسقي اإلجمالي العدد

 المدرسية الصحة
 المدربين المنسقين عدد المتدربين المنسقين عدد

 5 132 1243 ضفة

 7 139 303 غزة

 54 066 5646 المجموع

 
 حيث الوزارة نظمتها جتماعاتاو  عمل ورشات نتائج على بناءا تمت فقد التدريبية، حتياجاتاال بتحديد يتعلق وفيما
 التربية المراهقة، صحة حول مواضيع وتضمنت ،الطلبة حتياجاتإ مع ينسجم بما المواضيع المدربون خاللها ناقش

 نهمأب نيالمدرب بعض أفاد  وقد. والتواصل اإلتصال مهارات جنسيا، المنقولة األمراض المراهقة، مشاكل الجنسية،
 .الدليل مواضيع تحديد في يشاركوا لم همولكن المدربين تدريب مواضيع إعداد في فقط شاركوا

 
 المرشدين أن إال الصيفية، زاتاإلجا خالل والمعلمين للمرشدين تدريبي برنامج وضع تم فقد ،التدريب صعيد على أما

 المتدربين، من عدد غياب إلى أدى مما الصيف فصل في مناسب غير كان التدريب توقيت أن باعتبار تذمرا أبدوا
 الوزارة أن إال للمشاركة، لهم والمعنوية المادية الحوافز توفر عدم وكذلك التدريب، في بالمشاركة إقناعهم وصعوبة

 لمتطلبات اإلستجابة عليهمأن  وبالتالي واإلدارية، التدريسية للهيئات توليس للطلبة الصيف خالل اإلجازة أن تعتبر
 .الصيف فصل في حتى العمل

 
 األمراضو  المراهقة صحة مواضيع على خاصةبو  التدريب، تنفيذ خالل المواضيع بعض على التركيز تم غزة، وفي

 ومن القرآنية، اآليات مع التدريبية المواضيع وربط المراهقة، سن في تحدث التي الجسدية والتغيرات ،جنسيا   المنقولة
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 لم بينما .فيه كافيةال خبرةال لديهم تصبحأ الطلبة أن بحجة الشخصية النظافة موضوع على التركيز يتم لم آخر جانب
 المعلومات لتوصي من وتمكنوا واضحا   المدربين أسلوب كان لقد و. األقران كتأثير المواضيع من عدد تغطية تمت

 .ومتنوعة مختلفة وسائل وعبر بسيط بشكل للمتدربين
 

 عام، بشكل المتوسط من أقل الرضى معدل أن الداخلي التقيييم نتائج أظهرت للتدريب، اإلدارية بالجوانب يتعلق وفيما
 يتعلق فيماو  ،%75 المعدل بلغ فقد وتتابعها التدريب أيامعن  أما %95 التدريب مكان عن الرضا معدل بلغ فقد

 معدل بلغ حين في ،%7737 فبلغ التدريب ساعات عن الرضا معدل أما. %95 المعدل فبلغ التدريب أيام بكفاية
 الرضا معدل فبلغ المسؤولين إشرافعن  أما ،%05 لإلستراحة المحدد والوقت ،%70 الضيافة مةءمال عن الرضا
6035% . 

 ،اإلنجابية الصحة مفاهيم في للمعلومات كمصادر( والمعلمين المدراء) التدريسية الهيئات أعضاء عتمادا  يضاأ تم كما
 اإلنجابية الصحة عن الطلبة اتاستفسار ب المتعلقة المواقف مواجهة كيفية في والمعلومات بالمهارات المعلم بتزويد وذلك

 بوعي اإلنجابية حةالص قضايا مع للتعامل الطلبة لدفع للمعلومات، كمصدر دوره وتعزيز ،تربوي بأسلوب وضبطها
 في 605)  اإلنجابية للصحة المعلم مرشد إستخدام  على معلما 437 تدريب  المشروع فترة خالل تم قدو . ومعرفة
 ولم هذا(. غزة 77 الضفة، في 153) المدارس مدراء من 174ورشة تعريفية  الى باإلضافة( غزة في 165 الضفة،

 .2556 امع بعد المعلم مرشد على التدريب متابعة تتم

 
 المدارس في الدليل تطبيق .0.5

 الوزارة بين والمستمر الدائم التنسيق خالل من (المراهقة صحة دليل) وتطبيق تنفيذ في رئيسيا   دورا   المديريات لعبت  
 فى أساسى دور الى باإلضافة زمني بجدول دةمحد   المدارس في التنفيذية الخطط وضع خالل ومن ،والمديريات
عدادو  ميدانية،ال المتابعة  .المشروع عمل سير عن التقارير ا 

 األنشطة عن دورية وتقارير اجتماعات خالل من دوري بشكل يتم التنسيق فإن المدرسية، الصحة دائرة صعيد على أما
 .المدرسية الصحة منسقي مع ومناقشتها المدارس، في الصحية

 
 ليلبي وذلك المراهقين، الطلبة ي فئةوه المشروع من دفةالمسته الرئيسية الفئة المدارس في الدليل تنفيذ ويستهدف

 التصرف نحو ههميوتوج ،أفضل بشكل المراهقة مرحلة فهم على مساعدتهم حيث من المدارس في الطلبة حتياجاتا
  .المدرسي المنهاج في أصال   المواضيع هذه بعض وجود رغم ى موضوعاتها،عل التركيز إلى لحاجتهمو  ،السليم

 بين التنسيق يتم بحيث المديريات، في البرنامج تنفيذ عن نو المسؤول ،المدرسية والصحة اإلرشاد أقسام ساءرؤ  عتبرويُ 
 بداية فى الدائرتين بين التنسق بدأ وقد. المتوفرة البشرية الكوادر من ةستفادواال األنشطة مواضيع تحديد في الجانبين

 المدارس في الصحية األندية تشكيل بعد خاصةو  المدرسية حةالص دور ألهمية المديريات إدراك بعد ،2555  عامال
 نسيق معبالت يتم المراهقة صحة نشاطات لتطبيق والتكاليف اإلحتياجات تحديد أن إال ناد، 655 حوالي عددها والبالغ
 .اإلرشاد أقسام رؤساء
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 التربوي المرشد)  العمل يقفر  بين التنسيق خالل من هللا ورام نابلس مديريات في الدليل لتطبيق خطة وضع وتم
: أهمها للمراهقين الصحي بالجانب ترتبط رئيسية مواضيع العمل خطة تضمنت بحيث ،(المدرسية الصحة ومنسق

 على واحدة محاضرة عقد يتضمن زمني جدول خالل من وذلك( السلوكيات الحياتية، المهارات التغذية، التدخين،)
 الكمبيوتر وأجهزة والقرطاسية الثقافية المواد توفيرو  ،الجامع والتوجيه لفرديةا اللقاءات إلى إضافة أسبوعيا،   األقل

 . الصحية المؤسسات أو المحلي المجتمع مؤسسات من تبرعات خالل من ذلك يتم ما وعادة .الدليل لتطبيق

 عليها تدرب التى المواد ستخداماب البرنامج تطبيق تم فقد ،غزة فى المدارس في الدليل توفر  عدم من الرغم وعلى
. المدارس كافة لتغطية الالزمة الميزانية توفر لعدم ،مدرسة 255 صلأ من غزة قطاع في مدرسة 155 في المرشدون

. والتاسع والثامن السابع صفوف تضم والتى مدرسة 76 أصل من مدرسة 02 في الدليل تطبيق تم فقد نابلس في أما
 بتطبيق المشرفون يقوم حيث مدرسة، 45 البالغة المديرية مدارس من %05 على هللا رام مديرية في الدليل تطبيق وتم

 .  أسبوعية نشاطات

 ،جيد مستوى على يتم المديريات في التربويين والمرشدين المدرسية الصحة مشرفي بين التعاون بأن المبحوثون وأفاد
 يمكن العالقة هذه أن إال. المدارس ةكاف في اإلنجابية الصحة مواضيع في للطرفين المشترك االهتمام بسبب وذلك

 لمف ،الدليل وجود عدم بسبب و لغزة بالنسبة اما. الفريق بروح والعمل للمشروع المشترك التنفيذ خالل من أكثر تطويرها
 .كاف   بشكل العالقة هذه تفعيل يتم

 يتم حيث ممتازة، المدرسية ةالصح ومنسق التربوي المرشد بين العالقة فإن المدارس، في الميداني المستوى على أما
 خالل من مشترك بشكل األنشطة تنسيق ويتم ،معا   المدرسية الصحة ومنسق التربوي المرشد قبل من الخطة إعداد

 للجانبين دورية إجتماعات عقد إقتراح تم وقد هذا. للنجاح كبيرة فرصا وفري   مما المعلومات، وتبادل التنفيذ في التعاون
 . المدرسية بالصحة تتعلق الخطة مواضيع معظم وأن خاصة المدارس، في مشتركةال القضايا لمناقشة

 العملية في إشراكهم بعد خاصة المطلوب، الدعم يقدمون المدارس مدراء أن المعمقة المقابالت أظهرت ،عام وبشكل
 في اإلنجابية الصحة هميةأ  اآلن حتى تتفهم لم نابلس، لمديرية التابعة المدارس في اإلدارات بعض أن إال التدريبية،
 . المدرسة

 والصحة المراهقة صحة مفاهيم حول أبنائهم مع والتواصل اإلتصال كيفية في األهل وتوعية لتثقيف بالنسبة أما
 بعض وفى. غزة قطاع أو الغربية الضفة في سواء ذلك حول األهل وتثقيف لتوعية برنامج إعداد يتم فلم ،اإلنجابية
 ضيوف من وليس التدريس أعضاء من ذلك المعظم وتقبل وندوات، إجتماعات لحضور هلاأل دعوة تتم المدارس
 .منهجى بشكل األهل استقطاب على العمل يتم لم  ،عام بشكل أنه الإ. خارجيين

 :التنفيذ مرحلة خالل ومعوقات مشاكل .0.4

 :يلى ما أهمها من ومعوقات صعوبات إلى تنفيذه خالل المشروع ضوتعر  
 المشروع لتنفيذ الزمني الجدول على ذلك أثر حيث علمينالم إضراب. 
 جديدة كفاءات كتشافا على المقابل فى ذلك ساعد ان إال الصيف، في المركزي التدريب طاقم تغيير. 
 الكافى التطبيق عدم إلى أدى مما أخرى لىإ مدرسة من وتنقلهم المدارس في المرشدين في نقص وجود 

 مدرسة لكل ليسلكن و  المدرسية، للصحة منسق بها يوجد مدرسة فكل دارس،الم كافة في للدليل والكامل
 .تربوي مرشد
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 يتم لم انه إال هناك، األنشطة تنفيذ فرغم ،يالسياس لوضعل نتيجة غزة، في األنشطة متابعة على القدرة عدم 
 .جودتها وقياس متابعتها من التمكن

 البرنامج تطبيق لمتابعة ديرياتوالم الوزارة بين للتواصل منتظمة منهجية وجود عدم. 

 
 والتقييم والمتابعة الرقابة. 5

 :أهمها أساليب، عدة المشروع على ورقابتها متابعتها في الوزارة اعتمدت  
 (.الوسائل المستخدمة، األساليب األهداف، النشاط، عنوان الطلبة،) األنشطة مكونات عن الواردة التقارير 
 كافية ميدانية متابعة هناك تكن لم نهأ الرغم على الميدانية الزيارات . 

 مهنيا   ا  مرشد 12 بمتابعة المشرف يقوم حيث: المرشدين على لمدارسل الميداني اإلشراف نظامة من ستفادال 
 تواجههم، التي والمعوقات المشاكل يناقشو  الخطة، تنفيذ في العمل سير على لعويط   بمناقشتهم ويقوم ،وفنيا  

 . المرشد على وتأثيرها
 التربوي اإلرشاد قسم من فني والثاني ،المدرسة مدير من إداري األول،: المرشدين أداء عن تقريرين رفع. 
 األحيان بعض فى يتم ذلك أن إال والتوجيهات، المالحظات بداءا  و  التقارير لمناقشة فصلية، جتماعاتا عقد 

 .فقط الهاتفي تصالاال خالل من

 ن على المشروع( من جهة والداعمين للمشروع رة )بين اإلدارتين المشرفتيالوزا اللقاءات الدورية على مستوى
 من جهة أخرى.،   UNFPA) للسكان المتحدة األمم صندوق)

 

 تغيير الى باإلضافة العمل خطط بعض على التعديالت بعض إجراء على الوزارة عملت المتابعة، نتائج على وبناء  
 الزمني الجدول على تعديالت إجراءتم كذلك  المدارس، في المرض   غير ألدائهم نتيجة التربويين المرشدين بعض
 التكلفة من بدال   الرسمية التكلفة عتمادا  تم بحيث الموازنة في المواصالت بند علىو  ات،/المدرسين إضرابات نتيجية
 الصحة في المعلم كمرشد للمشروع جديدة محاور إضافةكما تمت  المشروع، تكاليف في توفير إلى أدى مما ،الفعلية

 .المدرسية للصحة المعلومات نظم ومشروع اإلنجابية
 
 المالية الدائرة من الواردة الدورية التقارير خالل من المالية المتابعة على اعتمد فقد للسكان، المتحدة األمم صندوق أما
 بعدالمبالغ المالية  صرف تمو  الخطة، فى بالمقرر تنفيذه تم ما مقارنة تمت بحيث العمل، خطة على بناء الوزارة في

 ومناقشة للمتابعة ة دوري إجتماعاتعقد  تم ،ذلك الى باإلضافة. السنوية الدورية التقاريرو  المتابعة لتقرير وفقا   التنفيذ
يجاد الصعوبات  مالحظات تتضمن تقارير ورفع األنشطة، تنفيذ لمتابعة الميدانية الزيارات بعضوالقيام ب لها، الحلول وا 

 .خارجي تدقيق شركة إلى إضافة الصندوق، من واإلدارية المالية الخطة بنود على التدقيق تم كما. الزيارة عن
 

 في المراهقة دليل ستخدامال الخطط تطبيق ورقابة بمتابعة قاموا فقد ،الضفة مديريات في األقسام لرؤساء بالنسبة أما
 لعدم محدود، بشكل إال هناك أصال   يطبق لم الدليل ألن ،غزة فيلم يتم  ذلك أن إال للمشرفين، خاصة المدارس،

 عدة خالل من الخطة تطبيق من للتأكد الضفة مديريات في األقسام رؤساء قبل من والرقابة المتابعة تتمكما . توفره
 للمشرفين شهريةال أو األسبوعية الدورية والتقارير األنشطة، تنفيذ على للرقابة الميدانية الزيارات: أهمها وأساليب وسائل

 تنفيذ عدم سبب على للتعرف الدورية التقارير تقدم لم التي المدارس متابعة تمت كذلك. العمل سير حول الميدانيين
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 إعادة أو جديدة وأنشطة مواضيع إضافة أو الزمني الجدول تعديل األحيان بعض فى يتم ،لمتابعةل ونتيجة. األنشطة
 .المدارس في للطلبة أهميتها حسب المواضيع ترتيب

 

 الطلبة على المشروع تنفيذ أثر. 4

 قطاع في الطلبة على كبيرا   أثرا يترك لم المشروع فإن, غزة فى الصحية األقسام رؤساء من المدربين جتهاداتال وفقا
الصحية  األقسام رؤساء من المدربين رأى كان بينما. منهجى بشكل المشروع تطبيق وعدم الدليل توفر عدم بسبب غزة
 أما. السلبيات بعض الى باإلضافة  اإليجابية ثاراآل من الكثير ترك المشروع تطبيق أن هللا، ورام نابلس مديريات في

 خاصة الطالب مع التعامل طريقة  و  التغذية مواضيع في الطلبة سلوك في ا  تحسن الحظوا فقد اإليجابي لألثر بالنسبة
 والطلبة المعلمين بين العالقة تطور  لىالمشروع إ دىأ كما. اثاإلن مدارس في ملحوظ وبشكل الجماعي، العمل في

 .النفسية بالنشاطات مشاركتهم بسبب

 صحة حول األسئلة طرح في والجرأة واإلنفتاح مشكالتهم طرح على الطلبة قدرة فى ملحوظة زيادة هناك توكان 
 لةمفع   طالبية لجان تشكيل لىإ أدى كما .جنسيا   المنقولة األمراضو  اإليدز مرض حول وخاصة والمراهقة اإلنجابية

 فقد السلبي األثر الى بالنسبة أما. والطلبة المدرسية الصحة ومنسق التربوي المرشد من مكونة ،المدارس بعض في
 .مراهقين أنهم بحجة ،الطلبة لدى مبررة الخاطئة السلوكيات بعض أصبحت

 مدى لمعرفة ستبانا ستخداما أو الطلبة  سؤال خالل من الجماعية اللقاءات تقييم الضفة مدارس بعض في ويتم
 .وعشوائية منظمة غير بصورة ولكن النشاط من ةستفاداال

 التقييم تضمن حيث الصحية، واألنشطة التدريب لبرامج( 2555 عام تنشيطية لدورة) داخلي تقييم إجراء تم وقد
 معلومات على الحصول مفيدة، معلومات قدمت دورةال ألهدافه، التدريب تحقيق البرنامج، محتوى: التالية العناصر
 ومجموعات نشاطات التعلم، عملية في ساعدت التدريبية وادالم ،متنوعة التدريب طرق جديدة، مهارات تعلم جديدة،
 حيث المعلومات، توصيل من المدرب نتمك  و  فعاال كان التدريب أسلوب فعالة، بطريقة النقاش في المشاركة العمل،
 : التالية نتائجال أظهرت

 

 للمدربين الداخلي التقييم نتائج: 4 جدول
 الرضا معدل الموضوع

 %65 اإلحتياجات مع يتناسب البرنامج محتوى

 %22.5 أهدافه حقق اللقاء

 %40 مفيدة معلومات قدمت الدورة

 %26.6 جديدة معلومات قدمت الدورة

 %05.5 جديدة مهارات تعلمت

 %20.5 متنوعة التدريب رقط

 %66.6 التعلم عملية في ساعدت التدريبية المواد
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 %02 العمل ومجموعات نشاطات

 %40 فعالة بطريقة النقاش في المشاركة

 %20.5 فعاال كان التدريب أسلوب

 %05 المعلومات توصيل من المدرب تمكن

 

( CD)  إسطوانة على الدليل إصدار تم كذلك طة،وأنش جديدة ومطبوعات ملحق إضافة تتم ،التقييم على وبناء
 سيق لم الداخلى التقييم أن اال. المتخصصة والوزارات المؤسسات على وتوزيعه للوزارة اإللكتروني الموقع على وتنزيله
 .الطلبة على الدليل تأثير مدى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المركزة البؤرية المجموعات نتائج: ثانيا
 

 نيالمرشد: المستهدفة الفئة وكانت وغزة والخليل هللا ورام نابلس محافظات في بؤرية موعاتمج 6 المؤسسة فريق نظم
 .التدريسية الهيئات المدارس، في المدرسية الصحة منسقي ن،يالتربوي

 
 التربويين للمرشدين  البؤرية المجموعات نتائج
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 في المراهقة صحة دليل تطبيق حول بويينالتر  للمرشدين البؤرية المجموعة نتائج الدراسة من الجزء هذا يتناول
: أهمهاو   التربويين للمرشدين وفعاليته بالتدريب المتعلقة بالمؤشرات المرتبطة الرئيسية المراحل تضمن حيث المدارس،

 .الرقابة ومرحلة والرقابة المتابعة مرحلة المدارس، في والتنفيذ التطبيق مرحلة للتدريب، والتخطيط عداداإل مرحلة
 
 للتدريب والتخطيط عداداإل مرحلة .5

 اإلحتياجرات تحديد حيث من التدريبية للبرامج التخطيط بمرحلة المتعلقة المؤشرات قياس الدراسة من القسم هذا يتضمن
 .المدرب وأداء التدريبية والمواد واألهداف

 اإلحتياجرات تحديرد فري أو قرةالمراه صرحة لبرنرامج والتخطريط عرداداإل مرحلرة فري يشراركوا لرم أنهرم على الحضور أجمع
 مرن الررغم وعلى. هاإعداد أو ختيارهاا في يشاركوا ولم ،مسبقا   محددة الدليل في الواردة المواضيع كانت حيث التدريبية،
 فرري التطررورات مواكبررة يتطلررب ذلررك لكررن ممترراز، بشرركل الطلبررة حتياجرراتا تلبرري المواضرريع أن علررى نيالمشررارك إجمرراع

 قرروة نقرراط ىحرردإ مررن وترتيبرره الرردليل مواضرريع نو المرشررد واعتبررر .العمريررة للفئررة متهرراءمالفرري  يضرراأو  الطلبررة، سررلوكيات
 قتراحهاا تم نحي المواضيع بعض إضافة حول المرشدين بمقترحات األخذ أهمية على تأكيد هناك كان هأن اال ،البرنامج

 .واإلجتماعي الديني بالجانب الدليل مواضيع كربط ،غزة في التدريب أثناء
 

 الثقررة هرري السررابع للصررف المالئمررة المواضرريع أهررم أن المشرراركون اعتبررر للطلبررة، المالئمررة المواضرريع بررأهم يتعلررق وفيمررا
 فهرري الثررامن للصررف بالنسرربة أمررا. الشررهرية والرردورة الجنسررية التربيررة المراهقررة، سررن فرري البلرروغ المراهقررة، مرحلررة بررالنفس،

 فهري التاسرع وللصرف المراهقرة، مرحلرةو  جنسريا المنقولرة األمرراض ت،المخردرا خطرر األقرران، ضرغط األصدقاء، ختيارا
 التردخين والتواصرل، تصرالاال العاطفيرة، العالقرات المراهقرة، مرحلرة برالنفس، الثقرة الوقرت، تنظريم آليرة المنطقي، التفكير

 .جنسيا   المنقولة األمراضو 
  
   والتنفيذ التطبيق مرحلة. 0
 

 وفيمررا. المرردارس فرري الرردليل وتطبيررق المرشرردين ترردريب :همررا ينيساسررأ موضرروعين حررول المشرراركين مررع النقرراش تمحررور
 صرحة دليرل مواضريع تطبيرق كيفيرة علرى التردريب ترم بحيرث واضحة أهدافه كانت المشاركين، حسبوب بالتدريب، يتعلق

 الصرحة واضريعم فري والمعرفرة المعلومرات زيرادة الرى أدى ممرا ،الطلبرة علرى المردارس فري ومهني علمي بشكل المراهقة
 المعلومرات لتوصريل المناسربة والوسرائل األسراليبكما تم التدريب على  الحياتية، والمهارات األسرية والعالقات اإلنجابية
 وقناعرراتهم، مررواقفهم وتغييررر الرردليل تطبيررق فرري مهررارات المشرراركين إكسرراب إلررى الترردريب أدى ،ذلررك إلررى إضررافة. للطلبررة
 صرحة كمواضريع الحساسرة المواضريع بعرض لطررح للمرشردين والتشرجيع الحمايرة ليل،الد مواضيع طرح سلوبأ وف ركما 

 .اإلنجابية الصحة وخاصة المراهقة،
. العمريرة المرحلرة هرذة فري الطلبرة حتياجراتا مرع كبيررة درجة إلى منسجمة كانت األهداف أن المشاركين معظم واعتبر 

علررى و  الصررف، داخررل الوقررت إدارة إسررتخدام علررى سرراعدهم حيررث إيجابيررا   كرران الترردريب أن هللا، رام فرري واعتبرالحضررور
 فري أمرا. اإلنجابيرة والصرحة المراهقرة صرحة مواضريع فري القناعرات عرزز أنره إلرى إضرافة الطالبات، مع التواصل كيفية
 طررروخ ،جنسرريا   المنقولررة األمررراضو  الجنسررية الثقافررة مواضرريع فرري وثقررافتهم معرررفتهم زيررادة إلررى الترردريب دىأ فقررد ، غررزة

 ،المهرارات أمرا. العلميرة والكترب اإلنترنرت باسرتخدام المعلومرات عن البحث كيفية في ةستفاداال على أثر كما المخدرات،
 .الذهني والعصف األدوار كلعب التدريبية األساليب ستخداما مهارات المشاركون اكتسب فقد
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 علرررى المرشرردين تسرراعد بحيرررث التدريبيررة حتياجرراتاإل مرررع ومنسررجمة مناسرربة كانرررت فقررد التدريبيررة، بالمرررادة يتعلررق وفيمررا

 نتقراءا ترم حيرث التدريبيرة، الخطرة فري الرواردة المواضريع كافرة يغط   لم التدريب أن إال منظم، بشكل المدارس في تطبيقها
 كالثقافررة أخرررى مواضرريع شرررح فرري التوسررع مقابررل الشخصررية، كالنظافررة سررريعا بعضررها علررى والمرررور المواضرريع، بعررض

 الحساسرة فالمواضريع كافيرا، يكرن لرم التردريب مواضريع لتغطيرة المحردد الوقرت برأن العام الرأي كان  غزة، ففي .الجنسية
 اعتبررر عررام وبشرركل. كافيررة كانررت فقررد الحياتيررة المهررارات لمواضرريع بالنسرربة أمررا أكثررر، وقررت إلررى بحاجررة كانررت والحرجررة

 .كاف   غير التدريب بأن المشاركون
 

 أجمرررع وقرررد .حرررارا   كررران الجرررو وأن خاصرررة مزعجرررا   كررران أنررره الحضرررور أجمرررع فقرررد التررردريب تنفيرررذ توقيرررت حيرررث مرررن أمرررا
 اسرتخدام ترم حيرث ،المعلومرات توصريل أساليب في خاصة عالية، كفاءة على كانوا المدربين معظم أن على المشاركون

 كررانوا حيررث اضرريعالمو  بعررض فرري المرردربين بعررض لرردى بررالخبرة نقررص هنرراك أن علمررا حديثررة تدريبيررة ووسررائل أسرراليب
 . الصحة مواضيع في خاصة كمدربين أطباء اعتماد يفضلون

 
 ورفرع لرديهم، الثقرة عرزز فقرد والطالرب، المرشرد برين العالقرة علرى إيجابي أثر  المشاركين نظر وجهة من للتدريب وكان
 ممررا السرررية علررى محافظررةوال الفرديررة الفررروق لمراعرراة إدراكهررم زيررادة مررع ،اإلنجابيررة الصررحة مواضرريع مناقشررة فرري الحيرراء
 .المختلفة اإلنجابية الصحة مجال في المشورة لطلب المرشد مكتب إلى الطلبة زيارات زيادة إلى أدى
 

 تحديررد فرري المرشررد مشرراركة: أهمهررا الضررعف، نقرراط لمعالجررة اإلقتراحررات مررن بمجموعررة اللقرراء خررالل المشرراركون وتقرردم
 توسرريع وأيضررا غررزة، فرري خاصررة الغرروث وكالررة مرردارس لتشررمل المرردارس نمرر المسررتهدفة الفئررة توسرريع الترردريبي، حتيرراجاال

 الفلسررطيني الواقررع مررع تتناسررب جديرردة مواضرريع إضررافة وكررذلك الثانويررة، الصررفوف لتشررمل الطلبررة مررن المسررتهدفة الفئررة
 .غزة في خاصة المخدرات، موضوع في والتوسع المدارس من والتسرب األطفال، عمالة كموضوع

 
 سراعد برل علريهم، عبئرا يشركل لرم التطبيرق أن المشراركون المرشردون اعتبرر فقرد المردارس فري الردليل طبيرقلت بالنسربة أما

 ال برأيهم الدليل أن غير. وتوعيتهم المراهقين الطلبة مشاكل لمعالجة التعامل على تساعدهم مواضيع توفير على الدليل
 .غزة ارسمد في اآلن حتى الدليل يتوفر لم كذلك المدارس جميع في يطبق

 
 يكرون التطبيرق أن حيرث للغايرة، صرعب ذلك أن المشاركون رأى المدارس، في الدليل لتطبيق تنفيذية خطة وجود وحول
 مردير مرع المسربق التنسريق أيضرااألمر  يتطلبو  ات،/ المعلمين إحدى غياب حال في وأ دراسية حصص حساب على

 ،الكرافي الوقرت وجرود لعردم الواحردة المدرسة في المستهدفة الصفوف كافة على تطبيقه صعوبة إلى باإلضافة المدرسة،
 واحردة حصة تطبيقحاليا  يتم ،المشاركين رأي وحسب عام، بشكل لكن. مدرسة من أكثر في يعمل المرشد أنو  خاصة

حتياجرررات يرررتالئم بمرررا الموضررروع إختيرررار يرررتم حيرررث األقرررل، علرررى أسررربوعية  ظررراهرة حرررول المعلمرررين ومالحظرررات الطلبرررة وا 
 .الطلبة لدى ةسلوكي
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 البروجكتررر، السرربورة، أهمهررا: مختلفررة سرراليبأو  وسررائل الرردليل، لمواضرريع الصررفي النشرراط تنفيررذ عنررد المرشرردون ويسررتخدم
 بعررض لتنفيررذ مناسرربة غيررر المرردارس بعررض فرري القاعررات أن أوضررح الرربعض أن إال .مجموعررات تشرركيلو  العمررل أوراق

 . التلقيني لألسلوب قربأ النشاط يجعل مما حجمها، لصغر نتيجة األنشطة
 

 والربعض بالكامرل يطبقره الربعض ان إالكافرة،  المردارس فري يرتم الردليل تطبيرق أن هللا رام مديريرة من المشاركون وأجمع
فرري ذلررك  يعررودو  المرردارس، كافررة فرري يررتم لررم الرردليل تطبيررق ان علررى غررزة، فرري المشرراركون جمررعأ بينمررا. عشرروائي بشرركل
 جميرع في كاف بشكل مرشدين توفر وعدم جهة، من للتطبيق الالزمة والتجهيزات والمواد يةالميزان توفر عدم إلى ،رأيهم

 .فيها الدليل تطبيق يتم ال مرشد هافي يوجد ال التي المدارس أن حيث أخرى، جهة من المدارس
 

 في والمواد األجهزة امستخدا نأ على هللا رام في الحضور أجمع األنشطة، لتنفيذ الالزمة اإلمكانيات بتوفير يتعلق وفيما
 تنفيررذ بدايررة فرري المرردارس مرردراء معارضررة نتيجررة المرشرردين، عمررل لتسررهيل الرروزارة مررن قرررار صرردور بعررد تمررت المدرسررة
 قصاصرات عيروتوز  للكتابرة  السربورة سرتخداما ناألحيرا أغلرب فريفيرتم  المشراركين، رأيبحسرب و  غرزة، فري أمرا المشروع،

 عردد لتروفرالمردارس   تفتقرر كمرا ،الرورق تروفر وعردم القطراع علرى المفرروض ارلحصرل نتيجرة الضررورة، عنرد الورق من
 .ال يجد المرشد األدوات التوضيحية الالزمة لعقد أو اجراء النشاط بحيث  األجهزة، من كاف

 
 ببسررب والبيئررة والصررحة والعلرروم المدنيررة التربيررة مواضرريع حررول التدريسررية الهيئررة أعضرراء مررع بالتنسرريق المرشرردون ويقرروم

 مواضرريع المدرسررية الصررحة منسررق يقرردم حيررث المختلطررة المرردارس فرري التنسرريق يررتم كررذلك المراهقررة، صررحة مررع التقرراطع
 الموضوع، عرض طريقة في التنسيق يتم كذلك. اإلناث للطالبات فتقدمها المرشدة أما الذكور، للطلبة اإلنجابية الصحة
 أسراتذة مع التعاون يتم غزة وفي. وأنشطة ثقافية كمادة المادة فيقدم دالمرش ماأ العلمية، النظرية المادة المعلم يقدم حيث
 والتربيررة اإلعاقررة ذوي الطلبررة مشرراكل لمعالجررة الجررامع المرشررد مررع التعرراون كررذلك ،الصررحة مواضرريع فرري للتنسرريق العلرروم

 .الخاصة
 

 محاولررة رغررم لألهررل، وأنشررطة برررامج يتضررمن لررم الرردليل أن المشرراركون أفرراد ، الرردليل تطبيررق فررى األهررالي إشررراك وحررول
 الطلبررةمررن  حرراالتال بعررض هنرراك توجررد ولكررن. يتعرراونوا لررم االهررالي أن إال لهررم، يررةو توع وبرررامج لقرراءات تنظرريم الرربعض

 وتقرديم لألهرالي، ثقافيرة نشررات توزيع يتم كذلك. أبنائهم مسلكيات على األهالي مالحظات نتيجة معها التعامل يتم التي
 .بالمراهقين تتعلق اياقض حول لهم ستشاراتا
 

 أكثرر علرى المرشرد عمرل يهر ،عرام بشركل  المردارس فري البرنرامج تطبيرق واجهرت التي المعوقات فإن المرشدين، وبرأي
 التوجهرررات مشررروع إلررى إضررافة الصررباحي الترررأخير الفررردي، التوجيرره والغيرراب، المرردارس مرررن التسرررب مثررل برنررامج مررن

 تطبيق عدم القدرة على  إلى يؤدي مما قدبعض األحيان  في مدرستين في دالمرش عمل كذلك صفوف، ةألربع المهنية
 .كما ينبغى الدليل مواضيع

 
 والمتابعة الرقابة. 5
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 مررن هامررة مرحلررة يعتبررر والررذي المراهقررة صررحة دليررل تنفيررذ علررى والمتابعررة للرقابررة برنررامج بوضررع المررديريات قيررام وحررول
 أجمرررع فقرررد, المرجررروة األهرررداف تحقيرررق بهررردف المحرررددة، الخطرررة حسرررب مرررلالع سرررير مرررن للتأكرررد المشرررروع، إدارة مراحرررل

 والمهنري، اإلداري للمشررف الميدانيرة والزيرارات الشهرية، والتقارير الخطط وضع خالل من يتم ذلك أن على المشاركون
 .الشهرية والتقارير الميدانية الزيارات خالل من المتابعة وتتم
 
 15 ل مشررف وهرو) المهنري مشررفال مرع يرتم التنسيق فإن المديريات، في األقسام ءرؤسا مع المتابعة مستوى على أما

 مررع إجتماعررات أو زيررارات إلررى إضررافة المديريررة، إلررى النشرراطات حررول المعلومررات لنقررل الوصررل حلقررة ويعتبررر( مرردارس
 .الشهرية الخطة لمناقشة اإلرشاد قسم رئيس

 
 التقييم. 4

 أو للطبرة كترابي اسرتبيان خرالل مرن حيراناأل بعرض فري يرتم ذلك ان إلى المشاركون أشار ،الدليل ألنشطة التقييم وحول
 وصررندوق الرسررم وسررائل باسررتخدام ذلكلرر باإلضررافة التقيرريم يررتم غررزة، وفرري. المقدمررة بالمواضرريع رأيهررم حررول شررفهي تقيرريم

 خرررالل مرررن وذلرررك الطلبرررة، علرررى إيجابيرررا أثررررت قرررد والتدريبيرررة، الثقافيرررة المرررواد إن"ن،يالمشرررارك رأي وحسرررب. اإلقتراحرررات
 أن الررى الرربعض أشررار كمررا ".اإلحررتالل جرريش مررن الخرروف حرراجز كسررر فرري وأيضررا المرردارس فرري العنررف نسرربة نخفرراضا

 بعررض أشررار فقررد غررزة، فرري أمررا. المرشرردات مررن المسرراعدة طلررب فرري باألمرران الطالبررات شررعور الررى أدت الرردليل أنشررطة
 الطلبرة مرن اتستفسرار واال األسرئلة وزيرادة المدارس من التسرب نسبة انخفاض على ذلك أثر قد البرنامج أن" المشاركين

 علرى الحكرم التقييميرة الناحية الصعب من  أنه العلم مع هذا ،"المراهقة صحة بمواضيع االهتمام زيادة على مؤشر وهو
 العوامرل مرن يردالعد لوجود البرنامج تطبيق مع المدارس في العنف نسبة نخفاضاو  المدارس من التسرب نسبة انخفاض

 .المواضيع هذه على ةؤثر مال
 
 التواصرل غيراب بسبب ضعيفا، كان ذلك أن على وغزة هللا رام في المشاركون أجمع فقد األهالي، على الدليل تأثير أما

 .المراهقة صحة حول معهم والتعاون
 

 المسرتهدفة الفئرة وتوسريع التطرور مواكبرة مرع المشرروع سرتمراريةا ضرورة على فى الحلقة البؤرية نيالمشارك كافة وأجمع
 مرع للتعامرل للمرشرد خاصرة غرفرة إعرداد ضررورة المشراركون أضراف غرزة، وفري. عشرر والحرادي العاشرر الصف لتشمل
 يترابع حترى المدرسرة، ولريس المرشرد عهردة فري الدليل يكون وأن ،بشكل عام للطلبة التى تحتاج الى خصوصية القضايا
 .بها يعمل التي المدارس في تطبيقه

 
دخررال المررردربين، وتطررروير حديثرررة، تعليميرررة وسررائل سرررتخداما ضررررورة المشررراركون قترررحاو   بهررردف وذلرررك. جديررردة مفررراهيم وا 

 كتوزيرع األنشرطة لتنفيرذ للطلبرة حروافز مرنح المشراركون اقتررح فقرد غرزة، فري أمرا. المسرتقبلية المرحلة في المشروع تطوير
عردادو  المرشرد، مواضريع لتطبيرق أسربوعية حصرص ثرالث عتمرادا و . لرديهم التروتر إلزالة رحالت وتنظيم هدايا  لكرل دليرل ا 
 .منفصل بشكل صف

 
 المدرسية الصحة لمنسقي البؤرية المجموعة نتائج
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 التدريب. 5
 المرحلرة، هرذه فري شراركوا برأنهم المعظرم أجاب التدريبية، اإلحتياجات تحديد في المدرسية الصحة منسقي مشاركة حول
 تعاملره ألن يشرارك فلرم ،المنسرقين حردأ أمرا للطالبات، والصحية النفسية التغيرات ومالحظة الطلبة، مع اإلحتكاك نتيجة
 .فقط والسادس الخامس الصف طلبة مع
  

 الطلبرة مشراكل مرع التعامل تضمن أنه إلى المشاركون أشار لإلحتياجات، متهءمال ومدى التدريب بأهداف يتعلق وفيما
 معهرررم التعامرررل وكيفيرررة المرررراهقين وميرررزات خصرررائص عرررن الخبررررات وتبرررادل المعلومرررات وزيرررادة السرررلوكية، النرررواحي مرررن

حرررداث  وأشررراد. العقررراب مرررن بررردال تربويرررة حمايرررة وتررروفير الطلبرررة مرررع الحرررديث تبرررادل كيفيرررة حرررول مرررواقفهم فرررى تغييرررر وا 
 ،ةوكافيرر مناسرربة ريبالتررد  مرردة كانررت وقررد. واأللعرراب الررذهني والعصررف كررالحوار المتنوعررة بالمرردر   بأسرراليب المشرراركون

 .الحار الصيف فترة في هوقت وكان ،األخيرة مرحلته في مضغوطا أصبح التدريب نأ من الرغم على
 

 مرع التعامرل مهرارات مثرل مهمرة مواضريع حرول وثقرافتهم معلومراتهم زيرادة إلرى أدى التردريب أن علرى المشراركون وأجمع
 مررع والتعامررل ،األمررراضو  المراهقررة صررحة مفرراهيم للطلبررةو يولوجيةالفسرر التغيرررات مررع التعامررل وكيفيررة المررراهقين الطلبررة
 فررري األلعرراب سررتخداما فرري فتررتلخص التررردريب، فرري المشرراركون اكتسرربها الترري المهرررارات أمررا. تربويررا وتصررنيفها المرحلررة
 واسرتنتاج زيرزوالتع التحفيرز مهرارات ،مباشررة غيرر بطريقة السلوك تعديل ،الحوار جلسات إدارة ،الخبرات تبادل ،التدريب
 .جديد عمل أي بداية عند السابق العمل وتقييم الطالب عند التفريغ أساليب ،العبر

 
 المعلمرين خبررة المدرب، أسلوب التدريبية، المادة في التدريبية األنشطة في القوة نقاط تمثلت فقد المشاركين رأي وحسب
 فرري الترردريب عقرد بتوقيررت المشراركون لخصررها فقرد عفالضرر نقراط أمررا. الضريافة كررذلك مناسربا   الترردريب عقرد مكررانوكران 
 .الصيفية اإلجازة

 
 يكررون ال نأو  والسررعة، األثرراث حيررث مررن للترردريب مناسررب مكرران ترروفير الترردريب لتطرروير المشرراركين اقتراحررات وتضررمنت
 .المعلومات وتبادل الخبرات من ةستفادلال المشاركين تخصصات وتنويع الصيفية، العطلة خالل التدريب

 لرم بالسرلوكيات المتعلقة األهداف معظم ألن المعرفة من كثرأ المهارات على التدريب في التركيز يتم أن أيضا اقترحواو 
 .التدريب خالل تطبيقها من يتمكنوا

 
 
 
 المدارس داخل العملي التنفيذ. 0

 خطررة ترروفر حيررث نمرر المرردارس فرري الرردليل تنفيررذ فرري المدرسررية الصررحة منسررقي دور علررى التعرررف القسررم، هررذا تنرراول
 الوسررائل وترروفير الطلبررة، حتياجرراتال التدريبيررة المررادة مررةءمال مرردىعلىو  ،لتطبيقرره زمنرري جرردول إعررداد مررعفيهررا  هلتطبيقرر

 .المدارس كافة تغطية على والقدرة للتطبيق، الالزمة اإلمكانات وتوفير الدليل، لتطبيق التعليمية
 
 من تمكنوا وقد الطلبة، حتياجاتا مع مءيتال المراهقة صحة دليل ومضمون مواضيع فإن المشاركين، رأي حسببو 
 الحائط ولوحات والمسرحيات األفالم، وعرض كالمحاضرات الدليل تطبيق خطة تنفيذ في األساليب مختلف ستخداما
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الى ضرورة ان يكون هناك مشاركة مجتمعية في  شارواأو . خبراء واستضافة طبية، أيام وتنظيم المدرسية، واإلذاعة
 .المحلي المجتمع يتحمله تبقى وما ،مجال توفير الوسائل الالزمة لعقد النشاطات بحيث تتحمل المدرسة القسم االكبر

 
 مشرف مع بالتنسيق الطلبة حتياجاتال وفقا   هاإعداد يتم المدارس في الدليل تطبيق خطة أن على المشاركون وأجمع

 كالهالل وطنية مؤسسات مع األحيان بعض فى تنفيذها في نالتعاو  ويتم المديرية، في المدرسية الصحة قسم من
 ،فقط الخطة من %05 حوالى تطبيق من تمكنوا نهمأ على المشاركون وأجمع. المدني والدفاع الطبية واإلغاثة األحمر
 رتوف بعدم نو المشارك أشار قد و هذا. الطيور إنفلونزا كموضوع الوزارة قبل من طارئة مواضيع إدخال بسبب وذلك
 .مرشد هافي يتواجد ال التي المدارس في دليل
 
 إال لتنفيرذها، زمنري جردول وجرود رغرم أنره علرى المشراركون أجمرع فقرد الخطرة، لتنفيرذ زمنري جردول إعرداد بخصروص أمرا
 والفحررص يوميرة، نشراطات الشخصرية النظافرة فمرثال الطروارىء، وحراالت حتياجراتواال األولويرات اختالفبر تختلرف أنهرا

 .سنوي أو فصلي المياه تنكات وتنظيف شهري، نشاط الطبي
 
 والمتابعة الرقابة. 5

 التنسريق وأشركال األنشرطة متابعرة وأسراليب المشرروع تنفيذ في والمتابعة الرقابة نظام على التعرف إلى الجزء هذا يهدف
 وأكرد. أخررى جهرة مرن التدريسية الهيئات وأعضاء ،جهة من المديريات في المدرسية الصحة أقسام رؤساء مع والتعاون
 المختلفرة، المرديريات فري المدرسرية الصرحة أقسرام مرن المشررفين مع والمتابعة للرقابة نظام وجود على نيالمشارك جميع

 ضرافةاإلب خاصرة ملفرات فري األنشرطة وتوثيرق الفصرلية، التقرارير همهراأ  متعددة وسائل إستخدام يتم النظام، هذا وحسب
 .اإلجتماعات خالل الخطة ومناقشة إجتماعات وعقد للمدارس، المشرفين يارةوز  المديرية، مع المتابعة الى
 
 علرى أنه على المشاركون جمعأ فقد األقسام، ورؤساء المدرسية الصحة منسقي بين والتعاون بالتنسيق يتعلق ما فى أما

 اآلراء تعرددت فقرد سرية،التدر  الهيئرة وأعضراء المدرسرية الصرحة منسرقي برين التنسريق مراأ عرام، بشكل وعال جيد مستوى
 .المعلمين على العمل ضغوط إلى ذلك وأرجعوا ا ،وضعيف امتوسط هتعتبر ا  فاألغلبية ،حوله

 
 تطبيرررق كيفيرررة علرررى أكثرررر كررران تأثيرهرررا أن المشررراركون أجمرررع العمرررل، خطرررة علرررى والمتابعرررة الرقابرررة نظرررام ترررأثير وحرررول

 مرع ينسرجم بمرا الخطرة مواضريع فري تعرديالت إجرراء ىالر  األحيران بعرض فرى الحاجرة مع الخطة، على وليس األنشطة
 .  الطوارىء وحاالت األحداث

 
 التقييم. 4

 المعلررم ويقرروم شررفهي، بأسررلوب عررادة يررتم ذلررك أن الحضررور أجمررع فقررد الطلبررة، ةسررتفادال الررداخلي التقيرريم سررتخداما وحررول
 حرول اآلراء تعرددت فقرد الطلبرة، علرى اهقرةالمر  ةحصر دليرل تطبيرق بتأثير يتعلق فيما أما وتوثيقها، المالحظات بتسجيل
رر الطلبررة لرردى الرروعي زيررادة إلررى ىأد نررهأ بعضررهم أعرررب حيررث ذلررك، ة ثقافرر أن رأى اآلخررر والرربعض سررلوكهم، مررن نوحس 
. ألبنرائهم األهرالي متابعرة عردم بسربب وذلرك ضرعيف، وبشكل أقل بشكل تحسن السلوك لكن تحسنت ومعلوماتهم الطلبة
 الحضرور مرن الربعضاعتبرر و  متوسرطة، بدرجرة كران المرراهقين لسرلوكيات بالنسربة األهرل تعاون نأ على الغالبية توأكد

 . ضعيف ذلك في والمجتمع األهل وتجاوب تعاون نأ
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 فرإن رأيهرم وحسرب, المعلمرين كروادر تأهيرل خاصرة متروفرة، المشرروع فري اإلسرتمرارية عناصرر أن علرى الحضور وأجمع

 تنظررريم يررتم أن المشررراركون واقترررح. ضرررعيفة تعتبررر باألهرررل المتعلقررة البررررامج أن إال ،جيرردة بنسررربة أهدافرره حقرررق المشررروع
 ومدراء المعلمين من التدريب في المستهدفة الفئات دائرة توسيع مع منهم المتعلمين غير خاص وبشكل لألهالي أنشطة

 .المدارس

 
 المدارس ومدراء لمعلمي البؤرية المجموعة نتائج
 مرع التعامرل وكيفية اإلنجابية الصحة بمواضيع الطلبة هتماماب تتعلق رئيسية محاور ثالثة الدراسة من الجزء هذا يتناول
 .اإلنجابية الصحة في المعلم لمرشد العام والتقييم الطلبة

 
 اإلنجابية الصحة بمواضيع الطلبة هتمامإ. 5

 يفررر والتغييرررر الصرررف داخرررل جابيرررةاإلن الصرررحة بمواضررريع الطلبرررة هتمررراما  بدرجرررة تتعلرررق معلومرررات الجانرررب هرررذا يتضرررمن
 مررن األسررئلة طرررح وكيفيررة الطلبررة، أسررئلة تتضررمنها الترري المواضرريع وأكثررر اإلنجابيررة الصررحة مواضرريع حررول اتهماستفسررار 
 .الطلبة

 
 فنصررف آلخررر، صررف مررن يتفرراوت الصررف، داخررل اإلنجابيررة الصررحة بمواضرريع الطلبررة هتمرراما  ان علررى الحضررور أجمررع
 تصرل حين في %55 لحوالي الثامن الصف في أكثر النسبة وترتفع ،بها   كبيرا   هتماماا  دونيب السابع الصف في الطلبة

 الصررف، فرري مناقشررتها عنررد هتمررامهما  جررل   المواضرريع هررذه يولررون الطلبررة أن كمررا. التاسررع الصررف فرري %45 يقررارب مررا
 .القرى في خاصة بالخجل الطالبات وتشعر

 
 البررامج الرى ذلرك يعرزون  ،اإلنجابيرة الصرحة مواضريع حرول الطلبرة اتاستفسرار  علرى طررأت زيرادة أن المشراركون ويررى

 الحرررب بعررد خاصررة كبيرررة بدرجررة زاد المواضرريع هررذه عررن ستفسرراراال فررإن غررزة فرري أمررا ، اإلنترنررت سررتخداماو  التلفزيونيررة
 بسربب لمرشرد،ا لمكترب ةالخاصر الطلبرة زيرارات كرذلك زادتو  ،المردارس مرن والتسررب المبكرر الرزواج ظاهرة زيادة نتيجة
 . الصف داخل الحساسة األسئلة طرح من الخجل

 
 بهردف ومؤدبرة علميرة بطريقرة السرؤال يطررح الطلبرة معظرم فرإن الطلبرة، قبرل مرن األسرئلة طررح بطريقرة يتعلق ما فى أما

 .المعلم إلحراج األحيان بعض وفي والمعرفة اإلستطالع
 

 :التالية المواضيع على المشاركون أجمع الطلبة، قبل من ااستفسار  المواضيع أكثر وحول
 .المرحلة لهذة افقةر الم والتغيرات المراهقة وسن البلوغ -
  الجنسية العالقات -

 ...(   الخطاب عالقة حدود, المبكر الزواج: مثل)  والخطوبة الزواج امورأ -

 . الحمل منع طرق و والوالدة الحمل -

  الوراثية األمراض -

 .الشهرية العادة -
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 السرية العادة -

 (إدمانى تأثير وله األلم لتسكين الفم طريق عن يؤخذ األدوية من نوع)  واستخدامه الترمال بحبو  -

 التدخين -

  (النقاله الهواتف)  االتالجو   -
 
 الطلبة مع التعامل كيفية. 0

 المعلرم شخصرية على رئيسي بشكل تعتمد الحساسة، األسئلة لطرح بالمعلم الطالب ثقة درجة أن على المشاركون أجمع
 علرررى يعتمررد كمررا .األسرررئلة لطرررح واسررع مجررال هنررراك فيكررون عاليررة كانرررت فررإذا برره، الثقررة ودرجرررة اإلجابررة علررى درتررهوق

 الخليل في المشاركون وأجمع. الخجل بسبب المكتب في تتم الحساسة األسئلة أن المعلمين حدأ رأي فحسب ،الموضوع
 متروفر غير المعلم فمرشد غزة في أما الطلبة، سئلةأ لىع إلجابةفي ا أساسي بشكل المعلم مرشد على اإلعتماد يتم أنه

 .اآلن حتى
 

 مرن النروع هرذا مع التعامل بأن جماعاإل كان الطلبة،قبل  من المطروحة الحساسة األسئلة مع المعلم بتعامل يتعلق فيما
 يتوجرره ال حتررى  حرررج برردون إجررابتهم تكررون بحيررث الطالررب عمررر مررع يتناسررب وبمررا ودينيررة علميررة بطريقررة كرروني األسررئلة
 تصرحح أو جديردة معلومرات  الغالب فىتضيف  اإلجابات أن نيالمشارك معظم ورأى. أخرى معلومات لمصادر الطلبة

 كرران إذا الصررف وفرى ،ا  وفرديرر ا  شخصرري كران إذا المكتررب، فري السررؤال علررى اإلجابرة تموترر. الطلبررة لردى خاطئررة معلومرات
 المدرسررة، فرري المعلررم مرشررد مواضرريع بمناقشررة المعلمررين دعررم فرري المرردير برردور يتعلررق وفيمررا. الطلبررة جميررع إلفررادة عامررا  
 والربعض محردد، إطرار فري ولكرن للمعلمرين حريرة ويمنحرون نو منفتحر المردراء أن يررى فالبعض ذلك، حول اآلراء تباينت
 .منها يتهرب مشاكل حدوث عند ولكن يدعم المدير أن يرى اآلخر

 
 وبسرربب" عيررب"  المدرسررة فرري المواضرريع هررذه طرررح ويعتبرررون الطلبررة، بمشرراكل األهررل مررن هتمرراما  يوجررد ال عررام وبشرركل
 .الغالب فى المرشد إلى األهل يتوجه المعلم عند العمل ضغط

 
 
 اإلنجابية الصحة في المعلم لمرشد العام التقييم. 5

 مواضيع في خاصة ،اإلنجابية الصحة مواضيع حول كافية معلومات روف   المعلم مرشد أن على المشاركون أجمع
 ستخداما مثل مواضيع إضافة غزة في المشاركون واقترح. البلوغ وعالمالت الشهرية، الدورة الشخصية، النظافة
رشاداتو  االنترنت  قبل من الحاجة وقت الستخدامهCD شريط على الموضوعات وضع مع المراهقة صحة فى عامة ا 
 وزواج المراهقة فترة الوراثية، األمراض الزواج، قبل العالقات مواضيع اقترحوا فقد الخليل في المشاركون أما. المعلم،

 إجابة على القدرة لديهم تصبحأ المعلمين أن على الحضور وأكد. الشرعي الرأي إضافة البعض قترحاو . قارباأل
 دون الطلبة مشاكل بعض حل إلى إضافة واجتماعية، وعلمية دينية ناحية من أفضل وبشكل خجل دون الطلبة
 غيرو  كثيرة أصبحت الخارجية المصادر ألن المواضيع هذه تدريس أهمية على إجماع هناك وكان. للمرشد جةالحا

"  المعلمات حدىإ رأي حسبوب أنه علما  . موثوقة مصادر من المعلومة على الطالب يحصل أن األفضل ومن موثوقة
 ".المعلمات من كثرأ اإلنجابية الصحة حول معلومات لديهن التاسع الصف في الطالبات فإن
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 .  المعلم مرشد من ةستفاداال فعال بشكل يساند والمرشد األهل تعاون أن على المشاركين جميع ووافق
 معلرم المردير،: األغلرب ففري ،اإلنجابيرة الصرحة حرول معلومرات علرى للحصرول المعلمون يعتمدها التي المرجعية وحول
 .المديرية في القسم ورئيس اإلنترنت الكتب، آخر،

 وربط وجواب سؤال بطريقة جديد، مرشد إصدار إلعادة لجنة تشكيل المشاركون اقترح, المرشد تطوير أجل ومن
 في ستمراراإل الى المشاركون ودعى.  المنز داخل األسرية العالقات موضوع إضافة مع القرآنية باآليات المواضيع

 عملية في األهل إشراك على العمل مع والوزارة المديريةو  المدارس بين اإلتصال وتعزيز للمعلمين تدريبية دورات عقد
 بين التعاون و الجامع، التعليم سلوبأ ستخداماو  المرشدين عدد زيادة أهمية على شددوا كذلك. اإلرشادو  التوعية
 .المدرسية والصحة التربوي اإلرشاد

 
 لألهل البؤرية المجموعة نتائج

 
 مرن المطبرق وبالردليل المراهقرة صرحة بمفهروم األهرل معرفة يتضمن األول يسية،رئ محاور ثالثة نتائج هذا الجزء يتناول
 وصرررحة الجنسرررية الصرررحة مواضررريع حرررول الطلبرررة إرشررراد فرررى األهرررل دور يتضرررمن والثررراني والتعلررريم، التربيرررة وزارة قبرررل

 .جالبرنام تطبيق نتيجة المراهقين بناءاأل على والنتائج للتغيرات األهل تقييم والثالث المراهقة،
 
 المراهقة صحة بمفهوم األهل معرفة. 5
 صحة حول معلومات على األبناء حصول وطرق المراهقة، صحة بمفهوم األهل معرفة على لتعرفل القسم هذا يهدف 

 .المراهقة صحة بدليل األهل ومعرفة المراهقين، الطلبة توجيه في المدرسة دور حول األهل وقناعات المراهقة،
 
 علرررى وتغييرررر نتقرررالا مرحلرررة أنهرررا علرررى أجمعررروا أنهرررم إال المراهقرررة، صرررحة مفهررروم تحديرررد حرررول ركينالمشرررا آراء تباينرررت 

 مرحلرة مرن اإلبرن نتقرالال األهرل علرى كبيررة ضرغط فتررة اعتبروهرا نو خر آو  كبير، تمرد مرحلة اعتبرها من فمنهم. األبناء
 يشررهد ،العقررل مررن أعلررى الغرائررز سرريطرة يهرراف تكررون مرحلررة أنهررا اآلبرراء عتبرهرراا  غررزة وفرري. النضررج مرحلررة إلررى الطفولررة
 الشرباب عنرد الشرارب كظهرور جسردية لتغييررات مصراحبة وتكرون والذهني، الجسدي ىمستو ال على تغيرا   المراهق خاللها
بتعرراده األصرردقاء مررن قترابررها و المراهررق  سررتقالليةا فترررة برررأيهمهرري  كررذلك. اإلنرراث عنررد الشررهرية والعررادة  األهررل، عررن وا 
 .  الذكور من خاصة اآلخرين على طرةالسي وحب

 
 أن علررى هللا رام فرري المشرراركات األمهررات أجمعررت المراهقررة، صررحة حررول المررراهقين للطلبررة المعلومررات مصرردر وحررول
 واألصردقاء المدرسرة ،األهرل إلرى الربعضأضراف  المعلومرات، علرى الحصرول فري همئألبنرا المشرترك المصدر هم األهل

 .فاإلنترنت الشارع ثم األهل ثم أوال، المدرسة هي المعلومات مصدر أن اآلباء معظم اعتبر فقد غزة في أما. واإلنترنت
 

 الضررورى مرن وأنره المراهقين، الطلبة بتوجيه يتعلق فيما كبير المدرسة دور أن وغزة هللا رام في المشاركين معظم ورأى
رشاد توجيه في فعاال   ا  دور  يلعب أن  للطالب الثانية العائلة هي المدرسة أن باعتبار ربويالت المرشد من خاصة الطلبة وا 
. المختلطررة المرردارس فرري المراهقررة صررحة مواضرريع  بطرررح يرغبررون ال هللا رام فرري األهررالي بعررض أن غيررر. األسرررة بعررد

 .العمرية الفئة حسب الموضوع طرح مراعاة يجب وكذلك
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 أعضراء فريهم بمرا ، المردارس فري وتطبيقره اهقرة،المر  صرحة بردليل معررفتهم عردم علرى وغرزة الضرفة فري الحضور وأجمع

 .المدارس في الطلبة أمور أولياء مجالس في
 
 الطلبة إرشاد في األهل دور. 0

 حيررث ،اإلنجابيررة والصررحة المراهقررة صررحة مواضرريع فرري للطلبررة هميررةأ  األكثررر  المواضرريع حررول المشرراركين آراء تعررددت
بينمرا  الخاطئرة، الجنسرية المسرلكيات وتوضيح العلمية، الجوانب من لجنسيةا بالثقافة تهتم التى مواضيعال أغلبهماعتبرها 
 األمررراض الررى باإلضررافة الخاطئررة المسررلكيات ضرربط فرري والعبررادة الرردين ودور الررزواج مواضرريع اآلخررر الرربعضاعتبرهررا 
 وتوجيرره لجنسرين،ا بررين خرتالطاال وخطرر السرروء، رفقراء تراثير مواضرريع األمرور أوليرراء أضراف غرزة وفرري. جنسريا   المنقولرة
 .اإلنترنت مع التعامل وكيفية المعلومات على الحصول في الطلبة

 
 الجسردية، التغيررات حرول أنهرا علرى نو المشرارك أجمرع البيرت، فري األبنراء مرع مناقشرتها تمت التي بالمواضيع يتعلق وفيما
 األبنرراء وميررول مواضرريع كونالمشررار  أضرراف غررزة وفرري الصررحيحة، والسررلوكيات غتصررابواال الشررهرية، الرردورة فيهررا بمررا

 حيراةلا فري وتطبيقهرا الحميردة ااإلسالمية األخالقو  قتالو  وتنظيم والعمل، والزواج والجامعة، المدرسة في األخر للجنس
 خاصة ،هممع المواضيع هذه مناقشة عند والحياء بالخجل نيشعرو  همءأبنا أن على المشاركون وأجمع .والعمل اليومية

 مررن الهررروب األبنرراء يحرراول الحرراالت معظررم وفررى .وابنهررا األم بررين تكررون عنرردما والعكررس واألب، البنررت بررين كانررت إذا
 فرري سررتخدامهاا يمكررن الترري الوسررائل أهررم مررن  والنقرراش الحرروار  المشرراركون عتبرررا و . الحساسررة المواضرريع فرري التحرردث
 . والدين ثقافةوال بالعلم مدعوما يكون أن على المراهقة، صحة مواضيع حول األبناء مع النقاش

 
 صرحة عرن معلومرات علرى أبناؤهم حصل حال في والتقبل نفتاحواال التفهم على وغزة هللا رام في نو المشارك أجمع ولقد

 كررردأو . شرررحها فررري والتوسررع الطلبررة مرررع ومناقتشررها المعلومررات مرررن ةسررتفاداال علرررى التجشرريع مررع المدرسرررة مررن المراهقررة
 نظمتهرررا نررردوات فررري شرررارك الررربعض أن إال الجانرررب، هرررذا فررري معدومرررة األهرررلو  المدرسرررة برررين المشررراركة أن المشررراركون
 . والتدخين المبكر الزواج حول غزة في المدارس

 
  المراهقين بناءاأل على والنتائج للتغيرات األهل تقييم. 5
 والمهارت لوماتالمع حيث من المراهقين، األبناء على والنتائج التغيرات بمدى األهل رأي معرفة إلى الجزء هذا يهدف 

 صرحة دليرل حرول معرفرة لرديهم كرنت لرم األهرل أن وبمرا. المراهقرة صحة دليل تطبيق نتيجة السلوكية، والنواحي الحيايتة
 .     المراهقين األبناء على خاص بشكل التربويين والمرشدين عام بشكل المدرسة تأثير حول معلومات أعطوا فقد المراهقة

 
 إلررى أدت حيررث والسررلوكية، النفسررية النررواحي مررن يجابيررا  إ كرران المختلفررة للمواضرريع مدرسررةال مناقشررة أن الحضررور أجمررع
 الغالبيرة عتبررتا  حيرث. فضرلأ بشركل المرحلرة هرذه فىلهم  تحدث التى التغيرات تقبل لىإوا بأنفسهم المراهقين ثقة زيادة
 والرياضرة األصردقاء واختيرار والتواصل تصالاال ومهارات الجماعي، العمل مواضيع في خاصة يجابياإ كان تأثيرها أن

 .والمطالعة الجسم وصحة
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 ومررن ،الكررافي بالقردر لرريس لكرن الحياتيررة،، المهرارات حررول نشراطات تنظرريم فري مررؤثر دور للمدرسرة أن الحضررور وأجمرع
 علرى عبئرا وأصربحت لإلبرداع، بيئرة تعرد لرم المدرسرة أن المشاركين بعض اعتبر غزة وفي. ربأك بشكل تفعيله الضروري
 .  المتغيره حتياجاتاال أو الموجودة المواهب اإلعتبار بعين األخذ دون المدرسي بالمنهاج ملتزمة فهي كذلك الطالب،

 
 حيررث المرردارس، فرري المراهقررة صررحة برنررامج تطبيررق مررن إليهررا الوصررول يمكررن الترري النتررائج أهررم حررول اآلراء وتعررددت
 تظهرر لرن نتائجهرا أن رأى والربعض للحروار، كمردخل لألهل الباب حفت ضرورة مع ايجابية ستكون نهاأب البعض اعتبرها
 وقضررية المراهقررة، صررحة حررول الرروعي نشررر فرري سررتكون النتررائج أهررم بررأن عتبرررواا  غررزة وفرري. الحررق وقررت فرري ولكرن اآلن

 .خجل دون خراآل الجنس مع التعامل وكيفية المدارس من التسرب
 

 مشراكل ومناقشرة معهرم التعراون خالل من التربويين، المرشدين قبل من األهل تفعيل ضرورة غزة في المشاركون واقترح
 الممارسرات علرى تركيرزلوا. الطلبرة مرع التعامل في بالصبر والتحلي وثقافية، علمية ندوات في خبراء واستضافة الطلبة،
 مصرادر لرىإ برةالطل يتوجه ال حتى وواف   واضح بشكل معلومات عطاءا  و  بوسترات، خالل من المراهقة سن في الخطرة
 .اإلنترنت أو الشباب كمقاهي علمية غير
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 المالحظة ستمارةا نتائج: ثالثا  
 

 أداء مالحظرة بهردف والخليرل هللا رام, نرابلس منطقرة فرى  الغربيرة الضرفة فري مردارس ثرالث بزيرارة ألفرا مؤسسة فريق قام
 متحانرراتاال عقررد بسرربب غررزة، فرري ذلررك يررتم ولررم المراهقررة، صررحة دليررل تطبيررق فرري المدرسررية الصررحة ومنسررقي المرشرردين
 علررى وفاعليترره الترردريب بررأثر المتعلقررة المؤشرررات قيرراس بهرردف سررتمارةاإل هررذه تطبيررق وتررم. المدرسرري البرنررامج وضررغط

 .الدليل أنشطة تنفيذ في المدرسية الصحة ومنسقي التربويين المرشدين
 

 والمرواد والوسرائل واألسراليب النشراط، ومضرمون للنشراط أساسرية معلومرات: التالية الرئيسية المحاور اإلستمارة وتضمنت
 . النشاط وتقييم النشاط، تطبيق في المرشد إستخدمها التي المتوفرة
 النتائج
 :التالية الجوانب المراهقة صحة دليل تطبيق في المدرسية الصحة ومنسقي المرشدين أداء تقييم نتائج أظهرت

 التري المردارس مراأ ومناسربة، كبيررة قاعرة يوهر مختبرر قاعرة فيهرا تتروفر التي المدارس في األنشطة تنفيذ تم: المكان. 5
 .فوضى حدوث إلى أدى مما الطلبة لعدد بالنسبة ضيقا المكان كان فقد كبيرة، قاعات فيها تتوفر لم
 
 برداءا  و  مناقشرةلل كافيرا  يكرن لم هلكن المدارس، في النشاط تنفيذ في مناسبا كان النشاط استغرقه الذى الوقت: الوقت .2

 .كبير عددهم ألن الطلبة معظم من الرأي
 
 األنشرطة بمواضريع إلمرامهم ظهرر حيرث النشراط، خرالل جيردا الثالثرة المدارس في المرشدين أداء كان :المرشد أداء. 3

 ع،الموضرو  طررح خرالل بعضرهم علرى اإلرتبراك ظهرر لكرنو  إنتباههم، وشد وتفعيلهم الطلبة مع النقاش إداراة من وتمكنوا
 .وبسرعة المعلومات من قدر أكبر تقديم مع ما حد لىإ المحاضرة أسلوب من قريبا   كان األسلوب أن  الى إضافة

 
 فرري اسرتخدامها ترم التري الوسرائل أن تبرين حيرث للطلبرة، الفكررة لتوصريل عديردة وسرائل المرشردون إسرتخدم: الوساائل. 9

 اآلخر والبعض الموضوع حول الفيديو فيلم عرض في موفقا   انك فبعضهم ،للطلبة األفكار إليصال كافية كانت النشاط
 المرشردون سرتخدما ذلرك الرى ضرافةباإل. الكبيرر المقروى الرورق باسرتخدام األنشرطة تنفيرذ فري المجموعرات أسلوب ستخدما

 ينالتلقر سرلوبهأ عليره غلرب اآلخرر والربعض. الرذهني والعصرف والنقراش الحروار حيث من مناسبة وكانت مختلفة أساليب
 . بالملل الطلبة شعور إلى أدى مما
 
 سرلس، وبشركل جيردة وبطريقرة بكفاءة الوسائل واستخدام بفعالية المدارس كافة في األنشطة إدارة تمت: النشاط إدارة. 7
 . فوضى حدوث إلى إدى المواد نقص أن إال
 
 .المطروحة اضيعالمو  مع كبير بشكل تفاعلوا الثالثة المدارس في الطلبة جميع :الطلبة تفاعل. 6
 
 المردارس، بعرض فري كافيرة تكرن لرم لكنهرا والالصرق، والكرترون الكبيرر والورق األقالم ات/المرشدون ستخدما: المواد. 5

 .األفالم وعرض الكمبيوتر على النشاط تقديم تم أخرى مدارس وفي
 : عامة مالحظات. 4
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 الطلبة إلشراك تطبيقية نشاطات هناك كنت ولم أفضل بطريقة للمواضيع لتحضيرل حاجة هناك. 
 األنشطة ألسلوب وليس التعليمي لألسلوب قريبا كان الموضوع طرح سلوبأ. 

 الطلبة قبل من أدائهم تقييم يتم لم ولكن الموضوع، حول الجماعي الشفهي التقييم المرشدون استخدم. 
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 والجنسية اإلنجابية الصحة اضيعمو  حول المراهقين الطلبة وممارسات ومواقف معرفة تقييم دراسة نتائج :رابعا

 

 مواضيع في الثالثالتعليمية  المراحل في المراهقين الطلبة وممارسات ومواقف معرفة تقييم إلى الدراسة هذه تهدف
 في والتغبير البرنامج من الطلبة ةاستفاد مدة معرفة في ستساعد الدراسة هذه نتائج إن. والجنسية اإلنجابية الصحة
 .والمهارات والمعرفية ةالسلوكي النواحي

 

  الخاصة األهداف
 :وتحديدا   الشامل والجنسية اإلنجابية الصحة لمفهوم اح  نو  عدة تقييم إلى الدراسة تهدف

 الجنسين عند الجسدي البلوغ مفهوم حول المستهدفة للفئة المعرفية الناحية. 

 مرض فيها بما منها والوقاية انتقالها وطرق جنسيا   المنقولة األمراضب المستهدفين للطلبة المعرفية الناحية 
 .اإليدز

 االجتماعي والنوع المبكر الزواج بأخطار للطلبة المعرفية الناحية. 

 المختلفة األحمال بين والمباعده األسرة تنظيم بطرق المستهدفين للطلبة المعرفية الناحية. 

 التعليمية الثالث المراحل ىمد على اإلنجابية الصحة لمفهوم أساسية مواضيع عدة تغطية مدى معرفة 
 .والتاسع والثامن السابع صفوف,  األساسية

 األقارب وزواج المبكر والزواج المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تجاه الطلبة مواقف معرفة. 

 البدني النشاط السليمة، التغذية فيها بما الصحي الحياة نمط بخصوص المستهدفة الفئة ممارسات معرفة 
 .نوالتدخي

 تنظيم األقران، ضغط االتصال، مثل األساسية الحياتية المهارات من لبعض الطلبة ممارسات على التعرف 
 .المشاكل وحل الجماعي العمل الوقت،

 له يتعرضون الذى والتعنيف للعنف بالنسبة الطلبة وضع على التعرف. 

 ةللطلب والمفضلة المتواجدة ةوالجنسي اإلنجابية الصحة مواضيع عن والمعرفة المعلومات مصادر معرفة. 

 والجنسية اإلنجابية الصحة موضوع بخصوص واألهل المدرسة لدور بالنسبة الطلبة مواقف معرفة. 

 المستهدفة الفئة عند طالعواال المعرفه من المزيد إلى تحتاج التي للمواضيع االحتياجات تحديد. 
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 الطلبة لعينة الديمغرافية الخصائص

 
  .1 الشكل في مبين هو كما % 9134 الذكور شكل بينما العينة من %0531 اإلناث شكلت

 
 الجنس حسب للطلبة التوزيع: 5 شكل

         

          

 
 الثامن الصف في %3034و السابع، الصف في %3231متقاربة شبه بنسب الثالثة الصفوف بين الطلبة توزيع وكان

 .2 الشكل في مبين هو كما التاسع، لصفا في  %3231و
 

 الصف حسب للطلبة التوزيع :0 شكل

      ساب 

       امن

      تاس 

 
  الجغرافية المنطقة حسب الدراسة لعينة النسبي التوزيع 3 الشكل ويبين
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 المنطقة حسب للطلبة النسبي التوزيع: 5 شكل

   ال    ال  ب  
  

      ا    ة

 
 التعليم مستوى وكان عاما   ( 94 - 95)  العمرية الفئة في األباء معظم فكان بالوالدين الخاصة للمعلومات بالنسبة أما

 منهم النصف يحوال وكان . %31 التوجيهي مرحلة يليها( %9137) نسبتهم بلغت حيث األساسية المرحلة لمعظمهم
 العمل عن عاطلون آباء لديهم مقابلتهم تتم الذين الطلبة آباء من %7 وكان ومهن يةحرف أعمال في يعملون( 00%)

( 95-31) العمرية الفئة إلى تنتمي الغالبية كانت فقد األمهات إلى بالنسبة أما(. %1633 )غزة قطاع في وغالبيتهم
 %27 التوجيهي ويتبعها (%3133) العاشر الصف لغاية األساسي التعليم مراحل في علمي تحصيل نولديه عاما  
 (.%4236) غزة قطاع في وخاصة منزل ربات(  %5033)العظمى الغالبية توكان
 

 من وكان المبحوث الطالب فيهم بما أشخاص 4-6 بين ما( العينية من %75) الغالب في األسرة أفراد عدد كان ولقد
 أفراد عدد لديهم غزة في الطالب من %2930 أن حيث الضفة من أكثر  غزة في للطلبه األسرة أفراد عدد أن المالحظ

 والثالث األول الطفل بين ما  %0637 الطلبة معظم ترتيب وكان. الضفة في %235 مقابل شخص 12-15 بين ما
 انترنت لديهم %93و كمبيوتر لديهم %6930 و ستااليت لديهم( %49)و تلفزيون( %4537) تقريبا   الجميع ىلد وكان
 .المنزل في
 

 اإلنجابية الصحة مفاهيم. 1
 
 %2139 فقط وأجاب المختلفة الخيارات عرض مع والجنسية اإلنجابية الصحة لهم تعني ماذا حول الطلبة سؤال تم لقد
 أجاب بينما. والحب والتواصل الذاتية الهوية ينمي بشكل االجتماعيةو  والعقلية فعاليةنواال الجسدية الجوانب تكامل بأنه

 .معا   األمرين يعني بأنه %27 وأجاب الحمل على والقدرة الخصوبة فقط يعني بأنه %14 حوالي
 متدنية غزة في اإلنجابية للصحة الشامل المفهوم معنى عن اإلجابة ستطاعواا الذين الطلبة نسبة أن الواضح من وكان

 هابأن اإلنجابية الصحة إلى تنظر %31 غزة في الغالبية وكانت الضفة في %2039 ب مقارنة فقط( 633%)
 .فقط الحمل على والقدرة الخصوبة

 
 تكان ولقد. %1630 السابع الصف من أكثرهم وكان اإلجابه يعرفون ال بأنهم صرحوا الطلبة من %1232 هناك وكان
 نم %1436 مقابل صائبة إجابة أجابوا الذكور من %29 أن حيث والذكور اإلناث إجابات بين الفروقات بعض هناك
 .فقط اإلناث عند %4 مقابل اإلجابة يعرفون ال لذكورا من %1736 وكان اإلناث
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 والجنس الصف حسب اإلنجابيةلصحة ل طلبةال لتعريف النسبي التوزيع: 5 جدول

 أنثى ذكر تاسعال الثامن السابع المجموع اإلنجابيةالصحة   تعريف

 1637 2537 2535 1732 2537 18.8 الحمل على والقدرة الخصوبة

 والعقلية واالنفعاليه الجسدية الجوانب تكامل
 ينمي بشكل الجنسية للحياة االجتماعيةو 

 والحب والتواصل الذاتية الهوية

21.4 1535 2935 2133 2334 1436 

5+0                25.9 1535 2437 2535 1437 3533 

 1734 1234 1037 1339 1734 15.2                     وعقلية نفسية صحة

 737 732 331 539 630 6.4 األمراض غياب

 435 1736 1133 539 1630 12.2 أعرف ال

 
 

 المحافظة حسب اإلنجابية لصحةل الطلبة لتعريف  التوزيع: 4 شكل
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 والجنسية اإلنجابية الصحة أمور لمعرفة المناسب العمر. 2
 الفتيات على ينبغي أنه األساسية الثالث التعليمية المراحل وفي وغزة الضفة في الجنسين من الغالبية يرأ كان لقد

 والصف %1637 عند الثامن الصف وفي  %3933 عند السابع الصف في والجنسية اإلنجابية الصحة أمور معرفة
 يتعلموا أن يجب اإلناث بأن العتقادا لديهم الطلبة من %639 هناك وكان. %15 عند والعاشر %1937 عند التاسع

 (.%7) السادس الصف وباألخص األساسية الثالث التعليمة المراحل قبل مبكرا اإلنجابية الصحة مواضيع
 

 صفال حسب فيها اإلنجابية الصحة امور معرفة الفتيات على ينبغي أنه الطلبة يرى التى صفوفلل النسبي التوزيع: 6 جدول
 والجنس والمنطقة

 أنثى ذكر غزة الضفة تاسعال الثامن السابع المجموع الصف

 634 1733 28.2 6.7 734 1233 1035 55.4 أعرف ال

 136 530 0.9 139 537 131 134 5.4 الخامس

 537 239 3.6 6.7 939 232 1134 6.2 السادس

 9331 2235 25.5 36.8 2335 3530 9535 54.5 السابع

 1331 2334 20.0 17.0 2537 2233 439 52.6 الثامن

 1235 1632 14.5 14.7 2035 1233 734 54.6 التاسع

 634 1339 5.5 11.6 1035 635 531 52.0 العاشر

 339 535 0.9 2.3 230 131 230 0.2 عشر الحادي

 139 335 0.9 2.8 133 232 335 0.4 عشر الثاني

 يبدأ أن قبل الهامة المواضيع هذه عن التعلم للفتيات يتيح ذلك نأب( %96.9) ختياراال لهذا الرئيسي السبب كان و
 تحدث قد تغيرات ألية مستعدة تكون ولكي( %3335) المرحله هذه في لجسدها يجري ما ولمعرفة لديها الحيض

(2537%.) 
 

 حساب فياه اإلنجابياة الصاحة ماورأ معرفاة الفتياات علاى ينبغاي الاذي للصاف الطلباة اختياار لسبب النسبي التوزيع: 2 جدول
 والجنس والمنطقة الصف

 أنثى ذكر غزة الضفة تاسعال الثامن السابع المجموع صفال

 45.9 49.7 30.4 51.1 734 1233 1035 42.4 (           الشهرية الدوره)  الحيض يبدأ أن قبل

 39.8 24.6 30.4 34.5 537 131 134 33.8        جسدها في يجري ما لمعرفة

 32.0 23.4 32.9 27.6 939 232 1134 28.6 تغيرات ألي لتستعد

 0.4 6.9 2.5 3.0 2335 3530 9535 2.9 أعرف ال

 3.8 0.8 3.8 0.8 2537 2233 439 1.4 أخرى
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 فكانت فيه، اإلنجابيةو  الجسدية الصحة أمور وفةمع الفتيان على ينبغي الذي الصف حول الطلبة لرأي بالنسبة أما
 التاسع ثم ومن %1435 الثامن ثم ومن %26 السابع الصف أنه تعتقد الغالبية كانت بحيث نفسه، النمط لديها النتائج
 عن مبكرة مرحلة في يتعلموا أن يجب الذكور بأن اعتقد الطلبة من %7 أن إلى باإلضافة. %437 والعاشر 1937%
 بسهولة يدخل وحتى %3233 تغيرات ةألي يستعد أن فتىال ليساعد وذلك. %939 السادس الصف في وخاصة ذلك
 .%2939 تغيرات من بجسده يجري ما ولمعرفة %3135 المراهقة مرحلة إلى
 

 المدارس في المطروحة اإلنجابية الصحة مواضيع. 3
 

 ونسبة وتاسع ثامن، سابع،, الثالث األساسية للمراحل المدارس في اعطاءها تم التي المختلفة المواضيع ولمعرفة
 ،المدرسة في طرحت قد كانت إذا ماع ،األساسية اإلنجابية الصحة مواضيع من بعض   عن الطلبة سؤال تم, تغطيتها

 .لهم بتقديمه قام ومن المساق تحديد مع مرة أول الموضوع فيه طرح الذي الصف عن سؤالهم تم الحال ذلك كان واذا
 

 صحة دليل في العالي والتعليم التربية وزارة قبل من تبنيها تم والتي األساسية المختلفة المواضيع تغطية نتائج وأظهرت
 موضوع طرح تم حيث .الصفوف مراحل تزايد مع المواضيع تغطية نسبة زيادة في تزايدي نمط هناك بأن المراهقة
 الصف في % 47340و الثامن الصف في %4534 مقابل السابع الصف في الطلبة من %5230 لدى المراهقة

 (. 5)  رقم جدول في مذكور ماهو حسب الموضوعات لبقية بالنسبة وكذلك. سعالتا
, الزواج, العنف, يةذالتغ ,والحيض المراهقة مرحلة مثل المواضيع لبعض عالية تغطيه نسبة هناك أن المالحظ ومن

 فقر الزواج، قبل الطبي والفحص والسمنة اإلناث عند الشهرية الدورة مواضيع ويليها الشخصية والنظافة المبكر الزواج
 أقلها من المراهقين عند السرية والعادة االجتماعي النوع مواضيع كانت وقد. والتدخين األسرة داخل العالقات الدم،

 .%0430 إلى جنسيا   المنقولة األمراض موضوع تغطية نسبة وصلت ولقد. وتغطية عرضا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



00 
 

 والمنطقة الصف حسب الطلبة ذكرها التي المدرسة في المختلفة اإلنجابية الصحة لمواضيع يالنسب التوزيع: 0 جدول
 والجنس
 أنثى ذكر غزة الضفة تاسعال الثامن السابع المجموع المواضيع

 4533 5037 90.0 93.8 4734 4534 5230 45.2 المراهقة مرحله

 3533 0030 50.9 44.0 0035 9133 9537 45.5 الذكور عند التناسلي الجهاز

 7535 9030 57.3 53.0 0734 0531 9733 55.4 للناث التناسلي الجهاز

 6331 6630 70.9 76.1 5535 6933 6537 24.4 الذكور عند البلوغ عالمات

 4335 0639 81.8 77.6 5331 5236 7439 20.6 اإلناث عند البلوغ عالمات

 0032 7037 54.5 60.9 6531 7235 3531 54.5 جنسيا المنقولة األمراض

 65.5 3733 7637 5535 60.7 64.5 7132 7136 (HIV) اإليدز

 4637 6630 83.6 90.7 5439 4731 5133 04.0 (الشهرية الدوره)  الحيض

 1135 9131 26.4 22.9 3331 2639 1535 05.6 السرية العادة

 6533 6037 76.4 77.4 5133 6735 6939 22.0 اإلنجاب على والقدرة الخصوبة

 5235 6332 86.4 76.6 5035 5231 7535 20.0 االحمال ومباعدة األسرة تنظيم

 4930 5936 90.0 90.5 4734 4236 5133 42.4 الزواج

 4634 5530 90.9 94.9 4630 4334 4537 44.2 المبكر الزواج

 5436 6434 85.5 85.6 5439 4333 6331 05.6 الزواج قبل الطبي الفحص

 3737 3934 46.4 32.9 3531 3530 3537 55.4 الجتماعيا النوع

 4931 5737 90.0 91.3 4939 4035 5331 45.2 العنف

 7139 0136 67.3 54.5 7733 7331 9134 52.5 الجنسي واالعتداء التحرش

 4536 6937 96.4 80.5 5035 5735 5537 04.2 العائلة داخل العالقات

 4435 4333 100.0 95.6 4734 4035 4531 46.6 الشخصية النظافة

 5732 5936 96.4 82.5 4230 5231 5230 05.6 األنيميا() الدم فقر

 4235 5133 96.4 85.6 4335 5332 5630 00.2 السمنة

 6435 5336 89.1 78.7 4035 5135 7734 05.2 التدخين

 4533 4637 97.3 98.2 4531 4635 4531 40.2 يةذالتغ

 0331 0930 67.3 49.9 5734 97.4 2531 55.2 المخدرات

 

 فإن المدارس في الطالب على المختلفه والجنسية اإلنجابية الصحة مواضيع طرحفيها  تم التي األولى المرة ولمعرفة
 المنقولة األمراض موضوع فيها بما السابع الصف خالل المعلومات تلقوا قد الطلبة معظم بأن يوضع( 4) جدول
 .التاسع الصف في للطلبة ىعطيُ  لمراهقةا دليل حسبب والذي جنسيا  

   
 



07 
 

 الصف حسب للطلبة مرة ألول طرحت التي اإلنجابية الصحة مواضيع لبعض النسبي التوزيع: 4 جدول
 تاسع ثامن سابع سادس خامس المواضيع

 136 1339 65 037 133 المراهقة مرحلة

 1733 2932 9433 6 331 الذكري التناسلي الجهاز

 1339 2036 02 736 232 األنثوي التناسلي الجهاز

 635 2630 7235 134 535 الذكور عند البلوغ عالمات

 039 23 7632 335 535 اإلناث عند البلوغ عالمات

 1432 3137 9335 939 1 جنسيا   المنقولة األمراض

 
 من تم والتى الطلبة ق َبل من ذكرها تم التي اقاتالمس أكثر من المنزلي االقتصاد ومساق والبيئة الصحة مساق وكان

 التربوي اإلرشاد الذكر في ويليها( 15 جدول)  اإلنجابية بالصحة المتعلقة المختلفة المواضيع وطرح شرح خاللها
 المواضيع بعض مناقشة تتم التي األخرى المساقات بعض الى باإلضافة جنسيا   المنقولة األمراض لموضوع وخاصة
 مساق يلية واألنثوي الذكري التناسلي الجهاز موضوع حول وبالذات العلوم مساق وبخاصة المراهقة بصحة ةالمتعلق
 .اإلسالمية التربية

 
 المدارس في للطلبة مرة ألول فيه تُطرح الذي المساق حسب اإلنجابية الصحة لمواضيع النسبي التوزيع: 52 جدول

 المراهقة صحة  المواضيع/  المادة

 الجهاز
 التناسلي
 الذكري

 الجهاز
 التناسلي
 األنثوي

 البلوغ عالمات
 الذكور عند

 البلوغ عالمات
 اإلناث عند

 األمراض
 الجنسية

 2033 0034 9037 3534 2131 0134 المنزلي االقتصاد

 2433 2134 35 2036 3334 2436 والبيئة الصحة

 336 533 533 - 535 532 المدنية

 1231 237 330 1532 2335 130 مالعلو 

 039 734 439 935 737 3 اإلسالمية التربية

 2134 1232 1536 1433 1332 1237 تربوي إرشاد

 2 533 530 539 535 532 اجتماعيات

 535 535 535 536 %539 532 عربي

 535 535 535 535 539 535 رياضيات

 535 535 535 535 539 532 أذكر ال

 
 نأب المالحظ من فإنه ،(11 جدول) الذكور الطلبة عند الصفوف حسب المراهقة صحة مواضيع توزيع دراسة وعند

 في فقط الطلبة نصف حوالي عند مناقشتها تتم قد الذكور عند البلوغ وعالمات الذكري التناسلي الجهاز مواضيع
 من أن حيث ما نوعا ا  متأخر  يعتبر هذاو  ،والتاسع الثامن ينالصف في الموضوع هذا إلى تعرضوا والبقية السابع الصف
 أصبحوا عندما ،الموضوع بهذا المتعلقة المعلومات أخذ قبل بالغين أصبحوا قد الذكور الطلبة من بعضا أن المحتمل

 . والتاسع الثامن الصف مرحلة في
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 الصف حسب الذكور الطلبة عند المراهقة صحة لمواضيع النسبي التوزيع: 55 جدول
 تاسع ثامن سابع سادس خامس المواضيع

 334 1539 67 535 131 المراهقة مرحلة

 20 2034 9639 534 534 الذكري التناسلي الجهاز

 2932 2033 9539 131 131 األنثوي التناسلي الجهاز

 1337 3236 0134 131 535 الذكور عند البلوغ عالمات

 0630 1535 3535 0630 535 اإلناث عند البلوغ عالمات

 2530 2733 5233 232 536 جنسيا   المنقولة األمراض

 

 الصف حسب اإلناث الطلبة عند البحث قبل من المحددة الجنسية و اإلنجابية الصحة مواضيع توزيع دراسة وعند
 عند شتهمناق تتم قد المراهقة موضوع نأ حيث الذكور الطلبة عند الموجود النمط نفسه نالحظ فإننا( 12 جدول)

 البلوغ وعالمات %09 عند االنثوي التناسلي بالجهاز المتعلقة المواضيع مناقشة تتم بينما السابع الصف في المعظم
 وتحديدا مرة ألول متأخرة صفوف في  المواضيع هذه أخذت والبقية ،السابع الصف في % 1430 عند اإلناث عند
 .العمر هذا في البلوغ سن إلى وصلن قد الفتيات من العظمى الغالبية كانت حيث والتاسع الثامن ينالصف

 
 الصف حسب اإلناث الطلبة عند المراهقة صحة لمواضيع النسبي التوزيع: 50 جدول

 تاسع ثامن سابع سادس خامس المواضيع

 539 1532 6433 431 131 المراهقة مرحلة

 632 2230 0139 1330 039 الذكري التناسلي الجهاز

 630 2034 09 435 234 األنثوي التناسلي الجهاز

 335 2331 6132 134 535 الذكور عند البلوغ عالمات

 6239 234 1430 032 535 اإلناث عند البلوغ عالمات

 1133 3733 90 733 133 جنسيا   المنقولة األمراض

 
 نكاو  الطلبة إجابات حسب الغالبية المعلم ئةف احتلت فقد ،اإلنجابية الصحة حول المواضيع لتقديم بالنسبة أما

 جنسيا   المنقولة األمراضو  األنثوي التناسلي الجهاز موضوع في وبخاصة المواضيع تقديم في دور ينيالتربو  للمرشدين
 (.13 رقم جدول)

 ضوعالمو  بتقديم قام من حسب اإلنجابية الصحة لمواضيع النسبي التوزيع: 55 جدول

 خارجي محاضر معلم مرشد المواضيع

 134 9536 1339 المراهقة مرحلة

 135 50 1332 الذكري التناسلي الجهاز

 131 6539 2530 األنثوي التناسلي الجهاز

 530 5632 1233 الذكور عند البلوغ عالمات

 1 5036 1333 اإلناث عند البلوغ عالمات

 2 6735 2132 جنسيا   المنقولة األمراض
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 اإلنجابية الصحة بعموميات المعرفية الناحية. 4

 
 الجنسين عند البلوغ عالمات 

 اإلرشاد عملية في الحيوية المواضيع من ،الجنسين عند المرحلة لهذه المصاحبة الجسمية والتغيرات الجنسي البلوغ
 صحة دليل سبح السابع الصف في اتطبيقه والمقترح ،قينالمراه جيل مع والجنسية اإلنجابية الصحة حول

 شعر بنمو بمعرفتهم فقط %7230 أجاب حيث شاملة، تليس البلوغ بعالمات المعرفة أن النتائج تبين. المراهقة
. العالمات ببقية مقارنة الطلبة قبل من تعرفاُ  العالمات أكثر من وكانت والصدر العانة ومنطقة اإلبط وتحت الوجه
 أقل من القذف وبدء والخصيتين القضيب حجم وكبر والدهنية رقيةالع الغدد إفراز بزيادة الطلبة معرفة توكان

 بين ما وتراوحت متدنية األخرى البلوغ المظاهر لبعض المعرفة نسبة كانتو . اإلناث عند وخاصة تعرفاُ  العالمات
 العالمات من أي على التعرف يستطيعوا لم الطالب من %1235 نسبة هناك وكانت .الطلبة عند( 93-23%)

 . السابع الصف من أغلبيتهم اوكانو 
 

الجنس حسب الذكور عند البلوغ عالماتل النسبي التوزيع: 5 شكل
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 وقد  فقط %0534 عند الحيض بحدوث عام بشكل ةالطلب معرفة كانت فقد اإلناث عند البلوغ لعالمات بالنسبة أما
 الصوت نعومة أما %0030 الفتيات عند الثديين بنمو ةمتبوع المراحل جميع عند معرفة العالمات أكثر من كانت
 .معرفة البلوغ عالمات أقل من كانت فقد الفتيات عند العرقية ددغال إفراز وزيادة
 من %6139 عند الحيض ذكر تم حيث اإلناثو  الذكور بين المعلومات في ا  واضح ا  تباين هناك أن المالحظ ومن
 عالمات معرفة في الذكور الطلبه لدى ملحوظ ضغف هناك كان عام وبشكل. الذكور عند %1637 مقابل اتالفتي

 .الفتيات عند تحدث التي الجسمية والتغيرات البلوغ
 

 الجنس حسب اإلناث عند البلوغ عالماتل النسبي التوزيع: 6 شكل
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 جنسياُ  منقولةال األمراض 
 بأن النتائج أظهرت الجنسي، االتصال خالل من تنتقل التى األمراضب معرفتهم عن المراهقين الطلبة سؤال عند

 من الموضوع هذا عن يسمعوا لم الذين الطلبة غالبية وكانت الموضوع بهذا معرفة على كان فقط منهم 7431%
 أيضا   ملحوظ تباين هناك وكان( %7139 بر مقارنة %6434) اإلناث من معرفة أكثر الذكور وكان. السابع الصف

 في %05 مقابل الموضوع هذا عن سمعوا قد الضفة طلبة من %6937 كان حيث وغزة الضفة في الطلبة بين
 .غزة
 المناعة نقص/  اإليدز مرض أن  النتائج فتبين, الجنسي االتصال خالل من تنتقل التى األمراض أنواع عن وأما

 األمراض ببقية معرفتهم كانت بينما( %4034) الطلبة عند وشهرة معرفة الجنسية األمراض أكثر نم المكتسبة
. التناسلية األعضاء وهربس الكالميديا مثل اإلطالق على األمراض بعض ذكر يتم لم حين في ،جدا   محدودة

 خالل من تنتقل التى األمراض حول الطلبة من %934 قبل من خاطئة إجابات هناك كانت ذلك إلى ضافةباإل
 من هؤالء أكثر وكان. والكوليرا الدم فقر المالطية، الحمى السكري، الثالسيما، مرض مثل الجنسي االتصال
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 االتصال خالل من تنتقل التى األمراض من أي   ذكر الطلبة من %230 يستطع ولم(. %1236) السابع الصف
 .الموضوع هذا نع عواسم قد بأنهم بداية ذكروا أنهم من الرغم على الجنسي

 الجنس حسب عليها التعرف تم التى جنسيا المنقولة األمراض نوعأل  النسبي التوزيع: 7 شكل

 صفال حسب عليها التعرف تم التى جنسيا المنقولة األمراض نوعأل  النسبي التوزيع: 0 شكل
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 المنطقة حسب عليها التعرف تم التى جنسيا المنقولة األمراض أنوع: 9 شكل

  
 بأن النتائج أظهرت فقد جنسيا   المنقولة األمراض من العدوى من الوقاية بطرق المراهقين الطلبة لمعرفة بالنسبة أما

 بالدين وااللتزام الزواج إطار خارج الجنس ممارسة عدم ذكر تم حيث الطلبة معرفة في اصواضح ا  قصور  هناك
 وتم. %2933 داخلية مالبس أو شفرات مثل لآلخرين خاصة أغراض استخدام عدم يليها فقط %35370 قبل من
 الذكور قبل من أكثر ريقةالط هذه ذكر وتنم الطلبة من فقط %335 عند( الكوندوم) الذكري الواقي استخدام ذكر
 .غزة منطقة وفي اإلناثب مقارنة الضفة وفي
 الزواج إطار خارج الجنس ممارسة عدم تكان حيث, والضفة غزة بين االجابات في واضح تباين هناك وكان

 غزة في شهرة أكثر جنسيا المنقولة األمراض من العدوى من وقاية كطرق الشاذة الجنسية الممارسات عن واالمتناع
 والتى الزواج قبل الطبية والفحوصات الذكري الواقي واستخدام الخاصة األغراض استعمال عن براالمتناع مقارنة
 الوقاية طرق من أي   ذكر من الطلبة من %3134 يتمكن ولم. الغربية الضفة في وشهرة معرفة أكثر كانت

 ستخداموا بالجنس التفكير عدم المريض، عن نهائياُ  االبتعاد مثل خاطئة إجابات %130 أجاب حين في ،المختلفة
 .الحمل منع حبوب
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 حسب الطلبة قبل من معرفتها تتم التى  جنسيا   المنقولة األمراض من العدوى من الوقاية طرقل النسبي التوزيع: 52 شكل
 الجنس

 
 حساب الطلباة قبال مان معرفتهاا تتما التاى  جنسيا   المنقولة األمراض من العدوى من الوقاية طرقل النسبي التوزيع: 55 شكل
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 ةالمنطق حسب الطلبة قبل من معرفتها تتم التى  جنسيا   المنقولة األمراض من العدوى من الوقاية طرق: 50 شكل

 
 اإليدز/  المكتسبة المناعة فقد مرض 

 الصف وخاصة به علم على الطلبة من %6732 هناك كان اإليدز بمرض معرفتهم عن مباشرة الطلبة سؤال عند
 بين بسيط فرق هناك وكان .التوالي على %6332 و %7939 والثامن السابع بالصف مقارنة %4133 التاسع
 . %7532 وغزة %6539 الضفة وبين %6436 اإلناثو  %61.3 الذكور

 عن المعرفة في ويليه الجنسي االتصال طريق عن ينتقل بأنه %6334 أجاب فقد, باإليدز اإلصابة طرق عن أما
 بأن %033 اعتقد وقد(. %1731) بالمرض ملوثة بإبر المشاركة ثم ومن %2936 بالمرض ملوث دم نقل طريق
 العطس طريق أوعن مصاب شخص مع الحديث أو البشكير استخدام أو اللمس طريق عن تنتقل أن يمكن العدوى

 هناك توكان .فقط الغربية الضفة في النسبة هذه وكانت بالجنس التفكير طريق عن حتى أو ملوثة أطعمة أكل أو
 %13 الذكور من أكثر اإلناث نسبة بينهم من وكان اإلنتقال طرق من أياُ  يعرفوا لم الطلبة من %1133 نسبة
 .اإلصابة بطرق المعرفة عدم حيث من وغزة الضفة بين تباين هناك يكن ولم %536 مقارنة

 
 األحمال بين والمباعدة األسرة تنظيم 

 تنظيم أساليب من أي   حول معرفة لديهم تليس( %0736) المراهقين الطلبة نصف من أكثر بأن النتائج تبين
 (.%0935) اإلناثو ( %0433) الذكور نتيجة بين نسبيا   متقاربة النسبة وكانت األحمال بين والمباعدة األسرة
 السابع وفالصف بين وما( %3135) وغزة( %7335) الضفة في الطلبة بين واضح تباين هناك كان كما
 الموضوع حول معرفة لديهم تليس الذين الطلبة نسبة كانت حيث(. %9230) والتاسع( %06) والثامن( 6537%)

 .األخرى وبالصفوف بغزة مقارنة السابع الصف وفي لضفةا في أعلى
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 وتليها  المراهقين الطلبة عند %3134 الحمل ولمنع األسرة لتنظيم كوسيلة شهرة األكثر الحمل منع حبوب وكانت
 قطاع في الطلبة وعند اإلناث المراهقين الطلبة عند ومعرفة شهرة األكثر انالوسيلت هاتان وكانتا( %2335) اللولب
 الطلبة معرفة نسبة كانت فقد األخرى األسرة تنظيم لوسائل بالنسبة أما .التاسع الصف طالب وعند عام بشكل غزة

 ولكن %935 جدا   منخفضة نسبة لدى معروفا   الواقي العازل وكان( %539-935) بين ما تراوحت حيث جدا متدنية
 (.%534) غزة بقطاع مقارنة( %034) فةالض وفي اإلناث عند %235 مقابل %636 الذكور عند أعلى بنسبة

 
 المنطقة حسب األحمال بين والمباعدة األسرة تنظيم ساليبأل النسبي التوزيع: 55 شكل

  
 لصفا حسب األحمال بين والمباعدة األسرة تنظيم ساليبأل النسبي التوزيع: 54 شكل
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 المراهقة صحة دليل مواضيع ضمن يأتى الحمل منع وطرق األسرة تنظيم موضوع أن ذكره المهم ومن ،هذا
, حمالاأل بين والمباعدة األسرة تنظيم بأساليب التاسع الصف طالب معرفة نسبة تحليل وعند. فقط التاسع للصف
 .فقط %630 كانت أساليب ثالثة ذكر ستطاعواا الذين الطلبة نسبة بأن نالحظ فإننا

 
 التاسع الصف من حمالاأل بين المباعدة و األسرة تنظيم أساليب على تعرفوا الذين الطلبة نسبة: 54 جدول

 النسبة الطلبة ذكرها التي االحمال بين المباعدة و األسرة تنظيم أساليب عدد

 42.5  معرفة لديهم ليس

 26.3 واحدة طريقة
 18.1 طريقتين

 7.5 طرق  ثالث

 
 منع وطرق األسرة تنظيم موضوع حول معلومات تلقوا أنهم ذكروا الذين الطلبة نسب مع النسبهذه  مقارنة وعند

 التى المعلومات بأن بالنسب ن  التد   هذا تفسير ويمكن. متدنية تزال ما النسب بأن نالحظ نافإن(  جدول)  الحمل
 سبيل علىو  ،للطلبة هوتقديم الموضوع عرض طريقة بسبب إما ،كافية غيرو  سطحية كانت الطلبة يهاعل حصل
ما ،الحساسة المواضيع هذه لمثل للتطرق بالحرج المرشد شعور بسبب يكون قد المثال  العلمية المادة ألن وا 
  .شاملة وأ كافية غير المراهقة صحة دليل في دةو الموج

 
 تلقوا أنهم ذكروا الذين الطلبة من حمالاأل بين والمباعدة األسرة تنظيم أساليب على تعرفوا الذين الطلبة نسبة: 55 جدول

 الموضوع حول معلومات
 النسبة الطلبة ذكرها التي االحمال بين المباعدة و األسرة تنظيم أساليب عدد

 50.4  معرفة لديهم تليس

 26.2 واحدة طريقة

 16.3 ينطريقت

 4.3 طرق  ثالث

  
 الجنسي العنف 

 المقترحة المادة محتويات نطاق في هو والذي الجنسية واالعتداءات العنف حول المشاركين الطلبة سؤال تم
 وأشكالها الجنسية واالعتداءات العنف بأنواع معرفتهم عن السؤال وكان ،المراهقة دليل في األساسي الثامن للصف
 وبنسبة الجنسي العنف أنواع من نوع بأي معرفة الديه تليس الطلبة جميع من %9533 بةنس وكانت .المختلفة
 كان حين في. %9633 وغزة %9537 الغربية الضفة بين وما ،(%9637) اإلناثو ( %9433) الذكور بين متقاربة
 نوكا. (%2531) التاسع والصف( %7439) السابع الصف طلبة عند المعرفة تقص في واضح فرق هناك

 على واالعتداء %1937 الجنسي التحرش هيلي %3531 معرفة األكثر الجنسي العنف أنواع من كنوع االغتصاب
  .المختلفة الجنسي العنفالطلبة بأنواع  وهذا يعكس قلة وعي ،%1537 األطفال
 على االعتداء وخاصة الجنسية االعتداءات أنواع بعض على التعرف من غزة في الطلبة نتمك   ،عام وبشكل
 ولم ،التوالي على(  %1934 و %5)  الضفة من( %25) أعلى بنسب الجنسي والتحرش(  %2135) األطفال

 .المعرفة مستوى في اإلناثو  الذكور بين فروقات هناك كنت
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 الطلبة لدى المعروفة الجنسي العنف نواعأل  النسبي التوزيع: 55 شكل

 
 
 

 الدم وفقر التغذية 
 ليس بأنه المشاركين الطلبة نصف أجاب وقد( األنيميا) الدم فقر مرض تعريف عن المراهقين الطلبة سؤال تم

 الضفة وفي %7232 الذكور عند أكثرها وكان العرفة عدم نسب وتفاوتت المرض حول معرفة أو معلومات لديهم
 .%72 الثامن الصف وعند 0136%

 اإلجابات أكثر وكان الحديد ونقص الدم وخضاب الدم خاليا في نقص بأنه الدم فقر فقط %17.7 فعر   حين في
 معرفة بين فرق هناك يكن ولم( %35) التاسع الصف طالب قبل ومن %2139 اإلناث قبل من الصحيحة
 بذكر أو معا بشكل الدم ضعف بأنه الدم فقر الطالب بقية فوعر  . الدم فقر تعريف حول وغزة الضفة في الطالب
 المسببات بعض بذكر الدم فقر بتعريف اآلخر البعض قام كما،  %2431 عند بالوجه وشحوب كالدوخة أعراضه

 .والمرأة الرجل عند الحاد النزف وحدوث باألميبا واإلصابة كالثالسيما له
 اإلجابات من األكبر النسبة كانت به اإلصابة أسباب عن الدم فقر بتعريف قاموا الذين الطلبة سؤال وعند

 المختلفة والفواكه الخضار إستهالك قلة ويليه والكبد واألسماك اللحوم إستهالك قلة نتيجة بأنه( 0435%)
 المقابل وفي %2533 الذكور الطلبه عند أكبر بنسبة ولكن %637 بنسبة النزيف حدوث ذكر وتم( . 0232%)

 %7132 و %7033 والفواكه الخضار استهالك وقلة والكبد اللحوم استهالك قلة بذكر أعلى اإلناث نسبة كانت
 .التوالي على
 

 أو الحليب استهالك قلة مثل الدم فقر أسباب حول خاطئة إجابات الطلبة من %5أجاب ,  ذلك الى باإلضافة
 الذكور من غالبيتهم وكان الحارة األطعمة وتناول المعدية األمراضب االصابة أو التفكير أو الطبي االهمال

 الشاي وتناول الفطور وجبة تناول كعدم التغذوية الممارسات بعض الطلبة من %1336ذكر حين في(. 1139%)
 .الدم بفقر لإلصابة كمسبب بكثرة والكوال
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 اإلنجابية الصحة بعموميات المراهقين ومواقف آراء. 5
  

 الزواج سن 
 حسب الفتاة لزواج المفضل العمري توسطالم كان حيث والذكور اإلناث لزواج األمثل السن في رأي للمراهقين كان
 هي" عاما 29-25" العمرية الفئة وكانت. سنوات 232 بفارق أي 2231 وللذكر  عاما 1434المراهقين الطلبة آراء

 الذكور لزواج بالنسبة أما(. %3730"  )عاما 14-17" العمرية الفئة ويتبعها( %0633) اإلناث لزواج األمثل
 الفئة بسيط بفارق يليها( %3033) المراهقين بين شعبية األكثر هي" عاماُ  20 من كبرأ" العمرية الفئة فكانت
 لزواج األمثل السن حول وغزة الضفة بين متباينة فروقات هناك يكن ولم(. %3936) "ُ عاما 25-16" العمرية
 يفضلون %3532 غزة في الطلبة غالبية كانت حيث الذكور عند األمثل السن في فرق هناك كان ولكن الفتيات

 المرتبة احتلت" عاماُ  20 من أكبر" العمرية الفئة أن حين في  عاماُ  25-16 العمرية الفئة في الولد زواج سن
 .الضفة في األولى

 
 المبكر الزواج 

 للزواج العمري المتوسط وكان وللذكور لإلناث مبكرا   فيه الزواج ُيعتبر الذي السن في ايضا رأي للمراهقين كان
 وكانت. سنوات 135 بفارق أي عاما 1633 وللذكور عاما 10.0 المراهقين الطلبة آراء حسب اإلناث عند المبكر
 للفتاة مبكر زواج هو عاما"  15-10" العمرية الفئة في الزواج أن ترى( %7430) المراهقين الطلبة من الغالبية

 (.%7731) يضاأ  العمرية الفئة لنفس الغالبية عند للذكور  مبكراُ  الزواج عتبرا و 
 عدة مخاطر المبكر للزواج أن نظرهم وجهة ومن عام بشكل المبكر الزواج يؤيدون ال الطلبة من %4639 وكان
 أقل علمي تحصيل إلى ويؤدي %0035 لألسرة أقل واجتماعي صحي وضع يسبب نهأ, شهرة أكثرها وكان

 طلبة ومن الغربية الضفة من غالبيتهم وكان المبكر الزواج مخاطر من أي   معرفة %1237 يستطع ولم.  1431%
 .الذكور ومن السابع الصف

 
 األقارب زواج 

 نطاق خارج من الزواج يفضلون الطلبة من %0431 كان فقد, األقارب زواج حول المراهقين الطلبة رأي وعن
 لديهم فرق ال %2239 الربع حوالي وكان األقارب من الزواج يفضلون ممن %1135بر مقارنة المستقبل في األقارب

( %1733) الذكور الطلبة من االقارب من الزواج فضل من معظم وكان. الغرباء من أو االقارب من الزواج بين
 .%530 الغربية الضفة من وبالطلبة( %537) اإلناثب مقارنة %2337  غزة قطاع ومن

 

 (الجندر)  االجتماعي النوع 
  ة/للطالب االختيارات ذكر من بالرغم ،(الجندر) جتماعياال النوع مفهموم تحديد الطلبة من %7931 يستطع لم

 التي االجتماعية واألدوار العالقات بانه االجتماعي النوع تعريف على قادرين الطلبة من فقط %1135 هناك وكان
 ةعبار  هو االجتماعي النوع نأب %1632 وأجاب. السائدة المجتمعية للثقافة وفقا ذكورالو  لإلناث المجتمع يحددها

 بين أو الثالثة الصفوف طلبة بين متباينة فروقات هناك كنت ولم. اإلناثو  الذكور بين البيولوجية اتختالفاال عن
 إلى يشير بأنه باالعتقاد وكذلك االجتماعي النوع تعريف في أعلى غزة في الطلبة نسبة تكان ولكن اإلناثو  الذكور

 . اإلناثو  الذكور بين البيولوجية اتختالفاال
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 الطلبة لدى االجتماعي النوع تعريف: 56 شكل

 
 

 المرأة عمل 
 وطبيعي عادي أمر المرأة عمل بأن يعتبرون %5135 المراهقين الطلبة من العظمى الغالبية بأن النتائج أظهرت

 عمل بأن الطلبة من %1532 رأي كان ينماب. سواء حد على األسرة أجل من يعمال أن يجب والمرأة الرجل وأن
 مهم غير المرأة عمل بأن %039 رأي كان حين في. غزة قطاع ومن الذكور من معظمهم وكان مقبول غير المرأة
 .والثامن السابع المرحلتين وطالب الغربية الضفة طلبة ومن الذكور من معظمهم وكان

 
 الجنس حسب المرأة عملب الطلبة لرأي النسبي التوزيع: 52 شكل
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 العنف 
 النوع هذا تحديد على قادر أنه ومن النفسية واإلساءة اللفظي للعنف يتعرض المراهق الطالب كان إذا ماع وللتعرف

 بأن النتائج رتوأظه. وجارح قاسي بكالم لإلساءة يتعرضون كانوا ما إذا عن الطلبة سؤال تم فقد, اإلساءة من
 وفي األساسي والثامن السابع ينالصف طالب وخاصة الطلبة رأي حسب دائم بشكل لذلك يتعرضون 1535%
 وخاصة أحيانا لذلك يتعرضون بأنهم %2631 وأجاب غزة قطاع وبطلبة التاسع الصف بطلبة مقارنة الضفة منطقة
 .الفتيات عند
 الذي رفظال عن متقطع أو دائم بشكل ذلك كان سواء اللفظي العنف من النوع لهذا يتعرضون الذين سؤال وتم

 خوةواأل واألم األب قبل من األسرة داخل اللفظي العنف بأن النتائج ظهرتأو . اإلساءة من النوع هذا لهم يسبب
 ومدير المعلم ثم ومن %0532 بنسبة الصف في األصدقاء يليه %0435 بنسبة األعلى المرتبة بحتل األب وزوجة
 .%1939 واألقارب %1032 درسةالمم

 
 الوزن 

 على الحفاظ وأهمية الصحي الوزن مفهوم معرفة على الطلبة مساعدة,  المراهقة صحة دليل أهداف إحدى من 
. بها وزنهم يصفون التي والطريقة أوزانهم في رأيهم عن الطلبة سؤال تم وقد. الطبيعية الحدود ضمن الجسم وزن

 الوزن في زيادة لديهم بأن %1731 واعتقد الطبيعي الوزن حدود في وزن لديهم بأن تعتقد %7733 الغالبية وكانت
 لديهم بأن فقط %1و جداُ  نحفاء بأنهم %937 واعتقد الطبيعي المعدل من أقل أوزانهم وأن نحفاء بأنهم %12و

 .المفرطة البدانة مشكلة
 الطلبة نسبة ضعف وهي %2533 الوزنفي  زيادة مشكلة لديهن بأن يعتقدن الالتي اإلناث الطلبة نسبة وكانت
 اإلناث من أعلى %1039 نحفاء بانهم قدونتعي الذين الذكور الطلبة نسبة كانت المقابل وفي %1531 الذكور

436%. 
 

 الجنس حسب أوزانهم في المراهقين رأي: 50 شكل
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 اإلنجابية الصحة لعموميات قينالمراه الطلبة ممارسات. 6
 

 الغذائية الممارسات 
 صحي توازن على الحصول هميةأ  على تركز والتي المراهقين الطلبة عند الغذائية الممارسات عضب يخص وفيما
 تم فقد, الثالث الرئيسية الغذائية الوجبات خالل من اليومية األساسية الجسم حاجات بأخذ باإللتزام التغذية في

 بأنهم %0231 الطلبة نصف حوالي وأقر. الثاللثة الوجبات هذه من أيا عادة يهملون كانوا اذا عما طلبةال سؤال
 في أعلى وبنسبة %3533 بالذكور مقارنة 72310 اإلناث من غالبيتهم توكان, الوجبات من واحدة عادة يهملون
 .%3135 غزة بقطاع مقارنة %0635 الغربية الضفة منطقة

 الغذائية الوجبات حدىإ يهملون الذي هؤالء من %0331 عند هماالإ  األكثر الوجبة هي طورالف وجبة وكانت 
 .العادة في عشائهم يتناولون ال الطلبة ء هؤال من %9134 ان حيث العشاء وجبة ويليها الثالث

 
 
 الرياضة ممارسة 

 عضلة تنشط التي الرياضة عأنوا  من نوعا   منتظم بشكل يمارسون الطالب من %0430 أن الدراسة نتائج أظهرت
 وبنسبة دقيقة عشرين عن تقل ال لمدة الدراجات ركوب أو السباحة او الجري أو السلة أو القدم كرة كممارسة القلب
 . %3533 اإلناثب مقارنة %54 الذكور الطلبة عند أعلى

. الذكور عند %6.6 مقابل %95 الفتيات عند علىأ  وبنسب متقطع بشكل الرياضة الطلبة من %2730 ويمارس
 ب مقارنة %2136 اإلناث عند علىأ  وبنسبة اإلطالق على الرياضة يمارسون ال الطلبة من %19 هناك وكان
 .الذكور عند 333%
 عند  الرياضة ممارسة معدل كان حين في  سبوعاأل في أيام 9 عام بشكل الطلبة عند الرياضة ممارسة معدل وكان
 األسبوع في مرتين إلى مرة بمعدل الرياضة %3033 ويمارس.  أيام 333 اإلناث لبةالط وعند أيام 937 الذكور الطلبة

 .االسبوع يامأ كل الرياضة يمارس %2935 و
 التدخين 

 والتاسع الثامن الصف طلبة عند أعلى النسبة وكانت التدخين جربوا قد الطلبة من %1537 بأن النتائج أظهرت
 غزة بقطاع مقارنة %2331 الغربية الضفة في وأعلى %1235 اإلناث بالطلبة مقارنة %2735 الذكور وعند 25%

236% . 
 الوقت في مدخنون بأنهم %19 فأجاب حاليا يدخنون كانوا ذاإ عما التدخين جربوا الذين الطلبة سؤال تم ثم ومن

 دائم بشكل المدخنين ةنسب وكانت حيانا  أ يدخنون %630 و دائم بشكل يدخنون %730 هناك كان بحيث الحالي
 نسبة من أعلى %1535  أحياناُ  ن  يدخ الالتي اإلناث نسبة كانت بينما الذكور الطلبة وعند التاسع الصف في أعلى

 . %039 الذكور
 قبل من سيجارة تدخين عليهم ُعرض حالة في اإلطالق على التدخين يجربوا لم الذين الطلبة موقف ولمعرفة
 بعدم والشديد الصارم الرفض موقفهم سيكون الطلبة هؤالء من %4235 بأن النتيجة وكانت, صديقه أو صديق
 جبناء بأنهم ُيظن أن من خوفا   إما التدخين سيجربون بأنهم موقفهم كان الذين الطلبة من %737 بر مقارنة التدخين

 غطض تأثير أهمية بيني وهذا. النفسي الضغط يخفف قد التدخين بأن عتقادهمأوال والفضول التجربة باب من أو
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 أن دون األقران إلرضاء وضارة خاطئة تصرفات ممارسة إلى أحياناُ  يؤدي قد والذي المراهق على السلبي األقران
 .الممارسة بأهمية قناعة لديهم تكون

 
 الحياتية المهارات. 2
 

 الوقت تنظيم إدارة 
 تقرير أو واجب تسليم عدمو  يقترب عندما ةالعاد في وجاهزيته الطالب استعداد مدى حول سؤاال   الدراسة تضمنت
 في المطلوب بالعمل االلتزام من ليتمكن الوقت برمجة على وقدرته الطالب عند الوقت تنظيم مهارة لمعرفة مدرسي
 .المحدد الوقت
 من %3333 هناك كان بينما المحدد، الوقت في المطلوب العمل ينجزون العاده في بأنهم %3633 رأي وكان
 .المحدد الموعد قبل المطلوبة الفرائض تمامإل أوقاتهم برمجة على القدرة لديهم نبأ االعتقاد لديهم الطلبة
 من يتمكنوا لكي المحدد الموعد قبل اليوم في نشاطاتهم جميع بإلغاء مونو يق %1737 هناك كان المقابل وفي
 المهلة تمديد طلبوني العاده في بأنهم %632 وأقر. وظائفهم إلنجاز السهر إلى احتاجوا لو حتى واجباتهم إنهاء
 .المحدد الوقت في العمل سينجزون همأنب متأكدين غير %037 كان وبينما التقرير لتسليم

 أهمية األكثر باألمور لالهتمام األولويات ووضع الوقت إدارة على الطلبة قدرة تعكس المختلفة جاباتاإل هذه إن
 إلى تؤدي قد والتي نفسية وضغوط الوقت في وتضارب مشاكل للطالب سببت ال بحيث الالزم الوقت عطائهاا  و 

 .المطلوبة المهام إنجاز عدم
 

 والمساندة الدعم وطلب االتصال 
 بالجهات ومعرفة مبادرة إلى وبحاجة شجاعة خطوة باعتبارها والمساندة الدعم طلب مهارة تعلم إلى الطالب يحتاج
 ،المعلومات يتبادل أن الطالب يستطيع لكي االتصال مهارة إلى تحتاج ذلك إلى وباالضافة اليها التوجه يمكن التي
 يتصرف التي الطريقة عن  الدراسة هذ في سؤال استخدام تم قدو . المطلوبة الرسالة توصيل من يتمكن ان ومن
 .صديق من مساعدة إلى احتاج ما اذا حالة في العادة في المراهق الطالب بها

 بينما والدعم المساعدة طلب في المباشر سلوباأل عادةال في يستخدمون %9437 الطلبة نصف حوالى وكان
 العون إلى يحتاجون بأنهم الصديق يفهم نب آملين مباشرال غير التلميح سلوبأ الطلبة من %2137 يستخدم
 أحد يفهم أن آملين به يشعرون الذي العبء عن األصدقاء من مجموعة أمام التحدث سلوبأ %1130 ويستخدم
 أو أحد من المساعدة طلب يرفضون الطلبة من %634 وكان والعون المساعدة يد إلى ونيحتاج أنهم األصدقاء
 واإليحاء مباشرال غير األسلوب نيستخدم الالتي الفتيات نسبة وكانت. والدعم للمساندة حاجتهم عن التعبير
 .%1034 الذكور نسبة من أعلى 2036%
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 الجنس حسب الطلبة لدى المستخدمة االتصال طرقل يالنسب التوزيع: 54 شكل

 
 

 المشكالت وحل الصراع 
 تؤثر والتي المهمة الحياتية المهارات احدى هي المشكالت حل وأساليب الغضب مع المراهقين الطلبة تعامل نإ

 عادة بها يتصرفون التي الطريقة عن لطلبةا سؤال تم ولقد. المختلفة الحياتية جوانب في الشخص داءأ فعالية على
 غضبهم عن للتعبير واالنفعال الصراخ إلى يلجأون بأنهم %3431 وأجاب, ما شيء من غاضبين يكونون عندما

 ما مناقشة ثم ومن يهدأ حتى االنتظار على والقدرة الغضب في التحكم مهارة %3730 لدي كان وبينما وانزعاجهم
 األمور نسيان ومحاولة المشاكل وتجاهل اإلنسحاب روح لديها %2939 نسبة هناك تكان ،وأغضبه أزعجه

 بالغضب التحكم في أعلى نسبة لديهن الفتيات وكانت. نسيانها ومحاولة مناقشتها دون والمزعجة المغضبة
 .%2633 الذكور بالطلبة مقارنة %9331 يهدأن حتى واالنتظار

 
 أصدقائهم إلى يستمعون عندما المشكالت لحل يستخدمونها التي ريقةوالط موقفهم عن أيضا الطلبة سؤال تم ولقد

 من التعاطفي سلوباأل استخدام إلى يميلون %3234 نسبة هناك بأن النتائج وأظهرت. ما مشكلة حول يتحدثون
 حتى القضية في عالقة له واحد كل مكان أنفسهم يضعون بحيث المختلفة النظر لوجهات اإلصغاء خالل

 من الموضوعي األسلوب استخدام الطلبة من %9634 وأبدى. للمشلكة حل ووضع نظرهم وجهة همف يستطيعوا
 %1535 وأبدى. الممكنة الحلول حول وموضوعية بصراحة الرأي إبداء مع المشلكة أسباب ومعرفة تحليل حيث
 من المشكلة يلتحل بعد اآلخرين على والحلول الرأي فرض خالل من المسيطر سلوباأل استخدامهم الطلبة من

 . المشكالت وحل المواجهة لتجنب االنسحابي االسلوب يستخدمون الطلبة من %536 هناك وكان نظرهم وجهة
 نسبتهم كانت اللذين %2532 الذكور من أعلى %3732 التعاطفي االسلوب يستخدم الالتي الفتيات نسبة وكانت

 االسلوب استخدام في اإلناثو  الذكور بين قر ف هناك يكن ولم ،%1939 المسيطر االسلوب استخدام في علىأ 
 مقارنة الضفة في %1331 المسيطر سلوباأل يستخدم حيث وغزة الضفة بين فروقات هناك توكان. الموضوعي

 . غزة في %236 ب
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 الجماعي العمل 

 لطلبةا سؤال تم ولقد. اجتماعي ككائن لإلنسان الضرورية الحياتية المهارات احدى هي الجماعي العمل مهارة
 بشكل الجماعية األعمال فيها تنفذ التي والطريقة المجموعات داخل أدوارهم فيها يحددون التي الطريقة عن المراهقين
 الدور مدركين ذلك حول فريقهم مع ويتشاورون قوتهم نقاطفي  يفكرون بأنهم الطلبة من %9736 جابأو . مشترك
 بانهم الطلبة من االجابات من %3134 نسبة وكانت. جموعةالم عمل إلنجاح هفي يساهموا ان يمكن الذي والقدر
 المجموعة داخل لياتو والمسؤ  األدوار يقسمون بحيث للفريق خطة بعمل ويقومون المجموعة في ا  قيادي ا  دور  يأخذون

 ممن %1735 نسبة هناك وكان. األدوار تقييم حول القرار أخذ في المجموعة مشاركة إلى اإلشارة بدون فرد لكل
. لديهم القوة جوانب من المجموعة تستفيد لكي بذلك المجموعة ويبلغون الشخصية قدراتهم حسب أدوارهم ررونيق

 .منفردا   العمل يفضلون وكانوا الفريق وبروح مجموعة خالل من العمل %937 ورفض
 .%3633 الذكور نسبة من أعلى %0339 الفريق مع لتشاورل نليم الالتي اإلناث الطلبة نسبة وكانت

 
 اإلنجابيةو  الجنسية الصحة حول معلوماتهم لتحسين الطلبة متطلبات. 0

 يشرح ان يهتمون المراهقين الطلبة من %2536 أن يبين( 19 ) الجدول فإن المراهقين الطلبة متطلبات وبخصوص
 حول مدرسةال في معلومات يتلقوا أن %1935 ويود الجنسين عند البلوغ وعالمات المراهقة موضوع المدرسة في لهم

 ووسائل والخصوبة اإلنجاب حول معلومات معرفة في الرغبة لديهم %1232 ت نسبةوكان. ومخاطره المبكر الزواج
 اإليدز مرض فيها بما الجنسية األمراض حول المدرسة في لهم تشرح معلومات إلى يحتاجون %3 و ،األسرة تنظيم
 حتاجويُ  والجنسية اإلنجابية الصحة حول محدد موضوع يدتحد الطلبة من %2533 يستطع ولم.  منها الوقاية وطرق

 .الذكور من غالبيتهم توكان المدرسة في لهم يشرح أن
 والزواج الجنسي والجماع المبكر الزواج مواضيع معرفةفي  بالرغبة أعلى نسبة التاسع الصف طالب ت لدىوكان 

 تتعلق مواضيع معرفةب أعلى بنسبة يهتمون لطلبةامن  ت اإلناثوكان.  السابع بالصف مقارنة األسرية والعالقات
 .الذكور بالطلبة مقارنة والزواج الجنسي والعنف البلوغ وعالمات المبكر بالزواج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والجنس والمنطقة الصف حسب الطلبة بها يهتم التي اإلنجابية الصحة مواضيعل نسبيال التوزيع: 56 جدول
 أنثى ذكر غزة الضفة تاسعال الثامن السابع لمجموعا المواضيع
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 16.9 44.0 30.9 27.5 25.6 27.4 31.9 28.3 أعرف ال 

 21.7 5.3 13.6 15.2 18.1 19.6 6.3 14.8 ومخاطره المبكر الزواج 

 34.8 20.1 26.4 29.3 26.9 28.5 30.6 28.7 البلوغ وعالمات المراهقة 

 4.8 1.4 3.6 3.3 4.4 1.7 4.4 3.4 واالغتصاب الجنسي العنف

 1.7 6.2 5.5 3.1 8.8 1.1 1.3 3.6  الجماع

 11.7 12.9 7.3 13.6 10.0 12.8 13.8 12.2 النسل وتنظيم والخصوبة، اإلنجاب

 اآلخر الجنس مع العاطفية العالقات
 التحرش عن واالبتعاد

1.8 1.9 1.1 2.5 2.1 0.9 2.4 1.4 

 2.4 3.8 2.7 3.1 2.5 3.4 3.1 3.0 وااليدز الجنسية األمراض

 3.4 1.0 6.4 1.3 0.6 2.8 3.8 2.4 الشخصية النظافة

 1.7 0.5 0.0 1.5 0.0 0.6 3.1 1.2 المتوازن الغذاء 

 5.2 339 234 4.6 5.6 639 2.5 2.4 األسرية العالقات و الزواج 

 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.2 التدخين 

 
 ،سلوكهم في ملموسا تغييرا أحدثت قد المدرسة في تعلموها التي والمهارات لمعلوماتا بأن الطلبة من %0633 ويعتقد 

 %0431 الضفة في أعلى ونسبة. %9734 بالذكور مقارنة %7935 اإلناث الطلبة عند علىأ  نسبة هناك وكانت
 .%0733 والتاسع %0134 السابع ينبالصف مقارنة %7331 الثامن بالصف و %0534 بغزة مقارنة

 النفس في الثقة زيادة ناحية من تحسنت وشخصيتهم أخالقهم نأب تعتقد( %6633) ةالطلب من العظمي الغالبية نتوكا 
 الطلبة وذكر. الغير وحب والمشاركة الجماعة بروح والعمل اآلخرين مع التعامل وكيفية همئوآرا اآلخرين واحترام والهدوء

 نتيجة العنف عن ابتعدوا انهم %037 ذكر كذلك %6 عند تغيرت دق الشخصية بالنظافة المتعلقة ممارساتهم نأ يضاأ
 من %239  وابتعدوا العاطفية العالقات نوعية وتغيرت السرية العادة ممارسة عن %231 وتوقف المدرسة في تعملوه ما

 ساليبأل %1 وممارسة ،األمراض من للوقاية الصحيحة للطرق الطلبة من %231 ممارسةو  ش،التحر  عنالطلبة 
 يستطع ولم. والجنسية اإلنجابية الصحة حول مختلفة مواضيع من المدرسة في تعملوه ما نتيجة وذلك السليمة التغذية

 بنسبة السابع الصف من غالبتهم توكان المدرسة في تعلموه ما نتيجة لديهم تغير سلوك أي تحديد الطلبة من 037%
 .%335 بالذكور مقارنة %1531 اإلناث الطلبة ومن 437%

 
 

 

 

 

 

 والجنس والمنطقة الصف حسب المدرسة في تعلموه ما نتيجة الطلبة سلوكيات في لتغييرل نسبيال التوزيع: 52 جدول
 أنثى ذكر غزة الضفة تاسعال الثامن السابع المجموع السلوكيات
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 7.4 6.1 17.9 4.3 6.7 9.7 3.6 7.0 الشخصية النظافة

 80.9 70.4 76.8 77.4 78.9 76.1 77.1 77.3 االشخصيةو  األخالق تحسين

 6.9 3.1 0.0 7.0 6.7 5.3 4.8 5.6 العنف عن االبتعاد

 0.0 6.1 0.0 2.6 3.3 2.7 0.0 2.1 السرية بالعادة القيام عدم

 1.6 4.1 3.6 2.2 3.3 1.8 2.4 2.4 اآلخر الجنس مع العاطفية  العالقات

 ،األمراض عن واالبتعاد الوقاية
 بالصحة االهتمام

2.1 2.4 2.7 1.1 1.3 5.4 2.0 2.1 

 1.6 0.0 0.0 1.3 0.0 1.8 1.2 1.0 السليمة التغذية

 335 1531 039 731 2.2 732 437 9.5 أعرف ال

 
 
 والجنسية اإلنجابية الصحة حول الطلبة معلومات مصادر. 4

 المدارس في اإلنجابيةو  الجنسية الصحة لحو  معلومات إلى لوصولل القدرة لديهم بأن الطلبة من %7433 يعتقد
 نسبة من اعلى %6032 اإلناث ونسبة %0337 غزة قطاع من %6335 أعلى الضفة في الطلبة نسبة توكان

 %6930 المشاركين أرباع ثالثة حوالي عند للمعلومات الرئيسي المصدر المعلم وكان  . %7132 الذكور الطالب
 كمصدر %2935 نسبة االصدقاء واحتل. اإلناث الطلبة عند وخاصة %9436 واألم %9434  التربوي المرشد هيلي

 .والمجالت والكتب واألب األخوة ذلك ويتبع التاسع الصف طالب عند وخاصة ،للمعلومات
 على %337 ضئيلة نسبة تاحتل قد اإلنجابيةو  الجنسية الصحة حول للمعلومات كمصدر االنترنت أن المالحظ ومن
 دور لديهم الصحية الخدمات مقدمي ان يضاأ المالحظ ومن. البيت في انترنت لديهم الطلبة من %93 ان من الرغم
 .%137 بنسبة الجانب هذا في جدا محدود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والجنس والمنطقة الصف حسب الطلبة قبل من اإلنجابية الصحة حول المعلومات مصدرل نسبيال التوزيع: 50 جدول
 أنثى ذكر غزة الضفة تاسعال الثامن السابع المجموع المعلومات درمص
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 16.6 36.4 29.1 23.7 30.0 26.3 18.1 24.8 أصدقاء

 74.1 75.1 61.8 78.1 73.8 85.5 63.1 74.5 المعلم

 10.0 8.1 5.5 10.3 15.0 5.6 7.5 9.2 تثقيفية نشرات, مجالت,  كتب

 73.1 17.7 27.3 56.3 58.8 39.7 52.5 49.9 المدرسة مرشد

 1.7 1.4 2.7 1.3 1.3 0.6 3.1 1.6 الصحية الرعاية ومقدم

 2.8 4.8 2.7 3.9 6.3 3.9 0.6 3.6 اإلنترنت

 77.2 11.5 42.7 51.7 45.0 46.9 57.5 49.7 األم

 2.4 18.7 10.0 9.0 5.6 12.3 9.4 9.2 األب

 13.8 4.8 7.3 10.8 6.9 11.7 11.3 10.0 األخوة

 0.0 2.4 2.7 0.5 3.1 0.0 0.0 1.0 تاوالواعظ نالدي رجال

 7.9 5.3 5.5 7.2 10.6 5.6 4.4 6.8 التلفزيون

 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 الراديو

 1.7 1.0 0.9 1.5 1.9 1.1 1.3 1.4 الزمالء

 0.0 2.9 2.7 0.8 0.0 0.0 3.8 1.2 أعرف ال

 0.7 2.4 1.8 1.3 0.6 2.2 1.3 1.4 األقارب

 
 األولى المرتبة األم فاحتلت ,الحالى معلوماتهم مصدر عن النظر بغض المفضل المعلومات لمصدر بالنسبة اام

 بنسبة واألصدقاء المدرسة مرشد ثم ومن %2631 بنسبة المعلم يليها,  %6632 اإلناث الطلبة عند وبخاصة 3034%
 .للطلبة مفضلة كوسيلة %537 إلى االنترنت نسبة وتدنت 1135%
 المفضل المصدر ان إلى باالضافة %0131 بحرية للتكلم مانباأل الشعور هو المصدر لتفضيل  الرئيسي السبب وكان
 .%2935 عند االسرار ويحفظ %3936 الموضوع حول كافية معلومات لديه
 
 المدارس في اإلنجابية الصحة برنامج. 52
 

 الصحة حول يريد ما المعلمة أو المعلم ؤالبس الحرية لديهم بأن %9634 الطلبة من فقط النصف حوالي يعتقد
 %5133 بالحرج الشعور هو بالنفي اجابوا الذين عند بالحرية الشعور لعدم الرئيسي السبب وكان. والجنسية اإلنجابية
 .الذكور عند وخاصة %1230 عند المعلمة أو المعلم فعل ردة من والقلق الخوف ويليه اإلناث عند وخاصة

 
 على بمقدرته %3731 بنسبة الطلبة عند األولى المرتبةيحتل  المنزلي االقتصاد معلمة/ معلمة أن ظهرت الدراسوقد أ
 عند %134 مقارنة %7536 اإلناث عند وخاصة اإلنجابية بالصحة المتعلقة الحساسة القضايا حول واضح شرح تقديم

. اإلناث عند %339 بر مقارنة  %07 ورالذك عند وخاصة %2030 بنسبة والبيئة الصحة معلمة/  معلم ويليه. الذكور
 بالضفة مقارنة %2633 غزة في  خاصة و %1035 بنسبة الثالثة المرتبة اإلسالمية التربية معلمة/  معلم واحتل
/  المرشد الرابعة بالمرتبة وأتى. %1533 اإلناث نسبة من %2339 ايضا اعلى الذكور نسبة وكانت %1237 الغربية



66 
 

 %1436 اإلناث وعند %337 غزة بقطاع مقارنة %1730 الضفة في عالية وبنسبة %1337 ةبنسب التربوي المرشده
 .الذكور عند %033 بر مقارنة

 
 الجنساية الصاحة مواضايع حاول واضاح شرح تقديم على القادرين المدرسة في المساقات مقدميل النسبي التوزيع: 54 جدول

 والجنس والمنطقة الصف حسب الطلبة رأي حسب اإلنجابيةو 
 أنثى ذكر غزة الضفة تاسعال الثامن السابع المجموع المساق مقدم

 339 0735 25.5 25.4 3537 2536 2037 05.5 والبيئة الصحة

 7536 134 34.5 36.5 3535 3535 9535 56.5 المنزلي االقتصاد

 533 530 0.0 0.5 535 131 535 2.4 المدنية

 1533 2339 27.3 12.6 1035 2233 439 55.0 االسالمية التربية

 231 033 6.4 2.6 230 334 335 5.4 علوم

 1436 033 3.6 16.5 1531 534 1939 55.6 اإلرشاد

 536 134 0.0 1.5 133 535 230 5.0 العربية اللغة

 533 535 0.0 0.3 535 537 535 2.0 التكنولوجيا

 136 134 1.8 1.8 133 232 134 5.0 االجتماعيات

 535 135 0.0 0.5 537 537 535 2.4 االنجليزية اللغة

 535 135 0.0 0.5 535 131 535 2.4 الرياضيات

 536 134 0.9 1.3 537 537 230 5.0 يوجد ال

 
 األصدقاء مع والجنسية اإلنجابية الصحة مواضيع مناقشة من بالخجل الشعور عن الطلبة من %9934 وأفصح
 في يترددون همءزمال بأن الطلبة من %9631 ويعتقد. الذكور عند %3633 بر مقارنة %0533 اإلناث عند وخاصة

 السبب والخجل بالحرج الشعور وكان ،اإلناث الطلبة قبل من وخاصة المدرسة في اإلنجاببة الصحة حول األسئلة طرح
 حول حساسة معلومات لتلقي %3634 الطلبة لدى المفضلة يلةالوس المحاضرة وكانت .%4235 عند لذلك الرئيسي
 حين في %3933 الجماعي النشاط ثم ومن %3730 الفردية الجلسة بسيط بفارق ويليها المدرسة في اإلنجابية الصحة
 . %1535 بنسبة األخيرة المرتبة واألغاني المسرحيات احتلت

 
الصفين  طالب لدى مفضلة كطريقة بالمحاضرة مقارنة السابع للصف المفضلة الطريقة الجماعي النشاط كان وقد

 الجماعي والنشاط بالمحاضرة مقارنة اإلناث لدى تفضيال   األكثر الطريقة الفردي اللقاء كان حين في والتاسع الثامن
 مقارنة غزة في المفضلة الطريقة الفردي اللقاء فكان للمنطقة بالنسبة أما. الذكور لدى نيالمفضلت نيالطريقت كانتا اللتين

 .الغربية الضفة طالب عند بالمحاضرة
 اإلنجابية للصحة المدرسة برنامج في األهل دور. 55
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 في تعلموها التي اإلنجابية الصحة مواضيع حول والديهم مع تحدثوا قد بأنهم %0133 الطلبة نصف حوالي أعرب
 وخاصة طلبةال من %7431 عند لذلك الرئيسي السبب بالحرج الشعور فكان والديهم مع يتحدثوا لم الذي أما. المدرسة

 مع حوار يوجد ال انه الطلبة من %737 وأشار التاسع الصف وطالب الذكور وعند الغربية الضفة في الطلبة عند
 أو ابنهم ان علموا ما اذا يقلقوا قد األهل بأن الطلبة من %2432 رأي وكان. المواضيع بمشاركة لهم ليسمح األهالي
 اإلناث الطلبة قبل من غزة قطاع في وخاصة والجنسية اإلنجابية ةالصح حول المدرسة في معلومات تتلقى ابنتهم

 .السابع الصف وطالب
 

 أهمها ومن الحساسة و اإلنجابية الصحة قضايا حول األهل مع التحدث تسهيل على تعمل طرق عدة الطلبة وذكر
 قبل من خاصة جلسة وترتيب %3534 القضايا هذه حول المدرسة مع األهل ومتابعة %9434 بالمناقشة األهل بدء

 . %3231 ابنتهم أو ابنهم مع الوالدين
 أن %2232 اعتبر حين في المراهقة مرحلة دخولهم حول يتغير لم والديهم شعور بأن الطلبة من %3630 رأي وكان
 .اهلهم من الحماية بزيادة شعروا %2634 و بالقلق شعروا األهل

 
 الطلبة رأي حسب المراهقين مع قشتهامنا األهل على ينبغي التي الجنسية اياالقض. 50
  
 كموضوع األولى المرتبة المرحلة تلك في تحدث التي والنفسية الجسدية والتغيرات البلوغ وسن المراهقة موضوع احتل
 مواضيع ذلك بعد تواحتل .اإلناثب الطلبة عند وخاصة %9231 بنسبة المراهقين مع مناقشته األهل على يجب

 والتمسك السوي السلوك حول األهل وتوجيهات الجنسين بين العاطفية والعالقات الجنسي عنفوال الجنسي كاالتصال
 الجنسية الصحة قضايا من موضوع أي تحديد يستطيعوا لم الطلبة من %3133 بأن المالحظ ومن .باألخالق
 .%3531 السابع الصف ومن %0536 الذكور من غالبيتهم توكان األهل مع لمناقشته

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمنطقااة الصااف حسااب المااراهقين مااع مناقشااتها الوالاادين علااى ينبغااي التااى الجنسااية لقضااايال نساابيال التوزيااع: 02 جاادول
 الطلبة نظر وجهة من والجنس

 أنثى ذكر غزة الضفة تاسعال الثامن السابع المجموع الجنسية القضايا
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 17.2 50.7 30.9 31.4 25.6 30.2 38.1 31.3 أعرف ال

 56.9 21.5 41.8 42.2 42.5 41.9 41.9 42.1 البلوغ وتغيرات المراهقة

 6.9 12.0 10.0 8.7 12.5 7.8 6.9 9.0 الجنسي االتصال

 7.6 4.8 9.1 5.7 9.4 7.8 1.9 6.4 المبكر الزواج

 0.7 1.0 2.7 0.3 0.6 1.7 0.0 0.8 التدخين

 4.8 4.8 3.6 5.1 5.0 4.5 5.0 4.8 والخصوبة اإلنجاب

 1.4 3.8 4.5 1.8 4.4 2.8 0.0 2.4 الجنسي الشذوذ

 13.1 1.0 4.5 9.0 10.0 8.4 5.6 8.0 الجنسي العنف

 1.4 1.4 1.8 1.3 0.0 0.6 3.8 1.4 والغذاء السمنة

 2.1 2.4 0.9 2.6 1.3 3.4 1.9 2.2 الشخصية النظافة

 12.1 2.9 5.5 9.0 11.3 8.4 5.0 8.2 الجنسين بين العاطفيه العالقات

 5.5 9.1 5.5 7.5 9.4 6.1 5.6 7.0 والسلوك وااللتزام األخالق

 0.3 0.5 0.9 0.3 0.0 0.6 0.6 0.4 المخدرات

 0.7 2.4 1.8 1.3 2.5 1.7 0.0 1.4 االيدز الجنسية، األمراض
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  اإلنجابية الصحة لبرنامج السنوية الخطة فى قياسها المقرر المؤشرات
 تساعد التي المؤشرات بعض تحديد على للسكان المتحدة األمم وصندوق العالي والتعليم التربية وزارة بين االتفاق تم لقد

 كما المؤشرات هذه  نتائج نأ الدراسة أظهرت وقد .البرنامج ةنجاع مدى ولمعرفة المراهقة صحة برنامج تقييم على
 : ييل

 اإلنجابية الصحة لبرنامج السنوية الخطة فى قياسها المقرر المؤشرات: 05 جدول
 النسبة المؤشرات

 5.0 باإليدز لالصابة طرق ثالث ذكروا الذين( تاسع,  ثامن,  سابع)  المدرسية المراحل من الطلبة نسبة

 من العدوى من للوقاية طرق ثالث ذكروا الذين( تاسع,  ثامن,  سابع)  المدرسية المراحل من الطلبة نسبة
 (الكوندوم) الذكري الواقي استخدام فيها بما جنسيا المنقولة اضاألمر 

2.0 

 األمراض من ثالث األقل على ذكروا الذين( تاسع,  ثامن,  سابع)  المدرسية المراحل من الطلبة نسبة
 جنسيا المنقولة

2.4 

 النوع ولح إيجابى موقف عكسوا الذين( تاسع,  ثامن,  سابع)  المدرسية المراحل من الطلبة نسبة
  والمرأة الرجل عمل أهمية بين المساواة ناحية من االجتماعي

05.0 

 

 فنسبة جنسيا ، المنقولة األمراضو  اإليدز موضوع في المراهقين الطلبة بين المعلومات في ا  نقص هناك أن الواضح ومن
 وكذلك جدا متدنية تعتبر الجنسي االتصال طريق عن تنتقل  -األقل على- أمراض ثالث عن يعرفوا الذين الطلبة
 بما جنسيا   المنقولة األمراض من العدوى من للوقاية طرق وثالث باإليدز لالصابة طرق بثالث لمعرفتهم بالنسبة الحال
 بذل ويتطلب ضعيفا   زال ما المجال هذا في والتثقيف التوعية موضوع أن يعني وهذا .الذكري الواقي استخدام فيها

 .األمراض هذه مثل مخاطر وتبيان وأهميته الموضوع بهذا المرتبطة والتوعية الثقافة نشر أجل من الجهد من المزيد
 
 إيجابيا كان فقد ،والمرأة الرجل عمل أهمية بين المساواة ناحية من االجتماعي النوع حول الطلبة لموقف بالنسبة أما

 فى بالرجل ومساواتها المرأة لتمكين بالنسبة الفاسطينى الشباب معتقدات فى ا  ملموس ا  تغيير  يعكس وهذا عالية بنسبة
 من الكثير هناك أن حيث ،فقط البرنامج هذا الى اإليجابى الموقف هذا نعزى ان الصعب من ولكن .العمل مجال
 . الجنسين بين المساواةو  االجتماعي النوع مواضيع تعالج زالت وما تمت التى الوطنية البرامج

 
 أن نجد( 25) جدول,   الموضوع حول معلومات تلقوا أنهم ذكروا الذين الطلبة خالل من المؤشرات هذه دراسة وعند

  . متدنية ماتزال النسب
 الموضوع حول معلومات تلقوا انهم ذكروا الذين  حسب قياسها المقرر المؤشرات: 02 جدول

 النسبة المؤشرات

 937 اإليدز حول معلومات تلقوا انهم واذكر  الذين من بااليدز للصابة طرق ثالث ذكروا الذين الطلبة نسبة

 الذكري الواقي استخدام فيها بما جنسيا المنقولة األمراض من للوقاية طرق ثالث ذكروا الذين الطلبة نسبة
 جنسيا المنقولة األمراض حول معلومات تلقوا انهم ذكروا الذين الطلبة من( الكوندوم)

533 

 معلومات تلقوا انهم ذكروا الذين الطلبة من جنسيا المنقولة األمراض من ثثال األقل على ذكروا الذين الطلبة نسبة
 جنسيا المنقولة األمراض حول

635 
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( تاسع, ثامن, سابع)  الثالث المدرسية المراحل دمج ألن، الوضع حقيقة تعكس أن تستطيع ال المؤشرات هذه أن وبما
 المراهقة صحة مواضيع ضمن هو والذى واأليدز جنسيا ولةلمنقا األمراض مواضيع حول الطلبة معرفة لقياس كمؤشر
 النسب أن نجد ذلك ومع( 21 جدول)  فقط التاسع الصف طلبة عند المؤشرات هذة دراسة تتم, فقط التاسع للصف

 . متدنية تزال ما
 

 لم الشرح ريقةط أن نتيجة كافية غير كانت الطلبة عليها حصل التى المعلومات بأن بالنسب التدنى تفسيرهذا ويمكن
 وقد الحساسة المواضيع هذه لمثل للتطرق بالحرج المرشد شعور بسبذلك  يكون وقد ،المطلوب المستوى على تكن
 فعلى .واضحة أو كافية غير  الموضوع هذا حول المراهقة صحة دليل في دةو الموج العلمية المادة أن بسبب يكون
 جنسيا المنقولة األمراض بقية الى رةشااإل تمت ولم اإليدز حول الدليل في العلمية المادة فى التركيز تم المثال سبيل
 أن يجب بأنها تحديدها وعدم المرشدين قبل من المواضيع هذه إلعطاء الحرية ترك أن الى باإلضافة هذا. كاف   بشكل
 .الموضوع التركيزعلى  أهمية بعدم اإلنطباع يعطى قد أساسى بشكل تعطى

 
 فقط التاسع للصف اإلنجابية الصحة لبرنامج السنوية الخطة فى قياسها مقررال المؤشرات: 05 جدول

 النسبة المؤشرات

 8.1 باإليدز لالصابة طرق ثالث ذكروا الذين( تاسع)  المدرسية المرحلة من الطلبة نسبة

 اضاألمر  من العدوى من للوقاية طرق ثالث ذكروا الذين(  تاسع)  المدرسية المرحلة من الطلبة نسبة
 (الكوندوم) الذكري الواقي استخدام فيها بما جنسيا المنقولة

0.6 

 0.6 جنسيا المنقولة األمراض من ثالث األقل على ذكروا الذين( تاسع)  المدرسية المرحلة نسبة
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 ستنتاجاتواال المناقشة
 

 وعلى وطنيا ابرنامج عتبارهاب ،المرحلة ذهه فى  المراهقة صحة مشروع لتقييم الحاجة من الدراسة هذه أهمية تستمد
 تم التى المنهجية األداة شمولية و دقة ومدى  المشروع انجازات رصد على تساعد حيث ،األهمية من عالية درجة

 أجلها من نشأأُ  التى هدافلأل هتتلبي ومدى ،ناآل حتى المشروع وتقييم ومتابعة وتطبيق تخطيط فى عتمادهاإ 
 القوة نقاط تحديد لىإ ضافةباإل المشروع عليه يكون أن ينبغى عما تصورات تقديم بالتالى ،تطبيقها تم التى والنشاطات
 كافة في والصعوبات المعوقات ومعالجة مستقبال، التطوير على المشروع قدرة تعزيز بهدف المشروع في والضعف
 .مراحله

 

 دراسة غياب بسبب المخططة األهداف مع نةبالمقار  المشروع أهداف تحقق تحديد الصعب من كان ،عام بشكل و 
 وجود ولغياب ،الجنسين كال من الطلبة وهي الرئسية المستهدفة الفئة ةاستفاد مدى وتقييم معرفة على تساعد قاعدية

 .للمشروع والتقييم المتابعة عملية لرصد والكافية الواضحة المؤشرات
 

 الوسائل واستخدام إلحتياجاتهم وملبيا المتدربين لتوقعات اسبامن كان وكونه ألهدافه التدريب تحقيق من الرغم وعلى
 والتوجهات والمواقف القناعات لتقوية حاجة هناك مازال أنه إال, التدريبية المادة وعرض لتقديم المناسبة التدريبية
 مع معها والتعامل الطلبة مشاكل تحديد كيفية على تهمدومساع والمدراء المدرسية الصحة ومنسقي والمعلمين للمرشدين
 مواضيع فى والتعبير السؤال حرية طريق في تقف التي الحواجز لرفع والتواصل تصالاال طرق تقوية على التركيز
 مدراءل المراهقة صحة نامجر ب مفهموم وضوح عدم التققيم لفريق واضحا كان ذلك الى باإلضافة. اإلنجابية الصحة
 .التدريب فى إشراكهم أهمية تأتى هنا ومن ،عام بشكل مجالبرنا تنفيذ فى عائقا يشكل مما المدارس

 
 تكامل يتضمن والذي الشامل بمعناه الطلبة لدى واضح غير والجنسية اإلنجابية الصحة مفهوم أن الدراسة بينت ولقد

 قدو  .والحب تواصلوال الذاتية وينمي الهوية يعزز بشكل ،الجنسية للحياة االجتماعيةوالفكرية و  االنفعالية  البدنية الجوانب
, يةذالتغ،  والحيض المراهقة مرحلة مثل بغيرها مقارنة المراهق صحة مواضيع لبعض عالية تغطيه نسبة هناك تكان

 عند السرية والعادة االجتماعي النوع مواضيع طرح تم قدو  .الشخصية والنظافة, المبكر الزواج, الزواج, العنف
 واألنثوي الذكري التناسلي الجهاز كمواضيع المهمة المواضيع بعض فإن كذل من الرغم وعلى. أقل بشكل المراهقين
 هناك وكذلك.  ما نوعا متأخر يعتبر والذي والتاسع الثامن ينالصف في مناقشتها تتم الجنسين عند البلوغ وعالمات
 األمراضو  خراآل الجنس عند تحدث التي الجسمية والتغيرات البلوغ بعالمات الطلبه لدى ملحوظ معلوماتى ضعف
 كما. واألنيميا الجنسي العنف وأنواع األسرة تنظيم وأساليب منها الوقاية وطرق الجنسي االتصال خالل من تنتقل التى
 المراهقة مواضيع حول المدرسة في وأشمل أوضح بشكل معلومات لهم تشرح نأ الى حاجة فى أنهم بينوا الطلبة وأن

 . األسرة تنظيم ووسائل والخصوبة واإلنجاب المبكر والزواج الجنسين عند البلوغ وعالمات

 

 لبقية جدا   محدودة معرفة مع ،الطلبة عند وشهرة معرفة الجنسية األمراض أكثر من كان اإليدز مرض أن من بالرغم و
 االتصال طريق عن ينتقل بأنه %6334 أجاب حيث باإليدز اإلصابة بطرق منقوصة كانت معرفتهم ان اال ،األمراض

 .بالمرض الملوثة اإلبر طريق عن %1731و بالمرض ملوث دم نقل طريق عن %2936و سيالجن
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 ا  أمر  يعتبرونه حيث المرأة عمل حول المراهقين الطلبة من العظمى الغالبية قبل من إيجابية اتجاهات هناك تكان ولقد
 هذه إقناع في النجاح يعكس وهذا. سواء حد على األسرة أجل من يعمال أن يجب والمرأة الرجل وأن ا ،وطبيعي ا  عادي
والذى يقصد به  (الجندر) االجتماعي النوع بمفهموم الطلبة معرفة نأ ال  إ ،ودورها المرأة تمكين بأهمية العمرية الفئة

 ،ضعيفة كانت، السائدة المجتمعية للثقافة وفقا ذكورالو  لإلناث المجتمع يحددها التي االجتماعية واألدوار العالقات
 الطلبة من العظمى الغالبية أن من الرغم وعلى. النوع البيولوجيأو  البيولوجية الفروقن مفهوم معظمهم بأنه حيث كا

 1633و لإلناث عاما1030 هو مبكرا   فيه الزواج ُيعتبر الذي السن أن عتبارا  أن إال   نللجنسي المبكر الزواج يؤيدون ال
 عاما 1434 هو والذى المراهقين طلبةلل الفتاة لزواج المفضل العمري المتوسط وكذلك ،يضاأ مبكرا   يعتبر للذكور عاما

 .حسب رأى الطلبة للذكور عاما 2231و لإلناث
 

 حيث ، والجنسية اإلنجابية الصحة مجال فى والوالدين التربوي والمرشد المعلم يلعبه الذى الرئيسى الدور الواضح ومن
 اإلناث الطلبة عند وخاصة واألم التربوي المرشد هويلي العظمى غالبيةال عند للمعلومات الرئيسي المصدر المعلم حتلا

 المعلم دور تدعيم على والعمل الفرصة نتهازا يجب ،لذلك. والجنسية اإلنجابية الصحة حول للمعلومات كمصدر
 تقديمعلى  األقدر مرهاعتباب والبيئة والصحة المنزلي االقتصاد معلمة/ معلم على التركيز مع والوالدين التربوي والمرشد

 وتأهيلهم ومهاراتهم مهمعلومات  دعم خالل من وذلك اإلنجابية بالصحة المتعلقة الحساسة القضايا حول واضح شرح
 أو المعلم سؤالمن  بالحرية يشعرون ال ازالو  ما الطلبة نصف حوالى أنو  خاصة المراهقين وقضايا مشاكل مع للتعامل
 . فعلهم ردة من والقلق والخوف بالحرج الشعور بسب لجنسيةوا اإلنجابية الصحة حول المعلمة

 بانه العظمي الغالبية يعتقد حيث الطلبة نظر وجهة من إيجابية تأثيرات المراهقة صحة لمشروع أن ايضا الواضح ومن
 تهماوشخصي أخالقهم تحسنت قد, والجنسية اإلنجابية الصحة حول مختلفة مواضيع من المدرسة في تعملوه ما نتيجة
 والمشاركة الجماعة بروح والعمل معهم التعامل وكيفية همئوآرا اآلخرين واحترام والهدوء النفس في الثقة زيادة ناحية من

 . الغير وحب
 
 لتوعيتهم معلومات توفير يتم لمو  ،المشروع في اساسي جزء انهم مع األهل شراكا  و  استقطاب البرنامج يستطع ولم

 للتواصل منهجية عمل خطة وضع يتم ولم أبنائهم مع والتواصل تصالاال على قدراتهم أوتقوية المراهقة، صحة حول
 من مباشرة غير بطريقة تتم تهمامشارك وكانت(. المدرسة المديريات، الوزارة،)  المستويات كافة وعلى األهالي مع

 التقليدي والنمط سلوباأل على عتماداال مع المرشدين لبعض فردية اجتهادات خالل ومن المؤسسات تجارب خالل
 مصدر األهل ويعتبر. األهل مع الطلبة ألحد مشكلة عرض أو جتماع،ال دعوة توجيه خالل من األهل مع تصاللال
    .المراهقين عند للمعلومات وموثوق هام
  

 المعوقات لمعالجة الضعف نقاط ومعالجة مستقبال، التطوير على المشروع قدرة تعزيز في ةستفاداال وبهدف
 :يلى كما SWOT analysis)) والداخلية الخارجية البيئة تحليل تلخيص يمكن, مراحله كافة في الصعوباتو 
 المراهقة صحة مشروع في القوة نقاط 

  

 والقناعة واإليمان الشامل اإلنجابية الصحة بمفهوم المستويات جميع على العالى التعليم و التربية وزارة التزام 
 .الوزارة في للمشروع محركة قوة يمثل الذي األمر وبرامجه، بأهدافه
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 للسكان المتحدة األمم صندوق من المناسب بالتمويل واإللتزام الدعم توفر. 

 للتطبيق المثلى الطرق حول الدروس من وللتعلم الموضوع لحساسية تدريجية وبطريقة بوعى البرنامج تطبيق 
 .الحاجة عند والتعديل

 المراهقين الشباب وهم المجتمع من كبيرة لشريحة والمتطور المستمر حتياجلال المشروع تلبية. 

 الجديد المفهوم على التعليمية الكوادر بعض تدريب أهمها ومن  المشروع في ستمراريةاال عناصر توفر 
 الصحة منسقى و المرشدين من المدربين من مجموعة إعداد تم بحيث ،الجنسية و اإلنجابية للصحة

 .المدارس في وتطبيقه تنفيذه على قادرين متدربين مرشدين وأيضا ريات،المدي كافة في المدرسية

 عدادو  المديريات، في وتدريبهم بالمشروع المدرسية الصحة منسقي دمج  المدرسية الصحة خطة وتنفيذ ا 
 .المدرسية الصحة لجنة أعضاء كافة بمشاركة

 قسم موظفي بين والتعاون الوزارة في رسيةالمد والصحة التربوى لإلرشاد العامة اإلدارة بين الفعال التنسيق 
 .الميدانيين والمشرفين المدرسية الصحة

 قبالهم الطالب رضى  .اسئلتهم مع للتجاوب فرصة لهم المشروع وفر حيث األنشطة على بحماس وا 

 المراهقة، صحة مواضيع في والوضوح التنوع مع للمعلم اإلنجابية والصحة المراهقه صحة دليل إعداد 
 .الطلبة إلحتياجات هامتءومال

 الوطنى الصعيد على المشروع تطبيق وتعقيدات لحجم نظرا للمشروع متفرغة منسقة وجود. 

 :التالي النحو على فهى الضعف نقاط أما
 

 وشمولية عمقا أكثر يكون بحيث واألهل الطالب، المرشد، المعلم، قبل من التخطيط في المشاركة غياب. 

 حول لتوعيتهم معلومات توفير وعدم ، المشروع في اساسي جزء  انهم مع ، البرنامج فى األهل إشراك عدم 
 .أبنائهم مع والتواصل صالتاال على قدراتهم وتقوية المراهقة، صحة

 البرنامج تطبيق من الجنسين كال من الطلبة ةاستفاد مدى تحديد على تساعد قاعدية دراسة غياب  

 ضغط الى باإلضافة. اإلنجابية الصحة موضوع في مدربين المدارس جميع فى تربويين مرشدين وجود عدم 
 من أكثر فى وعملهم جهة من والبرامج المواضيع كثرة بسبب الموجودين، المرشدين على والعمل الوقت
 .أخرى جهة من مدرسة

 لنقاش آلية لتشكل الطلبة على المشروع تأثير درجة على للتعرف والمؤشرات واألدوات الوسائل في نقص 
 .المشروع لتطوير ليمستقب

 البرنامج فى الغوث وكالة ومدارس الخاصة المدارس إشراك عدم. 
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 اإلنجازات مناقشة مع ذلك من والتأكد المدارس في المشروع وتطبيق تنفيذ لمتابعة آلية وجود عدم 
 .والتحديات

 لذى يحتاج الى وا بالمشروع وتأثيرهم تأثرهم ومدى أدائهم لقياس والمرشدين المعلمين مع التفاعل قصور
 .استخدام أدوات ومؤشرات للمتابعة والتقييممتابعة منهجية و 

 للمشروع مساعدة منسقة وجود وعدم للتدريب موحد مفهوم غياب و غزة المدارس فى النشاطات تنفيذ ضعف 
 .المختلفة النشاطات تنفيذ لمتابعة

 الوقت، إدارة القيادية، المهارات العمل، فريق تصال،اال مهارات.) للمرشدين الشخصية المهارات في نقص 
 (العمل ضغط مع التعامل

 معرفتهم لعدم التطبيق في عائقا يكون قد البعض أن حيث المشروع في المدارس مدراء استهداف عدم 
 .به قناعتهم لعدم أو بالمشروع

 وجودو  المناسب المكان مثل المدارس بعض في المراهق صحة دليل لتطبيق المناسبة الظروف توفر عدم 
 التدريبية الوسائل توفير عدم الى باإلضافة. المراهقة لصحة المختلفة النشاطات تقديم من للتمكن القرطاسبة

 صحة دليل من كافية نسخ توزيع وعدم ،والتربوية العلمية الوثائقية واألفالم والبوسترات النشرات مثل الكافية
  .غزة فى وخاصة المدارس جميع على المراهقة

 ك المعلم بصورة فعالة.عدم إشرا 

 

 :فهي البرنامج تهديدات عن أما

 وبتقاليد والبطالة، كاألمية واالقتصادية والثقافية االجتماعية المجتمع بحالة وتتأثر تؤثر اإلنجابية الصحة نإ 
 من لىوبالتا،  أفرادها بين المتشابكة والعالقات األسرية بالبيئة تتأثر كما. وقيمه ومعتقداته وعاداته المجتمع
 االهتمام دون المراهقين الطلبة يستهدف برنامج بتطبيق السلوكيات أو المعتقدات فى تغيير مالحظة الصعب
 .األخرى بالعوامل

 الوطن فى الحصار وسياسة واإلغالقات اإلضرابات. 

 في والتنسيق واحد كيان في تجميعها يصعب متعددة ووزارات قطاعات تشمل اإلنجابية الصحة مكونات 
 . المجال هذا فى المستوى عالية خدمة لتقديم المختلفة القطاعات بين والعملي الضروى الخيار يبقى ماتالخد

 الدين رجال بعض ومعارضة ،المحلي المجتمع لدى المراهقة صحة مفهوم حول والضبابية الفهم سوء 
 .للمشروع األولى المراحل فى حدثت التى المعارضة مثل المتطرفين

 األخرى والمؤسسات الوزارات مع والمهمات واراألد إكتمال عدم. 

 المجاورة سالميةواإل العربية الدول في اإلطار هذا في التجارب قلة. 

 المديريات بين النقل إجراءات و للتدريب المركزي الطاقم تغيير  

 السياسى اإلنقسام نتيجة غزة، في األنشطة ومتابعة تطبيق على القدرة. 
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 :البرنامج فرص
 اإلنجابية الصحة مجال فى المدرسة بدور األهل ثقة 

 المعلم مرشد و المراهقة صحة دليل وجود 

 مواضيع لتغطية  المرشد مع التنسيق تعزيز الممكن من حيث مدرسة كل في مدرسية صحة منسق  وجود 
 .مدرسة كل فى تربوي مرشد يوجد ال وأنه خاصة اإلنجابية الصحة في والزامية أساسية

 لم وقدراتهة من المعستفاداال 

 
, فحسب العالى والتعليم التربية وزارة مسئولية ليس اإلنجابيةو  الجنسية الصحة موضوع أنب التذكير المهم من, واخيرا  

 المؤسسات الى باإلضافة والشباب، والرياضة واإلعالم الصحة كوزارة اخرى وزارات مع مشتركة وطنية مسئولية وه بل
 الضارة السلوكيات والشباب المراهقين لتجنيب ومنهجية بتكاملية العمل المهم ومن .ألهلاو  المدنى والمجتمع األهلية
 ويتحملوا للمستقبل أنفسهم ليجهزوا لديهم الوعي ولرفع والمستقبلية الحالية صحتهم تهدد ألخطار تؤدي قد التي

 . سيشكلونها التي واألسر صحتهم تجاه مسؤولياتهم
 
 :البرنامج ستمراريةا

 :أهمها ومن ،هفي اإلستمرارية عناصر توفر هو البرنامج فى القوة نقاط أهم إحدى من إن

 المرشدين مسؤليات ضمن المراهقة صحة تطبيق وادراج بالبرنامج العالى لتعليم و التربية وزارة التزام 
 يةالهيكل ضمن  البرنامج لتطبيق الالزمة والمالية اإلدارية المصادر روفت يضمن الذي األمر, التربويين
 .للوزارة األساسية

 الظروف لطبيعة نتيجة الفلسطيني، المجتمع في لشبابل اإلنجابية الصحة لمواضيع ملحةال ضرورةال 
 .والثقافية االجتماعيةو  السياسية األصعدة كافة على بها يمرون التي

 مجموعة دإعدا تم بحيث ،اإلنجابية للصحة الجديد المفهوم على المدربة التعليمية الكوادر بعض توفر 
 متدربين مرشدين وأيضا المديريات، كافة في المدرسية الصحة منسقىو  المرشدين من المدربين من

 .التعليمية الكوادر بقية تدريب على وقادرين المدارس في وتطبيقه تنفيذه على قادرين

 مجال في وعةالمتن المواضيع على حتوياني واللذان للمعلم اإلنجابية والصحة المراهقه صحة دليل إعداد 
 .الطلبة حتياجاتال متهاءومال المراهقة، صحة

 مواضيع بأهمية قتناعهما من للتأكد المدارس مدراء وخاصة التعليمية الكوادر بقية تدريب يتم ان المهم من ولكن
 رتوف أهمية على التركيز مع ،المدارس فى البرنامج تطبيق تمراريةاسو  وتسهيل دعم على للعمل اإلنجابية الصحة
 تقديم من للتمكن القرطاسبة ووجود المناسب المكان مثل المدارس في المراهق صحة دليل لتطبيق المناسبة الظروف
 .المراهقة صحة لدليل المختلفة النشاطات



56 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

  الدراسة توصيات
 
 التخطيط مرحلة. 5

 فى ستخدامهاال محددة منهجيه مؤشرات تتضمن بحيث للمشروع ومعمقة شاملة إستراتيجية خطة إعداد أهمية 
 للنتائج للوصول للطلبة المراهقة صحة مشروع تطبيق لمواصلة خطة وتشمل ،والتقييم والرقابة المتابعة
نتاجو  ،األهل مع والتواصل التحويل، نظام تطبيق مع المرجوة،  .للطلبة مالئمة حديثة تثقيفية مواد ا 

 المشروع منسقة التربوي، اإلرشاد دائرة المدرسية، الصحة دائرة)  يضم الوزارة في موسع عمل فريق تشكيل  
 .التقييم نتائج على بناء القادمة للمرحلة الخطة  المنهجية لتحديد( للسكان المتحدة األمم صندق

 المدرسية الصحة ومنسقي والصحة المدرسية التربوي المدرسي اإلرشاد قسم بين بتكاملية والعمل التنسيق 
 بحيث المدارس مختلف في وتواجدهم الطرفين لكال الوظيفي العبء ودراسة المطبقة امجالبر  جميع في للنظر

 .اآلخر تطبيق بسبب برنامج يتأثر أن ودون بسالسة والصحية يةاإلرشاد البرامج كافة تطبيق يتم

 حول الدوري والتقييم األولويات وتحديد التخطيط عملية في إلشراكهم منهجية بطريقة الطلبة استهداف 
 .اإلنجابية الصحة مواضيع

 مع دورية لقاءات عقد خالل من بذلك للعمل واضحة منهجية وجودب التخطيط عملية في األهل دور تفعيل 
 . هالىواأل الطلبة

 والبيئة والصحة المنزلي االقتصاد كمدرس المراهقة صحة برنامج في موادالو  مساقاتال مقدمي إشراك أهمية 
 . اإلسالمية والتربية

 غير الضفة فى واحدة منسقة أن حيث ،هناك البرنامج تطبيق لمتابعة غزة فى للمشروع مساعدة منسقة تعيين 
 على التطبيق من الحد هذا بمثل لمشروع المحافظات جميع في المختلفه النشاطات ومتابعة لتغطية كاف

 .الوطنى الصعيد

 الثانوية والصفوف السادس كالصف مبكرة سن في ا  صفوف تشمل بحيث الطلبة من المستهدفة الفئة توسيع 
 .أيضاَ  المراهقة صحة دليل تطبيق من ليستفيدوا( عشر والثاني عشر، حادي عاشر،) المتقدمة

 للعمل و البرنامج لتدعم الصحية الخدمات ومقدمى واإلعالم الدين كرجال مهمة فئات استهداف على العمل 
 للصحة بالنسبة المراهقين الطلبة وسلوكيات واقفوم معلومات فى ملموس تغيير إلحداث الجهود توحيد على

 .اإلنجابية

 الرياضة ووزارة اإلعالم ووزارة التحويل نظام لتطبيق الصحة كوزارة الوزارات مع التشبيك على العمل 
 .االجتماعيةو  النفسية المشاكل مع التعامل في المتخصصة والمؤسسات والشباب،

 جميع في قهايتطب ويتم إلزامية تكون بحيث اإلنجابية لصحةا فى محددة أساسية مواضيع تحديد ضرورة 
 .الحاجة حسب اختيارية أخرى مواضيع على اإلبقاء مع المختلفة الدراسية للمراحل المدارس
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 على طالعلال الدول من للعديد خارجية وزيارات دولية بمؤتمرات التخطيط وفريق الوزارة مشاركة أهمية 
 .ابيةاإلنج الصحة مجال في تجاربهم

  التدريب. 0
 الصحة حول للمعلومات رئيسي كمصدر وطاقم الصحة المدرسية التربوي والمرشد المعلم دور تعزيز 

 .الالزم والعملي العلمي التدريب تقديم خالل من اإلنجابية

  القدامى المعلمين تدريب مواصلة وأيضا المدارس، في المدرسية الصحة طواقم لكافة تدريبية دورات عقد 
 . اإلسالمية والتربية والبيئة والصحة المنزلي االقتصاد مثل المعلمين من أخرى وفئات جددوال

 المهارات في التدريسية والهيئة الصحية اللجان طواقمو  التربويين للمرشدين متخصص تدريبي برنامج إعداد 
 الصحة مواضيع فى روالتعبي السؤال حرية طريق في تقف التي الحواجز لرفع والتواصل تصالواال اإلدارية
 .اإلنجابية

 الصحة مواضيع بأهمية قتناعهما من للتأكد اإلنجابية الصحة مواضيع على المدارس مدراء تدريب أهمية 
 .اإلنجابية

 المرشدين معتقدات فحص على العمل الى باإلضافة التدريب خالل وبعدى قبلى للمتدربين ختبارا إجراء 
 .لذلك الحاجة عند تغييرها على والعمل ةالشخصي قناعاتهم كتشافال والمعلمين

 فى األهل مع التواصل كيفية على وطواقم الصحة المدرسية والمرشدين سيةيالتدر  الكوادر تدريب أهمية 
 .اإلنجابية الصحة مواضيع

 
  البرنامج فى المستخدمة التثقيفية و العلمية المواد. 5

  للطلبة الرسالة و المعلومة إيصال على النشاطات قدرة مدى وتقييم المراهقة صحة دليل في النظر عادةإ 
غناءه  .  والبيئة والصحة المنزلي اإلقتصاد منهاج دمج مواصلة مع واإلجتماعي الديني بالجانب وا 

 تعليمى بحمل ولكن التدريسية الهيئة من ة/معلم أو المدرسية، للصحة المدرسة في متخصص مسؤول تعيين 
 . المدرسية الصحة مواضيع فى أكثر مساهمة تقديم ليستطيع أقل

 إدارة كيفية على واألمثلة المعلومات اعطاء الى ويهدف التدريسية للهيئة مساعد دليل إصدار على العمل 
قناعهم األهل ومناقشة الحوار  .للمراهق بالنسبة اإلنجابية الصحة موضوع بأهمية وا 

   المختلفة األمراض أنواع الى التطرق يتم بحيث جنسيا المنقولة األمراض لموضوع العلمية المادة تقييم عادةإ 
 .األحمال بين والمباعدة األسرة تنظيم موضوع تقييم إعادة الى باإلضافة يدزاإل مرض فقط وليس

  اإلنجابية للصحة المختلفة المواضيع حول للطلبة كافية وتعليمية تثقيفية مواد إعداد 

 لجيل أهميتها و المواضيع عالقة من للتأكد وريد بشكل المراهقة صحة دليل مواضيع وتقييم مراجعة 
   .وأولياتهم المراهقين
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 الميدانى التطبيق. 4

 عيشي التي والمنطقة والصف الطالب جنس االعتبار بعين األخذ يجب المراهقة، صحة دليل تطبيق عند 
 إجراء يجب لذلك. المتغيرات هذه حسب المختلفة للمواضيع الحجة في واضحة فوارق هناك ان حيث ها،في

 .المذكورة المتغيرات حسب المراهقة صحة في األولويات لوضع مصغر نطاق وعلى سريعة استكشافية دراسة

 الموضوع حسب المعلومة إليصال المستهدفين الطلبة عند المفضلة الطريقة لمعرفة سريع بحث إجراء يجب 
 .طرحه سيتم الذي

 المنقولة األمراضك مهمة مواضيع بخصوص لمراهقينا الطلبة عند المعلوماتية الفجوة رأب على العمل 
 .األسرة تنظيم ووسائل الجنسية والعالقة السرية والعادة الجنسي، والعنف المبكر، والزواج جنسيا

 للطلبة الشامل اإلنجابية الصحة مفهوم توضيح على المراهقة صحة برنامج قبل من مكثف بشكل العمل 
 .هعلي المترتبة والحقوق لهم وأهميته

 النتائج عكست حيث المراهقة صحة دليل فى والمساواة االجتماعي بالنوع الخاص موضوعال تقييم إعادة 
 .االجتماعي النوع مفهوم بخصوص الطلبة عند واضح قصور

 الجسمية والتغييرات البلوغ سن مواضيع حول الوافيو  المفصل للشرح المعلوماتية الطلبة لحاجة االستجابة 
 .المرحلة هذه في دثتح التي والنفسية

 السلبية النتائج ومعرفة الغذائية الممارسات على التركيز مع للمراهقين وأهميتها التغذية مواضيع على التركيز 
 . المراهق عند التغذية توازن اختالل حالة في الصحة على

 المشاكل حل مثل الخاصة شخصيته وتطوير الحياتية مهاراته لتطوير المراهق الطالب جاهزية استغالل 
 .الوقت وتنظيم والصراع

 الدليل وتوزيع المناسب المكان مثل المدارس في المراهقة صحة دليل لتطبيق المناسبة الظروف إعداد أهمية 
 باإلضافة. المراهقة لصحة المختلفة النشاطات تقديم من للتمكن القرطاسبة ووجود التربويين المرشدين على

 وتوزيع والتربوية العلمية الوثائقية واألفالم والبوسترات النشرات مثل ختلفةالم التدريبية الوسائل توفير لىإ
 .غزة فى وخاصة المدارس جميع على الدليل

 وغزة الضفة فى الحكومة مدارس وبقية والوكالة الخاصة المدارس في البرنامج تنفيذ أهمية. 

 شراكهم األهل دور تفعيل على التعاون  تثقيفية برامج وتقديم اإلنجابية صحةال المراهقة صحة مواضيع في وا 
دارة معه والتعامل المراهق مناقشة مهارة معرفة على تساعدهم لألهل وتوعوية  بين ثقة جسور لبناء الحوار وا 
 .اإلناث عند وخاصة للمعلومات المفضل المصدر تعتبر األم أن وخاصة واألبناء األهل

 وتنفيذها وتطويرها الفعاليات تنظيم في ليةاأله والجمعيات المحلية المجتمعات مشاركة ضرورة  

 األهالي مع لقاءات لتنظيم محلية وفعاليات أخرى مؤسسات مع التعاون  . 
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 الدليل تطبيق خالل الثقافية األنشطة والبرامج والمواد في الطلبة إبداعات لتطوير ميزانية تخصيص. 

 وتحسين ولتطوير الميدان في المرشدين مالحظات حول الخبرات لتبادل شهور 7 كل للمدربين لقاء تنظيم 
 .ومعنويا ماديا ودعمه وتعميمه المدربين لدى اإلبتكار دعمو  واألساليب، والوسائل التدريبية والمواد الخطط

 

 والتقييم والمتابعة الرقابة. 5

 منهجية بطريقة النشاطات تطبيق أثر مدى قياس يشمل والذى والتقييم والمتابعة للرقابة فعال نظام إعداد 
 .وسلوكياتهم ومعتقداتهم معلوماتهم تحسين في الطلبة على ومدروسة

 وتحسين وتطوير الخبرات ولتبادل للمرشدين الميدانية المالحظات لمناقشة للمدربين دورية لقاءات عقد 
 .وتعميمها المدربين إبداعات على والتعرف التدريبية، والمواد الخطط

 المشروع تقييم الى باإلضافة شهرية وتقارير نماذج  اإلشرافية الزيارات خالل من الميدانية الرقابة نظام تقوية 
 .الالزمة والتطويرات التعديالت إلجراء دراسية سنة كل نهاية في نتظاماب

 جاهزية مدى حول التقييم عملية في وطواقم الصحة المدرسية نييالتربو  نيالمرشد إشراك الضروري من 
 . المدرسة في المرشد يحتاجها تىال المواضيع لتغطية الدليل

 إلى تهدف برامج وتطبيق المراهقين الطلبة عند والجنسي اللفظي العنف حول متخصصة بحوث إجراء أهمية 
 .الخطيرة الظواهر هذه من الحد على العمل
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 المالحق
أة للرشاد لمتحدة للسكان ، مركز المر )وزارة التربية والتعليم ، صندوق األمم ا المقابلة المعمقة أسئلة: 5ملحق 

 القانوني واإلجتماعي(
 

 مرحلة التخطيط وتحديد اإلحتياجات: 

 : كيف جاءت فكرة المشروع؟1س
 : هل هي ضمن أولويات مشاريعكم؟ 2س
 : هل الموازنة المقترحة للمشروع كانت مالئمة ، وهل تم تمويلها بالكامل؟3س
 المستهدفة؟ : كيف تم تحديد اإلحتياجات للفئات9س
 : من هي هذه الفئات؟0س

 : عند اعداد الخطة ، ما هي األسس التي تم اعتمادها في التخطيط، وهل تم تغطية كافة جوانب المشروع؟ 7س

 : كيف تم تحديد مواضيع التدريب في الدليل؟6س

 ؟ خطة المشروع التي تم تحديدها في األهدافما هي : 5س

 منتها الخطة؟: ما هي معايير الجودة التي تض4س

 : كيف تم تحديد الموارد الالزمة للمشروع في الخطة؟15س
 : ما هي المعايير التي تضمنتها الخطة 11س

 :مرحلة تنفيذ المشروع 

 ما هو دور مؤسستكم في تنفيذ المشروع ؟ 

  ، ما هي األهداف التي تحققت ، وما هي األهداف التي لم تتحقق؟من خالل تنفيذ المشروع 

 الزمني لتنفيذ المشروع ، وهل كان مالئما للخطة؟   ما هو الجدول 

  المشروع؟ فيالتعاون بينكم وبين الجهات التنفيذية في المديريات والمدارس هو طبيعة وشكل ما 

  التعاون بين المديرية ومنسق الصحة المدرسية والطلبة ، وبين المديرية واألهل؟ ما هي أساليب 

 جهتكم خالل مرحلة التنفيذ؟ وكيف تعاملتم معها؟ما هي المعوقات والصعوبات التي وا 

 مرحلة الرقابة والمتابعة: 

 هل تم إعتماد نظام وبرنامج المتابعة؟ 

 ما هو هذا النظام؟ 

 ... ، هل الرقابة كانت شاملة لكافة الجوانب : المالية ، التنفيذية 
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 ما هي وسائل المتابعة على المشروع؟ 

  تعديل الجداول الزمنية ، تعديل األهداف، الموازنة ...( ؟ المشروع هي انعكاسات عملية المتابعة على ما ( 

 بشكل عام ، كيف تقيم نتائج المتابعة وأثرها على األهداف و الخطط واألنشطة في المشروع؟ 

 :مرحلة تقييم المشروع 

 هل تم إجراء تقييم داخلي للمشروع من األطراف ذات العالقة؟ 

 ؟ ما هي نتائج التقييم الداخلي  

  مصادر القوة في المشروع؟ وكيف تم اإلستفادة منها؟ما هي 

  وكيف تم معالجتها؟ ؟ما هي أسباب الضعف في المشروع 

 ماهي أهم المعوقات والمشاكل الداخلية التي واجهت المشروع ، وكيف تم التغلب عليها؟ 

  عليها؟ما هي أهم المعوقات والمشاكل الخارجية التي واجهت المشروع ، وكيف تم التغلب 

 برأيك ، هل تحققت أهداف المشروع بالمقارنة مع األهداف المرجوة؟ 

  هل يمكن أن إعتماد صحة المراهقة والصحة  تطوير المشروع ؟ وكيف ؟ل ما هي الخطط المستقبلية
 اإلنجابية منهجا علميا في المدارس؟ 

 ى لو توقف التمويل؟برأيك، ما إمكانية إستمرارية المشروع ؟ وهل تتوفر عناصر استمراريته حت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : محاور المجموعات البؤرية 0ملحق 
 

 (المراهقة صحة دليل)  التربويين للمرشدين البؤرية المجموعات
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 :المضمون

 : التدريب: أوال

 وكيف؟ ، اإلحتياجات تحديد في شاركت هل

 . الرنامج وقت ليبه،وأسا المدرب التدريبية، المادة األهداف،: حيث من التدريبية بالبرامج رأيك ما

 تأثرت التي المجاالت أكثر هي وما المراهقة؟ صحة مواضيع في وقناعاتك ومهاراتك معرفتك على التدريب أثر هو ما
 صحة مواضيع اتجاه تغيرت مواقفك هل جديدة، مهارات اكتسبت هل المعلومات، زادت هل: الجلسة لمدير)  بها؟

 ؟(اإلنجابية والصحة المراهقة

 التدريب توقيت واألساليب، الوسائل ، المدرب ، التدريبية المادة)  ؟ التدريبية البرامج في والضعف القوة اطنق هي ما
 لمعالجتها؟ اقتراحاتك هي وما ،(،اإلجراءات

 التدريبية؟ البرامج من المرجوة األهداف تحققت هل ، عام بشكل

 :المدارس في العملي التنفيذ: ثانيا
 على عبء يشكل البرنامج هل المطلوبة؟ المهام من جزءا البرنامج يكون أن يمكن كيف :للبرنامج رؤيتك هي ما

 المدارس؟ في تطبيقه نسبة ما ؟ األخرى األساسية مهامك

 ؟ الحاالت وفق يتم الدليل تطبيق أن أم المدارس؟ في الدليل لتطبيق تنفيذية خطط وضع تم هل

 الطلبة؟ تإحتياجا تلبي البرنامج تضمنها التي المواد هل

 األنشطة؟ في إستخدامها تم التي التعليمية الوسائل  هي ما 

 البرنامج؟ في متوفرة تكن لم أنشطة إضافة تم هل

 البرنامج؟ في الواردة األنشطة لتنفيذ الالزمة اإلمكانيات توفير تم هل

 ؟( الحالة حسب ، شهريا ، أسبوعين كل ، أسبوعيا)  الخطة لتنفيذ الزمني الجدول هو ما

 للمديرية؟ التابعة المدارس كافة في الدليل تطبيق تم هل

 األنشطة؟ هذه هي وما لألهل؟ انشطة البرنامج تضمن هل

 معها؟ التعامل تم وكيف ؟ البرنامج تطبيق خالل واجهتكم التي المعوقات هي ما

 :والمتابعة الرقابة: ثالثا
 المراهقة؟ صحة لمشروع واألنشطة التنفيذية خططال تنفيذ على المديريات من للمتابعة برنامج إعداد تم هل

 ؟....( زيارات، تقارير، ، إجتماعات)  ؟ األنشطة لتنفيذ المعتمدة المتابعة أساليب هي ما

 البرنامج؟ وتنفيذ تطبيق في  التدريسية الهيئة  مع التعاون وطبيعة شكل ما

 في التربويين والمرشدين المديريات في الخاصة ةوالتربي اإلرشاد أقسام رؤساء بين والتعاون التنسيق شكل هو ما
 الميدان؟

 يتم؟ وكيف التعاون، هذا شكل وما واألهل؟ المرشدين بين وتنسيق تعاون يوجد هل

 ، الزمني الجدول)  التعديالت هذه هي وما ؟ والمتابعة للرقابة نتيجة واألنشطة الخطط على تعديالت إجراء تم هل
 ....( ، يبواألسال الوسائل ، األنشطة

 :التقييم: رابعا
 نتائجها؟ مع تعاملتم وكيف تنفيذها؟ بعد لألنشطة الداخلي التقييم وأساليب وسائل هي ما

 الطلبة؟ من المستهدفة للفئة مناسبا البرنامج تضمنها التي المواضيع هل
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 سلوك في تغيير إحداث على التدريب أثر وما الطلبة؟ على الصحي التثقيف في التدريبية المواد إنعكاس مدى ما
 الطلبة؟

 لألهل؟ الصحي التثقيف في التدريبية المواد إنعكاس مدى ما

 البرنامج؟ تطبيق في والضعف القوة نقاط هي ما

 لذلك؟ إقتراحاتكم هي ما ؟ المشروع تنفيذ في لإلستمرارية أهمية ترى هل

 البرنامج؟ تطبيق لتطوير إقتراحاتكم هي ما

 البرنامج؟ من المرجوة هدافاأل تحققت هل ، عام بشكل

 البرنامج؟ من المستفادة الدروس هي ما
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 :المدارس في المدرسية الصحة لمنسقي البؤرية المجموعة
 : التدريب

 وكيف؟ ، اإلحتياجات تحديد في شاركت هل

 إحتياجاتك؟ مع تتالئم األهداف هذه وهل التدريبية؟ البرامج في تحديدها تم التي األهداف هي ما

 ؟ البرنامج أهداف مع متناسبة كانت التدريبية المادة هل

 .التدريبية الخطة في الواردة المواضيع كافة التدريبية المادة غطت هل

 .وسهل واضح بشكل المعلومات إيصال من المدرب تمكن هل

 .البرامج مواضيع لتغطية كافيا التدريبية للبرامج المحدد الوقت كان هل

 فيها زادت التي المواضيع هي ما المراهقة؟ صحة  بموضوع وثقافتك معرفتك زيادة إلى ةالتدريبي البرامج أدت هل
 وثقافتك؟ معلوماتك

 ؟ المهارات هذه هي ما ؟ جديدة مهارات إكسابك إلى التدريب أدى هل

 ؟ أدائك تحسين إلى التدريب أدى كيف

 (اإلجراءات واألساليب، الوسائل ، المدرب ، يةالتثقيف المادة)  ؟ التدريبية البرامج في والضعف القوة نقاط هي ما

 التدريبية؟ البرامج في الضعف ونقاط المشاكل لمعالجة إقتراحاتك هي ما

 مستقبال؟ التدريب لتطوير إقتراحاتك هي ما

 التدريبية؟ البرامج من المرجوة األهداف تحققت هل ، عام بشكل

 :المدارس في العملي التنفيذ
 نسبة وما ؟ ذلك تم وكيف المدرسة؟ في للدليل تطبيقية خطة إعداد تم وهل ؟ خطتك في يلالدل مواضيع دمج تم هل

 المدرسة؟ في تطبيقها

 ؟ الطلبة إحتياجات تلبي  الدليل يتضمنها التي المواد هل

 األنشطة؟ في إستخدامها تم التي التعليمية الوسائل  هي ما

 ؟( الحالة حسب ، شهريا ، أسبوعين كل ، أسبوعيا)  الخطة لتنفيذ الزمني الجدول هو ما

 الدليل؟ في الواردة األنشطة لتنفيذ الالزمة اإلمكانيات كافة توفير تم هل

 للمديرية؟ التابعة المدارس كافة في الدليل تطبيق تم هل
 :والمتابعة الرقابة

 واألنشطة؟ التنفيذية الخطط تنفيذ على المديريات من للمتابعة برنامج إعداد تم هل

 ؟....( زيارات، تقارير، ، إجتماعات)  ؟ األنشطة لتنفيذ المعتمدة المتابعة أساليب يه ما

 في الصحة منسقي وبين المديريات في الصحة األقسام رؤساء مسؤولي بين والتعاون التنسيق وطبيعة شكل هو ما
 المدارس؟

 التدرسية؟ والهيئة المنسيقن بين والتعاون التنسيق شكل هو ما

 ، الزمني الجدول)  التعديالت هذه هي وما ؟ والمتابعة للرقابة نتيجة واألنشطة الخطط على تعديالت إجراء تم هل
 ....( ، واألساليب الوسائل ، األنشطة

 :التقييم
 نتائجها؟ مع تعاملتم وكيف تنفيذها؟ بعد لألنشطة الداخلي التقييم وأساليب وسائل هي ما

 (الصحي الوعي ، المعرفة ، الثقافة)  الطلبة؟ على الصحي لتثقيفا في التدريبية المواد إلنعكاس مدى ما



46 
 

 الطلبة؟ سلوك في تغيير  إحداث على أثر التدريب تناولها التي للمواضيع كان هل

 األهل؟ على الصحي التثقيف في التدريبية المواد إنعكاس مدى ما

 البرنامج؟ تطبيق في والضعف القوة نقاط هي ما

 لذلك؟ اقتراحاتكم هي ما ؟ المشروع تنفيذ في اريةلإلستمر  أهمية ترى هل

 الدليل؟ من المرجوة األهداف تحققت هل ، عام بشكل

 ذلك؟ من المستفادة الدروس هي ما
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 ( اإلنجابية الصحة في المعلم مرشد)  ومعلمين مدارس مدراء/  التدريسية للهيئة البؤرية المجموعة
 :األهداف

 الصف داخل حساسة قضايا حول لتساؤالتهم بةأجو  على الطلبة حصول. 1
 الصف غرفة داخل للطلبة الحرجة األسئلة على لإلجابة والمعلومة المهارة امتالك من المعلم تمكن -2
 اإلنجابية بالصحة تتعلق حساسة قضايا حول الطلبة معلومات تصحيح من المعلم تمكن.  3
 

 : المضمون
 :بيةاإلنجا الصحة بمواضيع الطلبة إهتمام

 الصف؟ داخل اإلنجابية الصحة بمواضيع الطلبة إهتمام درجة هي ما

 السابقة؟ السنوات من أكثر اإلنجابية الصحة مواضيع في الطلبة استفسارات زادت هل ، السنة هذه خالل

  اإلنجابية؟ الصحة مواضيع في  الطلبة أسئلة تتضمنها التي المواضيع اكثر هي ما

 تعليمية؟  أم استفزازية هي هل ، الطلبة من األسئلة طرح طريقة ماهي

 

 :الطلبة مع التعامل

 ؟(  المعلم مكتب ، الصف في)  الحساسة األسئلة لطرح بالمعلم الطالب ثقة درجة هي ما

  الطلبة؟ أسئلة على اإلجابة في المعلم مرشد على إعتمادك مدى ما

 ؟ الطلبة من المطروحة الحساسة األسئلة مع تتعامل كيف

 ؟ حرج دون الصف في المطروحة األسئلة جميع على اإلجابة تمت هل

 للطلبة؟ جديدة معلومات وتتضمن كاملة الطلبة أسئلة على إجابتك هل

 المكتب؟ في أم الطلبة أمام الصف في األسئلة تتم أن تفضل هل

 في  المعلم دعم في وايضا المدرسة؟ في المعلم مرشد مواضيع مناقشة في للمعلمين المدرسة مدير دعم مدى ما
 ؟ األهل مع تفاعله

 اإلنجابية؟ الصحة مواضيع في الطلبة توعية في األهل مع التعاون يتم هل

 :العام التقييم

 هي وما المعلومات؟ هذه هي وما ؟ اإلنجابية الصحة مواضيع حول كافية معلومات المعلم مرشد  لك وفر هل
 تحديدها؟ الرجاء ، إضافتها تقترح التي المواضيع

 حساسة؟ تعتبرها وهل مقنع؟ بشكل الحساسة المواضيع تناول تم هل

 زمالئك مع بالمقارنة الصف داخل الحساسة المواضيع في الطلبة أسئلة مع التعامل على وقادرا مؤهال أصبحت هل
 التدريسية؟ الهيئة في

 المرشد؟ مواضيع حول لديك والتوجهات المعلومات في التغيير مدى ما

 الطلبة؟ مع اإلنجابية الصحة مواضيع مناقشة في المدرسة مدير من والرقابة للمتابعة تقييمك هو ما

 للمعلم؟ المرشد توفير من الهدف تحقق هل

 المرشد؟ يتضمنها التي والضعف القوة نقاط هي ما

 الضعف؟ ونقاط المشاكل لمعالجة إقتراحاتك هي ما

 معلومات؟ على للحصول تعتمدها التي المرجعية هي ام ، المرشد في إجابتها تتوفر ال ألسئلة تعرضك حال في
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 إستخدامه؟ وطرق المرشد لتطوير إقتراحاتك هي ما
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 لألهل البؤرية المجموعة
 

 :المعرفة: أوال
 المفهوم؟ هذا يعني وماذا ؟ ذهنك إلى يتبادر ماذا ، المراهقة سن نقول عندما

 وما اإلنجابية؟ والصحة المراهقة صحة حول معلومات على المراهقة سن في هم ممن أبناؤك يحصل كيف ، برأيك
 المعلومات؟ على الحصول في يعتمدونها التي المصادر أكثر هي

رشاد توجيه في المدرسة دور هو ما برأيك  المراهقة؟ سن في الطلبة وا 

 عرفت هل التاسع؟ إلى السابع من الصفوف في الطلبة على المراهقة صحة دليل بتطبيق  والتعليم التربية وزارة تقوم
 به؟ عرفت كيف نعم اإلجابة كانت إذا الدليل، بهذا

 :الطلبة إرشاد في األهل دور
 اإلنجابية؟ والصحة المراهقة صحة حول ألبنائك لتوفيرها أهمية األكثر المواضيع هي ما

 المراهقة؟ سن في هم ممن أبناؤكم وبين بينكم فيها النقاش يتم التي المواضيع هي ما

 المدرسة؟ في المراهقة صحة عن معلومات على حصل أنه علمت إذا أبناؤك مع تتصرف كيف

 الجانب؟ هذا في واألهل المدرسة بين العالقة طبيعة هي ما برأيك

 معهم؟ المواضيع هذه تناقش عندما أبناؤك شعور هو ما

 المراهقة؟ بصحة قتتعل مواضيع لمناقشة األبناء مع استخدامها يمكن التي الوسائل أهم هي ما برأيك

 

 :والنتائج التغيرات

 أبنائك؟ على المراهقة بصحة المتعلقة المعلومات تأثير هو ما

 المعلومات؟ هذه نتيجة أبنائك سلوك على حدثت التي التغيرات هي ما

 مهارة ، اإلتصال مهارات)  المرحلة؟ هذه في وتعلمها إكتسابها المراهقين على برأيك التي الحياتية المهارات هي ما
 (  األصدقاء تأثير/  األقران ضغط ، الفريق بروح العمل مهارة ، القرار اتخاذ

 للطلبة؟ الحياتية المهارات في نشاطات تنظم المدرسة وهل ، ذلك في المدرسة دور ماهو برأيك

 المدارس؟ في المراهقة صحة برنامج تطبيق من إليها الوصول يمكن التي النتائج أهم برأيك هي ما

 المدارس؟ في ألبنائكم المراهقة صحة بموضوع الصحيين والمنسقين المرشدين لتعريف اقتراحاتك هي ما
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 المالحظة : استمارة5ملحق 
 
 

 

 ألفا العالمية لألبحاث و المعلوماتية و استطالعات الرأي
 

 استمارة المالحظة
 

 

 (: ..........................رقم االستمارة ) يترك لالستخدام المكتبي 

 المديرية: .......................... 

 اسم المدرسة: ....................................... 

 اسم المرشد التربوي: ....................................... 

 ......../........./.............تاريخ الزيارة: .. 

 التدقيق المكتبي

 تاريخ استالم االستمارة: ........./........../............ 

 تاريخ تدقيق االستمارة من قبل المشرف: ........./........../........... 

 
 

 . لم تكتمل2. اكتملت             1نتيجة االستمارة:    
 ......................................السبب : .........

 توقيع المشرف: ........................... 

 
 
 
 
 
 

Tel: 02/ 2987278 
Fax: 02/ 2988690 
E-mail: alpha@alpha.ps 
www.alpha.ps 
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 معلومات أساسية للنشاط

 B1 :.................................... :الصف 

 B2 :.................................... :عدد طالب الصف 

 B3 : : تاريخ النشاط............./........./.......... 

 B4:     .................................... :مدة النشاط 

 

 
B5:  ................ فترة النشاط:  من الساعة................. إلى الساعة..... 

 B6:     :في الساحة الخارجية 3. في قاعة المدرسة      2. داخل الصف      1مكان عقد النشاط . 

 مضمون النشاط

 

 

Q1:أهداف النشاط : 
     1................................................ ......... 
     2........................................................ . 
     3........................................................ . 

 

Q2:محتويات النشاط : 
     1.................................... ..................... 
     2........................................................ . 
     3........................................................ . 

 األساليب والوسائل والمواد المستخدمة من قبل المرشد

Q3:  التي استخدمها المرشد: األساليبمن 

 Q3_1: ال2 . نعم1 اسلوب المحاضرة . 

 Q3_2: ال2 . نعم1 الحوار والنقاش . 

 Q3_3: ال2 . نعم1 العصف الذهني . 

 Q3_4: ال2 . نعم1 تمثيل األدوار . 

 Q3_5: ال2 . نعم1 عرض أفالم . 

 Q3_6)....،ال2 . نعم1 : توزيع مطبوعات ) دوسية ، برشور . 

 Q3_7: ال2 . نعم1 ألعاب ذهنية . 
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 Q3_8: ال2 . نعم1 عمل جماعي . 

Q4:  التي استخدمها المرشد: الوسائلمن 

 Q4_1: ال2 . نعم1 السبورة . 

 Q4_2: ( اللوح المتحركFlipchart) 1ال2 . نعم . 

 Q4_3: ( الكمبيوتر المحمولLaptop) 1ال2 . نعم . 

 Q4_4:   ال2 . نعم1 كمبيوتر . 

 Q4_5: ال2 . نعم1 فيديو . 

 Q4_6: ال2 . نعم1 مسجل . 

Q5: التي استخدمها المرشد: المواد نم 

 Q5_1: ال2 . نعم1 أقالم . 

 Q5_2: ال2 . نعم1 طباشير . 

 Q5_3: .ال2 . نعم1 ورق: عادي، كبير، ورق ألوان . 

 Q5_4:   ال2 . نعم1 مقصات . 

 Q5_5: ال2 . نعم1 مواد الصقة . 

 Q5_6: ال2 . نعم1 ألوان . 

 Q5_7: ال2 . نعم1 كرتون . 

Q6: :تقييم النشاط 

 Q6_1: ال2 . نعم1 تقييم شفهي . 

 Q6_2: ال2 . نعم1 تقييم باستخدام نموذج . 

 Q6_3: ال2 . نعم1 تقييم المرشد . 

 
 مالحظات الباحث

 

Q7 :.................................................................... :تقييم المكان........................ 
     .......................................................................................................... 
     .......................................................................................................... 
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Q8 :................................... :تقييم الوقت......................................................... 
     .......................................................................................................... 
     .......................................................................................................... 

 

Q9 :.................................................................... :تقييم المرشد........................ 
     .......................................................................................................... 
     .......................................................................................................... 

 

Q10 :................................................................. :الوسائل........................... 
     ........................................................................................................ 
     ....................................................................................................... 

 

Q11 :.................................................................... :األساليب........................ 
     ........................................................................................................ 
     ........................................................................................................ 

 

Q12 :.................................................................... :إدارة النشاط..................... 
     .......................................................................................................... 
     .......................................................................................................... 

 

Q13 :عل الطلبة: ....................................................................تفا..................... 
     .......................................................................................................... 
     .......................................................................................................... 

 

Q14 :.................................................................... :المواد............................ 
     .......................................................................................................... 
     .......................................................................................................... 

 

Q15 :....................... :مالحظات..................................................................... 
     .......................................................................................................... 
     .......................................................................................................... 
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 اإلنجابية الصحة مواضيع حول المراهقين الطلبة وممارسات ومواقف معرفة تقييم مسح : استمارة4ملحق 
 والجنسية

 

 
 ألفا العالمية لألبحاث والمعلوماتية واستطالعات الرأي

 
 

 والثامن والتاسع بطلبة الصف السابعاالستمارة الخاصة 
 

 البيانات التعريفية

 ........................................................................اسم المدرسة:  

 . مختلطة3. اناث              2. ذكور             1جنس المدرسة:   

 ........................الذي تقع فيه المدرسة: اسم الموقع  

 . قرية2. مدينة                   1نوع الموقع الذي تقع فيه المدرسة:      

 

 يلية. قلق0         . جنوب نابلس    9. نابلس        3      . طولكرم        2. جنين          1  المديرية:
. بيت 15       القدس  ضواحي . 4. القدس        5        . رام هللا       6        . سلفيت 7               
 لحم 

. 19        . جنوب الخليل                      13. شمال الخليل     12. الخليل         11              
 شمال غزة   

 . رفح15         . خان يونس                        16. غرب غزة       17  . شرق غزة  10              

 .....................اسم مجري المقابلة  

 2515 ......../........../تاريخ إجراء المقابلة   2515......../......./

 
 
 
 

Tel: 02/ 2987278 
Fax: 02/ 2988690 
E-mail: 
alpha@palnet.com 
www.alpha.ps 
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 ة/المعلومات الديمغرافية للطالب

   B1 :ال أعرف2         ........./........../.........: تاريخ الميالد . 

 B2 :ال أعرف2               ................: العمر بالسنوات الكاملة .                    

 B3         :أنثى0. ذكر                5: الجنس . 

 B4         :تاسع5. ثامن            0. سابع              5: الصف . 

 B5 :أعرف . ال2      ...............: عمر االب 

 

B6 : :المستوى التعليمي لألب 
 . مرحلة ثانوية ) توجيهي(3(       15 – 1. مرحلة اساسية )2. أمي ) ال يقرأ وال يكتب(      1

. ال 2. ماجستير فأعلى               6. بكالوريوس                      5. دبلوم                         4     
  أعرف

 B7 :ال أعرف2      ...............: مهنة األب . 

 B8 :ال أعرف2       ...............: عمر األم . 

 

B9:المستوى التعليمي لألم : 
 ة ) توجيهي(. مرحلة ثانوي3(       15 – 1. مرحلة اساسية )2. أمي ) ال يقرأ وال يكتب(      1

 . ال أعرف6. ماجستير فأعلى               7. بكالوريوس                      0. دبلوم                         9     

 B10 :ال أعرف2      ...............: مهنة األم . 

 B11. :عدد أفراد األسرة بما فيهم انت :.................. 

 B12 :األشقاء والشقيقات:  بينالب/ة ترتيب الط............................... 

B13:هل يوجد في منزلك : 

 B13_1: ال2 . نعم1 تلفزيون . 

 B13_2 :ال2 . نعم1 ستااليت . 

 B13_3 :ال2 . نعم1 ركمبيوت . 

 B13_4: ال2 . نعم1 إنترنت . 
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 الصحة االنجابية: المعرفة والمواقف والممارسة

 

Q1: (ضع دائرة على الخيار المناسب)( ذكرالخيارات) إ عني الصحة اإلنجابية بالنسبة لك؟تاذا م 
 الحمل  القدرة علىو  الخصوبة. 1 
 للحياة الجنسية بشكل ينمي الهوية الذاتية والتواصل والحب يةاالجتماعو عقلية النفعاليه والالجسدية واجوانب . تكامل ال2 
 غياب األمراض.5                    ية وعقليةنفس صحة. 4               1+2.  3 

 رف. ال أع7.غير ذلك، حدد/ي: .........................                    6      

 
Q2: ؟ اإلنجابية برأيك، في أي صف ينبغي على الفتيات معرفة امور الصحة الجنسية و 

 ( Q4  )انتقل إلى ال أعرف       . 5        .............لصف ا       

 
Q3: (على كل ما ينطبق ضع دائرة؟   ) ال تذكر الخيارات (   ) بالتحديد صفا الذهاخترت  لماذا 

 . لتستعد ألي تغيرات3. لمعرفة ما يجري في جسدها       2. قبل أن يبدأ الحيض ) الدوره الشهرية(           1      
 غير ذلك، حدد/ي: ........................ 9      

 
Q4: ؟  اإلنجابية ة وبرأيك، في أي صف ينبغي على الفتيان معرفة أمور الصحة الجنسي 

 (Q6 )انتقل إلى ال أعرف          . 5        .............لصف ا       

 
Q5: (ضع دائرة على كل ما ينطبق؟ ) ال تذكر الخيارات (    ) ا الصف بالتحديدذاخترت ه لماذا  

 . حتى يدخل بسهوله الى مرحلة المراهقة3 . ليستعد ألي تغيرات        2. لمعرفة ما يجري في جسده          1
 غير ذلك، حدد/ي: ........................ 9

Q6:  التي قد تكون طرحت في صفك: اإلنجابيةالصحة أود أن أطرح عليك مجموعة من مواضيع 

 الموضوع 
في أي صف طرح لك 

 الموضوع أول مرة

ما هي المادة أو 
 المساق )المبحث(

لموضوع:  حدد من قام بتقديم ا
 . معلم 2. مرشد        1
 . محاضر خارجي3

 
Q6_1: مرحله المراهقة 

 . ال2. نعم             1         
   

 
Q6_2:  يلذكر االجهاز التناسلي 
 . ال2. نعم             1        

   

 
Q6_3: لناثل الجهاز التناسلي 
 . ال2. نعم             1        

   

 
Q6_4:  الذكور عندعالمات البلوغ 
 . ال2           . نعم  1        

   

 
Q6_5:  اإلناث عندعالمات البلوغ 
 . ال2. نعم             1        

   

 
Q6_6: األمراض المنقولة جنسيا 
 . ال2. نعم             1        

   

 التي قد تكون طرحت في صفك أرجو اإلجابة بنعم أو ال: اإلنجابيةالصحة أود أن أطرح عليك مجموعة من مواضيع 

 Q6_7 : اإليدز(HIV) 1ال2 . نعم . 
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 Q6_8)ال2 . نعم1 : الحيض ) الدوره الشهرية . 

 Q6_9ال2 . نعم1 : العادة السرية . 

 Q6_10 :ال2 . نعم1 والقدرة على اإلنجاب الخصوبة . 

 Q6_11 :ال2 . نعم1 حمالمباعدة االو ة ر تنظيم األس . 

 Q6_12: ال2 . نعم1 الزواج . 

 Q6_13: ال2 . نعم1 الزواج المبكر . 

 Q6_14: ال2 . نعم1 الفحص الطبي قبل الزواج . 

 Q6_15: ال2 . نعم1 النوع االجتماعي . 

 Q6_16:  ال2 . نعم1 العنف . 

 Q6_17: ال2 . نعم1 ياالعتداء الجنسو  التحرش . 

 Q6_18: ال2 . نعم1 العالقات داخل العائلة . 

 Q6_19: ال2 . نعم1 النظافة الشخصية . 

 Q6_20: ( األنيميافقر الدم) ال2 . نعم1 . 

 Q6_21: ال2 نعم. 1 السمنة . 

 Q6_22: ال2 . نعم1 التدخين . 

 Q6_23: ال2 . نعم1 يةذالتغ . 

 Q6_24: ال2 . نعم1 المخدرات . 

 Q6_25: ،حدد/ي: أخرى ...................................................... 
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Q7:  هل يمكنك تحديدها؟جسدهعندما يدخل الفتى فترة البلوغ، يحدث تغيرات في ، 
 (ضع دائرة على كل ما ينطبق  ) ) ال تذكر الخيارات (        

 . كبر حجم القضيب والخصيتين2. زيادة في الطول و الوزن                       1

 وقوتها العضالت. زياده نمو 9نمو العظام وزيادة سمكها واتساع الكتفين        . 3   
 . تغيير نبرة الصوت ويصبح خشنا 7افراز الغدد العرقية والدهنية                ةدياز . 0   
 وعلى الصدر والوجه العانةفي منطقه شعر الوجه وتحت اإلبط و النمو . 6   

 . ال اعرف15. غير ذلك، حدد/ي: ...............     4ي ذلك "االحتالم"                . بدء القذف، بما ف5        

 

Q8 : هل يمكنك تحديدها؟جسدهاعندما تدخل الفتاه فترة البلوغ، يحدث تغيرات في ، 
 (ضع دائرة على كل ما ينطبق  ) ) ال تذكر الخيارات (              
 الوركين. نمو عظام الحوض و استدارة 3. نمو الثديين       2ه في الطول و الوزن                       زياد  .1       

 العانةفي منطقه  الشعرتحت اإلبط و . ظهور0العضالت                              نمو . زياده9  

 الغدد العرقية    افراز  ةدياز . 6                       الحيض ) الدوره الشهرية(. 7  
 . ال أعرف4. غير ذلك، حدد/ي: ..................            5        

 Q9 : انتقل إلى  . ال2. نعم              1    هل سمعت عن أي مرض ينتقل من خالل االتصال الجنسي؟(Q12)         

 

Q10: ( ضع دائرة على كل ما ينطبق)  ) ال تذكر الخيارات (    ؟هاتعرفالتي  ي األمراض المنقولة جنسياما ه 
 . الفطريات9       ليل األعضاء التناسليةواث. 3         السيالن. 2(       السفلس) الزهري. 1
   هربس التناسلية. 6           اإليدز. 7                الكالميديا. 0

 . ال أعرف4. غير ذلك، حدد/ي ......................     5      

 

 

Q11 :(ضع دائرة على كل ما ينطبق) ) ال تذكر الخيارات (  المنقولة جنسيا؟من األمراض  لوقاية من العدوىاطرق  ماهي 
 . عدم ممارسة الجنس خارج  إطار الزواج2   )الكوندوم(                  ستخدام الواقي الذكري. إ1   
 . اإلمتناع عن الممارسا ت الجنسيه الشاذه 3   
 ن أو الشفراتلالخري مالبس داخلية. اإلمتناع عن إستعمال أغراض خاصه مثل 4   

 ال أعرف. 6. غير ذلك، حدد/ي ...........................         5        

 Q12 :        انتقل إلى  ال. 2. نعم                   1هل تعرف ما هو االيدز؟(Q14)         

 

Q13:   ) (ضع دائرة على كل ما ينطبق) كيف تحدث اإلصابة باأليدز؟ ) ال تذكر الخيارات 
 بالمرض نقل دم ملوث. 3    ملوثة بالمرض       إبرب . المشاركة2                   الجنسي االتصال. 1 
 ال أعرف. 6اعة من أم مصابة      رض. عن طريق ال5. من األم المصابة إلى جنينها       4 

 . غير ذلك، حدد/ي .................................7       

 

 

Q14 ؟هاتعرفحمال التي المباعدة بين اال وأساليب تنظيم األسرة : ما هي  
 (ضع دائرة على كل ما ينطبق)) ال تذكر الخيارات (         

 . الرضاعه الطبيعية3فتره االمان  عن طريق حساب ايام الخصوبه            . 2. القذف خارج المهبل              1  

 . مستحضرات إباده الحيوانات المنوية   9 
 للرجال التعقيم. 5             اللولب. 6             حبوب منع الحمل. 7) الكندوم(             يالواقي الذكر . 0 
 ال أعرف. 11.       ............................غير ذلك، حدد/ي15. ربط القنوات الرحمية عند المرأة    4 
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Q15 :ضع دائرة على كل ما ينطبق( ( ذكرالخيارات) ال ت  ؟هاالتي تعرف عن أنواع العنف الجنسي ذكرإ( 
 تداء على األطفالإلعا. 3                     غتصاباإل .2          لمس غير مناسب. 1
 التحرش الجنسي. 0          أفراد العائلة )سفاح القربى( مع أحدتصال الجنسي إلا. 9

 . ال أعرف6. غير ذلك، حدد/ي:.......................                     7         

 

Q16 )انتقل إلى    . الأعرف5         ؟: ما هو مرض فقر الدم )األنيميا(Q18)    
 

............................................................................................................................
................ 

 
............................................................................................................................

                                  ................. 

 

 

Q17ضع دائرة على كل ما ينطبق( (   ذكرالخيارات) ال ت ؟مرض فقر الدم هو سبب ما رأيك: ب( 
 النزيف. 3        قلة استهالك الخضار والفواكه. 2          استهالك اللحوم واألسماك والكبد. قلة 1      

 األمراض المعدية. 5      الشديد                          الحيض. 4 
 . ال أعرف7. غير ذلك، حدد: .....................        6       

 

Q18 :   (    ذكرالخيارات) إكيف تصف وزنك؟ 
 . أقل قليال من المعدل الطبيعي )نحيف(2. أقل بكثير من المعدل الطبيعي ) نحيف جدا(            1      

 . أكثر قليال من المعدل الطبيعي ) زيادة بالوزن(4ود الوزن المثالي ) طبيعي(                      . في حد3 

 ال أعرف. 6. أكثر بكثير من المعدل الطبيعي )بدانة مفرطة(           5       

 Q19ال اعرف5                  العمر بالسنوات............ ما هوأفضل سن زواج للناث ؟     : برأيك . 

 Q20 ال أعرف5العمر بالسنوات............                  ؟     رو لذكل: برأيك ما هو أفضل سن زواج . 

 Q21 :  اعرف. ال5 ..............     العمر بالسنواتللناث ؟   حسب رأيك تحت أي سن تعتبر الزواج مبكرا  

 Q22 :  ال اعرف5 ................  العمر بالسنوات  ؟ للذكور حسب رأيك تحت أي سن تعتبر الزواج مبكرا . 

 Q23 نعم1تؤيد الزواج المبكر؟   : هل .   ( انتقل إلى Q25 )              2ال . 

 

24Q :ضع دائرة على كل ما ينطبق( ) ال تذكر الخيارات (       ؟من وجهة نظرك الزواج المبكر مخاطر  ما( 
 . وضع صحي واجتماعي أقل لالسرة3عائق أمام نجاح الزواج        . 2مبكر                 حرية فقدان. 1   

 . زيادة في نسبة الطالق6    . تحصيل علمى أقل         5. وضع  نفسي متوتر لألسرة       4   
 ال اعرف. 8. غير ذلك، حدد/ي: ........................................         7        

 
Q25 :في حالة الزواج في المستقبل، هل تفضل الزواج من أقاربك أم من خارج نطاق األقارب؟ 

 . غير متأكد / ال أعرف9. الفرق بين اإلثنين        3ء         . من الغربا2. من األقارب       1       
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Q26( ؟الجندر: ماذا يعني لك النوع االجتماعي)  (   ذكرالخيارات) إ 
 العالقات واألدوار االجتماعية التى يحددها المجتمع لإلناث والذكور وفقا للثقافة المجتمعية السائدة. 1
 2+1. 3       البيولوجية بين الذكور واإلناثختالفات إلا. 2

 . غير ذلك, حدد .......................9ال أعرف    . 4        

 
Q27   أذكر الخيارات (     : ما هو رأيك بعمل المرأه للحصول على المال لالسرة؟ ( 

 المرأة يجب أن يعمال من أجل االسره علي حد سواء . الرجل و 3. أمر عادي        2. غير مقبول             1
 . ال أعرف               0. عمل المرأه غير مهم                        9         

 
Q28؟قاس وجارح : هل تتعرض للساءة بكالم  

 (         Q30  )انتقل إلى. ال أعرف  9(         Q30  )انتقل إلى. ال 3. أحيانا             2. نعم              1        

 

Q29(ضع دائرة على كل ما ينطبق)   (  ذكرالخيارات) ال تكان الجواب نعم ، من قبل من؟    ذا: ا 
 . األصدقاء في الصف     0. األخوة       9. المعلم       3. األم        2. األب           1

 .غير ذلك، حدد/ي:.......................6. األقارب        7         

 Q30 :   انتقل إلىال  . 2. نعم                    1هل جربت التدخين؟(  Q32 ) 

 Q31 :نعم 1      هل أنت مدخن حاليا ؟ .(انتقل إلى Q33        )2( 33 انتقل إلى. . أحياناQ )         3ال.   

 

Q32 (   ذكرالخيارات) إإذا عرض عليك صديق/ة أن تدخن سيجارة ، ماذا يكون موقفك ؟    ذا كان الجواب ال،إ 
 . أدخن ألني متوتر3. أقبل أن أدخن نفخة واحدة حتى اليظن أنني جبان     2. أرفض بشدة         1
 .غيرذلك, حدد/ي.................7. ال أعرف            0ربة والفضول          . أقبل أن أدخن من باب التج9

 

Q33: أقرأ الخيارات وحدد الخيار األقرب للطالب  (في العادة عندما يقترب موعد تسليم واجب أو تقرير مدرسي (  : 
 بأنك ستنجز العمل المطلوب في الوقت المحدد تكون متأكدا  

 غى جميع نشاطاتك في اليوم قبل الموعد المحدد مباشرة  لتتمكن من إنهاء التقرير حتى لو إحتجت الى السهر إلنجازهتل

 تبرمج وقتك إلتمام التقرير قبل الموعد المحدد
  تشعر بأنك لن تستطيع أن تنجز العمل المطلوب في الوقت المحدد ال تدري كيف تبدأ ألنك 
 التقرير تطلب تمديد المهلة لتسليم

 

Q34 :أقرأ الخيارات وحدد الخيار األقرب للطالب  (هل :  في العادة  عندما تكون غاضبا من شيء ما ( 
 تصرخ عاليا وتفرغ غضبك و تتحدث عما يزعجك تنفعل بسرعة و .1
 أ لتتحدث عما يغضبكتنتظر حتى تهدتتنفس بعمق و . 2
 سيان مايزعجك والمضي قدما  تعتقد أنه من األفضل تجاهل ون. 3
 . أخرى , حدد/ي...........................9

 

Q35 : ُ تسأل بأن تكون جزءا من فريق عمل حول مشروع ما فإنك: ) أقرأ الخيارات وحدد الخيار األقرب للطالب  (عندما 
 . تفكر بنقاط قوتك وتتشاور مع الفريق في ذلك1
 ذي تتقنه وتبلغ الفريق بقراركجزء التقرر لوحدك ال. 2
 . تقوم بعمل خطة للفريق وتحدد مسؤليات كل عضو3
 . ترفض أن تعمل مع الفريق و تطلب بأن تقوم بالعمل لوحدك4

 
Q36 أقرأ الخيارات وحدد الخيار األقرب للطالب  (عند الحاجه لمساعدة من صديق، هل: :عادة ( 

 تلمح بأنك بحاجة إلى المساعدة دون أن تطلبها .2بشكل مباشر          . تطلب المساعدة1
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 . تتحدث أمام عدد من األصدقاء على أمل أن يعرض أحدهم المساعدة3
 ذا قدم لك المساعدة. تتفق مع زميلك بأنك ستسدي له خدمة إ0. ال تطلب المساعدة من أحد               9

 

Q37 أقرأ الخيارات وحدد الخيار األقرب للطالب  (ا يتحدث أصدقاؤك حول مشكلة ما: عندم:عادة ( 
 . تسمع جيدا إلى وجهات النظر المختلفة وتحاول أن تضع نفسك مكان كل واحد منهم1
 . تحلل المشكلة وتبدي رأيك بصراحة فيها 2
 . تحلل المشكلة وتحاول أن تجد لها حال وتفرض رأيك على األخرين3
 . تحلل المشكلة والتتدخل في النقاش0تهتم وتبتعد عن النقاش             . ال9

 Q38 :ال2. نعم          1    الثالثة اليومية؟ ذائيةهل تهمل عادة أيا من الوجبات الغ . (انتقل إلى Q39_1) 

 Q39العشاء3. الغداء            2. الفطور          1    ذه الوجبات؟كان الجواب نعم، حدد أي من ه ذا: ا . 

 

Q39_1 :وركوب الدراجات أو ما شابه ذلك أوالسباحة أوالجري أوالسلة أرة القدم هل تمارس عادة الرياضة مثل ك 
 رياضية لمدة ال تقل عن عشرين دقيقة ؟ أنشطةمن            
 (            Q40)انتقل إلى  . ال3                        . أحيانا2            . نعم         1           

 Q39_2 :  كم يوما فى االسبوع؟......................... 

 
Q40 واء كان موضوعاي تود أن يشرح لك في المدرسة سذة اإلنجابية والجنسية والصحالب ما هو الموضوع المتعلق 

 ………………………………………………… جديدا أو موضوعا تم عرضه من قبل؟       

 
Q41 : هل أحدثت المعلومات والمهارات التي تعلمتها في المدرسة تغييرا في سلوكك؟ 

 (            Q43)انتقل إلى   . ال أذكر/ال أعرف 3   (            Q43)انتقل إلى ال . 2.نعم                   1        

 

Q42 :ذا كان الجواب نعم, ماهو هذا السلوك؟إ ........................................................................... 
............................................................................................................................ 

 برنامج الصحة االنجابية في المدارس

 
Q43 :تك؟    مدرس في الجنسية واإلنجابية معلومات حول الثقافة الوصول إلىالقدرة إلى هل تعتقد أن لديك  ،بشكل عام 

 . ال أعرف3         . ال      2. نعم                 1       

 

Q44: بشكل عام، ما هو مصدر معلوماتك حول الصحة االنجابية والجنسية؟ 
 (على كل ما ينطبقضع دائرة  (( ذكرالخيارات) ال ت        
 . كتب , مجالت, نشرات تثقيفية3              معلم. ال2              أصدقاء .1        
   اإلنترنت. 6) طبيب , ممرضه ...الخ (           مقدمي الرعاية الصحية .5       المدرسةرشد م. 4        
 والواعظات دينرجال ال. 11خوه                 األ.9              باأل. 8األم                  . 7        
 . غير ذلك، حدد/ي:..................19                الزمالء. 13           الراديو. 12          لتلفزيونا .11        

 

Q45 :مصدر معلوماتك, أريد أن أعرف من أين تفضل أن تحصل على معلوماتك حول الصحة االنجابية بغض النظر عن 
 والجنسية ؟ حدد حسب األولوية إذا كان أكثر من مصدر        

1        ....................................................2........................................................ . 
3        .................................................. .9............. ............................................ 
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Q46 : على كل ما ينطبقضع دائرة  ((    ذكرالخيارات) ال تالمصدر هو المفضل لديك؟   ذاهلماذا) 

 . لديه/ها  معلومات كافية3. سهل الوصول إليه /إليها          2. يحفظ األسرار      1
 . غير ذلك، حدد/ي: ........................0. أشعر باألمان للتكلم بحرية معه / معها                    9      

 
Q47 :بشكل عام، هل تشعر بأنه لديك الحرية أن تسأل معلمك أو معلمتك ما تريد حول الصحة االنجابية والجنسية؟ 

             (      Q49 انتقل إلى ). ال أعلم 3. ال                  2                 ( Q49 انتقل إلى ). نعم 1       

 

Q48 :اذا كان جوابك ال، ماالمانع أن تتحدث مع معلميك أو معلماتك عن الصحة االنجابية والجنسية؟ 
 (على كل ما ينطبقضع دائرة  ((  ذكرالخيارات) ال ت         

 فتح الموضوعال أعرف كيفية . 3        أشعر بالحرج. 2هم     فعل ةرد نقلق مأ. 1

 ي: .............................../. غير ذلك، حدد0. ليس لديهم معلومات كافية                       9         

 

Q49 :شرح واضح حول القضايا الحساسة لمعلم وليس اسمه( قادر على تقديمة )المقصود تخصص ا\من هو اكثر معلم 
 حدد حسب األولوية إذا كان أكثر من معلم مادة ؟والجنسية لك ة بالصحة اإلنجابيةعلقالمت       

    ..........................................2.................................................. . 

 
Q50 :والجنسية مع أصدقائك؟ الصحة اإلنجابيةتناقش مواضيع  أن هل تشعر بالخجل 

 . ال أعرف3. ال                 2. نعم                    1        

 
Q51 : ؟في المدرسة والجنسية في طرح األسئلة حول الصحة اإلنجابية زمالءك يترددون ترى أنهل 

                 (         Q53 )انتقل إلى  ال أعرف. 3              (      Q53 )انتقل إلى. ال 2. نعم                    1        

 

Q52 : اذا كان جوابك نعم، لماذا؟........................................................................................ 
   ..........................................................................................................................  

 

Q53 :؟المدرسةوالجنسية في  الصحة اإلنجابية عنحساسة لديك لتلقي معلومات  ةالمفضل او الطريقة هو النهج ما  
 (ضع دائرة على كل ما ينطبق)   (  ذكرالخيارات)إ       

 المسرحيات واألغاني .3. نشاط جماعي            2. محاضرة              1
 ....... غير ذلك، حدد/ي: .......................0) لقاء فردي(                          فرديةجلسه   .9

 دور األهل في برنامج المدرسة للصحة االنجابية

 
Q54 :هل تحدثت إلى والديك حول مواضيع الصحة االنجابية التي تعلمتها في المدرسة؟  

 .ال2      (         Q56 )انتقل إلى. نعم  1       

 

Q55 :  على كل ما ينطبقضع دائرة  ((     كرالخياراتذ) ال تاذا كان جوابك ال، لماذا؟) 
 فتح الموضوع ال أعرف كيفية . 3                أشعر بالحرج. 2هم                      فعل ةرد نلق ماق. 1
 . غير ذلك، حدد/ي: ...................................0لديهم معلومات كافية        ال اعتقد ان . 9

 
Q56 :والجنسية؟ تتلقى معلومات في المدرسة حول الصحة اإلنجابية كإذا ماعلما أنقلقان هل تعتقد أن والديك سي  

 . ال اعرف3. ال                2نعم               . 1        
Q57 :والجنسية؟ عليك التحدث مع األهل حول قضايا الصحة اإلنجابية تسهل التي األشياءذكر ا 

 ( على كل ما ينطبقضع دائرة  (    (ذكرالخيارات) إ        
 في سن مبكرأبنائهم  توعية األهل. يتوجب على 1
المتابعة مع المدرسة حول  هلاأل. يتوجب على 3عند وصولهم فترة المراهقة           مناقشةالمبادره بالاألهل . يتوجب على 2
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 إدارة الحوار وعدم التوتر  األهل تعلم كيفية يتوجب على  .4ذه القضايا       ه 
 األهل تثقيف أنفسهم جيدا حول هذا الموضوع.  يتوجب على 5
 اإلستعانة بنشرات تثقيفيه عند النقاش مع أبنائهم األهل. يتوجب على 6

 : ................... غير ذلك، حدد/ي8د الولدين مع أبنهم أو أبنتهم         . ترتيب جلسة خاصة من قبل أح7      

 

Q58:    على كل ما ينطبقضع دائرة  ( (ذكرالخيارات) إكيف كان شعور والديك حول دخولك مرحلة المراهقة؟)  
 الموضوع  كيفية التعامل مع اعرفي. ال 5باالرتباك          .4           خرفبال. 3بالحماية           .2       القلق. ب1   
 غير ذلك، حدد: ...................... .7. لم يتغير شيىء                   6   

 

Q59: مراهقين؟تها مع الاقشمن الوالدينينبغي على  التى ما هي القضايا الجنسية 
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 
 

 -انتهت المقابلة        -
 

 أشكر الطالب/ة على حسن تعاونه/ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نبذة عن مؤسسة الفا العالمية5ملحق 
 

 مقدمة:

علميرررا  فررري مختلرررف المجررراالت. هرررذا التقررردم يسرررتلزم مرررن المؤسسرررات والشرررركات والحكومرررات، القيرررام يشرررهد عالمنرررا المعاصرررر تقررردما  
بالدراسات والتحليالت الالزمة في عملية التخطيط، في نواحي الحياة المختلفة، سواء كانرت اقتصرادية، او اجتماعيرة، او سياسرية، 
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ي يزودنا باالساليب التي تساعد على ادارة الفعاليات المختلفة في او صناعية، او زراعية...الخ، واصبح علم االحصاء المعين الذ
المجرراالت السررالفة الررذكر، و الوصررول الررى قرررارات كفررؤة وموثوقررة، حيررث اصرربحت هررذه القرررارات تعتمررد فرري جررزء كبيررر منهررا علررى 

وفري بنراء التقرديرات والتنبرؤات، كمرا استخدام النماذج االحصائية المتقدمة التي تبحث في العالقة برين المتغيررات وحسراب تاثيراتهرا 
 ادى هذا التقدم العلمي في استخدام علم االحصاء الى زيادة عملية التنظيم االداري والفني خالل العقود االخيرة.

 من نحن:
 

الفا العالمية لالبحاث و المعلوماتية و استطالعات الرأي هي مؤسسة متخصصة في مجال االبحاث والدراسات االحصائية. 
 يشمل نطاق عملها المجاالت التالية:و 
  .ادارة البيانات 

  .تطوير انظمة المعلومات 

  .المسوحات واستطالع الرأي 

  .البحوث والدراسات في االقتصاد، التعليم، الصحة 

 .تحليل وتنبؤ التوجهات 

  .قياس رضى الجمهور عن الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام 

 يم المشاريع ومدى تحقيقها الهدافها سواء كانت تتعلق بالقطاع العام او القطاع الخاص. دراسات تقي 

 
 

 خبرة مؤسسة الفا

بحثرا ودراسرة فري مجراالت مختلفرة مرن اهمهرا:  165ولغاية االن، قامت مؤسسة الفا باجراء ما يزيرد عرن  2551منذ تأسيسها عام 
يع وخاصررة المشرراريع الممولررة مررن الرردول المانحررة، ابحرراث ودراسررات فرري أبحرراث السرروق لشررركات القطرراع الخرراص، تقيرريم المشررار 

الصررررحة والخرررردمات الصرررررحية المقدمررررة مرررررن الحكومررررة والقطررررراع الخرررراص والمؤسسرررررات االهليررررة، واسرررررتطالعات الررررراي السياسرررررية 
 واالقتصادية.

 
 
 

 

 رسالة مؤسسة الفا

ل جميررع الفعاليررات المنخرطررة فرري عمليررة بنرراء تحفيررز السررعي للحصررول علررى البيانررات الترري تقرروم علررى اسررس علميررة مررن قبرر
 المجتمع وتطوير ادارة تلك البيانات واالستفادة الفاعلة منها.

 

 أهداف مؤسسة الفا

ار وأولويررات منرراحي ر تروفير المؤشرررات الموثوقررة الترري تسررتخدم كمرردخالت مبوبررة فري تخطرريط المشرراريع وتصررميمها وترشرريد القرر
 جتمع وتطويره على ادارة تلك البيانات واالستفادة الفاعلة منها.التطوير في الخدمات وعليه بناء الم
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 لالتصال بنا
 

بجانب مؤسسة المواصفات  -شارع القدس –رام هللا 
 alpha@alpha.psبريد الكتروني:  الطابق االول –عمارة مصيطف  -والمقاييس الفلسطينية

 www.alpha.psالموقع على االنترنت:  78 72 298 972 + هاتف :

  8690 298 972 +فاكس: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUMMARY OF THE EVALUATION STUDY FOR  
ADOLESCENCE HEALTH AND TEACHER’S GUIDE IN REPRODUCTIVE 

HEALTH PROGRAM 
 

PREPARED BY 



115 
 

ALPHA INTERNATIONAL FOR RESEARCH, POLLING AND INFORMATICS 
 

SUBMITTED TO 
MINISTRY OF EDUCATION AND HIGHER EDUCATION 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*The study was funded by UNFPA 



114 
 

Table of Content 
 

Acknowledgments .............................................................................................. 120 

Introduction ..................................................................................................... 121 

Background ...................................................................................................... 123 

Executive Summary ............................................................................................ 125 

Recommendations ............................................................................................. 127 



125 
 

Acknowledgments 

 
The Ministry of Education and Higher Education would like to seize this  opportunity to 
thank the United Nations Population Fund for its continuous support during the project  
and its role in making the implementation of this evaluation study possible. The study 
was carried out through the Directorate General for Special Education And Counseling  
as well as  the General Directorate of School Health in the Ministry represented by:  
 
- Ms. Rima Zayd al-Kilani / General Manager of guidance and special education  
- Dr. Mohammed Rimawi / General Manager of School Health  
- HE Ms. Lena / Project Coordinator  
 

The Ministry of Education and Higher Education  expresses its deep thanks  to Alpha 
International team for the successful implementation of this study, mentioning in 
particular:  
 
- Dr. Rand Salman  
- Dr. Faisal Awartani  
- Mr. Jamal Hasan  
- Mr. Iyad Zbadawi  
- Mr. Reda Zorba  
- Ms. Hiba Badran  
 
The Ministry of Education and Higher Education also extends its thanks to all 
directorates of education in the West Bank and Gaza Strip for all the efforts they made 
to facilitate  a successful implementation of the study. Moreover, the Ministry would like 
to thank all the students and their families who participated in this study. 

 

 

 

 



121 
 

Introduction  

The Adolescence Health and Teacher’s Guide in Reproductive Health Program is a 
continuation of the Ministry of Education and Higher Education’s efforts in providing 
quality services through an awareness raising programs that aim to strengthen students’ 
health by supplying them with knowledge and skills to empower them for effectively and 
creatively with the requirements of their growth and their daily life through applying 
programs and activities that are contained in the Adolescence Health Manual. The Guide 
has been applied in Palestinian schools since 1998 until now by educational counselors 
and the Teacher’s Guide Coordinators in Reproductive Health which is for the Teacher’s 
use and it contains sensitive issues that pertain to the Adolescence phase to enable the 
teacher in professing the skill and the knowledge that responds to the embarrassing 
questions of the students and correcting their information about the reproductive 
health issues.  
From the beginning, the Ministry has set up a comprehensive executive plan for the 
program that encompassed goal setting, activities, timeline, identification of the 
beneficiary Counselors/ Guides, geographical distribution, the budget, providing the 
technical equipments, training topics, and forms of work progress in the directorates. 
The program was implemented with the support of the UNFPA as one of the goals and 
programs of the organization and arising from its interest in matters of gender and 
reproductive health.  
The Adolescence Health Program constitutes an integral part of the Ministry of 
Education’s policies3 The program on Adolescence Health has happened in harmony with 
the Ministry of Education Five-Year Development Strategy Plan 2008-2012.  The Plan 
showed that a large percentage of schools and students (about half of them) are not 
supported by school health services, educational counseling, and professional 
counseling.  Furthermore, even though there have been prosperous students activities, 
many of the schools are still lacking in adequate financial, material and human resources 
to improve these activities. The Five-Year Ministry of Education Plan has included 
general educational policies / guidelines for educational counseling among which are: 

 Move toward reducing violence in schools 

 Adopt a policy to evaluate the students with special needs (gifted, handicapped, 

outstanding). 

 Adopt a policy of integration for students with special needs according to specific 

criteria and appropriate 

 Adoption of a professional supervision system in counseling and special 

education  

 Expand the provision of support services and sources of guidance and special 

education.  

 Adoption of regulations for the transfer of students from schools to specialized 

institutions according to specific criteria (gifted, handicapped, health, 

psychological state, etc) 
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As for the policies related to the management of school health, they are as 
follows:  

 Move toward providing proper health and nutritional services  

 Adopt a policy to reduce violence in schools 

 Support students and teachers with sound health behaviors and information  

 Forming a school nutrition policy  

 Adopt a health supervision system in  schools  

 Facilitating the use of school facilities for health and environmental activities 

according to specific standards and during the after-school hours. 

  Activating local society and incorporating it into the daily school life  
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Background 

Adolescence period is considered a very critical stage in humans’ life as it is marked by 
the transition from childhood to adulthood and its accompanying physical, psychological 
and life changes.  The need to pay attention to this category of people by helping them 
to cross safely to the second stage is therefore crucial. Yet this phase is marred with 
various problems either because of the lack of awareness, the absence of parental and 
societal supervision, the restrictions imposed by customs and traditions, and finally due 
to the absent role of active institutions and specialized entities in paying attention to 
this aspect at the governmental and non-governmental levels. All these elements 
combine to reflect negatively on the adolescents’ behavior and health attitudes5 which 
puts them though a phase of confusion, and psychological and social imbalance.  
The widespread conception is that the youth category is the one that mostly enjoys 
health, and the one suffering the least from health problems in general. Yet this belief 
belies the situation of youth in the Middle East especially in matters of sexual and 
reproductive health. 
Most of the international and local governmental and non-governmental organizations 
in general accounts for the importance of paying attention to youth at the social, health, 
educational, and developmental levels. In light of this attention, the indictors verified 
that there is no response to the need of this category in the spheres of sexual and 
reproductive health affecting males and females in our region.  
Attention to youth in the Palestinian society is therefore a crucial need for all those 
involved, particularly because of the circumstances they live at the political, social, and 
cultural levels.  This has propelled many of the international, government and non-
governmental bodies to set up programs, policies, and programs that contribute to 
providing an adequate environment capable of giving them a vital and active role in the 
Palestinian society. 
Furthermore, the Ministry of Education and Higher education aims to shape the 
coherent personality for the Palestinian student whereby it allows him to engage and 
interact with the daily life through the employing of acquired skills throughout his school 
life and not confining his experience on general knowledge.  Furthermore, it aims to 
shape the Palestinian man who is responsible in the future toward himself and his 
family, appreciative and respectful the role that both sexes play in life.  
Out of this realization came the interest by the Ministry in reproductive health, which 
has become a crucial component of the educational process goal in giving the students 
life skills based on the Reproductive Health Definition presented at the International 
Conference on Population and Development 1440 in Cairo5 “a state of complete 
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and 
processes3” 

Furthermore, the Ministry of Education and Higher Education  with the support of the 
United Nations Fund for Population,  played a central role in the third program cycle 
2006 - 2010, through the Adolescence Health Program - youth-friendly, where it  
targeted the  group of adolescents in public schools in 7th, 8th, and 9th grades, through 
the implementation of several activities the most important of which were  the 
Adolescence Health Guide for  Educational Counselors and the publication of  a Teacher 
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Guide  on Reproductive Health and provide the necessary information about 
reproductive health issues. 
 In addition to training and rehabilitation counselors, and school health coordinators on 
implementing the Guide in the schools and training the teachers on the necessary skills 
to respond to the questions of students about reproductive health in the classrooms. 
Finally, it is noteworthy to mention that the program consisted of two phases. The 
completion of phases I and II  of the program occurred with the collaboration of the 
Women's Center for Legal Aid and Counseling, which has played an important role in the 
preparation of the Adolescence Health Guide and  in cooperating with the Ministry of 
Education and implementing in the schools.  
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Executive Summary 

This is an evaluation study that was conducted according to scientific research 
techniques that relied on quantitative and qualitative methods. Performing this study 
relied on literature reviews, quantitative survey using a structured questionnaire,   and 
qualitative study by conducting focus groups and in- depth interviews in order to reach 
out to the targeted groups including students, educational counselors, the school health 
team, teachers, school headmasters, and parents. These measures were taken in order 
to assess the information and data that is related to the program and its impact on 
them.  
The evaluation study aims to assess the benefit that the students gained due to the 
implementation of the  program and it is impact in terms of changing students’5 
knowledge, attitude, and behavioral -related to aspect related to adolescent health and 
the implementation of the Adolescent Health Guide  . In addition, the evaluation study 
aimed at assessing the program activities by evaluating the trainers’ performances in 
regard to meeting the needs of the trainers to improve their performance, provide the 
needed skill to conduct the activities and to find out about the ability of the trainer to 
convey the information to the trainees and to the students and finally to assess the 
extent of parents’ acceptance to the topics in the Adolescent Health Guide3  
In General, it was difficult to determine the extent to which the program met its goals 
against the planned goals.  This was primarily due to the absence of a baseline study that 
helps to assess and evaluate the extent of the benefit among the targeted group and 
due to the absence of specific and adequate indicators to monitor and evaluation of the 
program. 
Although the training achieved its objectives and met the expectations of the trainees 
and their needs, and despite the use of adequate training tools for the training, there is 
still a need to deal with the attitudes and way of thinking of school counselors, teachers, 
and school health coordinators and more importantly school principals. In addition to 
this, it was clear to the evaluation team that the concept of Adolescent Health was 
unclear to most schoolmasters, which presents a main obstacle in executing the 
program in general. Therefore, it is important to include them to benefit from the 
training activities   In addition; the study showed that there is need to strengthen their 
communication skills to be able to overcome the obstacles that might hinder students’ 
abilities to express their thoughts and question in the topics of the reproductive health 
The study showed also that the concept of reproductive and sexual health is not very 
clear to the students in its holistic meaning in its integration of physical, emotional, 
mental and social aspects.  In addition, there was a large coverage for some of the 
Adolescence Health topics compared to other equally important ones. For example, 
there was a focus on adolescent phase, menstruation, nutrition, violence, marriage, 
early marriage, and personal hygiene on the one hand, and on the other hand, the topics 
of gender and masturbation among teenagers were discussed less. In spite of this, some 
important topics like the topic of the male and female reproductive system and the signs 
of male and female puberty were discussed in the 8th and 9th grade class, which is 
considered somewhat late. Moreover, there also was a noticeable lack of knowledge 
among the students with regard to the signs and symptoms of puberty and the physical 
changes that happen to the other sex as well as about the different sexually transmitted 
diseases and how to prevent them, family planning and child spacing methods, and the 
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types of sexual violence.  The response of the students also showed that they need to 
receive in-depth information about the signs of puberty in sexes, early marriage, 
reproduction, and fertility   
 AIDS constituted the most well known sexually transmitted disease among the students 
and they registered a very limited knowledge about other sexually transmitted diseases. 
Yet their knowledge about the ways that the AIDS is transmitted was lacking where 
73.9% of students answered that it is transmitted via sexual contact, 24.7% said it is 
contracted through contaminated blood transfusion, and 16.1% said it is contracted 
through disease-contaminated needles.  
The results of the evaluation study show the main role that the teacher, the educational 
counselor, and the parents play in regard to reproductive and sexual health. The teacher 
constituted the main source of information on reproductive and sexual health among 
the vast majority of students, followed by the educational counselor and the mother, 
especially among female students. The opportunity is therefore ripe for supporting the 
role of the teacher and the educational counselor and the parents, with an additional 
focus on Home Economy teachers, and Health and Environment teachers as they are 
more able to explain clearly the sensitive issues relevant to Adolescent reproductive 
health. This is especially true because half of the students do not feel free to ask their 
teachers (male and female) about sexual and reproductive health issues due to feelings 
of embarrassment, fear, and anxiety about the teachers’ reaction3  
The study has also shown that the students see the impact of Adolescence Health 
program in a positive light.  The vast majorities think that due to what they have learned 
at school, from different subjects on reproductive and sexual health, their morals and 
their personalities have improved especially with an increase in self-confidence, 
calmness, respecting others and their opinions and how to deal with them, and group 
work spirits, sharing and love to others.  
 However, the program was not able to attract and involve the parents even though they 
make up a main component of the program. They were not provided with information 
to raise their awareness about Adolescence Health, or to strengthen their abilities on 
contact and communication with their children.  They were involved indirectly through 
their participation with other institutions and through some individual / personal 
initiatives of some school educational counselors.  
The most important strength points in the Adolescence Health Program are the 
commitment of the Ministry of Education and Higher Education at all levels to the 
concept of holistic reproductive health, and conviction in its programs and goals, which 
constitutes a driving force to the program in the Ministry. In addition, the program 
benefited from the support, commitment and the adequate funding from the UN 
Population Fund. In addition, the and the implementation of the program by the 
Ministry of Education in consciousness and in a gradual way due to the sensitivity of the 
topic, learning from lessons on implementing an Adolescence Health Guide in the 
framework of the new concept of reproductive and sexual health where a group of 
trained counselors in all directorates was convened, and having trained counselors who 
are able to execute it and apply it in the schools.  
The most important points of weakness are the absence of participation in planning 
process by the targeted groups (teacher, counselor, student, and parents) to make the 
program more holistic and serve the emerging needs. The non-participation of parents 
in the program, as well as the absence of a baseline study to identify the level of 
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improvement in the students’ knowledge5 attitude and practices as a result of the 
implementation the program are also considered points of program weakness. In 
addition to not having enough trained educational counselors in all schools, lack of the 
process and the indicators to assess the degree of the program’s impact on students in 
order to form a future discussion mechanism to improve and modify the program 
accompanied by the absence of mechanisms to monitor systematically the execution 
and implementation of the program in schools as well as the non-involvement of private 
and UNRWA’s schools in the program3 In addition to the non-availability of an 
Adolescence Health Guide especially in Gaza, which led to the jeopardizing the executing 
activities in its schools, and not targeting the schoolmasters in the program.  
 

 

Recommendations 

The study concludes with the following recommendations: The importance of forming a 
comprehensive strategy for the program, which includes methodical indicators to be 
used in the monitoring, and evaluation process to measure the achieved achieve and the 
desired results. In addition, there is a need to apply the referral system to the identified 
cases as well the importance of including in a systematic manner parents and the 
production of new educational materials suitable for the students. The study also 
concluded  that there is a need to form expanded work team in the Ministry of the 
Education that includes School Health division , Educational counseling  division, Project 
Coordinator, and the UNFPA (United Nations Population Fund) to determine the 
methodology and the plan for the next phase based on the results of the evaluation and 
to engage students in the processes of planning ,  determination of  the priorities, and to 
activate the role of parents in the process of planning and provide a systematic  
methodology to include them on regular bases .. The recommendations also highlighted 
the importance of expanding the targeted group of students so that it includes lower 
classes such as 6th graders and the advanced secondary classes (10th, 11th, 12th graders). 
There are also needs to identify the main topics in reproductive health to make it 
compulsory and apply it in all levels of schools while keeping the other topics elective 
according to the needs. 
The recommendations also focused on the importance of involving other decision 
makers to influence the targeted groups such as religious leaders, Media and Health 
Service Provides to support the program and to work on unifying efforts to effect 
tangible changes in the information and attitudes and behaviors of teenage students 
toward reproductive health.  The recommendations also emphasized the importance of 
reviewing the Adolescence Health Guide, re-evaluating the ability of the activities of 
certain topics to convey the needed information and the messages to the students as 
well as enriching it with the religious and social aspects.  It is also very crucial to develop 
a Helping Guide for the teachers and counselors in order to provide information and 
examples on how to moderate the dialogue, discuss the topics with parents and 
convince important reproductive health information and messages for the teenager.  
The study also recommended setting up an effective system for monitoring, following up 
and evaluation which includes measuring the impact of activities to capture in a 
methodical and empirical way students’ improvement in their information5 attitudes and 
behaviors.  
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About Alpha International  

 
Alpha International since 2001 has been consistently and continuously providing the 
highest quality of reliable services, aiming at helping decision–makers from government, 
business and civil society organizations as well as individuals make effective use of data, 
information and modern statistical analysis tools in making sound decisions for present 
and future planning. 
 
Alpha International offers complete quantitative and qualitative research services, 
excelling in the design of customized surveys and research approaches to meet specific 
client needs. Over the many years, Alpha International has become skillful at 
understanding the unique needs and issues of the broad spectrum of the industries it 
assists. 
 
There are many fields that Alpha International has worked on such as surveys, polling, 
performance evaluation, research studies, capacity building, trend analysis and 
forecasting, outsourcing and specialized technical assistance. Alpha has conducted over 
150 projects including market research study, public opinion poll, surveys related to 
areas of Health, Education, Monitoring and evaluation, Customer satisfaction, Feasibility 
studies, and Mystery shopping. 
 
 

Our successful track record is built upon a combination of diligence, flexibility, and 
accuracy5 all of which provides a thorough understanding our clients’ needs3 Our high-
quality services, coupled with our extensive database of qualified personnel, combine to 
make Alpha International the right choice for your needs.  

 
Our ability to continuously deliver exceptional services results directly from our strong 
quality assurance process. Alpha's Team is committed to providing excellent quality in all 
its data products and services3 Alpha’s deliverance is distinguished with professionalism5 
credibility, and commitment to quality and excellence.  
 
Our Vision 
 
We offer the best value and strive to be number one in our industry. Our employees 
have the desire, talent, dedication, and integrity to do so. 
 
Our Mission 
 
Our mission is meeting our clients’ needs with professionalism and expertise as well as 
supporting our clients' decision making by providing the best quality and reliable 
research information and meeting the highest professional standards. 
 
For more information: 
Tel: 00972 2 298 7278 
Fax: 00972 2 298 8690 


