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  :رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل قال

من ٔ�صبح م�مك �ٓم�ا يف رسبه معاىف يف " 

جسده عنده قوت یومه ف�ٔمنا �زيت � 

  "ا�نیا 
       

  رواه الب�اري
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  "سعاد �لیل ٕاسامعیل"تقول ا�كتورة 

داهتا إال�سان ٕان التمنیة يف أ�صل وأ�ساس معلیة �ا�هتا إال�سان، و�ٔ "

نفسه؛ فإال�سان بفكره وعق�دته وحصته و�ارته عامد التمنیة، وحمر�ها 

رٔ�س املال : أ�ول، حىت العوامل أ�خرى اليت البد مهنا يف التمنیة م�ل

  .والتنظمي وإالدارة قوا�ا إال�سان نفسه

من مث فٕان ٔ�ساس التمنیة يف ٔ�ي جممتع هو �منیة القّمي والعقول واملهارات
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  ر وتقد�رشك

امحلد � محد الشا�ر�ن ، و �س�د � طائعني �ىل توف�قه لنا يف ٕامتام هذا البحث 

رب ٔ�وزعين ٔ�ن ٔ�شكر نعمتك اليت ٔ�نعمت "وصدق هللا العظمي يف قو� تعاىل . املتواضع

  والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني "�يل� و�ىل وا�ي� 

ذا البحث ٕاىل النور، وتذلیل صعو�ته، ٔ�شكر لك ٔ�ساتذيت أ��الء و�ىل رٔ�سهم من �ب رد امجلیل، ملن ٔ�سهموا يف شق طریق ه

، ٔ�شكره �ىل توجهياته  ونصاحئه و�شجیعه يل، رمغ الصعو�ت اليت تلق�هتا طی� البحث كام "عبد العايل دب�"أ�س�تاذ ا�كتور مؤطري 

ومعید لكیة العلوم إال�سانیة و�ج�عیة ، ن نصاحئ سدیدة�ىل ما قدم يل م" بلقامس سالطنیة "الربوف�سور ٔ�شكر رئ�س اجلامعة  

  .ٔ�شكرمه �ىل لك ما قدموه يف س��ل الريق �جلامعة  "�رقوق عبد الرمحن"الربوف�سور 

�ىل مرافق�ه لهذه أ�طرو�ة  دون ملل ٔ�و لكل ف� مين لك " فالتة محمد أ�مني"كام ال یفوتين ٔ�ن ٔ�شكر و�لك خفر وا�زتاز أ�س�تاذ 

 .كر وإال�رتامالش

  �ئب مد�ر مصل�ة الص�ة اجلواریة " عوماري محمد"ٕاىل أ�س�تاذ 

  �ىل لك ال�شجیعات واملسا�دات " ٔ�مال غريب"ٕاىل 

  ٕاىل مجیع ٔ�ساتذة  اللكیة

  .رمحه هللا   "محمد بورايك" ا�كتور كام من واجيب ٔ�ن ٔ�قف وقفة ٕا�الل وتقد�ر ورمحة �ىل روح 

شف�واملتا�عة�،و�ل�مديري�املدارس��بتدائية�وعمال�كما�أشكر��ل�أطباء�وحدات�الك

  فرق�الوقاية�باملؤسسات�العمومية�لل��ة�ا��وار�ة�بالوالية

 إ����ل�من�تر�وا�لنا�ذكرى�نذكر�م���ا��لما�فتحنا�طيات��ذا�البحث�
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 ٕاهداء
 
  

 ..." و�لوا��ن احسا�"...

 صاحل أ�عامل بفضل رضا امحلد � العز�ز ا�ي �لق إال�سان و�لمه البیان وخسر �
  ود�اء الوا��ن

  ٕاىل وا�� الكرميني احفظهام � رب وال حترمين من د�اهئام
  ولك ٔ�والدمه" ٕا�راهمي، عبد العز�ز، لزهر، �يل" ٕاىل �ائليت أ�وىل و س�ندي يف ا�نیا 

  ٕاىل ٔ�خيت احلب��ة دلی� و ٔ�بناهئا  ٕاىل هدى �دجية ومحزة  
  ٕاىل زو� العز�ز

  ت قليب محمد ٔ�مني و محمود و مار�ٕاىل نبضا
  ٕاىل ابنة معي  صدرايت مسیة، وفارس قسمیة، و لك طلبيت 

  "صدرايت رش�ید"ٕاىل روح من �ادر� لكن ذ�راه يف قلوبنا ٔ��  
ٕاىل لك من اكنت � بصمة يف هذه أ�طرو�ة ومه كرث ولكمة شكر تعجز عن موافاهتم 

  حقهم �� ٔ�قول هلم جزامك هللا لك اخلري
  ضی�ف 
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  :ص الدراسةلخستم
من أھم الدراسات السوسیولوجیة والتي " واقع الصحة المدرسیة في الجزائر"یعتبر موضوع ھذه الدراسة والموسومة بـ 

یجب تسلیط الضوء علیھا، من أجل الرفع من المستوى التنموي للدولة في كل المجاالت، وخاصة المؤسسات التربویة، على 
ومن أجل ذلك على الدولة أن تولي اھتماما كبیرا بصحتھ حتى یرتفع مستوى تحصیلھ .و رجل المستقبلاعتبار أن طفل الیوم ھ

  .العلمي
لذلك ھدفت دراستنا إلى التعرف على الواقع الفعلي لصحة أطفالنا داخل المدارس وخاصة االبتدائیة على اعتبار أن ھذه 

ھا یمكن تدارك الخطر في الوقت المناسب قبل وصولھ إلى المرحلة حساسة، أي أنھا مرحلة الصحة أو المرض، حیث فی
مراحل متأخرة،حیث یفقد فیھا الطفل حتى حظوظ الشفاء،وذلك من خالل دراسة مجاالت الصحة المدرسیة والتي تم ضبطھا 

لرعایة ا: في ھذه الدراسة بثالث مؤشرات دالة على وجود أو عدم وجود الصحة المدرسیة في الواقع وأولى ھذه المؤشرات
ولقد خصصنا لكل مجال من ھذه المجاالت السابقة . الصحیة المدرسیة، والتربیة الصحیة المدرسیة، والبیئة الصحیة المدرسیة

الذكر عینة خاصة بھا،وكلھا تصب في إطار مھام الصحة المدرسیة التي ممثلھا األول واألخیر ھم أطباء الوحدات الكشفیة  
  :الدراسة كما یلي ولقد كان السؤال الرئیس لھذه

  ما واقع الصحة المدرسیة بالمدارس اإلبتدائیة في والیة بسكرة ؟ 
  :ولإلجابة على إشكالیة الدراسة استعنا بالتساؤالت التالیة

بالرعایة الصحیة الكافیة؟ وهل تختلف  باختالف  هل یحظى تلمیذ المدرسة االبتدائیة بوالیة بسكرة - 1

 .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟-المنطقة-لخبرة المهنیةا-السن-الجنس: المتغیرات التالیة

: ما مستوى التربیة الصحیة بالمدارس االبتدائیة في والیة بسكرة؟ وھل یختلف ھذا المستوى  باختالف المتغیرات التالیة -2
 .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟- المنطقة-الخبرة المھنیة-السن-الجنس

: ة بسكرة بیئة صحیة بالنسبة للتالمیذ؟ وھل تختلف       باختالف المتغیرات التالیةھل تعتبر بیئة المدرسة االبتدائیة بوالی -3
  .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟- المنطقة-الخبرة المھنیة-السن-الجنس

ولإلجابة على ھذه التساؤالت تم تطبیق الدراسة المیدانیة بثالث مجاالت بحث أوالھا وحدات الكشف والمتابعة والتي عددھا 

مدرسة  353والثانیة المدارس االبتدائیة) األطباء(وحدة كشف ومتابعة  44)2013- 2012(ایة ھذه السنة الدراسیة إلى غ

مؤسسات وكل مؤسسة اخترنا منھا مصلحة  09وثالثھا المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة والتي عددھا ) المدیرین(

مفردة وكل ھذه العینات  موزعة على والیة  27المختارة تساوي  الوقایة وكل مصلحة أخذنا منھا ثالثة عمال فأصبحت العینة

  .بسكرة
ولقد استعنا في دراستنا ھذه بأسلوبي المسح بالعینة وأسلوب المسح الشامل ،حیث خص ھذا األخیر وحدات الكشف والمتابعة 

ت فقد استعنا بالعینة العشوائیة األربع وأربعون والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة التسعة أما بالنسبة ألسلوب العینا

  .بالمئة  18مدرسة أي بنسبة  353مدرسة من أصل  64البسیطة الختیار المدارس االبتدائیة وكانت 

وعن منھج الدراسة فقد استخدمنا المنھج الوصفي التحلیلي وما یتبعھ من أدوات علمیة مناسبة لھ، كذلك استعنا بالمنھج 
  .الخ...المتمثلة في التكرارات ونسبھا المئویة واإلنحرافات المعیاریة والمتوسطات الحسابیةاإلحصائي وأسالیبھ المعتمدة و

  : وفي خاتمة ھذا البحث كانت نتائج ھذه الدراسة كما یلي
 نعم یحظى تلمیذ المدرسة االبتدائیة بالرعایة الصحیة الكافیة داخل المؤسسات التربویة بدرجة:اإلجابة على التساؤل األول

 - المنطقة - السن -الجنس: وال تختلف الرعایة الصحیة  باختالف المتغیرات التالیة،3,72أي بمتوسط حسابي بلغ  ةعالی

  .اإلنتماء للمجالس الصحیة، ماعدا الخبرة المھنیة

حسابي أي بمتوسط  التربیة الصحیة المدرسیة بالمدارس اإلبتدائیة تقدم للتالمیذ بدرجة ضعیفة:اإلجابة على التساؤل الثالث -1

اإلنتماء للمجالس  - المنطقة -الخبرة المھنیة -السن -الجنس: وال یختلف ھذا المستوى  باختالف المتغیرات التالیة، 2,03بلغ 

 .الصحیة؟
  نعم تمثل البیئة المدرسیة داخل المدارس اإلبتدائیة بیئة صحیة للتالمیذ: اإلجابة على التساؤل الثاني

الخبرة  -السن - الجنس: باختالف المتغیرات التالیة وال تختلف البیئة المدرسیة، 3,80بلغ ؛ أي بمتوسط حسابي وبدرجة عالیة -1

  .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟ -المنطقة -المھنیة
وبالتالي یمكننا اإلجابة على إشكالیة البحث والتي تبحث في واقع الصحة المدرسیة من حیث درجة التطبیق فنقول أن الصحة 

ات التربویة تمارس بمستوى عالي وھذا بالنظر الى البیئة الصحیة، وكذلك الرعایة الصحیة إال أن المدرسیة في المؤسس
وعلى ھذا نقول أن الصحة المدرسیة تمارس . الصحة المدرسیة ومن خالل مجال التربیة الصحیة تعاني من الضعف والجفاف

حیة للتالمیذ،ألن ھذه الجھود المقدمة والملموسة یمكن أن على مستوى عال إال أنھ یجب اإلھتمام بمجال التثقیف والتوعیة الص
فدرھم تضیع في أي لحظة إن لم تدعم بالسلوكیات الصحیة الیومیة، فالرعایة وحدھا ال تكفي بدون الحفاظ على الصحة، 

  .وقایة خیر من قنطار عالج
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Résumé: 
L'objet de cette étude intitulée : l état de la santé scolaire en Algérie"est considéré comme une des 
plus importantes études sociologiques et sur laquelle on devrait se concentrer et ce, afin d'augmenter le 
niveau de développement du pays dans tous les domaines, particulièrement les établissements scolaires, 
en considérant que l'enfant d'aujourd'hui est l’homme de demain. A cet effet, l’état doit accorder une 
grande attention à sa santé jusqu'à ce que son niveau d'éducation augmente. 
De ce fait, notre étude a eu pour objectif de connaitre la réalité effective de la santé de nos enfants dans 
les écoles , notamment les écoles primaires, sachant que cette phase est sensible;c’est la phase de la 
santé ou de la maladie, dans laquelle ont peut remédier au danger dans le temps opportun avant qu’il 
n’atteigne un stade avancé où l’enfant perdraitmême ses chances de guérison et ce, en étudiant les do-
maines de la santé et de l'école qui ont été organisés dans la présente étude en trois indicateurs attestant 
de l'existence ou l’inexistence de la santé scolaire dans la réalité. Le premier de ces indicateurs: les soins 
de santé sclaore, l'éducation de santé à l'école et l’environnement sanitaire scolaire. Nous avons accordé 
à chacun des domaines susvisés un échantillon qui lui est spécifique, et entrent tous sont dans le cadre 
des missions de la santé scolaire, dont les seuls représentants sont les médecins des unités 
d’auscultation.  
La principale questionnement de cette étude était: 
Quelle est la réalité de la santé scolaire au sein des écoles primaires de la Wilaya de Biskra ? 
Pour répondre à la problématique de l'étude, nous nous sommes basés sur les questionnements sui-
vantes: 
1 –Est-ce que l’élève de l’école primaire à la Wilaya de Biskra bénéficie de soins de santé suffisants? Et 
est-ce que ceux-ci différent selon les variables suivantes: sexe - âge - expérience professionnelle - la 
région - appartenance aux conseils de santé ? 
2 - Quel est le niveau de l'éducation de santé dans les écoles primaires de la Wilaya de Biskra? Est-ce 
que ce niveau diffère selon les variables suivantes: sexe - âge - expérience professionnelle - la région - 
appartenance aux conseils de santé ?  
3 – Est-ce que l'environnement scolaire de l'école primaire de la Wilaya de Biskra est considéré comme 
étant un environnement sain pour les élèves? Varie-t-il selon les variables suivantes: sexe - âge - expé-
rience professionnelle - la région - appartenance aux conseils de santé ? 
Pour répondre à ces questionnements, on procédé à une étude sur le terrain dans trois domaines de re-
cherche ; dont le premier consiste dans les unités d’auscultation et de suivi et dont le nombre jusqu’à 
cette année scolaire (2012-2013) est de 44 unités d’auscultation et de suivi (médecins). La deuxième 
concernait les écoles primaires au nombre de 353 écoles (Directeurs). La troisième concernait les éta-
blissements publics de santé de proximité, qui sont au nombre de 09 établissements, dont on a choisi de 
chaque établissement le service de présentions, et nous avons pris de chaque service trois employés ; 
l’échantillon choisi comporte maintenant 27 individus, et tous ces échantillons sont répartis à la Wilaya 
de Biskra.  
Dans notre présente étude, nous avons utilisé les méthodes descriptive de recherche: l'enquêtes par 
échantillon et la méthode de l'enquête globale ; cette dernière concernait les 44 unités d’auscultation et 
de suivi ainsi que les 09 établissements publics de santé de proximité.  
Quant à la méthode d'échantillonnage, nous avons utilisé l’échantillon aléatoire simple pour choisir les 
écoles primaires qui étaient au nombre de 64 écoles sur 353 écoles; soit un pourcentage de 18 pour cent. 
Concernant la méthodologie de l'étude, nous avons utilisé la méthode descriptive analytique et ce qui 
s’en rattache des instruments scientifiques appropriées.Nous avons également utilisé la méthode statis-
tique et ses outils adoptés consistant sur les fréquences, leurs pourcentages, les écarts-types et les 
moyennes de calcul... etc . 
En conclusion de cette recherche ; les résultats de cette étude sont les suivants: 
La réponse à la première question: Oui l’élève de l’école primaire bénéficie de soins relatifs à la santé 
suffisants dans les établissements d'enseignement à un degré supérieur, et dont la moyenne de calcul est 
de 3,72. Les soins relatifs à la santé ne varient pas selon les variables suivantes: sexe - âge - la région - 
appartenance aux conseils de santé, à l'exception de l'expérience professionnelle. 
1 - La réponse à la troisième question:L’éducation scolaire de santé au sein des écoles primaires est 
faiblement dispensée aux élèvesavec une moyenne de calcul de 2,03. Ce niveau ne varie pas selon les 
variables suivantes: sexe - âge - expérience professionnelle - la région - appartenance aux conseils de 
santé. 
La réponse à la deuxième question: Oui l'environnement scolaire à l’intérieur des écoles primairesre-
présente un environnement sain pour les élèves et ce, à un degré, soit avec une moyenne de calcul de 
3,80. L’environnement scolaire ne varie pas selon les variables suivantes: sexe - âge - expérience pro-
fessionnelle - la région - appartenance aux conseils de santé. 
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Ainsi, nous pouvons répondre à la problématique de la recherche dont le sujet porte sur la réalité de la 
santé scolaire en termes de degré d'application. Nous pouvons donc dire que la santé scolaire au sein des 
établissements d'enseignement est pratiquée à un niveau élevé et ce, en tenant compte de 
l’environnement de santé, ainsi que des soins relatifs à la santé.Cependant, la santé scolaire et d’après 
l'éducation sanitaire, souffre de faiblesse.  
Sur cette base, nous pouvons dire que la santé scolaire est pratiquée à un niveau élevé, mais il faut attri-
buer une certaine attention au domaine de l'éducation et de consciences quant à la santé pour les élèves, 
car ces efforts fournis et palpables peuvent être perdues à tout moment si ils ne bénéficient pas du sou-
tient par des comportements de santé quotidiens ; les soins seuls ne suffisent pas sans faire attention à la 
santé. Vaut mieux prévenir que guérir. 
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  ـةــدمـــمق

تشكل سنوات الدراسات إحدى أهم محطات إعداد الفرد من جمیع النواحي الجسدیة، النفسیة، 

یة والبیئیة؛ لذا فالمدارس تلعب دورا هاما في تحسین وصقل تجارب األجیال؛ حیث تهدف العملیة االجتماع

التربویة إلى تنمیة وترقیة التلمیذ الذي یشّكل اللبنة الرئیسیة لها، والوصول به إلى الهدف األسمى وذلك من 

  .سیةبدنیة، ذهنیة، صحیة واجتماعیة، وبیئیة ونف: خالل صورة متكاملة األبعاد

إن هذه الصورة المتكاملة األبعاد تحتاج إلى تجدید وٕاعادة النظر فیها باستمرار ألن العالم الیوم هو 

في حد ذاته غیر ثابت بفعل العولمة التي غزت كل المیادین، وفي ظل التحوالت االقتصادیة والسیاسیة 

أن تخضع هي األخرى إلى  -ةباعتبارها هیاكل تنموی–والدیموغرافیة أصبح من الضروري على المدارس 

برمجة جادة من كل الجوانب وخاصة  الصحیة منها، ألن في غیاب الصحة العامة للطفل یصبح األمر 

إلى جانب هذه الضرورة المّلحة ال ننسى األعداد الهائلة من . مستحیال لتحقیق الهدف التربوي والتعلیمي

جه الثاني لصحة المجتمع، لهذا البد  من تكثیف یشكلون الو  - العالم ثلث سكان–التالمیذ المتمدرسین 

  .وتحسین الوضع الصحي للمتمدرسین عبر العالم

وهذا بالفعل ما عمدت الدولة الجزائریة إلى تحقیقه منذ سنوات االستقالل، وقد عرف هذا المجال 

: ى بـ؛ حیث أنشأت الدولة ما یسم1993تطورا نوعیا خاصة في سنوات التسعینیات، وبالضبط في سنة 

وحدات الكشف والمتابعة؛ التي ألقیت على عاتقها مهمة رعایة التلمیذ ومتابعة صحته وحمایته من 

  .األمراض، واالهتمام بالبیئة التي یدرس فیها

وهذه الوحدات ال تعمل  منفصلة عن المدرسة؛ بل هي عبارة عن نسق نظامي متكامل بینها وبین 

یئة التدریس، وكذلك مؤسسات خارجیة منها مدیریات التربیة والبلدیة فاعلین آخرین، ومنهم مدیر المدرسة وه

والمؤسسات العمومة للصحة الجواریة وأولیاء التالمیذ والمجتمع المجاور، وكلها تعمل من أجل الوصول إلى 

  .مستوى أعلى في درجات الصحة المدرسیة

وذلك من  - ولو بصورة جزئیة–ونظرا ألهمیة موضوع الصحة المدرسیة جاءت هذه الدراسة لتغطیته 

؛ ست فصول نظریة وفصلین تطبیقیین وهي ثمانیة فصولخالل خطة الدراسة والتي تم تقسیمها إلى 

  :كالتالي

وضوع م، وأهداف وأهمیة الوفرضیاتها وفیه تناولنا تحدید اإلشكالیة وتساؤالت الدراسة: الفصل األول

دون غیره؛ باإلضافة إلى تحدید أهم المفاهیم األساسیة  واألسباب الداعیة الختیار موضوع الصحة المدرسیة

  .الواردة في الدراسة المفهوم اإلجرائي لها

كما قمنا باستعراض بعض الدراسات السابقة المطابقة والمشابهة للدراسة وِتبیان نقاط االتفاق 

  .واالختالف بینها وبین الدراسة الحالیة



~ 22 ~ 
 

وقبل الدخول في موضوع الصحة المدرسیة البد التطرق  رأینا أنه من الضروري: الثانيالفصل  ماأ

، تعرضنا فیه إلى مفهوم اإلدراك السوسیولوجي للصحة والمرض: إلى الصحة بصفة عامة وذلك من خالل

الصحة وأهم المفاهیم المرتبطة بها وتطورات المفهوم؛ إضافة إلى أهداف ومكونات الصحة العامة 

األبعاد الرئیسیة للصحة ومستویاتها ومؤشراتها والعوامل المؤثرة فیها، ومجاالتها وعناصرها، كما ضمّناه 

وٕاجراءات الوقایة كذلك، وفي الجهة المقابلة للصحة تعرضنا لمتغیر المرض؛ حیث تطرقنا فیه إلى المفاهیم 

األساسیة لمعنى المرض وأنواعه ثم إلى النظریات واألسباب المتعلقة بالمرض وٕاجراءات الوقایة منه، 

  .وكخاتمة لهذا الفصل تحدثنا عن اإلدراك السوسیولوجي للصحة والمرض كأهمیة قصوى البد من إدراكها

، كذلك جاءت ضرورة هذا الفصل المدرسة من المنظور السوسیولوجيتناولنا : الثالفصل الث وفي

، والذي ملحة ألن المعني بالدراسة هو الطفل الذي یتواجد بالمدرسة، ولذلك خصصنا لها فصال كامال

المفهوم السوسیولوجي للمدرسة وكیفیة نشأتها؛ باإلضافة إلى تطورها التاریخي، : تضمن العناصر اآلتیة

كذلك أهمیة وأهداف ومكونات وخصائص المدرسة ووظائفها، وخاتمة هذا الفصل شملت النظام التربوي 

  .والصحة وفوائد الترویح

ماهیة : تطرقنا في ثنایاه إلى" ات الصحة المدرسیةبرامج وخدم: "والموسوم بـ: لرابعالفصل ا أما

الصحة المدرسیة وأهمیتها ومكوناتها ومجاالتها، ثم أدرجنا برامج الصحة المدرسیة المنتهجة، ثم مكوناته 

وأهدافه وأهمیته، ثم تطرقنا إلى أولویات ومبررات االهتمام ببرامج الصحة المدرسیة، وانتقلنا إلى تعریف 

مدرسیة وأهمیتها وأهدافها إضافة إلى تطورها في الوسط المدرسي ومستویاتها، مع عرض خدمات الصحة ال

بعض التجارب في مجال الصحة ومشاریع المدارس المعِززة لها، وفي األخیر ختمنا هذا الفصل 

  .باالستراتیجیات الحدیثة للصحة المدرسیة

باعتبارها المؤشر " الصحیة المدرسیةأهمیة التربیة "والذي اخترنا له كعنوان : خامسالفصل الوفي 

الثاني لقیاس الصحة المدرسیة، وأدرجنا فیها المفاهیم والمرادفات المتصلة بها، كما عززنا هذا الفصل 

بالحدیث عن موقف المجتمع الدولي من عملیة التربیة الصحیة وأهمیتها وأهدافها، إضافة إلى مجاالت 

َتدرجنا إلى خصائصها واركانها ودعائمها في الوسط المدرسي  وشروط وعوامل نجاح التربیة الصحیة، ثم

دون إهمال أسالیبها والكفاءات المستهدفة في الوسط المدرسي، وأنهینا الفصل بإدراج أسباب ومبررات 

إدراجها في الوسط المدرسي إضافة إلى تفعیل التربیة الصحیة مع حاجیات ومیول التالمیذ، وكنقطة رئیسیة 

رق لها وهي طرق تدریس التربیة الصحیة وكیفیة التنسیق بین العناصر الفاعلة فیها، لنختم البد من التط

  .هذا الفصل ببرنامج الریاضة وأثره على صحة التالمیذ

جاء نظرا للضرورة المنهجیة وقبل الولوج " البیئة الصحیة المدرسیة"والمعنون بـ: سالفصل الساد ثم

یث عن البیئة لذلك عّرفنا البیئة والعناصر األساسیة للبیئة الصحیة إلى البیئة المدرسیة البد من الحد

وعناصر النظام البیئي الرئیسیة وبرامج صحة البیئة وعرجنا إلى التلوث البیئي وآثاره على الصحة ثم انتقلنا 

تحسین مباشرة إلى المقصود بالبیئة الصحیة المدرسیة، وأهدافها وعناصرها وسالمتها وختمنا باالتجاه نحو 

  .البیئات المدرسیة
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اسُتهل  الرعایة الصحیة المدرسیة ووحدات الكشف والمتابعةالذي جاء بعنوان : بعالفصل السا أما

بمفهوم الرعایة الصحیة ومستویاتها وأهمیتها بالنسبة للفرد والمجتمع، وكذلك أسس وأسالیب الرعایة الصحیة 

اهر نمو تلمیذ المدرسة اإلبتدائیة والعوامل المؤثرة في للتالمیذ ومتطلباتها، كما حاولنا التعرف على مظ

صحته، إضافة إلى الرعایة الصحیة للتالمیذ وهیئة المدرسة، والعوامل المؤثرة في صحة التالمیذ، إضافة 

إلى الحدیث عن نشأة الصحة في المؤسسات التعلیمیة ودورها وأهمیتها، وفي جانب آخر تحدثنا عن 

وأهمیتها وأهدافها ومجالس الصحة ولجانها وأنهینا الفصل بخاتمة موجزة لكل ما  وحدات الكشف والمتابعة

  .تم التطرق له في ثنایا هذا الفصل

في إطار هذا الفصل تطرقنا إلى اإلطار المنهجي لدراسة الصحة المدرسیة؛ حیث : ثامنالفصل ال

: الدراسة، وكان أولها هو حاولنا فیه التطرق أوال إلى اإلجراءات المنهجیة لكل مؤشر من مؤشرات

اإلجراءات المنهجیة لدراسة الرعایة الصحیة بالمدارس االبتدائیة من خالل تسلیط الضوء على المنهج 

  .ومجاالت الدراسة ومجتمع وعینة وأداة الدراسة وأسالیب المعالجة اإلحصائیة لها

إلجراءات المنهجیة لدراسة التربیة ا"أما المؤشر الثاني والمتمثل في التربیة الصحیة اخترنا له كعنوان 

الصحیة بالمدارس االبتدائیة، وذلك من خالل التطرق إلى المنهج ومجاالت الدراسة ومجتمع وعینة وأداة 

  .الدراسة وأسالیب المعالجة اإلحصائیة لها

في حین تعلق المؤشر الثالث بالبیئة الصحیة؛ حیث جاءبعنوان اإلجراءات المنهجیة لدراسة البیئة 

الصحیة بالمدارس االبتدائیة وذلك من خالل التطرق إلى المنهج ومجاالت الدراسة ومجتمع وعینة وأداة 

  .الدراسة وأسالیب المعالجة اإلحصائیة

تحلیل نتائج دراسة الصحة المدرسیة "هو آخر الفصول جاء تحت عنوان : تاسعالفصل الأما 

الصحیة بالمدارس االبتدائیة واإلجابة على  التساؤل تضمن عرض وتحلیل نتائج دراسة الرعایة " ومناقشتها

األول للدراسة، ثم قمنا بعرض وتحلیل نتائج دراسة التربیة الصحیة بالمدارس االبتدائیة واإلجابة على 

التساؤل الثاني للدراسة، ثم قمنا بعرض وتحلیل نتائج دراسة البیئة الصحیة بالمدارس االبتدائیة واإلجابة 

لثالث للدراسة، وفي األخیر أدرجنا نتائج الدراسة العامة ومناقشتها وصوال إلى التوصیات على التساؤل ا

  .والمقترحات الخاصة والعامة

 باللغة العربیة للدراسة خصثم مل المراجع فقائمة بحث، أي أساسیات من هي التي الخاتمةثم جاءت 

 .المالحق وأخیراوالفرنسیة  اإلنجلیزیة واللغتین

یمكننا القول أنه لیس هناك دراسة تنجز إال وقد اعترضتها مجموعة من المثبطات سواء  وفي النهایة

في الجانب النظري وذلك من حیث قلة المراجع خاصة الوطنیة منها، أما في الجانب المیداني فكان لتنوع 

  .العینة وعدم تمركزها أثرا كبیرا ساهم نوعا ما في تعطیل عجلة البحث
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  :دید اإلشكالیةتح: أوال

إن من أولویات اإلنسان التي رعاها منذ نشأة هذا الكون اهتمامه بصحته وصحة مجتمعه، لهذا لم 

ولو تتبعنا واقع الحالة . تتوقف المحاوالت لتحسین صحة اإلنسان ووقایته من األمراض على مر العصور

والوقایة من األمراض، وانخفاض معدل  الصحیة في كثیر من البلدان لوجدنا تحسنا في زیادة معدالت الحیاة

  .الوفیات خاصة بین األطفال

وعلى الرغم من كل هذا تبقى العنایة بالصحة والوقایة من األمراض ومسبباتها  الهاجس الذي یؤرق 

بال المسؤولین في هذا المجال، ولكن یبقى التفكیر قائما للوصول إلى التنمیة اإلنسانیة الشاملة خاصة في 

والتكنولوجیا التي طغت على سائر المیادین خاصة الصحیة منها على اعتبار أن الفرد الصحیح  ظل العلم

له كل فرص النجاح، خاصة على مستوى المؤسسات التربویة التي تضم فئات هائلة ومتنوعة من األفراد، 

بدایة من دور  وعلى هذه المؤسسات التربویة أن تحمل على عاتقها مسؤولیة الحفاظ على هؤالء المتعلمین

  .الحضانة إلى غایة إنهاء مشوارهم العلمي الجامعي

من هنا تظهر أهمیة العنایة بالصحة المدرسیة بالمؤسسات التربیة، وأثرها الكبیر ونتائجها الفعالة 

خاصة على مستوى األطفال األصغر سنا ألنهم یحملون كل مؤهالت التعلم السریع، ألن الطفل كذلك في 

دائیة هو في أمس الحاجة إلى المعلومات الصحیحة في الصحة وطریقة تطبیقها؛ هذا المرحلة االبت

باإلضافة إلى أن األطفال في هذه المرحلة یكونون أكثر عرضة لألمراض وكذا اإلصابات والحوادث، وبناًء 

لمدرسة، وذلك من خالل توفیر الخدمات الصحیة من داخل ا على ذلك فالبد من توفر الشروط الصحیة

 ،رعایة للتالمیذ وتوفیر البیئة الصحیة من خالل توفیر وسائل األمن والسالمة وتلقینهم الخبرات التعلیمیة

وتلقي المعارف بشكل جید، وذلك بتظافر جهود كل األطراف الفاعلة في المؤسسات التربویة من مدیرین 

یفرزها العالم الخارجي والوصول ومدرسین وأطباء وعمال من أجل تمكین التلمیذ من مواجهة التحدیات التي 

ستثمار الحقیقي درسیة هو اإلبالتلمیذ إلى مستوى أعلى  من الصحة بكل جوانبها، ألن توفیر الصحة الم

الذي أصبحت تضع له كل الدول الُخطط والبرامج واالستراتیجیات طویلة المدى خاصة مع زیادة األمراض 

صرة للنهوض واالرتقاء بالجیل القادم، وهنا تبرز أهمیة الدراسة المزمنة، وازدیاد التحدیات والمؤثرات المعا

من خالل إمعان النظر في أنشطة النهضة التربویة وحركات التطویر من حولنا، ومن جهة أخرى فقد برز 

إهتمام واضح على الصعید العالمي والعربي والمحلي في مجال الصحة والصحة المدرسیة، فعلى الصعید 

ظمات عدیدة مسؤولیة اإلهتمام بالجانب الصحي باألفراد والمجتمعات، ولعل أهمها منظمة العالمي تولت من

، فقد تبنت منظمة )ONESCO(ومؤسسة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة  )OMS(الصحة العالمیة 

كذلك ركزت الصحة العالمیة أسلوب الرعایة الصحیة الدولیة باعتبارها بدایة تحقیق هدف الصحة للجمیع، 

إلى تالمیذ المدارس؛ حیث أنهم یشكلون شریحة كبرى في المجتمع، وذلك من خالل  على ضرورة التوجه 

تضمین المناهج الدراسیة تعلیما صحیا، وعلى الصعید العربي، فقد اهتمت الكثیر من الدول وعلى رأسها 

ل على الكثیر من المیدالیات البحرین بالصحة المدرسیة؛ حیث تحصلت برامجها المطبقة في هذا المجا

  .الذهبیة وأصبحت الدولة النموذجیة في مجال المدارس المعززة للصحة
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وعلى الصعید المحلي والجزائر كغیرها من الدول تسعى للوصول إلى مستوى أعلى في مجال الصحة 

وخاصة بعد  ستقالل،میذ في المدارس منذ اإلالمدرسیة، فقد أولت الدولة اهتماما كبیرا بالجانب الصحي للتال

، وذلك بتكلیف طاقم طبي متخصص یعمل فقط على مستوى المؤسسات التربویة تغییر الهیكلة الصحیة

یسمى وحدات الكشف والمتابعة، ُیعَنى بالحالة الصحیة للتالمیذ بعدما كانت تابعة للمؤسسات الصحیة 

  .ف ومتابعة كحد أقصىتلمیذ لكل وحدة كش 6000خارج القطاع التربوي؛ حیث حدد ما نسبته 

إن هذه الوحدات ال تعمل منفردة؛ بل تعمل في إطار جماعي منَسق من خالل توزیع المهام لكل 

الفئات الفاعلة على مستوى المؤسسات التربویة؛ حیث نجد األطباء مكلفین بالرعایة الصحیة للتالمیذ 

على البیئة الصحیة المدرسیة توجد هیاكل والمدیرین والمعلمین مكلفین بالتربیة والتثقیف الصحي، وللحفاظ 

خاصة متمثلة في المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة، والتي َخصصت بدورها عماال لذلك هم فرق 

الوقایة، كلهم یعملون بناًء على البرنامج العام للصحة المدرسیة، والذي یقوم بتطبیقه وتنفیذه ومتابعته أطباء 

توى المدارس من خالل اجتماعات أعضاء مجالس الصحة، وهناك وحدات الكشف والمتابعة على مس

جمعیات أولیاء األمور، ومدیریات التربیة والبلدیة : فاعلین آخرین ینظوون تحت مظلة الصحة المدرسیة وهم

وغیرها من مؤسسات المجتمع المدني تعمل كلها للوصول إلى مسعى واحد، وهو رفع مستوى الصحة 

  .الرعایة الصحیة للتالمیذ والتربیة الصحیة والبیئة الصحیة المدرسیةوخاصة  هاالمدرسیة بكل مجاالت

لهذا جاءت دراستنا لتبحث عن مقاربة واقعیة بین ما سعت وتسعى إلیه المؤسسات التربویة، وبین ما 

، ولهذا جاءت إشكالیة الدراسة في مجال الخدمات الصحیة هو واقع على مستوى المدارس االبتدائیة

  :ة التالیةبالصیغ

  ما واقع الصحة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة في مدینة بسكرة؟

  :تساؤالت الدراسة: ثانیا

  :وجاءت تساؤالت الدراسة كما یلي

وهل تختلف  باختالف الصحیة الكافیة؟ بالخدمات  هل یحظى تلمیذ المدرسة االبتدائیة بوالیة بسكرة - 4

 .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟ -المنطقة - مهنیةالخبرة ال -السن - الجنس: المتغیرات التالیة

هل یختلف هذا المستوى  باختالف ما مستوى التربیة الصحیة بالمدارس االبتدائیة في والیة بسكرة؟ و  - 5

 .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟ -المنطقة - الخبرة المهنیة -السن - الجنس: المتغیرات التالیة

باختالف تختلف البیئة وهل  بسكرة بیئة صحیة بالنسبة للتالمیذ؟هل تعتبر بیئة المدرسة االبتدائیة بوالیة  - 6

  اإلنتماء للمجالس الصحیة؟ -المنطقة - الخبرة المهنیة -السن - الجنس: المتغیرات التالیة
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  بـحثداف الـأه: ثالثا

التي یمارسها أطباء بالمؤسسات االبتدائیة الصحة المدرسیة  واقع نلدراسة إلى التعرف عتهدف هذه ا

من حیث درجة بسكرة  والیةالمدارس االبتدائیة في ب ومدیرو المدارس وعمال فرق الوقایةصحة المدرسیة ال

، المبینة في المؤشرات المختارة والمعبر عنها ضمن تساؤالت الدراسة الصحة المدرسیة تحقیق أهداف

 .ومؤشراتها

    :كما ترمي الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة

 .حة المدرسیة في المدارس االبتدائیة بصفة عامةالص الكشف عن واقع - 1

 .الكشف عن واقع البیئة الصحیة  المدرسیة في المدرسة االبتدائیة  - 2

 .لمس مستوى الرعایة الصحیة المدرسیة في المدارس االبتدائیة - 3

من خالل االستفادة من نتائج الدراسة  تحسین التطلعات المستقبلیة لبرامج وخدمات الصحة المدرسیة - 4

 .لنقائص الموجودة في الواقع وا

في هذه  ةأهمیتها خاص ىومد المقدمة للتالمیذ،المدرسیة التربیة الصحیة  ى مستویاتتسلیط الضوء عل - 5

 .سنة 11إلى  06الحساسة منحرجة و الفترة ال

لفت انتباه الجهات المعنیة من أجل تحسین جودة الخدمات الصحیة المدرسیة، وتحسین أنماط الحیاة  - 6

، ولفت انتباه وسائل اإلعالم من أجل العمل على التأثیر في سلوكیات التالمیذ والكشف عن المدرسیة

  .مثالي في مجال تعزیز الصحة المدرسیةالسلبیات واالیجابیات المدرسیة من أجل الوصول الى نموذج 

   موضوعأهمیة ال:رابعا

یمكن بها الوقایة من  الصحة المدرسیة بجمیع مكوناتها تعد من أهم االستراتیجیات التي إن

جل تعزیز الممارسات الصحیة أوالتي انتشرت كثیرا في هذا العصر من ، المشكالت الصحیة واالجتماعیة

، المستدامة عن طریق الوعي والفهم لمسببات األمراض والمشكالت النفسیة واالجتماعیة بین أفراد المجتمع

رع تأثیر في الخصائص الجسمیة والعقلیة في حیاة إلى جانب ذلك أن البحوث الحدیثة أثبتت أن أعظم وأس

الطفل یتم في السنوات األولى من الدراسة، وتعتبر هذه السنوات األولى من أعظم الفترات تقبال للبیئة وتأُثرا 

  .بها، لذلك البد من تهیئتها وفق ما یتالءم واحتیاجاته األساسیة

  :أهمیة الدراسة تتمثل في التالي لذلك فإن

 .في المجتمع الجزائريبتدائیة ومنه تعزیز الصحة المدرسیة في المؤسسات اإل لصحةتعزیز ا - 1

 ،التربیة الصحیة وتضمینها مجاالت الصحة المدرسیة الضروریة والمعتمدة عالمیا أهمیةالكشف عن  - 2

  .تألیف كتب الصحة المدرسیة ومن ثم االستفادة منها في

العادات  ةل التركیز على نوعیة البرامج الوقائیة وتنمیالصحة المدرسیة من خال بمجالإفادة العاملین  - 3

 ."عالج وقایة خیر من قنطاردرهم " وأنماط الحیاة الصحیة السلیمة لدیهم لتحقیق هدف

 .إن نجاح التعلیم مرهون بمستوى الصحة العامة للتلمیذ - 4
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ات الصحة بعدها من الباحثین من أجل البحث في مكون يءعد هذه الدراسة فاتحة خیر لمن یجتُ  - 5

مستوى تحسین الخ، ُبغیة ...تغذیة، ریاضة، صحة المجتمع المجاور، صحة العاملین منالمدرسیة المختلفة 

 .عالتعلیم ومن ثم النهوض بالمجتم

 .بنى علیه المدرسة والعامل األساسي في بناء المجتمعاعتبار الصحة والسالمة حجر األساس الذي تُ  - 6

   ،مصنع رجال المستقبل و أهمیة الخدمات الصحیة فیها) مدرسةال(تسلیط الضوء على بیت التلمیذ  - 7

األمور  والسالمة واألمن وزیادة الوعي لدى مدراء المدارس وأعضاء الهیئة التدریسیة واإلداریة وأولیاء

 . أهدافهم ومشاركتهم

خالل التعلیم  وتحقیق التنمیة المستدامة من ،سالمة التالمیذبتعزیز المعرفة والمهارات والقیم المرتبطة  - 8

  .الصحي

كما تنبثق أهمیة الدراسة من أهمیة األهداف التي تسعى إلى تحقیقها، فمن المتوقع أن تكشف هذه 

 الحقیقیة في المدارس االبتدائیة  بمدینة بسكرة، وتكمن أهمیة الدراسة المدرسیة الدراسة عن واقع الصحة

دمات المقدمة فعال لهذه الفئة من التالمیذ، ومن في الحصول على بیانات تتعلق بالواقع الفعلي للخ أیضا

القرار في مدیریة التربیة ومدیریة الصحة والسكان بخصوص الصحة  يالممكن أن تفید هذه الدراسة صانع

 المدرسیة لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي، وتعمل على إعداد جیل یتسلح بالثقافة الصحیة الالزمة،

   .وبیئة صحیة سلیمة

معلمي ومعلمات المدارس في جمیع المستویات وذلك بالتركیز على ان هذه الدراسة أن تفید وبإمك

  .األطوار ربط العلم بالصحة وجعلها كأحد مؤشرات النجاح على المستوى الدراسي في جمیع

تزداد أهمیة هذه الدراسة عندما تستوفي األغراض التي قامت من أجلها في الكشف عن مدى تغطیة 

نموه له من أجل أن تحقق  لكل ما یستحقه التلمیذ من رعایة ووقایة ومتابعة حة المدرسیةأطباء الص

  .الطبیعي المتكامل سواء أكان ذلك جسمیا أو عقلیا أو اجتماعیا أو عاطفیا

تعتبر مهمة كونها تسلط الضوء على موضوع غایة في األهمیة؛ مما یساعد على إثراء الدراسة فهذه 

  .والمشاكل التي تواجهها هالق الصحة المدرسیة في الجزائر من خالل التعرف على واقعاألدب النظري المتع

احثة خالل أهمیة النتائج والتوصیات التي ستتوصل إلیها البكما أن دور هذه الدراسة یتجلى من 

الصحة الصحة المدرسیة والتي تسهم في زیادة فعالیتهم لتطبیق مجاالت خدمات  بالنسبة للقائمین على إدارة

المدرسیة في سبیل تحقیق األهداف المتمثلة في تحقیق النمو المتكامل والمتوازن في جمیع النواحي الجسمیة 

 .والعقلیة والعاطفیة واالجتماعیة

وعمال  طالع على أفكار األطباء وآراء مدیري المدارسرز أهمیة هذه الدراسة من خالل اإلكما تب

تكامل تكاملین كل في زاویته الخاصة لیخرجوا في النهایة بالكل المكفاعلین متعاونین وم - فرق الوقایة

كون  ،في األمور التي تتعلق بمختلف مجاالت خدمات الصحة المدرسیة - المتمثل في الصحة المدرسیة

 دائياألهذه األفكار تعكس مدى وعیهم وتفكیرهم في الواقع الحالي، ونظرتهم المستقبلیة لتطویر البعد 

 .یةالصحة المدرس



~ 29 ~ 
 

دراسة الواقع وتحلیله تعد الخطوة األساسیة واألولى إلجراء أي عملیات للتغییر وفي األخیر نقول أن 

وسیقترح  هالتطویر، ومن الجدیر بالذكر أن البحث العلمي الذي یحلل الواقع سیحدد المشكالت التي تواجهو 

 .الحلول التي تناسب كل مشكلة

 الدراسة موضوع أسباب اختیار: خامسا

 ن اختیارنا لموضوع الصحة المدرسیة بالذات نابع من إیماننا بالدور الذي تلعبه الصحة بمفهومها إ

، خاصة على المستوى المدرسي، إذ أن المدرسة هي البوابة الثانیة )بدنیة، اجتماعیة عقلیة، نفسیة،(الشامل 

بله المجتمع في أحسن وأصح عد المحطة الثانیة التي یتم فیها إعداد الفرد كي یستقلصحة الفرد فهي تُ 

وهذا كله  ،صورة، لیتم بذلك إلقاء المسؤولیة على عاتقه من أجل إعداد أجیال أخرى الحقة وهكذا دوالیك

 .تنمیة شاملة وناجحةُبغیة تحقیق 

  هدف االرتقاء بالخدمات الصحیة المدرسیة وتطویر برامجها، وتحدیث مفاهیمها لجاءت فكرة هذه الدراسة

  .التطورات الحدیثة في علوم الصحة المدرسیةلتتالءم مع 

 استكماال لما تمت دراسته في رسالة الماجستیر والتي كان محورها یدور في فلك الصحة والمرض. 

   ؛ خاصة أنها عاشت ما یفوق األربع سنوات داخل من اهتمامات الطالبةباعتبار هذا الموضوع

خاصة  ومعایشتها للواقع الفعلي داخل المدارس ة،خاصة في بعض المناطق المعزول ،المؤسسات التربویة

 .الجانب الصحي منه؛ األمر الذي استرعى انتباهها لهذا الموضوع

    كما أن محور العملیة التنمویة هو اإلعداد الصحیح لهذه القاعدة ألن التحدیات المعاصرة والمؤثرات

میعا ضرورة تكثیف الجهود وتنسیقها التي یمكن أن یتعرض لها الطفل في السن المدرسیة تفرض علینا ج

لحمایة أطفالنا من مخاطر التدخین واإلدمان، وكذا سوء التغذیة بما فیها األنظمة الغذائیة غیر المتوازنة 

والبدانة وقلة الحركة والنشاط البدني واألمراض المعدیة والعنف واإلصابات والحوادث، كل هذا من أجل 

 .عجلة التنمیة تصحیح الحیاة المدرسیة واستمرار
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  :عریف اإلجرائي للدراسةتحدید المفاهیم األساسیة والت: سادسا

 :تحدید المفاهیم األساسیة -1

بحیث  ،یتطلب البحث العلمي تحدیدا دقیقا وواضحا للمصطلحات المستخدمة في أي دراسة علمیة

  1.هر داللتها ومعانیهانظریة علمیة یتبناها الباحث لكي تظ تصاغ صیاغة دقیقة في ضوء مفاهیم وبنیة

للهدف المراد تحقیقه، ولذلك ظهرت هذه المفاهیم  ة فنیة علمیة حتى تؤديكما ینبغي التعبیر عنها بلغ

أو البناءات النظریة لتجرید مفردات الحیاة الیومیة وتقنین معناها وتحدیده حتى ال یحدث الخلط حینما 

ى فني علمي وحتى ال یؤدي الخلط إلى تفسیرات یستخدم علماء االجتماع كلمات ومفردات علمیة بمعن

  2.تختلف باختالف الباحثین

دراسة من التحدید المفاهیم من المعالم األساسیة التي تساعد الباحث على التحكم في موضوع ُیعد و 

كما تعمل على توجیهه الوجهة الصحیحة من جهة أخرى، حیث تجنبه الخروج عن موضوعه أو  ،جهة

مما یعني كذلك توفیرا للجهد والوقت وذلك من خالل ضبط مسار  ؛ال تخدم البحث الدخول في متاهات

لذا كان من المفید للباحث ومنذ بدایة البحث أن یسعى إلى ضبط وتحدید المفاهیم  ؛البحث لدى الباحث

  .التي یستخدمها في بحثه إضافة إلى تعریفها بدقة ووضوح، خاصة المفهوم اإلجرائي الذي یعنیه الباحث

الرعایة الصحیة  الصحة المدرسیة، الصحــة، :الدراسة مایلي هذه من المفاهیم التي استخدمناها فيو 

  .البیئة الصحیة المدرسیة التربیة الصحیة المدرسیة، المدرسیة،

مع   حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم، وحالة التوازن هذه تنتج عن تكیف الجسم "هي  :ةـالصح- 1- 1

 ."ة التي یتعرض لهاالعوامل الضار 

مجموعة من المؤثرات التي تحیط بالطفل، سواء كانت طبیعیة "هي  :المدرسیة الصحیة البیئة - 2- 1

على النمو وسد  هخاصة بمبنى المدرسة ومكوناته وظروفه ومدى صالحیتها في تلبیة احتیاجاته التي تساعد

 ."المدرسیةحیاته متطلبات 

عملیة تعلیم األطفال كیفیة حمایة أنفسهم من األمراض والمشاكل "ي ه: المدرسیة التربیة الصحیة - 3- 1

 .3"الصحیة

                                                 
  .398، ص 1990دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة،  - مدخل نظري– علم االجتماع الطبي: علي المكاوي -1
، ص 2006ألنجلو المصریة، القاهرة، مكتبة ا ،-ثقافة الصحة والمرض -في علم االجتماع الطبي: نجالء عاطف خلیل -2

25.  
  .42ص ،2001، دار الفكر العربي، القاهرة، الجوانب الصحیة في التربیة الریاضیة: بهاء الدین إبراهیم سالمة -3
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الالزمة للمحافظة على  تجاهاتواالاألطفال بالخبرات والمهارات  عملیة تزوید: "بأنهاوُتعّرف أیضا 

ى الصحة والوقایة من األمراض وترجمة هذه الخبرات والمهارات واالتجاهات إلى أنماط سلوكیة سلیمة عل

    .1"مستوى الطفل والمجتمع

هي تلك العنایة واالهتمام بالصحة في جانبها الوقائي والعالجي، وهي  :الرعایة الصحیة المدرسیة - 4- 1

االجتماعیة وهي كل جهد منظم یؤدي و العقلیة  ،النفسیة ،العنایة بصحة الطفل من جمیع جوانبها الجسمیة

  2.العامة في المدرسةإلى إثارة الجهود ودعمها نحو تحسین الصحة 

م في مجموعة البرامج واالستراتیجیات واألنشطة والخدمات التي تتم وتقدَ " هي :الصحة المدرسیة - 5- 1

ومصممة  عن طریق الوحدات الصحیة المدرسیة والقطاعات الصحیة األخرى، وبالتعاون معها المدارس

"بالمجتمع المدرسي تالمیذلتعزیز صحة ال
3
مفاهیم والمبادئ واألنظمة والخدمات التي مجموعة ال: " أو هي،

  4".تقدم لتعزیز صحة التالمیذ في السن المدرسیة، وتعزیز صحة المجتمع من خالل المدارس

  :المفهوم االجرائي للدراسة-2

من خالل التعریفات السابقة للمصطلحات الواردة في الدراسة نقول أننا : واقع الصحة المدرسیة - 1- 2

فعلي لهذه المؤشرات التي اعتمدناها لقیاس مستوى الصحة المدرسیة في مؤسساتنا نبحث عن الواقع ال

من وجهة نظر كل من أطباء وحدات الكشف والمتابعة في مجال الرعایة الصحیة  - بتدائیةاإل–التربویة 

ر ، ومن وجهة نظبتدائیة في مجال التربیة الصحیة المدرسیةالمدارس اإل نظر مدیريومن وجهة  ،للتالمیذ

السنة  خالل بسكرة والیةفي  وهذه الدراسة مطبقة البیئة الصحیة المدرسیة عمال فرق الوقایة في مجال

 .قع الصحة المدرسیة في والیة بسكرةوفي النهایة سنخرج بالمستوى الفعلي لوا .2013- 2012الدراسیة 

                                                 
  .42ص: المرجع نفسه -1
  .110 ص المرجع السابق، ،نجالء عاطف خلیل -2
ة لتنمیة المفاهیم والوعي الصحي في العلوم لدى طلبة الصف فعالیة برنامج الوسائط المتعدد: حاتم یوسف أبو زایدة -3

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم المناهج وتكنولوجیا التعلیم، الجامعة االسالمیة، غزة، السادس األساسي

  .45، ص2006
  .45ص: المرجع نفسه -4
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 الدراسات السابقة :سابعا

حیث  ؛ابقة بالنسبة للمذكرة فهي نقطة انطالق البحثل األهمیة العلمیة للدراسات السال یمكننا تجاهُ 

  .أن موضوع البحث یشكل هیكال متكامال ومترابط األجزاء

ن الباحث من تكوین خلفیة نظریة عن موضوع الدراسة، كما الدراسات السابقة تمكّ اإلطالع على إن  

التي صعوبات الر الباحث بأنها توفر الجهد في اختیار اإلطار النظري العام للموضوع، كما أنها تبصّ 

  .ق النظري والمنهجي للدراسةتشكیل المنطلَ إلى إضافة  ؛اآلخریناعترضت 

  :كما أن الدراسات السابقة تساعد الطالب على

  .تحدید موضوع دراسته - 1

 .تحدید المنهج والتقنیات - 2

 .اختبار صحة الفرضیات من خالل نتائج الدراسة - 3

 1.سةاالعتماد على المراجع الواردة في الدرا - 4

 ،نقطة البدایة في بحث آخرتعتبر معلوم أن العلم تراكمي، إذ أن نقطة النهایة في بحث ما ال ومن

إلى الطریق الصحیح، ذلك أنها تساعد  ن أهم العوامل التي تساعد وترشدمالدراسات السابقة ألي موضوع ف

تعمل على فهي ى ذلك فهم موضوعه فهما جیدا وبنطاق أشمل من فهمه الذاتي، زیادة علعلى الباحث 

به الخروج عن الموضوع وذلك بتبیین اإلجراءات والخطوات المتبعة توجیه الباحث الوجهة الصحیحة وتجنّ 

هاما للباحث بما تقدمه من خطوات منهجیة  مرجعاالسابقة كما تعتبر الدراسات ؛ في مراحل البحث العلمي

  .أو مادة علمیة أو كأداة مقارنة یقوم بها الباحث

  2:"التثقیف الصحي المدرسي في المملكة العربیة السعودیة": اسة بعنواندر   - 1

  كما تؤكد العدید من الهیئات الصحیة  ،یؤكد الكثیر من خبراء الصحة والتثقیف الصحي والتعلیم

  .والتعلیمیة العالمیة أهمیة التثقیف الصحي المدرسي

بأبحاث یتم من خاللها التعرف على ولتطویر هذا الجانب في أي بلد، یحتاج األمر إلى القیام 

  .الوضع الراهن، وتبین مدى القصور في تطبیقه، حتى یمكن معرفة االحتیاجات الالزمة لهذا التطویر

لذا قام الباحث بهذه الدراسة للتعرف على وضع التثقیف الصحي في مدارس المملكة العربیة 

  :السعودیة مستهدفا

  .الثانویة المتوسطة و لصف النهائي من المرحلتینتقویم مستوى المعرفة الصحیة لطلبة ا .1

 .استقصاء بعض أنواع السلوك المتعلق بالصحة في العینة المختارة .2

                                                 
الشریفة للطباعة والنشر  روزارة الشباب والریاضة، دا ،منهجیة إنجاز المذكرات والبحوث المیدانیة: عیسى بوزغینة -1

  .81، ص 1998والتوزیع، الجزائر، 
الخلیج العربي، المجلد  رسالة، التثقیف الصحي المدرسي في المملكة العربیة السعودیةدراسة عن  :مهدي على قاضي -2

  .242- 237، ص ص1995، )54-53(العدد ،)15(
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 . تقدیر العالقة بین بعض العوامل االجتماعیة االقتصادیة، وبین الثقافة والسلوك الصحیین .3

لمحتویات مقررات إعطاء وصف شامل لنشاطات التثقیف الصحي في مدارس البنین في المملكة، و  .4

 .المرحلة المتوسطة من المعلومات الصحیة

ولتحقیق هذه األهداف بدأ الباحث في الفصل الثاني بمراجعة للدراسات السابقة في هذا الموضوع،   

فعرض نبذة عن نشأة التثقیف الصحي المدرسي ووضعه عالمیا وكیف بدأ في أوروبا وأمریكا الشمالیة من 

، 1950التثقیف الصحي العالمي في دول العالم النامیة بعد عام  ركز علىولى ثم العالمیة األ بعد الحرب

وخصائصه، واتساع أهدافه  )التقلیدي(والفرق بینه وبین ) الشامل(ثم درس دور التثقیف الصحي المدرسي 

رسي، والعوامل المساعدة على إنجاحه، ودرس أثر العقیدة والتشریعات اإلسالمیة في التثقیف الصحي المد

 .ثم عرض نبذة عن تقویم التثقیف الصحي المدرسي واألبحاث التي أجریت علیه

وصف لنا المجموعة التي أجرى علیها الدراسة واألمور التي اعتمدها في تجهیز : الثالثوفي الفصل   

كوضع اختبار معیاري للحكم على مستوى معرفة الطلبة في هذا المجال یقوم على تحدید ) اإلستبانة(

قسام والمواضیع التي ینبغي أن تدرس لطلبة المرحلة المعنیة بالدراسة ومعرفة المشكالت الصحیة للطلبة األ

والمجتمع المعنیین بالدراسة، ثم اختیار األسئلة وصیاغتها، واختیار السلوك المتعلق بالصحة، والحصول 

  . ء الطلبةالعلى المعلومات الدیمغرافیة واالجتماعیة لهؤ 

التجهیز النهائي  طالب، حتى توصل إلى  104التي أجراها على   راسة التمهیدیةالد ثم وصف   

  .لإلستبانة من خالل تقویمها وٕاجراء التغیرات الالزمة فیها

  . تساب الثباوح ، ثم تسجیل البیانات وتحلیلهاثم أتى الباحث على تقدیم اإلستبان للطلبة

ه ومناقشتها حسب تسلسل أهداف الدراسة، فبدأ وقد خصص الباحث الفصل الرابع لعرض نتائج دراست  

  بالقوة التمییزیة، وحساب درجة تمییز كل سؤال من أسئلة المعرفة، ومستوى صعوبته باألرقام 

والسلوك ومستوى هذه المعرفة في كل موضوع من مواضیع والنسب، وكذلك تم حساب ثبات اختبار المعرفة 

ة، وعرض باألرقام والرسوم البیانیة النسبة المئویة لإلجابة عن التثقیف الصحي بالنسبة لكل مرحلة على حد

بعض األسئلة كما عرض جدوال لنتائج اختبار السلوك الصحي وشكال دائریا حدد فیه بحث انتشار 

التدخین، وآخر مثله لنسبة مدى االلتزام بالكشف الدوري على األسنان، ومثله للشعور بالضیق والملل، ثم 

العوامل االجتماعیة واالقتصادیة بمستوى المعرفة الصحیة، والنسب المئویة للمستوى  ذكر نتائج عالقة

التعلیمي لآلباء واألمهات، ثم عالقة منطقة السكن بمستوى المعرفة الصحیة، وعرض في هذا الفصل 

نشاطات وزارة الصحة في التثقیف الصحي بالمدارس ونشاطات قسم اإلرشاد الطالبي، وقسم النشاط 

رسي، ثم ذكر محتویات مقررات كل مادة دراسیة من التثقیف الصحي في المرحلتین المتوسطة المد

والثانویة، ثم في مقررات العلوم للمرحلة االبتدائیة، وختم هذا الفصل بالمالحظات التي الحظها على وضع 

  .التثقیف الصحي في مدارس البنین في المملكة وعلى نشاطات التثقیف الصحي المدرسي

قد خُلص الباحث في األخیر إلى مجموعة من التوصیات القیمة للرقي بالجانب الصحي في و   

  .المدارس
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  :نقاط االتفاق واالختالف - 1- 1

نظرا ألهمیة التثقیف الصحي المدرسي جاءت هذه الدراسة لتبحث فیه من خالل التعرف على 

الضروریة بخصوص هذا المجال؛ فهذه الوضع الراهن وتبیین مدى القصور، حتى یمكن معرفة االحتیاجات 

، وغیرهما تبحث في متغیر واحد من "نایف بن محمد سراج السلیماني"و" سحر جبر فضة"الدراسة كدراسة 

متغیرات أو محددات الصحة المدرسیة، وهو التثقیف الصحي أو التربیة الصحیة إن تكرار هذا المؤشر في 

  .جاح العملیة الصحیة والتربویة بأكملهاالدراسات یدل على أهمیته الكبیرة من أجل ن

وللوصول إلى الهدف المرجو من الدراسة اتبعت هذه الدراسة نفس المنهج المتبع في دراستنا الحالیة، 

  .وبناء استبیان خاص بالتربیة الصحیة لتغطیة إشكالیة الدراسة وتساؤالتها

ف الصحة المدرسیة كما یراه مدیرو األساسیة في تحقیق أهدا دور مدیري المدارس« :دراسة بعنوان-2

  1:»جامعة الیرموك" أربد"المدارس والمشرفون الصحیون في المدارس األساسیة في محافظة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مدیري المدارس األساسیة في تحقیق أهداف خدمات الصحة   

فیما إذا كانت هناك فوارق في وجهات المدرسیة ودرجة ممارستهم لهذه األدوار، كما هدفت إلى معرفة 

النظر بین كل من المدیرین والمشرفین الصحیین ألدوار مدیري المدارس األساسیة ودرجة ممارستهم لتلك 

  كل من الجنس والخبرة تأثیر هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كما األدوار، 

 :على األسئلة التالیةوالمؤهل والوظیفة على وجهات النظر وقد حاول الباحث اإلجابة 

ما دور مدیري المدارس األساسیة في تحقیق أهداف خدمات الصحة المدرسیة وما مدى ممارستهم لهذه  .1

  رین والمشرفین الصحیین؟یاألدوار من وجهة نظر كل من المد

رین والمشرفین الصحیین ألدوار مدیري المدارس یهل یوجد فرق بین وجهتي النظر لكل من المد .2

 ؟ودرجة ممارستهم لتلك األدوار ي تحقیق أهداف خدمات الصحة المدرسیةاألساسیة ف

ما أثر كل من الجنس والخبرة والمؤهل والوظیفة على وجهات النظر في تقییم أدوار مدیري المدارس  .3

 األساسیة في تحقیق أهداف خدمات الصحة المدرسیة؟

المدرسیة في المدارس األساسیة في  من مدیري ومدیرات ومشرفي ومشرفات الصحةعینة الدراسة وتكونت 

) 745(مدیرا ومشرفا صحیا من مجتمع الدراسة البالغ عددهم ) 500(، وبلغ عدد هذه العینة "أربد"محافظة 

مدرسة من ) 250(، وذلك عن طریق اختیار بالطریقة العشوائیةمدیرا ومشرفا صحیا، وقد تم اختیار العینة 

فقرة موزعة  40واستخدمت هذه الدراسة استبانة مكونة من  ."أربد"مدرسة أساسیة في محافظة ) 377(أصل 

  .على مجاالت خدمات الصحة المدرسیة األربعة

                                                 
المدارس  األساسیة في تحقیق أهداف الصحة المدرسیة كما یراه مدیرو ر مدیري المدارسدو : غسان أحمد مقداد عثمان -1

 ،كلیة التربیة وأصول التربیة رسالة ماجستیر غیر منشورة، ،"أربد"والمشرفون الصحیون في المدارس األساسیة في محافظة 

   .1995 األردن،،جامعة الیرموك، قسم اإلدارة
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ولإلجابة على السؤال األول فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لكل مجال من   

  .المجاالت ولكل فقرة من الفقرات

  .قلةتللعینات المس) t(تخدام اختبارولإلجابة على السؤال الثاني فقد تم اس

  .ولإلجابة على السؤال الثالث فقد تم استخدام تحلیل التباین المتعدد

  :وقد كانت نتائج الدراسة كما یلي

للمدیرین أدوارا رئیسیة وهامة في جمیع مجاالت خدمات الصحة المدرسیة وأن المدیرین یدركون أهمیة  -1

وبنسبة  4.02ن أدوارهم بدرجة عالیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام أدوارهم في تلك المجاالت ویمارسو 

  .%80مئویة 

  :جاء ترتیب المجاالت حسب األهمیة ودرجة الممارسة كما یلي-2

 % 48وبنسبة مئویة  4.18الرعایة الصحیة للطالب وهیئة المدرسة بمتوسط حسابي  -

 .%80یة وبنسبة مئو  3.52البیئة المدرسیة الصحیة بمتوسط حسابي  -

 %79وبنسبة مئویة  3.95إدارة برنامج الخدمات الصحیة المدرسیة  -

 .%78وبنسبة مئویة  3.92التربیة الصحیة المدرسیة بمتوسط حسابي  -

هناك فروق ذات داللة احصائیة بین وجهات النظر لكل من المدیرین والمشرفین الصحیین لدرجة - 3

  .t =4.36درسیة وقد بلغت قیمة ممارسة المدیرین ألدوارهم في خدمات الصحة الم

هناك أثر ذو داللة احصائیة لعوامل المؤهل والوظیفة حیث كان األثر لعامل المؤهل یعزى للفئة التي  - 4

  .تحمل مؤهل بكالوریوس فأعلى ولعامل الوظیفة كان األثر یعزى لوظیفة المدیر

  .هل مع الوظیفةهناك أثر ذو داللة لتفاعل الجنس مع الوظیفة وكذلك لتفاعل المؤ - 5

  .ال أثر ذو داللة احصائیة لعوامل الجنس والخبرة- 6

لتفاعل الجنس مع المؤهل، الجنس مع الخبرة، المؤهل مع الخبرة، الخبرة  –ال أثر ذو داللة احصائیة - 7

  مع الوظیفة 

  .ال أثر ذو داللة احصائیة للتفاعالت الثالثیة- 8

خُلص الباحث إلى عدد من التوصیات المتعلقة بخدمات وفي ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

  . الصحة المدرسیة
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هداف الصحة المدرسیة، كما یراه دارس األساسیة في تحقیق أبحث عن دور مدیري المتالدراسة  إن

كان إشكال هذه  ، ولقد"أربد"مدیرو المدارس والمشرفون الصحیون في المدارس األساسیة في محافظة 

  .الدراسة حول هذا الدور

وتختلف هذه الدراسة في كونها تبحث عن الفروق بین وجهة نظر العینة المختارة ألدوار مدیري 

المدارس في تحقیق أهداف خدمات الصحة المدرسیة ودرجة ممارستهم لتلك األدوار وهل لكل من الجنس، 

  .لعینةالخبرة، المؤهل والوظیفة أثر على وجهات نظر ا

أما دراستنا الحالیة فهي تبحث عن الواقع بصفة تكاملیة بین أعضاء العینات المختارة واتفقنا في  

ن اإلتفاق في مجال الدراسة ومحاور االستبیان وهي الرعایة الصحیة، البیئة الصحیة والتربیة الصحیة دو 

طرق له في هذه الدراسة باعتباره درسیة الذي لم نتلمهو إدارة برنامج خدمات الصحة االمجال الرابع، و 

  .تحصیل حاصل عن المجاالت الثالث

مستوى الثقافة الصحیة لدى طالبات الصف األول الثانوي وأثره في اتجاهاتهن " :دراسة بعنوان - 3

   :1"الصحیة في عمان

جاءت هذه الدراسة لتكشف عن مستوى الثقافة الصحیة لدى طالبات الصف األول الثانوي، وعن مدى 

  عرفتهم للمبادئ والمفاهیم والقواعد الصحیة وعن مدى تمثلهن لالتجاهات الصحیة، م

  :وحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة

 ما مستوى الثقافة الصحیة لدى طالبات الصف األول الثانوي في عمان؟ 

 تخصص، المستوى ال: هل یختلف مستوى الثقافة الصحیة لدى طالبات الصف األول الثانوي باختالف

 .االقتصادي واالجتماعي، وثقافة األم ؟

 عمان؟ في ما مستوى االتجاهات الصحیة لدى طالبات الصف األول الثانوي 

 ما أثر مستوى الثقافة الصحیة لدى هؤالء الطالبات على اتجاهاتهن الصحیة؟ 

دبي في مدارس طالبة من طالبات الصف األول ثانوي العلمي واأل 1223تكونت عینة الدراسة من 

 تمدیریات تربیة عمان األولى والثانیة والتعلیم الخاص، وتم اختیارها بالطریقة الطبقیة العنقودیة، واستخدم

اختبار مستوى الثقافة الصحیة ومقیاس االتجاهات الصحیة، ثم : في هذه الدراسة أداة مكونة من جزأین 

مجموعة من المحكمین وتجربتها على عینة  التأكد من صدق وثبات هذه األداة بعرضها بجزأیها على

  .استطالعیة

الصحة العامة وصحة الجسم من األمراض، : لقد تمت مقارنة مستویات الثقافة الصحیة األربعة وهي

طات الحسابیة والنسب المئویة صحة الغذاء، صحة الطفل وصحة المرأة، وكذلك تم حساب المتوس

                                                 
مستوى الثقافة الصحیة لدى طالبات الصف األول الثانوي وأثره في اتجاهاتهن الصحیة في  :مسالم إبراهیم حما فلایر -1

  .1996رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم التربیة، جامعة الیرموك، األردن، عمان، 
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الطالبات على مستویات الثقافیة الصحیة واالتجاهات الصحیة التي  اءر آنحرافات المعیاریة للمقارنة بین واإل

: جرى تقسیمها، كذلك استخدمت طریقة تحلیل التباین المتعدد لبیان تأثیر المتغیرات المستقلة الثالثة

التخصص، المستوى االقتصادي واالجتماعي، وثقافة األم على مستوى الثقافة الصحیة لدى هؤالء 

ار الثقافة الصحیة بفي اخت داءاألار المتعدد لبیان تأثیر مستوى خدمت طریقة تحلیل االنحدالطالبات، واست

  .بمجاالته األربعة على مستوى اتجاهات طالبات العینة

من الطالبات كان مستوى  )45%(وأظهرت نتائج الدراسة أن ما یقارب نصف العینة أي حوالي 

من العالمة القصوى في حین أن  )69%(لن على أي حص ؛دون الثقافة الصحیة لدیهن متوسط فما

) 80,3%(فقط من هؤالء الطالبات كانت ثقافتهن الصحیة في المستوى الممتاز، كذلك تبین أن  )%2,7(

منهن فقط، كانت اتجاهاتهن  )13,2%(من اتجاهات الطالبات الصحیة هي في المتوسط إیجابیة وٕان 

د وجد أن معامل االرتباط بین مستوى ثقافة طالبات العینة ق( الصحیة في المستوى اإلیجابي المرتفع، 

  ). 0,001=(نه كان داال إحصائیا عند مستوى الداللة إ و  )0,39(الصحیة وبین اتجاهاتهن الصحیة بلغ 

نسین وقد أوصت الدراسة بضرورة تخصیص مناهج خاصة تتناول موضوعات تصحیحیة تهم الج

  .هیم المتعلقة باألمومة والطفولة والتغذیة ومشاكلهاخاصة اإلناث فیما یتعلق بتعمیق المفا

  :نقاط االتفاق واالختالف - 1- 3

لتبحث عن مستوى " مهدي علي قاضي"كذلك مثل دراسة " سالم إبراهیم حمام فریال"جاءت دراسة 

  .الثقافة الصحیة لدى طالبات الصف األول الثانوي وأثره في اتجاهاتهن الصحیة في عمان

ن نرى بأن هذه الدراسة ال تبحث عن من یقدم هذا المجال أو المحور، ولكن تبحث من خالل العنوا

عن مدى ترسیخ المادة المعطاة لهم في مجال التربیة الصحیة وتقییم مستواها من خالل الوصول إلى 

  :اإلجابة عن التساؤالت التالیة

بحث كذلك فیما إذا كان ما مستوى الثقافة الصحیة لدى طالبات الصف األول ثانوي في عمان؟، وت

اختالف هذا المستوى یختلف لدى الطالبات باختالف التخصص والمستوى االقتصادي واالجتماعي وثقافة 

یعني أن هذه الدراسة لها مسار یختلف تماما عن دراستنا الحالیة ماعدا بحثها في مجال واحد وهو  األم، 

  .الثقافة الصحیة؛ أي التربیة الصحیة

ة الدراسة تمت بالطریقة الطبقیة العنقودیة، وقد اسُتخدمت في هذه الدراسة أداة مكونة وبالتالي فعین

اختبار مستوى الثقافة الصحیة، ومقیاس اإلتجاهات الصحیة؛ وبالتالي تمیزت هذه الدراسة : من جزأین

الحالیة وهي بتطبیقها لالستبیان في شكل اختبار شمل هذا االستبیان كذلك محاور لم تتطرق لها  دراستنا 

  .الصحة العامة، صحة الجسم، صحة الغذاء، صحة الطفل وصحة المرأة

النسب المئویة : وقد اسُتخدمت العدید من األسالیب اإلحصائیة المتنوعة الشبیهة بدراستنا منها

تأثیر واالنحرافات المعیاریة للمقارنة، وما لم نستخدمه في دراستنا هو طریقة تحلیل االنحدار المتعدد لبیان 

  . مستوى األداء في اختبار مستوى الثقافة الصحیة
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واقع خدمات الصحة المدرسیة التي یمارسها أطباء الصحة المدرسیة في المدارس : دراسة بعنوان - 4

  :1"األساسیة الحكومیة في محافظة اربد من وجهة نظر مدیري المدراس والمشرفین

لصحة المدرسیة التي یمارسها أطباء الصحة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع خدمات ا

من خالل اإلجابة عن السؤالین " اربد"المدرسیة من وجهة نظر مدیري المدارس والمشرفین في محافظة 

  :التالیین

ة المدرسیة التي یمارسها أطباء الصحة المدرسیة في المدراس األساسیة ما واقع خدمات الصح - 

  هة نظر مدیري المدارس والمشرفین؟من وج" اربد"الحكومیة في محافظة 

بین وجهات نظر مدیري المدارس ) α=0.05(هل هناك فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

والمشرفین حول خدمات الصحة المدرسیة التي یمارسها أطباء الصحة المدرسیة األساسیة الحكومیة في 

  لخبرة والمؤهل العلمي؟ تعزى الختالف متغیر الوظیفة والجنس وا" اربد"محافظة 

تكونت عینة الدراسة من مدیري ومدیرات ومشرفي ومشرفات الصحة المدرسیة في المدراس األساسیة في 

مدیرًا ومشرفًا صحیًا من مجتمع الدراسة البالغ عددهم ) 550(وبلغ عدد أفراد هذه العینة " اربد"محافظة 

  . العینة بالطریقة العشوائیة البسیطة مدیرًا ومشرفًا صحیًا، وقد تم اختیار أفراد) 702(

الرعایة الصحیة (فقرة تغطي المجاالت التالیة ) 63(َطَور الباحث أداة الدراسة التي تكونت من 

للطالب وهیئة المدرسة، البیئة الصحیة المدرسیة، التربیة الصحیة المدرسیة، إدارة برنامج خدمات الصحة 

  ).المدرسیة

  :یليوأظهرت نتائج الدراسة ما

إن واقع خدمات الصحة المدرسیة التي یمارسها أطباء الصحة المدرسیة كانت من وجهة نظر مدیري  - 1

 .المدارس والمشرفین بمستوى متوسط

بین وجهات نظر مدیري المدارس ) α =0.05(هناك فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى الداللة  - 2

ا أطباء الصحة المدرسیة في المدارس األساسیة والمشرفین حول واقع خدمات الصحة المدرسیة التي یمارسه

تعزى لمتغیر الوظیفة والجنس والمؤهل العلمي والخبرة؛ حیث كان الفرق في " اربد"الحكومیة في محافظة 

متغیر الوظیفة ُیعزى لصالح وجهة نظر المدیرین؛ أما متغیر الجنس فكان الفرق فیه لصالح الذكور في 

الفرق ُیعزى لصالح ذوي الخبرة القلیلة ومتغیر الخبرة كان الفرق یعزى  حین متغیر المؤهل العلمي كان

 . لصالح األدنى من البكالوریوس

العلمي هناك فرق ذو داللة إحصائیة لتفاعل الوظیفیة مع الجنس وكذلك لتفاعل الجنس مع المؤهل  - 3

  . وأیضًا تفاعل المؤهل مع الخبرة

                                                 
ي واقع خدمات الصحة المدرسیة التي یمارسها أطباء الصحة المدرسیة ف: عبد الجبار عبد الرحمن محمد خندقجي -1

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، " المدارس األساسیة الحكومیة في محافظة اربد من وجهة نظر مدیري المدراس والمشرفین

  .2000 األردن،كلیة التربیة والفنون، قسم اإلدارة وأصول التربیة، جامعة الیرموك،
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 :نقاط االتفاق واالختالف - 1- 4

الدراسة السابقة والتي دار محورها حول واقع الخدمات الصحیة المدرسیة، وهي دراسة  من خالل هذه

قریبة جدا من دراستنا من حیث بحثها عن واقع خدمات الصحة المدرسیة من وجهة نظر مدیري المدارس 

  .والمشرفین

ت وقد كانت المؤشرات التي غطى بها مصطلح الخدمات قریبة من مؤشرات هذه الدراسة، وكان

الرعایة الصحیة للطالب وهیئة المدرسة، البیئة الصحیة المدرسیة، التربیة الصحیة المدرسیة، إدارة : كالتالي

  .برنامج خدمات الصحة المدرسیة

بالتالي فقد اختلفت هذه الدراسة عن دراستنا في بحثها عن واقع إدارة برنامج خدمات الصحة 

تارة وهم المشرفین الصحیین، كذلك یمكننا القول أن هذه الدراسة المدرسیة؛ باإلضافة إلى عینة الدراسة المخ

بحثت في الفروق بین إجابات كل من المدیرین والمشرفین حول واقع خدمات الصحة المدرسیة التي 

  .یمارسها أطباء الصحة المدرسیة في المدارس ُتعزى إلى اختالف الجنس،الوظیفة، المؤهل العلمي والخبرة

التربیة الصحیة، : ت تبحث عن واقع الصحة المدرسیة من خالل مؤشراتها الثالثلكن دراستنا كان

البیئة الصحیة المدرسیة والرعایة الصحیة المدرسیة فقط، ولم تكن تبحث عن مقارنة؛ إنما تبحث عن 

  .التكامل في الوظیفة بین الفاعلین الثالث وهم األطباء، المدرین وعمال فرق الوقایة

الرعایة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة للبنات بین الواقع والتطلعات " :دراسة بعنوان -5

  :1"المستقبلیة

انطلقت فكرة هذه الدراسة من هدف االرتقاء بالخدمات الصحیة المدرسیة وتطویر برامجها، وتحدیث 

  .مفاهیمها لتتواءم مع التطورات الحدیثة في علوم الصحة المدرسیة

في إلقاء الضوء على البیئة الصحیة المدرسیة، وحصر خدمات الرعایة  تالدراسة ساهموهذه 

الصحیة، وحصر المشكالت الصحیة التي یتعرض لها األطفال، ودور المعلمة في الرعایة الصحیة في 

  .المدارس االبتدائیة

  منها المبنى المدرسي ومرافقه : لقد جاءت محاور هذه الدراسة مركزة على العناصر التالیة 

المطعم والنظافة والفحوص الطبیة الدوریة لألطفال، ومدى متابعة صحة الطالبات في النظافة والوقایة و 

والتثقیف الصحي للطفل والتربیة الصحیة لجمیع العاملین في المدرسة لنشر الوعي الصحي  ،الشخصیة

حیة في المدارس االبتدائیة للطفل في البیت والمجتمع، وأخیرا التطلعات المستقبلیة لرفع مستوى الرعایة الص

  .للبنات

ما عن إشكالیة الدراسة فهي تنبثق من أهداف التعلیم االبتدائي في التركیز على االهتمام بصحة أ

  .النفسیة واالجتماعیة ،العقلیة، الطفل من جمیع جوانبها الجسمیة

  :هيو وتتجلى أهمیة الدراسة على حد تعبیر الباحثة في المحاور التي أخذت بها 

                                                 
ئیة للبنات بین الواقع والتطلعات الرعایة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدا: حنان عیسى سلطان الجبوري -1

  .)2002، 5دد عال(  ،)2(، األردن، المجلد مجلة الطفولة والتنمیة، المستقبلیة
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 .البیئة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة للبنات -1

 .الخدمات الصحیة المدرسیة -2

 .أهم مشكالت األطفال الصحیة -3

 .دور المعلمة ومسؤولیاتها في الرعایة الصحیة للطفل -4

 :الدراسة إلى ما یلي تهدفو 

 .الكشف عن واقع البیئة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة للبنات -1

 .صحیة في المدرسة االبتدائیة للبناتالخدمات صحیة مدرسیة كالرعایة  توقع وجود -2

 .الكشف عن المشكالت الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة -3

 .تحدید دور المعلمة في الرعایة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة للبنات -4

ولیاء أمور األطفال في تطویر الرعایة توقع أن هناك تطلعات مستقبلیة لمعلمات المدرسة االبتدائیة، وأ -5

 .الصحیة في المدرسة االبتدائیة للبنات

  :أما عن أسئلة الدراسة فقد جاءت كالتالي

  ما واقع البیئة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة للبنات؟ - 

  ما مستوى الخدمات الصحیة المدرسیة كرعایة صحیة في المدرسة االبتدائیة؟ - 

  الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة للبنات؟ مالمشكالت - 

  ما دور المعلمة وواجباتها في الرعایة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة للبنات؟ - 

لتطلعات المستقبلیة لمعلمات المدرسة االبتدائیة وأولیاء أمور األطفال في تطویر الرعایة الصحیة في ا ما - 

  ؟المدرسة االبتدائیة للبنات

أما عن الجانب المنهجي للدراسة فقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحلیلي للتعرف على 

الصحة المدرسیة بصورة خاصة والتثقیف ظریة لمعاني الصحة بصورة عامة، و الواقع وكذلك الدراسة الن

یة، والمشكالت الصحي والرعایة الصحیة المدرسیة والبیئة الصحیة المدرسیة والخدمات الصحیة المدرس

ودور المعلمة في الرعایة الصحیة واالتجاهات العالمیة في تحسین الرعایة الصحیة  ،الصحیة عند األطفال

القوة ودعمها، بهدف التوصل إلى نقاط الضعف والتغلب علیها وعلى نقاط  عند األطفال داخل المدرسة 

  .شى مع مبادئ مجتمعنا اإلسالميااصرة، وتتماالتجاهات العالمیة المعتواكب والتطلعات المستقبلیة، التي 

مجتمع الدراسة هو مجتمع معلمات المدرسة االبتدائیة وأولیاء أمور األطفال في هذه وقد كان 

  .المدارس

أما عن إجراءات الدراسة المیدانیة، فكانت بدایة بالدراسة االستطالعیة من خالل التراث النظري 

مارات على بعض المعلمات وتعدیلها ثم إعادة توزیعها وحساب نسب والمقابالت الشخصیة، ثم عرض االست

استمارة  )50(عینة من مجتمع البحث، حیث كان نصفها أي  )100(الصدق الثبات فیها، وقد تم أخذ 

  .استمارة ألولیاء األمور )50(للمعلمات، و كذلك 

یغ البیانات في جداول إلیجاد حیث بدأت بتفر  ؛وفي األخیر تفریغ تلك البیانات والمعالجة اإلحصائیة

  .التكرارات آلراء كل من المعلمات وأولیاء األمور



~ 41 ~ 
 

  .رةقثم إیجاد النسب المئویة لتكرارات المؤشرین والمؤشرات على كل ف

  :ومن نتائج البحث المتوصل إلیها

واصفات والم م الهندسي المثالي، وفق المقاییسالمبنى المدرسي للمدارس االبتدائیة غیر مطابق للتصمی -1

 .المحددة عالمیا

 .أثبتت الدراسة أن المطعم المدرسي ال یلبي أقل احتیاجات األطفال -2

أن الخدمات الصحیة في المدرسة االبتدائیة للبنات محدودة، مع العلم بأن الخدمات كما أظهرت النتائج  -3

ات المجتمع ممقو الصحیة هي المؤشر الصحیح على مستوى الوعي العام للصحة المدرسیة، وهي من أهم 

لتنشئة جیل سلیم الجسم والعقل یكفل للطفل الذي هو رجل المستقبل وللطفلة التي هي أم المستقبل الحیاة 

 .السعیدة الهانئة

  :نقاط االتفاق واالختالف - 1- 5

هي الوحیدة التي ركزت على جانب آخر للصحة " حنان عیسى الجبوري"هي للباحثة  ةهذه الدراس

ة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة؛ حیث كانت تبحث عن الواقع وتأمل أن المدرسیة، وهي الرعای

  .تصل إلى مأمول راق

وبالتالي فهذه الدراسة تشبه إلى حد ما دراستنا الحالیة من خالل تركیزها على محور الرعایة الصحیة 

وهو محور دراستنا، وكانت المدرسیة، كما حاولت هذه الدراسة تسلیط الضوء على البیئة المدرسیة كذلك، 

عینة الدراسة مختلفة تماما لعینتنا؛ حیث خصصنا أطباء الصحة لإلجابة على تساؤالت االستبیان، لكن في 

  .هذه الدراسة أوكلت المهمة للمعلمین وأولیاء األمور ودورهم في الرعایة الصحیة

  .لیة والنفسیة واالجتماعیةوقد ركزت خالفا لنا على صحة الطفل من جمیع جوانبها الجسمیة والعق

إضافة إلى هذا االختالف فقد تمیزت هذه الدراسة بالتطلعات المستقبلیة لتطویر الرعایة الصحیة 

 .للطفل، معتمدة على المنهج الوصفي التحلیلي كنقطة إتفاق معنا
 

ومیة واقع برامج الصحة المدرسیة للمراحل األساسیة الدنیا في المدارس الحك":دراسة بعنوان - 6

  :1"والمدارس التابعة لوكالة الغوث من وجهة نظر المعلمین والمعلمات في محافظة نابلس

هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع الصحة المدرسیة للمراحل األساسیة الدنیا في المدارس 

 ."نابلس"الحكومیة والتابعة لوكالة الغوث من وجهة نظر المعلمین والمعلمات  في محافظة 

  :دت مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال اآلتي وهووقد حد

  ما واقع برامج الصحة المدرسیة للمراحل األساسیة الدنیا في المدارس الحكومیة و التابعة لوكالة الغوث

 ؟"نابلس"في محافظة  من وجهة نظر المعلمین والمعلمات

                                                 
واقع برامج الصحة المدرسیة للمراحل األساسیة الدنیا في المدارس الحكومیة والمدارس  :دالیة رحمي عبد الفتاح طوقان -1

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات  ،"ن والمعلمات في محافظة نابلسالتابعة لوكالة الغوث من وجهة نظر المعلمی

  .2003العلیا، فلسطین، 
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 :، والتي تم دمجها في سؤال واحد وهوولإلجابة على هذا السؤال اشتقت الباحثة عدد من األسئلة الفرعیة

  ما تأثیر متغیر الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجهة المشرفة على المدرسة، وموقع

المدرسة، ودوام المدرسة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المراحل األساسیة الدنیا في المدارس الحكومیة 

  ؟"ابلسن"والمدارس التابعة لوكالة الغوث في محافظة 

 :و هيواحدة وقد انبثقت عن األسئلة السابقة الفرضیات اآلتیة والتي تم دمجها في فرضیة 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة)α  =0,05 ( من وجهة نظر معلمي  

میة مج الصحة المدرسیة بمجاالتها في المدارس الحكو اومعلمات المراحل األساسیة الدنیا نحو واقع بر 

والمدارس التابعة لوكالة الغوث تعزى لمتغیر الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجهة المشرفة على 

  .المدرسة، وموقع المدرسة، ودوام المدرسة

 433ولإلجابة عن األسئلة السابقة واختبار الفرضیات، قامت الباحثة بدراسة عینة عشوائیة مكونة من   

معلما  1173من المجتمع األصلي المكون من  %36ل األساسیة الدنیا، وبنسبة معلما ومعلمة من المراح

  .ومعلمة، حیث تم توزیع االستبانات على المدارس

وقد استخدمت الباحثة أداة للدراسة وهي عبارة عن استبانه قامت الباحثة بتطویرها باالستفادة من   

  .األدب التربوي والدراسات السابقة

احثة المنهج الوصفي المیداني، حیث قامت بتوزیع االستبانات على المدارس الحكومیة استخدمت الب:المنهج

  .وهذا یناسب أغراض الدراسة) أفراد العینة(والمدارس التابعة لوكالة الغوث 

والختبار صحة الفرضیات السابقة، تمت معالجة البیانات إحصائیا باستخدام الرزمة اإلحصائیة 

  :قد أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة؛ و )spss(للبحوث االجتماعیة 

 %66والصحة الجسمیة  %68مجال الصحة البیئیة : أن مجاالت الدراسة حصلت على النسب اآلتیة -

  .%70والدرجة الكلیة لواقع برامج الصحة المدرسیة  %76والصحة االجتماعیة  %69والصحة النفسیة 

في ة المدرسیة بمجاالتها للمراحل األساسیة الدنیا توجد فروق دالة إحصائیا في واقع برامج الصح ال -

الجهة المشرفة، : بعا لمتغیراتالمدارس الحكومیة، والمدارس التابعة لوكاالت الغوث في محافظة نابلس تِ 

 .ولصالح المدارس الحكومیة

وفي آخر هذه الدراسة أوصت الباحثة بالعمل على تحسین مجال الصحة البیئیة التي تشرف علیها   

كاالت الغوث، وٕاجراء المزید من الدراسات حول موضوع برامج الصحة المدرسیة وذلك في محافظات و 

  .أخرى

  :نقاط االتفاق واالختالف - 1- 6

إذا كانت الدراسة األولى قد بحثت عن واقع خدمات الصحة المدرسیة من وجهة نظر مدیري 

برامج الصحة المدرسیة، لكن من وجهة المدارس والمشرفین الصحیین، فإن هذه الدراسة تبحث عن واقع 

نظر المعلمین والمعلمات فقط، وقد كان تساؤلها الرئیسي یبحث عن الواقع مثلها مثل الدراسة الحالیة طبعا 

 –مع اختالف المجتمع المدروس، وهو المراحل األساسیة الدنیا في المدارس الحكومیة التابعة لوكالة الغوث 

اإلشكالیة العامة تفرعت عنه مجموعة من التساؤالت الفرعیة التي تبحث في ولإلجابة على سؤال  - فلسطین
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تأثیر متغیر الجنس والمؤهل وسنوات الخبرة والجهة المشرفة على المدرسة وموقع المدرسة، ودوام المدرسة 

  .وقد انبثقت عن األسئلة السابقة مجموعة من الفروض، وهذا یتفق مع دراستنا الحالیة

هذه الدراسة عن الدراسة الحالیة هو تعدد العینة المجیبة على استبیان مركب واحد، وما تختلف فیه 

الصحة الجسمیة، : كما تختلف هذه الدراسة عن سابقتها في تنوع محاور االستبیان، والتي وردت كالتالي

  .النفسیة واالجتماعیة

س محافظة الزرقاء في واقع برامج الخدمات الصحیة المقدمة للطلبة في مدار ":دراسة بعنوان - 7

  1:"ردن من وجهة نظر مدیري المدارساأل 

 محافظة مدارس في للطلبة المقدمة الصحیة الخدمات برامج واقععلى  تعرفإلى ال الدراسةهدفت 

 في للطلبة المقدمة الصحیة الخدمات برامج واقع ما: التالي لؤ استال عن اإلجابة خالل من وذلك "الزرقاء"

 المدارس مدیري جمیع من الدراسة مجتمع تكون المدارس؟ مدیرویراها  كما "قاءالزر " محافظة مدارس

 قام الدراسیة غراضألول) 2004 - 2003(الدراسي للعام مدیراً ) 316(هموعدد الزرقاء محافظة في الحكومیة

 الخدماتهي و  المدرسیة الصحة برامج مجاالت على موزعة فقرة) 40( من مكونة استبانة ببناء الباحث

  . الدراسة أداة وثبات صدق من بالتأكد الباحث امد قق، و الصحیة المدرسیة البیئة الصحي، التثقیف لصحیة،ا

 مجاالت من فقرة لكل المئویة والنسب الحسابیة المتوسطات استخدام تم الدراسة سؤاللى ع ولإلجابة

 برامج تطبیق واقع نأ إلى الدراسة وتوصلت المدارس في المقدمة المدرسیة الصحیة الخدمات برامج

 الباحث أوصى الدراسةنهایة  وفي. متوسطة بصورة تتم "الزرقاء" محافظة مدارس في الصحیة الخدمات

 وكذلك المدرسیة، الصحة خدمات على المشرفین بلقِ  من المساعدة ةالطبی الكوادر بتدریبهتمام اال بزیادة

 التربیة مدیري بلقِ  مناالهتمام  وٕاعطاء مدرسیة،ال الصحیة الخدمات تقدیم عن والمسؤولین المعلمین تدریب

  .ةالمدرسی الصحة برامج كوادرمن  مزیداً تتطلب  التي البیئیة باإلصالحات بالقیام والتعلیم

  :نقاط االتفاق واالختالف - 1- 7

ألنها تبحث في واقع برامج الخدمات " دالیة رحمي عبد الفتاح طوقان"تتفق هذه الدراسة مع دراسة   

في األردن من وجهة نظر مدیري المدارس، فهذه " الزرقاء"المقدمة للطلبة في مدارس محافظة  الصحیة

الدراسة تجمع بین البرامج والخدمات في مجال الصحة المدرسیة، وكلها تصب في محور واحد وهو الصحة 

لصحة على مجاالت برامج ا" أحمد بدح"المدرسیة بدراسة مجموعة من مجاالتها، وقد رّكزت دراسة 

الخدمات الصحیة والتثقیف الصحي والبیئة الصحیة المدرسیة؛ أي أنها نفس مؤشرات : المدرسیة وهي

الدارسة الحالیة لكنها تركز على عینة المدیرین فقط، عكس هذه الدراسة التي جمعت بین الفاعلین في 

ا الحالیة في منهجها مجال الصحة المدرسیة كال في مجاله الخاص، وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراستن

  . وأدوات الدراسة

                                                 
ردن من وجهة نظر مدیري واقع برامج الخدمات الصحیة المقدمة للطلبة في مدارس محافظة الزرقاء في األ  :أحمد بدح -1

 .)2007، 2(، العدد 21مجلد ، ال)العلوم االنسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ،المدارس
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دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق أهداف التربیة الصحیة لطالب المرحلة االبتدائیة ": دراسة بعنوان - 8

  1"بمدینة الطائف

ما دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق أهداف التربیة الصحیة لطالب : یلي وقد جاءت إشكالیة البحث كما  

 ائیة بمدینة الطائف من وجهة نظر مدیري المدارس والمشرفین الصحیین؟المرحلة االبتد

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق أهداف التربیة  :أهداف الدراسة

الصحیة لطالب المرحلة االبتدائیة بمدینة الطائف من خالل أربعة محاور وهي دور اإلدارة المدرسیة في 

سائل الصحة والسالمة، وتحقیق التثقیف الصحي، وتوفیر البیئة المالئمة للتغذیة الصحیة تحقیق و 

  .المدرسیة، ودورها في تحقیق النظافة العامة للمدرسة

تكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري المدارس االبتدائیة بمدینة الطائف والبالغ عددهم  :مجتمع الدراسة

  . مشرفا صحیا) 107(ذه المدارس وعددهم مدیرا والمشرفین الصحیین به 113

تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لمعرفة دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق أهداف التربیة : منهج الدراسة

لمعرفة درجة المنهج التحلیلي المقارن الصحیة لطالب المرحلة االبتدائیة بمدینة الطائف، كما تم استخدام 

  .ء مجتمع الدراسةالفروق و داللتها بین آرا

  : أهم نتائج الدراسة

إن دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق أهداف التربیة الصحیة لطالب المرحلة االبتدائیة بمدینة الطائف من  .1

  ).3,39(وجهة نظر أفراد عینة الدراسة بصفة عامة كان بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ 

ة والسالمة كان بدرجة عالیة بمتوسط حسابي إن دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق وسائل الصح .2

)3.63.( 

إن دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق التثقیف الصحي لطالب المرحلة االبتدائیة كان بدرجة منخفضة  .3

 ).2,51(حیث بلغ المتوسط الحسابي 

حسابي إن دور اإلدارة المدرسیة في توفیر البیئة المالئمة للتغذیة الصحیة كان بدرجة عالیة بمتوسط  .4

)3,89.( 

 ).3,56(إن دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق النظافة العامة كان بدرجة عالیة بمتوسط حسابي بلغ  .5

                                                 
دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق أهداف التربیة الصحیة لطالب المرحلة اإلبتدائیة بمدینة : حسن بن محمد حسن القرني -1

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، المملكة العربیة الطائف

  .2008، السعودیة
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 :اتـــالتوصی

  .التأكید على تطویر مستوى تطبیق البرامج الصحیة الخاصة بالتثقیف الصحي المقدم لطلبة المدارس .1

ل دوري لكي تكون فعالة، والتي تعتبر مصدر ضرورة االهتمام بصیانة طفایات الحریق في المدارس بشك .2

 .الحمایة األول من الحرائق بمشیئة اهللا

 .التأكید على ضرورة تفعیل برامج اإلدارة العامة للصحة المدرسیة بالمدارس ومتابعة تطبیقها .3

  .تفعیل النشاط المدرسي للتثقیف الصحي وتدریب الطالب على مبادئ السالمة.  4

  :الختالفنقاط االتفاق وا - 1- 8

بحثت هذه الدراسة أیضا عن الدور الذي تقوم به اإلدارة المدرسیة في تحقیق أهداف التربیة الصحیة؛ 

هذه الدراسة أكثر تدقیقا وتحدیدا لمجال واحد في مجاالت الصحة المدرسیة، وهو التربیة الصحیة على 

  .خالف دراستنا

دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق أهداف التربیة  وقد كان تساؤل دراستها یدور في هذا األساس وهو ما

  .من وجهة نظر مدیري المدارس والمشرفین الصحیین" الطائف"الصحیة لطالب المرحلة االبتدائیة بمدینة 

وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالیة في استخدامها المنهج الوفي المسحي، رغم أننا استخدمنا 

أسلوب المسح، وعمال فرق الوقایة أیضا استخدمنا المسح، لكن في اختیارنا في اختارنا لعینة األطباء على 

للمدیرین أسلوب العینات العشوائیة، كذلك استخدمت هذه الدراسة خالفا عن دراستنا المنهج التحلیلي المقارن 

اء أو لمعرفة درجة الفروق وداللتها بین آراء مجتمع الدراسة، وعلى ذلك فهي تبحث في جزء صغیر من أجز 

  .مجاالت أو جوانب الصحة المدرسیة

ولیة المطورة من المرحلة االبتدائیة لمفاهیم مدى تناول كتب علوم الصفوف األ ": دراسة بعنوان - 9

  :1"التربیة الصحیة

 للصفین العلوم كتب تتضمنها أن ینبغي التي الصحیة التربیة مفاهیم على التعرف إلى الدراسةت دفه

 المنهج الباحث واستخدم الصحیة، التربیة لمفاهیم الكتب هذه تناول ومدى للبنین، ائياالبتد والثاني األول

م قا وقد إعداده، من محتوى تحلیل استمارة ماواستخد المحتوى، تحلیل على یعتمد الذي التحلیلي الوصفي

 طریق نثباتها ع من تأكد ثمّ  المحّكمین، من مجموعة على عرضها طریق عن البطاقة صدق من بالتحقق

 .مفهوماً  ثالثون تحتها یندرج مجاالت ثمانیة  من النهائیةرتها صو  في البطاقة تكونت وقد التحلیل، إعادة

 ةاختیار مجموع تم أنه إال؛ اإلنسانیة والدراسات البحوث في المتبع بالمعنىا مجتمع هناك یكن لمو

 االبتدائي والثاني األول للصفین المقررة مالعلو  كتب وهي الدراسة عینة واعتبارها العلوم ومقررات دراسة كتب

 األول للصفن كتابی كتب،) 4: (عددها والبالغ 1431- 1430الدراسي للعام السعودیة العربیة المملكة في

 .الثاني للصفن وكتابی

                                                 
ولیة المطورة من المرحلة االبتدائیة لمفاهیم التربیة مدى تناول كتب علوم الصفوف األ : نایف بن محمد سراج السلیماني -1

- 1430، المملكة العربیة السعودیة ،كلیة التربیة قسم المناهج وطرق التدریس ،غیر منشورة ماجستیررسالة   ،الصحیة

1431.  



~ 46 ~ 
 

 المحتوى تحلیل :الدراسة أداة

 : الدراسة نتائج

 والثاني األول للصفین العلوم كتب هاتتضمن أن ینبغي التي الصحیة التربیة بمفاهیم قائمة تحدید -1

 .رئیسیة مجاالت) 8(في موزعة مفهوما) 30( من تكونت االبتدائي

) 14( االبتدائي والثاني األول للصفین العلوم كتب في ناولهات تم التي الصحیة التربیة مفاهیم عدد بلغ - 2

  ً◌وبنسبة مفهوما) 16( تتناولها لم التي المفاهیم عدد بلغ حین في ،) %7,46( وبنسبة مفهوما

)3,53%.( 

، مفهوماً  )11(االبتدائي األول للصف العلوم كتابي يتناولها ف تم التي الصحیة التربیة مفاهیم عدد بلغ - 3

 ).%63( ً◌وبنسبة مفهوما) 19( تناولها یتم لم التي المفاهیم عدد بلغ حین في؛ )%7,36(ة وبنسب

 مفهوما) 12( االبتدائي الثاني للصف العلوم كتابي في تناولها تم التي الصحیة التربیة مفاهیم عدد بلغ - 4

 ).%60( وبنسبة مفهوما) 18( تناولها یتم لم التي المفاهیم عدد بلغ حین في؛ ) %40( وبنسبة

 ترد لم حیث؛ منها والوقایة األمراض مكافحة ومجال تمع،لمجا صحة مجالي في واضح قصور یوجد - 5

 .السابقین لینالمجا مفاهیم من مفهوم أي إلى إشارة أي

 :یلي بما الباحث أوصى الدراسة نتائج ضوء في

 تألیفة إعاد وتطویر أ الحالیة،عند الدراسة إلیها توصلت التي الصحیة التربیة مفاهیم قائمة من اإلفادة -1

 .االبتدائي والثاني األول للصفین العلوم كتب

 الصحیة للمفاهیم االبتدائي والثاني األول لصفینل العلوم كتب تناول عدم على الدراسة نتائج دلت حیث -2

 الینلمجا ذینبه االهتمام بضرورة یوصي الباحث فإن منها والوقایة األمراض ومكافحة معالمجت صحةإلى 

 طریق عن الحالیة الكتب في موجودة موضوعات ضمن مفاهیمهما بدمج سواء العلوم كتب في وتضمینهما

 كتب تألیف إعادة أو الكتب هذه في الموجودة والموضوعات وحداتال إلى موضوعات أو وحدات إضافة

 . االبتدائي والثاني األول للصفین العلوم

 القضایا بمتابعة بالترتیب العالقة ذات األخرى تمعلمجا مؤسسات مع المدرسة جهود افرظت على العمل-3

  .المدرسي الصحي للتثقیف برامج وٕانتاج المرحلة، هذه في الطالب تخص التي الصحیة

  :نقاط اإلتفاق واإلختالف - 1- 9

اختلفت هذه الدراسة عن دراستنا في الشكل والمضمون لكنها اتفقت في مجال واحد وهو البحث عن    

مؤشر من مؤشرات الصحة المدرسیة المتمثل في التربیة الصحیة والبحث عنه؛ لیس عن طریق األشخاص؛ 

ینها؛ وبالتالي فهذه الدراسة تختلف عن دراستنا الحالیة في وٕانما في مصدره الحقیقي وهو الكتب ومضام

  .أسلوبها وأدواتها وعینتها كذلك

ومن هنا فقد استعان الباحث باستمارة تحلیل المحتوى، واستخدم المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد 

 . على تحلیل المحتوى
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  : 1"الصحیة في المرحلة االساسیة بمحافظة غزة االدارة المدرسیة في تفعیل التربیة دور": دراسة بعنوان  - 10

 المرحلة في الصحیة التربیة تفعیل في المدرسیة اإلدارة دورعلى  التعرفإلى  سةاالدر  هدفت

 في المدرسیة ةدور اإلدار  : بعنوان استبانة ببناء الباحثة قامت ذلك ولتحقیق غزة، بمحافظات األساسیة

 والمشرفین المدارسمدراء  نظر وجهة من غزة بمحافظات ألساسیةا المرحلة في الصحیة التربیة تفعیل

 المناطق موظفي من موظف) 125( قوامها عینة على األداة بقتطُ  سةاالدر  أسئلةى عل ولإلجابة الصحیین،

 خان شرق -ىالوسط محافظةال–غزة غرب -غزة شرق – غزة شمال منطقة غزة قطاع بمحافظات التعلیمیة

 المنهج سةاالدر  واستخدمت  ،عشوائیةة بطریق اختیارهم تم وقد ،رفح محافظة– یونس خان غرب – یونس

 "بیرسون" ارتباط ومعامل المئویة والنسب تار ار كالت :ماستخدا تم لنتائجا تحلیل وعند ، التحلیلي الوصفي

 معیاريال فاواالنحر  الحسابي والمتوسط "شفیه" واختبار "حادياأل التباین تحلیل" اختبارو  ،)ت(واختبار

 .النسبي والوزن

  :الدراسة نتائج وأظهرت

 والمشرفین ءار دالم نظر وجهة من الصحیة التربیة تفعیل في المدرسیة اإلدارة لدور الكلیة الدرجة إن

 باألمن الوعي تفعیل جاء مجال وقد ،)%74,61( نسبي بوزن عالیة كانت غزة بمحافظات الصحیین

  ).%76,72( نسبي بوزن والسالمة

نسبي  بوزن كان وقد الریاضي لوعيا تفعیل في دور المدرسیة لإلدارة أنه سةراالد أظهرت حین في

 بالصحة( الوعي تفعیل في المدرسیة اإلدارة دور األدوار أدنى أن سةالدرا أظهرت حین في؛ )%73.18(

 النفسیة بالصحة الوعي تفعیل في المدرسیة لإلدارة دور ویوجد)  %63,93( نسبي بوزن كانت اإلنجابیة

 متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم سةاالدر  نتائج بینت فیما) %74,56( نسبي بوزن

 الجنس، متغیرى إلى عز تُ  الغذائي الوعي تفعیل في المدرسیة اإلدارة دور حولة العینأفراد  تقدیر درجات

 كما الوظیفي، الوصف متغیر ىإلى عز تُ  الغذائي الوعي تفعیل في إحصائیة داللة ذات فروق وجود وعدم

 الخدمة، متغیرى إلى عز تُ  الغذائي الوعي تفعیل في إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت

 الجنسى المتغیرات إلى عز تُ  الغذائي الوعي تفعیل في إحصائیة داللة ذات فروق وجود سةار الد نتائج وبینت

  . الوظیفي الوصف–

  :ختالفنقاط االتفاق واال -10-1

ركزت هذه الدراسة  على تفعیل التربیة الصحیة من خالل دور اإلدارة المدرسیة، ومن خالل هذا 

العنوان نعرف بأن هذه الدراسة تتفق مع دراستنا في اختیارها لموضوع الصحة المدرسیة من خالل أهم 

في دراستنا؛ إضافة إلى  مجال من مجاالتها وهو التربیة الصحیة، ولم تركز على بقیة المجاالت المذكورة

  .أنها أولت هذا الدور إلى اإلدارة المدرسیة  ومن بینهم المدیر والمشرفین الصحیین بالخصوص

                                                 
 رسالة ماجستیر ،رة المدرسیة في تفعیل التربیة الصحیة في المرحلة االساسیة بمحافظة غزةاالدا دور :سحر جبر فضة -1

  .2012 - 2011فلسطین، ،غزة ،زهرجامعة األ،كلیة التربیة  غیر منشورة،
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وقد أخذنا في دراستنا هذه المدیر كعینة مباشرة تعمل على تفعیل التربیة الصحیة في المدارس 

لوقایة یحافظون ویهیؤون البنیة الصحیة واألطباء یعملون على توفیر الرعایة الصحیة للتالمیذ وعمال فرق ا

ستعانة باإلللتالمیذ، واستخدمت هذه الدراسة نفس المنهج المتَبع وهو المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك 

  .نحراف المعیاريواإلوالمتوسط الحسابي  )T(بالتكرارات والنسب المئویة ومعامل ارتباط بیرسون واختبار 

المدرسیة في المدارس االبتدائیة في دولة الكویت من وجهة نظر دراسة بعنوان مستوى الصحة  -11

   :1المدیرات والمعلمات

 دولة في االبتدائیة المدارس في المدرسیة الصحة مستوىعلى  التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 تم معلمة،) 670(و مدیرة) 104( من الدراسة عینة تكونتات، والمعلم المدیرات نظر وجهة من الكویت

 من المعلمات من)  %05( ونسبة المدیرات، من) % 50( وبنسبة العشوائیة الطبقیة بالطریقة یارهناخت

 الصحة مستوى أن إلى الدراسة نتائج وأشارت البیانات، لجمع وسیلة االستبانة استخدمت وقد الدراسة مجتمع

   .امتوسطكان  علماتوالم المدیرات نظر وجهة من الكویت دولة فياالبتدائیة  المدارس في المدرسیة

  :اآلتیة بالتوصیات خرجت الدراسة هذه إلیها صتخلُ  التي النتائج ضوء في

 بالصحة الخاصة بالمهارات لتزویدهن ومعلماتها االبتدائیة المدارس لمدیرات مستمرة دورات عقد -

  .المدرسیة

 برامج بإعداد المدرسة في لصحةا مستوى رفع بأهمیة ومعلماتها االبتدائیة المدارس مدیرات توعیة  - 

  .مناسبة تدریبیة

  .المناسبة اإلجراءات وتطبیق والضعف القوة مواطن لتحدید المدرسیة الصحة برامج تقویم  - 

  :نقاط االتفاق واالختالف -11-1

جاءت هذه الدراسة كغیرها من الدراسات لتبحث عن مستوى الصحة المدرسیة في المدارس االبتدائیة 

وجهة نظر المدیرات والمعلمات، لهذا هي شبیهة بدراستنا من حیث الهدف وهو في دولة الكویت من 

مستوى الصحة المدرسیة، والذي یعبر عن الواقع الحقیقي للصحة المدرسیة في المدارس االبتدائیة في دولة 

رین الكویت، ونحن نبحث عنه في المدارس االبتدائیة في دولة الجزائر من وجهة نظر عینة مثقفة في المدی

  .وتختلف في العینة الثانیة وهي المعلمات كطرف آخر فاعل في مجال الصحة المدرسیة

وتختلف دراستنا هذه عن الفروق الدالة إحصائیا في وجهات النظر بین المعلمات والمدیرات؛ أي 

قة إجراء مقارنة بین العینتین فیما توصلت إلیه الدراسة، لكن في دراستنا هذه نحن نبحث دائما في عال

  .التكامل بین الفاعلین في مجال الصحة المدرسیة

  :ملخص عام حول الدراسات السابقة -12

أن هذه الدراسات قد بحثت التي تم تناولها في هذه الدراسة تبین من استعراض الدراسات السابقة و     

عین من هذه في عدد من المكونات لخدمات الصحة المدرسیة وبرامجها، وأن كل منها قد َركز على جانب م

                                                 
مستوى الصحة المدرسیة في المدارس االبتدائیة في دولة الكویت من وجهة نظر  :تركي الرشیدي، لصرایرةاخالد  -1

  .)2012، 10(، العدد )26(مجلة جامعة النجاح لألبحاث، المجلد  ،ات والمعلماتالمدیر 
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المكونات فمنها ما تناول جانب التربیة الصحیة المدرسیة ومنها ما تناول الجانب البیئي للصحة المدرسیة 

وأخرى تناولت جانب الرعایة الصحیة للتالمیذ والعوامل التي تؤثر في التحصیل الدراسي لهم، ونجد أن 

  .انب األخرىأغلب الدراسات ركزت على جانب التربیة الصحیة أكثر من الجو 

ونخلص إلى أن تلك الدراسات قد توصلت إلى وجود عالقة مباشرة بین الوضع الصحي للتلمیذ 

والخدمات المقدمة له وبین مستوى صحته الجسمیة والعقلیة، ومن هذا العرض یتبین مدى األهمیة الخاصة 

  .المدارسلهذه الدراسة التي تهدف الى التعرف على الواقع الحالي للصحة المدرسیة في 

یضا وأ وقد تمیزت هذه الدراسات عن الدراسة الحالیة في العینة المختارة واختالف مكانها وتنوعها

الثالثة مستوى الصحة المدرسیة بمحاوره عینات أجابت على استبیان  االختالف اآلخر یتمثل في أن ثالث

  .األطباء، المدیرین، وعمال فرق الوقایة: وهم

اسة الحالیة والدراسات السابقة خاصة في أن كل الدراسات كانت تبحث في كما أن الفرق بین الدر 

دراسة الفروقات في الخدمات الصحیة المقدمة من طرف جهات مختلفة وأما عن الدراسة الحالیة فهي 

تبحث عن مستوى التفاعل بین األطراف المكونین للصحة المدرسیة واعتبارهم طرفا واحد في الرفع من 

  .ت الصحیة بالمدارسمستوى الخدما

الل تطویر واتفقت كل الدراسات بأنه لالرتقاء بالمجتمع البد من تحسین صحة تالمیذنا، وذلك من خ

وهذا كله جاء في شكل الئحة من التوصیات واالقتراحات وضمنها ما اقترحناه الجانب الصحي بالمدارس، 

 .وأوصینا به في دراستنا الحالیة
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  :ثاينالفصل ال 
  إالدراك السوس�یولو� �لص�ة واملرض

 

 تمهید

 الصحة والمفاهیم المرتبطة بها وتطورات المفهوم: أوال

  مجاالتهاو  أهداف ومكونات الصحة العامة:ثانیا

  على الصحة العامة وعناصرهاالوقائیة للمحافظة اإلجراءات :ثالثا

  مؤشراتها و األبعاد الرئیسیة للصحة العامة ومستویاتها: رابعا

  العوامل المؤثرة في الصحة واجراءات الوقایة: خامسا

  أنواعهض و المفاهیم األساسیة لمعنى المر : سادسا

  منهجراءات الوقایة االنظریات واألسباب المتعلقة بالمرض و : سابعا

  اإلدراك السوسیولوجي للصحة والمرض: ثامنا

 خالصة الفصل
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  : تمهیــــد

حة اإلنسان المقیاس الحقیقي لسعادته ورفاهیته ونشاطه، كذلك فإن الصحة تحمل حقیقة ُتعد ص 

عمیقة في داخلها، وهي أساس استمراریة الحیاة، فال یمكن للفرد ممارسة حیاته وتأدیة نشاطاته االعتیادیة 

واختصاصه، هو دون التمتع بالصحة السلیمة؛ فال شك أن اإلنسان الذي یتمتع بالنجاح في ممارسة مهنته 

الذي یتمتع بحیویة ونشاط وسعادة في عالقاته مع األفراد اآلخرین، ونفس االمر بالنسبة للتالمیذ داخل 

مدرستهم، ألن نجاحهم وتفوقهم یتطلب جسما سلیما وصحة عالیة لكي تكلل حیاتهم بالتوفیق، وهو ما جعل 

لوجیا والتقدم من أجل تسخیرها لحیاته اإلنسان یسعى إلى اكتشافات جدیدة ومتطورة من ناحیة التكنو 

الصحیة؛ إذ أن هذه االكتشافات تساعد على إبداع المزید من الطرق واألسالیب التي تجعله یمارس حیاته 

  .إال بممارسة األنشطة الریاضیة أتىبكل حیویة، وحركة نشطة وتقدیر طاقته الجسدیة والفكریة، وهذا ال یت

حوث العلمیة التي تهتم بالمجال الصحي بغیة النهوض بالجانب في ضوء ذلك كثرت الدراسات والب

بصحة  لالرتقاءالشخصي والبیئي والسمو بالخدمات الصحیة والصحة االجتماعیة كونها الضمان الحقیقي 

  .الفرد خاصة والمجتمع عامة
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 :الصحة والمفاهیم المرتبطة بها وتطورات المفهوم: أوال

إن التاریخ الخاص بالصحة یبین لنا أن  :لمفاهیم المرتبطة بهاحول إشكالیة الصحة وا -1

 .مصطلحات الصحة لیست جامدة بل أنها تتطور مع الزمن؛ إذ أنها أبنیة اجتماعیة

كما تختلف التعریفات التي تتناول مفهوم الصحة من شخص آلخر، وذلك ِتبعا للزاویة التي ینظر 

  .وع الذي من أجله یعّرفهمنها صاحب التعریف لهذا المفهوم أو الموض

لقد تطور األمر وأصبح مفهوم الصحة أكثر صعوبة في تحدید محتواه خاصة عندما یتم ربطه بمفهوم       

، وهو ما أدى ببعض الباحثین للحدیث عن انفجار مصطلح الصحة، "Bien être " آخر وهو الرفاهیة 

بل عن الصحة كمصطلح متعدد  ؛معنىمن هنا یمكن التكلم عن مصطلح الصحة لیس كمفرد ووحید ال

"Multiple "ومهما كان األمر فإن الباحثین حالیا یتكلمون عن حقیقتها المتعددة المعاني.  

وفي مجتمعنا المعاصر أصبحت الصحة تحتل مكانة كبیرة ومتزایدة من یوم إلى آخر، فلم یعد مفهوم 

رض والمحافظة على الصحة هي أحد الصحة یعني إصابة الجسم بالمرض؛ بل أصبحت الوقایة من الم

  .أهداف المنظومة الصحیة العالمیة

اعتُِبر من قبل علماء االجتماع تعریفا ناقصا ویظهر ذلك " غیاب المرض"فتعریف الصحة بأنها 

ومع تعُقد الحیاة المعاصرة ازداد االهتمام بموضوع الصحة  .بجالء في األمراض المزمنة واألمراض العقلیة

؛ وانطالقا من أن الصحة تعتبر أحد أبعاد التنمیة )إلخ... األسرة، محیط العمل( ت الحیاة شتى مجاالفي 

االجتماعیة إلى جانب التعلیم فقد أصبح االهتمام بهذا الجانب من أولویات البرامج التنمویة، وتذهب 

  .الدراسات االجتماعیة واالقتصادیة إلى أن الصحة تحتل حیزا بارزا في خریطة التنمیة

من هذا المنطلق فقد تنوعت تعریفات الصحة والمرض وتباینت لذا فسنستعرض منها ما یلي؛ وقبل ذلك 

  .سنحاول استعراض تطور هذا المصطلح عبر العصور

لقد جرت محاوالت عدیدة من ِقبل العلماء والخبراء واالختصاصین حول تعریف الصحة وما المقصود   

حالة السالمة والكفایة البدنیة والعقلیة :" بأن الصحة هي )OMS(منها، فترى هیئة الصحة العالمیة 

  . 1"واالجتماعیة الكاملة، ولیست خلو الفرد من المرض أو العجز

فمن الواضح بأن المقصود بالصحة حسب ما تراه هیئة الصحة العالمیة هو ارتباط كل من الجوانب 

لجوانب یكون مكمل للجوانب األخرى، وأن أي البدنیة والعقلیة واالجتماعیة بمعنى أن كل واحد من هذه ا

  .نقص في أي واحد منها یعني بأن هناك خلل في صحة اإلنسان

هي حالة من التوازن النسبي لوظائف الجسم، وٕان حالة التوازن هذه "فیما یرى آخرون بأن الصحة 

ایجابیة تقوم بها قوى تنتج من تكیف الجسم مع العوامل الضارة التي یتعرض لها، و أن تكیف الجسم عملیة 

  .2"الجسم للمحافظة على توازنه

                                                 
  .6ص  ،مرجع سابق :غسان أحمد مقداد عثمان -  1
  .19، ص 2009، دار الخلیج، عمان، األردن، الصحة والتربیة الصحیة: یوسف كماش -  2
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قدرة الفرد على مواجهة المشاكل الصحیة التي هو وفي ضوء ذلك نالحظ بأن المقصود بالصحة 

یتعرض لها، بحیث تتوفر طاقة ایجابیة من الصحة من أجل الحصول على التكامل في الجوانب البدنیة 

للفرد المحافظة على توازنه من خالل التوفیق بین األهداف التي تسعى والعقلیة واالجتماعیة، وهذا ما یوفر 

إلى تحقیقها، فبالنسبة إلى الجانب البدني فمن الضروري أن یتمتع الفرد بسالمة وظائفه الحیویة والحركیة 

والمحافظة علیها في مستوى عالي، حیث أن أهمیة الجانب البدني تكمن في تمتع الشخص بصحة عالیة 

  .1من القیام بكل نشاط وحیویة لكل متطلبات حیاتهتمكنه 

  أما بالنسبة للجانب العقلي فیجب على اإلنسان أن یعیش حیاة مستقرة تسودها السعادة والرضا 

واالطمئنان، من خالل توفقه في العیش مع األناس اآلخرین؛ األمر الذي یجعل الفرد یمارس حیاته الطبیعیة 

  .كبقیة أفراد المجتمع اآلخرین

أما بالنسبة للجانب االجتماعي فیكتسي أهمیة كبرى في حیاة الفرد؛ إذ تكمن أهمیته في استطاعة 

وقدرة الشخص على االختالط مع أفراد المجتمع كافة، و التعامل معهم بشكل طبیعي والعمل على اكتساب 

تسودها الثقة  حبهم وتعاطفهم معه والقدرة على كسب احترامهم مما یخوله لبناء عالقات اجتماعیة

  .واالطمئنان وحسن التصرف

إن هذا الترابط بین الجوانب البدنیة، العقلیة واالجتماعیة ومحاولة اكتمالها لدى الشخص تعتبر من 

أهم العوامل التي تؤدي إلى تقدم المجتمع، أي أن صحة المجتمع هي أساس تقدمه ورفاهیته، وهي حالة 

  .2كل المجاالت البدنیة، العقلیة واالجتماعیة ولیست انتفاء المرضمن تمام الشعور بالسعادة والراحة في 

الصحة على أنها حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم وأن هذه الحالة تنُتج من " بركنز"ف العالم ویعرّ 

  .تكّیف الجسم مع العوامل الضارة التي یتعرض لها

  " العقل السلیم في الجسم السلیم"لة القدیمة وبناًء على هذه العالقة الثالثیة یجدر بنا أن نكلل المقو 

  : ونتذكر العالقة التبادلیة التالیة

  العقل السلیم             الجسم السلیم -

                        الجسم السلیم            المجتمع السلیم -

   3المجتمع السلیم             العقل السلیم -

، فرت جمیعها نقول أن الشخص یتمتع بصحة جیدةإذن فالصحة بهذا المفهوم تضم جوانب عدة إذا تو  

  :وهذه الجوانب هي

                                                 
التسمم الغذائي  –التغذیة والمواد الغذائیة  –ة الصحة المدرسی –الصحة العامة  – الصحیة الثقافة: أمان محمد أسعد -  1

، دار الفجر للنشر - األمراض المعدیة وغیر المعدیة –التلوث البیئي وأثره على الصحة العامة  –وأثره على الصحة العامة 

  .09، ص 2008والتوزیع، القاهرة، 
  .20 ،19 ، ص صسابق مرجع: یوسف كماش -  2
، 2006، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، جتماع الطبي، ثقافة الصحة والمرضفي علم اال: خلیلنجالء عاطف  - 3

  .27ص  ، 2005الجزائر، 
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  .حالة مثل اللیاقة البدنیة –وهي القدرة على القیام بوظائف الجسم المیكانیكیة : الصحة الجسدیة -

قدرة الجسم على و شعور بالمسؤولیة و القدرة على التفكیر بوضوح وتناسق : الصحة العقلیة -

  .تالقرارا واتخاذالخیارات 

  .تتعلق بالمعتقدات والممارسات الدینیة للحصول على سالم مع النفس: الصحة الروحیة -

العالقة مع كل ما یحیط بالفرد من مادة وأشخاص وقوانین وأنظمة وهنا یتبادر إلى  :الصحة المجتمعیة

  ننا سؤال عن العوامل التي تتأثر بها صحتنا؟اأذه

  .ما العامل الوراثي والعامل البیئيإن صحة اإلنسان تتأثر بعاملین اثنین ه

تشمل ما نتوارثه من أهلنا من مواصفات كلون العینین إضافة إلى إصابتنا : العوامل الوراثیة-أ

  .ببعض األمراض مثل مرض القلب الذي یمكن أن نتوارثه عبر أجیال العائلة

  . الجتماعیةاالبیئة المادیة والبیئة : وتشمل بدورها على عاملین: العوامل البیئیة- ب

   :البیئة المادیة/ 1

تتضمن الماء، الهواء، المأكل، المسكن، وجود الملوثات والتعرض لها وبالتالي اإلصابة باألمراض 

الناتجة عنها، فمثال إذا كنا نعیش في مدینة مكتظة بالسیارات فنحن معرضون أكثر لحوادث الطرق وما 

  .ینتج عنها من إصابات وٕاعاقات

  :تماعیةالبیئة االج/ 2

الثقافة والدعم االجتماعي ووسائل ، الدین ،تتضمن الوضع االجتماعي واالقتصادي والوضع العائلي

  .1الترفیه المتوفرة وكیف یمكن للواحد منا أن یتأثر بعادات صحیة سلیمة أو عادات صحیة ضارة

یر من علماء الصحة یرتبط علم الصحة العامة بالعلوم االجتماعیة ارتباطا وثیقا، وهذا ما جعل الكثو

العامة یعتبرونه علما من العلوم االجتماعیة، ویؤكدون على أهمیة دراسة العلوم االجتماعیة كأساس 

  .ضروري لدراسة الصحة العامة

فلسفته من االهتمام بالفرد إلى  لَ قد تطور علم الصحة العامة في العشرین سنة األخیرة في اتجاه حوَّ و 

  .االهتمام بالمجتمع

وهذا ما دعا  ، "أنه علم تشخیص وعالج المجتمع ": ذا أصبح علم الصحة العامة یعنيوعلى ه

  :العاملین في مجال الصحة العامة إلى دراسة تركیب المجتمع، بینما یعرف علم الطب بأنه

ولذا وجبت دراسة تركیب جسم اإلنسان ووظائف أعضائه حتى یمكن  ،"علم تشخیص وعالج الفرد"

  .2اضتشخیص وعالج األمر 

وبالنظر إلى مصطلح الصحة العامة، نجد أنه یتكون من كلمتین احداهما هدف عام وهو الصحة، 

وثانیهما هي الناس أو أفراد المجتمع، وهذا یؤكد على ضرورة دراسة الناس أو األفراد حتى یمكن تحقیق 

                                                 

 http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-وحدات الكشف والمتابعة، :                 - 1 

 ,565137.html   11 -04-2011، 18:06.  
  .25ص  ،2001، دار الفكر العربي، القاهرة، الجوانب الصحیة في التربیة الریاضیة :بهاء الدین إبراهیم سالمة -  2
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ع فإن هذا االتجاه أعلى مستوى صحي لهم، و هذا ال یتحقق إال بدراسة العلوم االجتماعیة، وفي الواق

یكتسب أهمیة كبیرة نتیجة تحول صورة المشاكل الصحیة إلى األنواع التي ال یمكن عالجها إال بالمشاركة 

  .االیجابیة من جانب الناس مثل أمراض سوء التغذیة واألمراض الطفیلیة

ة لإلنسان فالصحة العامة إذن هي أحد فروع العلوم التي تدرس كیفیة تطویر وترقیة الحیاة الصحی

أو ما یتعلق بنشر الوعي  سواء من ناحیة دراسة األمراض ومسبباتها وطرق انتقالها، وكیفیة الوقایة منها ،

  .1الصحي واالهتمام بصحة البیئة ومكافحة األخطار الصحیة ومعالجتها

 علم وفن وتحقیق الوقایة من: "الصحة العامة بأنها"  Winslow" " وینسلو: "ف العالمرّ ولقد ع

ویتم ذلك بمجهودات منظمة للمجتمع، من أجل الوصول " األمراض، وٕاطالة العمر وترقیة الصحة والكفایة

  :إلى الهدف عن طریق ما یأتي 

 .صحة البیئة - أ

 .الصحة الفردیة الشخصیة -  ب

 .التشخیص المبكر لألمراض و العالج الوقائي -  ت

  .مكافحة األمراض المعدیة  -  ث

  .2تطویر الحیاة االجتماعیة   - ج

یتمكن كل فرد من أفراد المجتمع الحصول على حقه في الصحة والحیاة، ومن ذلك یتبین  تىوذلك ح

أن مفهوم الصحة العامة یتضمن كل المجاالت الصحیة المتمثلة بالصحة الشخصیة واالجتماعیة والبیئیة 

  .3إلخ... والوقائیة

أنه علم اجتماعي یرتبط یؤكد هذا التعریف ارتباط الصحة العامة بمجاالت الخدمة االجتماعیة و و 

  .بعلوم األحیاء والعلوم الصحیة

لقد تقدمت الصحة العامة مع تقدم العلوم واالكتشافات الطبیة والعلمیة والتكنولوجیة، وتنوع مجاالت 

التخصص لتشمل األفراد والبیئة، وتكاثفت القوى في العالم لمكافحة األمراض؛ فتمت السیطرة على الطاعون 

  .ت وفیات األطفال الرضعوالجدري، وانخفض

علم الصحة : هناك مصطلحات توضح معنى الصحة العامة منها :العامة بالصحة المفاهیم المرتبطة -2

  : والصحة العامة وسنأخذ منها -الطب االجتماعي - الطب الوقائي  -صحة البیئة  - 

البیئیة التي تؤثر في  حیث أن صحة البیئة علم و فن حفظ وتحسین البیئة والمشاكل:  البیئة صحة -1- 2

میاه الشرب، تصریف الفضالت اآلدمیة، جمع القمامة والتخلص منها، صحة الملبس : الجماعات مثل

                                                 
  .09، ص مرجع سابق :أمان محمد أسعد -  1
لجامعیة، اإلسكندریة، ، دار المعرفة االخدمة االجتماعیة في المجال الطبي: وآخرونإبراهیم عبد الهادي الملیجي  -  2
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والطعام، التهویة، اإلضاءة في المنشآت، نظافة الشوارع و المتنزهات، مكافحة الحشرات، منع الضوضاء 

  . على إنتاجیته بالسلب والغازات الضارة التي تؤثر على صحة اإلنسان وبالتالي تؤثر

  :هو فن الوقایة من المرض وینقسم إلى مستویین: الوقائي الطب - 2- 2

یرتبط بمفهوم الشخصیة ومكوناتها مثل التغذیة، النظافة والریاضة، هذا باإلضافة إلى : فردي مستوى-أ

  .استعمال األمصال والعالج المبكر للحاالت المرضیة قبل حدوث المضاعفات

یركز اهتمامه على المجتمع بدال من الفرد ویشمل صحة البیئة باإلضافة إلى الطب : مجتمعال مستوى - ب

  .1انتشارهامن األمراض المعدیة والحد من ) الطب الشعبي أو التقلیدي(الوقائي 

 ،التربةو  الماءو  حالة الهواء، المناخ المحلي، یدرس علم الصحة العامة المناخ العام: الصحة علم - 3- 2

الراحة وشروط ومتطلبات ممارسة التربیة البدنیة واألنشطة ، العمل، الملبس، التغذیة، لمسكنظروف او 

  .2الریاضیة وعدد من الموضوعات األخرى

هو العلم الذي ُیعنى بتعریف األفراد والجماعات بصحتهم وصحة بیئتهم بهدف : العامة الصحة علم 4- 2

  ریا واقتصادیا مع المحافظة على هذا النمو النهوض بالمجتمع ونمائه اجتماعیا وثقافیا وحضا

  .3وتقدمه المستمر

تهدف الصحة الوقائیة إلى منع حدوث األمراض، ویتم ذلك وفق إجراءات خاصة، : الوقائیة الصحة 5- 2

  .تبدأ أساسا بعدم التعرض لمصادر العدوى المختلفة واالبتعاد عن األماكن الملوثة

اإلدراك الثقافي من العناصر األساسیة للوقایة من األمراض  وُیعد التثقیف والوعي الصحي وتنمیة

  .وبالتالي الُرقي بالمستوى الصحي ألفراد المجتمع

وتهدف اإلجراءات الوقائیة التي تهتم بالتحصین والعزل والتطهیر، إلى الحد من انتشار األمراض 

    .4یر مباشرینوعدم انتقالها إلى اآلخرین، سواء كانوا مخالطین مباشرین للمریض أو غ

لقد ارتبطت ممارسة الطب منذ العصور القدیمة بالحالة  :الطب االجتماعي والصحة االجتماعیة- 6- 2

االجتماعیة واالقتصادیة للجماعات من الناس، ولكن لم یوضع موضع الدراسة والبحث إال حدیثا؛ ففي القرن 

وفي "  فرانك بیتر" عیة وأهم هؤالء العلماء من العلماء عن ارتباط الطب بالنواحي االجتما العدیدكتب  18

 "نیومان" بقیادة )  1847(تطورت فكرة اعتبار الطب علما اجتماعیا في ألمانیا أثناء ثورة  19:القرن الـ

  :یلي حیث عّبر عن وجهة نظره في ما

  .ن صحة الناس تعتبر مسؤولیة مباشرة على عاتق المجتمعأ -

                                                 
، ص 2003 ، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة،علم االجتماع الطبي المفهوم والمجالت: نادیة محمد السید عمر -  1

372.     
  .03 ، ص2004، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، الریاضیة الصحة: علي جالل الدین -  2
  .11، ص 2005، دار األندلس للنشر والتوزیع، حائل، أسس ومفاهیم الثقافیة الصحیة:متولي متولي عبد العظیم -  3
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، الثقافة الصحیة: أحمد محمد بدح، أیمن سلیمان مزاهرة، زین حسن بدران- 4
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صادیة لها آثارها الهامة على الصحة والمرض مما یؤكد ضرورة الدراسة ن العوامل االجتماعیة واالقتأ -

  .العلمیة لهذا االرتباط

بالمستوى الصحي تستلزم بالضرورة االعتماد على رفع  لالرتقاءن اإلجراءات التي یقوم بها المجتمع أ -

یر جنبا إلى جنب مع المستوى االجتماعي للناس بمعنى أن الرعایة الطبیة ال تكفي وحدها؛ بل یجب أن تس

  .1الرعایة االجتماعیة

  لقد ظهرت عدة مصطلحات لمفهوم الصحة العامة على مر العصور،  :مفهوم الصحة تطور -3

وارتبط ظهور هذه المصطلحات بتطور مفهوم الرعایة الصحیة للفرد والمجتمع، ویمكن تتبع تاریخ ظهور 

ي تاریخ مجمل ومبسط عن تطور مفهوم الصحة من كل منها والظرف الذي بدأ استخدامها فیه، وفیما یل

  .العصر الیوناني حتى عصرنا الحدیث

وتعني آلهة الصحة "  Hygiène"  هیجیان" اشتق علم الصحة من كلمة : في العصر الیوناني  -  1- 3

بدأت  بالصحة البدنیة واأللعاب الریاضیة، ولعلنا نذكر األلعاب األولمبیة التيالذین اهتموا ان، نعند الیو 

  .إلى یومنا هذازالت تقام عندهم وال

وكان مفهوم الصحة في عهدهم یتجه أساسا للصحة الشخصیة، بمعنى تقویة صحة الفرد عن طریق 

االهتمام بتغذیته ونظافته الشخصیة ونومه وفترات الترویح عن النفس، واالهتمام بالتمرینات البدنیة والعنایة 

إلخ، ... قلب، رئتین، رجلین،  ذراعین، عینین، أذنین فم وأسنان بالملبس وأعضاء الجسم المختلفة من

على معنى الصحة  "hygiene" " هیجیان"ولذلك نجد أن كثیرا من العلماء اقتصر استخدام اصطالح  

  .الشخصیة

نجد أن مفهوم الصحة اتجه نحو البیئة  وظهر تبعا لذلك فن الهندسة : وفي العصر الروماني - 2- 3

حتى أنه مازال بعض أجزاء هذه المجاري التي أنشئت في العصر  ،المیاه والفضالت الصحیة ومجاري

الروماني القدیم تستعمل إلى یومنا هذا في مدینة روما الحدیثة، وهذا برهان على ما وصل إلیه التقدم 

شاكل الهندسي في المجال الصحي الذي اعتنى بصحة البیئة، باعتبارها علم وفن حفظ وتحسین البیئة والم

البیئیة التي تؤثر في صحة الجماعات مثل میاه الشرب وتصریف الفضالت اآلدمیة، وجمع القمامة 

والتخلص منها، وصحة اللبن والطعام والمطاعم وتخزین األطعمة والتهویة واإلضاءة ونظافة الشوارع 

البیئة التي تؤثر في والمتنزهات ومكافحة الحشرات ومنع الضوضاء والغازات الضارة، وغیر ذلك من عوامل 

صحة الناس والمجتمع، وعلى ذلك اقتصر العلماء استخدام صحة البیئة على كل ما یتعلق بتحسین صحة 

  .2 إلخ... ه وفضالت وتهویة وٕاضاءةالبیئة من میا

الذي هو علم وفن الوقایة من األمراض  وفي عصرنا الحدیث ظهر الطب الوقائي: العصر الحدیث - 3- 3

  .وتقویة الصحة سواء كان هذا على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع" بإذن اهللا " وٕاطالة العمر 

                                                 
  .12ص  ،1987 تونس،- لیبیا، العربیة للكتاب، الدار والمجتمع صحةال: سرور أسعد منصور -  1
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والطب الوقائي على مستوى الفرد مرتبط بمفهوم الصحة الشخصیة وهو في الواقع یمثل الصحة 

عن التغذیة، النظافة الشخصیة، النوم، الراحة، أوقات العمل، فترات الترویح ( الشخصیة بمكوناتها السابقة 

، مضاف إلى ذلك )إلخ... النفس، التمرینات البدنیة، العنایة بالملبس، العنایة بأعضاء الجسم المختلفة 

استعمال المركبات الحیویة مثل األمصال واللقاحات للوقایة من األمراض، وكذلك العالج المبكر للحاالت 

ة، وفي هذا المجال یقوم الطب المرضیة قبل أن تحدث مضاعفاتها المرضیة والتي قد تترك آثارا دائم

  :الوقائي على مستوى الفرد بصفة خاصة بما یلي

  .للوقایة من مرض الكساح عند األطفال" د"استخدام التلقیح من الجدري أو إعطاء فیتامین  -أ

  الوقایة من مضاعفات بعض األمراض التي لها وسائل عالجیة فعالة مثل أمراض الزهري - ب

  ).العالج بالبنسلین ( 

منع أو تأخیر مضاعفات بعض األمراض غیر القابلة للوقایة أو الشفاء التام مثل كثیر من أمراض  -ج

  .1القلب

وفي الواقع تقدم الطب في التشخیص المبكر لألمراض ومعرفة أسبابها فإنه أصبح من الصعوبة 

ما یطلق علیه  عن الطب العالجي الكفء والذي كثیرا -على مستوى الفرد- بمكان فصل الطب الوقائي 

  .الطب الشامل

أما الطب الوقائي على مستوى المجتمع فیشبه في مفهومه العام الطب الوقائي على مستوى الفرد إال 

بقصد ) صحة البیئة(أنه یركز اهتمامه على المجتمع بدال من الفرد ویشمل الصحة الشخصیة للمجتمع 

اض سوء التغذیة أو غیرها ویمكن تقسیم الطب أو أمر  ،وقایة المجتمع من األمراض المعدیة وانتشارها

  :الوقائي الى قسمین هما

  صحة شخصیة - أ :طب وقائي للفرد ویشمل - 1

  استعمال مركبات حیویة لوقایة الفرد - ب                             

  صحة البیئة - أ :طب وقائي للمجتمع ویشمل - 2

  بات حیویة لوقایة المجتمعاستعمال مرك - ب                                 

  :أهداف ومكونات الصحة العامة ومجاالتها: ثانیا

  :العامة الصحة أهداف -1

 .تحسین صحة البیئة -

 .مكافحة األمراض الساریة -

 .تنظیم خدمات الطب والتمریض للعمل على التشخیص المبكر والعالج الوقائي لألمراض -

 .تطویر الحیاة االجتماعیة والمعیشیة -

  .ة النفسیةخدمات الصح -
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  :كما أضاف العلماء أهدافا أخرى للصحة العامة انطلقت من المبادئ التالیة 

  وُیقصد بها الجهود التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة لألفراد واألسر : الصحة ترقیة -

والمجتمع والعمل على تحسینها، وهي ال تشمل اإلجراءات الخاصة للوقایة من مرض معین ومن 

  :هود ما یلي أبرز هذه الج

 .تحسین المسكن -

 .تأمین الحیاة الصحیة -

  .1تصریف الفضالت -

التطعیم  و یقصد بها اإلجراءات الخاصة التي تهدف إلى منع المرض : األمراض من الوقایة -

  .والوقایة الكیمیائیة

د بها الكشف المبكر عن األمراض ومعالجتها بشكل قصَ یُ  :مكافحة األخطار الصحیة ومعالجتها -

  .أثناء المضاعفات واألخطار فعال

  .2یهدف إلى إعادة المصابین بالعجز إلى المجتمع كأفراد طبیعیین :التأهیل -

الصحة الشخصیة، وصحة : هناك أربعة مكونات رئیسیة للصحة العامة وهي  :مكونات الصحة العامة - 2

اإلجراءات التي نوجزها فیما البیئة، والطب الوقائي للفرد، والطب الوقائي للمجتمع، فضال عن العدید من 

  :یلي 

  .تخطیط وتنظیم اإلحصاءات الصحیة و الحیویة -

 .الدراسات االستقصائیة في مجال األوبئة -

 .التفتیش الصحي -

 . خدمات الصحة العامة -

 .التربیة الصحیة للمواطنین -

  .3إدارة الوحدات الصحیة والمستشفیات -

  :تشتمل علىأما المكونات األربعة الرئیسیة للصحة العامة فهي 

ویعتمد هذا المكون على تقویة صحة الفرد، وذلك من خالل االهتمام بكل ما : الصحة الشخصیة - 1- 2

التغذیة والنظافة، وفترات النوم المناسبة، وممارسة األنشطة الریاضیة الترویحیة لشغل : یتعلق صحته مثل

البدنیة العامة، وكذلك االهتمام بإجراء أوقات الفراغ بطریقة ایجابیة لتقویة الجسم، ورفع معدل اللیاقة 

التحالیل الطبیة الدوریة والعنایة بأسنان الصغار، وكل ما من شأنه المحافظة على صحة الطفل واألم، وال 

  .4یفوتنا هنا االهتمام بتطعیمات األطفال الرضع ورعایة صحة األم الحامل والمرضع

                                                 
  .59، ص 2012عمان، األردن، ، دار أسامة للنشر و التوزیع، الصحي اإلعالم: بسام عبد الرحمان المشاقبة  -  1
  .34 ،33، ص ص 1997، دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن، العامة الصحة: نمعیسى غا -  2
  .26، ص سابق مرجع: بهاء الدین إبراهیم سالمة -  3
  .22، ص سابق مرجع: یوسف كماش  -  4
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ال البیئة التي یعیش فیها اإلنسان، والقضاء على عنى هذا المكون بتحسین أحو یُ : صحة البیئة  - 2- 2

المشكالت الصحیة التي تؤثر على صحة األفراد، وذلك من خالل العنایة بمصادر میاه الشرب، ومتابعة 

صالحیتها وسالمتها، وكذلك توفیر الطرق الحدیثة لتصریف القمامة والفضالت بمختلف أنواعها، وذلك حتى ال 

ومراقبة المعروضة للبیع مراض واألوبئة، وكذلك مراقبة ومتابعة صحة األغذیة تكون سببا في انتشار األ

عدم تلوثها، ویسري ذلك أیضا على المطاعم والمحالت التي تقدم الطعام التأكد من صالحیتها ومصادرها و 

على  للمواطنین ومتابعة صحة وسالمة القائمین على تحضیر وتقدیم تلك الوجبات، ویشتمل هذا المكون أیضا

حث المواطنین على التواجد في أماكن جیدة التهویة واإلضاءة، وحثهم على مكافحة الحشرات في البیئة التي 

  .1یعیشون فیها، و كل ما یؤثر سلبا في صحة اإلنسان

باإلضافة إلى توعیة األفراد  ؛"الصحة الشخصیة"یرتبط هذا المكون بالمكون األول : الطب الوقائي للفرد - 3- 2

قة السلیمة الستعمال األدویة للوقایة والعالج، وكذلك استخدام األمصال واللقاحات في مواعیدها للوقایة، بالطری

  .2وخاصة بالنسبة لألطفال الرضع وللتالمیذ في مراحل التعلیم

باإلضافة إلى المكون الثالث " صحة البیئة " یرتبط هذا المكون بالمكون الثاني : الطب الوقائي للمجتمع - 4- 2

  3.إلى جانب إجراء اإلحصاءات والتفتیش المستمر وخدمات الصحة العامة" الطب الوقائي للفرد " 

  ملخص لمكونات الصحة العامة: )01(جدول رقم 

  

  

   

   

     

  

  

  

                                 

                      

  
  

  .27 مة، مرجع سابق، صبهاء الدین إبراهیم سال: المصدر                           

ما دام الهدف من الصحة العامة أن یحصل األفراد على : مجاالت الصحة العامة ومیادینها -3

حقوقهم المشروعة في الصحة البدنیة والنفسیة واالجتماعیة، فكل عمل یصب في هذا االتجاه یصلح أن 

                                                 
  .27، ص مرجع سابق: بهاء الدین إبراهیم سالمة  -  1
  .24، ص مرجع سابق: یوسف كماش  -  2
  .27، ص مرجع سابق: سالمة بهاء الدین إبراهیم -  3

  : الصحة الشخصیة) 1

  النظافة -       التغذیة - 

  الراحة -               النوم - 

  العنایة بالعینین  -       الریاضة - 

 الكشف الطبي -   العنایة باألسنان - 

  :صحة البیئة) 2

  جمع القمامة -      میاه الشرب - 

  صحة األغذیة -    تصریف الفضالت - 

  اإلضاءة -           التهویة - 

 الضوضاء - 

  :الطب الوقائي للفرد)  3

  الصحة الشخصیة  - 

+  

 استعمال األدویة للوقایة والعالج- 

  : الطب الوقائي للمجتمع) 4

      صحة البیئة  - 

 الطب الوقائي للفرد - 

  التفتیش الصحي -عمل اإلحصاءات  - 

 لصحة العامةخدمات ا - 
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اجات الفرد مثل المسكن الصحي یكون مجاال للصحة العامة، وهذه المجاالت بعضها یعمل على توفیر ح

والغذاء السلیم، والماء النظیف، والریاضة لبناء األجسام، وبعضها یتجه نحو البیئة االجتماعیة كتنظیم 

  .األسرة والتثقیف، ومواجهة القوارض والحشرات والوقایة من األمراض واإلجراءات الوقائیة

مساندة أخرى في أحیان كثیرة فالكل  وتقوم على هذه المجاالت جهات مسؤولة، وتعاضدها جهات

كلكم راع وكلكم   <<كما قال رسولنا الكریم محمد صلى اهللا علیه و سلم . 1یتحمل جانبا من المسؤولیة

  .)2/223صحیح البخاري، ( >>مسؤول عن رعیته

  :تنقسم خدمات الصحة العامة إلى قسمین و

ه الخدمات إما بصورة منفردة أو باالشتراك مع م هذوتقدَّ : الخدمات المقدمة من اإلدارات الصحیة - 1- 3

  :ذه الخدمات هيإدارات أخرى وه

تشتمل على السكن الصحي، تخطیط المدن، المیاه الصالحة للشرب، تصریف : في مجال البیئة -أ

  .الفضالت، الحمایة من التلوث، مكافحة الحشرات والقوارض

  :وتشتمل على ما یلي :في مجال الصحة الفردیة - ب

  .رعایة األمهات الحوامل - 1

  .رعایة األطفال - 2

  .رعایة المراهقین - 3

  .رعایة المسنین - 4

  .رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة - 5

  : متمثلة في ما یليویشتمل على تطویر الصحة وترقیتها وال: في مجال الصحة العامة -ج

  .التغــذیــة - 1

  .التربیة الصحیة - 2

  .التربیة البدنیـة - 3

  .وانین الصحیةوضع الق - 4

  .التجهیزات الطبیة والصحیة - 5

  :وتشتمل على ما یلي: في مجال البحوث و الدراسات -د

  .البحوث العلمیة األساسیة - 1

  .البحوث التطبیقیة - 2

  .2البحوث المختبریة - 3

  :وتشتمل على ما یلي :الخدمات المساعدة للصحة العامة واالجتماعیة - 2- 3

                                                 
 عمان، ، دار حمورابي للنشر والتوزیع،أساسیات علم االجتماع الطبي: محمد عصام طربیة، شادي أحمد أبو خضرا -  1

  . 129، ص2009األردن، 
  .17، ص سابق مرجع: یوسف كماش -  2
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  .الرعایة الصحیة - 1

  .ة الشبابرعای - 2

  .إدارات األعمال - 3

  .الخدمة الطبیة والصحیة - 4

  .الرعایة االجتماعیة والضمان االجتماعي - 5

  .النقل والمواصالت - 6

  .البلدیات والنظافة - 7

  .1تنظیم األسرة والنسل - 8

  اإلجراءات الوقائیة للمحافظة على الصحة العامة وعناصرها: ثالثا

 :على الصحة العامةاإلجراءات الوقائیة للمحافظة  - 1

إن الصحة مطلب أساسي للحفاظ على الحیاة، من أجل ذلك یتوجب على كل األفراد المحافظة 

  :علیها، وذلك باتخاذ جملة من اإلجراءات الوقائیة وهي كالتالي

  تتم إجراءات رفع المستوى الصحي لألفراد في البلدان : رفع المستوى الصحي لدى األفراد - 1- 1

تي أصبحت خالیة من أغلب األمراض الشائعة، ویتمتع الجمیع فیها بصحة جیدة، لذلك تكون والمجتمعات ال

العمل على رفع المستوى الصحي لكل األفراد إلى  يالمهمة األساسیة للهیئات الصحیة في هذه الدول ه

  :یقأعلى مستوى ممكن والمحافظة علیه، والعمل على تحسینه تحقیقا لمزید من الرفاهیة وذلك عن طر 

  .المحافظة على البیئة ورفع مستواها الصحي - 

  .رفع المستوى الغذائي لألفراد، وجعل الغذاء الصحي في متناول الجمیع - 

  .رفع مستوى الثقافة والوعي الصحي ألفراد المجتمع - 

  :وذلك عن طریق: الوقایة النوعیة من األمراض - 2- 1

  .التطعیمات األساسیة لألطفالتطعیم جمیع األفراد ضد األمراض المعدیة، وخاصة  - 

  .العمل على الوقایة من أمراض سوء التغذیة - 

  .العمل على وقایة العاملین من األخطار المهنیة - 

وذلك بتقدیم العالج األمثل له بهدف الوصول إلى الشفاء بإذن اهللا  :االكتشاف المبكر للمرض - 3- 1

  :تعالى وذلك عن طریق

  .یة للمواطنینتوفیر المراكز الطبیة العالج - 

  .اإلبالغ السریع عن أي حالة مرضیة - 

  .إجراء الكشف الطبي لألفراد بصفة دوریة - 

  :وذلك عن طریق: منع حدوث المضاعفات والحد منها - 4- 1

  .وقف تقدم الحالة المرضیة باستخدام الوسائل العالجیة الحدیثة - 

                                                 
  .18، ص سابقال مرجعال: یوسف كماش -  1
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لك لألفراد ذوي االحتیاجات الخاصة الذین یحدث ذ :اإلعداد البدني والتأهیل النفسي واالجتماعي - 5- 1

تعرضوا لإلصابة ببعض المضاعفات المرضیة أو العیوب الخلقیة، لذلك یجب تأهیلهم وٕاعادة تدریبهم 

  .1واالستفادة من خبراتهم السابقة قدر المستطاع

التي هي الصحة التي تهدف إلى عالج المرضى وٕاخراجهم من الحالة المرضیة  :الصحة العالجیة - 6- 1

  .تخفیف اآلالم وٕانهاء األعراض المرضیةلیشكون منها لحالتهم الطبیعیة، وذلك هو الهدف األسمى، 

عرض الحالة المرضیة على الطبیب المختص، وذلك إلجراء یتوجب للوصول إلى هذه الغایة و 

بصورة منفردة  الفحوصات الالزمة لتشخیصها وتقریر العالج الالزم لها ویجري تقییم الحالة والتعامل معها

  .وفق ظروفها الخاصة

حیث أنها تبحث في  ؛هي أحد فروع الصحة العامة، ومن برامجها المتخصصة: الصحة المهنیة - 7- 1

المهن، والصحة المهنیة ترعى العامل المریض أو المصاب، وتعمل على عبر مختلف صحة العاملین 

والكفایة البدنیة واالجتماعیة والنفسیة للعاملین  أي أنها تسعى لتحقیق السالمة ؛تأهیل العامل المصاب بعجز

  : ویتم ذلك بالعمل للوصول لألهداف التالیة

 .التأكد من مالءمة العمل لصحة العامل بدنیا ونفسیا وعقلیا - أ

 .االكتشاف المبكر والعالج الفوري للعامل واألمراض التي تصیبه أثناء قیامه بعمله -  ب

  .وامل الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة في بیئة العملالحفاظ على العامل وعلى صحته من الع -  ت

أنها تحفظ علیه صحته وحیاته ومقدرته على الكسب  :ویؤدي تحقیق هذه األهداف إلى فوائد أهمها  

واإلنتاج، وكذلك فوائد لصاحب العمل أهمها أنها تقلل من نسبة الغیاب واالنقطاع عن العمل ونفقات 

  .2عمال الَمَهرةاإلنتاج والمحافظة على ال

ترتكز صحة األفراد على بعض العناصر األساسیة التي هي بمثابة األعمدة التي  :عناصر الصحة - 2

  :یقوم علیها البناء الصحي، والتي تتمثل فیما یلي

وهي األغذیة التي تحتوي على العناصر والمتطلبات األساسیة للتغذیة السلیمة، : التغذیة الصحیة - 1- 2

  .كد من أن الغذاء متكامل وخال من الملوثاتمع ضرورة التأ

هي الكم من المعلومات التي یمتلكها األفراد والخاصة بالوقایة من األمراض، : الوعي الصحي - 2- 2

  .وٕاتباع اإلرشادات الصحیة الخاصة باالبتعاد عن كل ما من شأنه أن یؤثر سلبا على الصحة

الفرد وما یحیط به، من سالمة ونقاء الهواء والماء  هي البیئة التي یعیش فیها: البیئة الصحیة - 3- 2

  3.واالهتمام بنظافة المدن والشوارع المحیطة به

                                                 
  .18، ص سابق مرجع:  زین حسن بدرانأیمن سلیمان مزاهرة،  ،أحمد محمد بدح -  1
  .19ص ، نفسه مرجعال -  2
  .21، ص سابق مرجع: یوسف كماش -  3
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العناصر األساسیة للتمتع بالصحة والسالمة من خالل  هي أحد: ممارسة األنشطة الریاضیة - 4- 2

  المرونة  ممارسة بعض التمرینات واألنشطة والفعالیات الریاضیة، التي تساعد على إكساب الجسم

  .واللیاقة الصحیحة المطلوبة

   واالنفعالیةوهي الخدمات الصحیة الخاصة بتقدیر الحالة الجسمیة والعقلیة  :التقویم الصحي - 5- 2

  .واالجتماعیة لألفراد، من خالل إجراء القیاسات واالختبارات والفحص الصحي والكشف الطبي

ات واإلرشادات الصحیة الخاصة بالمحافظة على تتمثل في إتباع التعلیم: الوقایة من األمراض- 6- 2

صحة األفراد، واالبتعاد عن كل ما یضر بالصحة، مع ضرورة االلتزام بأخذ التطعیمات في أوقاتها 

  .1ومواعیدها المحددة

  :األبعاد الرئیسیة للصحة ومستویاتها ومؤشراتها: رابعا

الباحثین في مجال الصحة على أن هناك یتفق العدید من االختصاصیین و  :األبعاد الرئیسیة للصحة- 1

  :ى الصحة التامة وتتمثل في ما یليخمسة أبعاد رئیسیة یجب توافرها حتى یصل اإلنسان إل

ُیعد هذا البعد المفتاح الرئیسي لكل األبعاد األخرى؛ حیث أنه یساعد الفرد : المسؤولیة الشخصیة 1- 1

تؤدي إلى التكامل الصحي، فال شك بأن شعور الفرد على النمو والتطور من خالل األبعاد األخرى التي 

بمسؤولیته المباشرة تجاه الجانب الصحي تجعله یهتم بالتغذیة الصحیة، وممارسة األنشطة الریاضیة، وٕاتباع 

أسلوب حیاة صحیة، وتجنب التصرفات التي تؤدي إلى اإلصابة ببعض األمراض، خاصة أمراض القلب، 

التدخین، تناول المشروبات : اض السرطان، ومن أهم هذه التصرفاتوأمراض الجهاز التنفسي، أمر 

  .الكحولیة

لقد أكدت التقاریر الخاصة بمسؤولي الصحة التامة والتغذیة في الوالیات المتحدة : الوعي الغذائي- 2- 1

 األمریكیة، بوجود خمسة أسباب رئیسیة من مجموع عشرة أسباب تؤدي باإلنسان إلى الموت وأثبتت بأن هذه

أمراض القلب، الجهاز التنفسي، أمراض : بالتغذیة، وهي تتضمن األسباب التالیة الصلة األسباب وثیقة 

  .السكر، تصلب الشرایین، تلیف الكبد

إن تعرض اإلنسان ألي نوع من أنواع الضغوط لفترة طویلة قد یؤدي إلى الحزن : توجیه الضغوط - 3- 1

بة مثل الشد العصبي، اإلحباط، التوتر، وهذا ما یؤدي إلى واالكتئاب، والذي یكون مصحوبا بمشكالت صع

  إصابة الفرد بارتفاع ضغط الدم، السكتة الدماغیة، القرحة المعدیة، األمراض العقلیة، 

كذلك فإنها تعرض اإلنسان إلى الضغط االنفعالي والعصبي الذي یتسبب في خروج الجسم عن توازنه، 

   .مر الذي یؤدي إلى شل عمل الخالیاوتحدث خلال في الجهاز المناعي؛ األ

لقد أثبت األطباء واالختصاصیون بأن الضغوط العصبیة واالضطرابات قد تسبب العدید من األمراض،   

  2 .ربو، خلل في الغدد الصماء، وغیرهكأمراض الروماتیزم في المفاصل، أمراض السكر، الذبحة الصدریة، ال

                                                 
  .27ص الكویت،  ،منشورات ذات السالسل التربیة الصحیة بین النظریة والتطبیق، :محمد زكي يعل -  1
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إلى هذه األعراض السلبیة لكن وجود هذه الضغوط كل هذه الضغوط تؤدي إلى تعرض اإلنسان 

بالتصرفات الصحیحة وٕاتباع الطرق  هاشيء أساسي في حیاة اإلنسان لذلك یجب أن یتعلم كیف یواجه

واألسالیب السلیمة، بما یجعله یتفادى هذه األعراض ویسیطر علیها، واالستمتاع بالحیاة الصحیحة، من 

یة كاالسترخاء والصفاء الذهني وممارسة األنشطة الریاضیة والترویح خالل ممارسة بعض التصرفات االیجاب

  .عن النفس

تلعب ممارسة األنشطة الریاضیة البدنیة في الحیاة الیومیة دورا هاما في حالة : اللیاقة البدنیة - 4- 1

ید من الصحة والمرض، وٕان تجاهل الفرد ألهمیة ممارسة اللیاقة البدنیة یمكن أن یصبح سببا لتطور العد

األمراض، وال یعني ذلك أن المطلوب من الفرد أن یصل إلى مستوى القمة في األداء، بل علیه أن یمارس 

  .بعض األنشطة والفعالیات الریاضیة التي تصل به إلى التمتع بدرجة معینة من اللیاقة البدنیة

اء وأجهزة الجسم حیث أن انعدام هذه اللیاقة یسبب تأثیرات سلبیة على التوافق بین وظائف أعض

المختلفة، في حین أن االستمرار في ممارسة األنشطة الریاضیة تؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب، 

  .و ضغط الدم، انخفاض مستوى الدهون، ومستوى الضغوط التي یتعرض لها الفرد

ة تتصف یلعب الحس البیئي دورا كبیرا في مجال التكامل الصحي، حیث أن البیئ :الحس البیئي 5- 1

  1:بثالث محاور أساسیة وهي

ویتمثل بالدور الذي تلعبه الطبیعة من ناحیة الهواء الذي یتنفسه اإلنسان، ونوعیة  :المحور الطبیعي -أ

المنزل الذي یعیش فیه، ونوعیة مكان العمل الذي یعمل فیه، فعلى الفرد أن یتعامل مع كل ذلك بما یحمي 

وعیة الحیاة التي یعیشها، بما یقلل من استخدام كل ما یضر بالصحة نفسه، ویحافظ على صحته باختیاره لن

من تجنب العیش في أماكن المعامل والمصانع، عدم رمي المخلفات إال في مكانها المخصص لها، السكن 

لى إفي المناطق المزروعة بالخضار واألشجار، والمشي في الطبیعة واستنشاق الهواء النقي الذي یؤدي به 

  .لراحة والتمتع بالصحة والشعور بالرضاالشعور با

یتأثر األفراد بالحس البیئي من حیث المجتمع؛ حیث أن تفاعل الفرد مع أبناء  :المحور االجتماعي - ب

المنطقة التي یعیش فیها من حیث تكوین الجیران، ونوعیة األصدقاء لها تأثیر كبیر على نوعیة التغذیة 

تعامالته مع اآلخرین، لذلك فإن األمر یتطلب من الفرد أن یحاول بقدر الراجعة التي تعود على اإلنسان في 

یحمي نفسه و اإلمكان تفهم وٕادراك ما یدور حوله، وأن یختار العالقات االجتماعیة السلیمة في حیاته، 

ي بعالقاته وتصرفاته واختیاراته لنوعیة األفراد الذین یتعاملون معه، فإن ذلك سیساعده في التأثیر االیجاب

   .على صحة الفرد والمجتمع

یشیر هذا المحور إلى كل المؤثرات أو الِقوى التي تؤثر في الفرد عند زمن معین  :المحور الشخصي -ج

  إما بالسلب أو اإلیجاب، والتي یتعلم فیها الفرد كیف یخطط وینسق المساحة التي یعیش فیها، 

السلیمة والنظافة الشخصیة، وممارسة األنشطة والتي یستطیع التحكم فیها من ناحیة التغذیة الصحیحة و 

الریاضیة، حیث یستطیع الجسم أن یحّسن من قدراته في حاالت إتباع اإلجراءات الصحیة الشخصیة ضمن 
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نظام الحیاة الیومیة، والتنظیم الصحیح للبرامج الشخصیة فیما یخص برامج العمل والراحة والتغذیة المناسبة، 

، وتجنب العادات الضارة التي تؤدي إلى انحراف الصحة، وهبوط الكفاءة البدنیة وكفایة األنشطة الریاضیة

وتحاشي اإلصابة باألمراض، لذلك یجب على الفرد التعرف على المبادئ الصحیة الشخصیة لما لها من 

أهمیة بالغة على الصحة، حیث أن االلتزام بتلك المبادئ الصحیة الشخصیة یؤدي إلى ارتفاع المستوى 

حي للفرد، كما أن إتباع مبادئ ومتطلبات الصحة الشخصیة ال یعتبر سلوكا فردیا فقط بل إنه عملیة الص

اجتماعیة أیضا؛ حیث أن إهمال هذه المبادئ الصحیة الشخصیة سوف یؤدي إلى تفشي األمراض في 

  .المجتمع

اعد الفرد في وفي ضوء ما سبق ذكره عن محاور الحس البیئي نتوصل إلى أن البیئة االیجابیة تس

بینما البیئة السلبیة تحد من نمو الفرد تجاه حیاته الصحیة، األمر الذي  ؛المحافظة على مستواه الصحي

یتطلب أن یكون األفراد على معرفة تامة بتلك المحاور الطبیعیة االجتماعیة الشخصیة من أجل أن تكون 

  .1ستوى حیاتهم الصحیةلدیهم الحساسیة البیئیة بما له من التأثیر االیجابي على م

  :صنف العلماء والباحثون مستویات الصحة إلى الدرجات التالیة :مستویات الصحة-2

  .وهي درجة التكامل والمثالیة عند اكتمال الجوانب البدنیة والنفسیة: الصحة المثالیة - 1- 2

وهي مستوى  كما اعتبرها العلماء بأنها درجة التكامل الصحي لإلنسان جسدیا ونفسیا واجتماعیا،

  .2یرقى للتعریف المنشود من منظمة الصحة العالمیة

فیها تتوفر طاقة صحیة ایجابیة، وتؤدي األجهزة واألعضاء الوظائف الخاصة  :الصحة االیجابیة - 2- 2

  بها بكفاءة عالیة تمّكن الفرد أو المجتمع من مواجهة المشاكل والمؤثرات البدنیة والنفسیة 

  .3ي أعراض مرضیةواالجتماعیة دون ظهور أ

فیها ال تتوفر طاقة ایجابیة من الصحة لكي یؤدي الجسم الوظائف ویقاوم : الصحة المتوسطة - 3- 2

  .4المرض في ظل الظروف الطبیعیة، كما أن الصحة المتوسطة تعرف بأنها حالة السالمة المتوسطة

ختالل للتكامل والتوازن في حالة عكس الصحة المثالیة واالیجابیة، حیث یحدث فیها ا :رضــــالم - 4- 2

  .وظائف الجسم

  .هو الحالة المرضیة التي ال تظهر فیها على اإلنسان أعراض أو عالمات المرض: المرض غیر الظاهر - 5- 2

  .هي الحالة التي یشكو فیها المریض من أعراض مَرضیة ظاهرة، یحتاج فیها إلى عالج :المرض الظاهر - 6- 2

  .وء الحالة الصحیة لدرجة یصعب معها العالجفیها تس :مستوى االحتضار - 7- 2

  1.و هي المرحلة األخیرة من حیاة اإلنسان وفیها تنتهي حیاته :الموت - 8- 2
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المؤشرات الصحیة هي تلك المؤشرات التي تفید في قیاس المستوى الصحي  :مؤشرات الصحة - 3

یة، ویمكن تقسیم هذه المؤشرات إلى للمجتمع، وُیستفاد بها في توجیه البرامج الصحیة وفي المقارنات الدول

  :ثالث فئات وهي

  :وهي تنقسم إلى مؤشرات ترتبط بصحة األفراد أو الجماعات - 1- 3

  .تشمل معدل الموالید والخصوبة وطول العمر المتوقع: مقاییس ایجابیة - 1- 1- 3

  یة، وتشمل معدل الوفیات الخام، ومعدل الوفیات في األمراض النوع :مقاییس الوفیات - 2- 1- 3

  .ومعدالت اإلجهاض والموالید الموتى

  .وتشمل المعدل العام لإلصابة و االنتشار ومعدل األمراض النوعیة: مقاییس األمراض - 3- 1- 3

وتشمل االنحراف والجریمة والفقر الشدید، وٕادمان المخدرات  :مقاییس األمراض االجتماعیة - 4- 1- 3

  .2والتعصب العنصري

یمثل عدد الوفیات بین كل ألف من السكان في السنة، ویتأثر هذا المعدل  :معدل الوفیات الخام - 5- 1- 3

بتوزیع السكان حسب السن والنوع، إذ أن الوفیات من بین كل ألف من السكان في السنة تكثر في األعمار 

الصغیرة والكبیرة، لذلك نتوقع أن یكون هذا المعدل مرتفع في المجتمعات التي یكثر فیها عدد األطفال 

  .الكبار، وینخفض في المجتمعات ذات المستوى الصحي المرتفعو 

وهو عدد األطفال الذین یموتون قبل أن یكملوا السنة األولى : معدالت وفیات األطفال الرضع - 6- 1- 3

من العمر، ویستخدم هذا المعدل كمؤشر هام للمستوى الصحي للمجتمع، وُیعتبر هذا المعدل مقیاسا لصحة 

بیئة طبیعیة أو اجتماعیة، ویالَحظ التفاوت الكبیر في معدل وفیات الرضع بین البالد  البیئة سواًء كانت

  .3المتقدمة و البالد المتخلفة اقتصادیا

  :معدالت اإلصابة وانتشار األمراض - 7- 1- 3

عدد السكان ÷ عدد اإلصابات المستجدة لمرض معین في مكان ما وسنة ما =(معدل اإلصابة بالمرض

                                                        x1000)في نفس المكان واللحظة المعرضین للمرض

عدد السكان ÷ عدد اإلصابات المستجدة والمزمنة لمرض ما في مكان وسنة ما= (معدل االنتشار 

          .x1000)المعرضین للمرض في نفس المكان واللحظة

  إذ أن المرض  ؛حقیقیة لمستوى الصحة والمرضإن المؤشرات السابقة ال تعكس الصورة ال

ال یؤدي إلى الوفاة، لذلك نلجأ إلى قیاس معدالت انتشار األمراض واإلصابة بها، ولكن نجد من الصعب 

  .الحصول على بیانات واقعیة لمعدالت انتشار األمراض المختلفة

  .منطقةمؤشرات ترتبط بالبیئة الطبیعیة التي تؤثر في المستوى الصحي لل - 2- 3

                                                                                                                                                           
ص  ،2003رفة الجامعیة، ، دار المعالصحة العامة بین البعدین االجتماعي والثقافي : المحي محمود حسن صالحعبد  -  1
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  1.مؤشرات اإلمكانیات التي ترتبط بالصحة والمجهود والمواجهة لتحسینها - 3- 3

  :العوامل المؤثرة في الصحة واجراءات الوقایة: خامسا

یعتقد العاملون في مجال الصحة العامة بمصداقیة النظریة الحدیثة، وهي  :العوامل المؤثرة في الصحة - 1

وهي التي تقول أن حدوث المرض ) Multiple Causes(ة للمرض وب أو المؤثرات المتعددنظریة األسبا

أو درجة الحالة الصحیة للفرد أو المجتمع هي نتیجة تفاعل عدة عوامل یعمل كل منها في اتجاه معین، قد 

یكون ایجابیا لیمنع حدوث المرض أو سلبیا لیساعد على حدوث المرض، وبذلك تدحض هذه النظریة 

القدیمة التي كانت تفترض أن المرض ینتج ) Single cause( یة السبب الواحد الحدیثة ما ورد في نظر 

  .عن سبب واحد هو السبب النوعي

بناء على النظریة الحدیثة فإن المستوى الصحي في أي وقت هو بمثابة محصلة أو نتیجة للتفاعل 

المسبب (السل      عن تفاعل بین میكروب ینتج ) التدرن(ة، فمثال حدوث مرض السل بین عوامل عدید

العائل ( hostوالعوامل المتعلقة بنشاط ووجود هذا المیكروب من ناحیة وبین اإلنسان ) agent) (النوعي

والعوامل المتعلقة بهذا اإلنسان من ناحیة أخرى، وكذلك فإن التفاعل برمته یتأثر بالبیئة ) المضیف

"environnement "لصالح(بجانب ) البیئیة(قد تعمل عواملها  إلنسان، والتيالتي تحیط بالمیكروب وبا (

اإلنسان ال ) لصالح ( میكروب السل یحدث المرض، وٕاذا كانت بجانب) لصالح(أحدهما، فإذا كانت بجانب 

  .2یحدث المرض، ویتغلب اإلنسان على المیكروب، ویحافظ على حالته الصحیة

 pillars- لمتبادلة بین األعمدة األساسیة الثالثة العالقة الثالوثیة ا) عوامل(لذا البد لنا من دراسة مفردات 

لوبائیة المرض وهي المسبب النوعي، العائل المضیف والبیئة، وتوضیح ماهیة المؤثرات السلبیة واالیجابیة  - 3

 3التي تعمل مع أو ضد كل منها وتؤثر في نتیجة التفاعل على المشترك بینها وبین المتغیرات الثالثة 

variablesلمكان والزمان والشخص، على النتیجة أو المحصلة، والتي إما أن تكون الصحة أو المرض ، وهي ا

، والذي یبین أن عجلة المتغیرات تدور حول األعمدة األساسیة، وأن )01(رقم الشكل أو الوفاة، كما في 

  .إما الصحة في جانب الشكل أو المرض أو الوفاة في الجانب اآلخر :المحصلة هي

  العوامل المؤثرة في الصحة یبین):1(شكل رقم 
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) person(والشخص ) the place(المكان ) the time(وغني على القول أن المتغیرات الثالثة الزمان 

لكل منها دوره في تحدید نوع المرض، ومعدل انتشاره والحالة الصحیة السائدة بین أفراد المجتمع في أحد 

  ن ذلك ما یالحظ من انتشار أمراض الرشح فصول السنة وفي منطقة معینة، م

والزكام بین األشخاص، وكذلك حاالت اإلسهال في فصل الصیف بین األشخاص، وخاصة األطفال في 

  .1إلخ... المناطق الحارة 

  : ویتضح لنا مما تقدم أن العوامل المؤثرة في الصحة هي

  :نهي إما أن تكو : العوامل المتعلقة بالمسبب النوعي للمرض - 1- 1

  .إلخ... مثل البكتیریا، الفطریات، الفیروسات، الطفیلیات: عوامل تتعلق بالمسبب النوعي الحیوي-أ

   2:من الكائنات الحیة التي تسبب األمراض لإلنسان وهي 

الصفات الوراثیة الممیزة للمسبب النوعي الحیوي مثل الشكل، التكاثر، التغذیة ومقدرته على إحداث  -أ

المضادة في جسم العائل المضیف عند غزوه وقدرته أو تحمله العیش في البیئة خارج  المناعة واألجسام

  .جسم العائل المضیف، وثبات التكوین الجیني له، وحساسیته لألدویة

التكاثر داخل و المسبب النوعي الحیوي مع العائل المضیف مثل قابلیته للدخول والعیش ) عالقة(تفاعل  - ب

ار الجرعة الالزمة منه لبدء المرض في العائل المضیف، ومقدار قابلیته جسم العائل المضیف، ومقد

إلحداث المرض في العائل المضیف بعد غزوه، وقدرته على إحداث العدوى، وأخیرا مقدار أو مدى قابلیته 

  .3لعدوى اإلنسان أو الحیوان أو االثنین معا

المسبب النوعي في البیئة فقد یتواجد بشكل تفاعل المسبب النوعي الحیوي مع البیئة مثل مدى انتشار  -ج

دائم متوطن، أو بشكل وبائي كثیر العدد، أو على شكل مجموعات متناثرة ثم مقدار تحمله للعیش في البیئة 

  .خارج مستودع تواجده

  : عوامل تتعلق بالمسبب النوعي غیر الحیوي وهي - 1- 1- 2

نخفاضها، الضجیج، الكهرباء، اإلشعاعات، االهتزازات، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ا :العوامل الطبیعیة -أ

  4.الضغط الجوي

وهي إما أن تكون من مصدر خارجي وتدخل للجسم، وأن تتكون داخل الجسم كما  :العوامل الكیمیائیة - ب

  .في حاالت التسمم البولي

   :مثل .إلخ... كسجینأ كزیادة أو نقص بعض العناصر الالزمة للجسم من غذاء وماء و :العوامل الغذائیة - ج

  ) األنیمیا ( نقص الحدید یسبب حدوث فقر الدم  - 

  .نقص الیود یؤدي إلى مرض الغدة الدرقیة - 

                                                 
  .98ص  ،السابق المرجع ،أبو خضرامحمد عصام طربیة، شادي أحمد  -  1
  .20، ص مرجع سابق: بهاء الدین إبراهیم سالمة -  2
  . 14، ص مرجع سابق: عیسى غانم -  3
  .99، ص سابق مرجع: عصام طربیة، شادي أحمد أبو خضرا محمد -  4
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  .یؤدي إلى مرض الروماتیزم أو الكساح عند األطفال Dنقص الفیتامین  - 

  .1 )العشى اللیلي ( یؤدي إلى أمراض العیون  Aنقص فیتامین  - 

  .األنیمیا الخبیثةیؤدي إلى  B12نقص فیتامین  - 

نقص الماء یؤدي إلى حدوث الجفاف كما في حالة النزالت المعویة أو الكولیرا، والتي ینتج عنها اإلسهال  - 

  .الشدید الذي یؤدي إلى فقدان الماء والسوائل

  2.زیادة نسبة الدهون وتراكمها یؤدي إلى حدوث السمنة وتصلب الشرایین - 

  حاالت اختالل التوازن الهرموني، واختالل التمثیل الغذائي، كما في : العوامل الفسیولوجیة-د

  .وأمراض الشیخوخة كنتیجة للتقدم في العمر

 كما في الحوادث بأنواعها والحرائق والریاح والزالزل و: اإلصابات أو العوامل المیكانیكیة-ه

  .إلخ...الفیضانات

وتر وصدمات عاطفیة وعدم الشعور باألمان كنتیجة لضغط الحیاة الحدیثة من قلق وت: العوامل النفسیة- و

  .3إلخ... واالستقرار في العمل

  :العوامل المتعلقة بالعائل المضیف مثل- 2- 1

  .حیث هناك أمراض خاصة تنتشر أكثر بین األطفال وأخرى بین الكبار في السن) age:(العمر - 1- 2- 1

  .بین الذكورهناك أمراض أكثر انتشارا بین اإلناث وأخرى ) sex:(الجنس - 2- 2- 1

  .إلخ كل منهم له أمراضه الخاصة... كالعرق األصفر والقوقازي) race:(البشري العرق- 3- 2- 1

  ).صحة مهنیة(كل مهنة تتمیز بأمراض معینة ) occupation:(المهنة - 4- 2- 1

  .على الصحةإیجابي  حیث المناسبات واالجتماعات والعادات لها مردود) religion(:الدیانة- 5- 2- 1

وهذا یرتبط بالمستوى التعلیمي والثقافي ومقدار الدخل  :المستوى االقتصادي واالجتماعي للفرد - 6- 2- 1

  .االجتماعي في المجتمع الذي یعیش فیه دالمالي ووضع الفر 

  .4خاصة التركیب الجسماني والجهاز العصبي والجهاز المناعي الطبیعي :العامل الوراثي - 7- 2- 1

   :وتشمل ةالعوامل المتعلقة بالبیئ - 3- 1

( مثل التوزیع الجغرافي للمساكن ومدى ازدحامها وتوفر الخدمات فیها : عوامل البیئة الطبیعیة- 1- 3- 1

) إلخ ... جبال - صحاري- سهول( والوضع الجیولوجي للمنطقة) معسكرات  - مخیمات-بادیة- ریف- مدن

  .1)إلخ ... حارة - معتدلة-باردة( والعامل المناخي للمنطقة 

                                                 
1- Direction Des Actions Sanitaires Spécifiques : Education Pour La Santé En Milieu 
Scolaire Dans Le Sud, Ministère De La Santé De La Population Et De La Reforme 
Hospitalière , Algérie , 1997,  P 47.  

  .102ص  ،2002دار الفكر للطباعة والنشر، األردن، ، 3الصحة والسالمة العامة، ط:أمل البكري وآخرون -  2
  .100، ص سابق مرجع: محمد عصام طربیة -  3
، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، القاهرة، جال الطبيمأدوار األخصائي االجتماعي في ال: د سالمة غباريمحم -  4
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حیث تتحكم في نوع الكائنات الحیة التي توجد فیها كأن تكثر : البیئة البیولوجیةعوامل  - 2- 3- 1

الحیوانات أو الحشرات أو النباتات أو الطیور أو جمیعها معا أو قد تكون صحراء خالیة من الكائنات 

  .2واألمراض) صناعة  -زراعة  - رعي ( الحیة، وتحدد نوع المهنة 

طیرة التي أصابت الحیوانات التي تمدنا بالغذاء، وما یترتب علیها لقد سمعنا كثیرا عن األمراض الخ

من أخطار وأمراض، مثل الحمى المالطیة التي تصیب األغنام واألبقار، ومؤخرا أنفلونزا الطیور، التي 

 50، والذي ُسمي بأنفلونزا إسبانیا وقد أودى بحیاة 1918حصدت العدید من األرواح مثلما حدث سنة 

أضف إلى ذلك النباتات والخضروات التي ترش بالمبیدات وتسمیدها بالكیماویات أو  ؛شخص ملیون

     3.التعامل بالهرمونات التي تزید في حجمها وٕانتاجیتها وما تسببه من أمراض خطیرة

فقد تكون هذه البیئة فقیرة اقتصادیا ومتدنیة في مستواها : عوامل البیئة االقتصادیة واالجتماعیة - 3- 3- 1

وتنتشر فیها األمراض المعدیة خاصة تلك ) إلخ... ومخیمات - أحیاء فقیرة (  ماعي واالقتصادياالجت

  الناتجة عن قلة النظافة الشخصیة والعامة، وفي الجانب اآلخر فإن المناطق المتحضرة 

  والغنیة وذات المستوى االجتماعي العالي لها أمراضها واألكثر انتشارا فیها مثل أمراض السمنة 

  .إلخ... ارتفاع ضغط الدم والكولسترولنوبات القلبیة،  و وال

وال یفوتنا أن ننوه بالدور الهام الذي یوكل للخدمات الصحیة وضرورة توفرها، وسهولة الوصول إلیها 

  جغرافیا وسهولة الحصول علیها مالیا، وكفاءتها الفنیة وشمولها لجمیع أفراد المجتمع 

األطفال والحوامل بالتطعیمات واألمصال وانتهاًء بالخدمات بدءا من تحصین ) تأمین صحي شامل(

    4.العالجیة المقدمة في المستشفیات

من خالل التعریفات السابقة للصحة  :إجراءات الوقایة النوعیة للمحافظة على الصحة -2 

  إیجابا على الصحة العامة  نستخلص بأن هناك مجموعة من العوامل التي یمكن أن تؤثر سلبا أو

وسنحاول أن نضبط بعض هذه  5مما یزید في صعوبة تحدید اجراءات الوقایة للمحافظة على الصحة 

المراقبة المستمرة والمالحظة الدقیقة لتوزیع وانتشار األمراض والعوامل المتعلقة بذلك،  اإلجراءات من خالل

مالحظة انتشار المرض  للوصول إلى أفضل الوسائل للمكافحة الفعالة، وعلى ذلك یقتضي المفهوم الحالي

مالحظة كیفیة انتشار المرض وال "  أصیب من"والشخص " أین" " المكان"و"  متى" من حیث الوقت 

  .تقتصر المالحظة على مجرد حدوث المرض

                                                                                                                                                           
  . 101، ص مرجع سابق: محمد عصام طربیة، شادي أحمد أبو خضرا  -  1
  .47، ص مرجع سابق: عبد المحي محمود حسن صالح -  2

3 -A .Lacheheb : Pourquoi La Gripe Aviaire Fait-Elle Trembler Le Monde, Direction De La 
Sante Et De La Population De La Wilaya De Biskra Ecole Formation  Paramédicale, Biskra, 24 

Novembre, 2005, P 04.  
  .102، ص مرجع سابق: عصام طربیة، شادي أحمد أبو حضرا محمد -  4
  .11، األردن، ص 1999، منشورات لجنة تاریخ األردن، نالصحة في األرد: عادل زیادات -  5
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نستطیع ، وحتى حیث تهدف مكافحة األمراض إلى استئصالها أو الحد من معدالت حدوثها وانتشارها

أن مستوى الصحة یتحدد من المعلوم من و تاریخ الطبیعي له بصورة كاملة، مكافحة المرض علینا معرفة ال

خالل التوازن الدینامیكي، والذي یمكن الوصول إلیه بالتفاعل المستمر بین العائل ومسبب المرض الذي 

یعیش في نفس البیئة، وبمعنى آخر فإن هناك تفاعال مستمرا بین اإلنسان والمسببات الضارة، وتؤثر البیئة 

أو البیئة ) اآلخرون وسلوكهم، وتقالیدهم(، أو البیئة االجتماعیة )إلخ... الهواء،الماء،الحرارة(الطبیعیة 

  .في التوازن القائم بین اإلنسان والمسببات الضارة) األحیاء األخرى(الحیوانیة 

ذا وجب إذا اختل هذا التوازن نتیجة أسباب تتعلق بالمیكروب أو العائل أو البیئة یحدث المرض ل

  :فإن إجراءات مكافحة األمراض تشملالتعرب على مسبباته للتوصل إلى مكافحته لذلك 

  .الدراسة الوبائیة الكتشاف العوامل المسؤولة عن حدوث وانتشار األمراض - 1

  :إتباع اإلجراءات المالئمة اتجاه العائل أو المیكروب أو البیئة، وعادة یكتسب العائل المیكروب عن طریق - 2

  ).إلخ...الماء، الطعام(بیئة الطبیعیة ال *

  ).العائل الوسیط(البیئة الحیویة  *

  . 1)المخالطین(البیئة االجتماعیة  *

  المفاهیم األساسیة لمعنى المرض وأنواعه: سادسا

  :المفاهیم األساسیة لمعنى المرض- 1

ل أو الوظیفة أو یمكن تعریفه بأنه حالة التغیر النسبیة في التركیب والشك :تعریف المرض- 1- 1

  .كالهما لعضو معین، وذلك نتیجة لمجموعة من االضطرابات الوظیفیة التي تصیب ذلك العضو

ففي الحالة الطبیعیة تكون أجهزة الجسم سلیمة وفعالة فتقوم بوظیفتها كاملة، لهذا یشعر اإلنسان 

  2.بحالة من االستقرار الجسمي والعقلي والنفسي

حالة التغیر في الوظیفة أو الشكل لعضو ما یكون : "على أنه "غانم عیسى"أما تعریف المرض عند 

الشفاء منه صعبا أو مستحیال بدون عالج، وللعودة إلى التوازن الفسیولوجي یتطلب من الجسم عملیات أو 

  .3"وظائف عادة ال تدخل في الوظائف الفسیولوجیة المسؤولة عن التوازن في العضو

حالة الجسم نتیجة حدوث قصور أو خلل في عضو أو : "بأنه" لطوابمحمود ا سید"ویضیف الدكتور 

  .4"أكثر من أعضاء الجسم مما یعیقه عن القیام بوظائفه على خیر وجه

یمثل المرض كما وصفته الموسوعة البریطانیة انحرافا ضارا ومؤذیا عن البناء الطبیعي أو الحالة 

ت وأعراض تدل على أن حالته غیر طبیعیة، ولذلك الوظیفیة للكائن الحي؛ حیث تظهر علیه عادة عالما

                                                 
  .22، ص مرجع سابق: متولي متولي عبد العظیم -  1
  .09، ص سابق مرجع: أمان محمد أسعد -  2
  .14، ص سابق مرجع: عیسى غانم -  3
  .451، ص سابق مرجع :سید محمود الطواب وآخرون -  4
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یجب فهم الحالة الطبیعیة للكائن الحي لكي یمكن التعرف على السمات الممیزة لحالة المریض، ورغم ذلك 

  .فإن الخطوط الفاصلة والقاطعة بین المرض والصحة غیر واضحة دائما

ب متفاوتة، وال یوجد إنسان خال أن المرض یالزم اإلنسان بنس"  Durkheim" "دوركایم"كما یرى 

من األمراض، وأن معنى الصحة أن یكون اإلنسان في حالة أقل قدر ممكن من األمراض وأن اإلنسان 

الخالي من األمراض غیر موجود وأن هناك عالمات مرضیة تبدو على اإلنسان وكلها في الواقع عالمة 

"  دوركایم" في الواقع یكون مریضا، وقد قدم سلیما فهو كأنه فإذا اختفت وظهر اإلنسان  ،على الصحة

  .مقاال على ذلك بالمرض الشهري عند النساء

؛ أي علم األمراض، وهو ما یتضمن اختصاص أسباب )Pathologie(ق على دراسة المرض طلَ ویُ 

وفهم میكانیزمات تطوره والتغیرات البنائیة المرتبطة بعملیة المرض ) Etiology(المرض 

)Morphological changes(   والنتائج الوظیفیة لهذه التغیرات، كما یعد التحدید الواضح والدقیق لسبب

  .1المرض أمرا ضروریا لتحدید مسار العالج المناسب

الحالة التي یكون علیها الجسم عندما ال ":على أنه" أسعد منصور"وقد جاء تعریف المرض في كتاب 

العجز،  وظیفته الطبیعیة سواء بالنقص أو نها من تأدیةیستطیع أحد األعضاء أو األجهزة أو مجموعة م

بالمرض التفاعل الظاهر بین الكائن الحي والجسم الذي فیقصد  ؛ویكون ذلك في حالة األمراض المعدیة

  .2"إلخ... تمت عدواه، وتظهر عالمات لهذا التفاعل مثل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي واإلسهال 

تعتبر الوقایة من األمراض المعدیة هدفا هاما من أهداف السلطات  :األمراض المعدیة- 2- 1

الصحیة في كل دول العالم، وقد جاهد اإلنسان للقضاء على هذه األمراض التي تهدد حیاته عبر السنین، 

ولكنه لم ینجح في قهرها نهائیا، بل تمكن من السیطرة علیها، فتعّرف على طبیعتها، وطریقة تكاثرها، 

  . والطرق التي تنتقل بها من إنسان إلى آخر والوسائل

في عصرنا الحالي أصبحت األمراض المعدیة بفضل تقدم االكتشافات الطبیة وجهود العلماء لیست 

سببا رئیسیا للوفاة، لقد فاقت قدرة اإلنسان وسیطرته على األمراض الوبائیة وسیطرته على األمراض 

قد یهدد حیاتنا، یجب  ألمراض المعدیة ألنها مصدر خطر كبیرالعضویة، ولكن ال یعني هذا االستهانة با

أال ندع فرصة لتسرب جراثیم األمراض الوبائیة ألن هذه الجراثیم والمیكروبات تتكاثر داخل جسم اإلنسان 

وٕاذا لم تجد مقاومة من الجسم تغلبت علیه، وتظهر العالمات المرضیة علیه، لكن إذا كان الجسم قویا ولدیه 

  . 3الكافیة أمكنه التغلب على هذه المیكروبات المناعة

آخر ومن حیوان إلى إنسان عن طریق جراثیمها ومیكروباتها؛ إلى من إنسان تنتقل األمراض الوبائیة ف

أي أن كائنا حیا موجودا بالجسم ؛ 4لذا فالمرض المعدي یعتبر رد فعل لدخول الجراثیم لجسم اإلنسان

                                                 
  .31، 30، ص صمرجع سابق: خلیلنجالء عاطف  -  1
  .69، ص مرجع سابق :سرور أسعد منصور -  2
  .353ص  ،1981دار القلم، الكویت، مناهج التربیة الصحیة، : محمود بستان -  3
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ویتضمن مفهوم العدوى أیضا أن الجسم . قادرا على إحداث المرضویتكاثر، وقد یكون الكائن الحي 

  .یتجاوب بطریق أو بآخر للدفاع عن نفسه حتى ولو لم یظهر أي أثر لذلك

یمثل الوضع الطبیعي للكائن الحي في حالة من التوازن  :المفهوم البیولوجي للمرض- 3- 1

استمرار العملیات الوظیفیة والفیزیقیة  البدني من حیث االتزانالفسیولوجي الدقیق أو ما یطلق علیه 

والكیمیائیة بواسطة میكانیزمات معقدة داخل الجسم، ومن ثم فإن المعنى البدیهي للمرض یتمثل في التبعات 

  .البدني داخل الكائن الحي االتزانالمترتبة على تعطل المیكامیزمات التي تتحكم و تسیطر على 

اخل الكائن الحي الفرد نفسه  وهنا یقال أن هذا المرض ذاتي وقد یكمن السبب األول لحالة المرض د

أو خلقي أو ابتدائي أو أصلي، كما قد ینشأ المرض خالل مرحلة العالج الطبي إما كآثار جانبیة ال مفر 

منها أو ألن العالج نفسه كان غیر حكیم وفي كلتا الحالتین یصنف المرض كمرض طبي المنشأ كمادة 

لحالة یكون المرض غیر قابل لالنتقال أي أنه یؤثر في الكائن الحي الذي تعرض له كیمیائیة وفي هذه ا

  .وحده

كما قد ینجم المرض بسبب اختالالت أیضیة محددة موجودة بالوراثة مثل نقص أنزیم معین ضروري 

د الطبیعیة لتوازن عملیات البناء والهدم داخل الجسم والتي تترك الكائن الحي مهیأ للمرض بالتعامل مع الموا

مرض : التي تواجهه في حیاته الیومیة، أو بسبب االختالالت األیضیة التي ظهرت مؤخرا في الحیاة مثل 

  ).Diabètes(ومرض السكر ) Gout(النقرس 

كما ترتبط اإلختالالت األیضیة أیضا بالشیخوخة والتدهور المرافق لها في میكانیزمات السیطرة على 

مرض هشاشة العظام، كما تنجم االختالالت األیضیة أیضا بسبب : الحي مثل االتزان البدني في الكائن

تأثیر عوامل بیئیة خارجیة من قبل تلك الصلة المفترضة للمرض في مناطق جغرافیة بعینها نتیجة لنقص 

أو زیادة عناصر طبیعیة أو كیمیائیة معینة أو بسبب التعرض للمواد السامة المضافة للبیئة كالمبیدات 

شریة أو تلوث الغالف الجوي والتي تؤدي في كل األحوال إلى مشكالت مرضیة وراثیة ومشكالت بیئیة الح

   .1ذات طبیعة مزمنة) أمراض مهنیة(

تحرص معظم المداخل االجتماعیة والسلوكیة على إبراز دور  :المفهوم الثقافي للمرض- 4- 1

إلى أن  "Acherknecht"أسبابه، ویذهب الثقافة في تحدید معنى المرض والتعرف علیه وفهم أعراضه و 

علم الطب بالرغم من كونه علما مستقال إال أنه یستمد خصائصه الممیزة له من األنماط الثقافیة الموجودة 

في المجتمع؛ بل أنه یذهب إلى أن معنى أو مفهوم المرض إنما هو مفهوم ثقافي یتنوع من مجتمع آلخر، 

بل إن استجابة الفرد للمرض، والتي تتم  ؛ودور المرض في حیاتهم ویعكس وجهة نظر سكان هذا المجتمع،

بطریقة معینة قد توضح بعض القیم الثقافیة واالجتماعیة الموجودة في المجتمع، أو بمعنى آخر أن لكل 

جماعة عرقیة لها استجابتها الخاصة لألمراض الموجودة في مجتمعاتها؛ مما یوضح مدى التباینات الثقافیة 

ة فیها، ومعنى ذلك أن كل مجتمع یعرف المرض طبقا لثقافته كما یتحدد مفهومه في ضوء البیئة الموجود

  .الثقافیة والواقع االجتماعي لهذا المجتمع سواء أكان ذلك في الطب الشعبي أم في الطب العلمي الحدیث

                                                 
  .32،31ص ص ، مرجع سابق: نجالء عاطف خلیل -  1
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یة في من أهم مقومات النظم الطبیة والثقافیة الكل" Nosologie" ویعد علم تصنیف األمراض

المجتمعات تعد من أشكال الطب الشعبي أو الطب العرقي، كما یعد الطب الحیوي المعاصر طبا عرقیا 

 في مجتمعات األمازون أو الطب التقلیدي في الهند "shamanistic"  "الشمانیة"أیضا مثل طب 

لمجتمعات، وفي ضوء والصین، والتي تختلف أشكالها وفقا للنظریات الطبیة والتصنیفیة المختلفة في هذه ا

اختالف الثقافات واختالف األزمان، فالثقافات التي تحتویها هذه المجتمعات تنطوي على كم هائل من 

  .المعرفة والممارسة والخبرة التاریخیة في التعرف على المرض وتشخیصه وعالجه

جتماعیة ینظر علماء االجتماع إلى المرض على أنه حالة ا: المفهوم السوسیولوجي للمرض- 5- 1

منحرفة ظهرت نتیجة اضطراب في السلوك الطبیعي بسبب المرض الذي یعتبر حالة بیولوجیة غیر 

باإلضافة إلى كونه حالة بیولوجیة، وذلك " حدث اجتماعي"طبیعیة، وهم یفضلون وصف المرض بحالة أو 

ه وفقا لحالته المرضیة تؤدي بالشخص إلى تغییر سلوك) شخصیة(ألن المعاناة من األلم بمثابة تجربة ذاتیة 

ومعنى هذا أنهم یربطون بین المرض والقالب االجتماعي لمجموعة القیم السائدة في المجتمع ویدمجونه في 

  .النظام االجتماعي

  وینطوي هذا المفهوم على فلسفة قوامها، أن اإلنسان كل متكامل تتفاعل عناصر شخصیته

وأن أي اضطراب في أحد هذه العناصر هو نتیجة للتفاعل مع ) العقلیة والبیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة(

سان ترتبط ارتباطا وثیقا العناصر األخرى ومن ثم یؤدي إلى اضطرابها وأن العوامل االجتماعیة لإلن

اضطراب  ال یعني وجودمن أن المرض " Parsons"وقد تكون سببا له وهو ما یتفق مع رأي بل بالمرض،

  .1ولوجیة فحسب؛إنما في حالته االجتماعیة خاصة أدواره االجتماعیةفي الحالة الطبیعیة والبی

ومن هنا تحولت النظرة إلى المرض كظاهرة اجتماعیة بجانب كونه ظاهرة فیزیقیة أو شخصیة، وبدأ 

ینظر إلیه من حیث الدور الوظیفي للمجتمع ككل والدور االجتماعي للمریض والذي ینبني على أربع 

ین منها توصفان بالحقوق، وهي إعفاء الشخص المریض من مسؤولیاته االجتماعیة خصائص تعریفیة، اثنت

العادیة ومن مسؤولیته عن حالته المرضیة واثنتین توصفان بالواجبات وهما یوجبان علیه محاولة التخلص 

  .2من حالته المرضیة وعالج نفسه حتى یصبح سلیما معافا، وأن یبحث عن المساعدة الطبیة المتخصصة

  :صنف العلماء األمراض إلى األصناف التالیة :أنواع المرض- 2

وهي حاالت تنتقل من جیل إلى آخر نتیجة النتقال الصفة المرضیة مع : األمراض الوراثیة- 1- 2

  .الكروموزومات

وهي أمراض تصیب الجنین، وهو في طور التكوین تؤدي إلى خلل في النمو دون : أمراض خلقیة - 2- 2

  .وه أو تأثیر للكروموزوماتأن یكون هناك أي تش

وهي حالة صحیة تأتي نتیجة لمزاولة عمل ما لفترة طویلة دون مراعاة لقواعد : أمراض مهنیة - 3- 2

  .الصحة و السالمة

                                                 
  .33، ص سابقالمرجع ال: نجالء عاطف خلیل -  1
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  .وهي خلل في السلوك االجتماعي للفرد :أمراض اجتماعیة- 4- 2

  .لعوامل عدة وهي اضطرابات في التفكیر والتخطیط واتخاذ القرار نتیجة: أمراض نفسیة - 5- 2

  .وهي تأتي بعد مرحلة من العمر أدت إلى استنفاذ للقوى و الطاقة :أمراض الشیخوخة - 6- 2

هي تلك األمراض التي تكون أسبابها كائنات حیة، وهذه أمراض معدیة : أمراض ألسباب بیولوجیة - 7- 2

لسرطانیة وهذه وقد تكون غیر معدیة مثل األورام ا. تنتقل من شخص إلى آخر حسب وسیلة االتصال

  .1األمراض تنقسم حسب انتشارها، وتقسم إلى وبائیة وساریة ومستوطنة

  :النظریات واألسباب المتعلقة باألمراض وٕاجراءات الوقایة منه: سابعا

إن النظریة عبارة عن إطار فكري یفسر مجموعة من الحقائق  :النظریات واألسباب المتعلقة بالمرض - 1

  .ابطویصنفها في نسق علمي متر 

فالنظریة یمكن أن تقترح تفسیرات لمواقف معینة، ولكن التجریب في الواقع هو الذي یختبر صحة 

هذه التفسیرات، ودراسة دون سند من النظریة، أو دون اتجاه إلى نظریة لیس إال نوعا من العبث، كما أن 

مسببات األمراض لها النظریة التي ال تقبل التطبیق ال یصح أن نطلق علیها نظریة على اإلطالق، و 

نظریاتها التي تقترح تفسیرات معینة لها، وقد اختبرت تفسیرات هذه النظریات بتجربتها وتطبیقها في الواقع 

  .2العلمي، فتثبت صحة بعضها وجانب التوفیق في البعض اآلخر

یرى البعض أنه یمكن تفسیر أسباب المرض عن طریق إحدى النظریتین التالیتین، و فیما یلي 

  :نعرض بعضا من تلك النظریات المتعلقة بمسببات المرض و عواملهس

  تفترض هذه النظریة أن المرض ینتج عن سبب واحد  :نظریة السبب الواحد للمرض - 1- 1

ینتج من ) السل(ومحدود، وفي حالة وجود هذا السبب تظهر الحالة المرضیة؛ فمثال مرض الدرن 

التخطیط للوقایة من المرض، وذلك بإبعاد میكروب الدرن عن میكروبات الدرن، وعلى هذا األساس یمكن 

  .، أو التخطیط لعالج الدرن، وذلك بالقضاء على هذا المیكروب3اإلنسان

ومما دعا إلى ظهور هذه النظریة وتعضیدها اكتشاف المیكروبات كمسببات لألمراض، وفي غمار موجة    

  ثار البیئة على المیكروب، آلماء الع ىالحماس التي صاحبت اكتشاف المیكروبات، تناس

  .تناسوا صفات العائل ومدى مقاومته ماوعلى العائل المضیف، ك

بهذا المفهوم ال یعتبر المستوى الصحي للفرد أو المجتمع في  :نظریة األسباب المتعددة للمرض - 2- 1

اعل عدة قوى أو عوامل بل یعتبر في حالة حركة دینامیكیة ذلك ألنه ینتج من تف" استاتیكیة " حالة ثابتة 

یعمل كل منها في اتجاه، قد یكون ایجابیا أو سلبیا فیما یتعلق باكتساب الصحة أو فقدانها، ویكون المستوى 

الصحي في أي وقت بمثابة محصلة، أو نتیجة للتفاعل الذي ینشأ بین هذه العوامل، فإذا تغلبت العوامل 

                                                 
  .63، ص مرجع سابق: بسام عبد الرحمان المشاقبة -  1
  .380،381 ص ، صمرجع سابق: نادیة محمد السید عمر -  2
  .41ص  مرجع سابق،: عبد المحي محمود حسن صالح -  3
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وامل االیجابیة استمرت حالة الصحة والسالمة، فمرض السلبیة ظهرت الحالة المرضیة، وٕاذا تغلبت الع

  .1الدرن مثال یتأثر بالتفاعل بین میكروب الدرن والعوامل المتعلقة به من ناحیة أخرى

یتأثر هذا التفاعل بالبیئة التي تحیط میكروب الدرن وباإلنسان، فقد تعمل البیئة بجانب عوامل 

ن العائل، وتكون الصورة النهائیة للصحة أو المرض، فیما مكروب الدرن، أو تعمل بجانبه عوامل اإلنسا

یتعلق بالدرن محصلة لتفاعل كل هذه العوامل، ویترتب على ذلك ضرورة أخذ كل هذه العوامل في االعتبار 

  .2عند الوقایة أو العالج من مرض الدرن

هداف الصحة العامة، یمكننا فهم مستویات تطبیق أ: اإلجراءات الصحیة العامة للوقایة من األمراض- 2

بدراسة التاریخ الطبیعي للمرض وبتوضیح حدود التداخالت الصحیة الممكنة، ویمكن تقسیم التاریخ الطبي 

  :للمرض إلى مرحلتین هما

 .وفیها یتم اللقاء والتفاعل بین عوامل المسبب والبیئة والعائل المضیف :مرحلة ما قبل االمراضیة - أ

  : لمرحلة نتیجًة لتفاعل العوامل السابقة وتشمل تظهر هذه ا :المرحلة االمراضیة -  ب

  .ال تظهر فیها أعراض المرض السریریة وهي مرحلة تكاثر الجراثیم :مرحلة الحضانة للمرض -

  .فیها تظهر األعراض السریریة للمرض :المرحلة السریریة األولى -

  لتام أو المرض المزمن تكون فیها نتیجة المرض إما الشفاء ا: مرحلة النقاهة أو نهایة المرض -

  .وٕاما العجز وٕاما الموت

  :ویمكن تحقیق الصحة للفرد أو المجتمع باستعمال اإلجراءات الوقایة التالیة 

  تهدف هذه اإلجراءات لمنع وقوع الحالة المرضیة،  :اإلجراءات الصحیة الوقائیة األساسیة - 1- 2

  :الزمةوذلك باتخاذها اإلجراءات الوقائیة العامة أو الخاصة ال

من أجل ترقیة الصحة وتقویتها وهي إجراءات وقائیة غیر  :اإلجراءات الصحیة الوقائیة العامة  - 2- 2

  3.مباشرة وغیر موجهة لمرض معین بل لكل األمراض دون تحدید

  :السوسیولوجي للصحة والمرضالمفهوم : ثامنا

ع الطبي هو التثقیف الصحي إن دور علم االجتما :إسهام علم االجتماع في دراسة الصحة والمرض- 1

والجانب االجتماعي في النظم الصحیة، والصحة الشخصیة للدرجة التي جعلت بعض األطباء االجتماعیین 

بدال من علم االجتماع الطبي، ویعمل علم " علم اجتماع الصحة " ینادون بأن أفضل تسمیة هي أن نطلق علیه 

، ویبین مدى تأثیر ذلك على التعلیم، العمل،  مستوى االجتماع الصحة على تحسین صحة المجتمع المحلي

  .4المعیشة،  الزواج، اإلسكان، كما یبین تأثیر هذه العوامل على صحة ونفسیة الفرد

                                                 
  .131ص مرجع سابق، : وآخرون إبراهیم عبد الهادي الملیجي -  1
  .132، ص لمرجع نفسها  -  2
  .25ص مرجع سابق، : أیمن سلیمان مزاهرة، زین حسن بدران ،أحمد محمد بدح -  3
دراسة في علم االجتماع الطبي  - دور المتغیرات االجتماعیة في الطب واألمراض: رشوان أحمد حسین عبد الحمید  -  4
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  :ومن المظاهر االجتماعیة للصحة نبین اآلتي

  .الدراسة البیئیة للصحة االجتماعیة - 

  .األنماط الثقافیة وتأثیرها على الصحة - 

ض ما هي إال محددات اجتماعیة، فحینما یرى الشخص أنه مریض نتیجة اإلحساس إن الصحة والمر 

ببعض األعراض، فهو في هذه الحالة محتاج إلى من یملك سلطة هذا األمر لیقرر ما إذا كان مریضا أم 

  .ال

وحینما نحاول معرفة الفرق بین الشخص السلیم والشخص المریض الذي یعاني من بعض األمراض 

  :السوسیولوجي علینا مراعاة ما یلي من المنظور

معرفة العمر والجنس والحالة االجتماعیة والوظیفیة للمریض؛ باإلضافة إلى معرفة نوعیة الطبقة  *

  .االجتماعیة والبیئیة التي ینتمي إلیها هذا الشخص

  .معرفة نشاطات الفرد الفردیة وتفاعالته وعالقاته، ومدى اعتماده على اآلخرین *

لحالة المرضیة عنده ومدى وجود العالج، ومدى إتاحة خدمات العالج وأنماط المرض الموجودة تكرار ا *

  .في المجتمع وتحدید حالته المرضیة

  .محاولة توجیه األفراد لمعرفة أعراض المرض وعالقة ما یالحظه بتحدید نوعیة المرض *

المتخلفة، ومستوى التقدم  محاولة تصنیف الحاالت إلى مرضیة وأخرى غیر مرضیة في المجتمعات *

  .التكنولوجي داخل كل مجتمع

  أن هناك الكثیر من السمات الدیمغرافیة مثل العمر والجنس تتأثر " علماء االجتماع"ویرى 

وتؤثر في صحة األفراد؛ إضافة إلى العوامل الثقافیة التي تؤثر في اإلحساس بالصحة والمرض، كما تؤثر 

جتماعي للصحة من جماعة ألخرى، حیث أن لكل مجتمع نمط خاص به المعاییر أیضا في التعریف اال

من الثقافة، لذلك نجد أن تعریف المرض یختلف من مجتمع آلخر حسب نمط ثقافته، كما یعتبر التدرج 

االجتماعي من أهم العوامل التي تؤثر في التعریف االجتماعي للصحة والمرض، فنجد مثال أن األفراد 

طبقة االجتماعیة الدنیا أقل استجابة ألعراض المرض ألنهم یرون أن هذه األعراض الذین ینتمون إلى ال

تحتاج منهم الذهاب إلى الطبیب لتحدید ما إذا كانوا مرضى فعال أم ال، وهذا ربما یكلفهم أمواال أو على 

  .1األقل تضطرهم إلى أخذ إجازة هم في أشد الحاجة إلى أجر هذه اإلجازة

في حاجة ماسة إلى المعرفة االجتماعیة وذلك من أجل فهم الجوانب اإلنسانیة  كما أن المجال الطبي

للصحة والمرض، والتي یمكن فهمها عن طریق فهم طبیعة العالقات البیئیة لألفراد التي تؤثر بدورها في 

طبیعیة  الصحة والمرض بوجه عام، فإذا نظرنا إلى البیئة التي یعیش فیها اإلنسان نجد أنها تنقسم إلى بیئة

وبیئة بیولوجیة وأخیرا بیئة سوسیولوجیة، فإذا نظرنا إلى البیئة الطبیعیة نجد أنها تشمل الجوانب المختلفة 

  .الضوء والظالم والرطوبة: للعوامل الطبیعیة للبیئة مثل

                                                 
  .57-55، ص ص ع سابقمرج: نادیة محمد السید عمر -  1
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كما تشمل أیضا كل ما یتعلق بالضغط الجوي، أما البیئة البیولوجیة فهي تتأثر بمصادر الطعام 

حیوان والنبات، أما البیئة االجتماعیة فهي تشمل كل ما یتعلق بالمجتمع والثقافة وكیفیة التفاعل وعالم ال

الغناء، األدب، الفن، العادات المجتمعیة، الصحافة، الرادیو، : معها عن طریق بعض وسائل االتصال مثل 

ى تقدیرنا أو عدم تقدیرنا لهم، التلفزیون، فتفاعلنا مع الثقافة إنما یؤثر بالتالي على الصحة والمرض، وعل

المعرفة االجتماعیة المحیطة بالفرد تعتبر أساس لمعرفة مدى استجابة هذا الفرد للصحة أن ومن هنا نرى 

  .1والمرض

لقد استطاع علم االجتماع وعلى الرغم من التأخر النسبي لظهوره كمجال معرفي  :سوسیولوجیا الصحة - 2

بعض التخصصات، وحتى األمراض التي كانت یعتقد أن أساسها  خاص، أن یحقق نتائج نالت اعتراف

المجتمع، ومع داخلي نابع من جسم اإلنسان، فقد برهن علم االجتماع على أن ال شيء یخرج من نطاق 

الوقت ومع تزاید النظرة السوسیولوجیة في جمیع المیادین أصبح یقع داخل المجتمع، وهذا ما أشار  مرور

  . La Société N’a" "Plus d’Extérieure" المجتمع لیس له خارج" "François Ewald"إلیه 

بل ن المجتمع ال یتوقف عند حدود أبواب الفرد أیة انطالقا من هذا المفهوم اتضح فالعلوم االجتماع

" P.Bourdieu"" بیار بوردیو" أنه یخترقه، وهذا التاریخ المندمج فینا هو ما أطلق علیه عالم االجتماع 

"Habitus" 2وهي طریقة فردیة للتصرف والتفكیر تعكس إنتاج وانخراط اإلنسان داخل المجتمع.  

لقد ظل اهتمام األطباء بالصحة والمرض اهتماما فردیا كذلك : اإلدراك السوسیولوجي للصحة والمرض- 3

لعقود األمر بالنسبة لعلماء النفس، وتبني ذلك ال شعوریا علماء االجتماع الطبي الكالسیكي، أما في ا

األخیرة من القرن الماضي، فقد ازداد االهتمام بدور علم االجتماع وضرورة تدخله لفهم أفضل لهذه 

  .األمراض االجتماعیة

رغم ظهور بعض الكتابات التي تناولت البعد االجتماعي للمرض والصحة في بدایة القرن العشرین 

ت التي كانت تسمى في ذلك الوقت بدائیة، والتي درست التفسیرات ما فوق الطبیعیة للمرض في المجتمعا

لكن منذ الخمسینات بالنسبة لعلم االجتماع، والستینات بالنسبة لألنثروبولوجیة بدأ االهتمام الحقیقي بالصحة 

والمرض، وهذا كان واضحا من خالل البحوث التي ظهرت في ذلك الوقت ودخول هذه الدراسات إلى 

  .3الجامعات

ت فیجب اإلشارة إلى ظاهرة جدیدة تولدت مع الحركة الطالبیة في ماي أما في سنوات السبعینا

حیث طالب طلبة الطب بإعطائهم دروسا في األبعاد السیكولوجیة والسوسیولوجیة، من هنا بدأت  1968

  .4فرق علم االجتماع الطبي في انتشار متزاید

                                                 
  .45ص  ،المرجع نفسه -  1

2 -   Jean Claude Guyot : Quelle Médecine Pour Quelle Société, Toulouse, Edition Privat, 

1982, PP 8-26. 
3-  Didier Fassin : Maladie et Médecines, Sociétés, Développement et Santé, Paris, Ellipses, 
1990, P 38. 
4- Alphonso  D, Houtard  :  Sociologie de la Santé, Langage et Savoire, Environnement et 

Erhique, Paris, 1998, PP 189,190. 
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را في الحالة الصحیة لإلنسان، لقد أصبح من البدیهي أن البیئة التي یعیشها اإلنسان تلعب دور كبی

  لهذا فإن معرفة وفهم العالقة بین اإلنسان وبیئته تمكن من التصرف والتدخل في هذه البیئة 

  .1ن شروط صحتهیوعلى سلوك اإلنسان من أجل تحس

أسباب االهتمام السوسیولوجي بالصحة ویرجعها إلى سببین او  "François Stendler"یشرح 

المعاصر، الخاصیة األولى تكمن في التطور التقني والتنظیمي، أما الخاصیة  خاصیتین مهمتین للطب

الثانیة فترجع إلى دور العوامل والمحددات االجتماعیة والبیئیة في ظهور وتطور األمراض، فهدف الطب 

في  ""Jean Claude Guyotالحدیث هو جعل اإلنسان سید ومالك للطبیعة ولحیاته ومماته، كما یبین

أن أزمة الطب هي في  "  "Quelle Médecine Pour Quelle Société)أي طب ألي مجتمع(كتابه 

  .2حد ذاتها أزمة المجتمع ذلك أن الحقیقة السوسیولوجیة لیست بعیدة عن الحقیقة الطبیة

إن البحث العلمي االجتماعي في مجال الطب استطاع أن یتوصل إلى معرفة إلى أي مدى یمكن 

تماعیة والثقافیة أسبابا أصلیة أو مساعدة لإلصابة ببعض األمراض، لقد أصبح من اعتبار الظروف االج

البدیهي اآلن، وهذا بعد العدید من الدراسات واألبحاث أن البیئة التي یعیشها اإلنسان أو الجماعة 

العالقة تلعب دورا كبیرا في الحالة الصحیة لإلنسان، لهذا فإن معرفة ) فیزیقیة –اجتماعیة  –أیكولوجیة (

بین اإلنسان وبیئته تمكن من التصرف والتدخل في هذه البیئة، وعلى سلوك اإلنسان من أجل تحسین 

  .3شروط حیاته وصحته

كما تجدر اإلشارة إلى العالقة التي بینتها بعض الدراسات بین اإلصابة بالمرض وبعض المهن، 

وحدها التي تورث الصفات والطباع عبر  فعلى سبیل المثال أوضح علماء اجتماع الصحة أن الوراثة لیست

  .األجیال الالحقة، بل لها ُبعد آخر وهو البعد االجتماعي

إن التقالید والعادات الغذائیة والنظافة لها دور كبیر على الصحة والمرض، تنتقل سواء على مستوى 

ائي على مستوى األفراد السلوكیات المكتسبة وبطریق شبه وراثي من اآلباء إلى األبناء، أو تنتشر بشكل وب

  .والجماعات

إن أهمیة ما سبق ذكره تبدو أكثر أهمیة عندما ننظر إلى الصحة كتوازن یجب تجدیده باستمرار بین 

العضویة البیولوجیة، والوسط الحیاتي االجتماعي، وعلیه فإذا كانت األبعاد البیوكیماویة، والنفس طبیة 

تنظیم مثل هذا التكیف، فبدورها األبعاد السوسیولوجیة توفر  تعرف األنساق الوظیفیة األكثر مقدرة على

األطر االجتماعیة التي بداخلها، وعلیها تتداخل العناصر المتغیرة التي تمنحها كل بیئة متأتیة من الطبیعة، 

  .4خاصة الثقافة

                                                 
1- Ahmed Aroua : Santé et Enivrement, Entreprise national du Livre, Alger, E.N.A.L, 1985, P 
30.  
2- Jean Claude Guyot: OP.CIT, PP 8-26. 
3- Ahmed Aroua: Op.Cit, P 89. 

مجلة دوریة تصدر عن قسم االجتماع، جامعة منتوري،  ،سوسیولوجیة الصحة: بلعاديعبد العالي دبلة، إبراهیم  -  4

  .231، ص )2004، جانفي 05(عدد القسنطینة، 
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 أسباب االهتمام "François Stendler"لقد شرح لنا  :أسباب االهتمام السوسیولوجي بالصحة- 4

  .السوسیولوجي بالصحة في سببین مهمین للطب المعاصر

  .التطور التقني و التنظیمي *

هدف الطب الحدیث هو جعل اإلنسان فدور العوامل االجتماعیة والبیئیة في ظهور وتطور األمراض،  *

  .سید ومالك للطبیعة ولحیاته ومماته

، أن أزمة الطب )ي مجتمع أي طب أل( في كتابه السابق الذكر "  Jean Claude Guyot"یرى 

  .1هي في حد ذاتها أزمة المجتمع ذلك أن الحقیقة السوسیولوجیة لیست بعیدة عن الحقیقة الطبیة

إذا قبلنا بوجود طب نفسي جسمي، " ": Royer-Pierre"یقول : أهمیة الصحة في عالمنا المعاصر- 5

  .2"فإنه من الواجب القبول جدا بالطب االجتماعي العضوي

بح المجال الطبي موضوعا للبحث السوسیولوجي، حیث اعتبر كعنصر من النسق لقد أص

االجتماعي، موجه لحمایة أعضاء هذا النسق من األمراض ونتائجه، فعلم اجتماع الصحة یهتم باألبعاد 

  .االجتماعیة بمعنى النظر إلى النظام الصحي كمؤسسة اجتماعیة

وم االجتماعیة، وذلك من خالل إبراز العالقة القویة بین فلم یعد هناك مجال للشك للدور المتمیز للعل

البیئة االجتماعیة والبیئة الطبیعیة للفرد أو المجموعة، وقد تجلى ذلك خاصة مع تطور الباثولوجیا وظهور 

علم األمراض مع المدرسة الباستوریة، ومنه تحولت النظرة العامة إلى المرض كمصطلح إلى مصطلح 

  .ر إلى الصحة بوصفها حالة غیاب المرض، فهذا تقلیل وانتقاص من قیمتهاالصحة، ولم یعد ینظ

إن التاریخ الخاص بالصحة والمرض یبین لنا أن مصطلحات الصحة والمرض لیست جامدة، بل أنها 

تتطور مع الزمن، إنها أبنیة اجتماعیة، ولقد أصبح مفهوم الصحة أكثر صعوبة في تحدید محتواه، وخاصة 

ه بمفهوم آخر، وهو الرفاهیة، وهذا ما أدى ببعض الباحثین إلى التكلم عن انفجار مصطلح عندما یتم ربط

الصحة، وأصبح یشمل مصطلحات جد مختلفة من تسوس األسنان إلى حالة إصابة شرایین القلب، من هنا 

  .3یمكن التكلم عن مصطلح الصحة لیس كمصطلح مفرد ووحید المعنى بل عن الصحة كمصطلح متعدد

منذ بدایة القرن العشرین تبیت أهمیة العوامل : صحة والمرض والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیةال- 6

االجتماعیة وتأثیرها في انتشار وظهور األمراض، وأهمیة هذه العوامل في العالج ووجود ارتباط وثیق بین 

العلوم الطبیة المختلفة المرض والبیئة االجتماعیة، وأصبحت ممارسة مهنة الطب ال تتوقف فقط على دراسة 

ومزاولة العالج الطبي ومكافحة األمراض، بل امتد العالج إلى دراسة البیئة االجتماعیة كعامل فعال في 

  .انتشار هذه األمراض

تعتبر الصحة هدف من أهداف التنمیة والتطور االجتماعي واالقتصادي فهي حق أساسي لجمیع 

وغ األهداف المرجوة في رفاهیة الشعب والمجتمع، فلقد عاش الشعوب، عالوة على أنها وسیلة مهمة لبل

                                                 
1- Jean-Claude Guyot: Op.Cit, P 29.  
2-  Ibid: P 58. 

  .9، 8، ص ص مرجع سابق :عبد العالي دبلة، إبراهیم بلعادي -  3
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العالم سنوات طویلة من عمره وفي تصوره أن مهمة العلوم الطبیعیة هي عالج المرض فإذا امتدت هذه 

أما اآلن فلقد تغیر هذا المفهوم وخاصة منذ قیام منظمة . المهمة فإنها ال تتجاوز الوقایة من األمراض

والذي انتهى بأنها حالة من اللیاقة البدنیة " مفهوم الصحة " یث اشتد الجدل حول تحدید ح ؛الصحة العالمیة

  .والنفسیة واالجتماعیة الكاملة، ولیست مجرد خلو الجسم من المرض والعجز

فالعالقة بین التنمیة والصحة تنتج من الفوائد الكبیرة التي تضفیها التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة         

الناحیة الصحیة، فجزء كبیر من التقدم الصحي یعتمد على التحسن في المیدان االقتصادي،  على

ألسس السلیمة التي یمكن أن تؤدي إلى لإلخ، ولكن في نفس الوقت فإن خطط التنمیة تفتقر ... التعلیمي

  .1أخطاء جسیمة على الحالة الصحیة

  : ئق ثقافیة واجتماعیة ونفسیةفیمكن تقسیمها إلى عوا: عوائق برامج الصحة العامة- 7

  :العوائق الثقافیة وتتمثل في -  1- 7

حیث القیم الثقافیة المتوارثة التي تعمل على الحفاظ على القدیم والتمسك به ومقاومة  :التقالید- 1- 1- 7

  .كل جدید في برامج الرعایة الصحیة مثل االقتناع بالدایة كوسیلة للوالدة

مما یدفع الكثیرین إلى التواكل دون القیام بدور ایجابي للوقایة  :ضاء والقدراالعتقاد الزائد بالق  - 2- 1- 7

  .من المرض وعالجه

حیث یرى سكان كل مجتمع أن طریقتهم في الحیاة أفضل من طریقة  :التمركز الذاتي للثقافة-  3- 1- 7

  .أي مجتمع آخر

األطباء ینادون باالمتناع عن هو التفاوت في إعطاء القیمة للعمل الواحد، ف: القیم النسبیة - 4- 1- 7

  .التدخین نظرا لألضرار الصحیة الجسمیة، بینما یراه البعض مظهرا من مظاهر الرجولة

  :تتمثل في عوائق في التركیب االجتماعي و منها :العوائق االجتماعیة - 2- 7

ادل بین أفراد قوة العالقات االجتماعیة في األسر الممتدة وبالتالي هناك شعور بااللتزام المتب 1- 2- 7

  .فمثال نجد أن زوجة االبن ال تذهب للطبیب أو للوحدة الصحیة إال بعد استشارة أم الزوج ؛الجماعة الواحدة

قوة العالقات االجتماعیة بین األفراد بعضهم البعض داخل المجتمع، وال سیما مجتمع القریة فال  - 2- 2- 7

  .2حة الذي یشعر نحوه بااللتزام ألنه من أبناء بلدهیستطیع الفرد أن یذهب إلى الطبیب في وجود حالق الص

وجود الوحدة الصحیة في القریة قد یهدد أرزاق بعض الناس بها مثل حالق الصحة أو الدایة،  - 3- 2- 7

  .فیقوم هؤالء بدعایة مضادة للوحدة الصحیة

اء كانت فعالة أو غیر الراحة النفسیة الستخدام األسالیب التقلیدیة في العالج سو  :العوائق النفسیة - 3- 7

لون على الرعایة الصحیة قبِ ذلك، أو إدراك البعض أن العالج المجاني غیر مجدي، وبالتالي ال یُ 

                                                 
  .384، ص مرجع سابق: نادیة محمد السید عمر -  1
  .97ص  مرجع سابق،: سلوى عثمان الصدیقي، السید رمضان -  2
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بالمؤسسات الطبیة المجانیة العامة مع عدم القدرة على مواكبة التكالیف الباهظة للعالج في المؤسسات 

  .1ى ذوي الخبرةالطبیة الخاصة نجدهم یحجمون عن العالج الطبي ویلجؤون إل

   

                                                 
  .98ص  :نفسه مرجعال -  1
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  :خالصة الفصل

  

ومما سبق نقول أنه رغم االهتمامات المتزایدة بالصحة ورغم التطور العلمي والتقني في المجال 

الطبي ومجال الصحة فالهوة مازالت شاسعة في مجال الصحة والمرض بین األغنیاء والفقراء، بین الدول 

هناك مجتمعات تعاني فن عن كیفیة المحافظة على الصحة، المتقدمة والمتخلفة، وٕاذا كان في الغرب یبحثو 

إلى حد اآلن من واألمراض المتنقلة والفقر وضغوطات الحیاة الیومیة، إلى جانب األمیة والجهل وارتفاع 

تزید من معانات األشخاص المعرضین من شأنها أن عوامل كلها  التكلفة الطبیة والمستشفى واألدویة، وهي

هم عاجزین تماما، وهذا ما یجعلنا نقول أن االستفادة من العالج والعدالة االجتماعیة لخطر المرض وتجعل

  .یجب أن تشكل المبادئ األساسیة ألي سیاسة وطنیة في مجال الصحة
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  : لثالفصل الثا
  املدرسة من املنظور السوس�یولو�

 

 دــــــتمهی

 وكیفیة نشأتها للمدرسة هوم السوسیولوجيالمف: أوال

  التطور التاریخي للمدرسة في المجتمع: ثانیا

  أهمیة وأهداف المدرسة: ثالثا

 امقوماتهو  مكونات المدرسة: رابعا

  هاخصائص المدرسة ووظائف: خامسا

 والترویح النظام التربوي والصحة: سادسا

 خالصة الفصل
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  :تمهید

، السیما أنه یقضي أغلب رة التي تمارس تأثیرها على الطفلعد المدرسة المؤسسة الثانیة بعد األستُ     

ه فیها ومعظم وقته في الدراسة، هذا باإلضافة إلى ما أضاف لها المجتمع من مكانة خاصة في مراحل نمو 

الخ حیث أن ...ت الصحیة من رعایة وتربیة وحمایةتربیة أبنائه وتلبیة حاجیاتهم األساسیة، ومنها الحاجا

لالعتناء بالمتعلمین  المدرسة بمبانیها وطواقمها العاملة والتجهیزات المدرسیة تشكل محضن مناسب ومالئم

لیه وهذا ما سنأتي إ واكسابهم المعلومات والمهارات واالتجاهات الصحیة كما یتناسب ومراحلهم العمریة

  .بالتناول في هذا الفصل
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  المفهوم السوسیولوجي للمدرسة وكیفیة نشأتها: أوال

  زیادة على تراكم الخبرة البشریة  إن تطور الحیاة االجتماعیة وتعقدها :تحدید مفاهیم المدرسة-1

ألمهات مع أبنائهم طوال الیوم اونظرا لتعذر تواجد اآلباء و  ؛والتراث الثقافي وزیادة السكان وتضاؤل الموارد

 وذلك بسبب انشغالهم بأعمالهم خارج المنزل، كل هذا دفع إلنشاء المدرسة كمؤسسة متخصصة اسندت

 .1ي والحضاري للمجتمع وتقدیمه بطریقة مناسبة لألجیاللیها مسؤولیة تنظیم المحتوى الثقافإ

إن هذه الضرورة الملحة أوجدت المدرسة، لذلك فهي مؤسسة اجتماعیة أوجدها المجتمع لخدمة        

أبنائه، فهي تقوم بدور مهم في تكوین التالمیذ من كافة النواحي، وخاصة الصحیة عن طریق توفیر الرعایة 

میذ واكسابهم السلوك الصحي السلیم، وهذا یؤدي إلى النهوض بمستوى الصحة العامة الصحیة السلیمة للتال

  .2للمجتمع وما تسعى إلیه الدول المتحضرة

إلى تباین وجهات النظر  ىعز والقارئ والمتأمل في تعریفات المدرسة یجد تنوعا وتعددا ولعل ذلك یُ 

  هذه المؤسسة االجتماعیة التربویة، التي ینظر من خاللها إلى  الزاویةمن جهة وكذا اختالف 

  :ومن جملة هذه التعریفات یمكننا أن نورد ما یلي

 "شحادة كلیمنص" التربیة الصحیة واالجتماعیة في دور الحضانة وریاض األطفال لــ"جاء في كتاب 

تربیة وتعلیم المؤسسة التربویة المتخصصة التي أقامها المجتمع لتتولى : "وآخرون في تعریفهم للمدرسة بأنها

 3".وتنشئة أبنائه في مختلف مراحل التعلیم

مؤسسة اجتماعیة أوجدها المجتمع لتحقیق أهدافه وغایته وهي مؤسسة " :أیضا بأنها المدرسةكما ُتعَرف 

تربویة نظامیة مسؤولة عن توفیر بیئة تربویة مثالیة للطلبة، تساعدهم من خاللها على تنمیة شخصیتهم من 

لجسمیة، والعقلیة، واالجتماعیة، واالنفعالیة والروحیة، بشكل متكامل، باإلضافة إلى جمیع جوانبها ا

  .4"توفیر فرص اإلبداع واالبتكار لهؤالء التالمیذ لىمسؤولیتها ع

المؤسسة االجتماعیة الرسمیة التي تقوم  تلك" : "عبد السالم زهران"وهي كذلك من وجهة نظر 

قافة المتطورة وتوفیر الظروف المناسبة للنمو جسمیا وعقلیا وانفعالیا بوظیفة التربیة ونقل التراث والث

  .5"واجتماعیا

وینظر أصحاب المنهج النظمي إلى المدرسة بوصفها مؤسسة اجتماعیة معقدة مستجمعة في ذاتها 

زائها وأنه ال یمكن إحداث التغییر في أحد أج ،لمنظومة من العالقات البنیویة المتبادلة بین مختلف جوانبها

                                                 
  .206ص  ، عالم الكتب، القاهرة،علم النفس االجتماعي: حامد عبد السالم زهران -1
، مجلة اقع تطبیق التربیة الصحیة في مدارس التعلیم الحكومي بمدینة غزةو : زیاد علي الجرجاني، محمد هاشم أغا -2

  .07، صB(،2011(العدد األول  13جامعة األزهر، غزة، سلسلة العلوم االنسانیة، المجلد 
عمان، األردن، ، دار الفرقانالتربیة الصحیة واالجتماعیة في دور الحضانة وریاض األطفال،  :نص شحادة وآخرونكلیم -3

  .124ص، 1986
  .11ص ، مرجع سابق: دالیة رحمي عبد الفتاح طوقان -4
  .207، ص مرجع سابق: حامد عبد السالم زهران -5
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دون التأثیر في بنیتها الكلیة، وفي نسق هذا التوجه ینظر إلى المدرسة بوصفها مؤسسة تهدف إلى تحقیق 

  .التواصل بین تجربة التعلیم المدرسیة والتجارب االجتماعیة التي تجري في المجتمع

مؤسسة  ":المدرسة بأنها" Ferdinand Buisson"بویسون فردیناند" وفي هذا السیاق یعرف

عداد األجیال الجدیدة، إاجتماعیة ضروریة تهدف إلى ضمان عملیة التواصل بین العائلة والدولة من أجل 

  ."ودمجها في إطار الحیاة االجتماعیة 

بأنها نظام معقد من السلوك المنظم الذي یهدف إلى تحقیق جملة من الوظائف "":فریدیریك هاستن"فها رّ ویع

  .1"ئم في إطار النظام االجتماعي القا

في رؤیته للمدرسة عن هذا التوجه فهو ینظر إلى " Ornoldclausse" كلوس رنولدأ' وال یخرج 

نسقا منظما من العقائد والقیم والتقالید، وأنماط التفكیر والسلوك التي تتجسد في بنیتها وفي "المدرسة بوصفها 

  . "الخاصة أیدیولوجیتها

ألدوار التي یقوم بها االمدرسة شبكة من المراكز و "ن أ" Shipman"شیبمان " وفي هذا المجال یرى 

  ."التالمیذ، حیث یتم اكتساب المعاییر التي تحدد أدوارهم المستقبلیة في الحیاة االجتماعیةالمعلمون و 

كمجتمع  "Secord"" سیكورد"و" Backman"باكمان"المدرسة كما یرى كل من  ویمكن النظر الى

وتحدد هذه الثقافة المدرسیة بمركب متغایر من الثقافات الفرعیة الملموسة مصغر له ثقافته ومناخه الخاص، 

والتي تؤثر في سلوك وعمل التالمیذ بطرق مختلفة، ویالحظ هنا أن الباحثین ینظرون إلى المدرسة بوصفها 

  .مجتمعا متكامال بثقافته ومكوناته

  :  في الوقت نفسه یؤكدون بأنهاإنهم وٕاذا كان الباحثون ینظرون إلى المدرسة كمؤسسة اجتماعیة ف

ن المدرسة أ" كریفز" ومن هذا المنطلق یرى ."مؤسسة نوعیة مختلفة عن المؤسسات االجتماعیة األخرى"

  .خرى بوصفها مؤسسة ال خیار للمرء في االنتماء إلیهاتتمیز عن بقیة الموسسات األ

تي تنظر إلى المدرسة بوصفها مؤسسة تمثل التعریفات المتنوعة السابقة عینة من التحدیات النظمیة ال

اجتماعیة ونظاما تربویا، وغنى عن البیان أن المفكرین في علم االجتماع التربوي ینطلقون في تعریفهم 

حیث یؤكد بعض المفكرین في تعریفهم للمدرسة على أهمیة  ؛للمدرسة من أسس منهجیة و نظریة مختلفة

یركزون في هذا التوجه على ما یجب أن تكون هم الناس، و تؤدیه المدرسة في حیاة الدور الذي یجب أن 

  .علیه المدرسة، ولیس على واقع المدرسة كما هو كائن

فالمدرسة في " Johnholt"" جونهولت"ه التعریف النموذجي الذي یقدمه وینضوي في دائرة هذا التوج

لذي یساعدهم في تطویر المكان او نظره یجب أن تكون المكان الذي یجد فیه الناس ما یرغبون فیه،  

  .2القدرات واالستعدادات التي یرغبون بتطویرها

                                                 
، المؤسسة بنیویة الظاهرة المدرسیة ووظیفتها االجتماعیة- علم االجتماع المدرسي: ، علي جاسم شهابعلى أسعد وطفة -1

  .17، ص 2004الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
  .18ص  ،السابق مرجعال :، علي جاسم شهابعلى أسعد وطفة -2
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  عد المدرسة أیضا الحلقة األولى في التعلیم النظامي المقصود وحلقة مكملة للتربیة األسریة، وتُ 

وحلقة وصل مهمة بین البیت والمجتمع، كما تعد المدرسة مؤسسة اجتماعیة أوجدها المجتمع لتحقیق أهدافه 

ه وهي مؤسسة تربویة نظامیة مسؤولة عن توفیر بیئة تربویة تهدف إلى تنمیة شخصیة الطفل المتعلم وغایات

  من جمیع جوانبها الجسمیة والعقلیة والنفسیة واالنفعالیة واالجتماعیة والروحیة 

 واألخالقیة، على نحو متكامل ومساعدته على االندماج مع مجتمعه الكبیر والتكیف معه، باإلضافة إلى

  .1مما یؤكد دورها المركزي في التنشئة االجتماعیة ؛مسؤولیتها في توفیر فرص اإلبداع واالبتكار له

ویعرفها آخرون بأنها وسط یجمع بین جیلین راشد یسهر على تربیة وتثقیف جیل آخر في طور النمو 

جیلین یكون خاضعا یحتاج من الخبرات ما یهیئه لبناء مستقبله وتطویر أمته، إن تبادل المعارف بین ال

  .2لضوابط اجتماعیة وأخالقیة یوفرها الجو المدرسي

عبارة عن نظام اجتماعي یتكون من " :االجتماع بأنها مفي قاموس عل" نودو ریمون ب"كما یعرفها 

عدة وظائف منها اإلدماج والحراك االجتماعي، كما تعتبر المدرسة نظاما تعلیمیا مستقال یضم مجموعات 

  .3"لى كفاءة األجیال الجدیدة غایتها المحافظة على بقاء واستمراریة هذا النظاممعرفیة تعمل ع

المدرسة هي الحیاة االجتماعیة "ن أ" أصول التربیة والتعلیم"في كتابه " رابح تركي"رى الباحث یو 

ر الذي بَ إن المدرسة في الحقیقة والواقع المع": ولیست مجرد بنایة للتعلم كما یسمونها، حیث قال ،الحقیقیة

نا یجب أن تقلع المدارس أن هیمر فیه الطفل من حیاة المنزل الضیقة إلى الحیاة االجتماعیة الحقیقیة، ومن 

  .4"تكون مجرد بنایة للتعلم كما یسمونها، وأن تتحول إلى مجتمعات حیة للتربیة بأوسع معانیها

تربویة تتولى تنشئة الطفل من  المدرسة الحدیثة هي مؤسسة"وقد جاء في منشورات وزارة التربیة أن 

بحیث تجعل منه شخصیة متكاملة من ناحیة، ؛ شتى نواحي نموه الجسمي والعقلي والخلقي واالجتماعي

ده للتكیف الناجح مع الحیاة، ومنطق العصر الذي یسیر على مناهج العلم والتكنولوجیا من ناحیة وتعّ 

  .5"أخرى

هي البناء أو المكان الذي یلتقي فیه العدید ": المدرسة أن "خالد ولید جودت السبول"ویرى الدكتور 

من األشخاص لتلقي معلومات مختلفة من خالل الحصص المتعددة االختصاصات في جمیع نواحي الحیاة 

  العلمیة والعملیة، وبهدف تنمیة العقل السلیم والشخصیة النفسیة واألخالق بشكل صحیح 

  .6"السالمة وسلیم مع توفر شروط الصحة و 

                                                 
  .70، ص 1999، دار عمان للنشر، األردن، أسس التربیة: إبراهیم ناصر -1
  .40ص ،2010مطبعة األقصى للنشر والتوزیع، قالمة، ،التنشئة االجتماعیة للطفل في الوسط التربوي: حمید حمالوي -2

Raymond Boudon et autre : Dictionnaire de Sociologie, la Rousse, Paris, 2005, p 74 .-3  
 .194، ص 1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2ط أصول التربیة والتعلیم،: تركي رابح عمامرة -4
  .194ص  ، الجزائر، )1973، 07العدد (، علم النفسدروس التربیة و : وزارة التربیة الوطنیة -5
  .19ص ،2005،، دار المناهج للنشر والتوزیع، األردنالصحة والسالمة في البیئة المدرسیة: السبولخالد ولید جودت  -6
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  المیذ القادرین على مواكبة العصروتعد المدرسة عنصرا فاعال في تخریج العدید من الت

  .ومجابهة مشاكله وصعابه، وتطویر البیئة وتحسینها، وٕاكسابهم الخبرات للتعامل مع المجتمع

 Minuchin & Shapiro" "شبیرو"و" منیشن"وقد حاول الكثیر من العلماء تحدید مفهومها فیعرفها 

مؤسسة اجتماعیة تعكس الثقافة التي هي جزء من المجتمع، وتنقلها إلى األطفال كاألخالق، ورأي ": هانأب "

المجتمع ومهارات خاصة ومعارف، فهي نظام اجتماعي مصغر یتعلم فیه األطفال القواعد األخالقیة 

  ."والعادات االجتماعیة واالتجاهات، وطرق بناء العالقات مع اآلخرین

  ."نظام فرعي مرتبط بالنظام االجتماعي التربوي ": إلى المدرسة على أنها كن أن ینظرویم

مؤسسة اجتماعیة أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته األساسیة،  ": ف المدرسة بأنهاعرّ تُ كما 

  ."وهي تطبیع أفراده تطبیعا اجتماعیا یجعل منهم أعضاء صالحین في المجتمع

اعیة إلى جانب التلقین النظري تدریب الطفل تدریبا علمیا على مؤسسة اجتم ": ف بأنهاأو تعرّ 

اآلداب والسلوك العملیین، كاآلداب في حضرة المدرس واالستئذان في الدخول إلى الفصل، ومخاطبة الكبار 

  .1"والمربین خصوصا، وكذلك التوافق مع الزمالء وعدم التنازع معهم

یة تقوم بإعداد الطفل إعدادا یمكنه من الحیاة في مؤسسة اجتماع ": بأنها أیضا ف المدرسةوتعرّ 

مجتمعه قادرا على القیام بدوره، والعمل على اإلسهام في دفع مجتمعه مستقبال نحو التقدم والتطور في 

ما یتطلب من كفاءات، فهي تقوم بمساعدة األطفال على فهم مجتمعهم لعصر یتمیز بالتزاید المستمر 

  ."وتكوینه وعالقات أفراده

هناك فكرة أساسیة تركز علیها جمیع هذه التعریفات، وهي أن المدرسة مؤسسة اجتماعیة تشرف على 

التنشئة االجتماعیة للطفل، فعند تطور نمو الطفل البیولوجي والمعرفي واالجتماعي بتقدم السن تصبح  ةعملی

وجد المجتمع مؤسسات إضافیة كثر عددها حینها أإذا  األسرة غیر قادرة على متابعة تنشئته اجتماعیا، خاصة

أوكل إلیها مهمة متابعة تنشئة الطفل اجتماعیا، إلى غایة اشتداد ساعده ویصبح قادرا على تحمل أعباء 

  .المسؤولیة االجتماعیة

شرف على عملیة تُ  ،مؤسسة اجتماعیة مكملة لألسرة": شكل یمكن تعریف المدرسة على أنهاوبهذا ال

لطفل بالمهارات والخبرات االجتماعیة والعلمیة والمهنیة الجدیدة إلى درجة وتزود ا ،التنشئة االجتماعیة

  .2"التأهیل االجتماعي المقبول 

إنها مؤسسة اجتماعیة من المؤسسات االجتماعیة دورها تكوین األفراد من ": "محمد صقر"فها رّ ویع

  ."مختلف النواحي في إطار منظم وفق مبادئ الضبط االجتماعي 

 هي تلك المؤسسة االجتماعیة التي أنشأها المجتمع عن قصد"بأنها  "عصمت مطاوع"فها رّ یعكما 

  .1"ووظیفتها األساسیة تنشئة األجیال الجدیدة بما یجعلهم أعضاء صالحین في المجتمع الذي تعدهم

                                                 
، دار األمة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، التنشئة االجتماعیة والسلوك االنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة: عامر مصباح -1

  .110، ص 2003
  . 111ص  ،المرجع السابق :عامر مصباح -2
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مؤسسة اجتماعیة أنشأها المجتمع بقصد تنمیة شخصیات األفراد تنمیة متكاملة ": بأنها ف أیضاوتعرَّ 

  .2"بحوا أعضاء صالحین في المجتمعلیص

 - والمتأمل الیوم یمكنه أن یرى وببساطة االهتمام البالغ الذي تولیه المجتمعات اإلنسانیة لهذه المؤسسة 

نفاق التربوي، وكذا االهتمام باألبحاث والدراسات التربویة، إیمانا ویظهر ذلك جلیا من خالل زیادة اإل- المدرسة 

  .األساس الذي یقاس به تقدم المجتمع أو تأخره هو التربیة والتعلیممن هذه المجتمعات بأن 

كان على المدرسة أن تمسك بزمام األنماط الثقافیة "" محمود السید سلطان"قال الدكتور من هنا وكما 

  3".وتحافظ علیها، وٕاال تعرضت لخطر الضیاع أو اإلهمال

  :المفهوم السوسیولوجي للمدرسة -1

قدا ومكثفا ورمزیا من السلوك اإلنساني المنظم الذي یؤدیه إلى بعض تشكل المدرسة نظاما مع

الوظائف األساسیة في داخل البنیة االجتماعیة، وهذا یعني بدقة أن المدرسة، كما تبدو لعالم االجتماع 

ات تتكون من السلوك أو األفعال التي یقوم بها الفاعلون االجتماعیون، ومن المعاییر والقیم الناظمة للفعالی

والتفاعالت االجتماعیة والتربویة في داخلها وفي خارجها، وهي أفعال تتصف بالتنظیم وتؤدي إلى إعادة 

  .إنتاج الحیاة االجتماعیة ثقافیا وتربویا

إن تعریف المدرسة كنظام متكامل من السلوك ال ینطلق من مجرد تحدید مختلف العناصر التي 

بل یرتكز أیضا وبصورة أساسیة على منظومات األفعال  ؛والمعلمینتتكون منها كالصفوف واإلدارة والمناهج 

والمدرسین واإلداریین فیما بینهم من جهة، وعلى التفاعالت التي تتم بین المجتمع  تالمیذالتي یقوم بها ال

المدرسي والوسط الخارجي بمؤسساته وأسره وثقافته من جهة أخرى، وهذه األفعال والفعالیات ترتسم في 

  .عقد للنشاطات اإلنسانیة التي تتم على العموم في إطار التفاعل االجتماعيمخطط م

فالمدرسة كما تواتر تعریفها نظام اجتماعي من التفاعالت السلوكیة التي تتم بین مختلف روادها، 

وهذا یعني أن السلوك یشكل جانبا من بنیة المدرسة بوصفها نظاما اجتماعیا، وٕاذا كانت المدرسة تنظیما 

وكیا فإنه یجب علینا أن نحدد خریطة السلوك المدرسي وترسیم حدود هذا السلوك الذي یدخل في بنیة سل

  .المدرسة كمؤسسة تربویة اجتماعیة

أن المدرسة، كما یطلق علیها السوسیولوجیون، مؤسسة شكلیة رمزیة معقدة،  عتباراالسنأخذ بعین 

على منظومة من العالقات بین مجموعات تترابط  تشتمل على سلوك مجموعة كبیرة من الفاعلین، وتنطوي

فیما بینها بوساطة شبكة من العالقات التي تؤدي فعال تربویا عبر التواصل بین مجموعات المعلمین 

  .4والمتعلمین

                                                                                                                                                           
  .234ص  ،2007، دار الفكر العربي، مصر،07، طأصول التربیة: إبراهیم عصمت مطاوع -1
  .139، ص 2002، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، مؤسسات التنشئة االجتماعیة: مراد زعیمي -2
  .101، ص 1993ربیة السعودیة، ، دار الشروق للنشر والتوزیع، المملكة العمقدمة في التربیة: محمود السید سلطان -3
  .20، ص مرجع سابق: علي جاسم شهابعلى أسعد وطفة ، -4
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ن فالمدرسة لیست مجرد مكان یجتمع فیه األطفال أو الناشئة من أجل اكتساب المعرفة، بل هي تكوی

رمزیة ذات طابع اجتماعي وهي كینونة من اإلبداعات التاریخیة لإلنسان  تتكثیفامعقد وبالغ التعقید من 

  .واإلنسانیة في مجال العطاء وفنون اإلبداع اإلنساني

لقد تطورت المدرسة من مكان بسیط یتلقى فیه الفرد معرفة إلى كینونة رمزیة معقدة، ومن ثم تحول 

یل اإلنسان وبناء المجتمع وٕاعادة إنتاجه حضاریا دورها الوظیفي من عملیة تعلیم اإلنسان إلى تشك

وٕایدیولوجیا، وتجاوزت هذه المؤسسة في آلیات عملها واشتغالها حدود االتجاه الواحد في بناء اإلنسان إلى 

دوائر االتجاهات المتعددة وبدأت تنغلق على دائرة الفهم العفوي البسیط، وتنفتح في المقابل على احتماالت 

  .    1وظائفهو التنظیم معقد في تكویناته  وعي علمي بالغ

  لقد تحولت المدرسة باختصار من ظاهرة تربویة بسیطة إلى ظاهرة اجتماعیة بالغة التعقید، 

وبدأت تتحول في دائرة عالقاتها التكوینیة مع المجتمع إلى مؤسسة التكثیفات الرمزیة المثقلة بوشائج 

  .عیة والثقافیة والروحیة في المجتمععالقات عضویة مع مختلف التكوینات االجتما

إزاء هذا التعقید والتطور المذهل في مضامین الحیاة المدرسیة ووشائج عالقة هذه المؤسسة بالمجتمع 

على تنوع تكویناته الرمزیة وتفاعالته المعقدة، بدأ العقل السوسیولوجي المغامر بشد الرحال في طلب هذا 

التعقید، وبدأت الدراسات السوسیولوجیة تنطلق وتتزاید في اتجاه الكشف  التكوین االجتماعي التربوي الفائق

ووشائج عالقاتها التكوینیة مع  عن القانونیة التي تحكم الحیاة الداخلیة للمدرسة وعن مظاهر فاعلیتها

المجتمع والحیاة وبدأت نتائج األبحاث والدراسات تتواتر على مبدأ المضاعفات الهندسیة، لیتشكل علما 

جدیدا ینطلق بذاته ویشكل في اآلن الواحد فلكا جدیدا بمدار أصیل هو علم االجتماع المدرسي، وهو العلم 

  .الذي یباشر الظواهر المدرسیة بالدراسة والبحث والتحلیل

المنطلق األساسي لوالدة علم " Johen Dewis) "1859-1952("  دیوي جون" لقد شكلت أعمال 

ي بدایة القرن العشرین، حیث تمكن بعبقریته التربویة المعهودة في نسق من االجتماع المدرسي الحدیث ف

  .أعماله المتواترة، أن یؤسس منهجیة علمیة رصینة للبحث في مجال المؤسسة التربویة

في أعمال   "Emile Durkheim) "1917- 1858( "إمیل دوركهایم"وفي فرنسا تفجرت عبقریة 

جوانب الفكر التربوي على امتداد الجغرافیة اإلنسانیة في النصف  سوسیولوجیة تركت بصماتها في مختلف

السوسیولوجیا المدرسیة بكتابه المعروف بالتربیة والمجتمع " دوركهایم"ول من القرن العشرین، لقد أتحف األ

« Education et Sociologie »  ثم ظهر كتابه الهام التطور التربوي في فرنسا  

« L’évluation pédagogique en Françe »  وكتابه التربیة األخالقیة« L’éducation 

morale »،  وقد شكلت هذه األعمال الرائدة النواة الحقیقیة لعلم االجتماع التربوي والمدرسي على وجه

  .2لخصوصا
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ومن كل هذا یرى علماء التربیة أن المدرسة كمؤسسة لیست فقط لتلقین المعلومات وتكوین عادات 

بعید، وٕانما هي صورة مصغرة للحیاة االجتماعیة یكتسب فیها الطفل والشاب الخبرة من أجل مستقبل 

  1.والعادات الخلقیة عن طریق نشاطه كعضو من الجماعة

ظ من خالل هذه التعریفات السابقة اتفاقها حول كون المدرسة مؤسسة اجتماعیة أنشأها هكذا یالحَ 

وذلك بنقل ثقافة السلف إلى الخلف كما أن المدرسة عبارة  المجتمع بغرض تربیة أفراده وتطبیعهم اجتماعیا،

، عن مجتمع مصغر متكامل ومنظم إضافة إلى كونها مرآة للحقیقة االجتماعیة السائدة في المجتمع العام

" بیداغوجي فهو ذو طابع اجتماعي كما بین  إلى القول بأن الجو العالئقي " بوردیو"  ى بـذحوهذا ما 

تماعیة إذ أن ط المدرسي وسط اجتماعي وثقافي، وهذا ما یبدو واضحا في العالقات االجبأن الوس" بوردیو

  .ما حولهب الفرد یؤثر ویتأثر

السوسیولوجیة التي تناولت مفهوم المدرسة على أنها مؤسسة اجتماعیة أنشأها  اتتتفق جمیع التعریف

تبعا لفلسفته ولنظمه وأهدافه، وهذا ما أكد  المجتمع لتشارك األسرة مسؤولیتها في عملیة التنشئة االجتماعیة،

حیث تتولى عملیة  ؛حین وصفها بالتعبیر اإلمتیازي للمجتمع E.Durkheim(2("  دوركایم إمیل" علیه 

  " جون دیوي" نقل القیم األخالقیة والثقافیة واالجتماعیة لألطفال؛ ویعتبر

)J . Dewis (لها ال تختلف في جوهرها عن مختلف إن مجموعة العملیات االجتماعیة التي تتم داخ

العملیات االجتماعیة الخارجیة، فالمدرسة تتأثر بالمجتمع وتؤثر فیه من خالل إعدادها للجیل الصغیر 

وتمثل مجتمع حقیقي یمارس فیه الطفل  ،الحیاة الخاصة به مناحيلیتمكن من المشاركة مستقبال في جمیع 

لتعلیم فقط فهي بیئة تربویة ال تكتفي بنقل المعلومات لیست مكان ل فالمدرسة؛ الحیاة االجتماعیة الحقیقیة

  .3إلى التالمیذ وحشو عقولهم بالمعارف بقدر ما تهتم بتربیتهم من جمیع النواحي

   4ةكما توفر لهم بیئة صالحة الستثارة فضولهم والكشف عن قدراتهم واستعداداتهم الفطری 

تربویة أوجدها  –اعتبار المدرسة االبتدائیة مؤسسة اجتماعیة  وبالتالي تتفق جمیع التعاریف السابقة على

  .المجتمع لتقوم بالتنشئة االجتماعیة ألفراده وفقا لمعالمه الحضاریة والثقافیة العامة

  :كیفیة نشأة المدرسة -2

سهم مع ییتحمل مسؤولیته الشخصیة، و  اتهدف التربیة إلى إعداد الفرد للمعیشة في المجتمع مواطن

الشق : همافي المجتمع في تحمل المسؤولیات االجتماعیة والعامة، واإلعداد للحیاة یتضمن شقین  اآلخرین

                                                 
  .255، ص 1985القاهرة،  ، الدار المصریة للتألیف،والتربیة والتعلیمالتخطیط : محمد على حافظ -1
دراسة میدانیة  –اتجاهات معلمي التعلیم االبتدائي نحو فعالیة التخطیط التعلیمي في تنمیة قدرات التعلیم  :ةحربي سمیر  -2

،قسم علم كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة دكتوراه غیر منشورة،، أطروحة - في بعض المدارس االبتدائیة بوالیة عنابة

  .147، ص 2011-2010جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،  ،اإلجتماع
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ین الشقین، فاإلعداد الثقافي في هو اإلعداد الثقافي، والشق الثاني وهو اإلعداد المهني وال انفصام باألول 

  .ن اإلعداد المهني نوع من اإلعداد الثقافيأحد جوانبه إعداد مهني، كما أ

أي  ؛خرآلل ه تكرارومن وظائف التربیة األساسیة بالنسبة للفرد تنشئته وتربیته على نحو ال یكون فی

أن ینشأ كل فرد على النحو الذي یتفق مع استعداداته وقدراته، وأقصى ما تطمح إلیه التربیة هو أن ینمو 

  .كل فرد إلى أقصى ما یمكن أن تسمح به قدراته واستعداداته

سرة قادرة على القیام بعملیة إعداد الطفل ثقافیا ومهنیا عندما كان المیراث الثقافي قلیال وقد كانت األ

اداتها البدائیة، كما كانت تستطیع أن تفعل ذلك أیضا عند عحصر في لغة القبیلة ودیانتها و أو محدودا، وین

حالت الصید أو الرعي أو إلى ر  ابنهفكان یكفي أن یصحب الوالد ، بائهمآما كان األطفال یحترفون حرفة 

إلى المكان الذي یزاول فیه عمله ویدربه على مهارات العمل، أما وقد تعقد المیراث الثقافي، وتراكم وازدادت 

المعارف التي ینبغي أن یتعلمها الطفل، كما أنه أصبح من غیر الضروري أن یحترف الطفل حرفة والده، 

سرة ابة عن األسرة، ولكن لمساعدة األه الوظائف، ال نقول نیفكان البد و أن تنشأ مؤسسة أخرى لتقوم بهذ

  .1في القیام بهذه األعباء التي لم تعد األسرة قادرة على االضطالع بها وحدها، ومن هنا كانت المدرسة

   .الشك تربویة من الدرجة األولى و والمدرسة مؤسسة التربیة المتخصصة، فاألسرة مؤسسة

رى بجانب الوظیفة التربویة، أما المدرسة فقد نشأت أصال للوظیفة التربویة، ولكن یوجد لألسرة وظائف أخ

ولم تنشأ المدرسة من البدایة على الصورة التي نراها الیوم، ولكنها مرت بثالث مراحل حتى وصلت إلى 

  .الوضع الذي نعرفه الیوم

ا فاالت التي كانت تقیمهكمثال على ذلك االحتظاما معینا یقام لمناسبات خاصة و فقد بدأت المدرسة ن

عضوا من أعضائها، وفي المرحلة التالیة وجد أنه من الضروري عند تقدم  الناشئالقبیلة البدائیة لتنصیب 

المجتمع، وتعقد میراثه الثقافي أن یكون له طبقة متعلمة كالكهنة، ورجال القانون والمعلمین، وفي هذه 

لتعلیمهم دون سائر الناس، وفي المرحلة الثالثة أرید للتعلیم المرحلة كانت المدرسة تختار فئة من األطفال 

أن یكون خدمة منتظمة تقدم للجمیع في ظل المزید من التطور االجتماعي والثقافي، والمكاسب السیاسیة، 

حیث ال یدفع  ؛)المجانیة(التي یدخلها كل الناس ) العامة(الشعوب، ومن هنا ظهرت المدرسة التي حققتها 

یم علینبغي أن یلتحق بها كل طفل حیث أصبح التالتي ) اإللزامیة(قابال مادیا لتلقي العلم فیها مالمواطن 

  .المواطن، كما أنه حق له واجب على 

وللمدرسة أهمیة خاصة بالنسبة للطفل، وهي تلي األسرة في األهمیة وفیما تعنیه للطفل، ویكفي أن 

في المدرسة، إضافة إلى الوقت  ساعات یومیا 5عن   یقلساعات یومیا أو ما ال )8- 6(الطفل یقضي من 

تم بعد ساعات الیوم تمنها، واألنشطة المدرسیة التي  الذي یقضیه في الذهاب إلى المدرسة والعودة

المدرسي، وٕاذا أضفنا إلى ذلك كله الوقت المستغرق في عمل الواجبات المنزلیة كان ذلك یعني أن معظم 
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مما یعني أنها بیئة تستحق أن یوجه لها كل  ؛طة بنشاط یتعلق بالمدرسةساعات الیقظة عند الطفل مرتب

  . 1مهن وكمؤسسات وكدولةكقائمین على تربیة الطفل كأفراد و بل الاالهتمام من قِ 

  ن للمدرسة مفرداتها اللغویة ة بنفسها، أو ثقافة شبه كاملة، ألوتتضمن المدرسة ثقافة مكتفی

دوار متعددة أوظائفها اإلداریة والتعلیمیة و انینها، وبنیانها، وتكوینها و ومصطلحاتها ونظمها وقواعدها، وقو 

  .2لین فیها، وذلك في إطار أهدافهاللعام

ویرى كثیر من الباحثین أن المدرسة منذ ظهورها في شكلها الرسمي المؤسسي النظامي تعتبر 

عناصرها ومكوناتها وأدوارها  محافظة بطیئة التغیر والتبدل، وٕان ما یحدث فیها من تغیر غالبا ال یمس

 21في حین یرى بعض المتفائلین من الباحثین أن المدرسة في القرن  ؛وأنشطتها، ویقتصر على شكلها فقط

  .3ستتغیر كغیرها من مؤسسات المجتمع شكال وجوهرا، وبخاصة دور المعلم والبیئة المدرسیة

 ؛فلم تعد وظیفتها التلقین والتعلیم فحسبإذن فالمدرسة نظام اجتماعي یؤثر في المجتمع ویتأثر به، 

  .4بل أصبحت وظیفتها تربویة تعلیمیة

  ور التاریخي للمدرسة في المجتمع التط: ثانیا

تاریخي  للنشأة األولى لظهور المدرسة في المجتمعات البشریة مع ظهور یكشف التحلیل السوسیو 

 ى سبیل المثال اهتمام الفراعنةبلیة، فنجد علالحضارات القدیمة مثل الفرعونیة، والهندیة والصینیة والبا

"  منف" نشأوا عددا كبیرا من المدارس في كل من ث  احی ؛المدارس التي ظهرت في العالمأولى  بإنشاء

كانت تهدف هذه المدارس إلعداد اإلطارات الفنیة واإلداریة التي تحتاجها وغیرها، و " سایس"و" وهلیوبولیس"

  .الدولة

وٕاحیاء علوم وحضارة  التأهیليس العصور الوسطى الشرقیة، وأدت دورها التعلیمي و كما ازدهرت مدار 

الدول الغربیة، بعد ذلك وهذا ما ظهر واضحا في مدرسة اإلسكندریة على سبیل المثال، كما اهتم المسلمون 

صلى اهللا منذ بدایة ظهور اإلسالم بإنشاء ما یعرف بالجوامع المدارس استنادا لما فعل ذلك سیدنا محمد 

 "القیروان"، و"الفسطاط"و "بالد الشام"، و"الكوفة"و "البصرة"علیه وسلم، فأنشئت العدید منها في كل من 

كنوع من المدارس العلیا والذي أنشئ في عهد الدولة  "الجامع األزهر"حد ینكر دور أوغیرها، كما ال  "قرطبة"

األمویة بإنشاء ما یعرف بمدارس نظام الملك التي  میالدیة، كما اهتمت الدولة 970الفاطمیة وذلك في عام 

ركزت على إعداد اإلطارات الفنیة واإلداریة التي تحتاجها الدولة، كما كانت هذه المدارس النواة األساسیة 

التي جمعت أربع مدارس إسالمیة مختلفة،  "المستنصریة"إلنشاء جامعات عربیة إسالمیة قویة مثل جامعة 

تعلیمیا ممیزا، وأسهمت عموما في التنشئة العلمیة المتخصصة لكثیر من رواد وعلماء  وانتهجت لها منهجا

                                                 
   .453ص : المرجع نفسه -1
  .453ص : المرجع نفسه -2
  .03ص  ،2009، األردن، وكالة الغوث كنموذج نحو بیئة آمنة،: محمد الربیعي -3
، المكتب الجامعي الخدمة االجتماعیة وتطبیقاتها في التعلیم ورعایة الشباب: محمد مصطفى أحمد، هناء حافظ بدوي -4

  .03، ص 1998الحدیث، اإلسكندریة، 
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الدولة اإلسالمیة نظرا الهتمامها العریض بعملیات إعداد الطالب وتطویر نوعیة المناهج الدراسیة التي 

في كتابه  "Shipman"" شیبمان، كما یعرض 1شملت العدید من العلوم والتخصصات المختلفة

ن النظام المدرسي لم یظهر في أوروبا إال خالل إ" Sociology of school" "یولوجیا المدرسةسوس"

حیث سیطرت الكنیسة على طبیعة العملیة التعلیمیة، واقتصارها على أبناء األغنیاء  ؛العصور الوسطى

لى إأبناء هذه الطبقة تؤهل  التيوالتركیز على تدریس اللغات الكالسیكیة والثقافة العامة والدیانة المسیحیة 

  .االتصال والتفاهم

ومع زیادة مالمح التصنیع في فترات التحول نحو المجتمع الغربي الرأسمالي ونمو المناطق الحضریة 

  .ب على التعلیم یزداد بصورة سریعة، واتسع نظام التعلیم مع البدایات األولى للقرن العشرینلكان الط

  واحد والعشرین ظهرت العدید من السیاسات المحلیة، ومع بدایة المالمح األولى للقرن ال

بل تغییر الوظیفة األساسیة  ؛واألهلیة والقومیة، التي تهتم بضرورة تغییر برامج ونظم الحیاة المدرسیة

للمدرسة في المجتمع وال سیما بعد أن تهدمت عملیات التنشئة االجتماعیة األسریة والمدرسیة في نفس 

یرات االجتماعیة واالقتصادیة وزیادة روح الخصوصیة والبعد عن الحیاة االجتماعیة الوقت، كما أدت التغی

العائلیة إلى تصدع الدور الوظیفي والبنائي للمدرسة، وظهرت عموما أزمات التعلیم األساسي سواء في 

والمخططین بل العاملین التربویین الدول النامیة أو المتقدمة، ولهذا السبب ظهرت النداءات القومیة من قِ 

  .2للعملیة التعلیمیة بضرورة االهتمام بالدور الرئیسي للمدرسة في المجتمع

  أهمیة وأهداف المدرسة: ثالثا

  :أهمیة المدرسة - 1

تؤدي المدرسة دورها في تربیة الطفل وفي نموه المتكامل جسمیا وعقلیا، وروحیا واجتماعیا، وكلها 

هي تتحمل مسؤولیة خاصة ومهمة في إعداد مواطنین أكفاء تسهم في تكوین شخصیة الفرد وبنائه التربوي، ف

ومسؤولین وفاعلین؛ حیث یمكن للمدارس أن تتعامل مع الصغار كموارد مدنیة أو أصول مجتمعیة محاولة 

االستفادة من االهتمام الطبیعي لدیهم بالحیاة المدنیة، وهو ما یستوجب أن تولي المدارس اهتماما دائما 

الصحیة، وهو ما یستوجب أن تولي المدارس اهتماما دائما ومنتظما بالتربیة الصحیة بدایة ومنتظما بالتربیة 

من ریاض األطفال، وانتهاًء بالتعلیم الجامعي بكل أنواعه؛ فالمدرسة تتولى غرس القیم واالتجاهات 

لتي ینخرط والمعارف والمهارات بصور مقصودة من خالل المناهج والكتب الدراسیة، واألنشطة المختلفة ا

فیها التالمیذ، وكذلك شكل العالقات داخل المدرسة، یفترض أنها مصممة من أجل تحقیق أهداف معینة، 

ل علیها كثیرا في إصالح ما تفسده وسائط التربیة األخرى   .3وهذه الخاصیة تغطیها أهمیة كبیرة وتجعلنا نعوِّ

                                                 
  .31، ص 2001 القاهرة، ریطة،، دار المعرفة الجامعیة، األزاعلم اجتماع المدرسة: عبد اهللا محمد عبد الرحمان -1
  .33ص  السابق، مرجعال :عبد اهللا محمد عبد الرحمان -2
، مجلة الغدیر، مجلة فصلیة ثقافیة محكمة، دور المدرسة في التربویة على السالمة المروریة: زاهیة میخائیل عفیفي -3

  .132، ص 2011،  خریف )56(بیروت، العدد السادس والخمسون 
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الصحیة مما یجعلها تمتاز بقدرات خاصة ولهذا فالمدرسة تقدم جمیع المكتسبات األخالقیة والنفسیة و 

  .فظ على التراث الفكري والثقافي بأسلوب علمي مثمر في وسط علمي تجریبي ممیزاوبیئة متكاملة تح

وانطالقا من هذه األهمیة الكبرى التي تلعبها المدرسة في الحیاة االجتماعیة في اتجاهات بناء 

وأبدعت منظومات تربویة مدرسیة أكثر قدرة على بناء اإلنسان والحضارة، طورت المجتمعات اإلنسانیة 

اإلنسان بمواصفات حضاریة متجددة، وغدت المدرسة تحت تأثیر هذه العطاءات المتجددة تكثیفا مركزا 

 .للحضارة اإلنسانیة بما تنطوي علیه هذه الحضارة من اندفاعات عبقریة خالقة

یق أهدافه وغایته وهي مؤسسة تربویة نظامیة مؤسسة اجتماعیة أوجدها المجتمع لتحقإذن المدرسة ف

مسؤولة عن توفیر بیئة تربویة مثالیة للتالمیذ، تساعدهم من خاللها على تنمیة شخصیتهم من جمیع 

باإلضافة إلى مسؤولیتها عن  ؛جوانبها الجسمیة، والعقلیة، واالجتماعیة، واالنفعالیة والروحیة، بشكل متكامل

  .ار لهؤالء التالمیذتوفیر فرص اإلبداع واالبتك

وتبرز أهمیة المدرسة في نقل التراث الثقافي للمجتمع بین األفراد من خالل اكتسابهم االتجاهات، 

والمعارف واألنماط السلوكیة بحیث تجعلهم یشعرون بأن هویة واحدة تجمعهم، وكذلك تزوید المجتمع 

  1.یات اإلنتاج والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیةبالطاقات والكوادر الفنیة المدربة، والمؤهلة لإلسهام في عمل

المدرسة یمكن اعتبارها مجتمعا مصغرا من حیث كونها تتضمن جملة من التنظیمات االجتماعیة ف

واألنشطة والعالقات، وهي كمؤسسة اجتماعیة ذات أهداف محددة ومعاییر وقیم وانساق اجتماعیة تحفظ 

وهي تضم تنظیمات رسمیة تحدد العالقات بین العاملین فیها ومسؤولیاتهم، استقرارها، وتمكنها من أداء وظائفها، 

كما توجد عالقات غیر رسمیة بین مختلف األفراد، كما توجد مجموعة األنشطة التي تحددها طبیعة المرحلة 

  .التعلیمیة و تكون عادة مرتبطة باألهداف التربویة المدرسیة

ها حسب مستویات ءب منه القیام بنشاطات متوقع منه أداالتلمیذ لدوره في المدرسة یتطل داءأإن 

ك مجموعة من األداء المتعارف علیها في المدرسة، ومن خالل ممارسة هذه النشاطات یتعلم أن هنا

  :"درایبن"وهي كما یراها  داءلألالمعاییر المحددة 

 التحصیلو  داءاألوتعني االعتماد على النفس في  :االستقاللیة.  

 داءاألالعمل واإلجادة في  أداءي یعنو  :التحصیل. 

 وتعني معاملة اآلخرین كأفراد لهم نفس الحقوق ولكن في نفس الوقت : العمومیة والتخصیص

أهمیة المدرسة كونها  شخصیات مستقلة، وذات تقدیر واحترام وقدرات ممیزة، والذي یهمنا في إبراز

 : تتصف بعدة ممیزات هي

مكانا للتعلیم فقط حیث لم تعد تكتفي بنقل المعلومات إلى األفراد فهي لم تعد : المدرسة بیئة تربویة -أ 

، وهكذا )الروحالعقل والجسم والنفس و (بتربیة الفرد من جمیع مكوناته وحشو عقولهم بالمعارف بقدر ما تهتم 

                                                 
  .11، ص مرجع سابق: د الفتاح طوقاندالیة رحمي عب -1
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 مضبوط العواطف، عارفا ما علیه وما تحاول المدرسة أن تكون بیئة تربویة ینشأ فیها الفرد متزن الشخصیة

 .1واجبات قادرا على خدمة نفسه و مجتمعهله من حقوق و 

یذهب التلمیذ للمدرسة لتلقي المعارف والمعلومات والمهارات التي یطلب منه :  المدرسة بیئة للتعلم - ب 

حفظها، كما نجد أن المدرسة توفر بیئة صالحة الستثارة فضول التلمیذ والكشف عن قدراته واستعداداته 

 .2داده بالوسائط واألدوات التي یستطیع من خاللها تحقیق رغباته وتنمیة إمكانیاتهومواهبه الفطریة، وٕام

ن أا لقد أصبح العمل الیوم یقوم على أساس راسخ من العلم، كم: المدرسة وصل بین المعلم والعمل -ج 

 .العلم یقوم على أسس واضحة من العمل والتطبیق

ائي بما یهیئ إعادة تكوین عالقات اجتماعیة وهكذا یتضح أن المدرسة تتیح لألطفال التجمع التلق

جدیدة مبنیة على أحاسیس ومشاعر وتطلعات، وتشكل دوافع وأهداف مشتركة، وٕاذا كانت المدرسة مركزا 

لبناء العقول واألجسام السلیمة فإنها في الوقت نفسه تتمتع بكیان اجتماعي یساعد التلمیذ لیكون وسیلة لنقل 

 .ى المجتمع بأسرهما یستوعبه إلى أسرته وٕال

بر المدرسة المؤسسة التعلیمیة الهامة في المجتمع، فمن مجتمع األسرة الضیق إلى المجال كما تعتَ 

االجتماعي الواسع والمیادین والشخصیات، والتي بدورها تزید في تجاربه االجتماعیة من خالل تعامله معها، 

لمدرسة هي قناة لتمریر التوجهات الفكریة وتدعم إحساسه بالحقوق والواجبات وتقدیر المسؤولیة، فا

واالجتماعیة والوجدانیة من خالل المناهج الدراسیة والكتب التي ال تنقل المعرفة فقط، بل تحدد النماذج 

  .3المرغوبة للسلوك من خالل صورة التلمیذ المثالي

ا الحاضر وترجع وتزداد أهمیة المدرسة كمؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعیة باستمرار في وقتن

  :هذه األهمیة المتزایدة الى بعض العوامل منها 

أن األسرة لم تعد المسؤولة الوحیدة عن التنشئة االجتماعیة فقد بدأت المدرسة تشارك األسرة  هذه  - 

الوظیفة وذلك بسبب التطور الصناعي واالقتصادي وما تبعه من تقسیم للعمل ومن  حاجة إلى التخصص 

  .الجتماعیة وخروج المرأة للعملوتعقد الحیاة ا

  .غزارة التراث الثقافي وتعقده وتراكمه والتفجر المعرفي والتطور العلمي والتقني - 

استنباط اللغة المكتوبة وٕابداعها للتراث الثقافي والمبتكرات العلمیة الحدیثة في كافة حقول ومجاالت العلم  - 

  .والمعرفة 

كانة االجتماعیة وأصبحت المكانة االجتماعیة تكتسب عن طریق اضمحالل أثر الوراثة في تحدید الم - 

  .4التعلم

                                                 
  .141، ص سابق مرجع: مراد زعیمي -1
  .142ص  :نفسه  مرجعال -2
، دراسة في علم االجتماع التربیة، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، التربیة والمجتمع: رشوانأحمد حسین عبد الحمید  -3

  .67، ص 2006مصر، 
  .123ص مرجع سابق،: كلیمنص شحادة وآخرون -4
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ال تقتصر أهمیة المدرسة على مناهجها الدراسیة وال على ما تعلمه التالمیذ من معارف ومهارات كما       

یة داخل بل حتى بنیة التنظیم االجتماعي للمدرسة نفسها، أي في بنیة وشكل العالقات االجتماعیة الهرم ؛معرفیة

المدرسة بین اإلدارة والمدرس وبین المدرس والمدرس، وبین المدرس والتلمیذ وبین التلمیذ والتلمیذ، وتعمل كل 

  .1هذه التنظیمات على غرس قیم ومعاییر كالوالء، الطاعة، التنافس، المثابرة، وهي قیم مطلوبة الستقرار النظام

بمقدار ما یعطي یأخذ عكس المعادلة الخاطئة القائمة إن التعامل في المدرسة أساسه النظام، فالطفل 

إذن فالمدرسة تمثل مرحلة الفطام النفسي للطفل من خالل المحافظة على  ؛على التسامح والرضا والتساهل

القالب وتعدیله عن طریق أنماط سلوكیة جدیدة ویعد أسلوب المدرسة بسیط ومتسلسل حسب فئات األعمار 

  .2الحضاري العالمي الجدیدلمواجهة ومواكبة الركب 

إن المدرسة انفردت بمجموعة من المیزات أعطتها أهمیة خاصة، وجعلت منها مؤسسة تربویة لها 

  دور مهم في تربیة الطفل، فهذه المیزات أكسبت بیئة المدرسة الكثیر من القیم األخالقیة 

لطفل في المرحلة القادمة على اكتساب واالجتماعیة التي تساعد على تحقیق التربیة االجتماعیة واألخالقیة ل

  .3المهارات المقدمة فیها

وأهمیة التعلیم ال تعود فقط إلى كونه حقا إنسانیا أو فرصة تعلیمیة أو تكیفا مع الواقع أو مساهمة في 

بل تعود إلى أنه محاولة لتجدید اإلنسان وتشكیله بعقل واع مستنیر وناقد قادر على تغییر الواقع  ؛االقتصاد

  .4الجتماعي المعیشي نحو األفضلا

المدرسة في نقل التراث الثقافي للمجتمع بین األفراد من خالل اكتسابهم أهمیة  ویمكن أن نلمس

بحیث تجعلهم یشعرون بأن هویة واحدة تجمعهم، وكذلك تزوید  ؛االتجاهات، والمعارف واألنماط السلوكیة

ؤهلة لإلسهام في عملیات اإلنتاج والتنمیة االجتماعیة المجتمع بالطاقات والكوادر الفنیة المدربة، والم

  5.واالقتصادیة

هذا وقد كانت وظائف التعلیم االبتدائي فیما مضى تنحصر في العمل على إزالة األمیة، أما الیوم 

المربون المعاصرون إلعادة النظر في وظائف التعلیم االبتدائي وجعلها مالئمة  اتجهفإن ذلك لم یعد كافیا، و 

  .قتضیات العصرلم

فهم یرون أن المدرسة البد وأن تمكن النشء من المساهمة في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة، مع 

ممارسة نشاطات مفیدة في أوقات الفراغ، وتقدیر الشخصیة القائمة على الصداقة، مع االستمتاع بالصحة 

  .البدنیة والعقلیة

                                                 
    .68ص  :نفسه المرجع -1
، 2005، دار الفكر، دمشق، سوریا، 2، طأصول التربیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع: عبد الرحمان النحالوي-2
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  فالبد من إحالل الفهم و التحلیل بدال من الحفظ وٕاذا كنا نهدف إلى تعلیم متمیز یواكب العصر 

والتلقین، والبد أن تجد الصحة المدرسیة والرعایة االجتماعیة سبیلها لكل مدرسة من مدارسنا لكي تكفل 

ألبنائنا الرعایة الواجبة، فالعقل السلیم في الجسم السلیم، أي أن الصحة البدنیة طریق للصحة العقلیة و 

  .اءالنفسیة على حد سو 

  .1فمما سبق نجد أن للمدرسة دورها الكبیر في تنمیة الجانب الصحي وتحقیق التربیة الصحیة لتالمیذها

  :االبتدائیة أهداف المدرسة - 2

  :لمدرسة االبتدائیة أهدافا تربویة وتعلیمیة یمكن إجمالها في التاليل إن

النظافة كاألولى من التعلیم، هناك اهتمام بمجال الصحة الجسمیة خاصة في المراحل  :الفرد السلیم-

تطبیقها في جل المدارس  تعاقأأن قلة اإلمكانیات المادیة  والصحة وسالمة األطفال والتربیة البدنیة، إال

تسعى المدرسة لتحقیق جملة من األهداف یمكن  ، لذلكاالبتدائیة الموجودة خاصة في المجتمعات النامیة

 :الى ما یلي تقسیمها

األهداف التي تقي النشء من كل ما یعیق نموه السلیم جسمیا وعقلیا وروحیا ونفسیا  وهي: أهداف وقائیة - أ

  .بالخبرات اللفظیة والحركیة واالجتماعیة والمهنیة التي تهیؤه للقیام بأدواره المستقبلیة بكفاءة

 وهي األهداف التي تعمل على تصحیح وتقویم الخلل الذي یكون قد اكتسبه الطفل في: أهداف عالجیة -  ب

مراحل ما قبل المدرسة، أو قد یكتسبه أثناء التمدرس من خالل األوساط االجتماعیة المختلفة التي یحتك 

 .بها

  .تهیئة بیئة صحیة لألطفال تساعدهم على النمو العام بخطوات متناسبة - 

  تشجع الفرد على فحص األشیاء، وعلى العمل اإلبداعي وٕاتاحة فرصة تحقیق الذات وٕاثباتها  - 

 .تدریبه على تحمل المسؤولیة وتقبل نتائج سلوكه وأیضا

 .ب أمور لیست بمعزل عن بعضها، وٕان كال منها یكمل اآلخرتؤمن المدرسة بأن المعرفة والعمل واللع - 

وعلى ذلك یجب توجیه التعلیم نحو تنمیة الشخصیة اإلنسانیة تنمیة كاملة، فالتعلیم یعتبر ركیزة 

ي أوسع بكثیر من النظریات التربویة السائدة أو من الفلسفة التي قد یتبناها التقدم، وفلسفة النظام التعلیم

 .مجتمع ما أو تفرضها سلطة ما

  :في اعتباره أربعة متغیرات أساسیةفالنظام التعلیمي ألي بلد یأخذ 

  .طبیعة المجتمع -

 .التقالید التربویة الثقافیة السائدة في المجتمع -

 .ما نعرفه عن الطبیعة البشریة -

 .نأخذه من مفاهیم في العملیة التربویة في تقسیم مراحله ورسم تعریفاته ما -

رغم االهتمام بهذا الجانب وخاصة في السنوات األولى من التعلیم من خالل حصص  :الفرد االجتماعي-

إرجاع الخلقیة، إال أن أثرها بقي محدودا لعدم استمراریتها، وهكذا یمكن التربیة  التربیة المدنیة والدینیة أو
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ام والشروخ الحضاري وفشل التربیة في التوفیق صغالب المشاكل التي تعرفها جل الدول اإلسالمیة إلى االنف

 .بین الممیزات الحضاریة والثقافیة للمجتمع مع الواقع الفكري المعاصر

  مما أدى إلى الصراعات الفكریة ؛ حیث غزت مفاهیم جدیدة الساحة السیاسیة والتربویة

، ومنه یتطلب من المسؤولین التربویین رسم سیاسة تربویة وبناء برامج تعلیمیة تشمل كل المراحل والسیاسیة

  التعلیمیة والتي تعمل على ربط الحاضر بالماضي ورفع شعار االستمراریة الحضاریة 

  . وتعزیز مقومات الشخصیة القومیة والهویة الحضاریة للمجتمع

نصرین السابقین إال أن أهم جانب معتنى به في مجال التربیة هو بالرغم من أهمیة الع :الفرد العارف-

  یحتاجها المتعلم في دراسته وحیاته الیومیة  التي حشو األذهان بالمعارف النظریة والتقنیة

التعلیمیة فغالبا ما یكون مدى استیعاب  –قاعدة لتقییم العملیة التربویة كوالمهنیة، أما المعیار الذي یستعمل 

لما قدم لهم من معلومات وهكذا فإن المتفحص للممارسات التربویة عامة، یجد أن تزوید المتعلم  التالمیذ

 .بأقصى حد من المعارف هو الهدف الذي ینال الحظ األوفر من العنایة واالهتمام

هناك إهمال مفرط في تنمیة القدرات العقلیة الضروریة للباحثین والمبدعین، كالتحلیل  :الفرد الباحث-

 التركیب واستخالص النتائج والتصور والتنبؤ بالحوادث والمشاكل، وٕایجاد الحلول الضروریة لها، رغم أنهو 

محاوالت ونداءات لتنمیة القدرة على التفكیر واإلبداع إال أنها جد هزیلة وهي تحتاج إلى عنایة ومتابعة  توجد

 1رتنقیح وٕالى تدعیم مادي وبشري كبیوتقویم و 

تعتبر الشخصیة السلیمة بمعارفها وحكمتها وانضباطها واهتمامها بالقیم اإلنسانیة  :الشخصیة السلیمة-

وبالمصالح العامة، إلى جانب المصالح الشخصیة المنسجمة مع قیم مجتمعنا وهي أسمى ما تهدف إلیه 

لمنحطة التربیة السلیمة، أما الواقع التربوي فیكشف عن عجز كبیر في هذا الجانب، وهو ما یوضح الدرجة ا

 .التي ینالها تكوین النموذج السامي للفرد في المنظومة التربویة للبلدان النامیة خاصة

إن عدم دقة تحدید األهداف التربویة وسوء ترتیبها هو الذي أدى إلى ترك فجوات تربویة یصعب تداركها، 

ث تنقصهم الثقة بالنفس، وأدى إلى تكوین أجیال شبه متعلمین ذوي الشهادات العالیة الذین ال یبدعون، حی

  .فهم قیم مجتمعاتهم و التفاهم معهاتوذلك ألنهم لم یتعودوا على البحث و اإلبداع و فشلوا في 

وعلیه أن التنظیم السلیم لألهداف التربویة یساعد على إعطاء نظرة شاملة عن الجوانب التي یجب 

ء األهداف الخاصة لكل مادة من المناهج تنمیتها ویتم ذلك بطریقة شاملة مفصلة ومرتبة، حیث یمكن إثرا

التعلیمیة لمقارنتها مع هرم األهداف التربویة، وهو ما یساهم في دقة تحدید األهداف وتكاملها، من أجل 

وتنمیة شخصیة التلمیذ بصورة متكاملة، " فعالیة التخطیط التعلیمي وتنمیة مختلف قدرات التلمیذ"تحقیق 

لتربویة للمدرسة االبتدائیة والتي یجب أن تراعي خصائص النمو المختلفة ومنه البد من تحدید األهداف ا

  .2للمتعلم لضمان نجاحها واقعیا

  مكونات المدرسة ومقوماتها: رابعا
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  :مكونات المدرسة - 1

وهم التالمیذ والمربون واإلداریون والعمال بما لهم من خصائص وأهداف وحاجات ومؤهالت  األفراد -

  .واستعدادات

 .ةــاالجتماعی العالقات -

 .األبنیة واألسالیب الفنیة، وتشمل األقسام واإلدارة والساحة وقاعات الریاضة والمرافق األخرى -

 .المناهج، وتضم األهداف التربویة والمبادئ والبرامج التعلیمیة واألسالیب والوسائل -

 .ز واألدوارـركـالم -

 .ةــــالسلط -

 .النظام ویضم قواعد الضبط -

 .1)المدرسة، المستویات الدراسیة  اسم( الرموز والسمات  -

  :مقومات المدرسة الحدیثة- 2

حین یبلغ الطفل السادسة من عمره، یرسل إلى مؤسسة اجتماعیة أخرى هي المدرسة لیربى تربیة 

مقصودة تعتمد على االستقاللیة العقالنیة، وتقلص النموذج الذاتي، ألن الطفل ینتقل من التعامل مع أفراد 

مرجعیة إلى جماعة أخرى مختلفة كل االختالف، وٕالى مؤسسة تتجاهل كثیرا مما هو فیه، من جماعته ال

  وهي المدرسة، وهنا تتدخل مجموعة من العوامل المختلفة، منها ما هو داخل المدرسة، 

  ومنها ما هو داخل الحي، ومنها ما یعود إلى التنشئة االجتماعیة، لتقرر نموذج السلوك الذي یسلكه 

  .2جامه مع القوانین و األنظمة السائدة في المدرسةومدى انس

في " جون دیوي" إن الفكرة التي تقوم علیها المدرسة، هي التنشئة والتنمیة بمختلف جوانبها، ویقول

ن بإمكان المدرسة أن تغیر نظام المجتمع إلى حد معین، وهو عمل تعجز عنه سائر المؤسسات أذلك 

  .االجتماعیة

سي السلیم من أهم الدوافع للتعلم، فعندما یشعر المتعلم أن المدرسة بیئة مرغوبة بر الجو المدر عتَ یُ 

  .لدیه، فإنه یزید في نشاطه

لهذا تسعى المدرسة الحدیثة إلى تحقیق وظائفها االجتماعیة، ولكي تنجح في تحقیق هذه الوظائف 

لمقومات التي یمكن اإلشارة إلیها كز العملیة التعلیمیة على مجموعة من األسس أو الركائز أو اتالبد أن تر 

  :فیما یأتي

  یقصد بها األهداف التعلیمیة التي تسعى المدرسة إلى تحقیقها، ومن الطبیعي  :العملیة التعلیمیة - 1- 2

وأن لكل مرحلة أو نوع من التعلیم أهدافه التي تتفق مع احتیاجات المجتمع من جهة وقدرات المتعلم من 

  .جهة أخرى
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تشیر إلى مجموعة المعارف والمعلومات والمهارات التي یحتاج  :المتعلم التعلیمیةاحتیاجات  - 2- 2

المتعلم إلى اكتسابها كي یصل إلى المستوى التعلیمي الذي تتطلبه احتیاجات المرحلة التعلیمیة التي 

 .یجتازها

یة التعلیمیة، فهي المنهاج هو المقیاس الذي تقوم علیه العمل: المنهاج التعلیمي والبرامج الدراسیة- 3- 2

تتضمن المعارف والمعلومات والمهارات التي یجب أن یحصلها التالمیذ في المرحلة التعلیمیة، أما البرامج 

المدرسیة فیقصد بها في هذا المجال األنشطة والخدمات االجتماعیة والصحیة والغذائیة والنفسیة 

 .ون منهایدستفو یأیة التي یمارسها التالمیذ و واالقتصادیة والترب

هو المتخصص الذي یعمل على إیصال المعارف والمعلومات والخبرات التعلیمیة للمتعلم،  :المعلم- 4- 2

 .صالاالتأسالیب ووسائل فنیة تحقق هذا وذلك باستخدام 

و الكتاب قصد بها الوسائل الالزمة لقیام العملیة التعلیمیة كمبنى المدرسة أویُ : اإلمكانیات المادیة- 5- 2

 1.ة والوسائل العامة، وحجرات الدراسة والمالعبنیعأو الوسائل الم المدرسي

بحیث نستطیع أن نواجه  ؛والوظائف االجتماعیة تقوم على تلك المقومات إذا ما أمكن تشكیلها

 .االجتماعیة االحتیاجات

إلى ولتحقیق الوظائف االجتماعیة للمدرسة البد أن تسعى إلى تطویر مقوماتها التعلیمیة، كي تصل 

وكعضو في  المتعلم كفرد له مشاكله واحتیاجاته وقدراته، كعضو في جماعة یتفاعل معها تفاعال بناءً 

 .2مجتمع یسهم فیه وینمو به

  خصائص المدرسة ووظائفها: خامسا

  :خصائص المدرسة- 1

ما لما كانت المدرسة تنظیما اجتماعیا ممیزا عن بقیة التنظیمات والمؤسسات االجتماعیة األخرى، ول

كانت من أهم المؤسسات التي یعتمد علیها المجتمع في تربیة أفراده فإن كل ذلك یجعلها تنفرد بجملة 

ومن هذه الخصائص والتي نستشفها من تعریف  ،خصائص تمیزها عن غیرها من المؤسسات األخرى

اسبه دون إحساسه بیئة تربویة كبیرة الحجم تسمح للتلمیذ بنیل المركز الذي ین" المدرسة "إبراهیم ناصر"

  ."في التراث من الشوائب فهي إذن مبسطة ومصهرة وموسعة ومصفیةبالضیاع، وتصَ 

  :تيعلى هذه الخصائص بالتفصیل اآل ونأتي

إذ تعمل على تبسیط المواد المعرفیة والمهارات المتشابكة لتسهل : المدرسة بیئة اجتماعیة مبسطة- 1- 1

تقال من البسیط إلى معقد ومن المحسوس إلى المجرد، ومن على التالمیذ تحصیلها وتتبع في ذلك االن

  .المعلوم إلى المجهول
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توسیع آفاق التالمیذ ومداركهم وتصل حاضرهم  فهي تعمل على: المدرسة بیئة اجتماعیة موسعة- 2- 1

 .بماضیهم وتقدم إلیهم في وقت قصیر ما بلغته البشریة من آالف السنین

  إذ تعمل المدرسة على توحید میول واتجاهات التالمیذ ودمجها : اهرهصالمدرسة بیئة تربویة - 3- 1

وتوجیهها وجهة واحدة بما یتماشى مع قوانین المجتمع وفلسفة العامة، وتسعى المدرسة من خالل هذا إلى 

إذ متى انصهر المواطنون  ؛تكوین وبناء واقع اجتماعي متماسك ومترابط یقوم على أساس الوحدة والتعاون

ورة وهم بین جدران المدرسة سهل ذلك علیهم التفاهم و التعاون داخل المدرسة وبعد الخروج على هذه الص

 .منها إلى معترك الحیاة

إذ ال تقدم المدرسة التراث االجتماعي في صورته الخام بل تعمل على تصفیته  :المدرسة مصفیة- 4- 1

عامة للمجتمع أو التي أصبحت غیر وتنقیته مما یشوبه من األمور الضارة أو المتعارضة مع السیاسة ال

 .1مناسبة للحیاة العصریة

 :ویمكن إدراج خصائص أخرى للمدرسة في اآلتي

تتكون المدرسة من المدرسین المتخصصین في جمیع نواحي األنشطة والتخصصات، فالتلمیذ یتلقى  - 1

  .تمعهالعلم والمعرفة ویكتسب المهارة والخبرة، واالتجاهات والقیم والعادات الخاصة بمج

المدرسة بناء فیزیقي وتنظیمي یختلف من الناحیة البنائیة عن المستشفیات والمصانع وغیرها،  - 2

واألمانة العامة،  ،المكاتب الرئیسیة للمدیرین ومساعدیهم ،فیه أوال المدخل ىفالتصمیم البنائي للمدرسة یراع

للمدرسة ویشغلها كل من المدرسین ثم األقسام الدراسیة، وهي التي تستحوذ على البناء الفیزیقي الكلي 

باإلضافة إلى وجود أماكن اللعب  ؛والتالمیذ وتحتوي على أماكن جلوس التالمیذ ومكان المدرس في المقدمة

واألكل واألماكن الصحیة، وتحتوي اإلدارة على الخدمة النفسیة واالجتماعیة والحسابات والنقل المدرسي 

 .2المعاملو والمكتبة 

 .ركز للعالقات االجتماعیة المتداخلة والمعقدةتمثل المدرسة م - 3

یسود المدرسة الشعور باالنتماء، فالذین یتعلمون في مدرسة ما یرتبطون بها ویشعرون بأنهم جزء منها  - 4

 .وأنها تمثل في حیاتهم فترة مهمة

لكل مدرسة ثقافة خاصة، هذه الثقافة تتكون في جزء من أخالق التلمیذ في مختلف األعمار، وفي  - 5

 .3لجزء اآلخر المدرسین، وهي الوسیلة الفعالة في ارتباط الشخصیات المكونة للمدرسة بعضهم البعضا

  : وظائف المدرسة- 2

أصبح من المتعارف علیه أن وظیفة المدرسة تطورت تطورا جذریا عندما أصبح التالمیذ محور  

معها ویتأثرون باتجاهاتها اهتمامها، بصفتهم أفرادا ینمون ویتطورون، یعیشون في جماعة یتفاعلون 

وأنظمتها، ویؤثرون فیها، لذا اتسعت وظیفة المدرسة، وتخطت نطاق العملیة التعلیمیة المحدودة لتشمل 

                                                 
  .80جیل، مكتبة الرائد العلمیة، بیروت، لبنان، ص ، دار العلم االجتماع التربوي: إبراهیم ناصر -1
  .67، ص سابق مرجع ،والمجتمع التربیة:رشوانأحمد حسین عبد الحمید  -2
  .52ص  سابق، مرجع: عبد اهللا الرشدان -3



~ 106 ~ 
 

االهتمام بجوانب التالمیذ العقلیة والروحیة والصحیة واالجتماعیة، بحیث ینمون ویتطورون بالشكل الذي 

درسة ال تقتصر على تزوید التالمیذ بالمعلومات فقط، بل تتكامل فیه هذه الجوانب، حتى أصبحت وظیفة الم

  1.ه تربیة شاملةتتخطت ذلك إلى تنمیة الفرد وتطوره، وتربی

المؤسسة االجتماعیة الثانیة بعد األسرة التي تتلقى الفرد بغرض تربیته، كما أنها  هيتعتبر فالمدرسة 

مة وفقا لقواعد ومبادئ ومناهج یتم تخطیطها المؤسسة االجتماعیة األولى التي تمارس تربیة مقصودة ومنظ

ال تقف عند حدود نقل المعارف "  روسني جویل" مسبقا كل هذا یجعل من وظیفة المدرسة على حد تعبیر 

وٕانما وظیفتها هي دمج هذه المعارف في أوساط المنتمین لها، كما یرى  ؛الموجودة في بطون الكتب فحسب

  .ي تبسیط الحیاة االجتماعیة واختزالها في صور أولیة بسیطةأن وظیفة المدرسة ه"  جون دیوي" 

  2:وفي الحقیقة فإن المدرسة تمارس وظائف اجتماعیة و تربویة متعددة نذكر منها

تحتل الوظیفة التعلیمیة المركز األول في اهتمامات المربین والقائمین على المدرسة،  :الوظیفة التعلیمیة - 1- 2

  :علىوتدور هذه الوظیفة أساسا 

 ).المنهج العلمي(في التفكیر والبحث والدراسة  إكساب التالمیذ األسلوب العلمي -

 .تزوید التالمیذ بالمعارف الصحیحة و العلمیة -

 .3تعلیم التالمیذ القراءة والكتابة، والتعبیر والحساب، وتتیح لهم فرصة تعلم ذلك كله -

 4.وجیا الحدیثةالتكنول بالستیعاتطویر قدرات التالمیذ، وتسعى لتأهیلهم  -

ساهم المدرسة من من وظائف المدرسة كذلك تحقیق اإلشباع النفسي للتالمیذ، فت: الوظیفة النفسیة - 2- 2

 :أجواء وفرص أمام التالمیذ إلشباع الكثیر من الحاجات النفسیة، ومنها على وجه الخصوص نخالل ما توفره م

 .تكوین الصفات الشخصیة للتلمیذ -

 .عاالت التلمیذ توجیها سلیما وصحیحاتكوین العواطف، وتوجیه انف -

خلق جو مدرسي منظم، یتیح للتالمیذ فرص التعبیر الحر عن مشاعرهم من خالل الرسوم وورشات  -

 .األشغال الیدویة

 .5الكشف عن استعدادات األطفال وقدراتهم ومواهبهم -

 .ى االنتماءتتیح للتالمیذ الفرصة إلنشاء عالقات اجتماعیة وتكوین صداقات إشباعا للحاجة إل -

تتیح الفرصة للتنافس على المراتب األولى من خالل األنشطة العلمیة والتربویة والثقافیة إشباعا للحاجة  -

 .إلى تحقیق الذات

 .تتیح الفرصة إلشباع الحاجة للترویح وذلك من خالل النشاطات الریاضیة والترفیهیة -

                                                 
  .11، ص مرجع سابق: دالیة رحمي عبد الفتاح طوقان -1
  .75ص  2004ر والتوزیع ، عنابة، دار العلوم للنش ،يلتربو علم االجتماع ا: صالح الدین شروخ -2
  .143ص مرجع سابق، : مراد زعیمي -3
  .20، ص 2007، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، علم االجتماع المدرسي: طارق السید -4
  .100- 96، ص ص 1972، وزارة التربیة، دمشق، التربیة العامة: محمد منسى صالح -5
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 .رة والتطوعیةتتیح أیضا الفرص لتحقیق الذات وذلك من خالل األعمال الح -

  اجتماعي لالهتمام بمعرفة النواحي النفسیة للتلمیذ ا یكون في المدرسة أخصائي نفسي و كثیرا م

والكشف عن المشاكل والضغوط، وقضایاهم التي یعانون منها داخل المدرسة وخارجها في األسرة أو مع جماعة 

  ه الوظیفة انطالقا من خبرتهم الرفاق، أو في المجتمع عموما، وقدیما یمارس المربون أنفسهم هذ

وتجربتهم الخاصة، فیعملون على توجیههم وٕارشادهم إلى السبل السلیمة إلشباع حاجیاتهم النفسیة والتغلب على 

 .1مشاكلهم

 برز الوظائف التربویة المدرسیة هي مساعدة التلمیذ على النمو المتكاملأإن من  :الوظیفة التربویة - 3- 2

میة والعقلیة واالجتماعیة، واالنفعالیة والروحیة إلى أقصى حد تمكنه منه قدراته جمیع النواحي الجس في

  :واستعداداته في هذه المرحلة من التعلیم، والتي نصنفها على النحو التالي

 م بالقواعد الصحیة العامة تستهدف المدرسة تحقیق النمو الجسمي للتلمیذ بأن یلّ : الجسمي النمو  

بادئ التغذیة ویقف على وسائل الوقایة من األمراض المنتشرة في البیئة، وأن تتكون ف مویمارسها، وأن یعرّ 

تعود على ممارسة الریاضة، مؤمنا یلدیه العادات الصحیة األولیة في األكل والشراب والنمو والراحة، وأن 

العادات وكما  بتأثیرها في إكسابه اللیاقة البدنیة، وبذلك یكون في المستقبل مواطنا صحیح البدن، سلیم

 .2یصبح ناشرا للوعي الصحي ومتحررا من الخرافات الضارة الشائعة في بیئته

 تقوم في هذا المجال بما یلي:  النمو االجتماعي: 

أي أن یصیر التلمیذ مؤدیا  ؛تنمیة المهارات واالتجاهات الالزمة لإلسهام في حیاة الجماعة بصورة فعالة -

 .مته العربیةعاونا مع غیره یشعر بالوالء االجتماعي لوطنه وأللواجباته ومتحمال لمسؤولیاته، مت

تعوید التلمیذ آداب السلوك االجتماعي وحسن المعاملة، وتعلیمه العالقات االجتماعیة والشعور  -

بالمسؤولیة القائمة بین مختلف الجماعات وغرس القیم الصالحة فیه، وجعله ساعیا إلى التقدم االجتماعي 

 .دائما

المعلومات والحقائق التي تجعله قادرا على إدراك بیئته إدراكا سلیما، وتعریفه بالمؤسسات تزویده ب -

 .االجتماعیة القائمة، و كیفیة التعامل معها و االستفادة من خدماتها

تدریب التلمیذ على المهارات العملیة النافعة له، والتي تجعله قادرا على كسب رزقه والمساهمة في  -

 .3عندما یكون قادرا على ذلك النشاط االقتصادي

 یتمثل فیما یلي :النمو الوجداني: 

  ن تتكون لدى التلمیذ الصفات الشخصیة الطبیعیة و االتجاهات النفسیة السلیمة، كأن یثق بنفسه أ -

ویحترمها، ویتمسك بحریة الرأي ویحب الحق ویتبعه في كل المواقف والظروف، وأن توجه انفعاالته توجیها 

 .یتعرض للكبت واالنحراف صحیحا حتى ال
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أن تنمو قدراته على اإلحساس بالجمال ویتذوقه وذلك في مظاهر الطبیعة، ویمارس بعضا من  -

  .النشاطات الفنیة كالتعبیر واألدب والموسیقي والغناء والتصویر والرسم
 

 نذكر من بینها: الروحي النمو: 

 .أن یلم التلمیذ بمبادئ دینه األولیة -

 .تجاهات الروحیة الخیریة كاألمانة وٕاتقان العمل وحب الخیر لآلخرینفیه كل اال ىأن تنم -

 بتنمیة مهاراته المختلفة وٕاكسابه الطرق واألسالیب المؤثرة في هذه المعارف كطرق التفكیر : العقلي النمو

 .1العقلي السلیم وأسالیبه وٕامكاناته اإلبداعیة، وتشجیعه على إنتاج أفكار جدیدة وابتكاریة

التربویة للمدرسة تجتمع في تكوین شخصیة التلمیذ ویه إلى أن الوظائف االجتماعیة و نویجب الت

  .بصورة متكاملة ومتوازنة

وتبدأ مرحلة المدرسة بعد مرحلة الطفولة المبكرة، ومع بدایة مرحلة الطفولة المتأخرة، وتمثل انتقال 

وهو انتقال یمثل تحوال كبیرا في حیاته التلمیذ من مجتمعه األسري إلى مجتمع أكثر رحابة وأكثر تعقیدا، 

االجتماعیة والنفسیة، فالمدرسة مجتمع واسع بعالقاته وصالته وقوانینه، یطالب التالمیذ داخلها بالتخلي عن 

 .كثیر من العادات والممارسات والسلوك الذي كان یتمتع به في أسرته وهذا كله حدث یؤثر في حیاته كلها

أهمیة كبرى من الناحیة التربویة ألنها قادرة على التأثیر بشكل ایجابي وهكذا تصبح المدرسة تحتل 

على شخصیة التلمیذ فهي من هذه الناحیة تستطیع أن تدعم كثیر من المعتقدات واالتجاهات والقیم الحمیدة 

ا فیها، یر السلیمة التي اكتسبهثار العادات والقیم غآكما یمكنها أن تحمي بعض  ،التي تم تكوینها في األسرة

تنسق الجهود : یر وتكوین عالقات سویة معهم فهيیمكن أن تغرس فیه طرق التفاعل االیجابي مع الغو 

  .التربویة المختلفة في الوسائط التربویة األخرى وتصححها

؛ 2أن رسالة المدرسة تتلخص في كونها تعد الفرد لحیاة الواقع وحیاة المستقبل: ویرى بعض المربین

تاج المجتمع الكبیر الذي أقامه حتى درسة یعیش في مجتمع، وهذا المجتمع المدرسي هو نِ فالتلمیذ في الم

ظم، وبعبارة أخرى حتى تتمثل فیهم د وینشئ أفراده الصغار على ما ارتضاه لنفسه من مثل علیا وعقائد ونُ عِ یُ 

ن یكون مجتمعنا فلسفته في الحیاة، فتتطابق أهداف المدرسة مع أهداف المجتمع، فتعمل األولى على أ

انعكاسا للمجتمع الكبیر، مساهمة في ذلك على أهدافهم، فإذا خرج التلمیذ الناشئ من هذا المجتمع الصغیر 

  .تماعیة الواسعة ال یصطدم بمظهرهاللحیاة االج

فوظیفة المدرسة إذا في هذا اإلطار هي تهیئة الوسط المالئم إلبراز المواهب والكشف عن استعدادات 

وتنمیتها إلى أقصى حد یمكن أن تبلغه، وأثناء عملیة التربیة هذه توجیهه توجیها اجتماعیا صحیحا، التالمیذ 

فیتشرب التلمیذ من جو المدرسة ومن اتصاله الیومي بالشخصیات البارزة فیها واحترام الحق، وروح 

  .اإلخالص والصدق على حسب ما یسود المجتمع المدرسي وسلوك أفراده من القیم
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للمدرسة وظائف اجتماعیة عدیدة، ومن خالل تعددها هذا تنوعت اآلراء  :لوظیفة االجتماعیةا - 4- 2

فهناك من یرى بأن المدرسة تقوم في المجتمع، بإنتاج قوى العمل في مختلف  ؛السوسیولوجیة حول طبیعتها

  :التالیةالتخصصات االقتصادیة واالجتماعیة ، والبعض ینطلق من أنها تقوم بالوظائف االجتماعیة 

 .نقل التراث الثقافي إلى األجیال الناشئة -

 .التبسیط المتعمد في مختلف المواد المعرفیة، والمهارات المدرسیة المتشابكة لتصیر مناسبة لفهم التالمیذ -

 .1من بعض األمور التي لم تعد مناسبة للحیاة المعاصرة التراث الثقافي للمجتمع ةتنقی -

هرها لمیول وحید بین مختلف عناصر البیئة االجتماعیة، من خالل صَ تنسیق التفاعل االجتماعي والت -

مما یخلق واقعا للحراك االجتماعي القائم على التعایش  ؛قة واحدة حسب المجتمعتواتجاهات التالمیذ في بو 

 .والتفاهم بین األفراد

ذلك تعمل  باإلضافة إلى ؛تعتبر هذه من أهم الوظائف االجتماعیة الموكلة للمدرسة في المجتمع

المدرسة على تقدیم خدمات للبیئة وذلك بتعاونها مع الهیئات العاملة في میدان الخدمة العامة كأن تقوم 

بتتبع األحداث الجاریة بعقد ندوات وٕالقاء محاضرات وٕاقامة المعارض وعرض التمثیلیات بقصد توضیح 

حي عن طریق الملصقات والدعوة إلى األهداف القومیة، والنهوض بالبیئة المحلیة صحیا بنشر الوعي الص

 .2نظافة الشوارع، وتبصیر المجتمع بأضرار االعتقادات الفاسدة والخرافات الشائعة ومحاربة البدع

تعریف التلمیذ بالمجتمع تعریفا واضحا یشمل تكوینه ونظمه وقوانینه و  المدرسة هيوظیفة إذن ف

هي تسهر على تدریب تالمیذها على الحیاة االجتماعیة إضافة إلى ذلك ف ؛المشاكل والعوامل التي تؤثر فیه

وذلك بالممارسة والمواجهة لجمیع المشاكل التي تحیط بهم، ولن یكون ذلك إال بأن نجعل المدرسة مجتمعا 

هذا المعنى هي األداة الرسمیة للتنشئة بفالمدرسة  ؛شرك فیه كل تلمیذا یحقیقیا له شكله ونظامه ودستوره

  .3االجتماعیة

عمل  إلنجازإن المدرسة هي قبل كل شيء مؤسسة أوجدها المجتمع "  دیوي جون" ما یقول وك

، فالمدرسة تمارس وظائف اجتماعیة وتربویة متعددة 4خاص هو الحفاظ على الحیاة االجتماعیة وتحسینها

  .تختلف هذه الوظائف باختالف المجتمعات والمراحل التاریخیة

مدرسة على دعم التوجیهات السیاسیة الكبرى للمجتمع المعني، ویتم تعمل ال :الوظیفة السیاسیة - 5- 2

ذلك عبر منظومة من الخطط واالستراتیجیات المتكاملة والمواجهة، فالسیاسة التربویة لمجتمع ما تتحدد في 

تعزیز االیدیولوجیا االجتماعیة ل - في جملة ما تسعى إلیه-إطار سیاسته العامة، وتسعى هذه السیاسات 

  .5دة وتحقیق الوحدة السیاسیة للمجتمعالسائ
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 :دوار التي تلعبها المدرسة ما یليومن أهم األ

  .د على الوحدة القومیة للمجتمعیالتأك -

 .ضمان الوحدة السیاسیة -

 .تكریس االیدیولوجیا السائدة -

 .المحافظة على بنیة المجتمع الطبیعیة -

 1.تحقیق الوحدة الثقافیة والفكریة -

تعد الوظیفة الثقافیة من أهم الوظائف التي تتوالها المؤسسات المدرسیة،  :الوظیفة الثقافیة - 6- 2

فالمدرسة تسعى إلى تحقیق التواصل والتجانس الثقافیین في إطار المجتمع الواسع، وتأخذ وظیفة المدرسة 

فرعیة القائمة الثقافیة أهمیة متزایدة وملحة كلما ازدادت حدة التناقضات الثقافیة واالجتماعیة بین الثقافات ال

في إطار المجتمع الواحد، كالتناقضات االجتماعیة والعرقیة والجغرافیة، وهي التناقضات التي یمكن أن 

 .2تشكل عامل كبح یعیق تحقیق وحدة المجتمع السیاسیة، ومدى تواصله الثقافي وتفاعله االقتصادي

المدرسة اتجاه المجتمع والتالمیذ على  وهي من الوظائف الهامة التي تقوم بها :الوظیفة االقتصادیة - 7- 2

  وجه الخصوص، فهي تقتصد الوقت والجهد من خالل العملیة التعلیمیة التربویة التي تقوم بها، 

وأن المدرسة تشترك مع األسرة في كثیر من الجوانب المحققة للوظیفة االقتصادیة فمثال من خالل مجالس 

اجات التي تطلبها المدرسة لتغطیة مصاریف العملیة التربویة األولیاء تساهم المدرسة في سد بعض االحتی

حیث تقوم المدرسة بمساعدة التالمیذ  ؛التي تعود بالفائدة على التالمیذ مهما اختلفت مستویاتهم المعیشیة

ذوي الظروف االقتصادیة الصعبة من أجل تحقیق التكافل االقتصادي، وهي بدورها تعود بالنفع على 

 .3ل تهیئة تالمیذ قادرین على تنمیة دولتهم مستقبالاالقتصاد من خال

كما تعمل المدرسة على تلبیة احتیاجات التكنولوجیا الحدیثة من فنیین وخبراء وعلماء، وأیدي عاملة، 

كما بدأت ترتبط تدریجیا مع المؤسسات االقتصادیة واإلنتاجیة، ویتجسد ذلك في تأسیس المدارس الفنیة 

لمدرسة على زیادة الدخل القومي وتحقیق النمو االقتصادي في البلدان المتطورة والمهنیة، كما تعمل ا

من نسب النمو  %23إلى أن  1962"  دونیز" والنامیة على حد سواء، وفي هذا الصدد تشیر دراسة 

 .4االقتصادي في الوالیات المتحدة األمریكیة تعود إلى تطور التعلیم في البالد

بعد عام واحد من الدراسة  %30إلى إنتاجیة العامل األمي بنسبة الدراسات  إحدىكما تشیر 

  .5بعد الدراسة الجامعیة %600االبتدائیة، و تصل إلى 

                                                 
  .36، 35، ص ص مرجع سابق: طارق السید -1
  .81ص  ،مرجع سابق ،والمجتمع التربیة :رشوانأحمد حسین عبد الحمید  -2
  .144، ص مرجع سابق: مراد زعیمي -3
  .36، ص مرجع سابق: علي أسعد وطفة، علي جاسم الشهاب-4
  .186ص ، 1981،ید، بغداد، دار الرشالتعلیم والتنمیة االقتصادیة: مصدق الحبیب -5
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إلى أن صورة التعلیم بدأت تأخذ مكانها في عقول الناس على أنها عملیة " بودون رایموند"كما أشار 

  من زاویة العرض والطلب  توظیف واستثمار وعائدات، وقد بدأ الناس ینظرون إلى المدرسة

  .1والتوظیف والعائدات

إن المدارس لدیها القدرة على تحسین صحة التالمیذ عن طریق التعلیم والبرامج  :الوظیفة الصحیة- 8- 2

والخدمات التي تحسن نمط الحیاة للتالمیذ، فالمدارس هي الوسیلة الفاعلة لتقدیم البرامج والتعلیم الصحي، 

ألطفال والمراهقین، تمیل البرامج التربویة الصحیة المدرسیة الشاملة الن تكون ألنها تصل إلى معظم ا

مخططة ومفسرة ومتتابعة ومستمرة، وتركز على التلمیذ ویصمم كثیرا لتطویر التفكیر الناقد لدى التالمیذ، 

الحیاة الفضلى ولتنمیة المسؤولیة الفردیة نحو صحتهم، كما أنها تركز على العالقة الدینامیكیة بین جوانب 

بجوانبها الجسمیة والعقلیة والعاطفیة واالجتماعیة والروحیة والبیئیة مستمدة قوتها من إدخال موارد المجتمع 

   .2في التعلیم الصفي

من هنا فالمدرسة تهدف إلى نقل الثقافة من خالل الخبرات التعلیمیة المنظمة، كما أنها ُتعد محركات 

ى التعلیم مع تغییر احتیاجات المعرفة االجتماعیة والقیم، كما أنها تعتبر بیوتا للتغییر الثقافي بتغییر محتو 

  .3تبدیلیة ألن المعلمین كاآلباء

برز أحتى وٕان لم یصرح بالوظیفة الصحیة للمدرسة إال أننا نرى أن الوظیفة الصحیة هي من 

  .4یة سواء الوقائیة أو العالجیةالوظائف من حیث تقدیمها للرعایة الصحیة للتالمیذ، وتقدیم الخدمات الصح

وآخرون وحددوها " كلیمنص"وهذا ما أشار له  وكخالصة هنا نجد أن هناك عدة وظائف للمدرسة،

بناء اإلنسان الصالح، تنمیة شخصیة المتعلم بصورة شاملة ومتكاملة : في نقاط مختصرة على الشكل التالي

اعاة مبادئ التربیة الحدیثة، التفاعل الوثیق مع المجتمع، ومتكیفة مع ذاتها وبیئتها المحیطة بها، تطبیق ومر 

التنمیة االقتصادیة، نقل التراث الثقافي وتبسیطه وتطهیره، إقرار التوازن بین مختلف عناصر البیئة 

  .5االجتماعیة، صهر التالمیذ في بوتقة واحدة، تطویر المجتمع والبیئة المحلیة

إذ تمتد وظائف  ؛اع أدوارها وكذا تزاید أهمیتها في المجتمعیؤكد على اتسكل هذا التنوع في الطرح 

، كما أن هذه )...االقتصادي، الثقافي، السیاسي( ع المدرسة إلى مختلف األنساق الضروریة في المجتم

إذ بتقدم المجتمعات والعصور  ؛الوظائف تتباین وتتنوع بتباین المجتمعات، وكذا المراحل التاریخیة المختلفة

  .6ائف المدرسة ومسؤولیاتها اتجاه المجتمعتزداد وظ

                                                 
  .37، ص مرجع سابق: علي أسعد وطفة، علي جاسم شهاب -1
حلة األساسیة العلیا في األردن لمفاهیم التربیة الصحیة في كتب العلوم وفي مدى اكتساب طلبة المر : أمل موسى زهران -2

ویة والنفسیة ، كلیة الدراسات التربغیر منشورة ، أطروحة دكتوراهبرنامج الصحة المدرسیة العالمي المعاصر واتجاهاتهم نحوها

  .18، ص 2009، األردن، العلیا، جامعة عمان
3 -P.J.Kelly 1 J. Lewis : Education an health, 1986,  New York, P  .07  

  .37، ص سابق مرجع: عبد اهللا محمود عبد الرحمان-4
  . 126صمرجع سابق، : كلیمنص شحادة وآخرون -5
  . 64، ص 2005، مطبعة مزوار، -نفسیةو دراسة تربویة  - كیف نربي أبناءنا: الساسي بن مبارك  -6
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  والترویح والصحةالمدرسة  :سادسا

  :المدرسة والصحة- 1

لم والتعلیم بین أفراد المجتمع أي عملیات التع ؛ف التربیة بأنها النظام المتعلق بنقل النماذج الثقافیةرّ عَ تُ 

ن الخالق عن طریق التوجیه، إنها التي تمكن اإلنسان من مواجهة الحیاة االجتماعیة، وأن یكون اإلنساو 

راز شخصیة الوسیلة التي یمكن بها إعداد األفراد لكي یكونوا أعضاء نافعین في المجتمع عن طریق إب

  .ل المسؤولیةعقله وبدنه، وٕاعداده لیكون قادرا على التفكیر والعمل وتحمُّ الطفل وٕانماء مداركه و 

 "أثینا"مكان إلى مكان، فقد كان النظام التربوي في من إلى زمان و وتختلف النظم التربویة من زمان 

یقوم على أساس إنشاء عقول مهذبة، تتذوق معنى الجمال وتتبارى في الحوار والجدل والفلسفة، وكان 

یقوم على أساس تربیة األطفال لیكونوا رجاال عسكریین یتحمسون للحرب ویولعون  "روما"النظام التربوي في 

  .باالنتصارات الحربیة

والنظام التربوي یرتبط باألسالیب الصحیة السلیمة في الحیاة ارتباطا كبیرا، ومن ناحیة أخرى فإن 

مجهودات التربیة الصحیة تحتاج إلى المضاعفة بین األمیین عنه بین المتعلمین، فاألمي ال یمكنه قراءة 

النظام التربوي ال یمكن أن  غیرها من مكونات التربیة الصحیة الحدیثة، كذلك فإنیبات و النشرات أو الكت

  .یصل إلى أهدافه إال عن طریق التربیة الطبیة والصحیة

ٕانما تعرف ت الصحة أو عرض فیلم عن الصحة، و إن التربیة الصحیة ال تعني مجرد نشر تعلیما

على أنها جزء من الصحة العامة، تستهدف تعلیم أفراد المجتمع ما هو معروف عن التربیة الصحیة، مثل 

ة حمایته من األمراض والمشاكل الصحیة، وهي كذلك عملیة تغییر أفكار وأحاسیس وسلوك الناس فیما كیفی

یتعلق بصحتهم وتزوید أفراد المجتمع بالخبرات الالزمة بهدف التأثیر في معلوماتهم وأبحاثهم وممارستهم 

  .1یق التعلیمفیما یتعلق بالصحة، وهي أیضا ترجمة القواعد الصحیة إلى أنماط سلوكیة عن طر 

وتقوم المدرسة بدور كبیر في عملیة التربیة الصحیة، فكل طفل بلغ السادسة من عمره یلتحق 

سنوات ویمكن استغالل هذه السنوات بتلقین الطفل قواعد التربیة الصحیة  6بالمدرسة، ویستمر فیها لمدة 

ن اآلباء یمكن أن یساعدوا المدرسة السلیمة، ومن خالل المدرسة یتأثر اآلباء بسلوك أبنائهم الصحي، كما إ

في عملیة التثقیف الصحي، ویحتاج تكوین العادات الصحیة إلى التكرار، ویمكن أن یتحقق ذلك في 

المدرسة، ومن ناحیة أخرى یتوفر في المدرسة الكثیر من التسهیالت التي تسمح لعملیة التربیة الصحیة مثل 

  .البیئة المدرسیة توافر المدرسین وموظفي الصحة المدرسیة أو

وتتضمن التربیة الصحیة معلومات وحقائق عن النمو والتنمیة وعن الحمل والوالدة، واألمراض 

واألضرار التي تصیب الصحة وكیفیة الوقایة منها، وتعد الصحة الشخصیة أحد العناصر األساسیة في 

جماعات، ولهذا تبدو أهمیة دور التربیة الصحیة، ویمكن تحقیق التربیة الصحیة مع المرضى والعمالء وال

العالقات الشخصیة للطبیب والممرضة وأخصائي الصحة، وهم یجب أن یمدوا العمیل بأحسن الطرق في 

                                                 
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األردن، مبادئ الصحة العامة: رةعایطة، سحر مخامملخلیل ا ،مصطفى القمش -1

  .70، ص 2000



~ 113 ~ 
 

ن یمدوا العمالء بكیفیة أ د من ذوي األعمار المختلفة، ویجبإنتاج الطعام وٕادارة احتیاجات التغذیة لألفرا

  .1راض الجلد واإلسهال واألمراض التناسلیةالتعامل مع الحروق والسموم، والوقایة من أم

  :اإلجراءات الصحیة التي یجب على المدرسة إتباعها- 1- 1

الكشف الطبي الشامل على األطفال قبل دخول المدرسة عن طریق الوحدات الصحیة المدرسیة للتأكد  -أ 

ه األمراض من سالمتهم أو اكتشاف بعض األمراض للعمل على وضع العالج المبكر لها، فقد تكون لهذ

  .یصبح في اإلمكان العالج للوقایة من اإلصابة مستقبال اعالقة بنوع معین من اإلعاقة وعند اكتشافها مبكر 

تخصیص البطاقة الصحیة لكل تلمیذ ابتداء من دخوله المدرسة مع المحافظة علیها بصفة مستمرة  - ب 

 .المراحل التعلیمیة التالیةحتى تالزمه في جمیع سنوات الدراسة، وأیضا طیلة حیاته الدراسیة في 

إجراء الكشف الصحي الدوري على التالمیذ أثناء الحیاة الدراسیة كل ستة أشهر، وتحریر تقریر طبي  -ج 

 .عند كل تلمیذ وتدوینه في البطاقة الصحیة الخاصة

الصحة المدرسیة إلجراء طبیب عند ظهور أعراض للمرض على أي تلمیذ البد من اإلسراع بإرساله إلى  -د 

 .لل األطفال حتى ال یصاب التلمیذ باإلعاقةششف ومتابعة العالج، وبصفة خاصة أعراض الك

متابعة العالج للحاالت التي قد تطرأ على التالمیذ وتقدیم جمیع الخدمات الصحیة خاصة للتالمیذ  -ه 

 .الذین یتعرضون ألمراض قد تؤدي إلى اإلعاقة قبل حدوثها

عمل على زیادة التواصل بین المدرسة واألسر تأكیدا للعالج من الزیارات المنزلیة للتالمیذ المرضى لل - و 

 .األمراض

التحصین ضد األمراض المعدیة والعمل على عزل التالمیذ الذین یصابون بها وٕابعادهم عن زمالئهم  -ز 

 .حتى یتم التأكد من شفائهم تماما

ءة والمقاعد التي تتناسب العمل على إیجاد الجو الصحي المالئم، وذلك من حیث التهویة الجیدة واإلضا - ح 

معهم وغیرها من األشیاء التي قد تساعد على إیجاد بعض العادات السیئة التي ربما أدت إلى بعض العیوب 

 .2والتشوهات عند األطفال لما لهذه الفترة الزمنیة من عمر التالمیذ من سرعة التكوین والنمو

 :دور المدرسة للوقایة من اإلعاقة- 2- 1

لطفل من البیئة األسریة في السنة السادسة من عمره تقریبا إلى بیئة المدرسة لاللتحاق بعد أن ینتقل ا

بالمرحلة االبتدائیة یقع على عاتق المدرسة دور ال یقل أهمیة على الذي قامت به األسرة طوال السنوات الست 

رد دخول الطفل إلى التي مرت من عمره قبل دخوله المدرسة ولیس معنى ذلك أن دور األسرة قد انتهى لمج

بل یجب توثیق الصلة بین اآلسرة والمدرسة في المتابعة التامة لصحة الطفل بصفة عامة، وكذلك من  ؛المدرسة

جمیع النواحي خالل الحیاة المدرسیة داخل األسرة وخارجها، وتقدیم جمیع المساعدات التي قد تطلبها المدرسة، 

                                                 
  .71ص  ع السابق،مرجال :مصطفى القمش -1
، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، یاا، ریاضیا، تأهیلالرعایة االجتماعیة للفئات الخاصة، تربویا، نفسی: مروان عبد المجید -2
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وٕابالغ المدرسة أوال بأول عن تصرفاته،  ،تقبله للحیاة الجدیدة فعلى األسرة مساعدة الطفل للوقوف على مدى

  .السیما عند إصابته ببعض األمراض

ودور المدرسة االبتدائیة بالذات هام جدا بالنسبة للتلمیذ وذلك النتقاله من حیاة األسرة التي قد تختلف 

وكذلك تعتبر هذه المرحلة في  مما یؤدي إلى إیجاد الفروق بین األفراد بصفة عامة، ؛من أسرة إلى أخرى

حیاة الطفل هي أساس الحیاة التي یتمیز بها المجتمع، فتعمل المدرسة على إكسابه أنماط السلوك التي 

  خاصة الحیاة الثقافیة ألن هذه المرحلة الصعبة تتمشى مع النظم العامة للمجتمع و 

  نا صالحا ونافعا لمجتمعه، والخطرة من عمر الطفل بالغة األهمیة لیصبح الطفل بعد ذلك مواط

السلیمة  ا على أطفالنا وهم األمل المرتقب في المجتمع كان لزاما على المدرسة مسؤولیة التنشئةصوحر 

  1.إلخ... صحیا واجتماعیا وثقافیا

 :المدرسیة ظروفال - 3- 1

و - شمانیة الجلدیةیلالكولیرا، التیفوئید، داء الدیفتیریا، ال - الخطیرة والبیئیة إن عودة األمراض المعدیة

ظهورها من جدید في المدن والقرى، والسیما في المؤسسات التربویة ال یمكن تفسیرها إال بتوفیر العوامل 

 :ساعدة لها على ذلك ولعل أهمهاالم

  .هشاشة التغطیة الصحیة، وانعدامها في الكثیر من المناطق -أ 

 .ضعف المستوى المعیشي، وانتشار الفقر، وسوء التغذیة - ب 

ع الجغرافي غیر المتكافئ لألطباء األخصائیین، ومصالح اإلشفاء، والمخابر ذات التجهیزات التوزی -ج 

 .الضروریة الحدیثة

 .سوء استغالل الهیاكل والكفاءات البشریة المختصة بتقصي وتشخیص األمراض الوبائیة -د 

 .ز على األمراض ذات األولویة في البالدیعدم الترك -ه 

 .الرعایة الطبیة والتربیة الصحیةعدم إعادة النظر في إستراتیجیة  - و 

و عدم صیانة ما توفر منها أعدم توفیر الشروط والموارد الضروریة للصحة والتنمیة االجتماعیة،  -ز 

م شبكات توزیع المیاه الشروب واختالطه بمیاه الصرف الصحي دَ انسداد قنوات صرف المیاه، قِ ( وٕاهماله، 

 .2)النظام البیئي القذرة، ظروف التعلم، البیئة، انعدام حمایة

  بانتباه المعلمین جدیرة البد من اإلشارة أن هناك أمراضا عدة تتولد من طبیعة الحیاة المدرسیة ذاتها، 

والقائمین على شؤون الصحة المدرسیة إلیها، منها ما ارتأینا تقدیمه في الجدول التالي لیبین أسبابها وسبل 

  عدیةغیر المجداول خاصة باالمراض  :الوقایة منها

                                                 
  .369ص ، السابقالمرجع : روان عبد المجیدم -1
، المركز الوطني للوثائق، حسین داي ، تفعیل التربیة الصحیة في الوسط المدرسي: ربیعة حواج، صلیحة هاشمي  2

  .26الجزائر، ص 
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  مراض غیر المعدیةأنواع األ یبین ):02(جدول رقم 
نوع

 
ض

المر
  

  الوقایة منه  أسبابه  أعراضه
صر

ق
 

ظر
الن

  نقص النظر  

  عن بعد

  قلة النور، رداءة طبع الكتب، -

  إجهاد العین بكثرة التحدیق في

  األشیاء 

ن تكون من أتوفیر إضاءة كافیة، یستحسن  -

  .الیسار عند الكتابة

الكتب المدرسیة من ناحیة  مراعاة جودة -

  .الطباعة، نوع الخط والحجم

ا
ظهر

ب ال
حددا

  

  

  

  

  

  تقوس العمود الفقري

  يثعامل ورا -

غیر  الجلوس المقاعد سوء صنع- 

  .الصحي

عدم ممارسة الریاضة البدنیة،  -

ضعف الجسم وخمول العضالت، 

  .سوء التغذیة

مراعاة السلوك الصحي في الجلوس داخل  -

  .القسم

  ة الریاضة البدنیة بشكل هادفممارس -

  .تنظیم الدراسة، تنظیم الوقت-

   .27 صمرجع سابق،  :یعة هاشمي، ربصلیحة حواج: المرجع                                 
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ل الدیك
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)
بكتیري

(
یبدأ بنزلة برد مع سعال   

خفیف، ثم سعال حاد وینتهي 

السعال تشبه صوت بنوبة 

  ئالقیالدیك وقد یعقبها 

و بشكل أمباشرة من رذاذ المصاب 

  دواتهأغیر مباشر من استعمال 

عزل المصابین وتعقیم أدواتهم عزل المخالطین 

،التطعیم باللقاح الثالثي أسابیع، لمدة ثالثة

  ) ،التیتانوسالدیكي دیفتیریا،السعال(

حایا 
س
ب ال

التها
)

بكتیري
(

وارتفاع درجة التهاب الغدد   

  الحرارة المفاجئة

عدم شرب  ،عزل المصابین وتطهیر أدواتهم  عن طریق المصاب وأدواته

  .الحلیب إال بعد غلیه

ق الدفتیري
خنا

ال
 )

بكتیري
(

یصیب الجهاز التنفسي العلوي   

ویسبب صعوبة في ) الحلق(

  التنفس

عن طریق رذاذ المصاب أثناء 

السعال، والعطس أو الكالم أو عن 

  أدواتهطریق 

خذ أعزل المصابین وتطهیر أدوات المخالطین، 

  .المصل المضاد
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ل 
طفا
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ل ا

شل
 )
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فیروس

(
  

الم في آالمفاجئ الحرارة ارتفاع 

  ألطراف القلقا عضالت

من المصاب والمخالطین وأدوات 

فیروس هذا المرض  .المصاب

  یتواجد في لعاب المریض

عزل المصابین ستة أسابیع و المخالطین ثالثة 

  المصلخذ أبیع، و أسا
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التراك

مو 
( 

ر
-

ي
حبیب
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ر
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ي
صدید
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ر 

 -
ي
الربیع

لغشاء المخاطي الذي التهابات ا  

یبطن جفون العین وانتفاخها 

، احمراروالتصاقها، حرقان، 

زیادة إفراز الدمع، إفرازات 

صدیدیة، الشعور بوجود جسم 

  غریب 

  التماس المباشر مع المصاب -

  اصة استعمال أدوات الوجه الخ -

  الذباب -

  النوم على وسادة المصاب -

  لفضالتالواسع ل االنتشار -

  ومنادیل اآلخرین تجنب استعمال -

  لیةنز النظافة الشخصیة والم -

  التخلص من الفضالت -

  مكافحة الذباب -

  عدم دعك العین وغسل الیدین -

  مراجعة الطبیب المختص-

ل الرئوي 
س
ال

 )
بكتیري 

(
  

ظهور تضخم الغدد اللمفاویة و 

البؤرة األساسیة في الرئتین 

كس مع سعال إبواسطة أشعة 

  جاف

ضمن األمراض األكثر انتشارا  من

في المناطق الجبلیة واألوساط 

الفقیرة المحرومة من شروط الحیاة 

  األساسیة

  

  تطعیم التالمیذ بجرعات منشطة بلقاح الدرن -

  الحیوانات  لدىمكافحة الدرن -

  یذتالمالكشف الدوري على ال -

ض الزكام
مر

 )
ض

مر
 

ي
فیروس

(
  

رتفاع ایصیب الجهاز التنفسي 

نسداد األنف، افي الحرارة، 

  التهاب الحلق 

  تعرض الجسم للبرد -

مالمسة مریض واستنشاق الهواء -

  والرذاذ المتطایر منه

  عدم مالمسة المریض-

یجب الراحة و تناول األغذیة التي تحتوي على - 

  "ج"الفیتامین 

ب 
جر

ال
)

طري
ض ف

مر
 (

  

بثور تستقر تحت الجلد  - 

مع حكة شدیدة خاصة باللیل 

قد تحدث خدوش والتهابات 

  خاصة بین األصابع

  تلوث المحیط -

  غیاب النظافة -

مالمسة المریض وأدواته، وكذا -

  عن طریق الحیوانات األلیفة

  االهتمام بالنظافة الشخصیة  -

  عدم استعمال أدوات المصاب -

  يالصابون الطباستعمال -

  االبتعاد عن الحیوانات المصابة -

  غلي المالبس واألغطیة جیدا -

سیة
سا

ح
ال

عطاس متكرر، حكة في   

األنف أو الجلد، رشح مستمر 

وضیق التنفس مع سعال أو 

  .صفیر

  تلوث الهواء -

الحشرات ، رالغبا(تلوث المنزل-

  )لیة والحیوانات األلیفةنز والطیور الم

  حبوب اللقاح -

  نظافتهو  تهویة المنزل یومیا -

  عدم اقتناء الطیور ،لتدخینامنع -

  االبتعاد عن حبوب الطلع -

  ثبت أنها تسبب الحساسیةالم ن األغذیةماإلقالل  -

  .29، 28ص ص مرجع سابق،  :صلیحة حواج، رییعة هاشمي: المرجع         
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  :-مهامه - الدلیل اإلجرائي لمدیر المدرسة - 4- 1

عدة وظائف وٕاجراءات عملیة في الناحیتین اإلداریة و الفنیة، أطلق  یتضمن عمل اإلدارة المدرسیة في  

بعض الدارسین علیها مسمى المیادین اإلجرائیة لإلدارة المدرسیة، ومن الباحثین من قسم مجاالت عمل 

  :المدرسة في خمسة مجاالت

  .تطویر المعلمین وتنمیتهم مهنیا -

 .تحسین تنفیذ المناهج الدراسیة -

 .البناء المدرسي وملحقاتهرعایة التالمیذ و  -

 .المجتمع المحليوحمایة البیئة المحلیة و  -

المسؤولیات الفنیة والمسؤولیات اإلداریة والمالیة، وهناك عدة : ومنهم من حددها في جانبین هما

 :رائیة لإلدارة المدرسیة من أهمهامجاالت عمل إج

  :توثیق صلة المدرس بالبیئة المحلیة - 1- 4- 1

مساهمة المدرسة في حمالت العمل الشعبي والدورات اإلنتاجیة، وتنسیق العمل مع یعمل المدیر على  -

 .المعامل والورش العلمیة لمثل هذه األنشطة

  مساهمة المدرسة في نشاطات الحیاة العامة، كدورات التدریب على المرور والنظام المروري  -

 .حمالت تعداد السكان وغیرهاوالتوعیة الصحیة وحمالت الدفاع المدني والكشافة واالشتراك في 

 .یشجع الطلبة على زیادة المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة في المنطقة -

یعمل على إقامة دورات ومعارض لتعلم الفنون والمهارات الیدویة، وأعمال علمیة وٕانتاجیة مشتركة بین  -

 .المدرسة والمجتمع المحلي

 .ة والفنیة للمجتمع في فضاءات المدرسةإقامة المسابقات والمباریات الترویحیة والریاضی -

 .منها فادةستاالألجل ومالحظات مجتمع المنطقة السلبیة واالیجابیة للمدرسة ویعتمدها  ىیهتم بشكاو  -

الذین لهم المدني الرسمیة، ومع قادة المجتمع الجهات یعمل على إقامة عالقات حسنة مع المنظمات و  -

 .تأثیر في أمور التربیة والتعلیم

قاء المحاضرات وعرض تجاربهم لعلى قیام بعض الشخصیات المعروفة في المجتمع المحلي إلیعمل  -

 .1وخبراتهم و ثقافاتهم في لقاءات مبرمجة دوریة سنویة تقام في باحات المدرسة

  :دور مدیر المدرسة في رعایة التالمیذ - 2- 4- 1

نحو صحة وتطور اخوتهم وأبناء  إن تعلیم األطفال في السن المدرسیة وتشجیعهم على توجیه اهتمامهم

لذلك البد من االهتمام بهم وخاصة من . 1مجتمعهم له تأثیر كبیر ألنهم یعتبرون حاملین للرساالت الصحیة

 :میذ المدرسة في األدوار التالیةیتمثل دور مدیر المدرسة في رعایته لتالطرف مدیر المدرسة، و 

                                                 
وزیع، عمان، للنشر والت الحامد ، داراإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر االداري المعاصر: عبد العزیز عبد اهللا المعایطة -1

  .406 ، 405ص ص ،2007األردن، 
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دام الوسائل اإلحصائیة للتعرف على اتجاهات إقبال إجراء دراسات علمیة تتسم بالدقة من خالل استخ -

  التالمیذ على المدرسة، وتفسیر البیانات التي یحصل علیها بالنظر إلى سلوك المعلمین التعلیمي 

  .والنمط اإلداري المتبع

إجراء خطط توجیهیة منتظمة لتوعیة التالمیذ حول النظام المدرسي، وأسس النجاح والرسوب، وما للتلمیذ  -

 .حقوق، وما علیه من واجبات والعالقة بین التلمیذ والمعلم، والعالقة بین التلمیذ واإلدارة المدرسیةمن 

توفیر الظروف المناسبة لیمارس التالمیذ حقهم في المدرسة، ویتضمن هذا الحق توفیر جمیع اإلمكانات  -

 .المدرسیة المناسبة لیمارس التالمیذ نشاطهم التعلیمي

حقهم في  من الظروف المناسبة لتمكین التالمیذ من بلوغ األهداف التربویة وٕاثبات توفیر أقصى ما یمكن -

 .التعلیم والتعلم

العمل على توثیق العالقة بین التالمیذ والمعلمین، وأن تكون هذه العالقة مبنیة على االحترام المتبادل  -

 .بین الطرفین

التالمیذ مسبقا علیه، وقبل وقوعهم في إیجاد نظام واضح ومحدد لمحاسبة التالمیذ، ویجب أن یطلع  -

  مخالفات مدرسیة على النظام المدرسي، وعملیة المحاسبة، ودور مجلس الضبط المكون من المعلمین 

 .2والعقوبات التي تصدر بحق المخالفین منهم

 .المتعلقة بالنظام المدرسي كالتأخر والغیابواجهة مشكالت التالمیذ النفسیة و م -

میذ المدرسیة المتعلقة بخدمة المجتمع المحلي من أجل بناء جسور من التعاون بین تنسیق نشاطات التال -

 .المدرسة والمجتمع المحلي

مشاركة التالمیذ في تسییر الیوم المدرسي من خالل تدریبهم على ضبط النظام، والمساعدة في انجاز  -

 .بعض المهام اإلداریة المتصلة بالبناء المدرسي، والمرافق التابعة له

 .3متابعة  صحة التالمیذ من خالل تنسیق الزیارات الدوریة للهیئة الطبیة -

 :رعایة شؤون العاملین - 3- 4- 1

بشكل سلیم ومثمر إال في جو مناسب یشعر فیه الجمیع العمل ال یستطیع العاملون في المدرسة 

لنفسي وینمي فیهم عالقات كل هذا یحقق للعاملین األمن او  بالرضا واالرتیاح، ویسوده االستقرار والطمأنینة

  .إنسانیة سلیمة

  :ةویمكن تحدید هذه المهمة الرئیسیة بالمهمات الفرعیة التالی

  اریة المختلفة التي تتصل باللجانمساهماتهم بالمهمات اإلدتنظیم عملیات مشاركة العاملین و  -

  .والنشاطات المدرسیة المختلفة

                                                                                                                                                           
رسالة  ،برنامج مقترح لتنمیة المفاهیم الصحیة لدى طلبة الصف السادس بمحافظة غزة: یاسین سلمان محمد عبده -1

     .25، ص2003 ،، الجامعة االسالمیة، غزة، قسم المناهج وطرق التدریسبیة، كلیة التر ماجستیر غیر منشورة
  .407، 405 ص صمرجع سابق، : د اهللا المعایطةعبد العزیز عب -2
  .408ص  السابق،المرجع : عبد العزیز عبد اهللا المعایطة -3
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 .سيتنظیم عمل المعلمین في إطار إعداد الجدول المدر  -

 .إدارة دوام المعلمین في المدرسة وتنظیمه -

 .إدارة السجالت والملفات الخاصة بالعاملین في المدرسة وتنظیمها -

 .تنمیة العالقات اإلنسانیة في المدرسة ورعایتها -

 .رعایة حاجات العاملین المختلفة ومتطلباتهم والعمل على تلبیتها -

 ).المستخلفین(أثنائها والمعلمین البدالء تنظیم وٕادارة شؤون المتدربین قبل الخدمة، وفي  -

 .تنظیم وٕادارة عملیة التواصل بین العاملین في المدرسة باتجاهاتها، ومستویاتها وأسالیبها المختلفة -

 .ممارسة صالحیات المدیر في اتخاذ اإلجراءات المناسبة المتصلة بالعاملین في المدرسة -

 .ن في المدرسة وتقدیمها إلى اإلدارة والمسؤولین في النظام التربوية والسنویة عن العاملیصلیإعداد التقاریر الف - 

 :إدارة المبنى المدرسي - 4- 5- 1

للمبنى المدرسي أهمیة واضحة في تنفیذ العملیة التربویة، وفي مساعدة إدارة المدرسة على النجاح 

لذي تجري فیه العملیة في تحقیق األهداف المنشودة، ویعتبر المبنى المدرسي بمثابة البیئة أو الوسط ا

التربویة، وقد یكون مسهال لتنفیذها بنجاح وفاعلیة، أو یكون عائقا دون القیام بها على الوجه األكمل، ودون 

تنفیذ األنشطة والبرامج المتنوعة، وقد دفع الشعور بهذه األهمیة للمبنى المدرسي المسؤولین والمخططین 

ونفسیة وصحیة وتربویة في اختیارهم لمواقع المدارس، وتنظیمهم  التربویین إلى مراعاة معاییر وشروط فنیة

لمبانیها ومرافقها، وأصبح من الضروري أن یتم اختیار مبنى المدرسة أو إعداده وتنظیمه على أساس 

 يف عن تخطیط المبنى المدرسيوظیفي یسهم بشكل مباشر في خدمة عملیتي التعلیم و التعلم، والحدیث 

أمر مهم في دراسة مؤشر البنیة المدرسیة الصحیة، ر عن تخطیط المبنى المدرسي هذا الموضع لن یدو 

إدارة المبنى وتنظیمه باعتبار ذلك واحد من المیادین اإلجرائیة لعمل مدیر لكن في هذه النقطة سنتحدث عن 

  .المدرسة

أمكن ذلك، إن لمدیر المدرسة دورا في العمل باستمرار على تحسین المبنى المدرسي، وتجهیزه ما 

كما وعلیه مسؤولیة االرتفاع بمستوى كفاءته لتحقیق أهداف المدرسة، وتتضمن إدارة المبنى المدرسي ما 

  :یلي

وتوزیعها على األنشطة التعلیمیة حسن استخدام الحجرات والصفوف والمساحات والساحات في المدرسة  -

  .خدمة بطریقة غیر اقتصادیةغرفة او مساحة مهملة أو معطلة أو مست یتركبحیث ال  ؛المتنوعة

حیثما یتمتع مدیر المدرسة بصالحیة اختیار األثاث المدرسي وشرائه، فمن الضروري اختیار األثاث  -

 .المتین والعملي والمریح، الذي یتوفر فیه الجمال والذوق وأسباب الراحة للتالمیذ والمعلمین

اهزیتها للعمل، ومن خلوها مما قد یعرض صیانة المبنى والمرافق المدرسیة، والتأكد من صالحیتها وج -

 .التالمیذ أو العاملین أو الزائرین للخطر

ثر في توفیر بیئة صالحة أالعمل على توفیر اإلضاءة والتهویة الكافیة للمرافق المدرسیة لما لذلك من  -

 .مثیرة للعملیة التعلیمیة ولحماس التالمیذ ودافعتیهم للتعلم
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لضمان ) المیاه والمقصف ودوراتالساحات الغرف الصفیة و (المرافق ظة على نظافة المبنى و فاالمح -

سالمة التالمیذ وكافة أفراد مجتمع المدرسة، ویمكن للمدیر االستعانة بلجان من التالمیذ لإلشراف على 

 .النظافة في الساحات والمالعب ودورات المیاه خالل فترة االستراحة بین الحصص

 :الشؤون المالیة -5-5- 1

  .1صب كل مشروعع أن المال هو وفمیزانیة ومن المعر ب الكترتی

  :واجبات المدرس الصحیة-6- 1

  :فیما یليذلك یستطیع المدرس أن یسهم في رفع المستوى الصحي للتالمیذ، ویمكن تلخیص 

 .االشتراك في الفحص الطبي الدوري للتالمیذ -

لدرج المناسب لكل تلمیذ االمقعد و اختیار مراعاة الحالة الصحیة للقسم من حیث التهویة واإلضاءة و  -

 .ومكان ضعاف التالمیذ من ناحیة السمع والبصر

 .تنظیم جدول الدراسة لوقایة التالمیذ من اإلجهاد المدرسي وعدم إرهاقهم بالواجبات المدرسیة المنزلیة -

مو، أو راض التي تدل على إصابة التالمیذ بضعف البصر أو السمع، أو تأخر النعالمبادرة باكتشاف األ -

 .ضعف في الصحة وتحویلهم للطبیب

المبادرة باكتشاف األعراض التي تدعو للشك في إصابة التالمیذ بأحد األمراض المعدیة مع المبادرة  -

 .بعزله حتى یراه الطبیب

 .أو في القسم طول الیوم الدراسي سلوكاتهمالتالمیذ من حیث نظافة أجسامهم ومالبسهم و  مراقبة -

  مع اإلشراف على نشاطها  ق التمریضر حیة في المدرسة وفرق اإلسعاف وفتكوین الجمعیات الص -

 .تخاذها وسیلة من وسائل التربیة الصحیة للتالمیذإ و 

  .تعاون المدرسة والمنزل في الرعایة الصحیة للتلمیذ -

  : داخل المدرسةدور األخصائي االجتماعي  - 6- 1

ة وهناك أعداد كبیرة تعمل في مجاالت لألخصائي االجتماعي دور حیوي وأساسي في الرعایة الصحی

ووحدات الصحة العامة مثل المستشفیات والعیادات النفسیة ومراكز رعایة األمومة والطفولة ومراكز رعایة 

  .الصحة المدرسیة

  ق على األخصائي االجتماعي الذي یعمل في المجال الصحي أخصائي اجتماعي صحي،ویطلَ 

اعیة التي تؤثر في فاعلیة برامج الصحة العامة، نتیجة ترابط المشاكل االجتم حل في هعمل یتركزو  

  .الجوانب االجتماعیة مع الجوانب النفسیة في المحافظة على الناحیة البدنیة في صحة اإلنسان

  :ویمكن تحدید مجال نشاط األخصائي االجتماعي الصحي في كل أو بعض من اآلتي

الخاصة من التالمیذ من الناحیة  االحتیاجاتذوي  توجیه الخدمة االجتماعیة المباشرة للمرضى أو  - 1

 .بالمساعدة في تشخیص المشكلة الصحیة وأسبابها والمساعدة في العالج والرعایة الصحیة ،الصحیة
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   قتصادیةواالا یتعلق بالعوامل االجتماعیة المشاركة في تدریب العاملین في البرامج الصحیة فیم  - 2

 .الرعایة االجتماعیة ومدى ارتباطها بالرعایة الصحیةوكذلك ، والنفسیة وعالقتها بالصحة

المشاركة في البحوث والدراسات المختلفة المتعلقة بتقدیم البرامج الصحیة ودراسة العوامل االجتماعیة -  - 3

  .1الخاصة االحتیاجاتمستوى الصحي بالنسبة للمرضى وذوي الوالنفسیة ذات االنعكاس على 

  : المدرسة والترویح- 2

القة واضحة بالترویح، فهي مسؤولة عن استخدام كل اإلمكانیات مثل التالمیذ واألدوات للمدرسة ع

والتسهیالت والموظفین والبرامج للمساعدة في تحقیق أغراض الترویح، كما أن من مسؤولیتها أیضا توفیر 

مفیدة یمكن تحقیقه  الخبرات الترویحیة في نطاق البرنامج التربوي، فالمبدأ األساسي لقضاء وقت الفراغ بطریقة

  .األمر بالمدرسة بمسؤولیاتهم في هذا المیدانصحاب لمدى بعید إذا قام أ

والمدرسة في الحي تشبه كثیرا مواقع المراكز الترویحیة من حیث غرض تحقیق حاجات األهالي 

من ثم یمكن الذین یقطنون منطقة جغرافیة محدودة، كما أن للمدرسة اتصاال وثیقا بكل األطفال والتالمیذ، و 

إشباع حاجات كل من یرغب في الترویح عن طریق هذه المؤسسة، ثم أن أغراض المدرسة وأغراض 

  .الترویح متشابهان، كما أن المدارس تعتبر مصدرا إلمداد برامج الترویح بالقادة الالزمین

عدهم على وتتوقف كیفیة تعبیر الناس عن أنفسهم في فترات فراغهم على ما اكتسبوا من مقدرات تسا

ي یعرفها، حسن قضاء أوقاتهم الحرة، فاإلنسان یمیل بطبعه إلى أن یمارس في أوقات فراغه أوجه النشاط الت

مقدراته، فكثیر من الناس یرغبون في قضاء بعض الوقت في ممارسة بعض أوجه والتي تناسب اهتمامه و 

ة، حینما یكون لدیه وقت حر ألنه تعلم النشاط التي سبق لهم أن اكتسبوا فیها مهارة، فالفتى یذهب للسباح

  .كیف یسبح أو یغطس بمهارة والفتاة ترسم ألنها تعرف كیف تمزج األلوان بإتقان

فهؤالء األفراد یشتركون في هذه األوجه في النشاط ألنهم اكتسبوا هذه المهارات الالزمة لقضاء وقت 

عى للرضى أداة أزهى لونا وأكثر تدفقا، و الحیالفراغ وهذه األلوان في النشاط تعاون بدورها على جعل 

  .2واالرتیاح

من هو المسؤول عن معالجة مثل هذه األمور، فإن المدرسة تبدو حول وبالرغم من وجود جدل 

أفضل الهیئات إعدادا للقیام بالدور الرئیسي، فبعض الضروریات كالقیادة واإلمكانیات المادیة، واألجهزة 

مركز للحیاة االجتماعیة، وتمثل مكانا عاما الجتماع  –أي المدرسة  –ها موجودة أصال، باإلضافة إلى أن

بسبب عدم التحاق كثیر من التالمیذ  ؛كل السكان، كما یؤمها كل أطفال الحي، باإلضافة إلى ذلك

بالجامعات أو الكلیات فإن الجزء األكبر من هذه العملیات یجب أن یتم في المدارس الثانویة واإلعدادیة 

  .دائیةواالبت

ون نجوما أو محترفین في نواحي األنشطة دُّ عَ أنه من الضروري أن یعرف المدرسون أنهم ال یُ كما 

المختلفة، ولكنهم یعملون مع أشخاص یتفاوتون في المقدرة والمهارة، واألمر المهم إمدادهم بخبرات ومعارف 

                                                 
  .31ص  مرجع سابق،: سرور أسعد منصور -1
  .41ص  :المرجع نفسه -2



~ 122 ~ 
 

األوجه من النشاط حینما یكونون  ومهارات كافیة حتى یمكن أن ینمو عندهم المیل إلى زیادة ممارسة هذه

بعیدین عن جو حجرة الدراسة والمدارس، وهذا ال یمكن أن یتم إذا أصبحت حجرة الدراسة مكانا ال یسمح 

  .األشیاء بطریقة جامدة ىحیث یجب أن تؤد؛ من الصغار أن یزاولوا الخبرات فیه إال للمهرة

یمكن أن تساعد في تربیة اإلمكانیات لمقابلة وقت  وكل المواد الدراسیة التي یحویها البرنامج التعلیمي

  الفراغ، فالمواد العلمیة مثال یجب أن تزید من اهتمامها بدراسة الطیور، واألشجار والصخور 

  واألزهار، كدافع لتكوین الهوایات، وقسم الفن یجب أن یهتم بصنع المجوهرات، واألزهار الصناعیة 

  نها هوایات أالمختلفة والرسم، وأن یكون االهتمام بها بصفة وتزیین األثاث والنقش على األشیاء 

  .ولیست محاوالت للقیام بأعمال ممتازة

فالمدرسة بإمكانیاتها التربویة الواسعة المتعددة یمكنها أن توفر عددا ال نهائیا من الفرص المناسبة 

  1.بخلق المهارات الضروریة لوقت الفراغ

المأمونة فوائد كبیرة للجسم والعقل، فالنشاط الریاضي یؤثر في كما أن للنشاط الریاضي في حدوده 

الدورة الدمویة، والتنفس ویفتح الشهیة، ویصقل التوازن، ویزیل التوتر، ویزید قوة احتمال الفرد، كما أنه 

  . 2مخرج ممتاز للطاقة البدنیة

  :اإلدارة المدرسیة والتالمیذ - 3

ة المدرسیة، فإن هذا التغیر قد طال بشكل مباشر اتجاهاتها نتیجة للتغیر الملحوظ في اتجاهات اإلدار 

أصبحت تعمل بكل  ،نحو الطالب، فبعد أن كانت المدارس توجه جهدها لتربیة األطفال في النواحي العقلیة

وكل ذلك البد له من ارتباط  ،قواها لتربیتهم تربیة متكاملة في النواحي العقلیة والبدنیة واالجتماعیة والروحیة

یق بالتربیة الصحیة، ففي الوالیات المتحدة مثال تغیرت نظرة العلماء التربویین نحو تالمیذ المدارس تغیرا وث

أكبر عدد بففي القرن التاسع عشر كان المربون والمواطنون بوجه عام مهتمین بمجرد توفیر المدارس  ؛كبیرا

تقدم لهم حاجاتهم وترضي میولهم،  ممكن من الطالب، ولم یكن اهتمامهم موجها للخدمات التي یمكن أن

عنایة إلى كل ما یتصل وفي القرن الحالي زاد االهتمام بتحقیق هذه الخدمات وارضاء هذه المیول، فوجهت ال

ونتیجة لهذا  داتهم ومیولهم ومشكالتهم الشخصیة،واستعدا وتوافقهم االجتماعي وذكائهم بصحة التالمیذ

رسیة من مجرد العنایة بحضور التالمیذ وانتقالهم في المدارس إلى العنایة یر مفهوم اإلدارة المدغَ االهتمام تَ 

بكل ما یساعد العملیة التربویة على النجاح فأصبح الفحص الدوري الشامل أمرا عادیا في المدارس ویقوم 

بعضا من أعضاء هیئة یساعدهم في ذلك إطارات تمریض مدربین و بهذا الفحص أطباء اختصاصیون 

  .المدرسة
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أما دور المدرسة المتعلقة برعایة التالمیذ في المجال الصحي فإنه یكمن في دورها تقدیم الخدمات 

حیث توجه المدارس عنایتها في الوقت الحاضر إلى توفیر الخدمات الصحیة المدرسیة  ؛الصحیة المدرسیة

  .1لتالمیذها وعلیها تقع المسؤولیات الصحیة على النطاق المدرسي

  :الصحیة على النطاق المدرسيالمسؤولیات  - 4

هناك الكثیر من المشاكل الصحیة التي یتعرض لها التالمیذ، لذلك فالمؤسسات التعلیمیة لها دور 

ویبدو الوضع . ، وللحفاظ على الصحةركبیر في تنمیة وتربیة هؤالء األفراد وقائیا لمواجهة تلك األخطا

ل یشكلون أكبر نسبة وفیات، وهذا ما أكده التقریر واضحا خاصة في اإلحصائیات التي تدل على أن األطفا

السادس لمنظمة الصحة العالمیة بأن نسبة متوسط الوفیات من األطفال كبیرة خالل المرحلة األولى 

  . 2والمتوسطة

 :المسؤولیات في مجال الخدمات الصحیة المدرسیة- 1- 4

 :یمكن إجمالها في مایليو 

 .التطعیم وطرق الوقایةالمساعدة في تخطیط برامج التحصینات و  -أ 

توعیة أولیاء األمور بضرورة تطعیم األطفال وشهادات التطعیم والمحافظة علیها، وتوضیح نوعیة  - ب 

 .التطعیمات الالزمة

 .عمل السجالت الطبیة للتالمیذ ومراجعتها بشكل منتظم -ج 

 .المساعدة في تخطیط كیفیة إجراء الفحوصات الطبیة الدوریة وتوفیر سبل إنجاحها -د 

 .مراضومتابعة تنفیذ السیاسات الخاصة في برامج الوقایة من األشرح  -ه 

 .االهتمام بتغذیتهمیة المتواصلة للتالمیذ الفقراء و المساعدة في الرعایة الصح - و 

 .المساعدة في تخطیط السیاسات الخاصة بوضع اجراءات الطوارئ والسالمة العامة -ز 

 .ةاجراء الفحوصات الطبیة و فحص األسنان قبل دخول المدرس -ح 

 :مسؤولیات المتابعة- 2- 4

 .تتبع رعایة الطلبة و حالتهم الصحیة -أ 

 .العمل على ایجاد آلیة التعاون بین الهیئة الطبیة والمدرسة لمتابعة حاالت الطلبة المرضیة - ب 

 .تحویل الحاالت المرضیة للجهات المختصة ومتابعة مراحل معالجتها -ج 

  ).ُخصص لها فصل قائم بذاته( .من هذه الدراسة وقد أشیر إلیها في عدة مواضیع:لتربیة الصحیةا - 3- 4

 .والتي منها خدمات الصحة المدرسیة: االتصال بالمؤسسات التي تقدم خدمات مساعدة للمدرسة- 4- 4
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تام والمستمر أن االستفادة من هذه الخدمات ال تتم إال عن طریق التعاون الإلى هنا  وتجدر االشارة

تقدیم هذه الخدمات، باإلضافة لقیام المدیر بإعداد التقاریر الشهریة أو بین القائم على بین مدیر المدرسة و 

زیارات أطباء سیة عن الحالة الصحیة للتالمیذ و الدوریة للسلطات التربویة ومدیریات الخدمات الصحیة المدر 

عطائهم التفصیالت الكاملة للحاالت المرضیة بصفتها الظاهریة، ومن هم وإ الصحة المدرسیة لمدارس

عاتق المدرسة ممثلة بمدیرها، المساهمة في نشر الوعي الصحي بین التالمیذ على مسؤولیات التي تقع ال

وهیئة المدرسة، وهذا یتطلب منه الحرص على تثقیف نفسه أوال وااللمام بالمبادئ األساسیة للصحة 

لیمها عالظاهریة وت. المدرسیة، واألمراض التي تنتشر في المدارس وتصیب أطفال السن المدرسي وأعراضها

عقد الندوات بالتنسیق مع ذوي ألمور من خالل إعطاء المحاضرات و للطالب وهیئة المدرسة وأولیاء ا

  .1االختصاص في المجال الصحي

وال یغیب عن البال دور المدیر في مجال البیئة المدرسیة الصحیة وذلك بتوفیر الظروف الصحیة في 

وتفقد األثاث المدرسي ومدى مالءمته لشروط السالمة الصحیة العامة، المدرسة ومالءمتها لظروف التالمیذ 

وال  ،وتقدیم المقترحات المتعلقة به، وكذلك األمر بالنسبة للمرافق الصحیة وموارد المیاه، وتصریف الفضالت

ة حالة یغیب عن البال أیضا دور المدیر في التعاون والتنسیق مع أولیاء األمور، واستدعائهم للمدرسة لمناقش

  .أبنائهم وتوجیههم لعالج الحاالت المرضیة المكتشفة عند أبنائهم

التربیة الصحیة المدرسیة غیر مقصورة على منهج دراسي بحد ذاته أو حصة :  االشراف الصحي الیومي- 5- 4

بهم إیاها بذاتها، وٕانما متصلة اتصاال وثیقا بكل المواد الدراسیة التي یجب أن توجه التالمیذ إلى حقائقها وتكس

یضا بالنشاط المدرسي بما یشمله من نشاطات ریاضیة وفنیة بكل المواد الدراسیة فهي تتعلق أ باإلضافة لعالقتها

إدارة  طرفورحالت ومعسكرات، لذا نجد أن الطالب أو التلمیذ بحاجة إلى اإلشراف الصحي الیومي من 

املتهم لهم یجعلهم أقدر من غیرهم على مالحظة ما ألن هذا اإلشراف وطوال الیوم الدراسي ومع) هیئة(المدرسة 

أنه من : ""التایب وسرور"یطرأ على صحتهم من تغیر وانحرافات عند بدء حدوثها، وفي هذا المجال یقول 

المتعذر أن تكلف طبیب بالمرور على المدرسة یومیا وفحص جمیع التالمیذ، وعلى ذلك فإن واجب اإلشراف 

ومن الجوانب التي یجب على إدارة المدرسة مالحظتها ". المدرسة وهیئة تدریسها الصحي یقع على عاتق إدارة

  :أثناء الیوم الدراسي نذكر منها

 .الحالة العامة مثل التعب والضعف العام وحاالت اإلغماء -

 .الجلد وما یظهر علیه من شحوب أو طفح أو الهرش الدائم -

 .ونوما یصاحبها من احمرار أو التهاب في الجف العینان -

 .األذنان وما یصاحبهما من إفرازات أو ضعف في السمع -

 .األنف والحنجرة وما یبدو علیها من نزالت متكررة وتنفس عن طریق الفم -

 .الفم واألسنان كالتسوس الظاهر أو التهاب اللثة والرائحة الكریهة منها -

 .القوام وما یبدو من تشوهات تظهرها طریقة المشي أو أي انحراف -

                                                 
  .24ص  ،مرجع سابق :أحمد مقداد عثمان غسان -1
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 .زیادة المفاجئة أو توقف النموكال: النمو -

 .كالسعال الحاد والمتكرر: الرئتان -

 .1كاالنطواء، العدوانیة، الحزن الدائم، الخجل: السلوك -

مراض التي ال تظهر أعراضها قد یصاب الطالب أثناء العام الدراسي ببعض األ: اختبارات التصفیة- 6- 4

في الوقت لمدرسیة من مالحظتها واكتشافها، ولكنها بشكل واضح أثناء العام الدراسي، وال تتمكن االدارة ا

إضافة حلقة تحكم الرباط بین الفحص الطبي الدوري البد من وقدرته لذلك  نفسه تؤثر في نمو التلمیذ

الشامل واالشراف الصحي المدرسي الیومي وهذه الحلقة هي اختبارات التصفیة، وهي التي تجري في فترات 

ن والزائرون المختصون بالتعاون مع إدارة و ربعة یقوم بها المشرفون الصحیمنتظمة كل ثالثة شهور أو أ

  .المدرسة

تتصف األمراض المعدیة عن غیرها  :مسؤولیة اإلدارة المدرسیة في الوقایة من األمراض المعدیة- 7- 4

طق وأقالیم من األمراض بأنها أسرع انتشارا بین األفراد وأشد فتكا بهم، حتى أنها تأخذ شكل األوبئة في منا

محدودة، ومن أمثلتها األمراض الجلدیة والتناسلیة وأمراض العیون وسوء التغذیة وأمراض الطعام والمیاه 

المدرسة القیام بعدة عاتق جل الوقایة من هذه األمراض في المحیط المدرسي یقع على أومن . 2الملوثة

  :واجبات

 .تهیئة الوسط المدرسي الصحي -

 .لهمالتحالیل الالزمة وٕاجراء  لكل تلمیذاالهتمام بالسجل الطبي  -

  وضع نظام دقیق في المدرسة لمنع التالمیذ أو المعلمین أو غیرهم من العاملین بالمدرسة،  -

 .والمصابین باألمراض المعدیة من الحضور إلى المدرسة قبل التأكد من شفائهم

  مراض خالل ثل هذه األاألشخاص الذین یصابون بم یریات الصحة التي تقع في دائرتهاتبلیغ مد -

 .ساعة من اإلصابة وذلك بقصد االستقصاء الوبائي 24

 .فحص كل من یعمل بتقدیم األطعمة للتالمیذ بالمدرسة عند التحاقهم بالعمل وبشكل دوري بعد ذلك -

التوعیة للمدرسین لإللمام بجمیع األمراض الساریة والتي تصیب  تنظیم دورات تدریبیة وتنظیم ندوات -

 .تمدرسسن الفي طفال األ

التأكید على ضرورة استعمال األمصال الواقیة ضد األمراض المعدیة والتأكد من تحصین التالمیذ ضدها  -

 .في المواعید المحددة

االشتراك االیجابي في المشروعات التي تهدف إلى مكافحة األمراض المعدیة في المجتمع وخصوصا  -

 .في البیئة المحیطة بالمدرسة

                                                 
  .25ص  السابق،المرجع :غسان أحمد مقداد -1
 .26ص  :نفسه مرجعال -2
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 .ستتم االشارة إلیها في فصل الحق إن شاء اهللا :مدرسیةالتغذیة ال- 8- 4
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  :خالصة الفصل
رفت ، فلقد عُ تحمل هدف سامي من أجل تأدیته وتحقیقهمؤسسة هي ص إلى القول أن المدرسة لخن

مقّیدة من مؤسسة وتحولت  تهافي الماضي بأنها مؤسسة تقوم بعملیة التعلیم فقط، ولكن الیوم تطورت مهم

العلمي باإلضافة إلى كونها مؤسسة تعلیمیة تربویة تؤثر بإشعاعها  ؛ؤسسة اجتماعیة وطنیةالمهام إلى م

ظم وعادات ومعتقدات، واقتضى هذا التطور خروج المدرسة ومعارفها، وتتأثر بمن حولها من مقومات، ونُ 

 مالئمةتستلم الطفل مادة خام وتصوغه صیاغة هي أرغمها على التعامل مع المجتمع فمما من عزلتها 

سعد األسرة ویدعم متوازنا ومواطنا صالحا یُ  وفردا ،لتعیده من جدید إلى المجتمع شخصیة كاملة التكوین

  .في شتى المجاالت ف الوطنالمجتمع ویشرّ 
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 خالصة الفصل
 



~ 129 ~ 
 

  :تمهید

عد التنمیة الصحیة الشاملة في جمیع المجاالت أمرا مهما في تحقیق مستوى عال من الصحة في تُ 

نطلق نؤكد أهمیة التنمیة الصحیة في المدارس من خالل أنشطة وبرامج تستهدف المجتمع، من هذا الم

 .التالمیذ والمعلمین وأولیاء األمور

یة والعالجیة، وذلك من خالل مجموعة ئفالصحة المدرسیة تلعب دورا مهما في المجاالت الوقا

جملها إلى تعزیز الوضع الصحي األنظمة التي تهدف بمالمفاهیم والمبادئ و البرامج والخدمات و  متكاملة من

من خالل التركیز على تحقیق األهداف، ومنها تفعیل مشاركة التالمیذ  ي المدارس، وبالتالي في المجتمعف

في التخطیط والتنفیذ والمتابعة لألنشطة والبرامج الصحیة، ورفع مستوى الوعي الصحي والبیئي للتالمیذ 

للتالمیذ  ائيي المدارس وتحسین الوضع الصحي والغذوالعامة فوالمعلمین، ورفع مستوى النظافة الشخصیة 

 .رسیةالمد صحةالخدمات والمعلمین ومراقبة ذلك من خالل مؤشرات صحیة والعمل على تحسین 
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  بین األهمیة وأسباب االهتمام، األهداف والمجاالتالصحة المدرسیة : أوال

  :الصحة المدرسیة ماهیة - 1

مجموعة البرامج واالستراتیجیات واألنشطة " :يلصحة المدرسیة هوفق المفاهیم الحدیثة فإن ا

عن طریق الوحدات الصحیة المدرسیة والقطاعات الصحیة األخرى،  م في المدارسوالخدمات التي تتم وتقدَ 

مجموعة المفاهیم والمبادئ "  :أو هي،"بالمجتمع المدرسي  تالمیذومصممة لتعزیز صحة ال وبالتعاون معها

وتعزیز صحة المجتمع من خالل صحة التالمیذ في السن المدرسیة،  التي تقدم لتعزیز تالخدمانظمة و واأل

  1".المدارس

كما أن الصحة المدرسیة، ووفق توجهاتها الحدیثة ترى أن مهامها هي حفظ تعزیز الصحة فهي 

المدرسیة للتطور الصحة  ىسعت ولهذا ،وقائیة في المقام األول مع عدم إغفال النواحي العالجیة األساسیة

  في ضوء التغیرات السریعة المتالحقة في جمیع العلوم الحدیثة ومنها العلوم الطبیة  والتحدیث

 يمع عدم تجاهل الرق، وسائل تطبیق برامج الصحة المدرسیةمناهج و  لمسی وهذا التحدیث یجب أن

  .2بمعارف ومهارات اإلطارات العاملة في الوحدات الصحیة

  :لمدرسیةأهمیة الصحة ا - 2

مجتمع، ولذلك حرص  عتبر الرعایة الصحیة هي الركیزة األساسیة لبناء أجیال المستقبل أليتُ 

  التعلیم على توفیر الصحة المدرسیة لتكون في خدمة المجتمع المدرسي من تالمیذ  في المشرفون

  .دید من البرامج الصحیة، وتقوم الوحدات الصحیة المدرسیة، بتنفیذ العفیها عاملینالوأعضاء هیئة التدریس و 

حیث تقدم لهم  ؛ففي مجال الوقایة تقوم الوحدات الصحیة المدرسیة بفحص التالمیذ المستجدین

التطعیمات الالزمة ضد األمراض المعدیة، كما تقوم بمراقبة البیئة المدرسیة التي تشمل المباني المدرسیة 

  .3الصحیة السلیمة في البیئة المدرسیة والمرافق الصحیة والمطعم، حتى تتأكد من توافر العوامل

بعالج التالمیذ من األمراض تقوم الوحدات الصحیة المدرسیة فمجال الخدمات العالجیة أما في 

كما تقوم بتحویل بعض الحاالت المرضیة التي تحتاج إلى  ؛المختلفة، وتقدم لهم الدواء الالزم لكل مرض

  .ات الستكمال بقیة مراحل العالجفحوصات كثیرة أو عملیات خاصة إلى المستشفی

الوحدة الصحیة المدرسیة في رفع المستوى الصحي للتالمیذ، فالتثقیف الصحي في حین في میدان 

لندوات، وعرض األفالم العلمیة اعدید من الوسائل مثل المحاضرات و وكذلك بقیة أفراد المجتمع عن طریق ال

  .4والتدریب على عملیات اإلسعافات األولیة

                                                 
  .45، صمرجع سابق: حاتم یوسف أبو زایدة -1
، المدرسیة تطبیقات حدیثة في الصحة: ناصر الشهريبن سلیمان  -2

 /english/index.php?Fuseation=contenthttp://www.ssfcm.orgالساعة ، 02/10/2012 :، تاریخ الزیارة :

22:36.  
  .98، ص 2007عمان، األردن، ، عیناء للنشر والتوزیع،مبادئ في الصحة والسالمة العامة: غایزي الطعامنة -3
  . 212ص : السابقالمرجع  :غایزي الطعامنة -4



~ 131 ~ 
 

الذین یبدو علیهم المرض  حیث یمكنه اكتشاف التالمیذدرس له دور هام في الصحة المدرسیة، المو 

الوحدة  إلىالتالمیذ إلى طبیب المدرسة أو  حیث یقوم بتحویل هؤالء قسم؛داخل ال أو اصطفافهم أثناء

كما . معدیة مراضالصحیة المدرسیة إلعطائهم العالج الالزم أو عزلهم بالمنزل أو المستشفى إذا كان بهم أ

غسل : یستطیع المدرس غرس العادات الصحیة في التالمیذ وذلك بتعلیمهم طرق النظافة الشخصیة مثل

كذلك یقوم األظافر والقدمین، و ، األسنان، الشعر، الفم، الیدین قبل األكل وبعده والعنایة بنظافة العینین

  .1في نمو الجسم ووقایته من األمراض المدرس بتعریف التالمیذ بأهمیة المواد الغذائیة، ودورها

  المدرسیة وسیلة اقتصادیة ومجدیة لرفع مستوى صحة المجتمع،  عد الصحةتُ لهذه األسباب  

قد أشرفوا على و ومقیاسها یتمثل في نتاجها النهائي، ذلك الناتج الذي ینبغي أن یكون صحة أولئك الصغار، 

لعاطفیة ویعیشون مطمئنین ومستعدین لمواجهة الكثیر من إحراز الكمال في قدراتهم البدنیة والعقلیة وا

  :االهتمام بالصحة المدرسیة یعود لألسباب التالیةم، لذلك فالمصاعب الصحیة في مسیرة حیاته

حیث یشكل التالمیذ قطاعا كبیرا من السكان ویصل تعدادهم إلى حوالي ثلث السكان  :األعداد الكبیرة - 1

توجب توفیر قدر كبیر من اإلمكانات الصحیة والعنایة بأحوالهم الصحیة بأغلب األقطار العربیة، لذا یس

 .وقائیا وعالجیا

اجتماعیا لذا فإن للعنایة الصحیة و والتطور السریع بدنیا وعقلیا و تعد فترة الطفولة فترة النم :فترة النمو - 2

 .في مختلف صورها وأوجهها أهمیة خاصة في كافة مراحل حیاته

األطفال معرضون لإلصابة بكثیر من األمراض الساریة والمدرسة تتیح : مراضاالكتشاف المبكر لأل - 3

 .فرصة ممتازة للمسح واالكتشاف المبكر لهذه األمراض

المدرسة هي أول مكان لممارسة الحیاة االجتماعیة خارج المنزل وفیها یتعرض : الحیاة الجماعیة - 4

  ت والضغوط االجتماعیة والنفسیة الطفل خاصة في مراحل دراسته األولى إلى كثیر من المشكال

  وبالمدرسة یكون التقاء األطفال من بیئات مختلفة یعرضهم لمخاطر كثیرة ومنها األمراض المعدیة، 

وتفرض علیه ألوانا جدیدة من المجهودات العقلیة والبدنیة، لذلك تأتي أهمیة الخدمات الصحیة لإلشراف 

 .علیه و توجیهه صحیا

المیذ في المدرسة جمهورا منظما، وهذا یعني أنهم منتمون إلى مجموعة عمریة یكون الت: جمهور منظم - 5

  معینة، ویمكن االتصال بهم بسهولة األمر الذي یسهل تنفیذ وتقییم البرامج الصحیة بینهم 

 .وٕاجراء المسوحات الصحیة

الصحة الهتمام بدواعي امن  مَ دَّ قَ لما تَ ) Harold Destaton 1979( "دوستاتون هارول"ویضیف 

  2:المدرسیة األسباب التالیة

                                                 
  .99ص  :نفسه المرجع -1
  .07ص مرجع سابق، : غسان أحمد مقداد عثمان -2
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في السن المدرسي وما قبله یكون الفرد أشد حاجة من غیره للدعایة الصحیة، ولذلك اعتبرت هذه الفئة  - 6

من السكان ضمن الفئات الحساسة التي تتأثر صحتها ببعض العوامل االجتماعیة كالفقر وسوء التغذیة أو 

 .امه بسكانهببعض العوامل البیئیة كسوء المسكن وازدح

لذین یقومون على رعایة التالمیذ حیث أن ا ؛فرص التربیة والتوجیه في المدرسة أفضل: فرصة تعلیمیة - 7

توجیههم في المدرسة مجموعات من المتخصصین في األمور التربویة، وهو ما ال یتوافر في كثیر من و 

 .المنازل ومواقع العمل

ن اإلجهاد المدرسي من الناحیة الجسمیة والعقلیة ألنها في الرعایة الصحیة المدرسة حمایة للتالمیذ م - 8

 .توجب توفیر البیئة الصحیة المناسبة في المدرسة

أن البرامج الریاضیة المنتظمة واإلمكانات الحدیثة للنشاط البدني ) Anderson( "أندرسون"ویرى  - 9

ید من امكانیاته في تحمل داخل المدرسة تعمل على تكامل النمو البدني والعقلي والنفسي عند الطفل وتز 

 .مجهود الیوم الدراسي

التلمیذ تمتع التلمیذ بالصحة الجیدة عامل هام یساعده على التعلیم واكتساب الخبرات، فلكي یتمكن  -10

من القیام بواجباته المدرسیة خیر قیام ینبغي أن یكون متمتعا بالصحة الجیدة هذا إذا ما توفرت له الخدمات 

  1.الصحیة المدرسیة

  :وأهدافها باب االهتمام بالصحة المدرسیةأس - 3

التي تلعب دورا في جمیع العصور قدیما وحدیثا من أهم المؤسسات والوسائل الفعالة، و  إن المدارس

كلما ازددنا عنایة فاعلیة هاما في تحقیق كیان األمة االقتصادي والثقافي وكفایته اإلنتاجیة، ویزداد أثرها 

لیم المتطور في عصرنا الصحیة، فإذا عرفنا أن المدارس، ومفهوم التعبالتالمیذ خصوصا من الناحیة 

فحسب بل أصبحت تهتم بنمو التالمیذ  ؛عد مجرد مؤسسات لتلقین التالمیذ المواد الدراسیةیالحدیث لم 

عقلیا، واجتماعیا، فإذا عرفنا ذلك أصبح دور الرعایة الصحیة في المجتمع المدرسي أساسیا ، جسمیا

جلها أالتي من  وفیما یلي أهم األسباب 2وى الصحة العامة في إطار المجتمع األم الكبیرللنهوض بمست

  :الصحة المدرسیةب نایة خاصةتولي المجتمعات المتقدمة ع

 .یشكل التالمیذ واألطفال في سن المدرسة نسبة كبیرة من عدد سكان المجتمع-1- 3

 .بدنیا ونفسیا واجتماعیا تتمیز فترة السن المدرسیة بالنمو والتطور السریع-2- 3

كالتنافس في  كثیر من المشاكل، والضغوط االجتماعیة إلى أخرى إلى یتعرض الطفل من مرحلة-3- 3

 .قد یترتب على هذا انطوائیة الطفل أو لجوئه إلى النشاط العدوانياللعب و الدراسة، و 

 .نشاط العدوانيالتعرض األطفال إلى -4- 3

                                                 
  .08ص  :نفسهمرجع ال -1
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صابة األطفال بالحوادث داخل المدرسة أثناء اللعب أو خارج المدرسة هناك فرص كثیرة مهیأة إل-5- 3

 .1أثناء الطریق إلى المدرسة أو العودة منها

ل مهم في مساعدتهم على التعلم، واكتساب المعلومات والمهارات متمتع التالمیذ بالصحة الجیدة عا-6- 3

 .ها المدرسةئوالخبرات التعلیمیة التي تهی

التأثیر  ا فيالصحي السلیم، وقد یساعد هذة تساعد التلمیذ على اكتساب السلوك التربیة الصحی -7- 3

 .على أسرته الحالیة والمستقبلیة

البرامج الریاضیة المنتظمة، واإلمكانیات الحدیثة للنشاط البدني داخل المدرسة تعمل على تكامل - 8- 3

ما یتبعه على تحمل مجهود الیوم المدرسي، و النفسي عند الطفل، وتزید من إمكانیاته و العقلي  ،النمو البدني

 .من واجبات مدرسیة یكلف بها الطفل في منزله

برت هذه على ذلك اعتُ ة للرعایة الصحیة من البالغین، و شد حاجأاألطفال في سن المدرسة أو قبله  - 9- 3

 .ةالفئة من السكان ضمن الفئات الحساسة التي تتأثر صحتها ببعض العوامل االجتماعی

  لرعایة الصحیة المدرسیة حمایة للتلمیذ من اإلجهاد المدرسي من الناحیتین الجسمیة في ا -10- 3

 .2والعقلیة ألنها توجب توفیر البیئة الصحیة المناسبة في المدرسة

  :لتحقیق األهداف التالیة عت تلك األسبابضِ وُ ولقد 

 .فعاليخلق الوسط المناسب، والبیئة الصحیة الالزمة للنمو البدني والعقلي واالن -

الفحوصات  الحصول على صورة واقعیة لألصول الصحیة للتالمیذ في سن المدرسة، وذلك عن طریق -

 .الطبیة في بدء المرحلة التعلیمیة، وعن طریق الفحوصات الدوریة حسبما تقتضي الضرورة

 .و نفسیة ثم العمل على معالجتهاأدنیة اكتشاف االنحرافات الصحیة سواء كانت ب -

 .من ذوي االحتیاجات الخاصةة بالتالمیذ العنایة الخاص -

 .3تعوید التالمیذ على العادات الصحیة السلیمة و رفع مستوى ثقافتهم -

  :وألجل تحقیق هذه األهداف البد من توافر مجموعة من األولویات لتحقیقها وهي

 .بإجراء الفحوص الطبیة الشاملة عند دخول المدرسة وبعد ذلك: الرعایة الطبیة -

 .ضطرابات النفسیة وغیرها من األمراضالالحوادث وا :األخطار الصحیة الوقایة من -

 .نشر الوعي الصحي بین التالمیذ -

 .توفیر البیئة المدرسیة الصحیة -

 .االهتمام بتغذیة األطفال -

 .توفیر كتاب في الصحة المدرسیة یتناول مختلف نواحي الصحة المدرسیة -

 .ریسیةالقدوة الحسنة من إدارة المدرسة وهیئتها التد -

                                                 
  .15، ص مرجع سابق: أمان محمد أسعد -1
  .94ص  ،مرجع سابق: غایزي الطعامنة -2
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 1.إجراء البحوث والدراسات في الصحة المدرسیة ومجاالتها -

 :مجاالت الصحة المدرسیة- 4

  :للصحة المدرسیة مجموعة من االهتمامات وقد تمثلت في المجاالت التالیة

ر العالج المطلوب ة الرعایة الطبیة للتالمیذ وتوفتقدم الصحة المدرسی: مجال الخدمات الصحیة - 1- 4

ل عز  ، كما تعمل على اكتشاف أي مرض أو وباء یظهر بین التالمیذ، وتعمل علىلكل حالة مرضیة

الصحة المدرسیة بتوفیر األدویة  الحاالت المصابة وعالجها أو تقوم بتحویلها إلى المستشفى، وكذلك تقوم

 .2الطارئة واألدوات الالزمة إلسعاف الحاالت 

 : مجال خدمة البیئة المدرسیة - 2- 4

 .الدراسة أقسامافة المبنى المدرسي و ونظاالهتمام بصیانة  -أ 

 .دهان األثاث المدرسي وتجدیده كلما أمكنصیانة و   -ب 

 .التي یشرب منها التالمیذ هاالمیاه وصنابیر  تالصیانة الدائمة لدورا -ج 

  .االهتمام بالنظافة العامة لكل ما یقدم للتالمیذو  ذاء المناسب للتالمیذ في المطعم،توفیر الغ -د 

  .3یئة المدرسیة من التلوثالعمل على حمایة الب  -ه 

فوائدها وأمراض سوء حیث تقوم بتوعیة التالمیذ بأنواع المواد الغذائیة و : مجال التثقیف الصحي - 3- 4

الغذاء والطرق الصحیة لتناوله، وتجنب األمراض التي تنتج  بأنواعنشر الوعي الصحي الخاص ، و التغذیة

 .4عن طریق الغذاء الملوثعن التغذیة غیر السلیمة أو األمراض التي تنتقل 

التي تصیب  تقوم الصحة المدرسیة بتقدیم المعلومات والبیانات والحقائق التي ترتبط باألمراضكما 

التخلص من السلوك والعادات واألعمال التي تضر بصحة الفرد وصحة  التالمیذ على تشجیع، و التالمیذ

  .اآلخرین

الت الحائط، لوحات اإلیضاح المدرسیة، مج عةاإلذا تم التثقیف الصحي عن طریقیمكن أن یكما 

 .5النشرات الصغیرة، المحاضرات، الندوات، المحادثات الشخصیة

  رامج الصحة المدرسیة وأهم المصطلحات الواردة فیهبب تعریفات خاصة: ثانیا

  :تعریفات برنامج الصحة المدرسیة-1

ربیة والصحة هما من اهتمامات المجتمع، ن برامج الصحة المدرسیة علینا أن ندرك بأن التقبل الحدیث ع

وال یمكننا أن ننكر أنهما من مسؤولیة الفرد، ویتوجب على كل فرد أن ینمو معتقدا أن التربیة والصحة 

  . 1یتوقفان على المبادرة الشخصیة

                                                 
  .9، ص مرجع سابق: غسان أحمد مقداد عثمان -1
  .15، ص مرجع سابق: أمان محمد أسعد -2
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 ":ه، على أن)1989(قد أورد الكثیرون تعریفات لبرنامج الصحة المدرسیة، فعرفته منظمة الصحة العالمیة ل 

برنامج متخصص یعود لبرامج الصحة العامة ویوجه اهتمامه للطفل والشاب بالسن المدرسي وله 

  .2."مكوناته

ترقیة و ایة وقبرامج صممت لتقییم و ":كما یلي فتعرفه 1984 المدارس الجمعیة البریطانیة ألطباء أما

  .3"أعضاء هیئة التدریسصحة التالمیذ و 

مجموعة من العملیات تهدف إلى تحقیق التوازن بین " :بأنه" T.Wood" "وود توماس"ویرى

بیق مكونات برنامج المقومات الرئیسیة للصحة بشكل عام ولصحة التلمیذ بشكل خاص، من خالل تط

  ."الصحة المدرسي

الخدمات الصحیة المقدمة لفئة األطفال في السن المدرسي  مجموعة: "فیرى أنه" ستانب محمود"أما 

  ."بل جماعات متخصصة في المجال الصحي التربويضمن برامج معدة من ق

 تالمیذبقدر اهتمامها بتزوید ال على اإلدارة المدرسیة أن تهتم بصحة التالمیذ و سالمة أبدانهم لذا

  .بالعلوم و المعارف ألن صحة األبدان متوقفة على صحة األدیان

التلمیذ الضعیف، مقارنة بدراسة عة المتابقدر على التحصیل و ألمیذ الذي یتمتع بصحة جیدة یكون فالت

جل هذا كله وجب على اإلدارة المدرسیة أن تذلل للتالمیذ المرضى عملیة الوصول إلى الوحدات أومن 

 خروج التالمیذ إلى الوحدات الصحیة یحتاج في الواقع إلىو  .الصحیة، حیث یعالجون على أیدي األطباء

یتسربوا من المدرسة و  األصحاء هذا اإلجراء تالمیذلدقیق لكي ال یستغل ا ٕاشرافعملیة ضبط وتنظیم و 

  .یخرجون إلى الشوارع و تضیع علیهم فرصة التحصیلمرضى و  بحجة أنهم

كأن یسیر التلمیذ اإلدارة المدرسیة علیها أن تركز على تزوید التالمیذ بالعادات الصحیة السلیمة و 

  .4ضع صحیح ال یضر بقوامهو  في هوالجلسة الصحیة، ویقرأ و یكتب و  یجلسمنتصب القامة و 

نامج الذي تعده المدرسة لحمایة وتحسین البر " :هو وعلیه فالمقصود ببرنامج الصحة المدرسیة

للمدرسة مسؤولیة محددة في حالة مرض التلمیذ المفاجئ أو في ، و "صحة التالمیذ، وهیئة العاملین فیها

أول ما ینبغي أن نعمله هو بطة في المدرسة، و مرت حالة وقوع حادث له في المدرسة، أو أثناء قیامه بأنشطة

على المدرسة أن تقوم بنقل التلمیذ إلى المنزل و  .ٕابالغ والد التلمیذوالعنایة العاجلة و  ،تقدیم اإلسعافات األولیة

تتطلب العنایة العاجلة أو اإلسعافات األولیة بالمدرسة دین لما ینبغي عمله، و توجیه الوالو ، لى المستشفىإ وأ

                                                                                                                                                           
1  -  Cyrus Mayshark & Donald D.Shaw, Administration of School Health Programs-its 

theory and Practice, Second Edition, Saint Louis, 1977, P 07.   
  
  02، صمرجع سابق: عبد الجبار عبد الرحمن محمد خندقجي -2
الجمعیة البریطانیة ألطباء المدارس، الجامعة ، المدرسیةدلیل الصحة : حیدر فارس أبو غزالة ،سعد سلیمان حجازي -3

  .33ص ، 1984األردنیة، عمان، 

  
  . 208، صمرجع سابق : عبد العزیز عبد اهللا المعایطة -4
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ستخدامها یمكن امیذ في حالة المرض أو اإلصابة، و یتوجه إلیها التاللص غرفة للعنایة الصحیة تخصی

یجب أن تحتوي هذه الغرفة على خزانة تضم مستلزمات اإلسعافات المدرسیة، و و لتقدیم الخدمات الصحیة 

  .1یناألولیة من أجهزة وأدویة، كما ینبغي أن تكون مزودة ببعض األخصائیین الفنیین المدرب

یقصد به برنامج الصحة المدرسیة الشامل الذي ف برنامج الصحة المدرسیة العالمي المعاصرأما عن 

، ة العاملینتعزیز صح، الصحیة، ومشاركة أولیاء األمور والمجتمعالتربیة : یتضمن ثمانیة مكونات هي

الخدمات الصحیة  ،خدمات التغذیة، خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي البیئة المدرسیة الصحیة،

  .2التربیة البدنیة ، المدرسیة

 :االصطالحات المستخدمة في برنامج الصحة المدرسیة - 2

تلك اإلجراءات المدرسیة التي تسهم في فهم واكتساب وتحسین صحة : برنامج الصحة المدرسیة-1- 2

لحیاة المدرسیة التالمیذ، وكل من یعمل في المدرسة، وتشمل الخدمات الصحیة، والتربیة الصحیة، وا

 .الصحیة

 :هي تلك اإلجراءات المدرسیة التي تعمل على :الخدمات الصحیة المدرسیة - 2- 2

 .تقویم الحالة الصحیة للتالمیذ و العاملین بالمدرسة -أ 

 .فیما یتعلق بما كشفت عنه عملیة التقییم ،األشخاص المعنیین اآلخرینو  أولیاء األمورشاور التالمیذ و ت  -ب 

 .یوب الممكن إصالحهاتشجیع إصالح الع -ج 

 .تربیة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصةالتخطیط لعملیة العنایة بصحة و  المساعدة في -د 

 .المساعدة على الوقایة من األمراض -ه 

 .3إعداد ما یلزم للعنایة باألطفال الذین قد یمرضون - و 

العقلیة واالنفعالیة لجسمیة و هو الخدمات الصحیة المدرسیة الخاصة بتقدیر الحالة ا: الصحي التقویم-3- 2

یعمل بالمدرسة عن طریق وسائل متعددة، مثل التاریخ الصحي للفرد، من  ولكل ،االجتماعیة للتالمیذو 

 .ومالحظات المدرس والزائر الصحي، االختبارات والفحص الطبي وفحص األسنان، االختبارات النفسیة

المدرسون واألطباء بها الزائر الصحي و تلك اإلجراءات التي یتمكن  :االستشارة الصحیة المدرسیة-4- 2

أولیاء أمور التالمیذ، ومدى خطورتها على التالمیذ و  ،ن من تفسیر طبیعة المشكالت الصحیةو االختصاصیو 

 .ومن مساعدتهم في وضع خطة عمل لحل مثل هذه المشكالت

التأثیر في المعارف یمیة غرضها مداد التالمیذ بخبرات تعلاوهي عملیة  :التربیة الصحیة المدرسیة - 5- 2

  .الجماعةجه السلوك المتعلقة بصحة الفرد و االتجاهات وأو و 

                                                 
  .209ص : المرجع نفسه -1
  .15، ص مرجع سابق: أمل موسى زهران -2
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ویقصد بها تهیئة بیئة صحیة سلیمة، وتنظیم الیوم المدرسي بحیث  :الحیاة الصحیة المدرسیة - 6- 2

بحیث تؤدي إلى أحسن ما یمكن من صحة انفعالیة  ؛یصبح صحیا ووضع أسس العالقات بین األفراد

 .1جتماعیةوبدنیة وا

ویعني عملیة بناء العالقات بین األجزاء المختلفة لبرنامج الصحة المدرسیة وبین  :التنسیق الصحي - 7- 2

 .العمل على حل المشاكل الصحیة للتالمیذو  دعم التناسق برامج الصحة المدرسیة والمجتمع والتي تسهم في

طیط األعمال التي تستهدف وتخ تتكون من عدة أفراد بهدف دراسة :جماعة الصحة المدرسیة - 8- 2

 .حل المشاكل الصحیة المدرسیةمعرفة و 

هو الشخص المؤهل والمتخصص للعمل في التربیة الصحیة في : المربي الصحي المدرسي - 9- 2

 .2المدارس وقد یكون مشرفا أو مدرسا أو مستشارا أو منسقا

 :لميتاریخ االهتمام ببرامج الصحة المدرسیة على المستوى العا: ثالثا

یة القرن التاسع برامجها في أنحاء متفرقة من دول العالم مع بدابدأ االهتمام بالصحة المدرسیة و 

في عام وجامعات انجلترا بقصر النظر، و  إصابة طالب مدارس م1812" وایر جیس"عشر، حیث الحظ 

ة التالمیذ وقد بدأ اإلشراف على صح بفحص طالب الجامعات في السوید،قام عدد من األطباء  م1840

 في كل من أمریكا وأوروبا، وامتد اإلشراف بعد ذلك لیشمل معظم دول العالم، وقد بدأ م1842عام 

على صحة التالمیذ بواسطة إنشاء مكاتب صحیة في المدارس بغرض عالج الحاالت المرضیة  االشراف

3التي تظهر بین التالمیذ، واستمر عمل تلك المكاتب لفترة طویلة
 

ة المدرسیة في مدینة هو أول طبیب ألماني یعمل في مجال الصح" فاین"كان  م1880في عام و  

بسویسرا في عام " لوزان"لعمل في الصحة المدرسیة بمدینة التحق طبیب آخر له وبعد" فرانكفورت"

في نفس السنة حد عشر ألف طالب سویدي و أفحص لحوالي قامت الحكومة السویدیة بعمل  كما، م1888

  .4الفرنسیة بعمل فحص شامل لطلبة مدارسها بدأت الحكومة

 باالتحادقام حوالي ست أطباء بفحص طالب المدارس االبتدائیة في موسكو  م1895وفي عام 

تقریرا مؤداه أن ثمة عالقة بین قصر النظر " سمیث بریستلي"هذا و قد نشر الطبیب االنجلیزي السوفیاتي 

منذ ذلك التاریخ بدأ اهتمام الهیئات الصحیة في جمیع وقدرتهم على التحصیل الدراسي، و لدى الطالب 

  .5أنحاء العالم المتحضر یتجه إلى التركیز على برامج الصحة المدرسیة

  مكونات برنامج الصحة المدرسیة وأهدافه وأهمیته :رابعا

                                                 
  .68ص  السابق،المرجع  : یوسف كماش -1
  .69ص  :المرجع نفسه -2
  .157ص  مرجع سابق،: بهاء الدین إبراهیم سالمة -3
  .21،ص 2006، دار األندلس للنشر والتوزیع،حائل،السعودیة، 2ط الصحة المدرسیة، :أحمد على أبو عمرو الغامدي -4
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  :مكونات برنامج الصحة المدرسیة -1

إلى الحفاظ علیها وحمایتها من كل الدول و الشعوب  ىالتي تسع عد صحة اإلنسان من أهم األمورتُ 

ما یسبب لها الضرر، كذلك باتت الدول تقدم الكثیر من المعلومات الصحیة للناس والتي من شأنها أن 

  .رور األمراض التي تضرهمشتقیهم 

م تولكي ینشأ اإلنسان على معرفة ودرایة بكل ما من شأنه أن یؤمن له صحة سلیمة ویحافظ علیها، 

في وزارات الصحة في معظم دول العالم أطلق علیها قسم الصحة المدرسیة، حیث أن إدراج قسم خاص 

  .م بها اإلنسانتالثقافة الصحیة أصبحت من األمور التي یجب أن یه

مفهوم الصحة صحة التالمیذ، و  استراتیجیات لحمایةالصحة المدرسیة تمثل مبادئ ومفاهیم و  إن

صحة التالمیذ من ٕانما تقدیم برنامج متكامل یعتني بو  ؛طبیةت الالمدرسیة ال یقتصر فقط على تقدیم الخدما

للمحافظة على صحتهم في الحاضر بل  فقط یوصل إلیهم التثقیف الصحي المناسب لیسجمیع النواحي، و 

  .لتمتد إلى المستقبل

وق من أهم ما تهدف إلیه الخدمات الصحیة المدرسیة تقویم الحالة الصحیة للتالمیذ، ومراعاة الفر إن 

أساس إمكانیات النشاط المختلفة على  تحدید أوجهحتى یمكن تخطیط المنهج الدراسي و هم، ینالفردیة ب

غیر األسویاء بقصد رسم سیاسة خاصة لتعلیمهم حتى ال یحرم ذ الصحیة وحصر المتخلفین منهم و التالمی

  :1المدرسیة التالیة مواطن من حقه في التربیة والتعلیم ویمكن تحقیق ذلك عن طریق الخدمات الصحیة

  : تمل على ثالث مكونات رئیسیة هيتشن الصحة المدرسیة في كثیر من دول العالم أبالرغم من و 

 .الخدمات الصحیة المدرسیة -

 .ةــة الصحیـالتربی -

 .2إصحاح البیئة المدرسیة -

ن إال أنه وخالل األربعین سنة الماضیة تطور مفهوم الصحة المدرسیة لیشمل مجموعة متكاملة م

ها والتي تهدف إلى رفع المستوى الصحي للتلمیذ، بالمكونات التي تتم داخل المدرسة، وفي المجتمع المحیط 

نموذجا لبرنامج " كولب"و"  ثنزور لأ" اقترح  1987وبالضبط في عام  والمجتمع المدرسي والمحافظة علیه،

یتضمن ثمانیة  CSHP ( Programe health compréhensive School (،الصحة المدرسیة الشامل

تمع، مشاركة أولیاء األمور والمج ة،لعاملین، التربیة البدنیاتعزیز صحة  ،التربیة الصحیة: مكونات هي

 كلو  3خدمات الصحة المدرسیة، وخدمات التغذیةلخدمات اإلرشادیة والنفسیة، و اوالبیئة المدرسیة الصحیة، و 

  :)02(رقم ذلك  مبین في الشكل

                                                 
  .29ص  مرجع سابق،: سرور أسعد منصور -1
، ة في الصحة المدرسیةتطبیقات حدیث: ناصر الشهريبن سلیمان  -2

  /english/index.php?Fuseation=contenthttp://www.ssfcm.orgالساعة ، 02/10/2012 :، تاریخ الزیارة :

22:36.  
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  المدرسیة الشاملبرنامج الصحة ن یبی):2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نموذجا مطورا " Resincow" and "Allensorth" "ثولنزور أ"و" وكنریس"قترح ا 1996وفي عام 

 school healthعن برنامج الصحة المدرسیة الشامل، وهو المعروف باسم منسق الصحة المدرسیة 

cordinator (shc) ج أنه وضع عنصر منسق الصحة المدرسیة وقد كان من أهم ممیزات هذا النموذ

هو موضح في الشكل رقم  امكونات الثمانیة السابقة كمالكعنصر مهم ضمن النموذج باإلضافة إلى 

)03(1.  

  -منسق الصحة المدرسیة -النموذج المطور عن برنامج الصحة المدرسیة  یبین:)03: (الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لما لذلك من أهمیة في نشر ،مج الصحة المدرسیة الشاملي ببرنامن خالل هذا االهتمام العالم

 لتالمیذالمدارس، كما أن المحافظة على صحة ا تالمیذتعزیز أنماط الحیاة الصحیة بین الثقافة الصحیة، و 

الذي بدوره سیؤدي  ،حیاتهم االجتماعیةالعلمي، و  لیهمالنفسیة سینعكس إیجابا على تحصالجسمیة والعقلیة و 

  .2مع قوي، وبیئة صحیة آمنةإلى بناء مجت

                                                 
  .06ص  :سابقالمرجع ال: أمل موسى زهران -1
  .5ص  السابق، المرجع: أمل موسى زهران -2

 برنامج الصحة المدرسیة الشامل

 

 تعزیز الصحة للعاملین

 خدمات اإلرشاد النفسي

 التربیة الصحیة

 خدمات التغذیة

 خدمات الصحة المدرسیة

 التربیة البدنیة

 مشاركةاألولیاء والمجتمع

 بیئة مدرسیة صحیة
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 خدمات اإلرشاد النفسي

 التربیة الصحیة
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 مشاركة أولیاء األمور و المجتمع              بیئــة صحیــة                    تعزیز الصحة للعاملین
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ویمكننا التفصیل بعض الشيء هنا حول مكونات برنامج الصحة المدرسیة إال أننا أفردنا للمكونات 

  .الخاصة بالدراسة فصوال خاصة بها

یتكون برنامج الصحة المدرسیة الشامل من مكونات ال تختلف كثیرا في أساسها عن مكونات أي 

  :لعامة، وهذه المكونات هيبرنامج آخر من برامج الصحة ا

  : الرعایة الصحیة للتالمیذ- 1- 1

  :من خالل الفحص الدوري الشامل، والذي یشتمل على: تقویم صحة التالمیذ- 1- 1- 1

  .التاریخ الصحي للتالمیذ- 

  .الكشف على جمیع أجهزة الجسم وأجزائه - 

  .السجالت الصحیة - 

  .االختبارات النفسیة- 

حص طبي دوري سنوي لجمیع ف هوشامل  نجد الفحص الدوري السنوي و باإلضافة إلى الطب الدوري ال

، وله مجموعة 1ل المراحل الدراسیة طبقا لالئحة التنفیذیة لقانون حمایة الطفولة في كل مجتمعلك التالمیذ

  :من األهداف تتمثل في

  :صحیةالهداف األ - أ

 .االكتشاف المبكر للحاالت المرضیة وعالجها المبكر  -

 .مراض المعدیةالتطعیم ضد األ  -

 .التعامل معهااالجتماعیة و االكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقة البدنیة والنفسیة و   -

 :تربویةالهداف األ -  ب

 .تنظیف صحي  -

 .برامج خاصة للحاالت المرضیة  -

 2.ذوي االحتیاجات الخاصةمدارس وأقسام ل  -

مراحل  منیة كل مرحلة لما كان فحص التالمیذ فحصا شامال في بدا :اإلشراف الصحي الیومي - 2- 1- 1

لإلصابة بأي مرض  انظرا ألن التلمیذ یكون معرضكل أهداف تقویم صحة التالمیذ،  الدراسة ال یحقق

 ولصعوبة قیام الطبیب بزیارة المدرسة كل یوم للكشف على التالمیذ، لكل ذلك كان ،خالل فترة الدراسة

خصائیین االجتماعیین وغیرهم من هیئة اإلشراف الصحي الیومي والمالحظات الیومیة للمدرسین واأل

 .3المدرسة في غایة األهمیة

                                                 
  .303 ، ص2012عمان ، األردن،  ،، دار المسیرة للنشر مبادئ علم وبائیات الصحة: عصام حمدي الصفدي -1
  .72، ص مرجع سابق: یوسف كماش -2
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خاصة أنهم یقضون الحاالت المرضیة بین التالمیذ  في الواقع یقوم هؤالء بدور كبیر في اكتشافو 

یمكن لهم اكتشاف أي تغیرات تطرأ على صحة أو سلوك من الهیئة الطبیة، و  تا طویلة مع التالمیذ أكثراأوق

  .ا یمكن لهم أیضا الكشف عن أي أعراض مرضیة قد تظهر بین التالمیذ أثناء الیوم الدراسيالتالمیذ، كم

  :ها المدرسون ما یليبیهتم  من المالحظات الیومیة التي یجب أن

 .غیرها سرعة التعب أو حاالت اإلغماء أو ما یطرأ علیها منو  :الحالة الصحیة العامة لدى التالمیذ -أ 

 .ي العمود الفقري أو في أي عضو من أعضاء الجسمكظهور انحرافات ف :القوام -ب 

متابعة ظهور أي طفح علیه أو ظهور بثور، أو المیل إلى مالحظة نظافة الجلد بشكل عام، و  :الجلد -ج 

 .الهرش المستمر مع مالحظة نظافة الشعر

اس بطریقة كذلك تقریب أو تبعید الكتاب أو الكر التهابهما، و  مالحظة أي احمرار في العینین أو :العینان -د 

 .ملحوظة عند القراءة أو الكتابة أو میل الرأس الدائم إلى ناحیة معینة عند القراءة أو الكتابة

مالحظة حدة السمع أو ارتفاع صوت الطفل أكثر من الالزم عند الكالم مع مالحظة أي  :األذنان -ه 

 .1إفرازات من األذنین

   .نزالت البرد المتكررة - و 

 .وس الظاهر في األسنان أو التهاب اللثة، وصدور رائحة كریهة من الفممالحظة التس :الفم واألسنان -ز 

 .رم أو تضخم الغدة الدرقیة في الرقبةو  :الغدد -ح 

كذلك شحوب واصفرار عند بذل أي مجهود جسماني بسیط و  ةالمستمر  تمالحظة النهجا: حالة القلب -ط 

 .األظافر زرقةالوجه و 

 .2المستمرمالحظة ضیق التنفس أو السعال : حالة الرئتین -ي 

السلوكیة بشكل عام كاالنطواء أو الشراسة أو الرغبة في االعتداء مالحظة الحالة النفسیة و  :السلوك العام -ك 

 .الكذب أو البكاء وأ المستمر لقلقا على الغیر أو الحزن الدائم أو

ت فاینتهي باكتشافه لالنحرا الصحي الیومي ال اإلشراف االجتماعي في األخصائي دور المدرس أوو 

عرض التلمیذ على طبیب الوحدة الصحیة، بمالحظاته لكي یتم تحویل و  ئولینالمسر خطبل أن ی ؛الصحیة

كما یجب على المدرس أن یكون ملما قدر اإلمكان باألمراض المعدیة لكي یبلغ إدارة المدرسة فور ظهور 

  .3من هذه األعراض اأی

ب التلمیذ ببعض األمراض التي ال تظهر قد یصا :اختبارات التصفیة أو الفحوص الجماعیة - 3- 1- 1

نها في الوقت أعراضها بشكل واضح، وال یتمكن المدرس من اكتشافها عن طریق مالحظاته الیومیة وأل

 .نفسه تؤثر في نموه

                                                 
  .12، صمرجع سابق: غسان أحمد مقداد عثمان -1
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 ،یالحظها المدرس ااإلبصار كثیرا مجات البسیطة من انحرافات السمع و وعلى سبیل المثال فإن الدر 

عالج فقد تزید ویستفحل أمرها، و لذلك فإن الرعایة الصحیة للتالمیذ تشمل ما  لكنها إذا ما تركت بدونو 

  .یسمى باختبارات التصفیة أو الفحوص الجماعیة، والتي تجرى كل ثالثة أو أربعة أشهر

قیاس حدة الكشف باألشعة على الصدر، و البراز و وتشمل الفحوص الجماعیة على فحص البول و 

  .1وزن، وفحص القوامالالسمع واإلبصار والطول و 

الحیاة المدرسیة ملیئة بالفرص لتنمیة الصحة العقلیة للتالمیذ بغرض  :خدمات الصحة العقلیة - 4- 1- 1

ن االنحرافات النفسیة فیهم في وقت مبكر قبل أن تزداد ویستفحل أمرها ویصعب عالجها، عالكشف 

ل الصحة العقلیة ومستویاتها، بحیث ن یكون المدرسون على درایة بأعراض عدم اكتماأولتحقیق ذلك یجب 

یتعرفون على أعراض وظواهر االنحرافات النفسیة الشائعة في مراحل السن المختلفة وأسبابها، وقد یتمكن 

، أما في الحاالت الصعبة، فیجب "في المستوى األول"المدرسون من عالج الحاالت النفسیة البسیطة 

 .العالج األخصائي النفسي حسب نوع الحالةتحویلها إلى الوحدة العالجیة بحیث یتولى 

وقت آلخر ندوات ومحاضرات ألولیاء  من من الناحیة الوقائیة یجب على إدارة المدرسة أن تنظم

تبصرهم وزیادة الوعي الصحي لدیهم، وتحثهم على االهتمام بالصحة النفسیة ألبنائهم ألن كثیرا من ل األمور

  .من المنزل المشكالت النفسیة لدى التالمیذ تنبع

الرئیسي في طحن الطعام وٕاعداده لعملیة الهضم، كما  تقوم األسنان بالدور: باألسنان العنایة - 5- 1- 1

إضافة إلى أنها تعطي الفم شكال جمیال و تساعد في جمال الوجه  ؛أن لها أهمیة في المساعدة على النطق

 .بشكل عام

خاصة، وقد ترتفع نسبة تسوس األسنان في وأمراض األسنان منتشرة بین التالمیذ الصغار بصفة 

الرعایة الصحیة المدرسیة العنایة بصحة األسنان  مهام المدرسة الواحدة بشكل ملحوظ، لذلك كان من بین

  .فاسدة تضر بأجهزة الجسم المختلفة ن األسنان المصابة بالتسوس تصبح بؤرة أل

مكافحتها ال تزال یة من األمراض المعدیة و إن الوقا: الوقایة من األمراض المعدیة ومكافحتها - 6- 1- 1

من أهم مكونات برنامج الصحة المدرسیة، أما فیما یتعلق باإلجراءات واألسالیب الخاصة بمكافحة األمراض 

  :دیة والوسط المدرسي فهي كما یليالمع

 .میاه صالحة للشرب وتصریف للفضالتحیة سلیمة في المدرسة من تهویة و تهیئة بیئة ص  -أ 

وفاعلیة التطعیم فیها مثل الجدري  التي قد تأكدت أهمیةو  ،المعدیة التحصین ضد األمراضیم و التطع 0 -ب 

رغم أن األطفال یحصلون على التطعیم ضد هذه األمراض في سن الدیكي والتیتانوس، و السعال والدفتیریا و 

 .الطفولة إال أنه یجب أن یعزز تحصینهم مرة أخرى عند دخولهم المدارس

لیب الصحیحة لمكافحة األمراض المعدیة التي قد تظهر أو تنتشر في المدرسة، وذلك بعزل إتباع األسا  -ج 

نوع المرض، وٕاذا تم عزل التلمیذ في المستشفى على حسب خطورة الحالة و ما في المنزل أو إالمریض، 

یتم نزل، و المنزل یجب أن تتخذ اإلجراءات السلیمة كاختیار حجرة خاصة جیدة التهویة منعزلة عن باقي الم

                                                 
  .73، ص مرجع سابق: یوسف كماش -1
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كذلك  حد غیره، ویتمأالمریض  ستعمل أدواتییمنع وصول الذباب إلیها، ویجب أن ال تنظیفها یومیا، و 

 .فضالتهالطرق الصحیة من إفرازات الجسم و التخلص بو  ،فراشهتطهیر جمیع مالبس المریض و 

 .1صغاراتطعیم المخالطون للمریض كبارا و   -د 

تعتبر رعایة التالمیذ في المدرسة من اإلصابات  :عافات األولیةالرعایة في حالة الطوارئ واإلس - 7- 1- 1

في  قسامصعودهم وهبوطهم من األ المختلفة الناتجة عن اللعب في فترات الراحة بین الدروس أو أثناء

المدرسة، تعتبر رعایتهم في كل هذه  حافالتبواسطة  األدوار العلیا أو أثناء انتقالهم من مكان آلخر

على كل من له عالقة بالعملیة التربویة المدرسة و  یة األهمیة، وتلك المسؤولیة تقع على إدارةالحاالت في غا

  :درسة وتتمثل مسؤولیة المدرسة فيبالم

أن یكون جمیع العاملین بالمدرسة على درایة كافیة بكیفیة التصرف الصحیح تجاه التالمیذ الذین   -أ 

 .2بةیحتاجون إلى إسعافات أولیة عقب تعرضهم ألي إصا

 قیام إدارة المدرسة بتبلیغ أولیاء األمور عند حدوث إصابة أو حادث معین حتى یمكنهم المشاركة  -ب 

 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسباالیجابیة في الرعایة الالزمة و 

 .إذا استدعى األمر نقل التلمیذ إلى المنزل أو المستشفى یجب أن یتم ذلك على وجه السرعة  -ج 

كون بكل مدرسة حجرة خاصة باإلسعافات األولیة لكي یذهب إلیها التالمیذ عند إحساسهم بأعراض أن ی  -د 

أو عند تعرضهم إلصابة مفاجئة، وذلك إلسعافهم أو النتظار الطبیب، كما یتم تجهیز هذه الغرفة  ،مرضیة

 . 3األدوات الالزمة لإلسعافات األولیةسعاف الخاصة، وتزود بالمعدات و بخزانات اإل

  یمكن تعریف هؤالء األطفال بأنهم الذین  :ذوي االحتیاجات الخاصةرعایة التالمیذ  - 8- 1- 1

و المشاركة في النشاط الذي یقوم به األطفال اآلخرون من نفس العمر، وذلك أو التعلم أال یمكنهم اللعب 

االجتماعیة لعقلیة و یحرمهم من استغالل إمكانیاتهم وطاقاتهم البدنیة وا نتیجة لبعض مظاهر العجز الذي

 .استغالال كامال

قد یكون في عضو أو جهاز واحد من أعضاء أو أجهزة الجسم، أو كبیرا، و  اوقد یكون العجز بسیط

  .أو قد یكون في أكثر من عضو أو جهاز من أجهزة الجسم

ن بدنیا ال یقتصر عجزهم على الجانب البدني فقط، و لك ذوي االحتیاجات الخاصةالتالمیذ كما أن 

  .العجز یستهدف النواحي النفسیة أیضا و یؤثر علیها بشكل ملحوظ

 :الرعایة الصحیة لهیئة المدرسة - 9- 1- 1

هذه الرعایة أهمیة خاصة  ءمدرسین وغیرهم وٕاعطابجب أن نهتم بصحة هیئة المدرسة المتمثلة في ال

 لتالمیذ، ویهتم برنامجو غیره من العاملین في المدرسة مصدرا من مصادر العدوى لأفقد یكون المدرس 
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لطباخین والعاملین في المطاعم وسائقي السیارات ا، اإلداریین، المشرفین، الرعایة الصحیة بصحة المدرسین

  .1غیرهمو 

تقدیم تشمل الصحة المدرسیة على جمیع المجهودات التي تبذل لتوفیر و  :البیئة المدرسیة الصحیة - 2- 1

سالمة صحة وف الصحیة المثالیة ألجل حمایة و مع الظر الذي یتمشى المناخ الصحي في المدرسة و 

الموقع المقترح لبناء المدرسة  التلمیذ، كما یجب اتخاذ اإلجراءات الصحیة منذ الوهلة األولى أي منذ اختیار

المرافق الصحیة كمصادر  اإلشراف علىة السالمة الوقایة من الحریق و اإلشراف على أجهز وطریقة التشیید و 

ادر ة تعمیق المجاري والتخلص من البقایا، كذلك اإلشراف على اإلضاءة التهویة والتدفئة، ومصعملیالمیاه و 

نظرا ألننا (باختصار  هانذكر : الصحیة المدرسیةمن أساسیات اإلجراءات و  .الطعام واإلشراف على توزیعه

  ):خصصنا فصل كامل بمجال البنیة المدرسیة الصحیة
  

 :المدرسي المبنى - 1- 2- 1

 .المدرسةاختیار موقع   -أ 

 .اإلشراف على تشید بناء المدرسة  -ب 

 .الرقابة على أجهزة السالمةاإلشراف و   -ج 

 .منع مسببات الحوادث  -د 

 .األثاث المدرسي  -ه 

 .الوقایة من الحریق - و 

 :المرافق الصحیة - 2- 2- 1

 .مصادر المیاه  -أ 

 .اريـالمج  -ب 

 .اإلضاءة واأللوان  -ج 

 .التهویة والتكیف  -د 

 .التدفئةالحرارة و   -ه 

 .اد وتناول الطعاماإلشراف على إعد  - و 

 .اإلشراف على الطعام  -ز 

 .مكافحة الحشرات  -ح 

 .اإلشراف على مخازن المطعم  -ط 

 .مراقبة عمال التغذیة والمطاعم  -ي 

  :الناحیة االجتماعیة والعاطفیة - 3- 2- 1

 .اختیار المناهج الدراسیة حسب مقدرات التالمیذ  -أ 

 .تنمیة شخصیة التلمیذ وذلك عن طریق العالقات الشخصیة  -ب 
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 .الیوم المدرسي لتجنب اإلرهاقتنظیم   -ج 

 .اإلجراءات المتبعةذلك من خالل اإلمكانات و یق النواحي الصحیة في االعتبار و بوضع تط  -د 

 .الواجبات المنزلیة حسب مقدرة التلمیذ وظروفه  -ه 

 .1علمیا تالمیذوضع المعاییر لتقدم ال  - و 

  )ا فصل خاصسنتطرق لها باختصار ألننا خصصنا له(: التربیة الصحیة المدرسیة - 3- 1

  :المتعددة للتربیة الصحیة أنها تتم في حقلین رئیسیین هما اتریفیستنتج من التع

  :النقاط التالیةوالتي یمكن تلخیصها في 

 .هذا ما یطلق علیه التربیة الصحیة المدرسیة :الحقل المدرسي - 1

 .طلق علیه التربیة الصحیة على مستوى المجتمعهو ما یُ : الحقل االجتماعي - 2

لكي یتحقق النجاح لهذه التربیة یجب أن تبدأ من المراحل األولى لحیاة اإلنسان ومن هنا ستتركز هذه و 

  .الدراسة على االهتمام بالجانب المدرسي في التربیة الصحیة

أن مفهوم التربیة الصحیة المدرسیة ال یقتصر ) Ross & mico. 1980( "مایكو"و" روس"ویرى 

ما یتكون لدیه ؛ بل تهتم بشخصیة التلمیذ و المناسب من الحقائق الصحیة فحسب على تزوید التالمیذ بالقدر

  2.قیم شخصیةعادات واتجاهات و من میول و 

  لماذا االهتمام بالتربیة الصحیة المدرسیة؟

مع دلیل التثقیف الصحي في مجال الرعایة  )1984(دارس الجمعیة البریطانیة ألطباء الم تتفق

في تحدید األسباب التي من أجلها یجب ) 1989(ن منظمة الصحة العالمیة الصادر ع الصحیة األولیة

  :هذه األسباب تتلخص فيتمام بالتربیة الصحیة المدرسیة و االه

طویال من حیاتهم داخل المدرسة، یشكل األفراد في السن المدرسي جزء كبیرا من المجتمع یمضون وقتا  - 

 .تجاهات الصحیة السلیمة إلى المجتمعاالالتالمیذ تستطیع نقل المفاهیم و  من خاللو 

إهمال المدرسة لواجبها في التربیة الصحیة أو خطئها في تربیتهم على السلوك الصحي السلیم یعني - 

حدوث إنحراف أو خلل في شخصیة الطالب وتكون النتیجة خروج تیار متدفق من الخریجین إلى المجتمع 

األمر الذي سینعكس على المجتمع  ؛صحي السلیمالسلوك الهم مجردین من االتجاهات الصحیة و و 

 .وصحته

توجیههم في ذین یقومون على رعایة التالمیذ و التوجیه في المدرسة أفضل حیث أن الفرص التربیة و - 

یتوفر في الكثیر من المنازل، ومواقع  المدرسة مجموعات من المتخصصین في األمور التربویة، وهو ما ال

 .العمل

هیئتها للسلوكیات بشكل عام والصحیة خاصة، أعلى منها في التالمیذ من المدرسة و تأثر وقبول درجة - 

 .المواقع األخرى أو األشخاص اآلخرین
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 .لما یتعلموهالتالمیذ سیما المراحل األولى منها تتسم بدوام األثر عند  الالسن المدرسي و - 

 .تأثره فیهي السلیم و لى اكتساب السلوك الصحعالتلمیذ التربیة الصحیة المدرسیة تساعد - 

تنفق من األموال یسبب الكثیر من المشاكل الصحیة والتي تحاول الدولة عالجها و الذي الجهل الصحي و - 

 .    في سبیلها

 .1بتدل التقاریر الطبیة والصحیة على أن الحالة الصحیة للتالمیذ دون المستوى المطلو - 

حیة السلیمة تؤدي إلى رفع المستوى الصحي نشر الوعي الصحي بین األفراد وتكوین العادات الص- 

 .للمجتمع

 .هي مطلب أساسي من مطالب الحیاةمن المقومات األساسیة للمجتمع و  صحة الفرد- 

  :الشروط الالزم توافرها لنجاح التربیة الصحیة المدرسیة

 .مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ -

 .عدم التشخیص والعالج بغیر الطبیب -

 .امكاناتهممیولهم واحتیاجاتهم و صحیة برغبات التالمیذ و ربط التربیة ال -

 .أن تكون هیئة المدرسة قدوتهم الحسنةلصحیة على حقائق حیاتیة واقعیة و قیام التربیة ا -

 .تقالید المجتمع المحیط بالمدرسةمراعاة عادات و  -

 .ربط المعلومات الصحیة بغیرها من مواد الدراسة -

 .یركز على السلوك الصحيضرورة وجود برنامج لتعلیم الصحة  -

 .في تعلیم التربیة الصحیة الحدیثة استخدام أسالیب التعلیم -

تهدف التربیة الصحیة إلى مساعدة النشء على تحقیق السالمة والكفایة البدنیة والنفسیة واالجتماعیة 

  .  بجهده الذاتي وصوال لألهداف العلیا للصحة المدرسیة

 برامج الصحة المدرسیةومبررات االهتمام ب أولویات:خامسا

  :أولویات برامج الصحة المدرسیة - 1

  :رسیة بعدة مؤشرات هامة نذكر منهاتتحدد أولویات الموضوعات التي تتوالها برامج الصحة المد

 .حجم المشكلة بین التالمیذ- 1- 1

 .خطورة المشكلة على الصحة- 2- 1

 .عالقتها بالتحصیل الدراسي- 3- 1

 .2المدرسة فعالیة التدخل على مستوى- 4- 1

  :ببرامج الصحة المدرسیة المجتمعات هتمامأسباب ومبررات ا- 2

مما یدعو إلى  ؛الصحة المدرسیة واسعة االهتمامات، وتتناول موضوعات كبیرة وواسعة ومتشعبة- 1- 2

 .ر واألهدافبرمجة هذه االهتمامات في برامج محددة األطُ 
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ن خالله معالجة شتى المشكالت التي تثبت مفهوم برامج الصحة المدرسیة مفهوم مرن یمكن م - 2- 2

 .أولویاتها من بین االهتمامات الصحیة

 .تسویتهاو یها نلیسهل تب دجیالبلورتها والتخطیط إن من الضروري برمجة األفكار و  - 3- 2

یمكن اللجوء إلى برامج الصحة المدرسیة كمرحلة انتقالیة لتحول الخدمات الصحیة المدرسیة من  - 4- 2

فنجاح برنامج ما من برامج الصحة المدرسیة یمهد لتغییر  ،جي السائد إلى نمط وقائي منشودنمطها العال

 .السیاسات المعمول بها بطریقة علمیة

سر التالمیذ و منتسبو األسرة التربویة في حاجة ماسة للتدریب والتعریف بالصحة المدرسیة ویتحقق أ- 5- 2

 .1ي إلى جذب انتباههم و استقطاب اهتماماتهمذلك من خالل مشاركتهم في أحد برامجها مما یؤد

  ماهیة خدمات الصحة المدرسیة وأهمیتها وأهدافها: سادسا

  :مفهوم الخدمات الصحیة - 1

الخدمة الصحیة مطلب أساسي لكل إنسان في  و هي الخدمات التي یقدمها الفریق الطبي إلى األفراد

االقتصادیة، كما تحاول اختلفت نظمها السیاسیة و قه مهما الحیاة، تسعى المجتمعات اإلنسانیة إلى تحقی

مختلف الدول توفیر اإلمكانیات المناسبة في مؤسساتها الصحیة، سواء كانت بشریة أو تقنیة أو مالیة 

  .2لالرتقاء بمستوى أداء الخدمة الصحیة

  :أهمیة الخدمات الصحیة المدرسیة- 2

اعا هاما في قطاعات المجتمع، و هم ذلك لیس ثمة شك في أن التالمیذ یشكلون بمجموعهم قط - 1- 2

نایة بأحوالهم الصحیة، لذلك كانت العنسائها، الجیل الذي سیصبح في مستقبل األیام عماد األمة برجالها و 

 .في غایة األهمیة اعالجیا أمر وقائیا و 

فیا، لذلك فإن واجتماعیا وعاط اویتطور عقلیینمو التلمیذ جسمیا  هذه الفترة الهامة من حیاة اإلنسان - 2- 2

 .للعنایة بحالته الصحیة في مختلف صورها وأوجهها أهمیة خاصة في كافة مراحل حیاته المقبلة

ثار آفي حیاته المدرسیة إلى الكثیر من األخطار والحوادث، وما قد ینجم عنها من  تلمیذ یتعرض ال - 3- 2

ا باالضطرابات النفسیة نتیجة وٕاعاقات، كما یتعرض إلى الكثیر من األمراض المعدیة، وقد یصاب أیض

الهیئات المعنیة  عملتلذلك كله كان من الواجب أن  ،- بیئة المدرسة-للمؤثرات العدیدة في بیئته الجدیدة 

  عالج كل ما ینتج عنها من أمراض تمن نتائج هذه العوامل، وأن  الطفل ةا لوقایهما في وسع كل

 .واضطرابات

م، خالیا من ن صحیح الجسو واجباته المدرسیة خیر قیام، ینبغي أن یكمن القیام بتلمیذ لكي یتمكن ال - 4- 2

وأن نقیه شر  لهذا فإن من الضروري أن نعالجه مما لدیه من أمراض وعاهات،األمراض والعاهات، و 

 .3المؤثرات الصحیة السیئةاألمراض المعدیة و 
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بل النصح واإلرشاد قبوال حسنا، بعقله المتفتح یتق تلمیذالمدرسة میدان صالح للتثقیف الصحي، فال - 5- 2

وینقلهما إلى من سواه في بیئته، وینشرها في مجتمعه، وینشأ على العادات الصحیة الحمیدة، وتكون 

 .1المعلومات الصحیة التي یتلقاها في صغره خیر أساس صحي سلیم في مراحل حیاته المقبلة

  :ووسائل تحقیقها الخدمات الصحیة المدرسیة أهداف- 3

  الخدمات الصحیة المدرسیة دافأه - 1- 3

  :یمكن تلخیص أهداف خدمات الصحة المدرسیة في اآلتي

 .خلق الوسط المناسب والبیئة المناسبة للنمو البدني والعقلي واالنفعالي- 1- 1- 3

ذلك عن طریق لصحیة للتالمیذ في مرحلة الدراسة و الحصول على صورة واقعیة لألحوال ا- 2- 1- 3

 .هذه المرحلة التعلیمیة والفحوص الدوریةالفحوص الطبیة في بوادر 

 .الجماعة التي یعیش فیهاالكشف عن األمراض المعدیة ودفع أخطارها عن الفرد و - 3- 1- 3 

 .المصابین باإلعاقات تالمیذالعنایة بال - 4- 1- 3

 .رفع مستوى ثقافتهم الصحیةتعوید التالمیذ على العادات الصحیة السلیمة و   - 5- 1- 3  

ل أعباء تحمُ تي تساعدهم في تحصیلهم الدراسي و عهم بالصحة الجیدة الالتالمیذ وتمتی اكتساب - 5- 1- 3

  .ومجهودات الحیاة المدرسیة

نموه الطبیعي المتكامل، سواء أكان  تلمیذلصحیة المدرسیة هي أن تحقق للأهداف الخدمات ا- 7- 1- 3 

  .ذلك جسمیا أو عقلیا أو اجتماعیا أو عاطفیا

  :وسائل تحقیق هذه األهداف - 2- 3

  :تتوفر للتالمیذ ل تحقیق هذه األهداف، ینبغي أنفي سبی

الدوریة بعد ذلك بغیة الفحوص فحوص الشاملة عند دخول المدرسة و بإجراء ال :الرعایة الطبیة - 1- 2- 3

 .العمل على معالجتهااف ما لدیهم من أمراض وعاهات، و اكتش

العاطفیة رابات النفسیة و خطار الصحیة كاألمراض المعدیة والحوادث واالضطالوقایة من األ - 2- 2- 3

 .وغیرها من األمراض

 .نشر الوعي الصحي بین التالمیذ- 3- 2- 3

 .توفیر البیئة المدرسیة الصحیة- 4- 2- 3

 .االهتمام بتغذیة التالمیذ- 5- 2- 3

العمل على قیام تعاون وثیق بین المدرسة واألهل، وبین الجهاز الطبي في كل ما یعود بالنفع - 6- 2- 3

 . 2للتالمیذ على األحوال الصحیة

                                                 
  .06ص  السابق،المرجع : الجمعیة البریطانیة ألطباء المدارس -1
  .06ص  :نفسهالمرجع  -2



~ 149 ~ 
 

  تطور الخدمات الصحیة في الوسط المدرسي ومستویاتها: سابعا

  :في الوسط المدرسي هدته الخدمات الصحیةتطور الذي شال- 1

حیث الهدف والمحتوى ثم سرعان ما أخذت في  األمر بدایة عالجیة من لبدأت الصحة المدرسیة أو 

تطعیم مراض من تشخیص وتحویل و األالتعامل مع  توفیر الخدمات الوقائیة من خالل إجراءات التحول إلى

غیر ذلك، انتقاال من االعتماد على الطب الخارجي إلى الطب الداخلي عبر تعیین مختصین على مستوى و 

  .المؤسسات التربویة كالمشرفین الصحیین والممرضین

في المجتمع، الوقایة األولیة من األمراض المنتشرة هتمام بخدمات تعزیز الصحة و الا دلقد تزای

فن التعامل مع المشكالت الجسدیة إلى فن فتحولت بموجب ذلك الخدمات المقدمة في الصحة المدرسیة من 

 المشكالت السلوكیة، سعیا إلى الحیلولة دون تفشي السلوكات الصحیة السلبیة، في أوساطالتعامل مع 

  .إلخ... رات دالتالمیذ كالتدخین والمخ

أن تحولت خدمات الصحة المدرسیة من كونها وظیفة مختصین إلى كانت نتیجة هذه التطورات 

وظیفة یسهم في مهامها أفراد األسرة التربویة مع التركیز على دور المعلم، كما تحولت الصحة المدرسیة من 

فیه الجهود بین كل الجهات المعنیة، و  افرتتضقي یكونها مسؤولیة مؤسسة أو إدارة واحدة إلى عمل تنس

  .1الدول األكثر تقدمالمجتمعات و متنام على مستوى العالم، إال أنه أكثر تبلورا في اذلك توجه 

  : ع مناحي الحیاة، فقد شملت ما یليشهدت الخدمات الصحیة تطورا مذهال في جمیوقد 

الوقایة من  فنبأنه علم و صر الحدیث ف هذا الصنف من الطب في العفقد عرّ : الطب الوقائي - 1- 1

ست مكونات الصحة الشخصیة للفرد الصحة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، فقد در  األمراض، وتقویة

نات البدنیة، أوقات العمل، فترات الترویح عن النفس، التمرینظافة الشخصیة النوم والراحة، و الوهي التغذیة و 

  األمصال استعملت المركبات الحیویة كالجسم المختلفة، كما  العنایة بأعضاءالعنایة بالملبس، و 

  .2واللقاحات للوقایة من األمراض أو العالج المبكر للحاالت المرضیة

  فقد ارتبطت ممارسة الطب منذ العصور القدیمة بالحالة االجتماعیة : الطب االجتماعي - 2- 1

من العلماء الكثیر ب تَ وكَ  ،البحث إال حدیثالدراسة و قید ا للناس، لكن هذا الموضوع لم یوضعواالقتصادیة 

  .3ارتباط الطب بالنواحي االجتماعیة ثم ازداد اإلیمان بالمفهوم االجتماعي عن

   :إلى مراحل متعددةمراحل تطور الخدمات الصحیة م تقسَ و 

علم االجتماع الطبي خالل هذه المرحلة كان ذو صلة وثیقة بدراسة األسالیب الطبیة : األولى المرحلة-

ما یسمى بأسالیب الطب الالهوتي أي الذي یستند إلى الدین،  التي تقوم على السحر واألرواح الشریرة، أو

اتخذت صورا شتى إما و وذوي االحتیاجات الخاصة، وظهرت في هذه المرحلة اتجاهات لالهتمام بالمرضى 

في التخلص  المتمثلة أو المعاملة الشاذة) ة ایجابیةملمعا(اغداق العطاءات والخدمات لهم  بالمقاالت في
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أفالطون (تسمح بالتخلص ممن بهم نقص جسمي حسب نسقهم االجتماعي كانت القوانین و  منهم، فالیونان

 ).وأرسطو

نوع المیاه و البیئة المهنیة ذات البیئة الطبیعیة للمكان وهي المناخ والموقع و  عتبر أناف "هیبوقراط"أما

  .التغذیة والتمریناتتعتمد على التوازن بین ن الصحة أبیر على الصحة والمرض واستخلص نتیجة تأثیر ك

  .ظل الناس ألجیال عدیدة یغرقون األطفال غیر مكتملي النمو في النهر رومافي 

وا یربطون بین الخیر و بین حسن معاملة الذین أثرت فلسفتهم على التفكیر الیوناني كان الرواقیون

  .قیناالمرضى والمع

ل طوائف مهنیة تقوم بالرعایة الصحیة ظهرت مع انتشار التجمعات العمالیة على شك: الثانیة المرحلة

 .ة بعد انتشار الصناعة الیدویةألفرادها خاص

تزوید طلبتها بتعلیم بلم تكتف المدرسة ة لتعلیم الطب في القرن التاسع و في صقلیة تأسست مدرس

  .طبي رائع بل اهتمت بموضوع السلوك في مزاولة المهنة

العمال الذین یعملون في مراض عمال المناجم و ت تتحدث عن أظهرت في القرن السادس عشر كتابا

  .1تجارة السلع الخطیرة

قومي، ظهرت التشریعات الوقائیة وبدأ العلماء زیادة الوعي المع انتشار الثورة الصناعیة و  :المرحلة الثالثة-

ذیة ثر الفقر والمهنة والتغألمرتبطة بالصحة والمرض و درسوا المشكالت االجتماعیة ایدرسون العوامل و 

  .م1847واإلسكان وأدى ذلك إلى ظهور فكرة الطب االجتماعي سنة 

ظهرت محاوالت من بعض األطباء لالهتمام ببعض النواحي االجتماعیة في  م1850وفي سنة 

  .ممارسة مهنة الطب، وظهر االهتمام بعد ذلك بالصحة العامة والطب الوقائي

مساعدتهم یم حیاة المرضى و إلى تنظ أمریكا هدفتظهرت حركات وجمعیات في أوروبا و  م1880

لإلقامة في دور  لهم ساعدت من ال مأوىت لعودتهم إلى بیئتهم الطبیعیة و بعد الخروج من المستشفیا

الربط بین  واحاولاتسعت مجاالته و فیرا، اهتماما كب ةالطبی یةاالجتماعوقد أولى العلماء للناحیة  .النقاهة

المریض ككل للعنایة الصحیة به، الة العامة للصحة، وبدأ االهتمام بالحو العوامل االجتماعیة والثقافیة 

  شعور اإلنسان بالمرض ن االختالل الوظیفي في الجسم و أبجمیع مشاكله العتقادهم و 

  .2ثقافیة وسیكولوجیةبل إلى عوامل اجتماعیة و  ؛ال یرجع إلى نواحي بیولوجیة فقط

  :مستویات تقدیم  الخدمات الصحیة في المدارس - 2

  :من ثالث مستویات نلخصها فیما یليتندرج خدمات الصحة المدرسیة في المدارس ض

ایة التالمیذ من أسباب العمل على منع حدوث المشكالت الصحیة قبل حدوثها بوق :المستوى األول

  :ما یلي یدخل تحت هذه األنشطةحدوثها، و 
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 .البیتو في المدرسة الحوادث لتالمیذ حول منع حدوث اإلصابات و توعیة ا  -

التأكد من تقدیم التوعیة المناسبة رسة من خالل توفیر األنسب منها و تحسین التغذیة المقدمة في المد  -

 .تحصیله الدراسية الغذاء في تحسین صحة التلمیذ و عن أهمی

 .التوعیة بالنظافة الشخصیة والنظافة العامة بهدف الوقایة من األمراض المعدیة  -

 .الحیاتیة التي تؤهلهم لتحمل المسؤولیة ألخذ القرار الحكیم حول صحتهمتعلیم التالمیذ المهارات   -

 .1التأكد من فهم التالمیذ لطبیعة نموهم في مرحلة البلوغ و وقایتهم من األمراض  -

من و  ،المبكرة للفحوص الصحیة اتخاذ اإلجراءاتر للمشكالت الصحیة و االكتشاف المبك:الثاني المستوى

القیاسات  مثل توفر هذه الفحوص معلومات أساسیةتالمیذ قبل دخول المدرسة و ئیة للذلك الفحوص المبد

  .المعلومات الصحیة عن كل تلمیذ یمكن الرجوع إلیه مستقبالو 

یشمل التالمیذ الذین و  ،منة لدى التالمیذ المصابین بهامع المشكالت الصحیة المز  التعامل :الثالث المستوى

  .2سوء التغذیةي والصرع ونقص الوزن و اء السكر دالربو و  یعانون من أمراض

  في مجال الصحة المدرسیة ومشاریع المدارس المعززة للصحة  و منظمات تجارب: ثامنا

  :ب في مجال الصحةر تجا- 1

وبدأت المنظمات   عامًا، 80بدأ االهتمام ببرامج الصحة المدرسیة في بعض الدول منذ أكثر من 

عامًا، وتبلورت مفاهیم  50تمام ببرامج الصحة المدرسیة منذ حوالي الدولیة المهتمة بالصحة والتعلیم االه

فیما ، وتطبیقات الصحة المدرسیة من خالل نماذج ومبادرات مختلفة على مدى السنوات العشرین األخیرة

 خاصة على مستوى المدارس، لما لها من أهمیة،الدول المتقدمة اهتماما خاصا برفع مستوى الصحة  يتول

ما للمدرسة من تأثیر فعال في رفع الكفایة الصحیة ألفراد المجتمع عنایة بصحة النشء، و كبرى في ال

البنك الدولي من أن العدید من الدول النامیة لن تكون قادرة تحذر منظمة الصحة العالمیة و و ها، المحیط ب

  .ن وبجهود منظمةاضحة تبدأ من اآلعلى تحقیق األهداف الصحیة لأللفیة الثالثة، ما لم تتخذ إجراءات و 

أن تحقیق األهداف الصحیة على وجه الخصوص لن یكون هینا، وٕان  وقد نبهت المنظمتان إلى

  .األخرى المسطرة لأللفیة الثالثة األهداف قل سرعة منه إلىأذلك سیكون  السعي إلى

أهداف صحیة طموحة، منها تحسین صحة مواطنیها،  لذلك تعهدت الكثیر من الدول بالوصول إلى

برز هذه أدول الفقیرة والنامیة، وتمثلت و العمل على تحسین األوضاع الصحیة للمالیین من البشر في الأ

ومن هذه  3المعدیة من نسب وفیات األطفال، ونسب الجوع ومكافحة األمراض خفیفاألهداف في الت

  : التجارب نذكر عل سبیل المثال

أن تعزز لمالیة المتواضعة نسبیا، استطاعت برغم مواردها امثال، و ففي تونس  :تجربة تونس - 1- 1

أن ترفع من مستواها سواء من حیث تغطیتها لشتى مناطق البالد، أو من حیث خدمات الصحة األساسیة، و 
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استجابتها لمختلف طلبات المواطنین، فلقد سعت المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومیة إلى مساندة كل 

في تحسین صحة المواطن،  المحیط إسهاماالعنایة بالصحة و ب العیش، و الجهود الرامیة إلى تطویر أسالی

التشاور المستمرین مع كافة األطراف المعنیة بمسائل الصحة، من وزارة الدفاع الوطني، بالتعاون و ذلك و 

  .لخإ... الطفولة والریاضةباب و التهیئة الترابیة، وزارة التربیة، وزارة الشوزارة الداخلیة، وزارة البیئة، و 

ث الوكالة الوطنیة للمراقبة الصحیة و البیئیة للمنتوجات التي تشرف علیها وزارة احدإتم  وفي هذا اإلطار

إلى ازدیاد عدد نوادي الصحة داخل المدارس، وتنظیم عدد الورشات المختصة في إطار ى مما أد ؛الصحة

كافحة اآلفات المنتشرة في فضال عن تكثیف أنشطة التربیة الصحیة لم ؛"والصحة المدنیة" برنامج 

  .غیر ذلكو  المخدراتالمجتمعات العصریة مثل التدخین وتعاطي 

ٕالى علو معدل نفقات و  95%كما أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة تغطیة األطفال الصغار بما یفوق 

  .الصحة بالنسبة للفرد

التي "  للجمیع الصحة "بفضل هذه النتائج الباهرة نالت تونس عن جدارة واستحقاق المیدالیة الذهبیة 

س الذي حقق یأسندتها لها منظمة الصحة العالمیة كونها البلد الوحید في القارة اإلفریقیة باستثناء جزر مور 

  .1"الصحة للجمیع"هدف 

إقامة مجتمع  ، ویرمي إلى" للجمیع الصحة توفیر" أما لیبیا فشعار سیاستها الصحیة  :تجربة لیبیا - 2- 1

یقوم بدور فعال اجتماعیا واقتصادیا، توزع فیه الخدمات على قدم المساواة بین  یمكن لكل فرد فیه أن

  :اللیبیة الصحیة على النحو التالي السكان جمیعا، ویمكن تلخیص اإلستراتیجیة

 .إعادة هیكلة الموارد البشریة الطبیة من خالل إعادة توزیع الموارد البشریة، و تدریب األطر الالزمة - أ

لصحیة وتحدیثها وتطویرها، بما في ذلك تحویل بعض نقاط الرعایة الصحیة إلى تحسین المرافق ا -  ب

 .مراكز صحیة

تحسین إدارة المستشفیات، وتشكیل هیئات متخصصة لدعم الخدمات الصحیة كالمراكز التقنیة لحمایة  -  ت

 .البیئة

ة األمومة خدمات صحالصحي لدعم الرعایة الصحیة، و التركیز على برامج الصحة العمومیة والتثقیف  -  ث

والطفولة، وخدمات الصحة المدرسیة وبرامج التغذیة وبرامج حمایة البیئة، وبرامج مكافحة األمراض الساریة 

 .والمتوطنة والوقایة منها

دخال مبادئ اتوفیر الرعایة الصحیة النفسیة للجمیع و باستهداف البرنامج الوطني للصحة النفسیة  - ج

 .مشاركة المجتمعالت الحیاة كالعمل واألسرة و أخرى في مجا الصحة النفسیة في مجاالت

 .اقتصادیة رئیسیةاجتماعیة و رات الذي أصبح مشكلة صحیة و دتشكیل لجنة لمكافحة تعاطي المخ - ح

الجدید توفیر وزارة الصحة للنشء جمیع الخدمات الصحیة الوقائیة والعالجیة بما یحقق سالمة الجیل  - خ

 .مي في هذه المجاالتیواكب التقدم العلو نفسیا، عقلیا و جسمیا و 
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األمصال على مدار السنة لتوفیر المناعة و ضمان وفرة األدویة، الحق في مجانیة الرعایة الصحیة، و  - د

 .لدى الجمیع

 .لألطفال وتالمیذ المدارس مجانا للوقایة من األمراض المعدیة إجراء التطعیم اإلجباري - ذ

القوانین ي رغم النقص الذي یعتر  ،ینحمایته من أضرار التدخان بیئة صحیة وغذاء جید للطفل و ضم - ر

 .1رض الواقعأذ العلمي والتطبیق الملموس على الخاصة بهذه المجاالت من حیث التنفی

لقد حققت البحرین الكثیر من االنجازات في مجال الصحة المدرسیة، صحة  :تجربة البحرین - 3- 1

واستثمارا االقتصادي للمجتمع، عي، و في النسیج االجتما األطفال والمراهقین التي تعتبر عنصرا أساسیا

  :التطورات في هذا المجال فیما یليبرز أللمستقبل، وتمثلت 

  :المحلي المستوى

  : األول االنجاز

وزارة  استراتیجیة، فمن منطلق "البرنامج الوطني للصحة المدرسیة"مبادرة الصحة المدرسیة الشاملة 

التي تعكس اتجاها متكامال وشامال ومستجیبا لصحة اإلعالن عن العدید من السیاسات الصحیة الصحة و 

السكان من خالل خطة صحیة وطنیة تتضمن تغییرا في البرامج الصحیة، من خدمات عالجیة للحاالت 

مبادرة الصحة المدرسیة م اإلعالن عن تصحة الوقائیة الحادة إلى برامج ذات قاعدة مجتمعیة تعتمد على ال

تعاون المشترك بین وزارة الصحة من خالل لجنة التنسیق وال" حة المدرسیةالبرنامج الوطني للص"الشاملة 

تعتبر مبادرة الصحة المدرسیة الشاملة نموذجا للبرنامج یشتمل على أبعاد كبیرة و ووزارة التربیة والتعلیم، و 

ذه م في المدرسة والمجتمعات المحیطة بها، ویتطلب تحقیق همتنوعة من األنشطة والخدمات التي تقدّ 

یحتوي نظام الصحة المدرسیة على ثمانیة برامج هي أساس وبرامج محددة و  استراتیجیاتاألهداف الشاملة 

  :نامج الوطني للصحة المدرسیة وهيالبر 

التطعیمات، وخدمات ، و األولیة اإلسعافاتوتشمل خدمات االكتشاف المبكر و  :خدمات الصحة المدرسیة -أ 

سة والتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة، وتوفیر نظام لتحویل ذوي األمراض المزمنة من منسوبي المدر 

 .الحاالت المحتاجة إلى الخدمات العالجیة المناسبة

تحسین بل تتعدى ذلك إلى تغییر التوجه و  ؛المعلوماتهي التي ال تكتفي بإعطاء  :التربیة الصحیة -ب 

واستغالل النشاطات المدرسیة السلوك مع التركیز على تفعیل المحتویات الصحیة في المناهج الدراسیة 

 .2الصفیة و غیر الصفیة في المدرسة في التوعیة الصحیة

دخال بعض التعدیالت على ائة المدرسة حسیا ونفسیا، و تشمل تحسین بی :صحة البیئة المدرسیة -ج 

 .المدرسة كمنظمة تدار بما یعزز صحة منسوبیها

إلى  لمدرسة إضافةالمنتسبین لالعالجیة لكل و ذلك بتوفیر الخدمات الوقائیة  :االهتمام بصحة العاملین -د 

 .خدمات التوعیة الصحیة
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م في المدرسة وتشمل إجراءات السالمة الغذائیة واالشتراطات الصحیة لما یقدَّ  :التغذیة وسالمة األطعمة -ه 

 .من أغذیة

ما یضمن إشراك یشمل االهتمام بالتربیة البدنیة من خالل التنظیم، والتشجیع، وب :التربیة البدنیة والترفیه - و 

كبر قدر من اللیاقة أعن وظائف الجسم والمحافظة على  جمیع الطالب مع تقدیم المعلومات األساسیة

 .بأقل قدر من التنافسدنیة و الب

  وتشمل تقدیم الخدمات اإلرشادیة والوقائیة من المشكالت النفسیة  :اإلرشادالصحة النفسیة و  -ز 

 .الكتشاف المبكر والخدمات العالجیة واإلحالةتقدیم خدمات او السلوكیة ذات األولویة، و 

تشمل الخدمات والبرامج التي تنقل الوعي الصحي، والخدمات  :االهتمام بصحة المجتمع المجاور -ح 

 .األسرة والمجتمع والبیئة المجاورة للمدرسة الصحیة إلى

  :نجاز الثانياإل 

لى التعاون المشترك بین وزارتي الصحة ع بناءً : التربیةركة بین وزارتي الصحة و تتطویر البرامج المش -

وأخذا في االعتبار الموارد الحالیة تم  .والتربیة واعتمادا على استراتیجیات البرنامج الوطني للصحة المدرسیة

م البدء بتنفیذ عدد من المشاریع توضع األولویات التالیة لتطویر البرنامج الوطني للصحة المدرسیة، و 

  :1ركة منهاتالمش

تطبیق مفهومها في الخدمات الصحیة المقدمة الصحة النفسیة لتالمیذ المدارس و تحسین خدمات مشروع -

  التحصیل العلمي، اط السلوكیات الصحیة، واألداء و نمأللمدارس، بما ینعكس إیجابا على تعزیز 

ها عبر السلوكیة الصحیة من خالل مجابهتالتعلیمیة و واالكتشاف المبكر للمشاكل االجتماعیة والنفسیة و 

القیاس والتقویم والمعالجة المبكرة على أن یتم تشكیل فریق مشرك للخدمات الصحیة، النفسیة ما بین وزارتي 

الصحة والتربیة والتعلیم من خالل االستفادة من االختصاصیین المتوفرین والعاملین في هذا المجال، و 

 .2للتالمیذالسعي إلنشاء مركز للخدمات النفسیة 

  : ثالاالنجاز الث

یعمل على االرتقاء بالصحة  :إنشاء وتطویر هیكل تنظیمي یدخل ضمن خدمات الرعایة الصحیة األولیة- 

صنیف والوصف الوظیفي المدرسیة على مستوى عال من الكفاءة والجودة، وكذلك وضع مواصفات الت

ستراتیجیة اار تنفیذ الصحة المدرسیة العاملة بالمرحلة األولى لهذا التنظیم، وذلك في إط إطاراتلجمیع 

م من خدمات بالتنسیق والتعاون مع وزارة التربیة الخطة العامة للوزارة، واإلشراف والمتابعة لكل ما یقدَّ 

والتعلیم والمؤسسات الحكومیة واألهلیة داخل المملكة وخارجها، وقد تم اعتماد المرحلة األولى من الهیكل 

نیة، والذي یشمل خدمات ممرضات الصحة المدرسیة وخدمات المیزاتنظیمي لبرنامج الصحة المدرسیة و ال

  .نفسیةالصحة ال
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المكتب التنفیذي لمجلس وزارة الصحة لدول رامج المشتركة بین وزارة الصحة و ضمن الب :الخلیجي المستوى

  :ول مجلس التعاون تمت المشاركة فيمجلس التعاون ومن خالل لجنة الصحة المدرسیة لد

 .ل مجلس التعاون في مجال الصحة المدرسیةانجاز كتیب تجارب دو  -

 .المشاركة في إعداد دلیل تدریبي موحد للصحة المدرسیة لدول المجلس -

 .كة بدول المجلساجراء المسح الصحي العالمي لتالمیذ المدارس بصورة شر اتبني  -

 .الموافقة على عقد مؤتمر دوري خلیجي للصحة المدرسیة -

 .1ة و العمل على إنشاء شبكة خلیجیة للمدارس المعززة للصحةتنفیذ مشروع المدارس المعززة للصح -

لمنظمة الصحة المدرسیة  المكتب اإلقلیميالصحة و  ضمن البرامج المشتركة بین وزارة: المستوى اإلقلیمي

وضع خطة تنفیذیة للبرنامج الوطني للصحة المدرسیة، من وتقییم خدمات الصحة المدرسیة، و مراجعة ت مت

  .بمملكة البحرین 2005 - 10- 04یة لشرق المتوسط في قلیمي لمنظمة الصحة العالمطرف المكتب اإل

المناقشات التي تمت مع جمیع ة المدرسیة، وفي ضوء اللقاءات و بناء على تحلیل وضع الصحو 

التالیة  إلستراتیجیةام التوصل إلى اقتراح االتجاهات ترسیة في وزارتي الصحة والتربیة المعنیین بالصحة المد

  :التنفیذیة ذات الصلة األنشطةو 

تطویر السیاسات والتشریعات واللوائح التنظیمیة الخاصة بالصحة المدرسیة، وتوسیع نطاقها على  -

 .مختلف المستویات

 .اتخاذ القراراتالسیاسات و  لبیانات لرسم وتطویرتوفیر المعلومات المسندة با -

 .تنسیقهاتقویة القدرات الوطنیة وتعزیز الموارد و  -

رفع مستوى و ، اء الوعي بأهمیة ارتباط الصحة بالتعلیم لتعزیز صحة التالمیذ والمجتمع عموماذكإ -

 .األداء التعلیميالتحصیل العلمي، و 

 .توحید الجهود تحت مظلتهالمدارس المعززة للصحة، وتنسیق و توسیع شبكة او  إنشاء -

المكتب بین وزارة الصحة و تعاون المشترك ضمان الالمعلومات حول الصحة المدرسیة، و تطویر نظام  -

 .اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة، وبهدف تطویر نظام المعلومات حول الصحة المدرسیة

عوامل الخطر والسلوكیات المحفوفة األمراض واإلصابات في المدارس و  إنشاء نظام لرصد أهم -

 .المخاطر في المدارسب

الخاصة بالصحة المدرسیة، بما فیها تقییم  إنشاء نظام لرصد وتطویر جملة من المؤشرات واإلحصاءات -

 .توحیدهابرامج الصحة المدرسیة و  داءأ

اإلرشادیة حول  األدلةالمعاییر الوطنیة و  ٕاعدادیة حول المدارس المعززة للصحة، و تدریب اتتنفیذ دور   -

 2.المدارس المعززة للصحة

  :الصحة المدرسیة في المملكة العربیة السعودیة - 4- 1
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، من خالل م1953عام ) وزارة التربیة(لمدرسیة في السعودیة مع نشأة وزارة المعارف نشأت الصحة ا

فقد كان المجتمع عمومًا في ذلك الحین یعاني من األمراض المعدیة ومشكالت . افتتاح الوحدات الصحیة

لخدمات مما دعا إلى التركیز الكبیر على ا ؛سوء التغذیة، ولم تنتشر بعد الخدمات الصحیة كمًا ونوعاً 

  .العالجیة، وقد قدمت هذه الوحدات في المقام األول خدمات عالجیة للطالب والمعلمین

وبعد النهوض الحضاري في المملكة وتحسن الخدمات الصحیة، وتغیر طبیعة المشكالت الصحیة 

. صحةنحو األنماط العصریة، تحول تركیز الصحة المدرسیة وبطریقة متدرجة نحو الدور الوقائي وتعزیز ال

یز صحة النشء نسعى لتعز : "وحددت وزارة المعارف نص رسالة الصحة المدرسیة في النص التالي

وبعد العدید من اللقاءات ". شارك األسرة والتربویین من أجل مستقبل الجیلوتوالمجتمع المدرسي، 

لى نماذج عالمیة واالستشارات، وحضور العدید من المؤتمرات والدورات والزیارات المیدانیة، واالطالع ع

   :لبرامج ونظم الصحة المدرسیة، أخذ التوجه الجدید في التبلور معتمدًا االستراتیجیات التالیة

  .التركیز على الخدمات الوقائیة عمومًا والتربیة الصحیة خصوصاً  -أ 

   .انطالق أنشطة وبرامج الصحة المدرسیة من المدارس ولیس من الوحدات الصحیة -ب 

  .، مع التركیز األكبر على دور المعلمالتالمیذیة في صحة إشراك األسرة التربو  -ج 

  .استثمار جهود بقیة مقدمي الخدمات الصحیة، وٕاشراكهم في أنشطة الصحة المدرسیة -د 

  .القطاع الخاص في تصمیم وتمویل برامج الصحة المدرسیة إشراك -ه 

  .ف وللفئات الخاصةتنسیق الدور العالجي مع وزارة الصحة، وتعزیز الخدمات العالجیة في الظرو  - و 

  .لموارد المتاحة والمنظمات الدولیةاالستفادة من الخبرات وا -ز 

 . باإلطارات والمهارات ذات الطابع الوقائيتحدیث القوى العاملة، وتزویدها  -ح 

تتلخص الرؤیة المستقبلیة في الصحة المدرسیة نحو تحدید مشرف على الصحة في كل مدرسة، 

تي تنجح في تفعیل دورها الوقائي، وتضمن مصدرًا مناسبًا للخدمات وتحویل بعض الوحدات الصحیة ال

وقد بدأ . تحویلها إلى مراكز لدعم برامج وخدمات الصحة المدرسیة واإلشراف علیهاو العالجیة المناسبة 

 .1بالفعل تحویل بعض الموارد نحو الدور الوقائي

، والتي العربیة السعودیة لتعلیم بالمملكةألهداف ومكونات الصحة المدرسیة بوزارة التربیة وا والمتأمل

األهداف والمكونات قد تم صیاغتها لتتفق في أغلبها مع تلك التي  تنفذها الوحدات الصحیة المدرسیة یجد أن

، والتي یمكن إیجازها على 2تنفذها العدید من الدول المتقدمة سواء من الناحیة الوقائیة والعالجیة أو التطویریة

  :النحو التالي

 :تشملو  :المهام الوقائیة - 1- 4- 1

                                                 
  :صالح بن سعد األنصاري -1

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt6484.html،85ص ،22:39على الساعة  ،02/10/2012: بتاریخ.  
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ذ مع بدایة كل عام دراسي على التالمیذ المستجدین في المراحل فَ نَ برنامج الفحص الطبي الشامل ویُ  -أ 

 .ةالثانوی والمرحلة ،ةالمتوسطوفي المرحلة الدراسیة االبتدائي، 

یة في حالة عدم األساس نفذ بالتنسیق مع وزارة الصحة و یشمل استكمال الجرعاتیُ برنامج التطعیمات و - ب

المشاركة في حمالت التطعیم الطارئة التي تنفذها وزارة الصحة، هذا الجرعات المنشطة و و  ،استكمالها

 .إلى التطعیمات الطارئة التي قد یتطلبها األمر باإلضافة

 .برنامج مكافحة األمراض المعدیة والمزمنة -

 .العیونبرنامج الرعایة الصحیة للفم واألسنان  -

 .1ة ذوي االحتیاجات الخاصةبرنامج رعای -

  :وتشمل :المهام العالجیة -  2- 4- 1

تقدیم الرعایة الصحیة وما تتضمنه من اإلحاالت للحاالت المرضیة واإلسعافیة مع توفیر وسائل التشخیص  - 

 .واألدویة المناسبة لعالج تلك الحاالت

 .2المناسبة لهم التأهیلیةتوفیر البرامج العالجیة و و ذوي االحتیاجات الخاصة رعایة فئات  -

  :و تطبق من خالل :المهام التطویریة - 3- 4- 1

  :التثقیف الصحي التربويبرنامج التوعیة و  - أ

 .برنامج التعلیم الطبي المستمر - ب

 .األبحاثالدراسات و  - ج

 :البرامج التدریبیة والتثقیفیة الوقائیة مثل - د

مرحلة المتوسطة، للطالبات في الهو موجه و : برنامج التوعیة الصحیة للطالبات في مرحلة البلوغ  -

السلوكیة للطالبات، فیما یتعلق بالجوانب التغذویة والصحیة المتعلقة االرتقاء بالجوانب المعرفیة و  یهدف إلىو 

 .بمرحلة البلوغ

إیجاد سیاسات صحیة بالمدارس تتعامل مع جمیع  الذي یهدف إلىو  :برنامج المدارس المعززة للصحة -

 .ة المجتمع المدرسيالمفردات المعززة للصحة حفاظا على صح

والمهارات الالزمة لهن إكساب طالبات المرحلة الثانویة المعارف  الذي یهدف إلى :برنامج صحة األسرة -

 .المستقبلیة كأمهات نفي حیاته

الذي یهدف إلى االرتقاء بالحالة الصحیة للمجتمع المدرسي من خالل تأمین  :برنامج المرشدة الصحیة -

 .ال الصحة المدرسیة في كل مدرسةمرشدة صحیة مدربة على أعم

والذي یتم من خالله بحث محتوى علمي وتدریبي یهدف  :األولیة برنامج المعلمة ودورها في اإلسعافات -

األولیة، وكیفیة التعامل مع الحاالت  إلى االرتقاء بمعارف ومهارات المعلمات في مجال اإلسعافات

 .الطارئة في البیئة المدرسیة
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هو موجه للتالمیذ في جمیع المراحل التعلیمیة خصوصا للتالمیذ و : ة السمعبرنامج فحص كفاء  -

المستجدین في المرحلة االبتدائیة، و یهدف إلى االكتشاف المبكر لحاالت ضعف السمع، وعالجها 

 .في الوقت المبكر لتجنب أي حاالت إعاقة مستقبلیة

الصحي الغذائي للتالمیذ خاصة الذي یهدف إلى رفع الوعي : برنامج الحلیب والتمر المدرسي  -

هذا البرنامج موجه للتالمیذ في األقسام الدراسیة األولى التمر، و والمجتمع عامة بأهمیة تناول الحلیب و 

 .من المرحلة االبتدائیة

تفاق بالرغم من اإل: الصعوبات التي تواجه الصحة المدرسیة في المملكة العربیة السعودیة - 4- 4- 1

ه هناك فجوة كبیرة ال أنإوضرورة تطبیق برامجها بشمولیة، مكونات الصحة المدرسیة و  العالمي على أهداف

 :ما یلي التي من أهمهالتطبیق حتى في الدول المتقدمة، وذلك لوجود العدید من الصعوبات و ابین النظریة و 

 عدم وضوح الرؤیة أو التخطیط االستراتیجي السلیم المبني على معرفة أهداف الصحة المدرسیة .أ 

 .المجتمع بأسرهاإلطارات التربویة و وتطبیقاتها و مردوداتها على صحة التالمیذ و 

المجتمع عامة بأهمیة الصحة المدرسیة، وكیفیة االستفادة منها مما تفاوت مستوى قناعة المسؤولین و  .ب 

 .جعلها خارج األولویات، مع عدم كفایة المساندة االیجابیة من جانب متخذي ومنفذي القرارات

ة الوطیدة بین الصحة المبني على العالقین الجهات المسؤولة عن التعلیم و التنسیق بفي التعاون و  قصور .ج 

 .خراآلتأثیر كل منهما على التعلیم و الصحة و 

 .قلة التجهیزاتو التربویة و أالبشریة المدربة سواء الفنیة  اإلطاراتة و قلة الموارد المالی .د 

 .بویین في مجال الصحة المدرسیةالتأهیلیة للتر نقص البرامج التدریبیة و  .ه 

مما یؤثر على نطاق ونوعیة الخدمات الصحیة المقدمة ویؤثر  ؛عدم وجود الوقت الكافي لتنفیذ البرامج .و 

 .1أیضا على التخطیط والتقییم لبرامج الصحة المدرسیة

إلى  وقد تحقق للصحة المدرسیة بالمملكة العربیة السعودیة بعض االنجازات التي من أهمها الوصول

  :صحیة في المجتمع المدرسي كما یليحصر المشكالت ال

المشكالت المتعلقة بالتغذیة وأهمها فقر الدم الناجم عن نقص الحدید ونقص الوزن والسمنة                                            .أ 

  .وعدم تناول وجبة الفطور وارتفاع معدالت تسوس األسنان

 .ممارسة عادة التدخین .ب 

 .اإلصابات والحوادث المدرسیة .ج 

 .اإلضرابات السلوكیة والمشاكل النفسیة .د 

واألمراض الطفیلیة المعویة  ،)أ(االلتهاب الكبدي و المعدیة مثل الجدري،  انتشار بعض األمراض .ه 

 .1خصوصا تلك التي تنتقل بالعدوى الذاتیة

                                                 
، ات حدیثة في الصحة المدرسیةتطبیق: ناصر الشهريبن سلیمان  -1

  /english/index.php?Fuseation=contenthttp://www.ssfcm.orgالساعة ، 02/10/2012 :، تاریخ الزیارة :

22:36.  
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 عة للخدمات العالجیة تعد خدمات الصحة المدرسیة، إحدى اإلدارات التاب: ظبي أبو تجربة - 5- 1

منسق للصحة المدرسیة لجمیع المدارس الحكومیة في مسؤولة عن تقدیم برنامج متكامل و الجهة الو الخارجیة 

  .المعاییر العالمیةممارسات و ظبي تماشیا مع ال أبو إمارة

، و تطور بشكل 1968تأسس برنامج الصحة المدرسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة عام 

ذلك نتیجة لتزاید عدد العالجیة، و في الخدمات الصحیة الوقائیة و  2000و 1977ظ في الفترة ما بین ملحو 

إلى تزاید عدد موظفي الصحة المدرسیة، وتطویر الخدمات الصحیة المقدمة تماشیا مع  مما أدى ؛الطالب

  .االحتیاجات الصحیة الخاصة بالطلبةالناتجة عن تغیرات نمط الحیاة، و االحتیاجات 

بیة في یجاات اإلثالتحدیظبي بسلسلة من التغیرات و  أبوة لقد مرت الخدمات الصحیة في إمار و 

ظبي إلى الهیئة  الصحة المدرسیة في أبو انضماممن ضمن هذه التغیرات السنوات العشر الماضیة، و 

لشركة  إلى الخدمات العالجیة الخارجیة التابعة 2008من ثم انتقالها عام ، و 2000الصحیة في عام 

بتقدیم الخدمات الصحیة والتي تعاقد معها مجلس أبو ظبي لخبرتها الواسعة  أبوظبي للخدمات الصحیة

  .طلبة المدارس الحكومیةل

 .والمنطقة الوسطى ي ظب بوألعین والمنطقة الغربیة وجزیرة ا: مواقع المدارس -

 .270 :عدد المدارس -

 120,0002: عدد الطالب -

تثقیفیة مات الصحة المدرسیة بعدة حمالت وبرامج صحیة و قد قامت خدل: المقدمة الخدمات - 1- 5- 1

حیث تقوم حالیا  ؛تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي عند الطالب، كما تقوم بعدد من الفحوصات الصحیة

 ، وضغط الدم وتقدیم اإلسعافاتنلوا، وفحص عمى األمعدل كتلة الجسم وقوة اإلبصارلبفحوصات وقائیة 

 السیطرة على العدوى، باإلضافةمج الوقایة من األمراض المعدیة و برناج التثقیف الصحي و األولیة، وبرنام

  .المدارس تالمیذبل الهیئة الصحیة لمقررة من قِ إلى تنفیذ برامج التطعیمات ال

ون مع المراكز التاسع بالتعاو الصف األول والخامس  تالمیذحدیثا الفحص الوقائي الشامل ل قد أضیفلو 

لمختلفة كفحص الدم ویشمل الفحص الطبي الوقائي الكشف الطبي والمسوحات الوقائیة ا، لخارجیةالعالجیة ا

ویهدف هذا الفحص  ،فحص الوقائي لألسنانال إلى فحص استقامة العمود الفقري باإلضافةوفحص السمع و 

لتي تحتاج وا لدراسياالوقائي إلى الكشف المبكر عن الحاالت المرضیة التي تؤثر على تحصیل الطالب 

  .3إلى متابعة طبیة متخصصة لتقدیم العنایة الطبیة الالزمة لها فور اكتشافها
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في معظم دول أوروبا ال یقدم الجهاز الصحي المدرسي  :الصحة المدرسیة في الدول األوروبیة - 6- 1

ع السبب خدمات عالجیة، ویقتصر دوره في هذا المجال على تحویل الحاالت المرضیة ومتابعة عالجها، ویرج

مین أالتفي  في ذلك إلى توفر الخدمات العالجیة لجمیع األفراد على  مستوى طبیب األسرة واألخصائي

" الشبكة األوروبیة لبرامج المدارس المعززة للصحة" إلى برنامج  الصحي، وانضمت معظم دول أوروبا

التركیز على البیئة الصحیة واعتبرت تلك الدول أن التوعیة الصحیة وتعزیز الصحة من خالل المدارس، و 

المدرسیة اآلمنة  بمشتمالتها الطبیعیة والنفسیة واالجتماعیة هي من أهم مكونات الصحة المدرسیة، والتي من 

خاللها یتم إكساب المجتمع المدرسي أسالیب الحیاة الصحیة التي تمارس یومیا وتؤثر في حیاة الفرد واألسرة 

  :الحیاة الصحیة وتعزیزها من خالل ة تنمیة أسالیبوالمجتمع، وأوصت تلك الدول بضرور 

تدریبهم في مجال الصحة المدرسیة وذلك من خالل برامج تدریبیة اإلطارات التربویة و  ضرورة إعداد .أ 

بل متخصصین في ق نتلك البرامج م نظریة وعملیة سواء قبل أو بعد االلتحاق بالخدمة، ویتم إعداد

 .مج الصیف التدریبیةهو ما یسمى ببراالصحة المدرسیة، و 

التالمیذ مبني على الحالة العامة تثقیف الصحي لإلطارات التربویة و المنهج للتوعیة و  عمل دلیل أو .ب 

 :یشمل في طیاته عدة موضوعات منهالصحة المجتمع و 

 .لتعزیز الصحة والوقایة من المرضأنماط الحیاة الصحیة الالزمة  .ج 

 .الصحیة السلیمة والممارسات، مناآلالغذاء الصحي التغذیة و  .د 

 .رات والعقاقیردللمخ اإلدمانمكافحة التدخین و  .ه 

 .اإلصاباتالحوادث و  .و 

 .البیئة الصحیة المدرسیة .ز 

 .األولیة اإلسعافات .ح 

 .الصحة النفسیة .ط 

ممارسة التالمیذ لنمط الحیاة الصحیة أو المكان المناسب لتلقي وتدریب و  أن تكون المدرسة هي األساس .ي 

  .1المجتمع من أجل تعزیز الصحةالصحیة بجهود المدرسة واألسرة و  الرعایة مع ربط جهود مقدمي

 :الصحة المدرسیة في الیابانتجربة  - 7- 1

إذ بدأ برنامج الصحة المدرسیة في فترة  ؛تعتبر الیابان من الدول الرائدة في مجال الصحة المدرسیة

م، وروجع في عامي 1924ع قانون للصحة المدرسیة في ضِ كما وُ م 1912م إلى 1868حكم المیجي من 

د مؤتمر سنوي عن عقَ ویُ ". الجمعیة الیابانیة للصحة المدرسیة"توجد في الیابان كما . م1973  ،1958

ویوجد في الیابان . صحة الطفل، یحضره معلمو مادة الصحة والمسؤولون والمهتمون بالصحة المدرسیة

طب الباطني، مهمتهم توعیة في ال مدرسون متخصصون لمادة الصحة یتلقون تدریبًا قد یصل إلى عام

  .تالمیذ وٕادارة برامج الصحة المدرسیةال

                                                 
، ، تاریخ الزیارة  تطبیقات حدیثة في الصحة المدرسیة: ناصر الشهريبن سلیمان  -1
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ذ من وینفَ . الیابان منهج للصحة المدرسیة من أهدافه تنشئة كل طفل على روح وبدن صحیحینتعتمد 

، تلمیذ م، بما فیها مسوح أمراض القلب والعیون والكلى واألسنان لكل1978خالل الفحوص الطبیة منذ عام 

أن المخدرات قلیلة   م تعیین طاقم للصحة المدرسیة، وتمویل برامج وقائیة في مجال المخدرات رغمویت

ویقوم أستاذ مادة الصحة بقیاس الوزن والطول وأخذ عینات الدم الكتشاف زیادة . االنتشار نسبیًا في الیابان

لصحة المدرسیة نتائج مع طبیب اثم یناقش ال .تالمیذالدم بین ال والسمنة والتشوهات العظمیة وفقر الوزن

  .سحلتالمیذ بناء على نتائج المد هؤالء األساتذة استشارات لویعق. النظام الصحيع الذي یتبّ 

كد قانون الصحة المدرسیة على ؛ حیث یؤ تشكل البیئة أولویة في برنامج الصحة المدرسیة في الیابان

بالبیئة سنویًا منها فحص میاه الشرب وتطهیرها، ویتم القیام ببعض اإلجراءات المتعلقة  ،أهمیة البیئة

والتهویة والتدفئة، ومعدل الضوضاء في الفصل، ومراجعة الحوادث   وٕاضاءة الفصل واإلضاءة العامة،

  .واإلصابات

تالمیذ وٕادراكًا ألهمیة عالقة للم كدعم للحالة الغذائیة 1889دخلت وجبة الغذاء المدرسي عام أُ وقد 

ونت لجان الصحة المدرسیة ویمثل المدرسة فیها مدیرو المدارس ومدرسو مادة ، كُ المدرسة بالمجتمع

  .ل األسرة من خالل مجلس اآلباءالصحة، كما تمثَّ 

ومكافحة  األبحاث في مجال الصحة المدرسیة على االكتشاف المبكر للمشكالت الصحیة، وتركز

 .1 "رالمجلة الیابانیة لصحة الصغا"ث في ر نتائج هذه األبحانشَ وتُ . األمراض، وأبحاث صحة المستقبل

وكانت أهم مكوناتها  القرن التاسع عشر، بدأت خدمات الصحة المدرسیة في الیابان في أواخر

أهم ما یمیز لجوانب الصحیة للبیئة المدرسیة و إلى ا باإلضافة ؛الخدمات الصحیة، التوعیة والتثقیف الصحي

  :الصحة المدرسیة في الیابان اآلتي

لقلب والكلى والجهاز التنفسي والعیون الكتشاف أمراض ا: نظام فحوص الغربلة الجماعیة - 1- 7- 1

مراض القلب والكلى عن أأصبحت فحوص الغربلة الجماعیة الكتشاف 1973األمراض النفسیة، ومنذ عام و 

لى ناء الكشف الطبي عالصوتي إجباریة في المدارس أثالبول، ورسم القلب الكهربائي و  طریق تحلیل

اكتشاف الجماعیة برامج لفحص األسنان، و  إلى برامج فحوص الغربلة أضیفت 1989في عام التالمیذ، و 

یدز، اإلالمعدیة خصوصا االلتهاب الكبدي و عیوب العمود الفقري واالكتشاف المبكر لبعض األمراض 

 .منع تفاقمها مستقبالالكتشاف المبكر للمشاكل الصحیة و تكمن الغربلة الجماعیة في او 

إجراء فحوص الغربلة  وطبیب الصحة المدرسیة في الیابان یكون ممارس عام، وهو مسؤول عن

  " المشرفة الصحیة " التي تبدأ مع بدایة العام الدراسي في المدارس، ویساعده في ذلك الجماعیة، و 

  :لتي تشملوالتي یقع على عاتقها الكثیر من المهام ا

 .أخذ البیانات الشخصیة عن التالمیذ -

 .عائلتهللتلمیذ و  يالتاریخ المرض -

                                                 
  :صالح بن سعد األنصاري -1

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt6484.html،90ص، 22:39على الساعة  ،02/10/2012: بتاریخ.  



~ 162 ~ 
 

إلى بعض المعاییر  باإلضافة؛ بصاراإلل بعض القیاسات مثل قیاس الطول والوزن وقوة السمع و عم -

  .1السلوكیة

 .األنیمیاخذ عینات الدم واكتشاف السمنة و أعض التحالیل مثل تحلیل البول، و إجراء ب -

 .قشة ما توصلت إلیه مع طبیب الصحة المدرسیةتسجیل كافة البیانات في السجل الصحي للتلمیذ، ومنا -

تشمل ألساسیة في الیابان، و وهي إحدى مكونات الصحة المدرسیة ا :تفقد البیئة المدرسیة - 2- 7- 1

 :مجموعة من اإلجراءات تتم سنویا تشمل

 .ینالتعقیم الالزممن مع إجراء التطهیر و الصحي اآل الصرفالتأكد من صالحیة میاه الشرب و  -

 .كالت صحیة متعلقة بالبیئة داخل المدرسةحل أي مش -

 .ضوضاء الشوارع، وتلوث الهواءالسیطرة على حوادث المرور و  -

، و تم التأكید علیها من قبل 1889أدخلت التغذیة المدرسیة في الیابان عام : التغذیة المدرسیة- 3- 7- 1

لتالمیذ في المدارس األهلیة من ا 99,5% إلى 82,1%یستفید منها اآلن ما بین و  1923وزارة التعلیم عام 

 .الحكومیةو 

الصحة عن تهدف إلى تزوید المجتمع المدرسي بمعلومات مبسطة و  :التثقیف الصحيالتوعیة و - 4- 7- 1

تنمیة المهارات الالزمة والسالمة، وممارسة السلوكیات الصحیة والتعرف على المشكالت الصحیة، و 

 .للمحافظة على الصحة

قد ساعد على ذلك ت الصحیة في المجتمع المدرسي، و ذات العالقة بالمشكال: باألبحاث القیام - 5- 7- 1

اكتشاف األمراض المختلفة، وتنشر هذه األبحاث دوریا كل شهرین في لغربلة الجماعیة و برنامج فحوص ا

 .2"المجلة الیابانیة لصحة النشء"مجلة خاصة تسمى 

  :یرى الیابانیون أخیراو 

 .كثیرا على تحسین صحة المجتمع الیاباني أن برامج الصحة المدرسیة ساعدت -

 .أن برنامج تقدیم وجبة غذائیة في المدارس ساعد على النمو الطبیعي وتحسین صحة التالمیذ -

مكمال لعمل طبیب الصحة ستهان به، و الصحیة لها دور ال یُ  أن المعلمة المدربة صحیا أو المشرفة -

غیرها، ومستقبال لحد من انتشار األمراض المعدیة و االمدرسیة، وهذا الدور الذي ساعد إلى حد كبیر في 

یركز الیابانیون على التوسع في نظام فحوص الغربلة الجماعیة الكتشاف أمراض ضغط الدم والسمنة 

 .یدز، والتهاب الكبد الوبائي واللوكیمیاواالنحرافات السلوكیة ومرض اإل والكولسترول

  :الصحة المدرسیة في أمریكا - 8- 1

                                                 
  .مرجع سابق: عبد اهللا محمد منجود -1
 ،تطبیقات حدیثة في الصحة المدرسیة: ناصر الشهريبن سلیمان  -2

/english/index.php?Fuseation=contenthttp://www.ssfcm.org،  02/10/2012: تاریخ الزیارة ،

  .22:36:الساعة



~ 163 ~ 
 

ذج األول للصحة المدرسیة في الوالیات المتحدة في بدایات القرن العشرین مبنیًا على ثالثة كان النمو 

مد وقد اعتُ . تقدیم الخدمات الصحیة، وتدریس علوم الصحة، والمعیشة الصحیة المدرسیة: محاور هي

: لتشملهذا النموذج كنموذج قیاسي حتى منتصف الثمانینات، ثم توسعت نشاطات هذه المحاور الثالثة 

خدمات التغذیة المدرسیة، والتربیة البدنیة، وتقدیم االستشارة المدرسیة، وتحسین البیئة المدرسیة، ونشاطات 

   .المدرسة والمجتمع

وتبنى بعض التربویین طروحات في مجال الصحة المدرسیة، منها تدریب المعلمین في مجال 

في  تلمیذ یجب أن ندرّس كل"رواد األوائل قائًال وكتب أحد ال. الصحة، وٕادخال الصحة في المنهج المدرسي

ن الحفاظ على حیاته وصحته وحیاة وصحة اآلخرین من أهم الواجبات، ألن كل إ ،مرحلة مبكرة من العمر

  ".ةوبالحیاة المدیدة یعتمد على الصحشيء یرتبط بالسعادة 

ة تحتضن مجاالت م اقترح نموذج جدید للصحة المدرسیة، یجعل المدرسة مؤسس1990عام  وفي

المدرسي على  واألداء تلمیذیضع هذا التصور الحالة الصحیة لل. التعلیمیة اتطاشنواسعة في الصحة وال

خطوات إلنجاز النموذج الجدید  5ددت وحُ . رأس مثلث تتكون أضالعه من األسرة والمدرسة والمجتمع

تعلیم الصحة المدرسیة، وتطویر إیجاد صلة مع المجتمع، وتحدید االحتیاجات، وتطویر وتعدیل : وهي

  .وتعدیل الخدمات الصحیة، وتطویر وتعدیل البیئة المدرسیة

اإلدارة، : ثم أعیدت صیاغة أساسیات وعناصر الصحة المدرسیة السابقة لتشمل خمسة لبنات هـي

ألنها ویركز هذا النموذج على وضع لبنات اإلدارة . والمجتمع، والمناهج، والبیئة، والخدمات المدرسیة

  .الهیكل الذي یدعم قاعدة نشاطات تطویر الصحة المدرسیة، وتحفیز المجتمع على المشاركة في البرنامج

كما في ثمانیة مكونات  1987عام  "كولب"و "ألینزوورث"أما مكونات الصحة المدرسیة فقد أعاد 

  :سبق اإلشارة إلى ذلك وهي

  .التربیة الصحیة المدرسیة -

 .رسیةالخدمات الصحیة المد -

  .البیئة الصحیة المدرسیة -

  .التغذیة وسالمة الغذاء -

  .مشاریع المجتمع والبیئة المجاورة -

  .التربیة البدنیة والترفیهیة -

  .الصحة النفسیة والمشورة والدعم االجتماعي -

  .1تعزیز صحة العاملین في المدرسة -

 إلجراء، مرضات للمدارسالمبزیارة األطباء و  1800بدأت خدمات الصحة المدرسیة في أمریكا عام 

دخل علم وظائف األعضاء أُ  1843خالل عام و الكشف الطبي على التالمیذ ومكافحة األمراض المعدیة، 

                                                 
  :صالح بن سعد األنصاري-1
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الصحیة في المناهج الدراسیة والصحة العامة في المناهج الدراسیة، وكانت هذه هي بدایة تدریس المفاهیم 

  .1905دخل برنامج الغذاء المدرسي عام أكما 

أصبحت 1849وخالل عام  1800االهتمام بالبیئة المدرسیة في المدارس األمریكیة عام قد بدأ و 

البیئة الصحیة المدرسیة من أهم مكونات الصحة المدرسیة في أمریكا، وبدایة اعتمدت مكونات الصحة 

  :على ثالث مكونات رئیسیة هي المدرسیة في أمریكا

 الخدمات الصحیة -

 المدرسیةالبیئة  -

 قیف الصحيالتوعیة والتث -

االجتماعي ة المدرسیة شملت الجانب النفسي و أضیفت بعض العناصر للبیئ 1970خالل عام  

 .مالءمة المبنى المدرسي للفئات الخاصة واالهتمام بخلو الهواء من الملوثاتخدمات الغذاء و و 

رشاد اإلمدرسیة مكونات أخرى شملت النصح و إلى مكونات الصحة ال أضیفت 1989أما في سنة 

نسیق بین التالتعاون و التربویة و  اإلطاراتتعزیز صحة الخدمات االجتماعیة والنفسیة والتربیة الریاضیة، و و 

  .جل تعزیز الصحةأوالمجتمع من  نشاطات المدرسة واألسرة

لف عن مثیالتها تولقناعة مسؤولي الصحة في أمریكا بأن األخطار التي تهدد حیاة النشء الیوم تخ

آلن سببها السلوكیات المنحرفة، ا من حاالت الوفیات بین الشباب في أمریكا 50% حیث أن ؛في الماضي

ممارسة الریاضة والسلوكیات  مرات والعقاقیر، وعددالمخ أسالیب الحیاة الخاطئة مثل التدخین وٕادمانو 

القتل و إلى حوادث االنتحار  االنحراف في العالقات الجنسیة غیر الشرعیة، كل هذا أدىالغذائیة الخاطئة و 

مركز مكافحة األمراض  عَ األخطار الناجمة وضَ تلك للحد من یدز والسرطان، و القلب واإل بأمراض اإلصابةو 

  :تیجیات لمواجهة تلك المخاطر شملتأربع استرا" أطلنطا"المعدیة في 

مراقبتها ودراسة ودعم برامج الصحة اكتشاف المشكالت الصحیة الناجمة عن السلوكیات الخاطئة و  -

 .سیةالمدر 

التعلیمیة أو المنظمات غیر الحكومیة لتنفیذ برامج الصحة لجهات ذات العالقة سواء الصحیة و دعم ا -

 .المدرسیة خصوصا في مجال التوعیة الصحیة ضد السلوكیات الخاطئة

ذلك حسب ما تقتضیه الحاجة كما قام المركز ة فاعلیة برامج الصحة المدرسیة و التطویر لزیادالتقییم و  -

كیفیة الوقایة منها مع في المجتمع المدرسي األمریكي، و  ل لبعض المشكالت الصحیة الشائعةبعمل دلی

اإلدمان، الغذاء والتغذیة المدرسیة، التدخین و : شملت المواضیع التالیة، التربویة برامج تدریبیة لإلطارات

حة المدرسیة ، عمل دلیل للص1ممارسة الریاضة خالل مراحل العمر المختلفة، ومرض نقص المناعة

التخطیط لتنفیذ برامج التغذیة والتربیة تقییم الذاتي و للمراحل الدراسیة المختلفة یستعان به في المدارس لل

  .المجتمع من أجل تعزیز الصحةإلى كیفیة التعاون بین األسرة و  باإلضافة ؛الریاضیة
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  :یة ما یليو لعل أهم ما یمیز برامج الصحة المدرسیة في الوالیات المتحدة األمریك

عتمادات المالیة باستغالل الموارد المتاحة لتدریب وتأهیل الطبیة واال طاراتالتغلب على النقص في اإل  -أ 

تتلخص مهام ممرضة الصحة المدرسیة في القیام بتشخیص وعالج الحاالت و  .ممرضات المدارس

ام بالكشف الطبي على یالقتحلیل البول و المرضیة البسیطة، والقیام ببعض التحالیل مثل فحص الدم و 

الحاالت النفسیة المختلفة، وفي بعض الوالیات التعامل مع اإلعاقات و قیاس معدالت النمو و التالمیذ، و 

تلمیذ من مدارس التعلیم  250تلمیذ من مدارس التعلیم العام  ولكل  750لكل  األمریكیة هناك ممرضة

لممرضة في المدارس إلى حد كبیر في اإلقالل قد ساعد وجود او  .تلمیذ من المقعدین 125اص، ولكل الخ

ساعد على تقدیم خدمات تشخیصیة وعالجیة سریعة  من األعباء المالیة الالزمة لتوظیف األطباء، كما

التي ساعدت على تخفیف الضغط على الجهات الصحیة األخرى، كما عالة للحاالت المرضیة البسیطة، و فو 

صعوبة توفیر ممرضة مؤهلة لكل ن یبقى قلة الدعم المالي و لكساعدت في الحد من غیاب التالمیذ، و 

إلى الحاجة لزیادة فترة التدریب للممرضات من أهم التحدیات لهذا  مدرسة أو لعدة مدارس باإلضافة

 .البرنامج

الرعایة التي تستفید المدارس األمریكیة في المناطق النائیة التي لیس بها خدمات صحیة مدرسیة من  -ب 

أطباء متخصصین عمل فیها ممرضات و یة بالمدارس، ذلك بتوفیر عیادات طبیة مجهز مات، و تدیرها المنظ

 .في الصحة المدرسیة وتدفع رواتبهم تلك المنظمات

والذي یهدف إلى تعزیز " البرنامج القومي للغذاء المدرسي"التغذیة المدرسیة والتي تشمل  تنفیذ برامج -ج 

تمد التالمیذ على األقل بثلث احتیاجاتهم الغذائیة الیومیة، كما صحة التالمیذ من خالل توفیر وجبة غذائیة 

من التالمیذ ویمدهم بربع االحتیاجات الغذائیة  50%یوجد أیضا برنامج اإلفطار المدرسي، وهو متوفر لـ 

ة غذائیة یومیة في بسنوات على األقل وج 10- 6طفال المدارس ما بین أمن  66%الیومیة، واآلن یتناول 

 .المدارس

االجتماعیة للحد من االنحرافات السلوكیة وحل لخدمات النفسیة و اتقدیم خدمات النصح واإلرشاد و  -د 

إلى  باإلضافة هذه الخدمة عن طریق مستشارین للنصح واإلرشاد موتقد ،المشكالت االجتماعیة والنفسیة

ؤول للنصح یخصص مساألخصائیة االجتماعیة المتخصصة في هذا المجال، و  طبیب الصحة النفسیة أو

أخصائیة اجتماعیة  تلمیذ أو 1000أخصائي صحة نفسیة لكل یذ، وطبیب و تلم 250اإلرشاد لكل و 

 .تلمیذ 800متخصصة لكل 

عن طریق إطارات طبیة متخصصة سواء كانت على  ،تقدیم الرعایة الصحیة لفئات التعلیم الخاص -ه 

 .1توحیدهالتلك الفئات و وري للحالة الصحیة األطباء مع التقییم الد مستوى الممرضات أو

اإلرشادیة حول  األدلةبیة حول المدارس المعززة للصحة وٕاعداد المعاییر الوطنیة و تنفیذ دورة تدری - و 

 .المدارس المعززة للصحة
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  :تجربة ألمانیا االتحادیة -1-9

لمین إذ یتناول الطالب وجبة اإلفطار مع المع. المدرسي یثیر االنتباه في تجربة ألمانیا اإلفطارما 

  وتنتهز فرصة هذا اللقاء للحدیث عن فوائد اإلفطار الصحي ومكوناته الغذائیة، ویتعلم. في الفصول

كما أنهم یقدمون الحلیب المدرسي بسعر مخفض، . الطالب مقاومة الدعایات لألطعمة والوجبات السریعة

ویتعلم الطالب . السریعةوبعض الوالیات أصدرت قوانین تمنع بیع المشروبات الغازیة وأطعمة الوجبات 

، وتوفر المدرسة معدات الریاضة واللعب في أوقات أیضًا الطریقة الصحیحة لتنظیف األسنان وصحة الفم

 .مخصصة لهذا الغرض

وقد وضعت الحكومة خمسة أولویات ألبحاث الصحة المدرسیة هي أبحاث صحة األمومة والطفولة، 

ور، وصحة األطفال المصابین بأمراض مزمنة، وعوامل واألمراض الوراثیة، واضطرابات النمو والتط

  1.الخطورة للطالب في سن المراهقة

  : الخالصة واالستنتاجات بعد عرض كل التجارب - 1-10-

إال التنویه بما تحقق من انجازات في مجال الصحة المدرسیة في جمیع الدول،  ناوفي األخیر ال یسع

شيء لال  واالستفادة من كل هذه التجارب من نجاحات، بهذا المجال والمطالبة بالمزید من العنایة واالهتمام

 ،االقتصادیة، تساعد على مواجهة العدید من التحدیات الثقافیةخدمات وبرامج الصحة المدرسیة سوى لكون 

 2التربویة واالجتماعیة التي تواجه حالیا تالمیذ المدارس وطلبة المعاهد والجامعات حیثما كانوا، الصحیة

وألمانیا  أمریكاالدول األوروبیة والیابان  و المملكة العربیة السعودیة و ظبي و  أبولیبیا و ي كل من تونس و وف

  .إلخ...اإلتحادیة

یمكن القول أن هذه الدول طورت مفهوم الصحة المدرسیة، فبعد أن كانت الصحة المدرسیة كما 

على التحویل للجهات الصحیة األخرى  فقد اقتصر ذلك الدور اآلن .تعني االهتمام بالنواحي العالجیة

د البیئة تفقُ مكافحة العدوى والتطعیمات و : لتركیز على الجوانب الوقائیة مثلتم او  ،المعنیة بالنواحي العالجیة

سالمة الغذاء داخل المدارس، كما صاحب ذلك تزاید الترصد الصحي لملوثات الهواء والتغذیة و المدرسیة، و 

السلوكیة في المجتمع المدرسي، تماعیة و االج،زیز الصحة وحل المشكالت النفسیةعاالهتمام بتقدیم خدمات ت

في  طارات التربویةا اهتمت تلك الدول بتدریب اإلالتربویة، كم طاراتوذلك بمشاركة ایجابیة من اإل

 ممارسة التالمیذ للحیاةالمدرسة المكان المناسب لتدریب و وجعل  ،المختلفة للصحة المدرسیةالمجاالت 

  .3الصحیة

  :هالالعالمیة رؤیة الو  منظمات الصحة المدرسیة -2
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  منظمات الصحة المدرسیة -2-1

وعلى المستوى . نشاط یربط بین الصحة وبین التربیة والتعلیم في السن المدرسیة المدرسیة الصحةإن 

الصحة  العالمي هناك هیئات دولیة في مجاالت الصحة والتربیة تهتم بالصحة المدرسیة، مثل منظمة

إضافة إلى وجود مراكز ومبادرات محلیة، لكنها أخذت شهرة ومرجعیة ،العالمیة والیونیسیف والیونیسكو

    .في الوالیات المتحدة  (CDC)، ومركز التحكم في األمراض"من طفل إلى طفل"عالمیة مثل أمانة 

  :منظمة الصحة العالمیة -1 -2-1

، بل جاءت على أثر تطور تاریخي طویا في الصدفة ظمة الصحة العالمیة ولیدةلم تكن نشأة من

مجال التعاون الدولي الصحي وبها تغیرت نظرة المجتمع الدولي للصحة، فبعد أن كان یهتم بمكافحة 

  .األمراض والسیطرة علیها ،اهتمت منظمة الصحة العالمیة بالصحة بوجه عام

 1948ت في السابع من أفریل عام ومنظمة الصحة العالمیة هي هیئة ُتعنى بالجانب الصحي تأسس

والمتعلقة بحقل الصحة هدفها رفع المستوى الصحي في العالم دون  ،وهي إحدى وكاالت هیئة األمم المتحدة

البیئة النظیفة تقود :"، ُتصدر في كل عام شعار للصحة ومن ضمن شعاراتها"جنیف"تمییز بین فئاته مقرها 

   1."التطعیم یحصن الجمیع"، "الجوع مرض المالیین"، "قلة األمراضإبادة الحشرات نا" ،"إلى الصحة الجیدة

بحلول عام  "الصحة للجمیع"مبادرتها المعروفة  أطلقت منظمة الصحة العالمیة 1977في عام و 

وتهدف هذه المبادرة إلى إیصال الخدمات الصحیة إلى جمیع سكان العالم لتمكنهم من أن یعیشوا ". 2000

الشهیر لبلورة أساسیات الرعایة  "آتاألما"صدر إعالن  1978وفي عام  واقتصادیاً  حیاة منتجة اجتماعیاً 

توجهت األنظار إلى المجتمع المدرسي، عندما انطلقت مبادرة منظمة  1985وفي عام  .الصحیة األولیة

ة لتعزیز صح هالموج" العملي ذو المردود العلميالمنهج "الصحة العالمیة والیونیسیف لتبني ما یسمى 

ویتضمن المنهج تدریب المعلمین عبر وحدات تعلیمیة عن برامج التطعیم . تالمیذ في دول شرق المتوسطال

 .ومكافحة اإلسهال واإلیدز، وأخرى عن الرضاعة الطبیعیة ورصد نمو األطفال وغیرها

نفیذ م تم إبرام اتفاقیة بین أربعة من منظمات األمم المتحدة تخطط لتطویر وتعزیز وت1988في عام 

 .واختیرت البحرین ومصر والمغرب وباكستان والسودان لتنفیذ البرنامجالمنهج المشار إلیه 

منظمة لجنة خبراء التوعیة الصحیة وتعزیز الصحة الشاملة من خالل الشكلت  1995وفي عام 

تمكن  جنة الخروج بتوصیات، ووضع المقاییس وتفعیل السیاسات التيلوقد كان الهدف من هذه ال. المدارس

المنظمات الصحیة والتربویة والمدارس من االستخدام األمثل إلمكاناتها من أجل تحسین صحة األطفال 

  .التعلیمیة واألسرة والمجتمع طاراتوالناشئة واإل

وقد أنشأت ". تعزیز الصحة من خالل المدارس"باسم  1997وخرجت اللجنة بتقریر صدر عام 

 ظم فیها الكثیر من دول االتحاد األوروبيارس المعززة للصحة، وانشبكة المدالمنظمة بفرعها األوروبي 
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ولمساعدة المدارس لتصبح معززة للصحة فقد طورت المنظمة قسمًا للتثقیف الصحي وتعاونت مع مركز 

  .1بالوالیات المتحدة "أتالنتا"ـالصحة المدرسیة والمراهقین في مركز مكافحة األمراض ب

كما ساهمت في إنشاء المنظمات " السیطرة على ارتفاع ضغط الدم" فكان شعارها 2013أما سنة 

  .اإلقلیمیة والدولیة التي تهتم بالصحة العامة

 )الیونسیف(منظمة األمم المتحدة لألطفال -2 -2-1

ت منظمة الیونسیف مجموعة الدعم التقني للبرامج المدرسیة لتمكین التربویین والعاملین في كونَ 

" ثورة بقاء الطفل" نفذت المنظمة مبادرة ومن قبلُ  ،التي ثبتت جدواها نشاطاتال المجال الصحي من تنفیذ

تدخالت هي برنامج التطعیم الموسع، وتشجیع الرضاعة الطبیعیة، واستعمال محالیل اإلرواء  4المبنیة على 

حیاة دراسیة وكل هذه البرامج موجهة ألطفال ما قبل المدرسة، ولكنها تعّدهم ل. بالفم، ورصد نمو األطفال

  .وقد ساهمت هذه البرامج في انحسار وفیات األطفال وانخفاض معدالت األمراض. صحیة

 :ومنظمة الیونسك -2-1-3

وتعمل مع التربویین والعاملین   تتعاون منظمة الیونسكو مع منظمة الیونیسیف ومنظمة الصحة العالمیة،

". أندیة الصحة المدرسیة"من أمثلة هذه البرامج تكوین . في مجال الصحة على إیجاد البرامج المالئمة والمؤثرة

وأدى هذا . إلى فصول المدارس" ثورة بقاء الطفل"ثم طرأت الحاجة إلى أن تمتد مبادرة الیونیسیف المعروفة بـ 

  :وتهدف هذه الثورة إلى" ثورة تنمیة وتطویر الطفل" إلى ما ُیعرف بـ 

 .تالمیذقة للمشاركة في تفعیل صحة اللیمیة والمنظمات ذات العالاالستفادة من إمكانیات المؤسسات التع  -

  .نشاطات التي من شأنها تطویر وتنفیذ االستراتیجیات الصحیة في المدارسالقیام بال  -

  .إجراء البحوث العلمیة  -

  :أمانة من طفل إلى طفل -2-1-4

لمدارس وتشجیعهم على االهتمام بصحة ا تالمیذهو برنامج عالمي یهدف لتعلیم " من الطفل للطفل"برنامج

م 1979وقد تأسست األمانة في بریطانیا عام إخوانهم وأخواتهم األصغر سنًا، وأطفال المجتمع ككل 

والبرنامج . بمناسبة العام الدولي للطفل بفكرة نشأت من معهد طب األطفال وكلیة التربیة بجامعة لندن

على نشاطات وقائیة وعالجیة مبسطة تالئم الوضع المحلي یتم  نموذج للتعاون بین الصحة والتعلیم، ویقوم

ت یغلب وهي نشاطا. شرحها وتعلیمها لألطفال بواسطة معلمیهم، ثم ینقلونها بدورهم إلى بیوتهم وعائالتهم

تالمیذ المدارس على االكتشاف واالستطالع وعلى جع ى بأسلوب مشوق، وتشعلیها التثقیف الصحي، تؤد

  .2همالنقاش فیما بین
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  :نظرة عالمیة للصحة المدرسیة -2-2

 :الناظر في تاریخ تطور الصحة المدرسیة، والمتأمل في نماذجها العالمیة المتقدمة یالحظ المالمح العامة اآلتیة

التحول نحو الشمولیة من حیث تغطیة المستهدفین من الطالب المرضى واألصحاء، كما یالحظ الشمولیة  -

  .نشطة لنواحي الصحة بتعریفها الشاملفي تغطیة البرامج واأل

التدرج في التوجه من الخدمة العالجیة إلى مكافحة األمراض الشائعة المتوطنة، ثم إلى البرامج الوقائیة،  -

وتدرج االنتقال من تقدیم الخدمة عن طریق المستشفیات والوحدات  ،ثم إلى مفاهیم تعزیز الصحة

ومن الوحدات الصحیة المستقلة إلى العمل داخل . ة والتوعویةالعالجیة إلى الخدمات الصحیة والبیئی

 .المجتمع المدرسي

الكثیر من دول العالم المتقدم ینظر إلى الصحة المدرسیة على أنها استثمار بشري ووطني یستحق كل في  -

  .ما یبذل فیه من موارد

  .یمیة في تنمیة صحة الطالبإشراك كل األسرة التربویة وأسرة الطالب، واستخدام موارد العملیة التعل - 

تتناغم اهتمامات الصحة المدرسیة مع هموم المجتمع ومشكالته الصحیة، كما نتعامل مع القضایا  -

  .الصحیة في المجتمع المدرسي، وفي سن مبكر قبل حدوثها

ك طروحات متزایدة للبدء في نشاطات الصحة المدرسیة من سن ما قبل المدرسة، وطروحات أخرى هنا -

  .تستطلع دور الطالب والمدرسة في تنمیة المجتمع صحیاً  حدیثة

  .إكساب السلوك الصحي أولویة قصوى، حیث یستثمر الجزء المعلوماتي والمنهجي لخدمة هذه األولویة -

المیل في الغالب إلى دمج المعلومة والسلوك الصحي في المناهج، بدًال من إدراج مقرر جدید للصحة بین  -

  .المقررات الدراسیة

 .1تلمیذات المردود العملي على صحة الاالهتمام بالبحث العلمي المصاحب لبرامج الصحة المدرسیة ذ -

 مشاریع المدارس المعززة للصحة-3

برز مفهوم تعزیز الصحة في العقود األربعة األخیرة، و قد انعقدت بشأنه عدة مؤتمرات عالمیة  

المؤسسات في تطبیقه على نطاقات مختلفة تباینت و یقاته، ونجحت العدید من الدول ناقشت آلیاته و تطب

هدفا عالمیا قدیما ظلت الرعایة الصحیة "  للجمیع الصحة" نجاحاتها من تجربة ألخرى، و لقد كان شعار 

 دولیةالاألولیة تسعى جاهدة لتحقیقه، غیر أن ذلك لم یكن كافیا حتى بعد ظهور العدید من المبادرات 

  .المتعلقة بالصحة 

  ؟ زیز الصحة، الماهیة والكیفیةتع- 1- 3

في الغموض وعدم الوضوح لدى عدد من العاملین  بعض تعزیز الصحة زال یشوب مفهومال ی

  .كیفیتهالمجال الطبي من حیث ماهیته و 
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مفهوم تعزیز الصحة المدرسیة مفهوم یركز على النظرة الشمولیة للصحة، و تحدیدا لخصائصه التي ف

ت لقد جاءت االستراتیجیاو  .تمكین المجتمعدات الصحة وكذلك مبدأ الشراكة و حدمن أبرزها تكامل النظرة لم

تبنى علیها برامج تعزیز الصحة  التي "تالماأ"التي أعلنت في مؤتمر الخمس لتعزیز الصحة المدرسیة و 

ة لداعمة للصحتشكیل البیئة ابناء السیاسات الصحیة وتعزیز المهارات الحیاتیة و التي تركز على أهمیة و 

  .الخدمات الصحیة وٕاعادة ٕاعادة توجیهومشاركة المجتمع و 

تطویر قدراتها التي تسعى بشكل دائم إلى تحسین و تعتبر المدرسة المعززة للصحة هي المدرسة و 

تعلم و العمل، مما یؤهلها للقیام بدور فعال في تعزیز صحة للمالئمة المادیة و البشریة لتوفیر بیئة صحیة 

بحد ذاتها نتیجة وفرة المعارف  نترنت أصبحت الیوم ثورة علمیةشبكة األ یتفق على أنالجمیع ، و 1المجتمع

  .المعلومات التي یحصل علیها الفردو 

بل أصبحت حاجة ترقى إلى الضرورة في كثیر من  ؛من خالل هذه الشبكة، فهذه الخدمة لم تعد ترفا

التعلیم معا، ة هي استثمار في الصحة و ززة للصححیث أن المدارس المع ؛خاصة في مجال التعلیم األحیان

معنویاتهم من خالل تدریبهم على استخدام تعزیز مهاراتهم و  نترنت إلىاستخدام الكمبیوتر واأل فقد أدى

ل ما یخص أبناءهم بالمدرسة من خالل كاطالعهم على و  مشاركة األهاليلكمبیوتر وشبكة االنترنت و ا

  .2األمور منتدى أولیاء

  :مدارس المعززة للصحة المدرسیةنماذج عن ال-3-2

تجربة دولة البحرین في مراحل تطبیق مشروع التربیة الصحیة والبیئة المدرسیة في المرحلة « - 1- 2- 3

  .»االبتدائیة من التعلیم األساسي 

تحقیق الصحة للجمیع بحلول عام ألفین ذلك الهدف النبیل الذي أجمع علیه المجتمع الدولي على أنه 

تدعي قبل كل شيء تغییر المواقف ي للتنمیة البشریة، وتحقیق هدف الصحة للجمیع یسالهدف الرئیس

ع یعتبر أن اإلخفاق في إدراك الحاجة إلى التعامل مو المجتمع والبیئة، العادات الصحیة تجاه صحة الفرد و و 

  .ة للجمیعما یكتنفها من مصاعب هو من العوائق الرئیسیة التي تعوق تحقیق الصحالتغییرات السلوكیة و 

  :المشرفون على مشروع التعلیم الصحي والبیئي ذي المردود العلمي

  :لقد اضطلع بإنشاء مشروع التعلیم الصحي والبیئي المدرسي ذي المردود العملي كل من

  الصحة العالمیة المكتب اإلقلیمي لشرق البحر المتوسط بمنظمة)WHO.(  

 یونیسف(مؤسسة األمم المتحدة لرعایة الطفولة المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط وشمال إفریقیا ب( ،

)UNECEF(. 
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  یونسكو(الثقافة منظمة األمم المتحدة، للتربیة والعلوم و( ،)UNISCO.( 

  إیسیسكو(المنظمة اإلسالمیة للتربیة و العلوم الثقافیة( ،)ISISCO.( 

 :اختیار دولة البحرین لتجریب المشروع

وع التربیة الصحیة والبیئة المدرسیة العالمیة ذي المردود العملي، مشر  1988تبنت دولة البحرین منذ عام 

جمهوریة مصر، : عندما تم اختیارها من قبل المنظمات العالمیة ضمن خمس دول ریادیة لتجریب المشروع وهم

  .جمهوریة السودان، المغرب، المملكة األردنیة الهاشمیة، دولة البحرین

أساس كونها تربة صالحة تمثل دول الخلیج العربي، ومنها تشع  ولقد كان اختیار دولة البحرین على

على دول المنطقة بنتائج التجربة فیها، كما تركت حریة اختیار استراتیجیات مراحل تطبیق المشروع كل 

  .1دولة حسب إمكانیاتها و قدرات و خبرات و كفاءة أفرادها

  :التنفیذ على الصعید الوطني

میع الترتیبات الخاصة یتولى مسؤولیة ج) قومي(یة منسق وطني اتفقت الدول الخمس على تسم

  .وضعه موضع التنفیذلمتابعة الالحقة للمنهج الجدید و ابالتطویر والتجریب والتدریب والتقویم و 

  :مراحل استراتیجیات التطبیق للمشروعدولة البحرین و 

والتعلم وأسالیب  طرائق التعلیمفي مراحل استراتیجیات التطبیق و  انفردت دولة البحرین من بین الدول

البیئة المدرسیة ذي المردود العملي لشاملة لمفاهیم التربیة الصحیة و وأدوات التقویم التكویني للتنمیة البشریة ا

  :االندماجي في مرحلة التعلیم األساسي حسب الخطوات التالیة

  :یتكون المشروع من المجموعة التالیة

  .لى خطط دراسیة نموذجیةمرشد للمعلم ــــ الذي یشتمل ع .أ 

المقصود من عبارة ذي المردود العملي على أن ي یقترح بعض األنشطة التعلیمیة و مرجع المعلم ــــ الذ .ب 

بل یتعدون ذلك إلى تطبیقها في  ؛اب معارف ومهارات جدیدةالتالمیذ في المدرسة ال یقتصرون على اكتس

المهارات المكتسبة آنیا وحدیثا إلى ترجمة المعارف و تتم بذلك مباشرة ف. مجتمعهم في الوقت نفسهبیوتهم و 

 أفعال، وهذه األفعال تتخذ شكل مشاریع مصغرة ذات طبیعة تنمویة یتم تنفیذها بالجهود المشتركة للتالمیذ

 .البیئةاألهل والعاملین في المجتمع و و المعلمین و 

یا، ال مجرد الخلو من المرض نفسیا واجتماع، حالة من المعافاة الكاملة جسمیا" بالصحة"والمقصود 

فهي تختلف حسب المشكالت الصحیة واألولویات لكل مجتمع والعجز، أما عن المواضیع التي تم تناولها 

 .حسب البیئة المحیطة بهمدرسي و 

البیئة لجزء ال یتجزأ من جمیع مقررات هو إدراج تكامل التربیة الصحیة و " باالندماجي"المقصود و 

المستوى العمري للطفل والصف، وتم حسب الموضوع والموقف والوحدة و ات مناسبة المنهج المدرسي بجرع
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المجتمع استبیانات تشخیصیة لمعرفة أولویات حاجات الفرد و الجرعات بإجراء اختبارات قبلیة و تحدید هذه 

  .البیئة المحیطةو 

  :تقویم المشروع في الدول المشاركة بإشراف من المنظمات العالمیة

قویم المشروع والمتابعة من قبل المنظمات العالمیة المشرفة على المشروع في تم وضع خطط ت

  . 19971، وحتى عام 1988وبر من كل عام أكت

المتابعة للمشروع الدولة الریادیة في قبل المنظمات العالمیة المشرفة و برت دولة البحرین من لقد اعتُ 

  .التقویمراتیجیات التدریس و في مراحل است العالم باختیارها كل عام الدولة األولى

  :المركز األول الریادي لدولة البحرین

  لیة مقارنة حول مفاهیم المشروع دراسة بحثیة میدانیة تحلی(  - 1989القاهرة  -جمهوریة مصر العربیة

  ).مناهج دولة البحرین في التعلیم األساسيو 

  بیق المشروع بدولة البحرینمراحل استراتیجیات تط( -  1990عمان - المملكة األردنیة الهاشمیة.( 

  بعد تطبیق مفاهیم المشروعنتائج الدراسات المقارنة قبل و ( -  1998جنیف  -سویسرا.( 

  الحقائب التعلیمیة لتجربة دولة البحرین( -  1995جنیف  -سویسرا.( 

  لة تجربة دو : درع المركز األول ألفضل بحث علمي لدولة البحرین( - 1997اإلمارات العربیة المتحدة

 ).البحرین في إدماج مفاهیم التربیة الصحیة و البیئة ضمن مفاهیم التعلیم األساسي

 :العربیة لالطالع عن كثب على التجربة ونقلها لدولهمزیارة الوفود الخلیجیة و 

اإلطالع عن كثب على التجربة نظمت الصحة العالمیة زیارات و طلب بعض الدول حسب إلحاح و 

  :دول التالیةوفود رسمیة حكومیة من ال

  1992المملكة العربیة.  

  1995الجمهوریة العراقیة. 

  1996الجمهوریة السوریة. 

  1997الجمهوریة الیمنیة. 

 .1998ـــ  1997عام زیارات 

 وفد المملكة العربیة السعودیة.  

 وفد اإلمارات العربیة المتحدة. 

 وفد دولة الكویت. 

الوطني لدولة البحرین على الجهود المبذولة في رفع تم تعیین المنسق  :المنسق الوطني لدولة البحرین

والتنمیة الشاملة ألفراد المجتمع البحریني المطبق علیهم المشروع كأعلى نسبة بین  2مستوى اآلداء والتطویر

حة العالمیة في التربیة بذلك تم تعیینها خبیرة استشاریة لمنظمة الصو . العالم المستفیدة من المشروع دول
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بها على كما تم انتدا. بیئة الشاملة على المستوى العالمي بمنظمة الصحة العالمیة بجنیفالالصحیة و 

الصحة من قبل منظمة الصحة العالمیة المستوى شبه اإلقلیمي، واإلقلیمي لوزارات التربیة والتعلیم و 

التقویم فیذ والتدریب و استراتیجیات التنتقدیم االستشارة حول دراسات تحلیلیة لمناهج الدول و  باإلسكندریة لعمل

  :إلى الدول التالیة

  1995جمهوریة السودان ـــ الخرطوم.  

  1995سلطنة عمان ـــ مسقط. 

  1996المملكة العربیة السعودیة. 

 تمیزت دولة البحرین بین دول العالم بأعلى نسبة في العالم في اختیار عینة الدراسة المستفیدة من المشروع

  :بـ 1997وحتى عام  1989منذ عام 

  .تلمیذ وتلمیذة 24353= شملت عینة الدراسة تالمیذ المرحلة االبتدائیة في جمیع مناطق البحرین  .أ 

 .ومشرفین اجتماعیین مدیرا ومساعدة مدیر 360 :هذه المدارسالهیئة اإلداریة في  .ب 

 .معلمة لجمیع المواد الدراسیةو معلما  1868  :الهیئة التعلیمیة .ج 

 هومشاركین في المشروع منسقة المجموع اإلجمالي للمنسق و  69 :سالمشروع من المدار  منسقون في .د 

 .فردا 37639

، كما تمیزت دولة البحرین بنظام تقویم ألول مرة یقوم )دورة 82( ات ودورات وورش عملتم عقد لقاء .ه 

 . بهذا النوع من المشاریع، وطلب بذلك تعمیمه على دول العالم عامة والعربیة خاصة

كما  ،تالمیذ وتلمیذات المدارستعلیمیة للفئة المستهدفة وهم بتوثیق أفالم تربویة و  ة البحرینتمیزت دول .و 

التعّلمیة عن أسالیب وأنواع التعاون بین البیت والمدرسة و التعلیمیة  قثقت في هذه األفالم الطرائوُ 

 1.مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمینتحت مظلة التعلیم التعاوني  و . والمجتمع والبیئة

 .تمیزت دولة البحرین كذلك بعمل معارض دائمة متحركة ومتطورة في كل مدرسة یطبق فیها المشروع اإلنساني .ز 

أیام في نوفمبر  10أول دولة عربیة تخصص األمم المتحدة لها خبیرا لزیارتها لتقویم المشروع لمدة  .ح 

1997. 

منظمات العالمیة المشرفین على كما تمت زیارة دولة البحرین لالطالع على التجربة من قبل خبراء ال .ط 

 .1997إلى  1992المشروع منذ عام 

ذلك باالعتماد على تجربة البحرین في رسالتهم للدراسات العلیا في بة من المملكة العربیة، و تخصص طل .ي 

  2.الجامعة كدولة ریادیة في مشروع التربیة الصحیة والبیئة المدرسیة ذي المردود العالي

مرفت السید أحمد البكري : لـ بمحافظة بیشة بالمملكة العربیة السعودیة تجارب ومبادرات - 2- 2- 3

  :قد یكون فیه مدیرة الوحدة الصحیة للبنات ببیشة

                                                 
  .235ص ، المرجع السابق: خاتون حمید صنقور  -1
  .235ص  :نفسهالمرجع  -2
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حیث أن أهم مقومات التعلیم الناجح  ؛تمثل المدرسة فرصة ذهبیة للقطاع التعلیمي لتعزیز الصحة

وتعتبر المدرسة هي المكان األفضل لتصحیح التعلیم عالقة متبادلة فالعالقة بین الصحة و  ؛صحة الجیدةال

المحافظة على لبات على أخذ القرارات السلیمة و تشجیع الطاصقل وتنمیة المهارات و األفكار الخاطئة و 

  .صحتهم عن طریق التوعیة الصحیة

زة للصحة الذي یقوم على إعادة تأهیل المدارس ومن هنا جاءت فكرة تطبیق برنامج المدارس المعزِ 

تقدیم التوعیة الصحیة للطالبات من خالل آلیات عدة لدمج المعلومة الصحیحة بغیة المعلمات بتأهیل 

یة التطبیق العملي في إشراك الجهات التربویة والصحالتركیز على السلوك الصحي و بالمنهج الدراسي و 

  .لالستفادة من القطاعات األخرى

  :نواتالتي اشتملت على ثالث سمراحل تطبیق وتنفیذ البرنامج و 

  :التطبیق والتنفیذ في السنة األولى

  .ترشیح منسقة صحیة لكل مدرسةمدرسة وتشكیل لجان لكل مدرسة و  12ترشیح عدد  -

تم توزیع الكتب العلمیة لتطبیق تعریفي بالبرنامج في المحافظة و  مرحلة التعریف بإقامة لقاء صحي -

 .مدیر تعلیم محافظة بیشةالبرنامج من قبل اإلدارة العامة للصحة المدرسیة تحت إشراف 

التوجیهات الحدیثة في بالبرنامج منها كتاب المفاهیم و  المشاركة بتوزیع العدید من الكتیبات الخاصة -

بل الوحدة تعزیز الصحة من خالل المدارس وأیضا عقد ندوات وٕاقامة العدید من المعارض من قِ 

 .الصحیةالصحیة وباإلضافة لوجود معرض دائم خاص بالبرنامج بالوحدة 

 .ورشة عمل بالمدارس 88عقد  -

 .من المعلمات 325طالبة و عدد  2122بلغ عدد المستفیدات من البرنامج  -

 :التطبیق والتنفیذ في السنة الثانیة  -

هـ هو تبادل  1426فذ في السنة الثانیة من برنامج المدارس المعززة للصحة للعام الثاني برز ما نُ أ

طالبة وعدد  2180بلغ عدد المستفیدات من البرنامج ، وقد )نرتقي نلتقي ل( الخبرات بین المدارس 

  1 .621المعلمات 

 :طبیق والتنفیذ في السنة الثالثةالت

  .دعم ومساعدة مدرسة أخرى لتصبح مدرسة معززة للصحة -

  .عملالحلقات نقاش وورش ندوات و العقد العدید من - 

 .منفذة للبرامج اجتماعات في المدارس لتبادل الخبرات بین المدارس ال- 

 .من المعلمات 621طالبة وعدد  5716بلغ عدد المستفیدات من البرنامج - 

 .عرض نماذج من المدارس التي تم تنفیذ البرامج بها- 

فعالیات متعددة تشمل كل األنشطة متكامل له استراتیجیات واقعیة وبرامج و  إن هذا البرنامج مشروع

 .ا مردود إیجابيالصحیة المدرسیة المتطورة التي كان له
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بحثیة لقیاس مدى  تقویم برامج المدارس المعززة للصحة عملیة: تقویم المدارس المعززة للصحة - 3- 3

اإلعداد  :هي للتقویم ثالث مراحلو  التغییر والتحسین، لالستفادة منها في تطبیق إجراءاتتحقق األهداف و 

   .للتقویم، التقویم، االستفادة من نتائج التقویم

رنامج المدارس المعززة للصحة هو مسؤولیة القائمین على البرنامج، ولكن تجربة بعض دول تقویم ب

  .أو أكثر من النقاط 90%غلب المدارس على أالخلیج أوضحت أن التقییم الذاتي أدى إلى أن تحصل 

المؤشرات كثیرة  إذ أن ؛یشكل وضع الحد األدنى من مؤشرات تقویم المدارس المعززة للصحة تحدیا

ة للصحة باستعمال لذا یصعب الحكم على برامج المدارس المعزز عة بتنوع ظروف البالد المختلفة، متنو و 

  .المعاییر المستخدمة في أمكنة أخرىنفس المؤشرات و 

توحید المؤشرات والمعاییر، ولذلك البد من الصعب العدید من المحاوالت المیدانیة أنه من  تؤكد

حتى على نطاق البلد الواحد المحلي، و  ة ثم االختیار منها ما یالئم الوضعدراسة المؤشرات الموجودتجمیع و 

شكل صعوبة في یغیر أن ذلك رغم وجاهته  ،یرى البعض أن تختار كل منطقة المؤشرات التي تالئمها

ق شهادة المدرسة المعززة للصحة الحكم علیها خصوصا عند اتخاذ قرار أیها یستحبین المدارس و  التفریق

  .ستحق الجائزة البرنزیة أو الفضیة أو الذهبیةأیها یو 

نه عند التقویم ال یمكن االستغناء عن أي مكون من المكونات الثمانیة باعتبار أیرى بعض الخبراء 

مفهوم المدارس المعززة للصحة، ویرى البعض اآلخر لنیة هو التطبیق الفعلي أن االهتمام بالمكونات الثما

  :خیارات 4إتاحة 

 .ثنین من المؤشرات لكل من المكونات الثمانیةاد أو ختیار واحا -أ 

 .تأجیل بعض المكونات والتركیز على أربعة أو خمسة مكونات فقط  -ب 

 .أن یقتصر التقویم على مؤشرات المحصلة النهائیة لتعزیز الصحة  أو إعطائها قیمة أعلى  - ج 

 .1ف جعل المدرسة خالیة من التدخینیات بعینها مثال كأن یكون الهدو إعطاء الحریة للمدارس للتركیز على أول - د 

ار وأنه یمكن البدء باختی ،هناك اتفاق بین الخبراء أنه یمكن اختیار المؤشرات الهامة فقط لكل مكونو 

 المعاییر سهلة القیاس حتى یكتسب البرنامج خبرة كافیة یمكن بعدها اختیار المؤشرات األكثرالمؤشرات و 

  .تعقیدا

 :ثة للصحة المدرسیةاالستراتیجیات الحدی: تاسعا

  :االستراتیجیات المعتمدة في تطبیق خدمات الصحة المدرسیة- 1

 .على رأسها التوعیة الصحیةالتركیز على الخدمات الوقائیة و - 1-1

 .لیس من الوحدات الصحیةاألنشطة والبرامج من المدرسة و  انطالق- 1-2

 .2ور المعلمإشراك األسرة التربویة في صحة التالمیذ مع التركیز على د- 1-3

 .إشراك أسرة التلمیذ في التوعیة و تعدیل السلوك الصحي- 1-4
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 .1ٕاشراكهم في أنشطة الصحة المدرسیةتفادة من مقدمي الخدمات الصحیة و االس- 1-5

 .تمویل برامج الصحة المدرسیةإشراك القطاع الخاص في تصمیم و - 1-6

 2.ذا الدور في الظروف الخاصةدعم هعالجي بالتنسیق مع وزارة الصحة و ترشید الدور ال- 1-7

االستفادة من الخبرات والموارد المتاحة داخل و خارج نظام التعلیم، ومن المنظمات الدولیة في تنفیذ - 1-8

 .برامج الصحة المدرسیة

 .3المهارات ذات الطابع الوقائيى العاملة وتزویدها باإلطارات و تحدیث القو - 1-9

  :الرؤیة المستقبلیة للصحة المدرسیة - 2

 .خدمات وبرامج الصحة المدرسیةبین تحدید مشرف صحي في كل مدرسة، یتولى التنسیق - 1- 2

 .التربویة باإلطاراتدعم نظام الصحة المدرسیة - 2- 2

 .ي التعلیمتسبمنو  تالمیذالتنسیق مع بقیة مقدمي الخدمات العالجیة للتعامل مع الحاجات العالجیة لل- 3- 2

 .كز لإلشراف على برامج وخدمات الصحة المدرسیةتحویل الوحدات الصحیة إلى مرا- 4- 2

المدارس وتشرف على  وقائیة تخطط للبرامج الوقائیة فيإطارات تحویل الوظائف الصحیة إلى - 5- 2

 .تقویمهاتنفیذها و 

لتمویل ) غیرها أدویة و ( لى التموین الطبي استغالل بعض المخصصات المالیة التي تصرف ع- 6- 2

 .4البرامج الوقائیة

ن إحصاءات عالجیة عن المراجعین داء في الوحدات متقویم اآلتحویل أنظمة المعلومات الصحیة و - 7- 2

مؤشرات الحالة المرضى إلى نظام لمراقبة المؤشرات الصحیة في المدارس على مستوى وطني، مثل و 

رات األكثر انتشارا كتسوس األسنان، ومؤش األخرى الوزن، ومؤشرات بعض األمراضالغذائیة كالطول و 

الت المتعلقة بالتحصیل الدراسي مؤشرات المشككیة المتعلقة بالصحة كالتدخین، و بعض المشكالت السلو 

 .التعلیمو 
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  :خالصة الفصل

االهتمام بالصحة والسالمة المدرسیة كونها المدخل لجزء كبیر  ت ضرورةجاء من كل ما سبق تقدیمه

لذلك  ؛عدیدة واتن ساعات یومیة طویلة داخلها ولسنمن أطفال المجتمع وهي شریحة التالمیذ الذین یقضو 

برامج الخدمات الصحیة أن یراعوا ضرورة توفیر أسباب الصحة والسالمة عند اعداد  نمسؤولیالب على جَ و 

الحفاظ كذا وبدني ونفسي واجتماعي سلیم و  لتحقیق نمو عقليوذلك  ،من خدمات طبیة أو تثقیف صحي

متابعة نموهم بانتظام أي ملوثات وتوفیر الماء والغذاء والهواء النقي، و صحیة سلیمة بعیدة عن على بیئة 

  .االهتمام بشخصیتهمالوقایة من األمراض والمشاكل واألخطار و  أسالیب وٕاتباع

سألة مهمة تضع لها الدول الخطط أصبحت م فتوفیر الصحة المدرسیة هو استثمار حقیقي، إذ

المؤثرات راض المزمنة وازدیاد التحدیات و اصة مع زیادة األمالبرامج واالستراتیجیات طویلة المدى خو 

  .المعاصرة للنهوض واالرتقاء بالجیل القادم
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  : ل اخلامسالفص
  ٔ�مهیة الرتبیة الصحیة املدرس�یة

  تمهیــــــد

  .مفاهیم التربیة الصحیة والمرادفات المتصلة بها: أوال

  .موقف المجتمع الدولي من عملیة التربیة الصحیة وأهمیتها وأهدافها: ثانیا

  .مجاالت ومیادین التربیة الصحیة وشروطها وعوامل نجاحها: ثالثا

  .لتربیة الصحیة ودعائمها في الوسط المدرسيخصائص وأركان ا: رابعا

  .طرق و أسالیب التربیة الصحیة والكفاءات المستهدفة في الوسط المدرسي: خامسا

  . أسباب االهتمام بالتربیة الصحیة ومبررات إدراجها في الوسط المدرسي: سادسا

  .تفعیل التربیة الصحیة المدرسیة مع حاجیات ومیول التالمیذ: سابعا

  .طرق تدریس التربیة الصحیة وكیفیة التنسیق بین العناصر الفاعلة فیها :ثامنا

  .برنامج الترویح والریاضة وأثرهما على صحة التالمیذ: تاسعا

  خالصة الفصل
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  :تمهید

  یتسم عصرنا بالعلم والتكنولوجیا في سائر نواحي الحیاة، ونظرا لألخطار التي تهدد حیاة اإلنسان 

ملیة اإلعداد التربوي لكل مواطن، ویصعب أن وصحته، فلقد أصبحت الثقافة العلمیة عنصرا أساسیا في ع

نتصور قیام المواطن بدوره في المجتمع المعاصر، دون أن یكتسب حدا أدنى من هذه الثقافة، لذلك اهتم 

ازن الطفل في المستقبل، فقد ثر على الحیاة والتمدرس وتو أا لها من المعنیون بشأن التربیة الصحیة، وم

للمخزون البدني  وتفعیال والعاهات إلى استكمال وانسجام، لمكافحة األمراضمفهومها من إستراتیجیة  تغیر

بنى على معاییر أخرى، سنأتي على ذكرها، كالوقایة وغرس والنفسي، وحتى االجتماعي، فأصبحت تُ 

تضمن لهم الصحة واالنصهار بمرونة في  - خاصة تالمیذ المدارس -السلوكات الصحیة لدى األفراد

الفرد بجهد مستمر و دائم، وتعدت بأنشطتها إلى السالمة الغذائیة وتطهیر المیاه، مجتمع مطالب فیه 

  .والمحافظة على البیئة، ألنهم أدركوا أن هذه العوامل وغیرها تساهم بدون شك في تربیة صحیة للناشئة

مام حركات التطویر التربوي، فلقد برز اهتأیضا في أنشطة النهضة التربویة و من خالل إمعان النظر 

العربي والمحلي في مجال التربیة الصحیة مع التركیز على تالمیذ المدارس، و واضح على الصعید العالمي 

وهذا من خالل إدراج منهاج التربیة الصحیة في المقررات الدراسیة، ومن خالل ما سبق سنلقي الضوء على 

  .التربیة الصحیة بكل آلیاتها
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  :فات المتصلة بهاوالمراد الصحیة التربیة ممفاهی :أوال

   :الصحیة التربیة مفاهیم - 1

ال خالف في أن العاملین في مجال الصحة یتحملون العبء األكبر في تقدیم الخدمات للمواطنین، 

إال أن المواطنین مطالبون بالقیام بدورهم في مجال الصحة، وقد ال تحقق الصحة العامة أهدافها إال إذا 

أنفسهم أوال، وتجاه اآلخرین ثانیا، وهذا الواجب حتى یحقق أهدافه المرجوة أدى أبناء المجتمع واجبهم تجاه 

یجب أن یكون موجها من أهل االختصاص في المجال الصحي، فیشرف العاملون في المجال الصحي 

على التوجیه المستمر لألفراد بغیة إحداث تأثیر ایجابي في حیاة الفرد بما یحقق التوازن الصحي وتكییف 

،لذلك فالتربیة الصحیة تربیة قدیمة قدم االنسان الذي تعلم 1اة مع الممارسة الصحیة تكییفا تطوعیانمط الحی

التداوي وعلمه لغیره وتعلم النظافة وعلمها لغیره،أما الجدید فیها هو أن یكون لها منهاجا یدرس البد لكل 

  2.األطراف أن تتكاتف ألجل الوصول للهدف األسمى

الصحة العامة أن تتحقق في أي مجتمع دون المشاركة االیجابیة من األفراد،  لذلك فال یمكن ألهداف

ولكي تتحقق تلك المشاركة من جانب األفراد هناك مسؤولیات ومهام تقع على عاتق العاملین في مجال 

 تحثهم على القیام بمسؤولیاتهم تجاه صحتهم، ویتم ذلك عن طریق التربیةالصحة العامة لكي تدفع األفراد و 

  .3الصحیة

وقبل الدخول إلى الجانب المفاهیمي الخاص بالتربیة الصحیة نحب أن نستذكر بعض التعریفات 

  .الخاصة بالصحة ثم معنى التربیة حتى نتمكن من إحداث المعنى التركیبي لمفهوم التربیة الصحیة

ذاتي أن الصحة عبارة عن حالة من اإلحساس ال "Hurrell mann"ف الباحث حیث یرى أو یعرّ 

  والموضوعي لدى شخص ما، وتحصل هذه الحالة حالما كانت مجاالت النمو الجسدیة 

  .والنفسیة واالجتماعیة للشخص متناسقة مع إمكاناته وقدراته، ومع الظروف الموضوعیة للحیاة

الصحة بمثابة حالة توازنیة تجانسیة معرضة باستمرار للخطر،  "Gadamerr"ویرى الفیلسوف 

  .ن یسعى باستمرار لتحقیقها نتیجة دافع طبیعي فیهغیر أن اإلنسا

                                                 
  . 131، ص مرجع سابق: محمد عصام طربیة، شادي أبو خضرا -  1
صحیة لتالمیذ أثر برنامج في التربیة الصحیة على اكتساب الثقافة ال: أحمد محمد عبد السالم، عاصم صابر راشد-  2
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وسائل إحكام االستخدام الذكي والصحیح للمعلومة الصحیة، أي : " فتعرف بأنها التربیة الصحیةأما 

المجموع العام لتجارب الفرد التي تساهم :" أو هي1" .القدرة على استخدام المعلومة، ووضع قیمة ومعنى لها

   2."تجاهات والمعارف الصحیة المحمودة، وضمان صحة األسرة والمجتمعفي تكوین العادات واال

أساسیا ألي  عد التربیة الصحیة من أهم مجاالت الصحة العامة الحدیثة، وتعتبر جزءً لى ذلك تُ عو 

  بل أصبحت عملیة فنیة لها أسسها  ؛برنامج للصحة العامة، ولم تعد التربیة الصحیة عملیة ارتجالیة

  .3بویةالتر  هائومباد

لقد تناول الباحثون والمختصون التربیة الصحیة بعدة تعریفات، وبالرغم من االختالفات في تناول 

  :ال أنهم اتفقوا على بعض منها وهيتعریف التربیة الصحیة إ

مقررات المناهج المرتبطة ": حیث عرفت التربیة الصحیة بـ قاموس التربیةنبدأ أوال بما جاء في 

العقلیة، وتتضمن موضوعات مثل التغذیة والصحة والتدخین  إلى الصحة الجسمیة و النمو وصوالبدراسة 

  4."والمخدرات والجنس

عبارة عن عملیة ترجمة للحقائق ": أما في كتاب یوسف كماش فقد ذكر بأن التربیة الصحیة هي

دام األسالیب الصحیة المعروفة إلى أنماط سلوكیة صحیة سلیمة على مستوى الفرد والمجتمع، وذلك باستخ

   5.التربویة الحدیثة

  فقد أجمعا على تعریفها " خضرا أبو أحمد شادي"و" طربیة عصام محمد"أما في كتاب كل من

مجموعة من األنشطة التربویة والخبرات التي تساهم في تزوید اإلنسان بقدر كاف من المعارف ": كما یلي

ص الصحة الفردیة واألسریة والجماعیة والتوصل إلى العلمیة والعادات الصحیة الحسنة واالتجاهات التي تخ

طرق وأسالیب الوقایة من األمراض، وذلك بتوفیر األغذیة المتوازنة وتوفیر المناعة من األمراض وتهیئة 

  .6"الظروف الصحیة المالئمة

بعض الخبرات في المدرسة وفي أماكن ": على أنها" Thomas Wood"" وود توماس"كما عرفها 

ي تكون واقعا نحو العادات واالتجاهات والمعرفة المرغوبة المتعلقة بالفرد والمجتمع والعرف أخرى الت

  .7"الصحي
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هي عملیة تغییر مفاهیم وسلوك األفراد فیما یتعلق بالصحة ": بأنها" متولي العظیم عبد"فها رّ قد عو 

  .1"اكل الصحیة التي تظهر فیهتأثیرا ایجابیا وعملیة تعلیم المجتمع كیفیة حمایة نفسه من األمراض والمش

عملیة تربویة تسعى إلى ترجمة الحقائق الصحیة المعروفة ": بأنها" الدین بهاء سالمة" فها كما عرّ 

   2" المجتمع، وذلك باستعمال األسالیب التربویة الحدیثةیة صحیة سلیمة على مستوى الفرد و إلى أنماط سلوك

عبارة عن ":األسس العامة للصحة والتربیة الصحیة بأنهافي كتابه " األمین السید محمد"أما تعریف 

تهیئة خبرات تربویة متعددة تهدف إلى التأثیر الطیب على عادات الفرد وسلوكه، واتجاهاته ومعارفه، مما 

  .3"ساعد على رفع مستوى صحته وصحة المجتمع الذي یعیش فیه

التعامل ": اصا باألطفال جاء كما یليلصحیة ختعریفا للتربیة ا" السبول ولید خالد"كما یضیف لنا 

تعلیمهم وكیفیة حمایة أنفسهم من ین مع عمرهم مع مراعاة حاجاتهم و مع األطفال بسلوك ومشاعر متفق

  .4"المشاكل واألمراض واألخطار ضمن توفیر األدوات الالزمة للوصول إلى الراحة الجسمیة والنفسیة

عملیة تزوید أفراد المجتمع بالخبرات ": حیة هيیة الصفیرى أن الترب" منصور أسعد سرور"أما 

   5".الالزمة، بهدف التأثیر في معلوماتهم واتجاهاتهم وممارساتهم فیما یتعلق بالصحة تأثیرا حمیدا

الصحة العامة والتربیة " في كتابهما " رمضان السید"و" الصدیقي عثمان سلوى"وتتفق كل من 

تزود أفراد المجتمع بالمعلومات واالتجاهات والخبرات والممارسات تلك العملیات التي ": على أنها" الصحیة

بالتالي عملیة تعلیم األفراد فكار والسلوكیات الخاصة بالصحة و قد تكون عملیة تغییر لألو الصحیة السویة، 

  .6"حمایة أنفسهم من المشاكل الصحیة واألمراض

ة عن تهیئة خبرات تربویة متعددة عبار ": بأن التربیة الصحیة"  زكي محمد على" جاء في كتاب 

مما یساعد على رفع مستوى  ؛تهدف إلى التأثیر الطیب على عادات الفرد وسلوكه واتجاهاته ومعارفه

  7".صحته و صحة المجتمع الذي یعیش فیه

  من خالل قراءتنا للتعریفات السابقة نجدها قد اتفقت جمیعها على أن هناك عالقة بین التربیة 

لغایة األساسیة من التربیة الصحیة هي إكساب الفرد المعرفة الصحیة الفعالة، وأن للتربیة والصحة، وأن ا
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شرنا سابقا، كما تشیر جل هذه التعریفات إلى الدور األكبر للمدرسة أالصحیة في الصغر أعمق األثر كما 

  .في نشر وتحقیق أهداف التربیة الصحیة

ران جنبا یصحیة عملیة تربویة ألن التربیة والصحة یسنستنتج من خالل هذه المفاهیم أن التربیة ال

إلى جنب، تعتبر صحة الفرد البدنیة أساسا هاما من أسس التربیة، ولها أثرها العمیق في صحته النفسیة 

نى عنهما الستفادته من التعلیم، العقلیة للفرد ال غِ وال شك أن تكامل الصحة الجسمیة و وسالمته العقلیة، 

البدنیة ( القوى یكون أقل قوة وقدرة من استیعاب المعلومات من الفرد الذي تتكامل صحته نهك فالفرد المُ 

  ).والعقلیة

بالتالي فإن ما یتعلمه الفرد یمكن أن یؤثر على صحته، ویمكن أن تؤثر صحته على قدرته على 

  .التعلم ولذا فكلما تحسنت صحة األفراد كلما تحسنت قدرتهم على التعلم

من التربیة الصحیة لیس مجرد اختزان لبعض المعلومات بل مساعدته على أن حیث أن الهدف 

فالفرد ال یكون مثقفا تثقیفا صحیا مالئما ما لم یترتب  ؛یتصرف في سلوكه ویتحكم في بیئته التي یعیش فیها

  .على ذلك تغییرا في عاداته الصحیة

أن عملیة التعلم الفعالة والمؤثرة هي تلك في ضوء النظرة الكلیة للفرد یتفق علماء النفس والتربیة على 

  :العملیة التي تأخذ بعین االعتبار الجوانب الثالثة التالیة

أي ما یتعلق بالجانب الفكري، یحدث التغییر  ؛یتعلق بالمعلومات التي یتلقاها الفرد: الجانب المعرفي  - أ

علماء النفس إلى ما سبق  لدى الفرد حسب طریقته في اإلدراك والفهم والحكم والتعلیل ویشیر بعض

 .بالمهارات العقلیة والمعلومات اللفظیة

تضح أهمیة هذا الجانب في عملیة التعلم هو تاالتجاه و یتعلق باإلحساس والشعور و : الجانب الوجداني - ب

 .باإلكراهآخر بدون رغبة و الفرق بین تحصیل الفرد برغبة و 

بها الفرد و ینسق حركاته المختلفة وفي الواقع فإن یشمل الطریقة التي ینظم و : الجانب النفس حركي - ت

  .1السلوك الناتج من الجوانب الثالثة تم في وقت واحد

نستطیع أن نقول أو نجمع على أن تعریف بهاء الدین  المتعددةكخالصة لمجموع تلك التعریفات 

ة الصحیة جزء من التربیة التربی": قد كان على النحو التاليإبراهیم سالمة هو أشمل التعریفات السابقة، و 

بل یتعدى ذلك إلى إكساب  ؛العامة، وال تقتصر رسالتها على أن یعیش الفرد في بیئة تالئم الحیاة الحدیثة

األفراد تفهما وتقدیرا أفضل للخدمات الصحیة المتاحة في المجتمع واالستفادة منها على أكمل وجه، كذلك 

ات الصحیة المتعلقة بصحتهم بغرض التأثیر الفعال على تزوید أفراد المجتمع بالمعلومات واإلرشاد
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اتجاهاتهم والعمل على تعدیل وتطویر سلوكهم الصحي لمساعدتهم على تحقیق السالمة والكفایة البدنیة 

  .     1"والنفسیة واالجتماعیة والعقلیة

  : لتربیة الصحیةبا المتصلة مرادفاتال -2

حي من أهم مجاالت الصحة العامة، وهو جزء ال یتجزأ من یعتبر التثقیف الص :الصحي التثقیف - 1- 2

أي برنامج شامل، وهو عملیة تزوید المجتمع بالخبرات الالزمة، بهدف التأثیر في معلوماتهم واتجاهاتهم 

  . 2وممارساتهم فیما یتعلق بالصحة تأثیرا حمیدا

قد تؤثر سلبا أو إیجابیا في الصحة تبدأ عملیة التثقیف الصحي من المنزل ألن سلوك الطفل واتجاهاته التي 

وتتبلور في أن یكمل الطفل عامه الخامس، ومن هنا یبرز دور المدرسة في تزوید الطفل بالمعرفة أو 

المهارات والسلوك السوي كي تضمن له صحة جیدة، وعلیه فإن للتثقیف الصحي دورا أساسیا في التنشئة 

  3.الخیار في اتخاذ القرار فیما یتعلق بصحتهم االجتماعیة من خالل التأكید على منح أطفالنا

إن التربیة الصحیة والتثقیف الصحي أو التعلیم الصحي كلها مترادفات المقصود منها تغییر اتجاهات 

بحیث تكون لهم اتجاهات وسلوك وطرق في الحیاة تؤدي إلى وقایتهم من  ؛الناس وسلوكهم وعاداتهم الضارة

وتحسینها، ولزیادة التوضیح نستعرض بالتعریف لهذه المرادفات المذكورة  األمراض والمحافظة على صحتهم

  :سابقا

نه عمل من خالله أ": ولقد وضعت لجنة المصطلحات األمریكیة تعریفا لعملیة التثقیف الصحي وه

أو الدفع للمعرفة واالتجاهات والسلوك الذي یتعلق بالفرد و یتم تقدیم الخبرات التعلیمیة عن طریق الحوافز، 

  4".بالنسبة للخدمات الصحیة

علم وفن التأثیر على رغبات وسلوكیات األفراد في المجتمع، ": إن أحدث تعریف للتثقیف الصحي هو

وأداة لكسب ثقتهم واستقطابهم نحو األجهزة الصحیة وتعاونهم مع المسؤولین في مجال التثقیف في سبیل وقایة 

على القدرة لتجنبها وصدها ومقاومتها في حال تعرضهم لها، المجتمع من مختلف العلل واألمراض والحصول 

وهذا من شأنه أن یؤدي إلى رفع المستوى الصحي واالجتماعي معا، مع تنمیة الكفاءات وتحقیق الحیاة 

  .  5"السعیدة
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یلعب التثقیف الصحي دورا هاما في رفع مستوى الصحة العامة نظرا ألهمیته، فقد أعتبره العلماء 

أنه الوسیلة الفعالة والرئیسیة التي تساهم في توعیة المجتمع من جهة، وتحسین مستوى صحة واألطباء ب

  .المجتمع من جهة أخرى

اإلرشاد الصحي إال أنه في المجتمعات الحدیثة له القدیمة والحدیثة التثقیف و  فقد عرفت المجتمعات

تي سابقا على أهمیة اتحاد السوفیالذي عقد في اال"  آتااالم" أكد مؤتمر  1978تعریف واضح ففي عام 

بغض النظر  2000التثقیف الصحي بالنسبة لجمیع أفراد المجتمع للوصول إلى الصحة للجمیع بحلول عام 

  .1على درجاتهم االجتماعیة أو أي وسیلة تمییز بین األفراد

  حیة وتجدر اإلشارة إلى أن مفهوم الثقافة الصحیة في بادئ األمر یعنى بنقل المعلومات الص

  وٕارشاد المرضى بكیفیة تناول الدواء، واالمتناع عن بعض المحظورات التي قد تعرضهم للخطر، 

أي كان التثقیف الصحي یلتزم بالقیم المستمدة مباشرة  ؛وذلك بهدف تخفیف اآلالم، وتحسین الحالة الصحیة

وفقا إلرشادات العاملین في  من الطب الوبائي، إذ كان األفراد یمكنهم أن یتمتعوا بصحة جیدة إذا تصرفوا

  .2المجال الصحي

ن التثقیف الصحي یعني شیئا من فرض األمر على الناس متناسین إن الهدف أقد یبدو للبعض   

األسمى منه هو اإلرشاد، والتوجیه، والوصول إلى الوضع الذي یصبح فیه كل فرد على استعداد نفسي 

    3.للتجاوب مع اإلرشادات الصحیة

أصبح أكثر شموال وعمقا، لیواكب التقدم الذي ر مفهوم التثقیف الصحي، و یاة تغیَّ ط الحمع تطور نم

التوجیهات التي تبث من خالل وسائل اإلعالم المقروءة، ذا العصر، فأصبح یضم اإلرشادات و اتسم به ه

  .4كالمنشورات و الكتیبات، وأیضا المرئیة كاألفالم، والسمعیة كالمحاضرات والندوات

والصحة هي  ،اإلنسان یكتسب عاداته وال یرثهاالعادة هي سلوك مكتسب بالتعلیم و أن  المعروف

إضافة إلى العوامل الوراثیة والبیئیة التي یعیش بها اإلنسان، لذا  ؛محصلة عوامل أهمها العادات الصحیة

اكل البیئة مشاألمراض المعدیة و عملیة توجیه المجتمع لحمایة نفسه من األوبئة و "فالتثقیف الصحي هو 

  .5"المحیطة به

  :ومن األهداف التي یسعى إلیها التثقیف الصحي ما یلي

                                                 
  .44، ص مرجع سابق: المشاقبةبسام عبد الرحمان  -  1
  .19، ص مرجع سابق: متولي عبد العظیم متولي -  2
  .23، ص سابق مرجع: بهاء الدین إبراهیم سالمة -  3
  .20، ص سابق مرجع: متولي عبد العظیم متولي -  4
  .12، ص 2009مرجع سابق،: أحمد محمد بدح، سلیمان مزاهرة، زین حسن بدران -  5



~ 186 ~ 
 

لحمایة أنفسهم من األوبئة ) تالمیذ، عاملین، أولیاء أمور، سیدات، رجال ( حث أفراد المجتمع  -أ

  .واألمراض المعدیة

  .تقدیم كافة المعلومات للتعرف على األمراض المنتشرة في البیئة - ب

  1.د المجتمع لالمتناع واالبتعاد عن أي عمل یضر بصحة الفرد وصحة اآلخرینحث أفرا - ت

  :من خالل تعریفنا لعملیة التثقیف الصحي یمكن أن نتبین أنه یتم توصیله من خالل حقلین أساسین هما

  .التربیة الصحیة المدرسیة"  school health education" طلق علیه وهذا ما یُ : المدرسي الحقل-

الصحیة على  التربیة community Health public éducationویطلق علیه : االجتماعي الحقل-

  .مستوى المجتمع أو على مستوى عام

  :الذي هوهر إذا توفر لها األساس العلمي و فعملیة التثقیف الصحي تنمو وتتطور وتزد

  .فعلى ضوء حاجات األفراد والمجتمع تبنى سیاسة التثقیف الصحي: الحاجة -أ

  2.المعرفة للمعلومات والحقائق - ب

  .اإلیمان بما توصي به المعرفة الصحیة - ت

السلوك والممارسة تعدیل وٕاتباع تصرف وسلوك صحي لكي یصبح عمال وسلوكا وأسلوبا، فهذه العملیة  - ث

  .3تتطلب نوعا من التحدي والمواجهة النشطة المتواصلة

القائم على هذه العملیة وهو المثقف أن نعّرف بنا  بما أننا استفضنا في تعریفنا للتثقیف الصحي، یجدر

  .الصحي

یعتبر المثقف الصحي حلقة االتصال بین الوحدات الصحیة والوحدات التثقیفیة : المثقف الصحي - 2- 2

  .4األخرى كالمدارس، والمصانع، والجمعیات والهیئات المختلفة

طنین بالمعلومات والحقائق الصحیة، الوعي الصحي مفهوم یقصد به إلمام الموا: الوعي الصحي - 3- 2

أیضا إحساسهم بالمسؤولیة نحو صحتهم، وصحة غیرهم، وفي هذا اإلطار یعتبر الوعي الصحي هو 

الممارسة الصحیة عن قصد نتیجة للفهم واإلقناع، ویعني الوعي الصحي أیضا أن تتحول تلك الممارسات 

  .5الصحیة إلى عادات تمارس بال شعور أو تفكیر
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آخر، الوعي الصحي هو الهدف الذي یجب أن نسعى إلیه، ونتوصل إلیه ال أن تبقى تلك بمعنى 

  1.المعلومات الصحیة كثقافة صحیة فحسب
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مجموعة األنشطة التعلیمیة المنظمة "بأن التوعیة الصحیة على أنها " السبول جودت ولید خالد"ویرى 

العقل والنفس وتحویل المفاهیم ة الجسم و الذي ال یتعارض مع سالمالتي تسهل اختیار الفرد للسلوك 

  .1"والحقائق والتجارب إلى أنماط سلوكیة صحیة نافعة غیر ضارة

لذلك فالهدف األساسي للوعي الصحي في أي مجتمع من المجتمعات یتضح من خالل أفراد هذا 

  المجتمع هل یسلكون سلوكا صحیا؟ 

  :لتالیةونشر الوعي الصحي یتضح في المجتمع من خالل النقاط ا

أن یكون أفراد هذا المجتمع قد ألموا بالمعلومات المتصلة بالمستوى الصحي في مجتمعهم، وأن یكونوا  -أ

  قد ألموا بالمشكالت الصحیة واألمراض المعدیة التي تنتشر في مجتمعهم، ومعدل اإلصابة بها 

  2.وأسبابها، وطرق انتقالها وأعراضها وطرق الوقایة منها ووسائل مكافحتها

  أن یكون أفراد هذا المجتمع قد فهموا وأیقنوا أن حل مشاكلهم الصحیة والمحافظة على صحتهم  - ب

وصحة مجتمعهم هي مسؤولیتهم قبل أن تكون مسؤولیة الجهات الحكومیة، فاإلنسان نفسه یعتبر موطنا 

اسه أصال للمرض لنفسه أو لغیره، وٕاصابة فرد واحد بمرض معین أو انتشار أي مرض في المجتمع أس

تصرف غیر صحي لفرد أو أكثر، والمجتمع الذي نرید الوصول إلیه بنشر الوعي الصحي بین مواطنیه هو 

تهم وممارستهم بدافع من مجتمع یتبع أفراده اإلرشادات الصحیة والعادات الصحیة السلیمة في كل تصرفا

  .حیةرغبتهم، ویشتركون اشتراكا ایجابیا في حل جمیع مشكالتهم الصشعورهم و 

أن یكون أفراد هذا المجتمع قد تعرفوا على الخدمات و المنشآت الصحیة في مجتمعهم، وتفهموا  - ت

توخون یالغرض من إنشائها، وكیفیة االنتفاع بها بطریقة صحیحة ومجدیة، كما یشتركون في تقویمها، و 

یر كافیة أو غیر مجدیة یبذلون السبل والوسائل التي  تزید من فائدتها وكفاءتها، وٕاذا وجدوا أو رأوا أنها غ

  .3كل الجهد في سبیل إنشاء مشروعات صحیة جدیدة

إذ أن نشر الوعي الصحي هو الهدف األول  ؛والعالقة بین تعبیري الوعي الصحي والتربیة الصحیة واضحة

  .4من أهداف التربیة الصحیة، كما أنه من مظاهر الوعي الصحي هو السلوك الصحي
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  :ع الدولي من عملیة التربیة الصحیة وأهمیتها وأهدافهاموقف المجتم: ثانیا

  :موقف المجتمع الدولي من عملیة التربیة الصحیة- 1

نتیجة النتشار األمراض الفتاكة واألوبئة على المستوى العالمي وحفاظا على األمن الصحي فقد تم 

حیث عقد في سان ؛ة بذلكانعقاد المؤتمر الدولي الذي أشرفت علیه األمم المتحدة والمنظمات المعنی

حیث قرر المؤتمرون باإلجماع اقتراحا طرحته البرازیل والصین بإنشاء منظمة  ؛1945فرانسیسكو عام 

الصحة العالمیة وهذه المنظمة جاء إنشاؤها متوافقا مع قرارات حقوق اإلنسان على اعتبار أن الصحة من 

صحة العالمیة أن التمتع بأعلى مستوى من أهم حقوق اإلنسان وفي هذا العدد یشیر دستور منظمة ال

  .الخ... الصحة یمثل أحد الحقوق األساسیة أو الحالة االقتصادیة أو االجتماعیة 

حیث توصلت  ؛1978الذي عقد عام " ألماأتا"بعد ثالثة عقود من الزمان جاء إعالن مؤتمر و  

ایة الصحیة، ویعود ذلك إلى عدم المنظمات الصحیة العالمیة بالقول أنها فشلت في تطبیق عناصر الرع

من "  أوتاوا" مبادرة  1986إشراك أفراد المجتمع في الرعایة الصحیة و نتیجة لهذا الواقع فقد عقد في عام 

  .للحس والوعي الصحيالمالئمة أجل دفع عملیة التنمیة الصحیة إلى األمام وخلق األجواء 

حیث  ؛1978عام  نیروبيقد في المیة الذي عُ قبل ذلك جاءت قرارات المؤتمر العالمي للصحة الع 

ه المجتمع الدولي بضرورة بَ سلط األضواء على قضایا الصحة اإلنجابیة، وتحسین صحة األم والطفل وهنا تنَ 

إشراك اإلعالم في إحداث التغییر لزیادة الوعي الصحي إلحداث السلوك الصحي االیجابي من خالل 

  .1للتقییم والتعدیل لتحقیق نتائج ایجابیة خطاب إعالمي صحي واضح ومفهوم وقابل

أما في الدول المتقدمة وفي فترة الستینات والسبعینات من القرن العشرین، فإن الخبرة المبكرة في 

الحمالت الصحیة وجهت نحو الوقایة من األمراض غیر المعدیة عن طریق تعزیز أنماط حیاة صحیة، وقد 

المعلومات، وبنیت على فهم مبسط للعالقة بین االتصال وتعدیل  اتصفت هذه الحمالت بتركیزها على نقل

السلوك، ومع مرور الوقت فإن هذه النظرة المبنیة على المعلومات و عدم األخذ بعین االعتبار الظروف 

  .االجتماعیة واالقتصادیة لألفراد قد فشلت في تحقیق أهدافها في التأثیر على السلوك الصحي

القرن الماضي تمت تقویة التربیة الصحیة عن طریق تطویر جیل جدید من وخالل الثمانینات من 

حیث كانت الریادة في هذا النوع من البرامج عن طریق  ؛التدخالت المعقدة المبنیة على المعرفة النظریة

برامج التربیة الصحیة المدرسیة الموجهة نحو الوقایة من سوء استعمال المواد من قبل المراهقین، ومن ثم 

  .تطبیق هذه البرامج في مواقع أخرى

  " اجزین"من ضمنها نظریة ر نظریات عدة نحو تعدیل السلوك و كما تم خالل هذه الفترة تطوی

 "لباندورا"في السلوك المخطط له، و نظریة التعلم االجتماعي  Ajzen" and" Fishbein"  فیشباین"و

Bandura" والمعتقدات  عالقات المعقدة بین المعرفة،لقد ساعدت هذه النظریات على تحدید وتوضیح ال
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على محتوى البرامج التعلیمیة لتعزیز  1واألعراف االجتماعیة، كما أسهمت في تطبیق اإلرشاد العملي

  .التعدیل السلوكي في الظروف المحددة

التربیة قد فشلت في ي بنیت في األساس على االتصال و على الرغم من هذا التقدم، فإن التدخالت الت

إضافة إلى أن تأثیرها كان قلیال في ردم الهوة في  ؛عظمها لتحقیق نتائج مهمة ودائمة في تعدیل السلوكم

  .2الحالة الصحیة بین الطبقات االجتماعیة واالقتصادیة في المجتمع

   :أهمیة التربیة الصحیة المدرسیة - 3- 2

غ السادسة من عمره یلتحق تقوم المدرسة بدور كبیر في عملیة التربیة الصحیة، فكل طفل بلكما 

بالمدرسة، ویستمر فیها لمدة ست أو خمس سنوات، ویمكن استغالل هذه السنوات بتلقین الطفل قواعد 

التربیة الصحیة السلیمة، ومن خالل المدرسة یتأثر اآلباء بسلوك أبناءهم الصحي، كما أن اآلباء یمكن أن 

  .یساعدوا المدرسة في عملیة التثقیف الصحي

ین العادات الصحیة یحتاج إلى التكرار ویمكن أن یتحقق ذلك في المدرسة، ومن ناحیة أخرى ن تكو إ

  یتوفر في المدرسة الكثیر من التسهیالت التي تسمح بعملیة التربیة الصحیة مثل توفر المدرسین، 

  .وموظفي الصحة المدرسیة، والبیئة المدرسیة

و والتنمیة، وعن الحمل والوالدة، واألمراض، تتضمن التربیة الصحیة معلومات وحقائق عن النمو 

حد العناصر األساسیة في التربیة أضرار التي تصیب الصحة وكیفیة الوقایة منها، وتعد الصحة الشخصیة واأل

  .وسنأتي على توضیحها في مجاالت التربیة الصحیة 3الصحیة 

  :تالمیذ المدارس هي –فین وتهدف التربیة الصحیة المدرسیة إلى تغییر ثالثة جوانب لدى المستهد

  .4الممارسة - 3                     التوجه - 2               المعلومة - 1

ن أهمیة التربیة الصحیة في المناهج المدرسیة قد لوحظت في البرامج التي طورت كجزء من الصحة إ

روس العلوم الحیاتیة أو تدرس التربیة الصحیة من خالل د "السوید"و "انجلترا"المدرسیة في أوروبا، ففي 

العلوم االجتماعیة، لذا فإن معلمي األحیاء والعلوم یؤدون الدور األكبر في التعلیم حول الصحة، وصناعة 

  .5سیاستها في المناهج و المدارس
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مناهج العلوم وتدریسها تعلیم كیفیة التعامل مع القضایا والمشكالت الملقاة على عاتق مهام بین المن 

اعها المتعددة، إلى جانب دورها في تنمیة المعارف والمعلومات، واالتجاهات والمیول، تحقیقا لمفهوم الصحیة بأنو 

الحمایة والوقایة سواء قبل وقوع المشكلة أم عند حدوثها، ومن هنا یظهر الدور الوقائي للتربیة بعامة ولمناهج 

على اكتساب الخبرات الوظیفیة بحیاته العلوم بخاصة، في تزوید المتعلم بالمعلومات الالزمة، ومساعدته 

  .وسلوكاته الیومیة في المنزل والمدرسة والبیئة، مما یدرأ عنه الضرر ویعود علیه بالنفع

أما في الوالیات المتحدة فإن التربیة الصحیة تدرس كمادة مستقلة اختیاریة مثلها مثل الریاضیات 

إننا نعرض العقول الصغیرة إلى الریاضیات والعلوم  "يكور " حیث تقول ؛والعلوم والعلوم االجتماعیة وغیرها

واآلداب والدراسات االجتماعیة والمواد األخرى، لیتمكن الخریجون من امتالكها بعد اثني عشر عاما من 

حیث یحصلون على ثقافة معرفیة نافعة، باإلضافة إلى اتجاهات ایجابیة تمكنهم من االنخراط  ؛الدراسة

ین، كما أن التالمیذ یتلقون األساسیات بالریاضیات واآلداب والعلوم، فالبد أن یكونوا بالمجتمع كأعضاء فاعل

عارفین بالصحة، وٕاذا توقعنا أن ینتج لدینا أفراد أصحاء وحیویون ونشیطون ومنتجون، فالبد أن تستمر 

خص صحتهم التربیة الصحیة طوال سنوات المدرسة، وبغیر ذلك فلن تكون لدیهم الفرصة المتالكها بما ی

  .أو صحة أبنائهم بعد ذلك

أهمیة برامج التربیة الصحیة التي تقدمها المدرسة لتالمیذها كوسیلة فعالة  "Kolbe" "كولب"یدعم و 

إلمدادهم بالمعلومات والمهارات الالزمة لمنع السلوكات الضارة بالصحة، وموضحا أن السلوكات 

لة الطفولة هي المسؤولة عن حدوث حاالت المرض التي لدى الفرد في مرحالضارة واالتجاهات الصحیة 

  .الوفاةوالعجز و 

  :وللتربیة الصحیة المدرسیة عدة قنوات تصب فیها هي

الهدف من التربیة الصحیة المدرسیة للتالمیذ هو تحقیق السالمة والكفایة : التربیة الصحیة للتالمیذ -أ

  :یق هذا الغرض على النحو التالي البدنیة والنفسیة واالجتماعیة، ویجب التعاون من أجل تحق

 .تعلیم التالمیذ السلوك والعادات الصحیة السلیمة عن طریق وسائل اإلعالم المختلفة في المدرسة -

 .ضرورة ارتباط بعض المواد الخاصة بالصحة، والتربیة الصحیة بالبرامج والمقررات الدراسیة -

  .فحص الطبيالرعایة الصحیة المدرسیة بطریقة جیدة، ومن أمثلتها ال -

تتلخص التربیة الصحیة لآلباء في التعاون بین أولیاء األمور والمدرسة و : التربیة الصحیة لآلباء- ب

والتالمیذ في عمل بعض المشاریع الصحیة في المجتمع المحیط بالمدرسة، وٕاعداد وسائل اإلیضاح الصحیة 

  .1وغیرها من الطرق التي تسهم في نشر الوعي الصحي في المجتمع
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القول أن للتربیة الصحیة دور كبیر في بناء شخصیة المتعلم بناءا سلیما بجوانبها الجسمیة ن هنا یمكن وم

یة، كما تنعكس آثارها االیجابیة على سلوكه فتكون حصیلة العملیة التربویة حصیلة 2والوجدانیة والنفس

  .أقوى وأصلح مما ینعكس إیجابا على المجتمع وتقدمه

  :ةأهداف التربیة الصحی -2

یسعى القائمون على التربیة الصحیة إلى تحقیق أهدافها ومنها توعیة األجیال بالمشكالت الصحیة 

وٕایجاد الحلول المناسبة لیعیش أفراد المجتمع سعداء، في رفاهیة ولیساهموا في تحسین أحوالهم المعیشیة 

تحقیق ذلك شهد مجال التربیة  باندفاع من ذاتهم حتى تتحقق السالمة والكفایة البدنیة والعقلیة، ولیتسنى

  :الصحیة تطورات جذریة منها 

لم تعد التربیة الصحیة مقصورة على تزوید األفراد بالمعلومات و الحقائق : التطور في النظرة - 1- 2

بل تعدت ذلك إلى تغییر السلوكات الصحیة  ؛الصحیة أو نشرها ألن التزود بالمعلومة وحدها ال یكفي

  ة، فمثال هناك نسبة من األطباء من المدخنین بالرغم من معرفتهم بأضرار ذلك السلبیة إلى االیجابی

  .1ونهیهم للناس عنه إال أنهم یدخنون

تعدت الوسائل المتبعة في التربیة الصحیة مرحلة االعتماد : التطور في وسائل التربیة الصحیة - 2- 2

  إلى مرحلة تنظیم المجتمع على وسائل اإلعالم من صحف وكتیبات وٕاذاعة وتلفاز، وتجاوزتها 

والمواجهة المدعومة بوسائل اإلعالم، وذلك بأن یلتقي المثقف الصحي المتعلم ویوجهه فیما یخص العالقة 

الطبیب أو المعلم معي، بأن یلتقي المثقف الصحي أو تجمبین الطبیب ومریضه، أو أنه یستخدم التوجیه ال

یدیر نقاشا في أسس الرعایة الصحیة وأسس الوقایة من  یلقي علیهم محاضرة أو ندوة أوفئات المجتمع و 

  .2األمراض

على ذلك أصبح الهدف من التربیة الصحیة هو مساعدة الناشئ على تحقیق السالمة والكفایة  وبناءً 

  :البدنیة والنفسیة واالجتماعیة بجهده الذاتي للوصول إلى األهداف التالیة 

فیما یتعلق بالصحة والمرض ومحاولة أن تكون الصحة هدفا  العمل على تغییر مفاهیم األفراد - 1- 2- 2

لكل منهم، ویتوقف تحقیق ذلك على عدة عوامل من بینها النظم االجتماعیة القائمة، وكذلك على مستوى 

التعلیم في هذا المجتمع، كما تتوقف على الحالة االقتصادیة، وعلى مدى ارتباط األفراد بوطنهم وحبهم له، 

خالل مساعدتهم للقائمین على برامج الصحة العامة في المجتمع، ومحاولة التعاون معهم ویتضح ذلك من 

  .3فیما یخططون له من برامج لصالح خدمة صحة المجتمع
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العمل على إنجاح وتنمیة المشروعات الصحیة في المجتمع، وذلك عن طریق تفهم األفراد  - 2- 2- 2

جهیز تلك المشروعات، ویتضح ذلك من خالل محافظتهم المسؤولین لألهداف التي من أجلها تم إنشاء وت

  .1علیها واالستفادة منها في العالج، واقتراح ما یجدونه مناسبا لتحسین أداء تلك المشروعات

العمل على نشر الوعي الصحي بین أفراد المجتمع والذي بدوره سوف یساعد على تفهمهم  - 3- 2- 2

  .2صحتهم، وصحة غیرهمللمسؤولیات الملقاة علیهم نحو االهتمام ب

العمل على تغییر اتجاهات وسلوك عادات األفراد لتحسین مستوى صحة الفرد واألسرة والمجتمع  - 4- 2- 2

بشكل عام، وخاصة فیما یتعلق بصحة األم الحامل والمرضع، وصحة الطفل، وصحة المنزل والعنایة 

  .3المرضبالتغذیة السلیمة، وطرق التصرف في حاالت اإلصابات البسیطة أو 

باب النهوض من المفهوم العالجي إلى المفهوم الوقائي، وخلق مجتمع متفوق صحیا، ومعرفة أس - 5- 2- 2

  .بالتالي عدم اللجوء إلى العالجاألمراض واإلصابات لتجنبها و 

  .معرفة العادات السلیمة للتغذیة والتدریب علیها - 6- 2- 2

تالي تقلیل تكالیف اإلصابة، وتوفیر تكالیف العالج تقدیم المعلومات الكافیة عن األمراض، وبال - 7- 2- 2

  .الثمن مقارنة بتكالیف التوعیة والوقایة الزهیدةباهظة التي تكون 

  4.القدرة على المشاركة لمعرفة المشكالت الصحیة ألجل التطویر والمساهمة في تحسین البیئة - 8- 2- 2

یة وهدف یسعى جمیع أفراد المجتمع الحرص على جعل المحافظة على الصحة والتمتع بها غا - 9- 2- 2

إلى الوصول إلیه، وجعل الرقي بالمستوى الصحي مطلبا أساسیا، من خالل حرص الجمیع على بذل 

الجهود لتنمیة الجانب الثقافي التنظیمي لدیهم واالستفادة من خبرات اآلخرین خصوصا المثقفین منهم في 

  5.المجال الصحي

لهادئة المریحة في تهیئة أنسب الظروف لالسترخاء والراحة والنوم، أن یعرف أهمیة البیئة ا -10- 2- 2

  6.عد هذه البیئةوأن یعرف كیف یُ 
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حیث استخدام الوسائل لتغییر  ؛جعل الصحة العامة هدفا عاما لدى العامة من الناس -11- 2- 2

یة السائدة في المفاهیم، والقیم التي تتعلق بالصحة والمرض مستعینین في ذلك بكل األنظمة االجتماع

  1.المجتمع مثل النظام الدیني والنظام التعلیمي والنظام الصحي في المجتمع

التوثیق لجمیع الخطط والبرامج والقیاس من فترة إلى أخرى من خالل المشاركة الجماعیة، من  -12- 2- 2

اهیم الصحة قبل جمیع أفراد المجتمع، مع التركیز على اإلشراك المبكر للتالمیذ صغار السن لغرس مف

والسالمة فیهم منذ الصغر، وبناء فریق عمل یعمل بالتخطیط والتنسیق، واستثمار أوقات الفراغ في إبراز 

  2.المواهب واإلبداعات

تثمین وتقییم الصحة للجمیع والوصول بصفة تلقائیة ذاتیة نابعة من فهم وٕادراك المواطنین  -13- 2- 2

  .3أسالیب تحقیقهاو ألهمیة الصحة وطرق 

  .الوصول إلى قاعدة الفرد السلیم یؤدي إلى مجتمع سلیم -

التذكیر باستمرار في كل موسم بالعادات والسلوكیات الصحیة والمخاطر الموسمیة مثل أمراض الصیف  -

  .4والشتاء

ن نسلط الضوء أكثر على أهداف أتكلمنا آنفا عن أهداف التربیة الصحیة بصفة عامة وسوف نحاول 

  .           الوسط المدرسيالتربیة الصحیة في 

یة من عنایة في في ضوء ما شهدته التربیة الصح :أهداف التربیة الصحیة في الوسط المدرسي - 5

بالنظر إلى التطورات التي عرفتها من حیث التوجه واالهتمامات، كان لزاما أن ترتقي الوسط التربوي، و 

  :هداف التالیة بوصفها أداة فاعلة في دعم الصحة العامة إلى مستوى األ

  .تطویر الدور العالجي مع وزارة الصحة والهیئات المعنیة - 1- 5

المساهمة في إثراء وترقیة الوظیفة التربویة في المؤسسة التعلیمیة، بجعلها تقوم بدور صحي ریادي  - 2- 5

  .تبرز نتائجه في تصرفات التلمیذ وسلوكه، ومن خالله في أسرته والمجتمع

الثقافة الصحیة وتنمیة االتجاهات والعادات السلیمة بما یتفق وأعمار األطفال  العمل على تفعیل - 3- 5

  .ومستواهم الدراسي
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تزوید المدرسة بثقافة إعالمیة صحیة مع تحدید أولویات المشاكل الصحیة والنفسیة للتلمیذ في  - 4- 5

  .الواقع الذي یعیش فیه

بالثقافة الصحیة، وتطویر دوره كمنفذ أساسي  ال سیما المدرسزوید القائمین بالشؤون الصحیة، و ت - 5- 5

للمناهج المدرسیة، وتكوینه لجعله قادرا على تحقیق األهداف وتولید األنشطة والمهارات المالئمة مع 

  .1حاجیات البیئة المحلیة

تحدید أنماط السلوك الصحي السلیم للتالمیذ مع تصحیح االنحرافات لدیهم لجعلهم قادرین على  - 6- 5

  .مع بیئتهم وتغیراتهاالتكیف 

  .2تنمیة وعي التالمیذ وتدریبهم على حل المشاكل الصحیة البسیطة لدیهم بطرق ابتكاریة - 7- 5

من هذا المنظور یتضح أن التربیة الصحیة في الوسط المدرسي أضحت تركز أساسا على الدور 

  :ظمة التربویة لالعتبارات التالیةالوقائي باشتراك األن

  بحیث أصبحت تعني بالجانب العالجي،  ؛ات المؤسسات العالجیة وتطور تقنیاتهاتحسین إمكان - 8- 5

  .وتترك الجانب الوقائي لمؤسسات التعلیم

  .األمراضلمدى أهمیة الوقایة من الحوادث و تزاید إدراك القائمین على الخدمات الصحیة  - 9- 5

السلوكات والمهارات التي تحضر تغیر الدور التقلیدي للمدرسة بتركیزها على التربیة وٕاكساب  -10- 5

  .اإلنسان للحیاة

ارتفاع مستوى توقعات المجتمع، وبقیة القطاعات لما یجب أن یقدمه قطاع التعلیم من تربیة  -11- 5

  .صحیة لفئة المتمدرسین

نجاح العدید من نماذج الخدمات الصحیة الوقائیة المدرسیة التي أدت إلى تغیرات ملموسة في  -12- 5

  .بات وتقلیل كلفة اإلنتاجمعدل اإلصا

تشبع تخصصات الطب الوقائي الفرعیة والعلوم المساندة له كالتوعیة الصحیة، وعلوم التغذیة،  -13- 5

  .3وتوفر المزید من اإلطارات المتخصصة في هذه المجاالت

  وشروطها وعوامل نجاحها مجاالت ومیادین التربیة الصحیة :ثالثا

   :ةمیادین التربیة الصحیمجاالت و   - 1
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من أجل تحقیق أهداف وغایات التربیة الصحیة، وخلق وعي وٕادراك لدى المواطنین بمسؤولیاتهم من 

أجل المساهمة الفعالة في عملیة تحسین، وتوفیر الشروط الصحیة االیجابیة، فإنه ینبغي العمل في جمیع 

شخصیته الحیاتیة المجاالت المختلفة المحیطة باإلنسان، وفي جمیع مراحل تطوره، ومختلف جوانب 

  .والتربویة واالجتماعیة والمهنیة

من هنا تتعدد مجاالت التربیة الصحیة نظرا لتعدد المراحل التي یمر بها الفرد في حیاته، واختالف 

طبیعة كل منها عن األخرى، ولما كان من الضروري المحافظة على صحة الفرد في كل مرحلة من هذه 

ة لنموه الصحي، ورعایته الصحیة، لذلك لزم أن تكون هذه المجاالت المراحل، وتهیئة الظروف المناسب

واحدة منها شاملة ومتكاملة شمول حیاة الفرد و تكاملها، وأن تترابط جمیعا في حلقات متشابكة تقوم كل 

  : 1یمكن إجمال هذه المجاالت في الجوانب التالیةعلى األخرى و 

  الصحة الشخصیة -أ 

  األسرةنزل و التربیة الصحیة في الم -ب

  التربیة الصحیة في المحیط المدرسي - ج

  التربیة الصحیة في المجتمع -د 

النظافة والتغذیة والنوم والعمل والراحة ومزاولة النشاط و تتعلق بتوعیة الفرد بأهمیة الصحة  :الصحة الشخصیة- 1- 1

  .2الریاضي، وممارسة أوجه النشاط الترویحي في أوقات الفراغ

 بعد تناول الطعام،و العنایة بنظافة الیدین قبل و أن یحرص على نظافته باستمرار، د على الفر یجب لذا 

  .الحرص على نظافة الجلد وغسلهإضافة إلى وكذلك نظافة الشعر وغسله مرتین على األقل في األسبوع، 

نظافة أظافر الیدین والقدمین وقصهما كلما دعت الحاجة، كذلك یجب العنایة االهتمام بكما یجب 

  .3نظافة الفم عن طریق غسله باستمرار وتنظیف األسنان، مع ضرورة الحرص على نظافة األنفب

كقرحة المعدة  التدخین الذي یتسبب في الكثیر من األمراضتجنب  يضرور من المن جهة أخرى 

  .اإلثني عشر والتهاب الشعب الهوائیة، وسرطان الرئة وضغط الدمو 

قل عدد ساعات النوم یبحیث ال  ؛یومیاسده قسطا من الراحة ویجب على الفرد أن ال یهمل اعطاء ج

ساعات للبالغین، وضرورة الذهاب إلى الفراش في مواعید ثابتة، وعدم تناول وجبات  ثمانیةالیومیة عن 
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أن یحرص الفرد على مزاولة بعض األنشطة الریاضیة وُیستحب أیضا عشاء ثقیلة قبل النوم مباشرة، 

  .1أسبوعیا لما لذلك من فوائد هامة على جمیع أجهزة الجسم المناسبة مرة أو مرتین

كما یساعد االستحمام بالماء الدافئ والصابون بعد الحصص الریاضیة العادیة إلى تنشیط الدورة 

، واستعمال وعیا، مع تبدیل الثیاب وقص الشعرالدمویة، على أن یتم االستحمام مرتین على األقل أسب

تجنب ارتداء ، مع منشفة لكل طفل كي ال تنتقل األمراض منه إلى آخرتخصیص األغراض الفردیة ك

  .األلبسة الضیقة ألنها تعیق سریان الدم داخل األوعیة الدمویة

إلى  ایبقى الظهر مشدودالظهر حتى تعوید األطفال على حمل محافظهم المدرسیة على كما یجب 

تناول وجبة اإلفطار الصباحي قبل الحرص على ، و الخلف على أن یكون وزنها معقوال بالنسبة لحجم الطفل

  .مغادرة المنزل وعدم شراء األغذیة المكشوفة من الباعة المتجولین

في تزوید أبناءهم بالمعلومات ) الطفولة المبكرة أو المتأخرة(یغتنموا هذه الفرصة  وعلى اآلباء أن

بحیاتهم ومشاكلهم الصحیة وتؤثر في والحقائق الصحیة، والتوجیه إلى قراءة القصص الهادفة التي ترتبط 

سلوكهم بشكل ایجابي، حتى یكون هذا الطفل هو رجل المستقبل الذي یتمتع بكفایة بدنیة ونفسیة 

  .2واجتماعیة

وذلك فیما یتعلق بالعادات الصحیة للكبار كقدوة  :التربیة الصحیة في محیط المنزل واألسرة  - 2- 1

عضهم البعض، واتجاهات األسرة نحو الصحة واإلجراءات الصحیة، للصغار وطریقة معاملة أفراد األسرة ب

وصحة بیئة المنزل من فضالت، ومیاه وحشرات، وحفظ األطعمة، والتهویة واالزدحام، ووسائل الترویح 

  .3إلخ... واللعب وقضاء وقت الفراغ 

لعبء األكبر في عملیة فاألسرة هي البیئة األولى التي تتعهد الطفل بالتربیة منذ والدته، وعلیها یقع ا

التنشئة االجتماعیة، كما أن األسرة تشكل تفكیر الطفل، ونظرته لألمور الصحیة وتغرس عاداته وقیمه 

ومفاهیمه، ویتمكن الوالدین من غرس العادات الصحیة في الطفل منذ نعومة أظافره وجعلها مرتبطة بوجدانه 

  .4ارسهاومشاعره، فال یشعر بالراحة والطمأنینة إال حین یم

والعالقة بین األبوین، وبین األبناء تؤثر كثیرا في صحة الطفل النفسیة، وفي عالقته مع اآلخرین 

خارج نطاق األسرة، وقد یؤثر في عالقته مع أبنائه عندما یكبر، ویكون أسرة مستقلة، وكذلك نوع األغذیة 

یخرج منها بمیول مر بها الطفل و ها خبرات وتجارب یالتي تفضلها األسرة، وطریقة تحضیرها وحفظها، كل
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واتجاهات ومعلومات تؤثر في اختیاره لغذائه، باإلضافة إلى ذلك فإن المسكن الذي تقیم فیه األسرة ومدى 

  1.صحة الطفلیة بمرافقه و هذا یؤثر في سلوك و العنا

ة، ولذلك من هنا یمكن القول أن السلوك الصحي في المنزل یتأثر بتقالید األسرة ومعتقداتها الدینی

في  وكل هذه الخبرات الصحیة تؤثر) الخ...ةالوضوء، الصال(التوجیه الصحي بهذه المعتقدات  یجب ربط

  2.ویكون أسرة مستقلة مفاهیم الطفل حتى عندما یكبر

  :لیة الحقائق التالیة في اعتبارهاوباختصار یمكن أن تأخذ التربیة الصحیة المنز 

جمیع أمور حیاتهم المنزلیة، مع إتاحة الفرص لألطفال للسلوك  القدوة الحسنة من الكبار في - 1- 2- 1

  .الصحي السلیم و تكوین العادات الصحیة

  .اهتمام األسرة بصحة أفرادها والعمل على وقایتهم من األمراض- 2- 2- 1

  .استفادة األسرة بمیزانیتها في اإلنفاق الوقائي الصحي المناسب - 3- 2- 1

ا أمكن ذلك، ویدخل فیها العنایة بنقاء المورد المائي والتخلص من تحسین البیئة الصحیة كلم - 4- 2- 1

  .الفضالت والقمامة حتى ال تكون مأوى للحشرات والذباب

  .الطرق الصحیة لتحضیره وتقدیمه وتخزینهحسن اختیار الغذاء المناسب و  - 5- 2- 1

  3.ربط السلوك الصحي في المنزل بتقالید األسرة ومعتقداتها الدینیة - 6- 2- 1

الصحیة السلیمة في الوقایة من األمراض بالعمل على التحصین باألمصال  الطرق إتباع - 7- 2- 1

  .المضادة في الوقت المناسب

  4.والمنتزهات العنایة بوسائل الترویح والترفیه، وقضاء أوقات الفراغ والسفر واستخدام الحدائق - 8- 2- 1

  فاضلة بین اإلخوة، أو بین الذكوردم الممراعاة النواحي النفسیة في معاملة األطفال، وع - 9- 2- 1

  5.د العقد النفسیة لدیهمواإلناث، وعدم التدلیل الزائد أو القسوة التي تولّ 

من كل ما سبق یتضح لنا الدور الذي تلعبه األسرة في التربیة الصحیة للفرد، لذلك فقد أصبح لزاما 

  .رةعلینا أن نعد اآلباء و األمهات لتحمل هذه المسؤولیة الكبی
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بعد ذلك یأتي دور المدارس في تثقیف أولیاء األمور عن طریق عقد الندوات واالجتماعات الدوریة 

بینهم، وبین المدرسین، واألخصائیین االجتماعیین بالمدرسة، ومناقشة كل األمور التي تهم تربیة الطفل 

  .1وتنشئته، والنهوض به من الجوانب البدنیة والنفسیة، واحتیاجاته المختلفة

التربیة الصحیة المدرسیة هي ذلك الجزء من التربیة الصحیة  :التربیة الصحیة في الوسط المدرسي - 3- 1

الذي یتم في المؤسسات المدرسیة أو خارجها، ولكن بتوجیه منها نتیجة للجهود التي تبذلها هیئة المدرسة، 

، وذلك في 2إلخ... والنفسانیونون من األطباء، والزائرات الصحیات، واألخصائیون االجتماعییساعدهم ومن 

إطار خدمات الصحة المدرسیة مثل الكشف الدوري الشامل، والسجالت الصحیة، وطرق مواجهة الحوادث 

  .3والطوارئ المرضیة

المناسب من  والتربیة الصحیة في المجال المدرسي ال یقتصر مفهومها على تزوید التالمیذ بالقدر

بشخصیة التلمیذ، وما یتكون لدیه من میول وعادات واتجاهات وقیم بل تهتم  ؛الحقائق الصحیة فحسب

  صحیة، وبكل ما له تأثیر على التلمیذ في جمیع مراحل تعلیمه بالبیئة الطبیعیة للمباني المدرسیة، 

ومستوى النظافة بها، وبالتغذیة المدرسیة، وبالتربیة الریاضیة، وكذلك بمحتویات منهج الصحة وطرق 

وك الصحي للمدرس والعالقات اإلنسانیة في المجتمع المدرسي، والخبرة التي یحصل علیها تدریسه، والسل

  .4من الخدمة الصحیة المدرسیة وباألنشطة الجماعیة

تهیئ المجتمعات المتقدمة فرصا كثیرة للتربیة الصحیة  :التربیة الصحیة في محیط المجتمع - 4- 1

التي یقدمها القائمون على الخدمات الصحیة بالمجتمع  ألفرادها، ومن هذه الفرص النصائح واإلرشادات

والبرامج الصحیة التي تنظمها الهیئات المسؤولة عن توجیه األفراد مثل وسائل اإلعالم، وذلك لتوفیر الفرص 

التي تحقق للشعب االشتراك والمساهمة في المشاریع الصحیة التي تقوم بها الجهات الصحیة المسؤولة في 

  :5المجتمع وهي

  وهي الطریقة التي تهیئ مقابلة المعلم : التربیة الصحیة بطریقة المقابلة الشخصیة - 1- 4- 1

  :والمتعلم ومواجهتهما مثل

تكون مثال بین الطبیب والمریض او بین الممرضة واألم، وهم المترددون على  :اإلرشادات والنصائح الفردیة - أ

  .ألولیاء األمور بخصوص المشاكل الصحیة المختلفة العیادات الخارجیة، وكذلك توجیهات حكیمة المدرسة

یعقد الفصل لمجموعات محددة من المتعلمین مثل فصل لألمهات بخصوص رعایة  :الفصول الصحیة - ب

الطفل أو تغذیته أو طریقة عمل الحمام له، وكذلك فصل لمشرفات دور الحضانة عن رعایة األطفال من سن 
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یكون لهذه الفصول فاعلیة كبیرة بشرط أن  ض السكر وعالجه، وهكذاالحضانة، وفصل لمرضى السكر عن مر 

تأخذ بأسلوب المناقشات واتخاذ القرارات الجماعیة، ویمكن أن یستعمل فیها أیضا وسائل اإلیضاح لجذب االنتباه 

  .1و لشرح بعض جوانب الموضوع

  .المؤتمراتوات و والمحاضرات واللجان الصحیة، والند منها حلقات المناقشة :االجتماعات - ت

  :وتمتاز طریقة المقابلة الشخصیة بما یلي 

 .المشاركة االیجابیة من جانب األفراد -

 .االنفعال من جانب الفردوضوح التجاوب و  -

 .تكییف الطریقة وفقا للظروف -

 .المرونة، فقد یحتاج األمر إلى تغییر الموضوع إذ لم یظهر تجاوب من جانب األفراد -

  .تعرف على مجال استفادة الفردالتكرار المقابلة لهم و  -

تستخدم في هذه الطریقة وسائل اإلعالم المعروفة،  :التربیة الصحیة بطریقة توجیه الجماهیر - 2- 4- 1

وهي تلك التي توصل المعلومات والخبرات إلى جموع الناس في وقت قصیر ومنها الرادیو والتلفزیون 

  .واألفالم والجرائد والمجاالت وغیرها

  ب تلك الطریقة أنها من جانب واحد بمعنى أنها توصل المعلومات للمتعلم لكنها ومن أهم عیو 

ال تشركه مشاركة ایجابیة في التخطیط والعمل مما قد یشعر المتعلم أن األفكار قادمة إلیه من آخرین أي 

  :أنها غریبة علیه، ومما یقلل من فاعلیة هذه الطریقة ما یلي 

ل كما هو الحال بالنسبة لمن ال یقرؤون إذ ال یمكنهم قراءة الصحف عدم ضمان وصول وسیلة االتصا -أ

  .أو المجالت أو النشرات الصحیة

عدم رغبة المتعلم، فقد یكون ممن ال یستهویه االستماع إلى برنامج صحي، أو ال یحب قراءة الصحف  - ب

  .أو حضور بعض االجتماعات والندوات التي تناقش مشاكل صحیة

  .عات التي تتناولها وسیلة االتصال مما ال تهم حاجات األفراد وتشبع رغباتهمأن تكون الموضو  - ت

لكل هذه األسباب تكون وسائل اإلعالم غیر مجدیة و غیر مؤثرة كوسیلة من وسائل التأثیر على أفراد 

المجتمع، وهذا یؤكد قصورها في مجال التربیة الصحیة، خاصة في البیئات المتخلفة ثقافیا، ویفضل إذا 

  .2استخدمت أال یعتمد علیها كلیة بل یجب أن تستخدم طرق أخرى مثل المواجهة
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عرفت هیئة األمم المتحدة هذه الطریقة بأنها هادفة،  :التربیة الصحیة بطریقة تنظیم المجتمع - 3- 4- 1

الغرض منها النهوض بالمجتمع و رعایته، وذلك بمساعدته على التعرف على حاجاته وموارده وحشد هذه 

  .وارد إلشباع هذه الحاجاتالم

بست هذه الطریقة للتطبیق في مجال التربیة الصحیة و یعني ذلك أن تنظیم المجتمع للتربیة وقد اقتُ 

الصحیة هو عملیة تهدف إلى النهوض بالمجتمع ورعایته الصحیة، وذلك بمساعدته للتعرف على حاجیاته، 

ات والمشاكل الصحیة مع تنسیق البرامج والخدمات وموارده الصحیة، وحشد هذه الموارد إلشباع هذه الحاج

  .1الصحیة القائمة في المجتمع في نفس االتجاه

  :نستنتج من كل ذلك أن التربیة الصحیة الخاصة بالمجتمع تهتم بـ 

 .توفیر الخدمات الصحیة لعامة الشعب -

 .ةـالتأثیر في السلوك الصحي للعام  -

 .المتاجرتوفیر فرص التربیة الصحیة في المصانع أو  -

 .صحة األغذیة في األسواق وطرق العرض -

 .توفیر فرص لقاء الفریق الصحي بأفراد المجتمع من خالل المنظمات المجتمعیة -

 .توفیر الفرص الصحیة بالقوات المسلحة -

 .طرق االحتفاالت الدینیة وكیفیة مراعاة السلوك الصحي -

 .صحة المواصالت والسلوك الصحي بها -

 .ظة علیهاصحة المنتزهات والمحاف -

 .طرق وأسالیب الوقایة والحد من التلوث البیئي -

 2.االهتمام بأماكن التجمعات المفتوحة والمغلقة -

وسائل اإلعالم لدعم وسائل المناهج التربویة الصحیة لما لدیها من تقنیات حدیثة في التغطیة  توظیف -

فضال  ؛جاذبیة وقبول لدى المتلقي اإلعالمیة، وٕاعادة صیاغة المفاهیم التثقیفیة وبثها بطرق ووسائل أكثر

  .3عن إحداث تأثیر ایجابي بین األفراد وبالتالي بسائر المجتمع

  :الشروط الالزم توافرها لنجاح التربیة الصحیة - 2

  .مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ - 1- 2
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  .عدم التشخیص والعالج بغیر الطبیب - 2- 2

  .ومیولهم واحتیاجاتهم ربط التربیة الصحیة برغبات التالمیذ - 3- 2

  .إرساء التربیة الصحیة على حقائق الحیاة الواقعیة - 4- 2

  .1مراعاة أحاسیس وشعور التالمیذ - 5- 2

د على نجاح برامج التربیة من العوامل التي تساع :العوامل التي تساعد على نجاح التربیة الصحیة - 3

  :الصحیة

  .تعداده لتغییر أفكاره واتجاهاته وسلوكیاتهاستعداد اإلنسان للتعلیم واالستفادة بل اس - 1- 3

  .هأن یبذل اإلنسان مجهودا شخصیا في برنامج التربیة الصحیة كأن یسعى بنفسه للبحث عن - 2- 3

ربط برامج التربیة الصحیة بالحاجات الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة مثل الحاجة إلى الطعام   - 3- 3

أو الحاجة إلى الشعور باألمان والطمأنینة أو الحاجة إلى الحصول  الجید والشراب النظیف والهواء النقي

  .ن هناك عالقة بین دوافع الفرد وحاجاته ورغباته للتعلم واالستفادة بما یتعلمهأحیث  ؛على مركز اجتماعي

أي أنه یمكن اكتساب معلومات  ؛لممارسة العملیة لهااالتربیة الصحیة بواقع الحیاة و  ربط برامج - 4- 3

  .ة جدیدة من خالل ممارستها العملیة مثل تعلم اإلسعافات األولیة عملیاصحی

لكن یعرف ما مارسه بنفسه، فأساس المعرفة الحقیقیة الممارسة  ینسى ما یسمع ویتذكر ما یراه، و نسانفاإل

  ." ٕاذا رأیت أتذكر وٕاذا عملت أعرفإذا سمعت أنسى و  "یقول  :العملیة، فهناك مثل صیني

  .2ألهدافه تحقیقهاو صحیة مع رغبات اإلنسان الشخصیة رامج التربیة الاتفاق ب - 5- 3

  .التنسیق الفعلي بین الفاعلین في التربیة الصحیة - 6- 3

  .مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ - 7- 3

  .مراعاة أحاسیس وشعور التالمیذ - 8- 3

  .3لعالج بغیر الطبیباعدم التشخیص و  - 9- 3

  يالمدرسلوسط في اودعائمها الصحیة بیة التر  وأركان خصائص: رابعا 

  :في الوسط المدرسي خصائص التربیة الصحیة- 1
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تلعب المدرسة دورا هاما في تكوین عادات صحیة وقیم ومفاهیم لدى التالمیذ وهناك فرص متنوعة 

  .في المدرسة یمكن ان تتوافر من خاللها بیئة مدرسیة صحیة سلیمة

والقدوة الحسنة من معلم ورفاق وأعضاء هیئة التدریس وطرائق  فنظافة المدرسة والتربیة الغذائیة

التدریس الجیدة وأسالیب الثواب والعقاب والعالقات والتفاعالت القائمة بین المدرسین والتالمیذ وأولیاء األمور 

لمنهج السلیم والخدمات االجتماعیة والصحیة جمیعها ذات تأثیر في سلوك التالمیذ ومدى انعكاس هذا او 

  .لسلوك على أدوارهم كقیادات خالقة داخل المجتمعا

  :خصائص التربیة الصحیة في البیئات المدرسیةمن و 

  .نسى بعد االمتحاناتحفظ وتُ الصحة سلوك سوي یقوم به التلمیذ ولیس مجرد معلومات متفرقة تُ  - 1- 1

  .اكتساب العادات الصحیة السویة هدف أساسي داخل البیئة المدرسیة السلیمة - 2- 1

م لحل مشكالتهم البیئیة ضرورة تزوید التالمیذ بألوان المعرفة الصحیة ذات الصلة الوثیقة بحیاته - 3- 1

  .المختلفة

  .ضرورة تنمیة میول التالمیذ الصحیة بطرق سلیمة و تدعیم ما هو سوي وعالج الضار منها - 4- 1

  كالنضج (م وقوانینه عى فیها شروط التعلیمراعاة أن التربیة الصحیة عملیة تعلیمیة ترا - 5- 1

  .داخل البیئات المدرسیة) والممارسة والدافعیة 

  حاجات المتعلمین وتحریك حوافزهم ضرورة ربط دوافع المتعلم بالسلوك الصحي ودراسة - 6- 1

  .وتحدید هذا السلوك الصحي السوي إلشباع هذه الحاجات

التربیة الصحیحة داخل البیئة  القدوة والنموذج الحسن والممارسة من الطرق الهامة في مجال - 7- 1

  .المدرسیة

  .االجتماعیةات التالمیذ الجسمیة والنفسیة و مة برامج التعلیم لحاجءضرورة مال - 8- 1

مما یسهم في تدعیم اآلثار  ؛االهتمام بالجوانب االیجابیة وعالج السلبیات في السلوك الصحي - 9- 1

  .االیجابیة للتربیة الصحیة

اعة الرفاق بخاصة ذات تأثیر في سلوك التلمیذ فیجب االستفادة منها في الجماعة بعامة وجم -10- 1

  ).إلخ ... الرحالت - اإلذاعة -كجماعات النشاط ( إعداد برامج التربیة الصحیة داخل المدرسة 

التربیة الصحیة داخل المدرسة یمكن أن نحققها خالل األنشطة والبرامج المختلفة ولیس وقت  -11- 1

  1.الدرس فحسب
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جاء في كتاب إبراهیم وجیه محمود أن أسس التربیة الصحیة بصفة عامة  :التربیة الصحیةس أس - 2

  :هي كالتالي

تغییر في فكر اإلنسان ومفهومه واتجاهاته وخبراته، العملیة التعلیم تعني عملیة  :ایجابیة التعلیم - 1- 2

التعلیم عملیة ایجابیة ضعیفة األثر  وال یتم هذا التغییر إال ببذل مجهود ینبع منه شخصیا لذلك كانت عملیة

تصب فیها وعاء فارغ فإلقاء المعلومات الصحیة للتالمیذ على اعتبار أنهم  ؛إذا كان المتعلم سلبیا

ربما یتمكن فقلیل الجدوى بالنسبة لما نرمي إلیه من التأثیر في المیول واالتجاهات  ؛المعلومات المفیدة

  .جابة على أسئلة االمتحانالتالمیذ من حفظ ما یلقى علیهم لإل

  .ورت طرق تدریسه بما یحقق األهداف المرجوةور منهج الصحة في مختلف مراحل التعلیم وطُ لقد طُ 

جد أنه لتغییر سلوك الفرد أو الجماعة أو إكسابهم عادة صحیة یلزم أن یشعروا لقد وُ  :ارةـــاإلث - 2- 2

مما یدعوهم للسلوك  ؛هم إلى تحقیق هذه الرغبةبحاجة أو رغبة وأن یتعرفوا على المعلومات التي توصل

رغبة، (الصحي المطلوب، هذه اإلثارة مهمة لالستفادة بالمعلومات التي تلقى علیهم في تغییر السلوك 

  .)معلومات، عمل

أن تكون حیویة كالرغبة في النوم واألكل والراحة والنشاط والخلو من األلم  امإهذه االحتیاجات أو الدوافع 

لك من دوافع اجتماعیة وعاطفیة كالرغبة في أن یكون التلمیذ محبوبا ومرغوبا فیه بین جماعته وله وغیر ذ

منا مطمئنا على حیاته وأن یحرز نجاحا في آأصدقاء وزمالء من مدرسین وتالمیذ یهتمون بمشاكله، وأن یكون 

ة في الزواج وٕانجاب األطفال تعتبر كذلك الرغب ،النواحي التي یعتقد أنها مهمة وله الرغبة في التوفیق والكسب

لذلك ، من االحتیاجات االجتماعیة وغیر ذلك، هذه المیول واالحتیاجات المختلفة في األعمار والظروف المختلفة

و المثقف الصحي دراسة هذه المیول في المراحل المختلفة للتعلیم وكذلك الظروف البیئیة أیجب على المدرس 

لدوافع التي قد تؤثر في تفاعالت التالمیذ وتكون دافعا على السلوك الصحي للتالمیذ للتعرف على أهم ا

  .1المرغوب فیه

عندما تتولد الرغبة أو المیل یسلك الفرد السلوك الذي یوصله إلى هدفه هذا السلوك غیر ثابت 

ود اإلنسان نسى ویعوأنها قد تُ  ویحتاج إلى اإلثارة المتكررة و یجب أن نعتقد أن العادة متى تكونت تثبت،

لعاداته السابقة وأنها تحتاج للتكرار بطرق مختلفة ال بطریقة واحدة، وفي النهایة نجد أن العادة تصبح كعمل 

منعكس ال دخل للتفكیر فیها، فكثیر من عاداتنا الصحیة وغیر الصحیة تصبح تلقائیة بعد وقت من 

  .ممارستها

 یجب أن یتبعوه بتصرفاتهم بهذا یمكن إحالل العادة االهتمام بما یجب أن یسلكه التالمیذ ال ما ال - 3- 2

الصحیة مكان العادة غیر الصحیة، فإذا نصحنا التالمیذ بالتغذیة الصحیة یجب أن نبین لهم ما یجب أن 

  .یتناولوه من األطعمة المفیدة ال ما ال یجب أن یتناولوه
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مهم على أخطائهم أو عیوبهم، فلكل قلل من لو نع التالمیذ على تصرفاتهم الصحیة و شجَّ یجب أن یُ  - 4- 2

م المدرس لِّ بل یجب أن یُ  ؛، وال یجوز أن نلوم تلمیذ على أمر ال ید له فیهجیدة یمكن تشجیعها تلمیذ نواحٍ 

  .1بالنواحي االجتماعیة لكل تلمیذ ویطلب منه ما یمكنه تنفیذه فقط

كل تصرفاته والمدرس خیر قدوة إن التالمیذ یقلدون من یحبونه ویحترمونه في  :الحسنة القدوة - 5- 2

كل العادات الصحیة أمر ضروري ل فإتباع المدرس ؛لهم األعلىثَ للتالمیذ فهم یحبونه ویطیعونه ویعتبرونه مَ 

في  وزمالئهم الكبار، وهذا له أهمیة أیضایقلدونهم كما یقلدون الصغار ف. بیباالمر بالنسبة للطوكذلك 

  .التربیة الصحیة

لوك الجماعة عادة بإتباع االتجاه الذي تسلكه الجماعة التي ینتمي إلیها كعائلته أو االستفادة من س - 6- 2

تالمیذ فصله أو الفریق الریاضي أو غیره، واقتناع الجماعة وموافقتها على اتجاهات معینة لها قیمة كبیرة 

  .2تغیر سلوك أفرادها

كزیارة  ،دا لتقبل العمل بما یلقى علیههناك مواقف كثیرة یكون التلمیذ فیها مستع: استغالل الفرص - 7- 2

عائلته للشفاء من المرض فیسأل ویناقش بدافع من نفسه و و إرادته یض للوحدة الصحیة بمحض تلمیذ مر 

  .ترك هذه الزیارة أثرا باقیا في نفسهتد إلیه و رشَ ویعمل بما یُ 

راج ولكن الرعب ینقلب أحیانا یعتني الناس بصحتهم بدافع الخوف من نتیجة اإلهمال أو من اإلح - 8- 2

إلى العكس بمحاولتهم نسیان األفكار المؤلمة والهروب من المخاوف بالتواكل واإلهمال، لذلك یجب أال نثیر 

بل نطمئنهم ونعطیهم األمل ونشجعهم ونزودهم بالمعلومات الحقیقیة  ؛الخجل والكراهیة في نفوس النشء

  .التي تزیل المخاوف األصلیة عندهم

جعل الهدف األساسي للسلوك الصحي هو النمو واإلنتاج لیراعي مساعدة التالمیذ ن هو مالمدرس ف

ن سیة وحوالسعادة في الحیاة، كما یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ من حیث ذكائهم وظروفهم االجتماع

لهم الصحیة ثقتهم وصداقتهم واحترامهم وٕاشعارهم بكیانهم وٕاشراكهم في بحث مشاكحبهم و و معاملته لتالمیذه 

  .3یعتبر األساس األول في الوصول إلى األهداف المرجوة

التربیة الصحیة تتوقف على عوامل وراثیة وعوامل مكتسبة فالعوامل المكتسبة تكون من البیئة،  - 9- 2

  .4یجابي في توجیههم الصحیح في حیاتهموبالتالي سالمة البیئة وصحتها له األثر اإل

  أركان التربیة الصحیة - 3

  :مما یلي التربیة الصحیة أركان تتكون
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هي جمیع فئات المجتمع بجمیع مستویاته االجتماعیة ألنها مع كونها تسعى  :الفئات المستهدفة - 1- 3

  .لتغییر سلوك صحي فهي أیضا وسیلة للتذكیر

وهو الذي یقوم بتوجیه الرسالة التثقیفیة  ،هو القائم بعملیة التثقیف الصحي :المثقف الصحي - 2- 3

أو مجموعة من األشخاص من فریق الرعایة الصحیة األولیة یساعدهم في ذلك أفراد المجتمع أو لشخص 

أي فرد من المجتمع یستطیع أن یوصل الرسالة كرجال الدعایة واإلعالم ورجال الدین والمدرسین، والمثقف 

  .الصحي یكون مسؤوال عن التثقیف الصحي في المؤسسات الصحیة

  :لیة فهو یقوم باألعمال التا

المشاركة في تحدید وقیاس الحاجة الصحیة للمجتمع وتحلیل العوامل النفسیة والثقافیة المؤثرة في  - أ

 .رغبات الناس

تقویة وتنسیق النشاط التثقیفي للوحدات الصحیة ووضع خطة متكاملة للتثقیف الصحي تسایر   -  ب

 .أهداف البرنامج الصحي

فیما یتعلق بطرق التثقیف  ،لفریق الصحيالمثقف الصحي یعمل كمستشار فني لباقي أعضاء ا -  ت

 .الصحي للناس

 .ا كطریقة وأسلوب للتثقیف الصحيهاستخدام وسائل اإلعالم استغالل -  ث

 .اإلعداد للندوات والحلقات والمعارض في مجال التثقیف الصحي - ج

 .التعاون مع الهیئات الحكومیة في مجال التثقیف الصحي كالمدارس ودور العبادة - ح

وتعلیم المتصلین بالجماهیر فیما  ،الفئات المختلفة العاملة في مجاالت الصحة العامة تدریب وتوجیه -خ

  .1یتعلق بالتثقیف الصحي ومجاالته وأسالیبه

  : التربیة الصحیة في الوسط المدرسيدعائم  - 4

المراد بالثقافة الصحیة إنما هو تقدیم المعلومات والبیانات والحقائق  :الثقافة والوعي الصحي - 1- 4

صحیة لكافة المتعلمین، بهدف الوصول إلى الوضع الذي یجعل كل فرد على استعداد نفسي وعاطفي ال

بال شعور بفعل  ىللتجاوب مع اإلرشادات الصحیة، وتحویل الممارسات الصحیة السلیمة إلى عادات تؤد

  .المداومة والتكرار

سلوكیة والتربویة واالجتماعیة، لقد أصبح التثقیف الصحي علما من علوم المعرفة یستخدم النظریات ال

ومبادئ اإلعالم والتعلیم واالتصال للنهوض بصحة األفراد وتمكینهم من تنمیة قدراتهم البدنیة والذهنیة بما 

  .ن نوعیة حیاتهمیحسّ 
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ویتمیز  د بالبیئة المدرسیة المحیط الذي یعیش فیه التالمیذ،قصَ یُ  : سالمة البیئة الصحیة المدرسیة - 2- 4

بیعیة وبیولوجیة واجتماعیة، وهي بیئة مكتملة یعیش فیها المتعلمون على مدى الیوم الدراسي، بعوامل ط

  .وذلك ما یفسر تأثیرها الكبیر والمباشر على المتمدرسین

وتشمل العوامل الفیزیائیة للبیئة المدرسیة المبنى المدرسي والحجرات واألثاث المدرسي، والمرافق 

البیولوجیة للبیئة المدرسیة الكائنات الحیة الدقیقة مثل الفیروسات والبكتیریا  الصحیة، بینما تشمل العوامل

والفطریات التي یمكنها أن تصیب األطفال بأمراض مختلفة أو تلوث الوجبات الغذائیة المتناولة في مطعم 

قتهم بالمدرسین المدرسة، أما العوامل االجتماعیة للبیئة المدرسیة فتتمثل في عالقة المتعلمین ببعضهم وعال

والعاملین بالمؤسسة، ولقد خصص للبیئة المدرسیة فصال بذاته مستفیضا بالمعلومات الخاصة بسالمة هذه 

  .1الدعامة

تعد مؤسسات التربیة أهم الوسائل الفاعلة في تحقیق  :إدراج التربیة الصحیة في المناهج التربویة - 3- 4

تاجیة، وال شك أنها تزداد أهمیة وقدرة  بقدر ما تزداد اهتماما كیان األمة االقتصادي والثقافي وكفایتها اإلن

بتالمیذها، وبالخصوص من الناحیة الصحیة، ال سیما أن المدارس في العصر الحدیث لم تعد مجرد 

وٕانما أداة أضحت تهتم بنمو التلمیذ من النواحي الجسدیة  ؛مؤسسات لتلقین التالمیذ المواد الدراسیة وحسب

  .عاطفیة واالجتماعیةلاة و والعقلی

مة في لذا أصبح دور الرعایة الصحیة في المجتمع المدرسي أساس للنهوض بمستوى الصحة العا

المدرسة هي المؤسسة االجتماعیة الكفیلة بتحریر أبناء األمة من العادات إطار مجتمع األمة الكبیر و 

تساب اللیاقة، ویعني ذلك االهتمام خلق الوسط المناسب وتوفیر الخدمات التي تعینهم على اكو الخاطئة، 

بالمعلومات واالتجاهات والعادات الصحیة والخدمات الوقائیة وتدعیم اإلمكانیات الالزمة لتكون بیئة المدرسة 

  .صالحة لعملیة النمو والتطویر السلیم

لتلمیذ إذ تتجه جمیع الخبرات في المدرسة إلى االهتمام بالسلوك الصحي واالجتماعي والخلقي السلیم ل

  :عد أفضل إستراتیجیة وأجداها بالنظر إلى األسباب التالیة ن ذلك یُ أل

 .یحة كبیرة من السكانالتالمیذ في سن الدراسة یشكلون شر  - 

مما یستلزم تهیئة الظروف  ؛فترة دراسة الطفل تتمیز بالنمو والتطور السریع، بدنیا نفسیا واجتماعیا -

 2.المناسبة لتكامله وانسجامه

برت هذه الفئة ضمن الفئات الحساسة لذلك اعتُ  حاجة للرعایة الصحیة، أكثري هذه السن األطفال ف -

التي تتأثر صحتها بالعوامل االجتماعیة كالفقر والجهل وسوء التغذیة أو العوامل البیئیة كسوء المسكن 
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 وانعدام النظافة في الحي، علما أن األمراض والتشوهات التي تصیب الشخص في طفولته یتعذر

 .عالجها إن لم یتم التدخل لمعالجتها في الوقت المناسب

التقائهم الیومي في المدرسة یعرضهم إلى مخاطر األمراض مجيء التالمیذ من بیئات مختلفة و  -

 .مما یسهل انتشار العدوى بینهم وانتقالها إلى األسر، ومن ثم إلى المجتمع ؛المعدیة

  .قد یتعرض لها المتعلمون داخل المدرسةوفرة الفرص المتاحة لإلصابة بحوادث مختلفة  -

المدرسة بوصفها مصدر للتربیة والترقیة الصحیة تمكن التالمیذ  أنهذا من جهة، ومن جهة أخرى 

من اكتساب معارف تسمح لهم باتخاذ قرارات صائبة في مجال الصحة، وتخلق لدیهم عادات صحیة سلیمة 

  .ن المدرسة إلى األسرة والمجتمعمنذ الصغر مما یرجح إمكانیة نقل الوعي الصحي م

تربیة الصحیة في الوسط ولكن ذلك لن یتأتى ما لم یلتزم منفذ البرنامج باحترام المبادئ األساسیة لل

  :في مقدمتهاالمدرسي و 

 .أن تكون النشاطات التعلیمیة مركزة أساسا على المتعلم، لكونه محور اهتمام التربیة الصحیة -

لتعلیمیة مع قدرات المتعلمین واستعداداتهم النفسیة والحركیة مع احترام ف هذه النشاطات اكیَّ ن تُ أ -

 .وتیرتهم التعلیمیة

 .االهتمام ظٕایقاشاطات الصحیة إلى تطویر السلوك و األولویة في اختیار الن ىأن تعط -

أال تكون مجرد مادة إعالمیة صرفة، حتى تؤدي المعرفة المقدمة في إطارها دورا قاعدیا في بناء  -

  .المتعلم واكتساب المهارات سلوك

ومن شروط ذلك أیضا أن تمارس النشاطات الصحیة التعلیمیة بشكل یمكن التلمیذ من المشاركة فیها 

  من خالل عمل فردي أو جماعي، على أن یكون الهدف من العمل الفردي تطویر استغالل المتعلم، 

في اكتساب السلوك الصحي، مع العلم أن ویهدف العمل الجماعي إلى تحسیس المتعلم بالجانب االجتماعي 

  .1اختیار المعلم ألحد األسلوبین سیكون وفقا للهدف المرجو تحقیقه

المهارات المكتسبة تكتسي أهمیة بالغة في مجال تحقیق الغایة شارة فإن عملیة توظیف السلوكات و لإل

غالل األثر االیجابي المالحظ لدى ى بتسجیل واستعنَ االجتماعیة للتربیة الصحیة، ولذلك ینبغي للمدرس أن یُ 

تالمیذه وتشجیع كل المبادرات الناجمة عنهم، لتقویم الخطة التربویة وتطویرها، وتعزیز التعلم فضال عن 

  .استغالله

ٕاعداده عبر النشاط ربوي هام یعمل على تربیة الفرد و التربیة الریاضیة نظام ت :تعمیم التربیة البدنیة - 4- 4

  المهارات الحركیة المختلفة الضروریة للحیاة المتزنة بدنیا، عقلیا، نفسیا البدني الذي یكسبه 

  .واجتماعیا

                                                 
  .18ص  السابق، المرجع :ربیعة حواج، صلیحة هاشمي -  1
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تعلیم السلوك الصحي السلیم من خالل ل في نشر الوعي و ااضیة دوره الفعولمدرس التربیة الری

  :یة تكوینا خاصا یؤهله تربویا للقیام بالمهام التال ىاألنشطة المدرجة في هذه المادة، باعتباره تلق

تزوید المتعلمین باالتجاهات الصحیة السلیمة حتى یتمكنوا من ممارسة السلوك الصحي في  - 1- 4- 4

  .األمور المتعلقة بصحتهم

  .إكسابهم العادات الصحیة السلیمة و ترقیتها في حیاتهم الیومیة - 2- 4- 4

شطة الریاضیة المختلفة تنمیة رغبتهم في التمتع الدائم بالصحة، والمحافظة علیها من خالل األن - 3- 4- 4

  .المتفقة مع میولهم ورغباتهم

من هذا المنظور یتبین أن التربیة الریاضیة شأنها شأن التربیة الصحیة ترمي إلى تحقیق سالمة 

مال المجتمع الذي آالمتعلم وكفایته البدنیة والنفسیة واالجتماعیة والعقلیة وتربیته بما یتالءم مع طموحات و 

  .سب إلیهتین

سعیها هذا تكون بمثابة دعامة قویة للتربیة الصحیة بل شریك لها في المرمى والهدف، من هي بو 

  مما یؤدي إلى تحسین مستوى الصحة البدنیة،  ؛حیث أنها تساهم في تحسین وظائف أجهزة الجسم

صفات وتسعى إلى إكساب الفرد أنماط سلوكیة وخبرات متعددة فیما یتعلق بالنظام والطاعة، وٕالى إكسابه ال

  .مما یساعد على تنمیة النواحي االجتماعیة ؛الخلقیة الفاضلة
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التربیة البدنیة تسعى إلى تربیة الفرد وٕاعداده عن طریق ما توفره له من فرص النشاط فبشكل عام 

تكوینا متزنا من النواحي الجسمیة والنفسیة والعقلیة واالجتماعیة مثلما تسعى إلى ه البدني، ومن ثم تكوین

  .1لتربیة الصحیةذلك ا

  :التربیة الغذائیة - 5- 4

التغذیة السلیمة تعني حصول الجسم على كل ما یحتاجه من العناصر الغذائیة، مما یتطلب ذلك اختیار 

الغذاء المناسب الحتیاجات الجسم ومعرفة مكونات الغذاء ومصادره وأسس تخطیط الوجبات المتكاملة، واإللمام 

أو التلوث، والوعي بالعادات الغذائیة الصحیحة، ومحاولة تغییر العادات الضارة بطرق حفظ األطعمة من الفساد 

عملیة تقویم على أسس علمیة عند توفیر الفرص لتمكین األفراد " :من خالل التربیة الغذائیة والتي تعني

  .2"والجماعات من أداء أدوارهم وصیاغة القرار واتخاذه فیما یتصل بالصحة والغذاء

مو الجسماني لنذیة السلیمة والمتوازنة للتالمیذ أولویة صحیة وتعلیمیة، وذلك لتأثیرها على اتعتبر التغو 

والعقالني، ولتأثیرها المباشر على التحصیل الدراسي للتالمیذ؛ حیث أثبتت الدراسات أن نقص التغذیة یؤثر 

  .3عیتهم نحو التعلمسلبا على قدرة التالمیذ على االستیعاب واالنتباه والتعلم، كما یقلل من داف

الصحي دور أساسي في تكوین اإلنسان المنتج القادر على العطاء، ولذلك یعمل المجتمع التربوي  لغذاءفا

فضال عن ضرورة  ؛على توفیر الغذاء المتزن، مراعیا تناسب الواجبات مع كل مرحلة من مراحل عمر المتعلم

  .تنویع األطعمة بما یشمل جمیع أقسام الهرم الغذائي

أما أهمیة التربیة الغذائیة وعالقتها بالتربیة الصحیة على وجه الخصوص، فإنها تتجلى في أهمیة 

  :األهداف ذاتها التي تسعى إلى تجسیدها ومنها

 .ٕاعالمهم بالمبادئ األساسیة للتغذیةظافة، و تعوید المتعلمین على العادات الغذائیة السلیمة وقواعد الن -

  على التحصیل الدراسي، والوقایة من األمراض سیما المعدیة منها،  التخفیف من أثر سوء التغذیة -

 .وبناء جهاز المناعة

المراهقة والشباب حتى العضویة، وبخاصة في مرحلة الطفولة و  بناء األنسجةمواجهة الحاجة للنمو، و  -

 .ال یكون النمو بطیئا أو غیر طبیعي

                                                 
  .19ص  السابق، المرجع :ربیعة حواج، صلیحة هاشمي -  1
نمیة التنور الصحي لدى تلمیذات المرحلة فعالیة برنامج مقترح في التربیة الصحیة لت: هالة سعید أحمد باقادر العمودي-2

، 2007، أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة للبنات، قسم التربیة وعلم النفس، المملكة العربیة السعودیة، المتوسطة بمدینة مكة

  .25ص 
طنیة الفلسطینیة، اإلدارة العامة للتخطیط، السلطة الو : ، إعدادتشخیص الواقع التربوي: وزارة التربیة والتعلیم العالي - 3

  .121، ص 2007فلسطین، 



~ 211 ~ 
 

الكفایة العقلیة بتوفیر العناصر الالزمة لصحة لرفع لالزمة لهذه المراحل من العمر، و توفیر الطاقة ا -

 .خالیا المخ وفعالیتها

  :وفیما یلي عرض وجیز ألصناف األغذیة والغذاء المتوازن

  :أصناف األغذیة  - 1- 5- 4

  .تمثل المواد البروتینیة ومصادرها اللحوم والحلیب ومشتقاتهو الترمیم، أغذیة البناء و  -أ  

تختلف و )البسیطة والمعقدة( ریة بنوعیها ضمن المواد الدهنیة والمواد السكأغذیة الطاقة والحرارة وتت - ب 

  .1المناخ د،الحالة الصحیة للفر ، الجهد المبذول، الجنس ،السن :االحتیاجات الغذائیة لألفراد باختالف

  :أما الغذاء المتوازن فهو الذي یتوفر على قدر كاف من

والدهون التي تمد الجسم بالطاقة والقدرة على ) النشویات  السكریات و(  تسیدابالغلو األغذیة الغنیة  -

  .النشاط

  .األغذیة الغنیة بالبروتینات الحیوانیة والنباتیة لبناء وترمیم أو صیانة خالیا وأنسجة الجسم -

  2.الفیتامینات والماء واألمالح المعدنیة لحمایة الجسم وضمان حیویته -

  :شروط الغذاء الكامل - 2 - 5- 4

كون كمیة الطعام مناسبة بحسب الفرد والجنس والحالة الصحیة، وكذا الجهد الجسماني المبذول، أن ت -أ

  إضافة إلى مراعاة حالة الطقس ذلك ألن مقدار الغذاء الكامل أمر مهم من الناحیة العلمیة 

  لنمو ن احتواء الوجبة على المواد الغذائیة الالزمة لأوأساس لتحدید قوائم الغذاء المدرسي، خاصة 

  .ولتجدید الخالیا والوقایة من األمراض أمر ضروري

أن تكون نوعیة الطعام متزنة وذلك شرط هام جدا، ألن حشو الجهاز الهضمي بالعناصر المشبعة من  - ب

  : للغذاء فوائد كبیرة أهمها ف اإذ.3دون مراعاة قیمتها الغذائیة ال تمد الجسم دائما بحاجاته الطبیعیة

  .جدید أنسجته المختلفة مثل بناء العظام و األسنانبناء الجسم وت -أ

  .إعطاء الطاقة والقوة والحرارة لكي نستطیع أن نقوم بأعمالنا الیومیة مثل المشي، واللعب والدراسة - ب

  .تنظیم أعمال الجسم الحیویة وٕاعطاء الجسم القوة لمقاومة األمراض المختلفة - ت

ذائیة أو طعام نأكله من عناصر غذائیة مختلفة ضروریة تتكون كل مادة غ :صر الغذاءعناّ  - 3- 5- 4 

  :للجسم و تقسم إلى ستة أقسام

                                                 
  .20، ص سابقمرجع ربیعة حواج، صلیحة الهاشمي،  -1

  .24، صمرجع سابق: أمان محمد أسعد - 2
  .21ص  ،السابقالمرجع : ربیعة حواج، صلیحة الهاشمي -  3
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 .1موجودة في اللحم والسمك والبیض والحلیب والجبن: ة ـالمواد الزاللی -

 .موجودة في الخبز والسكر :ةـالمواد السكری -

 .موجودة في الدهن والزبدة: ةـالمواد الدهنی -

 .ضار والفواكه واللحوم والحلیبموجودة في الخ: اتـــالفیتامین -

 .موجودة في الخضار والفواكه والحلیب واللحم والسمك: األمالح المعدنیة -

 .2نحصل علیه من ماء الشرب ومن األغذیة نفسها: اءـــــالم -

  الهرم الغذائيیبین ) 04(شكل رقم 
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  .22ص  مرجع سابق:واج، صلیحة هاشمي

  

   :لألغذیة تقسیم أحدث - 4- 5- 4

   .وتنخفض كمیة الدهون والحلویات الحدیث للتغذیة حیث تزداد كمیة المواد النشویة تجاهاإلویمثل 

                                                 
  .128، ص مرجع سابق: محمود بستان -  1
  .19صالمرجع نفسه،  -  2
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  أحدث تقسیم لألغذیةیبین : )5(الشكل رقم 

                                                                                   

  .23 ص مرجع سابق، :ربیعة حواج، صلیحة ھاشمي :المرجع 

التربیة الفنیة من األنشطة الداعمة للتربیة الصحیة، كونها تسهم في تطویر وسائل  :التربیة الفنیة - 6- 4

التعبیر لدى التالمیذ، وتعزیز سلوكهم الصحي وتعدیله، كما تسهم في تدعیم القیم المرتبطة بالذوق العام وتهذیب 

یفرغ فیه المتعلم طاقاته، ویلبي رغباته عن طریق ممارسة النفس، وحب العمل لدیهم، وهي مجال خصب 

  :مما یرمي إلى ؛التصویر والتشكیل، عمال الفنیة التي یهواها كالرسماأل

معرفة القیم الجمالیة والفنیة لمكونات البیئة، والعمل على تطویرها بأفكار إبتكاریة، وفقا لما  - 1- 6- 4

 .تسمح به سن التلمیذ

 .لفني وتعویده على إبداء الرأيتنمیة ذوقه ا - 2- 6- 4

  تنمیة ناحیته العاطفیة والوجدانیة عن طریق مزاولة العمل الفني الذي یساعد على رهافة الحس  - 3- 6- 4

 .1والتكیف مع البیئة المحیطة

التركیز على خامات البیئة لربط التلمیذ ببیئته، ووطنه و تعویده العمل بالخامات المختلفة،  - 3- 6- 4

 .ر المحدود واالتجاه لالبتكار واإلبداعلالستخدام غی

 .إكسابه القدرة على المالحظة والتمییز واإلتقان - 5- 6- 4

إكسابه ثقافة نوعیة عن طریق التعرف على القیم التشكیلیة العالمیة، من خالل تنظیم معرض  - 6- 6- 4

 .مثال یشمل موضوعات صحیة في مجال الرسم
                                                 

  .24، ص مرجع سابق :ميربیعة حواج، صلیحة هاش  -  1

 المـــاء

 بروتینــات

 نباتیة حیوانیة

 نشــویــات

 محتویات الغذاء الصحي المتوازن

 دهنیـــات

 امالح معدنیة

 فیتامینــات

 تذوب في الدهون تذوب في الماء
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فرصة إلظهار إبداعات التالمیذ وأفكارهم الصحیة، والتعبیر تنویع وسائل التوعیة، وٕاتاحة ال - 7- 6- 4

 .عنها، ومعالجة السلوك غیر الصحي بالصورة المناسبة

دفع التالمیذ غیر الفاعلین مع الموضوعات الصحیة لالندماج مع زمالئهم، وفق توجیه تربوي  - 8- 6- 4

 .منظم

 .ري في المجتمعبما یجاخل المدرسة بالسلوكیات الصحیة و ربط النشاط د - 9- 6- 4

  .إبراز مكانة المدرسة كمركز تنطلق منه األنشطة الفنیة -10- 6- 4

المدرسة في تعزیز ع أن تؤدي هذه الرسومات إلى إشراك األسرة التربویة الصحیة، وٕابراز مكانة قَ توَ هذا ویُ 

حلول ٕاثارة المشكالت الصحیة في المجتمع المدرسي، وٕاشراك التالمیذ في وضع  الصحة المجتمع، و 

  .1المناسبة، والتفاعل البناء بین التربیة الفنیة والصحیة، وٕاتاحة الفرصة لقیام المعلمین بدورهم الصحي

   :التربیة الصحیة والكفاءات المستهدفة في الوسط المدرسي وأسالیبطرق : خامسا

ذ ال تقتصر التربیة الصحیة في المدرسة على إكساب التالمی :طرق وأسالیب التربیة الصحیة - 1

بل تتعداها  ؛للمعلومات، وتزویدهم بالخبرات التي یهمهم أن یعرفوها بالنسبة لصحتهم وصحة مجتمعهم

بحیث تصبح هذه المعلومات عبارة عن توجه یعمل القناعة والممارسة  ؛إلى التأثیر على میولهم واتجاهاتهم

مجتمعهم، وشعورهم  اآللیة للسلوكات الصحیة للوقایة من األمراض والمحافظة على صحتهم و صحة

، لذلك فإن أسالیب وطرق التربیة الصحیة تعتمد علیه 2بالمسؤولیة من خالل االشتراك االیجابي في حلها

حتى تتم هذه العملیة بسالم البد من أن یكون المرسل إلیه الرسالة التوعویة و  رر مَ من ستُ اعتمادا كبیرا ألنه 

  :ذه العملیة هناك الكثیر من الوسائل نأتي على ذكرهال إلیه ولنجاح هإلیه متقبال وواعیا بما یرسَ 

وهو االتصال الذي یلتقي فیه المثقف الصحي بالشخص المستهدف، وهو تأثیر  :رالمباش االتصال - 1- 1

، ویستحسن أن یتبع فیه طریقة المناقشة ما أمكن 3قوي، إذا أحسن المثقف الصحي أسلوبه ومهارتهو هام  

، وتمتاز هذه الطریقة 4یعبر عما في نفسه، ویستفسر باألسئلة ویقتنع بما یفیده ذلك حتى یتمكن التلمیذ أن

  .المشاركة والتوافق والتكیف والوضوح والمرونة: بـ

وهو اتصال یقوم به المثقف الصحي أو القائم باإلعالم الصحي، مع الناس من  :االتصال غیر المباشر - 2- 1

تعمال أسالیب ووسائل أخرى، توصل المعلومات إلى الرأي العام غیر مقابلة شخصیة، وٕانما یكون من خالل اس

، باعتبارها من أهم الوسائط التربویة الصحیة في 5من خالل استخدام وسائل اإلعالم واالتصال الجماهیریة

                                                 
  .24ص  المرجع السابق، :ربیعة حواج، صلیحة هاشمي  - 1
  .347، ص سابق مرجع: إبراهیم وجیه محمود وآخرون - 2
  .304، ص سابق مرجع: عیسى غانم - 3
  .33، ص سابق مرجع: سرور أسعد منصور - 4
  .100، ص سابق مرجع: بسام عبد الرحمن المشاقبة -  5



~ 215 ~ 
 

نه یمكنها توصیل الكثیر من المعلومات والخبرات لعدد كبیر من الناس في اقل وقت ممكن أحیث  ؛المجتمع

ائل اإلعالم فشمل اإلذاعة، التلفزیون، والصحف، والملصقات، والصور واألفالم السینمائیة الثابتة وتتعدد وس

  .والمتحركة، وغیرها من الوسائل اإلعالمیة

  وتعتبر الوسائل السمعیة والبصریة جزءا مكمال ومساعدا للدرس الصحي ولیست عوضا عنه، 

  .1المنبثق عن خبرات حسیة هو أنجح وسائل التعلیموتعتمد هذه الوسائل على الحواس على أن التعلیم 

ومن فوائد هذه الوسائل أنها تساعد على اإلیضاح وسهولة الفهم، وٕاثارة اهتمام التالمیذ وجذب انتباههم إذ 

بعد الملل، وتجعل المعلومات تلتصق أنها تقدم المعلومات بطریقة مشوقة، وتیسر الفرص للتنویع المستحب، وتُ 

ن فیهم وتكوِّ  ،بأذهان التالمیذ، وتبعث فیهم حماسا یدفعهم إلى القیام بأعمال ایجابیة صحیة بطریقة وثیقة

حسن عند اختیار هذه الوسائل أن تكون ستَ ویُ  ،اتجاهات وأذواق سلیمة ومهارات خاصة یكتسبونها ویمارسونها

المحیطة بالتلمیذ وطبیعة شیة مع خصائص البیئة امناسبة ألهداف الدرس وعقلیة التالمیذ وٕادراكاتهم ومتم

  .2المجتمع الذي یعیش فیه وأن تراعي الدقة فیما تحتویه من حقائق

ومن أبرز وسائل اإلعالم واالتصال غیر المباشر والتي تنشر التربیة الصحیة إلى مستوى أعلى 

  :نذكر ما یلي - المجتمع بكل شرائحه -واشمل

داریة في عملیة التثقیف الصحي والتعلیم، تستخدم المصورات والملصقات الج :المصورات - 1- 2- 1

ویشترط أن تكون الصورة واضحة ومعبرة، وتشمل على فكرة واحدة، وتعلق في أماكن بارزة لیشاهدها معظم 

  .الناس

صور شفافة یتم عرضها على شاشة بیضاء أو جدار بواسطة جهاز خاص وهي كثیرة : الشرائح - 2- 2- 1

  .3االستعمال في المحاضرات والندوات

عبارة عن صور وشرائح سینمائیة ثابتة تشتمل على عدد من الصور المتالحقة  :األفالم الثابتة - 3- 2- 1

  .لشرحابطة بحیث تشمل على تسلسل العرض و والمترا

تشمل الصور الشفافة والصور الفوتوغرافیة والرسومات الیدویة والبیانات : الصورة الثابتة - 4- 2- 1

  .4والخرائط

وهي اختیار المعلومات والنماذج والرسومات واللوحات والصور والمجسمات و  :المعارض - 5- 2- 1

اآلالت واألدوات التي تتعلق بقضایا صحیة من واقع الحیاة التي یعیشها الناس مع األخذ بعین االعتبار 

                                                 
  .61، ص سابق مرجع: لصدیقيسلوى عثمان ا -  1
  .355، ص سابق مرجع: إبراهیم وجیه محمود وآخرون -  2
  . 105 -103، ص ص سابق مرجع: بسام عبد الرحمان المشاقبة -  3
  .305، ص مرجع سابق: عیسى غانم -  4
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ضرورة التركیز على موضوع معین أو مشكلة معینة ویستحسن تجنب تعدد عارضي المعرض تجنبا 

  .1یت لألفكارلإلرباك وتثب

و هي من أسرع وسائل االتصال ونقل المعلومة المرغوب إیصالها إلى فئات : المذیاع والتلفاز - 6- 2- 1

  .نسب لألوقاتأوأعداد كبیرة مع استعمال لغة بسیطة وسهلة واختیار 

لنشر التثقیف الصحي،  وتعتبر من الوسائل الممتازة : الكتب والمطبوعات والصحف والمجالت - 7- 2- 1

  .ن الفائدة هنا مقصورة على جمهور المثقفین والقراءألو 

یمكن استعمال السینما المتنقلة التي تعرض أفالما على الجدران : األفالم السینمائیة المتحركة  - 8- 2- 1

بالموضوع المطروح على الحاضرین ویستحسن  2وفي األریاف حیث یكون الموضوع السینمائي على عالقة

  .مناقشة لتعمیم الفائدةأن یتبع بشرح وتعلیق و 

إال أن وسائل اإلعالم بالرغم من جدیتها في الطرح وفاعلیتها إال أنه یشوبها بعض العیوب، حیث أنها تسیر 

  :في اتجاه واحد، ولذلك تتوقف فعالیة وسائل اإلعالم في التربیة الصحیة على 

 .المستوى التعلیمي ألفراد المجتمع- 

 .المستوى االقتصادي لهم- 

ب عرض الرسالة الصحیة سواء كان في صحیفة أو في إذاعة أو تلفزیون، ومدى استخدام أسالیب أسلو - 

 .التشویق

 .عالقتها باهتماماتهالمستقبل لتلقي مضمون الرسالة، و استعداد - 

  .3المستوى الثقافي ألفراد المجتمع- 

دون تدعیمها بطرق ووسائط  ولذلك ال نستطیع االعتماد على وسائل اإلعالم وحدها كوسیلة للتربیة الصحیة

  .أخرى

  تستهدف عملیة تنظیم المجتمع للتربیة الصحیة، النهوض بالمجتمع  :مشروعات تنظیم المجتمع - 3- 1

ورعایته من جمیع جوانب الحیاة، ویتأتى ذلك بالتعرف على حاجیاته، وحشد اإلمكانیات إلشباع هذه الحاجات 

وأسلوب طریقة تنظیم  4تنسیق البرامج والخدمات الصحیة من أجل مواجهة المشاك الصحیة مع العمل على

  :المجتمع في ذلك هو 

  .تحدید الحاجات والمشكالت الصحیة للمجتمع- 

                                                 
  .307، ص سابق مرجع: بسام عبد الرحمان المشاقبة -  1
  .357، ص سابق مرجع: إبراهیم وجیه محمود -  2
  .32، ص مرجع سابق: سرور أسعد منصور -  3
  .272، ص مرجع سابق ،رات االجتماعیة في الطب واألمراضالمتغی دور: حسین عبد الحمید رشوان -  4
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  .في ضوء سیاسة األولویاتتحدید أكثر الحاجات أهمیة، - 

  .تحدید اإلمكانیات الذاتیة والحكومیة والبیئیة لمواجهة هذه المشكالت- 

  .نفیذ البرامجتكوین األجهزة المختلفة لت- 

  1.التعاون معهااكتشاف القیادات غیر الرسمیة و - 

تتكون الجمعیة الصحیة في المدرسة من تالمیذ تتمیز میولهم بالنشاط  :الجمعیات الصحیة المدرسیة- 4- 1

الصحي أو یكونون قدوة في النظافة والعادات الصحیة، ویعهد إلى مدرس الصحة اإلشراف علیها 

تخذ الجمعیة الصحیة وسیلة لنشر الوعي الصحي لتالمیذ المدرسة جمیعا إذا أمكن وتوجیهها، ویمكن أن ت

تنظیمها واستغالل نشاطها استغالل طیبا یتفق مع میول التالمیذ ورغباتهم و توجیهها توجیها سلیما، فتقوم 

تواجد فیها لبیئة التي یالجمعیة بعرض أفالم صحیة تختار اختیارا دقیقا، بحیث تناسب مدارس التالمیذ وا

  .التالمیذ

قد تدعو الجمعیة كل من له عالقة بالصحة إللقاء أحادیث صحیة مناسبة، ومن الممكن أن تقدم 

الجمعیة للمدرسة أناشید صحیة مبسطة یتغنى بها التالمیذ في حفالتهم أو اجتماعاتهم، أو تشترك الجمعیة 

ق الوقایة من األمراض وأهمیة الصحیة مع جمعیة الرسم والتصویر في عمل لوحات صحیة عن طری

النظافة وغیرها، أو تقوم الجمعیة بتنظیم أسابیع للنشاط الصحي على أن تقدم هذه الموضوعات في ظروف 

استفادتهم منها واستمتاعهم بها، و یمكن أن تقوم الجمعیة بتنظیم تزید من تشویق التالمیذ إلیها، و مناسبة 

الصحیة أو مراكز المیاه الشروب أو بعض المتاحف الصحیة رحالت صحیة إلى مكتب الصحة أو الوحدة 

  .للتعرف على األمراض التي تنتشر في البیئة مع دراسة العوامل التي تساعد انتشارها وطرق الوقایة منها

وقد تشرف الجمعیة الصحیة بالمدرسة على تكوین فروع لتعلیم اإلسعافات األولیة أو التمریض في 

حببان إلى كثیر من التالمیذ، كما یمكن ان تقدم جمعیة الهالل األحمر مساعدات المدرسة، وهما فرعان م

  2 .لنشر جمعیات بالمدارس و تعطي شهادات للمتفوقین فیها

بل إلى أسرهم كذلك،  ؛م لهم من خالل نشاطات هذه الجمعیة فحسبقدَ هذا االستماع بما یُ  یقتصروال 

ن لهم میوالت شخصیة، لذلك فالتربیة الصحیة تنجح إذا وكما ذكرنا سابقا بأن أعضاء الجمعیة هم مم

  :فیما یلي نذكر بعض األمثلة لهذه المیول و میولهم و استغلت احتیاجات التالمیذ 

ل هذا المیل في توجیههم نحو التغذیة ستغَ ذلك یُ ل ،یهتم األطفال بمالحظة نموهم وقوتهم: المیل للنمو - أ

 .ما لها من عالقة بنموهم الجسمي والعقليلِ السلیمة، وٕاتباع مختلف العادات الصحیة 

                                                 
  .62، ص مرجع سابق: سلوى عثمان الصدیقي، السید رمضان -  1
  .33، ص سابق مرجع: سرور أسعد منصور -  2
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یمكننا استغالل جمیع من المیول الهامة عند الطفل حب االستطالع لذلك  :المیل لالستطالع - ب

  األوقات التي یطلب فیها التالمیذ معرفة النواحي الصحیة للوصول إلى أهدافنا التربویة المناسبات و 

 .بسیطة على قدر استیعابهمات صحیحة و بإجابتزویدهم باهتمام و إلیهم  صغاءاإلب

في عالج  هیفیدمن شأنه أن ر أو ما یمكن بإثارة هذا المیل قیام التالمیذ بجمع ما ینشَ : حب التملك -  ب

 .المواضیع الصحیة أو ما یتعلق بالصحة البیئیة

 وسائل تعلیمیة بسیطة منبإنجاز ل هذا المیل في تكلیف التالمیذ ستغَ یُ : التشییدحب البناء و  -  ت

الخامات الرخیصة الموجودة كالمشروعات، واللوحات والمجاالت في النواحي الصحیة مما یثیر انتباههم 

  .1نحوها

یرمي تعلیم التربیة الصحیة في المؤسسات  :الكفاءات الصحیة المستهدفة في الوسط المدرسي - 2

یستعینون بها في حیاتهم فاءات التربویة، وال سیما في المرحلة االبتدائیة إلى إكساب األطفال المتعلمین ك

  :العامة منهاالخاصة و 

االتسام بالعادات الصحیة السلیمة، كالجلوس الصحي، والحركة، والمأكل والمشرب، واجتناب ما كان - 

 .إلخ... راتدوسالمة الحیاة كالتدخین والمخ مضرا منها بالجسم

 .والتعب الفعلي على التوازن بین النوم والراحة، والجهدالحرص الدائم و  -

 .استخدام المرافق العامة بطرق صحیحة -

 .القواعد الصحیة السلیمة لحمایة مكونات الجسم من األمراضالتدرب على األفعال و  -

 .التدرب على اإلسعافات األولیة في الحاالت البسیطة كالجرح والتسمم والصرع -

 .یئتهمعرفة كیفیة اجتناب وقوع الحوادث واألخطار التي یتعرض لها الفرد في ب -

 .معرفة كیفیة مكافحة الحشرات الضارة كالذباب والقمل -

 .معرفة كیفیة الحفاظ على أثاث البیت، وعلى تجهیزات المدرسة، وعلى المرافق العامة -

التعرف على مصادر تلوث البیئة، وما ینجم عنه من مخاطر وحمایتها من أسباب اإلتالف  -

 .وعوامله، ومن ثم طرق الوقایة منها

  .2ثار السلبیة على الصحة العامة الناجمة عن سوء التغذیة والتلوث البیئياآلاستبعاد  -

  أسباب االهتمام بالتربیة الصحیة ومبررات ادراجها في الوسط المدرسي :سادسا

  :األسباب التي تدعو إلى االهتمام بالتربیة الصحیة - 1

                                                 
  .355، ص قساب مرجع: إبراهیم وجیه محمود وآخرون -  1
  .14، ص مرجع سابق: ربیعة حواج، صلیحة هاشمي -  2
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ذلك من حیث المكانة التي و  ة الصحیة إلى أهمیتها ترجع األسباب التي تدعو إلى االهتمام بالتربی

حیث أصبحت التربیة الحدیثة تركز كثیرا على التربیة الصحیة كوسیلة لبلوغ التعلیم أهدافه، وذلك  ؛تشغلها

الجسمي، ومن أبرز القیام بالجهد والنشاط العقلي و یتطلب أن یكون التالمیذ في صحة جیدة حتى یمكنهم 

  :األسباب التي تدعو إلى االهتمام بالتربیة الصحیة هي 

الجهل الصحي الذي یتسبب في الكثیر من مشاكلنا الصحیة التي تحاول الدولة عالجها وتنفق  - 1- 1

  .الوفیر من المال في سبیلها

  .متوسط المطلوبن التقاریر الطبیة والصحیة تدل على أن الحالة الصحیة للمواطنین دون الإ - 2- 1

لحیاة شأنها في ذلك صحة الفرد من المقومات األساسیة للمجتمع فهي مطلب أساسي من مطالب ا - 3- 1

  .المسكن والثقافة والتعلیمشأن الغذاء و 

  إن الصحة الجیدة أحد العوامل الهامة التي تمكن الفرد من استعمال ذكائه وزیادة إنتاجه  - 4- 1

  .واستمتاعه بحیاة سعیدة

  المستوى الصحي في مجتمعنا ال یزال في حاجة إلى بذل الجهود لتحسین صحة األفراد  - 5- 1

  .وزیادة متوسط العمر وٕانقاص نسبة الوفیات

مستوى الصحي للمجتمع یجب أن یقوم على نشر الوعي الصحي الإن التخطیط االجتماعي لرفع  - 6- 1

معلومات التي تبنى على االتجاهات الصحیة بین األفراد وتكوین العادات الصحیة واكتساب المفاهیم وال

  .1السلیمة

  .إعاقات ووفیاتو ما یترتب علیها من نفقات عالجیةو تعاظم في نسب األمراض المزمنة، التزاید الم - 7- 1

االرتفاع المطرد في كلفة الخدمات الصحیة العالجیة، مقارنة بالكلفة الزهیدة نسبیا للتوعیة  - 8- 1

  .2الصحیة

  :ت إدراج التربیة الصحیة في الوسط المدرسيمبرراأسباب و  - 2

افي وكفایتها د مؤسسات التربیة أهم الوسائل الفاعلة في تحقیق كیان األمة االقتصادي والثقعَ تُ 

ا سیما من الناحیة الصحیة، علما نها تزداد أهمیة وقدرة بقدر ما تزداد اهتماما بتالمیذهأاإلنتاجیة، وال شك 

وٕانما أداة تهتم بنمو  ؛حسبمؤسسات لتلقین المواد الدراسیة و دیث لم تعد مجرد ن المدارس في العصر الحأ

  .المتعلمین من الناحیة الجسدیة والعقلیة والعاطفیة واالجتماعیة

                                                 
  .40،41ص ص  ،مرجع سابق: على محمد زكي -  1
 ،ممارسةو معلومة- المدرسیة الصحیة التوعیة: سعد بن صالح األنصاري -  2

volunteering.org/corner/avt6484.htmlhttp://www.arab22:39على الساعة  ،02/10/2012: ، بتاریخ.   
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ولذا أصبح دور الرعایة الصحیة في المجتمع المدرسي أساسا للنهوض بمستوى الصحة العامة في 

ي المؤسسة االجتماعیة المنوطة بها مسؤولیة تحریر أفراد إطار مجتمع األمة الكبیر، كون المدرسة ه

المجتمع من العادات الخاطئة، وخلق الوسط المناسب، وتوفیر الخدمات التي تعینهم على اكتساب اللیاقة، 

ومراد ذلك االهتمام بالمعلومات واالتجاهات والعادات الصحیة والخدمات الوقائیة إلى جانب تدعیم 

  .1التطویر السلیمینئة المدرسة صالحة لعملیة النمو و حتى تكون بیاإلمكانات الالزمة 

  هذا وتتجه جمیع الخبرات في كل أركان المدرسة إلى االهتمام بالسلوك الصحي واالجتماعي 

  :والخلقي السلیم لدى المتعلم لما یشكل إستراتیجیة مجدیة بالنظر إلى األسباب التالیة

  .اجتماعیة واسعة في معظم دول العالمكون المتعلمین یمثلون شریحة  - 1- 2

تمیز الفترة الدراسیة بالنمو والتطور السریع من الناحیة البدنیة والنفسیة واالجتماعیة، مما یستلزم  - 2-  2

  .2تهیئة الظروف المناسبة لذلك

 اشتداد حاجة الطفل في هذه السن إلى الرعایة الصحیة، نظرا النتسابه إلى فئة حساسة سرعان ما - 3- 2

البیئیة كهشاشة المسكن تتأثر صحتها بالعوامل االجتماعیة كالفقر والجهل وسوء التغذیة، أو العوامل 

ن تأخر تشخیصها إطفولته یتعذر عالجها  ذ، لكون األمراض والتشوهات التي تصیب الشخص منوضیقه

  .ولم یتم التدخل آلنه

مخاطر األمراض المعدیة، الختالف  لتقاء المتعلمین في المدرسة قد یعرضهم إلىاأن مخافة  - 4- 2

  .3األمر الذي یساعد على انتشار العدوى بینهم، ومنهم إلى المجتمع؛ بیئاتهم األصلیة

تمكین المدرسة المتعلمین بوصفها مصدرا للتربیة والترقیة الصحیة من اكتساب معارف تسمح لهم  - 5- 2

غر إكسابهم العادات الصحیة السلیمة منذ الصِ باتخاذ قرارات صائبة ومسؤولة باستقاللیة تامة، عالوة عن 

  .4ونقل الوعي الصحي من المدرسة إلى األسرة والمجتمع

قدر على اكتساب المهارات المختلفة، فالعقل السلیم في أألطفال الذین یتمتعون بصحة جیدة إن ا - 6- 2

  .5الجسم السلیم

  میذالتالومیول تفعیل التربیة الصحیة المدرسیة مع حاجیات : سابعا

 :تفعیل التربیة الصحیة في الوسط المدرسي -1

                                                 
  .08، ص مرجع سابق: ربیعة حواج، صلیحة هاشمي  -  1
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یستلزم تفعیل دور التربیة الصحیة على مستوى المؤسسة التعلیمیة تعیین مختصین في الصحة 

  :من هؤالء مسؤولیة وانتظام، و المدرسیة یمارسون مهامهم كل في مجال اختصاصه بخبرة مهنیة و 

نان ومخبري، یقوم بالتنسیق مع مسؤولي برنامج سأیتشكل من طبیب عام وطبیب : الطاقم الطبي - 1- 1

د عَ الصحة المدرسیة في مدیریات التربیة بزیارة المدارس للكشف على تالمیذها في إطار برنامج عمل یُ 

  .خصیصا لهذا الشأن

یرصد مستویات نموهم، كما یقوم الطبیب بالتوعیة المباشرة، ویقدم التعلیمات الوقائیة للتالمیذ، 

لحاالت المرضیة بأنواعها سیما المزمنة ل هاكتشافإضافة إلى ني في مختلف المراحل الدراسیة، وتطورهم البد

ٕاحالة و منها، هذا ویشمل دور الطاقم الطبي مهام دوریة مثل الفحص الشامل في بدایة كل مرحلة تعلیمیة، 

والمشاركة في  المصابین إلى العیادات المتخصصة وتنفیذ برنامج التطعیمات المعد من وزارة الصحة

  .1حمالتها المنظمة وفق رزنامة خاصة

وذلك للعمل على تشخیص ودراسة المشاكل النفسیة والسلوكیة التي یعاني  :األخصائي النفساني - 2- 1

خاصة في مرحلة المراهقة، التخاذ اإلجراءات المناسبة للوقایة مون بمختلف مستویاتهم الدراسیة منها المتعل

  ا قبل أن تؤدي إلى االنحرافات النفسیة والسلوكیة أو الجنسیة منها وعالجها في وقته

وغیرها، ولتقدیم خدمات اإلرشاد النفسي واالنفعالي للتالمیذ واألولیاء، واألسرة التربویة كافة، وكذا العمل 

تخصصة مع متابعة عالج على تحویل حاالت االضطرابات النفسیة واالنفعالیة الحادة إلى الوحدات الم

  .ٕاعادة دمجهم في مدارسهمبین و المصا

  :هو الذي یمكن تلخیص دوره في القیام بالمهام التالیة :األخصائي االجتماعي - 3- 1

 .تفعیل العالقة بین البیت والمدرسة والمجتمع المحلي، وتطویرها -

 .االهتمام بالظواهر التربویة و االجتماعیة والنفسیة المنتشرة في المجتمع المدرسي و عالجها -

 .كیز على أهمیة الدور الوقائي عبر البرامج اإلرشادیة المتنوعةالتر  -

المساهمة في تحسین البیئة المدرسیة بترقیة العالقات بین مختلف المتعاونین فیها بما فیه  -

 .المتعلمین

 .التخطیط لتنفیذ البرامج والفعالیات التدریبیة الخاصة بتعدیل السلوك الصفي في المرحلة االبتدائیة -

ي األخر، وتحبیب ألى تدریب المتعلم على أسلوب التواصل والعیش مع الغیر، واحترام الر العمل ع -

  .2ثقافة السلم له
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یسهم مدیر المؤسسة التعلیمیة في الصحة المدرسیة بضبط كافة اإلجراءات  :مدیر المؤسسة - 4- 1

ى إقامة التدابیر الضروریة والتنظیمیة من أجل ضمان صحة األشخاص وأمنهم داخل المؤسسة، والسهر عل

  :التنظیمیة الالزمة في مجال حفظ الصحة والوقایة وذلك من خالل

 .العمل على إعداد سجل الصحة المدرسیة خاص بالتالمیذ وهیئة التدریس -

 .تحسیس الموظفین بالمسؤولیة لحمایة التالمیذ من األخطار والمحافظة على سالمتهم -

 .ضبط جدول الزیارات الطبیة لكل قسم -

طاقم التدریس بأهمیتهم في نقل  ستحسیخالل لسلوكیات الصحیة بین التالمیذ من نشره ل -

 .السلوكیات الصحیة السلیمة

 .مده بكل المعلومات الخاصة بالتالمیذمساعدة الفریق الطبي و  -

 .توفیر األدویة، ووسائل اإلسعافات األولیة والوقائیة من لسعات البرد والشمس -

میذ من خالل زیارة األقسام وتفقد حجرات الدراسة واألثاث وتدوین المراقبة المستمرة لصحة التال -

المالحظات، واتخاذ التدابیر الالزمة أثناء وقوع حادث داخل المدرسة، إضافة إلى مراقبة شروط النظافة 

والتهویة والكهرباء، والماء الصالح للشرب، وما إلى ذلك، مما یمكن أن یسئ إلى الصحة في 

  .1المؤسسة

معلم عاتق في المدرسة االبتدائیة أساسا على مبادئ الصحة العامة تعلیم مسؤولیة قع ت :مدرسال - 5- 1

األشیاء بنتائج  داءأالصف، ألن التالمیذ ال یكسبون العادات بتعلیمهم الحقائق بقدر ما یكتسبونها بتكرار 

لدعم الیومي للممارسات مرضیة لهم، وذلك ما یمكن للمدرس القیام به من خالل برنامج تكوین العادات وا

  .الصحیة التي یقدم علیها الطفل داخل البیت

ن یتعاضد كل متخصصي أولكي یكون دور المعلم فاعال في إنجاح برنامج التربیة الصحیة، ینبغي 

في ) األطباء، الممرضون، مدرسو التربیة الریاضیة، المشرفون على التغذیة (الصحة في النظام المدرسي 

بیة وفحوصاتهم البدنیة، فاإلعداد الوظیفي والمهاري للمعلم، ورفع مستوى صحته یشكل أهم اختیاراتهم الط

العناصر في التربیة الصحیة للتلمیذ، فالمدرس السلیم صحیا یعمل أفضل من المدرس المریض نفسیا أو 

دور األمثل للمعلم ما البه من قوة للتأثیر على التالمیذ، أ یحظىوما  ،بدنیا، لما یتوفر له من حماس وحیویة

  : فیكمن في

 .برمجة األنشطة التعلیمیة-      

 .وضع عالقات متینة بین المتعلم والمضامین من خالل إدارة هذه النشاطات- 

 .تنشیط الحصص الصحیة- 
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 .تقویم التأثیر التربوي- 

 .متابعة النظافة العامة والشخصیة- 

 .التحري عن الحالة الصحیة للتالمیذ ومراقبة نموهم- 

 .اكتشاف الحاالت الصحیة التي تتطلب رعایة و عنایة خاصة- 

 1.رسائل صحیة للجمیع والتواصل مع أولیاء األمور من أجل تعزیز الصحة- 

  .أن المعلم یحسن التواصل مع التالمیذ من حیث تدریبه على مهارات التواصل وٕایصال المعلومات- 

ا، وفق ما تسمح به البیئة الصحیة تفادیا وقد یتسع هذا الدور إلى تكثیف األهداف الممكن تحقیقه

الفحص ألي ضرر محتمل، أو اإلسهام في رفع المستوى الصحي للتالمیذ عبر شراكته في تنظیم عملیات 

للتالمیذ، ومراعاة حالتهم الصحیة من حیث السمع والبصر واكتشاف األمراض من خالل  الطبي الدوري

فضال عن مراقبة نظافة التالمیذ وعاداتهم طوال  ؛الطبیب أعراضها األولى وتحویل حاملیها إلى عیادة

  .2الموسم الدراسي وتزوید الفریق الطبي بجمیع المعلومات الالزمة بكل حال

   :میول التالمیذالتربیة الصحیة وحاجیات و  -2

ن نحقق الكثیر في أإن حاجیات ومیول التالمیذ هي السبیل المباشر إلى عقولهم، وعن طریقها نستطیع 

میدان التربیة الصحیة، كلما ارتبطت برامج التربیة الصحیة بحاجیات التالمیذ كانت فرصة نجاحها كبیرة 

  .وٕاقبال التالمیذ علیها كبیر

  :التربیة الصحیة بحاجیات التالمیذ ربط - 1- 2

در قأفالمدرس الناجح في عمله، وفي عالقاته بتالمیذه یكون : حسن المعاملةالحاجة إلى العطف و -1- 2-1

كبر لدى التالمیذ لإلقبال على هذه أمن غیره على تحقیق برامج التربیة الصحیة، وتكون هناك فرصة 

البرامج واستیعابها، وهم مستعدون لتنفیذ جمیع طلبات ذلك المدرس الناجح، فیما یتعلق ببرامج التربیة 

  .الصحیة

  خبرات النجاح التي تدفعهم أن التالمیذ بصفة خاصة محتاجون إلى  :الحاجة إلى النجاح - 2- 1- 2

  .عمال المختلفة، كما أن توفیر فرص النجاح یولد النجاحوتشجعهم على استمرار القیام باأل

إن التالمیذ في سن المراهقة یكونون حریصین على مظهرهم العام : الحاجة إلى حسن المظهر - 3- 1- 2

المرحلة یتقبل المعلومات التي ترتبط سواء من ناحیة المالبس أو النظافة أو غیرها، والمراهق في هذه 

                                                 
 ،ممارسةو معلومة- المدرسیة الصحیة التوعیة: سعد بن صالح األنصاري -  1
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بمظهره وصحته واالهتمام بغذائه، وعلینا أن نستغل مثل هذه الفرصة لتزویده بالمعلومات الصحیة والثقافة 

  .الصحیة التي من شأنها أن تؤثر في سلوكه الصحي

عمل الجماعي سلوب الأع ن یتبّ أ، لذلك یجب التلمیذ یعیش داخل جماعة: الحاجة إلى االنتماء - 4- 1- 2

  .1مثالكالمشاریع في برامج التربیة الصحیة 

عون السلوك التالمیذ الذین ال یهتمون بنظافتهم وال یتبّ : الحاجة إلى اكتساب رضا اآلخرین - 5- 1- 2

اآلخرین لوا من سلوكهم بغیة إرضاء ن یعدّ أعلى هؤالء یر مرغوب فیهم من قبل زمالئهم، و الصحي یكون غ

  .رهمتقدیونیل 

  كل تلمیذ یفضل أن یقوم بعمل معین بهدف إثبات ذاته، : الشعور بالقیمة الشخصیة - 6- 1- 2

  .واالعتزاز بها، وعلینا االهتمام ببعض األعمال الفردیة التي تحقق هذه الحاجة في إطار العمل الجماعي

  :ربط التربیة الصحیة بمیول التالمیذ - 2- 2

  لو فهم التالمیذ أن التغذیة السلیمة  :العضلیةالمیل إلى تقویة الجسم والشعور بالقوة  - 1- 2- 2

ها عوامل تساعد على على أنوالعادات الصحیة والنوم والراحة وممارسة بعض أنواع النشاط الریاضي، 

  .تقویة الجسم ألقبل التالمیذ على إتباعها

یل إلى أن غالبا ما یتطلع التالمیذ إلى بعض المهن منذ الصغر، فبعضهم یم: المیول المهنیة - 2- 2- 2

و مهندسا أو بطال ریاضیا، ویجب ربط التربیة الصحیة بهذه المیول عن طریق أیكون ضابطا أو طبیبا 

توعیتهم بضرورة االهتمام بالصحة وممارسة الریاضة والمحافظة على القوام، وتناول أنواع األطعمة 

  .المناسبة، واالهتمام بالنظافة الشخصیة وغیر ذلك

یجب استغالل هذا المیل في تزوید التالمیذ بالقصص التي تتعلق : قراءة واالطالعالمیل إلى ال - 3- 2- 2

  .بالصحة وبالغذاء وبطرق مكافحة األمراض

یمیل التالمیذ إلى جمع الصور أو األشیاء التي تمثل لدیهم : حب االقتناءالجمع و  المیل إلى - 4- 2- 2

  ة وذلك بجمع الصور التي تتعلق بالصحة معنى معینا، ویمكن استغالل هذا المیل في التربیة الصحی

  .2والمرض و غیر ذلك

  .أن تستغل عن طریق القیام ببعض األعمال الصحیة نویمك :النحتو الرسم  المیل إلى- 5- 2- 2

  هذا المیل في إمداد التالمیذ بالمعلومات  لاستغال :االستطالعالمیل إلى المعرفة و حب  - 6- 2- 2

  .والعادات الصحیة السلیمة
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استغالل هذا المیل في تقلید المدرس أو األب في عاداته الصحیة  :التقلیدالمیل إلى المحاكاة و - 7- 2- 2

  .1المحافظة على الصحة بشكل عامفي كالمشي واألكل والجلسة الصحیة وغیرها من العادات التي تساعد 

  طرق تدریس التربیة الصحیة وكیفیة التنسیق بین العناصر الفاعلة فیها :اثامن

للتربیة الصحیة في المدارس طرق كثیرة وأسالیب متعددة یمكننا أن  :رق تدریس التربیة الصحیةط - 1

  :نستخدمها في تعلیم التربیة الصحیة للتالمیذ ومن هذه الطرق ما یلي 

  .التدریس المباشر لحصص التربیة الصحیة - 1- 1

  .الوحدات التعلیمیة - 2- 1

  .د الدراسةربط المعلومات الصحیة بغیرها من موا - 3- 1

  .التربیة الصحیة بإعطاء النصائح الفردیة - 4- 1

  .التربیة الصحیة باستغالل المناسبات - 5- 1

  .التربیة الصحیة بتشجیع القراءة العلمیة - 6- 1

  .اتـروعـة المشـطریق - 7- 1

  .النشاط المدرسي واستغالله في التربیة الصحیة - 8- 1

  .الممارسة والقدوة الحسنة - 9- 1

  .الفردي والجماعي التوجیه -10- 1

  .صــالقص -11- 1

  .لـــالتمثی -12- 1

یجب أن یكون هناك تقییم لعائد التربیة الصحیة المدرسیة على السلوك الصحي للتالمیذ وعاداتهم كما 

ل نتائج هذا التقییم إلعادة النظر في تخطیط وتنفیذ أسالیب التربیة الصحیة ستغَ وصحتهم بوجه عام، وأن تُ 

  .2ةالمدرسیة المتبع

المجموعات المستهدفة التي تركز علیها التربیة  :التنسیق بین العناصر الفاعلة في التربیة الصحیة - 2

  :الصحیة المدرسیة هي

  .المدرسون والمستشارون والمشرفون: المستوى األول -

  .التالمیذ واألسر: المستوى الثاني -
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الصحة المدرسیة، یعمل المتخصصون مع وفي سعیهم لاللتزام برسالة المؤسسة من أجل تحقیق برنامج 

: مثال(رسي من خالل التدریس بموجب المقر الوسطاء الرئیسیین الذین یؤثرون في التلمیذ ضمن النظام المدر 

مجالس مدیري : مثال ( والبیئات المادیة ) مستشارو التوجیه: مثال (وخدمات الدعم ) مدرسو الصفوف

  ).المدارس واآلباء 

  :التالیة ن في مجال التربیة الصحیة والتعلیم كشركاء للتضامن سعیا إلى األهدافیعمل المختصو و هذا 

 ).المدرسة، المنزل، المجتمع(قدیمها بتعاون العناصر الفاعلة ضبط البرامج الصحیة المدرسیة، وت .أ 

التعلیم، وبقیة إدارات الصحة المدرسیة، تحدیدا الحتیاجات عمیم التنسیق على وزارتي الصحة و ت  .ب 

 .بعة للنشاطات والخطط لضمان استمرار العمل على ما یرامومتا

ٕاعداد باحثین في مجال الصحة العالمیة لتكوین مختصین، و تمدید التنسیق إلى غایة منظمة  .ج 

 .الصحة

تحدید عدد العاملین من األطباء والممرضین أو الممرضات والباحثین االجتماعیین في كل منطقة  .د 

  .1عالجیة ومؤسسة تربویة

   :ربیة الصحیة للتالمیذ واآلباء وهیئة المدرسةالت - 3

  الهدف من التربیة الصحیة المدرسیة للتالمیذ واآلباء وهیئة المدرسة وهو تحقیق السالمة 

  : والكفایة البدنیة والنفسیة واالجتماعیة، ویجب التعاون من أجل تحقیق هذا الغرض على النحو التالي 

ات الصحیة السلیمة عن طریق وسائل اإلعالم المختلفة في المدرسة، تعلیم التالمیذ السلوك والعاد - 1- 3

  .وتستخدم طرق وأسالیب التربیة الصحیة المناسبة لتحقیق ذلك

ضرورة ارتباط بعض المعلومات الخاصة بالصحة والتربیة الصحیة بالبرامج والمقررات الدراسیة مع  - 2- 3

  .استخدام طریقة الربط

فحوص الجماعیة ال –لفحص الطبيا( المدرسیة بطریقة جیدة، ومن أمثلتها  توفیر الرعایة الصحیة - 3- 3

  .)اإلشراف الیومي –
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بمسؤولیاتهم  توافر السالمة والكفایة البدنیة والنفسیة للعاملین بالمدرسة یساعد كثیرا على قیامهم - 6- 3

  .1التعلیمیة والتربویة في المدرسة

  :الترویح وأثرهما على صحة التالمیذو برنامج الریاضة : تاسعا

  :دور األنشطة الریاضیة المدرسیة في زیادة الكفاءة الحیویة للتالمیذ وتحسین صحتهم - 1

وتبدأ من شهور  یعیش اإلنسان في العادة ثالثة مراحل في حیاته، المرحلة األولى هي مرحلة النمو،

وفي حتى سن العشرین تقریبا، ثم مرحلة العمل واإلنتاج العقلي و تمتد إلى فترة التعلیم ما بعد الوالدة و إلى الحمل 

م الباحثون في العصر الحدیث في العلوم وعلى ذلك كان من الضروري أن یسهّ ، ما بعد الستیناألخیر مرحلة 

ریح، ووظائف األعضاء والبیولوجیا، والنفس واالجتماع واالقتصاد المتصلة بحیاة اإلنسان، مثل الصحة والتش

تزان والصحة في النمو والكفاءة في اإلنتاج والسعادة في ضل الطرق واألسالیب التي تضمن اإلوالسیاسة في أف

  .الحیاة في هذه المراحل من عمر اإلنسان لكال الجنسین

أو بدني، یقوم به اإلنسان، یحتاج إلى طاقة، وأهم  ثبت البحث في هذه العلوم، أن كل مجهود عقليألقد 

مصادر هذه الطاقة هي التغذیة واألكسجین، ولقد تمت أبحاث كثیرة في التغذیة، والمواد الغذائیة، توصل فیها 

الباحثون إلى نتائج هامة، تساعد األفراد على اختیار المواد المناسبة للظروف المناسبة وكمیاتها، كما ثبت أن 

مستوى الثقافي، والحضاري، واالجتماعي، واالقتصادي الر نوع الغذاء وكمیته یتوقف إلى حد بعید على اختیا

  .للدول واألفراد

أما من ناحیة الحصول على األكسجین الالزم للطاقة فهو موضوع أصبح ضروریا، وهاما في حیاة 

نعیش على الماء مثال أكثر من ثالثین حیث أنه یمكننا أن  ؛الدول واألفراد ونحتاج إلیه في حیاتنا الیومیة

یوما، ویمكن االستغناء عن الغذاء فترة طویلة من الزمن، أما األكسجین فال یمكن االستغناء عنه أكثر من 

  .2فقد اإلنسان حیاتهو دقائق معدودة، إال 

حیث یقضي التلمیذ أكثر من ثلث یومه، حیث نجد أن ؛ ویظهر ذلك جلیا في األقسام المدرسیة

كسجین یؤثر تأثیرا كبیرا على النمو في جسم التلمیذ، وكفاءته في التحصیل العلمي، و لتحقیق الفائدة من األ

الریاضة یجب ممارستها بطریقة منتظمة، ویستحسن أن یكون مرة واحدة یومیا، فمثال یمكن مزاولة بعض 

و البطيء، وال یهم أن تكون مزاولة تمارین اللیاقة البدنیة أو السباحة أو ریاضة الهرولة أو المشي السریع أ

الریاضة بطریقة تجهد الجسم وتؤذیه، ولكن یجب مزاولتها باعتدال و انتظام بدرجات تناسب كل عمر، 

واإلكثار من التمارین الریاضیة الصعبة یمكن أن یسبب اإلجهاد و التعب واألذى للجسم، وقد یصاب 

  3 .اإلنسان باإلحباط، ویمتنع عن مزاولة الریاضة
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نها أوتعتبر ریاضة المشي مناسبة لكل األعمار ألنها ال تجهد الجسم مثل أي ریاضة أخرى، كما 

  تساعد على تحقیق اللیاقة المطلوبة للجسم، فالمشي یساهم في حرق سعرات حراریة تعادل 

 2000یقطع مسافة في حدود و دقیقة  40دقیقة أو  30وحدة حراریة عندما یمشي اإلنسان لمدة  2000

  .اإلحساس بتحسن في الجسمأن المشي یعطي الشعور بالراحة و  تر، وقد لوحظ أیضام

  :وعند البدء بممارسة التمارین الریاضیة یجب مالحظة ما یلي 

 .رتداء مالبس وأحذیة مناسبة لكل ریاضةا -

 .یجب عمل بعض تمارین اللیاقة البدنیة الخفیفة حتى یمكن تهیئة الجسم لممارسة الریاضة -

 .بتناول الماء والسوائل المفیدة لتعویض الجسم ما یفقده من سوائل أثناء ممارسة الریاضة االهتمام -

  .1یمكن استشارة طبیب متخصص، خاصة إذا كان الشخص یعاني من حاالت مرضیة معینة -

عن  بعدهولقد ثبت من البحوث التطبیقیة المتطورة، خصوصا ما یتعلق فیها بحیاة اإلنسان في الفضاء، و 

ن الكفاءة الحیویة للفرد تعتمد اعتمادا كبیرا على السعة الحیویة للرئتین، كما ثبت أن أیة األرضیة، الجاذب

حجم القفص الصدري والرئتین، وكفاءة الدورة الدمویة یتخذها الجسم في حركة األضالع و  لألوضاع التي

  :مقومات الكفاءة الحیویة للفرد هيوالضغوط المختلفة علیها، وأن أهم 

 .اءة الحیویة للرئتینالكف -

 .كبر كمیة من األكسجینأعلى استهالك  قدرة األنسجة -

  .كفاءة الدورة الدمویة -

لذلك كان من أهم واجبات المدرسة والبرنامج الدراسي إتاحة الفرصة للتالمیذ لممارسة األنشطة الریاضیة، 

والعمل على سالمة األجهزة الحیویة وتوفیر اإلمكانیات التي تتیح فرصة اختیار األنشطة المناسبة، لكل منهم، 

الداخلیة، وكفاءة قیامها بوظائفها، وذلك بمقاومة أثار الجلوس لفترات طویلة داخل حجرات الدراسة، خاصة على 

  .2الجهاز التنفسي، وكذا العمود الفقري، وذلك أثناء المراحل الدراسیة المختلفة

ر بالعالقة الوثیقة بینها وبین عمل وحركة العضالت لما كانت األجهزة الحیویة الداخلیة في نموها تتأث

الكبیرة ألنه كلما زاد نشاط العضالت الحركیة للرجلین والذراعین والجذع أثر ذلك على زیادة عمل القلب 

والرئتین إلمداد هذه العضالت المتحركة بالدم واألكسجین الالزمین لحركتهما، وكذلك تتأثر كل أجهزة الجسم 

الحركي هذا بجانب أن حركة العضالت الكبیرة البد لها من عمل الجهاز العصبي للتوافق  بزیادة النشاط

هو أكثر لى عمل المخ من مراكزه العلیا، و والتنسیق والدقة في حركتها، وهذا الجهاز العصبي یسیطر ع

استخدام الجهاز أجزاء الجسم تعقیدا في تركیبه، لذلك كان لممارسة التلمیذ نوع من أنواع النشاط الریاضي و 
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العضلي اإلرادي في حركته آثرا كبیرا جدا في زیادة نشاط األجهزة الحیویة الداخلیة غیر اإلرادیة في حركتها 

  .)كالقلب والرئتین والكبد والكلى( 

للجهاز العضلي اإلرادي في عصرنا الحدیث أهمیة كبیرة كما لقي اهتماما عظیما من أصبح بذلك 

حیث ظهر أن قوة التحمل والصالبة والخشونة  ؛عضاء والبیولوجیا وغیرهمعلماء الصحة ووظائف األ

والحیویة والحالة العصبیة والصحیة العامة، التي یكون علیها األفراد الذین سبق لهم ممارسة األنشطة 

  .ریاضیة في مراحل حیاتهم الدراسیةال

د الذین لم یسبق لهم ممارسة تكون هذه الصفات على جانب اكبر من القوة عنها عند أولئك األفراو 

األنشطة الریاضیة في تلك المراحل من حیاتهم، كما یتأخر ظهور التعب على الفئة األولى و تزید مقاومتهم 

له إذا هم تعرضوا لظروف الحیاة القاسیة أو األمراض المختلفة، وذلك نتیجة لحیاة المیكنة والحضارة 

تطلب صراعا عصبیا دائما، وضغوطا نفسیة فوق االحتمال والتي واالنشغال في أمور الحیاة الحدیثة التي ت

  .1یعیشها أكثر الناس في الدول المتقدمة الیوم بعیدا عن مزاولة األنشطة الریاضیة

لذلك كان من الواضح أن ممارسة نوع األنشطة الذي یمكن أن یشترك فیه كال الجنسین في جمیع 

األطراف، أمر هام ضروري م الكبرى، خصوصا الجذع و الت الجسیتطلب استخدام جمیع عض، و األعمار

آثار مباشرة على زیادة عمل القلب، والرئتین وباقي األجهزة الداخلیة وبالتالي على زیادة من والزم لما له 

قوتها العضویة وكفاءة الجسم ولیاقته العامة، بجانب امتصاص هذه األنشطة للضغوط النفسیة والتعب 

  .یتعرض له اإلنسان في حیاته الیومیةالعقلي والعصبي الذي 

أي عمل أو مجهود،  أداءولقد أثبتت البحوث في هذه الناحیة أن صحة األفراد تقاس بقدراتهم على 

ومقاومتهم للتعب، وسرعة عودتهم لحالتهم الطبیعیة، وعلى ذلك لن تعد برامج الصحة في الدول المتقدمة قاصرة 

بل امتدت هذه األهداف لیصبح هدف تحقیق الصحة واللیاقة ؛ ة لذاتهاعلى إكساب المواطنین الصحة واللیاق

  .وسیلة لما ستحققه األفراد بعد اكتسابها من زیادة في اإلنتاج وسعادة في الحیاة

على ضوء ما تقدم من معرفة أن اإلنسان في حاجة ماسة  :برنامج الترویح وأثره في صحة التالمیذ - 2

كبر فائدة وسعادة من الحیاة إذا أحیاة المتزنة، فإن الفرد یحصل على إلى النشاط الریاضي كجزء مكمل لل

 .تعلم أن یقضي كل أیام حیاته بأفضل الطرق المرغوبة

صحیا ویحصل على قدر مالئم من  غذاءهذا یقتضي أن یخصص وقتا للعمل والدراسة، وأن یتناول و 

لون من ألوان النشاط البدني، كلممارسة النوم والراحة، ویباشر بعض النشاط الترویحي، وهي تخصیص وقت ا

إذ أن ذلك یعمل على الحفاظ على أجهزة الجسم الحیویة في  ؛فهذا أمر ضروري لكي یصل الفرد ألفضل حاالته

حالة الئقة، ویخفف من التوتر العصبي الناتج عن العمل والدراسة، كما أنه وسیلة تجعل المرء أكثر حیویة 

  .لعمل أم في المنزل أم في خدمة المجتمعنتاجا سواء أكان ذلك في اإ و 
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یعتبر وضعا مختصرا ولكنه شامل لحالة السعادة في هذا "  العقل السلیم في الجسم السلیم" والتعبیر

، ذلك ألنه إذا أراد اإلنسان أن یكون الئقا من الوجهة العقلیة عبارة لها معناها بالنسبة للحیاةالعالم، فهذه ال

لتحمل والمهارات ا، فال بد له أن یمتلك من القوة و یة بالمدرسة أو بالمنزل أو بالعمللمباشرة األعمال الیوم

قدرا كافیا للقیام بهذه الواجبات دون الشعور بتعب زائد، بل ومن الواجب أن یتبقى لدیه قدرا احتیاطیا من 

  .1هذه القوة والمهارة والتحمل لمواجهة ما قد یأتي من طوارئ

ب عن طریق النشاط الجسماني وال یمكن أن یكتسبها الشخص عن طریق سكتَ وهذه الممیزات تُ 

المشاهدة أو االستماع أو عن طریق القراءة عنها في الكتب أو رؤیتها على شاشة السینما أو اإلذاعة 

  .المرئیة، ولكن الطریق الوحید الكتسابها وتنمیتها هو الممارسة الفعلیة

یسهم في إسعاد اإلنسان وفي إكسابه صحة عقلیة وبدنیة وفي یقول علماء الصحة النفسیة أن الترویح 

ترقیة خلقه وفي منع الجریمة وتماسك وترابط المجتمع وفي رفع الروح المعنویة والسالمة واألمن، كما یعمل على 

   :لىإنعاش الحالة االقتصادیة ودعم الحیاة الدیمقراطیة، وهذه المزایا التي تكتسب من البرامج الترویجیة تهدف إ

 .المساعدة في توطید العالقات اإلنسانیة - 

 .تنمیة الحیاة المدنیة - 

 .التنمیة الذاتیة - 

التوتر العصبي االنفعالیة والعقلیة والتحرر من الضغط و المساعدة في العمل على تحسین الصحة البدنیة و  - 

  .2للحیاة الحدیثة
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    :فصلالخالصة 

صحیة أن لها أهمیة كبیرة في حیاة الفرد وحیاة نستخلص من خالل العرض السابق للتربیة ال

قدر أي خدمة مجتمعه، والمجتمع السلیم المجتمع، ذلك أن الطفل السلیم هو مواطن أكثر كفاءة في حیاته وف

  .طموحاته ومواجهة مشكالته وتحدیاتهاماله و على تحقیق السعادة لألفراد، وعلى تحقیق آ

الحقائق العلمیة أمر قد عفى عنه الزمن وأصبح یتناقض مع علیه فإن التركیز على حفظ التعریفات و 

التربیة الحدیثة وطبیعة العلم، فالعلم لیس قائمة من المصطلحات والتعریفات التي تحفظ، بل نظام دینامیكي 

متجدد من االستقصاء واالكتشاف، وعملیة مستمرة من أجل حل المشكالت وخلق إبداعات جدیدة في مجال 

  .ثر العلم في الحیاة الیومیةأالجهود باتجاه التعلم ذي المعنى، وفهم  العلوم ومضاعفة

معلمین طرف م من علَّ من هنا یظهر أن مسألة التربیة الصحیة والصحة بشكل عام، لیست قضیة تُ 

العالم سواء أكانت في النواحي مسؤولیة جمیع الجهات في الدول و  وٕانما هي ؛فقط أو نظام مدرسي متطور

االجتماعیة أو االقتصادیة أو البیئیة أو السیاسیة، لذا تبقى الئحة منظمة الصحة العالمیة  المعرفیة أو

لتحسین وتطویر الصحة هي المرجع األول واألساسي لجمیع المسؤولین والقائمین على تحسین وتطویر 

  .الصحة محلیا وعالمیا
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  "ذلك بیئتنا، ثم تشكلنا هي بعدنحن نشكل "

                    

  :تمهید

في اآلونة األخیرة، وقد ظهر هذا  خاصةو عامة الشغل الشاغل وحدیث ال وإن االهتمام بالبیئة ه

سنه من تلدولة و عه افیما تشر  ذلك ونرى ،االهتمام على مختلف المستویات كالمنزل والمدرسة والمؤسسة

في بیئته، وطرق تأثیرها سان تشریعات وقوانین لحمایة البیئة وتنظیمها، ویتوزع االهتمام بین طرق تأثیر اإلن

من البیئات الهامة ذات الصلة الوثیقة بحیاة األفراد، والتي تلعب دورا هاما في تعتبر البیئة المدرسیة ،  و فیه

الهدف المرغوب منها فمن الضروري أن تتوافر فیها مجموعة من هذه البیئة لكي تحقق و تشكیل شخصیته، 

 یتها الكبیرة إذا ما نشأ الطفل على مقوماتها الصحیحة وشبّ وخاصة لها أهم المقومات السلیمة والسویة

  .وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل علیها،
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  :صحیةلبیئة الوالعناصر األساسیة ل تعریف البیئة: أوال

 ىثم نتطرق إلتعرف أوال على مفهوم البیئة العن ماهیة البیئة المدرسیة البحث من الضروري قبل 

  .ة المدرسیة بشيء من التفصیلمصطلح البیئ

لقد شاع استخدام مصطلح البیئة لدى علماء البیولوجیا على أنه الوسط الذي یحیط  :البیئةتعریف  - 1

ٕادخال الطابع السیكولوجي تم تعدیله و بالكائن الحي، ثم تناوله علماء النفس بعد اقتباسه من هؤالء العلماء، و 

، 1ادة منه في تشكیل الجوانب االجتماعیة واالنفعالیة في شخصیة الفردعند تناوله بالدراسة، و معرفة االستف

مجموعة من العوامل التي تحیط بالكائن الحي سواء " یقصد بها ح البیئة من المصطلحات الهامة، و صطلمف

غیر حیة أو اجتماعیة أو عناصر أوجدها اإلنسان من خالل تفاعله عوامل عناصر طبیعیة و الكانت 

  ."لعناصر الطبیعیة المستمر مع ا

وجد عالقة تهي عامل أساسي یؤثر على صحة اإلنسان، و  - طبیعیة أو حیویة أو اجتماعیة  -البیئةف

اك توازن كیفیة تحقیق التوازن بینهما، وعلى هذا فإن هنالبیئة و متبادلة بین الكائنات الحیة بما فیها اإلنسان و 

ٕاذا حدث أي خلل في هذا التوازن مة صحیة إیجابیة، و ما یعتبر عال هویئته، و بدینامیكي بین اإلنسان و 

  .ینتج المرض

مكافحة جمیع العوامل  ": بعا لمنظمة الصحة العالمیة كما یليف صحة البیئة تِ تعرّ و  :صحة البیئة- 1-1

ومن المشاكل  ،"حیاته حته و الموجودة في البیئة الطبیعیة لإلنسان التي قد تؤدي إلى تأثیر ضار على ص

یة منها والمرتبطة بشرب المیاه علقة بالصحة في كثیر من الدول كثرة األمراض التي یمكن الوقاالرئیسیة المت

ة في زیادة هي من األسباب الرئیسیاض صحة مستوى النظافة الشخصیة، و انعدام صحة البیئة، وانخفو 

الوقایة من  یمكن تحقیقٕاصابتهم باألمراض وسوء األحوال المعیشیة للكبار، وال معدل وفیات األطفال و 

تحسین مستوى المعیشة، والتي تقوم یة، بدون االهتمام بصحة البیئة و تحسین الظروف الصحاألمراض و 

  .2على أساس نظافة البیت و نظافة ما حوله ونظافة المجتمع كله

  : العناصر األساسیة للبیئة الصحیة  -2

 :صحة المیاه -2-1

في ري الحقول كما ستحمام والنظافة، وفي السباحة و م في الشرب واالستخدَ ساس الحیاة ویُ الماء هو أ

في إطفاء الحرائق، ویتعرض الماء  كذامخلفات المصانع، و لة للتخلص من الفضالت اآلدمیة، و أنه وسی

للتلوث إما عن طریق التغیر في خصائصه الطبیعیة مثل التغیر في لونه أو رائحته أو طعمه، كما یتعرض 

الرصاص أو المبیدات الحشریة، أو وجود میكروبات مرضیة مثل األمراض للتلوث الكیمیائي بمركبات 

أمراض فیروسیة مثل شلل األطفال الكولیرا أو د، الدوسنتاریا الباسیلیة و ئیالبكتیریة، التیفوئید، الباراتیفو 
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ة، كما أن نقص بییمالدوسنتاریا اآلبد الوبائي، وقد تكون طفیلیة مثل البلهاریسا و الك التهابو  الشعبیةالنزالت و 

  .الفلوریدات یؤدي إلى تسوس األسنان، كما أن قلة الیود في الماء یؤدي إلى تضخم الغدة الدرقیة

وتنتقل األمراض بشرب الماء الملوث أو االستحمام فیه أو الوضوء أو ري المزروعات أو استعمال 

  .الماء الملوث في تحضیر األطعمة

  :وبئة التي تنتشر عن طریقها تمثل خطورة لألسباب اآلتیةترجع خطورة الماء الملوث إلى أن األو 

 .إصابة كل الناس الذین یستعملون نفس المورد المائي -

 .إصابة جمیع األعمار -

تمام بتنقیة المیاه، من الماء لذلك یجب االه ویتوقف الوباء عند الكف عن استعمال هذا المصدر

 .1والحدید األمالح الزائدة الضارة مثل المنغنیز بتخلیصها من

 :الصرف الصحي-2-2

للمستوى السیئ تعاني نسبة عالیة من األطفال من االلتهابات المعویة التي تسببها الطفیلیات نتیجة 

تزید من حدة سوء ذیات، و الصرف الصحي غیر المالئم، فالطفیلیات تستهلك المغللنظافة الشخصیة و 

، وٕان األداءلیل نسبة االنتظام في المدرسة، وضعف التغذیة، وتؤخر النمو الجسدي لألطفال، وتؤدي إلى تق

یتسبب في إبقاء العدید من الفتیات من أماكن بعیدة قیام الفتیات باألعمال المنزلیة، مثل إحضار الماء 

لالئقة في المدرسة یثبط من همة لى مرافق الصرف الصحي المنفصلة و خارج المدرسة، كما أن االفتقار إ

  .2جبر بعضهن على التسرب منهایلمدرسة انتظاما كامال، و الفتیات لالنتظام في ا

  :زإید/ ص المناعة البشریة المكتسب عالقة المیاه والصرف الصحي بفیروس نق- 1- 2- 2

إن التشجیع على ممارسة النظافة الشخصیة المحسنة و زیادة سبل الوصول إلى مرافق المیاه 

س نتهازیة بین األشخاص المصابین بفیرو والصرف الصحي یساعدان على خفض العدوى واألمراض اال

عمل أیضا على ی، كما أن توفیر سبل الوصول إلى المرافق بصورة أفضل نقص المناعة البشریة المكتسب

تخفیف عبء األسر التي علیها أن توفر الرعایة ألفرادها المصابین بمالزمة نقص المناعة البشریة 

في إحضار المیاه یتیح مقدار من الرعایة، كما یساعد وجود المكتسب، فتقلیل الوقت الذي تقضیه األسرة 

مرافق الصرف الصحي المناسبة على ضمان استفادة الذین یعانون من اإلیدز، والذي یعاني العدید منهم 

  .3نوبات حادة من اإلسهال من مرافق صرف صحي نظیفة خاصة

ة في زیادة معاناة المالیین من یتسبب الصرف الصحي السیئ والمیاه غیر الصحیة والبیئات الملوث

إذ تفتك وحدها بحوالي  ؛من بین أخطر األمراضالمیاه األطفال في العالم، و تعتبر األمراض الناتجة عن 
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یمكن أو خمس نوبات إسهال في العالم، و خذة في النمو إلى ربع یتعرض األطفال في الدول اآلملیون و  1,8

لیا، مؤثرة علیهم طیلة عقم األطفال جسدیا و ن تقزّ أفي الوفاة  لنوبات اإلسهال هذه حتى عندما ال تتسبب

هذه ها بسبتیعمل اإلسهال من خالل خفض مستویات المناعة، على زیادة معدالت الوفیات التي حیاتهم، و 

  .، وخاصة التهابات الجهاز التنفسياألمراض

األطفال اآلخرین  یصاب المالیین من" غاندي"كما قال "اللقالصرف الصحي أهم من االست"إن 

مرافق جمة عن استخدام المیاه الملوثة و العدوى النالضعف أو اإلعاقة، بسبب األمراض و بالمرض، أو ا

الصرف الصحي غیر المالئمة، بما في ذلك الكولیرا، والمالریا، البلهارسیا، وتكاثر الدیدان في الجسم، كما 

لوثات السامة الخطرة، یهدد المالیین من الناس في أن تلوث موارد المیاه، سواء الطبیعي أو البشري بالم

  .عدد متزاید من الدول

الكثیر من األمراض  حیث أنها أساس ؛التخلص من الفضالت من أهم برامج الصحة العامةبر ویعتَ 

  :األضرار الصحیة حیث و 

 .الفئران التي تسبب نقل الكثیر من األمراضتولد الذباب والحشرات و  -

 .روباتالمشتلوث األغذیة و  -

 .تلوث المیاه بصفة عامة -

 .الغازات المنفرةانبعاث الروائح الكریهة و  -

الدوسنتاریا قذارة بصفة عامة مثل التیفوئید والباراتیفود و تعتبر الفضالت أساس نقل أمراض ال

  .1إلخ... والكولیرا، والتهاب الكبد الوبائي وشلل األطفال

  : صحة األغذیة 3- 2

 نمو  موم أو الطفیلیات أو سوء التغذیةبط بالستأسالیب الوقایة التي تر تعتبر صحة األغذیة من أهم 

  :أهم هذه األمراض

 .األمراض التي تنتج من التسمم المیكروبي مثل سموم المكور العنقودي أو المنباري - أ

 .إلخ... تاریا نالدوسمراض المیكروبیة مثل الدفتیریا والكولیرا والتهاب الكبد الوبائي و األ - ب

 .الدیدان الشریطیةطفیلیة مثل اإلسكارس واألمیبا و األمراض ال -  ج

 .الرصاص وم كیماویة مثل النحاس الزرنیخ و سم - د

 .األطعمة السامة -  ه

  :تعتبر إجراءات صحة التغذیة من أهم برامج الصحة العامة حیث تستهدف 

 .احمایة كل أنواع التغذیة من األمراض مثل الثروة الحیوانیة أو السمكیة أو الطیور بأنواعه-أ

 .الوقایة من اإلصابة بأمراض التغذیة-ب

                                                 
  .203، ص مرجع سابق: ضانسلوى عثمان الصدیقي، السید رم -1



~ 237 ~ 
 

  .اإلشراف التام على كل األغذیة المباعة سواء المطهیة بالمطاعم أو المباعة في األسواق- ج

یتم التأكد من صالحیة األطعمة عن ف أي طعام تالف یتم التخلص منه ومصادرته فورا، و عند اكتشاو 

السكر أو التحلیل الكیمیائي عن طریق الرائحة، و (یولوجیة البطریق االختبارات الطبیعیة أو الكیماویة أو 

  ).واالختبارات المعملیة 

  :هناك إجراءات صحیة تراعي في األماكن العامة لألغذیة و 

 .ملوثة األیديخاصة إذا كانت لطعام المباشر للمس تجنب ال -أ

 .مئویة 05حفظ األطعمة في ثالجات تحت درجة حرارة -ب

 .الحشرات أو الغباركعن أي مصادر للتلوث حفظ الطعام بعیدا - ج

 .الطعامطهي وتقدیم م في التأكد من نظافة كل األدوات و األواني التي تستخدَ  -د

 .1بصفة عامةالطبخ واالكل نظافة مكان  - ه

  :ةـویـالته- 4- 2

ونسبة  حركة الهواءویرتبط بالتهویة درجة الحرارة و الجیدة تحافظ على الحالة الصحیة لإلنسان  التهویة

ئویة وعدم وجود درجة م 20تزید عن  الرطوبة، ولذلك التهویة المناسبة هي التي تكون درجة الحرارة بها ال

  .وارتفاع درجة حرارة الجو في مستوى األرض عن مستوى الرأس) 70–60(نسبة برطوبة تیارات هوائیة و 

باللجوء إلى مسببات األمراض ة الصحیة یمكن تنقیة الهواء من المیكروبات، و یباإلضافة إلى التهو 

االستعانة بأشعة الشمس، یة الصناعیة باستخدام المكیفات و التهو یب وقائیة مثل استخدام األقنعة و أسال

الزیوت في دهان الجدران واستعمال لترسیب الكهربائي للغبار، اق البنفسجیة و وضوء النهار، واألشعة فو 

  .2األتربةثار الغبار و آونشارة الخشب المبللة لتقلیل 

   :اءةـاإلض - 5- 2

  :ناومصادر اإلضاءة نوع، اإلضاءة الصحیة هي التي تسمح بالرؤیة الجیدة والوضوح التام نسبیا

  .خلوه من البریقانتشاره و ضوء النهار، وهي أفضل بكثیر من اإلضاءة الصناعیة لقوته و : طبیعیة مصادر

  :اإلضاءة صحیة یجب مراعاة الشمع، الكیروسین، الكهرباء و لكي تكون: صناعیة مصادر

 .ناسب مع طبیعة العملتن توفر إضاءة عامة كافیة وتأ -

 .الزغللةتجنب الضالل و  -

  .وعدم توافر اإلضاءة الصحیة یترتب علیها اختالل العین وضعف البصر

  :والزحام الضوضاء- 6- 2
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والقلق وقد  قصد بالضوضاء األصوات المرتفعة المزعجة للمستمع، وتؤدي الضوضاء إلى اإلزعاجویُ 

  .تؤدي إلى ضعف السمع المؤقت أو الدائم

كما تسبب الضوضاء الصداع وطنین ) االنفجارات ( م مكما أن الضوضاء المفاجئ قد یؤدي إلى الص

ویمكن تقلیل الضوضاء بالتوعیة والتثقیف الصحي للسكان بأهمیة الحدیث بصوت منخفض أو استخدام ، األذن

إلخ، وعزل حجرات ... رات الصوت أو الصوت العالي للمذیاع أو التلفزیونآالت التنبیه أو استخدام مكب

الضوضاء بالمصانع في أماكن بعیدة واستخدام سدادات األذن للوقایة من األصوات العالیة سواء الطائرات أو 

  .1إلخ... المصانع

ل یناضسیأتي الیوم الذي یتعین فیه على اإلنسان أن : ""كوخ روبرت" قالوفي هذا المجال 

أي  ؛)التحضر الرث(ومن ثم فالزحام ظاهرة اجتماعیة حضریة ، "الطاعونالضوضاء مثلما ناضل الكولیرا و 

 من ظاهرة حضریة مرضیة حیث نجد أن البیئة المزدوجة تعاني من مشكلة تواضع معاییر النظافة وما لها

جهة أخرى مناطق السلبیات ومناطق الزحام هي من ) خاصة داخل المدرسة(ثار وخیمة على صحة الفرد آ

االضطراب الفعلي، لذا یجب االهتمام بإصالح انحراف األحداث و االجتماعیة من جریمة وٕادمان للمخدرات و 

  .2مرافق التعلیم

ة عامة وصحة البیئة تعتبر مكافحة الحشرات من أهم برامج الصحة بصف :الحشرات مكافحة - 2-3

  .لخطورتها ا وفقدان الوعي الصحي بین الغالبیةذلك نظرا لخطورة الحشرات وانتشارهبصفة خاصة، و 

  :ومن أهم الحشرات الناقلة لألمراض

خطورة الذباب في تكاثره السریع، فالذبابة الواحدة باب من أهم أسالیب نقل األمراض و یعتبر الذ: ابـالذب - أ

ء لى األكثر مخرجة یرقة ثم عذراساعة ع 24بیضة طول حیاتها وتفقس في خالل  1000تضع حوالي 

 4- 2یتراوح عمر الذبابة من لإلخصاب بعد یومین على األكثر، و أخیرا الحشرة الكاملة، تكون مستعدة و 

 ).أسابیع

  :ومن أهم أسباب انتشار الذباب

 .انتشار القمامة وفضالت الحیوانات -

 .عدم وجود مراحیض صحیة أو مجاري عامة -

 .ةـوفـة المكشـاألطعم -

 .ورتهعدم الوعي الصحي بأهمیة مكافحته وخط -

  :ویساعد الذباب على نقل األمراض التالیة

 .التیفود والباراتیفود -
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 .النزالت المعویة -

 .الدوسنتاریا والكولیرا -

 .شلل األطفال الوبائي -

 .االلتهابات الجلدیة وتقیح الجروح -

 .األذنلعین و اصابة إ -

 1.اإلسكارس عن طریق بیض بعض الدیدان -

امها وشعرها ومشكلة الذباب أنها البد وأن تأكل من أي تقوم الذبابة بنقل المیكروبات عن طریق إقد

مرة في  300شيء تسقط علیه وبالتالي تتقیأ وتتبرز ثم تأكل من الطعام الجدید، ولذلك تتبرز أكثر من 

  .الیوم

  .تكون مكافحة الذباب بالقضاء على أسباب انتشاره سابقة الذكر 

 :األمراضاء وهي أنواع من حیث مسببات هي حشرة صغیرة لها خرطوم تمتص به الدم: البعوض- ب

 .أنثى تنقل المالریا :االتوفیلیس -

 .نقل مرض الفیالریات: سـاالیدی -

  :أسباب انتشار البعوض

  .وجود تجمعات مائیة مثل البرك والمستنقعات -

 .2ة في أماكن توالدهتعدم مكافح -

  :المكافحةوبالتالي طرق الوقایة و 

 .ردم البرك والمستنقعات  -

 .أماكن تواجده،  قبل أن یفقص البیض مكافحته في -

 .استخدام المبیدات الحشریة واستخدام السلك للنوافذ -

 .التوعیة الصحیة بخطورة البعوض وأسالیب مكافحته وعالج األمراض الناتجة -

  :إلى الحشراتأسباب انتشار هذه إلنسان، و كلها تعیش على امتصاص دم ا: والبق والبراغیث القمل -ج

 .النظافة الشخصیةعدم االهتمام ب -

 .عدم االهتمام بالنظافة المنزلیة -

 .عدم االهتمام بالنظافة البیئیة الخارجیة -

 .عدم استخدام المبیدات الحشریة لمكافحتها -

 .تربیة بعض الحیوانات المنزلیة مثل القطط والكالب -

  :من األمراض التي تسببهاو 
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  .التیفوس، الحمى الراجعة، االلتهابات الجلدیة ل ــالقم

  .الطاعون، التیفوس  البراغیث

  .باإلضافة إلى األرق ؛الحك الجلدي وااللتهابات الجلدیة ق  ــالب

  :المكافحة أسالیب

 .االهتمام بالنظافة الشخصیة باالستحمام الدائم و تغییر المالبس -

 .االهتمام بنظافة المنزل والبیئة الخارجیة -

 .إبادة الحشرات الدائم -

 .1نزلیة المسببة لنقل العدوىالتخلص من الحیوانات الم -

  عناصر النظام البیئي الرئیسیة وبرامج صحة البیئة:ثانیا

  :عناصر النظام البیئي الرئیسیة - 1

 .اجــعناصر اإلنت -

 .عناصر االستهالك -

 .لــعناصر التحل -

 .العناصر الطبیعیة غیر الحیة -

فهي تتكون من  الستهالكعناصر امن النباتات الخضراء بكل أنواعها، أما  عناصر اإلنتاجتتكون 

عناصر الحیوانات بكل أنواعها المختلفة، وتعتمد على غیرها في صنع غذائها عكس النباتات الخضراء، أما 

  .فتشمل كل ما یتسبب في تحلل أو تلف مكونات البیئة الطبیعیة المحیطة مثل البكتیریا والفطریات التحلل

والهواء بما فیهما من غازات األكسجین والنتروجین، فتشمل الماء العناصر الطبیعیة غیر الحیة أما 

وثاني أكسید الكربون، وضوء الشمس بإشعاعاتها المختلفة، وبعض المواد المعدنیة الموجودة في التربة، 

هي التي تحدث عملیات التوازن البیئي، وتشكل عامل اء المتحللة من أجساد النباتات والحیوانات و واألجز 

التوازن القائم بین مختلف عناصر البیئة توازن دقیق وتعتمد كل و  عناصر اإلنتاجهام بالنسبة لمختلف 

العناصر بعضها على بعض، ویمثل اإلنسان أحد العوامل الهامة في هذا النظام البیئي، بل یعتبر أهم 

عناصر االستهالك التي تعیش على سطح األرض، ولذلك فإن تدخل اإلنسان في هذا التوازن دون وعي أو 

  .فكیر علمي أفسد هذا التوازن تمامات

التلوث الذي یسببه األفراد مباشرة أو عن طریق آالتهم ومصانعهم أصبح مشكلة ضخمة، یتزاید و 

، فالریاح توزعه كلما هبت، ومیاه أخرىمن دولة إلى  یختلفحجمها بسبب زیادة السكان، وهذا التلوث 

خطر هذه النفایات الذریة أة متقدمة وأخرى نامیة، و األنهار تنقله من دولة إلى دولة، ال فرق بین دول
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الذي  "J.T.Meddelton"" میدلتون جون"وفي هذا الصدد یشیر الدكتور .1ومخلفات التجارب النوویة

أنه في :"لى مخاطر الظاهرة على الصحة البشریة بقولهإدارة القومیة للتحكم في تلوث الهواء كان مدیرا لإل

ان من المؤكد أن الفرد یستنشق الرصاص وأكسید النتروجین وأول أكسید من السك أي منطقة مزدحمة

ات وأسید الكبریت وعدة أنواع من الجسیمات الدقیقة وأكسیدات الحدید نهیدروكربو الكربون ومواد أخرى كال

 ن تفاعلها أوإال تكون كل منها على حدة ذات خطر، بل التي قد  من المركبات وغیر ذلك ،واأللمنیوم

  .2طها في نفس البیئة هو ما یجعلها ذات خطر بالغ وجسیماختال

  :برامج صحة البیئة - 2

  :تشمل برامج صحة البیئة ما یلي

 .صحة المیاه  من حیث النظافة واألمن والمحتویات - 1- 2

 .األسلوب الصحي لتصریف كل أنواع القمامة - 2- 2

 .النظافة العامة للشوارع والمنشآت العامة - 3- 2

 .كنصحة المس - 4- 2

 .صحة األغذیة - 5- 2

 .القوارضمكافحة الحشرات و  - 6- 2

 .صحة أماكن االستحمام والشواطئ - 7- 2

 .أماكن التجمعاتصحة الفنادق و  - 8- 2

الفصول صحة المدارس من ناحیة المیاه والمراحیض وتصریف القمامة والتهویة واإلضاءة و  - 9- 2

 .والمالعب

 .الهواء بصفة عامةصحة الجو و  -10- 2

 .حة العمال والمصانعص -11- 2

 .أللبان واألطعمة والشراب ومخلفات المصانعاتوفیر المعامل لتحلیل المیاه و  -12- 2

 .الحرائقأمنیة لمنع الحوادث واإلصابات و إجراءات  -13- 2

 .3التثقیف الصحي بأمور صحة البیئة ومجاالتهاالتوعیة و  -14- 2

  تلوث البیئة وآثاره على الصحة: ثالثا

ئة هو أحد المشاكل التي تؤثر على صحة اإلنسان لذلك یجب على كل فرد منا أن یعرف ما إن تلوث البی

والتي طالت  4هي الملوثات البیئیة التي یمكن أن تضر اإلنسان، وكیف نحمي أنفسنا وأوالدنا من هذه الملوثات
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اقع لیست وراثیة، حتى األجنة في بطون أمهاتها فقد ثبت أن بعض االنحرافات تولد مع الطفل وهي في الو 

ولكنها مكتسبة في أثناء نمو الجنین في رحم األم، نتیجة لبعض العوامل الضارة في البیئة المحیطة بالطفل ألن 

  .1حیاته تبتدئ بیولوجیا منذ الیوم األول من نشوء الجنین في رحم أمه

البیئة و صحة أوضحت الدراسات في عدة دول أنه غالبا ما یساء إدراك العالقة بین تلوث كما  

اإلنسان، فهناك بعض العادات البسیطة التي ال نهتم بممارستها مثل غسل األیدي، ومراعاة ذلك یمكن أن 

 27:وهذا فعال ماهو مجسد في الیوم العالمي لغسل األیادي المصادف لـ یؤدي إلى تحسن الحالة الصحیة

الحمالت اإلذاعیة، الوسائل اإلیضاحیة و : بسیطة مثلویمكن أن تؤدي بعض البرامج ال .من كل سنةأكتوبر 

وكذلك التعاون مع القیادات الشعبیة والمحلیة بالمجتمع، أو خبراء الصحة االجتماعیة والبیئیة إلى نتائج 

  .2إیجابیة في ذلك االتجاه

  : البیئة الصحیة المدرسیةالمقصود ب: رابعا

ساعد بصورة مباشرة في نجاح تحقیق تعتبر البیئة المدرسیة من العوامل الرئیسیة الهامة التي ت

األهداف المنشودة من التربیة، فالمدرسة في تكاملها العام، تمثل الوسط الذي تدور فیه العملیة التربویة، وقد 

مواصفات علمیة من بنى المدرسي الحدیث یخضع لشروط و تغیرت الصورة التقلیدیة للمدرسة، فأصبح الم

م للمبنى، وتوزیع اإلضاءة، والمالعب، والورش، والمعامل، والمكتبة حیث اختیار الموقع، والتنظیم العا

وغیرها من العناصر الهامة في تشكیل المدرسة، وأصبح من الضروري، أن یكون مبنى المدرسة في تنظیمه 

العام على أساس وظیفي، یسهم بصورة مباشرة في العملیة التربویة ویكون في خدمتها، فإذا كانت التجهیزات 

رسیة من الداخل تمثل أهمیة كبیرة بالنسبة لكفاءة المدرسة وفاعلیتها، فإن الشكل الخارجي للمدرسة، وما المد

  .یتطلبه من جمال الطالء، وزینته فإنه یمثل أیضا  عنصرا هاما في تلك المدارس

وجیة تمیز بعوامل طبیعیة وبیولالمحیط أو المكان الذي یعیش فیه التلمیذ، ویهي البیئة المدرسیة ف

هي بیئة مكتملة یعیش فیها المتعلمون على مدى الیوم الدراسي، وذلك ما یفسر تأثیره الكبیر و واجتماعیة، و 

   .3المباشر على المتمدرسین

جزءا أساسیا وهاما إن لم تكن أهم عوامل الصحة والمرض في مجتمع المدرسة، و في الواقع  رتعتبو 

كثیر من األمراض الفي خفض نسبة انتشار المساعدة امل عو الأهم  من نجد أن صحة البیئة المدرسیة

  .4المشاكل الصحیة األخرىو 
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على أن أهم ما تهدف إلیه الصحة المدرسیة في توفیر البیئة الصحیة السلیمة التي تضمن نمو 

  .لتلمیذ فیها نموا صحیحا متكامالا

طبیعیة  امل سواء كانت عواملكل ما یحیط بالتلمیذ من عو ": ویمكن تعریف البیئة المدرسیة على أنها

  :وفیما یلي توضیح لكل منها "أو بیولوجیة أو اجتماعیة

المیاه والضوء  ةاسة واألفنیة وحاالت الطعام ودور تشمل بصفة خاصة حجرات الدر : العوامل الطبیعیة-أ

 .إلخ... القمامة بة والماء والهواء والفضالت و الحرارة والرطو الصوت و و 

تشمل الكائنات الحیة الحیوانیة والنباتیة سواء كانت وحیدة الخلیة أو متعددة الخالیا  :ةالعوامل البیولوجی- ب

 .في الطعام أو الشراب أو غیر ذلك

محورها عالقة اإلنسان بباقي أفراد المجتمع المدرسي، أو ما یتعلق بالنواحي  :العوامل االجتماعیة-ج

 .مختلفةالتعلیمیة النظریة والعلمیة واألنشطة المدرسیة ال

للحیاة الصحیة ألنها تجربة واقعیة متكررة تؤدي إلى  به ىحتذَ تعتبر البیئة الصحیة المدرسیة مثال یُ 

تكوین العادات الصحیة السلیمة، وقد تؤدي البیئة غیر الصحیة في المدرسة إلى انتشار األمراض المعدیة  

  .    لى األمراض األخرى البدنیة أو النفسیة أو االجتماعیةإ و 

ضل ما یصلحون له المدرسة هي البیئة الخاصة لتربیة النشء وٕاعداده على أحسن وجه تحقیقا ألفف

  .أمتهم وبالدهمفي خدمة دینهم و 

عد المدرسة مؤسسة اجتماعیة تربویة تعلیمیة ذات نظام یمیزها عن غیرها من المؤسسات وتُ 

ي الذي یحقق الجو المناسب للتلمیذ كي االجتماعیة األخرى، لذا یهتم المختصون بتوفیر المبنى المدرس

یزداد تحصیله الدراسي، و تنمو مواهبه في جو صحي خال من المتاعب والمعوقات، والبد أن یتحقق في 

المبنى عدد من المقاییس و االشتراطات الصحیة من حیث الموقع والمساحة والشكل والتصمیمات 

  .وهذا ما سنتعرض  إلیه الحقا1والتقسیمات الداخلیة

تجربة تعلیمیة " :على أنها المدرسیة للبیئة اخر آتعریفا  "سامیة لطفي األنصاري"وقد جاء في كتاب 

میذ عضوا نافعا حیة للتالمیذ لغرس العادات والقیم واألطر الثقافیة الموجودة في المجتمع حتى یصبح كل تل

  ."داخل هذا المجتمع

معلم، منهج، أنشطة، خدمات ( ل المدرسة أي أنها مجموعة الظروف والعوامل التي تتوافر داخ

معامل ومختبرات، عالقات وتفاعالت داخلیة، وغیر ذلك ، وأدوات وأجهزة، و تعلیمة، جماعات الرفاق، أبنیة

، والتي تحیط بالتلمیذ یؤثر فیها ویتأثر بها بهدف تكوین شخصیة متكاملة متفاعلة، وهذا ال یتحقق إال )

 :أن تتوافر البیئة المدرسیة على ما یلي وعلیه یجب .2بتوافر بیئة صحیة
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المبنى، المرافق الصحیة، اإلضاءة، ( رفع مستوى النظافة فیها االهتمام بالمدرسة كبیئة صحیة، و  -أ

 ).المدرسیة  مطاعمفظة على نظافة وسالمة األغذیة في الاالتهویة، منع الحوادث، إزالة القمامة، المح

 .حالته الصحیةسب مع عمر الطفل و مدرسي بما یتناتنظیم الیوم ال -ب

 .االهتمام بتوفیر وتصمیم المواد والمعلومات الصحیة لتدخل ضمن المواد والمناهج الدراسیة - ج

 .تشجیع التالمیذ على االهتمام بممارسة األلعاب الریاضیة التي تتناسب مع مراحلهم العمریة -د

 .سلوكهم الصحي االهتمام بالمدرسین لیكونوا قدوة حسنة للتالمیذ في- ه

إثارة اهتمام التالمیذ بالصحة عن طریق الجمعیات الصحیة المدرسیة، وٕاشراك التالمیذ في مشروعات -و

 .صحیة خارج المدرسة

 .االهتمام بالتغذیة المدرسیة وتقدیم وجبات طعام للتالمیذ-د

جتماعیة بین العاملین االاملین بحیث تحقق الصحة النفسیة و إرساء العالقات الشخصیة السلیمة بین الع-ن

 1.والتالمیذ في المدرسة

و  م،التي یكتسب التالمیذ بداخلها عادات سلیمة خالل تفاعلههي البیئة البیئة المدرسیة الصحیة ف

كما كان لصحة التلمیذ عالقة وثیقة بمقدار ما یحصله من ألوان المعرفة والعلوم، وكذلك الوسائل التعلیمیة 

كان من الضروري أن تكون هذه البیئة المدرسیة من حیث برامجها ومبانیها  .كغیر ذلطرائق التدریس و و 

دوره و توفر شروطه الصحیة بیئة التلمیذ  وأداءنظافته ا بیتا نموذجیا یفوق في تنظیمه و وفصولها ومكوناته

  .المنزلیة

اسة ولذلك فإن موضوع الصحة المدرسیة من البرامج و الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى در 

...) صبیا –مراهقة  –طفولة ( من عمره  اواهتمام ألن كل فرد ذكرا كان أم أنثى البد له من أن یقضي وقت

عتبر البیئة الصحیة للمدرسة المسؤولة عن خلق جیل بعد جیل من تفي المدرسة، ولهذا السبب یمكن أن 

عضها ه من علل وأمراض باألصحاء داخل المجتمع، فهي تتناول كل فرد في مقتبل حیاته وتكشف ما ب

تحاول عالجها في الوقت المناسب قبل تأصلها كما أن هذه البیئة یسهل بها غرس جسمي أو نفسي و 

  .2محاربة الضار منهاتأصیل الكثیر من األخالق والعادات الصحیة الصحیحة و و 

  البیئیة المدرسیة أهداف الصحة :خامسا

  :همایتطلب من البیئة المدرسیة االهتمام بهدفین  

 .حمایة الطفل من اإلصابة باألمراض - 1

 .تعوید الطفل على سلوكیات صحیة - 2

إذ على التلمیذ أن ینعم بصحة جیدة من خالل توعیة غذائیة وتربیة صحیة جیدة من خالل توعیة 

من حقوق الطفل أن الدول األطراف تعترف بحق ) 24(أوضحت المادة غذائیة وتربیة صحیة جیدة، هذا و 
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ٕاعادة التأهیل بحقه في مرافق عالج األمراض و ع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه، و الطفل في التمت

  .1الصحي

  :لــبالتفصیو 

 .الوقایة من األمراض الناتجة عن شرب المیاه الملوثة-أ

 .الملوثة البیئة الوقایة من األمراض الناتجة عن- ب

 .الشخصیة فةالوقایة من األمراض الناتجة عن انخفاض مستوى النظا-ج

 .تحسین مستوى المعیشة بین المواطنین-د

لثقة الحث على إتباع النظافة الشخصیة ونظافة األسرة ونظافة المجتمع وكل البیئة عن طریق بث ا-ه

  .2القطاعات المختلفةوتكاتف األسرة والمجتمع و 

عیة هي تتمثل بعدة عوامل اجتمافالبیئة المدرسیة هي المحیط الذي یعیش فیه التالمیذ وٕاذا كانت 

  :وثقافیة، وجغرافیة وطبیعیة، ویمكن تقسیم البیئة المدرسیة إلى قسمین

هي المجتمع الكبیر الذي یعیش فیه التالمیذ، وتشمل البیئة الكبرى عوامل المناخ من : البیئة الكبرى - أ

ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة ومعدل هطول األمطار أو الجفاف والریاح، وكذلك المستوى االقتصادي 

جتمع والعادات والتقالید، كل هذه العوامل یمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على صحة للم

 .3التالمیذ وكذلك كل أفراد المجتمع

هي البیت والمدرسة، ولهذه البیئة دور كبیر في نمو الطفل وفي المحافظة على  :البیئة الصغرى - ب

 .عقلیاي تكوین الطفل بدنیا ونفسیا و ففاألسرة لها دور كبیر  ؛صحته، وكذلك زیادة ثقافته

فالبیت یجب أن تتوافر فیه قواعد الصحة العامة  ؛والبیت الذي یعیش فیه الطفل له تأثیر كبیر على صحته

االستحمام الصحي، والوقایة ضد الحشرات، ویجب أن الماء النقي و كالنظافة، وحسن التهویة واإلضاءة و 

صل بمجاري الصرف الصحي، وذلك لتصریف المیاه العادیة و شرب وتیكون المنزل مزودا بالماء الصالح لل

  .4والفضالت بطریقة صحیة، كل هذه العوامل تجعل البیت نموذجا رائعا لنشأة الطفل نشأة صحیة سلیمة

أما المدرسة فهي بیئة كاملة یعیش فیها التالمیذ طول الیوم ولذلك للمدرسة تأثیر كبیر على التالمیذ، 

المدرسیة تشمل  تتمیز بالعوامل الطبیعیة والبیولوجیة واالجتماعیة، والعوامل الطبیعیة للبیئة وبیئة المدرسة

الحجرات الدراسیة واألثاث المدرسي، والمرافق الصحیة، أما العوامل البیولوجیة للبیئة المبنى المدرسي و 

درسیة مثل الفیروسات والبكتیریا المدرسیة فتشمل الكائنات الحیة الدقیقة التي یمكن أن تنتشر في البیئة الم

والفطریات هذه الكائنات الدقیقة یمكن أن تصیب التالمیذ باألمراض المختلفة أو تسبب تلوث للطعام الذي 
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یتناوله التالمیذ والمدرسین والعاملین بالمدرسة، وتعني العوامل االجتماعیة للبیئة المدرسیة العالقة بین 

  .كذلك عالقة كل تلمیذ مع بقیة زمالئهبالمدرسة، و العاملین التالمیذ والمدرسین و 

ویجب أن تتوافر في المدرسة الشروط السابق ذكرها في المنزل، هذا باإلضافة إلى أن المدرس في 

فاألطفال في حاجة إلى  ؛المدرسة یقوم بدور هام في مجال الرعایة الصحیة األولیة والتثقیف الصحي

م وتحمیهم من األمراض الشائعة في المجتمع، وذلك عن طریق اكتساب المعرفة التي تحسن من صحته

لتالمیذ بعض العادات الصحیة السلیمة لس العلوم وربطها بالصحة العامة، كما یوضح المدرس و در 

الخاصة بالنظافة الشخصیة مثل نظافة الفم واألسنان بعد كل وجبة من الوجبات، كما یقوم المدرس بحث 

من تناول الحلوى التي تسبب تسوس األسنان، وكذلك العنایة بنظافة الجلد  التالمیذ على عدم اإلكثار

نظافة األیدي واألظافر والقدمین وعدم السیر بدون حذاء ومراعاة اإلضاءة الجیدة والجلوس جلسة العیون و و 

مو وأنواع مناسبة أثناء المذاكرة، كما یوضح المدرس للتالمیذ العادات الصحیة المتعلقة بالغذاء وأهمیته للن

  .1المواد الغذائیة والغذاء الصحي السلیم، وكذلك أمراض سوء التغذیة

  :المدرسیة الصحیة عناصر البیئة:سادسا

  :تشتمل البیئة الطبیعیة على :البیئة الطبیعیة

  .المبنى المدرسي - 

  .حجرات الدراسة - 

  .األثاث المدرسي - 

  .المرافق الصحیة بالمدرسة - 

  :تعلیمیةالوسائل واألدوات ال - 1

المدرسة أو المبنى المدرسي مبنى خاص یضم عددا كبیرا من التالمیذ في السن : المبنى المدرسي- 1- 1

المدرسي، وهم فئة من الفئات الحساسة التي یلزم توجیه اهتمام خاص لرعایتها صحیا، ویجب أن یحقق 

  :المبنى المدرسي األهداف التالیة

جیة للتالمیذ طبقا لتكوینهم الطبیعي بصفتهم في فترة من فترات شى مع االحتیاجات الفسیولو اأن یتم -أ

 .2النمو البدني والتكوین النفسي واالجتماعي

 .أن یحد بقدر اإلمكان من انتشار األمراض المعدیة بینهم - ب

ه لهم من فرص تعلیمیة وتربویة، فیما یتعلق ئأن یكون وسیلة من وسائل التربیة الصحیة لما یهی -ج

  :هي الشروط الواجب مراعاتها في المبنى، و 1لصحي السلیمبالسلوك ا
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إن العنایة باختیار موقع المدرسة، و تنظیم بنائها مما یرفع شأن التلمیذ و یشرح صدره، : الموقع- 1- 1- 1

كل ویحبب إلیه الحیاة المدرسیة، كما أنه یعین على حسن إدارة المدرسة وترقیة التعلیم بها، فال یأتي عمل 

التلمیذ بالفائدة المرجوة إال في مكان صحي طلق الهواء وجید اإلضاءة، بعیدا عن الجلبة و  من المدرس

 . 2والضوضاء

  :ط في المبنى المدرسي أن یحقق األهداف التالیةیشترَ و 

ي بصفتهم في فترة النمو البدني شي مع االحتیاجات الفسیولوجیة للتالمیذ طبقا لتكوینهم الطبیعاالتم -

 .واالجتماعيالتكوین النفسي و 

 .الحد من انتشار األمراض المعدیة بین التالمیذ -

 .أن یكون وسیلة من وسائل التربیة الصحیة -

 .3امتالك القدر الالزم من أسس السالمة العامة -

وحتى ال تؤدي البیئة المدرسیة غیر الصحیة إلى انتشار الكثیر من األمراض المعدیة أو األمراض البدنیة 

  : في اختیار موقع المدرسة ما یلي  ى، یجب أن یراعوالنفسیة واالجتماعیة

 .أن یكون في مكان یسهل الوصول إلیه -

 .أن یكون في منطقة هادئة بعیدة عن الضوضاء مثل المصانع -

 .أن یقع في منطقة طلقة الهواء لتساعد في عملیة التهویة بالمدرسة -

 ).باء میاه صالحة للشرب، الكهر  –المجاري ( قریبة من المرافق العامة  -

 .بعیدة عن الصناعات ذات الروائح الكریهة واألدخنة -

 .4قریبة من مرافق الخدمات العامة مثل الكهرباء، والمیاه الصالحة للشرب، ومجاري الصرف الصحي -

 .5أن یكون بعید عن أماكن تخزین المواد الخطرة، و مناطق التخلص من النفایات والقمامات -

 ه للشمس من جمیع الجهات وكذلك االستفادة من اتجاه الریاح یوضع تصمیم المبنى على أساس تعرض -

 .6في تهویة المبنى

للتالمیذ كالمستشفیات النفسیة األماكن الضارة بالصحة الجسمیة و أن یكون موقع المدرسة بعیدا عن  -

  .7األسواقوالسجون و 
 

 :هناك نوعان  من المباني المدرسیة: نوع المبنى - 2- 1- 1
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كل الدائري أو المركزي، وهذه هي الطریقة المتبعة في بناء المنازل أي عبارة عن هو الشو : النوع األول

ساحة كبیرة تطل علیها األقسام، وفي هذا النوع یكون اتجاه القسم مختلف من قسم آلخر فمنها ما هو 

 اء من قسم آلخر،ومنها من هو جنوبي حار صیفا، وبهذه الطریقة یسهل انتقال الضوض شتاءشمالي بارد 

  .تعتبر هذه الطریقة غیر سلیمة صحیاوكذلك العدوى و 

في هذا النوع تقل الضوضاء وتسهل بنى األقسام على هیئة خط مستقیم، و في هذا النوع تُ  :النوع الثاني

  .1یقل بذلك خطر انتقال العدوى من فصل إلى آخرعملیة التهویة و 

نى الرئیسي نه من الضروري أن یتجه المبأما عن اتجاهات المباني المدرسیة فإ :اتجاه المبنى - 3- 1- 1

الشمال الغربي حتى یسمح ذلك بدخول الهواء البارد في الجو الحار إلى داخل األقسام للمدرسة إلى الشمال و 

یراعي كذلك المبنى المقاعد، و مع عدم دخول أشعة الشمس اتجاه عیون التالمیذ لحظة جلوسهم على 

ل أو المصانع أو المباني الحكومیة أو غیرها حتى ال یؤدي ذلك إلى المدرسي أن ال یكون في مقابل المناز 

  .تشتیت انتباه التالمیذ

أما عن الشكل العام للمبنى فال یفضل أن تكون المدرسة ذات مبنى واحد بطوابق  :شكل المبنى - 4- 1- 1

  .بات واألذىكما أنه یعرض التالمیذ عند نزولهم الساللم لإلصا ،دعى للضوضاء والفوضىأمتعددة فهذا 

ون هذه المباني متصلة تكمنفصلة ذات دورین على األكثر، و  فمن الضروري مراعاة أن یكون هناك مبان

  .2اآلخر ندهما الضوء عأحمترا ال یحجب  20بین كل ضلع مع بعضها و 

  .ي األمانفل أن یكون للمبنى سلمان زیادة ویفضَّ 

ل بناء المدرسة فإنه یفضَّ ) اني الخطوط المستقیمة البناء المركزي والث( للمقارنة بین النوع األول و 

-M-X-Y-E-Uقائمة تفادیا لألضرار وأمثلة هذه األنواع ما یلي ةلخطوط المستقیمة التي بینها زاویبنظام ا

I.L-T-  3وهو المتبع بناؤه حدیثا.  

ساحة إلمكان اختیار األرض التي ستبنى علیها المدرسة، بحیث تكون كبیرة الم ىیراع :المساحة- 5- 1- 1

المالعب والحدائق وتزداد المساحة في المدارس الثانویة عن ستقبل، وتشمل المساحة المباني و التوسع في الم

مترا مربعا  20- 15والبد من تخصیص ما بین  4كبر من االبتدائیاتأالمتوسطات والمتوسطات تكون فیها 

  .لكل تلمیذ حسب نوع التعلم
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ر الشروط الصحیة الواجب توافرها في حجرة الدراسة أو القسم ضرورة هامة تعتب :حجرات أقسام الدراسة- 2- 1

یجب الحفاظ علیها، ألن صحة التلمیذ تتأثر لدرجة كبیرة بالمستوى الصحي للقسم حیث یقضي التالمیذ عدة 

  :، ویجب أن تتوافر في األقسام الشروط التالیة1ساعات یومیا لعدة سنوات من حیاتهم

 .ات أبعاد مناسبة لتسهیل عملیتي السمع والرؤیة للتالمیذأن تكون مستطیلة ذ -

واألثاث المالئمة الكافیة واالصطناعیة و الجیدة الطبیعیة اإلضاءة و  التهویة ،أن تتوفر فضال عن النظافة -

 .المناسب

  :األقسامتتوافر في ویمكننا أن نفصل في الشروط التي یجب أن 

فصل مستطیال ومتوسط السعة واالرتفاع، وذلك لتهیئة یفضل أن یكون ال :مساحة الفصلل و شك- 1- 2- 1

یكون متوسط السعة ب على السبورة دون صعوبة، كتَ رؤیة ما یُ المساعدة لالستماع إلى الدروس و  الظروف

م  4÷م طول x 8م عرض  6( واألبعاد المناسبة للصف) ²م2–1,5(واالرتفاع بحیث یأخذ كل تلمیذ من 

والحد من  التهویةتلمیذ، وذلك لتهیئة الظروف المساعدة على  30میذ عن ال یزید عدد التالأو ) ارتفاع 

 .2سرعة انتشار األمراض المعدیة

 :ة الفصول بطریقتینیتتم تهو  :التهویة - 2- 2- 1

 التهویةفي الفصول هي  التهویةالطریقة الصناعیة باستخدام المراوح وتكییف الهواء وأفضل أنواع 

لفصل جهة منها تفتح على الممر، وجهة تفتح على الضلعین المتقابلین لالمتقابلة عن طریق نوافذ على 

ظ أن تكون حافة یالحَ تفعة عن مستوى مقاعد التالمیذ، و أن تكون حافة النوافذ السفلى مر  ىیراع، و الفناء

ى خروج الهواء الساخن الذي یخف ویرتفع إلى النوافذ العلیا تصل إلى ما یقرب من سقف الفصل لتساعد عل

أساسیا للحفاظ على صحة األطفال ، كما أن توفیر الدورة الهوائیة المناسبة في القسم یعد عنصرا 3علىاأل

والمعیار  .جنب التالمیذ لفحات الهواءنُ تجنب النوافذ المباشرة لدورة الهواء حتى و یجب إدخال الهواء النقي، و 

یجب توفیر درجة حرارة كما غیر الملوث ة هو وصول التلمیذ لما یحتاجه من الهواء النقي ئالمناسب للتهو 

 .مناسبة للتالمیذ في القسم

  :تتم اإلضاءة بإحدى الطرق التالیة :اإلضاءة - 3- 2- 1

 .الطریقة الطبیعیة باستخدام النوافذ -

 .الطریقة الصناعیة باستخدام المصابیح الكهربائیة -
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فذ أمام التالمیذ أو خلفهم حتى ال تبهر ط أال تكون النوال اإلضاءة الطبیعیة عن طریق النوافذ، ویشترَ ویفضَ 

  أسطح المعة في الفصل كما یفضَّل أال تكون هناك ان السبورة، عأعینهم وتسبب لم

  .1یجب العنایة بنظافة زجاج النوافذ والمصابیح الكهربائیةكما ، )السبورة –المقاعد–الجدران(

جودة، وكذا الحاجات الحقیقیة للتالمیذ، فیه البساطة مع المحافظة على ال ىیراع :األثاث المدرسي - 3- 1

  :وأهم األثاث ما یلي

 :فیها الشروط التالیة ىیراعو : السبورة - 1- 3- 1

 .سود أو أخضر ال یلمعأأن یكون لونها  -

 .على ارتفاع مناسبمنتصف الحائط المواجه للتالمیذ و أن توضع في  -

 .تقریبامتر ونصف بین الصف األول من األدراج أن یترك بینها و  -

 2.مجرى تترسب فیه ذرات الطباشیر ُیخَصصأن  -

كثیرة في  احدث أضرار أالتالمیذ من غبار الطباشیر المتطایر، فإنه إذا ابتلع یمكن تحذیر المعلمین و 

اإلنسان لقبول السل الرئوي فیستحسن أال تستعمل الطالسة إال مرطبة بالماء، حتى  یهیئالجسم وذلك ألنه 

لهذا السبب تم استبدال الكثیر من ، و 3میذ، فیصابوا بأمراض الصدر والعینال یتطایر الغبار بین التال

یوجد بها غبار، سهلة االستعمال ستعمل فیها سیاالت خاصة بها، ال تالسبورات العادیة بسبورات خاصة 

، وهنا یصلح المقام لذكر الحكمة سهلة المحو لكنها لماعة تعیق الرؤیة لبعض التالمیذ وأقالمها غالیةو 

  ".درهم وقایة خیر من قنطار عالج"لقائلة ا

 : المدرس مكتب - 2- 3- 1

 .ضرورة أن یكون مكتب المدرس في منتصف الحائط المواجهة للتالمیذ، ومرتفع قلیال عنهم -

 .مكتب المدرس على متر ونصف على األقلتزید المسافة بین الصف األمامي و أن ال  -

  :لون الحائط - 3- 3- 1

خضر فاتح، مع االبتعاد عن اللون األبیض حتى أزرق أو ألون رمادي أو أن تكون جدران الفصل ذات  -

 .ال یبهر النظر عند انعكاس الضوء علیه

 .ملس حتى ال یؤدي إلى إصابة التالمیذ بالضرر نتیجة خشونتهاأأن یكون الحائط  -

ن الصعب أن یكون الحائط من النوع الذي یسمح بتعلیق الوسائل اإلیضاحیة علیها، ألن هناك جدران م -

 4.جدا استخدام المسامیر علیها
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یجب أن یكون في كل قسم خزانة نحفظ فیها أدوات التعلیم، ویكون أحد  :خزانة الكتب واألدوات - 4- 3- 1

الحفاظ علیها، ویستحسن أن تكون خزانة حائط حتى ال تضیق ذ مسؤوال عن ترتیبها وتنظیفها و التالمی

   1.القسم

ن أجسادهم أن األطفال في المراحل العمریة المبكرة للنمو نجد أالمعلوم  من :المقاعد والطاوالت - 5- 3- 1

ن یكون في مقدمة ما یهتم به القائمون بإدارة المدرسة لمنع حدوث تشوه في عظامهم، وتوفیر أیجب طریة و 

الطاولة ي مقاعد مناسبة وطاوالت مریحة ومن الضروري تغییر المقعد و أسباب الراحة والجلوس الصحي ف

یجب حا في جلسته بطریقة صحیة سلیمة و أن یكون التلمیذ مستریو  2شهر تبعا لنمو التلمیذأة كل ستة مر 

  :مراعاة ما یلي

كانت رجاله مستقرتین على ذا جلس علیه إحیث  ؛أن یكون ارتفاع المقعد مناسبا لطول ساق التلمیذ-أ

 .ظهره مستریح على المسنداألرض و 

 .ن األمام لیناسب تقوس الفخذأن یكون المقعد مقوسا قلیال م-ب

 .یكون عرض المقعد مناسبا- ج

 .تكون حافة المقعد األمامیة مستدیرة حتى ال تضغط على األوعیة الدمویة فتؤثر على حیویة الساق والقدم- د

یكون ارتفاع المسند مناسبا بحیث یالقي منحنى الظهر وتصل حافته العلیا إلى مستوى الطرف السفلي - ه

 .لكتفلعظمتي لوح ا

 3.تكون حافة المعقد متداخلة تحت الدرج حتى ال ینحني التلمیذ عند الكتابة-و

 .درجة 15یكون سطح الدرج مائال لألمام بزاویة - ز

 .أن یكون الضوء على یسار التلمیذ- ح

 .متر على األقل أن یكون بین كل صفین ممر بعرض - ط

 .متر على األقل أن یترك بین الصف الجانبي و الحائط -ي

 .متر على األقل الحائط الخلفي أن یترك بین الصف األخیر و - ك

 4.أن یراعي جلوس التالمیذ ضعاف البصر وضعاف السمع في الصفوف األمامیة- ل

هم ن لدیأن تالمیذ المرحلة الثانویة إذا أحبوا المدرسة یشعرون أ 1969في دراسته  "ولبرج"وقد أظهر 

ن التالمیذ الذین یجلسون بالقرب أأنهم یفضلون الجلوس في المقاعد األمامیة كما وجد اح و القدرة على النج

  .من المعلم یجدون متعة أكبر في الصف عن من یجلسون عن بعد
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طالبة بالمدارس الثانویة  260طالبة بالمدارس اإلعدادیة القطریة و 198هذا ما أثبتته دراسة على و 

  :إلجابة عن التساؤالت التالیةالقطریة ل

هل تختلف درجات الطالبات الالتي یجلسن في مقدمة الصف عن أولئك الالتي یجلسن في المؤخرة 

  االستجابات نحو المعلمة؟عن المدرسة وااللتزام بالعمل و  في الرضا

صفي، فقد مل العحد بین المجموعتین وهو في االلتزام في الاقد أسفرت الدراسة عن وجود فرق دال و ل

المجموعة التي تجلس في مؤخرته  منأعلى حصلت المجموعة التي تجلس في مقدمة الصف على درجات 

  .0,05الفرق دال إحصائیا عند مستوى و 

إلى أن مركز الطفل في مقدمة الصف، ) Biddle 1970 Adams &" ( بیدل"و "آدم" لقد توصل 

م في المعلم والتلمیذ یبلغ ستة أمثال التفاعل الذي یتتالمیذ یسفر عن تفاعل بین الوأن مركز منطقة جلوس 

   .1قد ینتج عن هذا التفاعل تعلما أفضل والحصول على درجات أفضلمؤخرة الفصل وفي أطرافه، و 

  :المرافق الصحیة - 4- 1

  :تشتمل المرافق الصحیة على المورد المائي و المراحیض و المطاعم، و لكل منها شروط صحیة

أن تؤخذ میاه الشرب من مصادر المیاه الحكومیة العامة في المدن الكبیرة و : ئيالموردالما- 1- 4- 1

ن تتوافر في تلك المیاه أبعض القرى، و إذا لم یتیسر ذلك یؤخذ الماء من مصادر خاصة على شرط 

النظافة التامة، و أن یتم التأكد من صالحیتها قبل استخدامها، كما یجب استمرار التأكد من نظافتها 

 .2لتحالیل المستمرةبا

 .یجب أن یتم توصیل مرافق المدرسة بالمجاري العمومیة: األدمیة الفضالت تصریف - 2- 4- 1

 .من الضروري أن تكون مرافق المدرسة متصلة بالصرف الصحي: الفضالت تصریف طرق-

ریبة من األقسام و الفناء و موزعة على قیجب أن تكون في أماكن مناسبة : المراحیض - 3- 4- 1

تلمیذ و  50جموعات متفرقة و مناسبة و یراعي تخصیص مراحیض للبنین و البنات بواقع مرحاض لكل م

 .ةتلمیذ 30مرحاض لكل 

 .أن تكون اإلضاءة كافیة فیها -

 .أن تستخدم المواد المطهرة و المبیدات للتطهیر ومحاربة الحشرات -

ثم تفرغ یومیا  ساحات المدرسة تجمع القمامة في آنیة خاصة في كل فصل وفي: القمامة جمع - 4- 4- 1

 .3وفقا للنظام المتبع في المدینة

 .محكمة اإلغالق للقمامة بحیث تتوافر في األقسام والممرات واألفنیة لأن تتوافر على سال -
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من الضروري التخلص من القمامة الموجودة بالمدرسة أول بأول ووضعها في أماكنها المخصصة حتى ال  -

 .راتیساعد ذلك على تولد الحش

 .ضرورة غرس العادات الصحیة الخاصة بالنظافة أثناء الدرس واألنشطة -

 .ها في األدراج أو الفناءئتعوید التالمیذ التخلص من القمامة بعدم التقا -

تشجیع التالمیذ على نظافة أقسامهم و تنظیم یوم صحي و إعطاء جوائز للفصول المثالیة من حیث  -

 .على التفوق النظافة والترتیب، وعدم اقتصار ذلك

  یفضل أن یشرب من نفورات خاصة بحیث تكون فتحة الصنبور إلى أعلى حتى : الصنابیر - 5- 4- 1

 .حتى ال یضع التالمیذ أفواههم على الصنابیر مباشرةال تتلوث، و 

على ارتفاع مناسب ن تكون بأعداد مناسبة وفي أماكن مناسبة، و أیجب : الغسیل أحواض - 6- 4- 1

 1.وقریبة من المراحیض

ة مستمرة والتخلص مما فیها من فضالت، ضرورة إصالح الحنفیات حتى یمكن فضرورة تنظیفها بص

 .2مكان وجودها یتناسب والمراحل العمریة للتالمیذعلى المیاه، أن یكون ارتفاعها و  المحافظة

ریقة طراعي فیه االشتراطات الصحیة األساسیة من میاه نقیة، وتصریف الفضالت بی: مــالمطع - 7- 4- 1

 .الكافیة التهویةر توفیصحیة، ومنع دخول الذباب، و 

 .مراعاة الشروط الصحیة في من یعمل بهذه المواقع الخدمیة -

  .لألرضیة و الطاوالت واألواني وأماكن حفظ األكلضرورة مراعاة النظافة المكانیة  -

 .وضع سلك على النوافذمكافحة الذباب والحشرات و  -

 .نظیفةاستخدام المناشف واألكواب ال -

 3.ضرورة توافر اإلضاءة الكافیة -

ذلك بشكل خاص في ریاض األطفال وبعض المدارس  یتوافر: اللعبالراحة و صاالت النوم و  - 8- 4- 1

 : من الضروري مراعاة ما یلياالبتدائیة و 

 .أن تكون ذات مساحات مناسبة وواسعة -أ 

 .الذبابحشرات و خالیة من الأن تكون نظیفة و -ب 

 .الذبابك ضیقة لمنع دخول الحشرات و سالأالنوافذ ب ىأن تغط - ج 

 .قویةأن تكون ذات إضاءة كافیة و  -د 

 .بها نوافذ للتهویةأماكن اللعب ذات مساحات واسعة و  أن تكون - ه 

لوان جذابة ومشوقة وبعیدة عن التراكیب المعقدة أن تحتوي أماكن اللعب على ألعاب بسیطة ذات أ  -و 

 .یةؤذأو الحواف الم
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 .كسر لمنع تعرض األطفال لألذىلأن تكون األلعاب غیر قابلة ل - ز 

في موقع هادئ  یجب أن یكون في المدرسة غرفة خاصة للعیادة الطبیة، وتكون: الطبیة العیادة - 9- 4- 1

یكون لها غرفة انتظار ومرحاض، ویجب ة جیدة ومزودة بالماء، و یوتهو  ذات إضاءةبعید عن الضجیج، و 

أداة قیاس سعافات األولیة وعلى اللوازم الضروریة مثل أن تحتوي على غرفة الطبیب التي تستعمل كغرفة لإل

ن أن تكون هناك ممرضة للقیام سماعة، وكل مل یلزم الطبیب للتشخیص األولي، ویستحسَ الضغط و ال

  .1بواجبات التمریض

الوسائل التعلیمیة هي مجموعة األدوات واألجهزة أو هي كل ما یعمل  :الوسائل واألدوات التعلیمیة - 5- 1

  .صحيالمیذ ویتعلمون به وهي من الضروریات لتعلم السلوك السوي في جو مدرسي به الت

بتحلیل التفاعل مع األشیاء واألجهزة  "Barker & Right 1955" "یتار "و" باركر"فقد قام 

ن واألدوات واإلجراءات لیوم كامل لتلمیذ في الصف الثالث االبتدائي وتلمیذة في الصف الثالث أیضا وهذا

موضوعات سلوكیة  تعامال على الترتیب مع 975، 1184اإلجراءات بلغت قاما بعدد من السلوك و الطفالن 

 Dow" 1937"درجة كبیرة من األهمیة في تشكیل سلوك األبناء وقد درس وهي على  غیر اجتماعیة، 

  .هاألشیاء واالستحواذ أو السیطرة علیلن معظم الصراعات یتضمن ملكیته أمشاجرة بین األطفال ووجد 

 "لجیانكونیا"وقد برزت أهمیة األشیاء التعلیمیة المفیدة في تحلیل السلوك السوي، فقد توصل 

إلى أن هذه األدوات تؤدي إلى تحسین مفهوم الذات   "Gianconial & Hedger" 1982"هدجر"و

  .وزیادة االبتكار واإلبداع وزیادة القدرة على التفاعل

بدراسة أهمیة  Parscott”"1981" برسكوت"قام  :التعلیمیةاألدوات التعلیمیة ووظیفتها -1- 1-5

  :لنشاط المتعلم فهي تعمل على دراك المالئمإلاألدوات التعلیمیة ومدى منفعتها في ا

 .تعلمین نحو ما یتعلمونماستثارة دوافع ال -أ 

 .تسهم في تحقیق أهداف تعلیمیة مرغوب فیها-ب 

 .تزید من أداء السلوك الصحیح - ج 

 داءاألشاط القص واللصق یؤدي إلى نقص ن المقص الذي ال یقطع الورق في نأالمثال جد على سبیل فقد وُ 

  .السلوكي في هذا النشاط

 .تساعد هذه األدوات في تحقیق السلوك بصورة سهلة جیدة مع توفیر الوقت والجهة -

لى یعمل ع) رالصو  –العرائس –المكعبات(  الطفولةل المثال في مرحلة توافر أدوات اللعب على سبی -

 .2تنمیة أنماط سلوكیة إبداعیة مرغوب فیها في المستقبلتشكیل شخصیة الطفل و 

 :هناك حقیقتان هامتان :البیئة االجتماعیة - 2
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أنه من الضروري تكوین التلمیذ تكوینا شامال من الناحیة البدنیة والنفسیة واالجتماعیة حتى : أوال

ن الصحة النفسیة أما أثبتته الدراسات واألبحاث من هذا و ، یصبح قادرا على القیام بدوره الكامل في الحیاة

ن أللتالمیذ ترتبط بعملیة التعلیم التي ال تكتمل إال إذا توافرت الحالة الصحیة السلیمة، وواجب المدرسة 

ء فرص النمو النفسي وأن تكون إدارتها قادرة على اكتشاف أي انحراف نفسي لدى التلمیذ لتحاول أن يته

  .1ایة الالزمةتقدم له الرع

  ؟ما الذي یمكن أن یقدمه الوسط المدرسي لصحة التالمیذ النفسیةف

 :الروابط اإلنسانیة بین المدارس - 1- 2

أن یدور محور هذه العالقة حول المبادئ إنسانیة بین المدرس والتلمیذ، و روابط ن تكون هناك عالقة و أ: أوال

  :التالیة

 .ة في وجوههمصداقتهم والبشاشاالهتمام بالتالمیذ و     -أ 

 .االهتمام بالتالمیذ ذوي السلوك النفسي غیر العادي -ب 

 .العنایة بالتالمیذ ذوي الذكاء المحدود وتشجیعهم - ج 

العنایة باستخدام أسلوب المناقشة مع التالمیذ لما له من فوائد نفسیة، كما أنه یساعد التلمیذ على   -د 

 .2المساهمة في حل مشاكله

وذلك عن طریق االهتمام بجمیع التالمیذ وتشجیعهم وٕاتاحة  :میذ أنفسهمة بین التالبالعالقة الطی - 2- 2

  .3المدیح لكل تلمیذ مجد ممتاز الخلق متعاون مع زمالئهلفرصة للجمیع، وأن یكون الثناء و ا

وهذه العالقة ذات فوائد متعددة حیث تفید في تبادل : أولیاء األموردرسة و العالقة بین إدارة الم - 3- 2

النفسیة في المنزل والمدرسة میذ ومتابعة حالتهم الدراسیة و شة المشاكل التي قد یتعرض لها التالمناقو  راءاأل

  .شخصیة المنزلذ ذو الشخصیتین، شخصیة المدرسة و حتى ال یكون هناك التلمی

وذلك عن طریق استثارة حب التالمیذ للمنافسة الشریفة بین األقسام  :االنتماء إلى جماعة القسم - 4- 2

تقدیرهم، ویظهر ذلك جلیا في النشاط الریاضي بین نحو قسمهم واالعتزاز بزمالئهم و وا بالحب والوالء فیشعر 

  .األقسام

عدم تأثیر المشاكل الخاصة للمدرسین و ونعني بها االستقرار النفسي : الصحة النفسیة للمدرسین - 5- 2

اد أو التهدید الذي یولد بعیدا عن االستبدعلى العمل بالمدرسة ومعاملة التالمیذ باألسالیب التربویة الحدیثة 

  .4المشكالت للتالمیذالعقد و 
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الحاجة إلى النجاح ضرورة اجتماعیة، وهي تعتبر من العوامل  :تهیئة فرص النجاح لكل طفل - 6- 2

الرئیسیة التي تساعد األطفال على بذل الجهد و مواصلة النجاح والتقدم، وعلى المدرس أن یكون على درایة 

الواجبات علیهم كل حسب قدراته بالفروق الفردیة بین التالمیذ لكي یتمكن من توزیع األعمال و كاملة 

  .1لغالبیة من التالمیذ ةلمتوسطان یراعي المدرس أیضا عند إجراء االختبارات القدرة إٔامكانیاته، كما یجب و 

هم علیهم وعدم تكلیفمحاولة تشجیعهم والثناء : مالحظة التالمیذ العائدین من إجازات مرضیة - 7- 2

  .حالتهم الصحیة الراهنةباألعمال التي تفوق قدراتهم و 

 - النشاط الریاضيكفي أوجه النشاط المدرسي المختلفة وذلك : ضرورة العنایة بالتالمیذ البارزین - 8- 2

  .صقل مواهبهموتشجیعهم و " الثقافي –الفني

التالمیذ البدنیة والعقلیة، وتتمیز المراحل  للتغذیة المدرسیة أثر كبیر على صحة: التغذیة المدرسیة - 3

األولى من حیاة التالمیذ بالنمو السریع، وهذا بدوره یتطلب توفیر الغذاء المناسب للتالمیذ، كما أن سوء 

التغذیة یقلل من استعداد التالمیذ للتعلیم والتحصیل الدراسي، واكتساب الخبرات والمهارات، كما تقلل من 

 .2م لمواجهة ما تتطلبه تلك الفترة من نشاط زائداستعداداهم وطاقته

  :تربویة –صحیة  –وللتغذیة المدرسیة نوعان من األهداف 

  : األهداف الصحیة للوجبة المدرسیة- 1- 3

ماعدا المدارس " النهوض بصحة التلمیذ عن طریق استكمال غذائه، و سیاسة معظم الدول في المدارس- 

ن أفي هذه الوجبة  ىویراع ،ثابة تكملة للوجبات المنزلیة ال أن تحل محلهاإن الوجبة المدرسیة بم" الداخلیة 

 .تحتوي على العناصر الغذائیة الكاملة لنمو التلمیذ، وبكمیات مناسبة تكمل ما یتناوله من طعام في المنزل

مراض التأكد من أن ما یتناوله التالمیذ من غذاء أثناء وجودهم بالمدرسة سلیما خالیا من مسببات األ- 

ن تراعي المدارس االشتراطات الصحیة أفي هذا المجال یجب لى العناصر الغذائیة الضروریة، و محتویا ع

 :3التالیة

أن یمنع دخول الذباب إلیه، واإلضاءة، و  التهویةأن یكون جید الصحیة في المطبخ، و  بالشروطاالهتمام  -أ 

 .واني وأماكن لحفظ األغذیةمجهزا بمعدات غسل األو ، معدني أن تكون نوافذه مغطاة بسلكو 

االهتمام باالشتراطات الصحیة لكل من یعمل في إعداد وتجهیز وتقدیم الطعام للتالمیذ والكشف علیهم  -ب 

 .و التأكد من خلوهم من األمراض

ها أو و مراعاة أسس األمن والسالمة في عملیة تحضیر الطعام من حیث نظافة األطعمة قبل طه - ج 

 ).شف على اللحوم، التأكد من نظافة األلبانالك( تقدیمها للتالمیذ مثل 

 .1إبعاد الباعة المتجولین عن محیط المدرسة لخطورة ما یبیعونه من أطعمة على صحة التالمیذ -د 
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لتربیة إلى استغالل كل النواحي تهدف االتجاهات الحدیثة في ا: األهداف التربویة للوجبة المدرسیة - 2- 3

ضرورة مع للتربیة الغذائیة، وغرس العادات الصحیة عند التالمیذ،  ها المدرسةؤ الفرص المتاحة التي تهیو 

رض من التغذیة الغذائیة، وهو تعوید التالمیذ على تناول الغذاء الالزم لصحتهم ونموهم وتبصیرهم غبیان ال

  .كیف یختارون منها ما یناسبهم ویفیدهموجد في بیئتهم و تبالقیمة الغذائیة لألطعمة المختلفة التي 

افة توجیههم إلى السلوك الصحي السلیم في كل ما یتعلق بطعامهم، والحرص على نظ كذلك

ضرورة غسل عدم تعریضها للتلوث عن طریق األیدي أو الذباب أو عن طریق أدوات الطهي، و األطعمة، و 

  .غیر ذلكالخضروات قبل أكلها و 

ة من مسؤولیات المدرسة وتتلخص إن مسؤولیة الوقایة من الحوادث مسؤولیة هام :الحوادث من الوقایة - 4

 : 2مسؤولیة المدرسة في النقاط التالیة

تعتبر الحوادث واإلصابات من المشكالت الصحیة الكبرى في السن المدرسي لذلك یجب االهتمام 

نفت وقد ص .السالمة العامة داخل المدرسة وخارجها وتعلیمها للتالمیذ و تدریبهم علیهاو  بمراعاة أسس األمن

  :الحوادث التي تقع في المدرسة إلى) 1991(لصحة العالمیة منظمة ا

الحوادث التي تقع في الملعب والحوادث الناجمة عن األلعاب الریاضیة، وقد أظهرت عدة دراسات أجریت  -

باأللعاب الریاضیة، ومن أجل  لالشتراكمن حوادث المدرسة كانت نتیجة  78%ن أفي المدارس البریطانیة 

لخلق ، أنه البد من اللجوء إلى التدریب البدني الجید المختصونرى یه اإلصابات قل هذثالتخفیف من 

 .التعلیم الماهراللیاقة الالزمة و 

الحوادث الناجمة عن غیر األلعاب الریاضیة مثل الحریق وحوادث المختبرات واألقسام وأبنیة المدرسة  -

فها، فإن الوقایة أو التخفیف منها، ومن مخاطرها وأخطار الكهرباء، ومهما كانت أسباب الحوادث أو تصنی

 ثار المترتبة علیها تأتي من خالل التقید باألسس العامة لألمن و السالمة العامة داخل المدرسة وخارجهااآل

  :النقاط التالیة االسعافات األولیة التي تعتمد علىاالحتیاطات ووسائل وفیر وت

دث یقع في المدرسة، وتلك مسؤولیة كل من العاملین إجراء الرعایة السریعة الالزمة عقب حدوث أي حا -أ 

 .كل منهم عن اإلسعافات األولیةلمما یستلزم درایة كافیة  ؛بالمدرسة

یجب أن یصمم المبنى المدرسي بحیث یقلل من فرص وقوع الحوادث، وأن یراعي وجود مخارج و  - ب 

 .عداد التالمیذمداخل كافیة و مناسبة أل

 .ستعمل في حاالت الطوارئأن یكون هناك مخارج معینة ت -ج 

 .أن تكون القاعة الخاصة بالحفالت في الطابق األرضي -د 

 .أن ال یفتح الباب الرئیسي للمدرسة على شارع رئیسي مزدحم بالسیارات -ه 

 .والفناء قساممراقبة دوریة على األأن یكون هناك إشراف و - و 
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اء المدرسة والتدریب على على كافة أنح ق موزعةیحر الأن یتوافر بالمدرسة عدد مناسب من طفایات  -ز 

 .1كیفیة استعمالها

 : المواصالت المدرسیة - 5

یجب أن یعین أحد المدرسین أو أحد المشرفین یومیا لإلشراف على التالمیذ أثناء خروجهم من  - 1- 5

 .المدرسة، و خاصة إذا كان باب المدرسة الذي یخرج منه التالمیذ على شارع رئیسي

خاصة لها لتوصیل التالمیذ إلى منازلهم یجب التدقیق عند اختیار  افالتحإذا كان لدى المدرسة  - 2- 5

 .ن یكون هادئ الطبع متزنا في تصرفاتهأماهر، و السائق ال

جد أن هناك بعض التالمیذ یصابون وهم في طریقهم من وٕالى المدرسة، ویجب على إدارة وُ  - 3- 5

 وهیئة المدرسة وأولیاء األمور لزیادة توعیتهمرك فیها التالمیذ تالمدرسة أن تنظم بعض الندوات التي یش

 .2كیفیة تجنبهاوتبصیرهم إلى مسببات الحوادث و 

مل في خفض نسبة انتشار األمراض في األخیر یمكن القول أن صحة البیئة المدرسیة من أهم العوا

ام بالبیئة أن االهتم المشاكل الصحیة األخرى، وفي ضمان نمو التلمیذ فیها نموا صحیحا متكامال غیرو 

ة المدرسیة من تالمیذ ومدرسین ترقیتها، ال یعد مسؤولیة فرد أو فردین، بل مسؤولیة كل األسر المدرسیة و 

  .مشرفین وعمالو 

  االتجاه نحو تحسین البیئات المدرسة :سابعا

من الضروري لتحقیق أفضل بیئة داخل المدرسة مراعاة ما سبق ذكره من شروط صحیة یجب توافرها 

  .یة واألدوات وترتیب المقاعد وكیفیة جلوس التالمیذ وغیرها من شروط صحیةفي األبن

أن تتوافر البحوث الكشفیة واالستفادة من نتائجها التطبیق العلمي لتعدیل البیئة المدرسیة بحیث یشمل 

قیة حتى مفهوم البیئة المدرسیة على السلوك االجتماعي والنفسي وعدم االقتصار على االهتمام بالبیئة الفیزی

  .یمكن معالجة المشكالت التي تواجه تالمیذنا والعمل على مواجهتها

بل یتأثر  ؛ال تتوقف على عوامل البیئة الفیزیقیة فحسبالقسم جد أن العالقات االجتماعیة داخل فقد وُ 

غیر و  معلم وسلوكیاته وجماعة األقرانال قالمواد الدراسیة من معلومات وطرائ هذلك إلى حد كبیر بما تتضمن

  .داخل المدرسة التالمیذذلك من العوامل التي تعد ذات مسؤولیة كبیرة في صحة 

النفسیة واألشكال السلوكیة المختلفة داخل العوامل الفیزیقیة و كال من العوامل ضرورة االهتمام والربط بین 

  .المدرسة المدرسة حتى تحقق التكامل الذي یساعد على التفاعل الكامل ویتحقق بذلك سلوك صحي في

فضل للعملیة التعلیمیة داخل جدران المدرسة وخارجها أاالهتمام باألدوات واألنشطة التعلیمیة بتحقیق 

  .مما یسهم في تشكیل شخصیة سویة للتلمیذ
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ضرورة االهتمام بإعداد القائمین على العملیة التعلیمیة وتوظیف طاقاتهم لخدمة هذه العملیة وخاصة 

هتمام بإعداد المعلم إعدادا أكادیمیا ونفسیا حتى یصبح النموذج الصحي الذي المعلم، فمن الضروري اال

  .یقتدي به التالمیذ في تكوین أنماط سلوكیة سویة أیضا

  :لذلك البد على هیئة التدریس والهیئة اإلداریة أن تعمل على

 تؤثر على دوره وحل مشكالته المادیة واالجتماعیة حتى الللمعلم النفسیة  ةصحالضرورة االهتمام ب - 

 .حقق السلوك الصحيیو على التالمیذ  امما ینعكس إیجاب ؛ویشعر بالصحة النفسیة ،التربوي

صحة الیوم المدرسي عن طریق التوزیع الجید واألمثل للجداول الدراسیة من حیث عدم تداخلها أو تحقیق  - 

الجداول المرنة والمتوازنة ؛ فنشطةلمیة والمعرفیة على حساب األتعارضها ومراعاة عدم تكدس المقررات الع

توزیع بین فترات العمل والراحة ذات تأثیر هام لتوفیر الصحة النفسیة والجسمیة للتالمیذ، كما أن سوء 

ر كثیر طٕاصابتهم باألمراض النفسیة مما یضو إرهاق التالمیذ وشعورهم بالملل والتعب إلى الجدول یؤدي 

إلى بیئات المجتمع الواسعة وبدال من أن یصبحوا أجیال فعالة  من التالمیذ إلى ترك المدرسة والخروج

  .1یصبحوا أداة لالنحراف وتوجیههم ضد المجتمعال أن وخالقة 

شباع حاجات التالمیذ الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة ومراعاة ظروفهم البیئیة إلالمنهج مالءمة ضرورة  - 

 .وأعمارهم الزمنیة وما بینهم من فروق فردیة

من االنفعاالت واإلقبال على الحیاة بمرح وبهجة  التقلیلالمناسب وهذا من شأنه  حفیر األنشطة والترویتو  - 

 .الهتمام ببرامج التربیة الریاضیة والفنیة والموسیقیةیجب اكما 

لصحیة المدرسیة وذلك أثناء تخطیط المسابقات مراعاة الصحة النفسیة للتالمیذ كضرورة لتوافر البیئات ا - 

لیس بغرض الفوز فقط حتى یسهم ذلك في تنمیة العادات على البرامج التربویة الهادفة و  التركیزنشطة و واأل

 .الصحیة السویة القائمة على أسالیب المنافسة الشریفة واإلبداع بین التالمیذ

 تخفیف حدةو ضرورة األخذ في االعتبار الصحة الجسمیة والنفسیة للتالمیذ عند تخطیط االمتحانات  - 

 .حب بین المعلم وتالمیذهلق وجعل هذه المواقف مواقف مودة و قال

یع والمنافسة ما تحققه من ردود أفعال في صحة التالمیذ النفسیة فالتشجمراعاة طرائق تدریس المعلم و - 

ق الفعالة في توفیر فرص حریة التعبیر والتدریب على التفكیر واالستكشاف من الطرائوالعمل الجماعي و 

 .لق السلوك السوي بین التالمیذخالنجاح و 

العالقات االجتماعیة السویة بین المعلم وتالمیذه وٕاعطائهم قدرا من اإلشباع العاطفي والحنان القائم على - 

مراعاة الفروق بینهم جمیعا من األسباب التي تهيء البیئات الصحیة السلیمة في و االحترام المتبادل 

 .المدرسة
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ظاته عن سلوك تالمیذه ویكتفي بالسلوك السوي بل من الضروري متابعة السلوك دور المعلم في تسجیل مالح- 

 .1الشاذ ومعرفة أسبابه وتشخیصه والعمل على عالجه لكشف االنحرافات السلوكیة وعالجها قبل تأصلها

 :ویلعب التدریس دورا في توضیحها التالیة الدراسي للتالمیذ بالحقائقود المنهج زَ یجب أن یُ - 

 مدى انعكاس صحة الجسم على صحة العقل وتحقیق فه وعالقته بالحیاة اإلنسانیة و وظائو جسم تركیب ال

مقولة أن صحة الجسم في صحة العقل والمحافظة على األعضاء الجسمیة والحواس واالهتمام بالنظافة 

 .الشخصیة والحركة والتمثیل وغیرها

  لهامة التي یحتوي علیها النوم من الجوانب احاجات التلمیذ البیولوجیة إلى الهواء والطعام والراحة و

 .العمل على إشباعها بالطرق السلیمةالمنهج و 

 یحقق اإلبداع في المواقف  اصحة العقل وتغذیته بالمعلومات والحقائق العلمیة السلیمة وتوظیفها بم

 .وتجنب األفكار الهامة ومحاربتها

  رات والحوادث والقیام دیة والمخالوقایة من األخطار وما تتعرض له الصحة من أمراض عضو

 2.باإلسعافات األولیة البسیطة

  األسرة والعوامل التي تعمل على تداخلها وتفاعلها وصحتها ورفاهیتها وقیام كل فرد بدوره مع تعدد

 .األدوار في ضوء معرفة كل فرد بحقوقه وواجباته

  ما یوفره المجتمع لتحقیق هذه وقایة صحة التلمیذ عن طریق برامج الخدمات التي یتضمنها المنهج و

الوقایة كاالستفادة من برامج مجموعات التقویة واالستفادة من برامج تعلم الكمبیوتر وكذلك برامج القراءة 

 .للجمیع

  السلوكي للتلمیذ في االتجاه  داءاألوتوجیه الجوانب التطبیقیة في االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث

تطبیقها اربة الحشرات في مقررات العلوم و وحدة الوقایة من األمراض ومحمن دة المرغوب فیه مثل االستفا

 .في حیاة التلمیذ العملیة

  ضرورة أن یشتمل المنهج على ما من شأنه توثیق الصلة من بیئة التلمیذ المنزلیة وبیئته المدرسیة حتى

 .یتحقق التكامل في جوانب نمو التلمیذ

  خاذ القرارات في حیاته التلمیذ على التخطیط والتفكیر السلیم واإلبداع واتاالهتمام بالبرامج التي تساعد

  .       3لیست النظریةالعملیة و 
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  .347ص : المرجع نفسه -2
  .348ص  ،مرجع سابق: سامیة لطفي األنصاري -3
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 :خالصة الفصل

  

من أهم العوامل المؤثرة في الصحة التي ُتعد البیئة المدرسیة الصحیة لمسنا في هذا الفصل الخاص ب

انتشار الكثیر من األمراض المعدیة أو األمراض والمرض، فقد تؤدي البیئة المدرسیة غیر الصحیة إلى 

حفاظ على جیل المستقبل والرفع من مستوى بغیة الالبدنیة والنفسیة واالجتماعیة إذا لم تتخذ التدابیر الالزمة 

نفاق الحكومي على األدویة والزیارات الطبیة المكثفة، التقلیل من كلفة االوذلك بالتنمیة االقتصادیة للبالد 

 اودورهوأهمیتها في حیاة الفرد النظافة البیئیة ونظافة المحیط وترقیة مفهوم  نشر الوعي الصحين ناهیك ع

  .المتفشیة في البیئة في القضاء على األمراض

العناء ولتحقیق كل هذه األهداف یجب تنصیب كل االهتمام على المدرسة التي تستحق الجهد و 

ه التلمیذ ثلث وقته أو أكثر، مما ُیزلم المعنیین بإحاطتها فیلتحقیق هذه الغایة كونها المكان الذي یقضي 

بالعنایة واالهتمام الالزمة لتحقیق مرامي الصحة السامیة التي من شأنها الرقي بكل أفراد المجتمع من خالل 

  .االهتمام بصحة أجیال الغد
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  :بعلساا الفصل
  الر�ایة الصحیة املدرس�یة وو�دات

  الكشف واملتابعة
  :تمهید

  الرعایة الصحیة، مستویاتها وأهمیتها بالنسبة للفرد والمجتمع: أوال

  أسس وأسالیب الرعایة الصحیة للتالمیذ ومتطلباتها: ثانیا

  مظاهر نمو تلمیذ المدرسة االبتدائیة والعوامل المؤثرة في صحته: ثالثا

  الرعایة الصحیة للتالمیذ وهیئة المدرسة: رابعا

  العوامل المؤثرة في صحة التالمیذ واإلسعافات األولیة: خامسا

  نشأة الصحة في المؤسسات التعلیمیة أهمیتها ودورها: سادسا

  وحدات الكشف والمتابعة األهمیة واألهداف: سابعا

  المجلس الصحي، اجتماعاته وصالحیاته ولجان الصحة: ثامنا

  جوانب متعددة في عمل مدیر المدرسة االبتدائیة: تاسعا

  خالصة الفصل
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  :تمهید

مواصلة مسارهم الدراسي، وتعد إن الرعایة الصحیة مطلب أساسي للحفاظ عل صحة التالمیذ من أجل 

المدرسة من أهم المؤسسات الرائدة في هذا المجال، ویرجع ذلك للكشوفات المبكرة التي تقوم بها عن طریق 

التغیرات المستمرة التي نعیشها والتحدیات المختلفة، وضعف  الوحدات الصحیة المكلفة بذلك هذا في ظل

األمراض الجدیدة مجهولة األسباب، لذلك تقع على هیئة  الوعي الصحي مع كثرة عوامل التهدید وظهور

المدرسة مسؤولیة كبیرة ُتجاه صحة وسالمة البیئة المدرسیة والحمایة الصحیة للتالمیذ من خالل برامج 

التربیة الصحیة دون أن ننسى الطاقم الطبي المكلف بالرعایة الصحیة للتالمیذ، وخالل هذا الفصل سنتناول 

المدرسیة باعتبارها أحد المجاالت المهمة في الصحة المدرسیة وسنتطرق كذلك للمكلف  الرعایة الصحیة

  .المباشر في تطبیقها وهم وحدات الكشف والمتابعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، مستویاتها وأهمیتها بالنسبة للفرد والمجتمعالرعایة الصحیة في المجتمع: أوال

  :تالمیذمفهوم الرعایة الصحیة والرعایة الصحیة لل- 1
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  :مفهوم الرعایة الصحیة- 1- 1

الفرد هو رأس المال والثروة الحقیقة، وال یمكن ألي مجتمع االستفادة من موارده األخرى إال من خالل 

موارده البشریة السلیمة، فكلما كان المجتمع سلیما كلما كانت ألفراده القدرة على تحقیق أهدافه والنهوض به؛ 

ورئیسي في الحیاة، فهي في حقیقتها الخیر والسعادة لإلنسان، وهي مكملة  فالرعایة الصحیة مطلب أساسي

لعوامل الرعایة األخرى وال تقل أهمیة عنها، فهي عمل َبَناء وهادف للقضاء على األمراض والمشاكل التي 

لیست  تهدد حیاة الناس بالتوعیة والعلم، وتبقى دائما المصدر الحي الفعال الذي یمد المجتمع بالطاقة وهي

مفاهیم جامدة؛ بل تطورت مع تطور اإلنسان وازدیاد فهمه لحاجیاته وأصبحت الرعایة مسؤولیة كل من 

  . 1الطبیب والمدرس وولي األمر والدولة والمجتمع

  نسان حتى یة األساسیة للمحافظة على صحة اإلإن الرعایة الصحیة األولیة هي الرعایة الصح

مل لمیة تعلبشریة ، لذا فإن منظمة الصحة العاهمیة ألنها مستقبل ا، وهي غایة في األال ُیصاب بالمرض

جل تطویر األسالیب الحدیثة للرعایة الصحیة بفتح الكثیر من المراكز الكثیر من البرامج الصحیة من أ

   ".الصحةللجمیع"شعار  قالعالمیة والتي تتوالها المؤسسات الصحیة لتطبی

لم وفن إطالة العمر لحفظ صحة الفردوالمجتمع ألنها ع فالعنایة بالصحة هي من أهم العوامل

ولتصل 2.التمتع بكامل القوىالجسدیة والعقلیة واالجتماعیةو  فائدةالما یعم على الجسد بوتحسین صحته ب

  3.الرعایة الصحیة إلى المستوى المطلوب البد من توفر الكفایة الكمیة والكفایة النوعیة

إلى أن الهدف األساسي للحكومات وللمنظمة هو  1977عام أشارت منظمة الصحة العالمیة كما

اقتصادیة یمكِّنهم من ممارسة حیاة اجتماعیة و  2000تحقیق مستوى صحي لكافة سكان العالم في عام 

ونحن الیوم نرى بأن هذا الحلم بقي ضمن  .ق الرعایة الصحیة األولیةیالتي یمكن بلوغها عن طر منتجة، و 

  . ومنا هذا من الناس من یموت جوعا وبردا فأین هي حقوق اإلنسان؟طیات الورق، فما زال لی

صحیة األساسیة تعرف منظمة الصحة العالمیة مدلول الرعایة الصحیة األولیة على أنه الرعایة الو 

بكلفة یستطیع المجتمع والدولة مجتمع من خالل مشاركتهم التامة و التمتع بها في الو الجماعاتالمیسرة لألفراد و 

  .ال یتجزأ من نظام الدولة الصحي شكل الرعایة الصحیة األساسیة جزءتو  ا،تحمله

الرعایة الصحیة في المجتمع تعمل على معالجة المشاكل الصحیة الرئیسیة والمنتشرة في أي مجتمع و 

على ذلك فإن الرعایة الصحیة األولیة التأهیلیة، و من المجتمعات عن طریق الخدمات العالجیة والوقائیة و 

المقدمة بشكل رئیسي لمرضى العیادات الخارجیة خارج خدمة عایة الصحیة المتكاملة الشاملة و تلك الر هي 

رعایة المستشفى، ولكنها تكون مرتبطة بها مباشرة من خالل نظام العمل بالمستشفى، وقد تكون هذه 

  .4الخدمات الصحیة مقدمة من المستشفیات، أو من وحدات الرعایة الصحیة

                                                 
  .108، دار النصر، بیروت، ص  األسالیب العلمیة لرعایة الموهوبین في الوطن العربي: الشریف محمد بن فیصل الهاشمي -1
  .17، ص مرجع سابق: غایزیالطعامنة -2
  .17ص  مرجع سابق: عبد المجید الشاعر وآخرون-3
  .160، ص مرجع سابق: بهاء الدین إبراهیم سالمة -4
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اإلجراءات أو الخدمات الصحیة والطبیة وغیرها للوقایة من األمراض :الرعایة الصحیة هيبشكل عام فو 

بعد ذلك عالج ومنع حدوثها، واالكتشاف المبكر والعالج الفوري، ومكافحتها للحد من انتشارها و 

نتاج اإللجسدي لیصبح قادرا على العمل و تأهیل الفرد بعد الشفاء اضاعفات الناتجة عن اإلصابة بها و الم

  .1"لیس عالة على المجتمعلى نفسه، و معتمدا ع

تشكل برامج الصحة المدرسیة أهمیة خاصة لتالمیذ المدارس،  :الرعایة الصحیة للتالمیذمفهوم  - 2- 1

حیث یشكل التالمیذ قطاعا كبیرا من القطاعات السكانیة عالوة على ما تتمیز به مرحلة السن المدرسي من 

ناحیة الجسمیة أو النفسیة أو االجتماعیة، كما ترتبط هذه المرحلة العمریة تطورات سریعة سواء من ال

الضغوط المراهقة المبكرة أو المتأخرة، وارتباطها بالكثیر من المشاكل و بمرحلة المراهقة سواء كانت 

االجتماعیة، كما أن للجو المدرسي أهمیة خاصة سواء من الناحیة البیئیة أو من الناحیة االجتماعیة، 

األمراض فالتجمعات المدرسیة قد تكون عامال مساعدا على انتقال العدوى وتعرض التالمیذ لمخاطر 

عدیة في المجتمع لذلك تعتبر المدرسة مصدرا لمكافحة األمراض المالمعدیة وبالتالي نقلها إلى األسر، و 

دود ایجابي على الناحیة و مما ال شك فیه أن الصحة الجیدة للتلمیذ لها مر  ؛غیر مباشرةبطریقة مباشرة و 

أیضا أهمیة الرعایة الصحیة في إكساب التالمیذ السلوك الصحي یمیة والتكیف المدرسي السلیم، و التعل

  .2السلیم سواء كانت في الحاضر أو المستقبل

  :من هذا المنطلق یمكننا تحدید مقصود الرعایة الصحیة لألطفال بأنهاو 

  .ق أفضل نمو ممكناإلمكانات لتحقیتوفیر أحسن الفرص و  - 

  .یحتاج األطفال متطلبات رعایة خاصة تضمن سالمتهم - 

  .تتعاون األسرة والمدرسة في تقدیم أنواع متعددة من الرعایة لهم - 

  .رعایتهمثقافي لألسرة في شؤون التالمیذ و تعمل المدرسة كمركز  - 

مع تقدیم خدمات رعایة الطفولة التربوي تقوم الروضة بنشر الوعي الصحي والغذائي و  في الدول النامیة - 

  التربیة تهتم بالطفولة مثل وزارة الصحة و لألسرة بالتعاون مع هیئات أخرى في المجتمع 

  .الدولیة المهتمة بشؤونهمالجمعیات والهیئات المحلیة و و 

  :ولتنفیذ سیاسة الرعایة الصحیة لتالمیذ المدارس تكون من خالل

  .التحویل للمؤسسات الصحیةارس للقیام باإلسعافات األولیة و دإقامة أخصائیة أو أخصائي صحي بالم - 

  .زیارة الطبیب الوقائي بصفة دوریة مرتین أسبوعیا للمدارس - 

  .تعمیم الوحدات الصحیة المدرسیة سواء بالقرى أو المدن - 

  .الجراحاتمستشفیات التالمیذ والتي بإجراء الفحوصات المتخصصة و  - 

  .ة لعالج مشاكل التالمیذ النفسیة و العقلیةالعیادات النفسیة المتخصص - 

                                                 
  .102، ص مرجع سابق: ي أحمد أبو خضرامحمد عصام طربیة، شاد -1
  .187، ص مرجع سابق: سلوى عثمان الصدیقي، السید رمضان -2
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یم العالج لكل التخصصات تعمعمیمه على جمیع تالمیذ المدارس و تتطبیق نظام التأمین الصحي، و  - 

  .1الدقیقةالعامة و 

  :مستویات الرعایة الصحیة - 2

  :یمكن أن تتم الرعایة في واحد أو أكثر من المستویات األربعة التالیة

وهي اإلجراءات التي تهدف إلى ترقیة  ):المستوى األول ( حیة األولیة أو األساسیة الرعایة الص - 1- 3

العوامل أو المسببات و ، من خالل المباعدة بین اإلنسان الصحة وتقویتها والوقایة الخاصة أو النوعیة للفرد

  .النوعیة المباشرة للمرض في ظل صحة سلیمة

 "كازاخستان"في  "تاآلما"إلعالن الذي تم في مدینة وقد أشارت منظمة الصحة العالمیة لذلك في ا

سلیمة علمیا، ومقبولة على أنها تلك الرعایة التي تعتمد على وسائل وتقنیات صالحة عملیا و  1978عام 

بتكالیف یمكن للمجتمع جتمع من خالل مشاركتهم التامة، و األسر في الماجتماعیا، ومیسرة لكل األفراد و 

هي تقرب د واألسر، والمجتمع بالنظام الصحي الوطني و لمستوى األول التصال األفراهي اوللبلد توفیرها، و 

  :تشمل على األقل العناصر التالیةدر اإلمكان إلى حیث یعیش الناس ویعملون و الرعایة الصحیة بق

  .السیطرة علیهابشأن المشاكل الصحیة السائدة، وطرق الوقایة منها و  التثقیف - 1- 1- 2

  .تعزیز التغذیة الصحیةذاء و توفیر الغ- 2- 1- 2

  ضالت الصلبة تصریف الف(لنقیة للشرب واإلصحاح األساسي اإلمداد الكافي بالمیاه ا - 3- 1- 2

  .2)والسائلة والغازیة

  .رعایة األم والطفل بما في ذلك تنظیم األسرة- 4- 1- 2

  ).بالتطعیم(ن ضد األمراض المعدیة التحصی - 5- 1- 2

  .مكافحتهاطنة محلیا و ایة من األمراض المتو الوق-1-6- 2

  .اإلصابات الشائعةالعالج المالئم لألمراض و  - 7- 1- 2

  .3توفیر العقاقیر األساسیة - 8- 1- 2

  نعني بها تقدیم العالج للحاالت المرضیة و  :الثالثیة الصحیة في المستویین الثاني و الرعا - 2- 2

توى األول، وفي هذه الحالة تقع واإلصابات التي تحتاج لرعایة طبیة غیر متوفرة أو غیر كافیة في المس

طبي في المراكز المسؤولیة كاملة على عاهل القطاع الصحي الذي یقدم خدماته من خالل أفراد الفریق ال

  .المتخصصةالصحیة الشاملة والمستشفیات العامة، و 

 صحتهم المناسب للمرضى الستعادةذین المستویین لالكتشاف المبكر والعالج الكافي و تهدف الرعایة في هو 

  .1العقلیة للمرضىالحد من المضاعفات الجسدیة و الشفاء و و 

                                                 
  .193، ص لمرجع السابقا: سلوى عثمان الصدیقي، السید رمضان -1
ون كان 02المؤتمر الوطني األول ، تجمع الهیآت األهلیة في لبنان ، - واقع وحلول -الرعایة الصحیة األولیة: كامل مهنا -2

  .07،ص1999األول قصر الیونیسكو،
  .103، ص مرجع سابق: محمد عصام طربیة، شادي أحمد أبو خضرا -3
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التي یحتاجها المصاب بعد ثبوت  هي الرعایةو  :التأهیلیة في المستوى الرابعالرعایة الصحیة و  - 3- 2

الناحیة الوظیفیة ات الصحة من الناحیة التشریحیة و استقرار الحالة الصحیة عند مستوى معین من درجو 

لتي تنتج عن المضاعفات اد من المضاعفات االجتماعیة واالقتصادیة للشخص المصاب، و لحوتهدف إلى ا

  تشتمل على الرعایة الطبیة التي تركها المرض، و ) أو العاهة العجز ( العقلیة الجسدیة و 

أن ال یظل عالة على ن االعتماد على نفسه في معیشته و المهنیة بغرض أن یتمكن موالنفسیة واالجتماعیة و 

  2.ته ویصبح فردا منتجا في مجتمعهه من أفراد أسر غیر 

  الرعایة الصحیة للفرد والمجتمع أهمیة- 3

المجتمع، تلك الخدمات التي تعمل على الرعایة الصحیة المقدمة للفرد و  نعني بها المردود االیجابي لخدمات

  :المجتمع وهيالحیاة في تخفیض المعدالت المذكورة أدناه وتحسین نوعیة الصحة و 

  ).وفیات السكان من جمیع األعمار ( معدل الوفیات الخام  - 1- 3

  .الوالدةات الناتجة عن الحمل و الوفیات األمه لمعد - 2- 3

  .الرضعمعدل الوفیات بین األطفال و  - 3- 3

  ). إلخ... ،اإلسهال،حوادثالسیر،الحرائقالتدرن(دل الوفیات من األمراض النوعیة واإلصاباتمع - 4- 3

  .االنتشار باألمراض الحادة والمزمنةإلصابة و امة لالمعدالت الع - 5- 3

  ).التدرن والسرطان : مثل( ت النوعیة لألمراض النوعیة المعدال - 6- 3

  .اإلعاقة بین السكانو معدل العجز  - 7- 3

  .الجریمة في المجتمعمعدل االنحراف و  - 8- 3

  ).المشاكل األسریة ( تفكك األسر معدالت الطالق واإلهمال و  - 9- 3

  .غیرهارات و داإلدمان على التدخین والمخ - 10- 3

  .معدل انتشار األمیة بین السكان - 11- 3

  .معدل انتشار الفقر - 12- 3

  :خدمات الرعایة الصحیة تعمل على وبالتالي فإن

  . الخصوبةتنظیم معدالت الموالید و -أ

  3.)طول العمر المتوقع ( زیادة معدالت توقع الحیاة  - ب

  ومتطلباتها ة الصحیةأسس وأسالیب الرعای: ثانیا

لكي تحقق الرعایة الصحیة أهدافها تستعین بوسائل وأسالیب متنوعة  :أسس وأسالیب الرعایة الصحیة - 1

تماعیة على المختصین االستعانة ببعض األسالیب وتوزع جهودها في جوانب متعددة من نواحي الحیاة االج

  :والوسائل منها

                                                                                                                                                           
  .17، ص مرجع سابق: الطعامنة غایزي -1
  .104، ص مرجع سابق: محمد عصام طربیة، شادي أحمد أبو خضرا -2
  .106ص  المرجع السابق،: محمد عصام طربیة، شادي أحمد أبو خضرا -3
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ض وأعراضها وخصوصا في وقت انتشارها وتزویدهم بالمعرفة عن إثارة المواطنین وتعریفهم باألمرا- 1- 1

كما ینبغي تعریف المواطنین بالمستشفیات والعیادات التي تقدم ، كیفیة الوقایة منها وأیسر الطرق لعالجها

  :لهم الفرص العالجیة، والوسائل التي یستعین بها المسؤولون في هذا السبیل هي

ه المهمة قسم الصحة االجتماعیة یقوم بهذإلى المنشورات والمحاضرات و  لوانها باإلضافةالدعایة بكافة أ .أ 

  . التثقیف الصحيو 

  توفیر العدد الكافي من المسؤولین عن الرعایة الصحیة، فیر المؤسسات الطبیة المختلفة، و تو  .ب 

  .العمل على رفع مستوى المهن التمریضیةتدریب الموظفین، و و 

توفیر المواد الالزمة  العمل علىالصحیة للتغذیة و  إلى الطرق ٕارشادهایرة و رفع مستوى الطبقات الفق .ج 

  .النموللوقایة و 

تدعیم نظام دیدة كفحص الراغبین في الزواج، ومؤسسات رعایة الناقهین و تدعیم النظم الصحیة الج .د 

  .الزائرات الصحیات

ة عند اإلنسان، حیث عتبر الدوافع الدینیة من الدوافع القویربط العمل الصحي بالنواحي الدینیة، حیث تُ  .ه 

یقبل الناس على البرامج عندما تكون هناك أحادیث نبویة وآیات قرآنیة كثیرة تحث على التمسك بالسلوك 

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك « :ما جاء في قول المصطفى صلى اهللا علیه وسلمالصحي مثل 

افع قوي لقیمة وأهمیة المحافظة على األسنان فهذا یعتبر د ،)3/242موطأ اإلمام مالك، ( » عند كل صالة

  .1نظافتهاو 

  : متطلبات الرعایة الصحیة للتالمیذ - 1

  :یراعي في هذه النقطة ما یلي و  :والسالمة والوقایة من األمراض الصحة- 1- 2

 .تطبیق برامج التطعیم ضد األمراض -

 .مین الرعایة التامة للوقایة من الحوادثأت -

 .شارعتعلیم الطفل كیف یسیر في ال -

  .تعلیم الطفل آداب السلوك في األماكن العامة -

  :یراعي في هذه النقطة ما یلي و  :العنایة بغرس العادات الصحیة السلیمة  - 2- 2

  :تعلیم السلوك الصحي السلیم مثل. أ

 .غسل األیدي قبل األكل وبعده -

 .غسل األیدي بعد الخروج من المرحاض -

 .عدم تناول الغذاء المكشوف -

 .األسنانو تنظیف الجسم  -

  .الجلداألظافر و العنایة بالشعر و  -

  :في هذا الجانب  ىویراع :متطلبات التغذیة السلیمة - 3- 2

                                                 
  .96، ص مرجع سابق: ثمان الصدیقي، السید رمضانسلوى ع -1
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 .مراقبة تغذیة األطفال -

 .تقدیم وجبات خفیفة متزنة یسهل إعدادها -

 .معالجة سوء التغذیة الشائعة بین األطفال -

  .1التوعیة الغذائیةالرعایة و  -

  :وتتمثل في ما یلي :ألطفالاالجتماعیة لیة النفسیة و الرعا- 4- 2

 .التقدیرلحب والحنان والعطف و لجات األطفال إشباع حا -

 .المحیطیناألسرة واألقارب و االتجاهات االیجابیة نحو الذات و إكساب األطفال القیم و  -

  .تسجیل الظروف االجتماعیة التي یعیش فیها الطفل إلمكانیة التدخل عند الحاجة -

  :یجب أن نراعي في هذا الجانب  :الالرعایة التربویة لألطف -  5- 2

 .تنمیة قدرات الطفل المتنوعة -

 .زیادة حب االستطالعتشجیع األطفال على األسئلة و  -

 .2الحركیة مع عناصر البیئة للتعبیر عن الذاتالتفاعالت الحسیة و  -

  :مظاهر نمو تلمیذ المدرسة االبتدائیة:ثالثا

سنواتتنتهي ) 06(ه المرحلة األطفال الذین بلغوا بهذ قیلتح: مظاهر نمو تلمیذ المدرسة االبتدائیة - 1

سنة وهي بذلك تتزامن مع مرحلتي الطفولة الوسطى والمتأخرة حیث )13- 12(عندما یبلغون ما بین 

 .سنتطرق إلى تحدید خصائص كل مرحلة

 ):سنوات 08إلى  06من (خصائص مرحلة الطفولة الوسطى - 1- 1

،حیث وانب النمو المختلفة عند التلمیذل جانب من جك حلة بمجموعة من الخصائص تمیزتمتاز هذه المر 

  :سنستعرضها كما یلي

یتمیز بازدیاد في النمو الجسمي من حیث الطول والوزن؛ ففي سن : جانب النمو الجسمي - 1- 1- 1

السادسة یزداد الطول زیادة ملحوظة،ویتمیز أطفال هذه المرحلة بحیویة ونشاط كبیرین،من خالل نمو 

عتمد على حركیة العضالت الكبیرة،أما بالنسبة للحركات التي تعتمد على العضالت المهارات الحركیة التي ت

 3.الدقیة تتأخر نسبیا؛ إال أن الطفل في هذه المرحلة یزداد عنده التوافق بین السن والید في األعمال الیدویة

 قدولحیثتزداد سرعة االستجابات الحركیة بزیادة عمر الطفل؛ : الحركي -جانب النمو الحسي - 2- 1- 1

أثبتت الدراسات أن هناك عالقة ارتباطیة بین سرعة االستجابات الحركیة وقوتها وبین قوة الطفل وزیادة نموه 

طوال ووزنا؛ حیث یتسم بعض األطفال بالنشاط الحركي الزائد ویعجزون عن االستمرار ساكنین لمدة من 

                                                 
  .459، ص مرجع سابق: سید محمود الطواب -1
  460، ص مرجع سابق: سید محمود الطواب -2
  .65، ص1995النهضة العربیة، القاهرة،  ة، مكتبعلم النفس التربوي: أحمد زكي صالح -3
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یجب توجیههم بعنایة والتقلیل من العدید من المشاكل داخل المدرسة واألسرة، لذا  یواجهونالزمن،وقد 

 1.سلوكیاتهم العدوانیة

 .حیث ینمو إدراك الطفل للعالم الخارجي وتظهر قوة تفكیره المجرد: جانب النمو العقلي - 3- 1- 1

االجتماعي مرتبطان ارتباطا إن النمو االنفعالي و : االجتماعي –يجانب النمو االنفعال - 4- 1- 1

،وتتناقص حدة یل عالقات اجتماعیة ایجابیة عندهلى تشك،فازدیاد مستوى النضج االنفعالي یساعده عوثیقا

تصال مع اآلخرین تتسع مع ازدیاد ثقته االنفعاالت ویستقل شخصیا،فیقل اعتماده على والدیه، وتبدأ دائرة اال

 .بنفسه  ویصبح قادرا على اشباع حاجته فهو أكثر استقاللیة

  ):سنة 13أو  12سنوات إلى  09من (خصائص مرحلة الطفولة المتأخرة - 2- 1

هناك العدید من الخصائص التي تمیز طفل هذه المرحلة مقسمة إلى الخصائص التالیة، وذلك انطالقا من 

  .جوانب نموه المختلفة

  من أهم خصائصه اهتمام الطفل بجسمه؛ حیث ینمو مفهوم الجسم لدیه :جانب النمو الجسمي- 1- 2- 1

، وتكون العظام أقوى من ذي قبل؛ حیث تزداد المهارات والذي یؤثر في نمو شخصیته،ویزداد النمو العضلي

الجسمیة وتعتبر أساسا ضروریا لعضویة الجماعة والنشاط االجتماعي، ویقاوم الطفل المرض بدرجة 

ملحوظة، ویتحمل التعب ویكون أكثر مثابرة، وتبدو الفروق الفردیة بصورة واضحة، فجمیع األطفال ال 

  .لمعدالتینمون بنفس الطریقة أو بنفس ا

یصل فیه النضج الحسي إلى أقصاه في تمام السن التاسعة ومع :الحركي -جانب النمو الحسي - 2- 2- 1

ذلك فإن الطفل في هذه المرحلة ال یزال ضعیف الحركة التي تعتمد على العضالت الدقیقة،وبعد التاسعة 

لعقلیة، ویمیل الطفل في هذه یصبح مسیطرا على حركاته الدقیقة ذلك نتیجة للنضج الواضح في المهارات ا

المرحلة إلى النشاط الحركي، ویحب أن یقضي معظم وقته خارج المنزل فیمارس مختلف الحركات المتنوعة 

  .2كألعاب المطاردة وركوب الدراجات والقفز العالي

ستطالع، ویظهر ذلك في رغبته بكشف أسرار یزداد میل الطفل إلى اال: جانب النمو العقلي- 3- 2- 1

وتتمیز بأنها ینتقل إلى مرحلة تفسیر العالقات شرة فما فوق في سن العا أما ،ه وادراكه للعالم الخارجيبیئت

  3.أرقى فكریا من مجد الوصف الذي تتمیز به مرحلة الثامنة والتاسعة

إن الطفل یستمد محصوله اللغوي من الخبرة العملیة المتمثلة في تعامله مع : جانب النمو اللغوي- 4- 2- 1

اللغویة كما وكیفا فیتسع قاموسه اللغوي؛ حیث  یئة المادیة واالجتماعیة وفي حوالي التاسعة تزداد قدرتهالب

  .على تعلم القراءة والكتابة یظهر نموه اللغوي في قدرته

لطفل للخبرات االنفعالیة هذه المرحلة في إعادة استیعاب ا لتتمث :الجسمي -النمو االنفعالي - 5- 2- 1

وتظهر " الطفولة الهادئة"تبر مرحلةاالستقرار والثبات االنفعالي ویطلق علیها بعض الباحثین حیث تعالسابقة؛

                                                 
  .08، ص1989،النفس المعاصر، االسكندریة، سلسلة علم التلمیذ في التعلیم األساسي: عزیز حنا داود -1
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وتقل مظاهر الثورة الخارجیة التي قد تغضب اآلخرین وتظهر عملیة  ،فیها االتجاهات الوجدانیة االیحائیة

والضمیر ومعاني الخطأ یة الدیمقراط تالتنشئة االجتماعیة، فیعرف الطفل المزید من المعاییر واالتجاها

  1.،حیث یزداد احتكاكه بجماعات الكبار وتأثیر جماعة الرفاقبالتقییم األخالقي للسلوك، ویهتم والصواب

                                                 
  .156، صمرجع سابق: حربي سمیرة -1
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  الصحیة للتالمیذ وهیئة المدرس الرعایة:رابعا

إن مراقبة صحة التالمیذ في المراحل األساسیة، هي من األهداف الرئیسیة للمدرسة، من منطلق المثل 

فالتحصیل العلمي وٕانجازات التالمیذ مرتبطان بالحالة الصحیة لهم، فال " العقل السلیم في الجسم السلیم:"لالقائ

  :معتل، ویتم متابعة الوضع الصحي للتالمیذ من خالل مایلي تلمیذیتوقع المعلم تحصیال جیدا من 

ما یصیبهم وهم وتطورهم، و میذ ومعدالت نمقیاس مستوى صحة التالویعرَّف بأنه :تقویم صحة التالمیذ -1

على صحة  طرأمستمرة الحتماالت التغیرات التي ت لیةوهذه بالضرورة عم، من أمراض ومشاكل صحیة

  .تعرضهم للبیئات المختلفةتطورهم و التالمیذ في مراحل نموهمو 

من الصحة المدرسیة لمدرسة و إن المسؤولیة في هذا المجال تقع على عائق كل المسؤولین العاملین في ا

  .1أطباء ومدرسین وأخصائیین اجتماعیین وغیرهم ولكل دوره في عملیة التقویم

یقوم هؤالء بدور كبیر في اكتشاف الحاالت  :المالحظات الیومیة لمدیر المدرسة والمعلمین - 1- 1

بیب أو حتى أولیاء كثر من الطأالمرضیة بین التالمیذ، خاصة أنهم یقضون أوقاتا طویلة مع الطالب 

 .2أو مظهره یرات على سلوك التلمیذ مالحظة أي تغا یمكنهم من اكتشاف و األمور، وهذ

بهدف اكتشاف الحاالت االیجابیة للطفیلیات أو درن، الصدر أو غیره،  :الفحوص الجماعیة للتالمیذ- 2- 1

المتابعة المكلفة باإلشراف طبیب الصحة المدرسیة أو وحدات الكشف و ذه مسؤولیة مشتركة بین المدرسة و وه

 . الصحیة لتلك المدرسة قدیم الخدماتتو 

ویقصد به دراسةالحالة الصحیة السابقة للتالمیذ، فیما یتعلق بأي أمراض : التاریخ الصحي للتالمیذ - 3- 1

سابقة أو تطعیم سابق أو حوادث أصابته أو جراحات أجریت له أو أي مرض وراثي في العائلة إما یكون 

 3. مستقبللهذا من أثر على حالته الصحیة في ال

و یجري هذا الكشف الطبي من قبل طبیب الصحة المدرسیة على  :الفحص الطبي الدوري الشامل - 4- 1

  الطالب أو التالمیذ الجدد في شتى المراحل التعلیمیة بغرض تقویم المستوى الصحي للتالمیذ 

  ة حاالت النقص واالنحرافات ومواطن القو و  حاالت المرضیةواكتشاف الحاالت المرضیة و 

  ة والضعف في تكوینهم، باإلضافة لكونه وسیلة فعالة في التثقیف الصحي للطالب وهیئة المدرس

  .4لیاء األمور إذا ما حضروا هذا الفحص عند إجرائهوأو 

الفحص الطبي الدوري الشامل له أهمیته وال سیما في :أهمیة الفحص الطبي الدوري الشامل- 1- 4- 1

ن الغالبیة العظمى من تالمیذ هذه المرحلة خاصة في القرى لم تتح لهم االبتدائیة، أل –المرحلة األولیة 
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فرصة الفحص الطبي من قبل، ومن فوائد هذا الفحص أنه یؤدي إلى اكتشاف الكثیر من األمراض 

  .1منها مثل فقر الدم، وضعف السمع، والبصر وغیرها عانواوالمعوقات التي توجد عند األطفال دون أن ی

واالكتشاف المبكر لهذه األمراض  ،ذه األعراض أو أهمل عالجها الزدادت خطورتهاركت مثل هلو تُ 

وعالجها یمكننا من القضاء علیها في الوقت المناسب، و كذلك یساعد األطفال على بدء حیاتهم المدرسیة 

التي  مما یساعدهم على التحصیل واالستذكار واالستفادة الكاملة من المجهودات التربویة ؛بطریقة سلیمة

  .تنظمها لهم المدرسة

ومن بین فوائد هذا الكشف الطبي أیضا أن یشترك المدرس اشتراكا ایجابیا في تسجیل المعلومات 

الصحیة عن التلمیذ وأسرته، وتتاح له فرصة التعرف على إمكانیات التالمیذ الصحیة واالجتماعیة والفروق 

  .2الفردیة بینهم

تتاح لهم فرصة استكمال دراستهم بعد المرحلة االبتدائیة  لما كان هناك بعض التالمیذ ممن ال

على ذلك قد ال تتاح لهم فرصة الفحص الطبي بعد ذلك، یوصي المهتمون بشؤون  لظروف معینة، وبناءً 

الصحة المدرسیة بأن یجرى الفحص الطبي في نهایة المرحلة االبتدائیة الكتشاف المرضى من التالمیذ 

یضا بأن یجرى هذا الفحص على التالمیذ في أي وقت تدعو إلیه الحاجة كما هو كما یوصون أ ،ومعالجتهم

أو بدء الموسم الریاضي المدرسي بالنسبة للمشتركین في  المعدیة، الحال في بعض حاالت انتشار األمراض

  .المسابقات الریاضیة

م بقیمة هذا والفحص الطبي الدوري الشامل الذي یجرى على التالمیذ یجب أن یعمل على توعیته

الفحص بالنسبة لصحتهم ووقایتهم من األمراض، كما یجب أن تستغل فرصة وجود الوالدین أثناء الفحص 

لملء البطاقة الصحیة وٕامداد الطبیب بالمعلومات الالزمة التي تساعد كثیرا في تشخیص بعض الحاالت 

طبي، وٕاذا ظهرت هناك أي مشكلة المرضیة، كما یجب أن یقوم الطبیب بإبالغ الوالدین بنتائج الفحص ال

  .3صحیة یجب أن یتعاونوا جمیعا على حلها ومحاولة منع حدوثها في المستقبل

بغرض التعرف على مدى انتشار أمراض األسنان وتسوسها  :الفحص الشامل لصحة األسنان - 5- 1

  .وأمراض اللثة والفم بشكل عام

  :أسبابتسوساألسنان - 1- 5- 1

ین تسوس األسنان وبین الصفات الوراثیة في األسرة الواحدة، وهذا ما یفسر توجد عالقة لدى البعض ب  -أ 

 .كثرة تسوس األسنان عند بعض العائالت أكثر من غیرهم في عائالت أخرى

 .استعمال میاه تقل فیها نسبة مادة الفلورین، حیث أن هذه المادة تحافظ على صحة األسنان  -ب 

 ،عدم استعمال السواك أو الفرشاة والمعجون في تنظیف األسنانعدم العنایة الكافیة بنظافة األسنان، و   -ج 

 .فیؤدي ذلك إلى ترسب المواد الغذائیة بین األسنان وتخمرها
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 .اإلكثار من تناول المواد السكریة كالحلویات والسكر والعسل  -د 

 .1عدم غسل األسنان بعد تناول السكریات بصفة خاصة  -ه 

  :طرقالوقایةمنالتسوس - 2- 5- 1

 .تناول الحلویات والسكریات اإلقالل من -أ 

 .المحافظة على نظافة األسنان باستخدام السواك والفرشاة والمعجون  -ب 

 .الذهاب إلى الطبیب كلما دعت الحاجة  -ج 

وتظهر مهمة المدرسة في العنایة بصحة األسنان في متابعة الحاالت المرضیة والتأكد من أن التلمیذ قد نال 

أیضا إلى تكوین وغرس العادات واالتجاهات  المدرسة هدفتلعالج، كما الرعایة الالزمة وأنه مواظب على ا

  .2هالصحیة نحو العنایة باألسنان، وذلك بتبصیر التالمیذ بأسباب تسوس األسنان وطرق الوقایة من

  النفسيتكیفهم ستوى الذكاء للتالمیذ وسلوكهم و وتهدف إلى قیاس م: االختبارات النفسیة - 6- 1

 .ضیة لألخصائیین والمرشدین النفسانیینوتحویل الحاالت المر 

 3.ومدى تناسب عمره مع وزنه :مالحظة القوام العام للتلمیذ - 7- 1

بل هو وسیلة لغایات أخرى هي  ؛بر تقویم صحة التالمیذ هدفا بحد ذاتهعتَ ال یُ : متابعة صحة التالمیذ - 2

ورعایة صحیة  شتمل علیه من عالجتحقیق الصحة للتالمیذ، ویتم هذا بمتابعة صحة هؤالء التالمیذ بما ی

  :عتمد على اإلجراءات التالیةمتابعة صحة التالمیذ توطبیة و 

البطاقات یدون كل ما یتعلق بالحالة الصحیة وفي هذه السجالت و  :السجالت والبطاقات للتالمیذ- 1- 2

 وتنتقل مع  غیرها، تحفظ هذه السجالت والبطاقات بالمدرسةللتلمیذ من تاریخ صحي وٕاجراءات عالجیة و 

 .التلمیذ من مدرسة ألخرى

ههم إلى إصالح العیوب مع والدیه واألشخاص المهتمین به وتوجیمناقشة الحالة الصحیة للتلمیذ - 2- 2

على أن الرعایة الصحیة المدرسیة للتلمیذ لیست من  "رشوان"متابعتها، وفي هذا المجال یؤكد المكتشفة و 

إذ أن هناك كثیر من المشاكل  ؛ة مشتركة بین المنزل والمدرسةبل هي مسؤولی ؛مسؤولیة المدرسة وحدها

  تعتمد الوقایة و العالج منها على التعاون بین المدرسة و الصحیة للتلمیذ تنشأ في المنزل، 

 .4المنزلالطبیب و و 

االت المرضیة المكتشفة بین عالج الحبها یجري تیسیر و  :الرعایة الطبیة والخدمات العالجیة للتالمیذ- 3- 2

كما على طبیب  ،حتى یستعیدوا صحتهم، ویتم هذا إما في العیادات الخارجیة أو المستشفیات التالمیذ

 .الصحة المدرسیة متابعة هذه الحاالت للتأكد من أنها قد عولجت أو أنها تحت العالج كلما زار المدرسة
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المشاكل أصحاب المیذ و بغرض الرعایة النفسیة للتذلك و : والصحة العقلیة النفسيوالعالجالتوجیه- 4- 2

  .النفسیة، ویتم ذلك في العیادات النفسیة المدرسیة

 >>الطب نفسیة  <<التي تناولها العلماء والباحثون من خالل دراساتهم اتالعدید من التعریف كما توجد

ة التي قاموا بها، وقد لوحظ أن االتجاهات في تعریفات الصحة العقلیة خالل العشرین سنة أو الثالثین سن

األخیرة تتجه إلى التخلي عن الكثیر من العناصر التي كانت تعتبر أساسیة في التعریفات التي كانت 

  .1م1950موجودة حتى عام 

و الذي  م1951ونسوق هنا التعریف الذي أقرته لجنة خبراء الصحة العالمیة في تقریرها الثاني عام 

البیولوجیة و العوامل االجتماعیة، كما أنها لیست الصحة العقلیة  تتأثر بكل من العوامل إن "  :جاء فیه

مفهوم القدرة على تكوین هذاال قد تضمن و" ولكنها حالة تتعرض للتغیر والتذبذب في درجتها ،ةبتحالة ثا

عالقات موفقة مع اآلخرین، والمشاركة أو اإلسهام في تغییر البیئة االجتماعیة، كما تتضمن نمو الشخصیة 

  .لدوافع الغریزیة المتصارعة من أن تجد التغییر المنسجم لتحقیق القدراتبطریقة تمكنت بها ا

  : مظاهر اكتمال الصحة العقلیة - 1- 4- 2

من الصعب تحدید أن الطفل مكتمل الصحة العقلیة، و لكن توجد بعض الظواهر التي لو توافرت 

  :لكان الطفل مكتمل الصحة العقلیة، وهي على سبیل المثال

 .وكیف یعمل ویلعب مع غیره من األطفال في مستوى عمره، ف یعیشمعرفة التلمیذ كی -أ 

 .أن یكون راضیا عن نفسه وأحوال معیشته، وأن یواجه مشاكله بصدر رحب -ب 

االجتماعیة للبیئة و الظروف المادیة  نأن یكون قادرا على التوفیق بین رغباته وأهدافه وحاجاته، وبی  -ج 

 .المحیطة به

 .اء، و القدرة على تقدیر المواقف المختلفةالتمتع بدرجة مناسبة من الذك  -د 

 .2الوفاء،الشجاعة ،الصدق ،الثقة بالنفسكأن تغلب علیه الصفات النفسیة الحمیدة   -ه 

  :العوامل التي تؤدي إلى اإلضرار بالصحة العقلیة - 2- 4- 2

رض كل عدم إشباع الحاجات الفسیولوجیة األساسیة، فالعطش والجوع وقلة النوم واأللم الجسماني والم  -أ 

 .تلك األعراض والظواهر إذا استمرت فترة طویلة تؤدي إلى اإلضرار بالصحة العقلیة

عدم إشباع الحاجة إلى الشعور بالحب والطمأنینة، كأن یوجد الطفل في أسرة غیر مستقرة، أو بها   -ب 

خالفات مستمرة بین األبوین قد تؤدي إلى االنفصال، مما یؤدي إلى حرمان الطفل من حب وعطف 

 .لوالدینا

 .إهمال الطفل من جانب المدرسین في المدرسة  -ج 

 .لقاها بعض األطفال من الوالدین أو المدرسینتب التهدید و اإلجبار التي ییلاأس  -د 

 .معاملة الطفل باشمئزاز، وبطریقة جافة، وعدم إتاحة الفرصة لكي یختلط بأقرانه وزمالئه  -ه 
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وعدم تنمیتهم لقدراته ومواهبه، ومحاولة السخریة منه عدم تقدیر الوالدین والمدرسین الستعدادات الطفل  - و 

 .مطالبته بأعمال تفوق طاقتهو عند فشله، وعدم تشجیع نجاحه، وعدم تقدیر الصفات المزاجیة للطفل 

 .1مفاضلة الوالدین في معاملة الطفل مع إخوته وأخواته  -ز 

  :مسؤولیةالمدرسةبالنسبةللصحة العقلیة - 3- 4- 2

الصالحة لنمو واكتمال صحة التالمیذ العقلیة مع ضرورة توفیر األخصائیین توفیرالبیئة المدرسیة   -أ 

 .االجتماعیین بالمدرسة

اكتشاف االنحرافات النفسیة والعمل على عالجها، وذلك بإجراء بعض االختبارات النفسیة من وقت آلخر  -ب 

 .للتالمیذ الذین یشك في انحرافهم نفسیا

 .ع مستوى التالمیذ العقلي والتي تتناسب مع قدراتهمتهیئة الخبرات التعلیمیة المناسبة لرف -ج 

تنمیة میول واهتمامات وهوایات التالمیذ والعمل على صقلها وتكلیف المدرسین بتسجیل مالحظاتهم عن   -د 

 .الحالة النفسیة للتالمیذ طوال العام الدراسي
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ذوي  التالمیذعقلیة وخاصة الطاقاتهم البدنیة تكیف بیئة المدرسة مع احتیاجات التالمیذ الصحیة و - 5- 2

  1.االعاقات الجسمیة والسمعیة والبصریة وغیرها

ویعد هذا المكون من أهم مكونات برنامج الصحة المدرسیة و : الوقایة من األمراض المعدیة ومكافحتها- 3

 :على تعتمد إجراءات مكافحة األمراض المعدیة في المدرسة

 .اإلشراف على صحة البیئة المدرسیة - 1- 3

 .التحصین ضد األمراض المعدیة التي قد تأكد فاعلیة التطعیم ضدها- 2- 3

عزلللمرضى ومراقبة إتباع إجراءات مكافحة األمراض الساریة في حالة ظهور عدوى بالمدرسة كال- 3- 3

 .ٕاجراء استقصاء وبائي وتثقیف صحي لهیئة المدرسةالمخالطین و 

تحویل أیة حالة مرضیة مشابهة إلى المركز یؤكد طبیب الصحة المدرسیة على إدارة المدرسة - 4- 3

 2.الصحي فوراً 

وهذه من المسؤولیات الرئیسیة الهامة للمدرسة وطبیب :الرعایة في الحاالت الطارئة واإلسعافات األولیة - 4

  :الصحة المدرسیة وتشتمل هذه اإلجراءات

ل فرد من العاملین في هي مسؤولیة كأو اإلسعافات األولیة الالزمة و  إعطاء الرعایة السریعة- 1- 4

 .المدرسة ال سیما المدیرین والمدرسین، وهذا یستلزم درایة كافیة منهم عن اإلسعافات األولیة

تدریب عدد من مدرسي المدرسة على اإلسعافات األولیة تدریبا كافیا شامال، وهي مسؤولیة طبیب - 2- 4

 .الصحة المدرسیة

أو حادث ألبنائهم حتى یتمكنوا من اتخاذ اإلجراءات تبلیغ أولیاء األمور في حال حدوث إصابة - 3- 4

 . الالزمة بصورة سریعة

 .نقل المصاب إلى منزله أو المستشفى إذا اقتضى األمر ذلك- 4- 4

إعداد حجرة خاصة لإلسعافات األولیة في كل مدرسة یتوجه إلیها التالمیذ عند إحساسهم بأیة - 5- 4

ین و ذلك إلسعافهم أو النتظار قدوم الطبیب وتوفیر أعراض مرضیة أو عند تحویلهم من قبل المدرس

خزانات اإلسعاف بها المعدات الالزمة توضع بصفة خاصة في األماكن التي یكثر فیها وقوع اإلصابات 

  3.أكثر من غیرها كالمالعب أو مختبرات المدرسة

صحة رتقاء بمستوى یتم هذا بهدف اال: ورعایتهم من التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصةاكتشاف حاالت - 5

ناتهم و استعداداتهم الحقیقیة، تحقیق الفرص المناسبة لتعلیمهم مع مراعاة إمكاهذه الفئات من التالمیذ و 

العمل على دمج هؤالء التالمیذ مع المجتمع المدرسي، وقد یتهیأ هذا في فصول خاصة أو مدارس خاصة و 

  .بهم
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  :بطرق مختلفة منها لخاصةذوي االحتیاجات االتالمیذ یمكن اكتشاف حاالت و 

أن تتم كتابة المالحظات التي یراها أطباء أمراض النساء على شهادات میالد األطفال عند والدتهم،  -أ 

الدفتر (وخصوصا فیما یتعلق بفترة الحمل و مضاعفاتها و األمراض التي أصابت األم أثناء فترة الحمل 

 ).الصحي

م وفق المعدالت العادیة لألطفال، ویتم اكتشاف الحاالت متابعة حاالت األطفال الذین ال یسیر نموه  -ب 

غیر الطبیعیة لهؤالء األطفال في مراكز رعایة األمومة و الطفولة أو في عیادات األطفال أو في مدارس 

 .الحضانة و الروضة

حث المدرسین على ضرورة اإلبالغ عن التالمیذ الذین یختلفون في نموهم وتطورهم اختالفا ملحوظا   -ج 

 .عمریةباقي التالمیذ في الفصل من نفس المرحلة العن 

االهتمام الشدید بنتائج الفحص الطبي الدوري الشامل على التالمیذوكذلك االهتمام باختبارات التصفیة   -د 

ومتابعة حالته وتوجیه  عنده أو الفحوص الجماعیة، وبعد ذلك االهتمام بمن یتم اكتشاف أي حالة عجز

 .1العنایة الالزمة نحوه

أیضا مصابون  هم متابعة أسرة التلمیذ صاحب العجز الخلقي، بمعنى متابعة إخوته وأخواته فقد یكونون  -ه 

 .بنفس العاهات

متابعة األطفال الذین یولدون ووزنهم أقل من المعدل الطبیعي، وذلك لتقدیم الرعایة الكافیة لهم ألنهم   - و 

 .معرضون لإلصابة ببعض المضاعفات األخرى

عیة المدرسین واألخصائیین من أطباء وغیرهم بالدور الهام الذي یمكن لهم القیام به تجاه ومن الضروري تو 

، ویجب تبصیرهم بحجم تلك المشكلة وخطورتها وأهمیتها في نفس الوقت، ذوي االحتیاجات الخاصةحاالت 

ات لهم، كما لما لها من أبعاد اقتصادیة واجتماعیة، ویمكن أن یتم ذلك عن طریق عقد الندوات والمحاضر 

بعاد تلك المشكلة قبل تخرجهم سواء من كلیات الطب أو معاهد الخدمة االجتماعیة أو أم هؤالء بیجب أن یلّ 

كلیات المعلمین، كما یجب عقد الندوات أیضا لهؤالء كل في النقابة التي ینتمي إلیها كنقابة األطباء مثال 

ضافة إلى ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم برسالتها الهامة ونقابة المهن التعلیمیة، والخدمة االجتماعیة، باإل

  .2في هذا الشأن حیث علیها أن تبرر ذلك في أجزاء من صفحاتها

هذه الرعایة أهمیة خاصة فقد یكون  یجب أن تعطى:العاملین فیهاالرعایة الصحیة لهیئة المدرسة و  - 6

ى للتالمیذ ومن ناحیة أخرى لو تمتع المدرس أو غیره من العاملین بالمدرسة مصدرا من مصادر العدو 

  3.الجمیع بالصحة الجیدة لكان هذا مدعاة لقیامهم بمسؤولیاتهم التعلیمیة والتربویة بالمدرسة

  :وهناك خدمات أخرى مساعدة للخدمات الصحیة المدرسیة منها
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ؤثر تأثیرا فعاال في التي یواجهها التالمیذ والتي ت :الرعایة االجتماعیة للتالمیذ لحل المشاكل االجتماعیة -

 .التحصیل العلمي سواء كانت هذه المشاكل نفسیة أو اجتماعیة أو صحیة

 .ولها عالقة وثیقة بصحة التالمیذ النفسیة :خدمات الترفیه والترویح والرحالت -

مثل بیوت الشباب وما لها من تأثیر على النمو النفسي واالجتماعي وأسلوب  :خدمات رعایة الشباب  -

 .1صحیة الذي یقدم فیها وأثره في الحالة الصحیةالرعایة ال

إن هذه الخدمات الصحیة المدرسیة بحاجة إلى مجهودات عدیدة من جهات مختلفة تتطلب تعاون 

من الطبیب والهیئة التمریضیة والمدرسین واألخصائي النفسي واالجتماعي وآخرین، وأن یكون هذا التعاون 

سنان وعملیة تبني للحصول على حاجته من الرعایة الطبیة وطب األ كافیا إلیجاد وسیلة لمساعدة التلمیذ

أو ، وتطبیق البرامج الصحیة في المدرسة التي یحتاجها التلمیذ وتقدیم اإلسعافات األولیة في حالة الطوارئ

  .2ثناء وجوده في المدرسةأعندما یتعرض التلمیذ ألي حادث أو جرح أو مرض فجائي 

فیما یخص الرعایة الصحیة المدرسیة للتالمیذ وهیئة المدرسة نوضح  وللتعرف أكثر ما تم شرحه

  :الشكل التالي

                                                 
  .97، ص مرجع سابق: غایزیالطعامنة -1
  .49، ص مرجع سابق: محمود بستان -2
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  للتالمیذ وهیئة المدرسة الرعایة الصحیة المدرسیةیبین :) 6(شكل رقم 
  

  

  

 

.50، ص مرجعسابق: محمود بستان: المصدر  

  .اإلشراف على صحة البیئة-

  .التحصین ضد األمراض المعدیة -

  .إتباع إجراءات مكافحة األمراض -

  .تحویل الحاالت المرضیة إلى المراكز الصحیة -

  .إعطاء الرعایة السریعة واإلسعافات األولیة الالزمة -

 .ألولیةتدریب عدد المدرسین على اإلسعافات ا -

الوقایة من األمراض .3

 المعدیة الساریة

 متابعة صحة التالمیذ.2

  .السجالت والبطاقات الصحیة للتالمیذ-

  .مناقشة الحالة الصحیة مع أولیاء األمور -  

  .الرعایة الطبیة والخدمات العالجیة للتلمیذ -  

  .سيالتوجیه والعالج النف -  

  .تكیف بیئة المدرسة مع احتیاجات التالمیذ -  

 تقویم صحة التالمیذ.1

  .المالحظات الیومیة لمدیر المدرسة وهیئة المدرسین -

  .الفحوص الجماعیة للتالمیذ -

  .التاریخ الصحي للتالمیذ -

  .الفحص الطبي الشامل الدوري -

  .االختبارات النفسیة -

 .مالحظة القوام العام للتلمیذ -

  الرعایة في الحاالت الطارئة          .4

 واإلسعافات األولیة

  .تبلیغ أولیاء األمور في حال حدوث إصابة -

  نقل المصاب إلى منزله أو المستشفى -

  .إعداد حجرة خاصة باإلسعافات األولیة -

الرعایة الصحیة لهیئة .5

 المدرسة والعاملین فیها

  .الرعایة االجتماعیة للتالمیذ لحل المشاكل االجتماعیة -

  خدمات الترفیه والترویح والرحالت -

تأثیر على خدمات رعایة الشباب في بیوت السباب ومالها من  -

  .النمو النفسي واالجتماعي 
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  العوامل المؤثرة في صحة التالمیذ واالسعافات األولیة:خامسا

  :العوامل المؤثرة في صحة التلمیذ - 1

العدید من العوامل التي تؤثر في صحة الطفل بعضها تعود إلى الطفل ذاته مثل المراحل  هناك

الوراثیة، وعملیات النضج والغدد المختلفة، كما توجد العوامل الخارجیة التي تعود إلى البیئة التي یعیش فیها 

  .إلخ...یها من إمكانات وأمراض وتغذیةالطفل، وما ف

یة، والتي تؤثر في عوامل البیئیة واالجتماعیة بعیدا عن العوامل الوراثوسوف نحاول أن نجمل بعض ال

  1:تؤدي إلى النموالجید لألطفال ما یليصحة األطفال و 

على الرغم من كل الفوائد الصحیة التي یجنیها اإلنسان من تناول الغذاء، إال أن اإلقالل أو : التغذیة- 1- 1

  نقص البروتین والطاقة، : مشاكل التغذویة مثلاإلفراط في تناوله یعد مصدرا للكثیر من ال

ونقص بعض العناصر المعدنیة، أو زیادة الوزن والسمنة، التي أصبحت من الظواهر المنتشرة في جمیع 

ملیون مصابون  300أنحاء العالم، فحوالي أكثر من بلیون بالغ مصابون بارتفاع الوزن وعلى األقل 

والمجموعات االجتماعیة، واالقتصادیة، لذلك یجب أن یكون  بالسمنة، وهي تؤثر على أغلب األعمار

مل سوء التغذیة والتي من ولتجنب عوا.2التثقیف الغذائي مشتمال على األسالیب الحدیثة في علم األغذیة

  :أسبابها

 .الفقر وعدم الحصول على الغذاء الكافي .أ 

 .عدم كفایة حلیب األم .ب 

 .امتناع األم عن الرضاعة الطبیعیة .ج 

 .لمبكر للطفل مع عدم وجود بدائلالفطام ا .د 

  .3التغذیة الخاطئة والتحضیر السیئ للطعام  .ه 

حیث یتمشى مع حاجاته للنمو سواء  ؛لهذا فمن الضروري االهتمام الشدید بغذاء التالمیذ ومكوناته

في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو الشباب، ویتفق وحاجاته لبذل الطاقة، ومقاومة األمراض بصفة عامة، 

والتي تنتج عن فقد بعض العناصر الضروریة  ،4المعدیة بصفة خاصة، والوقایة من أمراض سوء التغذیةو 

  .5للجسم والمتمثلة في المواد الكربوهیدراتیة والمواد الدهنیة والمواد البروتینیة والفیتامینات واألمالح المعدنیة

                                                 
  .461ص  مرجع سابق،: سید محمود الطواب -1
  .12، ص 2006، غراس للنشر و التوزیع، مصر، دلیل تغذیة األسرة: علي عز العرب -2
  .461ص  ،لسابقا المرجع:علي عز العرب -3
  .192، ص مرجع سابق: سلوى عثمان الصدیقي، السید رمضان -4
  .351، ص مرجع سابق: أحالم حسن محمود، نبیلة میخائیل مكاوي -5
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" الفوازیه"خطار، ولقد صدق دون أن ننسى العوامل األخرى المساعدة على حمایة الشخص من األ

"lavoisi"  حیث أكد أن الحیاة هي مجموعة تفاعالت كیمائیة، كما أن الهواء لیمدنا باألكسجین الذي یقوم

  .1بعملیات األكسدة المختلفة في األنسجة، وال یقل عن هذین العاملین النظافة البیئیة أو الشخصیة

  : وظائف الغذاء وأهمیته لجسم اإلنسان - 1- 1- 1

  تكوین أنسجة الجسم وتجدیدها، فالطفل یولد ووزنه ثالثة كیلوغرامات ثم یتضاعف هذا الوزن تدریجیا

حتى یصبح راشدا، كما أن الجسم یفقد الكثیر من خالیاه في حاالت المرض أو اإلصابة بالجروح أو 

م األنسجة، وعدد الخالیا الحروق، وبالتالي یساعد الطعام على تجدید الخالیا المفقودة، وهذه الزیادة في حج

ما هي إال نتاج التغذیة التي یتناولها اإلنسان، وأي قصور في تناول االحتیاجات الغذائیة یؤدي إلى قصور 

 .2في النمو بصفة عامة

  یساعد الغذاء على توفیر الصحة والحیویة الالزمة لإلنسان، فالغذاء یزید من مقاومة الجسم لألمراض

المضادة لمسببات األمراض، ویساعد الغذاء المتكامل على عدم إصابة اإلنسان  من خالل تكوین األجسام

 .بأمراض سوء التغذیة

  ،الغذاء هو مصدر للطاقة والقوة الالزمة ألداء اإلنسان ألنشطته وأدواره في الحیاة بصفة عامة  

 3.وفي أداء وظائفه وعمله بصفة خاصة

 دراسات أن هناك عالقة بین حصول اإلنسان على احتیاجاته للغذاء أهمیة نفسیة واجتماعیة، فقد أثبتت ال

الغذائیة، وبین الراحة النفسیة، وعدم اإلصابة بالمشكالت النفسیة، كما أنه یحقق الروابط االجتماعیة سواء 

داخل األسرة أو المدرسة آو بین األفراد بعضهم وبعض وذلك من خالل االجتماع على الطعام في 

ة والسیاسیة، وقد لوحظ أن المجتمعات التي تعیش على إذا صحي متوازن تتمتع بعقل المناسبات االجتماعی

سلیم واستقرار نفسي، وأكثر قدرة على التعلم من الشعوب الفقیرة التي ال تحصل على احتیاجاتها الغذائیة، 

االكتئاب، یؤدي إلى التهابات باألعصاب، كما أن نقص البروتین یؤدي إلى اإلصابة ب) ب(فنقص فیتامین 

  4.ونقص الحدید یؤدي إلى األنیمیا و التي یصاحبها نقص في القدرة على التحصیل وسرعة اإلدراك

بحیث یحتوي على  ؛الغذاء السلیم لإلنسان یجب أن یكون متوازنا :مواصفات الغذاء السلیم - 2- 1- 1

الالزمة لوقایة الجسم من جمیع العناصر األساسیة الالزمة للنمو وٕامداد الجسم بالطاقة، وكذلك المواد 

  .األمراض

  :على الشروط التالیة الغذاء السلیم المتوازنأن یتوفر یجبو 

                                                 
  .01، ص 2008، منشأة المعارف للنشر و التوزیع، اإلسكندریة، مبادئ علم التغذیة: خالد عبد السالم شادلي -1
  .23ص  ،مرجع سابق: أمان محمد أسعد -2
  .101، ص مرجع سابق: سلوى عثمان الصدیقي، السید رمضان -3
  .102ص  :نفسه المرجع -4
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  یجب أن یحتوي الغذاء على المواد البروتینیة الالزمة لبناء المادة الحیة بالجسم، وتكوین الخالیا الجدیدة

 .1و تعویض األنسجة التالفة

  اتیة التي تمد الجسم بالطاقة الالزمة ألجهزة الجسم حتى یجب أن یحتوي الغذاء على المواد الكربوهیدر

 .یؤدي جمیع وظائفها

  یجب أن یحتوي الغذاء على الدهون ألنها من مصادر الطاقة للجسم، كما أنها تدخل في تركیب بعض

 .الهرمونات و التراكیب الخلویة و الفیتامینات

 الجسم من األمراض، كما أن لها دور  یجب أن یحتوي الغذاء على الفیتامینات المختلفة التي تقي

 .حیوي وأساسي في عملیات التحول الغذائي بالجسم

 یجب أن یحتوي الغذاء على األمالح المعدنیة المختلفة ألنها هامة للجسم و لها وظائف متعددة. 

 یجب أن یحتوي الغذاء على الماء الن كل التفاعالت الكیمیائیة بالجسم تتم في وسط مائي، كما یدخل 

 .الماء في تركیب كل سوائل الجسم، وفي تركیب المادة الحیة التي تتركب منها كل خالیا الجسم

  یجب أن یحتوي الغذاء على األلیاف النباتیة التي تتكون من مادة السیلیلوز الهامة لوظیفة األمعاء  

 .والتي تقي الجسم من اإلمساك

 یجب أن یكون الغذاء سهل المضغ والبلع والهضم. 

 اء غیر المتوازن الذي ال یحتوي على المواد السابقة بمقادیر متوازنة یؤدي إلى أمراض سوء التغذیة، الغذ

و لذلك یجب أن تكون كمیة الغذاء مناسبة للعمر، وكذلك تحتوي على كل المواد السابقة بكمیات مناسبة و 

 . متوازنة

 قبل طهیها حتى نمنع دخول أي  یجب غسل الخضروات و الفاكهة الطازجة جیدا قبل تناولها، وكذلك

  .2ملوثات أو جراثیم أو طفیلیات إلى الجسم

هناك عالقة وثیقة تربط بین سوء التغذیة واإلصابة  :التغذیة وعالقتها بأمراض األطفال - 3- 1- 1

فغالبا ما نجد  ؛باألمراض المعدیة فكالهما ینشأ بسبب العوامل البیئیة التي تمیز الطبقات المحدودة الدخل

ء التغذیة جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدل اإلصابة باألمراض المعدیة، ومن الثابت علما أن كل حالة سو 

تساعد على حدوث الحالة األخرى، فسوء التغذیة یساعد على اإلصابة باألمراض الناتجة عن نقص 

  .3المناعة، كما أن اإلصابة باألمراض یؤدي إلى سوء التغذیة

ة الناتجة عن نقص أو زیادة تناول أحد العناصر الغذائیة أو أكثر لمدة طویلة و ویقصد بسوء التغذیة الحال

  :یمكن اكتشاف سوء التغذیة عن طریق

 الكشف الطبي وتتبع العالمات المرضیة المصاحبة. 

  إلخ... محیط الصدر والرأس  –الطول  –الوزن : القیاسات الجسمیة المختلفة مثل. 

                                                 
  .23،24ص ص مرجع سابق،: أمان محمد أسعد -1
  .25ص  :المرجع نفسه-2
  .546، ص مرجع سابق: سید محمود الطواب -3
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  التحالیل المخبریة. 

 ألشعةاستخدام ا.  

  :مضاعفات سوء التغذیة - 4- 1- 1

 قصور البروتین والسعرات في الطفولة و الذي یؤدي بدوره الى مرض الكواشیكور . 

 ةــافـالنح. 

 ةــدانــالب. 

 فقر الدم أو األنیمیا. 

 اإلصابة بالكساح لدى األطفال. 

 اإلصابة بلین العظام لدى الكبار. 

 أ(یتامین جفاف القرنیة و ملتحمة العین نتیجة لنقص ف.( 

  أ(العشى اللیلي نتیجة لنقص فیتامین .( 

 بطء النمو لدى األطفال. 

 انخفاض المناعة وسهولة اإلصابة باألمراض المعدیة. 

 1تضخم الغدة الدرقیة.  

الغذاء هو مصدر الطاقة، وبالتالي تتأثر االحتیاجات  :العوامل التي تؤثر في االحتیاجات للغذاء- 5- 1- 1

  .مل كثیرة یجب مراعاتها عند وضع أي نظام غذائيالفردیة للطاقة بعوا

  :من هذه العوامل نذكر

فالطفل الرضیع یبدأ باالحتیاج لنسبة أعلى من الطاقة في بدایة عمره، ثم  :الحالة العمریة لإلنسان -أ 

یبدأ في االنخفاض التدریجي وال سیما بعد انتهاء مرحلة الشباب، حیث ارتباط احتیاج الجسم للطاقة 

 .النشاط العضلي لإلنسان باختالف

یختلف احتیاج اإلنسان للطاقة باختالف النوع فالرجل یحتاج إلى سعرات حراریة اكبر من  :النوع -ب 

السیدة من نفس العمر، نظرا لتداخلها في المحافظة على القوة العضلیة، وارتباطها باألعمال التي تحتاج 

 . إلى قوة

قة یتناسب مع وزنه، فالوزن المثالي یحتاج إلى سعرات یحتاج اإلنسان إلى كم من الطا: وزن الجسم -ج 

محددة تتناسب معه، أما إذا كان الوزن اقل من الوزن المثالي فإنه یحتاج إلى سعرات حراریة أكثر، وتقل 

 .السعرات الحراریة في حالة زیادة الوزن

ة الحرارة فإن ففي حالة ارتفاع درج ؛تؤثر حالة الطقس في احتیاج الجسم للسعرات :حالة الطقس -د 

العمال یحتاجون إلى سعرات حراریة اكبر نتیجة سرعة فقدان السعرات الحراریة، كما أن الطفل العادي 

 .2یحتاج إلى سعرات حراریة أكثر في حالة برودة الجو الشدیدة

                                                 
  .549ص  :المرجع نفسه -1
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كالوري یومیا في الستة أشهر  200تحتاج األم إلى زیادة السعرات الحراریة بواقع  :الحمل والرضاعة -ه 

كالوري في المتوسط  150ولى من الحمل، وذلك لبناء أنسجة المشیمة والجنین، وأما المرضعة یزداد األ

 .لكي یساعد على إفراز العناصر الغذائیة الالزمة للطفل الرضیع

یتفاوت األفراد في احتیاجاتهم للسعرات الحراریة باختالف األنشطة البدنیة  :األنشطة البدنیة والعضلیة - و 

كلما زاد النشاط كلما زادت حاجة اإلنسان للسعرات تبعا لنوع المجهود، فاإلنسان الذي یبذل والعضلیة، ف

من احتیاجاته، أما الذي یبذل مجهودا  50%مجهودا متوسطا یحتاج إلى زیادة السعرات الحراریة تعادل 

  .زیادة السعرات الحراریة التي یحتاجها الجسم 100%زائدا وعنیفا فإنه یحتاج إلى 

تتمیز المراحل و للتغذیة المدرسیة اثر كبیر على صحة التلمیذ البدنیة والعقلیة  :التغذیة المدرسیة - 6- 1- 1

األولى من حیاة التالمیذ بالنمو السریع، وهذا بدوره یتطلب توفیر الغذاء المناسب للتالمیذ، كما أن سوء 

ساب الخبرات والمهارات، كما تقلل من التغذیة یقلل من استعداد التالمیذ للتعلیم والتحصیل الدراسي واكت

  .استعدادهم وطاقاتهم لمواجهة ما تتطلبه تلك الفترة من نشاط زائد

  : تربویةوصحیةوللتغذیة المدرسیة نوعان من األهداف 

النهوض بصحة التلمیذ عن طریق استكمال غذائه وسیاسة معظم الدول في المدارس، ما عدا المدارس  -أ

لمدرسیة بمثابة تكملة للوجبات المنزلیة ال أن تحل محلها، ویراعي في هذه الوجبة أن الداخلیة أن الوجبة ا

تحتوي على العناصر الغذائیة الكاملة لنمو التلمیذ، و بكمیات مناسبة تكمل ما یتناوله من طعام في المنزل، 

لجسم من عناصر أما في المدارس التي بها أقسام داخلیة فإن الوجبات الغذائیة تشمل كل ما یحتاجه ا

غذائیة وتكون كافیة إلمداد الجسم بما یحتاجه من سعرات حراریة، ومواد بروتینیة و فیتامینات وأمالح 

  .معدنیة

التأكد من أن كل ما یتناوله التالمیذ من غذاء أثناء تواجدهم في المدرسة سلیما خالیا من مسببات  - ب

وفي هذا المجال یجب أن تراعي المدارس االشتراطات األمراض محتویا على العناصر الغذائیة الضروریة، 

  :الصحیة اآلتیة

  أن یكون المطبخ جید التهویة واإلضاءة، وأن تكون نوافذه مغطاة بسلك وبه جمیع المعدات الالزمة سواء

 .لغسل األواني، أو حفظ األغذیة

 للتالمیذ، والكشف  االهتمام باالشتراطات الصحیة لكل من یعمل في إعداد و تجهیز وتقدیم الطعام

 .علیهم، والتأكد من خلوهم من األمراض

  مراعاة أسس األمن والسالمة في عملیة تحضیر الطعام، من حیث نظافة األطعمة قبل طهیها أو

 .تقدیمها للتالمیذ

 1إبعاد الباعة المتجولین عن محیط المدرسة لخطورة ما یبیعونه من أطعمة على صحة التالمیذ. 

 لحدیثة في التربیة إلى استغالل جل النواحي والفرص المتاحة التي تهیؤها المدرسة تهدف االتجاهات ا

للتربیة الغذائیة وغرس العادات الصحیة عند التالمیذ، ویجب ضرورة بیان الغرض من التربیة الغذائیة، وهو 
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طعمة المختلفة التي تعوید التالمیذ على تناول الغذاء الالزم لصحتهم ونموهم، وتبصیرهم بالقیمة الغذائیة لأل

  .توجد في بیتهم، و كیف یختارون منها ما یناسبهم ویفیدهم

كذلك توجیههم إلى السلوك الصحي السلیم في كل ما یتعلق بطعامهم، والحرص على نظافة األطعمة، وعدم 

تعرضها للتلوث عن طریق األیدي أو الذباب أو عن طریق أدوات الطهي، وضرورة غسل الخضروات قبل 

  .ها وغیر ذلكأكل

  :ویمكن إجمال ذلك فیما یلي : دور المدرسة في تحسین الحالة الغذائیة للتالمیذ - 7- 1- 1

 برنامج غذائي للمدرسة. 

 تعلیم و تربیة صحیة للتالمیذ و عائالتهم. 

 إضافة بعض العناصر الغذائیة على حسب االحتیاجات. 

 یةمنع ومكافحة األمراض الطفیلیة التي تسبب المشاكل الغذائ. 

 تقییم صحة التالمیذ دوریا، وذلك بالكشف علیهم بصفة دوریة.  

یهدف البرنامج إلى تحسین  :القیم المستفادة واألساسیات الالزمة لبرامج التغذیة بالمدرسة - 8- 1- 1

صحة التالمیذ والتثقیف الغذائي لهم وممارسة صحة الطعام، والتعرف على أنواع الغذاء الالزم لهم في هذا 

  .رجالسن الح

  :عند الحدیث عن الصحة العامة یجب الحدیث عن النقاط التالیة: الصحة العامة والوقایة من األمراض - 2- 1

  تعرض األطفال لإلصابة باألمراض؟لماذا ی 

 تأثیر تكرار حدوث األمراض على صحة الطفل العامة ومعدل نموه. 

 كیفیة حمایة الطفل من األمراض؟ 

 بل تشمل  ؛اعفات مستدیمة ال یقف تأثیرها على الجانب الجسميهناك بعض األمراض التي تترك مض

 .التهاب السحایا –الحمى الشوكیة  –شلل األطفال : النمو العقلي مثل

 إصابة األطفال بالبلهارسیا تؤثر على نموهم فیما بعد. 

 الحصبة  –شلل األطفال  –الدفتیریا  –الدرن : ضرورة تطعیم األطفال ضد األمراض الخطیرة مثل– 

 .السحایا –التیتانوس 

 التهاب الكبد الوبائي –الكولیرا : الوقایة أیضا من بعض األمراض التي یمكن أن تظهر مثل. 

  ضرورة الفحص الطبي المبكر لألطفال، حیث یساعد في االكتشاف المبكر الذي یسهل عملیة العالج

  .فیما بعد

  :دیث عنفي هذا السیاق یجب الح :الرعایة الوالدیة والتربیة - 3- 1

 ماذا نقصد بالرعایة الوالدیة ؟ 

 الحرمان من الرعایة الوالدیة یؤثر في نمو األطفال حتى لو توفرت الرعایة الصحیة والغذائیة. 

  ترتبط الرعایة الوالدیة بالحساس باألمان واالستقرار والحنان، تأثیر هذه العوامل على وظائف الجسم

 .المختلفة

 ألطفال و قلة النوم و البكاء یرتبط باإلهمالالتوتر و القلق و الخوف عند ا. 
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  القسوة أو اإلهمال أو : المعاملة الوالدیة و تأثیرها في نمو األطفال، خاصة األسالیب الخاطئة مثل

 .1العصبیة أو التدلیل الزائد أو الرعایة الزائدة

 االجتماعیة لألسرة وتأثیرها على نمو الطفل وتطوره الظروف.  

  : التطعیمات- 4- 1

هي العملیة التي یتم فیها إعطاء الطفل لقاح معین ضد اإلصابة ببعض األمراض التي یمكن أن یتعرض 

  .2لها الطفل و تعطى بجرعات محددة، وفي أوقات معینة

یجب أن تحتفظ األم بسجل یبین جمیع التطعیمات للطفل، وما إذا كانت هناك  :سجل التطعیم - 1- 4- 1

  .یتحرك هذا السجل مع الطفل حتى في السفرحساسیة ألي نوع منها، ویجب ان 

یعطى هذا التطعیم ) ضد الدفتیریا و السعال الدیكي و التیتانوس (  ) :التطعیم الثالثي(اللقاح - 2- 4- 1

إن . عادة ضد األمراض الثالثة في حقنة واحدة على ثالث مرات، تعطى األولى عندما یبلغ الطفل شهرین

  ). شهرا  18أو  15( و تكرر بعد مرور سنة . الثالثة مرتفعة جداالوقایة التي توفرها هذه الحقن 

  .سنة 12 –ست سنوات  –وتكرر بعد مرور ثالث سنوات 

یعطى اللقاح من الفم في سن شهرین أو أقرب عمر ممكن بعد هذا  :التطعیم ضد شلل األطفال - 3- 4- 1

  .ى خالیا حیة في المختبرالعمر، ویتكون من فیروس حي تم إضافته بطریقة معینة ثم إنماؤه عل

  .حیث توجد ثالثة أنواع من الفیروسات التي تسبب شلل األطفال، لهذا یتكون هذا اللقاح من األنواع الثالثة

موجود ومتوفر في هذه األیام، ویعطى لجمیع األطفال في سن سنة  :التطعیم ضد الحصبة - 4- 4- 1

  .3تقریبا أو اقرب وقت بعد هذا العمر

مما الشك فیه ان اإلسعافات األولیة التي تتبع عقب أیة صدمة أو حادثة تعتبر في  :ألولیةاإلسعافات ا - 2

غایة األهمیة ألنها تقلل وتحد كثیرا من المضاعفات التي قد تنتج من تلك االصابات بمعنى أنه إذا أجریت 

نه یسهل من اإلسعافات األولیة بطریقة علمیة صحیحة فإن ذلك یساعد على حفظ حیاة المصاب كما أ

اإلجراءات العالجیة التي تتم بعد ذلك بواسطة الطبیب المختص كما أن معرفة الناس بمبادئها األولیة 

  .تجعلهم قادرین على تقدیم المساعدة سواء ألنفسهم أو لغیرهم

لهذا أصبح في وقتنا الحالي الفرد مطالبا بأن یحصل على أفضل رعایة صحیة ممكنة وأن صحته وسعادته 

لهدف لجمیع الحكومات ألنها السبیل الى التنمیة واإلنتاج وتعتبر اإلسعافات األولیة جزءا مهما من هي ا

  . 4برامج الرعایة الصحیة

إن الغرض األساسي لإلسعافات األولیة هو تقدیم المساعدة و الرعایة الفوریة الفعالة للذین یصابون  

قدیم اإلسعافات للمصابین على أسس طبیة سلیمة، بحوادث أو أمراض فجائیة من قبل أناس مدربین على ت
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الرعایة الصحیة في مكان الحادث، إن اللذین یقدمون هذه المساعدات البد أن یكون لدیهم  كما یوفرون

  .االستعداد النفسي و اإلنساني لمساعدة اآلخرین

الة للذین یصابون بحوادث إن الغرض األساسي لإلسعافات األولیة هو تقدیم المساعدة و الرعایة الفوریة الفع

أو أمراض فجائیة من قبل أناس مدربین على تقدیم اإلسعافات للمصابین على أسس طبیة سلیمة، كما 

یوفرون الرعایة الصحیة في مكان الحادث، إن الذین یقدمون هذه المساعدات البد أن یكون لدیهم االستعداد 

  .النفسي واإلنساني لمساعدة اآلخرین

  :تعني اإلسعافات األولیة و ممارستها :سعافات األولیةأهمیة اإل 1- 2

  .الفرق بین الحیاة أو الموت - 

  .الفرق بین العجز المؤقت أو العاهة الدائمة - 

  .الفرق بین الشفاء العاجل أو الشفاء المتأخر - 

  .تخفیف اآلالم والمعاناة - 

  .تقدیم الحمایة لهطمأنة المریض و  - 

  .تسهیل إجراءات العالج - 

: ا لكثرة الحوادث التي نتعرض لها جاءت أهمیة اإلسعافات األولیة و خاصة داخل التجمعات مثل نظر 

المدارس، لهذا البد من االهتمام بتدریب األفراد وٕاعدادهم لهذا العمل، فیجب ان نؤصل في نفوس الذین 

  :تياآلیعدون للقیام بأعمال اإلسعافات األولیة 

  .إصابات الحوادث لمنع الضرر ممارسة طرق الوقایة الصحیة في - 

  .سرعة تقدیم الرعایة للمصابین بالحوادث واألمراض الفجائیة لمنع المضاعفات - 

  .1اإللمام بجمیع اإلجراءات التي یجب أن تتبع في حالة وقوع الحوادث - 

  :المدرسیة  الوقایة من الحوادث - 3- 2

  :في النقاط التالیة تتمثل المدرسة  إن مسؤولیة الوقایة من الحوادث مسؤولیة هامة من مسؤولیات

إجراء الرعایة السریعة الالزمة عقب حدوث أي حادث یقع في المدرسة وذلك مسؤولیة كل فرد  - 1- 1- 2

مشرفین وأخصائیین واجتماعیین وغیرهم مما یستلزم دراسة ، مدرسین، من العاملین بالمدرسة من مدیرین

  . كافیة لكل منهم عن اإلسعافات األولیة

وع الحوادث وأن یراعي وجود مخارج قمبنى المدرسي بحیث یقلل من فرص و یجب أن یصمم ال- 2- 1- 2

  .ومداخل كافیة ومناسبة ألعداد التالمیذ

  .أن یكون هناك مخارج معینة تستعمل في حالة الطوارئ- 3- 1- 2

  .أن تكون القاعة الخاصة بالحفالت في الدور األول أو الفناء- 4- 1- 2

  . اب الرئیسي للمدرسة على شارع رئیسي مزدحم بالسیاراتأال یفتح الب- 5- 1- 2

  .أن یتوفر بالمدرسة عدد مناسب من طفایات الحریق موزعة على كل أجزاء المدرسة- 6- 1- 2
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  1.أن یكون هناك إشراف دوري على األقسام و الفناء- 7- 1- 2

  :نشأة الصحة في المؤسسات التعلیمیة؛ أهمیتها ودورها: سادسا

  :لمؤسسات التعلیمیةنشأة الصحة با- 1

وتشكل عنصرا رئیسیا ، شمل الوقایة الصحیة في الوسط المدرسيإن موضوع الصحة المدرسیة ی

فسیاسة الوقایة هذه تهدف أساسا إلى توفیر الظروف  ،لترقیة الصحة بمختلف جوانبها في أوساط التالمیذ

بل البالد ال یبنى إال بسواعد أبنائه المالئمة إلعداد المواطن المتكافئ جسدیا وعقلیا وٕایمانا بأن مستق

  .األصحاء

قبل الثمانینات كان موضوع الصحة المدرسیة یشوبه نوع من اإلبهام و الشكلیة و كذا االرتجال في 

بعض األحیان وقد یعود ذلك إلى ضغوط النمو الدیمغرافي المتزاید الذي كانت تعرفه المدرسة الجزائریة 

نات البشریة المختصة من جهة أخرى، مما جعل المهتمین یركزون على بحدة من جهة و إلى قلة اإلمكا

  .تلبیة الطلب المتزاید على التمدرس وما یتطلبه من جهود ومن تكالیف دون غیره من المیادیناألخرى

الداخلیة (لذلك تعتبر الثمانینات هي السنوات التي ركزت فیها وزارة التربیة بالتنسیق مع وزارات أخرى 

على جعل الصحة المدرسیة من االهتمامات الكبرى التي یجب أن تحظى بعنایة كبیرة من طرف ) والصحة

  .المربین ومختلف المتعاملین مع المدرسة

فقد شهد هذا العقد من الزمن صدور مناشیر عدیدة بعضها مشترك و اآلخر غیر مشترك، تحاول 

  .تعلیمیة الجزائریةالمؤسسة ال كلها أن تضع تصورا و هیكال تنظیمیا للصحة داخل

 21/11/1983الذي صدر في شترك ممضى من طرف أربعة وزارات و ولعل أول منشور وزاري م

لتفاف إلى صحة الطفل وٕالى الوسط المدرسي الذي یتربى فیه و االعتناء بهما والذي یؤكد على ضرورة اإل

  .جنبا إلى جنب

لیؤكد على ضرورة التكفل باألمراض  1985جانفي  22المؤرخ في  05ثم یأتي المنشور الوزاري رقم 

ضرورة التنسیق بین مختلف القطاعات و المكتشفة من طرف المصالح المختصة في الصحة مع متابعة العملیة  

  .المهتمة بالمیدان مثل البلدیة، القطاع الصحي والوالیة والوزارات وخاصة وزارة التربیة

والمتعلق بشروط العزل والحمایة الصحیة  1987 جوان 21رك المؤرخ في كذلك القرار الوزاري المشت

  .في حالة اإلصابة بمرض معدي في المؤسسات التعلیمیة

والمتضمنة إلجباریة تكوین مجلس صحي على مستوى كل مؤسسة  175التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  - 

  .تعلیمیة بالوالیة

متضمنة ضرورة وضع سجل صحي و ال 1989الصادرة عن ملتقى بجایة في جانفي  176التعلیمة  - 

  . على مستوى كل مؤسسة

والمتضمن ألنشطة حمایة الصحة في الوسط  1994أفریل  22 ،20،21ملتقى سیدي فرج المنعقد أیام  - 

  .المدرسي
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والمتضمن مخطط إعادة تنظیم الصحة  1994أفریل  06المؤرخ في  01المنشور الوزاري رقم  - 

  1.المدرسیة

بمثابة االنطالقة الجدیدة إلعادة هیكلة برنامج وطني صحي بحیث ال یقتصر بر عتَ هذا المنشور یُ و 

بل ینبغي أن یفرض مفهوم الصحة المدرسیة وتحدید األهداف و  ؛على الجوانب الطبیة للصحة المدرسیة

یزود الموظفین األساسیین بالمعلومات والوسائل الضروریة من هنا جاءت فكرة إنشاء وحدات للكشف 

  .والتي تعتبر تنظیما جدیدا للصحة المدرسیة في بالدناوالمتابعة 

دید للمتمدرسین الذي تشترك فیه كل من وزارة الصحة ووزارة التربیة لجیركز البرنامج الصحي ا

ضمان تغطیة صحیة شاملة تحافظ على صحة أجیال المستقبل ال و  الوطنیة على تدارك النقائص المسجلة

  .یدرسونزائر لجمن أطفال ا % 97سیما أن 

مكلف بملف الصحة " (عاجل"حسب الدكتور  2008یهدف برنامج الصحة المدرسیة لسنة كما 

إلى ضمان التغطیة الصحیة في المؤسسات التربویة، ) بمدیریة الوقایة التابعة لوزارة الصحة المدرسیة 

المدرسي وتزوید  وفرض إجباریة الفحص الطبي مرة كل سنة ومتابعة الحاالت المرضیة المكتشفة في الوسط

  .كل مریض بدفتر صحي مع مراعاة العنایة بالمصابین بمشكل إعوجاج العمود الفقري

وفي هذا السیاق یتضمن برنامج وزارة الصحة مسعى تحدید عدد الحاالت المصابة بهذا المرض؛ 

یة وتكوین فضال عن إعطاء أولویة كبیرة لمراقبة شروط النظافة والمالءمة الصحیة في المؤسسات التربو 

صحة الفم واألسنان في وحدات الكشف نواد صحیة، إلى جانب هذا یركز البرنامج الجدید على مراقبة

  :والمتابعة، وفي هذا السیاق فالوضعیة الصحیة في الوسط المدرسي مرت بثالث مراحل

 ي تمیزت بنقص الفاعلیة وعدم كفایة األنشطة الصحیة الت) 1992إلى  1962(تمتد من : فاألولى

اقتصرت على إجراء فحوصات طبیة سریعة في ظروف غیر مالئمة، وبناًء علیه قررت وزارتا الصحة 

والتربیة تنظیم ملتقیات لتحدید برنامج صحي للتالمیذ یأخذ بعین االعتبار مسألة تمویل الصحة وتحسین 

 .نوعیة الفحوص

  بإعداد منشور وزاري مشترك  وجتتُ  ):1997إلى غایة سبتمبر  1993(أما المرحلة الثانیة التي تمتد من

بین وزارة الصحة ووزارة التربیة الوطنیة سطر أهداف تحسین نوعیة الخدمات وترقیة الصحة المدرسیة من 

خالل تحسین الشروط الطبیة وتوفیر الوسائل المادیة والبشریة، وٕانشاء وحدات كشف ومتابعة جدیدة بكل 

 .2المناطق

                                                 
-http//www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t  ،لصحة في المؤسسات التعلیمیة ا: ـــــــــــــــــــــــــــ -1

565137.html 18:06على الساعة  2011-04-11خ یبتار 
، 451، العدد 2008مدرسین، تغطیة صحیة شاملة في غضون البرنامج الصحي للتالمیذ المت":  المساء"جریدة  -2

2007.  

http://www.el-massa.com/ar/content/view*2710/46 ، ،23:38بتوقیت  2008 جانفي 23یوم الجمعة.  
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  فقد تم خاللها العمل على إعادة ): إلى یومنا هذا 1997(لتي تمتد من ا المرحلة الثالثةوفیما یخص

تنظیم الصحة المدرسیة من خالل التكفل بالحاالت المرضیة المكَتشفة ومتابعتها، ومراقبة شروط النظافة 

 .وضمان العالج المجاني للتالمیذ المعوزین

  مؤسسة بینما قدر عدد  288ألف و 23: 2008وتُبین األرقام أن عدد المؤسسات التربویة بلغ خالل سنة

 .وحدة 1187وحدات الكشف والمتابعة 

إلى  1997وحدة سنة  822ویالحظ في هذا اإلطار أن عدد وحدات الكشف والمتابعة ارتفع من 

 ).2008(وحدة سنة  1187

ه وهذا ما یعكس التطور والمجهودات المبذولة في إطار تقریب الصحة من التالمیذ، وُیضاف إلى هذ

في  1737في االبتدائیات و 6023ناد صحي في المؤسسات التربویة منها  8254الحقائق تنصیب 

مؤطر فیما بلغ عدد المنخرطین  31820في الثانویات، ویتم تأطیرها من طرف  494اإلكمالیات مقابل 

وفیر المزید منخرط، ورغم النتائج المحققة ما یزال التكفل بصحة المتمدرسین بحاجة إلى ت 464ألف و 418

من المعدات الطبیة، وتمویل وحدات الكشف والمتابعة مع تعزیزها بالفرق الطبیة، إضافة إلى ضرورة التقید 

  .1بالنصوص الساریة في المؤسسات التربویة

أنشطة حمایة الصحة في الوسط المدرسي تتم بالتنسیق بین وزارة التربیة الوطنیة ووزارة : الصحة المدرسیة

  :ان وتهدف أساسا إلىالصحة والسك

 .ة للتالمیذمضمان فحوص طبیة منتظ -

 .التكفل باإلصابات المكتشفة ومتابعتها -

 .ضمان تغطیة تلقیحیة كاملة -

 .تأمین زیارات منتظمة للمؤسسات التي تتوفر على مطاعم مدرسیة -

 .مراقبة نظافة المیاه والمحیط -

نسیق بین الوزارات المعنیة، بادرت بوضع بإنشاء لجنة للت 1992الخدمات الصحیة خاصة منذ لقد تعززت 

  :استراتیجة جدیدة للتكفل بصحة التالمیذ في الوسط المدرسي ترتكز على هیكل قاعدي یسمى

  :تتكفل بـ" وحدة الكشف والمتابعة"

 .تحسین نوعیة الخدمات ومستوى التغطیة الصحیة -

 .تنمیة نشاطات وقائیة وأعمال صحیة -

 .ط المدرسيترقیة التربیة الصحیة في الوس -

  .آالف تلمیذ 6إلى  4ویشتمل نشاط وحدات الكشف والمتابعة مقاطعة جغرافیة مدرسیة تضم ما بین 

                                                 
  2008، تغطیة صحیة شاملة في غضون البرنامج الصحي للتالمیذ المتمدرسین:-1

massa.com/ar/content/view*2710/46-http://www.el 23:38 2009جوان 23بتاریخ  :یوم الجمعة.  
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وأضاف الوزیر أن عدة نقائص سیتم أخذها بعین االعتبار من خالل برنامج الصحة المدرسیة لسنة 

  .لفقري، وتأتي في مقدمتها مسألة الكشف عن األطفال المصابین بتشوه في العمود ا2008

حسب ما جاء ) 2006/2007(وعلى صعید آخر كشفت حصیلة الصحة المدرسیة للسنة الدراسیة 

تلمیذ  999و 557مالیین و 07في عرض قدمه إطارین في وزارتي الصحة والتربیة الوطنیة أنه تم إحصاء 

 وحدة على مستوى 1121وحدة كشف متابعة منها  1485خالل السنة الدراسیة المنصرمة مقابل 

 494طبیب أسنان إلى جانب  1486طبیب و 1724المؤسسات التربویة، ویعمل في إطار هذه الوحدات 

شبه طبي، وفیما یتعلق  باإلصابات في الوسط المدرسي فقد تم تسجیل نسبة  2251طبیب نفساني و

شمل  أما التلقیح فقد %0,97تخص مشكل البصر، بینما بلغت نسبة المصابین بالنفخة القلبیة  03.26%

  .من تالمیذ السنة السادسة أساسي واألولى ثانوي %96من أطفال السنة أولى ابتدائي و %96نسبة 

الجنوب حول النظافة في وسط اإلنسان  في والیاتوكشفت أرقام الحصیلة عن تنظیم حمالت صحیة 

  من التالمیذ،  %92,65والبیئة، استهدفت 

ضرورة إجراء فحوص طبیة منتظمة ) 2008(ولإلشارة یتضمن برنامج الصحة المدرسیة لسنة 

، العنایة باألمراض المزمنة، تلقیح كل التالمیذ، تنشیط )تشوه العمود الفقري(للكشف عن حاالت التشوه 

 38للوقایة من تسوس األسنان في " الفلور"حملة الوقایة من الرمد الحبیبي بوالیات الجنوب، تطبیق برنامج 

االتصال االجتماعي حول األمراض المتنقلة سیما التسمم العقربي، اإلصابة والیة إلى جانب تنظیم حمالت 

  .1بأنفلونزا الطیور، الصحة اإلنجابیة، التدخین، والتربیة الغذائیة

وكغیرها من دول العالم قامت الجزائر بتحقیق عالمي حول صحة التالمیذ في الوسط المدرسي في 

تقییم حالة التالمیذ الصحیة والسلوكیات التي یقوم بها، والتي ، وقد كان یهدف هذا المسح إلى )2001(عام 

  قد تؤثر على صحته والتي یمكن استخدامها لتطویر برامج الرعایة الصحیة للتالمیذ

كما كان إلدماج التربیة الصحیة في المناهج التعلیمیة من ضمن السیاسة الكبرى المتعلقة بحمایة 

  .التلمیذ في الوسط المدرسي

ن اإلهتمام بتحدید أهداف الحمایة الصحیة في الوسط المدرسي أمرا ملحا؛ لذا تم تنظیم ولقد كا

بمبادرة مشتركة بین وزارة الصحة والسكان ووزارة التربیة الوطنیة، وقد تم  1980ورشة بعنابة سنة /ملتقى

یة واجتماعیة مجموع اإلجراءات التي بإمكانها ضمان حمایة صح: "اعتبار أنشطة الحمایة الصحیة بأنها

  ".لجماعة المدرسة المتواجدة في وسط عام من جهة وخاص من جهة أخرى

الحمایة الصحیة في الوسط  82و77المتعلق بترقیة الصحة في مادتیه  85/05: وعّرف القانون رقم

  :المدرسي بكونها ترمي إلى التكفل بصحة التالمیذ والمعلمین في وسطهم التربوي وذلك بـ

  .الصحیة مراقبة حالتهم- 

                                                 
  http:// El-massa.com/ar/content/view/2651/caron،برنامج صحي جدید للمتمدرسین: نوارة أ -1

  . 11:30،على الساعة 2009جویلیة  20بتاریخ 
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  .أنشطة التربیة الصحیة- 

  .مراقبة القاعات وكل الملحقات التابعة للمؤسسات التعلیمیة من جانب النظافة والصحة- 

أعطى تعریف  1989وفي ملتقى بجایة الذي نظمته قطاعات الصحة والتربیة والجماعات المحلیة سنة 

من الخدمات في المجاالت الوقائیة  ترمي إلى منح الطفل مجموعة: " جدید للتربیة الصحیة على أنها

  ". والعالجیة والتربویة تضمن له نموا جسمیا وعقلیا وفكریا واجتماعیا

نظمت وزارة الصحة والسكان ووزارة التربیة الوطنیة ملتقى بسیدي فرج كان الغرض منه  1991وفي سنة 

الحد تدریجیا من المسعى تحدید األهداف الخاصة بالطب المدرسي، وقد أبرزت نتائج الملتقى ضرورة 

السائد إلى ذلك الحین وٕاعادة اعتماد مقاربة األهداف الصحیة التي ینبغي تحقیقها لفائدة شریحة التالمیذ 

  .من السكان %25والمعلمین التي تمثل 

وفي نفس السنة بدأ تنفیذ برنامج تعاون بین الحكومة الجزائریة وصندوق األمم المتحدة للطفولة 

مرتبة التربیة الصحیة في المدرسة بكونها عنصرا هاما في استراتیجیة "ویحدد هذا البرنامج  ،)الیونیسیف(

  ".نمو الطفل وتسمح بتحقیق أهداف شاملة مسطرة في برنامج التعاون

  :وذلك بـ

التغذیة بالرضاعة : ترقیة التربیة في التعلیم األساسي وفي تكوین المعلمین وجعلها تركز على محاور مثل -

 .الخ...عیة، التطعیم، أمراض اإلسهال والجفاف، نظافة المحیط، الوقایة من الحوادثالطبی

تنظیم ورشات عمل و ملتقیات تكوینیة إلعادة تأهیل المعلمین والمسیرین في مجال التقنیات األساسیة  -

 .للتربیة الصحیة

وعائالتهم بالصحة تصور وٕانجاز أنشطة اجتماعیة وثقافیة داخل وخارج المؤسسات لتحسیس التالمیذ  -

 .ومشكالتها، وبهذا الصدد یعمل المعلمون بتنسیق وثیق مع أطباء الصحة المدرسیة

  :وتتجلى التربیة الصحیة كما تم تحدیدها في ملتقى بجایة كما یلي

  ".مجموعة األنشطة التي ترمي إلى تغییر سلوك الطفل من أجل حالة صحیة جیدة"

مرار وتكیف مع سن الطفل والظروف االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة وینبغي أن تماَرس هذه األنشطة باست

  .الحقیقیة التي یعیش فیها الطفل مع جماعته

والتربیة الصحیة هي وسیلة من الوسائل الضروریة، ولكنها غیر كافیة، وتهدف إلى ترقیة الصحة، ومن هنا 

السن الذي یكون فیه الطفل أكثر قابلیة  فهي تستلزم عمال متوازیا إلجراءات مكملة، والسن المدرسي هو

  .للتأثر

وینبغي على المعلمین تدریب تالمیذهم على بعض الحركات والمواقف، وبعض التقنیات بصفة مستمرة 

  .1بلمسات متتالیة وتدریبهم على التربیة الصحیة بصفة مستمرة ویومیة

  :أهمیة الصحة في المؤسسات التعلیمیة - 2

                                                 
، مدیریة التعلیم األساسي، وزارة التربیة الوطنیة، ص التربیة الصحیة المدرسیة: یة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائر  -1
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یة دورا كبیرا في حفظ الصحة العامة للتالمیذ المتمدرسین، وهذا لألهمیة الكبرى تلعب المؤسسات التعلیم

  :التي تكتسیها الصحة في المجال التعلیمي من خالل

  .ع التلمیذ بصحة جیدة عامل هام جدا یساعده على التعلم واكتساب المعارفتُ إن تمَ  - 1- 2

ادم من بیئة تختلف عن األخرى، هذا األمر عد المدرسة مركز یلتقي فیه التالمیذ و كل واحد قتُ  - 2- 2

یسهل انتشار األمراض سیما المعدیة منها هنا تظهر أهمیة المؤسسة التعلیمیة في مكافحة األمراض 

  .المعدیة والتقلیل من استفحالها في المجتمع

دني إن وجود نشاط الریاضة البدنیة و ممارستها داخل المؤسسة تساعد التلمیذ على النمـو الب - 3- 2

  .والعقلي والنفسي وتجعله أكثر تحمال للمجهود الدراسي

  .مساعدة التلمیذ على اكتساب سلوك صحي سلیم- 4- 2

توفیر الوقایة من األمراض المعدیة التي تظهر في سن التمدرس و التكفل باألمراض األخرى غیر  - 5- 2

  .المعدیة

  .شفةتوجیه عنایة خاصة لتنظیم طریقة التكفل باألمراض المستك- 6- 2

إجراء تقییم سلیم لتنفیذ البرامج لهذا یجب استعمال نظام موحد وأساسي من المعلومات في سائر  - 7- 2

  .التراب الوطني

تقییم النشاط عن طریق إصدار تقریر موسمي ومن خالله یمكن إصدار التوجیهات والتوصیات - 8- 2

  .لتدارك التقصیر إن وجد

  :دور الصحة في المؤسسات التعلیمیة - 3

  .التكفل بصحة التالمیذ و كل من له اتصال مباشر أو غیر مباشر بهم- 1- 3

  .مراقبة نظافة المحالت التابعة للمؤسسة التعلیمیة - 2- 3

  .ضرورة المتابعة والتكفل باألمراض المكتشفة من طرف المصالح المختصة بالقطاعات الصحیة - 3- 3

  .اف المحددة في مجال سیاسة الوقایة الصحیةالتنسیق بین القطاعات المعنیة من أجل تجسید األهد- 4- 3

  .كامالمناسب لنمو الجسم نموا طبیعیا و  خلق جو تربوي - 5- 3

  .متابعتها صحیاتلمیذ عن طریق الكشوفات الطبیة و التعرف على الحالة الصحیة لل - 6- 3

  .المشاركة في الحمالت الوطنیة المتعددة لمكافحة اآلفات االجتماعیة - 7- 3

  1.روط الوقایة والنظافة واألمن بالمؤسسات التعلیمیةمراقبة ش - 8- 3

  هدافاألهمیة و األوحدات الكشف والمتابعة : سابعا

  : وحدة الكشف والمتابعة - 1

بإنشاء لجنة التنسیق بین الوزارات المعنیة  1992تعززت الخدمات الصحیة بالمؤسسات التعلیمیة منذ سنة 

جدیدة للتكفل بصحة  استراتیجیةحیث بادرت بوضع ) ایة االجتماعیةوزارة التربیة، وزارة الصحة، وزارة الحم(

                                                 
-http//www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t  ، الصحة في المؤسسات التعلیمیة: ـــــــــــــــــــــــــــ -1
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إن فكرة إنشاء وحدة " وحدة الكشف والمتابعة"التالمیذ في الوسط التربوي، ترتكز على هیكل قاعدي یسمى 

الكشف والمتابعة بالمؤسسات التعلیمیة جاء ضمن مخطط إعادة تنظیم الصحة المدرسیة تبعا ألشغال ملتقى 

أفریل  06المؤرخ في  01قم ت بموجب منشور وزاري ر ئنشوالتي أُ  1991أفریل  20ج سیدي فر 

،وأعطیت صالحیة إنشائها لكل من مدیر التربیة ومدیر الصحة الحمایة االجتماعیة 19941

  .2بالوالیة،وباقتراح من مدیر القطاع الصحي المؤهل محلیا

تتضمن ثانویة، مدرسة أو مدرستین أساسیتین یجب أن تغطي كل وحدة للكشف والمتابعة مقاطعة تربویة 

  .آالف تلمیذ 6إلى  4واإلبتدائیات الملحقة بها وتضم المقاطعة التربویة ما بین 

وكل وحدة كشف ومتابعة تتكون من أطباء مكلفین بالصحة في المؤسسة ومستخدمین شبه طبیین 

ایة الصحة في الوسط المدرسي یعملون في إطار التنسیق بین قطاعي الصحة والتربیة لحم) ممرضین(

  .وتحت إشراف المجلس الصحي المكون على مستوى كل مؤسسة تعلیمیة

 16/02/1985: المؤرخ في) 5(وفي تدابیر الحمایة الصحیة في الوسط المدرسي ینص القانون رقم 

ي والمدرسي تستهدف التكفل بصحة التالمیذ والطلبة والمعلمین في وسطهم التربو " والمتعلق بحمایة الصحة 

، على "والجامعي والمهني من خالل مراقبة الحالة الصحیة لكل تلمیذ أو طالب أو معلم أو أي شخص آخر

  .3إتصال مباشر أو غیر مباشر بهم، ومراقبة مدى نقاوة المحالت التابعة ألیة مؤسسة تعلیمیة أو تكوینیة

ن نشاطها بینما یعتبر الطبیب المسؤول ر وحدة الكشف والمتابعة مدیر المؤسسة الذي یسهر على حسیسیّ و 

ي، ومصالح التربیة هي التي تتكفل بالتجهیز والتموین باألجهزة والمواد التقنالوحید على الجانب الطبي و 

  .4المستهلكة بالتنسیق مع المسیر المالي

  :أهداف وحدة الكشف والمتابعةأهمیة و  - 2

  .ضمان فحوص طبیة منتظمة للتالمیذ- 1- 2

  .باإلصابات المكتشفة ومتابعتها التكفل - 2- 2

  .ضمان عملیة تلقیحیة كاملة - 3- 2

  .ضمان زیارات منتظمة للمؤسسات التعلیمیة للمحافظة على النظافة والوقایة- 4- 2

  .تأمین المراقبة الصحیة للمؤسسات التي تتوفر على مطاعم مدرسیة - 5- 2

  .مراقبة نظافة المیاه والمحیط- 6- 2

  .ومستوى التغطیة الصحیة تحسین نوعیة الخدمات- 7- 2

                                                 
،دار العلوم للنشر والتوزیع، - نظریات وتطبیقات في النظام التربوي الجزائري-علم اإلدارة  المدرسیة:محمد بن حمودة  -1

  .177، ص 2006عنابة، 
  .77المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، الجزائر، ص  ،المدرسي التشریع وحدة:وزارة التربیة الوطنیة -2
  .177ص ع سابق، مرج:محمد بن حمودة  -3
-http//www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t  ، الصحة في المؤسسات التعلیمیة: ـــــــــــــــــــــــــــ -4
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  .تنمیة النشاطات الوقائیة وأعمال الصحة- 8- 2

  .ترقیة التربیة الصحیة في الوسط المدرسي - 9- 2

  1.تجسید عملیة مكافحة اآلفات اإلجتماعیة داخل المؤسسات التعلیمیة -10- 2

                                                 
-http//www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t  ، الصحة في المؤسسات التعلیمیة: ـــــــــــــــــــــــــــ -1
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  :المجلس الصحي، اجتماعاته وصالحیاته ولجان الصحة: ثامنا

م 1989كتأكید على ما خرج به المجتمعون في ملتقى بجایة في جانفي  175رقم  جاءت التعلیمة الوزاریة

لتقرر إجباریة تكوین مجلس صحي على مستوى كل مؤسسة تعلیمیة بالوالیة، إضافة إلى إنشاء لجان 

  .البلدیة، الوالیة وعلى المستوى المركزي: صحیة في كل مستوى

  :المجلس الصحي - 1

  .سة التعلیمیة من أعضاء دائمین وأعضاء معنیین أو منتخبینیتشكل المجلس الصحي بالمؤس

  :األعضاء الدائمین -أ

  .مدیر المؤسسة التعلیمیة رئیسا-

  .الطبیب المكلف بالصحة بالمؤسسة -

  .التقني الصحي من مصلحة الوقایة الصحیة بالبلدیة -

  . مستشار التربیة و المقتصد في مؤسسات التعلیم المتوسط والثانوي -

  :األعضاءالمعنیین أو المنتخبین - ب

  .ممثل عن الموظفین والمعلمین -

  .رئیس جمعیة أولیاء التالمیذ -

  .كما یمكن االستعانة بكل شخص ذي كفاءة و خبرة لمساعدة المجموعة التربویة في أعمالها - 

  : صالحیات المجلس الصحي - 1- 1

  .ق المدرسیةالمرافمراقبة الحالة الصحیة للتالمیذ و یضمن مجلس الصحة  -

  .یعطي رأیه في التنظیم العام للمؤسسة في المیادین الصحة -

  .یسهل عملیة التطبیق الفعلي للتعلیمات الواردة في هذا الشأن -

  .1یقدر النتائج و یقوم بتحلیلها -

  .یقدم االقتراحات حول جمیع المسائل ذات العالقة الصحیة -

ة للمجموعة التربویة وحصر ما یجب تغییره وتصحیحه أو یساهم و بدون انقطاع في حل المشاكل الصحی-

  .تطویره

  .یسهر على صحة وأمن وسالمة كل من یعیش بالمؤسسة التعلیمیة-

  .2یمنح التحسینات والتسهیالت إلطار العمل كالمرافق والتجهیزات -

  :اجتماعات مجلس الصحة - 2- 1

لذي یحدد جدول األعمال ویوقع محضر یجتمع المجلس على األقل مرة كل فصل باستدعاء من رئیسه ا

  .جلسة العمل

                                                 
 .76، ص سابق مرجع، المدرسي التشریع وحدة: وزارة التربیة الوطنیة-1
مدیریة الصحة والسكان، والیة ، أهمیة ووضعیة وحدات الكشف والمتابعة: وزارة الصحة والسكان واصالح المستشفیات-2

 .06، صبسكرة
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یقوم عضو من المجلس بمهمة كاتب الجلسة و تحفظ مداوالت المجلس في سجل یخصص لهذا  - 

  .الغرض

  .یمكن للمجلس عقد اجتماع طارئ باستدعاء من طرف رئیسه أو بطلب من طرف بعض األعضاء - 

تعمل كلها بالتنسیق فیما بینها لضمان التكفل  توجد ثالث لجان في مستویات مختلفة:لجان الصحة - 2

  .باألمراض المكتشفة في المؤسسات التعلیمیة والوقایة منها

  :تتكون من: لجنة التنسیق البلدي - 1- 2

  ممثل عن مصالح الصحة - 

  ممثل عن التفتیش االبتدائي - 

  ممثل عن المجلس الشعبي البلدي - 

  ممثل عن جمعیة أولیاء التالمیذ - 

ه اللجنة مع بدایة السنة الدراسیة ثم في كل فصل لدراسة برنامج عمل مصالح الصحة في مجال تجتمع هذ

  1.الصحة المدرسیة وما یمكن إدخاله من تحسینات

  :تتكون من: لجنة التنسیق الوالئي - 2- 2

  المسؤولین عن الصحة بالوالیة - 

  )مدیر التربیة بالوالیة(المسؤولین عن التربیة  - 

  )الوالیة والدائرة(یة بالمدارس مستشار التغذ - 

تجتمع هذه اللجنة بطلب من مدیر الصحة بالوالیة و ذلك في أي وقت إذا كانت الحالة الصحیة في 

  .مؤسسة ما تستدعي ذلك لتحدید التدابیر الالزمة

 وتجتمع في نهایة السنة الدراسیة لتقییم النشاطات التي بذلت في مجال حمایة الطفل في الوسط المدرسي

  .وٕاعداد برنامج عمل للسنة المقبلة

  :لجنة التنسیق على المستوى المركزي - 3- 2

عبارة عن لجنة وزاریة مشتركة من الصحة و التربیة تجتمع هذه اللجنة مرة في السنة بمبادرة من وزارة 

  ة المقبلة و خاصة في مجال الوقایالصحة قبیل كل موسم دراسي لتضبط التوجیهـات 

  2. والتربیة الصحیة

  جوانب متعددةفي عمل مدیر المدرسة االبتدائیة: تاسعا

  :الجانب االجتماعي - 1

  :تسییر المطعم المدرسي - 1- 1

                                                 
-http//www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t ، الصحة في المؤسسات التعلیمیة: ــــــــــــــــــــــــــــــــ -1
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، وهذا المرسوم 70/65: تحت رقم 11/03/1965: شّرعت المدارس المدرسیة بمرسوم صادر بتاریخ

  .إلخ...یوضح كیفیة سیر المطعم وأهدافه وموارده وتموینه

حسن سیر المطعم المدرسي، وقد حدد المرسوم المذكور أعاله مهام المدیر ومدیر المدرسة مسؤول عن 

  :المتعلقة بالمطعم وأهمها ما یلي

 تحدید قائمة المستفیدین ُمرتبة حسب األولویة. 

 إعدادجدول الوجبات األسبوعیة. 

 تنظیم الحراسة أثناء تقدیم الوجبات في المطعم. 

 میذ على آداب األكل والنظافةالقیام بالرقابة أثناء األكل لتربیة التال. 

 اإلتصال بالبلدیة والدائرة فیما یخص النقل والرقود والعمال والصیانة. 

 جرد األواني والتجهیزات والمحافظة علیها. 

 المراقبة المستمرة للمحالت والعمال والمواد واحترام مقاییس الوجبات. 

 ة وآداب األكلتزیین قاعة األكل بالصور والالفتات والشعارات حول التغذی. 

 توقیع وثائق النفقات التي تحّول إلى مستشار التغذیة المدرسیة. 

 ضبط حسابات السجالت المختلفة وهي: 

اعتمادات الدولة لسیر المطعم، ومبالغ مساهمة األسر والهبات إن :  كدخلوتُقید فیه : سجل الحسابات -أ 

 .غذیة ومواد النظافةاالعتمادات المصروفة القتناء البضائع واأل: كمصاریفكانت، و

وتقّید فیه وجبة النهار ومخزونات الیوم السالف، ومدخوالت الیوم : سجل الحسابات للمواد -ب 

 .ومخروجاته وعدد الوجبات المقدمة وثمن كلفة الوجبة

 .سجل طلبات المواد یستعمله كلما احتاج إلى شراء شيء ما - ج 

 ).كبیرة وصغیرة(من األثاث  تسجل فیه كل ممتلكات المطعم المدرسي: سجل إحصاء األثاث -د 

عملیة التضامن المدرسي أصبحت الیوم عملیة اجتماعیة تضامنیة كبرى تُنظم : التضامن المدرسي - 2- 1

مطلع كل سنة دراسیة جدیدة، وتستهدف التالمیذ المعوزین والمحرومین فیمجتمعنا، تسعى وزارة التربیة 

  .االجتماعي بین التالمیذالوطنیة من خاللها لترسیخ قّیم التكافل والتآزر 

  :1ویتمثل دور المدیر في هذا المجال فیما یأتي

 ضبط القائمة اإلسمیة للتالمیذ المعوزین بالتعاون والتنسیق مع جمعیة أولیاء التالمیذ.  

  الیتامى، أبناء ضحایا اإلرهاب، أبناء (ملء الجداول اإلحصائیة للتالمیذ المعوزین حسب الفئات

 ).الخ...أبناء البطالینالعائالت المعوزة و 

  التنسیق مع رئیس لجنة الدائرة للتضامن المدرسي لتنشیط مختلف العملیات التضامنیة داخل المؤسسات

 .التربویة

                                                 
  .103، ص 2005عین ملیلة، الجزائر، ، دار الهدى، المرجع في اإلدارة المدرسیة: محمد الصالح حثروبي -1
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  تنظیم حملة على مستوى المدرسة لتشجیع التالمیذ على تبادل الكتب فیما بینهم بمناسبة الدخول

 .المدرسي وتُقُبل المساعدات من كتب وأدوات

 د ملفات التالمیذ المرشحین لالستفادة من المنحة المدرسیةالخاصة بالنظام الداخلي أو نصف إعدا

 .الداخلي

  على التالمیذ ) كتب، أدوات مدرسیة، محافظ ومآزر(التوزیع العادل لكل ما یرد للمؤسسة من إعانات

قع علیه الجمیع عند المعوزین حسب االولویة، وٕاشراك جمعیة أولیاء التالمیذ في ذلك وٕانجاز محضر یو 

 .نهایة عملیة التوزیع

قصد المعرفة الجیدة لصحة التالمیذ ومتابعتها ُیكوَّن ملف صحي لكل تلمیذ : الصحة المدرسیة-3- 1

ابتداًء من السنة األولى وینتقل معه إلى اإلكمالیة، ثم الثانویة، یرتب في الملف المدرسي للتلمیذ، ویوضع 

یة، وهو سجل خاص بالصحة المدرسیة وفق الشروط والكیفیات الواردة تحت تصرف أطباء الصحة المدرس

المتضمن مخطط إعادة تنظیم الصحة المدرسیة  06/04/1994: بتاریخ 01: في المنشور الوزاري رقم

وحدة الكشف والمتابعة إن (الذي یرأسه، ونشر الوعي الصحي بین التالمیذ، وحث أطباء الصحة المدرسیة

الفحوص الطبیة الالزمة، متابعة التالمیذ الموجودین تحت المعالجة، كما یتعین على على إجراء ) ُوجدت

مصاب بمرض معد ثابت عن المدرسة وال ُیقبل من جدید في ) أو موظف(مدیر المدرسة إقصاء كل تلمیذ 

المدرسة إال بشهادة طبیة تثبت أنه ُشفي تماما، كما یجب إخطار المصالح الصحیة بأي مرض أو وباء 

  .یالَحظ انتشاره بصورة ملفتة لإلنتباه بین تالمیذ المدرسة للتدخل بصورة عاجلة

ال قیمة لعلبة اإلسعاف وما تحتویه من أدویة ووسائل إذا لم یكن المدیر أو أحد : اإلسعافات األولیة- 1-4

فیة المناسبة في أفراد الفریق التربوي بالمؤسسة ُملما ببعض مبادئ اإلسعافات األولیة للتدخل العاجل بالكی

 :1حال وقوع إصابات والتي من أبرزها

                                                 
  .106ص   :نفسه المرجع -1
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  :حالة الُجرح الخارجي- 1- 4- 1   

  .غسل الیدین جیدا -

 .تنظیف الجرح بواسطة سائل مضاد للتعفن إبتداًء من وسط الجرح حتى جمیع أطرافه -

 .إنتزاع المواد العالقة بالقرب منه -

 .ن المعقم أیضالف الجرح بقطعة من الشاش المعقم، وفیها قلیل من القط -

 .تثبیت كل هذه الضمادات بعصابة أو قطعة قماش مصمغ -

  :حالة اإلغماء- 2- 4- 1

 .یجب حني رأس المغمى علیه ووضعه بین ركبتیه -

 .تمدید المصاب وجعل رأسه منخفضا عن جسمه بدون وسادة -

 .فك أزرار الثیاب وٕابعاد الجمیع عنه كي ُیتاح له التنفس بسهولة وُیسر -

 .اك أو اإلیثینتنشیقه األمونی -

 .جعل التلمیذ المصاب یستریح راحة تامة -

 .إذا تكرر اإلغماء یجب استدعاء الطبیب -

  :حالة نزیف األنف - 3- 4- 1

 .إجالس التلمیذ مستویا وٕامالة رأسه إلى الوراء -

 .فك أزرار القمیص وكل ما یضغط على عنقه -

 .وضع كمادة ماء بارد على أنفه -

 .ب یقضا على أن یستریح لبعض الوقتالحرص على أن یبقى التلمیذ المصا -

 .إذا استمر النزیف یجب عرضه على الطبیب -

 :الحوادث المدرسیة والتأمین - 5- 1

تقوم تعاضدیة المساعدة المدرسیة بتأمین التالمیذ ضد الحوادث سواء تلك التي تقع داخل المدرسة أو التي 

  .1والرحالت المدرسیة وتمنحهم مساعدات للعالجتقع داخل المؤسسة، أو التي تقع أثناء المباریات الریاضیة 

  :ولیاء التالمیذجمعیة أ - 6- 1

تلعب جمعیة اولیاء التالمیذ بالمدرسة دور الشریك االول والمتعامل الرئیسي مع مدیر المدرسة، فهي الركیزة 

ها بالوسائل التي یمكنه اإلرتكاز علیها للحد من الصعوبات المادیة واإلداریة المختلفة خاصة ما تعلق من

  .الضروریة للعمل واإلصالحات والترمیمات ومساعدة المحتاجین وتشجیع المجتهدین بالدعم المادي الالزم

  :الجانب المادي - 2

إن نشاط المدیر فیما یخص الجانب المادي یبتدئ من المحافظة على الهیاكل والممتلكات والتجهیزات 

في الصالح العام ألطول مدة ممكنة، وتهیئة المحیط المناسب باعتبارها المال العام لألمة، ثم استغاللها 

  .للمحافظة علیه بما یساهم في دفع عملیة التعلم إلى األمام

                                                 
  .108،  ص المرجع السابق: محمد الصالح حثروبي -1
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 :ویكون ذلك بـ :المحافظة على المدرسة وهیاكلها- 1- 2

  األقسام، الغدارة، المطعم المدرسي، القاعة المتعددة (المحافظة على شكل المدرسة وهیاكلها المختلفة

 .وصیانتها بانتظام...) خدمات، السور،ال

 عدم إحداث أي تغییر في شكلها إال للضرورة، وبعد استشارة الوصایة واللجان الفنیة المختصة. 

  المراقبة المنتظمة للحالة المادیة للبناءات وخاصة األقسام ودورة المیاه والتدخل لدى السلطات المحلیة

 ).ققاتتش(المختصة كلما طرأ طارئ على المحالت 

  توعیة المعلمین والتالمیذ من أجل المحافظة على الشروط الصحیة وصیانة المباني والتجهیزات باعتبارها

 .ُملكا لهم

  المحلیةإبداء الرأي فیما یتعلق باإلصالحات والترمیمات وبناء األقسام التوسیعیة بالتنسیق مع السلطة. 

 یر الصالح منه والممكن إصالحه، والسعي إلى حصر األثاث والتجهیزات والمراقبة الدائمة وحصر غ

 .1صیانته والحفاظ علیه

 تخصیص مساحات خضراء لغرس األشجار والقیام بالتجارب الفالحیة المقررة في المنهاج الدراسیة. 

 المتعلق بحمایة  28/05/1991: المؤرخ في 91/157: واخیرا وجوب إحترام المرسوم التنفیذي رقم

 .تكوینیة واستعمالهاالمؤسسات التربویة وال

  .تنظف المدرسة أسبوعیا ویومیا وشهریا: ةــافـالنظ - 2- 2

 بعد خروج التالمیذ تُفتح كل نوافذ األقسام وُترش األرضیة بالماء قبل الكنس، وتُنظف : ومیةیالنظافة ال

 .تالمیذاألدراج والمقاعد والسبورات، ثم تغلق النوافذ على أن تُفتح في الصباح الموالي قبل دخول ال

 كل أسبوع یضاف إلى الماء أحد المحالیل المطهرة لنظافة األقسام: النظافة األسبوعیة. 

 كل شهر یتم مسح النوافذ أو غسلها بالماء، وكذلك األبواب وتمسح المصابیح : النظافة الشهریة

 .الكهربائیة

 ایة خاصة بالتشجیر إضافة إلى نظافة األقسام یجب السهر على نظافة الساحة واألروقة، وٕایالء عن

 .وتجمیل المحیط العام للمدرسة

  والمطعم المدرسي، فال بد لها من جدول ) إلخ...دورة المیاه، أحواض الغسیل(أما المرافق الصحیة

 .خاص بالنظافة والمراقبة المستمرة مع الحرص على توفیر الشروط الصحیة بها من إنارة وتهویة وماء

لنقص الماء أو انقطاعه توضع البرامیل بالقرب من دورة المیاه وُتمأل بالقرب من أحواض الغسیل ونظرا 

 .كلها كلما توفر الماء

 إن االحتیاطات الغذائیة والنظافة تتطلب دوما وجود الماء الصالح للشرب أو الطبخ، ولكي : خزان الماء

على أن ُیرُبط بشبكة توفر المدرسة ذلك یجب العمل على تزویدها بخزان تتناسب سعته واالستهالك الیومي 

 .توزیع الماء الصالح للشرب والطبخ، مع تعهده بالنظافة والتطهیر بین الحین واآلخر
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 بما أن المیاه غیر متوفرة بالحنفیات في أغلب أوقات الدراسة، فإنه من الضروري استعمال  :میاه الشرب

للشرب بالعدد الكافي بالقرب  خزان في رواق المدرسة، أو في الظل بمكان آخر، ووضع األواني الالزمة

 .منه، مع الحرص على وضع قطرات الجافیل وتعهده بالغسل بانتظام

 وأخیرا البد من التنسیق مع أعوان النظافة بالبلدیة قصد تصریف القمامة. 

  :تزوید المدرسة بالوسائل واألدوات - 3- 2

صال بالمستمر مع السلطات المعنیة، یسهر السید مدیر المدرسة على توفیر التجهیز الكافي والمناسب باإلت

مع وجوب الحرص على توفیر كل الشروط الصحیة والتربویة لكل قسم من إنارة وتهویة وطالء 

إلخ، وشراء كل الوسائل واألدوات الالزمة والوسائل التعلیمیة المناسبة لمحتویات المناهج الدراسیة، ...وستائر

ات األولیة، والعمل على تزویدها بكل ما یلزم من األدویة التي كما یتعین على المدیر توفیر علیه اإلسعاف

  .تُناسب الحاالت االستعجالیة الستعمالها عند الحاجة، مع مراعاة تاریخ الصالحیة بالنسبة لألدویة

  :1وتتمثل هذه اإلجراءات في: إجراءات األمن والوقایة من األخطار - 4- 2

 حیتها دوریاتوفیر وسائل اإلطفاء الصالحة، ومراقبة صال. 

 األسالك العاریة(مراقبة التوصیالت الكهربائیة والتأكد من مدى صالحیة الشبكة الداخلیة.( 

 قص أغصان األشجار التي تعرقل لعب التالمیذ أو التي یمكن أن تكسرها الریح القویة. 

 لحفاظ على تحصین أبواب المدرسة واإلدارة باألقفال المتینة ومراقبة صالحیة الشبابیك الخارجیة ل

 .الممتكالت والتجهیزات

 تنظیم جدول الحراسة لیال ونهارا والحرص على المراقبة الدائمة للحراس. 

  وجود أرقام هواتف الجهات الخاصة باالمن والحمایة المدنیة والمعلمین والحراس لطلب النجدة عند

 .االقتضاء

  ام المعلمین بالحراسة الَیِقظة خاصة في إتخاذ االحتیاطات الضروریة لمنع وقوع الحوادث المدرسیة، وٕالز

 ...).الدخول والخروج، األروقة والمدارج ودورة المیاه،(االماكن الحساسة 

  توفیر علبة الصلدة بالمدرسة، واالستعانة بطبیب الصحة المدرسیة أو برجال الحمایة المدنیة لشرح كیفیة

 .تقدیم االسعافات األولیة عند الضروریة

 مدرسة ووضع مخطط أمني لتفریغ المؤسسة عند وقوع حریق أو زلزال بالتنسیق مع توفیر مخرجین لل

 .2رجال الحمایة المدنیة

  :الجانب الثقافي والریاضي - 3

المتعلق بالنشاطات الثقافیة والفنیة والریاضیة واألعمال المنَتَجة الفردیة  90/49: لقد جاء في المرسوم رقم

التي تساعد على إیجاد المحیط المالئم إلزدهار شخصیة التلمیذ والجماعیة، وحصص الترفیه المنشطة 

  .وتوفیر االستقرار بالمؤسسة
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ومن األنشطة الثقافیة نجد إنشاء المكتبة المدرسیةوٕانشاء المجموعات الصوتیة والفرق المسرحیة والنوادي 

مدرسیةوضبط برنامج النشاطات العلمیة والثقافیة والمسابقات وتنظیم المقابالت الثقافیة والمعارض والمجلة ال

  .التي تُقام على مستوى المؤسسة احتفاًء باألعیاد الوطنیة والدینیة والدولیة

، 1كما ُتعد األنشطة الریاضیة ُبعدا هاما من أبعاد المنظومة التربویة باعتبارها مادة دراسیة أو نشاطا مدرسیا

ن مستوى االداء الفكري والبدني، وبالتالي وكل هذه العوامل تساهم بشكل رئیس في رفع المردود وتحسی

  .الوصول إلى الكمال الصحي
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  :خالصةالفصل

في نهایة هذا الفصل نستنتج أن للرعایة الصحیة دور أساسي في حمایة التالمیذ من األمراض، خاصة وأن 

طبیة مجهزة هذه الفئة تقضي أوقاتا طویلة داخل المدرسة تدرس وتلعب وتأكل، لذلك البد من توفر هیاكل 

لتوفیر الرعایة الكاملة لهم، سواء للتالمیذ األصحاء أو غیر األصحاء، ومن هذه الهیاكل لمسنا من خالل 

ورغم كل .هذا الفصل ما تقوم به وحدات الكشف والمتابعة وما تقدمه من رعایة صحیة للتالمیذ ومتابعتهم

یة بالجزائر لم یتحصل على الرعایة الكافیة مثل المجهودات المبذولة یمكن القول أن تلمیذ المدرسة اإلبتدائ

التي یلقاها تالمیذ البلدان العربیة مثلما لمسناه في المباحث التي تحدثت عن التجارب العالمیة في مجال 

  .الصحة المدرسیة
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  :ثامنالفصل ال 
  إالطار املهنجي �راسة الص�ة املدرس�یة

  

  تمهید

  منهج الدراسة : أوال

  .اإلجراءات المنهجیة لدراسة الرعایة الصحیة بالمدارس اإلبتدائیة: انیاث

  .اإلجراءات المنهجیة لدراسة التربیة الصحیة بالمدارس اإلبتدائیة: ثالثا

  .اإلجراءات المنهجیة لدراسة البیئة الصحیة بالمدارس اإلبتدائیة: رابعا
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  :تمهید

المدرسیة بكل بعد قیامنا بجمع المعلومات والبیانات النظریة والمعرفیة حول موضوع دراستنا عن الصحة    

سنحاول في هذا الجانب المیداني . مؤشراتها والمتمثلة في التربیة الصحیة والرعایة الصحیة والبیئة الصحیة

التعرف على واقع هذه المحددات لمعرفة واقع الصحة المدرسیة على مستوى المؤسسات التربویة في والیة 

ة وعرض البیانات وتحلیلها وتفسیرها وصوال الى بسكرة ، وذلك من خالل االنطالق في اإلجراءات المیدانی

  .استخالص النتائج العامة واعطاء بعض االقتراحات والتوصیات في ختام هذا الفصل
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      :منهج الدراسة :أوال

 مادلین"إن البحث العلمي ال یقوم إال وفق مسار واضح وممنهج، وهذا ما أشارت إلیه الباحثة   

المنهج هو مجموعة من العملیات المصممة من أجل بلوغ هدف أو مجموعة من  فترى أن" غرافیتس

  .1األهداف وهو مجموعة من التقنیات واألهداف وكلها تشكل لنا مخطط العمل

لم یعد األساس في التقدم العلمي، الحصول على كم معرفي أكثر، إنما األساس هو الوسیلة التي ف

والوسیلة في ذلك هي  ،تثماره في أقصر وقت ممكن وبأبسط الجهودتمكننا من الحصول على هذا الكم، واس

ولهذا یعتبر المنهج عبارة عن مجموعة العملیات والخطوات التي یتبعها  2المنهج العلمي بكل معطیاته،

إذ هو الذي ینیر الطریق ویساعد  ؛الباحث، بغیة تحقیق أهداف بحثه، وبالتالي فالمنهج ضروري للبحث

  3.أبعاد وأسئلة وفروض البحثالباحث في ضبط 

تحقیقا ألهداف الدراسة نعتمد في وصف اإلطار النظري وعرض بعض الدراسات السابقة على و 

والذي یعني طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى  المنهج الوصفي،

ئص المختلفة ویعتمد على جمع أغراض محددة لوضعیة أو مشكلة اجتماعیة، فهو یقوم على وصف الخصا

المعلومات حول الموضوع المراد دراسته من استخالص الدالالت والمعاني المختلفة التي تنطوي علیها البیانات 

 "مناهج البحث التربوي" في كتابه بشیر صالح الرشیدي .وكما یعرفه.4والمعلومات التي أمكن الحصول علیها

وصف الظاهرة أو الموضوع، اعتمادا على جمع في یة التي تتكامل مجموعة من اإلجراءات المنهج" :بأنه

الحقائق والبیانات، وتصنیفها ومعالجتها وتحلیلها تحلیال كافیا ودقیقا الستخالص داللتها، والوصول إلى 

  .5"نتائج أو تعمیمات عن الظاهرة، أو الموضوع محل البحث

تحلیل معطیات الجانب ل) نباط واستقراءاست(كما نعتمد في نفس الوقت على األسلوب التحلیلي 

على  المنهج الوصفي التحلیليببذلك سنجمع بین الوصف والتحلیل ضمن سیاق ما یسمى و . المیداني

باإلضافة للمنهج الوصفي استخدمنا و ؛اعتبار أنه األكثر كفاءة في كشف حقیقة الظاهرة وٕابراز حقائقها

لتي تم جمعها عن طریق االستمارة ألن المنهج االحصائي المنهج اإلحصائي من أجل معالجة البیانات ا

یكشف عن العالقة الموجودة بین المتغیرات الختبار فرضیات الدراسة من أجل اعطائها صبغة علمیة، ویتم 

ذلك باستخدام النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحلیلها بأسلوب احصائي یساعد 

                                                 
1 - Grawitz Madeline .Methode de Sciences Sociales.ed.Dolloz.Frence.1972.P293.   

، ص  1االجتماعي، جامعة منتوري قسنطینة، العدد  الباحث: مراحل الضوابط المنهجیة إلعداد بحث: أحمیدة عمیراوي - 2

96. 
  .119، ص 2002 الجزائر، دار هومة، ،تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة: رشید زرواتي - 3
  .40، ص1985، مكتبة نهضة الشروق، القاهرة ، أسس البحث االجتماعي: عبد الوهاب ابراهیم - 4
، ص 2000، دار الكتاب الحدیث، الكویت،  - رؤیة تطبیقیة مبسطة-، مناهج البحث التربوي: الح الرشیديبشیر ص - 5

21.  
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عطیات الكیفیة التي تصف الظاهرة وتوضح خصائصها إلى معطیات كمیة تعطي وصفا على تحویل الم

  .رقمیا یوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى

 رس االبتدائیة بوالیة بسكرةاالرعایة الصحیة بالمداإلجراءات المنهجیة لدراسة : ثانیا

  :أداة الدراسة - 1

تم بناء وثیقة االستبیان اعتمادا على ما ورد في اإلطار النظري والدراسات السابقة، : الدراسة بناء أداة - 1- 1

وقد ُأعدَّ خصیصا لقیاس اتجاهات عینة الدراسة، وفق المحاور الرئیسة للدراسة، إذ قسم هذا االستبیان إلى 

الجنس، العمر، الخبرة المهنیة،  قسمین، یتعلق القسم األول بالخصائص الشخصیة ألفراد العینة، ویشمل كل من

أما القسم الثاني فقد خصص لقیاس مستوى . ةیلس الصحامجواالنتماء للالمنطقة، أكثر األمراض انتشارا، 

، إذ یقابل كل عبارة من "لیكرت الخماسي"تم تصمیمها حسب سلم  ،عبارة) 19(الرعایة الصحیة ویتكون من 

وقد تم إعطاء كل " ضعیفة جداً "، " "ضعیفة"، "متوسطة"، "عالیة"، "اً جد عالیة"عبارات المحاور درجات مختلفة 

، "درجات 5"جدًا  عالیة: خیار من الخیارات الممكنة أوزان أو درجات لتتم معالجتها إحصائیًا على النحو التالي

  ".  درجة 1"، ضعیفة جدًا "درجتان 2"ضعیفة " درجات 3"متوسطة"درجات 4" عالیة

من أجل التأكد من صدق االستبیان أنه سوف یقیس ما أعد لقیاسه، تم اللجوء إلى  :راسةصدق أداة الد - 2- 1

صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان بالدرجة الكلیة 

 :التي تقیس الرعایة الصحیة، كما یوضحه الجدول التالي

یرسون بین عبارات االستبیان والدرجة الكلیةمعامالت ارتباط ب :04الجدول   

 رقم العبارة
معامل 

 االرتباط
 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط
 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم  

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1.  ,467**  2. ,514**  3. ,350* 4. ,448** 

5.  ,688**  6. ,477**  7. ,324* 8. ,640** 

9.  ,270  10. ,398*  11. ,576** 12. ,646** 

13.  ,530**  14. ,255  15. ,640** 16. ,407** 

17.  ,694**  18. ,598**  19. ,439**   

 فأقل 0.05االرتباط دال عند مستوى الداللة  * فأقل 0.01االرتباط دال عند مستوى الداللة  **

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                      

الجدول السابق أن أغلب قیم معامل ارتباط عبارات القیاس، موجبة ودالة إحصائیًا عند  یتضح من

مما یدل على وجود االتساق الكبیر لهذه العبارات في قیاس الرعایة  ؛فأقل) 0.05(مستوى من الداللة 

  .الصحیة وبالتالي التحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة

 Alpha de كرونباخ ألفاتم استخدام معامل مدى ثبات أداة الدراسة لقیاس  :ثبات أداة الدراسة - 3- 1

Cronbach  حیث طبق هذا القیاس على العینة لقیاس الصدق البنائي، وقد كان معامل الثبات العام عال

وهذا یدل على أن جمیع فقرات الدراسة على درجة كبیرة من الثبات، وبالتالي یمكن  0.808إذ بلغ 
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 %90ي الدراسة المیدانیة، وهذا ما یتضح ویؤكده صدق المحك الذي بلغ معامله العام االعتماد علیها ف

  .وهو معامل عال جدا في هذه الدراسة

    :حدود الدراسة - 2

تظهر الحدود الموضوعیة للدراسة في اقتصارها على قیاس اتجاهات فئة  :الحدود الموضوعیة - 1- 2

رسي، دون اإللمام بجمیع المتغیرات األخرى ذات الصلة أو الصحیة في الوسط المد رعایةنحو ال طباءاأل

  .القریبة من هذه الدراسة

خالل سنة  جوان 25إلى  مارس 20طبقت هذه الدراسة خالل الفترة الممتدة من : الحدود الزمانیة - 2- 2 

2013.  

ت الكشف بوحدا طباء العاملیناقتصرت هذه الدراسة على فئة األ: الحدود المكانیة والبشریة - 3- 2 

وتم اختیار والیة بسكرة كنموذج  ،الصحیةرعایة ال والمتابعة على مستوى الوالیة باعتبارهم فاعلون في مجال

 44بـ مفردات مجتمع البحث والمقدرة   وتم استخدام أسلوب المسح الشامل من أجل حصر كلللدراسة 

     .ضروریةاستمارات لعدم استیفائها للبیانات ال 05وحدة كشف ومتابعة، ألغیت

  :مجتمع الدراسة - 3

وحدات الكشف إستهدفت هذه الدراسة مسح مفردات المجتمع ككل، إذ یتكون مجتمع الدراسة من جمیع 

منها في بلدیة بسكرة وواحدة في بلدیة  10وحدة موزعین على الوالیة  44البالغ عددهم اإلجمالي  والمتابعة 

كل وحدات الكشف  ستمارة على الوزعت االوالیة، حسب ما تشیر إلیه الخریطة الصحیة ب الحاجب،

أو  استبیانات لعدم صالحیتها للتحلیل) 5(بعدت منها استُ و  والمتابعة االربعة واألربعین وتم استرجاعها

  . %).91.43(فكانت نسبة التمثیل هي  لرفضهم ملء هذه االستمارة 

ة ألفراد عینة الدراسة، شملت كل من لقد تضمنت الدراسة متغیرات أساسیة خاصة بالبیانات الشخصی  

  .، وٕانتماء العینة للمجالس الصحیة العمر، الجنس، الخبرة المهنیة، المنطقة
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 خصائص مجتمع الدراسة  یبین) 05(رقم جدول

 المتغیرات الشخصیة
 المنطقة

 المجموع
 داخل   خارج 

 الفئات العمریة

[20-30] 6  6 

]30-40] 14 5 19 

]40-50] 9 5 14 

 39 10 29 المجموع

 الجنس

 18 2 16 ذكور 

 21 8 13  إناث 

 39 10 29 المجموع

 الخبرة المهنیة

 12 1 11 سنوات 5أقل من 

]05-10[ 7 0 7 

 20 9 11 سنوات 10فوق

 39 10 29 المجموع

المجلس 

 الصحي

 17 4 13 عضو 

 22 6 16 عضو لیس

 39 10 29 المجموع

  من اعداد الطالبة:المصدر                                         

والمتعلق بخصائص مجتمع الدراسة، والذي شمل كل من الخصائص العمریة ) 02(من خالل الجدول رقم    

والجنس والخبرة المهنیة وانتماء العینة للمجالس الصحیة والمتعلقة بعینة البحث والمتمثلة في األطباء، نجد بأن 

مریة متنوعة بین الفئات الثالث والموضحة في الجدول أعاله، وقد انحسرت بالخصوص في الفئة الفئات الع

مفردة في الفئة  14، و %48.71أي ما نسبته 64مفردة من أصل  19سنة، حیث بلغت  40و 30الثانیة بین 

 06نجد  30و 20ن أما الفئة الثالثة وهي األقل نسبة وانحسرت بی%  35.89 أي مانسبته 50و 40الثالثة بین 

ومن خالل هذه المعطیات المتعلقة بالفئات العمریة %  15.38مفردات فقط ویعملون خارج الوالیة أي بنسبة 

  .سنة 40و 30نقول أن غالبیة المبحوثین من الفئة المتوسطة بین 

بته أي ما نس 39مفردة من أصل  21أما فیما یخص الجنسین فغالبیة األطباء من اإلناث حیث بلغت   

  .%46.15طبیب أي ما نسبته  18والذكور عددهم %  53.84
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أما عن الخبرة المهنیة والمقسمة حسب الجدول أعاله إلى ثالث فئات كذلك نالحظ بأن غالبیة أفراد العینة لدیهم 

أي %  51مفردة أي ما نسبته  20سنوات إلى  10خبرة عالیة، حیث بلغت الفئة التي تشیر إلى الخبرة ما فوق 

  .یفوق نصف العینة من األطباء لدیهم خبرة عالیة في هذا المجال ما

  وأما عن انتماء العینة إلى المجالس الصحیة المنصبة على مستوى المدارس فوجدنا ما نسبته 

  .فقط من األطباء هم أعضاء في المجلس الصحي%  43.58ال ینتمون إلى المجالس الصحیة و% 56.41

   :یةأسالیب المعالجة اإلحصائ - 4

لإلجابة على أسئلة الدراسة تم معالجة البیانات باستخدام العدید من األسالیب اإلحصائیة المستخرجة 

 )Social the for Package Statistical (من برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

Sciences ب التي تم استخدامها وذلك بعد أن تمت عملیة جمع البیانات ومن ثم فرزها وترمیزها، واألسالی

  :في هذه الدراسة جاءت كالتالي

تم استخدام جداول التوزیعات التكراریة والنسب المئویة لتمثیل الخصائص الدیمغرافیة والشخصیة  - 

  .ألفراد مجتمع الدراسة

حساب كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري كمقاییس النزعة المركزیة، من أجل وصف بعض  - 

 .سةمتغیرات الدرا

 .لمعرفة درجة الموافقة العامة على عبارات الدراسة تم حساب المتوسطات المرجحة - 

من أجل اختبار مدى وجود اختالف في متغیرات الدراسة، بسبب اختالف بعض الخصائص  - 

واختبار تحلیل التباین  (TWO SAMPLE T-TEST)الشخصیة والدیمغرافیة، تم استخدام اختبار

)ANOVA(. 

مل ارتباط بیرسون لمعرفة مدى االتساق الداخلي لمحاور الدراسة من جهة ، وفي تم استعمال معا - 

 .مدى وجود أیة عالقة ارتباط معنویة بین متغیرات الدراسة

ومعامل  (Alpha de Cronbach)ولقیاس مدى ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ  - 

 .الصدق لقیاس الصدق البنائي

 .لوجود فروق في االنحرافات المعیاریة )Levens(این تم استخدام اختبارمن أجل تحلیل التب -
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  :اإلجراءات المنهجیة لدراسة التربیة الصحیة بالمدارس االبتدائیة: ثالثا

إن استعمال منهج معین في أي بحث یستلزم على الباحث االستعانة بأدوات ووسائل : أداة الدراسة - 1

ل إلى المعلومات الالزمة لبحثه، والتي یستطیع بواسطتها معرفة واقع ومیدان مساعدة ومناسبة، تمكنه من الوصو 

ه ف بأنها نموذج یضم مجموعة أسئلة توجَ وتعرَّ  وثیقة االستبیان ونحن في دراستنا هذه اعتمدنا على 1.دراسته

تمارة إلى األفراد، من أجل الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف ما، ویتم تنفیذ االس

  2.إما عن طریق المقابلة الشخصیة أو عن طریق البرید

تم بناء وثیقة االستبیان اعتمادا على ما ورد في اإلطار النظري والدراسات : بناء أداة الدراسة - 1- 1

والمتمثلة في مدیري المدارس االبتدائیة والموزعة  السابقة، وقد ُأعد خصیصا لقیاس اتجاهات عینة الدراسة

سم هذا االستبیان إلى قسمین، یتعلق القسم ، وفق المحاور الرئیسة للدراسة، إذ قُ ف بلدیات بسكرةعلى مختل

داخل  - األول بالخصائص الشخصیة ألفراد العینة، ویشمل كل من الجنس، العمر، الخبرة المهنیة، المنطقة

لس امجینة الدراسة للوانتماء ع، داخل المؤسسات التربویة أكثر األمراض انتشاراو  -المدینة وخارجها

) 20(أما القسم الثاني فقد خصص لقیاس مستوى أو درجة أو حالة التربیة الصحیة ویتكون من . ةیالصح

  .عبارة

، إذ یقابل كل عبارة من عبارات المحاور قائمة "لیكرت الخماسي" مم هذا االستبیان حسب سلم صُ ولقد  

وقد تم إعطاء كل خیار من " عالیة جدا"، "عالیة"، "متوسطة"، "ضعیفة"، "ضعیفة جدا "تحمل الخیارات التالیة 

 4" عالیة، "درجات 5" عالیة جدا: و درجات لتتم معالجتها إحصائیًا على النحو التاليأالخیارات الممكنة أوزان 

  ".  واحدة درجة"  ضعیفة جدا،  "درجتان" ضعیفة" درجات 3" متوسطة" درجات

س ما أعد لقیاسه، اقیتم یالتأكد من صدق االستبیان أنه سوف من أجل  :صدق أداة الدراسة - 2- 1

بین درجة كل عبارة من عبارات  "بیرسون"م اللجوء إلى صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط ث

  :االستبیان بالدرجة الكلیة التي تقیس التربیة الصحیة، كما یوضحه الجدول التالي

                                                 
النظریة والتطبیق، دار الصفاء للنشر : مناهج وأسالیب البحث العلمي: محمد غنیم  ربحي مصطفى علیان، عثمان - 1

  .81، ص 2000والتوزیع، عمان، 
  .123ص ، سابق مرجع: رشید زرواتي  - 2
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باط بیرسون بین عبارات االستبیان والدرجة الكلیةمعامالت ارت یبین) 06( رقم الجدول  

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط
 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط
 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم  

 العبارة

معامل 

 االرتباط

20. ,734**  21. ,670**  22. ,778** 23. ,836** 

24. ,510**  25. ,644**  26. ,682** 27. ,786** 

28. ,764**  29. ,778**  30. ,738** 31. ,821** 

32. ,737**  33. ,791**  34. ,765** 35. ,717** 

36. ,747**  37. ,642**        

  فأقل 0.01االرتباط دال عند مستوى الداللة  **

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                       

عبارات القیاس، موجبة ودالة یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامل ارتباط كل عبارة من 

فأقل، مما یدل على وجود االتساق الكبیر لهذه العبارات في ) 0.01(إحصائیًا عند مستوى من الداللة 

  .قیاس التربیة الصحیة وبالتالي التحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة

   "ألفا كرونباخ"تم استخدام معامل  لقیاس مدى ثبات أداة الدراسة: ثبات أداة الدراسة -3- 1

 "Alpha de Cronbach" بق هذا القیاس على العینة لقیاس الصدق البنائي، وقد كان معامل حیث طُ ؛

وهذا یدل على أن جمیع فقرات الدراسة على درجة كبیرة من الثبات،  0.956إذ بلغ  ؛الثبات العام عال جدا

ا یتضح ویؤكده صدق المحك الذي بلغ معامله وبالتالي یمكن االعتماد علیها في الدراسة المیدانیة، وهذا م

  .كیف تم حساب الفا وصدق المحك  .وهو معامل عال جدا في هذه الدراسة %98العام 

    :حدود الدراسة - 2

مستوى التربیة  تظهر الحدود الموضوعیة للدراسة في اقتصارها على قیاس :الحدود الموضوعیة - 1- 2 

فاعلین في مجال التربیة الصحیة ، دون اإللمام بجمیع الالبتدائیةالصحیة من وجهة نظر مدیري المدارس ا

  .حدود الدراسة الصلة أو القریبة من إلخ ذات...كالمعلمین والهیئة االداریة وأولیاء التالمیذ

انتهت الدراسة  2013إلى غایة جوان  2013اجریت هذه الدراسة في شهر مارس : الحدود الزمانیة - 2- 2

لحصول على االحصائیات الخاصة بعدد المدارس على مستوى الوالیة من مدیریة التربیة تم تحدید المیدانیة، وبعد ا

االطار الذي ستأخذ منه العینة، وكذا حجمها، وقد طالت مدة التوزیع والجمع بسبب توزع أفراد العینة على مستوى 

 .یة الوالیة واختالف العینة في حد ذاتها بین األطباء والمدیرین وفرق الوقا

حسب  قسمین وتم اختیار والیة بسكرة كنموذج للدراسة حیث قسمت إلى :الحدود المكانیة والبشریة - 3- 2

بینما تضم المنطقة الثانیة جمیع البلدیات المتبقیة  - بلدیة بسكرة، الحاجب - یضم القسم األول التربویة الخریطة

نیة بالمدارس االبتدائیة  بوالیة بسكرة للتعرف على واقع لقد تم اجراء الدراسة المیدا و بلدیة، 31أي  لوالیة بسكرة

حسب احصائیات مدیریة التربیة لوالیة (مدرسة ابتدائیة  353الصحة المدرسیة بها، وتحتوي والیة بسكرة على 
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ستجدون جدول یبین أسماء المؤسسات . (مدرسة على مستوى الوالیة 64وقد اخترنا ) 2012بسكرة سنة 

  ).ن على الوالیة ضمن المالحقاالبتدائیة موزعی

دون غیرهم ممن لهم عالقة بالتربیة  مدیرا 64، وعددهم مدیریناقتصرت هذه الدراسة على فئة ال كما 

ویدل ذلك على أن الفاعلین في مجال التربیة  إلخ... والهیئة اإلداریة ، المعلمین،أولیاء التالمیذالصحیة، ك

، قد تلعب دورا مهما في هذا المجال وال یمكننا اغفال هذا الدور الصحیة یتنوعون ویعدون كمتغیرات وسیطة

ضمن النسق العام للصحة المدرسیة، إال أننا ركزنا على هذه الفئة دون غیرها لقیاس هذا المتغیر والذي 

  . نقیس به مستوى الصحة المدرسیة بشكل عام

صلي الذي یشمله التعمیم في نهایة بما أن العینة عبارة عن جزء من المجتمع األ: مجتمع الدراسة - 3 

كل دراسة علمیة ، وبما أن مجتمعنا متجانس ویمثل فئة مدیري المدارس االبتدائیة فقد اخترنا اسلوب 

وقمنا . استمارة  71وتحصلنا على   % 20العینات االحتمالیة البسیطة ، وقد اخترنا في بدایة األمر 

استمارة فقط وبالتالي فنسبة  64سترجاع لم نتحصل إال على بتوزیع االستمارات وعند القیام بعملیة اال

  .% 18العینة تراجعت ووصلت إلى 
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  :خصائص أفراد مجتمع الدراسة والمبینة على النحو التالي - 1- 3

  خصائص مجتمع الدراسة  یبین) 07(رقم الجدول

 المتغیرات الشخصیة 
 المنطقة

 المجموع

 البلدیة داخل البلدیة   خارج

 ئات العمریةالف

[20-30] 00 00 00 

]30-40] 7 1 8 

]40-50] 45 11 56 

  64  12  52  المجموع

 الجنس

 60 10 50  ذكور 

 4 2 2  إناث 

  64  12  52  المجموع

 الخبرة المهنیة

 12 1 11 سنوات 5أقل من 

[05 -10] 4 4 8 

 44 7 37 سنوات 10فوق

  64  12  52  المجموع

 ءنتمااإل 

للمجلس 

 حيالص

 27 4 23 عضو

 37 8 29 لیس عضو

 64 12 52 المجموع

  من اعداد الطالبة: المصدر                                          

والمتعلق بخصائص مجتمع الدراسة من حیث الفئات العمریة والجنس ) 04(من خالل الجدول رقم 

نستوضح أهم النقاط الضروریة في التحلیل والخبرة وٕانتماء العینة للمجالس الصحیة فإننا نحاول أن 

  .اإلحصائي

إن السمة الغالبة لعینة الدراسة والمتمثلة في مدیري المدارس االبتدائیة من حیث الجنس فغالبیتهم من 

خارج البلدیة، أما عن االناث فیمثلون  10مدیر داخل بلدیة بسكرة و 50منهم  % 93.75ذكور أي بنسبة ال

،أما الفئات العمریة نجد بأنها انحسرت %06.25مدیرات فقط وبنسبة  04بـ نسبة ضئیلة جدا قدرت

وأما الفئة الثالثة  %12.5بالخصوص في الفئة الثانیة  والثالثة، حیث بلغت  في الفئة الثانیة أقل نسبة أي 

 وغالبیة مفردات العینة الخاصة بالمدیرین یعملون خارج بلدیة بسكرة  %87.5 وهي الغالبة فبلغت



~ 317 ~ 
 

ومن خالل هذه المعطیات المتعلقة بالفئات العمریة نقول أن غالبیة المبحوثین من الفئة   %81.25نسبةب

  .سنة 50و 40بین  الثالثة أي

أما عن الخبرة المهنیة والمقسمة حسب الجدول أعاله إلى ثالث فئات كذلك نالحظ بأن غالبیة أفراد العینة   

مفردة أي ما نسبته  44سنوات إلى  10تشیر إلى الخبرة ما فوق  لدیهم خبرة عالیة، حیث بلغت الفئة التي

مجال،ثم تلیها الفئة األولى لدیهم خبرة عالیة في هذا ال المدیرینأي ما یفوق نصف العینة من %  68.75

  .%12.5ثم الفئة الثانیة بنسبة %18.75بنسبة 

   42.18 مدارس فوجدنا ما نسبته وأما عن انتماء العینة إلى المجالس الصحیة المنصبة على مستوى ال

أعضاء  لیسوا المدیرینمن  %  57.81 وما نسبته ینتمون إلى المجالس الصحیة من أفراد العینة فقط %

  .في المجلس الصحي

   :أسالیب المعالجة اإلحصائیة - 4

ستخرجة لإلجابة على أسئلة الدراسة تم معالجة البیانات باستخدام العدید من األسالیب اإلحصائیة الم

 )Social the for Package Statistical (من برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

Sciences  وذلك بعد أن تمت عملیة جمع البیانات ومن ثم فرزها وترمیزها، واألسالیب التي تم استخدامها

  :في هذه الدراسة جاءت كالتالي

ب المئویة لتمثیل الخصائص الدیمغرافیة والشخصیة ألفراد تم استخدام جداول التوزیعات التكراریة والنس - 

 .مجتمع الدراسة

حساب كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري كمقاییس النزعة المركزیة، من أجل وصف بعض  - 

 .متغیرات الدراسة

 .لمعرفة درجة الموافقة العامة على عبارات الدراسة تم حساب المتوسطات المرجحة - 

مدى وجود اختالف في متغیرات الدراسة، بسبب اختالف بعض الخصائص الشخصیة  من أجل اختبار - 

 .)ANOVA( واختبار تحلیل التباین (TWO SAMPLE T-TEST)والدیمغرافیة، تم استخدام اختبار

تم استعمال معامل ارتباط بیرسون لمعرفة مدى االتساق الداخلي لمحاور الدراسة من جهة ، وفي مدى  - 

 .ارتباط معنویة بین متغیرات الدراسةوجود أیة عالقة 

ومعامل  (Alpha de Cronbach) ولقیاس مدى ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ - 

 .الصدق لقیاس الصدق البنائي

  .لوجود فروق في االنحرافات المعیاریة )Levens(من أجل تحلیل التباین تم استخدام اختبار -

رس االبتدائیة بوالیة بسكرةاالبیئة الصحیة بالمدلدراسة  االجراءات المنهجیة :رابعا  

 تتبع من مجتمع الدراسة مسحوبة نستهدف بهذا االختبار التحقق من أن عینة :التوزیع اعتدالیة اختبار - 1

وبالتالي تطبیق قوانین معلمیة التوزیع  Normal distributionالتوزیع الطبیعي بیاناتها

Parametric distribution على اختبار  وعلیه سنعتمدKolmogorov-Smirnov  كما هو مبین

  :في الجدول التالي
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  اختبار اعتدالیة التوزیعیبین ) 08(جدول رقم

    Kolmogorov-Smirnova  تبارخإ Shapiro-Wilkإختبار  

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحریة

 إحصائیة

 االختبار

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحریة

 إحصائیة

 االختبار
 حاور الدراسةم

 البیئة الصحیة 310, 25 000, 786, 25 000,

a. Correction de signification de Lilliefors  

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                     

 وهى % 00البیئة الصحیة هي  أن قیمة الداللة بالنسبة لمتغیر اإلحصائي التحلیل نتائج من یتضح 

حیث جاءت جمیع   Shapiro-Wilkوما یؤكد ذلك أیضا معنویة اختبار ،%1المعنویة  مستوى أقل من

 بیاناته تتبع مجتمع من الدراسة مسحوبة وبالتالي یمكن القول أن عینة .%1مستویات الداللة أقل من

  :الشكل البیاني التاليوهذا ما یوضحه . التوزیع الطبیعي

  )عمال الوقایة(یبین التوزیع الطبیعي لمفردات البحث): 06(شكل رقم 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                      

  أداة الدراسة - 2

اإلطار النظري والدراسات  تم بناء وثیقة االستبیان اعتمادا على ما ورد في: بناء أداة الدراسة - 1- 2  

السابقة، وقد ُأعدَّ خصیصا لقیاس اتجاهات عینة الدراسة، إذ قسم هذا االستبیان إلى قسمین، یتعلق القسم 

، أكثر  األول بالخصائص الشخصیة ألفراد العینة، ویشمل كل من الجنس، العمر ، الخبرة المهنیة، المنطقة

 )16(م الثاني فقد خصص لقیاس البیئة الصحیة ویتكون من أما القس. األمراض انتشارا، مجلس الصحة
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، إذ یقابل كل عبارة من عبارات المحاور درجات مختلفة "لیكرت الخماسي"تم تصمیمها حسب سلم . عبارة

وقد تم إعطاء كل خیار من الخیارات الممكنة " ضعیفة جداً "، " "ضعیفة"، "متوسطة"، "عالیة"، "جداً  عالیة"

 4" عالیة، "درجات 5"جدًا  عالیة: لتتم معالجتها إحصائیًا على النحو التالي أوزان أو درجات

  ".  درجة 1"، ضعیفة جدًا "درجتان 2"ضعیفة " درجات 3"متوسطة"درجات

من أجل التأكد من صدق االستبیان أنه سوف یقیس ما أعد لقیاسه، تم  :صدق أداة الدراسة - 2- 2 

بین درجة كل عبارة من عبارات  "ارتباط بیرسون"اب معامل اللجوء إلى صدق االتساق الداخلي بحس

  :االستبیان بالدرجة الكلیة التي تقیس البیئة الصحیة، كما یوضحه الجدول التالي

  

معامالت ارتباط بیرسون بین عبارات االستبیان والدرجة الكلیةیبین  )09(رقم جدول  

 رقم العبارة
معامل 

 االرتباط
 

رقم 

 العبارة

معامل 

تباطاالر   
 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم  

 العبارة

معامل 

 االرتباط

38.   ,580**  39. ,560**  40. ,447* 41. ,  599 ** 

42.   ,746**  43. ,685**  44. ,556* 45. ,503* 

46.   ,822**  47. ,764*  48. ,764* 49. ,777** 

50.   ,824**  51. ,481*  52. ,494* 53. ,412* 

54.   ,694**  55. ,598**  56. ,439**    

  فأقل 0.05االرتباط دال عند مستوى الداللة  *  فأقل 0.01لداللة االرتباط دال عند مستوى ا **

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                        

یتضح من الجدول السابق أن أغلب قیم معامل ارتباط عبارات القیاس، موجبة ودالة إحصائیًا عند         

تساق الكبیر لهذه العبارات في قیاس البیئة مما یدل على وجود اإل ؛فأقل )0.05(وى من الداللة مست

  .تساق الداخلي لألداةلصحیة وبالتالي التحقق من صدق اإلا

 Alpha de "ألفا كرونباخ"تم استخدام معامل  لقیاس مدى ثبات أداة الدراسة: ثبات أداة الدراسة - 3- 2 

Cronbach القیاس على العینة لقیاس الصدق البنائي، وقد كان معامل الثبات العام عال  حیث طبق هذا

وهذا یدل على أن جمیع فقرات الدراسة على درجة كبیرة من الثبات، وبالتالي یمكن  0.900إذ بلغ 

 %95االعتماد علیها في الدراسة المیدانیة، وهذا ما یتضح ویؤكده صدق المحك الذي بلغ معامله العام 

  .معامل عال جدا في هذه الدراسةوهو 

   حدود الدراسة  - 3  

تظهر الحدود الموضوعیة للدراسة في اقتصارها على قیاس اتجاهات عمال  :الحدود الموضوعیة - 1- 3

نحو البیئة الصحیة في الوسط العاملین في المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة بالوالیة فرق الوقایة 

  .المدرسي
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خالل سنة  جوان 25إلى  مارس 20طبقت هذه الدراسة خالل الفترة الممتدة من : مانیةالحدود الز  - 2- 3

2013.  

العاملین بالمؤسسات  اقتصرت هذه الدراسة على عمال فرق الوقایة: الحدود المكانیة والبشریة - 3- 3

حصل مؤسسات وتعمدنا توزیع ثالث استمارات على كل مؤسسة لن 09العمومیة للصحة الجواریة وعددها 

ستمارة من المبحوثین طلب ملء اإل 02یلبي استمارة ولم  25مفردة ولكن تم استرجاع  27على األقل على 

هي استمارة فقط  وتعمدنا اختیار هذه العینة ألنها   25 وبالتالي تحصلنا على ،ألسباب غیر معروفة

هذا المحور سبق وأن  ، ألنبعةوبالتنسیق مع وحدات الكشف والمتا ،المدرسیة الصحیةالبیئة المسؤولة على 

طلبت من المدیرین وأطباء وحدات الكشف والمتابعة اإلجابة عنه من خالل التوزیع األول لإلستمارة ،لكن 

وتم  أو ألنها لیست من اختصاصهم، ،وجدت بعض اإلعراض من طرفهم بسبب عدم علمهم بهذه الخدمات

منطقتین حسب الخریطة الصحیة للوالیة یضم القسم اختیار والیة بسكرة كنموذج للدراسة حیث قسمت إلى 

  .  األول المنطقة الحضریة داخل بلدیة بسكرة بینما تضم المنطقة الثانیة جمیع البلدیات المتبقیة لوالیة بسكرة

  مجتمع الدراسة - 4

المؤسسات  إستهدفت هذه الدراسة مسح مفردات المجتمع ككل، إذ یتكون مجتمع الدراسة من جمیع

عمال وضمن هذه المؤسسات یوجد . على مستوى الوالیة )09(یة للصحة الجواریة والتي عددها تسعةالعموم

. عامالً  27 إلى اإلجماليعمال من كل مؤسسة وقد وصل عدد العینة المختارة  03وقد أخذت  فرق الوقایة

وزعت استمارة یة، من مناطق مختلفة عبر بلدیات والیة بسكرة حسب ما تشیر إلیه الخریطة الصحیة بالوال

وهي  استمارة فقط، 25واسترجعنا لكل المؤسسات التسعة  مفردة) 72(اإلستبانة على مفردات الدراسة بواقع 

فكانت نسبة  بمحور البیئة الصحیة المدرسیة ، والمتعلقة بعینة الدراسة  ةالخاصلمالحق ا في موضحة

   %).92.59(التمثیل هي 

یة خاصة بالبیانات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة، شملت كل من لقد تضمنت الدراسة متغیرات أساس

وفیما یلي خصائص أفراد مجتمع الدراسة ، والمجالس الصحیة الجنس، الخبرة المهنیة، المنطقةالعمر، 

  :والمبینة على النحو التالي

  

  خصائص مجتمع الدراسة یبین ) 10(رقم الجدول

 المنطقة المتغیرات الشخصیة

 المجموع
 

ارج خ

 البلدیة

داخل 

 البلدیة 

 الفئات العمریة

[20-30] 2 - 2 

]30-40] 7 - 7 

]40-50] 13 3 16 
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  25  3  22  المجموع

 الجنس

 18 3 15  ذكور 

 7 - 7  إناث 

  25  3  22  المجموع

 الخبرة المهنیة

 3 - 3 سنوات 5أقل من 

]05-10[ 6 - 6 

 16 3 13 سنوات 10فوق

  25  3  22  المجموع

المجلس 

 الصحي

 12 1 11 عضو 

 13 2 11 لیس عضو

 25  3  22 المجموع

  من إعداد الطالبة: المصدر                                                                  

والمتعلق بخصائص مجتمع الدراسة، والذي شمل كل من الخصائص ) 07(من خالل الجدول رقم    

عمال خبرة المهنیة وانتماء العینة للمجالس الصحیة والمتعلقة بعینة البحث والمتمثلة في العمریة والجنس وال

، نجد بأن الفئات العمریة متنوعة بین الفئات الثالث والموضحة في الجدول أعاله، وقد انحسرت فرق الوقایة

،  %64.00أي ما  25مفردة من أصل  16سنة، حیث بلغت  50 40بین  الثالثةبالخصوص في الفئة 

وهي األقل نسبة  األولىأما الفئة %  28.00 أي مانسبته 40 30بین  الثانیةفي الفئة  اتمفرد 07

ومن خالل هذه المعطیات المتعلقة %  08.00أي بنسبة  مفردة فقط 02نجد  30و 20وانحسرت بین 

البیة الخصائص األربعة وغ سنة 50 و 40بین  الثالثةبالفئات العمریة نقول أن غالبیة المبحوثین من الفئة 

  .%88.00تتمركز خارج بلدیة بسكرة وبنفس النسبة وهي 

أي ما نسبته  25مفردة من أصل  18حیث بلغت  الذكورمن  المبحوثینأما فیما یخص الجنسین فغالبیة   

  .%28.00أي ما نسبته  عامالت 07عددهم  واإلناث%  72.00

أعاله إلى ثالث فئات كذلك نالحظ بأن غالبیة أفراد العینة أما عن الخبرة المهنیة والمقسمة حسب الجدول 

مفردة أي ما نسبته  16سنوات إلى  10لدیهم خبرة عالیة، حیث بلغت الفئة التي تشیر إلى الخبرة ما فوق 

، ثم تلیها الفئة لدیهم خبرة عالیة في هذا المجال عمال فرق الوقایةأي ما یفوق نصف العینة من %  64

سنوات  05، ثم في الترتیب األخیر مفردات البحث التي تقل سنوات الخبرة لدیها عن %24ة الثانیة بنسب

  . %12وجاءت بنسبة 

ال  %52.00وأما عن انتماء العینة إلى المجالس الصحیة المنصبة على مستوى المدارس فوجدنا ما نسبته 

  .عضاء في المجلس الصحيهم أ عمال فرق الوقایةفقط من %  48.00 و ینتمون إلى المجالس الصحیة
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  أسالیب المعالجة اإلحصائیة  - 5

لإلجابة على أسئلة الدراسة تم معالجة البیانات باستخدام العدید من األسالیب اإلحصائیة المستخرجة 

 )Social Statistical Package for the (من برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

Sciences ملیة جمع البیانات ومن ثم فرزها وترمیزها، واألسالیب التي تم استخدامها بعد أن تمت ع وذلك

  :في هذه الدراسة جاءت كالتالي

تم استخدام جداول التوزیعات التكراریة والنسب المئویة لتمثیل الخصائص الدیمغرافیة والشخصیة  -

 .ألفراد مجتمع الدراسة

ییس النزعة المركزیة، من أجل وصف بعض حساب كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري كمقا -

 .متغیرات الدراسة

 .لمعرفة درجة الموافقة العامة على عبارات الدراسة تم حساب المتوسطات المرجحة -

من أجل اختبار مدى وجود اختالف في متغیرات الدراسة، بسبب اختالف بعض الخصائص  -

 واختبار تحلیل التباین (TWO SAMPLE T-TEST)الشخصیة والدیمغرافیة، تم استخدام اختبار

)ANOVA(. 

تم استعمال معامل ارتباط بیرسون لمعرفة مدى االتساق الداخلي لمحاور الدراسة من جهة ، وفي  -

 .مدى وجود أیة عالقة ارتباط معنویة بین متغیرات الدراسة

عامل وم (Alpha de Cronbach) كرونباخ ألفاولقیاس مدى ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل  -

 .الصدق لقیاس الصدق البنائي

  .لوجود فروق في االنحرافات المعیاریة )Levens(من أجل تحلیل التباین تم استخدام اختبار - 
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  :تاسعالفصل ال 
  حتلیل نتاجئ دراسة الص�ة املدرس�یة

  وم�اقش�هتا
  دـــتمهی

عرض وتحلیل نتائج دراسة الرعایة الصحیة بالمدارس االبتدائیة: أوال  

س االبتدائیة عرض وتحلیل نتائج دراسة التربیة الصحیة بالمدار : ثانیا   

عرض وتحلیل نتائج دراسة البیئة الصحیة بالمدارس االبتدائیة: ثالثا  

اإلجابة على نتائج الدراسة العامة ومناقشتها: رابعا  

التوصیات واالقتراحات الخاصة والعامة: خامسا  
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 :تمهید

بعد أن تم في الفصل الخاص بإجراءات الدراسة المیدانیة من خالل بیان منهج الدراسة ، وتحدید 

والصدق والثبات ، وتحدید األسالیب اإلحصائیة المستخدمة مجتمع الدراسة ، وأداة الدراسة من حیث البناء 

یتناول عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة ، وذلك من خالل فقد جاء هذا الفصل لفي هذه الدراسة، 

عرض استجابات أفراد مجتمع الدراسة على أسئلتها ومعالجتها إحصائیا باستخدام مفاهیم اإلحصاء الوصفي 

 .وتفسیرهاومناقشتها  وصوال إلى النتائج
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  عرض وتحلیل  نتائج دراسة الرعایة الصحیة بالمدارس االبتدائیة:أوال

فقرة تصف كل منها عمال من أعمال أطباء وحدات الكشف والمتابعة ) 19(هذا المجال على  یشتمل

ویة والمتوسطات الحسابیة بحیث یوضح التكرارات والنسب المئ االبتدائیةفي مجال رعایة تالمیذ المدرسة 

  .المعیاریة، ورتبة كل عبارة ودرجتها الكلیة ضمن الدرجات الخمس المختارة واالنحرافات

  

  یبین قیاس مستوى الرعایة الصحیة بالمدارس اإلبتدائیة بوالیة بسكرة) 11(جدول رقم  -

  العبارات  

 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الرتبة

الدرجة 

 یةالكل

عالیة 

 جدا
 ضعیفة متوسطة عالیة

ضعیفة 

 جدا

5 4 3 2 1 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بإجراء  -01

الفحوصات الطبیة الدوریة الشاملة لكل 

 .التالمیذ وخاصة األقسام النهائیة

 - 1 8 9 21 التكرار

4,28 ,887 4 
عالیة 

 - 2.6 20.5 23.1 53.8 % جدا

صحة المدرسیة المدیر لمتابعة یوجه طبیب ال2

 .الحاالت المرضیة المكتشفة مع األولیاء

 2 2 11 16 8 التكرار

 عالیة 10 1,035 3,67
% 20,5 41,0 28,2 5,1 5,1 

یتعرف طبیب الصحة المدرسیة على -03

الحالة الصحیة السابقة للتالمیذ عن طریق 

 .مراجعة السجالت الصحیة

 - 1 8 16 14 التكرار

 عالیة 5 821, 4,10
% 35,9 41,0 20,5 2,6 - 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة باتخاذ كافة 04

اإلجراءات المناسبة لمكافحة األمراض المعدیة  

ومنع انتشارها عند ظهور أول حالة في 

 .المدرسة

 - 1 2 18 18 التكرار

4,36 ,707 2 
عالیة 

 - 2,6 5,1 46,2 46,2 % جدا

الصحة المدرسیة الحاالت  یحول طبیب -05

المرضیة المكتشفة إلى المراكز الصحیة 

 .المختصة و یتابع مراحل عالجها

 - 2 7 16 14 التكرار

 عالیة 7 870, 4,08
% 35,9 41,0 17,9 5,1 - 

یوجه طبیب الصحة المدرسیة التالمیذ -06

المحتاجین إلى تناول التطعیمات والجرعات 

 .الناقصة

 1 - 6 10 22 التكرار

4,33 ,927 3 
عالیة 

 2,6 - 15,4 25,6 56,4 % جدا
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یعمل طبیب الصحة المدرسیة على 7

تطعیم التالمیذ ضد األمراض الساریة 

حسب تعلیمات وزارة الصحة شلل 

 الخ ...األطفال،الحصبة

 1 1 2 10 25 التكرار

4,46 ,913 1 
عالیة 

 2,6 2,6 5,1 25,6 64,1 % جدا

ون طبیب الصحة المدرسیة  مع یتعا -08

فرق الوقایة على إخضاع القائمین على 

المطعم المدرسي لفحوصات طبیة بشكل 

دوري للتأكد من خلوهم من األمراض 

 .المعدیة

 3 3 6 7 20 التكرار

 عالیة 9 1,308 3,97
% 51,3 17,9 15,4 7,7 7,7 

یعین طبیب الصحة المدرسیة مشرفا  -09

سیة من أعضاء هیئة على الصحة المدر 

 ).المعلمین(التدریس

 26 6 4 3 - التكرار

1,59 ,966 19 
ضعیفة 

 66,7 15,4 10,3 7,7 - % جدا

یستدعي طبیب الصحة المدرسیة -10

أولیاء أمور التالمیذ الذین تكتشف عندهم 

ویناقش تلك الحاالت  حاالت مرضیة،

 .ویوجههم للعمل على معالجتها و متابعتها

 3 5 8 10 13 التكرار

 عالیة 11 1,287 3,64
% 33,3 25,6 20,5 12,8 7,7 

یطلب طبیب الصحة المدرسیة من  -11

المدیر المراقبة الصحیة للتالمیذ المرضى 

بأمراض مزمنة مرة واحدة على األقل كل 

 .یوم

 13 8 3 12 3 التكرار

 ضعیفة 18 1,428 2,59
% 7,7 30,8 7,7 20,5 33,3 

لي طبیب الصحة المدرسیة رعایة یو  -12

ممیزة للتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة 

 .بهدف دمجهم في المجتمع المدرسي

 7 7 8 8 9 التكرار

 متوسطة 16 1,436 3,13
% 23,1 20,5 20,5 17,9 17,9 

ینصح طبیب الصحة المدرسیة  -13

األهل بمتابعة أوالدهم وتبصیرهم بكل ما 

الجسدیة، ( یة یتعلق بالنواحي الصح

 ).النفسیة

 2 1 12 12 12 التكرار

 عالیة 8 1,080 3,80
% 30,8 30,8 30,8 2,6 5,1 

یشرف طبیب الصحة المدرسیة على 14

تجهیز خزانة اإلسعافات األولیة في 

 .المدرسة مع المدیر

 9 3 7 10 10 التكرار

 متوسطة 15 1,512 3,23
% 25,6 25,6 17,9 7,7 23,1 
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یعالج طبیب الصحة المدرسیة التالمیذ 15

الذین یعانون من سوء التغذیة و یعمل 

 .على متابعتهم

 3 6 10 11 9 التكرار

 عالیة 12 1,231 3,44
% 23,1 28,2 25,6 15,4 7,7 

یطلب طبیب الصحة المدرسیة المدیر 16

بإعالم المعلمین وخاصة الجدد بالتالمیذ 

 .المرضى ووضعیتهم الصحیة

 5 3 10 13 8 تكرارال

 متوسطة 13 1,272 3,41
% 20,5 33,3 25,6 7,7 12,8 

یقّوم الطبیب النفسي النواحي النفسیة -17

 .للتالمیذ بشكل دوري

 7 - 12 10 10 التكرار

 متوسطة 14 1,371 3,41
% 25,6 25,6 30,8 - 17,9 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بإعداد  18

الة الصحیة للتالمیذ و تقریر شهري عن الح

عن زیارتهم للمدارس وتقدیمه لمدیریة 

 .الصحة من أجل دراسته

 2 3 5 8 21 التكرار

 عالیة 6 1,210 4,10
% 53,8 20,5 12,8 7,7 5,1 

یهتم طبیب الصحة المدرسیة بالرعایة 19

الصحیة لهیئة المدرسة و العاملین فیها 

 .هلتمكینهم من أداء مهامهم على أكمل وج

 12 4 10 8 5 التكرار

 متوسطة 17 1,428 2,74
% 12,8 20,5 25,6 10,3 30,8 

 الرعایة الصحیة

 - 2 12 20 5 التكرار

 عالیة - 759, 3,72
% 12,8 51,3 30,8 5,1 - 

  من إعداد الطالبة :المصدر                                                                       

وبإنحراف  3.72بالنظر إلى المستوى العام أو المتوسط المرجح للرعایة الصحیة نجده قد بلغ   

؛ أي أن درجته الكلیة عالیة، ومعنى ذلك أن الرعایة الصحیة للتالمیذ تحظى برعایة )0.759(معیاري قدره 

  .صحیة یمكن القول أنها كافیة وقد تحتاج إلى بعض الدعم لتصل إلى حد الكفایة

وفي البدایة نحاول التحدث عن المؤشرات الهامة التي جعلت الرعایة الصحیة تصل إلى هذه   

وٕانحراف ) 4.46(الدرجة، ونبدأ بالعبارات العالیة جدا، أوالها والتي حصلت على متوسط حسابي قدره 

لساریة هي عبارة أن طبیب الصحة المدرسیة یعمل على تطعیم التالمیذ ضد األمراض ا) 0.913(معیاري 

، وهذا ما أكدته اإلحصائیات المسجلة في )كشلل األطفال والحصبة والسل(حسب تعلیمات وزارة الصحة 

من التغطیة، وهذا مؤشر إیجابي حتى یحمي التالمیذ من مثل  %96هذا الجانب، والتي وصلت إلى حوالي 

صلت على أعلى متوسط وهو هذه األمراض الساریة، كذلك من مؤشرات الرعایة الصحیة اإلیجابیة والتي ح

عبارة أن طبیب الصحة المدرسیة یقوم باتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لمكافحة األمراض المعدیة ) 4.36(

  .ومنع انتشارها عند ظهور أول حالة في المدرسة

وهذا بالفعل ما أكدته زیارتنا المیدانیة المفاجئة للعدید من المدارس، وخاصة بعد انتشار القمل 

جرب في المؤسسات التربویة؛ فالوحداث كثفت من الزیارات االستثنائیة لمعالجة هذا الوضع الرهیب، وال

یوجه : على العبارة التالیة) 4.33(على متوسط حسابي عالي جدا وهو ) 06(كذلك قد حصلت العبارة رقم 

ة من نفس العبارة طبیب الصحة المدرسیة التالمیذ المحتاجین إلى تناول التطعیمات والجرعات الناقص

السابقة، لكن االختالف فیها هو المتابعة الدائمة خاصة بالنسبة للتالمیذ الذین قد یتغیبون أیام الفحص 
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الدوري، وبالتالي یؤجلون إلى فحص الحق، وهنا یكون دور طبیب الصحة المدرسیة هو الكشف والمتابعة 

  .الفعلیة والمیدانیة

بیب الصحة المدرسیة بإجراء الفحوصات الطبیة الدوریة إضافة إلى مؤشر التطعیمات یعمل ط

الشاملة لكل التالمیذ وخاصة األقسام النهائیة فتحصلت هي األخرى على درجة كلیة عالیة جدا؛ أي بنسبة 

  ).0.887(، وبإنحراف معیاري بلغ )4.28(

الطبي على معنى هذا أن وحدات الكشف والمتابعة تقوم بدورها بشكل عالي جدا في مجال الكشف 

  .التالمیذ والتطعیمات الرئیسیة ومحاربة األمراض المعدیة

وقد مورست بعض العبارات بشكل عالي فقط وهذا یدل على أن كل المؤسسات ال تقوم بتطبیق 

یتعرف طبیب الصحة : المؤشرات اآلتیة الذكر بشكل كبیر جدا، وٕانما بشكل كبیر فقط وهذه العبارات هي

  .الصحیة السابقة للتالمیذ عن طریق مراجعة السجالت الصحیةالمدرسیة على الحالة 

، ومن المفروض أن ُیسجل في الدرجة العالیة )4.10(إن هذه العبارة قد ُسجلت بمتوسط حسابي بلغ 

جدا، ألن كل زیارة لها عالقة بسابقتها، وذلك من خالل السجل الصحي الذي یرافق التلمیذ من السنة 

ه إلى المتوسطة والثانویة، فهو سجل متواصل، ومن خالله یشّخص الطبیب حالة األولى إلى غایة انتقال

  .الخ...التلمیذ هل تم عالجها ومتابعتها أم ال، هل یحتاج إلى عنایة خاصة

، والتي تشیر إلى قیام طبیب الصحة )4.10(وقد ُحدد متوسطها الحسابي بـ ) 18(كذلك العبارة رقم 

ن الحالة الصحیة للتالمیذ وعن زیارتهم للمدارس و تقدیمه لمدیریة الصحة المدرسیة بإعداد تقریر شهري ع

من أجل دراستة، فهي وٕان كانت تمارس فهي تحتاج إلى تطبیق شامل على مستوى كل المدارس حتى وٕان 

ُوجدت مشكلة صحیة ُتعالج في حینها، وُیمنع استفحالها في مدارس أخرى، كما یحاول طبیب الصحة 

ل الحاالت المرضیة المكتشفة إلى المراكز الصحیة المختصة ویتابع مراحل عالجها حتى ال المدرسیة تحوی

یتفاقم الوضع الصحي للتلمیذ ویتأثر مستواه الدراسي بحالته الصحیة خاصة لدى التالمیذ المعوزین، وقد 

 یقف الطبیب ، وال)0.870(و بانحراف معیاري ) 4.08(بـ ) 05(قدر المتوسط الحسابي لهذه العبارة رقم 

عند مستوى هذا الحد؛ بل علیه أن ُیّبلغ األولیاء بحالة أوالدهن، وذلك بتوعیتهم وٕارشادهم وتوجیههم لطریقة 

في شكل ینصح طبیب الصحة ) 13(العالج والمتابعة وحمایة أطفالهم، وقد جاء هذا في العبارة رقم 

النواحي الصحیة الجسدیة والنفسیة، وكان المدرسیة األهل بمتابعة أوالدهم وتبصیرهم بكل ما یتعلق ب

؛ أي بدرجة عالیة، وهذا ما أشارت إلیه )1.080(وبإنحراف معیاري قدره ) 3.80(متوسطها الحسابي 

  .حول متابعة األولیاء لحاالت أبنائهم المرضیة) 02(العبارة  رقم 

ئمین على المطاعم وال یقتصر دور الطبیب على متابعة وفحص التالمیذ؛ بل یتعداه إلى القا   

المدرسیة، فمن واجب طبیب الصحة المدرسیة أن ُیخضع عمال المطعم المدرسي لفحوصات طبیة بشكل 

دوري للتأكد من خلوهم من األمراض المعدیة، وكانت هذه العبارة مطبقة غالبا بشكل نسبي؛ أي أن 

ر ألن عمال المطعم هم من ؛ أي أنه یحتاج إلى إهتمام أكبر بكثی)3.97(متوسطها الحسابي وصل إلى 

یتعاملون مع األطعمة المقدمة للتلمیذ، وبالتالي البد من العمل على نشر الوعي أوال لدى هؤالء العمال 

  .ورعایتهم حتى یمكن رعایة أطفالنا
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لكن ما نالحظه على مستوى مدارسنا أن من یقوم بتقدیم هذه الوجبات وتحضیرها هو الحارس؛     

تبالي بمثل هذه الضروریات، وأحیانا أخرى یكون المعلم هو الذي یشارك في هذه  أي أن المؤسسات ال

العملیة، وهذا من خالل الممارسة الفعلیة، والتي قمنا بها أثناء تدریسنا في إحدى المدارس بالوالیة وخاصة 

  .بالنسبة للوجبات الباردة

استدعاء طبیب الصحة المدرسیة بتقدیر عال، والتي تنص على ) 10(كذلك فقد حضیت العبارة رقم  

ألولیاء أمور التالمیذ الذین ُتكَتَشف عندهم حاالت مرضیة، ویناقش تلك الحاالت ویوجههم للعمل على 

، )1.287(، وبانحراف معیاري قدره )3.64(معالجتها ومتابعتها؛ حیث كان متوسطها الحسابي یساوي 

ولیاء التالمیذ، وبالتالي استفادة التالمیذ من النصائح وهذا یدل على عملیة التفاعل بین الهیئة الطبیة وأ

المقدمة من طرف األطباء خارج مجال الزیارات الطبیة؛ حیث یتصل األولیاء بالطبیب أسبوعیا لمتابعة 

حالة أطفالهم واالستفادة من المعالجة المجانیة سواء بالنسبة لطبیب األسنان أو الطبیب النفساني أو العام، 

فنا علیه میدانیا عند زیارتنا لمراكز وحدات الكشف والمتابعة في أیام المتابعة الصحیة للتالمیذ، وهذا ما وق

، والتي )15(، وهي عبارة رقم )3.44(أما العبارة األخیرة في التقدیر العالي والتي بلغ متوسطها الحسابي 

  .التغذیة ویعمل على متابعتهم تشیر إلى أن طبیب الصحة المدرسیة یعالج التالمیذ الذین یعانون من سوء

وفي مقابل هذه المؤشرات العالیة والتي عملت على تحسین الرعایة الصحیة للتالمیذ توجد بعض    

من العوامل السلبیة التي قللت من التحسین الصحي على مستوى المدارس في مجال الرعایة الصحیة، ومن 

، وانحرافها )03.41(لتي جاء متوسطها الحسابي یساوي ، وا)16(بین هذه المسببات والعراقیل العبارة رقم 

، والتي تشیر إلى ما إذا كان طبیب الصحة المدرسیة یطلب من المدیر إخبار )1.272(المعیاري بمقدار 

الهیئة المدرسیة وخاصة المعلمین الجدد بحالة التالمیذ المرضى، وخاصة األمراض المزمنة، وضرورة هذا 

د یحصل وأن یصطدم المعلمین مع التالمیذ  ویقومون بتأنیبهم، وقد یتأذى الطفل دون اإلجراء كبیرة، ألنه ق

أن یشعر المعلم، وبالتالي تتفاقم حالته الصحیة بسبب جهل المعلم بالوضع الصحي للتلمیذ، وهذا ما حدث 

ب اإلهمال، وقد لنا بالفعل أیام التدریس بالمدرسة االبتدائیة؛ حیث قمنا بمعاقبة طفلة مریضة بالسكري بسب

إتصل ولیها بنا مباشرة، وأعلمنا بحالتها الصحیة بنفسه، رغم أن هذا اإلجراء كان من الجدیر أن یقوم به 

المدیر سواء للمعلمین القدماء أو الجدد ویناقش حالة التالمیذ الصحیة في مجالس الصحة التي یحضرها 

  .الطبیب المعلم والمدیر

ة ال تقف عند األعراض الجسدیة بل تتعداها إلى الحالة النفسیة للطفل كما أن حالة التلمیذ الصحی   

قد ) 17(ومتابعة سلوكیاته من خالل الفحص لدى الطبیب النفسي وقد كانت هذه العبارة التي تحمل رقم 

، وبانحراف معیاري قدره )3.41(في الترتیب العام، وبمتوسط حسابي قدره ) 14(تحصلت على الرتبة 

بدرجة متوسطة، إن أهمیة الحالة النفسیة للطفل لها عالقة كبیرة بالتحصیل الدراسي للتلمیذ،  ؛ أي)1.371(

  .وٕاذا لم یعالج التلمیذ، وتقوم حالته النفسیة أعاق ذلك مستواه الدراسي والذي هو هدف الجمیع للوصول إلیه

ة اإلسعافات تضاف إلى نقاط العجز كذلك عدم إشراف طبیب الصحة المدرسیة على تجهیز خزان

، و )3.23(األولیة ووضع مستلزماتها الضروریة، وذلك بالتنسیق مع المدیر؛ حیث بلغ متوسط هذه العبارة 

إن هذه العمل البسیط في وقته ال یكلف الكثیر إذا وقع أي حادث للتالمیذ ) 1.512(بانحراف معیاري 
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ضور الطبیب ونقل المصاب إلى داخل المدرسة مثل الرعاف أو الجروح البسیطة التي ال تستدعي ح

المستشفى، وفصله عن قسمه؛ بل یعالج في وقته ویتابع التلمیذ درسه دون التغیب في ذلك الیوم، لكن قد 

یستهان ببعض الجروح والتي قد تكون السبب في دخول أمراض خطیرة یصعب عالجها تكلف التلمیذ 

  .صحته

لیسوا كلهم أصحاء بل هناك فئة من ذوي كما نعلم أن التالمیذ الذین یدرسون في مدارسنا 

االحتیاجات الخاصة تحتاج إلى رعایة خاصة من األطباء والمعلمین، وقد كانت العبارة التي قاست هذا 

یولي طبیب الصحة المدرسیة رعایة ممیزة للتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة : المؤشر بالصیغة التالیة

، وٕانحراف معیاري )3.13(حصلت على متوسط حسابي قدره بهدف دمجهم في المجتمع المدرسي؛ حیث ت

؛ أي بدرجة متوسطة رغم أهمیة هذه الفئة كغیرها من الفئات العادیة؛ إال أنها تحتاج إلى )1.436(قدره 

دعم واسناد نفسي ُیشعرها بالثقة في النفس حتى تواصل العطاء في المجال الدراسي وتتفوق، وهذا ما یؤكده 

بلوغ القمم لمثل هذه الفئات في كل المجاالت لهذا البد من لفت اإلنتباه واإلهتمام لهذه الفئة  الواقع دائما في

  .من األطفال ودمجهم في مجتمعاتهم كغیرهم من األطفال

في الترتیب العام من حیث األهمیة، والتي تشیر إلى ) 17(فقد احتلت الرتبة ) 19(أما العبارة رقم 

درسیة بالرعایة الصحیة لهیئة المدرسة والعاملین فیها لتمكینهم من آداء مدى إهتمام طبیب الصحة الم

، )1.428(، وبإنحراف معیاري قدره )2.241(مهامهم على أكمل وجه، وقد جاءت بمتوسط حسابي قدره 

  .معنى أن هیئة التدریس غیر معنیة بالفحص الدوري الشامل رغم أهمیته

رفع مستوى الرعایة الصحیة إلى درجة كبیرة وبالشكل  إضافة إلى بعض العوامل المتسببة في عدم

یطلب طبیب الصحة المدرسیة من : "والتي جاءت كالتالي) 11(المطلوب هو إجابة المبحوثین على العبارة 

، وجاء المتوسط "المدیر المراقبة الصحیة للتالمیذ المرضى بأمراض مزمنة مرة واحدة على األقل كل یوم

؛ أي بدرجة ضعیفة؛ أي أن هذا  اإلجراء )1.428(، وبانحراف معیاري قدره )2.59( الحسابي لهذه العبارة

  . منعدم تماما في األوساط المدرسیة

، والتي تقر بتعیین طبیب الصحة المدرسیة )9(وفي آخر العبارات ترتیبا في هذا المحور العبارة رقم 

، وقد كانت بمتوسط حسابي قدره )المعلمین(مشرفا على الصحة المدرسیة من أعضاء هیئة التدریس 

؛ أي بتقدیر ضعیف جدا، ورغم علمي بأن هذا اإلجراء غیر )0.966(، وانحراف معیاري قدره )1.59(

مطبق في كل المدارس على مستوى الوالیة؛ إال أنني تعمدت طرحه، وكنت أعلم أن نسبته ستكون 

راء لدراسة إمكانیة تطبیقه وتجریبه في بعض ، وهذا فقط للفت إنتباه الهیئة الطبیة لمثل هذا اإلج)00%(

  .المدارس، وفعال كانت إجابات المبحوثین صادقة إلى درجة كبیرة جدا
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 داخل وخارج والیة بسكرة یبین الرعایة الصحیة) 12(جدول رقم 

  

المتوسط  التكرارات المنطقة       

 الحسابي

درجة 

الرعایة 

 الصحیة

االنحراف 

 المعیاري

 ريالخطأ المعیا

 للمتوسط

 الرعایة الصحیة   
 180, 568, كبیرة 4.10 10  الیةالو داخل -  

الوالیة خارج -    145, 780, كبیرة 3.59 29

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                

حیث (الیة بسكرة كبیرة سواء داخل الوالیة یتضح من الجدول السابق أن درجة الرعایة الصحیة في و 

 )3.59(بلغ المتوسط الحسابي (أو خارجها ) )568,(وبانحراف معیاري  )4.10(المتوسط الحسابي 

المتوسط الحسابي  الخطأ المعیاري للمتوسط إلى أن درجة ابتعادكما یشیر ) )780,(واالنحراف المعیاري 

الكلي أكبر من درجة إنحراف المتوسط الحسابي  لنسبة للمتوسطلمستوى الرعایة الصحیة داخل الوالیة با

لمستوى الرعایة الصحیة خارج الوالیة، وهذا ما یستدعي إجراء اختبار التجانس كما یتطلب تحلیل الفروق 

   .في المتوسطات الحسابیة في الرعایة الصحیة بین المناطق الداخلیة والمناطق الخارجیة بوالیة بسكرة

  الي یبین الفروق في مستوى الرعایة الصحیة وفقا لمتغیر المنطقةوالجدول الت

  یبین الفروق في مستوى الرعایة الصحیة وفقا لمتغیر المنطقة) 13(جدول رقم

یة
ح
ص

 ال
یة
عا
لر

ا
 

 Levensاختبار

لوجود فروق في 

 االنحرافات المعیاریة

 بالنسبة لوجود فروق معنویة في المتوسطات Test-tاختبار 

F 
مستوى 

 لداللةا
T 

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة

فرق 

 المتوسطات

فرق 

االنحراف 

 المعیاري

 مجاالت الثقة في حدود 

95% 

 الحد األعلى الحد األدنى

 1,05919 03161,- 26918, 51379, 064, 37 1,909 045, 4,316 توجد فروق

  من اعداد الطالبة:المصدر                                                                    

لوجود فروق في االنحرافات المعیاریة، وحیث  Levensالجدول السابق یوضح اختبارات التجانس 

تجانس بین مختلف بلدیات والیة ، مما یعني عدم وجود  5%وهي أقل من ) 045,(أنه قیمة الداللة هي 

فإن مستوى ) Test-t(الفروق في المتوسطات  ، وبالرجوع الختباراتبسكرة في مستوى الرعایة الصحیة

، مما یشیر لعدم وجود اختالف حقیقي في مستوى الرعایة الصحیة في 5%وهي أكبر من ) 064,(الداللة 

وهذا على الرغم من عدم تجانس التباین، وأن درجة الرعایة . والیة بسكرة سواء داخل الوالیة أو خارجها

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات الرعایة الصحیة ي فإنه الصحیة في عمومها كبیرة، وبالتال

  .بالوالیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف المناطق الداخلیة والخارجیة
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 في والیة بسكرة حسب المجالس الصحیة یبین الرعایة الصحیة) 14(جدول رقم 

  

المتوسط  التكرارات المجلس الصحي

 الحسابي

درجة 

الرعایة 

 صحیةال

االنحراف 

 المعیاري

الخطأ 

 المعیاري

 للمتوسط

الرعایة 

 الصحیة

 160, 659, عالیة 4,06 17 عضو

 158, 739, عالیة 3,45 22 لیس  عضو

  من اعداد الطالبة          : المصدر                                                               

یة الصحیة عالیة سواء لعینة الدراسة التي تنتمي لمجالس الصحة یبین الجدول السابق أن درجة الرعا

أو بالنسبة لعینة الدراسة التي التنتمي ) )659,(وبانحراف معیاري  )4.06(حیث المتوسط الحسابي (

الخطأ ومع ذلك یشیر ) )739,(وبانحراف معیاري ) 3.45(بلغ المتوسط الحسابي (للمجالس الصحیة 

المتوسط الحسابي لمستوى الرعایة الصحیة في العینة المنتمیة  أن درجة ابتعادالمعیاري للمتوسط إلى 

الكلي أكبر بقلیل من درجة انحراف المتوسط الحسابي لمستوى الرعایة  للمجالس الصحیة بالنسبة للمتوسط

جانب الصحیة بالنسبة للعینة التي ال تنتمي للمجلس الصحي، وهذا ما یستدعي إجراء اختبار التجانس إلى 

 .ضرورة تحلیل الفروق في المتوسطات الحسابیة في الرعایة الصحیة بین المجموعتین

  یبین الفروق في مستوى الرعایة الصحیة وفقا لمتغیر المجالس الصحیة) 15(الجدول رقم

یة
ح
ص

 ال
یة
عا
لر

ا
 

 Levensاختبار

لوجود فروق في 

 االنحرافات المعیاریة

 نویة في المتوسطاتبالنسبة لوجود فروق مع Test-tاختبار 

F 
مستوى 

 الداللة
T 

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة

فرق 

المتوسطا

 ت

فرق 

االنحراف 

 المعیاري

 مجاالت الثقة في حدود 

95% 

 الحد األعلى الحد األدنى

2,159 ,150 2,654 37 ,012 ,60428 ,22770 ,14292 1,06563 

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                  

أنه ال توجد فروق جوهریة بین تباین المجموعتین، حیث   Levensتوضح نتائج اختبارات التجانس 

، وبالرجوع أیضا الختبارات الفروق في 5%وهي أكبر من مستوى المعنویة ) 150,(كانت قیمة الداللة 

، مما   5%وهي أقل من مستوى المعنویة ) 012,(مستوى الداللة  فإن) Test-tاختبار (المتوسطات 

یشیر لعدم وجود أي اختالف حقیقي في مستوى الرعایة الصحیة في والیة بسكرة بالنسبة لمختلف أفراد 

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في وبالتالي، فإنه . العینة المنتمیة أوغیر المنتمیة للمجالس الصحیة

ایة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف إنتماء العینة أوعدم إنتمائها للمجالس مستویات الرع

  .بوالیة بسكرة الصحیة
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 في والیة بسكرة حسب المجالس الصحیة الرعایة الصحیة): 16(جدول یبین

 

المتوسط  التكرارات الجنس

 الحسابي

مستوى 

الرعایة 

 الصحیة

اإلنحراف 

 المعیاري

الخطأ 

 المعیاري

 توسطللم

الرعایة 

 الصحیة

 195, 826, كبیرة 3,72 18 ذكور

 157, 717, كبیرة 3,71 21 إناث

  من اعداد الطالبة: المصدر                         

حیث المتوسط (یبین الجدول السابق أن مستوى الرعایة الصحیة كبیر في والیة بسكرة بالنسبة للذكور 

 )3.71(بلغ المتوسط الحسابي (أو بالنسبة لإلناث ) ) 826,(وبانحراف معیاري  )3.72(الحسابي

الخطأ المعیاري للمتوسط یدل على ، ومع ذلك فإن جدا وهي متوسطات متقاربة) )717,(وبانحراف معیاري 

الكلي أكبر من  أن درجة ابتعاد المتوسط الحسابي لمستوى الرعایة الصحیة عند الذكور بالنسبة للمتوسط

الحسابي لمستوى الرعایة الصحیة بالنسبة لإلناث، وهذا ما یستدعي إجراء اختبار  درجة انحراف المتوسط

  .التجانس إضافة لضرورة تحلیل الفروق في المتوسطات الحسابیة في الرعایة الصحیة بین الجنسین

  یبین الفروق في مستوى الرعایة الصحیة وفقا لمتغیر الجنس) 17(الجدول رقم

یة
ح
ص

 ال
یة
عا
لر

ا
 

 Levensاختبار

لوجود فروق في 

 االنحرافات المعیاریة

 بالنسبة لوجود فروق معنویة في المتوسطات Test-t اختبار 

F 
مستوى 

 الداللة
T 

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة

فرق 

المتوسطا

 ت

فرق 

االنحراف 

 المعیاري

 مجاالت الثقة في حدود 

95% 

 الحد األعلى الحد األدنى

,535 ,469 ,032 37 ,975 ,00794 ,24710 -,49274 ,50861 

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                     

بین الذكور واإلناث  تجانس في مستوى الرعایة الصحیةتوضح نتائج اختبارات التجانس وجود 

، وبالرجوع أیضا الختبارات 5%ن مستوى المعنویة أكبر م) 469,(حیث كانت قیمة الداللة بوالیة بسكرة 

وهي أیضا أكبر من مستوى ) 975,(فإن مستوى الداللة ) Test-tاختبار (الفروق في المتوسطات 

، وهذا ما یشیر لعدم وجود أي اختالف حقیقي في مستوى الرعایة الصحیة في والیة بسكرة 5%المعنویة 

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات الرعایة الصحیة فإنه وبالتالي، . بالنسبة للذكور أو اإلناث

  .یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف متغیر الجنس
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لتحلیل التباین األحادي في الرعایة الصحیة حسب  ANOVAیبین اختبار ) 18(جدول رقم 

 الفئات العمریة 

 الرعایة الصحیة
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 عاتالمرب
F مستوى الداللة 

 414, 905, 524, 2 1,048 بین المجموعات

   579, 36 20,850 خارج المجموعات

  38 21,897 المجمـوع

  من اعداد الطالبة: المصدر

یتضح عدم وجود داللة F من خالل الجدول تحلیل التباین وبمقارنة المتوسطات عن طریق اختبار 

وجود تباین أو أي اختالف في مستوى الرعایة الصحیة بوالیة بسكرة  معنویة بین المتوسطات مما یعني عدم

وبالتالي . یمكن أن یعزى هذا االختالف لتباین الفئات العمریة، وعلیه ال داعي إلجراء المقارنات البعدیة

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات الرعایة الصحیة في والیة بسكرة یمكن : بمكن القول أنه

  .عزى هذه الفروق الختالف متغیر العمرأن ت

لتحلیل التباین األحادي في الرعایة الصحیة حسب  ANOVAیبین اختبار ) 19(جدول رقم 

 الخبرة المهنیة

 الرعایة الصحیة
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
F مستوى الداللة 

 001, 8,424 3,490 2 6,981 بین المجموعات

   414, 36 14,917 تخارج المجموعا

  38 21,897 المجموع

وجود داللة  یتضح Fمن خالل الجدول تحلیل التباین وبمقارنة المتوسطات عن طریق اختبار 

معنویة بین المتوسطات مما یعني وجود فروق أو اختالف في مستوى الرعایة الصحیة بوالیة بسكرة، تعزى 

توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات الرعایة الصحیة  وبالتالي. هذه الفروق لتباین الخبرة المهنیة

 Least، وعلیه البد من إجراء المقارنات البعدیة، بطریقة أقل فرق دالتعزى الختالف الخبرة المهنیة

Significant Difference (L .S .D) .  
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تبعا لتحلیل الفروق المعنویة في الرعایة الصحیة  Fisher’s LSD إختبار: )20(جدول 

 للخبرة المهنیة

(I)  الخبرة 

 المهنیة

(J)  

 الخبرة

 المهنیة

الفروق في 

  المتوسطات

(I-J) 

الخطأ 

مستوى  المعیاري

 الداللة

مجاالت الثقة عند نسبة 

%95 

حدود 

 دنیا

 حدود قصوى

1 

2 -,91667* ,30614 ,005 
-

1,5375 
-,2958 

3 -,91667* ,23505 ,000 
-

1,3934 
-,4400 

2 
1 ,91667* ,30614 ,005 ,2958 1,5375 

3 ,00000 ,28268 1,000 -,5733 ,5733 

3 
1 ,91667* ,23505 ,000 ,4400 1,3934 

2 ,00000 ,28268 1,000 -,5733 ,5733 
 من اعداد الطالبة: المصدر                                0.05دال عند مستوى  اإلرتباط . *

فروق بین المجموعات تم إجراء المقارنات المتعددة بإستخدام طریقة أقل من أجل تحدید مصادر ال

تبیَّن أن هذه الفروق  LSDفرق معنوي، وبعد مقارنة قیم الفروق بین كل مجموعتین على حده مع قیمة 

جاءت جمیعها لصالح الفئة األكبر خبرة مهنیة، حیث تحقق دائما الفئة األكبر أعلى فرق معنوي، مقارنة 

ذلك أنه كلما إنتقلنا صعودَا من الفئة األقل نحو الفئة . وبین المجموعات األخرى األقل منها خبرة بینها

األكبر خبرة مهنیة، زادت الفروق في المتوسطات، مما یعكس درجة ارتباط مستوى الرعایة الصحیة عند 

  :وهذا ما یبینه الجدول التالي. الطبیب بخبرته المهنیة

 عالقة االرتباط بین مستوى الرعایة الصحیة والخبرة المهنیة یبین :)21(الجدول رقم

  المهنیة الخبرة

 معامل إرتباط بیرسون  **514,

 مستوى الداللة  001, مستوى الرعایة الصحیة

 المجموع  39
 من اعداد الطالبة: المصدر   0.01دال عند مستوى اإلرتباط . *

دیة وقویة بین مستوى الرعایة الصحیة عند األطباء مما سبق، یتضح أن ثمة عالقة ارتباط طر 

؛ مما یعني أنه كلما زادت %1عند مستوى أقل من ) 0,514(وخبرتهم المهنیة، بمعامل ارتباط قدره 

  .الخبرات المهنیة أكثر زادت مستویات الرعایة الصحیة أكثر
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  عرض وتحلیل  نتائج دراسة التربیة الصحیة بالمدارس االبتدائیة: ثانیا

فقرة تصف كل منها عمال من أعمال أطباء وحدات الكشف والمتابعة في ) 18(یشتمل هذا المجال على   

مجال التربیة الصحیة لتالمیذ المدرسة اإلبتدائیة من وجهة نظر مدیري المدارس االبتدائیة، بحیث یوضح 

تبة كل عبارة ودرجتها الكلیة التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، ور 

  .ضمن الدرجات الخمس المختارة

  قیاس مستوى التربیة الصحیة داخل المدارس االبتدائیة بوالیة بسكرة ) 22(جدول رقم 

    العبارات

  درجة الموافقة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  الرتبة 

االتجاه 

  العام

عالیة 

  جدا
  ضعیفة  متوسطة  عالیة

ضعیفة 

          جدا

5  4  3  2  1  

یعمل طبیب الصحة المدرسیة على  -1

توعیة هیئة المدرسة باألمراض والمشاكل 

المدرسیة الصحیة الشائعة بین التالمیذ 

  .لمجتمعاو 

  13  12  25  8 6  التكرار

  متوسطة  16  1,201 2,72
% 9,4 12,5  39,1  18,8  20,3  

یقوم طبیب الصحة المدرسیة  -2

لیاء األمور و المعلمین باالجتماع مع أو 

  .وٕالقاء محاضرات تثقیفیة عند استدعائه

 42  15  2  4 1  التكرار

1,55 ,941 03  
ضعیفة 

 65,6  23,4  3,1  6,2 1,6 %  جدا

یقوم طبیب الصحة المدرسیة من 3

خالل المدیر بتوعیة أولیاء التالمیذ  

بطبیعة الفحص الطبي الدوري الشامل 

  .للتالمیذ وأهمیته

 22 21 9 6  6  رالتكرا

  ضعیفة  11 1,288 2,27
% 9,4 9,4 14,1 32,8 34,4 

عن  -یشجع طبیب الصحة المدرسیة 4

أولیاء التالمیذ لالشتراك  -طریق المدیر

  .في برامج التوعیة الصحیة المدرسیة

 29 16  12 3 4  التكرار

  ضعیفة  09 1,188 2,02
% 6,2 4,7 18,8 25,0 45,3 

حة المدرسیة اإلدارة یوجه طبیب الص5

المدرسیة لتنظیم زیارات هادفة للتالمیذ 

  .إلى المؤسسات الصحیة

 29 17 13 3 2  التكرار

  ضعیفة  06  1,067 1,94
% 3,1 4,7 20,3 26,6 45,3 

یوصي طبیب الصحة المدرسیة  -6

هیئة المدرسة بتطبیق البرنامج الغذائي 

الصحي المدرسي للتالمیذ داخل 

  .المطاعم

  13 5 26 12 8  لتكرارا

  متوسطة  18 1,265 2,95
% 12,5 18,8 40,6 7,8 20,3 
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یزود طبیب الصحة المدرسیة اإلدارة  -7

المدرسیة بالنشرات الصحیة و 

الوسائل  الملصقات التثقیفیة و غیرها من

التي تساعد على التربیة الصحیة 

  .للتالمیذ

 15 11 24 10 4  التكرار

  سطةمتو   14  1,187 2,64
% 6,2 15,6 37,5 17,2 23,4 

ینظم طبیب الصحة المدرسیة ندوات 8

لتوعیة التالمیذ و أولیاء أمورهم و هیئة 

المدرسة للمسائل المتعلقة بالصحة 

  .المدرسیة و أهدافها و وسائل تحقیقها

 29 15 11 7 2  التكرار

 ضعیفة 10 1,168 2,03
% 3,1 10,9 17,2 23,4 45,3 

ع طبیب الصحة المدرسیة یشج -9

على كتابة مقاالت أو ) طبیب األسنان(

رسومات عن صحة الفم و األسنان 

  .والبیئة في شكل مسابقات

  25  13 13 9 4  التكرار

 ضعیفة 12 1,290 2,28
% 6,2 14,1 20,3 20,3 39,1 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة -10

بالتنسیق مع المدیر بتشكیل لجنة 

ة وتفعیل دورها من الصحة المدرسی

  .خالل االجتماع

 30 15 13 5 1  التكرار

 ضعیفة 05 1,067 1,94
% 1,6 7,8 20,3 23,4 46,9 

یوجه طبیب الصحة المدرسیة مدیر 11

المدرسة على استغالل إذاعة المدرسة 

  .من أجل  نشر الوعي الصحي

 41 15 3 4  1  التكرار

1,58 ,956   01 
ضعیفة 

 64,1  23,4 4,7 6,2 1,6  % جدا

یوصي طبیب الصحة المدرسیة -12

على توفر مكتبة المدرسة بالكتب 

الصحیة و الملصقات التثقیفیة واألشرطة 

السمعیة البصریة و غیرها من الوسائل 

الحدیثة التي تساعد على التربیة 

  .الصحیة للتالمیذ

 31 18  7 5 3  التكرار

  ضعیفة  04  1,159 1,92
%  4,7 7,8 10,9 28,1 48,4 

یكلف طبیب الصحة المدرسیة -13

المدیر وهیئة التدریس على خلق و تنمیة 

العادات و السلوكیات الصحیة االیجابیة 

عند التالمیذ و االهتمام بالنظافة 

  .الشخصیة ونظافة البیئة

 15  7 28 10 4  التكرار

  متوسطة  15  1,178 2,70
%  6,2 15,6 43,8 10,9 23,4 

ب المدرسي من المدیر یطلب الطبی14

الیوم العالمي ( تفعیل المناسبات 

قاعات ( و نشاطات الترویح...)للصحة

الرسم، المقابالت الریاضیة ،النوادي 

  ) .الخ...الصحیة

  26 23 8 4 3  التكرار

  ضعیفة  07  1,105 1,98
%  4,7 6,2 12,5  35,9 40,6 
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یقدم طبیب الصحة المدرسیة - 15

مات مكتوبة لهیئة المدرسة تعلی

للتعامل مع الطوارئ و تعلیقها في كل 

  .أنحاء المدرسة

 32 14 8 6 4  التكرار

  ضعیفة  08  1,260 2,00
%  6,2 9,4 12,5  21,9 50,0 

ینوه طبیب الصحة المدرسیة 16

المعلمین على مراقبة النظافة 

الشخصیة للتالمیذ داخل القسم 

وتربیتهم صحیا من خالل استغالل 

  .ة الخلقیةحصص التربی

  12 12 19 15  6  التكرار

  متوسطة  17  1,246 2,86
%  9,4 23,4 29,7  18,8 18,8 

یوجه طبیب الصحة المدرسیة  - 17

هیئة التدریس بمراقبة التالمیذ أثناء 

تناول الوجبات الغذائیة داخل المطعم 

  .وتعلیمهم أسالیب التغذیة السلیمة

 15  15 18 10 6  التكرار

  متوسطة  13  1,265 2,64
%  9,4 15,6 28,1 23,4 23,4 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة  - 18

بتنظیم دورات تدریبیة وتكوینیة 

خاصة بهیئة التدریس والتالمیذ حول 

  .كیفیة تقدیم اإلسعافات األولیة

  40 15  5 4 -  التكرار

1,58 ,887    02  
ضعیفة 

 62,5 23,4 7,8 6,2 -  %  جدا

  التربیة الصحیة

 22 27 9 3 3  رارالتك

 ضعیفة ضعیفة 1,054 2,03
%  4,7 4,7 14,1 42,2 34,3 

 أسئلة االستمارة : المصدر                                                                        

د أن إن المتمعن في جدول ترتیب درجات التربیة الصحیة داخل المدارس االبتدائیة بوالیة بسكرة نج   

؛ أي أن درجة الموافقة الكلیة لهذا المجال قد )2,03(الصفة الغالبة، والمتمثلة في المتوسط المرجح قد بلغ 

كان مستواها بدرجة ضعیفة على مستوى المدارس االبتدائیة بالوالیة،  وبالتالي سنبدأ باألسئلة التي عملت 

  .على عرقلة التربیة الصحیة من أجل الوصول إلى مستوى أفضل

من األسباب التي عملت على تراجع مستوى التربیة الصحیة على مستوى المدارس ما جاء في العبارة رقم 

والتي تبحث في ما إذا كان مدیر المدرسة یعمل على استغالل إذاعة المدرسة من أجل رفع مستوى ) 11(

، وبانحراف معیاري )1,58(الوعي الصحي ونشره داخل المؤسسات التربویة، والذي بلغ متوسط هذه العبارة 

، فهذا المؤشر مهم جدا ألنه یحفز التالمیذ دائما على البحث الجدید، وخاصة لدى )0.956: (قدر بـ

  .األطفال الذین یحبون التمیز بحضورهم أو بأصواتهم

باإلضافة إلى هذا نجد أن طبیب الصحة المدرسیة ال یهتم بتنظیم دورات تدریبیة وتكوینیة خاصة بهیئة   

التدریس من المعلمین والتالمیذ حول كیفیة تقدیم اإلسعافات األولیة، وهذا ما عّبر عنه متوسطها الحسابي؛ 

، وعلى الرغم من أهمیة هذه التكوینات وبساطتها  )0.887: (وبإنحراف معیاري قدر بـ) 1,58(حیث بلغ 

لدورات على مستوى المدارس أو وعدم تكلفتها المادیة أو الزمنیة، إال أننا نالحظ  انعدام مثل هذه ا

ألن الفرد ُمعرض في أي . المؤسسات األخرى، ورغم أهمیتها  بالنسبة لألسرة والمدرسة والمحیط الخارجي

لحظة للخطر سواء لالختناقات الغازیة، أو في حاالت الغرق، فعلى الفرد أو التلمیذ أن یتلقى بعض 

مؤسسات الحمایة المدنیة أن تنشط في عملها وتوسع التكوینات في هذا المجال، وفي هذا المجال على 
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دوراتها التدریبیة في كل المؤسسات العمومیة والخاصة لتعمیم الفائدة على الجمیع وذلك للتقلیل من نسبة 

  .الكوارث

أما العائق الثالث، والذي ساهم وبشكل فعال في انخفاض مستوى التربیة الصحیة في المدارس هو 

داخل المدارس، وعدم احتكاكهم بالهیئة الطبیة، ویرجع  هذا إلى أن أطباء وحدات  غیاب دور األولیاء 

الكشف والمتابعة ال یقومون بعقد اجتماعات دوریة مع أولیاء األمور أو المعلمین، واستغالل هذه 

ة االجتماعات إللقاء المحاضرات التثقیفیة خاصة في مجال التربیة الصحیة، ولقد وصل متوسط هذه العبار 

، ومن خالل هذه اإلجابات نستدرك الخطأ وهو ضرورة )0.941(، وبانحراف معیاري قدره )1.55(إلى 

العمل المنسق بین الهیئة الطبیة والهیئة التدریسیة، وكذا الهیئة اإلداریة وأولیاء األمور، وهذا ما الحظناه من 

. ك الحاصل بین الجهات السابقة الذكرخالل بعض اللقاءات التي أجریت أثناء توزیع االستمارة، وهو التفك

وكما نعلم أن للمحاضرات التثقیفیة دورا كبیرا جدا في رفع المستوى الصحي للهیئة التدریسیة وللتالمیذ، 

وكذلك ترجع بالنفع على األولیاء، وبالتالي تعمم الفائدة على المجتمع، وهذه الفائدة تقلل من المصاریف 

طبیة واألدویة، وكذلك تعود بالمنفعة على الدولة من خالل تقلیل اإلنفاق الزائدة الخاصة بالفحوصات ال

داخل ات مكتبال غیاب نلمسالحكومي على الصحة، وفي ظل غیاب االجتماعات أو الندوات التثقیفیة 

المدارس االبتدائیة، وعدم حرص الهیئة الطبیة على توفیر مثل هذا الدعم في مجال التربیة الصحیة من 

ة الوعي الصحي، وكذلك غیاب الملصقات  التثقیفیة واألشرطة السمعیة البصریة، وغیرها من أجل زیاد

: الوسائل للتالمیذ؛ حیث جاءت هذه الفقرة ومقدار تطبیقها على مستوى المدرسة بمتوسط حسابي قدره

  .أي بتقدیر ضعیف) 1.159: (وبانحراف معیاري قدره) 1.92(

عبارة العاشرة والتي تنفي وجود لجان الصحة المدرسیة داخل إلى جانب هذا العجز نضیف كذلك ال

  .1.067، وبانحراف معیاري قدره 1.94المدرسة بمتوسط حسابي بلغ 

وهذا ما أكده السؤال في محور البیانات األولیة والخاص بانظمام العینة إلى المجلس الصحي، 

ون إلى المجلس الصحي، بالنسبة لألطباء وهذا ال ینتم من أفراد العینات الثالث ةبفالحظنا أن النسبة الغال

یدل على إغفال قیمة هذه المجالس الصحیة، وبالدور الذي تقوم به في مجال حمایة األطفال من األمراض، 

وبالتالي حمایة المجتمع ككل، وكذلك نلمس هذا النقص في غیاب المشرف الصحي داخل كل مدرسة على 

ب داخل كل مدرسة مشرفا من هیئة التدریس یكون مكلفا بالمجال غرار بعض الدول العربیة التي تُنصِ 

الصحي داخل المدرسة، ویهتم بالشؤون الصحیة للتالمیذ، وهذه مبادرة ذات أهمیة كبیرة ترجع بالفائدة على 

التالمیذ والمدرسة ككل ألن طبیب الوحدة أو الفریق الطبي ال یكون متواجدا بصفة دائمة بالمدرسة، لكن 

الصحي، والذي هو المعلم في نفس الوقت دائم التواجد ودائم اإلتصال مع الهیئة الطبیة نظرا  المشرف

للمسؤولیات المكلف بها، وبالتالي فإن دائرة التفاعل بین الطبیب والمشرف الصحي والتلمیذ تكون دائمة 

بیب الصحة المدرسیة الحركة  والدیمومة، وبنفس الرتبة احتلت العبارة الخامسة والتي تنص على توجیه ط

اإلدارة المدرسیة لتنظیم  زیادات هادفة إلى المؤسسات الصحیة لتالمیذهم، فقد كان متوسط  هذه العبارة 

، وبالتالي فاإلتجاه العام لهذه العبارة هو إتجاه  ضعیف على )1.067(، وبانحراف معیاري قدره )1.94(

ه یكتشف التالمیذ أماكن تواجد هذه المراكز الصحیة الرغم  من أهمیة هذا النشاط الخارجي الذي من خالل
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لوقت الضرورة، وكذلك یتعرف على أسباب األمراض التي تصیب األفراد وخاصة األطفال وخاصة المعدیة 

منها، والتعرف على عواقب اإلهمال، وكیف أن الدولة  تسخر كل هذه الطاقات البشریة والمادیة لحمایة 

علیها، وحثهم على عدم اإلستهانة باألمراض والعمل على مكافحتها من خالل  األفراد لذلك علیهم الحفاظ

الفحص والعالج ومتابعة العالج، وتعلیمهم كیفیة الحفاظ على صحتهم قبل اإلصابة باألمراض خاصة وأن 

كل األمراض الخطیرة المنتشرة الیوم هي بسبب قلة النظافة والوعي باألمراض المتنلقة عن طریق المیاه 

  .لملوثة وأدوات الحالقة والجنس والمحیط وغیرهاا

ومن جانب آخر فإن غیاب دور المدرسة ووحدات الكشف والمتابعة والمتمثل في تفعیل المناسبات 

أكتوبر من كل عام، وهذه  27: مثل الیوم العالمي للصحة وتفعیل الیوم العالمي لنظافة األیادي المصادف لـ

كیفیة الحفاظ على النظافة، ولو بمبادرة صغیرة داخل المدرسة ال تتعدى الخمس  مبادرة رائعة لتعلیم التالمیذ

دقائق مع كل معلم، واصطحاب التالمیذ إلى  أحواض الغسیل، واستعمال سائل الصابون وتفعیل هذا الیوم 

صحة تطبیقیا، على الرغم من بساطة هذا اإلجراء، إال أنه في حقیقته عظیم، وهذا ما دلت علیه منظمة ال

  .من األمراض تنتقل عن طریق األیادي الملوثة %75العالمیة وأكدت أن حوالي 

والنشاطات الریاضیة وغیاب النوادي الصحیة رغم أهمیتها  باإلضافة إلى غیاب نشاطات الترویج   

لغ في مجال التربیة الصحیة، وتقویة الجسم ومقاومته لألمراض، ألن العقل السلیم في الجسم السلیم، وقد ب

، )الخ...الیوم العالمي للصحة(متوسط عبارة أن الطبیب المدرسي یطلب من المدیر تفعیل المناسبات 

وبانحراف  )1,98(، بلغ )الخ...قاعات الرسم، المقابالت الریاضیة، والنوادي الصحیة(ونشاطات الترویح

میذ نكشف عن میوالتهم أي بدرجة ضعیف، كذلك ففي تنظیم مسابقات الرسم للتال) 1.105(معیاري ُقدربـ 

ونقائصهم وعالجها، ومنها تربیتهم لتعویدهم على حمایة البیئة والمحیط من التلوث وحمایة النفس من 

األمراض، وذلك من خالل تنظیم المسابقات وخلق التنافس؛ وبالتالي تنمیة التربیة الصحیة في ذات التالمیذ 

  .لریاضیةونفس الدور تؤدیه األندیة الصحیة والمقابالت ا

وتبقى دائما في درجة ضعیف؛ حیث نلمس غیاب التعلیمات المكتوبة المقدمة من طرف طبیب 

الصحة المدرسیة لهیئة التدریس فیما یخص كیفیة التعامل مع الكوارث والحوادث واألمر بتعلیقها في جمیع 

  ).1.260: (وبانحراف معیاري قدره) 2.00(أنحاء المدرسة، وقد كان متوسطها الحسابي 

وما زاد الوضع ِحدة هو عدم اهتمام الهیئة الطبیة بأهمیة دور مشاركة أولیاء التالمیذ في دعم برامج 

التوعیة الصحیة المدرسیة، وفتح المجال لهم للمشاركة بمبادراتهم، رغم أن لهذه المشاركة دور كبیر في رفع 

بشریة إضافیة من خالل خبراتهم في  المستوى الصحي والتربیة الصحیة ألوالدهم من خالل تجنید طاقات

، وهذا من أجل إشراك كل األطراف المعنیة في مجال )المبادئ األولیة في اإلسعافات مثال(مجال الصحة 

یشجع طبیب الصحة "الصحة المدرسیة والرفع من مستواها، وقد جاءت هذه العبارة الرابعة بالصیغة التالیة 

المیذ لإلشتراك في برامج التوعیة الصحیة المدرسیة وكان متوسطها المدرسیة عن طریق المدیر أولیاء الت

  .؛ أي بتقدیر ضعیف لهذا اإلتجاه)1.188(وانحرافها المعیاري یساوي  )2.02(الحسابي یساوي 

: ، والتي جاء فیها)08(ویبقى الوضع متدنیا أیضا من خالل إجابات المبحوثین حول العبارة رقم    

سیة ندوات لتوعیة التالمیذ وأولیاء أمورهم وهیئة المدرسة للمسائل المتعلقة ینظم طبیب الصحة المدر 
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، وبانحراف )2.03(بالصحة المدرسیة، وأهدافها ووسائل تحقیقها، وقد كان متوسط إجابة المبحوثین یساوي 

م، والهیئة ؛ أي بدرجة ضعیفة؛ فالطبیب ال یهتم بعقد الندوات لتوعیة التالمیذ وأولیائه)1.16(معیاري قدره 

  .التدریسیة

وتبقى الظروف المساعدة على تدني مستوى التربیة الصحیة كثیرة في المؤسسات التربویة، ومنها 

كذلك قلة اهتمام األولیاء بأهمیة الفحص المبكر الذي تقوم به وحدات الكشف والمتابعة، وخاصة في هذه 

مما یالحظه الولي من عدم سماع أو نقص  المرحلة االبتدائیة؛ حیث یالحظ الطبیب والمعلم خاصة أكثر

النظر أو قلة الحركة أو كثرتها لدى التلمیذ؛ حیث ُیبلغ الولي بأن طفله ال یسمع أو ال یرى أو أن سلوكه 

غیر طبیعي فال یكترث لذلك، ویهمل أهمیة هذا الفحص ویترك ابنه بدون عالج إلى أن یصل إلى مرحلة 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة من خالل المدیر بتوعیة أولیاء : ارة كاآلتيیصعب فیها العالج، وقد كانت العب

) 2.27(التالمیذ بطبیعة الفحص الطبي الدوري الشامل للتالمیذ وأهمیته، وكان متوسطها الحسابي یساوي 

  ).1.288(وبانحراف معیاري قدره 

ألسنان یشجع على ، وهي أن طبیب الصحة المدرسیة وخاصة طبیب ا)09(لقد بلغت العبارة رقم 

كتابة المقاالت والرسومات عن صحة الفم واألسنان، والبیئة في شكل مسابقات، فقد بلغ متوسطها الحسابي 

رغم أهمیة هذه التوصیات المقدمة من طرف طبیب   ) 1.290(، وبانحراف معیاري وصل إلى )2.28(

غذیة الصحیة التي تحتوي على المواد األسنان لتوعیة األطفال من أجل حمایة أسنانهم ولثتهم، وفضل الت

  .األساسیة والضروریة لبناء العظام واألسنان مثل الكالسیوم

ورغم كل هذه العراقیل إال أننا نلمس بعض التحسینات ولو أنها بقدر متوسط قد تعمل مرة أخرى   

الطبیب في توجیه على رفع مستوى التربیة الصحیة إذا ما تم عالج نقاط الضعف السابقة، ومن بینها دور 

هیئة التدریس بمراقبة التالمیذ أثناء تناول الوجبات الغذائیة داخل المطعم وتعلیمهم آداب وأسالیب التغذیة 

السلیمة ألن األطفال في هذه السن مازالوا یقلدون ویكتسبون التعلیمات التربویة الصحیة، ویحبون سماعها 

، )1.265(، وبانحراف معیاري قدره )2.64(ط هذه العبارة ورؤیتها من معلمیهم ویطبقونها، وقد بلغ متوس

كما ُسجلت عبارة إن كان الطبیب یزود اإلدارة المدرسیة بالنشرات الصحیة والملصقات التثقیفیة وغیرها من 

، فقد ُسجلت بمتوسط حسابي )07(الوسائل التي تساعد على التربیة الصحیة للتالمیذ، وهي العبارة رقم 

، فالمدرسة ال یمكنها أن تقوم بتفعیل هذا الجانب داخل المدرسة إال )1.187(راف معیاري و بانح) 2.64(

بدعم من األطباء، فعلیهم إرسال كل ما یخص الحفاظ على الصحة من ملصقات إلى المدرسة، وعلى 

في كل المدرسة أن تعلقها في كل أرجائها لتذكیر التالمیذ أینما ذهبوا ألنهم صغار والبد من متابعتهم 

األوقات واألماكن لحفظ كل التعلیمات الخاصة بالصحة ومن السلوكیات الجیدة أیضا والتي أوردناها في 

هذا االستبیان هو تعلیم التالمیذ العادات والسلوكیات الصحیة اإلیجابیة، وخاصة اإلهتمام بالنظافة 

كان بـ ) 13(سابي لهذه العبارة رقم الشخصیة، ونظافة البیئة وخاصة البیئة المدرسیة، إال أن المتوسط الح

، وهو إتجاه عام متوسط یحتاج إلى دعم وتقویة وخاصة اهتمام المعلم بنظافة تالمیذه الجسمیة )2.70(

  .مثل نظافة الشعر واألظافر ونظافة اللباس وتنبیههم لذلك دائما، من خالل حصص التربیة الخلقیة
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مدى أهمیة توعیة هیئة المدرسة من طرف أطباء  كما جاءت العبارة األولى والتي كانت تبین  

وحدات الكشف والمتابعة باألمراض والمشاكل المدرسیة الشائعة بین التالمیذ والمجتمع كأمراض الجرب 

) 2.72(والقمل والتي وجدناها في هذه السنة قد غزت كامل التراب الوطني جاءت بمتوسط حسابي بلغ 

ث كثفت وحدات الكشف والمتابعة عملها عند فحص التالمیذ، وهذا ؛ حی)1.201(وبانحراف معیاري قدره 

ما أثبتته زیارتي للمدارس وحضوري لعملیات الفحص، والتي كانت فحوصات مكثفة خاصة للقضاء على 

القمل، وذلك بتوزیع عبوات الغاسول الخاصة بهذا المرض مجانیا للتالمیذ، إن مثل هذه األمراض الُمعدیة 

  .وغیرها" التیفوس"لتالمیذ فهي تؤدي إلى أمراض أخرى قد تكون قاتلة كـ خطیرة على صحة ا

وٕالى جانب كل هذه الضروریات الخاصة بالنظافة الشخصیة والبیئیة تلعب التغذیة الصحیة دورها في 

بناء صحة التالمیذ وحمایتهم من األمراض أیضا، لذلك قمنا بالبحث فیما كانت الهیئة الطبیة توصي هیئة 

سة بتطبیق البرنامج الغذائي الصحي المدرسي للتالمیذ داخل المطاعم، ولقد كشفت احصائیات هذا المدر 

، وهو كذلك إتجاه متوسط یدل )1.265(، وبانحراف معیاري )2.95(السؤال والتي بلغ متوسطها الحسابي 

ظاقة داخل المطعم، على عدم اهتمام المؤسسات المدرسیة التربویة بصحة األطفال الغذائیة، وكذلك قلة الن

فبالمكنسة تنظف الطاوالت وبالماء غیر النظیف تغسل األواني، ضف إلى أن عدد كبیر من المدارس ال 

زال یقدم وجبات باردة على الرغم من المجهودات الكبیرة المقدمة من طرف الدولة ومازال التلمیذ یعاني من 

حیث یقطع التالمیذ آالف الكیلومترات من أجل  نقص في الكفایة الغذائیة، وخاصة في المناطق النائیة؛

الوصول إلى المدرسة ویتحتم علیهم البقاء في المدرسة لیوم كامل فال یجد ما یحتاجه جسمه في المطاعم 

 .المدرسیة إال الجزء الیسیر
 

  داخل وخارج والیة بسكرة التربیة الصحیة: یبین) 23(جدول رقم 

  

سط المتو  التكرارات المنطقــــــــة

 الحسابي

مستوى 

التربیة 

  الصحیة

االنحراف 

 المعیاري

الخطأ 

 المعیاري

  للمتوسط

التربیة 

 الصحیة

داخل    - 

  الوالیة
 336, 1,165 ضعیفة 2,08 12

 144, 1,038 ضعیفة 2,02 52 خارج الوالیة - 

  الطالبة من اعداد: المصدر                                                                  

یتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي الخاص بالتربیة الصحیة ضعیف في والیة بسكرة سواء     

بلغ المتوسط (أو خارجها ) 1,165وبانحراف معیاري  2,08حیث المتوسط الحسابي (داخل الوالیة 

إلى أن درجة  الخطأ المعیاري للمتوسطكما یشیر ) 1,038واإلنحراف المعیاري  2,02الحسابي 

الكلي أكبر من درجة  المتوسط الحسابي لمستوى التربیة الصحیة داخل الوالیة بالنسبة للمتوسط ابتعاد

انحراف المتوسط الحسابي لمستوى التربیة الصحیة خارج الوالیة، وهذا ما یستدعي إجراء اختبار التجانس 
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الصحیة بین المنطقة الداخلیة والمنطقة  كما یتطلب تحلیل الفروق في المتوسطات الحسابیة في التربیة

  .الخارجیة

  .الجدول التالي یبین الفروق في مستوى التربیة الصحیة وفقا لمتغیر المنطقة

  یبین الفروق في مستوى التربیة الصحیة وفقا لمتغیر المنطقة) 24(جدول رقم

یة
ح
ص

 ال
یة
رب
الت

 

 Levensاختبار

لوجود فروق في 

 االنحرافات المعیاریة

 بالنسبة لوجود فروق معنویة في المتوسطات Test-tر اختبا

F 
مستوى 

 الداللة
T 

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة

فرق 

 المتوسطات

فرق 

االنحراف 

 المعیاري

 مجاالت الثقة في حدود 

95% 

 الحد األعلى الحد األدنى

,083 ,774 ,189 62 ,851 ,06410 ,34004 -,61563 ,74384 

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                        

لوجود فروق في االنحرافات المعیاریة، وحیث  Levensالجدول السابق یوضح اختبارات التجانس 

تجانس بین مختلف بلدیات والیة ، مما یعني وجود  5%وهي أكبر من ) 774,(أنه قیمة الداللة هي 

فإن ) tاختبار(، وبالرجوع أیضا الختبارات الفروق في المتوسطات بسكرة في مستوى التربیة الصحیة

، یشیر لعدم وجود أي اختالف حقیقي في مستوى التربیة 5%وهي أیضا أكبر من ) 851,(مستوى الداللة 

ال توجد ة، فإنه رغم أن التربیة الصحیة ضعیف. الصحیة في والیة بسكرة سواء داخل الوالیة أو خارجها

فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف المناطق 

  .بالوالیة الداخلیة والخارجیة

  في والیة بسكرة حسب انتماء العینة للمجالس الصحیة یبین التربیة الصحیة) 25(جدول رقم

  المجلـس

  

 

المتوسط  التكرارات

 الحسابي

 مستوى

التربیة 

  الصحیة

االنحراف 

 المعیاري

 الخطأ المعیاري

  للمتوسط

التربیة        

 الصحیة

 202, 1,050 ضعیفة 2,11 27  عضو- 

 175, 1,067 ضعیفة 1,97 37 لیس عضو

  من اعداد الطالبة: المصدر

نة المنتمین یبین الجدول السابق أن متوسط التربیة الصحیة ضعیفة في والیة بسكرة سواء لدى أفراد العی  

أو بالنسبة ألفراد العینة الغیر  1,050وبانحراف معیاري  2,11للمجالس الصحیة، حیث المتوسط الحسابي 

وهو یقع ضمن فئة المعیار الثانیة حسب سلم لیكرت  1,97منتمین له؛ حیث بلغ المتوسط الحسابي 

، ومع ذلك یشیر 1,067معیاري  الخماسي والتي تشیر الدرجة الضعیفة لمستوى التربیة الصحیة وبانحراف
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المتوسط الحسابي لمستوى التربیة الصحیة ألفراد العینة  الخطأ المعیاري للمتوسط إلى أن درجة ابتعاد

الكلي أكبر من درجة انحراف المتوسط الحسابي لمستوى التربیة  المنتمیة للمجالس الصحیة بالنسبة للمتوسط

نتمین لهذه المجالس، وهذا ما یستدعي إجراء اختبار التجانس إلى الصحیة بالنسبة  ألفراد العینة الغیر م

جانب ضرورة تحلیل الفروق في المتوسطات الحسابیة في التربیة الصحیة بین عینة الدراسة األعضاء وغیر 

  .األعضاء في المجالس الصحیة
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  مجالس الصحیةیبین الفروق في مستوى التربیة الصحیة وفقا لمتغیر االنتماء لل) 26(الجدول رقم
یة
ح
ص

 ال
یة
رب
الت

 

 Levensاختبار

لوجود فروق في 

 االنحرافات المعیاریة

 بالنسبة لوجود فروق معنویة في المتوسطات Test-tاختبار 

F 
مستوى 

 الداللة
T 

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة

فرق 

 المتوسطات

فرق 

االنحراف 

 المعیاري

 مجاالت الثقة في حدود 

95% 

 الحد األعلى ىالحد األدن

,012 ,912 ,515 62 ,608 ,13814 ,26825 -,39809 ,67436 

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                        

تجانس بین مختلف المجالس الصحیة بوالیة بسكرة وجود  Levensتوضح نتائج اختبارات التجانس  

، وبالرجوع 5%أكبر من مستوى المعنویة ) 0,912(حیث كانت قیمة الداللة  توى التربیة الصحیة؛في مس

وهي أیضا أكبر من ) 6080,(فإن مستوى الداللة ) Test-t اختبار(أیضا الختبارات الفروق في المتوسطات 

والیة بسكرة بالنسبة  ، یشیر لعدم وجود أي اختالف حقیقي في مستوى التربیة الصحیة في5%مستوى المعنویة 

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة وبالتالي، فإنه . لمختلف المجالس الصحیة

  .بوالیة بسكرة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف  االنتماء للمجالس الصحیة

  في والیة بسكرة وفقا لمتغیر الجنس یبین التربیة الصحیة) 27(جدول رقم 

  

المتوسط  التكرارات لجنسا

 الحسابي

 مستوى

التربیة 

  الصحیة

االنحراف 

 المعیاري

الخطأ 

 المعیاري

  للمتوسط

التربیة 

 الصحیة

 139, 1,073 ضعیفة 2,03 60  ذكور - 

 408, 817, ضعیفة 2,00 4  إناث - 

  الطالبةمن اعداد : المصدر                                                                     

حیث المتوسط (یبین الجدول السابق أن التربیة الصحیة ضعیفة في والیة بسكرة بالنسبة للذكور 

وبانحراف  2,00بلغ المتوسط الحسابي (أو بالنسبة لإلناث  1,073وبانحراف معیاري  2,03الحسابي 

لى أن درجة ابتعاد الخطأ المعیاري للمتوسط یدل عوهي متوسطات متقاربة، ومع ذلك فإن ) 0,817معیاري

الكلي أكبر من درجة انحراف  المتوسط الحسابي لمستوى التربیة الصحیة عند اإلناث بالنسبة للمتوسط

المتوسط الحسابي لمستوى التربیة الصحیة بالنسبة للذكور، وهذا ما یستدعي إجراء اختبار التجانس إضافة 

  .ة الصحیة بین الجنسینلضرورة تحلیل الفروق في المتوسطات الحسابیة في التربی

  یبین الفروق في مستوى التربیة الصحیة وفقا لمتغیر الجنس) 28(الجدول رقم
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یة
ح
ص

 ال
یة
رب
الت

 
 Levensاختبار

لوجود فروق في 

 االنحرافات المعیاریة

 بالنسبة لوجود فروق معنویة في المتوسطات Test-tاختبار 

F 
مستوى 

 الداللة
T 

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة

 فرق

 المتوسطات

فرق 

االنحراف 

 المعیاري

 مجاالت الثقة في حدود 

95% 

 الحد األعلى الحد األدنى

,418 ,520 ,061 62 ,952 ,03333 ,54844 -1,06299 1,12965 

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                        

بین الذكور واإلناث  تجانس في مستوى التربیة الصحیةاختبارات التجانس وجود  توضح نتائج

، وبالرجوع أیضا الختبارات 5%أكبر من مستوى المعنویة ) 520,(حیث كانت قیمة الداللة بوالیة بسكرة 

وهي أیضا أكبر من مستوى ) 952,(فإن مستوى الداللة  )Test-t اختبار(الفروق في المتوسطات 

، وهذا ما یشیر لعدم وجود أي اختالف حقیقي في مستوى التربیة الصحیة في والیة بسكرة 5%ة المعنوی

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة بالنسبة للذكور أو اإلناث، وبالتالي، فإنه 

 .یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف متغیر الجنس

  في والیة بسكرة حسب الفئات العمریة یةیبین التربیة الصح) 29(جدول رقم

  

المتوسط  التكرارات الفئات العمریة

 الحسابي

مستوى 

التربیة 

  الصحیة

االنحراف 

 المعیاري

 الخطأ المعیاري

  للمتوسط

 التربیة الصحیة
 227, 641, ضعیفة 1,88 8  ]40- 30]

 147, 1,102 ضعیفة 2,05 56  [50- 40]

  من اعداد الطالبة: المصدر                                   

یبین الجدول السابق أن التربیة الصحیة ضعیفة في والیة بسكرة بالنسبة للفئة العمریة المنحصرة بین 

أما بالنسبة للفئة العمریة المنحصرة  0.641وبانحراف معیاري 1.88، حیث المتوسط الحسابي [40- 30]

وهي متوسطات متقاربة، ومع  0,147ف معیاري وبانحرا 2.05فقد بلغ المتوسط الحسابي [ 50-40]بین 

الخطأ المعیاري للمتوسط یدل على أن درجة ابتعاد المتوسط الحسابي لمستوى التربیة الصحیة عند ذلك فإن 

الكلي أكبر من درجة انحراف المتوسط الحسابي لمستوى التربیة  بالنسبة للمتوسط[ 40- 30]الفئة العمریة 

، وهذا ما یستدعي إجراء اختبار التجانس إضافة لضرورة تحلیل [50- 40]ریة  الصحیة بالنسبة للفئة العم

  .الفروق في المتوسطات الحسابیة في التربیة الصحیة بین الفئات العمریة

  .والجدول التالي یبین الفروق في مستوى التربیة الصحیة وفقا لمتغیر العمر
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  وفقا لمتغیر العمر یبین الفروق في مستوى التربیة الصحیة) 30( جدول رقم
یة
ح
ص

 ال
یة
رب
الت

 

 Levensاختبار 

لوجود فروق في 

 االنحرافات المعیاریة

 بالنسبة لوجود فروق معنویة في المتوسطات Test-t اختبار

F 
مستوى 

 الداللة
T 

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة

فرق 

 المتوسطات

فرق 

االنحراف 

 المعیاري

  مجاالت الثقة في حدود

95% 

  الحد

 األدنى

  الحد

 األعلى

1,687  ,199 -,446 62 ,657 -,17857 ,40079 -,97974 ,62259 

  من اعداد الطالبة: المصدر                  

بین مختلف الفئات  تجانس في مستوى التربیة الصحیةتوضح نتائج اختبارات التجانس وجود 

أیضا إلختبارات الفروق في  ، وبالرجوع5%أكبر من مستوى ) 0.199(حیث كانت قیمة الداللة العمریة 

، وهذا ما یشیر لعدم وجود أي 5%وهي أكبر من مستوى ) 0.657(المتوسطات فإن مستوى الداللة 

  وبالتالي فإنه . اختالف حقیقي في مستوى التربیة الصحیة في والیة بسكرة بالنسبة لمتغیر العمر

مكن أن تعزى هذه الفروق الختالف ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة ی

 .متغیر العمر

 

  لتحلیل التباین األحادي في التربیة الصحیة ANOVAیبین اختبار ) 31(جدول رقم 

 حسب الخبرة المهنیة

 التربیة الصحیة
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
F مستوى الداللة 

 بین المجموعات

 خارج المجموعات

4,362 2 2,181 2,029 ,140 

65,576 61 1,075   

  63 69,938 المجموع

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                  

یتضح عدم وجود داللة F من خالل الجدول تحلیل التباین وبمقارنة المتوسطات عن طریق اختبار

عدم وجود تباین أو أي اختالف في مستوى التربیة الصحیة بوالیة بسكرة معنویة بین المتوسطات مما یعني 

ال وبالتالي . وعلیه ال داعي إلجراء المقارنات البعدیة. یمكن أن یعزى هذا االختالف لتباین الخبرة المهنیة

ة توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف الخبر 

 . 10فوق  10الى 5من   5أقل من :المهنیة الخبرة بین 
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  عرض وتحلیل  نتائج دراسة البیئة الصحیة بالمدارس االبتدائیة:ثالثا

فقرة تصف كل منها عمال من أعمال أطباء وحدات الكشف والمتابعة في ) 16(یشتمل هذا المجال على   

الوقایة العاملین بالمؤسسات العمومیة للصحة مجال البیئة الصحیة المدرسیة من وجهة نظر عمال فرق 

الجواریة، بحیث یوضح التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، ورتبة كل 

  .عبارة ودرجتها الكلیة ضمن الدرجات الخمس المختارة

  یة بسكرةقیاس مستوى البیئة الصحیة داخل المدارس االبتدائیة بوال) 32( جدول رقم 

    العبارات

  درجة 

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  الرتبة

الدرجة 

  الكلیة
  ضعیفة  متوسطة  عالیة  عالیة جدا

. ضعیفة

  جدا

5  4  3  2  1  

یتأكد طبیب الصحة المدرسیة بالتنسیق مع 1

فرق الوقایة من توفر البیئة المدرسیة على 

ئ، المطاف(مستلزمات األمان الضروریة 

  ).الخ...األدویة

 /  1  12  8 4  التكرار

  عالیة   9 817, 3,60
% 16,0 32,0  48,0  4,0  / 

یحرص طبیب الصحة المدرسیة وبالتعاون 2

مع فرق البلدیة على منع الباعة المتجولین 

  .من بیع أیة مواد غذائیة للتالمیذ

 10 2  6  3 4  التكرار

  ضعیفة  16 1,530 2,56
% 16,0 12,0  24,0  8,0  40,0 

ینبه طبیب الصحة المدرسیة أعضاء فرق - 3

الوقایة على مراقبة نظافة خزانات المیاه وٕاحكام 

  .إغالقها

 / / 3 14  8  التكرار

  عالیة جدا  4 6460, 4,20
% 32,0 56,0 12,0 / / 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بتفقد -4

تجهیزات المطعم ونظافتها ومدى مالءمتها 

أماكن األكل، أماكن (لتالمیذالحتیاجات ا

الطبخ، معدات الطبخ، مستلزمات 

  ).الخ...األكل

 / /  3 11 11  التكرار

  عالیة جدا  3 6900, 4,32
% 44,0 44,0 12,0 / / 

یوجه طبیب الصحة المدرسیة مع فرق -5

الوقایة هیئة المدرسة إلى توفیر عوامل األمن 

  .و السالمة العامة للتالمیذ

 / 1  6 12 6  التكرار

  عالیة  5  8120, 3,92
% 24,0 48,0 24,0 4,0 / 

یحرص طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون 6

مع فرق الوقایة على توفیر العوامل الفیزیقیة 

  ...).إضاءة، تهویة(بالمدارس

 /  3 4 13  5  التكرار

  عالیة  7 9130, 3,80
% 20,0 52,0 16,0  12,0 / 

مع فرق  یحرص طبیب الصحة المدرسیة7

الوقایة بالتأكد من نظافة المرافق الصحیة 

  .وصالحیتها بوحدات الكشف

 1 / 10 11 3  التكرار

  عالیة  10  8660, 3,60
% 12,0 44,0 40,0 / 4,0 

یوجه طبیب الصحة المدرسیة هیئة المدرسة 8

لتوفیر االحتیاجات الضروریة الصحیة داخل 

  .األقسام

 / 8 5 11 1  التكرار

 متوسطة 13 9570, 3,20
% 4,0 44,0 20,0 32,0  / 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة مع لجان -9

البلدیة بالتأكید على توفر العدد الكافي من 

  / 6 6 13 /  التكرار
 متوسطة 12  0,843 3,28

% / 52,0 24,0 24,0 /  
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  .المرافق الصحیة بالمدرسة

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع 10

الوقایة بتفقد األثاث المدرسي و مدى فرق 

  .صالحیته و مناسبته صحیا للتالمیذ

 1 10  4 6 4  التكرار

 متوسطة 14 1,222 3,08
% 16,0 24,0 16,0 40,0 4,0 

یشرف طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون 11

مع فرق الوقایة على المبنى المدرسي مراعین 

میذ و لعدد التال) مساحة ـــ موقع(مدى مالءمته

  .أعمارهم

  7  4 4 5  5  التكرار

 متوسطة 15 1,536 2,88
%  20,0 20,0 16,0 16,0 28,0 

یوجه طبیب الصحة المدرسیة فرق -12

الوقایة و إدارة المدرسة إلى إتباع الوسائل 

الصحیة للتخلص من القمامة بعد جمعها من 

  .المدرسة منعا للتلوث

 3  1  2 10 9  التكرار

  یةعال  6  1,313 3,84
%  36,0 40,0 8,0 4,0 12,0 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة وفرق -13

الوقایة باالمراقبة الدوریة للبیئة المدرسیة 

المساحات الخضراء، الملعب، السور، (

  ).الخ...المراحیض

 3 / 6 9 7  التكرار

  عالیة  8  1,249 3,68
%  28,0 36 24,0 / 12,0  

التعاون مع یقوم طبیب الصحة المدرسیة ب14

فرق الوقایة على معالجة المیاه عند 

  .الضرورة

 / / / 10 15  التكرار

  عالیة جدا  1  5000, 4,60
%  60,0 40,0 /  / / 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع 15

فرق الوقایة باإلشراف على المطعم المدرسي 

للتأكد من نظافته و صالحیة المواد الغذائیة 

  .و طریقة حفظها

 /  / / 14 11  التكرار

  عالیة جدا  2  5070, 4,44
%  44,0 56,0 /  / /  

یشرف طبیب الصحة المدرسیة  -16

بالتعاون مع فرق الوقایة على بیئة المدرسة 

للتأكد من مدى مالءمتها الحتیاجات التالمیذ 

  .الصحیة

 1 /  14 8  2  التكرار

  عالیة  11  8170, 3,40
%  8,0  32,0 56,0  / 4,0  

  البیئة الصحیة
 - 2 6 12 5  التكرار

 عالیة - 0,866  3,80
%  20,0 48,0 24,0 8,0 - 

  أسئلة االستمارة:المصدر                                                                           
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قیس مستوى اإلهتمام عبارة حاولنا من خاللها أن ن) 16(إحتوى هذا المحور الثالث واألخیر على 

بالبیئة الصحیة المدرسیة، وحتى یمكننا اإلجابة على التساؤل المطروح، والذي یدور حول ما إذا كانت 

البیئة المدرسیة التي یعیش فیها التلمیذ أكثر مما یعیش في بیئته تمثل بیئة مدرسیة صحیة أم ال؟ فوجدنا  

؛ أي بدرجة كلیة عالیة )0.866(نحراف معیاري قدره ، وبإ)3.80(المتوسط المرجح لهذا المحور قد بلغ 

وبالتالي نلمس أن هذا الجانب یلقى نوعا من اإلهتمام الكبیر إلى حد ما، وقد كانت أهم العوامل المساعدة 

) 14(على مالءمة البیئة المدرسیة الحتیاجات  تالمیذها أول عبارة في الترتیب العالي، وهي العبارة رقم 

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع فرق الوقایة على معالجة المیاه عند : تاليوالتي جاءت كال

الضرورة، وفي بعض األحیان یطلب األولیاء من أوالدهم عدم الذهاب إلى المرحاض، وبالتالي ینعكس هذا 

  .على جهازهم البولي والهضمي بالسلب لطول الفترة الدراسیة ویتسبب في الكثیر من األمراض

، والتي تشیر إلى قیام طبیب الصحة المدرسیة، وبالتعاون )15(تي في الرتبة الثانیة العبارة رقم وتأ

مع فرق الوقایة باإلشراف على المطعم المدرسي للتأكد من نظافته وصالحیة المواد الغذائیة وطریقة 

؛ إن )0.507(ه ، وبانحراف معیاري قدر )4.44(حفظها، فكانت بدرجة عالیة؛ أي بمتوسط حسابي یساوي 

هذا اإلجراء له عالقة كبیرة بالحفاظ على صحة التلمیذ، فإلى جانب التغذیة السلیمة والصحیة یحتاج التلمیذ 

إلى النظافة وخاصة األواني التي یأكل فیها، والطاولة التي یجلس أمامها، ولكن في بعض المؤسسات 

ألربع سنوات، فقد كانت مالحظتي للمطاعم سلبیة؛ ولطبیعة عملنا كما ذكرنا سالفا وألنني درست ما یقارب ا

حیث ینعدم الماء، وٕان وجد فهو غیر كاف، وبالتالي سیؤثر على عمال المطعم عند الطهي وغسل األواني 

بالماء غیر النقي، باإلضافة إلى أن عمال النظافة یمسحون الطاوالت بالمكنسة الخاصة باألرضیة وال 

مكثف خاصة المضادة للبكتیریا، أما عن حفظ المواد الغذائیة؛ فالدولة یستعملون مواد التنظیف بشكل 

جهزت كل المطاعم بالمبردات الضخمة ألجل هذه  العملیة؛ إال أنه قد یحدث العطل بها أو بعض التهاون 

مثل ما حدث في أحد المؤسسات أو في الكثیر منها، وأن قدموا للتالمیذ مواد غیر صالحة لألكل بسبب 

مدة الصالحیة، وقد كانت هذه المادة هي علب الیاغورت، فلم یجد التالمیذ الطریقة المثلى للتعبیر انتهاء 

عن رفضهم لها؛ إال أنهم أصبحوا یضربون بها أصدقاءهم إلى أن خرجت هذه العلب حتى خارج المدرسة، 

لطریقة حفظ المواد وبطبیعة الحال یوجد من التالمیذ من أكلها، ویدل هذا األمر على اإلهمال الكبیر 

االستهالكیة، وهذا كذلك ما تدل علیه الكثیر من احصائیات التسمم في الكثیر من المؤسسات التربویة عبر 

  .الوطن

، والتي تبین قیام طبیب الصحة المدرسیة بتفقد تجهیزات )04(وفي الترتیب الثالث جاءت العبارة رقم 

؛ أي بدرجة عالیة جدا ألن تجهیزات المطعم )4.32(المطعم ونظافتها، فقد بلغ متوسطها الحسابي 

وصالحیتها تساعد على تقدیم الخدمات بطریقة أسهل، وفي وقت أقصر لیلبي احتیاجات األعداد الكبیرة من 

التالمیذ، أیضا من العبارات التي بلغت درجتها الكلیة عالیة هي أن طبیب الصحة المدرسیة ینبه أعضاء 

ظافة خّزانات المیاه وٕاحكام إغالقها؛ فالطبیب هنا دائما یقوم بتحلیل المیاه فرق الوقایة على مراقبة ن

المتواجدة في المدرسة، وٕامكانیة استعمالها للشرب أم ال، وذلك بارسال عینات من الماء للمختبر حسب 



~ 351 ~ 
 

 تصریح جل األطباء كذلك ینبه إلى خطورة األمراض المتنلقة عن طریق المیاه، وكان المتوسط الحسابي

  ).0.646(، وبانحراف معیاري قدره )4.20(لهذه العبارة هو 

، وبانحراف معیاري قدره )3.92(والترتیب الخامس، والذي كان بدرجة عالیة؛ أي بمتوسط حسابي 

، ویشیر لقیاس البیئة الصحیة من خالل العبارة التالیة یوجه طبیب الصحة المدرسیة فرق الوقایة )0.812(

یر عوامل األمن والسالمة العامة للتالمیذ ألن التالمیذ في هذه السن أكثر حركة هیئة المدرسة إلى توف

وحیویة وفضول وٕان لم تقم المدرسة بحمایتهم بالشكل المطلوب، یقع األطفال في التهلكة، فالبد من توفر 

ل ما قد طفایات الحریق في كل األماكن وحمایة األسالك الكهربائیة بالمواد العازلة، وصیانة وحمایة ك

  .یشكل خطرا على التالمیذ

أیضا من الممارسات الشائعة في المدارس والتي بلغت الدرجة العالیة وساعدت في وصول البیئة 

) 03.84(، والتي كان متوسطها الحسابي هو )12(المدرسیة إلى درجة األمان للتالمیذ العبارة رقم 

رسیة یوجه وبالتنسیق مع فرق الوقایة وٕادارة أن طبیب الصحة المد: "هي) 1.313(وانحرافها المعیاري 

المدرسة إلى إتباع الوسائل الصحیة للتخلص من القمامة بعد جمعها من المدرسة، وذلك منعا للتلوث البیئي 

وانتشار الروائح الكریهة المضرة بصحة الجمیع داخل وخارج المدرسة، لكن هذه الممارسة تغیب في بعض 

وم بحرق القمامة داخل المؤسسة بالقرب من األقسام، وفي أوقات التدریس، المؤسسات التربویة التي تق

أین دور المدیر والطبیب والمعلم تجاه هذه الوضعیة : وبتواجد وحدة الكشف والمتابعة، وهنا نطرح التساؤل

  غیر الصحیة؟

تي كان وال) 06(كذلك من عوامل التحسین داخل المدارس والتي بلغ ترتیبها السابع العبارة رقم 

هي حرص طبیب الصحة ) 0.913(، وانحرافها المعیاري وصل إلى )3.80(متوسطها الحسابي یساوي 

المدرسیة بالتعاون مع فرق الوقایة على توفیر العوامل الفیزیقیة بالمدارس مثل اإلضاءة والتهویة والتدفئة، 

سادهم من األمراض الموسمیة وهي عوامل مساعدة على رفع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ وحمایة أج

  .األنفلونزا وآالم الحنجرة، لهذا كان من الضروري وصول مثل هذه اإلجراءات إلى الدرجة العالیة جدا: مثل

وما نالحظه في الواقع أن كل المدارس تحتوي على هذه التجهیزات، إال أنها معطلة حتى في أیام 

ي التالمیذ من شدة الحر خاصة خالل الفترة بین شهري اإلمتحانات الخاصة باألقسام النهائیة؛ أین یعان

  .جوان وجویلیة، وانعدام أجهزة التبرید لتوفیر الماء لهم في فصل الصیف الحار

، وهي )13(أیضا لعل من عوامل رفع مستوى األمان داخل المدارس ما عّبرت عنه الفقرة رقم 

الوقایة بالمراقبة الدوریة للبیئة المدرسیة مثل یقوم طبیب الصحة المدرسیة، وبالتعاون مع فرق : كالتالي

اإلهتمام بالمساحات الخضراء وصیانة المالعب من أي خطر قد یصیب التالمیذ عند سقوطهم على 

األرض وتوفر المراحیض بالعدد الكافي ونظافتها، ألن لهذا اإلهتمام دور كبیر في الحفاظ على التالمیذ من 

  .ولهذا فهو یماّرس بدرجة عالیة في كل المدارساألذى، وحمایتهم من األمراض، 

إال أن الواقع الفعلي الذي ال یمكن أن نغض البصر علیه هو عدم اإلهتمام بالمالعب الخاصة 

بالتالمیذ، فهي إما نجدها ترابیة وٕاما نجدها اسمنتیة وهو ما یشكل خطورة كبیرة على التالمیذ، كذلك فإن 

ها وجود السور نهائیا وهو ما یجعلها عرضة للمؤثرات الخارجیة بعض المؤسسات التربویة ینعدم فی
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كالحیوانات الضالة، ضف إلى ذلك انعدام نظافة دوراة المیاه في أغلب المؤسسات التربویة وذلك بسبب 

أي أنهم غیر مرسمون، وبالتالي ال (انعدام المیاه وقلة عمال النظافة الذین یعملون عن طریق البلدیة 

، فاألولیاء دائما یشتكون من هذا االمر المقلق خوفا من انتقال األمراض )م بشكل دائمیداومون عمله

ألوالدهم كونهم ال یملكون المناعة الكافیة لمنع انتشار األمراض المتنقلة عند استعمالهم للمراحیض، وبسبب 

  .عدم تواجد الماء داخلها

وهذا بطلب من أولیائهم فیؤدي ذلك إلى  وفي المقابل قد یمتنع األطفال عن الذهاب إلى المراحیض،

ظهور أمراض أخرى، وهذا نظرا ألن الفترة الصباحیة أو المسائیة طویلة، وبالضرورة یحتاج فیها وخاصة 

  .الطفل إلى الذهاب إلى المرحاض

أیضا من العبارات التي ساهمت في تحسین البیئة المدرسیة هو قیام طبیب الصحة المدرسیة، ودائما 

ن مع فرق الوقایة على توفیر مستلزمات األمان الضروریة  كالمطافئ واألدویة ألنه في أي وقت قد بالتعاو 

تتعرض المؤسسة للخطر كالحریق وغیرها فالبد من توفیر مثل هذه االحتیاطات الضروریة، وقد جاء 

مام فرق الوقایة ، وال یكفي اهت)0.813(، و بانحراف معیاري )3.60(المتوسط الحسابي لهذه الفقرة یساوي 

بالمؤسسة التربویة؛ بل البد أن یكتمل عملهم لیصل إلى أجهزة وأمكنة وهیاكل وحدات الكشف والمتابعة في 

حد ذاتها واألجهزة التي یستعملها الطبیب إلتمام عملیة الكشف الجید على التالمیذ مثل أجهزة ترمیم 

لك البد من توفر أجهزة أخرى مثل جهاز رسم القلب إلخ، كذ...األسنان وتوفر المواد الالزمة واجهزة الضغط

والكشف باألشعة داخل الوحدة والقیام بالتحالیل، بدال من أن ینتقل التلمیذ إلى مراكز العالج؛ حیث قد 

قد بلغ ) 07(تطول المدة ویكون اإلهمال من طرف األولیاء بضرورة هذا الكشف، وقد كانت هذه العبارة رقم 

  ).0.866(ن وبانحراف معیاري قدره )3.60(متوسطها الحسابي 

) 3.40(والتي بلغ متوسطها الحسابي ) 16(وكانت آخر عبارة مدعمة لمجال البیئة الصحیة رقم 

، وهي عبارة إشراف طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع فرق الوقایة )0.817(وبانحراف معیاري قدره 

جات التالمیذ مثل الطاوالت والمقاعد الصحیة والتي على بیئة المدرسة للتأكد من مدى مالءمتها الحتیا

تالئم كل األجساد الصغیرة مثل تالمیذ التحضیري، حیث ال یمكن أن یجلس طفل جسمه كبیر على طاولة 

صغیرة قد تؤدي إلى تقوس ظهره واعوجاج رجلیه، كذلك توفر المدرسة على السبورات ذات النوع الجید 

یر ألنه مضر بالعین ویشكل حساسیة للجسم والصدر وعلى توفر القسم واالستغناء عن استعمال الطباش

  .الخ...على نوافذ كافیة لتهویة القسم من الروائح التي تسبب األمراض

إلى جانب هذا المستوى  العالي في مجال البیئة الصحیة داخل مؤسساتنا التربویة توجد بعض 

عدم اهتمام طبیب : وى أعلى من هذا وهي كالتاليالمثبطات التي تعیق وصول البیئة المدرسیة إلى مست

الصحة المدرسیة وفرق الوقایة بتفقد األثاث المدرسي ومدى صالحیته ومناسبته صحیا للتالمیذ ألن 

المدارس تجهز مرة كل سنة لكن هذه السنة طویلة وتحتاج المدرسة إلى تجدید تجهیزاتها أو مراقبتها على 

طفال  صغار وال یحافظون على التجهیزات المدرسیة من جهة ومن جهة األقل مرتین في كل سنة ألن األ

أخرى التلمیذ في بدایة السنة یدخل ببنیة جسدیة تختلف عن نصف السنة ونهایتها، فهو في فترة نمو 

) 10(وسریعة  یحتاج إلى تغییر الطاوالت والكراسي التي یجلس علیها، وقد تحصلت هذه العبارة والمرقمة بـ
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وانحرافه ) 3.08(في الترتیب العام لقیاس مستوى البیئة الصحیة وبمتوسط حسابي بلغ ) 14(تبة على الر 

، ومن النقاط المهمة في مجال البیئة المدرسیة هو مشكلة االكتظاظ وموقع المدرسة؛ )1.222(معیاري قدره 

درسیة بالتعاون مع یشرف طبیب الصحة الم: "، هذا المشكل بالشكل التالي)11(حیث ُطرحت العبارة رقم 

لعدد التالمیذ وأعمارهم؛ حیث ...) مساحة، موقع(فرق الوقایة على المبنى المدرسي مراعین مدى مالءمته 

  .، وهي درجة متوسطة)1.536(و بانحراف معیاري قدره ) 2.88(بلغ متوسط هذه العبارة 

ض فكل المدارس ال تهتم ففي بعض المؤسسات یفوق عدد التالمیذ مساحة المدرسة واألقسام والمراحی

بمدى مالءمة مساحة المدرسة لعدد تالمیذها ربما لعدم توفر المدارس، كذلك یلعب الموقع دورا مهما فكثیر 

األسواق، السكك الحدیدیة، والمحجرات، و كل هذا له األثر : من المدارس تقع في أماكن غیر مالئمة مثل

  .اسي واألمثلة كثیرة هناالسلبي على صحة التالمیذ ومستوى تحصیلهم الدر 

) 02(وكانت آخر عبارة في الترتیب الخاص بقیاس مستوى البیئة الصحیة للمدرسة هي العبارة رقم 

حرص طبیب الصحة المدرسیة وبالتعاون مع فرق البلدیة على منع الباعة المتجولین من : والتي تشیر إلى

، أي )1.530(وبانحراف معیاري قدره ) 2.56(ي بیع أیة مواد غذائیة للتالمیذ؛ حیث بلغ متوسطها الحساب

  .بدرجة ضعیفة

إن هذا اإلجراء مفید للتالمیذ ألننا نالحظ تواجد هؤالء الباعة حیث یبیعون السلع الردیئة غیر 

المحفوظة وبطریقة سهلة الوصول إلى التلمیذ، فتستهوي التالمیذ لشرائها فهي تتسبب في انتشار األمراض 

في قطع شهیة التالمیذ عند عودتهم لمنازلهم، فمثل هذه المأكوالت الجاهزة هي عبارة والتسممات، وتسبب 

عن قنبلة موقوتة، لذا یتوجب على البلدیة أن تستعد لمثل هذه المظاهر بصدها ومنعها من اإلنتشار للحفاظ 

  .على صحة أبنائنا

 

  داخل وخارج والیة بسكرة یبین البیئة الصحیة) 33(جدول رقم 

  

المتوسط  التكرارات قةالمنط

 الحسابي

درجة 

البیئة 

  الصحیة

االنحراف 

 المعیاري

الخطأ 

 المعیاري

  للمتوسط

البیئة 

 الصحیة

داخل - 1

  الوالیة
 333, 577, متوسطة 3.33 3

خارج  - 2 

 الوالیة  
 189, 889, كبیـــــرة 3.86 22

  من اعداد الطالبة: لمصدرا                                                             

على الرغم من أننا سجلنا بأن البیئة المدرسیة في والیة بسكرة صحیة بدرجة كبیرة، إال أنه یتضح          

وبانحراف  3.86حیث المتوسط الحسابي (من الجدول السابق أن البیئة المدرسیة خارج الوالیة صحیة أكثر 

متوسط الحسابي  المعیاري للمتوسط، حیث أن درجة ابتعادالخطأ وهذا ما یعكسه أیضا ) 0.889معیاري 
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و  )3.80(الكلي  بالنسبة للمتوسط )0.577(وبانحراف معیاري  )3.33(للبیئة الصحیة داخل الوالیة 

أكبر من درجة إنحراف المتوسط الحسابي للبیئة الصحیة خارج الوالیة مما ) 0.866(بانحراف معیاري 

الوالیة على درجة متوسطة، وهذا ما یستدعي إجراء اختبار التجانس كما  یجعل من البیئة الصحیة داخل

یتطلب تحلیل الفروق في المتوسطات الحسابیة في البیئة الصحیة بین المناطق الداخلیة والمناطق الخارجیة 

   .بوالیة بسكرة

  یبین الفروق في  البیئة الصحیة وفقا لمتغیر المنطقة) 34(جدول رقم 

یة
ح
ص

 ال
ئة

بی
ال

  

 Levensاختبار

لوجود فروق في 

االنحرافات 

 المعیاریة

 بالنسبة لوجود فروق معنویة في المتوسطات Test-tاختبار 

F 
مستوى 

 الداللة
T 

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة

فرق 

 المتوسطات

فرق 

االنحراف 

 المعیاري

 مجاالت الثقة في حدود 

95% 

 الحد األعلى الحد األدنى

  

د 
وج

ت

ق
رو

ف
  

,362 ,553 -,995 23 ,330 
-

,53030 
,53312 

-

1,63314 
,57254 

  من اعداد الطالبة: المصدر                  

أنه رغم اختالف درجة البیئة الصحیة داخل الوالیة  Levensتوضح نتائج اختبارات التجانس       

وهي  )553,( وخارجها ومع ذلك ال توجد فروق جوهریة بین تباین المجموعتین، حیث كانت قیمة الداللة

فإن ) Test-t اختبار(وبالرجوع أیضا الختبارات الفروق في المتوسطات ، 5%أكبر من مستوى المعنویة 

مما یؤكد عدم وجود أي اختالف حقیقي في ، 5%وهي أكبر من مستوى المعنویة  )330,(مستوى الداللة 

، وبالتالي ختلف بلدیات والیة بسكرةتجانس البیئة الصحیة بین مالبیئة الصحیة في والیة بسكرة، مما یعني 

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات البیئة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف فإنه 

  .مناطق الوالیة الداخلیة والخارجیة

  في والیة بسكرة حسب المجالس الصحیة یبین البیئة الصحیة) 35(جدول 

 المجلـــــــس
 التكرارات

المتوسط 

 الحسابي

البیئة درجة 

  الصحیة

االنحراف 

 المعیاري

  الخطأ المعیاري

  للمتوسط

البیئة 

 الصحیة

عضو في -

  149, 515, كبیرة 4,08 12  المجلس

 291, 1,050 كبیرة 3,54 13 لیس عضو-
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  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                        

یبین الجدول السابق أن البیئة المدرسیة صحیة بدرجة كبیرة سواء بالنسبة للمنخرطین في مجلس            

أو بالنسبة لغیر المنخرطین في ) 0.515وبانحراف معیاري  4.08حیث المتوسط الحسابي (الصحة 

لمعیاري الخطأ اغیر أن ) 1.05وبانحراف معیاري  3.54بلغ المتوسط الحسابي (المجلس الصحي 

المتوسط الحسابي للبیئة الصحیة عند المنخرطین في المجالس الصحیة  إلى أن درجة ابتعادیشیر للمتوسط 

الكلي أكبر بقلیل من درجة انحراف المتوسط الحسابي للبیئة الصحیة بالنسبة ألولئك غیر  بالنسبة للمتوسط

التجانس إلى جانب ضرورة تحلیل الفروق المنخرطین في المجالس الصحیة، وهذا ما یستدعي إجراء اختبار 

  .في المتوسطات الحسابیة في البیئة الصحیة بین المنخرطین وغیر المنخرطین في المجالس الصحیة

  یبین الفروق في البیئة الصحیة وفقا لمتغیر المجالس الصحیة) 36(الجدول التالي

یة
ح
ص

 ال
ئة
لبی

ا
 

 Levensاختبار

لوجود فروق في 

االنحرافات 

 یةالمعیار 

 بالنسبة لوجود فروق معنویة في المتوسطات Test-tاختبار 

F 
مستوى 

 الداللة
T 

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة

فرق 

 المتوسطات

فرق 

االنحراف 

 المعیاري

 مجاالت الثقة في حدود 

95% 

 الحد األعلى الحد األدنى

10,15

8 

,004 1,624 23 ,118 ,54487 ,33543 -,14901 1,23875 

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                        

وجود فروق جوهریة بین تباین المجموعتین، حیث  Levensتوضح نتائج اختبارات التجانس          

االنحرافات حیث نسجل فروق في ، 5%وهي أقل من مستوى المعنویة  )004,(كانت قیمة الداللة 

المعیاریة بین المجموعتین مما یعني تباعد المتوسطات الحسابیة لكل فئة عن االتجاه العام الذي یشیر إلى 

فإن  )Test-t اختبار(أن البیئة المدرسیة صحیة بدرجة كبیرة، وبالرجوع الختبارات الفروق في المتوسطات 

مما یعني عدم وجود أي اختالف حقیقي في  ،5%وهي أكبر من مستوى المعنویة  )118,(مستوى الداللة 

ال وبالتالي، فإنه . البیئة الصحیة في والیة بسكرة بالنسبة للمنخرطین وغیر المنخرطین بالمجالس الصحیة

توجد فروق ذات داللة معنویة في البیئة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق النخراط أو عدم االنخراط 

 .ةبوالیة بسكر  في المجالس الصحیة

  في والیة بسكرة حسب متغیر الجنس یبین البیئة الصحیة) 37(جدول رقم 

  الجنس

المتوسط  التكرارات 

 الحسابي

البیئة 

  الصحیة

االنحراف 

 المعیاري

الخطأ 

 المعیاري

  للمتوسط
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البیئة 

 الصحیة

 162, 686, كبیرة 4,00 18  ذكور

 421, 1,113 متوسطة 3,29 7  إناث

  د الطالبةمن اعدا: المصدر                

یبین الجدول السابق أن البیئة المدرسیة صحیة بدرجة كبیرة في والیة بسكرة بالنسبة للذكور           

بلغ المتوسط (ولكنها على درجة أقل بالنسبة لإلناث  )0.686وبانحراف معیاري  4.00بمتوسط حسابي (

توسط یدل على أن درجة ابتعاد الخطأ المعیاري للمذلك أن ) 1.113وبانحراف معیاري  3.29الحسابي 

الكلي أكبر من درجة انحراف المتوسط الحسابي بالنسبة  المتوسط الحسابي عند اإلناث بالنسبة للمتوسط

للذكور، ومن المحتمل أن تكون هذه الفروق حقیقیة، مما یستدعي إجراء اختبار التجانس إضافة لضرورة 

  .ة الصحیة بین الجنسینتحلیل الفروق في المتوسطات الحسابیة في البیئ

  یبین الفروق في البیئة الصحیة وفقا لمتغیر الجنس) 38(جدول رقم    

یة
ح
ص

 ال
ئة
لبی

ا
 

 Levensاختبار 

لوجود فروق في 

االنحرافات 

 المعیاریة
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 الحد األعلى الحد األدنى

3,828 ,063 1,958 23 ,062 ,71429 ,36482 -,04041 1,46898 

  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                        

 )063,(حیث كانت قیمة الداللة تجانس بین الذكور واإلناث اختبارات التجانس وجود  توضح نتائج    

فإن ) Test-t اختبار(، وبالرجوع أیضا الختبارات الفروق في المتوسطات 5%أكبر من مستوى المعنویة 

كن ، وهذا ما یشیر أن هذه الفروق لم ت5%وهي أیضا أكبر من مستوى المعنویة  )062,(مستوى الداللة 

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في البیئة الصحیة وبالتالي، فإنه . حقیقیة ولیست ذات داللة معنویة

  .المدرسیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف متغیر الجنس

 لتحلیل التباین األحادي في البیئة الصحیة حسب الفئات العمریة ANOVAیبین اختبار ) 39(جدول رقم  

 البیئة الصحیة
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
F مستوى الداللة 

 412, 923, 696, 2 1,393 بین المجموعات

   755, 22 16,607 خارج المجموعات

  24 18,000 المجموع
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  من اعداد الطالبة: المصدر                                                                        

یتضح عدم وجود داللة F خالل الجدول تحلیل التباین وبمقارنة المتوسطات عن طریق اختبارمن      

معنویة بین المتوسطات مما یعني أنه ال یوجد تباین حقیقي أو أي اختالف معنوي في البیئة الصحیة بوالیة 

. مقارنات البعدیةوعلیه ال داعي إلجراء ال. بسكرة بسبب اختالف الفئات العمریة عند عمال فرق الوقایة

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في البیئة الصحیة المدرسیة بوالیة بسكرة : ومن ثم یمكن القول أنه

  .یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف متغیر العمر

لتحلیل التباین األحادي في البیئة الصحیة حسب  ANOVAیبین اختبار ) 40(جدول رقم 

 الخبرة المهنیة

 ةبیئة الصحی
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
F مستوى الداللة 

 082, 2,814 1,833 2 3,667 بین المجموعات

   652, 22 14,333 خارج المجموعات

  24 18,000 المجموع

  من اعداد الطالبة: المصدر                

وجود داللة معنویة بین  یتضحF من خالل الجدول تحلیل التباین وبمقارنة المتوسطات عن طریق اختبار 

المتوسطات مما یعني عدم وجود فروق أو اختالف حقیقیة في البیئة الصحیة المدرسیة بوالیة بسكرة، بسبب 

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في : وبالتالي یمكن القول أنه. تباین الخبرة المهنیة عند عمال فرق الوقایة

  .خبرة المهنیةمستویات البیئة الصحیة تعزى الختالف ال

  ومناقشة نتائجهاها تساؤالتلى إشكالیة الدراسة و اإلجابة ع: رابعا 

یتضمن هذا المبحث الرابع اإلجابة على تساؤالت الدراسة ومناقشة النتائج التي توصلت إلیها، والتي تبحث  

ي مجال في واقع الصحة المدرسیة من خالل عمل أطباء وحدات الكشف والمتابعة كما یراه األطباء ف

الرعایة الصحیة وفي مجال التربیة الصحیة كما یراه مدیرو المدارس االبتدائیة ومجال البیئة الصحیة 

  .المدرسیة كما یراه عمال فرق الوقایة

 :اإلجابة على تساؤالت الدراسة -1

  :بعد عرض نتائج الدراسة یمكن اإلجابة على تساؤالت الدراسة تبعا لترتیبها في الفصل التمهیدي 

 :اإلجابة على التساؤل األول - 1- 1

وهل تختلف باختالف بالرعایة الصحیة الكافیة؟  هل یحظى تلمیذ المدرسة االبتدائیة بوالیة بسكرة - 

  .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟ -المنطقة  - الخبرة المهنیة -السن - الجنس: المتغیرات التالیة
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تكرارات و النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لإلجابة على هذا السؤال قامت الطالبة باستخراج ال    

  .واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة على كل فقرة من الفقرات المكونة ألداة الدراسة

أن تلمیذ المدرسة االبتدائیة بوالیة بسكرة یحظى بالرعایة الصحیة بدرجة )08(تبین من خالل الجدول رقم 

وسط المتحصل علیه في الرعایة الصحیة هو أقرب للدرجة تافیة خاصة وأن المعالیة ولكنها لیست ك

وبالتالي فعمل أطباء وحدات الكشف والمتالعة في مجال الرعایة  03.70المتوسطة ،حیث كان یساوي 

الصحیة یحتاج الى دعم أكثر وسنحاول في المبحث الموالي مناقشة نقاط القوة ونقاط الضعف في مجال 

صحیة من أجل الرفع من مستوى الرعایة حتى یكون بالدرجة الكافیة أین یكون الطفل محمي من الرعایة ال

یؤكده الجدول الخاص باألمراض اوهذا م. كل األمراض المعدیة واألمراض الموسمیة ، وأمراض قلة النظافة

   .المنتشرة في المدارس االبتدائیة

عایة الصحیة الذي أفادنا به أطباء وحدات الكشف من خالل النتائج المتحصل علیها من استبیان الر   

أي أن الدرجة الكلیة للرعایة ) 3.72(والمتابعة وجدنا أن المتوسط المرجح للرعایة الصحیة قد وصل إلى 

وقد توصلنا من خالل البیانات السابقة إلى اإلجابة على التساؤل الفرعي للتساؤل ، الصحیة كانت عالیة

  :األول وهي كما یلي

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات الرعایة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف  - 1 

هي  المناطق الداخلیة والخارجیة بالوالیة، أي أن الرعایة الصحیة داخل بلدیة بسكرة أو في البلدیات األخرى

  .، أي أن التلمیذ یلقى نفس الرعایة على مستوى الوالیة ككلنفسها

توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات الرعایة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق إلى من  ال -2 

هم منتمون إلى المجالس الصحیة أو ألفراد العینة التي التنتمي للمجالس الصحیة، وهذا له تفسیر واحد 

ة التنظیمیة لهذه وهو أن هذه المجالس التقوم بالدور المنوط بها، ومن أجل هذا البد من إعادة الهیكل

المجالس من حیث األهداف، ومن حیث األعضاء المنتمون، ومن حیث التسییر العام لها من أجل خلق 

  . نشاط فعلي وحقیقي لها

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات الرعایة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف  -3

  .متغیر الجنس

معنویة في مستویات الرعایة الصحیة في والیة بسكرة یمكن أن تعزى هذه  ال توجد فروق ذات داللة -4

  .تغیر العمرمالفروق الختالف 

 . توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات الرعایة الصحیة تعزى الختالف الخبرة المهنیة -5

  :اإلجابة على التساؤل الثاني-1-2

هل یختلف هذا المستوى  باختالف ة في والیة بسكرة ؟ و ما مستوى التربیة الصحیة بالمدارس اإلبتدائی -

  .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟ -المنطقة - الخبرة المهنیة -السن - الجنس: المتغیرات التالیة

الخاص بالتربیة الصحیة نجیب عن التساؤل الخاصبه ونقول أن مستوى ) 19(من خالل الجدول رقم 

  .لموالي ونحدد األسباب التي جعلتها تصل إلى هذا المستوىالتربیة الصحیة ضعیف وسنأتي في المبحث ا
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أن هذا المستوى في التربیة الصحیة ال یختلف باختالف  وقد توصلنا من خالل البیانات السابقة إلى 

   : المتغیرات التالیة ونقول

ختالف ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق ال -1

  .المناطق الداخلیة والخارجیة بالوالیة

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف   - 2 

  .االنتماء للمجالس الصحیة بوالیة بسكرة

ق الختالف ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفرو  -3

  متغیر الجنس

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف  -4

 .متغیر العمر

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات التربیة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف  -5

   10فوق  10الى 5 من  5أقل من :الخبرة المهنیة الخبرة بین 

  :اإلجابة على التساؤل الثالث - 3- 1

وهل تختلف باختالف  بتدائیة بوالیة بسكرة بیئة صحیة بالنسبة للتالمیذ؟هل تعتبر بیئة المدرسة اإل - 

  .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟- المنطقة- الخبرة المهنیة-السن- الجنس: المتغیرات التالیة  

تنتج ونجیب على هذا التساؤل ونقول أن البیئة المدرسیة اإلبتدائیة نس) 29(من خالل نتائج الجدول رقم 

  .تمثل بیئة صحیة للتالمیذ وبدرجة عالیة

  وال تختلف هذه الدرجة باختالف المتغیرات التالیة 

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات البیئة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف  -1

  .اخلیة والخارجیةمناطق الوالیة الد

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في البیئة الصحیة یمكن أن تعزى هذه الفروق النخراط أو عدم  -2

 .االنخراط في المجالس الصحیة بوالیة بسكرة

ال توجد فروق ذات داللة معنویة في البیئة الصحیة المدرسیة یمكن أن تعزى هذه الفروق الختالف  -3

  .متغیر الجنس

توجد فروق ذات داللة معنویة في البیئة الصحیة المدرسیة بوالیة بسكرة یمكن أن تعزى هذه الفروق ال -4

  .الختالف متغیر العمر

  .ال توجد فروق ذات داللة معنویة في مستویات البیئة الصحیة تعزى الختالف الخبرة المهنیة -5

  :اإلجابة على إشكالیة الدراسة - 4- 1

یمكننا االجابة على اشكالیة الدراسة، والتي تبحث عن واقع الصحة المدرسیة من خالل كل هذه المؤشرات 

من حیث درجة التطبیق فنقول أن الصحة المدرسیة في المؤسسات التربویة تمارس بمستوى عالي وهذا 

بالنظر إلى البیئة الصحیة، وكذلك الرعایة الصحیة إال أن الصحة المدرسیة ومن خالل مجال التربیة 
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تعاني من الضعف والجفاف، ونشیر هنا إلى أننا لم نتمكن من جمع متوسطات المجاالت الثالث الصحیة 

مع بعضها وهذا بسبب عدم تجانس مجتمع البحث في العدد، وفي نفس السیاق توصلت دراسة عبد الجبار 

ة في واقع خدمات الصحة المدرسیة التي یمارسها أطباء الصحة المدرسی"خندقجي والتي كانت بعنوان 

إلى أن واقع " من وجهة نظر مدیري المدارس والمشرفین " أربد"المدارس األساسیة الحكومیة في محافظة 

خدمات الصحة المدرسیة التي یمارسها أطباء الصحة المدرسیة التي یمارسها مدیري المدارس والمشرفین 

ي أن واقع تطبیق برامج توصلت إلى نتیجة نهائیة وه" أحمد بدح"كانت بمستوى متوسط، كذلك دراسة 

تتم بصورة متوسطة، نفس النتیجة التي توصلت إلیها دراسة " الزرقاء"الخدمات الصحیة في مدارس محافظة 

حول مستوى الصحة المدرسیة في المدارس اإلبتدائیة في دولة الكویت " تركي الرشیدي"و" خالد الصرایرة"

الصحة المدرسیة في المدارس اإلبتدائیة بوالیة بسكرة ونحن نقول أن  .من وجهة نظر المدیرات كان متوسطا

وهذا من وجهة نظر أطباء وحدات الكشف والمتابعة في مجال الرعایة الصحیة  عالتمارس على مستوى 

في مجال البیئة الصحیة المدرسیة من وجهة نظر عمال فرق  عالللتالمیذ، وكذلك تمارس على مستوى 

وهذا من وجهة نظر مدیري  ضعیفالصحیة المدرسیة فیمارس بمستوى الوقایة، أما عن مستوى التربیة 

المدارس اإلبتدائیة، إال أنه یجب اإلهتمام بمجال التثقیف والتوعیة الصحیة للتالمیذ، ألن هذه الجهود 

المقدمة والملموسة یمكن أن تضیع وال تستثمر إن لم تدعم بالسلوكیات الصحیة الیومیة، فالرعایة وحدها ال 

  .     بدون الحفاظ على الصحة باتباع السلوكیات الصحیة وتجدیدهاتكف 

 : مناقشة النتائج - 2

من خالل النتائج المتحصل علیها سابقا، والتي وضحت فیها اإلجابة المباشرة عن تساؤالت الدراسة       

  :المتعلقة بمجاالت الصحة المدرسیة الثالث نستطیع في هذا المبحث مناقشتها كما یلي

  یبین مجاالت الصحة المدرسیة الثالثة) 41(ل رقمالجدو

  

عالیة     

  جدا

ضعیفة   ضعیفة   متوسطة  عالیة

  جدا

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  االتجاه العام  الرتبة

حة المدرسیة
ص

ت ال
جاال

م
  

الرعایة 

  الصحیة

  )األطباء(

    -   2  12  20  5  التكرار

3,7

2  

  عالیة  2  ,759

% 12,

8  

51.

3  

30.

8  

5.1   -  

البیئة 

  الصحیة

فرق (

  )الوقایة

3,8  -   2  6  12  5  التكرار

0  

  عالیة  1  ,866

% 20,

0  

20.

0  

24,

0  

8.0   -  

التربیة 

  الصحیة

  )المدیرین(

2,0  22  27  9  3  3  التكرار

3  

1,05

4  

  ضعیفة  3

% 4,7  4.7  14,

1  

42.

2  

34,
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لدراسة، والتي بحثت في واقع الصحة یتضمن هذا المبحث مناقشة النتائج التي توصلت إلیها هذه ا

المدرسیة في المدارس االبتدائیة كما یراه أطباء وحدات الكشف والمتابعة، ومدیرو المدارس االبتدائیة وعمال 

  .فرق الوقایة في والیة بسكرة

وقد اشتملت هذه الدراسة على ثالث تساؤالت تمت اإلجابة علیها سابقا لذلك البد من مناقشة هذه 

ج من خالل التعلیق أوال على الجدول العام والخاص بمجاالت الصحة المدرسیة الثالثة والمبینة في النتائ

  ).38(الجدول أعاله رقم

أن المتوسط الحسابي  الثالث والخاص بمجاالت الصحة المدرسیة) 38(أظهرت نتائج الجدول رقم 

بین المجاالت الثالث للصحة  أعلى متوسط حسابي منز على لمجال البیئة الصحیة المدرسیة قد أحر 

، وهي وقعت بذلك ضمن التقدیر العالي من الممارسة، وهذا یفسر أهمیة )3.80(المدرسیة، حیث ُقدر بـ 

هذا المجال، ومدى إدراك أطباء وحدات الكشف والمتابعة لضرورة حمایة البیئة المدرسیة التي یعیش فیها 

تهدف بدورها إلى الوصول بالتلمیذ إلى درجات الكمال التالمیذ أكثر مما یعیشون في منازلهم والتي 

  .الصحي، والبدني والعقلي والنفسي حتى یستطیع القیام بمهامه الدراسیة وواجباته

نالحظ اإلهتمام ) 29(وبالنظر في الجدول الممثل لنتائج فقرات هذا المجال والمتمثلة في الجدول رقم 

بعة بالمهام التي تتعلق أوال بمعالجة المیاه عند الضرورة ألن الواضح من ِقبل أطباء وحدات الكشف والمتا

األطفال یبقون لساعات طویلة في المدرسة، وبالتالي سیضطرون الستغالل میاه المدرسة في الشرب، ولوال 

وجود مثل هذا اإلجراء من طرف أطباء وحدات الكشف والمتابعة وبالتعاون مع المصالح الوقائیة لوقعت 

أو التهاب الكبد  ألوبئة التي تتسبب فیها المیاه الملوثة مثل التسممات أو الكولیراالكثیر من ا

  . الخ...الفیروسي

خاصة أن فئة األطفال في السن المدرسي هم أكثر حساسیة وتعرضا لإلصابات المرضیة، ویتعدى 

جل التأكد من نظافته دور األطباء بالتعاون مع فرق الوقایة إلى إشرافهم على المطعم المدرسي، وذلك من أ

وصالحیة المواد الغذائیة المستعملة وكذا طریقة حفظها ألن هذا اإلجراء له أثر كبیر في حمایة التالمیذ 

الذین یتوافدون على المطاعم المدرسیة، خاصة أن نسبة التغطیة الغذائیة للتالمیذ في المدارس وصلت إلى 

سین الظروف وتهیئتها لصالح التالمیذ والوصول إلى ، وهي نسبة عالیة والجزائر تسعى جاهدة لتح78%

تغطیة كاملة لذلك على المصالح المختصة من أطباء وفرق الوقایة العمل على المراقبة الدائمة لما یعد 

داخل هذه المطاعم، والحرص الدائم على نظافته ونظافة تجهیزاته وعماله، وكذلك حتى ال یتعرض التالمیذ 

حادثة التسمم بخلیل : "الجزائریة العنوان التالي یذ البرج؛ حیث ُنشر في جریدة الخبرلمثل ما تعرض له تالم

  .1"وجبة یشرف علیها موظفان وطباخ غیر مختص دون شروط النظافة 630في البرج تكشف المستور 

                                                 
، 2130، جریدة الخبر الیومیة، العدد وجبة یشرف علیها موظفان وطباخ غیر مختص دون شروط النظافة 630: ب.م -1

  .08، الجزائر، ص 2008أفریل  12السبت 
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تلمیذ تم نقلهم إلى المستشفى بعد تناولهم لوجبة غذائیة، وقد  450ویؤكد صاحب المقال المنشور أن 

تلمیذا بعاملین وطباخ غیر مختص  630بط األولیاء هذه الحادثة بوضعیة المطعم الذي یستقبل یومیا ر 

ومساعد، متسائلین كیف یتمكن هذا العدد القلیل من توفیر النظافة، ولهذا كان من أولى إهتمامات أطباء 

  .      وحدات الكشف والمتابعة حمایة المطاعم المدرسیة والحرص على نظافتها

ومن أهم أولویات أطباء وحدات الكشف والمتابعة التوصیات الخاصة بنظافة المیاه والخزانات 

الحافظة للماء، وذلك بإحكام إغالقها ألن الماء هو العنصر الحیوي، وبدونه تتوقف وتتعطل الكثیر من 

  .یومیةالمصالح، خاصة ونحن نعیش في منطقة حارة، فحاجتنا للماء أكثر من ضرورة في الحیاة ال

ومن جهة أخرى فقد دلت نتائج دراستنا لهذا المحور أن هناك اهتمام كبیر من ِقبل أطباء وحدات 

الكشف والمتابعة من خالل حرصهم واهتمامهم من أجل توفیر األمن والسالمة العامة للتالمیذ بالمدرسة من 

سبب لهم إعاقات جسدیة قد تعمل خالل توفیر أسبابها، وحمایة التالمیذ من اإلصابات والمخاطر التي قد ت

  .على الحد من قدراتهم أو التأثیر في سلوكیاتهم الدراسیة

كذلك نملس اإلهتمام العالي ألطباء وحدات الكشف والمتابعة، وهذا من خالل توجیه فرق الوقایة 

تلوث الذي وٕادارة المدرسة إلى إتباع الوسائل الصحیة للتخلص من القمامة بعد جمعها من المدرسة منعا لل

قد یتسبب في حدوث الكثیر من األمراض واألوبئة التي قد تفتك باإلنسان بشكل عام، وأطفال السن 

  .المدرسي بشكل خاص، وهذا یعكس مدى أدائهم وٕایمانهم بالحقائق المتعلقة بنظافة المدرسة ومرافقها

فرق الوقایة  لتوفیر  باإلضافة إلى حمایة المحیط ونظافته تحرص الوحدة على ضرورة تنبیه أعضاء

العوامل الفیزیقیة بالمدارس من إضاءة وتهویة؛ باإلضافة إلى المراقبة الدوریة لألماكن والمرافق الصحیة من 

  .إلخ...دوراة میاه ومغاسل

وهذا ما ال یتأتى إال بتوُفر البیئة المدرسیة على مستلزمات األمان الضروریة وهو مطلب أساسي 

خل المدرسة، وقد حرصت الوحدات على توفیره من خالل أجهزة اإلطفاء واألدویة یحتاج إلیه التلمیذ دا

  .وغیرها

كما تحرص وحدات الكشف  والمتابعة وبدرجة عالیة أیضا على صیانة ونظافة المرافق الصحیة 

المتواجدة بوحدات الكشف والمتابعة في حد ذاتها والمراقبة الدوریة لتجهیزاتها لضمان الفحوصات بصفة 

  .ادیةع

وبالرغم من وصول مؤشر البیئة الصحیة إلى درجة عالیة، وعلى الرغم من الممارسات اإلیجابیة 

حسب استجابات عینة الدراسة؛ إال أنه توجد بعض العراقبل التي وقفت في وجه القائمین على هذا المجال 

ان تلمیذ المدرسة لیصل إلى الدرجة العالیة جدا حتى نتمكن من اإلجابة على تساؤلنا الخاص إن ك

االبتدائیة یعیش في بیئة صحیة أم ال، والتي من بینها والتي حصلت على الرتبة األخیرة في الترتیب العام 

لهذا المجال هي عدم وعي الوحدات وفرق البلدیة بضرورة منع الباعة المتجولین من بیع أیة مواد غذائیة 

یتسبب غیاب مثل هذا اإلجراء بالعدید من اإلصابات  للتالمیذ، فدورهم في هذا المجال جاء ضعیفا، لهذا

المرضیة والمآسي الجماعیة بین التالمیذ بإغرائهم بالسلع المعروضة علیهم من أطعمة ومشروبات ال تمتاز 

بالحد األدنى من مقاییس النظافة وشروطها وصالحیة تلك األطعمة لالستهالك البشري، خاصة أن هذه 
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لت لم تكتمل عندهم المناعة بعد، وأسالیب المقاومة ضد الجراثیم ومسببات الشریحة من المجتمع الزا

  . األمراض المختلفة

ومن العراقیل األخرى عدم مراعاة عدد التالمیذ المسجلین في المدرسة مع مساحة المدرسة، وعدم 

  .میذتفقد تجهیزات األقسام من طاوالت وكراسي ومدى مناسبتها للتطورات الجسدیة السریعة للتال

أما بالنسبة للمجال الذي احتل المرتبة الثانیة في هذه الدراسة هو مجال الرعایة الصحیة للتالمیذ من 

قبل وحدت الكشف والمتابعة؛ حیث دلت نتائج الجدول الخاص بمهام أطباء وحدات الكشف والمتابعة مدى 

؛ أي أنه وقع ضمن التقدیر 03.72ممارستهم لهذه المهام على أرض الواقع؛ حیث بلغ المتوسط الحسابي 

، %48العالي، وهذا عكس ما توصلت إلیه دراسة غسان مقداد؛ حیث كان مستوى الرعایة متوسط بنسبة 

ومن خالل تمعننا في الجدول نستوضح أكثر العبارات التي ساعدت في الرفع من مستوى الرعایة التي 

عبارة من أصل  12لعالي والعالي جدا وعددها یتلقاها التلمیذ خاصة العبارات التي وقعت ضمن التقدیر ا

من العبارات تحصلت على التقدیر العالي  %63.15عبارة، وهي نسبة معتبرة؛ إذ توحي بأن حوالي  19

  .والعالي جدا، وللتوضیح أكثر سنحاول أن نحدد هذه العبارات بالترتیب ثم نحلل

  :نبدأ أوال بالعبارات العالیة جدا

رسیة على تطعیم التالمیذ ضد األمراض الساریة حسب تعلیمات وزارة الصحة یعمل طبیب الصحة المد .1

 ).الخ...شلل األطفال، الحصبة،(

یقوم طبیب الصحة المدرسیة باتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لمكافحة األمراض المعدیة، ومنع  .2

 .انتشارها عند ظهور أول حالة في المدرسة

 .المحتاجین إلى تناول التطعیمات والجرعات الناقصةیوجه طبیب الصحة المدرسیة التالمیذ  .3

یقوم طبیب الصحة المدرسیة باجراء الفحوصات الطبیة الدوریة الشاملة لكل التالمیذ خاصة األقسام  .4

 .النهائیة

 % 21.05إن هذه العبارات األربعة السابقة الذكر قد تحصلت على التقدیر العالي، أي ما نسبته 

حیث كانت هي من أولى العبارات التي تم اإلجماع ) 07(خاصة العبارة رقم من إجمالي المبحوثین، 

علیها من حیث درجة تواجدها وتطبیقها من طرف أطباء وحدات الكشف والمتابعة؛ وهذا ما یؤكده الواقع 

من خالل التقاریر المسجلة على مستوى المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة، والتي تؤكد أن ما نسبته 

  .من التالمیذ المتمدرسین قد تم تطعیمهم ضد األمراض الساریة )96%(

وهذا ما أكدته كذلك وكشفت عنه مدیریة الوقایة بوزارة الصحة والسكان واصالح المستشفیات في   

تقییمها للنشاط الصحي المدرسي على المستوى الوطني، أن نسبة التغطیة للتلقیح ضد الشلل قد بلغت 

، كما أوضح بأن وحدات الكشف تقوم بتنظیم %97، وضد البوحمرون بنسبة %98بالمستوى اإلبتدائي 

حمالت تلقیح استدراكیة كل سنة موجهة للتالمیذ الذین لم یتم تلقیحهم خالل الموسم الفارط، ومن ضمن 

مهامها أیضا تنظیم حمالت واسعة للكشف عن أمراض العیون بالنسبة لوالیات الجنوب، وذلك من خالل 

من التالمیذ من هذه العملیة التي  %89لمرهم للوقایة من هذه األمراض؛ حیث استفادت نسبة استعمال ا
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تبدأ في شهر أكتوبر وتدوم إلى غایة شهر مارس ترافقها دروس تحسیسیة حول نظافة الوجه واألیدي للوقایة 

  . يعلى المستوى الوطن) 2008/2009(من األمراض المنتشرة بهذه المناطق، وهذه احصائیات 

) 02(والمشار إلیها أعاله برقم ) 04(كما أشار الجدول كذلك إلى الدرجة العالیة جدا للعبارة رقم 

والدالة على قیام أطباء وحدات الكشف والمتابعة باتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لمكافحة األمراض 

مراض المعدیة كثیرة، وقد حدث المعدیة، ومنع انتشارها عند ظهور أول حالة في المدرسة، وكما نعلم أن األ

منها الكثیر في هذا الموسم الدراسي وخاصة أمراض النظافة كالجرب والقمل الذي غزا الكثیر من 

بیانات وطنیة ودولیة : المؤسسات التربویة على المستوى الوطني، وهذا ما تؤكده جریدة الخبر تحت عنوان

اإلنفاق على الصحة، ویستدلون بذلك على عودة الكثیر تؤكد أن الجزائر في مؤخرة الدول العربیة من حیث 

 22من مجموع  18من األمراض المعدیة القدیمة، وورد في هذا التقریر كذلك أن الجزائر تحتل المرتبة 

 49؛ أي )سنوات 05أقل من (دولة، وأنها تحتل المرتبة الرابعة عربیا فیما یخص معدالت وفیات األطفال

، 1التقریر أن الجزائر تحتل المراتب األولى في قائمة الدول التي یصیبها السل، كما أكد هذا 1000/طفل

وكثیرة هي الحاالت التي انتشرت فیها األمراض المعدیة مثل ما حدث في مدینة خنشلة؛ حیث تم تسجیل 

حالة لمرض جلدي غریب وسط تالمیذ االبتدائي في مدرسة واحدة، وقد تم الكشف عن أسباب هذا  37

جتماعیة منها انعدام الشبیه بمرض الجرب من طرف وحدات الكشف والمتابعةٍ إلى الظروف اإلالمرض 

  .2النظافة، وضیق المسكن واستعمال المالبس المستعملة وانتشار األوساخ

، وكذلك عدد من )2008(تملیذ بالجرب بنواحي طولقة سنة  11أما في والیة بسكرة فقد أصیب 

المتردي، وضعف  حدات الكشف هذه الحاالت إلى المحیط المعیشيحاالت الجدري، كذلك ارجعت و 

من المدارس؛ في  %50، وكشفت إحدى التقاریر أیضا في هذا المجال أن القمل یغزو 3التغطیة الصحیة

مثل هذه الحالة نقول أین كان أطباء وحدات الكشف والمتابعة عند بدایة ظهور مثل هذا المرض  المعدي، 

  .بالعدوىالمصابة  والهیئة اإلداریة حتى یصل الوضع إلى نصف المؤسساتوأین هم المعلمون 

والتي تشیر إلى عمل أطباء ) 03(في الجدول والمدونة في الترتیب أعاله رقم ) 6(والعبارة رقم 

وحدات الكشف والمتابعة في مجال توجیه التالمیذ المحتاجین إلى تناول التطعیمات والجرعات الناقصة، 

درجة عالیة، وهذا ما ذكرناه آنفا حول المجهودات التي تقوم بها الدول بالخصوص هذه فتحصلت على 

 ; BCGالوحدات وهو یدخل في إطار الحمالت االستدراكیة كل سنة وخاصة عالمة التلقیح الخاصة بـ 

ة في الجدول والتي تشیر إلى قیام  طبیب الصح) 01(وآخر عبارة في الترتیب العالي جدا العبارة رقم 

                                                 
، مرجع سابق، الجزائر في مؤخرة الدول العربیة من حیث االنفاق على الصحة...بیانات وطنیة ودولیة تؤكد: جعفر. ح -  1

  .25ص
، 3213، جریدة الشروق الیومي، العدد حالة لمرض جلدي غریب وسط تالمیذ االبتدائي37تسجیل : طارق م -  2

  .16، الجزائر، ص 23/02/2011:بتاریخ

، 23/04/2008: بتاریخ، 2010العدد  ، جریدة الخبر الیومي،تلمیذ بالجرب بنواحي طولقة 11إصابة : خ .أ -  3

  .5الجزائر، ص 
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المدرسیة بإجراء الفحوصات الطبیة الدوریة الشاملة لكل التالمیذ خاصة األقسام النهائیة، وهذا اإلنجاز 

، وهذا یدل على مستوى )%96(یتماشى مع ما سجلته الجهات المعنیة، والذي كانت نسبة التغطیة فیه 

یذ حق إنساني، وأیضا هي عنصر اإللتزام المستمر للفلسفة القائمة علیها، وهي أن الرعایة الصحیة للتالم

  .أساسي لرفع مستوى التحصیل الدراسي

لذلك فإن أهم تحدي یواجه هذا المجال في الصحة المدرسیة هو استمراریة إجراء الفحص الطبي 

  .الشامل لكل التالمیذ وخاصة األقسام النهائیة

، %42.10ي بنسبة عبارات؛ أ 08وقد كان عدد العبارات التي حصلت على الدرجة العالیة فقط 

) 03(وهي نسبة معتبرة كذلك فقد حسنت من مستوى الرعایة الصحیة للتالمیذ، وأولى هذه العبارات رقم 

وهي تشیر إلى تعرف األطباء على الحالة الصحیة السابقة للتالمیذ عن طریق مراجعة السجالت الصحیة، 

شفاء، ولیس إعادة الكشف من أجل التكفل وُیعد هذا اإلجراء غایة في األهمیة ألن المتابعة هي أصل ال

بالتالمیذ المرضى عن طریق تحویلهم إلى المستشفیات المتخصصة، وٕاعطاء التوجیهات للهیئة اإلداریة 

واألخذ بیدهم، وفي هذه الحالة كذلك البد من توعیة أولیاء  التالمیذ ألهمیة  موالمعلمین بكیفیة التعامل معه

وحدات بإجرائهم لهذه الفحوص حتى یتم تسجیل كل المعلومات في الدفتر الفحوصات الطبیة، وتبلیغ ال

الصحي الخاص بالتالمیذ حتى تكتمل الحلقة من كشف ومتابعة وتحویل للحاالت الخاصة دون أن ننسى 

دور اإلدارة في تبلیغ األولیاء بالفحوصات المعطاة للتالمیذ عن طریق أبنائهم، وعدم تركها في الملفات ألن 

لمشاكل التي تعاني منها وحدات الكشف هو عدم ابالغ اإلدارة  لكشوف الفحوصات الطبیة للتالمیذ، من ا

  .وتبقى محفوظة في ملفاتهم إلى العام المقبل والفحص المقبل

؛ حیث تشیر إلى قیام طبیب )18(كذلك من المهام التي حضیت بالترتیب العالي هي العبارة رقم 

ري عن الحالة الصحیة للتالمیذ، وعن زیاراتهم للمدارس وتقدیمه لمدیریة وحدة الكشف بإعداد تقریر شه

الصحة من أجل دراسته ألن هذا اإلجراء هو غایة في األهمیة خاصة في حال انتشار بعض األمراض من 

أجل التكفل بها في الوقت المناسب من أجل اجراء التقییم العام للصحة المدرسیة، ومن أجل تدارك النقائص 

وجودة داخل كل مؤسسة تربویة وتوفیر میزانیة خاصة من خالل هذه التقاریر المقدمة للتكفل بها أو في الم

حالة عدم تمكن تلك الوحدات من تغطیة المدارس ترفع الوصایا إلى الرفع من عدد الوحدات أو دعم 

  .الوحدات بأطباء جدد وتجهیزات جدیدة

الت المرضیة للتالمیذ والتأكید على متابعة العالج باالضافة إلى حرص األطباء على متابعة الحا

ألن الدولة في هذا المجال توفر العالج المجاني لتالمیذ المدارس المرفوقین بشهادات طبیة من طرف 

وحدات الكشف والمتابعة، كذلك عمل الطبیب ال یتوقف عند العالج فحسب، لكنه یعمل على نصح األهل 

ما یتعلق بالنواحي الصحیة من النواحي الجسدیة أو النفسیة، وهذا ما دلت  بمتابعة أوالدهم وتبصیرهم بكل

  .في الجدول الخاص بالرعایة الصحیة) 13(علیه العبارة رقم 

الدالة على تعاون طبیب الصحة ) 08(ومن المهام الرئیسیة التي حظیت بالترتیب العالي العبارة رقم 

مدرسي لفحوصات طبیة بشكل دوري للتأكد من خلوهم من المدرسیة على إخضاع القائمین على المطعم ال

األمراض المعدیة؛ فاألطفال الصغار معرضون لتلقي األمراض بنسبة عالیة جدا ألن جهازهم المناعي لم 
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یكتمل بعد، فهو دائما یحتاج إلى الوقایة والرعایة الكافیة، لهذا البد من أن یكون القائم على المطعم سلیما 

  .مراض خاصة المعدیة وخاصة الحفاظ على النظافةمعافى من كل األ

إلى أهمیة اإلجراء الخاص باستدعاء أولیاء األمور الذین تكتشف عند ) 10(كما تشیر العبارة رقم 

أوالدهم حاالت مرضیة ویناقش تلك الحاالت ویوجههم للعمل على معالجتها ومتابعتها، ألن االكتفاء بارسال 

ي بعض الحاالت؛ إذ على الولي الحضور لتوضیح األمر لإلدارة بمرض ابنه الكشوفات الطبیة غیر كاف ف

یعني  بالفحوصات التي قدمت البنه حتى تكون اإلدارة على علم بذلك، كذلك على اإلدارة أن ُتعلم الولي 

  .البد من أن یكون العمل منسق ومعلوم للطرفین

أن طبیب الصحة  12/19جاءت في الرتبة وكآخر مهمة یقوم بها الطبیب في الترتیب العالي، والتي 

المدرسیة یعالج التالمیذ الذین یعانون من سوء التغذیة ویعمل على متابعتهم، على الرغم من البرنامج 

الضخم الذي تسطره الدولة من أجل حمایة األطفال من أمراض سوء التغذیة؛ ألن التغذیة السلیمة والمتوازنة 

، وذلك لتأثیرها على النمو الجسماني والعقلي، ولتأثیرها المباشر على للتالمیذ أولویة صحیة وتعلیمیة

التحصیل الدراسي؛ حیث أثبتت الدراسات أن نقصها یؤثر سلبا على قدرة التالمیذ على االستیعاب واالنتباه، 

د مطعم یستفی 28913والتعلم كما یقلل من دافعیتهم للتعلم، وفي هذا المجال فقد سخرت الدولة أكثر من 

، هذا وقد أطلقت الدولة برنامجا یبرز أهمیة %78: مالیین تلمیذ، وبنسبة تغطیة قدرت بـ 03منها قرابة 

باتفاقیة شراكة بین " ابتسامة من أجل المستقبل"الغذاء المتوازن في حیاة تالمیذ التعلیم االبتدائي یحمل اسم 

ث العلمي وشركة مركز الحلیب یهدف إلى منح وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین األطر والبح

مساعدات عینیة للتالمیذ ومحاربة االختالالت الغذائیة لدى فئات تالمیذ االبتدائي، ألن نقص التغذیة له 

؛ حیث أثبتت العدید من الدراسات الدولیة وجود العدید من المشكالت الصحیة المنتشرة بین 1آثار مرضیة

والذي یعد من المشكالت ) فقرالدم(العالم، فعلى سبیل المثال وجد أن األنیمیا تالمیذ المدارس على مستوى 

الصحیة المنتشرة بین تالمیذ المدارس على مستوى العالم یؤدي إلى انخفاض مستوى النشاط الجسماني 

ملیون من تالمیذ المدارس على مستوى العالم، أیضا نقص  210والعقلي؛ حیث أصاب هذا المرض حوالي 

ملیون من تالمیذ المدارس على مستوى العالم، وهو یؤدي إلى التخلف العقلي،  60د یصیب أكثر من الیو 

أثبتت الدراسات العلمیة أن نقص هذا الفیتامین یؤدي إلى انتشار أمراض الجهاز التنفسي " أ"ونقص فیتامین 

لتحصیل الدراسي قد والعمى، وقد أوضحت بعض الدراسات المیدانیة أن زیادة تغیب التالمیذ وضعف ا

  .2یكون نتیجة نقص بعض العناصر الغذائیة

رغم وصول مجال الرعایة الصحیة للتالمیذ إلى الدرجة العالیة بفضل الممارسات المحددة في 

العبارات السابقة تبقى هذه الرعایة في حاجة إلى اسناد وتعزیز من أجل الوصول إلى درجة أفضل وأعلى 

                                                 
، )موقع( واقع الصحة المدرسیة وتأثیره على ظاهرة االنقطاع الدراسي على التالمیذ: يعزیز السوس -  1

  .12/11/2010:بتاریخ
، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة فهد الوطنیةأضواء على الصحة المدرسیة، : سلیمان الشهري، یحي بن محمد فقیهي -  2

1431.  
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والواقعة  %36.84أثرت على مستوى الرعایة الصحیة والتي تصل نسبتها إلى  بكثیر، ومن العبارات التي

بین الدرجة الضعیفة جدا والضعیفة والمتوسطة وأغلبها كان متوسطا عبارة واحدة فقط كانت ضعیفة، وواحدة 

یعین طبیب الصحة المدرسیة مشرفا على الصحة المدرسیة من : فقط كانت ضعیفة جدا، وهذه األخیرة هي

رغم أن هذا اإلجراء له فوائد كبیرة جدا من بینها تخفیف الضغط على الوحدات  ،ضاء هیئة التدریسأع

وتنسیق الوظائف والمراقبة الیومیة الدائمة للتلمیذ بدل من الدوریة من طرف وحدات التدخل السریع في حالة 

والمتابعة ممرض أو  الطوارئ، وفي هذا الشأن نأمل أن ینصب في كل مؤسسة خالیة من وحدات الكشف

أما اإلجراء اآلخر ، ممرضة تعمل بدوام دائم أو مشرفا على الصحة المدرسیة من أعضاء هیئة التدریس

الذي ینعدم داخل المؤسسات التربویة رغم أهمیته هو المراقبة الصحیة للتالمیذ المرضى بأمراض مزمنة مرة 

یعیشون حیاة صعبة، وهذا في ظل غیاب ثقافة صحیة واحدة على األقل كل یوم ألن هذه الفئة من التالمیذ 

في المؤسسات التربویة خاصة وأن االحصائیات للتالمیذ المرضى في ارتفاع مستمر؛ حیث أفادت وزارة 

ألف حالة عبر  110التربیة بأن عدد حاالت التالمیذ المرضى، والذین یزاولون الدراسة بلغ أكثر من 

عیات أولیاء التالمیذ إلى أن ألف تلمیذ یغادرون مقاعد الدراسة سنویا الوطن، كما تشیر أرقام إتحاد جم

بسبب مضاعفات المرض، وفي ظل غیاب الثقافة الصحیة، كما ذكرنا سالفا، وهذا ما جاء في جریدة الخبر 

 لىإحول هذا الموضوع والمتعلق بالتالمیذ المرضى بالسكري؛ حیث أرادت ولیة احدى التلمیذات الدخول 

ة في فترة االستراحة لقیاس مستوى السكري البنتها فرفضت المدیرة هذا اإلجراء على الرغم من علمها المدرس

بخطورة الوضع، وفي هذا المجال تدخلت جمعیة أولیاء التالمیذ والتي بینت األمر وأشارت إلى أن مثل هذه 

ل الرحالت التي تنظم الجمعیات تعمل على تدریب التالمیذ على قیاس السكري بأنفسهم، وذلك من خال

  .1أسبوعیا إلى الحدائق والمرافق الترفیهیة

وٕالى جانب الرعایة الصحیة للتالمیذ یوجد العاملین فیها من أعضاء هیئة التدریس والهیئة اإلداریة 

هم كذلك یحتاجون إلى رعایة من طرف وحدات الكشف والمتابعة للقیام بواجباتهم على أكمل وجه، ولهذا 

صیص برنامج عملي للكشف والمتابعة لهیئة التدریس وكل العاملین بالمؤسسة لضمان السیر البد من تخ

الحسن؛ باإلضافة إلى وجود قصور كبیر في مجال رعایة التالمیذ من ذوي االحتیاجات الخاصة، خاصة 

  .النقصوأنها فئة حساسة جدا، والبد من التعامل معها بحذر كبیر حتى ال تشعر هذه الفئة باإلحراج أو 

وعلى اإلدارة في هذا المجال وبالتنسیق مع وحدات الكشف والمتابعة أن یتخذوا التدابیر الالزمة 

لتحسین وضعهم وتهیئة البیئة المدرسیة لهم واعدادهم اعدادا كامال وشامال مهنیا وتربویا وعلمیا واجتماعیا 

ذ الذین لدیهم صعوبات تعلمیة، وصحیا، ومساعدتهم في تحصیل أكبر قدر من المعلومات خاصة للتالمی

تصال مع أهلهم لتكوین حلقة ومن أجل ذلك البد من فهم حالتهم الصحیة والنفسیة وخلق جسر من اإل

  .وصل بین المدارس والمنازل إلعداد المواطن الصالح

                                                 
، 3200، جریدة الخبر الیومي، العدد اناتهم من امراض مزمنةتالمیذ یهجرون الدراسة لمع: رزیقة أردغال -  1

  .10، ص 03/02/2013
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ولیة في سعافات األومن العبارات غیر المطبقة بصفة كبیرة هي عدم االهتمام بتجهیز خزانة اإل

سة وعلى الرغم من ضرورة تواجدها هناك وبمقاییس مدروسة ومنظمة من طرف وحدات الكشف المدر 

والمتابعة، وبالتنسیق مع المدیر؛ إال أنها ال تمارس إال بدرجة متوسطة، كذلك ضعف التأطیر في مستوى 

اصة الجدد اآلداء فیما یخص جانت التقویم النفسي للتالمیذ، وكذلك اإلجراء الخاص بإعالم المعلمین وخ

بالتالمیذ المرضى ووضعیتهم الصحیة، وهذا من خالل عقد جلسات خاصة یعقدها المجلس الصحي؛حیث 

ضافة إلى التواصل مع أولیائهم والبحث عن حلول یناقش فیه كل األمور المتعلقة بصحة التلمیذ؛ باإل

  .استعجالیة في حال وقوع التلمیذ في أي مشكلة صحیة

وحسب ما ذكرنا سابقا أنه في غیاب الوعي وحسن التكفل بهؤالء التالمیذ قد شارة هنا كما یمكن اإل

یضاعف من معاناتهم؛ وبالتالي یتركون مقاعد الدراسة خاصة بسبب األمراض المزمنة، وذلك في غیاب 

المعاملة الحسنة؛ حیث وصل في بعض المؤسسات أن التلمیذ یحرم من إعادة اإلمتحان لسبب صحي؛وهذا 

  .ل على تكریس فكرة الهدر المدرسي للتالمیذاألمر یعم

وفي آخر هذه المناقشة والتحلیل نقول أنه على الرغم من وصول الرعایة الصحیة للتالمیذ إلى هذه 

  .الدرجة العالیة؛ إال أنه مازال یحتاج الى رعایة أكبر وبدرجات عالیة جدا

فالجدول رقم ) ربیة الصحیة المدرسیةمجال الت(الذي احتل الرتبة األخیرة أما فیما یخص المجال   

تدل نتائجه أنها احتلت المركز الثالث من حیث الترتیب، ودرجة ممارسة أطباء وحدات الكشف ) 38(

والمتابعة لهذا المجال، ودلت تلك النتائج أن مجال التربیة الصحیة قد وقع ضمن التقدیر الضعیف؛ حیث 

لتربیة الصحیة في المدارس االبتدائیة ضعیف، وهذا ؛ أي أن مستوى ا02.03بلغ متوسطها الحسابي 

دور اإلدارة في تحقیق : "والتي جاءت بعنوان" حسن بن محمد حسن القرني"بالتقریب ما توصلت إلیه دراسة 

أهداف التربیة الصحیة لطالب المرحلة االبتدائیة بمدینة الطائف من وجهة نظر أفراد العینة؛ حیث بلغت 

دور "في دراستها الموسومة بـ" سحر جبر فضة"طة؛ عكس ما توصلت إلیه دراسة ؛ أي بدرجة متوس3.39

وتوصلت إلى أن الدرجة " اإلدارة المدرسیة في تفعیل التربیة الصحیة في المرحلة األساسیة بمحافظة غزة

الكلیة لدور اإلدارة المدرسیة في تفعیل التربیة الصحیة من وجهة نظر المدراء والمشرفین الصحیین 

  .%74.61محافظات غزة كانت عالیة وبوزن نسبي بلغ ب

بالرغم من أن هذا المجال هو المجال الرئیسي الذي تناط مسؤولیة القیام به بطبیب الصحة المدرسیة 

وبالتعاون مع المدیر خاصة على توسعة نشاط التربیة الصحیة داخل مدرسته وتوعیة المعلمین بضرورة نشر 

سة ألن التربیة الصحیة تهدف إلى بناء مهارات تمكن التالمیذ من التعامل بفاعلیة الثقافة الصحیة داخل المدر 

وایجابیة مع تحدیات الحیاة الیومیة من خالل تعزیز المعارف والتوجهات والسلوكیات الصحیة لدى التالمیذ 

لمستمر للفئات الالصفیة الداعمة، والتي تتضمن التدریب ا والمعلمین من خالل المناهج والبرامج واألنشطة

المستهدفة من خالل تعلیمهم المبادئ األولیة لإلسعافات األولیة واإلخالء واإلطفاء والسالمة على الطرق 

من خالل تزوید المدارس بحقائب اإلسعاف وطفایات الحریق والمحاضرات والندوات التثقیفیة حول الصحة 

  .وٕالى غیر ذلك من الممارسات
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لصحیة للمركز األخیر رغم أهمیتها لعدة عوامل والموضحة أكثر في یرجع احتالل مجال التربیة ا

التي تشیر إلى توجیه طبیب ) 11(الثالث عبارات المتحصلة على درجة ضعیفة جدا وأولها هي العبارة رقم 

الصحة المدرسیة مدیر المدرسة على استغالل إذاعة المدرسة من أجل نشر الوعي الصحي على الرغم من 

راء من خالل تسهیل عمل اإلدارة المدرسیة بالسیطرة على الكم الكبیر من التالمیذ الموجودین إیجابیة اإلج

في مكان واحد مثل عملیة ضبط التالمیذ في الطابور الصباحي وعدم حدوث الفوضى وضمان وصول 

ذ أو أستاذ نفس المعلومة لألشخاص البعیدین واستغاللها في إعطاء تعلیمات أو أخبار عامة أو النداء لتلمی

معین، وفي تنمیة ثقافة التالمیذ من خالل البرامج التي تتم إذاعتها، وبإشراف التالمیذ أنفسهم ومن إعدادهم 

على أال تكون المواد المقدمة تكرار لما یقدم في الحصة إلعطاء الشعور بالتغییر للجو العام خاصة وأن 

ف للمواد التي یتم إذاعتها، وأن تكون ذات مغزى التالمیذ یكونون في وقت راحة، ومع ذلك یجب تحدید هد

ومضمون؛ فاإلذاعة المدرسیة من أهم وسائل االتصال ذات التأثیر الفاعل في تكوین شخصیة األطفال 

وتوجیه الرأي العام كظاهرة صحیة أو طرح المشاكل التي تهمهم، وكان العجز الثاني في مجال التربیة 

التدریبیة والتكوینیة لهیئة التدریس والتالمیذ حول كیفیة تقدیم اإلسعافات  الصحیة في انعدام تنظیم الدورات

األولیة، خاصة أن المدارس تحوي أعدادا  كبیرة من التالمیذ وهم عرضة ألي حادث سواء بسبب البیئة 

ینیة المدرسیة أو بسبب أمراض جسدیة أو نفسیة، لذلك البد من تدعیم فكرة تنظیم الدورات التدریبیة والتكو 

حول اإلسعافات األولیة لیتمكن المعلمین من إسعاف التالمیذ في حالة الطوارئ لحین وصولهم إلى 

  .المستشفى خاصة وأننا نعلم ان المبادئ األولیة في مجال اإلسعافات األولیة ال یتعدى األربع ساعات

العواقب؛  إذن فهي لیست باألمر الصعب وال المستحیل، ولكن عدم وجودها یخلف الكثیر من

باإلضافة إلى عدم قیام طبیب الصحة المدرسیة باإلجتماع مع أولیاء األمور والمعلمین وٕالقاء المحاضرات  

التثقیفیة عند استدعائه خاصة وأن التالمیذ یتعرضون إلى خطر كبیر وهو اإلعالم الزائف والذي یصور لهم 

نالحظه في الواقع فالكثیر من األطفال كل ما هو ضار بصحتهم إلى مجموعة من اإلغراءات، وهذا ما 

استبدلوا الحلیب والماء واأللبان والعصائر الطازجة بالمشروبات الغازیة والسبب في ذلك یعود إلى تأثیر 

اإلعالنات التلفزیونیة واإلنفاق على اإلعالنات التجاریة الخاصة بالمشروبات الغازیة والوجبات السریعة 

  .جال اإلنفاق على مجال التثقیف الصحيالقاتلة بدل استغاللها في م

أما العبارات التي جاءت في الدرجة الرابعة؛ أي بتقدیر ضعیف هي أن یوصي طبیب الصحة 

المدرسیة  على توفیر مكتبة المدرسة بالكتب الصحیة والملصقات التثقیفیة واألشرطة السمعیة البصریة 

الصحیة للتالمیذ، كما تساعد على تنمیة الفضول لدى  وغیرها من الوسائل الحدیثة التي تساعد على التربیة

التالمیذ منذ المراحل الدراسیة األولى من العمر نحو حب اإلطالع والبحث والقراءة وتعریفهم بأهمیة الكتاب 

وفوائده وتشجیعهم على المطالعة له دور كبیر في تردد التالمیذ في المراحل المتقدمة على المكتبة المدرسیة 

تمر، وذلك ناتج  عن المبادئ التي تم ترسیخها في ذهنهم والعادات الجیدة التي اعتادوا علیها منذ بشكل مس

الصغر، ثم للمنفعة التي وجدوها في الكتاب؛ فالمكتبة هي كنز للمعلومات لما تحتویه من كتب تتحدث عن 

یئي والعادات والممارسات مختلف المواضیع والمجاالت خاصة تلك التي تتناول الصحة والسالمة واألمن الب

  .النافعة واألخرى الضارة، وطرق الوقایة من األمراض والحوادث المختلفة
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ویجب أن تحتوي كتب الصغار على الصور واأللوان واألشكال الكثیرة والمختلفة لجذب انتباه األطفال 

خصیص زاویة في وخطها الكبیر نسبیا والواضح، وطریقة كتابة أو عرض خاصة تحاكي اهتماماتهم مع ت

المكتبة لمواضیع الصحة والسالمة، ویمكن تحفیز التالمیذ على القراءة وتنظیم یوم خاص للمكتبة المدرسیة 

واستغالل هذه المناسبة لتوزیع نشرات صحیة، ومفهوم المكتبة الحدیثة التي ال یتوفر فیها الكتب فقط؛ بل 

قیفیة ذات الهدف السامي، ومن العبارات التي من المفروض األفالم والوثائق والمواد التدریسیة واأللعاب التث

والتي تشیر إلى قیام طبیب ) 10(أن تحتل المراكز األولى في ممارستها على أرض الواقع العبارة رقم 

الصحة المدرسیة بالتنسیق مع المدیر بتشكیل لجنة الصحة المدرسیة وتفعیل دورها من خالل االجتماع إال 

ضعیف، وهذا ما أكده الجدول الخاص بالبیانات األولیة المتعلق بانظمام العینة إلى  أنها كانت بتقدیر

المجالس الصحیة، وقد كانت اإلجابة على التساؤل الخاص بالتربیة الصحیة والمتعلق بمستواها  والذي كان 

الصحیة، وهذا  ضعیفا، وهذا سواء بالنسبة للعینة المنتمیة إلى المجالس الصحیة و غیر المنتمیة للمجالس

له تفسیر واحد وهو عدم  تفعیل هذه المجالس أي أنها اسمیة مكتوبة على األوراق فقط، لذلك البد من 

التركیز من خالل هذه المجالس الصحیة على نشر الوعي الصحي وٕاشراك اآلباء واألمهات في منظومة 

اعید المحاضرات والندوات الصحیة الهادفة تعزیز الثقافة الصحیة لدى كافة  أفراد األسرة الواحدة، وجدولة مو 

للمؤسسات الصحیة والتي من خاللها یتم استغالل الفرصة للوصول إلى تفكیر التالمیذ وتعریفهم باألمراض 

وأسبابها وأكثر األمراض المعدیة وكیفیة الحمایة منها، إلى جانب تفعیل المناسبات مثل الیوم العالمي 

یف األیادي أو الیوم العالمي للبیئة والشجرة كل هذه المناسبات ترسخ في ذهن للصحة أو الیوم العالمي لتنظ

التلمیذ وتنمي إدراكه ووعیه بأهمیة األمن والسالمة العامة والشخصیة والبیئیة، كذلك غیاب نشاطات 

ذین الترویح وما لها من أهمیة لألطفال الذین یقومون بنشاطات جماعیة یكونون أكثر سعادة من األطفال ال

یقومون بنشاطات فردیة، وهذه السعادة هي ولیدة اإلختالط فعال بالتعلم واإلستفادة من الغیر، واألخطاء التي 

تحدث وشعورهم بقیمة البناء واإلنجاز وزیادة التحصیل والتعلیم عن طریق تخفیف العقبات التي تواجههم من 

یقومون به كونه عمل یساهم فیه عدد كبیر  خالل العمل الجماعي المنظم، وٕاشعارهم  بأهمیة العمل الذي

من الزمالء، ومن أسالیب التحفیز التي یمكن استخدامها لتنمیة الشعور لدى التالمیذ بالصحة والسالمة 

وأهمیتها هي تسمیة عدد أو مجموعة منهم بأصدقاء البیئة أو فریق سواعد الوطن، والقیام بحمالت توعیة 

  .برامج الخدمات الصحیة الموجهة للمجتمع وللدعم االجتماعيصحیة بمشاركتهم أو اإلسهام في 

كذلك تفید الرحالت في تعلم العادات الجیدة مثل النظافة الشخصیة ونظافة المنطقة المحیطة، وفي 

الخ، كذلك الصحة الغذائیة من خالل احترام ...بعض األحیان یكون هدف الرحلة هو تنظیف الغابات

ادات الصحیة مثل غسل الیدین قبل وبعد تناول الطعام، وعدم ترك الطعام مواعید الوجبات واتباع الع

  .مكشوفا أو رمیه على األرض وطریقة الحفظ الصحیحة والسلیمة

التي تشیر إلى تقدیم تعلیمات مكتوبة للتعامل مع ) 15(یضاف إلى العبارات السابقة العبارة رقم 

سة لتعمیم الفائدة للجمیع وفي كل األوقات مع إشراك الطوارئ والحوادث وتعلیقها في جمیع أنحاء المدر 

األولیاء في برامج التوعیة الصحیة المدرسیة، یعني أن الباب مفتوح أمام كل الفاعلین في مجال الصحة 

المدرسیة، وهذا في إطار ندوات التوعیة التي ینظمها طبیب الصحة المدرسیة لتوعیة التالمیذ وأولیاء 
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سة للمسائل المتعلقة بالصحة المدرسیة وأهدافها ووسائل تحقیقها، وهذا األمر لألسف التالمیذ وهیئة المدر 

غیر محقق إال بدرجة ضعیفة، وفي غیاب مثل هذه الندوات التوعویة یغیب وعي األولیاء ألهمیة الفحص 

ة؛ بل كانت على درجة عالیة من الموافق) 03(الطبي الدوري الشامل للتالمیذ، وفعال لم تتحصل العبارة رقم 

درجتها ضعیفة، ومن ضمن الفحص الشامل نجد فحص األسنان وأهمیته للتالمیذ وخاصة وأنهم في مرحلة 

المقاالت والرسومات تتحصل هذه العبارة التي تحفز التالمیذ على كتابة  فلم البناء الحقیقي للعظام واألسنان،

لبرنامج الوزاري یسهر على تطبیق الخاصة بحمایة األسنان واللثة في شكل مسابقات خاصة وأن ا

استراتیجیة البرنامج الوطني لصحة الفم واألسنان؛ هذه اإلستراتیجیة التي تشجع على الوقایة والتي تبدأ من 

تفریش لألسنان بصفة منتظمة وجیدة، ولكن حتى ولو أن األمر یستدعي التركیز على أنشطة التربیة 

لیة قصد جعل أنشطة البرنامج تجري حسب الكیفیات التي الصحیة البد من التفكیر في مقاربة اجما

تضمنتها البطاقات التقنیة لكل نشاط، ومذكورة في الكتیب الخاص بالبرنامج الوطني لصحة الفم واألسنان 

في الوسط المدرسي، كما أن لغرس مبدأ المنافسة الشریفة وتحلي التالمیذ بالمبادئ والصفات الحمیدة 

یجابي لإلهتمام باألمور التي تفید الفرد والجماعة له أكبر األثر في تحسین نوع وكمیة وتوجیههم التوجیه اإل

األشخاص المساهمین في الحمالت والنشاطات وتعلیمهم كیف یكونون انتاجیین، وخلق جو من الحماس 

تطویر فكرة  للعطاء والبحث واشغال العقول قدر المستطاع باألفكار الجیدة لخدمة العلم والتعلیم، كما یمكن

هذه المسابقات لتكون شاملة لمواضیع الصحة والسالمة لیس على مستوى المدرسة بل على مستوى 

  .المجتمع ككل

التي ) 17(ومن العبارات التي حصلت على الدرجة المتوسطة في مجال التربیة الصحیة العبارة رقم 

المطعم وتعلیمهم أسالیب التغذیة السلیمة تشیر إلى مراقبة التالمیذ أثناء تناول الوجبات الغذائیة داخل 

خصوصا وأن التالمیذ یحبون تقلید من یحبونهم، كذلك استغالل هذه الفرصة للحدیث عن آداب األكل 

الصحیة والفوائد الصحیة للتغذیة الكاملة، وتعلیمهم الجلسة الصحیة عند تناولهم لوجباتهم الغذائیة واستغالل 

  .الخ...أیضا على أهمیة فطور الصباح لبناء الجسم  تواجدهم في مكان واحد للحدیث

إلى الدرجة المتوسطة لعبارة لتزوید طبیب الصحة المدرسیة اإلدارة ) 7(أیضا تشیر العبارة رقم 

بالنشرات الصحیة والملصقات التثقیفیة وغیرها من الوسائل التي تساعد على التربیة الصحیة للتالمیذ، 

یر إلى تكلیف طبیب الصحة المدرسیة على خلق وتنمیة العادات والسلوكیات والتي تش) 13(والعبارة رقم 

الصحیة اإلیجابیة عند التالمیذ واإلهتمام بالنظافة الشخصیة ونظافة البیئة ،ألن وظیفة المدرسة لیست فقط 

أهیل التعلیم بل إن رسالتها تتعدى ذلك بمهمة دقیقة تتمثل في تكوین التلمیذ وصقل شخصیته عن طریق الت

التربوي واألخالقي والصحي، ویكتسب تأهیل التلمیذ الصحي أهمیة تظاهي إكتسابه المعلومات ومختلف 

أنواع المعرفة األخرى؛ حیث أن إكسابه عادات النظافة الشخصیة والبیئة واإلهتمام بالمحیط المدرسي، 

ساعده على اإلندماج في وقواعد التغذیة المتوازنة من شأنها ترسیخ سلوكیات حضاریة لدى الطفل، وت

  .المجتمع، وعلى هذا البد من توعیة األطفال باألمراض المعدیة وكیفیة الوقایة منها وتجنبها

حصلت على الدرجة المتوسطة رغم ما توفره للتالمیذ من )1(كما حصلت العبارة التي تحمل رقم 

الكبد الفیروسي والذي عادة ما  وقایة وحصانة ضد األمراض وخاصة المعدیة واألكثر إنتشارا مثل إلتهاب
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یتسبب في ظهوره تلوث المیاه واإلسهال وٕالتهاب السحایا واألمراض الموسمیة إلى غیر ذلك من األمراض 

  .المعدیة التي یمكن تفادیها ببعض السلوكیات البسیطة

ومن العبارات التي كانت تمارس في مدارسنا وبصفة متوسطة هي تنویه طبیب الصحة المدرسیة 

لمعلمین على مراقبة النظافة الشخصیة داخل القسم وتربیتهم صحیا من خالل حصص التربیة الخلقیة وهذا ا

من المدارس الوطنیة التي أصیبت بسبب غیاب هذا األمر  %50ما أكده الواقع الذي عاشته حوالي 

الجرب لدى تالمیذ المتعلق بحمایة التلمیذ ومراقبتة الشخصیة داخل القسم مما تسبب في إنتشار القمل و 

المدارس بكل مستویاتها ألنها من أكبر األمراض السریعة اإلنتشار والتنقل، وذلك بسبب االحتكاك 

واالكتظاظ داخل األقسام، رغم تخصیص وزارة التربیة مساحة زمنیة للمعلمین واستغاللها في مجال التربیة 

في الدروس بربع ساعة كل یوم؛ أي مایعادل الخلقیة، ومن ضمنها التربیة الصحیة للتالمیذ قبل الشروع 

الساعة وربع ساعة أسبوعیا فقط للتوعیة والتربیة، ومع ذلك لم تستغل هذه الفرصة باإلضافة إلى ذلك 

التي تبین وصایة طبیب الصحة المدرسیة لهیئة ) 6(التقدیر المتوسط الذي حصلت علیه العبارة رقم 

  .ي المدرسي للتالمیذ داخل المطاعمالمدرسة لتطبیق البرنامج الغذائي الصح

كذلك یبین الواقع رداءة مستوى التغذیة في المؤسسات التربویة من خالل البرنامج الغذائي الذي  

یتلقاه التلمیذ على الرغم من كثرة اإلنفاق في هذا المجال والدعم الذي تتلقاه من طرف الشركات الخاصة؛ 

، تقریبا )الخ...عدس، لوبیا، فول(ئحة الوجبات الغذائیة األسبوعیة إال أننا عشنا وعاش تالمیذنا على نفس ال

  .هذا هو المتداول باإلضافة إلى قلة النظافة

في األخیر یمكن القول أن نتائج الدراسات والمسوحات ال تدع مجاال للشك في أن االستثمار في 

ل التأجیل خصوصا وأنهم یمثلون صحة الطفل، وتحدیدا من خالل المدارس أصبح خیارا استراتیجیا ال یحتم

  .نصف المجتمع أو ثلثه

  :العامةالتوصیات و االقتراحات الخاصة  :خامسا

  :اإلقتراحات الخاصة - 1

على الرغم من النجاحات في بعض الزوایا الهامة في مجاالت الصحة المدرسیة الثالثة السابقة 

حة المدرسیة وهم كثر ال یقتصرون فقط على التحلیل والتفسیر؛ إال أنه یبقى على المسؤولین في مجال الص

طبیب الصحة المدرسیة؛ بل هناك المدیر والمعلم والمجتمع المجاور وأولیاء التالمیذ ومدیریات التربیة 

  .الخ...ووزاراتها ومدیریات الصحة ووزاراتها والبلدیات وجمعیات أولیاء التالمیذ والتالمیذ أنفسهم والكشافة

مجال حمایة أبنائنا من مخاطر صحیة یمكن تجاوزها بسلوكات صحیة تغنینا كلهم یلعبون دورا في 

  .عن الكثیر من اإلجراءات التي قد تكلفنا ربما في بعض األحیان حیاتنا

التربیة وعلیه ومن خالل نتائج هذه الدراسة نركز أوال على المجال الذي نال أقل تقدیر وهو مجال 

  .ول مرتبة، وكما جاءت في الجدالصحیة المدرسیة

  .إنشاء إذاعة مدرسیة واستغاللها في نشر الوعي الصحي.1

  .تنظیم دورات تدریبیة وتكوینیة لهیئة المدرسة والتالمیذ.2

  .إلقاء محاضرات تثقیفیة لفائدة أولیاء التالمیذ والمعلمین.3
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  .توفیر مكتبة المدرسة وجعلها في خدمة التلمیذ في المجال الصحي.4

  .ان الصحة المدرسیةتشكیل وتفعیل لج.5 

  .تنظیم زیارات هادفة للمراكز الصحیة للتالمیذ.6

  .تفعیل المناسبات الوطنیة والعالمیة واإلستفادة منها في المجال الصحي.7

  .العمل على تعلیق التعلیمات المكتوبة حول كیفیة التعامل مع الطوارئ والحوادث.8

  .توعیة الصحیةإشراك أولیاء التالمیذ في التظاهرات وبرامج ال.9

اإلكثار من الندوات لتوعیة التالمیذ وأولیائهم وهیئة المدرسة للمسائل المتعلقة بالصحة المدرسیة .10

  .وأهدافها ووسائل تحقیقها

  .توعیة أولیاء التالمیذ بطبیعة الفحص الطبي الشامل وأهمیته.11

ایة الصحة الشخصیة وحمایة تشجیع التالمیذ على إجراء المسابقات في مجال حمایة البیئة وحم.12

  .األسنان واللثة

على أطباء الصحة المدرسیة أن یزودوا المؤسسات بالنشرات الصحیة والملصقات التثقیفیة وغیرها من .13

  .الوسائل التي تساعد على التربیة الصحیة للتالمیذ

لتالمیذ، واإلهتمام تشجیع التالمیذ على خلق وتنمیة العادات والسلوكیات الصحیة اإلیجابیة عند ا.14

  .بالنظافة الشخصیة ونظافة البیئة

  .توعیة هیئة المدرسة والتالمیذ باألمراض والمشاكل المدرسیة الشائعة بین التالمیذ والمجتمع.15

  .مراقبة المعلمین للتالمیذ فیما یخص النظافة الشخصیة.16

  .تطبیق البرنامج الغذائي المتوازن والمتنوع في المطاعم.17

  :نوصي بما یلي الرعایة الصحیة للتالمیذیما یخص المجال المتحصل على المرتبة الثانیة وهو مجال أما ف

مشرف الصحة "إنشاء منصب جدید یكون من أعضاء هیئة التدریس یتكفل بصحة التالمیذ، ویسمى .1

  ".المدرسیة

  .میا على األقلالعمل على المراقبة الصحیة للتالمیذ المصابین بأمراض مزمنة مرة واحدة یو .2

  .ضرورة توفیر رعایة ممیزة للتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة.3

  .تجهیز خزانة اإلسعافات األولیة بطریقة علمیة وباشراف طبیب الحة المدرسیة.4

تبلیغ المعلمین وخاصة الجدد مع بدایة السنة وفي كل مجلس صحي بوضعیة التالمیذ الصحیة وخاصة . 5

  .المرضى

  .النواحي النفسیة للطفل وتقویمهااإلهتمام ب.6

  .اإلهتمام بهیئة التدریس ورعایتهم صحیا. 7

أما بالنسبة لمجموع اإلقتراحات والتوصیات في المجال الذي احتل المركز األول؛ من حیث درجة ممارسته 

  :نقترح مایلي بالبیئة الصحیة المدرسیةعلى أرض الواقع والمتعلق 

  .ع أیة مواد غذائیة للتالمیذمنع الباعة المتجولین من بی.1

  ).إلخ...تدفئة، تهویة(توفیر كل المستلزمات الصحیة داخل األقسام .2
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  .تفقد األثاث المدرسي مرتین على األقل كل سنة لیتناسب مع احتیاجات التالمیذ.3
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  :التوصیات العامة -2

 :بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما یلي

حي متكامل، أو مادة دراسیة منفصلة تقدم كمادة دراسیة خاصة بالصحة ال بد من وجود منهج ص-1-

المدرسیة أو أحد مجاالتها مثل التربیة الصحیة و الرعایة الصحیة وحمایة البیئة واإلسعافات األولیة خاصة 

فقط فهي ضروریة لكل شرائح المجتمع، وهذا  األربع ساعاتوأن هذه األخیرة ال یتعدى إنهاء برنامجها 

منهج یجب أن یكون متدرجا ، بحیث یبدأ من ریاض األطفال لغایة السنة الثالثة ثانوي، ویجب أن یتناسب ال

مع المراحل العمریة للتلمیذ، و كذلك مع احتیاجاته الصحیة فالذي نقدمه للمراهق یجب أن یختلف عن ما 

ن البدایة مع األطفال عن نقدمه لألطفال في الصفوف األولى، و یجب أن یبنى المنهج بشكل متدرج فتكو 

النظافة العامة والحفاظ على األسنان، وبالتدرج حتى نصل لتغطیة عامة للجسم،لمنع المشكالت الصحیة 

التي یعاني منها المجتمع المدرسي ، ولمنع السلوكیات السلبیة مثل التدخین والعادات الغذائیة السیئة وقلة 

  .ذاتي لجهود المدرسة في مجاالت تعزیز الصحة الحركة ،مع عمل دلیل لكل مدرسة للتقییم ال

ال بد من تفعیل مجالس الصحة المدرسیة ،والتي فیها یتم عرض الحاالت التي تعاني من األمراض  - 2

المزمنة أو الوراثیة، وعرضها علي هیئة التدریس حتى ال تقع كوارث تنجم عن عدم معرفة المعلم بالتالمیذ 

  المرضى

أو ممرضة  أو مشرفة صحیة متدربة للقیام بالقیاسات والفحوص الصحیة البد من توفر طبیب - 3

واالكتشاف المبكر لألمراض وخاصة في األماكن التي ال تصلها خدمات الصحة المدرسیة أي البعیدة عن 

  .الوحدة التابعة لها 

دارس وتفعیل دعوة دول المنطقة إلى تحدید أولویاتها الصحیة التي یمكن التعامل معها من خالل الم -4

  .الوقایة منها من خالل أنظمة التعلیم

  .البد من تنظیم دورات تدریبیة للتالمیذوالمعلمین فیما یخص اإلسعافاتاألولیة- 5

  .ال بد من إرسال األطباء في بعثات للدول التي انتعشت في مجال الصحة المدرسیة- 6

رئیس لفریق الصحة المدرسیة وبعض البد من وجود فریق طبي بكل مدرسة ابتدائیة مكون من معلم ك- 7

  .الصحیةوسط التالمیذ تالتالمیذ وهذا من أجل نقل انشغاالت زمالئهم ونشر السلوكیا

  .البد من إجراء مسابقات تشجیعیة للتالمیذ في المجال الصحي من خالل تنشیط النوادي الصحیة من خالل- 8

حة والتربیة والتعلیم وأخرى خاصة بجمعیات البد من إنشاء صفحة الكترونیة مشتركة بین وزارتي الص - 9

  .بأولیاء التالمیذ 

البد من تكثیف الدراسات االجتماعیة تبحث بصورة مجهریة في الخلفیات االجتماعیة لمسألة الصحة 

  .المدرسیة في مختلفالمستویات من أجل بناء تصورات موضوعیة

ة في الجزائر ،وفي أنحاء متفرقة من العالم إجراء أبحاث مقارنة بین واقع واتجاهات الصحة المدرسی - 10

  .للكشف عن جوانب التجانس واالختالف في مستوى الحیاة المعاصرة 

  .البد من سن قانون ینص على متابعة التالمیذ المرضى ومتابعتهم حتى داخل أسرهم - 11
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  خـاتمـــة

ي تلك التي تهتم بالجوانب الصحة المدرسیة المثالیة هفي آخر محطات هذه الدراسة توصلنا إلى أن 

  .الصحیة والمتمثلة في الرعایة الصحیة المدرسیة والتربیة الصحیة المدرسیة والبیئة الصحیة المدرسیة

للصحة فعال علیها أن تطبق النموذج    ومن اجل كل هذا وحتى تكون مدارسنا من المدارس المعِززة

من أجل تحقیق أهداف الصحة المدرسیة التي تعد  "كولب""النزورث و"المطور للصحة المدرسیة الذي قدمه 

إحدى أهم سبل تحقیق النجاح التي ترمي إلیها العملیة التربویة والصحیة، هاته المهمة المناطة باألطباء  

الذین یعملون على الكشف عن األمراض  ومتابعتها إن وجدت، ونفس األمر ینطبق على المدیر والهیئة 

تي تعمل على غرس السلوكیات الصحیة في أبنائنا ُبغیة حمایتهم  من األمراض، التدریسیة بصفة عامة  وال

خاصة تلك المتنقلة بسبب قلة الوعي، والثقافة الصحیة التي تعد الغائب األكبر في محیطنا حتى نحافظ 

على  أبنائنا من األمراض المتنقلة عن طریق قلة الوعي والتثقیف الصحي خاصة من األمراض الموسمیة 

تلك المتنقلة عن طریق المیاه وغیرها؛ إضافة إلى غرس الجانب الروحي الذي تحتاج إلیه دائما المدرسة؛ و 

إذ أنها بحاجة  إلى دعم فیزیقي بإعداد المدرسة المثالیة وتهیئتها لخدمة التلمیذ في أقسام ومطاعم ومالعب 

للرفع من مستوى الصحة المدرسیة التي وتدفئة وتهوئة، وكل هذا یرمي إلى تحقیق الدور اإلیجابي والفعال 

  .تعد المحرك األساسي للعملیة التربویة

وضواحیها بسكرة فمن خالل دراستنا االستطالعیة التي  قادتنا إلى بعض المدارس االبتدائیة بوالیة 

حاولنا تسلیط الضوء عن واقع الصحة المدرسیة بغرض الكشف عن الواقع الحقیقي للصحة المدرسیة ُبغیة 

لحفاظ على صحة أبنائنا والتقلیل من نسبة األمراض خاصة منها المعدیة باعتبار أن الجو المدرسي جو ا

خصب لنقل مثل هذه األمراض بصفة سریعة وفعالیة حتى نحاول قلب هذه الصورة السلبیة إلى حقیقة 

ذ ونقلها في دورة إیجابیة لجعل المدرسة الموجه اإلیجابي لغرس السلوكیات الصحیة ونشرها بین التالمی

كاملة ومتنامیة إلى المجتمع؛ وبالتالي تعمیم الصحة لتكون للجمیع والوصول إلى ما كانت تطمح إلیه 

  ".الصحة للجمیع"منظمة الصحة العالمیة في شعارها 

وللوصول غلى هذا الهدف السامي وَجب تفعیل الجهود في منحى واحد أال وهو حمایة التلمیذ من 

  .بكل العنایة من جمیع األطراف الفعالة في هذه العملیة كال في مجاله األمراض وٕاحاطته

وبإنهاء دراستنا هذه والتي اختارت بعض مؤشرات الصحة المدرسیة، فهي تحتاج إلى استمراریة فاعلة 

التغذیة المدرسیة، الریاضة المدرسیة، فعالیة المجتمع : للبحث في مكمالت مجال الصحة المدرسیة مثل

صحة العاملین وغیرها من المكمالت التي ال یتسع المقام لذكرها، وكل هذا ُبغیة الوصول إلى  المجاور،

أهداف أخرى أسمى، وبها یخطط الفاعلون في هذا المجال من وزارة الصحة ووزارة التربیة، وجمعیات أولیاء 

 .األمور والبلدیات

ستطیع فعل ما ال تستطیع أن تفعله، أنت تستطیع أن تفعل ما ال أستطیع فعله، وأنا أ: "وكما یقال

 ".ولكن مع بعضنا نستطیع أن نفعل أشیاء عظیمة
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رــي الجزائـة فــة المدرسیـع الصحــواق  

 من وجھة نظر أطباء وحدات الكشف والمتابعة

الوقایةومدیري المدارس وعمال فرق   

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

رةــمحمد خیضر بسكجامعـة   

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  -قسم العلوم االجتماعیة -

 

:استمارة بحث حول  
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 علم اجتماع التنمیة:تخصص
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:سالم علیكم و رحمة اهللا و بركاتهال  

أطباء من وجهة نظر " واقع خدمات الصحة المدرسیة في الجزائر" تقوم الباحثة بدراستها المعنونةبـ

وتهدف هذه  .الدكتوراه، وذلك استكماال لمتطلبات أطروحة وحدات الكشف والمتابعة بوالیة بسكرة

في والیة  ق أهداف الخدمات الصحیة المدرسیة بالمدارس االبتدائیةالدراسةإلى التعرف على مدى تحقی

  بسكرة؟ والیةالصحة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة في ما واقع :وكانت صیاغة االشكالیة كالتالي بسكرة،

  :وجاءت تساؤالت الدراسة كما یلي

ة؟ وهل تختلف باختالف بالرعایة الصحیة الكافی هل یحظى تلمیذ المدرسة االبتدائیة بوالیة بسكرة - 7

 .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟-المنطقة-الخبرة المهنیة-السن-الجنس: المتغیرات التالیة

ما مستوى التربیة الصحیة بالمدارس االبتدائیة في والیة بسكرة؟ وهل یختلف هذا المستوى  باختالف  - 8

 .جالس الصحیة؟اإلنتماء للم-المنطقة-الخبرة المهنیة-السن-الجنس: المتغیرات التالیة

هل تعتبر بیئة المدرسة االبتدائیة بوالیة بسكرة بیئة صحیة بالنسبة للتالمیذ؟ وهل تختلف باختالف  - 9

  .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟-المنطقة-الخبرة المهنیة-السن-الجنس: المتغیرات التالیة

من كل مجال  ىفقرة تصف كل منها مستو ) 58(المكونة من مارةهذه االست ولهذا الغرض تم تصمیم

 ، الرعایةالتربیة الصحیة المدرسیة: هي مجاالت الصحة المدرسیة على حده وهذه المجاالت الثالث

وقد جاء أمام كل فقرة سلم مكون من خمس درجات .الصحیة المدرسیة و أخیرا البیئة الصحیة المدرسیة

  :تحقیق مقسمة إلى

  .یة جداضعیفة جدا ـــ ضعیفة ـــ متوسطة ـــ عالیة ـــ عال

ونظرا لما تتمتعون به من ثقة فإن الباحثة أیضا على ثقة كبیرة بأنكم ستجیبون بكل دقة 

  .موضوعیةو 

ر عن في المربع المناسب والذي یعبّ ) ×(لذا أرجو التكرم باإلجابة على هذه الفقرات بوضع إشارة 

 .درجة تحقیق كل فقرة

  .میة فقط وأن إجاباتكم ستحاط بالسریة التامةأحیطكم علما بأن هذه الدراسة ستستخدم لألغراض العل

أطفال أصحاءومدرسة ى الوصول إلوالوصول إلى غایتنا وهي تعاونكم معنا على مع جزیل شكري لكم 

  .جزائریةمثالیة

  

  صدراتي فضیلة: الطالبة
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 :بیانات أولیة: المحور األول

   ى ـــأنث      رـــذك: الجنس -01

 [  50ــــ    ]40[  40ــــ  ]30[  30ـــــ  20: ] السن -02

 سنوات  10فوق    سنوات  10ــــــ   5سنوات  5أقل من : سنوات الخبرة -02

  ..............................................................................................................................:ةـــالبلدی– 04 

  ؟ةو في مجلس الصحهل أنتم عض- 05

..............................................................................................................................................  
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أطباء وحدات الكشف ( للتالمیذ المدرسیة فقـرات مجال الرعایة الصحیة:المحور الثاني

)بعةوالمتا  

عالیة   عالیة  متوسطة  ضعیفة  ضعیفة جدا  مجال الرعایة الصحیة المدرسیة للتالمیذ  الرقم

  جدا

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بإجراء الفحوصات الطبیة الدوریة   01

  .الشاملة لكل التالمیذ و خاصة األقسام النهائیة

µ          

ضیة یوجه طبیب الصحة المدرسیة المدیر لمتابعة الحاالت المر   02

  .المكتشفة مع األولیاء

          

یتعرف طبیب الصحة المدرسیة على الحالة الصحیة السابقة للتالمیذ   03

  .عن طریق مراجعة السجالت الصحیة

          

یقوم طبیب الصحة المدرسیة باتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة   04

لمكافحة األمراض المعدیة  و منع انتشارها عند ظهور أول حالة في 

  .درسةالم

          

05  

  

یحول طبیب الصحة المدرسیة الحاالت المرضیة المكتشفة إلى 

 المراكز 

  .الصحیة المختصة و یتابع مراحل عالجها

          

یوجه طبیب الصحة المدرسیة التالمیذ المحتاجین إلى تناول   06

  .التطعیمات والجرعات الناقصة

          

میذ ضد األمراض یعمل طبیب الصحة المدرسیة على تطعیم التال  07

شلل األطفال،الحصبة، (الساریة حسب تعلیمات وزارة الصحة 

  ..).السل

          

یتعاون طبیب الصحة المدرسیة  مع فرق الوقایة على إخضاع   08

القائمین على المطعم المدرسي لفحوصات طبیة بشكل دوري للتأكد 

  .من خلوهم من األمراض المعدیة

          

سیة مشرفا على الصحة المدرسیة من یعین طبیب الصحة المدر   09

  ).المعلمین(أعضاء هیئة التدریس

          

یستدعي طبیب الصحة المدرسیة أولیاء أمور التالمیذ الذین تكتشف   10

عندهم حاالت مرضیة،ویناقش تلك الحاالت و یوجههم للعمل على 

  .معالجتها ومتابعتها

          

قبة الصحیة للتالمیذ یطلب طبیب الصحة المدرسیة من المدیر المرا  11

  .المرضى بأمراض مزمنة مرة واحدة على األقل كل یوم

          

12  

  

یولي طبیب الصحة المدرسیة رعایة ممیزة للتالمیذ ذوي االحتیاجات 

  .الخاصة بهدف دمجهم في المجتمع المدرسي

          

          ینصح طبیب الصحة المدرسیة األهل بمتابعة أوالدهم وتبصیرهم   13
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  ).الجسدیة، النفسیة( النواحي الصحیة بكل ما یتعلق ب

یشرف طبیب الصحة المدرسیة على تجهیز خزانة اإلسعافات األولیة   14

  .في المدرسة مع المدیر

          

یعالج طبیب الصحة المدرسیة التالمیذ الذین یعانون من سوء التغذیة   15

  .ویعمل على متابعتهم

          

یر بإعالم المعلمین وخاصة یطلب طبیب الصحة المدرسیة المد  16

  .الجدد بالتالمیذ المرضى ووضعیتهم الصحیة

          

            .یقّوم الطبیب النفسي النواحي النفسیة للتالمیذ بشكل دوري  17

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بإعداد تقریر شهري عن الحالة الصحیة   18

 للتالمیذ وعن زیارتهم للمدارس وتقدیمه لمدیریة الصحة من أجل

  .دراسته

          

یهتم طبیب الصحة المدرسیة بالرعایة الصحیة لهیئة المدرسة   19

  .والعاملین فیها لتمكینهم من أداء مهامهم على أكمل وجه

          

  

:     ولكم منا بالغ االمتنان.هل لسیادتكم ما تضیفون إلثراء الموضوع 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...............  

 على التعاون لكم منا جزیل الشكر والتقدیر
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  :سالم علیكم و رحمة اهللا و بركاتهال

مدیري  من وجهة نظر" واقع خدمات الصحة المدرسیة في الجزائر" تقوم الباحثة بدراستها المعنونة بـ

وتهدف هذه الدراسةإلى  .الدكتوراه، وذلك استكماال لمتطلبات أطروحةالمدارس االبتدائیة بوالیة بسكرة

وكانت  في والیة بسكرة، التعرف على مدى تحقیق أهداف الخدمات الصحیة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة

  بسكرة؟ والیةائیة في الصحة المدرسیة بالمدارس االبتدما واقع :صیاغة االشكالیة كالتالي

  :وجاءت تساؤالت الدراسة كما یلي

باختالف  وهل تختلفهل یحظى تلمیذ المدرسة االبتدائیة بوالیة بسكرةبالرعایة الصحیة الكافیة؟  - 1

 .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟-المنطقة-الخبرة المهنیة-السن-الجنس: المتغیرات التالیة

باختالف  هل یختلف هذا المستوىتدائیة في والیة بسكرة؟ و ما مستوى التربیة الصحیة بالمدارس االب - 2

 .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟-المنطقة-الخبرة المهنیة-السن-الجنس: المتغیرات التالیة

باختالف  وهل تختلف هل تعتبر بیئة المدرسة االبتدائیة بوالیة بسكرة بیئة صحیة بالنسبة للتالمیذ؟ - 3

  .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟-المنطقة-خبرة المهنیةال-السن-الجنس: المتغیرات التالیة

من كل مجال  فقرة تصف كل منها مستوى) 58(المكونة من مارةهذه االست ولهذا الغرض تم تصمیم

 ، الرعایةالتربیة الصحیة المدرسیة: هي مجاالت الصحة المدرسیة على حده وهذه المجاالت الثالث

وقد جاء أمام كل فقرة سلم مكون من خمس درجات .المدرسیةالصحیة المدرسیة وأخیرا البیئة الصحیة 

  .ضعیفة جدا ـــ ضعیفة ـــ متوسطة ـــ عالیة ـــ عالیة جدا :تحقیق مقسمة إلى

ونظرا لما تتمتعون به من ثقة فإن الباحثة أیضا على ثقة كبیرة بأنكم ستجیبون بكل دقة 

  .موضوعیةو 

ر عن في المربع المناسب والذي یعبّ ) ×(بوضع إشارة  لذا أرجو التكرم باإلجابة على هذه الفقرات

 .درجة تحقیق كل فقرة

  .أحیطكم علما بأن هذه الدراسة ستستخدم لألغراض العلمیة فقط وأن إجاباتكم ستحاط بالسریة التامة

الوصول إلى أطفال أصحاء ومدرسة والوصول إلى غایتنا وهي تعاونكم معنا على مع جزیل شكري لكم 

  .ثالیةجزائریة م

  

  صدراتي فضیلة: الطالبة



~ 397 ~ 
 

 

 :بیانات أولیة: المحور األول

   ى ـــأنث      رـــذك: الجنس -01

  [  50ــــ    ]40[    40ــــ    ]30[  30ـــــ  20]  -02

 سنوات  10فوق    سنوات  10ــــــ   5سنوات  5أقل من : سنوات الخبرة

  .......................................................................................:ةـــالبلدی– 04  

  ..................................؟ةهل أنتم عضو في مجلس الصح- 05
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الخاص بمدیري المدارس ( الصحیة المدرسیة للتالمیذ فقـرات مجال التربیة :المحور الثاني

  )االبتدائیة

ضعیفة   صحیةالمدرسیة للتالمیذمجال التربیة ال  الرقم

  جدا

عالیة   عالیة  متوسطة  ضعیفة

  جدا

یعمل طبیب الصحة المدرسیة على توعیة هیئة المدرسة باألمراض   01

  .والمشاكل المدرسیة الصحیة الشائعة بین التالمیذ والمجتمع

          

یقوم طبیب الصحة المدرسیة باالجتماع مع أولیاء األمور والمعلمین   02

  .محاضرات تثقیفیة عند استدعائهوٕالقاء 

          

یقوم طبیب الصحة المدرسیة من خالل المدیر بتوعیة أولیاء التالمیذ   03

  .بطبیعة الفحص الطبي الدوري الشامل للتالمیذوأهمیته

          

أولیاء التالمیذ -عن طریق المدیر - یشجع طبیب الصحة المدرسیة   04

  .رسیةلالشتراك في برامج التوعیة الصحیة المد

          

یوجه طبیب الصحة المدرسیة اإلدارة المدرسیة لتنظیم زیارات هادفة   05

  .للتالمیذ إلى المؤسسات الصحیة

          

یوصي طبیب الصحة المدرسیة هیئة المدرسة بتطبیق البرنامج الغذائي   06

  .الصحي المدرسي للتالمیذداخل المطاعم

          

المدرسیة بالنشرات الصحیة یزود طبیب الصحة المدرسیة اإلدارة   07

والملصقات التثقیفیة و غیرها منالوسائل التي تساعد على التربیة 

  .الصحیة للتالمیذ

          

ینظم طبیب الصحة المدرسیة ندوات لتوعیة التالمیذ و أولیاء أمورهم و   08

هیئة المدرسة للمسائل المتعلقة بالصحة المدرسیة و أهدافها ووسائل 

  .تحقیقها

          

على كتابة مقاالت أو ) طبیب األسنان(یشجع طبیب الصحة المدرسیة   09

  .رسومات عن صحة الفم و األسنان والبیئة في شكل مسابقات

          

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بالتنسیق مع المدیر بتشكیل لجنة الصحة   10

  . المدرسیة وتفعیل دورها من خالل االجتماع

          

رسیة مدیر المدرسة على استغالل إذاعة یوجه طبیب الصحة المد  11

  .المدرسة من أجل  نشر الوعي الصحي

          

یوصي طبیب الصحة المدرسیة على توفر مكتبة المدرسة بالكتب   12

الصحیة والملصقات التثقیفیة واألشرطة السمعیة البصریة وغیرها من 

  . الوسائل الحدیثة التي تساعد على التربیة الصحیة للتالمیذ

          

یكلف طبیب الصحة المدرسیة المدیر وهیئة التدریس على خلق وتنمیة   13

العادات والسلوكیات الصحیة االیجابیة عند التالمیذ واالهتمام بالنظافة 

  .الشخصیة ونظافة البیئة
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الیوم العالمي (یطلب الطبیب المدرسي من المدیر تفعیل المناسبات  14

ات الرسم، المقابالت قاع( و نشاطات الترویح...)للصحة

  ) .الخ...الریاضیة،النوادي الصحیة

          

یقدم طبیب الصحة المدرسیة لهیئة المدرسة تعلیمات مكتوبة للتعامل مع   15

  .الطوارئ و الحوادث و تعلیقها في جمیع أنحاء المدرسة

          

ینوه طبیب الصحة المدرسیة المعلمین على مراقبة النظافة الشخصیة   16

داخل القسم وتربیتهم صحیا من خالل استغالل حصص التربیة  للتالمیذ

  . الخلقیة

          

یوجه طبیب الصحة المدرسیة هیئة التدریس بمراقبة التالمیذ أثناء تناول   17

  .الوجبات الغذائیة داخل المطعم وتعلیمهم أسالیب التغذیة السلیمة

          

وتكوینیة خاصة  یقوم طبیب الصحة المدرسیة بتنظیم دورات تدریبیة  18

  .بهیئة التدریس والتالمیذ حول كیفیة تقدیم اإلسعافات األولیة

          

  

:     ولكم منا بالغ االمتنان.هل لسیادتكم ما تضیفون إلثراء الموضوع 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................  

 على التعاون لكم منا جزیل الشكر والتقدیر
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  :سالم علیكم و رحمة اهللا و بركاتهال

عمال من وجهة نظر " واقع خدمات الصحة المدرسیة في الجزائر" تقوم الباحثة بدراستها المعنونة بـ

وتهدف هذه الدراسةإلى التعرف  .لدكتوراها، وذلك استكماال لمتطلبات أطروحة فرق الوقایة بوالیة بسكرة

وكانت صیاغة  في والیة بسكرة، على مدى تحقیق أهداف الخدمات الصحیة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة

  بسكرة؟ والیةالصحة المدرسیة بالمدارس االبتدائیة في ما واقع :اإلشكالیة كالتالي

  :وجاءت تساؤالت الدراسة كما یلي

باختالف وهل تختلف رسة االبتدائیة بوالیة بسكرةبالرعایة الصحیة الكافیة؟ هل یحظى تلمیذ المد - 1

 .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟-المنطقة-الخبرة المهنیة-السن-الجنس: المتغیرات التالیة

باختالف  هل یختلف هذا المستوىما مستوى التربیة الصحیة بالمدارس االبتدائیة في والیة بسكرة؟ و  - 2

 .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟-المنطقة-الخبرة المهنیة-السن-الجنس: المتغیرات التالیة

 وهل تختلف       هل تعتبر بیئة المدرسة االبتدائیة بوالیة بسكرة بیئة صحیة بالنسبة للتالمیذ؟ - 3

  .اإلنتماء للمجالس الصحیة؟- المنطقة-الخبرة المهنیة- السن-الجنس: باختالف المتغیرات التالیة

من كل مجال  فقرة تصف كل منها مستوى) 58(المكونة من مارةهذه االست میمولهذا الغرض تم تص

 ، الرعایةالتربیة الصحیة المدرسیة: هي مجاالت الصحة المدرسیة على حده وهذه المجاالت الثالث

وقد جاء أمام كل فقرة سلم مكون من خمس درجات .الصحیة المدرسیة وأخیرا البیئة الصحیة المدرسیة

  :إلىتحقیق مقسمة 

  .ضعیفة جدا ـــ ضعیفة ـــ متوسطة ـــ عالیة ـــ عالیة جدا

ونظرا لما تتمتعون به من ثقة فإن الباحثة أیضا على ثقة كبیرة بأنكم ستجیبون بكل دقة 

  .موضوعیةو 

ر عن في المربع المناسب والذي یعبّ ) ×(لذا أرجو التكرم باإلجابة على هذه الفقرات بوضع إشارة 

 .قرةدرجة تحقیق كل ف

  .أحیطكم علما بأن هذه الدراسة ستستخدم لألغراض العلمیة فقط وأن إجاباتكم ستحاط بالسریة التامة

الوصول إلى أطفال أصحاء ومدرسة والوصول إلى غایتنا وهي تعاونكم معنا على مع جزیل شكري لكم 

  .جزائریة مثالیة

  

  صدراتي فضیلة: الطالبة
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 :بیانات أولیة: المحور األول

   ى ـــأنث      رـــذك: نسالج -01

 [  50ــــ    ]40[    40ــــ    ]30[  30ـــــ  20: ] السن -02

 سنوات  10فوق    سنوات  10ــــــ   5سنوات  5أقل من : سنوات الخبرة -02

  ..............................................................................................................................:ةـــالبلدی– 04  

  ؟ةهل أنتم عضو في مجلس الصح - 05

.............................................................................................................................................  

  

 

 



~ 402 ~ 
 

 

 

 )فرق الوقایةالخاص ب (بیئة الصحیة المدرسیةفقـرات مجال ال: المحور الثاني

  

ضعیفة   مجال البیئة الصحیة المدرسیة  الرقم

  جدا

عالیة   عالیة  متوسطة  ضعیفة

  جدا

یتأكد طبیب الصحة المدرسیة بالتنسیق مع فرق الوقایة من توفر البیئة   01

  ).الخ...المطافئ،األدویة(المدرسیة على مستلزمات األمان الضروریة 

          

یحرص طبیب الصحة المدرسیة وبالتعاون مع فرق البلدیة على منع   02

  .الباعة المتجولین من بیع أیة مواد غذائیة للتالمیذ

          

ینبه طبیب الصحة المدرسیة أعضاء فرق الوقایة على مراقبة نظافة   03

  .خزانات المیاه وٕاحكام إغالقها

          

المطعم ونظافتها ومدى یقوم طبیب الصحة المدرسیة بتفقد تجهیزات   04

أماكن األكل، أماكن الطبخ، معدات (مالءمتها الحتیاجات التالمیذ

  ).الخ...الطبخ، مستلزمات األكل

          

یوجه طبیب الصحة المدرسیةمع فرق الوقایة هیئة المدرسة إلى توفیر   05

  .عوامل األمن و السالمة العامة للتالمیذ

          

التعاون مع فرق الوقایة على توفیر یحرص طبیب الصحة المدرسیة ب  06

  ...).إضاءة، تهویة(العوامل الفیزیقیة بالمدارس

          

یحرص طبیب الصحة المدرسیة مع فرق الوقایة والصیانة بالتأكد من   07

  .نظافة المرافق الصحیة بوحدات الكشف والمتابعة ومدى صالحیتها

          

فیر االحتیاجات یوجه طبیب الصحة المدرسیة هیئة المدرسة لتو   08

  .الضروریة الصحیة داخل األقسام

          

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع لجان البلدیة بالتأكید على   09

  .توفر العدد الكافي من المرافق الصحیة داخل المدرسة

          

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع فرق الوقایة بتفقد األثاث   10

  .ته ومناسبته صحیا للتالمیذالمدرسي ومدى صالحی

          

یشرف طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع فرق الوقایة على المبنى المدرسي   11

  .لعدد التالمیذ وأعمارهم) مساحة ـــ موقع(مراعین مدى مالءمته

          

یوجه طبیب الصحة المدرسیة فرق الوقایة و إدارة المدرسة إلى إتباع الوسائل   12

  .من القمامة بعد جمعها من المدرسة منعا للتلوث الصحیة للتخلص

          

یقوم طبیب الصحة المدرسیة وفرق الوقایة بالمراقبة الدوریة للبیئة   13

  ).الخ...المساحات الخضراء، الملعب، السور، المراحیض(المدرسیة 
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یقوم طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع فرق الوقایة على معالجة   14

  .د الضرورةالمیاه عن

          

یقوم طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع فرق الوقایة باإلشراف على   15

المطعم المدرسي للتأكد من نظافته و صالحیة المواد الغذائیة و طریقة 

  .حفظها

          

یشرف طبیب الصحة المدرسیة بالتعاون مع فرق الوقایة على بیئة   16

  .یاجات التالمیذ الصحیةالمدرسة للتأكد من مدى مالءمتها الحت

          

  

:     ولكم منا بالغ االمتنان.هل لسیادتكم ما تضیفون إلثراء الموضوع 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................  

 ...على التعاون لكم منا جزیل الشكر والتقدیر
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  ملالحقا
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  -01ملحق رقم  -

  توزیع وحدات الكشف والمتابعة
  

    المؤسسة الصحیة
  الدائرة

  
  وحدة الكشف والمتابعة اسم 

متوفرة على المؤسسة ال
طرف وحدة التغطیة الطبیة من 

 الكشف والمتابعة

  مكان  عدد التالمیذ
  أخرى  المؤسسة التربویة  البنیة الصحیة

  

سكرة
ب

  

  
    

    متوسطة    5491  10  زاغز جلول  بسكـرة
    متوسطة    8252  16  لبصایرة فاطمة

    ثانویة    8592  16  مكي مني
    متوسطة    7904  18  غمري حسین

    ثانویة    7462  14  السعید بن شایب
    متوسطة    6587  14  زید أحمد

    متوسطة    6377  14  خولة بنت األزور
  القطاع   6272  10  القطاع الصحي العالیة

  الصحي
    

      2577  05  سیدي غزال
      2436  08  الحاجب**  الحاجب

  10  125  61050  03  07    

    
جمورة

  
  

    متوسطة    3638  12  ھادف أحمد  جمورة
      القطاع الصحي  964  05  القطاع الصحي برانیس  برانیس

02  02  17  4602  01  01    

    
طرة

القن
    متوسطة    3192  11  عبد الباقي نور الدین  القنطرة  

  مقر بلدي      3293  10  لوطایة**  لوطایة**
      القطاع الصحي  1008  05  عین زعطوط**  عین زعطوط**

03  03  26  7493  01  01  01  

    
الل

ج
اوالد 

  

    متوسطة    9086  17  ابن طفیل  اوالد جالل
    متوسطة    7602  20  شعباني محمد

    ثانویة    9849  18  غمري محمد  سیدي خالد
    متوسطة    4263  13  خالد بن الولید

      القطاع الصحي  1757  10  القطاع الصحي  البسباس
03  05  78  32557  01  04    

    
ن
س

الدو
  

      القطاع الصحي  7381  21  يالقطاع الصح  الدوسن
      القطاع الصحي  1611  08  القطاع الصحي  الشعیبة

02  02  29  8992  02      

  
س 

رأ
المیعاد  
      القطاع الصحي 2805  07  القطاع الصحي  رأس المیعاد  

01  01  07  2805 01      
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طولقة
  

    متوسطة   7221  20  االخوة مناصر  طولقة
    ثانویة   7988  18  الحاج المقراني  لیشانة

      قاعة عالج 2645  09  قاعة العالج  بوشقرون
    متوسطة   3496  10  ھواري بومدین  برج بن عزوز

    ثانویة   4187  06  جالب عبد الحفیظ  فوغالة
    متوسطة   2995  09  رویجة أحمد  الغروس

    متوسطة   4429  13  حسناوي عیسى  لیوة
    متوسطة   5322  13  قارة عبد هللا  مخادمة

    متوسطة   1412  06  عبد الرحمان االخذري  لأورال
      القطاع الصحي 2533  08  القطاع الصحي  ملیلي
      قاعة عالج 1125  06  قاعة عالج  أورالل
    متوسطة   2403  10  سالم بوزیدي  أوماش

11  12  128  45783 03  09    

    
عقبة

ي 
سید

  

    متوسطة   9326  23  شاذلي أحمد  سیدي عقبة
    متوسطة   4282  12  عروسي محمد  شتمة

    متوسطة   2714  11  عثماني محمد  مشونش
      القطاع الصحي 1997  07  القطاع الصحي  عین الناقة
      القطاع الصحي 983  07  القطاع الصحي  الحوش

05  05  60  19302 02  03    

    
ي

زریبة الواد
    متوسطة   6099  17  مولود زریبي  زریبة الوادي  

      لقطاع الصحيا 1713  08  القطاع الصحي  مزیرعة
      القطاع الصحي 3185  12  القطاع الصحي  الفیض

      القطاع الصحي 1018  03  القطاع الصحي  خنقة سیدي ناجي
04  04  40  12015 03  01    

  
مؤسسات 

  الصحة
  إقامة وحدات الكشف والمتابعةمكان   التالمیذ **  المؤسسات التربویةعدد  الكشف والمتابعةعدد   الدائرة

  أخرى  المؤسسة التربویة  ةیالصحة البنی
09  33  44  510  201692  17  26  01  
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  -02ملحق رقم  -

  وضعیة االشخاص الممرنین على مستوى وحدات الكشف والمتابعة
  

    المؤسسة الصحیة
  الدائرة

  
وحدة الكشف اسم 

  والمتابعو

المؤسسة المتوفرة على التغطیة 
طرف وحدة الكشف الطبیة من 

 والمتابعة

    میذعدد التال
  الطبیب العام

  
  جراح أسنان

  
  طبیب نفساني

  
  الشبھ الطبي

  

سكرة
ب

  

  
      

  
  
  
  

  بسكـرة

 01 02  01  01  5491  10  زاغز جلول
 01 01  01  01  8252  16  لبصایرة فاطمة

 01 01  02  01  8592  16  مكي مني
 01 02  01  01  7904  18  غمري حسین

 01 01  01  01  7462  14  السعید بن شایب
 01 01  02  01  6587  14  زید أحمد

 01 01  01  01  6377  14  خولة بنت األزور
 01 01 01 01  01  6272  10  القطاع الصحي العالیة

 02  01  01   2577  05  سیدي غزال
 02  02  01   2436  08  الحاجب**  الحاجب

  10  125  61050  08 02 10 01 10 12 

    
جمورة

  
  

 01 01    02  3638  12  أحمد ھادف  جمورة
 01  01  01   964  05  القطاع الصحي برانیس  برانیس

02  02  17  4602  02 01   01 02 

    
طرة

القن
  02    01  3192  11  عبد الباقي نور الدین  القنطرة  

  01    01  3293  10  لوطایة**  لوطایة**
 01    01   1008  05  عین زعطوط**  عین زعطوط**

03  03  26  7493  02 01   03 01 

    
الل

ج
اوالد 

  

  01    01  9086  17  ابن طفیل  اوالد جالل
  01    01  7602  20  شعباني محمد

        9849  18  غمري محمد  سیدي خالد
   02   02  4263  13  خالد بن الولید

 01 01 01   01  1757  10  القطاع الصحي  البسباس
03  05  78  29175  01   01 01 01 

    
ال

ن
س

دو
  

 02 04    01  7381  21  القطاع الصحي  الدوسن
 01 04    01  1611  08  القطاع الصحي  الشعیبة

02  02  29  8992  04     03 

  
س 

رأ
المیعاد  
  01          01 2805  07  القطاع الصحي  رأس المیعاد  

01  01  07  2805 01  03          
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طولقة
  

  03  01  02    01   7221  20  االخوة مناصر  طولقة
  01    01    01   7988  18  الحاج المقراني  نةلیشا

  01    01  01     2645  09  قاعة العالج  بوشقرون
    02  02  01     3496  10  ھواري بومدین  برج بن عزوز

    02  02  01     2995  06  جالب عبد الحفیظ  فوغالة
    01  02    01   4187  09  رویجة أحمد  الغروس

    01  03    01   4429  13  حسناوي عیسى  لیوة
    01    01     5322  13  قارة عبد هللا  دمةمخا

    01    01     1412  06  عبد الرحمان االخذري  أورالل
    01         2533  08  القطاع الصحي  ملیلي
             1125  06  قاعة عالج  أورالل
      01    01   2403  10  سالم بوزیدي  أوماش

11  12  128  45783 00  05  05  06  12  00  

    
عقبة

ي 
سید

  

    03  02    01   9326  23  أحمدشاذلي   سیدي عقبة
    03  01  01     4282  12  عروسي محمد  شتمة

  02  02  01  01     2714  11  عثماني محمد  مشونش
  02      01    ا01 1997  07  القطاع الصحي  عین الناقة
  05  08    01    01 983  07  القطاع الصحي  الحوش

05  05  60  19302 02  01  04  04  01    

    
ي

زریبة الواد
  01    01    01   6099  17  مولود زریبي  زریبة الوادي  

  01      01    01 1713  08  القطاع الصحي  مزیرعة
  01      01    01 3185  12  القطاع الصحي  الفیض

  01      01    01 1018  03  القطاع الصحي  خنقة سیدي ناجي
04  04  40  12015 03  01  03  01  03  03  

  
مؤسسات 

  الصحة
وحدات الكشف عدد   الدائرة

 والمتابعة
ؤسسات المعدد 

  التربویة
  التالمیذ

  الحقیقیین
  األخصائیین  

  الشبھ طبي  طبیب نفساني  جراح أسنان  طبیب عام
09  33  44  510  201692  32  13  12  31  21  25  40  27  

  

  

  

-
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  -03ملحق رقم 

  بمدیري المدارس االبتدائیة الممثلة لمحور  عینة الدراسة الخاصة

  التربیة الصحیة المدرسیة

االبتدائیة  المؤسسات أسماء  البلدیة

  )المدیرون(

  الرقم    )المدیرون(االبتدائیة  المؤسسات أسماء البلدیة    الرقم

 01 ابتدائیة أحمد بن الزین الغروس  34 ابتدائیة مسعودي كمال بسكرة

 02 ابتدائیة هاني محمد بن الهادي البسباس  35 ابتدائیة نحوي محمد شتمة

 03 ابتدائیة شتوح العیساوي راس المیعاد  36 ابتدائیة مدرسة بوخالفي بوشقرون

 04 ابتدائیة الحي الشمالي سیدي خالد  37 ابتدائیة سیدي مصمودي المزیرعة

 05 ابتدائیة مدلل محمد سیدي خالد  38 ابتدائیة محمد السنوسي الزریبة

 06 ابتدائیة الحي الشرقي سیدي خالد  39 ابتدائیة هزابرة خنقة سیدي ناجي

 07 ابتدائیة بعیجي أحمد سیدي خالد  40 ابتدائیة غریب قویدر بسكرة

 08 ابتدائیة جهرة الشیخ سیدي خالد  41 ابتدائیة مبارك العنابي بسكرة

 09 ابتدائیة محیاوي محمد سید خالد  42 ابتدائیة اإلخوة حساني بلحاج وعلي بسكرة

 10 ة بلقاسميابتدائیة اإلخو  زریبة الوادي  43 ابتدائیة النهضة بسكرة

 11 ابتدائیة بن التومي السبتي الحاجب  44 ابتدائیة ملحقة ابن ومان المداني بسكرة

 12 ابتدائیة محمد غربال الحاجب  45 ابتدائیة میرة السعید بسكرة

 13 ابتدائیة الهاشمي علي الشمیني بسكرة  46 ابتدائیة بلقاید عمار الفیض

 14 جي مبروكاابتدائیة بن ن الزریبة  47 اويابتدائیة الشیخ محمد حفن القنطرة

 15 ابتدائیة الشهید خریص فرحات أورالل  48 ابتدائیة سلمي ممد الصغیر طولقة

 16 ابتدائیة الشهید طالبي مختار بن محمد شتمة  49 ابتدائیة بجاوي الطاهر برج بن عزوز

 17 عودابتدائیة غنانیة مس فوغالة  50  اإلخوة جنیحي ابتدائیة الفیض

 18 ابتدائیة العربي جازي فوغالة  51 ابتدائیة عاشور مبروك زریبة الوادي

 19 ابتدائیة رزیق بلقاسم امخادمة  52 ابتدائیة لوصیف مسعود زریبة الوادي

 20 ابتدائیة ضحوة محمد فوغالة  53 ابتدائیة اإلخوة بالطیبي الفیض

 21 ابتدائیة أبي ذر الغفاري نبوشقرو  54 ابتدائیة حسن بلقاسم زریبة الوادي

 22 ابتدائیة سعیدي الجموعي زریبة الوادي  55 ابتدائیة خضراوي الطاهر زریبة الوادي

 23 ابتدائیة طولقة  56 ابتدائیة مسعي أحمد الزریبة

 24 ابتدائیة عبد الحمید بن بادیس أوالد جالل  57 ابتدائیة مقدمي عبد القادر الفیض

 25 ابتدائیة محمد خلیف املیلي  58 دائیة حمزي محمدابت زریبة الوادي

 26 ابتدائیة مشلق عین زعطوط  59 ابتدائیة مشري لخضر زریبة الوادي

 27 ابتدائیة الغول ابراهیم أوالد جالل  60 ابتدائیة الشهید ذباح برحایل الفیض

 28 ابتدائیة طولقة  61 ابتدائیة حماني حسان بوشقرون

 29 ابتدائیة مسعودي مصطفى سیدي عقبة  62 حي بوعصیدابتدائیة  بسكرة

 30 ابتدائیة بن صغیر بوزیان لیشانة  63 ابتدائیة عثمان بن عفان بوشقرون

 31 ابتدائیة العقبي بن عمارة بسكرة  64 ابتدائیة أحمد طالب الغروس

 32 ابتدائیة السعید فراس جمورة    

 33 ابتدائیة زرقان علي جمورة    
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  04ق رقم ملح

بالمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة والممثلة لمحور البیئة عینة الدراسة الخاصة 

  الصحیة المدرسیة

  البلدیة  عمال فرق الوقایة  الرقم

  زریبة الوادي  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  01

  زریبة الوادي  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  02

  زریبة الوادي  الجواریة المؤسسة العمومیة للصحة  03

  سیدي عقبة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  04

  سیدي عقبة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  05

  سیدي عقبة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  06

  اوالد جالل  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  07

  اوالد جالل  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  08

  اوالد جالل  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  09

  بسكرة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  10

  بسكرة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  11

  بسكرة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  12

  طولقة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  13

  طولقة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  14

  طولقة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  15

  جمورة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  16

  راس المیعاد  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  17

  راس المیعاد  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  18

  راس المیعاد  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  19

  الدوسن  لجواریةالمؤسسة العمومیة للصحة ا  20

  الدوسن  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  21

  الدوسن  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  22

  القنطرة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  23

  القنطرة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  24

  القنطرة  المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  25
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  05ملحق رقم 

  راسة الخاصة بوحدات الكشف والمتابعة الممثلة لمحور الرعایة الصحیة المدرسیةعینة الد

  

  البلدیة  )األطباء(اسماء وحدات الكشف والمتابعة   الرقم

  الشعیبة  عیادة متعددة الخدمات  01

  بسكرة  متوسطة زاغز جلول   02

  اوالد جالل  متوسطة ابن طفیل  03

  لوطایة  متوسطة محمد بوجمعة  04

  بوشقرون  طة هواري بومدینمتوس  05

  سیدي عقبة  متوسطة شاذلي أحمد  06

  عین زعطوط  عیادة متعددة الخدمات  07

  خنقة سیدي ناجي  عیادة متعددة الخدمات  08

  شتمة  متوسطة عروسي محمد الصادق  09

  فوغالة  رویجع أحمد  10

  سیدي خالد  ثانوي قرني محمد  11

  سیدي خالد  متوسطة خالد بن الولید  12

  طولقة  متوسطة االخوة مناصر  13

  طولقة  ثانویة الحاج مقراني  14

  لیشانة  قاعة العالج   15

  الدوسن  عیادة متعددة الخدمات  16

  بسكرة  متوسطة أحمد زید  17

  زریبة الوادي  متوسطة الشیخ مولود الزریبي  18

  برج بن عزوز  ثانویة جالب عبد الحفیظ  19

  اوالد جالل  متوسطة شعباني محمد  20

  بسكرة  متوسطة غمري حسین  21

  بسكرة  متقنة السعید بن شایب  22

  بسكرة  مؤسسة الصحة الجواریة  23

  بسكرة  ثانویة مكي مني  24

  سیدي غزال  عیادة متعددة الخدمات  25

  بسكرة  متوسطة خولة بنت األزور  26

  جمورة  متوسطة هادف أحمد  27
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  أوماش  متوسطة سالم بوزیدي  28

  مخادمة  حمان االخذريمتوسطة عبد الر   29

  اورالل  عیادة متعددة الخدمات  30

  القنطرة  متوسطة نور الدین زیدان  31

  لیوة  متوسطة قارة عبد اهللا  32

  البسباس  عیادة متعددة الخدمات  33

  الحاجب  عیادة متعددة الخدمات  34

  راس المیعاد  عیادة متعددة الخدمات  35

  عین الناقة  عیادة متعددة الخدمات  36

  ملیلي  قاعة عالج  37

  المزیرعة  عیادة متعددة الخدمات  38

  بسكرة  متوسطة لبصایرة فاطمة  39

      

  

  

 


