
  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

54 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

دور المرشد الصحي في تحقيق أهداف التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية من 
 وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين بمحافظة األحساء

 
 

 ماجستير  من رسالة  مستلبحث 
 

                             
 :إعداد                               

 العميرأحمد بن حمد بن أحمد / أ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

54 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

54 

 

 

 

 مقدمة:
كىي حؽ  ،مسؤكلية المحافظة عمى الصحة عمى عاتؽ كؿ فرد في المجتمعتقع      

الحالة االجتماعية أك أك إلى العرؽ أك الديف أك المعتقدات دكف النظر  لجميع البشر
 كما تعتبر الرعاية الصحية ىي الركيزة األساسية لبناء جيؿ المستقبؿ. ،االقتصادية

كقد حـر اإلسالـ كؿ ما مف شأنو اإلضرار بالصحة سكاء لمفرد أك ما يتعمؽ بصحة    
ألف نتاجيا يؤدم إلى  ،اآلخريف أك بما يضر بالبيئة ك نيى اإلسالـ عف اآلثاـ ك المعاصي

ًر لقكلو تعالى }ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرِّ كىاٍلبىحٍ  انتشار الفساد في بيئة اإلنساف كاإلضرار بصحتو
ـٍ يىٍرًجعيكف{ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس ًلييًذيقىييـ بىٍعضى  ًمميكا لىعىمَّيي )سكرة الًَّذم عى

:  (.ِٖٗص،ـَََِ،)القطاف(.ُْالرـك
منذ فترة طكيمة حيث تعددت المؤتمرات ك  كبيران  اىتمامناالقت التربية الصحية كقد      

في جنيؼ الذم أكصى  المؤتمر العالمي ( عقدـُٕٔٗ) عاـ الدراسات في ىذا المجاؿ ففي
 ككذلؾ االىتماـ ،ية بجانب المكاد الدراسية األخرلبضركرة االىتماـ بتدريس التربية الصح

ظيرت العديد مف البرامج لمرعاية الصحية ك  ،بإعداد المعمـ في أثناء فترة إعداده كتدريبو
الخدمات الصحية ك دمة تيتـ جميعيا بالتربية لتالميذ المدارس في الدكؿ المتق

 (.ـََِٖ،.)أمؿ حسفبالمدارس
مف أىـ مجاالت الصحة العامة الحديثة ك  ( إلى أنيآُص،ـََِٕكيشير سالمة )     

بؿ أصبحت  ،عممية ارتجاليةكلـ تعد  ،ة العامةتعتبر جزءان أساسيان ألم برنامج لمصح
 ك مبادؤىا التربكية.عممية فنية ليا أسسيا 

كالتربيػػػة الصػػػحية فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية ضػػػركرة يقتضػػػييا كجػػػكد العديػػػد مػػػف      
كارتفػػاع ضػػ ط  ،كالسػػكرم ،حيػػث تكجػػد مشػػكالت السػػمنة ،مػػراض كالمشػػكالت الصػػحية األ

كغيػػر ذلػػؾ مػػف مسػػائؿ تجعػػؿ  ،كتصػػمب الشػػراييف ،كأمػػراض القمػػب ،كتسػػكس األسػػنافالػػدـ 
لػػػذا أصػػػب  مػػػف    (.ُُص  ،ىػػػػُُْٓ ،بػػػك حميػػػدجتمعنػػػا ) أالتربيػػػة الصػػػحية ضػػػركرة لم

الضػػركرم غػػرس أساسػػيات التربيػػة الصػػحية داخػػؿ المدرسػػة االبتدائيػػة حتػػى يصػػب  الطالػػب 
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ليسػتطيع مقاكمتيػا مػف خػالؿ التربيػة  ا يػدكر حكلػو مػف الظػكاىر كالمشػاكؿعمى كعي تاـ بم
 الصحية المكجية.

كتعػػػد المرحمػػػة االبتدائيػػػة مػػػف أىػػػـ المراحػػػؿ التعميميػػػة التػػػي يبػػػدأ فييػػػا الطفػػػؿ اكتسػػػاب      
لػػذلؾ يجػػب إكسػػاب األطفػػاؿ عػػادات كاتجاىػػات  ،االتجاىػػات ك العػػادات السػػمككية الصػػحية

سػػمككية تػػؤدم إلػػى صػػال  الفػػرد ك المجتمػػع ك التصػػدم إلػػى العػػادات كاالتجاىػػات السػػمبية. 
 (.ْٗ_ْٖص ص ،ـُٗٗٗ،)الككيؿ

كقد أكلت السياسة التعميمية في المممكة العربية السعكدية الجانب الصحي نكعان مف      
"تعكيد ( ُٓفي المادة رقـ ) ،نظاـ كسياسة التعميـ في المممكة االىتماـ حيث كرد في

 .الطالب العادات الصحية السميمة، كنشر الكعي الصحي"
ىػ الذم ينص عمى ُِْْ/ُِ/ّكتاريخ  (ُِِْٕٗ)التعميـ الكزارم رقـ  قد صدرك      

مثؿ ،الصحي  اإلرشادتدريب أحد أفراد األسرة التربكية في كؿ مدرسة لمقياـ بأعماؿ 
كذلؾ ،كمراقبة البيئة المدرسية  ،التنسيؽ لمخدمات الصحية، كاالىتماـ بالتربية الصحية

كالتربية لمنيكض بالمستكل الصحي لمطالب كلتحقيؽ المشاركة بيف الصحة المدرسية 
يمثؿ حمقة كصؿ مابيف المدرسة كالصحة  فيك .كىذا ما يسمى بالمرشد الصحي كالمجتمع،

كمع  ،كبيف المدرسة ككزارة الصحة كالجيات البيئية مف جية أخرل ،المدرسية مف جية
رامج كثيرة منيا: الكقاية مف مركر األعكاـ تطكر دكر المرشد الصحي فأصب  مسؤكالن عف ب

فمكنزا الخنازير كككركنا _ كحمالت التطعيـ في المدارس _ كمتابعة الحاالت يركسات كإنالف
  المتنكعة. كغيرىا مف البرامجالتي ال تحتاج لزيارة طبيب 

كخصكصان طالب المرحمة االبتدائية  لمطالبكزارة التعميـ بالجكانب الصحية  اىتمتقد ك  
فقد أصدرت إدارة الصحة المدرسية )الشؤكف بارزة جيكده ككاف ليا  ،مرحمة البناء كالتأسيس

كما قامت اإلدارة العامة لمصحة المدرسية   ،المدرسية( عددا مف التعاميـ بيذا الخصكص
في عدة طبعات كانت طبعتو  الدليؿ العممي لبرنامج المرشد الصحي كتيب بإصدار
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براز المفاىيـ ال ،لمتعريؼ بالبرنامج ،ىػ(ُّْٓىػ/ُّْْالخامسة عاـ ) حديثة لمصحة كا 
 ك بياف المياـ العامة لممرشد الصحي.،المدرسية 

اليدؼ مف بأف  (ِْص،ىػُّْْ)الدليؿ العممي لبرنامج المرشد الصحييشير ك      
بؿ يتعدل ذلؾ إلى ت يير التكجو ك  ،ليس إعطاء المعمكمة الصحية فقط التربية الصحية

تحسيف السمكؾ كفؽ المحتكيات الصحية في المنيج المدرسي ك النشاطات المدرسية مع 
التدريب باألبعاد البدنية ك النفسية ك االجتماعية لصحة نى التعميـ ك التأكيد عمى أف يع

ك اإلعالـ  كالتثقيؼ ،كأساسيات الت ذية ،كتقديـ خدمات اإلسعافات األكلية ،الطالب
  .كالكقاية مف األمراض المعدية ك الشائعة ،الصحي

بذلؾ تظير أىمية الدكر الذم يقكـ بو المرشد الصحي في تحقيؽ أىداؼ التربية ك      
( حية )العالجية_الكقائيةك ذلؾ مف خالؿ تقديـ الخدمات الصداخؿ المدرسة الصحية 

ال ير مرغكب فييا  كاالرتقاء بالحالة الصحية لممجتمع المدرسي كت يير العادات الصحية 
التي يككف فييا ك  األساس لمطالب خصكصا أف المرحمة االبتدائية ىي،إيجابية  إلى عادات

 في أمىس الحاجة إلى المعمكمات الصحيحة ك االتجاىات الصحية السميمة.

 مشكمة الدراسة:

 كمرشدان  ،لمادة العمـك في المرحمة االبتدائية معممان الحظ الباحث مف خالؿ عممو      
كظيكر  ،كانتشار السمنة  ،كسكء الت ذية ،ممارسات صحية خاطئة   ،في المدرسة صحيان 

احتكاء  قمةك  ،مرحمةصابات في ىذه الالتعرض لإل ككثرة،بعض األمراض المزمنة 
عمى مستكل  مما ينعكس ذلؾ سمبان  ،ائية القيمةالمقاصؼ المدرسية عمى الكجبة ال ذ

عد بمثابة محاكلة تي  ه الدراسةالتالميذ كتحصيميـ الدراسي كعمى صحتيـ العامة. كمف ثـ فيذ
عممية مف الباحث لمكقكؼ عمى دكر المرشد الصحي في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 

 كال رسكالتي تمثؿ مرحمة حساسة لم اية كىي مرحمة التأسيس  ،المرحمة االبتدائية لطالب
فمف خالؿ قراءات الباحث اتض  لو أف المجاؿ مازاؿ  ،كفييا تتشكؿ شخصية التمميذ
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 .بحاجة إلى مثؿ ىذه الدراسة بالرغـ مف أىميتيا الكبيرة

 نتائج أىميا: قصكر كعيمف الـ( إلى مجمكعة ََِٓ،قد تكصمت دراسة )المنيؼف     
ضركرة تعزيز بكأكصت الدراسة  ،الصحة المدرسية حكؿالكادر التربكم في المدارس 

زيادة معرفتيـ لالتعميـ بالرياض إدارة لممشاركة في دكرات تربكية ترعاىا التربكييف المشرفيف 
ـ( إلى تدني مستكل فيـ ََِْ،أشارت دراسة )مناؿ المجبركما  ،بالصحة المدرسية

كأف برامج التربية الصحية ال تحظى باالىتماـ الكافي في  ،التالميذ لممفاىيـ الصحية 
مراحؿ التعميـ األساسي كأف المفاىيـ المكجكدة ال تتضمف ما يجب مف مفاىيـ التربية 

قيؽ سية في تحـ( عف تدني دكر اإلدارة المدر ََِٖ،كما كشفت دراسة )القرني ،الصحية
تكفير البيئة المالئمة لمت ذية ك المرحمة االبتدائية في مدينة الطائؼ  التثقيؼ الصحي لطالب

كأكصت الدراسة بزيادة تفعيؿ دكر المدرسة في ،الصحية كتحقيؽ كسائؿ الصحة كالسالمة 
  ،ذلؾ
كبناءن عمى ما سبؽ تبرز مشكمة الدراسة في تعرؼ دكر المرشد الصحي في تحقيؽ      

التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية في ضكء الدليؿ العممي لبرنامج المرشد أىداؼ 
 الصحي.

 أسئمة الدراسة:
ما دور المرشد الصحي في تحقيق أهداف التربية الصحية لطالب  :السؤال الرئيس

المرحمة االبتدائية في ضوء الدليل العممي لبرنامج المرشد الصحي من وجهة نظر 
 ؟مديري المدارس والمشرفين التربويين في محافظة األحساء

 :آلتيينا ينالفرعي السؤالينو يتفرع من السؤال الرئيس السابق 

  المرشد الصحي في ضكء أىداؼ التربية الصحية لطالب المرحمة ما كاقع دكر
 االبتدائية مف كجية نظر مديرم المدارس كالمشرفيف التربكييف في محافظة األحساء؟
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  المعكقات التي تحد مف دكر المرشد الصحي في تحقيؽ أىداؼ التربية  أبرزما
س كالمشرفيف الصحية لطالب المرحمة االبتدائية مف كجية نظر مديرم المدار 

 التربكييف في محافظة األحساء؟
 أهداف الدراسة: 

  كاقع دكر المرشد الصحي في ضكء أىداؼ التربية الصحية لطالب المرحمة تعرؼ
 االبتدائية مف كجية نظر مديرم المدارس كالمشرفيف التربكييف.

 المعكقات التي تحد مف دكر المرشد الصحي في تحقيؽ أىداؼ  أبرز الكشؼ عف
التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية مف كجية نظر مديرم المدارس كالمشرفيف 

 .التربكييف

 أهمية الدراسة: 

 األىمية النظرية: 

فيما يتعمؽ بالجكانب  كدكره إبراز نقاط القكة كالضعؼ لمياـ المرشد الصحي -1
نجاح المدرسة بصفة عامة كالمرشد الصحي في المدرسة ألف  الصحية كالتثقيفية

االبتدائية بصفة خاصة في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لمطالب يعد مساىمة 
المبذكلة لممحافظة عمى الصحة باعتبار أف  التربكية فعمية كأساسية في الجيكد

مرحمة التي يتـ فييا تككيف التمميذ مف كؿ الجكانب فيي االبتدائية ىي ال المرحمة
 .بمثابة القاعدة األساسية لمراحؿ التعميـ العاـ

 األىمية التطبيقية:

لكف التربكيكف في كزارة التعميـ كالمؤسسات ؤك يمكف أف يستفيد مف ىذه الدراسة المس -1
، في المدارس االبتدائية التربية الصحيةحيث تزكدىـ بكاقع  ،التربكية األخرل

البرامج  كيف في كزارة الصحة كذلؾ لمكقكؼ عمى كاقع تنفيذٌحيً لكف الصؤك المسك 
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 كالخطط الصحية المقدمة في المدارس االبتدائية ك ما يعترييا مف مكاطف خمؿ ك
 .مكامف ضعؼ

 تعمؿ ىذه الدراسة إلى رفع المستكل الصحي لمطالب كتحكيؿ السمككيات الصحية -2
 إلى سمككيات صحية سميمة. الخاطئة

تطكير دكر المرشد يمكف ليذه الدراسة أف تمفت األنظار إلى ضركرة العمؿ عمى  -3
تككيف اتجاىات كقيـ إيجابية بشأف  كالذم يقع عمى عاتقو ،الصحي في المدارس

 .الصحة كالمحافظة عمييا
كذلؾ بالكقكؼ عمى  ،تسيـ ىذه الدراسة في إفادة المرشديف الصحييف في المدارس -4

براز أىـ المعكقات التي تحد ،كاقع دكر المرشد الصحي في المدرسة االبتدائية  كا 
 مف ذلؾ .

 حدود الدراسة:

تحقيؽ أىداؼ تقتصر الدراسة عمى دكر المرشد الصحي في  الحدكد المكضكعية: -
خدمات اإلسعافات  تقديـ )بػػ  االبتدائية المتعمقة التربية الصحية لطالب المرحمة

كالكقاية مف األمراض  ،التثقيؼ كاإلعالـ الصحي ك، أساسيات الت ذية ك ،األكلية
مف كجية نظر مديرم   ،كتعرؼ المعكقات التي تحد مف ذلؾ ،(المعدية ك الشائعة

 المدارس كالمشرفيف التربكييف.
 محافظة األحساء.مدارس المرحمة االبتدائية الحككمية لمبنيف في الحدكد المكانية:  -
 ىػ.ُّْٕ-ُّْٔالفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي الحدكد الزمانية:  -

 صطمحات الدراسة:م     

أنيا عممية تربكية تيدؼ إلى : التربية الصحية: كيعرؼ الباحث التربية الصحية إجرائيان 
كتككيف القدرة لدييـ  ،إمداد التالميذ بالخبرات كالحقائؽ كالمعمكمات الصحية السميمة
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لمحفاظ عمى الصحة كالتقميؿ مف األفعاؿ كالسمككيات الصحية الخاطئة التي تصدر 
 منيـ.

  :أحد أفراد األسرة بأنو:  المرشد الصحي إجرائيان كيعرؼ الباحث المرشد الصحي
كذلؾ  لمقياـ بأعماؿ اإلشراؼ الصحي ك مدربان  التربكية في المدرسة كيككف مييأن 

مستكل الصحي لمطالب كلتحقيؽ المشاركة بيف الصحة المدرسية كالتربية لمنيكض بال
بحيث يككف حمقة الكصؿ بيف المدرسة كالصحة المدرسية مف جية كبيف  ،كالمجتمع

 المدرسة ككزارة الصحة كالجيات البيئية مف جية أخرل.
 مف ما يتكقع مف المرشد الصحي بأنو:  يعرفو الباحث إجرائيان  :دكر المرشد الصحي

بػػ ) تقديـ خدمات  المتعمقةك  ممارسات في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لمطالب
ك الكقاية مف  ،التثقيؼ كاإلعالـ الصحي ك، أساسيات الت ذية ك ،اإلسعافات األكلية

 . (األمراض المعدية ك الشائعة

 : اإلطار النظري
 مفهوم التربية الصحية :-1

التربيػػػػػة الصػػػػػحية لنطفػػػػػاؿ " بأنيػػػػػا التعامػػػػػؿ مػػػػػع ( َِص،ـ ََِٓالسػػػػػبكؿ ) يعػػػػػرؼ     
األطفاؿ بسمكؾ كمشػاعر متفقػيف مػع عمػرىـ كمػع مراعػاة حاجػاتيـ كتعمػيميـ ككيفيػة حمايػة 
أنفسيـ مف المشاكؿ كاألمراض كاألخطار ضمف تػكفير األدكات الالزمػة ك البيئػة ك النمػاذج 

 راحة الجسمية كالنفسية ".المناسبة كتزكيدىـ بالخبرات ك الميارات الالزمة لمكصكؿ لم

كال تقتصر  ،(  بأنيا" جزء ىاـ مف التربية العامة ُِّص،ـَُُِيعرفيا سالمة )ك     
بؿ تتعدل ذلؾ إلى إكساب  ،رسالتيا عمى أف يعيش الفرد في بيئة  تالئـ الحياة الحديثة 

كاالستفادة منيا عمى  ،األفراد تفيمان كتقديران أفضؿ لمخدمات الصحية المتاحة في المجتمع 
ككذلؾ تزكيد أفراد المجتمع بالمعمكمات كاإلرشادات الصحية المتعمقة  ،أكمؿ كجو 
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بصحتيـ ب رض التأثير الفعاؿ عمى اتجاىاتيـ كالعمؿ عمى تعديؿ كتطكير سمككيـ 
 الصحي لمساعدتيـ عمى تحقيؽ السالمة كالكفاية البدنية كالنفسية كاالجتماعية كالعقمية ".

كقػػد يجمػػع بػػيف ىػػذه األقػػكاؿ تحديػػد التربيػػة الصػػحية بأنيػػا: عمميػػة تربكيػػة تيػػدؼ إلػػى      
كتككيف القدرة لدييـ لمحفػاظ  ،إمداد التالميذ بالخبرات كالحقائؽ كالمعمكمات الصحية السميمة

 عمى الصحة كالتقميؿ مف األفعاؿ كالسمككيات الصحية الخاطئة التي تصدر منيـ.

 ة.أهداف التربية الصحي-2

ك تنػػػػاكؿ الميتمػػػػكف فػػػػي التربيػػػػة  العديػػػػد مػػػػف ىػػػػذه  ،تعػػػػددت أىػػػػداؼ التربيػػػػة الصػػػػحية     
( ُِص،ـَُِِأكرد محمػػػد ): الباحػػػث الجمػػػع بػػػيف أكبػػػر عػػػدد منيػػػا األىػػػداؼ كسػػػيحاكؿ

يف أحػكاليـ أف يدرؾ األفراد مسػؤكليتيـ نحػك تحسػ مجمكعة األىداؼ التالية لمتربية الصحية:
تعػػديؿ اتجاىػػات كعػػادات كسػػمككيات األفػػراد إلػػى السػػمكؾ الصػػحي ، ك الصػػحية كاالىتمػػاـ بيػػا

كسابيـ االتجاىات اإليجابية كساب األفراد مفاىيـ جديػدة نحػك الصػحة كالمػرض ، ك السميـ كا  ا 
تزكيػػد األفػػراد بأسػػاليب كطػػرؽ تسػػاعدىـ فػػي الحفػػاظ ، ك مػػا يػػتالئـ مػػع االكتشػػافات الحديثػػةب

تبسػػػيط المعمكمػػػات كالحقػػػائؽ ، ك العامػػػة المسػػػاىمة فػػػي نشػػػر طػػػرؽ الكقايػػػة، ك عمػػػى صػػػحتيـ
 .ؼ األعضاء كاالحتياجات ال ذائيةالمتعمقة بالصحة مثؿ جسـ اإلنساف ككظائ

مػػا يتعمػػؽ لعمػػؿ عمػى ت ييػػر مفػػاىيـ األفػراد فيا :منيػػا (ُّّص،ـَُُِكأكرد سػالمة )     
كيتكقػػػؼ تحقيػػػؽ ذلػػػؾ عمػػػى عػػػدة  ،أف تكػػػكف الصػػػحة ىػػػدفا لكػػػؿ مػػػنيـبالصػػػحة كالمػػػرض ك 

 ،ككػذلؾ عمػى مسػتكل التعمػيـ فػي ىػذا المجتمػع ،عكامؿ مف بينيػا الػنظـ االجتماعيػة القائمػة
العمػػػؿ عمػػػى ، ك كعمػػػى مػػػدل ارتبػػػاط األفػػػراد بػػػكطنيـ كحػػػبيـ لػػػو. ،كعمػػى الحالػػػة االقتصػػػادية 

لمجتمػع ت يير اتجاىات ك سػمكؾ كعػادات األفػراد لتحسػيف مسػتكل كصػحة الفػرد كاألسػرة ك ا
نجاح المشركعات الصحية في المجتمع، ك بشكؿ عاـ كذلؾ عف طريػؽ  ،العمؿ عمى تنمية كا 

تعػػػاكف األفػػػراد مػػػع المسػػػئكليف كتفيميػػػـ لنىػػػداؼ التػػػي مػػػف أجميػػػا تػػػـ إنشػػػاء كتجييػػػز تمػػػؾ 
 المشركعات.
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تنميػة كعػي  ( أىداؼ التربية الصحية كالتػالي:ُُ-َُص ص ،ـََِٕترل رائدة سالـ )ك 
األفػراد فػي مكاجيػة المشػكالت الحياتيػة فػي البيئػة المدرسػية كالمحميػة كمشػاركتيـ التالميذ ك 

تزكيػػد األفػػراد بالميػػارات ك الخبػػرات التػػي تسػػاعدىـ عمػػى ، فػػي إيجػػاد الحمػػكؿ المناسػػبة ليػػا
قدرة األفراد عمى مساعدة أنفسيـ لمكقايػة مػف ، ك تنمية معارفيـ كاتجاىاتيـ كسمككيـ الصحي

، ترجمػػة الحقػػائؽ الصػػحية المعركفػػة إلػػى أنمػػاط سػػمككية صػػحيةك ،  المػػرض كتعزيػػز الصػػحة
 كتقديـ المفاىيـ الصحية الصحيحة. ،تكعية ك تثقيؼ األفراد حكؿ الصحة ك المرض ك 

يرل الباحث أف اليدؼ األساسي مف التربية الصحية ليس اختزاف الطالب لممعمكمات ك      
بؿ جعؿ الطالب يستخدـ ىذه المعمكمات بشكؿ عممي مما يؤثر عمى سمككو  ،الصحية فقط

 كعاداتو الصحية كجعميا تسير في الطريؽ السميـ.
 أهمية التربية الصحية.- 3

تتض  أىميػة التربيػة الصػحية فػي ككنيػا مػف األسػس اليامػة لزيػادة التحصػيؿ الدراسػي      
كيػػػز كاالسػػػتيعاب كتكامػػػؿ الصػػػحة العقميػػػة داخػػؿ المدرسػػػة مػػػف خػػػالؿ زيػػػادة القػػػدرة عمػػى التر 

 كالنفسية كالجسمية مما يؤدم إلى رفع المستكل العممي كالتربكم لمتالميذ.

يمثػػػػػؿ انػػػػو:  ة التربيػػػػة الصػػػػػحية تتمثػػػػؿ فػػػػي( أف أىميػػػػُِص،ـَُِِكيػػػػرل محمػػػػد )     
األطفاؿ في ىذه المرحمة العمرية )مرحمة الدراسػة( نسػبة ىامػة مػف المجتمػع تصػؿ إلػى ربػع 

يمػر كػؿ أفػراد  ، كبرل لمعنايػة بالصػحة فػي ىػذه الفئػةكتكفر المدرسة فرصة ك ،دد السكافع
كسػػػػابيـ المع ،المجتمػػػػع بكػػػػؿ فئاتػػػػو بالمدرسػػػػة مكمػػػػات حيػػػػث تتػػػػكفر الفرصػػػػة لمتػػػػأثير فػػػػييـ كا 
ذه المرحمة مف العمر مرحمة نمك لمطفؿ كتطػكر كنضػج ، كىكتعكيدىـ عمى السمكؾ الصحي
الت يػػػرات الجسػػػمية ك العقميػػػة كاالجتماعيػػػة كالعاطفيػػػة كالبػػػد أف كتحػػػدث خالليػػػا الكثيػػػر مػػػف 

 تتكفر لمطالب في ىذه السف المؤثرات الكافية لحدكث ىذه الت يرات في حدكدىا الطبيعية.

كيػػػػرل الباحػػػػث باإلضػػػػافة إلػػػػى مػػػػا ذكػػػػر أف أىميػػػػة التربيػػػػة الصػػػػحية لطػػػػالب المرحمػػػػة      
 االبتدائية تكمف في النقاط التالية:
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فمك طبقت العادات  ،حمة االبتدائية ىي القاعدة األساسية لباقي مراحؿ التعميـأف المر  -ُ
سيؤدم ىذا إلى استمرار ىذه العادات لبقيػة مراحػؿ  ،الصحية السميمة بشكؿ صحي 

 التعميـ األخرل.
إف التطػػػكر الحضػػػارم كالصػػػناعي فػػػي البمػػػداف المختمفػػػة أدل إلػػػى ظيػػػكر ممارسػػػات  -ِ

ي دكر التربيػػػػػة الصػػػػػحية مػػػػػف خػػػػػالؿ تحكيػػػػػؿ كىنػػػػػا يػػػػػأت ،سػػػػػمككية صػػػػػحية خاطئػػػػػة
 الممارسات الصحية ال ير مرغكب فييا إلى ممارسات صحية سميمة.

كعػػػادة مػػػا تنتقػػػؿ ىػػػذه  ،انتشػػػر مػػػؤخرا كثيػػػرا مػػػف األمػػػراض ك األكبئػػػة ك الفيركسػػػات -ّ
 األمراض عف طريؽ العدكل مع قمة التثقيؼ الصحي.

ىػـ أقػدر  ،ي مػف األمػراضإف الطالب الذم يتمتعكف بصحة جيدة كبجسـ سػميـ خػال -ْ
 عمى اكتساب الميارات المختمفة ك التحصيؿ العممي في كافة المقررات الدراسية.

 أسس التربية الصحية.- 4

الفػػػػرا  هأكردمنيػػػػا مػػػػا  ،ىنػػػػاؾ بعػػػػض األسػػػػس التػػػػي تتضػػػػمنيا بػػػػرامج التربيػػػػة الصػػػػحية     
 ( مف أسس كمبادئ التربية الصحية كىي:ُّٕص،ىػَُْْ)

  مف المنيج. مقرران  التربية الصحية في المدارس باعتبارىا جزءان تدريس برامج 
 كمبرمجة لبرامج التربية الصحية في جميع المراحؿ الدراسية. ،كضع خطط دقيقة 
 كمضامينيا الكقت المناسب في الخطة. ،أف تعطى مفاىيـ التربية الصحية 
 كغيرىا. أف تقدـ برامج مدرسية تربكية تناقش مشكالت المتعمميف كالمراىقة 
 كالتربكية الحديثة في تطكير برامج التربية الصػحية فػي  ،االستفادة مف الدراسات العممية

 مدارسنا.
 :مجاالت التربية الصحية- 5

تتمحػػػػكر جميعيػػػػا حػػػػكؿ الفػػػػرد  ،ىنػػػػاؾ عػػػػددان مػػػػف ميػػػػاديف التربيػػػػة الصػػػػحية كمجاالتيػػػػا     
داؼ التربيػػػة كبالتػػػالي تحقيػػػؽ أىػػػ ،سػػػميمان  كباإلمكػػػاف اسػػػت الليا اسػػػت الالن تربكيػػػان  ،كالمجتمػػػع
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( لمجػػاالت التربيػػة الصػػحية ِّٓص،ـَُُِيتبنػػى الباحػػث تصػػنيؼ سػػالمة )، ك الصػػحية
 كالتي أكردىا كالتالي:

تتعمػػؽ بتكعيػػة الفػػرد بأىميػػة الصػػحة كالنظافػػة كالت ذيػػة ك  :الصحححة الشيصححية -أوالً 
كممارسػػػػة أكجػػػػو مػػػػف النشػػػػاط  ،كالنػػػػـك كالعمػػػػؿ كالراحػػػػة كمزاكلػػػػة النشػػػػاط الرياضػػػػي

   (.ِّٓص،ـَُُِقات الفراغ.) سالمة التركيحي في أك 
مف المجاالت الميمػة  هكتمثؿ صحة األسرة كاحد :التربية الصحية في محيط األسرة -ثانياً 

حيػث  ،التي ينب ػي لبػرامج التربيػة الصػحية أف تشػمميا كذلػؾ منػذ المراحػؿ التعميميػة األكلػى 
 ،األـ ك يجػػػػب تعمػػػػيـ األفػػػػراد صػػػػ اران ككبػػػػاران خبػػػػرات كمعمكمػػػػات كافيػػػػة حػػػػكؿ كاجبػػػػات األب 

 ،ككسػػائؿ تنظػػيـ األسػػرة كغيرىػػا مػػف المكضػػكعات المرتبطػػة بصػػحة األسػػرة. )العبػػد ك خػػركف
 (. ِٖص  ،ىػَُّْ
فيػك  كبر يقع عمػى األسػرة (" أف العبء األ ْٔص  ،ىػ ُِْٔكقد أكض  أبك رزؽ )     
ر بيا كفييػا تتشػكؿ شخصػيتو عػف طريػؽ التقاليػد كالمشػاركة مػع األبػكيف ، كمنيػا تقميػده يتأث

ليمػػا فػػي السػػمككيات الصػػحية كالقػػيـ االتجاىػػات التػػي تتعمػػؽ بيػػذا الخصػػكص". فػػالفرد يتػػأثر 
بذلؾ المحيط سػمبان أك إيجابػان بمػا فيػو مػف كضػع صػحي قػائـ ، فيػؤثر فػي النػكاحي الجسػمية 

عمػػى الت ذيػػة كالنظافػػة كالممػػبس  يػػاإنفاق اء المتنػػاكؿ فػػي األسػػرة كمػػدلؿ ال ػػذلمفػػرد مػػف خػػال
أىميػة مػف التػدخيف كالمسػكرات كدرجػة كعييػا ب يـككػذلؾ مػكقف ييـكدرجة الثقافة الصػحية لػد

 .الكشؼ الدكرم عمى أفرادىا

تعد المدرسة إحػدل المؤسسػات المسػؤكلة عػف  : التربية الصحية في محيط المدرسة -ثالثاً 
يمكنيػػا يػػي لعػػادات الصػػحية المكتسػػبة ففيػػي تكمػػؿ عمػػؿ األسػػرة كتؤكػػد ا ،الصػػحي التكجيػػو

تستقبؿ المدرسة تالميذىا في سف  حيثالعمؿ عمى تحقيؽ التربية الصحية السميمة لمتالميذ 
كيػػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػػدح  التنشػػػػػػػػػػػػئة ممػػػػػػػػػػػػا يمكنيػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػػرس العػػػػػػػػػػػػادات الصػػػػػػػػػػػػحية لػػػػػػػػػػػػدييـ.

 في: تتمثؿ( أف التربية الصحية في محيط المدرسة ُِص،ـََِٗك خركف)
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 تعاكف المدرسة مع أكلياء أمكر الطمبة لنقؿ الثقافة ك التكعية الصحية إلى البيت. -
كالعمػؿ عمػى تنظػيـ معػارض بأحػدث  ،المؤسسات الصػحية لعقػد نػدكات معتعاكف ال -

 الكسائؿ التكضيحية الخاصة بالتربية الصحية.
 ية البدنية كاأللعاب الرياضية.زيادة االىتماـ بالترب -
 ،الطػػكارئ كمبػادئ اإلسػػعافات األكليػػة كلطمبػػة عمػى كيفيػػة مكاجيػػة الحػكادث تعمػيـ ا -

 كعمى نقميا مجددان إلى البيت ك المجتمع. ،فيعممكف عمى تطبيقيا عمميان 
تييئ المجتمعات المتقدمػة فرصػان كثيػرة لمتربيػة  :التربية الصحية في محيط المجتمع -رابعاً 

النصائ  كاإلرشادات التي يقدميا القائمكف عمى الخدمات الصػحية  ياكمن ،ىاادالصحية ألفر 
بػػالمجتمع كالبػػرامج الصػػحية التػػي تنظميػػا الييئػػات المسػػؤكلة عػػف تكجيػػو األفػػراد مثػػؿ كسػػائؿ 

راؾ ك المسػػػاىمة فػػػي المشػػػاريع كذلػػػؾ لتػػػكفير الفػػػرص التػػػي تحقػػػؽ لمشػػػعب االشػػػت ،اإلعػػػالـ
 الصحية التي تقـك بيا الجيات الصحية المسؤكلة في المجتمع كىي:

 التربية الصحية بطريقة المقابمة الشخصية. -
 التربية الصحية بطريقة تكجيو الجماىير. -
 .(.ِٖٓ-ِٔٓص ص،ـَُُِ،التربية الصحية بطريقة تنظيـ المجتمع.)سالمة -

( يجػػػػب أف تشػػػػمؿ بػػػػرامج  ِٕ -ِٔص ص  ،ىػػػػػ َُّْيضػػػػيؼ العبػػػػد ك خػػػػركف )      
التربية الصحية مجاالن  خر ميمان ىك صػحة المجتمػع كىػذا المجػاؿ الػذم يركػز عمػى: تعمػيـ 

بالمؤسسػات  وتعريفػ، ك الفرد كيػؼ يتعامػؿ كيتعػاكف مػع مؤسسػات الرعايػة الصػحية بمجتمعػو
بيػػا الخػػدمات الصػػحية  األدكار التػػي تقػػكـ، ك كالجمعيػػات الصػػحية الحككميػػة كغيػػر الحككميػػة

 كتقدميا لممجتمع.
مػف خػالؿ  ،في تعزيز كحمايػة الصػحة ىامان  مف خالؿ ما سبؽ يتض  أف لممجتمع دكران     

نشػػػر العػػػادات الصػػػحية اإليجابيػػػة كمحاربػػػة العػػػادات الصػػػحية السػػػمبية ك التػػػي تػػػؤدم إلػػػى 
التقػػػدـ فالمسػػػتكل الصػػػحي لممجتمػػػع يعػػػد مػػػف أىػػػـ مقػػػاييس  ،اإلضػػػرار فػػػي صػػػحة المجتمػػػع
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مف الدكؿ المتقدمة كالناميػة عمػى  كليذا اىتمت كثيران ،الحضارم كالنمك الميني كاالقتصادم 
 .حد سكاء بالرعاية الصحية ألفرادىا ألنيا تدرؾ أف ذلؾ سيعكد عمييا بالنفع كالرقي كالتقدـ

 الصحة المدرسية. -2 
كقد أكرد الدليؿ العممي لبرنامج المرشد   : مفهوم الصحة المدرسية  

( تعريفان لمصحة المدرسية: "ىي مجمكعة البرامج كاألنشطة ك ُِص،ىػُّْْالصحي)
الخدمات التي تقدميا الكحدات الصحية المدرسية في المدارس ك المصممة لتعزيز صحة 

 ك النفسية كاالجتماعية". الطالب ك العامميف البدنية
 سية.أهمية الصحة المدر -
( أىمية الصحة المدرسية في النقاط َٗص،ـََِٔكترل ثناء عبد الرحمف ك خركف ) 

 التالية:
يشكؿ تالميذ المدارس جزءان كبيران مف عدد السكاف أم حكالي خمس عدد  -1

 السكاف في معظـ الدكؿ.
بتقديـ الخدمة الصحية لمتالميذ تضمف كجكد رعاية صحية لجزء كبير بيف  -2

 أفراد المجتمع.
يتعرض التالميذ في ىذه المرحمة المدرسية مف العمر إلى كثيران مف األمراض  -3

فكؿ منيـ يأتي مف أسرة مختمفة عف أسرة اآلخريف فإذا كاف أم منيـ  ،المعدية
 حامالن لميكركب أك مريضان بمرض معدو انتقمت العدكل لمتالميذ اآلخريف.

تمفة ك ت يرات جسمية يمر التالميذ في مرحمة السف المدرسي بمراحؿ نمك مخ -4
كنفسية كبذلؾ يككف ليـ احتياجات صحية متعددة كبتكفير ىذه االحتياجات 

 يتفادل المجتمع الكثير مف المشاكؿ الصحية في المستقبؿ.
 يمكف غرس العادات الصحية السميمة في ىذه المرحمة مف العمر. -5
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 .أهداف الصحة المدرسية  -3
تيدؼ برامج الصحة المدرسية في معظـ دكؿ العالـ إلى رفع المستكل الصحي      

كما تيدؼ  ،ك تعديؿ الممارسات الصحية الخاطئة إلى ممارسات صحية سميمة  ،لمتالميذ
كذلؾ لمكصكؿ إلى بيئة مدرسية  ،إلى تقديـ الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع المدرسي

 صحية كخالية مف األمراض.
( إلى أف اليدؼ ِّص،ىػُّْْكقد أشار الدليؿ العممي لبرنامج المرشد الصحي)     

العاـ مف الصحة المدرسية ىك تعزيز صحة المجتمع المدرسي لتحقيؽ االستفادة القصكل 
 مف العممية التربكية ك التعميمية. كما أكرد أىدافان تفصيمية لمصحة المدرسية كىي:

السميـ ألفراد المجتمع المدرسي المبني عمى المعرفة تعزيز أنماط السمكؾ الصحي  -1
 العممية الصحيحة.

 تعزيز البيئة المدرسية صحيان لتككف صالحة لمعمؿ كمشجعة عمى التعمـ. -2
تنمية كتطكير الكادر الصحي )كميان ك نكعيان( ك التربكم في مجاؿ الصحة  -3

 المدرسية.
 ع.تكفير الرعاية الصحية األساسية لكافة أفراد المجتم -4
 كتحقيؽ االستخداـ األمثؿ ليا. ،تكفير االحتياجات الكقائية ك العالجية األساسية -5
تشػػػمؿ مجػػػاالت الصػػػحة المدرسػػػية كػػػؿ إمكانػػػات  : مجحححاالت الصححححة المدرسحححية 2-2-4

 المدرسة كخدماتيا التي تقدميا لمتالميذ.
 .الخدمات الصحية المدرسية كفيما يمي أىميا -ُ
بقيػػػاس مسػػػتكل صػػػحتيـ ك معػػػدالت نمػػػكىـ ك  كيػػػتـ ذلػػػؾ تقػػػكيـ صػػػحة التالميػػػذ:  . أ

كىػػػػذه بالضػػػػركرة عمميػػػػة  ،تطػػػػكرىـ كمػػػػا يصػػػػيبيـ مػػػػف أمػػػػراض أك مشػػػػاكؿ صػػػػحية
كىذه مسؤكلية  ،تطرأ عمى صحة التالميذ  مستمرة نتيجة الحتماالت الت يرات التي

ئييف كػػؿ العػػامميف فػػي المدرسػػة ك الصػػحة المدرسػػية مػػف أطبػػاء كمدرسػػيف كأخصػػا
 (.َِٖص،ـََِِ،ات ك خركفكاجتماعييف. )فريح
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إف متابعػة صػحة التالميػذ مػف ًقبىػؿ المعممػيف ك المرشػديف   :متابعة صحة التالميػذ . ب
ك اإلشػػراؼ اليػػكمي عمػػى الحالػػة الصػػحية ليػػـ كمػػا يطػػرأ  ،الصػػحييف فػػي المدرسػػة

 طرأ.يؤدم إلى االكتشاؼ المبكر ألم خمؿ صحي قد ي ،عمييا مف ت يرات
يػػتـ فيػػو التعػػرؼ عمػػى مسػػببات األمػػراض  المعديححة ومكافحتهححا:الوقايححة مححن األمححرا  ج. 

كعػػزؿ الطػػالب ذكم األمػػراض المعديػػة مػػع اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة  ،كطػػرؽ الكقايػػة منيػػا
 ،كمػػا تشػػمؿ التطعيمػػات لمكقايػػة مػػف األمػػراض المختمفػػة كالعنايػػة بالسػػالمة الشخصػػية ،لػػذلؾ

 كتكفير أدكات األماف ك السالمة.
( أف الكقاية مف األمراض المعدية ْٗص،ـََِٔاء عبدالرحمف ك خركف)ك تضيؼ ثن     

  كمكافحتيا يتـ عف طريؽ:
تييئػػػة بيئػػػة صػػػحية سػػػميمة مػػػف حيػػػث التيكيػػػة ك ميػػػاه الشػػػرب كالػػػتخمص مػػػف  -1

 الفضالت كعدـ ازدحاـ الفصكؿ.
 التحصيف السميـ ضد األمراض المعدية لمنع انتشارىا بيف التالميذ. -2
فحػػص العػػامميف بالت ذيػػة ألنػػو أىػػـ طػػرؽ مكافحػػة األمػػراض المعديػػة ك يشػػمؿ:  -3

تحميؿ البكؿ ك البػراز لمتأكػد مػف خمػكه مػف أف يكػكف حامػؿ ميكػركب لمطفيميػات 
 المعدية.

 كالبحث عف مصدر العدكل. ،مراقبة المخالطيف لنمراض المعدية -4
 مجال البيئة الصحية المدرسية. -2

حيث يشػػمؿ جميػػع مػػا يخػػتص بػػالمبنى المدرسػػي كالخػػدمات ،كاسػػعان مجػػاؿن ىامػػان ك  يعتبػػر    
يػػؤدم إلػػى المحافظػػة عمػػى   ،يةلػػذا يجػػب االىتمػػاـ بػػو مػػف الناحيػػة الصػػح ،المدرسػػية فيػػو 
ىنػاؾ شػركط يجػب تكافرىػا  المبنى المدرسي: يذ كتقميؿ انتشار األمراض بينيـ.صحة التالم

 ة : بناء المدرس عند
كأف تكػػكف أيضػػان  ،فػػي منطقػػة يسػػيؿ الكصػػكؿ إلييػػايجػػب أف يكػػكف مكقػػع المدرسػػة  -

 قريبة مف مرافؽ الخدمات العامة مثؿ الكيرباء ك المياه كمجارم الصرؼ الصحي.
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يجػػب أف يكػػكف مكقػػع المدرسػػة بعيػػدان عػػف مصػػادر الضكضػػاء ك التمػػكث كالمنػػاطؽ  -
الصػػناعية كغيرىػػػا .. ككػػذلؾ أمػػػاكف تخػػزيف المػػػكاد الخطػػرة كمنػػػاطؽ الػػتخمص مػػػف 

 ات كالقمامة.النفاي
يجػػب أف تتػػكافر المسػػاحة األرضػػية المناسػػبة لكػػؿ  ،بالنسػػبة لمسػػاحة مبنػػى المدرسػػة -

كتشػػػمؿ ىػػػذه المسػػػاحة  ،متػػػران مربعػػػان لكػػػؿ تمميػػػذ ُٓ-َُتمميػػػذ بحيػػػث تتػػػراكح بػػػيف 
 المباني ك المالعب ك الحدائؽ.

 الحجرات الدراسية: . أ
لػػذا كجػػب  ،يقضػػي التالميػػذ غالػػب كقػػتيـ فػػي اليػػـك الدراسػػي داخػػؿ حجػػرات الدراسػػة    

( ُُّص،ـَُُِكأكرد سػػػػػالمة )  االىتمػػػػػاـ بيػػػػػا كفقػػػػػان لمشػػػػػركط الصػػػػػحية المناسػػػػػبة.
شكؿ ك مساحة الفصؿ: يفضؿ أف يككف  الشركط الكاجب تكفرىا في الفصكؿ الدراسية:

كذلػػػػػؾ لتييئػػػػػة الظػػػػػركؼ المسػػػػػاعدة  ،الفصػػػػػؿ مسػػػػػتطيالن ك متكسػػػػػط السػػػػػعة ك االرتفػػػػػاع
كيخصػػص لكػػػؿ  ،لالسػػتماع إلػػى الػػدركس كرؤيػػػة مػػا يكتػػب عمػػى السػػػبكرة دكف صػػعكبة

كاألبعػاد المناسػبة لمفصػؿ  ،تمميذ مساحة بالفصؿ تتػراكح بػيف متػر ك متػر كنصػؼ مربػع
 كأربعة أمتار لالرتفاع. ،كثمانية أمتار طكالن  ،ىي ستة أمتار عرضان 

الطريقػػػة ، ك  الطريقػػػة الطبيعيػػػة باسػػػتخداـ النكافػػػذ  فصػػػكؿ بطػػػريقتيف:لتيكيػػػة: تػػػتـ تيكيػػػة الا
اع التيكيػة فػي الفصػكؿ ىػي كأفضػؿ أنػك   الصناعية باستخداـ المراكح كأجيزة تكييؼ اليكاء.

جيػػػػػة منيػػػػػا تفػػػػػت  عمػػػػػى  ،المتقابمػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ نكافػػػػػذ عمػػػػػى الضػػػػػمعيف المتقػػػػػابميف لمفصػػػػػؿ
 الممر"الطرؽ" كجية تفت  عمى الفناء.
الطريقحة  و الطريقحة الطبيعيحة باسحتيدام النوافح  :يقتيفاإلضاءة: تتـ اإلضاءة بإحػدل الطػر 

 الصناعية باستيدام المصابيح الكهربائية.
كيشػترط أال تكػكف النكافػذ أمػاـ التالميػذ  ،كيفضػؿ اإلضػاءة الطبيعيػة عػف طريػؽ النكافػذ     

يجػػب العنايػػػة بنظافػػػة زجػػػاج  كمػػػا،أك خمفيػػـ حتػػػى ال تبيػػػر أعيػػػنيـ كتسػػبب لمعػػػاف السػػػبكرة 
 النكافذ ك المصابي  الكيربائية.
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:  أكالن: السػػػػبكرة: كيشػػػػترط أف تكضػػػػع فػػػػي منتصػػػػؼ الحػػػػائط األمػػػػامي األثححححاث المدرسححححي-
كأف يتػرؾ مسػافة بػيف الصػؼ األكؿ كالسػبكرة حػكالي  ،المكاجو لمتالميذ كعمى ارتفاع مناسػب

 (.ُٗص،ـُٖٓٗ،متريف.)نصر
مػػع اسػػتخداـ  ،بػػالمكف األبػػيض سػػبكرة مػػف مػػادة األلمنيػػـك ك كمػػا يفضػػؿ أف تكػػكف ال    

 ألقالـ الخاصة بيا حتى يمكف مس  ما يكتب عمييا.ا
األدراج: تعتبػػر مػػف الكسػػائؿ التعميميػػة اليامػػة التػػي تحقػػؽ الصػػحة ثانيػػان: المقاعػػد ك      

القػدرة عمػى فيي تحقؽ ليػـ النمػك الطبيعػي كاعتػداؿ قػامتيـ كالراحػة النفسػية ك  ،لمتالميذ
 التحصيؿ كلضماف ذلؾ ينب ي أف يراعى ما يمي:

أف تكػػػكف مػػػف النػػػكع الػػػذم يمكػػػف تحريػػػؾ أجػػػزاءه ك ظبطيػػػا حسػػػب مػػػا يكافػػػؽ  -1
 األطكاؿ المختمفة لمتالميذ.

أف تعمػػػؿ عمػػػى أسػػػاس التكػػػكيف الجسػػػمي لمتالميػػػذ كتأخػػػذ فػػػي االعتبػػػار طبيعػػػة  -2
 نمكه.

ص ص ،ـُٕٗٗ،بيػػػػانيأف تكػػػػكف مطميػػػػة بطػػػػالء أممس.)ال نػػػػيـ كبييجػػػػة البي -3
َُْ-َْٔ.) 

 المرافؽ الصحية:  . د
كطػػػرؽ تصػػػػريؼ  ،ميػػػاه الشػػػرب ك أحػػػػكاض ال سػػػيؿ ك دكرات الميػػػاه "المػػػػراحيض"     

 كما يمي: ،القمامة. كىذه المرافؽ الصحية ليا شركط كمكاصفات يجب مراعاتيا 
ك خالية مف مسببات األمراض كالبكتيريا  يجب أف تككف مياه الشرب نقية ك نظيفة -

باإلضػػافة إلػػى خمكىػػا مػػف المػػكاد الضػػارة ك  ،كالطفيميػػات ك الفيركسػػات ك الفطريػػات
كمػػػػػا يجػػػػػب مراعػػػػػاة نسػػػػػبة األمػػػػػالح الذائبػػػػػة فييػػػػػا بحيػػػػػث تكػػػػػكف مطابقػػػػػة  ،السػػػػػامة

 لممكاصفات الصحية.
حكاـ إغالقيا كتنظيفي -  ا باستمرار.يجب االىتماـ بنظافة خزانات مياه ال سيؿ كا 
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كأف يكػكف ارتفاعيػا  ،يجب تكفير أحكاض ال سػيؿ بحيػث يتناسػب مػع عػدد التالميػذ -
 مالئمان لعمر التالميذ.

يجػػػب أف تكػػػكف عػػػدد المػػػراحيض "دكرات الميػػػاه" مناسػػػبان لعػػػدد التالميػػػذ كمػػػا يجػػػب  -
 كأف تككف إضاءتيا جيدة. ،االىتماـ بنظافة دكرات المياه كتطييرىا كتيكيتيا

بحيػث تكضػع أككابػان كرقيػة لالسػتخداـ لمػرة  ،كذلؾ يجب االىتماـ ببرادات شرب الماء      
 حتى ال يضع التالميذ أفكاىيـ عمى الصنابير مباشرة. ،كاحدة
إف المقصؼ المدرسػي ىػك المكػاف الكحيػد المتػاح لمتمميػذ لمحصػكؿ  المقصف المدرسي:هح. 

بكجبػات ليذا كاف ضركريان تجييزه  ،الدراسي اـ أك شراب أثناء اليكـعمى ما يحتاجو مف طع
بشػكؿ طبيعػي ك  تأثير إيجابي لممحافظػة عمػى صػحتو ك نمػكه لما لذلؾ مف صحية متكاممة

 (.ِٗص،ـََِٖ،مستمر.)بمقيس باخطمة ك الزىراني
كألىميػػة المقصػػؼ المدرسػػي يجػػب أف يكػػكف خاضػػعان لالشػػتراطات الصػػحية مػػف ناحيػػة      

كاحتكائو عمى الكجبة ال ذائية القيمة التي تضمف لمتالميذ  ،يف فيوالكشؼ الطبي عمى العامم
كعػػػدـ بيػػػع المػػػكاد ال ذائيػػػة المكشػػػكفة أك المصػػػنعة التػػػي  ،زيػػػادة التركيػػػز كالتحصػػػيؿ العممػػػي
كػػػذلؾ يجػػػب أف يكػػػكف خاضػػػعان لممراقبػػػة الصػػػحية بشػػػكؿن  ،تحتػػػكم عمػػػى إضػػػافات كيميائيػػػة 

 دكرم.
 : التثقيف الصحي(لصحية المدرسية )مجال التربية ا -

( أف مجاؿ التثقيؼ الصحي يشػمؿ : تكعيػة التالميػذ ّْٓص ،ـََِٕكيشير غزاؿ )     
بػػأنكاع المػػكاد ال ذائيػػة، فكائػػدىا كأضػػرارىا، كأمػػراض سػػكء الت ذيػػة، كاألمػػراض بشػػكؿ عػػاـ، 

 .سمككيـ كعاداتيـ لالتجاه الصحي المعدية كغير المعدية، كتكجيو 
 التربية الصحية.دور المرشد الصحي في -3
 ،أف المسػؤكلية األكلػى لصػػحة التمميػذ داخػػؿ المدرسػة تقػػع عمػى عػػاتؽ المرشػد الصػػحي     

 فيتطمب منو القياـ بدكره عمى أكمؿ كجو سعيان لتحقيؽ أىداؼ التربية الصحية.
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ط كالشػرك  ،كبيػاف أبػرز ميامػو ،كسيستعرض الباحث التعريؼ ببرنامج المرشػد الصػحي     
ثػػػـ نظريػػػة الػػػدكر االجتمػػػاعي  ،صػػػحيةي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ التربيػػػة الكدكره فػػػ ،االكاجػػػب تكافرىػػػ

 كعالقتيا بدكر المرشد الصحي.
ىػػػك مػػػف أىػػػـ البػػػرامج الصػػػحية المنفػػػذة :  التعريحححف ببرنحححامج المرشحححد الصححححي  2-3-1

 مرشػػد ع المدرسػػي مػػف خػػالؿ إيجػػادبالمػػدارس كييػػدؼ إلػػى االرتقػػاء بالحالػػة الصػػحية لممجتمػػ
 مدرب عمى أعماؿ الصحة المدرسية بكؿ مدرسة.

معمػـ أك مرشػد طالبػي( ) ىك تأىيؿ ك تػدريب أحػد العػامميف بالمدرسػةو إف مبدأ برنامج     
باإلضػػػافة إلػػػى معالجػػػة  ،عمػػػى أسػػػس الصػػػحة المدرسػػػية لتعزيػػػز صػػػحة المجتمػػػع المدرسػػػي

كيكػػكف التػػدريب  ،المشػػاكؿ الطارئػػة ك التعامػػؿ معيػػا لحػػيف كصػػكؿ الفريػػؽ الطبػػي المخػػتص
أساسػػػػيات  ،عمػػػػى المكاضػػػػيع ذات العالقػػػػة بالتربيػػػػة الصػػػػحية كأبرزىػػػػا: اإلسػػػػعافات األكليػػػػة

األمػػػراض  ،التثقيػػػؼ ك اإلعػػػالـ الصػػػحي،المناعػػػة ك التحصػػػيف  ،أساسػػػيات البيئػػػة ،الت ذيػػػة
 (.َُص،ىػُّْْ،المعدية ك الشائعة.)الدليؿ العممي لبرنامج المرشد الصحي

لمقياـ  ة في المدرسة كيككف مييأن ىك أحد أفراد األسرة التربكي وؽ أنك نستخمص مما سب     
بأعماؿ اإلشراؼ الصحي كذلؾ لمنيكض بالمستكل الصحي لمطالب كلتحقيؽ المشاركة 

بحيث يككف حمقة الكصؿ بيف المدرسة كالصحة  ،بيف الصحة المدرسية كالتربية كالمجتمع
 .كالجيات البيئية مف جية أخرل المدرسية مف جية كبيف المدرسة ككزارة الصحة

في المدرسة ىك أساس لتفعيؿ دكر المدرسة  هإف كجكد .مهام المرشد الصحي 2-3-2
كدعـ التكجو الكقائي الذم تسير ،في رفع المستكل الصحي لمتالميذ كتعزيز الصحة لدييـ 

كمف جية أخرل يعتبر كجكد المرشد الصحي المدرسي دعـ  ،عميو إدارة الصحة المدرسية
 كمكاكبة لمتكجو العالمي في مجاؿ الصحة المدرسية..

 :كمنيا( مياـ المشرؼ الصحي في المدرسة ِٔص،ـََِّكقد أكرد ال امدم )     

 اإلشراؼ عمى برامج التكعية الصحية ذات األكلكية لممشكالت الصحية. -1
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تككيف جماعة الصحة المدرسية ك  كران.اكتشاؼ المشكالت الصحية مب -2
 كاإلشراؼ عمى أنشطتيا.

صكؿ كخزانات اإلشراؼ عمى بيئة المدرسة بما في ذلؾ نظافة المدرسة ك الف -3
تقديـ اإلسعافات األكلية ، ك المقصؼ المدرسي ، كالمياه كالصرؼ الصحي
 كتدريب التالميذ عمييا.

تنفيذ الخدمات العالجية ك اإلشراؼ عمى ، ك اإلبالغ عف األمراض المعدية  -4
 الكقائية لمتالميذ ذكم االحتياجات  الخاصة.

إحالة الحاالت المرضية المحتاجة إلى زيارة الطبيب لتقديـ الخدمات العالجية  -5
 المناسبة.

في تنفيذ البرامج الكقائية داخؿ  األطباء الزائريفك  التنسيؽ مع الصحة المدرسية -6
 المدرسة.

 :( ُٓص،ىػُّْْلممرشد الصحي) فيما أكرد الدليؿ العممي
في تنفيذ البػرامج  تومشارك ، كمساعدة ممرض المدرسة في المياـ المككمة إليو -1

 الصحية بالمدرسة.
فػػػػي االجتماعػػػػات ك  يشػػػػارؾ ،كلجنػػػػة الصػػػػحة المدرسػػػػية فػػػػي المدرسػػػػة يػػػػرأس -2

 الندكات كالمؤتمرات حسب الحاجة.
التالميػذ أك فػي  تمقي مالحظات معممي المدرسة عػف المشػكالت الصػحية لػدل -3

 البيئة المدرسية كالتنسيؽ التخاذ اإلجراء المناسب تجاىيا.
استدعاء الفريؽ الطبي لمقياـ باإلسعافات األكلية لمحاالت الطارئة في المدرسػة  -4

 كتسييؿ عمميـ بالتنسيؽ مع ممرض المدرسة.
عػػػداد الخطػػػكات  ك الخطػػػط تمقػػػي التعميمػػػات -5 مػػػف مشػػػرؼ الصػػػحة المدرسػػػية كا 

 .رفع التقارير الدكريةك  ،التنفيذية ليا
تفقد البيئة المدرسية كمياه الشرب كنظافتيا كالعمؿ عمى إصحاحيا ك اإلشراؼ  -6
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 عمى المقصؼ المدرسي.
فػػػي تفقػػػد النظافػػػة الشخصػػػية لمطػػػالب ك متابعػػػة سػػػمككياتيـ  فمعممػػػيالالتعػػػاكف مػػػع  -7

 تعديميا.الصحية كالعمؿ عمى 
متابعػػة ضػػػحايا العنػػػؼ مػػف الطػػػالب بعػػػد اتخػػػاذ اإلجػػراءات المناسػػػبة مػػػف قبػػػؿ  -8

دارة المدرسة.  ممرض المدرسة كطبيب الصحة المدرسية كا 
 يضيؼ الباحث شركطان يجب تكافرىا في المرشد الصحي كىي:ك 

ألف ذلػػؾ سػػيؤثر عمػػى عطػػػاءه  ،أف يكػػكف راغبػػان بالعمػػؿ التطػػكعي ك محبػػػان لػػو -1
 بشكؿ إيجابي.

أكليػػػػاء ك التالميػػػػذ ك  ،أف تكػػػػكف لديػػػػو ركح التعػػػػاكف سػػػػكاء مػػػػع اإلدارة المدرسػػػػية  -2
 مشرؼ الصحة المدرسية.ك  ،أمكرىـ

مراعاة شعكر التالميذ كمساعدتيـ عمى حػؿ مشػكالتيـ الصػحية بػدكف التسػبب  -3
 في إحراجيـ.

 مراعاة الفركؽ الفردية بيف التالميذ. -4
 ،كالتعامؿ مع الحػاالت المصػابة ،ليةأف يككف مدربان ك مؤىالن عمى اإلسعافات األك  -5

 كمكاجية المشكالت الصحية.
 دور المرشد الصحي في تحقيق أهداف التربية الصحية.-

إف اليدؼ الرئيسي مف التربية الصحية المدرسية ىك المحافظة عمى صحة التالميذ      
عطائيـ التكجييات لحياة صحية سميمة كذلؾ عف طريؽ تقديـ الحقائؽ  في سف المدرسة كا 
كالمفاىيـ الصحية بشكؿ يحفز التالميذ لترجمتيا عمى أرض الكاقع كالكصكؿ إلى أعمى 

المسؤكلية عمى المرشد الصحي داخؿ المدرسة في تحقيؽ لذا تقع  ،مستكل صحي ممكف
ىذا اليدؼ باإلضافة إلى أىداؼ التربية الصحية األخرل كالتي تندرج تحت ىذا اليدؼ 

 العاـ.
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كنظران لطبيعة  ،الحياة أغمى ما يممكو اإلنساف:  يدمات اإلسعافات األولية الضرورية: أوالً 
فقد  ،ة كما يرافقيا مف زيادة في النشاط ك الحركةخصائص النمك لتالميذ المرحمة االبتدائي

تستكجب كجكد شخص داخؿ المدرسة  ،ينتج عف ذلؾ إصابات أك جركح قد تككف خطيرة
 يككف مممان كمدربان في تقديـ اإلسعافات 

يستطيع أم شخص أف يقدـ خدمة اإلسعافات األكلية كيسمى بالمسعؼ الصحي      
المعمكمات الطبية الصحيحة كالتي تمكنو مف التعامؿ  بشرط أف يككف لديو قدر كاؼو مف

فكثيران مف الحاالت يتـ التعامؿ معيا بشكؿ خاطئ مما يزيد األمر  ،مع الحالة بشكؿ سميـ
 سكءن.

( إلى دكر المرشد َّص،ىػُّْْكيشير الدليؿ العممي لبرنامج المرشد الصحي)    
 الصحي في الكقاية مف حدكث اإلصابات اإلسعافية:

تفقد مفردات البيئة المدرسية بشكؿ دكرم كخاصة الساللـ ك النكافذ كطفايات  -1
 الحريؽ أك المقصؼ المدرسي.

 اإلبالغ الفكرم عف أم خمؿ قد يشكؿ خطران في تمؾ المفردات. -2
تكجيو الطالب بالتحمي بالسمككيات ك الممارسات اآلمنة كتجنب الممارسات  -3

 الخطرة مثؿ:
عدـ تسمؽ األشجار أك إلقاء  -ب الحجارة.إزالة الزجاج ك القمامة ك  . أ

 .الحجارة
االبتعاد عف أسالؾ  -ج االبتعاد عف مصادر الحرارة كالشمس الحارة. . ب

 التكصيالت. ك الكيرباء
االلتزاـ بالقكاعد ك التعميمات المركرية عند الخركج أك الصعكد لمحافالت  . ت

 كداخؿ الحافالت.
 المقصؼ أك غيرىا.اإلبالغ عف أم مشكمة أك خمؿ في البيئة أك  . ث
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كفي حاؿ حدكث حالة إسعافية يجب عمى المرشد الصحي أف يقكـ باإلجراءات      
 التالية:
 إبعاد المصابيف ك الحاضريف عف مصدر الخطر إف كجد. -1
 استدعاء الفريؽ الطبي المسعؼ. -2
المدرسية لتدريب الراغبيف مف الطالب ك  التنسيؽ مع الممرض ك الصحة -3

 المعمميف عمى مبادئ اإلسعافات األكلية.
 مف الميـ تفقد صندكؽ اإلسعافات األكلية بشكؿ دكرم. -4
 البد مف تنظيـ سجؿ بالحاالت اإلسعافية في المدرسة. -5

 ثانيًا: المناعة و األمرا  المعدية والشائعة.
قاية منيا مسؤكلية المؤسسات الصحية في تعتبر مكافحة األمراض المعدية كالك      

أما في داخؿ نطاؽ المجتمع المدرسي فتعتبر مكافحة األمراض المعدية ك  ،المجتمع
كيظير دكره في عدة أمكر منيا: التيكية الجيدة  ،الشائعة مسؤكلية المرشد الصحي

كالبعكض القضاء عمى ناقالت العدكل كالذباب  ،اإلشراؼ عمى الت ذية المالئمة ،لمفصكؿ
كالتأكد مف  ،المركر في طابكر الصباح لتفقد الحالة العامة لصحة الطالب ،كالفئراف

 صالحية دكرات المياه في المدرسة.
 الغ اء والعناصر الغ ائية الميتمفة. :ثالثاً 
ألنيا  ،أصبحت ت ذية اإلنساف مف أىـ األمكر التي ييتـ بيا األفراد كالمجتمعات     

يتمتع بالصحة الجسمية ك العقمية كالتي تمكنو مف اإلنتاجية العالية ك  تؤدم إلى بناء جيؿ
لذا مف الضركرم  ،فال ذاء السميـ ىك القاعدة األساسية لمصحة الجيدة ،النيكض بالمجتمع

أف تحتكم الكجبة ال ذائية عمى عناصر غذائية قيمة لكي يستفيد منيا الجسـ بشكؿ 
 عمى أكمؿ كجو. كيستطيع تأدية كظائفو الحيكية ،صحي 
كفي القر ف الكريـ  يات تدعك اإلنساف إلى التفكر ك التأمؿ في طعامو الذم انعـ اهلل      

بىٍبنىا ِْاإًلنسىافي ًإلىى طىعىاًمو) } فىٍميىنظيرً  قاؿ تعالى: ،بو عميو كعمى سائر المخمكقات ( أىنَّا صى
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بًّا ) بًّا )ِٔ( ثيَـّ شىقىٍقنىا األىٍرضى شىقًّا )ِٓاٍلمىاء صى قىٍضبنا)ِٕ( فىأىنبىٍتنىا ًفييىا حى ( ِٖ( كىًعنىبنا كى
نىٍخالن ) ٍيتيكننا كى ٍمبنا )ِٗكىزى دىاًئؽى غي فىاًكيىةن كىأىبًّا)َّ( كىحى ا لَّكيـٍ ُّ( كى كىألىٍنعىاًمكيـ{)سكرة  ( مَّتىاعن

 (.َْص،ـََِّ،(.)ال امدمُّ-ِْ،عبس
إف جيػؿ اإلنسػاف بالسػػمكؾ الصػحي السػميـ كممارسػػتو :  ابعحًا: التثقيححف و اإلعحالم الصحححير 

يرجػػػع إلػػػى عػػػدـ معرفػػػة الفػػػرد لمعػػػادات ك االتجاىػػػات الصػػػحية  ،لمعػػػادات الصػػػحية السػػػمبية
جػػػرل عمميػػػة التثقيػػػؼ لػػػذا كػػػاف ًلزامػػػان أف تي  ،كالتػػػي تقيػػػو كتقػػػي غيػػػره مػػػف األمػػػراض ،السػػػميمة

ألف تحقيػػػؽ السػػػعادة ك الرفاىيػػػة ليػػػـ ال يػػػأتي إال عػػػف  ،الصػػػحي عمػػػى كافػػػة أفػػػراد المجتمػػػع
طريؽ الرقي بالمستكل الصحي أكالن ك باألخص المدرسة االبتدائية ألنيا تالميػذىا ىػـ النػكاة 

 األكلى لممجتمعات.
( إلى مفيكـ التثقيؼ َٓص،ىػُّْْك أشار الدليؿ العممي لبرنامج المرشد الصحي )     

ىك اإلجراء أك العممية التي يتـ مف خالليا تقديـ رسالة تثقيفية مالئمة ك قادرة الصحي: "
 مكؾ ك الممارسات كاالرتقاء بيا".عمى التأثير في الفئات المستيدفة لت يير أنماط الس

 االجتماعي وعالقتها بدور المرشد الصحي.نظرية الدور   
يرل )جكرج ميد( رائد ىذه النظرية أف ىناؾ مفيكميف رئيسييف في نظرية الدكر      

االجتماعي كىما المكانة االجتماعية كالدكر االجتماعي كتعني المكانة االجتماعية : كضع 
فرد عدة مكانات مثال في بناء اجتماعي يتحدد اجتماعيان كترتبط بو كاجبات كحقكؽ كلكؿ 

مكانة السف كمكانة الكظيفة كيرتبط بكؿ مكانة نمط مف السمكؾ المتكقع أك مجمكعة مف 
التكقعات االجتماعية فالذكر لو كضع اجتماعي يترتب عميو سمككيات اجتماعية متكقعة 

 بعكس األنثى .
تفاعمو مع  أما الدكر االجتماعي فإف الطفؿ يكتسب مكانتو كيتعمـ دكره مف خالؿ     

اآلخريف كخاصة األشخاص الميميف في حياتو كاألب كاألـ الذم يرتبط بيما ارتباطان 
عاطفيان قكيان ،حيث إف لكؿ فرد في المجتمع دكره االجتماعي كقد يمعب الفرد أكثر مف دكر 
فالرجؿ قد يككف مكظفا يؤدم دكره في الكظيفة كىك أيضا أب كزكج كرب أسرة كلكؿ مف 
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إذان فالدكر االجتماعي عبارة عف  ،دكرىا الخاص الذم يختمؼ عف دكر األخرل ىذه المياـ
السمكؾ الذم يقكـ بو الفرد في المركز الذم يش مو أك يتكاجد بو ، كىك نمط مف األفعاؿ 
التي يقكـ بيا الفرد في المكاقؼ االجتماعية المختمفة التي يتعرض ليا كتتقبميا الجماعة في 

 في الثقافة السائدة حكلو ، كيتـ تعمـ الدكر عف طريؽ :ضكء مستكيات السمكؾ 
التعمـ المباشر: كأف يتعمـ الطفؿ الذكر مف أمو أنو ال ينب ي أف يرتدم مالبس خاصة  -1

كالسف أيضا يحدد مكانة اجتماعية معينة فما  ،بالبنات ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمبنات
 كاف يسم  لمطفؿ في سف عاميف لـ يعد مسمكحان لطفؿ في الخامسة أك السادسة .

المكاقؼ: كثيران ما يتعمـ الطفؿ أدكاره االجتماعية عف طريؽ ما يتعرض لو مف مكاقؼ -ِ
ف يتفاعؿ معيـ أك يسمؾ يسمؾ فييا سمككان مناسبان لما ىك متكقع منو فيمقى التأييد مف الذي

سمككان منافيان لذلؾ التكقع فيكاجو بالمعارضة كطمب الت يير كىك يعدؿ سمككو كفقان ليذا 
 أداكره مف ىذه المكاقؼ المباشرة.كيتعمـ 

ال ينحصر دكره في الجكانب  ،كيتبيف مما سبؽ أف المرشد الصحي داخؿ المدرسة 
فقد  ،بؿ يتعدل ذلؾ ،ة الصحية لمتالميذ فقطأك في تحقيؽ أىداؼ التربي ،الصحية المدرسية

يككف المرشد الصحي معممان يقكـ بتدريس أحد المكاد الدراسية كىك أيضان عضكان في أحد 
 ا ...كغيرى كرب أسرة في بيتو ك إمامان لممسجد ،أك مرشدان طالبيان  ،لجاف المدرسة

 ثانيًا: الدراسات السابقة.
 ك ىػ( ُُْٖدراسة العثماف )ومنها:)  الصحية المدرسيةدراسات اهتمت بالتربية هناك 

دراسة اليحياكم   ، ك ـ(ََِْدراسة مناؿ المجبر )  ـ(ََُِدراسة نسريف محمد )
 ،دراسة الجرجاكم ـ(ََِٖدراسة القرني ) ك ىػ( ُِْٗدراسة العمرم ) كىػ( ُِْٕ)

دراسة الشمراني  ـ(َُِّدراسة الرشيد )  (ـَُِِدراسة سحر فضة ) ـ(َُُِكأغا )
دكر اإلدارة تناكلت جميعيا التربية الصحية في الكتب المدرسية كدكر المعمـ  ـ(َُِْ)

مجاالت التربية  المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية
كاقع ك  ،الصحية التي ينب ي أف تتضمنيا كتب عمـك الصفكؼ العميا لممرحمة االبتدائية
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التي تكصمت ، كتكصمت إلى قصكر التربية الصحية في مدارس التعميـ الحككمي تطبيؽ
أف برامج التربية الصحية ال تحظى باالىتماـ الكافي في  ،قصكر في محتكل الكتبإلى 

مراحؿ التعميـ األساسي كأف المفاىيـ المكجكدة ال تتضمف ما يجب مف مفاىيـ التربية 
 الصحية.

ف كانت  ،ارتبطت الدراسة السابقة بالدراسة الحالية في تناكليا كاقع التربية الصحية      كا 
الدراسة السابقة تقتصر عمى تحديد مجاالت التربية الصحية التي ينب ي أف تتضمنيا كتب 

ككذلؾ التكصؿ إلى بعض  ،المتضمنة فعميناك  ،عمكـ الصفكؼ العميا لممرحمة االبتدائية
في حيف ىدفت  ،مقترحات لتطكير التربية الصحية في المرحمة االبتدائيةالمؤشرات كال

الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى دكر المرشد الصحي في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 
 ،كالتثقيؼ كاإلعالـ الصحي ،كأساسيات الت ذية ،مف خالؿ تقديـ خدمات اإلسعافات األكلية

بما يعني اختالؼ  ،شائعة لتالميذ المرحمة االبتدائيةكالكقاية مف األمراض المعدية كال
فالدراسة السابقة استخدمت ، لية في األداة المستخدمةالدراسة السابقة عف الدراسة الحا

كقد  ،أما الدراسة الحالية فقد اقتصرت عمى االستبانة أداة لمدراسة،أسمكب تحميؿ المحتكل 
ؾ حاجة في مجاؿ الصحة النفسية كالعقمية استفاد الباحث مف نتائج ىذه الدراسة أف ىنا

 في جميع كتب عمـك الصفكؼ العميا بالمرحمة االبتدائية.،حيث لـ ترد اإلشارة إلييا 
 ومنها: دراسات اهتمت بقياس المستوى الصحي والثقافة الصحية لدى التالمي  وهناك

العصيمي دراسة سامية  ىػ (ُِْْدراسة األحمدم ) ىػ(ُُْٖدراسة سامية عبكدة )
( Ouman Onyango and other'sدراسة أكيماف أكنيانجك ك  خركف ) ىػ (ُِْْ)
دراسة مريـ  ـ(ََِْ( )Irvin and other'sـ(    دراسة ايرفف ك خركف )ََِْ)

دراسة  ـ(َُُِدراسة العكيطى ) ـ(ََِٗ( )Waltsدراسة كالتس ) "ىػ( ُُّْالعتيبي )
ى الوعى الصحى ووظيفة المدرسة في حاولت التعرف  عمى مستو  ـ(َُِْمحمكد )
 .التربية الصحية عمى المفاىيـ الصحية ك المرضية فى امج بر المعرفة تأثير ، ورفعه
 منهج الدراسة: 3-1
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نظران لطبيعة الدراسة كأىدافيا استخدـ الباحث المنيج الكصفي الذم يكفر بيانات عف      
الظاىرة المراد دراستيا مع تفسير ىذه البيانات باعتباره أنسب المناىج ليذا النكع مف 

( عمى "دراسة الكاقع ُُٗـ، صََِْعبيدات ك خركف ) الدراسات، كالذم يعتمد كما أكرد
ان دقيقان، كيعبر عنو تعبيران كيفيان، أك تعبيران كميان، فالتعبير الكيفي يصؼ كييتـ بكصفو كصف

لنا الظاىرة، كيكض  خصائصيا، أما التعبير الكمي فيعطينا كصفان رقميان يكض  مقدار ىذه 
 الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة األخرل".

نكاع الدقيقة لممنيج الكصفي، كىك المنيج كما عمد الباحث إلى اختيار أحد األ     
الكصفي المسحي، كالذم يقصد بو:" ذلؾ النكع مف البحكث الذم يتـ بكاسطتو استجكاب 

كذلؾ بيدؼ كصؼ الظاىرة المدركسة مف  ،جميع أفراد مجتمع الدراسة أك عينة ممثمة منيـ
القة أك استنتاج دكف أف يتجاكز ذلؾ إلى دراسة الع ،حيث طبيعتيا كدرجة كجكدىا فقط

 (.ُٕٗق،صُُّْاألسباب مثالن". )العساؼ،
( بأنو: "المجمكعة الكمية مف ٔٔص  ،ىػُِْٓعٌرفو النكح ):  مجتمع الدراسة 3-2

 العناصر التي يسعى الباحث إلى أف يعمـ عمييا النتائج ذات العالقة بالمشكمة المدركسة".
جميع مديرم كبناء عميو فإف مجتمع الدراسة الذم يمكف أف تعمـ عميو النتائج ىك      

)نيارم( كجميع المشرفيف التربكييف التابعيف إلدارة  لمبنيف المدارس االبتدائية الحككمية
منيـ ،( ِِٕعددىـ )البالغ ىػ ك ُّْٕ-ُّْٔلمعاـ الدراسيالتعميـ بمحافظة األحساء 

كقد تـ  ،(ُ-ّ) كما ىك كاض  في جدكؿ رقـ ( مشرفان تربكيان ُِْك ) ،( مديران ُْٖ)
 حصر عددىـ مف ًقبؿ إدارة التعميـ بمحافظة األحساء ك طبقت الدراسة عمى عينة منيـ.

 : كيكض  الجدكؿ التالي العدد الكمي لمجتمع الدراسة
 ( يكض  حجـ مجتمع الدراسة ُجدكؿ رقـ )                      

مديرم المدارس  الدراسةمجتمع 
 االبتدائية

المشرفيف 
 التربكييف

 المجمكع

 ِِٕ ُِْ ُْٖ العدد
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لمعاـ  -إدارة التخطيط كالتطكير -األحساء اإلدارة العامة لمتعميـ بمحافظة  المصدر:   
 ىػ.ُّْٕ-ُّْٔالدراسي 
  :أواًل: طريقة ايتيار عّينة الّدراسة 1-3-3 عّينة الّدراسة:  3-3

عينة مف مجتمع كقد استخدـ الباحث طريقة العينة العشكائية الطبقية في سحب ال     
% ُٔما يمثؿ نحك)  ،( مديران كمشرفان تربكيان ُٔٔبمغ حجـ العينة ) ، ك الدراسة عمى النحك

 ( مف المجتمع األصمي لمدراسة كفيما يمي كصؼ لخصائص العينة:
  الكظيفة:تكزيع أفراد العينة كفقان لمت ير 

كستكات  المؤىؿ العمميك  لمت ير الكظيفة فراد العينة كفقان ( يكض  تكزيع أِجدكؿ رقـ )
  الخبرة

 النسبة  التكرار  الكظيفة
 %ٓ.ٕٔ ُُِ مديرم المدارس االبتدائية
 %ٓ.ِّ ْٓ المشرفيف التربكييف

 %ََُ ُٔٔ المجمكع
 %َ َ دبمـك المؤىؿ

 %ُِ َِ بكالكريكس غير تربكم
 %ٓ.ٕٔ ُِٕ بكالكريكس تربكم
 %ٓ.ُُ ُٗ دراسات عميا
 %ََُ ُٔٔ المجمكع

 %ِ.ْ ٕ سنكات ٓأقؿ مف  سنكات الخبرة 
 َُأقؿ مف  –سنكات ٓمف 

 سنكات
ٕ ْ.ِ% 

 ُٓأقؿ مف  –سنكات  َُمف 
 سنة

ِٔ ُٓ.ٕ% 
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 %ٗ.ٕٓ ُِٔ سنة فأكثر ُٓمف 
 %ََُ ُٔٔ المجمكع

 
  :أداة الّدارسة -3

تعرؼ عمى دكر المرشد الصحي في تحقيؽ أىداؼ التربيػة تحقيقان ألىداؼ الدراسة في      
تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة سػػعيان لمحصػػكؿ عمػػى بيانػػات ذات  ،الصػػحية لطػػالب المرحمػػة االبتدائيػػة

، كقػػد تػػـ بناؤىػػا بمراجعػػة الدراسػػات السػػابقة كأدبيػػات الدراسػػة ذات عالقػػة بمكضػػكع الدراسػػة
 .دراسةالعالقة بمكضكع ال

 :صدق أداة الدراسة-أ
لمتحقؽ مف صدؽ محتكل أداة الدراسة كالتأكد مف أنيا تخدـ أىداؼ الدراسة، قاـ      

الباحث بعرضيا عمى عدد مف المحكميف األكاديمييف مف ذكم الخبرة كالتخصص في 
مجاؿ التربية كاإلدارة كالدراسات االجتماعية مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة مؤتة 

كجامعة اإلماـ محمد بف سعكد  ،كجامعة الممؾ خالد،بي كجامعة اإلمارات بأبكظ ،باألردف
كجامعة األمير سطاـ بف  ،كجامعة الممؾ سعكد ،كجامعة الممؾ فيصؿ ،اإلسالمية
 . ،( محكمان ِٗكبمغ عدد ىؤالء المحكميف ) ،ككمية الممؾ عبداهلل لمدفاع الجكم ،عبدالعزيز

مدل كضكح العبارة لقياس ما أعدت كقد طيًمبى منيـ إبداء رأييـ في األداة مف حيث:      
لقياسو، كمدل أىميتيا، كمدل انتماء كؿ عبارة لممحكر المحدد ليا، أك أم مالحظات 
يركنيا مناسبة، كقاـ الباحث بدراسة مالحظات المحكميف، كاقتراحاتيـ، كأجرل التعديالت 

عَٖالتي اتفؽ عمييا أكثر مف ) ادة %( مف عدد المحكميف، حيث تـ حذؼ كتعديؿ كا 
صياغة بعض عبارات أداة الدراسة، لتزداد كضكحان، كبمغ عدد عبارات االستبانة في 

( عبارة،  ُِ( عبارة كقد جاءت عمى النحك التالي: المحكر األكؿ ) ّٔصكرتيا النيائية )
جراء   ،ة،( عبارةُٓالمحكر الثاني )  كقد أعتبر الباحث األخذ بمالحظات المحكميف كا 
 لييا أعاله بمثابة الصدؽ الظاىرم.التعديالت المشار إ
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قاـ الباحث بحساب صدؽ محتكل األداة بإيجاد معامالت  :صدق محتوى األداة :ثانياً 
( مف َّاالرتباط بيف كؿ بند كالمحكر الذم ينتمي لو عمى عينة استطالعية مككنة مف )

  المديريف كالمشرفيف التربكييف في محافظة األحساء، كجاءت النتائج كما يمي:
كاقع دكر المرشد الصحي في ضكء أىداؼ التربية الصحية لطالب  المحور األول: -

 تراكحت مجاؿ خدمات اإلسعافات األكلية: - المرحمة االبتدائية في محافظة األحساء:
)  بيف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكٌمية لجميع بنكد ىذا المجاؿ

( في حدىا األدنى أماـ َٕ.َ( ، كبيف ) ْالعبارة رقـ  )( في حدىا األعمى أماـ ٕٖ.َ
أف جميع المعامالت دالة إحصائينا عند مستكل معنكية  اتض كما (، ّالعبارة رقـ )

 جال.مما يدل عمى الصدق الدايمي لمم( َُ.َ)
معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمٌية لجميع تراكحت  مجاؿ أساسيات الت ذية: -

( في  ِٖ.َ( ، كبيف ) ٕ( في حدىا األعمى أماـ العبارة رقـ )ِٗ.َبيف )  المجاؿبنكد ىذا 
مما ( َُ.َدالة إحصائينا عند مستكل معنكية )ككميا ( ،  ٗ،ٔحدىا األدنى أماـ العبارات رقـ )
 .جاليدل عمى الصدق الدايمي لمم

معامالت االرتباط بيف درجة كؿ   تراكحت مجاؿ الكقاية مف األمراض المعدية ك الشائعة: -
( في حدىا األعمى أماـ العبارة رقـ ) ُٗ.َبيف )  المجاؿعبارة كالدرجة الكمٌية لجميع بنكد ىذا 

أف جميع  اتض ( ،  كما ُٓ( في حدىا األدنى أماـ العبارات رقـ )َٖ.َ( ، كبيف )  ُّ،ُِ
 .جاؿ( مما يدؿ عمى الصدؽ الداخمي لممَُ.َالمعامالت دالة إحصائينا عند مستكل معنكية )

معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة  تراكحت  عالـ الصحي:مجاؿ التثقيؼ كاإل -
 ( في حدىا األعمى أماـ العبارة رقـ ) ِٖ.َبيف )  ،الكٌمية لجميع بنكد ىذا المجاؿ مكجبة

أف جميع  اتض ،  كما (ُٗ( في حدىا األدنى أماـ العبارة رقـ ) ٖٕ.َكبيف )  ،( َِ،ُٔ
 .جاؿ( مما يدؿ عمى الصدؽ الداخمي لممَُ.َعند مستكل معنكية ) المعامالت دالة إحصائيان 

كقاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف المجاالت كالدرجة الكمية لممحكر األكؿ   
 كجاءت النتائج كما بالجدكؿ التالي: 
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 معامالت االرتباط بيف المجاالت المختمفة كالدرجة الكمية لممحكر األكؿ( ّجدكؿ رقـ ) 
 معامؿ االرتباط المجاؿ

 **ٕٖ.َ كليةمجاؿ خدمات اإلسعافات األ
 **ِٗ.َ أساسيات الت ذية مجاؿ

 ** ِٗ.َ مجاؿ الكقاية مف األمراض المعدية كالشائعة
 **ّٗ.َ مجاؿ التثقيؼ كاإلعالـ الصحي

 1...* * دال عند مستوى داللة            
أٌف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة الكٌمية  (3جدول رقم )يٌتض  مف      

( في حدىا األعمى أماـ المجاؿ  ّٗ.َكقد تراكحت بيف)  ،لجميع بنكد ىذا المحكر مكجبة
كؿ ،  كما يتض  أف جميع المجاؿ األ( في حدىا األدنى أماـ  ٕٖ.َالرابع، كبيف) 

مما يدل عمى الصدق الدايمي ( َُ.َالمعامالت دالة إحصائينا عند مستكل معنكية )
 .لممحور

أبرز المعكقات التي تحد مف دكر المرشد الصحي في تحقيؽ أىداؼ  :المحور الثاني
 .التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية في محافظة األحساء

أٌف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكٌمية لجميع بنكد ىذا المحكر كاتض  
( ، كبيف ) ُْ( في حدىا األعمى أماـ العبارة رقـ )  َٕ.َكقد تراكحت بيف )  ،مكجبة
( ، كما يتض  أف جميع المعامالت دالة ِ( في حدىا األدنى أماـ العبارات رقـ ) ُّ.َ

 .مما يدل عمى الصدق الدايمي لممحور( َُ.َإحصائينا عند مستكل معنكية )
كجب بيف المحاكر المككنة لالستبانو كالدرجة أشارت النتائج إلى االرتباط الم كما     

( لممحكر الثالث ،بينما كاف األقؿ ارتباطا ْٗ.َالكمية لو كتراكحت المعامالت بيف )
كؿ لالستبانة ما يشير إلى ارتباط يدؿ ( لممحكر األِٖ.َلالستبانة كبيف )بالدرجة الكمية 

 صالحة لقياس ما كضعت لو.عتبر الباحث أف األداة اعمى صدؽ مقبكؿ لالستبانة ك لذا 
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 قاـ الباحث بحساب معامؿ ألفا كركنباخ لمحاكر االستبانة لقياس مدل ثبات  :الثبات
 ستجابة األفراد لو. ا

 ستبانة( معامالت الثبات لمحاكر كالدرجة الكمية لالْجدكؿ رقـ )  
عدد   المحكر  

 البنكد
معامؿ 
الفا 
 كركنباخ

 ٕٖ.َ ٓ كليةاإلسعافات األ لمجاؿ األكؿ :خدماتا
 ُٗ.َ ٓ أساسيات الت ذية :المجاؿ الثاني

 ّٗ.َ ٓ المجاؿ الثالث: الكقاية مف األمراض المعدية كالشائعة 
 ٖٗ.َ ٔ المجاؿ الرابع : التثقيؼ كاإلعالـ الصحي

كاقع دكر المرشد الصحي في ضكء أىداؼ التربية  المحكر األكؿ :
 الصحية لطالب المرحمة االبتدائية في محافظة األحساء.

ُِ َ.ٗٔ 

المحكر الثاني : المعكقات التي تحد مف دكر المرشد الصحي في تحقيؽ 
 أىداؼ التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية في محافظة األحساء.

ُٓ َ.ْٖ 

سبؿ تفعيؿ دكر المرشد الصحي في تحقيؽ أىداؼ  المحكر الثالث :
 التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية في محافظة األحساء.

ُٕ َ.َٗ 

 ِٗ.َ ّٓ الدرجة الكمية
أشارت النتائج أف جميع محاكر االستبانة تتسـ بدرجة مرتفعة مف الثبات حيث جاءت      

( َٗ.َ( يميو المحكر الثالث )ٔٗ.َلممحكر األكؿ ) ،أعمى المحاكر مف حيث الثبات
( . كبالنسبة لممجاالت في المحكر األكؿ كانت أعمى ْٖ.َكأخيرا المحكر الثاني )

( يميو المجاؿ الرابع ُٗ.َ( يميو الثاني )ّٗ.َالمجاالت مف حيث الثبات المجاؿ الثالث )
 رتفع لالستبانة.(.كجميعيا تشير إلى ثبات مٕٖ.َ( ثـ المجاؿ األكؿ )ٖٗ.َ)
 إجراءات تطبيق أداة الّدراسة وتشمل ما يمي: : 3-4-2
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 أ( طريقة َجمع المعمومات: 
بعد الحصكؿ عمى أداة الدراسة كعرضيا عمى المشرؼ كالمكافقة عمييا مف قبؿ كزارة      
قاـ الباحث نفسو بعممية تكزيع أداة الٌدراسة كجمًعيا ضماننا لكصكليا لعٌينة الٌدراسة  ،التعميـ

س االبتدائية كالمشرفيف التربكييف( بمحافظة األحساء في  الفصؿ الٌدراسي ار )مديرم المد
كقد تطٌمب تطبيؽ ،كحثيـ عمى تعبئتيا بكؿ دقة كمكضكعية  ،ىػػُّْٕ-ىػػُّْٔاألكؿ 

ؿ الباحث عمى المكافقة األداة عددنا مف  اإلجراءات الرسمية كالخيطكات العممٌية حتى حصى
المدارس المحددة  مكتبي التعميـ ك لباحث بزيارة إلىكقاـ ا ،الرسمية عمى تطبيؽ الٌدراسة

ضمف العينة، كتكٌلى بنفسو تكزيع االستبانات، كقبؿ تكزيعيا قاـ بشرح أىداؼ الٌدراسة 
كبعد إعطاء أفراد العٌينة المٌدة الكافية لإلجابة   عباراتيا. كمحاكرىا ككيفية اإلجابة عف 

 عف ًعبارات االستبانة قاـ الباحث بجمًعيا مرة أخرل.
 : ب( طريقة تحميل المعمومات والمَعالجة اإلحصائّية لها

قاـ الباحث في بداية األمر بإحصاء كفىرز االستبانات العائدة مف عٌينة الٌدراسة مف      
ـٌ استبعاد أم مف االستبانات. ،أجؿ التأٌكد مف صالحٌيتيا لمٌتحميؿ اإلحصائي  حيث لـ يت

 :أساليب المعالجة اإلحصائية :3-4-3
مت معالجة البيانات مف بعد جمع البيانات الالزمة كلإلجابة عف أسئمة البحث، ت     

( ،باستخداـ األساليب (SPSSخالؿ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
 اإلحصائية التالية:

التكرارات كالنسب المئكية لكصؼ خصائص مفردات عينة الٌدراسة بالنسبة  -1
 لممعمكمات األكلية.

مفردات عينة نحراؼ المعيارم لمعرفة استجابات المتكسطات الحسابية كاال -2
 الدراسة عمى عبارات االستبانة حسب درجة المكافقة.

( لحساب صدؽ اإلتساؽ  Pearson Correlationمعامؿ ارتباط بيرسكف ) -3
 الداخمي ألداة الٌدراسة.
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لحساب معامؿ ثبات المحاكر المختمفة ألداة Alpha )معامؿ ألفا كركنباخ )ك  -4
 الٌدراسة.

 بيف عينتيف مستقمتيف. لتحديد الفركؽ  (t-test)اختبار ت   -5
لتحديد الفركؽ بيف  one way anova)تحميؿ التبايف أحادم االتجاه )  -6

 . الفئات المختمفة لممت يرات الديمكجرافية
كلتسييؿ تفسير النتائج استخدـ الباحث األسمكب التالي لتحديد مستكل اإلجابة عمى      

، غير ّ، محايد=ْ، مكافؽ=ٓبشدة= بنكد األداة، حيث تـ إعطاء كزف لمبدائؿ: ) مكافؽ
ـٌ تـٌ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلى خمسة مستكيات ُ=، غير مكافؽ بشدةِمكافؽ= (، ث

 متساكية المدل مف خالؿ المعادلة التالية:
     .8..= 5(÷ 1-5عدد بدائل األداة =)÷أقل قيمة( -طول الفئة =)أكبر قيمة 

 :(5الجدول رقم )لمحصكؿ عمى التصنيؼ التالي كالذم يكضحو 
 (5جدول رقم )

 توزيع لمفئات وفق التدرج المستيدم في أداة البحث
 ِْ.ّ – ِٔ.ِ محايد مدى المتوّسطات الوصف 
 ُٔ.ِ – ُٖ.ُ غير مكافؽ ََ.ٓ-ِْ.ْ مكافؽ بشدة 
 َٖ.ُ-ُ غير مكافؽ بشدة ِّ.ْ – ّْ.ّ مكافؽ 
 : عر  تفصيمي لمنتائج التي أسفرت عنها تساؤالت الّدراسة 

  :األكؿالسؤاؿ  يتـ اإلجابة عف امف خاللي
مححا واقححع دور المرشححد الصحححي فححي ضححوء أهححداف التربيححة الصحححية لطححالب المرحمححة      

  االبتدائية من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين في محافظة األحساء؟
ـٌ حسػػػاب التكػػػرارات، كالنسػػػب المئكيػػػة      كالمتكٌسػػػطات ، كلإلجابػػػة عػػػف الٌسػػػؤاؿ الٌسػػػابؽ تػػػ

األكؿ:  نحرافات المعيارية، كالرتػب إلجابػات أفػراد عٌينػة الٌدراسػة حػكؿ المحػكرالحسابية، كاال
)كاقع دكر المرشد الصحي في ضكء أىداؼ التربية الصحية لطػالب المرحمػة االبتدائيػة مػف 
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كنستعرضػيا كفقػان  .(مديرم المػدارس كالمشػرفيف التربػكييف فػي محافظػة األحسػاءكجية نظر 
 لممجاالت الفرعية لممحكر.

 مجال يدمات اإلسعافات األولية : :أوالً 
تـٌ حساب التكرارات، كالنسب المئكية، كالمتكٌسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية،      

أٌف مجاؿ ٌتض  ا ،خدمات اإلسعافات األكلية كؿكالرتب إلجابات أفراد عٌينة الٌدراسة ح
( عبارات، ك جاءت جميع العبارات بدرجة )مكافؽ ( حيث ٓاإلسعافات األكلية تضٌمف )

(، مما يشير إلى اتفاؽ أراء عينة الدراسة حكؿ ِِ.ْ-ِٖ.ّ)بيف المتكٌسط الحسابي  تراكح
درجة المتكسط العاـ ، كما أشارت سعافات األكليةدكر المرشد الصحي في مجاؿ اإل

( إلى مكافقة المديريف كالمشرفيف التربكييف عمى كاقع أداء المرشد الصحي لدكره في ٔٗ.ّ)
 مجاؿ اإلسعافات األكلية.

كيمكػػف لمباحػػث الػػربط بػػيف ىػػذه النتػػائج كبعػػض النظريػػات التػػي تػػـ تناكليػػا فػػي اإلطػػار      
ي بتعريؼ طالبو األنكاع المختمفة النظرم كالتي مف خالليا يمكف تفسير قياـ المرشد الصح

النمػك فكفقػان لنظريػة  ،مف الحكادث ثـ تعريفيـ كيفية التعامػؿ مػع ىػذه الحػكادث بشػكؿ عممػي
المعرفي عند بياجيو كالتي تعتمد عمى مايسمى ب)األبنية العقميػة( حيػث افتػرض بياجيػو أف 

عد لمتعامػؿ مػع المعمكمػات ىذه األبنية أك التراكيب ىي قكا ،المعارؼ أبنية أك تراكيب عقمية
بعدئًػػذ  ،طالبػػو األنػػكاع المختمفػػة مػػف الحػػكادث عػػرَّؼكالمرشػػد الصػػحي عنػػدما  ،أك األحػػداث

بتحكيؿ ىذه المعارؼ العقمية عند الطالب كالتي سماىا بياجيو ب)األبنيػة العقميػة( إلػى يقكـ 
 كيفية التعامؿ الصحي  مع األنكاع المختمفة مف الحػكادث سمككيات عممية سميمة مف خالؿ

أم أف المعػػارؼ العقميػػة يجػػب أف يصػػاحبيا  ،بحيػػث تطبػػؽ بشػػكؿ عممػػي كيسػػتفاد منيػػا  ،
 الجكانب التطبيقية. 

تـٌ حساب التكرارات، كالنسب المئكية، كالمتكٌسطات  :مجال أساسيات التغ ية :ثانياً 
، كالرتب إلجابات أفراد عٌينة الٌدراسة حكؿ دكر المرشد الحسابية، كاالنحرافات المعيارية

أٌف مجاؿ أساسيات الت ذية تضٌمف الصحي في مجاؿ أساسيات الت ذية كجاءت النتائج 
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 بيفالمتكٌسط الحسابي  تراكح( حيث مكافؽ( عبارات، كجاءت جميع العبارات بدرجة )ٓ)
(، مما يشير إلى اتفاؽ أراء عينة الدراسة أف المرشد الصحي يقكـ بدكره  َٓ.ْ-ٗٔ.ّ)

( إلى أنو يصنؼ في ِٖ.ّفي مجاؿ أساسيات الت ذية، كما أشارت درجة المتكسط العاـ )
فئة المكافقة ما يؤكد مكافقة مديريف المدارس االبتدائية كالمشرفيف التربكييف عمى قياـ 

 ه في مجاؿ أساسيات الت ذية .المرشد الصحي بدكر 
ـ( أف دكر المعمـ في غرس َُِّتكصمت لو دراسة الرشيد )  كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما 
الطالب بخطر  يعرِّؼتجاىات ال ذائية الصحية لطالب الصفكؼ األكلية يتمثؿ في: أف اال

 ،لمطالب كيسيـ في تعزيز الثقافة ال ذائية الصحية ،تناكؿ بعض المكاد ال ذائية الضارة
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف أىـ دكر  ،كينمي االتجاىات ال ذائية الصحية لمطالب

لممعمـ في التكعية بخطر السمنة المفرطة لطالب الصفكؼ األكلية يتمثؿ في: إرشاد 
 ،كأف يكض  لمطالب أىمية معالجة السمنة المفرطة ،الطالب بخطر السمنة المفرطة

كأشارت نتائج الدراسة أيضان إلى  ،محافظة عمى أكزانيـ الطبيعيةكتشجيع الطالب عمى ال
أىمية دكر المعمـ في التكعية بمخاطر اإلصابة بمرض تسكس األسناف لطالب الصفكؼ 

 األكلية.
ـ( التي أكدت دكر المعمـ َُِّكما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الرشيد )      

 يعرِّؼة لطالب الصفكؼ األكلية يتمثؿ في: أف في غرس االتجاىات ال ذائية الصحي
كيسيـ في تعزيز الثقافة ال ذائية  ،الطالب بخطر تناكؿ بعض المكاد ال ذائية الضارة

 كينمي االتجاىات ال ذائية الصحية لمطالب. ،الصحية لمطالب
ـ( أف تالميذ المرحمة اإلعدادية َُِْكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة محمكد )     

كأىممكا  ،أىممكا بعض قكاعد ال ذاء الصحي في تناكؿ الخبز األسمر عف الخبز األبيض
 .قكاعد السمكؾ الصحي كذلؾ في تناكؿ الطعاـ أثناء مشاىدة التمفزيكف
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 :مجال الوقاية من األمرا  المعدية والشائعة :ثالثاً 
نحرافات المعيارية، كاالتـٌ حساب التكرارات، كالنسب المئكية، كالمتكٌسطات الحسابية،      

كالرتب إلجابات أفراد عٌينة الٌدراسة حكؿ دكر المرشد الصحي في مجاؿ الكقاية مف 
( ٓأٌف مجاؿ الكقاية مف األمراض المعدية كالشائعة تضٌمف)األمراض المعدية كالشائعة ، 

بيف المتكٌسط الحسابي  تركاح( حيث مكافؽعبارات، كجاءت جميع العبارات بدرجة )
(، مما يشير إلى اتفاؽ أراء  عينة الدراسة مف مديرم المدارس االبتدائية ُْ.ْ-ُٕ.ّ)

كالمشرفيف التربكييف عمى أف المرشد الصحي يقكـ بدكره في كقاية طالبو مف األمراض 
( مما يصنفو في ْٗ.ّالمعدية كالشائعة ،كما أشارت درجة المتكسط العاـ لممجاؿ نحك )

 فئة المكافقة.
( أف تالميذ المرحمة اإلعدادية اقتصركا ـَُِْلنتيجة مع ماذكره محمكد )كتتفؽ ىذه ا

 عمى ممارسة أنشطة رياضية محدكدة كأىممكا باقي األنشطة.
ىػ( حكؿ كتاب العمـك أنو ي طي لمجالي جسـ اإلنساف ُِْٕكأشارت دراسة اليحياكم )

لـ يكف ىناؾ أم تكرار  كصحة البيئة، كمجاؿ السالمة كالكقاية مف الحكادث كالتسمـ، بينما
 لمجاؿ الصحة العقمية كالنفسية.

كمف خالؿ نظرية التحميؿ النفسي االجتماعي التي تركز عمػى نمػك الشخصػية أك النمػك     
يقػػػـك المرشػػػد الصػػػحي بػػػاالطالع عمػػػى السػػػجالت الصػػػحية فػػػي ممفػػػات الطػػػالب  ،الكجػػػداني

كالمسػػػاىمة  ،كمعرفػػػة الطػػػالب الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف أمػػػراض مزمنػػػة سػػػكاء نفسػػػية أك جسػػػدية 
بمتػػػابعتيـ كفحصػػػيـ بشػػػكؿ دكرم كمسػػػاعدتيـ عمػػػى تقبػػػؿ ىػػػذا المػػػرض كعػػػدـ تػػػأثيره عمػػػى 

عاكف مع المرشد الطالبي في متابعة ك الت ،شخصيتيـ كعمى أدائيـ العممي أك عمى سمككيـ
الطػػػػالب الػػػػذيف يعػػػػانكف مػػػػف اضػػػػطياد كمشػػػػاكؿ نفسػػػػية أك سػػػػمككية حتػػػػى يػػػػتـ مسػػػػاعدتيـ 

 كالتكصؿ لحمكؿ مناسبة ليـ.
تـٌ حساب التكرارات، كالنسب المئكية، كالمتكٌسطات  :مجال التثقيف واإلعالم الصحي :رابعاً 

لمرشد إلجابات أفراد عٌينة الٌدراسة حكؿ دكر االحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالرتب 
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أٌف مجاؿ التثقيؼ كاإلعالـ الصحي تضٌمف عالـ الصحي الصحي في مجاؿ التثقيؼ كاإل
 بيفالمتكٌسط الحسابي  تراكح( عبارات، كجاءت )عبارتاف( بدرجة )مكافؽ بشدة( حيث ٓ)
تراكح المتكسط (، بينما جاءت أربع عبارات بدرجة مكافؽ فقط حيث ِٔ.ْ-ِٓ.ْ)

( مما يشير إلى تقارب  راء أفراد عينة الدراسة حكؿ قياـ َٔ.ْ-ٕٔ.ّالحسابي ليا بيف )
المرشد الصحي بدكره في مجاؿ التثقيؼ كالكعي الصحي كاإلعالـ الصحي لمطالب 
بالمدارس االبتدائية في محافظة األحساء ،كما أشارت درجة المتكسط العاـ لممجاؿ 

 في فئة المكافقة.( مما يصنفو َّ.ْ)
ـ( في عدـ كجكد أم برامج تكعية َُِْكتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة محمكد ) .

. لمقائميف عمى العممية التعميمية في كيفية االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الصحي السميـ لمتالميذ
تمعبو أف الدكر الذم ىػ( في ُُّْكما تختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة مريـ العتيبي )

كما تبيف اىتماـ اإلدارة  ،معممة العمكـ في نشر الثقافة الصحية جاء بدرجة متكسطة
كمف  ،المدرسية بالجكانب المادية لمصحة دكف التركيز عمى التثقيؼ الصحي لمطالبات

 النتائج أيضان كجكد قصكر كاض  في دكر المدرسة في تنمية الثقافة الصحية.
ـ( مف أف التثقيؼ الصحي ىك ََِٗ،ذكره )بدح ك خركفكتتفؽ تمؾ النتائج مع ما     

كتعتمد عممية التثقيؼ  ،الكسيمة الفعالة ك األداة الرئيسة في تحسيف مستكل صحة المجتمع
الصحي عمى أسس عممية لما ليا مف دكر ىاـ في رفع مستكل الصحة العامة لدل 

بحيث يصب  قادران  ،المجتمع عف طريؽ اكتساب الفرد لمعمكمات تتناسب مع مستكل تفكيره
دراؾ الظركؼ الصحية المفيدة لو.  عمى تفيـ  كا 

 ،مف نتائج أىميا ـ(ََِٖدراسة القرني ) تكصمت إليو ائج مع ماكما تختمؼ تمؾ النت     
كفي  ،أف دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية كاف بدرجة متكسطة

 تحقيؽ التثقيؼ الصحي لمطالب كاف بدرجة منخفضة.
فنمحظ  ،كيمكف لمباحث الربط بيف ىذه النتائج كبيف نظرية التحميؿ النفسي عند فركيد    

( يقـك المرشد  ،شد الصحي دكران كبيران في ىذه النظريةمما سبؽ أف لممر  فعمى مستكل )اليكى
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الصحي بالعمؿ عمى تيذيب التصرفات كالممارسات السمككية الصحية الخاطئة التي 
كذلؾ بإعداد المحاضرات الصحية  ،تصدر مف التالميذ ك تعديميا كمحاكلة ضبطيا
براز أىـ األخطاء الناتجة مف سكء السمكؾ  كالمعارض التثقيفية  كالنشرات التكعكية كا 

ؽ إقامة البرامج ك األنشطة ك التعاكف مع المؤسسات الصحية في +الصحي عف طرم
 المجتمع القريب.

أما عمى مستكل )األنا( يعمؿ المرشد الصحي عمى تنمية الجكانب اإليجابية لدل      
لتعبير سكاء في اإلذاعة كذلؾ مف خالؿ إعطائو الثقة ك الحرية في ا ،التمميذ كتعزيزىا

المدرسية أك األنشطة المدرسية الصحية المقامة أك مف خالؿ مشاركة كلي أمر الطالب في 
كالعمؿ عمى استمرار السمككيات الصحية كالتربكية ،البرامج التي يقيميا المرشد الصحي 

تع بصحة السميمة حتى تككف نظاـ حياة ال يتخمى عنيا الطالب في المستقبؿ كبالتالي التم
 جيدة كبجسـ خالي مف األمراض بإذف اهلل.

أما بالنسبة لؿ)أنا األعمى( يعمؿ المرشد الصحي عمى إكساب التمميذ المعتقدات      
انطالقان مف القر ف الكريـ كالسنة المطيرة مف خالؿ  ،كالقيـ الصحية اإلسالمية الصحيحة

قامة المحاضرات التثقيفية كالبرامج التشكيقية كالجاذبة كالتي  إعداد المطكيات التكعكية كا 
تعتمد عمى كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجية الحديثة كذلؾ بتنمية الكازع الديني كمحاكلة إبراز 

كأف تككف القيـ اإلسالمية ىي القاعدة كالمكجية ،أىمية الصحة ك النظافة في اإلسالـ 
العتناء بالجسد كليس خصكصان في النظافة ك الطيارة ك ا ،لسمككيات التمميذ في حياتو

 التصرفات التي تصدر مف بعض أفراد المجتمع. 
حصؿ عمى مكافقة أعمى مف  الذلكقد قاـ الباحث بترتيب المجاالت األربعة لتحديد      

 أفراد عينة الدراسة كجاءت النتائج كما بالجدكؿ التالي:
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 رتيب المتكسطات الحسابية لمجاالت دكر المرشد الصحي ( تٔجدكؿ )   
المتكسط  المجاؿ

 الحسابي 
 الترتيب

 ُ َّ.ْ مجاؿ التثقيؼ كاإلعالـ الصحي
 ِ ٔٗ.ّ كليةمجاؿ اإلسعافات األ

 ّ ْٗ.ّ مجاؿ الكقاية مف األمراض
 ْ ِٖ.ّ مجاؿ أساسيات الت ذية
 متكسط ّٗ.ّ المتكسط العاـ لممحكر

أشارت النتائج أف أىـ المجاالت التي يقـك بيا المرشد الصحي بدكره في المدارس      
االبتدائية بمحافظة األحساء كفقان ألراء المديريف كالمشرفيف التربكييف جاءت عمى الترتيب 

ثـ الكقاية مف األمراض ،التالي: التثقيؼ كاإلعالـ الصحي ، يميو اإلسعافات األكلية 
كجاء مجاؿ أساسيات الت ذية في المرتبة األخيرة. كتتفؽ تمؾ النتائج مع ،ئعة المعدية كالشا

كما  ،ـ( التي أكدت أف المدرسة تراقب البيئة الصحية بعنايةََُِكأغا ) ،دراسة الجرجاكم
باإلضافة إلى  ،أف لممدرسة دكران في تقديميا خدمات الرعاية الصحية لمتالميذ كالمدرسيف

ـ( التي أشارت إلى َُِِدكرىا في التثقيؼ الصحي لمتالميذ. ككذلؾ دراسة سحر فضة )
دكر عاؿو لإلدارة المدرسية في تفعيؿ التربية الصحية مف كجية نظر المديريف ك المشرفيف 

 الصحييف بمحافظات غزة. 
فجاءت  ال المفتوحما عن أدوار المرشد الصحي التي  كرها أفراد العينة في السؤ أ     

 كما يمي:
إقامة يكـ في السنة لم ذاء السميـ كالفكاكو كالتمر كالحميب قد تثمر في بناء الصحة  -

 الجسدية ك العقمية لمطالب.
معالجة الحاالت الطارئة كاإلصابات الخفيفة التي يتعرض ليا الطالب بشكؿ يكمي  -

 كمستمر.
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 لطالب. تصميـ نشرات ثقافية كمسابقات صحية بيف ا -
 التكاصؿ مع الطالب مف خالؿ برامج التكاصؿ االجتماعي.  -
 تدكيف أمراض الطالب في سجالت بالمدرسة.   -
 إقامة كرش عمؿ دكرية بالمدرسة لتكعية الطالب باألمراض المزمنة كالمعدية.  -

ي كتتفؽ تمؾ النتائج حكؿ كاقع ممارسة المرشد الصحي لدكره بالمدارس االبتدائية ف     
( حكؿ مياـ المشرؼ الصحي في ِٔص،ـََِّحساء مع ما ذكره ال امدم )األمحافظة 
  .المدرسة

 :الثانيالسؤاؿ  إجابة 
مػػػا أبػػػرز المعكقػػػات التػػػي تحػػػد مػػػف دكر المرشػػػد الصػػػحي فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ التربيػػػة      

 الصػػحية لطػػالب المرحمػػة االبتدائيػػة مػػف كجيػػة نظػػر مػػديرم المػػدارس كالمشػػرفيف التربػػكييف
 في محافظة األحساء؟

ـٌ حسػػػاب التكػػػرارات، كالنسػػػب المئكيػػػة، كالمتكٌسػػػطات  الثػػػانىكلإلجابػػػة عػػػف الٌسػػػؤاؿ       تػػػ
أبػػرز )الحسػابية، كاالنحرافػات المعياريػة، كالرتػػب إلجابػات أفػراد عٌينػة الٌدراسػػة حػكؿ محػكر 

ب المعكقػات التػي تحػد مػف دكر المرشػد الصػحي فػي تحقيػؽ أىػداؼ التربيػة الصػحية لطػال
المرحمػػػة االبتدائيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر مػػػديرم المػػػدارس كالمشػػػرفيف التربػػػكييف فػػػي محافظػػػة 

أٌف محػػػكر أبػػػرز المعكقػػػات التػػػي تحػػػد مػػػف دكر المرشػػػد الصػػػحي فػػػي تحقيػػػؽ   (األحسػػػاء
عبػارة كاحػدة  ( عبػارة، كضػـُٓأىداؼ التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية تضٌمف )

المتكٌسػط الحسػابي  تػراكح( عبارات بدرجة )مكافػؽ( حيػث ٗك جاءت )بدرجة مكافؽ بشدة ،
( عبػػارات بدرجػػة محايػػد حيػػث تػػراكح المتكسػػط الحسػػابي ٓ(، كجػػاءت )َٖ.ْ-ْْ.ّ) بػػيف

(، ممػػا يشػػير إلػػى تبػػايف  راء عينػػة الدراسػػة فػػي تحديػػد المعكقػػات ََ.ّ-ّٕ.ّليػػا بػػيف )
،كمػػا أشػػارت درجػػة المتكسػػط  التػػي تحػػد مػػف قيػػاـ المرشػػد الصػػحي بميامػػو داخػػؿ المدرسػػة

 ( مما يصنفو في فئة المكافؽ فقط.ٔٔ.ّالعاـ لممحكر ) 
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أما عن إجابات أفراد العينة عمى وجود معوقات أيرى تحد من قيام المرشد الصحي  
 بدكره فكانت االستجابة كما يمي:

عدـ قناعة البيت ك الطالب بدكر المرشد الصحي كتظير في عدـ تعاكف المنزؿ  -
 لمرشد الصحيمع ا
 ضعؼ مفيـك الرعاية الصحية كأىميتيا في اإلدارة المدرسية. -
عدـ تكفر الميزانيات لمقياـ باإلرشاد الصحي. كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة  -

دارات المدارس لقكاعد َُِْمحمكد ) ـ( التي أكدت عمى إىماؿ المعمميف كا 
مى العممية التعميمية في كعدـ كجكد أم برامج تكعية لمقائميف ع ،السمكؾ الصحي

 د السمكؾ الصحي السميـ لمتالميذ.كيفية االلتزاـ بقكاع
 وصيات الدراسة:ت

 اآلتى:في ضكء النتائج السابقة ييكصي الباحث ب     
شأنو شأف الكظائؼ  ،استحداث مسمى ميني لممرشد الصحي مف ًقبؿ كزارة التعميـ -1

 ....(. ،مرشد طالبي ،ككيؿ ،األخرل داخؿ المدرسة ) مدير

عمى المرشد الصحي إعداد برامج تثقيفية تشتمؿ عمى نشرات كزيارات يركز فييا عمى -ِ
قامة برامج رياضية متنكعة ييشرؼ عمييا ك   ،تكضي  أنكاع األغذية األكثر فائدة لمجسـ ا 

كالتمتع بجسـ  ،تيدؼ لمتخمص مف الدىكف الزائدة عف حاجة الجسـ،المرشد الصحي 
 كذلؾ لما لمرياضة مف دكر رئيسي كميـ في الكقاية مف األمراض. ،صحي سميـ

تفعيؿ دكر المرشد الصحي في تقديـ دكرات تدريبية مبتدئة لمطالب في اإلسعافات -ّ
األكلية، حتى يستطيعكف التصرؼ بشكؿ سميـ أثناء كقكع إصابة، كعدـ تكاجد المرشد 

 الصحي حينيا.
ائؿ التكاصؿ االجتماعي الحديثة، في مجاؿ عمى المرشد الصحي االستفادة مف كس-ْ

تكثيؼ التعاكف مع المؤسسات الصحية في المجتمع بيدؼ ، ك التثقيؼ كاإلعالـ الصحي
 رفع مستكل صحة الطالب.
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عمى المرشديف الصحييف ضركرة تفعيؿ برامج اإلدارة العامة لمصحة المدرسية في -ٓ
برنامج اليكـ العالمي لصحة الفـ  المدارس كمتابعة تطبيقيا، )برنامج الحميب كالتمر،

 كاألسناف، اليكـ العالمي لداء السكرم، برنامج المشي مف أجؿ الصحة، كغيرىا......(.
عمى القائميف بإدارة الصحة المدرسية العمؿ عمى تكثيؼ الدكرات التدريبية العممية -ٔ

مف تفريغ المرشد الصحي ، ك كاإلرشاد الصحي ،لممرشد الصحي في مجالي الصحة
نتاجية  ،األعماؿ اإلضافية األخرل داخؿ المدرسة حتى يستطيع أف يؤدم دكره بكفاءة كا 

 العمؿ عمى تخصيص حكافز مادية كمعنكية لممرشد الصحي مف ًقبؿ كزارة التعميـ. ،عالية
 مقترحات الدراسة:

 تجاىات الطالب نحك دكر المرشد الصحي بالمدرسة كأىميتو.ادراسة  -
 في المدارس االبتدائية. ،د المرشد الصحي كتأىيمودراسة كاقع إعدا -
إجراء دراسة عف فاعمية األنشطة الالصفية في تنمية الكعي الصحي لدل طالب  -

 المرحمة االبتدائية.
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 :المراجع العربية
 اف: دار المسيرة.عمٌ  .الثقافة الصحيةـ(. َُِّسمير أحمد.) ،أبك العيكف

جدة :  ،ِ.طالطفل ربوية من القرآن والسنة في تربيةتوجيهات تىػ(. ُِْٔأبك رزؽ ، حميمة عمي.)
 الدار السعكدية.

 ،دكر المعمميف في التثقيؼ الصحي كالصحة المدرسية ،نكفمبر(ِٓ-ِّحناف عبدالرحيـ ) ،األحمدم
 ،المجمد األكؿ ،ورقة مقدمة إلى مؤتمر تنمية الوعي الصحي و البيئة المدرسية في البالد العربية

 القاىرة: المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية.
مستوى الوعي الصحي لدى تالمي  الصف الثاني الثانوي طبيعي و عالقته  ىػ(.ُِْْعمي حسف.) ،األحمدم

 ،كمية التربية ،. رسالة ماجستير غير منشكرة . قسـ المناىج كطرؽ التدريسباتجاهاتهم الصحية في المدينة المنورة
 ة المكرمة.مك ،جامعة ـأ القرل

 جدة:مكتبة كنكز المعرفة.. الثقافة الصحيةـ(.ََِٖحسف عمي.) ،كالزىراني ،بمقيس عابد ،باخطمة
 الرياض: دار السالـ.  صحيح البياري.(.ُُْٕمحمد إسماعيؿ. ) ،البخارم 

 . عمهاف: دار المسيرة.الثقافة الصحيةـ(. ََِٗأحمد محمد ك خركف .) ،بدح
ـ(.كاقع التربية الصحية في مدارس التعميـ العاـ الحككمي َُُِمحمد ىاشـ.) ،كأغا،زياد عمي ،الجرجاكم

 .ُِِٓ-َُِٓ(. ُ) ُّ ،مجمة جامعة األزهربمدينة غزة. 

الرياض:  ،ُٓطنظام التعميم في المممكة العربية السعودية.ىػ(. ُِْْسميماف عبد الرحمف.) ،الحقيؿ
 مطابع التقنية.

. دور المعمم في التربية الصحية لطالب الصفوف األولية بمدينة الريا  ىػ(.ُّْْرشيد سالـ.) ،الرشيد
 الرياض. ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،كمية العمـك االجتماعية ،رسالة ماجستير 

 . عمهاف: مكتبة المجتمع العربي.الصحة المدرسيةـ( . ََِٕرائدة خميؿ .) ،سالـ

 اف: دار المناىج.عمٌ  و السالمة في البيئة المدرسية. الصحةـ(. ََِٓخالد كليد.) ،السبكؿ

 القاىرة: دار الفكر العربي. الصحة الشيصية و التربية الصحية.ـ(. َُُِبياء الديف إبراىيـ.) ،سالمة
. دور اإلدارة المدرسية في تفعيل أهداف التربية الصحية في محافظة جدةـ(.َُِْعبداهلل محمد.) ،الشمراني

 مكة المكرمة.،جامعة أـ القرل ،يةكمية الترب ،رسالة ماجستير غير منشكرة. قسـ  اإلدارة التربكية كالتخطيط
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محمكد  ،كالخمؼ ،محمكد محمد ،كحافظ ،زايد عبدالفتاح ،كصال  ،سميماف ناصر ،الشيرم
 الكطنية. الرياض: مكتبة الممؾ فيد ،ٓ. طالدليل العممي لبرنامج المرشد الصحيىػ(.ُّْْعبكد.)

 . عمهاف: مكتبة المجتمع العربي.الصحة والبيئةـ( . َُِٓطارؽ أسامة.) ،صال 
 . الرياض: مكتبة الرشد.الثقافة الصحية لمجميع ىػ(.َُّْعكض محمد ك خركف.) ،العبد

الثقافة    ـ(.ََِٔالجكىرة فيد .) ،ك ؿ سعكد ،فادية يكسؼ ،كعبدالمجيد ،ثناء يكسؼ ،عبدالرحمف
 . الرياض: دار الزىراء.الصحة المدرسيةالصحية و 

وظيفة المدرسة في رفع المستوى الصحي لطالبات المرحمة الثانوية ىػ(. ُُْٖسامية عباس.)،عبكدة 
 مكة المكرمة. ،جامعة أـ القرل ،ية.  كمية الترب. رسالة ماجستيربمدينة مكة المكرمة

الثقافة الصحية لطالبات المرحمة المتوسطة في دور المدرسة في تنمية ىػ(.ُُّْمريـ حمكد.) ،العتيبي
 ،جامعة الممؾ سعكد ،كمية التربية.رسالة ماجستير .مدينة الريا  من وجهة نظر المعممات والطالبات

 الرياض.
مستوى الثقافة الصحية لدى طالبات كمية العموم التطبيقية في ىػ(.ُِْْسامية منصكر.)،العصيمي

مكة ،جامعة أـ القرل ،.كمية التربيةرسالة ماجستير .هاتهن الصحيةجامعة أم القرى وعالقته باتجا
 .المكرمة
المشكالت السموكية الشائعة لدى عينة من تالمي  وتممي ات الصفين ىػ(. ُُْٖبندرم.) ،العماني

جامعة الممؾ  ،. كمية التربيةرسالة ماجستير .اليامس و السادس بالمرحمة االبتدائية بمدينة الريا 
 الرياض. ،سعكد
واقع تطبيق التربية الصحية في مدارس المرحمة االبتدائية ىػ(.ُّْْعبدالعزيز محمد.) ،العمرم

جامعة  ،كمية العمـك االجتماعية ،. رسالة ماجستيرالحكومية من وجهة نظر معمميها في مدينة الريا 
 الرياض. ،اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية

بية الصحية في مقرر األحياء لمصف األول الثانوي من وجهة التر . (ىػُِْٗعمي صال .) ،العمرم
 مكة المكرمة.،جامعة أـ القرل ،. كمية التربية. رسالة ماجستيرنظر المعممين

دور معمم المرحمة الثانوية في تعزيز العادات الصحية السميمة لدى ـ(.َُُِ)ماىر سمماف. ،العكيطى
 غزة. ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التربية،.ماجستيررسالة  .الطمبة في ضوء المعايير اإلسالمية

 اتجاهات مستحدثة في التربية الصحية وانعكاساتها عمى المناهج الدراسيةىػ(. َُْْفاركؽ. ) ،الفرا
 الرياض:مكتب التربية لدكؿ الخميج. ،(ُُ.رسالة الخميج العربي ،العدد )في الدول العربية اليميجية 
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اإلدارة المدرسية في تفعيل التربية الصحية لممرحمة  األساسية  دور ـ(.َُِِسحر جبر.) ،فضة
 غزة. ،جامعة األزىر ،كمية التربية ،. رسالة ماجستير بمحافظات غزة

الصحية لطالب المرحمة االبتدائية هداف التربية دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أ ىػ(.ُِْٗحسف محمد.) ،القرني
 مكة المكرمة.،جامعة ـأ القرل ،رسالة ماجستير. كمية التربية . بمدينة الطائف

.دراسة تقويمية لواقع التربية الصحية في مدارس المرحمة األساسية لمحافظة ـ( ََِْمناؿ.) ،المجبر
 غزة. ،جامعة األزىر ،. رسالة ماجستير .كمية التربيةغزة في ضوء اتجاهات تربوية معاصرة

 اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية لمكتاب. .لتربية الصحيةا(.َُِِأحمد شعباف.) ،محمد
دليل إرشادي في التربية الصحية لمعممي التربية الرياضية بمرحمة  ـ(.ََُِنسريف نادم.) ،محمد

 مصر. ،جامعة أسيكط ،كمية التربية الرياضية. .رسالة ماجستيرالتعميم االبتدائي
المعارف و االتجاهات الصحية وعالقتها ببع  السموكيات الصحية ـ(.َُِْأحمد إبراىيـ.) ،محمكد

 ،جامعة بنيا ،كمية التربية الرياضية .رسالة ماجستير.لتالمي  المرحمة اإلعدادية بمحافظة القميوبية
 القميكبية.
واقع التربية الصحية في مقررات كتب عموم الصفوف العميا بالمرحمة ىػ(.ُِْٕخالد سالـ.) ،اليحياكم
 مكة المكرمة.،جامعة أـ القرل ،كمية التربية  ،. رسالة ماجستيربتدائيةاال
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