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 :مقدمةال

لقد اتسعت مجاالت التربية وتنوعت أىداف المؤسسات التربوية وتعددت أدوارىا مع 
يعيشيا عالم اليوم، ولم ُتعد تقتصر عمي مجرد اكساب الفرد التحوالت والتغيرات المعاصرة التي 

نما أصبحت واالجتماعية لدى  الفردية المسئولية إلى تنمية تيدف معارف ومفاىيم معينة، وا 
بشكل مناسب مع المشكالت والظواىر  السميم لمتعامل القرار الفرد، وتنمية قدراتو عمي اتخاذ

حولو، كما أصبح يقع عمي عاتق التربية ونظم  من اآلخرين حياتو وحياة يحفظ بما الصحية،
 ليم ويحفظ عقوليم وينمي حياتيم ليم ييسر مما األفراد ينتجون ويبدعون، تجعل التعميم أن
 سعادتيم. سبل صحيحة ويوفر ليم سميمة أجساميم

رد وتعبر فمسفة التربية الصحية المدرسية عن فكرة انتقال عممية االىتمام بالصحة من مج
االعتماد عمي القطاع الطبي واألطباء وىيئة التمريض، إلي فئات أخري كالقطاع التعميمي 
والمدرسي، وكذلك تحول الخدمات المقدمة في الصحة المدرسية من التعامل مع المشكالت 
الجسدية إلى المشكالت السموكية، ومحاولة الحيمولة دون اكتساب الطالب السموكيات الصحية 

ا انتقمت أعمال الصحة المدرسية من العيادات والمستشفيات إلى داخل المؤسسات السمبية، كم
لى المدرسة  التعميمية والتربوية وا 

 (.015م، ص 4102)سمير محمود عبد الحميد،  
اآلن لدى المنظمات الدولية واإلقميمية والمؤسسات العاممة في مجال التعميم ىتمام واال

ألن التالميذ في سن الدراسة  نظراً المدرسية، بية الصحية التر والصحة والسكان، يتركز عمي 
نسبة كبيرة من عدد السكان، كما أن  -بخاصة النامية منيا- يشكمون في معظم بمدان العالم

األغمبية العظمي من أعداد ىؤالء التالميذ مسجمون في التعميم الحكومي والمدارس العامة، 
 World)م 4102ظمة الصحة العالمية لعام وىم في حقيقة األمر كما تشير تقارير من

Health Organization، 2015، P. 3)  ال يتمقون الرعاية الصحية الكافية، وكذلك ال
تقدم التوعية والتربية الصحية المدرسية المناسبة ألعمارىم وما يتناسب مع متغيرات العصر 

 .وتحوالتو خاصة في النواحي الصحية
الصحية المدرسية في عدة جوانب من بينيا: بناء الثقافة الصحية وتتحدد جوانب التربية 

مسئوليتيم نحو تحسين أحواليم الصحية واالىتمام منذ الصغر، وتنمية وعييم ب فرادلدي األ
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 ،السموك الصحي السميملتركز عمي  مستقبالً  تعديل اتجاىات وعادات وسموكيات األفراد، و بيا
كسابيم االتجاىات اإل مفاىيم جديدة نحو النواحي الصحية، وتزويدىم بفكر و  في يجابيةوا 
التغيرات والتطورات المجتمعية والصحية المعاصرة )كانتشار مع  ءمالصحة والمرض بما يتال

الفيروسات واألوبئة الجديدة والخطيرة من نوعيا كأنفمونزا الطيور والخنازير وكورونا وايبوال 
معدالت اإلصابة باألورام السرطانية واألمراض المعدية وزيكا وجنون البقر وغيرىا، وكذا زيادة 

الصحة العامة تزويد األفراد بأساليب وطرق تساعدىم في الحفاظ عمى واألوبئة المعاصرة(، و 
تبسيط ، و المساىمة في نشر طرق الوقاية العامةعمي المستوي الفردي والمجتمعي، و 

 الصحية.المعمومات والحقائق 
ت التربوية )كاألسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم والمراكز والوحدات كما ينظر اآلن لممؤسسا

لتدعيم جوانب التربية الصحية ا من أفضل القنوات المتاحة نيى أالصحية وغيرىا( عم
لوقاية من المشكالت الصحية قبل حدوثيا المدرسية، وكثيرًا ما تشارك ىذه المؤسسات في ا

، جية لألمراض المزمنة والمرتبطة بالنمط المعيشيالخدمات العال مع زيادة تكاليف اً وخصوص
. ولذلك في سن مبكرةالصحية لموقاية من ىذه المشكالت  مما أدى إلى االلتفات الجاد

فالمؤسسات التربوية من مدارس ووسائل إعالم ودور عبادة وغيرىا من أىم المؤسسات التي 
الصحية، وتجنيبيم المشكالت تعني بالتربية الصحية لمطالب، وتنمية وعييم بالموضوعات 

 الصحية، وبناء السموكيات والقيم الصحية لدييم.
المؤسسات  دورومن خالل االعتبارات السابقة اتجيت الدراسة الحالية إلي اختيار موضوع 

وسيمة لتنمية المفاىيم عن باعتبارىا - المدرسية التربية الصحية دعم جوانبالتربوية في 
إلي سموكيات وتحويميا ترجمة لممعمومات الصحية وكيفية الصحة وكيفية الحفاظ عمييا، 

دعم في  وتقديم تصور مقترح ألدوار ىذه المؤسسات -لدى تالميذ المدارس صحية معاشة
 المدرسية في المجتمع المصري. التربية الصحية جوانب
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 مشكلة الدراسة:

برز أمن  واحداً الذي أصبحت فيو التربية الصحية المدرسية تمثل اآلن في الوقت 
في المجتمع المصري كما إال أن الواقع  .الدولية واإلقميمية المنظماتو اىتمامات الحكومات 

بياء الدين (، ودراسة )م4112، قابيل ىإبراىيم البرعأظيرت بعض الدراسات مثل: دراسة )
 ،Gold)(، ودراسة جولد م4102، عبد العزيز عبد الحميدىشام (، ودراسة )م4104، سالمة

R. S.، 2014)  وفي مقدمتيا  ،إلي تجاىل معظم المؤسسات التربوية والتعميميةيشير
في ىذا النوع من التربية  لتركيز عميضعف او لتالميذىا، المدرسة لالىتمام بالتربية الصحية 

الرغم من بروز عديد من المتغيرات  وذلك عمي المختمفة.المدرسية أنشطتيا وفعالياتيا 
الصحية والمجتمعية المعاصرة، وظيور عشرات األنواع من الفيروسات واألوبئة واألمراض 

 الجديدة من نوعيا التي تطل عمي حياة اإلنسان من حين آلخر.
 World Health) م4102في أحد تقاريرىا لعام  منظمة الصحة العالميةكما أشارت 

Organization، 2013، P. 15) المدارسلتالميذ  الصحيانخفاض مستوي الوعي  إلي 
ومن ثم استدعي ىذا األمر دول الفقيرة والنامية في العالم ومن بينيا مصر. الفي كثير من 

، واعتبار ذلك التزام االىتمام من قبل الدراسة الحالية بتنمية جوانب التربية الصحية المدرسية
ؤسسات التربوية والمجتمعية، ويتم تحقيقو من خالل تنمية من جانب المدرسة وبقية الم

 والوعي وتدعيم السموك الصحي لممتعممين.
وفيما يخص الصحة العامة في مصر أشارت إحدى إحصائيات منظمة الصحة العالمية 

(World Health Organization، 2015، P. 3)  حزام األمراض إلي دخول مصر
مميون مصري مصابون باألمراض المزمنة والخطرة من جراء  (21، وأن )المزمنة والسرطانية

من أكثر دول واحدة ثالوث التموث الخطير بمصر )الماء، والغذاء، والبيئة(، والذي جعل مصر 
السكر، والقمب، وفيروس الكبد الوبائي، والكمى،  :العالم إصابة باألمراض الخطيرة في مقدمتيا

% من وفيات المصريين بسبب أمراض القمب وتصمب 24ن أتقارير طبية وغيرىا. كما أكدت 
 .الشرايين

كما أظيرت دراسات عديدة اختصت بتناول موضوعات التربية الصحية والتثقيف الصحي 
حنان عمي دراسة ) وتنمية الوعي الصحي لدي أفراد المجتمع وخاصة التالميذ والنشء، مثل:
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سيدة عبد الكريم م(، ودراسة )4102 ،عبد العميم السيد المصريم(، ودراسة )4116، حسنين
حيث  (Jeanine، P. & Didier، J.، 2015)م(، ودراسة جاني وديدير 4102، محمود

 مفاىيم المدرسي، ووجود الصحي مستوي التثقيف ضعف كشفت ىذه الدراسات عن وجود
 في الحالية المدرسي الصحي التثقيف جيود كفاية التالميذ، وعدم عند صحيحة غير صحية
 تستفيد ال  الميمة، وغالبية المدارس الصحية الموضوعات معرفة التالميذ في مستوي رفع
المدرسي  النشاط حصص الصحية، كما ال توظف  النشرات في تقديم المدرسية اإلذاعة من

 .في التوعية الصحية لمتالميذ
جوانب  وبذلك تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في قصور اىتمام المؤسسات التربوية بدعم

التربية الصحية المدرسية، عمي الرغم من حدوث كثير من التغيرات المجتمعية المعاصرة في 
النواحي الصحية، وكذلك انتشار كثير من األمراض واألوبئة والفيروسات الخطيرة وغيرىا، 
وأيضًا تعرض التالميذ في سن المدرسة إلي كثير من المشاكل الصحية والبدنية. األمر الذي 

مقترح لتفعيل أدوار المؤسسات دعي ضرورة البحث والدراسة في طبيعة ىذه المشكمة، يست
 التربوية فى تدعيم جوانب التربية الصحية المدرسية 

 أسئلة الدراسة:

 تتحدد أسئمة الدراسة الحالية فيما يمي:
 ما اإلطار المفاىيمي لجوانب التربية الصحية المدرسية؟ وما أىم أىدافيا وأساليبيا؟ .0
 ما األدوار المأمولة لممؤسسات التربوية في دعم جوانب التربية الصحية المدرسية؟ .4
ما التصور المقترح لتفعيل أدوار المؤسسات التربوية فى تدعيم جوانب التربية الصحية     .2

 المدرسية ؟
 أهداف الدراسة:

 تتحدد األىداف األساسية لمدراسة الحالية فيما يمي:
الصحية المدرسية، وأىداف التربية الصحية المدرسية وأىميتيا     تحديد أىم جوانب التربية .0

 بالنسبة لممجتمع بصفة عامة، وأىميتيا لتالميذ المدارس بصفة خاصة.
والمدرسة ووسائل اإلعالم( في دعم  ةتحديد األدوار المأمول لممؤسسات التربوية )كاألسر  .4

 جوانب التربية الصحية المدرسية.
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عيل أدوار المؤسسات التربوية فى تدعيم جوانب التربية الصحية لتفتقديم تصور مقترح  .2
 المدرسية. 
 :وقيمتها التربوية أهمية الدراسة

تظير أىمية الدراسة الحالية وقيمتيا التربوية من خالل أىميتيا النظرية وكذلك أىميتيا 
 التطبيقية وذلك عمي النحو التالي:
 أوالً: األهمية النظرية للدراسة:

الدراسة الحالية أىميتيا النظرية من أىمية الموضوع الذي تتصدي لو الدراسة تكتسب 
والحاجة الممحة إلي ىذا النوع من التربية باعتبارىا  الحالية وىو التربية الصحية المدرسية،

كما تتوجو  من القضايا التي تضعيا كافة المجتمعات المعاصرة عمي رأس أولوياتيا التنموية.
الدراسة الحالية إلي قطاع ميم وكبير من قطاعات المجتمع المصري إال وىو تالميذ المدارس، 
ودراسة دور المؤسسات التربوية في دعم جوانب التربية الصحية لدى ىذا القطاع من 

 المجتمع
 ثانياً: األهمية التطبيقية للدراسة:

فئات مينية تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا التطبيقية من خالل أن الدراسة قد تفيد 
مسئولي ، و مخططي السياسات التعميمية، و الدراسية المناىجمثل: مصمموا  وبحثية عديدة

، ومعممي مديري المدارس، و مديري المديريات واإلدارات التعميميةبجميع مراحمو، و  التعميم
الباحثين في مجال والقائمين عمي وحدات التدريب والجودة بالمدارس، و المواد المختمفة، 

يم في تسأن ذه الفئات مكن ليدني، وغيرىم، بحيث يالموالتعميم، ومسئولي المجتمع  التربية
 المؤسسات في مجال دعم التربية الصحية المدرسية. أدوار تطوير

 منهج الدراسة:

، لمناسبتو لطبيعة الدراسة في صورتو التقريرية، منيج البحث الوصفي مت الدراسةاستخد
، حيث ييتم "المنيج بما يشتمل عميو ىذا المنيج من خطوات عممية ومنيجية وتحميمية

لقاء الضوء عمى مختمف الوصفي" بتحديد و  وصف الظاىرة موضوع الدراسة وتشخيصيا، وا 
ل الوصول إلى المبادئ جوانبيا، وجمع البيانات الالزمة عنيا مع فيميا وتحميميا من أج

 والقوانين المتصمة بيا.
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 خطة السير في الدراسة:

لتشمل في جاءت خطة السير فى الدراسة  ياتحقيق أىدافلإلجابة عن أسئمة الدراسة و 
، أسئمتيااإلطار العام لمدراسة، والذى تضمن: مقدمة ومشكمة الدراسة و الجزء األول منيا عمي 

. وتضمن الجزء الثاني اإلطار جيا، وخطة السير فى الدراسةوأىميتيا، وأىم أىدافيا، ومني
النظري لمدراسة، والذي تضمن جوانب التربية الصحية المدرسية، والجزء الثالث من الدراسة 

لتفعيل أدوار المؤسسات التربوية فى تدعيم جوانب التربية الصحية وتضمن التصور المقترح 
 المدرسية.

 للدراسة ثانياً: اإلطار المفاهيمى

 مفهوم التربية الصحية المدرسية: -أ

 عممية تربوية تسعى إلى ترجمة الحقائق الصحيةتعرف التربية الصحية المدرسية بأنيا 
األساليب  وذلك باستعمال ،الطالبإلى أنماط سموكية صحية سميمة عمى مستوى  المعروفة

لتربية الصحية (. كما تعرف ا00م، ص 4104)بياء الدين سالمة،  التربوية الحديثة
المدرسية عمى أنيا عممية تغيير نحو األفضل ألفكار وأحاسيس وسموك التالميذ فيما يتعمق 
بصحتيم، كما أنيا تعميم المجتمع كيفية حماية نفسو من األمراض والمشكالت الصحية، 
و وتييئة خبرات تربوية متعددة تيدف إلى التأثير الطيب عمى عادات التمميذ وسموكو واتجاىات

ومعارفو مما يساعد عمى رفع مستوى صحتو وصحة المجتمع الذي يعيش فيو )جميل الرشيد، 
 (.32م، ص 4112

عمى تحسين  األفرادمساعدة  المدرسية ىي الصحيةتعريف التربية القاعدة األساسية في و 
تالميذ ىذه القاعدة واالستفادة منيا ىم  بتعمم الفئاتن أولى ، وأيحفظ صحتيم سموكيم بما

الفرد  وتتشكل شخصية الفرد، وبالتالي يمكن تكوين وتعديل سموك المدارس، ففييا تتكون
 .(6م، ص 4112، صبحي)عفاف حسين  المرتبط بالنواحي الصحية

لذا فالتربية الصحية المدرسية تساعد الطالب عمى تطوير السموك الصحي المبني عمى 
لتالي تؤدي إلى تحسين النواحي البدنية المعمومات الصحية واالختبارات الصحية السميمة، با

 والنفسية واالجتماعية والعقمية لدى الطالب.
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بغية  ،الصحي نيج تربوي لتكوين الوعي كما يقصد بالتربية الصحية المدرسية بأنيا
التوازن الصحي وتكييف نمط الحياة مع  بما يحقق التمميذ،يجابي في حياة إحداث تأثير إ

 (.05م، ص 4113التربية والتعميم السورية،  )وزارة الممارسة الصحية
، بل ىي سموك ينبغي التالميذ معمومات يحفظيا والتربية الصحية المدرسية ليست مجرد

ن تنمو لدييم العادات الصحية السميمة، أل  من حياتيم اليومية وبالتالي ممارستو ليكون جزءاً 
، )عفت مصطفي الطناوي السموك الصحي السميم تؤدي إلى ممارسة المعرفة وحدىا ال

ىي مجموعة المفاىيم والمبادئ . ووفقًا لذلك فالتربية الصحية المدرسية (20 م، ص4110
 . سنوات الدراسة فيالتالميذ  واألنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة

 إكسابوبالتالي فالتربية الصحية المدرسية ىي جانب ميم من التربية العامة، تيدف إلي 
في  لمفاىيم والمعارف العممية واالتجاىات والممارسات الصحية التي تغرسالتالميذ ا

، وعمي نحو يؤدي إلي تغيير سموكيم الصحي سموكياتيم لتكون أسموب حياتي ممارس ليم
بقدر مناسب من  التالميذإلمام تغييرًا إيجابيًا. كما أن التربية الصحية المدرسية تقوم عمي 

وأساسيات  التي تتضمن التغذية الصحية، وسالمة أجيزة جسم اإلنسان، الصحية، المعرفة
 البدنية،ومبادئ التربية  اإلسعاف األولي، وأىمية النظافة الشخصية، والمحافظة عمى البيئة،

 عادات السيئة غير الصحية.راض، وتجنب الاألموطرق الوقاية من 
 أهمية التربية الصحية المدرسية: -ب

، صحة ىي أثمن ما يمتمكو اإلنسانالصحية المدرسية من منطمق أن ال أىمية التربية تبرز
ولذلك فإن التربية الصحية  عمى القيام بمسؤولياتو وواجباتو، اإلنسان قادراً  يكون الوبدونيا 

بكل ما يساعده في الحفاظ عمى  التمميذ منذ الصغريتم من خالليا توعية  التي ىي الوسيمة
ما يقدم لو عبر برامجيا من معرفة صحية، وما يكتسبو من اتجاىات  خالل ىذه الصحة من

)أحمد عبد الرحمن أحمد،  في النياية إلى اكتساب السموك الصحي السميم تقوده وقيم صحية
 (.00م، ص 4116

، يجعمو المدرسية لمسموكيات الصحية من خالل التربية الصحية التمميذاكتساب كما أن 
عمى التأثير في أسرتو ومجتمعو، مما يساعد في نشر الوعي الصحي في  وقادراً  اً مؤثر ًا عنصر 

 اً يمثمون قطاع -خاصة في مرحمة التعميم األساسي–تالميذ المدارس ، خاصة وأن تمعلمجا
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، ويمثل األطفال في ىذه المرحمة العمرية نسبة ميمة من المجتمع تصل إلى من السكان اً كبير 
التربية الصحية كوسيمة لبموغ  عمى إن التربية الحديثة تركزولذلك ف ،ربع عدد السكان تقريباً 

جيدة، حتى يستطيعوا بذل  صحة وذلك يتطمب أن يكون ىؤالء التالميذ في التعميم أىدافو،
عمى العمل، وتجعل لدييم  رتيمقد الجيد والنشاط العقمي والجسمي، ألن لمصحة أثرىا في

حالة المرض واالعتالل )محمد السيد األمين  الحال فيالقابمية واالستعداد لمتعميم بعكس 
 (.04م، ص 4112وآخرون، 

ن  العادات الغذائية السيئة التي تواجو التالميذ في و  المشكالتالصحية و  كثرة المشكالتوا 
إلى حمول مناسبة ليا، وحاجتيم إلى من يرشدىم  عمى التوصلتيم ، وعدم قدر سنوات الدراسة

وتوعيتيم بين أفراد ىذه الفئة،  تستدعي االىتمام بالتربية الصحية، إنما إلى الحمول المناسبة
العناية بصحتيم واالىتمام بغذائيم، ونظافتيم الشخصية، وتبصيرىم أن صحتيم  ضرورةب

 ،Hubbrd) ىم بالدرجة األولى قبل أن تكون مسؤولية الحكومة، والجيات الصحية مسئوليتيم

B. Rainey، J.، 2007، P. 332). 

كما تبرز أىمية التربية الصحية المدرسية من خالل الفرص التي توفرىا التربية الصحية 
كسابيم  لمتأثير فيأثناء فترة الدراسة  المعمومات وتعويدىم عمى السموك التالميذ وأسرىم وا 

سموكيات المتعمقة بالحياة عمومًا وبالصحة ، كما تتاح الفرصة لتدريب التالميذ عمي الالصحي
الصحية تربوي يساعد في اكتساب العادات  ُمناخإلى ، وكثيرا ما يحتاج التالميذ اصةبصفة خ

 .صحياً  السموكيات الخاطئة تعديلو 
النمو الجسمي والنفسي والعقمي دور ميم في سالمة  المدرسيةلمتربية الصحية كما أن 

المؤثرة في نمو  أحد أىم العناصريمثل ، فاالىتمام بالجانب النفسي والجسمي لممتعمم لممتعمم
المتعمم، ومن خالل التربية الصحية يمكن التأثير إيجابًا عمى سموكيات واتجاىات أفراد 

 .(03م، ص 4116، إيمان محمود محمد) المجتمع الصحية

كما تعتبر التربية الصحية المدرسية في غاية األىمية لما يوجد من ارتباط وثيق بين 
تالميذ احتماالت التعمم الفعال تكون أكبر بالنسبة لمميذ، فلدى التال التربية الصحيةالتعميم و 

تربية صحية بالمدرسة لدييم فرصة أفضل لمتمتع ب الذين يمتحقونطفال األكما أن  ألصحاء؛ا
كما أن المعممين  ومن المرجح أن يحققوا نتائج أفضل في التعمم؛ ة جيدة؛يصحوبنية 

 المدرسةفي  لتحقيق التربية الصحيةل مكنيم ممارسة نموذج فعاوالعاممين بالمدرسة ي
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وآخرون،  لورانس ليجيوالتالميذ في نياية األمر )وكذلك لفائدة  لصالحيم ىم أنفسيم،
 (.4م، ص 4116

وبذلك تتضح أىمية التربية الصحية المدرسية، فالتربية الصحية الزمة لكل تمميذ منذ بداية 
وصحة المجتمع  صحتو وصحة اآلخرينمسئوليتو تجاه حماية  لكي يتحملمراحل تعميمو، 

خالل سنوات الدراسة شد أتكون وضرورتيا  ككل، كما أن أىمية التربية الصحية المدرسية
لمجيل ، وتكوين السموكيات الصحية مرحمة التأسيس وغرس المفاىيم واكتسابيا التي تمثل

درسية وتحقيق األمن حاجة التمميذ إلى التربية الصحية الم. كما أن القادمة الحالي واألجيال
الصحي ال تقل أىمية عن الحاجات األخرى بل تأتي عمى رأس ىذه الحاجات، ألن صحة 
التمميذ ليا األثر الكبير في قدرتو عمى التعميم والتعمم ، والقيام بالنشاطات العقمية والجسمية 

 المختمفة، كما تزيد عنده القابمية واالستعداد لمتعمم.

 المدرسية: أهداف التربية الصحية -ج

منحي ليا مثل:  المدرسية التي اتخذت من التربية الصحية أشارت بعض الكتب والدراسات
ودراسة )صالح ، م(4116 صالح عبد اهلل محمدو  ماجدة محمد أمين السمالوطيدراسة )

م(، ودراسة )عمي نايل العزام  4112م(، ودراسة )عفاف حسين صبحي 4114محمد صالح، 
عديد من األىداف التي تسعى إلى  المدرسية ن لمتربية الصحيةأ م( إلي 4104وآخرون 

 :تحقيقيا ومن ىذه األىداف
  كسابيم المعمومات والمفاىيم الصحية عن  رتنمية عناصر التنو الصحي لدى التالميذ، وا 

، بما يساعدىم في اتخاذ قرارات سميمة تجاه صحتيم بيئتيم وعنأنفسيم وعن مجتمعيم، 
 مجتمعيم وبيئتيم.الشخصية وصحة 

  الصحة والمرض بما يتالءم مع التغيرات الحديثة في  عنإكساب التالميذ مفاىيم جديدة
والحصول عمي معمومات أساسية عن البدن ووظائف األعضاء  النواحي الصحية،

تكوين الفيم واألمراض الشائعة وكيفية الحفاظ عمي الصحة الشخصية وصحة المجتمع. و 
بيا أجيزة الجسم وكيف يمكن المحافظة  التي تعمل ةعن الطريق ذلتالميالسميم لدى ا
 .بالصحة الجيدة تبعًا لذلك عمييا والتمتع
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 سميمة صحية عادات تكوين إلى يؤدي بمالدي التالميذ  المناسبة الصحية الميارات ميةتن ،
قنين وتحميل التالميذ لتأثيرات وسائل التكنولوجيا عمي الصحة الشخصية، وبالتالي ضبط وت

 عممية استخداميم ليذه الوسائل التكنولوجية.
  مجتمع متفوق صحيًا ومعرفة تكوين النيوض من المفيوم العالجي إلى المفيوم الوقائي و

 .إلى العالج الحاجةوبالتالي عدم  لتجنبياراض أسباب األم

 تعريف العاممين في المجال التربوي بأولويات المشكالت الصحية في السن المدرسية ،
كساب القائمين عمى و  التربية ميارات التخطيط والتنفيذ والتقويم لبرامج  العممية التعميميةا 

 .القدرات والميارات الالزمة لالكتشاف المبكر لممشكالت الصحيةيم إكسابالصحية، وكذلك 

  والعاممين  تالميذمعاونة اللمتالميذ، و تزويد العاممين في المدرسة بميارات التوعية الصحية
 .في مراقبة وتحسين البيئة الصحية المدرسية

 شعار التالميذ نشر طرق الوقاية العامة ترجمة الحقائق . و حياتيم في الصحة بأىمية، وا 
 .الحياة اليومية الصحية المعروفة إلى أنماط سموكية صحية ممارسة في

بية الصحية ( إلي األىداف السابقة لمتر 415م، ص 4116وتضيف )حنان عمي حسنين، 
المدرسية عدة أىداف أخري مثل: تغيير اتجاىات وسموك التالميذ نحو الصحة، والتغيير 
اإليجابي لمسموك، ومساعدة التالميذ عمي تحقيق الكفاية البدنية والنفسية والصحية، واكتساب 

 ثقافة عممية وصحية تعين عمي السالمة البدنية والنفسية عمي أسس عممية سميمة.
حدد أىداف التربية الصحية لمفرد عامة ولتالميذ المدارس خاصة في مجموعة من وبذلك تت

الجوانب وىي: نشر المعمومات العامة الصحية بين التالميذ، وغرس السموكيات الصحية، 
وتغيير السموكيات غير الصحية: كالتدخين، وتكوين قيادات لمتثقيف الصحي من التالميذ، 

 ميذ منذ الصغر.وجعل الصحة مجال اىتمام التال

 جوانب التربية الصحية المدرسية: -د

 التربية الصحيةمن بين جوانب ( إلي أن 26-24، ص م4112)جميل الرشيد، أشار 
التمميذ عمى تطوير السموك الصحي المبني عمى النظريات العممية واألفكار  المدرسية مساعدة

والميارات المرتبطة بالمعمومات الصحية واالختبارات الصحية السميمة، والتي تؤدي إلى 
تحسين النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية والعقمية لو، فكما ىو ثابت فان معظم السموك 
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لصحة في الكبر يتكون لدى األفراد في مرحمتي الطفولة والشباب، السمبي الذي يؤثر عمى ا
دعم تطبيق الفرد لممعمومات الصحية واتخاذ القرار السميم فيما تولمحصول عمى نتائج أفضل 

 .يتعمق بصحتو وصحة اآلخرين سواًء اآلن أو في المستقبل
خاذ القرار السميم فيما إعداد التالميذ التالمدرسية لتربية الصحية جوانب افمن بين ولذلك 

يتعمق بصحتيم وصحة أسرىم وصحة المجتمع عمومًا، وحتى يتم تحقيق ىذا اليدف البد من 
تزويدىم بالتربية الصحية من المرحمة التمييدية من تعميميم إلى المرحمة الثانوية، مع التركيز 

بأنفسيم وفيم ة المدرسيعمى جعل ىؤالء التالميذ يقومون بممارسة أنشطة التربية الصحية 
 ىذه األنشطة وأىميتيا بالنسبة ليم ولغيرىم.

 .Bender، J. & Sorochen، H.، 2007، P)  أشار بيندر وسوروشينوفي ىذا اإلطار 

إعداد تالميذ أصحاء يساعدون في المدرسية تتحدد في: التربية الصحية  جوانب إلي أن (42
ن منتجين أكفاء، وتقل فترات غيابيم بسبب القدرة التنافسية واالقتصادية لوطنيم حيث يصبحو

المرض، وينتيجون سموكيات وقائية وبذلك يقل اإلنفاق عمى العالج وتقل تكاليف التأمين 
الصحي والعالجي، وكذلك تيدف إلى التصدي لبعض المشكالت واألمراض الناتجة عن نقص 

إلي األمر الذي يؤدى  الوعي الصحي لمتالميذ ومعالجة انتشار السموكيات الصحية الخاطئة،
 منع انتشار كثير من األمراض ومواجية انتقاليا بين فئات المجتمع المختمفة.

عمى: فيم األفكار ذات  التالميذ التربية الصحية المدرسية في مساعدةكما تتمثل جوانب 
العالقة بالصحة والمرض، والقدرة عمى الحصول عمى المعمومات والمنتجات والخدمات 

القدرة عمى ، و القدرة عمى تحسين سموكو الصحي واإلقالل من المخاطر الصحية، و الصحية
القدرة عمى ، و تحميل تأثير الثقافة واإلعالم والتكنولوجيا أو أي عوامل أخرى عمى الصحة

القدرة  عمى وضع األىداف ، و استخدام ميارات االتصال بين األشخاص لتحسين الصحة
القدرة عمى الترويج لمصحة ، و يذ فيما يتعمق بصحتووميارات اتخاذ القرار موضع التنف
 (. 26 -25، ص ص م4112)جميل الرشيد،  الشخصية والعامة لممجتمع عموماً 

األمراض المتوطنة كذلك من بين جوانب التربية الصحية المدرسية مواجية والوقاية من 
وغيرىا والكبدي الوبائي، البميارسيا واإلنكمستوما والدوسنتاريا وأمراض سوء التغذية والعيون ك

لي و المدرسية يرجع انتشارىا إلى ضعف االىتمام بالتربية الصحية من األمراض التي   قصورا 
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لى لدي التالميذ منذ الصغر الوعي الصحي تنمية تجاىات اال عادات و ضعف مواجية ال، وا 
ة، نحو الموضوعات الصحي -خاصة في الريف–بين الناس المنتشرة خاطئة السموكيات الو 

وعادات العمل الزراعي، واالستخدامات الخاطئة لبعض المواد والمبيدات الزراعية، وانتشار 
م، ص 4102، ثابت كامل حكيم) األمية والمفاىيم الخاطئة حول األمراض ومسبباتيا وعالجيا

02) . 

التربية الصحية  جوانب( إلي أن 42، ص م4112ويشير )عبد اليادي مصالحة، 
في العمل عمى: تخطيط مجموعة من الخبرات التعميمية تتضمن معارف تتمخص المدرسية 

كساب  وحقائق ومفاىيم صحية تؤدى إلى إكساب التالميذ السموكيات الصحية السممية، وا 
التالميذ السموكيات والميارات الصحية وتغير السموكيات والميارات المفترض أن تكون ضارة 

اه القضايا الصحية ذات الصمة بالفرد والمجتمع، بالصحة، وتنمية اتجاىات صحية سميمة تج
 والعمل عمى نشر الوعي الصحي بين التالميذ لتحمل المسئولية تجاه أنفسيم وتجاه المجتمع.

( 00، ص م4101 -م4116أشار )دليل معمم التربية الصحية والبدنية باإلمارات،  كما
تالميذ الميارات الحياتية األساسية : إكساب الالمدرسيةالتربية الصحية  جوانب بينإلي أن من 

لتبني أسموب حياة صحية نشطة ومسؤولية اتخاذ القرار لمواجية تحديات المستقبل، وتحسين 
كساب التالميذ المعارف  القدرات البدنية المرتبطة بالصحة لموقاية من أمراض قمة الحركة. وا 

البدنية والرياضية بأسموب تربوي والمعمومات الالزمة الختيار األغذية الصحية، ونشر الثقافة 
تباع أسموب حياة أكثر  يناسب قدرات التالميذ، وتحسين الدافعية نحو مزاولة النشاط البدني وا 
نشاًطا وحيوية في وقت الفراغ، وتنمية وتطوير القدرات العقمية وتطوير السمات الشخصية 

ة البدنية وفق قدراتيم لتطوير لمتالميذ بأسموب متوازن، وتعميم التالميذ كيفية تخطيط األنشط
وتنمية المياقة البدنية المرتبطة بالصحة، وكيفيو تقويم لياقتيم البدنية، والمساىمة في تعزيز 
الصحة النفسية لمتالميذ، من خالل االنخراط في ممارسة األنشطة البدنية الحركية مع 

 فرد.المجموعات واألصدقاء مما يعد عنصرًا ميمًا لمتطور االجتماعي لم
آيات إبراىيم الدسوقي عبيد ) الدراسات والبحوث العممية مثل: دراسةعديد من أثبتت وقد 
 أن التربية الصحية (م4116زينب عاطف سعيد وحامد محمد يحيى ) ، ودراسة(م4112

ليست مسئولة فقط عن  -وما يتبعيا من أساليب تغذية ورعاية صحية سميمة– المدرسية
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دورًا ميمًا في توجيو السموك االجتماعي واألخالقي والفكري ؤدي ت اتكوين وبناء الجسم ولكني
، ودليل غير مباشر عمى التطور االجتماعي الصحية لمفرد ودليل مباشر عمى نوعية الحياة
من أىمية في الحفاظ عمى صحة جيدة خالل المدرسية واالقتصادي، وذلك لما لمتربية الصحية 

 حياة اإلنسان.
ينعكس أثرىا عمى المدرسية متعددة ويصعب حصرىا، و بية الصحية التر جوانب فوبذلك 

اختيار الغذاء والسكن والممبس وأمور المعيشة األخرى، كما في  -حاضرًا ومستقبالً -التمميذ 
عمي القدرات الذىنية والعقمية والحالة النفسية، وعمى العالقات االجتماعية،  أثرىاينعكس 
 الصحية تمثل أحد العوامل الميمة في تحديد نوعية الحياةسية المدر التربية الصحية ف وبالتالي

 وتحسينيا بالنسبة لمفرد والمجتمع.
 األدوار المأمولة للمؤسسات التربوية في تدعيم جوانب التربية الصحية المدرسية: -ه

تتنوع المؤسسات التربوية التي تسيم في دعم جوانب التربية الصحية المدرسية، وتختمف 
وأسموب عمميا في ىذا المجال الميم والحيوي في المجتمع، وسوف تكتفي الدراسة في نمط 

 .بعرض دور بعض ىذه المؤسسات التربوية وىي: األسرة، والمدرسة، ووسائل اإلعالم

 دور األسرة في دعم جوانب التربية الصحية المدرسية: -1

تنمية كثير من يقع عمى األسرة كوسيط تربوي العبء الكبير في مساعدة المدرسة في 
 من مجال التربية الصحيةمجموعة من الفوائد في  بالتربية الصحية، وتحقيقالقيم المرتبطة 

إكساب  فيمساعدة في السموك الصحي، وال أىميا: تربية األبناء عمى قواعد الصواب والخطأ
عاونة م، و المرغوبة والتي يتوقعيا المجتمع منيم التالميذ معنى االنضباط، ومعايير السموك

من  التي تجعميم في أمانرارات اتخاذ القوتدريبيم عمي  األطفال،لدى المدرسة في منع العنف 
 .(James، A. & Bailey، R.، 2010، P. 34) الصحيةالنواحي 

وأيضًا  ولألسرة دور بارز في توعية األبناء بتجنب تناول األطعمة من الباعة الجائمين،
التوعية بأىمية النظافة وضرورتيا باعتبارىا مقياس احترام الشخص وقبولو من اآلخرين في 
المجتمع، كما أنيا إحدى الوسائل الميمة لموقاية من األمراض المعدية والحفاظ عمي الصحة 
والسالمة البدنية. وكذلك تدريب الطفل عمي العناية باألسنان وكيفية وقايتيا وتنظيفيا، 
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تدريب الطفل منذ الصغر عمي كيفية تنظيف أسنانو، وتجنب اإلىمال في الحفاظ عمي و 
 األسنان لما يسببو ذلك من متاعب صحية تستمر لفترات طويمة من عمر اإلنسان.

كما يبرز دور األسرة في التربية الصحية في إعطاء توجييات مستمرة لألبناء لمساعدتيم 
اء استخدام األجيزة التكنولوجية الحديثة مثل: التميفون أثن عمى الصحة الجسمية فاظحفي ال

(. كما 422م، ص 4112وغيرىا )عالء الدين يوسف العمري،  الكمبيوترالمحمول والتابمت و 
عمى الوالدين تعويد األبناء عمى الجموس ، و م استخدام األبناء ليذه األجيزةياألسرة تنظ تساعد

راحة من  وحث األبناء عمى أخذ فتراتة االلكترونية، األجيز فى الوضع الصحيح أثناء استخدام 
 يةالرياض استخدام الكمبيوتر واإلنترنت أو مشاىدة القنوات الفضائية والقيام بممارسة األنشطة

 المفيدة بما يحافظ عمى سالمة ومرونة عضالت ومفاصل الجسم، وبما يقمل من فرص إصابة
 .الجسم باألرق واإلجياد
 خاصةاألبناء عمى االستفادة مما تتيحو الوسائل الحديثة  ة في تشجيعكما يبرز دور األسر 

، مع ضرورة االبتعاد عن المجال الصحي والوقائي فيشبكة اإلنترنت من معارف ومعمومات 
تعمل األسرة عمى تقميل الوقت بالصحة والسالمة الجسمية. وأن المعارف والمعمومات الضارة 

تعالج موضوعات  التي الخياليمتابعة المواد اإلعالمية ذات الطابع  فييقضيو األبناء  الذي
وتتسبب في إبعاد الطفل واقعو وتؤثر سمبًا عمي تفاعمو وتواصمو مع بعيدة عن الواقع، 

 .اآلخرين
كما أن من األدوار البارزة لألسرة في مجال التربية الصحية يأتي دورىا الميم في توجيو 

والضرر بالمجتمع،  طر التدخين والخمور والمخدرات عمى صحة الفردمن مخاىم تحذير و  أبنائيا
 تبصير األبناءليذه المواد الضارة، و  ارتياد المواقع اإللكترونية المعنية بالترويجوتحذيرىم من 

 فيضرورة أن يكون الوالدان قدوة لألبناء (. مع 22م، ص 4112، عمى أبو المجد أحمد)
أن يعنى الوالدان بنقد المشاىد التمفزيونية ، و من المواد المخدرة عدم التدخين، وعدم تناول أياً 

أو يتعاطون  يظير فييا الممثمون وىم يدخنون أو يشربون الخمور أمام األبناء التي
 المخدرات.
األسرة من ضمن األدوار الحديثة لألسرة في مجال التربية الصحية لألبناء قيام  ويأتي

تساعد عمى السير، أو  النات األدوية والفيتامينات والعقاقير التىمن التأثر بإعبتوعية أبنائيا 
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 أن تتصدى إلدمان األبناء لوسائل التكنولوجيا الحديثة خاصةو التى تزيد الطاقة والنشاط، 
حتى ال يتعرضوا لمخاطر العزلة النفسية  الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت والقنوات الفضائية،

وىنا يجب عمى الوالدين أن يحرصا . لتوتر والقمق واالكتئابيصابوا باوحتى ال  واالجتماعية،
 .مبيعمى التواصل مع األبناء واالىتمام 

 دور المدرسة في دعم جوانب التربية الصحية المدرسية:  -2

األطفال في عمر  ترجع أىمية دور المدرسة في التربية الصحية لمتالميذ من منطمق أن
في مصر وفقًا اليرم السكاني كما أن  ،ربع السكان حواليأغمب البمدان  فييمثمون المدرسة 

م( يشير إلي أن تالميذ 4105عام  الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاءلتقديرات )
 من المجموع الكمي لمسكان.  (%41المدارس بمختمف مراحميا يمثمون نسبة )

التالميذ، تظير عمى  صحية راتاالكتشاف المبكر ألي تغيويظير دور المدرسة الميم في 
واكتشاف بوادر المرض والمتاعب الصحية لدى التالميذ، فالمعمم ىو أول من يكتشف أعراض 
المرض عمى التالميذ، والمعاونة في إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل عمى التالميذ عن 
ة طريق تسجيل مالحظاتو عمى تالميذه في البطاقة الصحية واالتصال بشأنيا مع الزائر 

(. وأيضًا دور المعمم في 026م، 4103، أحمد سعيد فكريالصحية أو الطبيب وولي األمر )
تقديم الرعاية النفسية لمتالميذ، وتعد ىذه النقطة من أىم األمور التي يسيم فييا المعمم 
بدرجة بارزة ذلك لمقدرتو عمى التغيير النفسي لمتالميذ، كما أنَّ لو القدرة في التأثير عمى 

 ميذ خاصًة في مراحل حرجة من العمر، تضعف بو تأثيرات األسرة واألىل.التال

كما أن المناىج المدرسية تساعد التمميذ عمى تطوير السموك الصحي المبني عمى 
النظريات العممية واألفكار والميارات المرتبطة بالمعمومات الصحية واالختبارات الصحية 

ي البدنية والنفسية واالجتماعية والعقمية لدى التمميذ، السميمة، والتي تؤدي إلى تحسين النواح
فكما ىو ثابت فان معظم السموك السمبي الذي يؤثر عمى الصحة في الكبر يتكون لدى األفراد 
في مرحمة الطفولة والصغر، ولمحصول عمى نتائج أفضل تدعم تطبيق الطالب لممعمومات 

وصحة اآلخرين سواء اآلن أو في المستقبل  الصحية واتخاذ القرار السميم فيما يتعمق بصحتو
 (.24م، ص 4112عمي المتوكل،  )محمد
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وميمة المناىج الدراسية في مجال التربية الصحية المدرسية ىي تزويد التالميذ بالقدر 
المناسب من المعرفة تجاه التغيرات التي تطرأ عمى الجسم من النواحي البدنية والعقمية 

بما يحدث من تغيرات في فترة المراىقة، حيث تحدث طفرة في النمو والعاطفية، مع االىتمام 
البدني الفسيولوجي لمجسم، وما يصاحبو من تغيرات سيكولوجية وكيفية التكيف مع تمك 
التغيرات وتقبميا دون خجل كمتغيرات طبيعية في دورة الحياة، وشرح األعراض المختمفة 

 ى المشكالت الصحية.لألمراض وطرق الوقاية منيا وطرق التغمب عم
كما تتحدد أدوار اإلدارة المدرسية في تحقيق التربية الصحية المدرسية في مجموعة من 
الجوانب من بينيا: تركيز إدارة المدرسة عمي توجيو برنامج اإلذاعة المدرسية في الحث عمى 

الب التي النظافة الشخصية لمتالميذ، وتعويدىم عمى نظافة المرافق المدرسية، ومتابعة الط
تكون واضحة عمييم حاالت مرضية، والتأكد من خمو التمميذ من األمراض المعدية عند 
تسجيمو في المدرسة، واإلشراف عمى التغذية الصحية المدرسية، واإلشراف عمي جوانب 

(. بجانب اشتراك 32م، ص 4102السالمة والصحة بالمدرسة )عبد العميم السيد المصري، 
لمرشدين النفسيين واالجتماعيين في متابعة الصحة النفسية لمتالميذ، إدارة المدرسة مع ا

توعية التالميذ بأىمية مراعاة التغذية السميمة والغذاء المناسب لما لو من أثر كبير عمى و 
 .او النفسية  صحة التالميذ سواء البدنية أو العقمية

وفق عدة وسائل منيا: ويمكن لممدرسة تحقيق أساليب التوعية الصحية والتثقيف الصحي 
استخدام مجالت الحائط المدرسية في تقديم المعمومات والنصائح الصحية، وتزويدىا 
بالتوجييات واإلرشادات، واالستفادة من اإلذاعة المدرسية في نشر الوعي الصحي، 
والمنشورات والمطويات الدورية في المناسبات الصحية المختمفة، وتشكيل المجان الصحية 

ة والتي تيدف إلى جمع المعمومات والتعرف عمى المشكالت الصحية بالمدرسة بالمدرس
وأسبابيا واقتراح حمول ليا، ومناقشة تمك الحمول، وتنظيم حممة صحية تيدف إلى تحسين 

مكافحة التدخين، وسوء التغذية( المعرفة والميارات والقيم المتعمقة بأي مسألة صحية )كحممة
مكانية إعداد مجمة شيرية أو نصف سنوية تتضمن مقاالت داخل المجتمع المدرسي،  وا 

صحية، وتزود التالميذ بمعمومات صحية من خالل األنشطة مثل جمعية اليالل األحمر 
 واإلسعافات األولية.
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 دور وسائل اإلعالم في دعم جوانب التربية الصحية المدرسية:  -3

بين أفراد نشر الوعي الصحي التربية الصحية و ومؤثر في فعال لوسائل اإلعالم دور 
فييا من برامج متنوعة،  من خالل ما يقدم حيث تقوم الدورين الوقائ والعالجى معاً  تمع،لمجا

ويمكن لوسائل اإلعالم  وما ينشر من مقاالت وتقارير مختمفة ذات عالقة بالجوانب الصحية،
متخصصة، واإلرشادية عرض البرامج الصحية التأدية بعض األدوار في ىذا المجال من بينيا: 

 كتابة المقاالت، و والمحاضرات الطبيةث الندوات،، وبالتي تساىم في نشر الوعي الصحي
، في تقديم االستشارات لحميا لموضوعات تناقش بعض الظواىر والمشكالت الصحية، وتساعد

، توعوية عرض التمثيميات واألفالم والمسرحيات التي تحتوي بعضيا عمى فقرات ذات طبيعةو 
المواطنين،  لإلجابة عمى أسئمة اإلذاعة، والتمفاز مباشرة،و  استضافة األطباء في الصحف،و 

 .(Collins، R.، 2012، P. 215)  وتقديم المشورة الطبية والنصح ليم
طرق ، و توجيو الجماىير نحو مزاولة األلعاب الرياضية المفيدةكما تقوم وسائل اإلعالم ب
مراعاة إعطاء البدن القسط الالزم من الراحة عند الشعور  إشباع اليوايات المختمفة، مع

كما يجب ابتعاد برامج األطفال التميفزيونية عن عرض مشاىد العنف ، بالتعب واإلجياد
ألن بعض األطفال يندفعون نحو تقميد ذلك، مما يعرضيم إلصابات جسمية  واأللعاب الخطرة،

 .(4م، ص 4113، سيد عاشور أحمد) مختمفة
 التيحمالت توعية لمواجية اإلعالنات تنفيذ الرسالة اإلعالمية التربوية عمى كز كما تر 

االستيالكي، ودعوة األفراد إلى االبتعاد عن التنافس تدعو إلى السموك االستيالكي الترفي، 
 تخفف وسائل اإلعالم المرئية من حدة البرامج والمسمسالت واألفالم التى تدعم القيممع 

، تمعلمجاالستيالكية وذلك مراعاة لألوضاع االقتصادية التى تعانييا الشريحة األكبر فى ا
 الفتاح عبد إبراىيم )سعيد لعل ذلك يجنب ىذه الشريحة غير القادرة مشاعر العجز واإلحباطو 

 .(242، ص 0220، طعيمة
سية من خالل المدر الصحية  التربيةفي بارزة بأدوار كما تستطيع وسائل اإلعالم القيام 

المستمع من خالل ما يقدم لممشاىد أو  ،مواكبة الحياة الصحيةمساعدة تالميذ المدارس عمي 
في الوقاية من  معمومات وحقائق وآراء تعمق وعيو الصحي وتدفعو لممشاركة الفعالة منيم من

، مع ضرورة تركيز وسائل اإلعالم عمي التي ال يمكن عالجيا العديد من األمراض خاصة
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تقدم المتعمم فالتي تجمع بين الصحة والتعميم، وارتباطيما ببعضيما البعض، لعالقة الوطيدة ا
تحسين المستوى الصحي، وتحسين ، كما أن بمستواه الصحي غالبًا ما يكون رىناً في دراستو 

 الصحية، واتجاىاتيم نحوىا. بالممارساتالطالب الظروف الصحية يتوقف عمى معرفة 
يضاف إلى ما سبق فإن التطور التكنولوجي الذي تشيده وسائل اإلعالم حاليًا إنما يساعد 

حيث ، والتربية الصحية في ميدان التثقيف الصحيفي زيادة فعالية دور الوسائل اإلعالمية 
بأن يتحكم في كما تسمح لمفرد بث أفالم تتناول موضوع الصحة، أصبح بمقدور ىذه الوسائل 

كما يمكن بتأني،  القراءة، وبإمكانو إعادة اإلطالع عمى مضامينيامشاىدة أو الوقت وفرصة 
 فقد، في المجال الصحي ومساعدة صانعي القرار في التعبئةبارز دور القيام بيذه الوسائل ل

لرعاية الصحة  ةالوطنيكثير من الدول من توظيف وسائميا اإلعالمية في البرامج تمكنت 
عالنات، واإل وذلك بنشرىا لألخبار فعاالً  دوراً ل اإلعالم في ىذه الدول وسائوتنميتيا، وقد لعبت 

القومية لتنمية الوعي الصحي بين أفراد لدعم الحمالت وغيرىا القصص والرسوم المتحركة و 
حول مرض معين، وكيفية الوقاية  باألخبار واالكتشافات الطبية الجديدة المجتمع وتزويدىم

 منو.
ساعات طويمة من  قدرة عمى مصاحبة الفردوسائل اإلعالم من  تتميز بوكذلك فإن ما 

الردود عمى  تقدمو ، لمفرد جديدةصحية يومو، تستطيع خالليا أن تضيف معمومات 
كما أن وسائل اإلعالم  أوجيو المختمفة. وتنمي الوعي الصحي من، الصحية االستفسارات

قدرة عالية في االقتناع  االمذاعة، وليالفعمية  بالمشاركة في األحداثتسمح لممتابعين ليا 
 دون تكمفة.التثقيفية والصحية  ئمياوالتأثير، ويمكن تكرار رسا
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ثالثاً: التصور المقترح لتفعيل أدوار المؤسسات التربوية فى تدعيم جوانب 
 التربية الصحية المدرسية:

أدوار  فعيلبت ختصتيتضمن التصور المقترح عددًا من المحاور األساسية التي 
، وتتمثل ىذه المحاور المدرسية التربية الصحية مجال دعم جوانبفي  المؤسسات التربوية

 فيما يمي: 
 المدرسية: التربية الصحيةتفعيل دور األسرة في دعم جوانب  -أ 

 فيما يمي: المدرسيةالتربية الصحية  دعم جوانبأدوار األسرة في  أليات تفعيل أبرز تتحدد
  األسرة عمى تزويد أبنائيا بالمعمومات المرتبطة بالصحة الشخصية والمجتمعية  أن تحرص

والبيئية، وسماح األسرة ألبنائيا بالمشاركة في اتخاذ الفرارات المرتبطة بالحفاظ عمى 
صحتيم، وحرص األسرة عمى حضور ندوات ولقاءات التوعية الصحية في مدارس أبنائيم 

 أو أماكن العمل.

  الرعاية النفسية لألبناء وتوجيييم إلى كيفية ضبط االنفعاالت في المواقف  رةأن توفر األس
نعكاسات وسمبيات استخدام شبكة اإلنترنت والقنوات ، ومواجية األسرة ال التي يمرون بيا

، فيجب التركيز من جانب األسرة ألبنائياالفضائية والياتف المحمول عمى الصحة النفسية 
تفادى مشاعر القمق والتوتر و  ،عمى مراعاة بعض المتطمبات الصحية واآلمانية والنفسية

 استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثةالتي قد تصيب األبناء نتيجة كثرة  اإلحباط واالغترابو 
دمان استخداميا أحيانًا.  وا 

  في استثمار وقت ، ومساعدتيم ء لممارسة الرياضةوقتًا مناسبًا لألبنا األسرةخصص أن ت
ب أولياء األمور األبناء عمى أساليب الوقاية من يدر ، وتالفراغ في ممارسات صحية
 .األمراض المعدية في بيئتيم

  يوجو أولياء ، و ألبناء عمى كيفية إجراء اإلسعافات األولية السريعةأن تدرب األسرة ل
يدرب أولياء األمور األبناء ، و ص من القمامة بطرق صحيةاألمور األبناء إلى كيفية التخم

 .عمى أساليب النظافة في المسكن والممبس والجسم

   تساؤالت األبناء الصحية، خاصة ما يتعمق باألمور الصحية  عنالوالدين أن تجيب
والجنسية بصراحة ووضوح، وتقديميا بأسموب مقنع لالبن، ألن إخفاء الحقيقة عنو يؤدي 



 تصور مقترح لتفعيل أدوار.........                                     عدد  )7(    أبريل 0202م

             Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  261 -الصفحة - 
 

زع الثقة بيم، فيو يعرض ويمجأ إلى اآلخرين من األصدقاء، وغيرىم لمحصول عمى إلى تزع
 اإلجابة التي قد تكون خاطئة ومضرة.

  تبني الوالدان العادات الغذائية الصحية السميمة التي تتالءم مع النمو الطبيعي أن ي
ى االبتعاد لألبناء، وتعويدىم عمييا، وتنبيييم عن العادات الغذائية الضارة، وحثيم عم

 عنيا.
  بناء أثناء استخدام جياز الكمبيوتر إلى مراعاة عدة اعتبارات األالوالدان  أن يوجو

)مثل: طريقة الجموس، والمسافة التي تفصمو  ومتطمبات يجب االلتزام بيا أثناء استخدامو
؛ لدورىا فى المحافظة عمى سالمة العضالت والعظام عن الشاشة الخاصة بالكمبيوتر(

 فاصل والعمود الفقرى والرقبة.والم

  توعية أبنائيا وتحذيرىم من المواد اإلعالمية واإلعالنية عبر الفضائيات أن تقوم األسرة ب
لمتدخين والخمور والمخدرات،  -بشكل صريح أو ضمني-وشبكة اإلنترنت والتي تروج 

عمى الصحة والمجتمع وتحريم األديان ليا. ومن  وتوعيتيم بأضرار ىذه األشياء ومخاطرىا
ثم فإن المطموب ىو تربية األطفال وتعويدىم منذ الصغر عمى االعتدال في مشاىدة 
القنوات الفضائية واستخدام اإلنترنت لكي يتجنبوا المشكالت واآلثار السمبية لالستخدام 

 يم الدراسي.المبالغ فيو، والتي قد تضر بصحتيم وعالقاتيم األسرية وتقدم

 تفعيل دور المدرسة في دعم جوانب التربية الصحية المدرسية: -ب 

 يمي: تتحدد أبرز آليات تفعيل أدوار المدرسة في دعم جوانب التربية الصحية المدرسية فيما
 إدارة المدرسة في عممية التثقيف الصحي المدرسي من خالل أساليب عديدة من  أن تشارك

مدرسة باستضافة أحد أطباء الوحدة الصحية المدرسية وذلك ندوات داخل الم بينيا: تنظي
لتوعية التالميذ، ويدعي لحضورىا أسر التالميذ وذلك لمناقشة األمور التي تتعمق بصحة 

 أوالدىم وطرق المحافظة عمييا.
  إدارة المدرسة معممي التربية الفنية إلى تقديم نشاطات فنية ورسومات تتناول أن توجو

آثار نظافة البيئة المدرسية وتوضيح  والنظافة والرياضة وغيرىاموضوعات الصحة 
نشاء ، و والمجتمع الخارجي توجيو معممي المغة العربية إلى تبني موضوعات تعبير وا 

، وتوجيو ونشاطات ُلغوية لمتالميذ تركز عمى موضوعات الصحة والنظافة والرياضة وغيرىا
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الصحة وذكر عمى أىمية النظافة  دإلى توظيف منيج العموم في تأكيمعممي العموم 
 .إيجابياتيا

 االستعانة بمجان صحية من التالميذ و تكوين جمعيات اإلسعافات األولية، أن تقوم المدرسة ب
تالميذ المدرسة بحيث تتولى تمك المجان اإلشراف  وتفعيل أنشطتيا بينبإشراف المعممين، 

 ساحات وجاىزيتيا،عمى نظافة الصفوف وتيويتيا، وعمى نظافة المرافق وال
  إدارة المدرسة مع المرشدين النفسيين واالجتماعيين في متابعة الصحة النفسية أن تشترك

لمتالميذ، فيشترك فييا مدير المدرسة مع المرشد الطالبي وبالتعاون مع المتخصصين في 
ذلك من الوحدة الصحية المدرسية. واالىتمام باألنشطة داخل المدرسة وخصوصًا األنشطة 

 الرياضية والتي تعتبر عامل ميم في رعاية الطالب. 

  ألبنائيم التالميذ بأىمية مراعاة التغذية السميمة تعقد المدرسة ندوات لتوعية أسر  أن
متابعة و والغذاء المناسب لما لو من أثر كبير عمى صحة التالميذ سواء البدنية أو العقمية، 

المراكز المدرسة مع إدارة  ومشاركة ة.التي تكون واضحة عمييم حاالت مرضي التالميذ
الكشف المبكر عن األمراض و والوحدات الصحية في إجراء الفحص الطبي الدوري لمتالميذ 

 كإجراء وقائي.

  إدارة المدرسة عمى توعية التالميذ بأىمية ممارسة الرياضة لمتقميل من اإلصابة أن تحرص
ت الحائط، فضاًل عن توفير يوم ، عبر عدة وسائل كالتابور المدرسي، ومجالباألمراض

ر فرصًا يتوفرياضي أسبوعي أو شيري يتيح الفرصة لمشاركة جميع أفراد المدرسة، و 
 داخل المدرسة. لمتالميذ لممارسة األنشطة الرياضية والبدنية بشكل منتظم

  لتدريب التالميذ من األطباء وىيئات اإلسعاف إدارة المدرسة بالمتخصصين أن تستعين
ب التالميذ عمى يتدر ، و إجراء اإلسعافات األولية في حاالت اإلصابة والخطر عمى طرق

 ممارسة السموكيات الصحية والتقميل من المخاطر الصحية المختمفة التي يتعرضون ليا.
 خاصة  إلذاعة المدرسية في نشر الوعي الصحي واالىتمام بالنظافةأن توظف المدرسة ا

مجالت الحائط المدرسية في ، واستخدام لدى التالميذ نظافة األسنان وسبل االعتناء بيا
. وأن تقوم إدارة المدرسة بإعداد وتوزيع تقديم المعمومات واإلرشادات الصحية لمتالميذ
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نشرات تثقيف صحي وغذائي وتعمميا عمى المعممين والتالميذ، وحرص إدارة المدرسة عمى 
 منيا.توعية التالميذ بمخاطر تسوس األسنان وسبل الوقاية 

  لمتالميذ داخل  من البرامج التثقيفية مجموعةتنفيذ أن يشارك مجمس أمناء المدرسة في
التي يتم خالليا إلقاء المحاضرات التثقيفية وعرض األفالم وتوزيع النشرات المدرسة، 

لرفع درجة الوعي الصحي بين  ،والممصقات ذات العالقة بالمواضيع الصحية والنفسية
 بين المختصين في وزارتي التربية والصحة. بالتعاون التالميذ

  من بعض  تتكونتكوين جمعيات ولجان صحية بالمدرسة أن تشارك الزائرة الصحية في
اإلشراف ، و لتالميذبين االتربية الصحية نشر مبادئ تكون من واجباتيا عممين، التالميذ والم

 .ىزيتياعمى نظافة الصفوف وتيويتيا، وعمى نظافة المرافق والساحات وجا

  أن تشارك الزائرة الصحية في تنظيم مجموعة من المسابقات في مجال المعرفة والميارات
تشجيع لمفائزين في ىذه المسابقات، و  ةالصحية، وتخصيص بعض الجوائز التحفيزي

 والدولية. عمى المشاركة في المسابقات والمعارض الصحية المحمية والعربية لتالميذا

 المدرسية: التربية الصحية الم في دعم جوانبتفعيل دور وسائل اإلع -ج 

 المدرسيةالتربية الصحية  دعم جوانبفي  وسائل اإلعالمأدوار آليات تفعيل أبرز تتحدد 
 فيما يمي:

  وسائل اإلعالم في حمالت النظافة والتوعية الصحية في المناطق المختمفةأن تشارك ،
، وتوعيتيم العناية بالنظافة الشخصيةألبناء إلى لبرامج األطفال بالتميفزيون  وتوجيو

 وكيفية الوقاية منيا.، التربةو الغذاء و الماء و  أضرار التموث البيئي في اليواءب

  عمى تقديم والمسرحيات األفالم السينمائية والمسمسالت أن يركز القائمون عمي إعداد
لصحة في تعاون القنوات التمفزيونية مع وزارة ا، و موضوعات تتعمق بالتثقيف الصحي

 تقديم إعالنات وبرامج ونشرات تثقيف صحي لمتالميذ.

 ألبناء عمى ممارسة التدريبات الرياضية والتوعية للبرامج الرياضية بالتمفزيون أن تشجع ا
ألبناء إلى كيفية الحفاظ عمى صحة لو برامج التميفزيون يتوجو بدورىا في صحة اإلنسان. 

 .أو اإلضاءة الشديدةحواسيم كتجنب الموسيقي المرتفعة الصوت 
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  فضاًل تقديم برامج عنياو المناسبات الصحية ب االحتفال برامج التمفزيون فيأن تشارك ،
برامج التمفزيون من الندوات واالحتفاالت التي تنظميا وزارة الصحة في عن استفادة 

 .التالميذ صحياً ةتوعي

  ة بالتغذية غير الصحيةبرامج التمفزيون في توعية األبناء باألضرار المتعمقأن تشارك ،
 .لدى األبناء العادات الغذائية السميمةفي تنمية صفحات التواصل االجتماعي ومشاركة 

  بسبل الوقاية من الفيروسات إعالنات لمتوعية صفحات التواصل االجتماعي أن تقدم
ة توعية األبناء بطرق إجراء اإلسعافات األولي، و واألمراض المنقولة من الحيوان لإلنسان

 في حاالت الحوادث واإلغماء والجروح والكسور والحروق والغرق وغيرىا.

  عالنات لمتوعية أن يضع القائمون عمي وسائل اإلعالم خططًا وضع خطط وبرامج وا 
باألضرار الصحية لممخدرات بشرط االبتعاد عن المبالغة والتيويل، مع االعتماد عمى نتائج 

لتميفزيون والقنوات الفضائية عرض مشاىد األبحاث العممية المتخصصة، وتحاشى ا
التدخين وتناول الخمور وتعاطي المخدرات، أو عمى األقل عدم إظيار األفراد الذين يقدمون 
عمى ىذه السموكيات فى مظير يجعل بعض المشاىدين يحاولون تقميدىم. مع إمكانية 

من خالليا وىم كتابة تحذيرات صحية عمى المشاىد التميفزيونية التى يظير األفراد 
يقومون بالتدخين أو شرب الخمر، أو تعاطى المخدرات. وعمى التميفزيون والقنوات 
الفضائية مسئولية عدم بث البرامج الجماىيرية ذات المشاىدة العالية فى وقت متأخر من 

 الميل، وذلك لمساعدة األفراد عمى النوم المبكر والتغمب عمى مشكمة السير. 

 تميفزيونية واإلذاعية إعالنات قصيرة وبسيطة تعمل عمى رفع مستوى لقنوات الأن تبث ا
الوعي الصحي لألفراد، كإعالم الناس عمى ضرورة تطعيم )تمقيح( األطفال، أو حث النساء 
عمى ضرورة الرضاعة الطبيعية ألطفالين، أو التحذير من االستحمام في الترع والمصارف 

ًا ما يدوم اإلعالن التميفزيوني أو اإلذاعي اليادف التي تسبب اإلصابة بالبميارسيا، وغالب
لمتوعية الصحية دقيقة واحدة تقريبًا، ويبث بصفة مستمرة ومتكررة، مما يعطي مجااًل 

ير آراء األفراد وحثيم عمى المشاركة في رفع مستواىم يلمتأثير فى السموكيات، وتغ
 الصحي.
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