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اللاّصااة، أاساات نا  مااا تااّم ايهااارة إلياا  حي مااا ور ، وأّن هااذه الدراسااة أو أيد جااز  منهااا، لاام ُ  ااّدم لنياال 

  رجة عليا أخرى ألّي جامعة أو معهد آخر.

 التوقيع:...............................

 غادة مخامرة

 التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ج  
 

 شكر وتقدير
 

 هللا الّرحمن الّرحيم والّصالة والّسالم على النبّي العربّي الهاهمّي األمين، أما أعد: أسم
 .إتّمامهافالحمد هلل أّن وّف ني في إعدا  هذه الرسالة وأعانني على 

أهارفل علاى  ي طيب لاي أّن أت ادم أ زيال الّراار والعرفاان إلاى الادكتورة النالالة منااا اااو منراار التا
، ف زاهااا هللا الرسااالة د منحتنااي ماان وقتهااا الّ مااين ايرهااا ات والمالحهااات يتمااام هااذههااذه الرسااالة، ف اا

 .خير ال زا 
 

اان عّلمنااي، أساااتذتي فااي جامعاااة الللياال، لمااا قاادّ ياال أ وأت اادم أالّرااار ال ز  موه لااي مااان ضااا  إلااى كاااّل من
سالة وتاديي ها، الر الرار ألعضا  ل نة المناقرة على جهدهم على قرا ة أ نا  الدراسة، و  في توجيهات  

ا إلاى معلماي المرحلاة األساساية الادنيا مان  والّرار موصوا أ  ( فاي مديرياة تربياة وتعلايم  طاا 4_1ض 
  أ اة الدراسة. نجاأة عى تعاونهم في ايعل
 

 .ل ميع خير جزا ، إن ها  هللاوأخير ا أهار كّل منن ساعد في إن از هذا الرسالة، ف زى هللا ا
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الثقافة الصحية  بمفاهيمفي توعية التالميذ ( 4-1)ة الدنيا ساسيّ ألمي المرحلة ادور معلّ 

 .رهممن وجهة نظوسبل تحسينه بمديرية تربية وتعليم يطا 

 ملخص الدراسة
( فاااي تو ياااة 4-1ة الااادنيا   ور معلماااي المرحلاااة األساسااايّ التعاااّر   إلاااى هااادفل الدراساااة الحالّياااة

نهار المعلماين.  وسابل تحساين  مان وجهاة ,التالميذ أمناهيم ال  افاة الصاحية أمديرياة تربياة وتعلايم  طاا
مديريااة  فااي معلمااتالو  (4_1مرحلااة األساساية الاادنيا ماان  م تمااع الدراساة ماان جميااع معلماي ال وتكاّون 

( 582والباال  عاد هم  (، 2020-2019 للعاام الدراساي   انيمن النصل الدراسي ال تربية وتعليم  طا
 طبقياااة وأجريااال الدراساااة علاااى عيناااة عراااوا ية  ( ُمعّلماااة .346( معلماااا  و 236 مااانهم  لماااةماااا  ومعّ معلّ 

اسااتلدمل  ،علاايهم، حياات تاام توزيااع أ اة الدراسااة ماان م تمااع الدراسااة %(40( وبنساابة  235الغاال  
( ف رة موزعة علاى خمساة م اا ت 30ماونة من  استبانة  وطورت، التحليلي الباح ة المنهج الوصنيّ 

  .أالطرق ا حصا ية المال مة ,التنكد من صدقها و باتها جرى 
( فاااي تو ياااة 4-1 ور معلماااي المرحلاااة األساساااية الااادنيا  أّن : ساااة إلاااى النتاااا ج ا تياااةتوصاااّلل الدراو 

ايناال  فااي جميااع م ا تاا ، التالميااذ أمناااهيم ال  افااة الصااحية ماان وجهااة نهاارهم جااا  ادرجااة متوسااطة
تقدددار تاااين متوسااطات (  α ≤0.05 عنااد مسااتوى الد لااة النتااا ج عاادم وجااو  فااروق  الااة إحصااا يا 

ممدارادة(لدورهمفيتوعاة لتالمادذمماداهام لاقافدة لةدحاة4-1 لمرحلة ألساساة لدناا)معلّمي

 . لجنس،و لمؤهل لعلمي،وسنو ت لخمرةر تمتغاّترماةوتعلاماطاتعزىإلى
 :أهمهاالتوصيات  عد  من وخلصل الدراسة إلى

  على ارامج الوعي الصحي لياونوا قدوة حسنة للتالميذ في سلوكهم الصحي.تدريب المعلمين  -
 إجرا   راسة حوا  ور ا  ارة المدرسية في تو ية الطالب أمناهيم ال  افة الصحية. -
 

 . طا /ة تربية وتعليميالصحية، مدير  المرحلة األساسية الدنيا، مناهيم ال  افة الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
The Role of Teachers of Lower Basic Grades(1-4) in Raising Students’ 

Awareness of Health Education Concepts in Yatta Directorate of Education, 

and Ways of Improving it from their Perspective 

Prepared by: Ghada Kamal Makhmara 

Supervisor: Dr. Manal Abu Munshar 

The present study aimed to identify the role of teachers in the lower primary stage 

(1-4) in raising students’ awareness of the concepts of health education in Yatta 

Directorate of Education and ways of improving it from teachers’ point of view. 

Population of the study consisted of all teachers of the lower primary stage (1-4) 

in Yatta Directorate of Education in the second semester of the scholastic year 

2019-2020. Their number was 582 teachers: 236 male teachers and 346 female 

teachers. To conduct the study, a stratified random sample of 235subjects that 

forms 40% of the population of the study. The researcher used the descriptive 

approach developing a questionnaire consisted of 30 items distributed into five 

domains whose validity and reliability were verified by appropriate statistical 

methods  .   

The study found the following results: The role of the lower basic stage 

teachers (1-4) in raising students’ awareness of the concepts of health 

education from their point of view was of a medium degree in all its fields. 

There were no statistically significant differences at the level of significance 

(α ≤0.05) between the means of the teachers’ estimates of the lower basic 

stage (1-4) for their role in raising students’ awareness of the concepts of 

health education in the Yatta Directorate of Education that are attributable to 

the gender variable, academic qualification, and years of experience. 

The study concluded the following recommendations: 

- Training teachers on health awareness programs to set a good example 

for students in their healthy behavior. 

- 6. Conducting a study on the role of the school administration in 

raising students’ awareness of the concepts of health education. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 
 المقدمة:

في كل ميا ين الحياة زا  من مسؤولية المؤسسات الذي نرهده اليوم الها ل  ن التطورإ     
مساعدة الطلبة إلى تهد  العملية التربوية مدارس التعليم العام، حيت  في خصوصا  التربوية، 

وزيا ة تناعلهم  ,نسانيةإقامة عالقات إوتماينهم من  ,هماتلصيّ نا  هوب ,اتهمو على تح يق ذ
ن يتمتع نلم تمع، وتتطلب هذه المسؤوليات أصالحين في ا ينليصبحوا مسؤول ؛جتماعيا 

افهة عليها، ويتم والمح ،ة الطلبة ا ما لتحسين صح تسعى المؤسساتن أو  ،الطالب أصحة جيدة
رات والمهارات والمعار  واكسااهم ال د ,سااهم المعلومات الصحية الصحيحةكإذلك من خالا 

صحي لرورة ، فالت قيف الوم تمعهملحما ة صحتهم وعا لتهم  ،سليمة ة  صحي مارسات  تن  ة مل
 مراض.األ نترارامن  للوقا ة الم تمع على تحسين سلوكياتهمفرا  أم تمعية ملحة لمساعدة 

ت لتحقي ها في سبيل توفير تنمية تسعى الم تمعا ة التي هدا  الر يسحد األأحة السليمة الّص ف
حدى المعايير الر يسية التي تضعها المنهمات والهيئات الدولية لتحديد إوهي  هاملة، اجتما ية

   .(هاا 1425 ، ااريان م تمع  رجة الرفاه ا جتماعي أليّ 
صحة وتعتمد عملية الالر يسية في تحسين مستوى أل اة الوسيلة النعالة وا هو الت قيف الصحيو 
ى الصحة العامة للم تمع عن لها  ور مهم في رفع مستو  سس علميةأت قيف الصحي على ال

  الهرو  قا را على تنهمصبح كتساب النر  لمعلومات تتناسب مع مستوى تنكيره، أحيت  اطريق 
 (.2013 ، واخرون،حاد  وإ راكها الالزمة ل الصحية 

الم تمع أنسره، وتعد لالرت ا  أالطلبة، وأسرهم، وصو    المدارس ايئات  فّعالة للنهوض أصحة تعد  
أن ا هتمامن أصحة الطلبة وخصوصا  و  ية،ية التعليملمصحية للطلبة من أهم المؤهرات العالحالة ال

، وي ع على مستقبال ا  في الحناظ على صحة الطلبة ورا  مهمّ  تؤ يفي مراحل النمو المبارة، 
عاتق اي ارة المدرسية مسؤوليات كبيرة في متاأعة العا ات الصحية للطلبة، والسلوك السليم في  

لوقا ية، والعالجية، والت قيفية لهم، األمر المدرسة، ونرر الوعي الصحي اينهم، وت د م اللدمات ا
 (.٢٠٠٩في حسن إعدا هم لياونوا عناصر فاعلة في م تمعهم  كماش،  إ  اأا   الذي يؤ ر
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آخذين أالحسبان كيف  ربية عالقة قوية وحتمية ومتواصلة،فإن العالقة اين الصحة والت هان؛من 
وتطويرها أالوسا ل  ية المتنوعة و عمها،أالمعار  الصح مان للتربية والتعليم أن تزو  الطلبة 

 (.2011 ايمامي,  ال وي اين التعليم والوعي الصحي نهرا لالرتباط مناسبة،التعليمية ال
المدرسُة من المؤسسات التعليمية التي تسعى نحو مواكبة الصحة وا هتمام اها، لذا فإن أي  وتعد  

خاص،  اد أن  س المرحلة ا اتدا ية أرالارنامج  سعى إلى تطوير المدارس أرال عام، ومدار 
تطوير الناحية الصحية، لحما ة الطلبة من األمراض، والملاطر السلوكية،   رمل في م دمت 

والننسية، مما  ساعدهم على النمو الصحي السليم ادنيا ، وننسيا ، وع ليا ، وينمي قدراتهم، 
ومهاراتهم التعليمية، وتحصيلهم العلمي، ومن هنا تبرز أهمية  ور مديري المدارس في تح يق 

على تعزيز صحة الطلبة في المدرسة،  بح مؤسسات تعليمية قا رة  األهدا  الصحية لتص
رت عن ذلك أهدا  فالمدرسة المعززة للصحة هي منهوم عالمي لتح يق الصحة والتعليم، كما عبّ 

 William and  "عالتعليم لل ميو  ونساو في هعاري "الصحة لل ميعمنهمتي الصحة العالمية والي
Angela, 2010) الذي   وم على حو التركيز على ال انب الوقا ي، درسية نوتت   الصحة الم

وما توصي  ،أسس علمية وخبرات وت ارب عالمية تواكب أحدث ما وصلل إلي  الدوا المت دمة
 ن على أمور الصحة المدرسية أهميةقد أ رك ال ا مو الصحة العالمية في هذا الم اا. و أ  منهمة 

 اا، وأن  اون ركة فاعلة لألسرة التربوية في هذا المتعزيز صحة الطلبة وتحسينها من خالا مرا
 .كبر في تنعيل ارامج اللدمات الصحيةالدور األ ةللمدرس

وذلك في الم ا ت الوقا ية والعالجية،  مهما    ورا   تؤ ي الصحة المدرسيةت در ايهارة إلى أن 
حي في التي تهد  إلى تعزيز الولع الص وعة متكاملة من األنهمة واللدمات،من خالا م م

, النلسطينية وزارة التربية والتعليم  هو ا ست مار الحقي ي.وهذا . وبالتالي في الم تمع المدارس،
2019.) 

من  مان انكارها ولذلك كان   اد عالقة قوية ومتراأطة،    هي حة والتربيةفالعالقة اين الص
في الصنو   الصحية، وهل كان هذا الدور فاعال أم  ؟، خاصةلتو ية في ا راسة  ور المعلمين 

  لترسيخ المناهيم والقيم عند الطلبة. ا  أساساألولى التي    مان إغناا  ورها أاعتباره 
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 :وأسئلتها الدراسة مشكلة
علمي المرحلة م إسهاممن خالا عمل الباح ة في م اا الصحة المدرسية، أرا ت معرفة مدى 

 التي نحياها( في ترسيخ مناهيم ال  افة الصحية في ظل األولاع 4-1الدنيا  األساسية 
ل ى على المدارس الك ير من المسؤولية في هذه النترة، كورونا الذي ألاصة انترار فايروس بو 

لى تحقي  ، إالب والمحافهة عليها مطلب أساسي تسعى المدارس أرال عام صحة الط نأوبما 
 سئلة ا تية:األوتتحد  مرالة الدراسة أأرال خاص.  الدنياساسية ألدارس اوالم

في تو ية التالميذ ومعلماتها ( 4-1 ور معلمي المرحلة األساسية الدنيا  ما  السؤال األول:
 ؟أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا من وجهة نهرهم

 
( في متوسطات ت ديرات معلمي α≤0.05هل توجد فروق ذات   لة إحصا ية   :السؤال الثاني

( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية 4-1المرحلة األساسية الدنيا  
 وسنوات اللبرة؟, والمؤهل العلميّ  ال نس،ُتعزى إلى متغّيرات وتعليم  طا 

 
في تو ية ومعلماتها ( 4-1معلمي المرحلة األساسية الدنيا   ما سبل تحسين  ور السؤال الثالث:

 م؟هية تربية وتعليم  طا من وجهة نهر التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمدير 
 
 

 فرضيات الدراسة:
 ينب ق عن سؤاا الدراسة ال اني النرليات ا تية:

( اين متوسطات α ≤ 0.05الد لة  :   توجد فروق ذات   لة إحصا ّية عند مستوى الفرضّية األولى
لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة  ومعلماتها (4-1المرحلة األساسية الدنيا  معلمي  ت ديرات

 . ُتعزى إلى متغّير ال نسالصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 

( اين متوسطات α ≤ 0.05  توجد فروق ذات   لة إحصا ّية عند مستوى الد لة   الفرضّية الثانية:
لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة  ومعلماتها (4-1المرحلة األساسية الدنيا  معلمي  ت ديرات

 . ُتعزى إلى متغّير المؤهل العلميالصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 
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اين متوسطات  (α ≤ 0.05:   توجد فروق ذات   لة إحصا ّية عند مستوى الد لة  الفرضّية الثالثة
( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية 4-1المرحلة األساسية الدنيا  معلمي  ت ديرات

 .ُتعزى إلى متغّير سنوات اللبرةأمديرية تربية وتعليم  طا 

 

 أهداف الدراسة

 هدفل الدراسة إلى:

في تو ية التالميذ أمناهيم  ومعلماتها (4-1المرحلة األساسية الدنيا  معلمي عن  ور  الكرف-1
 .ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا

لدورهم في  ومعلماتها (4-1المرحلة األساسية الدنيا  معلمي  النروق اين ت ديراتإلى  التعر -2
، تبعا  لمتغير  ال نس، المؤهل تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا

 (.وسنوات اللبرةالعلمي، 

في تو ية التالميذ  ومعلماتها (4-1الدنيا  سبل تحسين أ وار معلمي المرحلة األساسية  تحديد-3
 .أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا

 

 

 أهمية الدراسة

 :تتمّ ل أهمية الدراسة في جوانبها النهرية والّتطبيقية فيما يلي

أ  وهااو تو يااة  ،فااي اي ارة التربويااة ةالمهماا ألمااوركونهااا تتناااوا أحااد اتكماان أهميااة هااذه الدراسااة فااي   -1
 على ا ا هم في المدرسة. إ  اأا   صحة التالميذ تؤ ر ، وذلك ألنالتالميذ أمناهيم ال  افة الصحية

علمين تدريبياااة خاصاااة أاااالمي إعااادا  اااارامج يتوقاااع أن تنياااد نتاااا ج هاااذه الدراساااة وزارة التربياااة والتعلااايم فااا -2
 (.4-1تالميذ المرحلة األساسية   لاصةبمستوى الصحي للطلبة و الللنهوض أ
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صااحة المدرسااية تحنااز هااذه الدراسااة الباااح ين يجاارا   راسااات مترااااهة فااي هااذا الم اااا فااي قطاعااات ال -3
 .الملتلنة

قااد تنيااد نتااا ج هااذه الدراسااة العاااملين فااي م اااا الصااحة المدرسااية فااي وزارة التربيااة والتعلاايم ماان حياات   -4
هاذا الادور لدورهم في تو ياة التالمياذ أمنااهيم ال  افاة الصاحية لتحسان  تعرينهم ادرجة ممارسة المعلمين

 .رهوتطوي

 ومحدداتها: حدود الدراسة

 والمحد ات ا تية:أجريل الدراسة في إطار الحدو  

 في مديرية تربية وتعليم  طا.( 4-1  معلمي المدارس األساسية الدنيا  اقتصرت على الحدو  البررية:

 في مديرية تربية وتعليم  طا.( 4-1 المدارس األساسية الدنيا  جريل علىأ الحدو  الماانية:

 م(.2020-2019النصل الدراسي ال اني من العام األكا  مي   اقتصرت على الحدو  الزمانية:

( فااي تو يااة التالميااذ أمناااهيم ال  افااة 4-1المرحلااة األساسااية الاادنيا  معلمااي  ور الحاادو  المولااو ية: 
 ا، وتتحد  نتا ج الدراسة من خالا األ اة المستلدمة.الصحية أمديرية تربية وتعليم  ط

 مصطلحات الدراسة

 ومعلما ات التي   وم اها : هو م موعة السلوكيات وايجر األساسية الدنيا دارسالم دور معلمي
الدرجة )عّرف اجرائيًا: ويُ ( في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية، 4-1المرحلة األساسية الدنيا  

-1الدنيا  المرحلة األساسية معلمي  ور  ف رات استبانة نجاأة عصل عليها المعلمون من ايالتي  ح
 .(( في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا4
هي حالة السالمة والكنا ة ال سمية والع لية وا جتما ية الكاملة وليسل م ر  الللو من " الصحة: 

 (.100، 1981، ة.  منهمة الصحة العالمي" زاألمراض أو الع
المناهيم والمبا ئ واألنهمة واللدمات التي ت دم لتعزيز صحة هي م موعة من " الصحة المدرسية:

 (.6، 2002 ،.  أاو رحيم"الا المدارسوتعزيز صحة الم تمع من خ ،الطلبة في السنوات الدراسية
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هو عملية ترجمة الح ا ق الصحية الم دمة للطلبة وتحويلها إلى أنماط سلوكية على  التثقيف الصحي:
مستوى النر  والم تمع وذلك أاستعماا األساليب التربوية الحدي ة اهد  رفع المستوى الصحي 

 (.279 ،2007 ،ادح جتماعي للطلبة والم تمع.  وا
الوعي الصحي  ( لزيا ة4-1األساسية الدنيا   مرحلةمن قبل معلمي ال ت د م المناهيم ويعرف إجرائيا:

 للطالب.
ومدت   ،ألساسية للتعليم النهاميهي المرحلة التعليمية التي ترال ال اعدة ا األساسية الدنيا: رحلةالم
اتهم وات اهاتهم، فيها هلصياتهم ومهار  نبنيميذ في مرحلة الطنولة التي تسنوات، وتعنى أالتال ربعأ

 .(سنوات 10-6  عمر وتبدأ عا ة من
تم استحدا ها  ةحدى المديريات التاأعة لوزارة التربية والتعليم النلسطينيهي إ مديرية تربية وتعليم يطا:

  .وطالبة   ( طالبا  25000( معلما ومعلمة، و 2450( مدرسة و 90، يوجد اها  2015سنة 
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظريّ 
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 الفصل الثاني
الساأ ة العربية واألجنبية المتعل ة أمولوع  والدراساتالنهري ايطار يهد  هذا النصل إلى استعراض 

 الدراسة.

 أوال: اإلطار النظري 

  مقدمة:
أصبحل ا ن تعتمد و ، الالزمة األفرا  أالمعلومات الصحية زويدتعتمد على كانل ال  افة الصحية ت

وكيفية  وسلوك نحو الصحة هموتغيير ات اهاتاألفرا   سلوك تعديل فيتباع أساليب حدي ة ا لىع
 لتي تعتني ادراسة السلوكاستنا ت ال  افة الصحية من جميع العلوم اينسانية اقد و  .المحافهة عليها

 .لنر  والحناظ على صحت ا أساليب تعديل  أو تغييره، وذلك لصالحو   طرقو  ت من حيت طبيع اينساني

 الصحة:مفهوم 

 (:الصحة)تعريف  .1

   ،حالة من اكتماا السالمة ادنيا وع ليا واجتما يا أننها: (الصحة إلى الصحة العالمية منهمة تنهر 
 الراعور وا ساتمتاع أصاحة جيادة للنار  مان الناحياة :هي الصاحةو  ،م ر  انعدام المرض أو الع ز

 خلو ال سام مان األماراض أماا  انال للنار  العمالال سمانية وا جتما ية والننسية، وليس ف ط م ر  
 ، وكذلك(2004ر،  الم ب وتصميمأرال طبيعي ألعضا  جسم ، وا ستمرار في الحياة أحماس 

 صل  ال درة على التكيف ماع العوامال التاي يتعارض لهاا ال سام مان مصااعب الحيااة واألماراض حتاى
التوازن النسبي  حالة من وهي (.2012 ، فضة رال طبيعيإلى حالة التوازن وممارسة الحياة أ

 ت وم اها قوى  إ  ااية عمليةال سم  تكيفلها، وأن  يتعرضمع العوامل الضارة التي لوظا ف ال سم، 
قدرة النر  على مواجهة ويمان النهر اليها أننها:  (2009،  كماش  ال سم للمحافهة على توازن

من الصحة من أجل الحصوا على  إ  اايةتتوفر طاقة أحيت لها،  يتعرض التي الصحيةالمراكل 
للنر  المحافهة على توازن  من خالا يوفر ، وهذا ما ا جتما يةو  البدنية والع ليةالتكامل في ال وانب 

الحيوية النر  أسالمة وظا ن   يتمتع، فمن الضروري أن تحقي هاإلى  سعى األهدا  التي  التوفيق اين
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ال انب البدني تكمن في تمتع الرلص  أهميةن إ حيت، في مستوى عالي   عليهاوالمحافهة  والحركية
 . (2008،  أسعد حيات لكل متطلبات  وحيويةأال نراط  القيامتمان  من  عاليةأصحة 

وترى الباح ة ان الصحة هي حالة تمتع النر  أالسالمة البدنية والع لية والننسية وا جتما ية، مع قدرت  
على التكيف مع حالة المرض والتوازن النسبي مع الوظا ف ال سمية، أما  ضمن ا ستمرار في الحياة 

 حماس.و ادافعية 

 :تطور مفهوم الصحة

وفيما يلي توليح مبسط لمناهيم الصحة  ،ر لمناهيم الصحةالعصور ظهر هناك تطور وتغيي على مرّ  
 عبر العصور.

" وتعني آلهة الصحة عند Hygièneمن كلمة "هي يان" " (علم الصحة اهتق ني العصر اليوناني: ف
ي ادأت و سيما أن األلعاب األولمبية الت الصحة البدنية واأللعاب الريالية،اليونان, الذين اهتموا أ

أمعنى  صحة الرا ع يرتبط أالصحة الرلصية،إلى يومنا هذا. وكان منهوم ال و زالل ُتمارسعندهم 
 ، وفترات الترويح عن الننس، مونو  ،ت وية صحة النر  عن طريق ا هتمام أالتغذ ة والنهافة الرلصية

ك يرا لك ن د أن ولذأعضا  ال سم الداخلية واللارجية. وا هتمام أالتمرينات البدنية والعنا ة أالملبس و 
 النهافة الرلصية. " علىHygièneهي يان" " من العلما  اقتصر استلدامهم لمنهوم

ة ات   نحو البيئة وظهر تبعا لذلك فن الهندس (الصحة وفي العصر الروماني: ن د أن منهوم 
ومنا هذا ن  ما زاا أعض أجزا  هذه الم اري تستعمل إلى يالصحية وم اري المياه والنضالت، حتى إ

 اا الصحي الذي اعتنىوهذا  ليل على ما وصل إلي  الت دم الهندسي في الم في مدينة روما الحدي ة، 
على تحسين البيئة والمراكل البيئية التي تؤ ر في صحة  ا  قا م ا  وفن ا  أاعتبارها علم أصحة البيئة، 
صحة العهام  تللص منها،الجمع ال مامة و و  اه الررب وتصريف النضالت ا  مية،األفرا  م ل: مي

 وغير ذلك ات ومنع الضولا  والغازات الضارة،ماافحة الحرر  األطعمة والتهوية وايلا ة،وتلزين 
 (.1987 منصور،  صحة النر  والم تمع. من العوامل البيئية التي تؤ ر في

حرص ايسالُم كل الحرص  على أن يتمتع المسلُم أالصحة ال سمية والننسية، : الصحة في االسالم
فبهما  نْ ونى اينسان على العبا ة وعمل اللير لننس  وألهل  وألمت ، وبهما  اون قا را  على عمارة 

منا »قاا:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  قاا عن اان  باس رلي هللا تعالى عن و األرض،  تنان  منْغُبوٌن ف يه  كن  يٌر م نن ن ْعمن
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ُة وناْلننرناغُ  حد ، الصّ  وقد عاف  .مة عهيمة   يدركها إ  من ف دها، فالصحُة في األادان نع«النداس 
والذي   وا "إذا سمعتم   علي  وسالمرسوا صلى هللاالنيلسو  اان اللطيب على  راسة حديت ال

هذا الحديت أوا  ُعدد وقد  .تلرجوا منها" وإذا وقع اانرض وأناتم اهاا   تدخلوها،أالطاعون أنرض فال 
منها العالم طرق العدوى أالمالمسة أو المراركة في  اهتق تيبا للعدوى القوانين الح ر الصحي ت ن  
  األكل والررب أو المالااس.

األمويين انيل أعض  فناي عهاد ويعتبر العرب أوا من عملوا انهام المسترفيات أعد ظهاور ايساالم،
 أان الحامإ العرب في أال  األندلس هّيدوقد  العباسايين،د ها خالا فترة حاام المسترفيات التي زا  ع

 سينيل، مدرسة الطب في :هعاع ألوروبا م لإوكانل مصدر  ،يةمن المدارس الطب ا  ايسالمي عد 
أم اا   لتر ساوب، وويل  ن و اا  وا  ااا  والكتااب والماؤرخومدرسة التوليد في قرطبة، كما أهار العلم

المعرفة العلمية في هتى  وت دم،  ورانل( أنضل العرب والمسلمين في م اا التربية الاصحية
 أم اا جامعة ،وبنضل العرب والمسلمين تكونل جامعات تعتني أصحة اينسان وبيئت  ت.الم ا 
المدارس  أ ضا وقد تنسسل ،1167 م وجامعة اكسنور 1113م وجامعة اولون ا عام 1110أاريس 
اان  سينا،اان  الصحية  الرازي، ومن مراهير العرب والمسلمين الذين أسهموا في نارر التربياة، العلمية
 ، ال نك ير  وغيرهم  واان سهل( زهار الزهراوي، الهيا م، اااناان  اان النفيس، البيطار،اان  رهد،

1982). 

أنهميتها جا  منذ ال دم في الحضارات ال د مة، وترى الباح ة أن اهتمام ا نسان أالصحة وا راك  
والمنعطف ال وهري في الرعا ة الصحية والذي أسس للرعا ة الصحية المعاصرة كان مع ادا ة نهرة 

، ، وروحيا  ، واجتما يا  ، وننسيا  ، وجسميا  التربية ا سالمية الراملة والكاملة والمتوازنة لإلنسان: ع ليا  
 رة.  سالم في ال ران والسنة النبوية المطهّ والتي ت سدت في تعاليم ا

 الثقافة الصحية:تعريف  .2

والتمتع أالصحة الكاملة من  ،الصحة جز    يت زأ من التنمية ا جتما ية وا قتصا  ة  هك في أن 
ويسمح لهم أالعيش حياة منت ة اجتما يا واقتصا  ا  ،هنن  أن يرفع من قدرات النر  البدنية والع لية

 و  افيا في انس ام في ايئتهم.
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يدور أرال أساسي حوا ت د م النصح والتواصل الصحي مع أفرا  الم تمع  الت قيف الصحيفمنهوم 
ة، اهد  است ارة الدوافع لديهم، أو إمدا هم أالمعرفة والمهارات الالزمة لتبني السلوكيات الصحية السوي

وبالتالي لرفع مستوى الصحة أو الوقا ة من المرض، أو الت ليل ما أمان من مضاعنات ، والمعرو  
أن العا ة هي سلوك ماتسب أالتعليم، واينسان  اتسب عا ات  و  ير ها، والصحة هي محصلة عوامل 

سان، لذلك فالت قيف أهمها العا ات الصحية، إلافة إلى العوامل الورا ية والبيئية التي  عيش اها اين
الصحي هو عملية توجي  الم تمع لحما ة ننس  من األوبئة واألمراض المعد ة ومراكل البيئة المحيطة 

"عملية ترجمة الح ا ق الصحية المعروفة إلى أنماط سلوكية : على أنها ال  افة الصحية  ُ ْعرد وت ،أ 
ا ت اهات والعا ات السلوكية غير السوية، صحية سليمة على مستوى النر  والم تمع، اهد  تغيير 

  ادح وأخرون, ، وكذلك مساعدة النر  على اكتساب اللبرات وممارست  العا ات الصحية الصحيحة"
2013 ,14). 

 :أهداف الثقافة الصحية

 تهد  ال  افة الصحية إلى: 

محاولة أن تكون و  ،المرضو  ق أالصحةلفرا  اللاطئة والراسلة فيما يتعلعمل على تغيير مناهيم األا  -1
 الصحة هدفا لكل فر . 

 والم تمع أراللتحسين مستوى صحة النر  وسلوكهم وعا اتهم األفرا   ى تغيير ات اهاتلالعمل ع -2
 عام.

ذلك أالتعاون اين األفرا  والمسؤولين و ؛ الم تمع وإن احها فيى تنمية المرروعات الصحية لالعمل ع -3
 لتح يق األهدا  وخدمة أفرا  الم تمع. 

 .ت ليل نسب الوفيات والسعي نحو، واللطيرةمحاربة انترار األمراض المعد ة،  -4
األهمية م األفرا  الذي ادوره  ساعد في تنهّ و  ،العمل على نرر الوعي الصحي اين أفرا  الم تمع -5

 .(هاا1425،  أاريان على حد  سوا  وللم تمع الصحية للنر 
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 الوعي والتثقيف الصحي: 
( 2001، عر   قنديل واي راك، كما( وتعني المعرفة aware  االها في اين ليزية   (الوعي كلمة 

معين يؤ ر على توجي  سلوك النر  نحو اي راك والت دير والرعور أم اا الوعي: المعرفة والنهم و 
المعرفة والنهم وتكوين الميوا ( أنن  الوعي الصحي ( 2006 أاو ه يرالم اا، ويعر  العنا ة اهذا 

على السلوك الصحي    اأا  اسبة للمرحلة العمرية أما ينعاس إوا ت اهات لبعض ال ضا ا الصحية المن
 مدا هم أالمعرفةوإ اليومي. فمنهوم الت قيف الصحي أرال أساسي يدور حوا ت د م النصح وا رها ،

مجتمعوالمهارات الالزمة لتبني السلوكيات الصحية السوية. و أي في  لةحي  لوعي من  لهدف

، وعملية نرر الوعي في الم تمع ؟ أم   صحيا   يتضح من خالا   افة الم تمع هل  سلكون سلوكا  
 :تيةمن خالا المامهم أالعناصر ا يتضح 

أن  الصحية والحناظ على صحتهم مسؤوليتهم قبلأن حل المراالت  همواستيعاافهم أفرا  الم تمع  .1
 .السليمة أاتباعهم العا ات الصحية ،تكون مسؤولية ال هات الرسمية

لمامهم أالمعلومات الصحية المتصلة أالمراالت الصحية واألمراض المعد ة وأسبااها وطرق انترارها إ .2
 وأعرالها وطرق الوقا ة منها.

ا نتناع منها أالطرق سبل و  ،الصحية األساسية والمساندةأفرا  الم تمع على اللدمات   تعر   .3
 (.2013، وآخرون  ،حادالصحيحة  

 لما  متلك  من معاار  هو استلادام الطالبالوعي والت قيف الصحي  ( أن2012  فضة يرى 
وبرال خااص هاو  إلى ممارساات وعاا ات  طب ها في حياات  أرال عاام، وتحويلها صحياةومعلاومات 

 على معرفاة المارض وأسباأ  وطارق الوقا ة منا .  تهموقادر معرفة الطلبة في المادارس 
 .ايسعافات األوليةالغذا ، األمراض والوقا ة منها، الصحة الرلصية  :وللوعي الصحي عناصر منها

ولكن الوعي   ب أالصحة      تصر على جانب معين من األمور المتصلة فالوعي الصحي   ب أن
، وهذه جيدة   لكي  اون اينسان أصحة   التي هي لروريةال  ليرمل كافة العناصر، أن يتسع م 

متراأاة أطبيعتها، ويؤ ر أعضها  ألنها ؛عن أعضها البعض العناصر متداخلة أرال  صعب فصلها
 في ا خر.

تتمحورأهد ف لتاقاف لةحيفي آلتي:أهداف التثقيف الصحي: 

  لاها.اسعىجماعأفر د لمجتمعللوةولوغااة  لةحةهدفا ىعلىجعل لمحافظةعل لحرص -1
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و -2  لمجتمع أفر د  لخإتشجاع وتطوار تنماة في  إلسهامشر كهم خالل من وتطوارها  لةحاة دمات

 .فيتاعالدور لمؤسسات لةحاةوتحسانمستوى ألد ءفاهااجامي إل
 .وتنماتهاسلامةو لعاد تغار لةحاةإلىسلوكااتةحاة لعملعلىتغاار لسلوكاات -3
 أل -4 أحد  لةحي  لتاقاف عملاة جعل في  الستمر راة لتنماة  ألساساة ادح   . لمجتمعركان

 (.2013،وآخرون 
إلى وين ل  المدرسة ميدانا صالحا للت قيف الصحي، فالتلميذ أع ل  المتنتح يت بل النصح وايرها ،  د  تع

في وتكون المعلومات الصحية التي ين لها في صغره خير أساس صحي سليم ، ايئت  من سواه في
 (.2002. البياري. أأاظة. نزاا، مراحل حيات  الم بلة.  قطيرات

 الميوا وا ت اهاتقا مة على تكوين  وترى لماحاةأن لوعيو لتاقاف لةحيعملاةترمواةتعلاماة
  ااي من خالا النصح وايرها  العمرية للنر  لضمان سلوك صحي إل مناسبة وفق المراحالة صحيّ ال

 . السويّ  وتعليم المهارات الالزمة لتم ل السلوك الصحيّ 
 الصحة المدرسية:.تعريف 3 

إذ  حظ     وا العالم في ادا ة ال رن التاسع عرر،ادأ ا هتمام ابرنامج الصحة المدرسية في أنحا
إصاأة أعض طلبة مدارس إن لترا أ صر النهر, وفي عام  م1812( عام Jeas Wireجيس واير  

 م 1888وفي عام  ،لطلبة المدارس وال امعات في السويد ا  طبي ا  فحصأجرى عد  من األطبا  م 1840
م 1895أحد عرر ألنا من الطلبة, وفي عام طبي لحوالي  ا  الحاومة السويد ة أإجرا  فحص أجرت

هذا وقد نرر الطبيب اين ليزي وساو، في م ا اتدا يةلبة المدارس طل ا  فحصأجرى حوالي ستة أطبا  
اين قصر النهر لدى  منا ه أن  مة عالقة   م ت ريرا  1902( عام Brestly smithارستلي سميت  

ومنذ ذلك التاريخ ادأ اهتمام الهيئات الصحية في جميع أنحا   ،درتهم على التحصيل العلميالطلبة وق
 (.17، 1985، ارامج الصحة المدرسية.  نصر   إلى التركيز على العالم المتحضرة يت

 ومان لامنها التربياة ،المدرسة هي الماان الر يس أالتوازي مع البيال للتربياة من ذلك أند  يتبين
 ا  مناسااب المدرسااة ابيئتها وطواقمهااا العاملااة والت هياازات المدرسااية ترااكل ماانا   نّ إالصااحية، حياات 

كسااهم المعلومات والمهاارات وا ت اهاات الصاحية أماا يتناساب مع إو  ،لالعتنا  أالمتعلمين ا  ومال م
 وين احمماا ياؤ ي فاي نهاياة المطاا  إلاي رفاع مساتوى الاوعي الصاحي،  ،العمرياة فكرهم وماراحلهم

 . (2012،  فضة التعليميةافر جهو  العاملين  اخل المؤسسة ضت هاذا ال هاد  ااد مان
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 والم تمع ،أصحة الطلبة خصوصا   عنىم من فروع صحة الم تمع، تُ مهالصحة المدرسية هي فرع و 
  وزارة التربية أصورة كلّيةيلة فعالة لتعزيز صحة الم تمع ، ويم ل ا هتمام اها وسالمدرسي عموما  

م موعة البرامج  درسية أننهاالمالصحة . ويمان النهر إلى (2013والتعليم العالي، فلسطين, 
المدارس عن طريق الوحدات الصحية  وت دم في ،واألنرطة واللدمات التي تتم ستراتي ياتوا 

: كما أنها ،أالم تمع المدرسي التالميذصحة  لتعزيز ومصممة ،األخرى  المدرسية وال طاعات الصحية
، المدرسيةفي السن  التالميذصحة  لتعزيزت دم  والمبا ئ واألنهمة واللدمات التي  المناهيم" م موعة 

جمعية الصحة المدرسية  فتهاعرّ و  (2006صحة الم تمع من خالا المدارس  أاو زايدة, وتعزيز
الرعا ة الطبية التي  حتاجها  وت دم ،مرياية: أننها م موعة البرامج التي توفر البيئة الصحيةاأل

صحي وكذلك الوجبات المدرسية المغذ ة وال ذاأة لهم، وا هتمام انراطهم البدني والت قيف ال ،الطالب
 American School  وكذلك البرامج التي تعزز صحة المعلمين والموظنين في المدرسة ،لهم

Health Association,2017 ،) م موعة البرامج التي أننها  (الصحة المدرسية ويمان تعريف
ويحهى أنرص  ،لم ويسناعلى صحة الطنل ليتع والتغيير من خالا التركيز التحديتإلى تسعى 

  (Bundy,2011).  ية الالزمةوالرعا ة الصحّ  قران  من خالا توفير التغذ ة المناسبةأمتساوية مع 

 م هاكلل منهماة الصاحة العالمياة ل ناة خبارا  التوعياة الصاحية وتعزياز الصاحة1995وفي عام 
الم ااييس  ، وولااعاذه الل نااة اللااروج اتوصااياتالراااملة ماان خااالا الماادارس. وقااد كااان الهااد  مان ها

اتها األم ل يماان وتنعيال السياساات التاي تماان المنهماات الصاحية والتربوياة والمادارس مان ا ساتلدام
منهمة الصحة العالمية،   التعليمية واألسرة والم تمعالناهئة والكوا ر من أجل تحسين صحة األطناا و 

المدارس" وقاد  أاسم" تعزيز الصحة من خالا 1997 عام وخرجل الل نة ات رير صدر 1998).
أنرعهاا األورباي هاباة المادارس المعاززة للصاحة، واناتهم فيهاا الك يار  ،الصاحة العالمياة أنرانت منهماة
  (.2001األوربي .  منهمة الصحة العالمية. ا تحا   مان معهام  وا

م 1967وا ال الادوا العربياة التاي اهتمال أالصاحة أ ي كانل مصر وتلتهاا العاراق مانفي الوطن العربو 
، م1921ر ن عاام مارة هارق األإأعد انرا   هافير ن فههر ا هتمام ي فلسطين واألما فأ المدرساية،
علاى ت اد م الرعاياة  مار م تصاراات. وظال األيال فاي مطلاع الساتينالعملياة كانالممارساة  نأفاي حاين 
 وبئاة والعادوى هادفا  ألا نتراراوالحاد مان  ،وصاحتهم ال ساد ة ،ولياة وا هتمام اتغذ ة الطلباةألاالصاحية 

 يليّ ا حتالا ا سرا هماا منذ ستمرت سياسة اياو  (.2002،تحقي    أاو ليلى لاىإتساعى  ساسايا  أ
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الذي مارس سياسة الت هيل وعدم ا هتمام أالعملية التربوية  م1967للضنة الغربية وقطاع غزة عام 
لى قدوم السلطة الوطنية النلسطينية وقطاع الصحة المدرسية إ ،ي والننسيومنها قطاع ا رها  التربو 

ومن  ،سياسة ا حتالا ا سرا يلي التي اهتمل أإصالح النهام التربوي المتضرر من م1994عام 
ف ا ت رسالة الصحة المدرسية لوزارة التربية والتعليم النلسطينية منصبة  ،لمن ذلك الصحة المدرسية

ر  والمهارات من خالا تماينهم من المعا واجتما يا   وننسيا   وجسد ا   نحو تحسين صحة الطلبة ع ليا  
 أانا ة واقتدار في ايئة آمنة  رارك فيها ال ميع.  وزارة عامل مع ظرو  الحياةالتالصحية والحياتية أ

 .(2013، التربية والتعليم النلسطينية

 أالتوازي معأاعتبارها الماان الذي  عمل  المدرسةوترى الباح ة أن الصحة المدرسية جز  من رسالة 
طواقم عاملااة وت هياازات البيل لضمان تح يق التربية والت قيف الصحي نهرا لما تملك  المدرسة من 

كسااهم المعلومات والمهاارات وا ت اهاات الصاحية أماا إو  ،لالعتنا  أالمتعلمين ا  مال م ماانا   عدْ تُ 
 .الملتلنة العمرياة يتناساب مع فكرهم وماراحلهم

  :أهمية الصحة المدرسية
 تية:ا في الن اط همية الصحة المدرسية أ تبرز 

 وتوفر الساكان،رباع عاد   ىمان الم تماع تصال إلا ة  مهم ابةفي هذه المرحلة الدراساية نس بة م ل الطل .1
 .كبرى للعنا ة أالصحة في هذه النئة المدرسة فرصة  

 كسااااهمإيهم و حياات تتااوفر النرصااة للتاان ير فااااع أااال فئاتاا  أالمدرسااة،  ماار كاال أفاارا  الم تم .2
 .الصحيالمعلومات وتعويدهم على السلوك 

حيت  ؛في السن المدرسية السلوكيات المتعل ة أالحياة عموما  وبالصحة أصنة خاصاة اتسب الطالب   .3
 .نالصحية وتعديل السلوكيات اللاط للمدرسة التن ير الوالح في اكساب العا ات

التغيارات  خاللهااا الك ياار ماان يطرأوتطااور ونضااج و  ،المرحلااة الدراسية مرحلااة نمااو للطالاابعْد تٌ   .4
الكافية  و  ااد أن تتاوفر للطالاب فاي هاذه السان الماؤ رات ،ال سامية والع لياة وا جتماعياة والعاطنياة
 .لحدوث هذه التغيرات في حدو ها الطبيعية

السارية والمعد ة كما  صاااأة ااااألمراضأك اار عرلااة لإلالمرحلة الدراسية هذه خالا  اااون الطااالب  .5
 (.2006، أاو زايدة  هم أك ر عرلة لإلصاأات والحوا ث.أن
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 :إلى أسباب ا هتمام أالصحة المدرسيةالباح ة  عزووت

فني هذه  ،وا جتما ية ،الدراسة للعديد من المراالت الصحية والبيئية خالا فترة لبةض الطتعر   .1
 المرحلة  ههر  ور الصحة أالتن ير على الطالب و عمهم.

 ور ها؛ فإن األمراض المعد ة ونرر  لن ل ايئة خصبة جدا   يمن التالميذ وه ا  كبير  ا  المدارس عد تحوي  .2
 لنرر ال  افة والتو ية الصحية. ا  مهمّد عالصحة أملتلف م ا تها  ُ 

 ،من ناحية النهافة طلبةلوكيات ال سهم أرال كبير في تغيير س بةكساب المناهيم الصحية للطلإ .3
 .والت ليل من الننا ات المضرة أالصحة ،وترهيد استهالك المياه ،والوقا ة من األمراض

 .طلبةالصحة لدى ال مستوى  لتي تسهم ارفعوغيرها من السلوكيات الصحية ا ،ا هتمام أالتغذ ة السليمة .4
 ونراطهم، برفع حيوية الطال فير أرال كبي فإن ذلك  سهم طلبةللرت ايئة صحية توفد  في حاا .5

 .العلمي تحصيلهموبالتالي زيا ة 
 

 أهداف الصحة المدرسية:
أما  ح ق األهدا  التالية  ،ارامج الصحة المدرسية جاهدة  وبال الوسا ل على ت د مالمدرسة  تعمل 

 للم تمع:
 ."السليم للطلبة "أاعتبار الع ل السليم في ال سمسهام في النمو ال سمي والع لي وا جتماعي اي .1
 وذلك لتعويدهم على السلوك الصحي السليم.؛ رفع مستوى الت قيف الصحي للطلبة .2
 البرامج المدرسية. ت د م المساعدة الصحية وتوفير الهرو  المال مة لألطناا المعوقين لياستنيدوا مان .3
 .اانترارها وايصاأة اهالوقا ة من األمراض قبل  .4
أالمدرسة( طالب  حنظ تاريخ الحا ت المرلية للطلبة عن طريق التس يل في الس ل الاصحي لكال .5

 .(2007والمرهراوي ، ال رجاوي 
 
 

  :عدة أهدا  اساسية لبرنامج الصحة المدرسية تتم ل أما  نتي  مة

 .منة خالية من مصا ر التلوث للتالميذآتهيئة ايئة صحية  .1
 .مراض المعد ةالطنولة واألمراض أوقا ة التالميذ من  .2
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 .تح يق التكامل البدني والننسي وا جتماعي للتالميذ .3
 اكتراااا  ا نحرافاااات الصاااحية وا ماااراض المعدياااة مباااارا والعمااال علاااى سااارعة اكتراااا  وتصاااحيح .4

 .خطار الصحية وت د م العالج المناسباأل
 .يا وذهنيا واجتما ياسويا  ادنرعا ة التالميذ غير األ .5
 .(2009 كماش،  ةرفع الوعي الصحي والغذا ي للتالميذ أالت قيف والتنرئة الصحي .6

  
 :هما، لى هدفين ر يسيين للصحة المدرسيةإ( 2015وقد أهارت عمران 

 .أالتعر  على المؤهرات الصحية للطلبة في كافة الم ا ت بةت ويم صحة الطل .1
 .والمؤهرات الصحية لمن المستوى المطلوب، وتعزيز صحتهم ةبحنظ صحة الطل .2

 
فتتم ال فاي تعرياف العااملين فاي الم ااا الترباوي والصاحي أنولوياات  ،أما األهدا  التنصايلية

كساب ال ا مين على الصحة المدرسية مهارات التلطيط إ، و ةالصحية في السن المدرسيّ  المراكالت
اي الم اااا التربااوي الصااحي امج الصااحة المدرسااية، وكااذلك اكساااب العاااملين فالباار  والتننيذ والت اويم

الالزمااة لالكترااا  المبااار للمرااكالت الصااحية، والعماال علااى تزويااد العاااملين فااي   اادرات والمهاااراتلل
رباويين العاااملين فااي مراقبااة البيئااة الصااحية هااراك الطااالب والتإالتوعياة الصااحية، و  المدرسااة أمهااارات

 .هاوتحسااين المدرسااية

 مجاالت الصحة المدرسية:

 أواًل: النظافة الشخصية

هنية فضال عن ممارسات العنا ة الرلصية والما ة الصحية هي منهوم متصل أالطب، النهافة أو الع
تستلدم الممارسات الصحية لت ليل ايصاأة  وفي الم اا الطبيّ  المتصلة أمعهم نواحي الحياة،

 م لنموه السليم في ومن  صية من األمور الهامة لصحة الطنل،النهافة الرل وانترار األمراض. تعدّ 
الصغر.  من أهم العا ات السلوكية التي   ب غرسها في الطنل منذ كافة ال وانب، وهي أ ضا  
 (.2014  مسلكيات النهافة الصحية،
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 تغذية السليمة: الثانياً 

 يق عا ات صحية لألفرا  على جميع المستويات ا جتما ية وا قتصا  ة إلى تحيهد  الوعي الغذا ي 
فاي العالقاة ااين الغاذا  نما هو علم يبحت وإ ،ذا الم اا ف ط األغذ ة وأنواعهاو   رمل ه سليمة،

وتم يلا  في ال سم، وما ينتج عن ذلك وال سام الحاي، ويرامل ذلاك تنااوا الغاذا  وهضام  وامتصاصا  
وقد ذكر  .) 2001 ، الراعر وقطاش ةمن تحريار الطاقاة وعملياات النماو والتكاا ر، وصايانة األنسا 

 :ط الغذا  الكامل على النحو ا تي( هرو 2001متولي،  سيد و 

 على كمية كافية من الما  واألليا  لمنع ايمساك. الغذا  أن  حتوي  .1
 على ا حتياجات الغذا ية من موا  الطاقة وموا  البنا  وموا  الوقا ة.أن  حتوي  .2
 أن  اون مرتمال على جميع ا حتياجات من الموا  الغذا ية الملتلنة. .3
 أن  اون خاليا من الكا نات الديي ة المسببة لألمراض  السموم(. .4
 ماان.للعا ات الغذا ية قدر اي أن  اون الغذا  مناسبا .5
 ا للحالة ا قتصا  ة. أن  اون مناسب .6

 
 وعلى ،ر على النمو ال سمي والع ليأولوية صحية وتعليمية لتن يرها المباه التغذ ة المدرسيةوتعد 

وترمل جميااع إجاارا ات السااالمة الغذا يااة وا هااتراطات الصااحية للم صااف  ،التحصيل العلمي للطالب
 اق:يالمدرسااي، ماان خااالا تح ا

 فطار.وتر يع تناوا اي التغذويّ الوعي  .1
 همياة الغاذا  الصاحي وانعااسا  على صاحتهم.أ زياا ة رصايدهم ال  اافي حاوا  .2
 الم اصف المدرسية وتوفير البدا ل التغذوية الصحية. .3
 .بةراسات ت ييم الولع التغذوي للطل  .4
 .(2013 ، ليل عمل الل ان الصحية  تعزيز عا ة ممارسة الريالة .5
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 يةسعافات األولالوقاية من الحوادث واإل :ثالثاً 

ايسعافات األولية هي الرعا ة والعنا ة األولية والنورية المؤقتة التي يتل اها اينسان نتي ة التعرض 
ين اذ حيات  وحتى يتم  ؛غيرهاى النزيف أو ال روح أو الكسور أو المناجئ لحالة صحية طار ة أ ت إل

 ،أو ان ل  إلى أقرب مسترنى ،  اوصوا الطبيب إلى ماان الحا ثة لت د م الرعا ة الطبية المتلصص
من ا  األولي هو إن اذ حياة المصاب والت ليل قدر ايماان فالهد  من إجرا  ايسع طبية،أو  يا ة 

 (.2015لى ايصاأة  النسور وآخرون, ا  ار المترتبة ع

 الوقاية منها مراض وكيفيةاأل :رابعا  

والمعرفة لدى  للدمات الصحية، ونرر الوعي الصحيتحسين حياة األفرا  من خالا تطوير ا هي
األسر، وتر يعها على اتباع ممارسات صحية سليمة للوقا ة من األمراض الملتلنة التي تصيب 

زين على ماافحة األمراض الملتلنة التي تصيب األطناا والتي  مان الوقا ة منها م ل ركّ األطناا, مُ 
خالا ا لتهاأات التننسية الحا ة وايسهاا وال نا ، ومن طرق الوقا ة من األمراض المعد ة من 

، اومنع انت اا المسبب للمرض أي ماافحة الحررات والبعوض وغيره ماافحة المسبب لهذه األمراض،
والتغذ ة الصحية التطعيمات في مواعيدها، ا ة م اومة الطنل لألمراض من خالا المواظبة على وزي

والعا ات والحرص على النهافة ومحاربة ال هل  ،المتوازنة, والت قيف الصحي والتغذوي المستمر
 (.2014، األ وية والعالج  مزاهرةواستعماا  ،في الصحة اللاطن

ا على النحو الوقا ة من األمراض المعد ة وماافحته سبل ا مة تتضمن( ق2009، وذكر  العبد وآخرون 
 :ا تي

ة نهافة األحيا  السانية وماافحة الحررات المنزلية .1  الذأاب.، وبلاصًّ

 األولية الناقلة لألمراض. من األوساط ال ضا  على الذأاب الذي ُ عدّ  .2

 وبعد استعماا المرحاض.  وتناولأوتطهيرها قبل تحضير الطعام  ،أالما  والصااون  غسل األيدي جيدا   .3

 قبل ا ستعماا.  التنكد من سالمة الما  وغسل النواك  واللضار جيدا   .4
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 ة المدرسيةيئالب :خامسا  

وللبيئة المدرسية  ،فهي جز    يت زأ من  ،ئة المدرسية عن ايئة الم تمع الموجو ة في ي  تننصل الب
فمن الصعب تربية الطالب على مبا ئ التربية الصحية  ،في صحة الطالب   اأا  إو   ورها المؤ ر سلبا  

وقد نص قانون البيئة النلسطيني على أن "  ،في المدرسة أصورة فعالة في ايئة مدرسية غير صحية
ئة النلسطينية وحمايتها من أجل النهينة حق من ح وق ا نسان والحناظ على البي ةالبيئة المتوازن

وي صد  من ال انون األساسي النلسطيني(. 33  الما ةأجياا الحالر والمست بل مسؤولة وطنية". 
وبنااا   ،ااي ساالوك صااديق للبيئااةوتهااد  إلااى تبنّ  ،جد في  الطالبو المحيط الذي ي أالبيئة المدرسية

 م موعة من األمور: وترمل صااحة معااززة للعمليااة التعليميااة

جاارا  أعماااا إاا ر المياااه والوحدات الصحية و تحسااين البيئااة كالحاادا ق والمرافااق الصااحية ومصا  .1
 .المدرسيةالالزمة وفق معايير البيئة الصحية  المدرسااية الصاايانة

 .هاوتنعيل إنرا  األند ة البيئية المدرسية .2
 السالوكيات وتعزياز ،مانهج مان طنال إلاى طنال لزياا ة الاوعي البيئاي تدريب الطلبة والمعلمين وفاق .3

 (.2012 ،ا  ارة العامة للصحة المدرسية  المحافهة على البيئة.و 
 

 :الصحة المدرسية الفلسطينية

السلطة الوطنية النلسطينية، ادأ ا هتمام أرال جدي أمولوع الصحة المدرسية ف د  م ي عند 
وا أل طالياة، الماؤتمر النلساطيني االتربياة والتعلايم ووزارة الصاحة أالتعااون ماع التعاونياة ا وزارة  ع ادت
, وقاد خارج م1996هعار "نحو صحة مدرسية هاملة "وكان المؤتمر في مدينة غزة فاي عاام تحال

العمال و همهاا ،تراكيل ل ناة وطنياة للصاحة المدرساية، أ وكاان مان  ،أالعدياد مان التوصايات الماؤتمر
خطة وطنية هاملة لها، وتح يق هعار "الصحة المدرساية الرااملة فاي فلساطين عاام  علاى ولاع

اااة وزارة التربيااااااي فلساااااطين.  المدرساااااية فا إ  اااااا  ارناااااامج وطناااااي موحاااااد للصاااااحة وكاذلك م2000
فاي وزارة التربياة  م اا ت الصاحة المدرساية المعماوا اهاا رساميا   لذا جا ت (.2006، العالي والتعلااااايم
العااالي النلسااطينية وهااي: اللاادمات الصااحية، والت  يااف والتعزيااز الصااحي، وم اااا البيئااة  والتعلايم

 ،ةيالتربية البدنية والريال ،الصحة الننسية وا جتما ية في المدرسة ،التغذ ة المدرسية المدرسااية،
 .(2013،  وزارة التربية والتعليم العالي تعزيز  ور الم تمع المحلي.
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 :الفلسطينية أهداف الصحة المدرسية
وتهيئة البيئة الصحية للنمو  والع لية،: تعزيز صحة الطالب الصحية والننسية وا جتما ية الهدف العام

 .والتطور الطبيعي للطالب من أجل الحصوا على أقصى ا ن ازات الممانة
 ة: األهداف الخاّص 

 تحسين الولع الصحي لدى الطلبة. -1
 تحسين الهرو  البيئية للطلبة. -2
مساعدة الطلبة على تبني أنماط سلوكية وعا ات صحية سليمة تعزز صحتهم وصحة أسرهم والم تمع  -3

 الذي  عيرون في .
 ا  ا  أنهمة للمعلومات الصحية لتوفير قاعدة معلومات منيدة وطنيا. -4

 
 ي معهم الدوا اهتماما كبيرا أالصحة المدرسية وذلك:ولتُ  أسباب االهتمام بالصحة المدرسية:

 من م موع الساان. (%30  ألن طلبة المدارس ورياض األطناا  رالون حوالي -1
 لها من تن ير على األهل والم تمع. ولما ،الصحيةلن ل الرسا ل  كبيرا   طالايا   ت معا   عدّ ألن المدرسة تُ  -2
 مع تباين النئات العمرية. تلت ي تباين احتياجات الطلبة الصحية والنما يةألن  -3
وتكتسب فيها المهارات الحياتية الضرورية  ،مرحلة تترال فيها الرلصية والسلوكيات ألن المدرسة -4

وتتضمن النمو الننسي والع لي السليم وكذلك المعار  التي  ،ظرو  الحياة الملتلنةمتطلبات  لمواجهة
 ت بل .سعلى حياة الطالب وم أو سلبيا   تنعاس ا  اايا  

 همولية اللدمات الصحية المدرسية ونهرتها الرمولية للطالب. -5
 ضاعنات المحتملة.وي يها من الم ،الوقا ة من األمراض وا كترا  المبار لها  ضمن العالج النعاا -6

 .(2010، رها ي للصحة المدرسيةاي الدليل 
 
 

ة في فلسطين ضمن المجاالت دد الصحة المدرسيحوتتمجاالت الصحة المدرسية الفلسطينية: 
  :تيةاآل

ة المدارس من أجل إلى طلبي ت دم   صد اها اللدمات العالجية والوقا ية الت الصـــحية:لخـــدمات ا
 :ذلك رمليراض وت د م المطا يم ومتاأعتها و عن األم والكرف المبار ،ال سد ةتعزيز صحتهم 
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غير  متاأعة تغطياة التالمياذ أالتطعيماات وفحوصاات الت صاي أالتعااون ماع وزارة الصاحة والمؤسساات .1
 .الحاومية م ل ايغا ة واتحا  ل ان العمل الصحي والهالا األحمر وغيرها

 .المرلية ومتاأعة التحويالت للعالجرصد ايصاأات والحا ت  .2
 .اللاصةت د م األ وات المساندة للتالميذ ذوي ا حتياجات  .3
من التعامل ، ميذيهد  إلى ا صاا المعرفة ف ط ال انا  مهارات تمان التال  ي: التثقيف والتعزيز الصحّ  

 :-تحد ات الحياة اليومية من خالا أنعالية وا  ااية ماع

عن اادى التالميااذ والمعلمااين والتوجهااات والساالوكيات الصااحية وبنا  سياسات صحية ل تعزيااز المعااار  .1
 .التي تتضمن التدريب المستمر للنئات المستهدفةرامج واألنرطة الالصفية الداعمة والب المناااهجطريق 

ي لتحدياد تنعيل  ور الل ان الصحية المدرسية الماونة من الطلبة والمعلمين والم تمع المحل  .2
  .وبنا  خطة سنوية للصحة المدرسية واألولويات وت وية المراركة الم تمعية ا حتياجاات

 .التو يةتطوير مهارات الطالب وإحيا  المناسبات الوطنية وايقليمية والعالمية والمراركة في حمالت  .3
 .إنتاج الموا  الت قيفية ومتاأعة تنعيلها في المدارس .4
  .والتطعيمات, والنهافة األمراض،توليح المناهيم الصحية التي  حتاجها التالميذ وترمل الوقا ة من  .5
 الصحة المدرسية في فلسطين:  ستراتيجياتا

التي من هننها ن على العديد من ال ضا ا المهمة ستراتي يات الصحة المدرسية في فلسطيإركزت 
 خالا عدة امور:المحافهة على صحة الطلبة والم تمع من 

 الم تمعي والتنمية المستدامة.اعتما  المدرسة وحدة للتغيير  -1
 التركيز على ال انب الوقا ي. -2
 تعزيز الصحة من خالا المراركة الناعلة والدور النرط للطلبة. -3
 والتركيز على  ور المعلمين. عموما،مراركة ا  ارة المدرسية والتربويين  -4
 وا ستنا ة من ال طاعات والمؤسسات ذات العالقة. المحلي، تمع التنسيق مع األهالي وأفرا  الم -5
 .أصورة كلّية وهاملةي المدارس لتحسين صحة الم تمع ا ست مار ف -6
اعتما  األنرطة الصحية المبنية على المهارات الحياتية؛ لتطوير سلوكيات الطلبة في أوقات ما أعد  -7

 الدوام.
 ج الصحة المدرسية.هراك ال طاع األهلي في تصميم و عم ارامإ -8
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 أساسا لتحسين نو ية التعليم. المتواصل،اعتما  المتاأعة الميدانية وا هرا  الصحي  -9
 (. ةاي ارة العامة للصحة المدرسي 

ووزارة التربية  المدرسية-ذكرتها االدارة العامة للصحة  أسباب االستثمار في الصحة المدرسية كما
 والتعليم:

فترة طويلة من  فيها في المدرسة كما   ضي يوميا ساعات( 6من وقت   الطالب فترة طويلة   ضي  -1
 سنة(. 12  حيات 

 طلبة المدارس أسهولة وبطرق غير مالنة.إلى  مان الوصوا  -2
 تت اوز  لت الساان( والتي تم ل هريحة الطلبة قطاعا عريضا من الم تمع  فئة األطناا والمراه ين -3

 المست بل. ست مارواعنصرا أساسيا في النسيج ا جتماعي وا قتصا ي أحيت تعد  
 رال العمر المدرسي مراحل فسيولوجية وننسية حرجة من نمو الطنل تكون حساسة للتن يرات  -4

 اللارجية والتغيرات المصاحبة.
أا أو تم ل المدرسة مرحلة تترال فيها الرلصية والمعار  والمهارات والسلوكيات التي تنعاس ا  ا -5

 سلبا على مسيرة حياة الطالب مستقبال.
أايلافة إلى الطلبة مما  ساعد في  ،أوليا  األمور ن وأحيانا  ين واي ارييلمدرسي المعلماالم تمع   ضمُ  -6

 ن ل الرسالة الصحية إلى األسرة والم تمع.
تكوينها وطبيعتها مؤسسة اجتما ية حيوية أإ ارتها ومعلميها وطالاها وموقعها  المدرسة من حيتد  تع -7

وأحد أسس  التغيير،فعاا في  أاعتباره عنصرا  وي ب أن  متد  ورها الطبيعي ال غرافي وا جتماعي 
 وباقي أفرا  الم تمع. والمعلمينهذا التغيير ترايل الل ان الصحية من الطلبة 

 (.12-11، 2013 ،عمل الل ان الصحية المدرسية   ليل

 دور المدرسة في التثقيف الصحي:

في الوقل الحالر عنايتها الى توفير اللدمات الصحية للتالميذ وتتضمن هذه  توج  المدرسة
كسااهم ال  افة الصحية الالزمة، وتعد إحة التالميذ ال سمية والع لية، و هرا  على صاي اللدمات
الصحية للطلبة جز  من العملية التربوية المتكاملة، وهي لمن ا حتياجات الطبيعية  اللدمات

 ،تهمورفاهي فهي حق لهم، تؤ    الدولة أملتلف مؤسساتها التي تهتم اتربية ا فرا  للطالب، وكذلك
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امج الصحي المدرسي هو على المدرسة والهيئات الصحية، ولهذا فنن هد  البرن ساساألكنها ترتكز 
أصورة طبيعية وفي جو من  واجتما يا   وروحيا   وخلقيا   وفكريا   التلميذ نموا ادنيا   ن ينموألعمل على ا

هدا  التربية وعليها يتوقف أ الميذ في حد ذاتها هد  ر يسي من صحة الت نإ الحرية والكرامة حيت
حية ل  السالمة الصن يتوفر أللتربية فلكي يتعلم التلميذ   ب خرى ألغراض ااأل ى حد كبير تح يقإل

 (.2014،  عطوي  والصحة ال يدة

 أهم األدوار الصحية للمدرسة:  

 الحا ت المرلية للطلبة. ةمتاأع .1
 ع د  ورات ا سعافات األولية للمعلمين وطلبة الل ان الصحية. .2
 نرر الوعي الصحي اين الطلبة. .3
 عرض الموا  الت قيفية ومراركة األهالي. .4
 الصحية المدرسية أالرال السليم.ايهرا  على التغذ ة  .5
 ايهرا  على النهافة ووسا ل السالمة  اخل المدرسة. .6
 .(2014وأحمد،  سية وصيانتها أرال  ا م.  السرحيا هتمام أالمرافق الصحية المدر  .7

 
اها لتو ية  ا القياممنوطة أاي ارة المدرسية، ينبغي له أن هناك أمور ( أ ضا2009 السعافينوأولح 

 الطلبة صحيا:

وتعرينهم  عليها،محافهة أصحتهم والأضرورة العنا ة نرر الوعي الصحي اين التالميذ وتبصيرهم  -1
 السليمة، وبايفية الوقا ة من األمراض،وبالتغذ ة  نى الصحة ووسا ل اكتسااها،وبمعال سمية، أنحوالهم 

 .معا   والع لوبالعا ات الصحية والدراسة السليمة التي تحنظ ال سم 
تكوين ات اهات وعا ات صحية لدى التالميذ تحميهم وتحمي الم تمع من األمراض ومضاعنتها مع  -2

 تكوين ات اهات صحية سليمة.
معهم فيما يتعلق أالصحة السليمة، والتغذ ة، وتنهيم التعاون  ر الوعي الصحي اين أوليا  األمور،نر -3

تعرينهم أالعا ات الصحية  حيت يتضمن األكل والنوم والمري،آ اب و  النهافة، والوقا ة من األمراض،و 
 .متكامال   سليما   هم في نموهم نموا  ، وتسالسليمة التي تكسبهم الوعي

 وتنعيل  ور هذه الل ان أملتلف الوسا ل المتاحة. ،ترايل ل ان صحية في المدرسة -4
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 يمة.تدريب الطلبة على عمليات ايسعا  األولي, ون ل المصااين أصورة سل -5
 أجل تبصيرهم أما ينبغي عمل ، وإعطا   روس جما ية للطلبة من ،ا ستعانة أطواقم الدفاع المدني -6

 أ نا  الطوارئ. في وا حتياطات الواجب اتلاذها
 قيام ازيارات للمؤسسات الصحية الملتلنة من مسترفيات ومراكز صحية.ال -7

 
 :في التثقيف الصحي دور المعلم

وزيا ة  ،في نرر الوعي الصحي وال  افة الصحية أارزا   ا   ور  معلم  أن لكل )2005 السبوا وذكر
التلطيط للبرامج والنرااطات المتعل اة أالصاحة، والساالمة فاي محاولاة طارح  الت قيف والمراركة في

وتسلير الما ة النهرية للدمة الما ة العلمية  ،أالمنهج الصحي الدراسيّ  و ماج المانهج ،أفكاار جديادة
ااد ماان والتنكّ  ،الصااحية لوعاتفااي ذهاان الطااالب أالمو  ةالدراساايّ  لوعاتة، وم اا ربط المو الصحيّ 

  ع على المعلم عب   ن أ (2003صبحي   وطبيعتها. ويرى  اسااتيعاب الطااالب ل ميااع هااذه العالقااات
فاي اداياة العاام  ألن   الزم التالمياذ طاواا الياوم، ولا  مركاز قياا ي فاي ننوساهم، حيات   اوم ر؛كبي

 ،ة للراروط الصاحيةيليتنكاد مان أن المدرساة مساتوف الدراساي أمالحهاة الوساط الصاحي أالمدرساة؛
اليوم  للتالمياذ طاواا  أمالحهتارارات، كماا ان المعلام كادورات الميااه، وميااه الرارب، وماافحاة الح

 لاى طبيابإفيحولهاا  ،لاى حالاة مرلايةر إ عاراض ا ولاى التاي قاد تراي ماان ان  اتراف أعاض ا
 أمعلوماات عاماة ن يلامّ أام ة، وكذلك ل   ور فاعل في الت قيف الصاحي، ويتوجاب هاذا مان المعلّ الصح
 جاازاتالة الغا بين عند العاو ة مان اي ضا تن د حأمن واجبات   أن مراض، كماعراض أعض األأ عن 

؛ زال ماع الطلباة المصاااين ااالع حدث الطرق التربوية للتعامأا طالع على   ضا  أالمرلية، وعلي  
هارا  علاى مراقباة ة في ارامج التغذ ة المدرسية وايالمرارك ل  من  ور فعاا في عالجهم وعلي  لماا
في ت د م خدمات الصحة المدرسية حيت  ا  مهم ا  أن للمعلم  ور  (2005  قبيالت روذك. الطلبة غذياةأ 

أ نا  وجو هم على م اعد الدراسة وفي في المرلى الذين يبدو عليهم المرض   مانا  اكتارا  التالمياذ
كما  ستطيع المعلم غرس  ،كلما لزم األمر األمرأالغ ولي إو أ الطبيبلى إالصباح وتحويلهم  طاااور

الرلصية الالزمة لكل واحد منهم غسل  القيم والعا ات الصحية في الطلبة وذلك اتعويدهم الطارق 
على المعلم  عمليو ، العينين والنم واألسنان واألظافر وال دمين اليدين قبل األكل وبعاده والعناياة انهافاة

 وذكرت فضة. األمراض نمو ال سم ووقايت  مان تو ية الطلبة أنهمية الموا  الغذا ية و ورها في
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 ،هاومراالت أن يلم أ ضا ا الوعي الصحي :ةيتمتع أال درات التالي ( أن معلم الصحة   ب أن2012 
أن  ،أن  اون قدوة حسنة في ال وانب الصحية، أن يتمتع أ در من ايرها  الصحي والوعي الصحي

 .وزارة الصحة وال هات ذات ا ختصاصيتواصل المعلم مع الندوات التي تنهمها 

تكا نل جهو  ال ميع من معلمين وإ اريين ومررفين وأفرا  م تمع محلي فإن  إذاوترى الباح ة: أن   
وتكون هناك ل ان صحية أالمدارس النلسطينية فاعلة ونرطة تح ق  تتح ق،جميع األهدا  سو  

 األهدا .

 

 ثانيا: الدراسات السابقة: 

  العربية:الدراسات 

ات اهات معلمي ومعلمات العلوم أالمرحلة  على ى التعر إل( 2019 راسة ال رني والحدي ي  هدفل 
ن م تمع الدراسة ، تكود ا اتدا ية نحو تضمين مولوعات خاصة أالصحة والسالمة في كتب العلوم

ا  اة المستلدمة فيما كانل ، معلمي ومعلمات العلوم في مدينة الرياض( معلما ومعلمة من 142  من
ة:  تي  ااية حوا المولوعات اإهات ت اا امتالك المعلمين أظهرت نتا ج الدراسةو  ،ا ستبانة

الهوا  الن ي ، الغذا  الكامل الصحي، سالمة الغذا  وعا ات التغذ ة السليمة ،األمراض والوقا ة منها
 األ وية وكيفية التعامل معها. ،الما  وأهميت  ،وفوا ده

لى واقع الصحة المدرسية في مدارس محافهة اللليل إلتعر  ل راسة ( 2018او زنيد  وطبق أ
 أمن جميع ن م تمع الدراسة وتكوّ ، واستلدمل الباح ة المنهج الوصني ،تطويرها الحاومية وسبل

والبااال  فااي محافهااة الللياال،  ةعضا  الل ان الصحية ومنس يها من المعلمين فاي المادارس الحاومياّ أ 
واستلدمل الباح ة أ اتي ا ستبانة والم االة، ، ا  منساا ا ميااداني (28، و ومعلمااة   ( معلمااا  1482عااد هم  

وكانل أهم النتا ج  ،أفرا ( 305طبقية ال  عد  أفرا ها  لالستبانة عينة عروا ية  وكانل عينة الدراسة
المدرسية في مدارس محافهة  المعلمين لواقع الصحةن ت ديرات أعضا  الل ان الصحية ومنس يها من أ

ظهرت نتا ج الدراسة وجو  فروق اين ت ديرات أفرا  عينة أو  ،اللليل الحاومية ظهرت ادرجة مرتنعة
 .لصالح مدارس ايناث متغير جنس المدرسةإلى عزى الدراسة، تُ 
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عن محاد ات الاوعي الصاحي في الريف المصري، وقاد  ت بيانهدفل إلى  (  راسة2017  وأجرى ماي
المواطنين في من  عينةعلى  الميدانيةالدراسة  قطبد نهج المسح ا جتماعي أالعينة، اساتلدم الباحات م

سنة،  15 لىارهم عااعمتزيد أ ان ممد ( 474 ، وقد ال  عد  منر اتهاا أسيوطمحافهة "موها" مركز  قرية
ا ستبانة ل مع المعلومات. وقد أظهرت النتا ج في م ملها أن هناك تدني في مستوى وقد تم استلدام 

، كماا كرنل الدراسة عن تن ير النوع والسان والمساتوى الرينيين الوعي الصحي أمؤهارات  الملتلناة لادى
 .الرينيين لدى اه ومستو والمساتوى ا قتصاا ي وا جتمااعي على  رجة الوعي الصحي  التعليمي

 ارة المدرسية في تنمية الوعي الصحي لدى التعر  على  ور اي إلى (2017الحلبي  وهدفل  راسة 
نهج مواستلدمل الباح ة ال ،لدولية أمحافهات غزة وسبل تنعيل طلبتها في مدارس وكالة الغوث ا

من  وطب ل الدراسة على عينة ،أ اة ل مع البياناتاستلدمل ا ستبانة  حيت ،الوصني التحليلي
وتوصلل  ،ومربية   ( مربيا  275تم ل م تمع الدراسة من  ، و يين في مدارس وكالة الغوثين الصحّ المربّ 
 ارة المدرسية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها في مدارس ة الى النتا ج ا تية: ممارسة ايالدراس

صالح جنس إلى زى وهناك فروق تع ،ادرجة عاليةجا ت وكالة الغوث الدولية أمحافهات غزة 
 .والم صف المدرسيّ  للدراسات العليا في م اا الت قيف الغذا يّ  التعليميّ  المدارس المرتركة والمستوى 

التعر  على  ور رياض األطناا في تو ية طنل الرولة إلى هدفل (  راسة 2016وطبق ع مان  
مدى وعي األطناا أمناهيم ال  افة من وجهة  كذلكو  ،المعلمات اهيم ال  افة الصحية من وجهة نهرأمن

 ،المنهج الوصني التحليلي الباحت في  راست  واتبع ،نهر أمهات األطناا الملتح ين ارياض األطناا
من  (261 معلمة و( 136 ويبل  عد هن  وتكون م تمع الدراسة من المعلمات لرياض األطناا

واستلدم الباحت  ، اختيارهم أطري ة عروا ية حيت تم، أمهات األطناا الملتح ين لرياض األطناا
ا اتين لقياس  ور رياض األطناا في تو ية طنل الرولة أمناهيم ال  افة الصحية من وجهة نهر 

 اة لقياس مدى وعي األطناا أمناهيم ال  افة من أو  ،المعلمات المتلصصات وغير المتلصصات
لمعلمات إلى ا وكذلك تم توجي  سؤاا منتوح ،وجهة نهر أمهات األطناا العامالت وغير العامالت

هم النتا ج أ وكانل ، وأمهات األطناا عن كيفية التو ية أمناهيم ال  افة الصحية لطنل رياض األطناا
وأن  ،ور رياض األطناا واألمهات إ  ااي في تو ية طنل الرولة أمناهيم ال  افة الصحية  نأ

و  يوجد فرق اين ت ييم  ،في تو ية طنل رياض األطناا فّعاا تلصص معلمة رياض األطناا ل   ور
 اينما يوجد فروق وفق المستوى التعليمي. ،مهات العامالت وغير العامالتاألُ 
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ت ييم مدى تطبيق ارنامج الصحة المدرسية في إلى هدفل (  راسة 2016صالح وآخرون  وأجرى 
تكون ا ساسي في مدينة الالذيية السورية، استلدمل الدراسة المنهج الوصني، حيت  التعليم مدارس

عروا يا  اين الحل ة  ا( مدرسة تم اختياره20( مسؤو   تربويا  موزعين على  140م تمع الدراسة من  
ال انية استمارة  ابنا  أ اتين األولى استمارة أسئلة ألفرا  العينة و ون وقام الباح  ،األولى و الحل ة ال انية

مالحهة للبيئة النيزيا ية وتتنلف من م موعة من ا سئلة حوا ماونات البيئة النيزيا ية للمدرسة 
 ،الوحدات الصحية والمرارب ،الصر  الصحي ،الساحات المدرسية ،وتتضمن: الساللم والممرات

ارنامج الصحة المدرسية مستوى تطبيق  نأ  ج كما يلي:مياه الررب. وكانل النتا ،النصوا الدراسية
%( من المدارس وبمستوى 28.37في مدارس التعليم األساسي في مدينة الالذيية كان جيدا  عند  

 .%( من المدارس14.89لعيف عند   وبمستوى %( منهن. 56.74متوسط عند  
في  ة أل وارهايّ ايان  رجة ممارسة اي ارة المدرس هدفل إلى  راسة (2016وطبق  هين والنيروز  

م ا ت:  وهملل الدراسة ،ساسي أمحافهة هماا الباطنةسية أمدارس التعليم األتنعيل الصحة المدر 
وتم ل م تمع الدراسة  ،الننسية( الوعي أاألمن والسالمة، الوعي الريالي، الصحة – الوعي الغذا ي 

التاأعة للمديرية العامة للتربية  لاتوالممرّ  ومساعداتهنّ  األساسيّ  مديرات إ ارات مدارس التعليممن 
( مديرة 150  والبال  عد هنّ  م،٢٠١٦/٢٠١٥لمحافهة هماا الباطنة في العام الدراسي  والتعليم

وكان المنهج ، . واستلدم الباح ان ا ستبانة ل مع البياناتمدرسة ومساعدة / ممرلة صحة مدرسية
م اا الوعي الغذا ي  حهى أال در ة أن وكانل أهم نتا ج الدراس ،المستلدم هو المنهج الوصني

األكبر من اهتمام أفرا  العينة، حيت جا  في المرتبة األولى، يلي  م اا الوعي أاألمن والسالمة،  م 
لافية إوظهرت نتا ج ، الوعي الريالي، وجا  م اا الوعي أالصحة الننسية أالمرتبة األخيرة م اا
م ترحات أفرا  عينة الدراسة لتحسين ممارسات اي ارة  هي ما :السؤاا الم ترح وهو نجاأة عيمن ا

- في تنعيل الصحة المدرسية أمدارس التعليم األساسي  أمحافهة هماا الباطنة المدرسية أل وارها
 ا تناق مع أطبا  ومررفين صحيين لت د م ندوات ومحالرات حوا الصحةوتم   ؟سلطنة عمان

 يري ش تدريبية لمدإقامة ور  ،رارية والتدريسية وأوليا  األمو  أ ميع جوانبها للطالب والهيئات اي
ترايل  ،للتربية الصحية وتنعيلها في البيئة المدرسية للتعر  على الطرق الصحيحة هاالمدارس ومديرات

 .األمور ل نة لرصد الحا ت المرلية اين الطالب ومتاأعتها أالتعاون مع أوليا 
الصحي الكرف عن  ور المدرسة في تنمية الوعي إلى هدفل (  راسة 2016ق وصالح  وأجرى قز 

األساسي في لوا  قصبة إربد من وجهة نهرهم، ومعرفة أ ر كل من  لدى طلبة الصف العاهر
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( 800المتغيرات  النوع ا جتماعي، وموقع المدرسة، وح م المدرسة( في . وتكونل عينة الدراسة من  
هدا  الدراسة حيت تم اختيارهم أالطري ة العن و  ة، ولتح يق أ  طالب ا وطالبة  من طلبة الصف العاهر،

أ اة للدراسة وكان المنهج المستلدم هو الوصني المسحي. وأظهرت نتا ج الدراسة استلدمل ا ستبانة 
أن  وأظهرت أ ضا  ، أن ت ديرات الطلبة لدور المدرسة في تنمية الوعي الصحي لديهم جا   متوسط ا(

 لدور المدرسة في تنمية الوعي الصحي لدى الطلبة. أظهر تن يرموقع المدرسة النوع ا جتماعي و 
(  راسة هدفل إلى التعر  على واقع الصحة المدرسية في ال زا ر من وجهة 2014وطبق صدراتي  

نهر العاملين في ال طاع والتي تم لبطها في هذه الدراسة ا ال ة مؤهرات  الة على وجو  أو عدم 
المدرسية في الواقع, وأوان هذه المؤهرات:  الرعا ة الصحية المدرسية, التربية الصحية وجو  الصحة 

المدرسية, البيئة الصحية المدرسية( وكان منهج الدراسة هو المنهج الوصني التحليلي, تم تطبيق 
ل انية ( وحدة, ا44الدراسة الميدانية ا ال ة م ا ت أحت أولها وحدات الكرف والمتاأعة والتي عد ها 

( 9( مدرسة, و ال ها المؤسسات العمومية للصحة وعد ها  353المدارس ا اتدا ية وعد ها  
( عماا فنصبحل العينة 3مؤسسات, وكل مؤسسة اختيرت منها مصلحة الوقا ة وكل مصلحة تم أخذ  

يذ ( وكل هذه العينات موزعة على و  ة أسارة. حيت أظهرت نتا ج الدراسة أن تلم17الملتارة  
المدرسة ا اتدا ية  حهى أالرعا ة الصحية الكافية  اخل المؤسسة التربوية ادرجة عالية أمتوسط 

(. أن التربية الصحية المدرسية أالمدارس ا اتدا ية ت دم للتالميذ ادرجة لعينة 3.72حسااي ال   
دا ية ايئة صحية (, وظهر أ ضا  أن البيئة المدرسية  اخل المدارس ا ات3.02أمتوسط حسااي ال   

 (.3.08للتالميذ وبدرجة عالية لمتوسط حسااي  
لى التعر  على واقع اللدمات الصحية المدرسية الم دمة إهدفل (  راسة 2013سماعيل  إ وأجرى 

 ،وكان المنهج المستلدم هو الوصني التحليلي ،والعوامل المؤ رة في تطويرها ،للطالب في قطاع غزة
ارنامج الصحة المدرسية والبال   عل ا ستبانة على العاملين فيزّ  وقد وُ ، بانةالمستلدمة ا ست واأل اة 

إلى أمستوى اللدمات الصحية الم دمة  ا  اهتمام هناك نّ أظهرت نتا ج الدراسة أو  ا ،( موظن79عد هم  
ولكن أظهرت الدراسة جو    اري للعاملين،اي طالب المدارس، في حين ظهر اهتمام ا  ارة أالتطوير

 .ليات الترييةآخلل في نهام الحوافز و 
 النروق في السلوك الغذا ي للتالميذ والتلميذات على التعر  إلى (2012 راسة هلش وكريم  وهدفل 

لبعض من المدارس ا اتدا ية أمدينة سوران في العراق، وكذلك  راسة العالقة اين السلوك الغذا ي 
أ اه ل مع واستلدم الباح ان ا ستبانة ، حيت كان منهج الدراسة المنهج الوصني ومؤهر كتلة ال سم،
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 ال  افة الغذا ية والعا ات الغذا ية أالمدرسة والسلوك الغذا ي  محاور ةربعأ على المعلومات واهتملل
 ،يذا للتالممها حدإنل عينة الدراسة من مدرستين كود تو  ،الغذا ي في الرحالت والمناسبات( والسلوك

( 50و   اتلميذ (50للتلميذات، في ايئة ذات مستوى اجتماعي واقتصا ي متساوي، اواقع   خرى واأل
الغذا ية مت اربة لحد كبير، فضال عن تميزهم أمحوري ال  افة  وظهرت أارز النتا ج للمدرستين تلميذة،

الغذا ي يؤ ران أرال مباهر ا ضا الى ان محوري ال  افة الغذا ية والسلوك  تالوالسلوك الغذا ي، وتوّص 
لتالميذ مدرسة الذكور، في حين ان محور ال  افة الغذا ية يؤ ر أرال مباهر  في مؤهر كتلة ال سم
 لتالميذ مدرسة البنات. في مؤهر كتلة ال سم

إلااى  ور اي ارة المدرسااية فااي تنعياال التربيااة الصااحية فااي (  راسة هدفل 2012فضة  وأجرى 
 أ اة   أاعتبارها استبانة ال الباح اةأعدزة وسبل تطويرها، ولتح يق ذلك األساسية أمحافهات غ ااةالمرحل
المناااطق التعليميااة  مان ماوظني ا  موظان (125  وقاد طب ال األ اة علاى عيناة قوامهاا ،للدراسة

وقد تم اختياارهم أطري ا   ،التحليلي واساتلدمل الدراساة المانهج الوصاني ،أمحافهااات قطاااع غاازة
هر ن  ور اي ارة المدرساية فاي تنعيال التربياة الصاحية مان وجهاة أنّ  ة:وأظهرت نتاا ج الدراسا ،عراوا ية

 ارة في تنعيال يا و ور ،%(74.61  انسبةوالمررفين الصحيين أمحافهات غزة كانل عالية  يرينالمد
لإل ارة المدرسية في تنعيل  ا   ور  وفي حين أنّ  %(76.72  انسبةالاوعي اااألمن والساالمة كانال 

 ويوجااد  ور لااإل ارة المدرسااية فااي تنعياال الااوعي ،%(73.18  انسبةكانال  التي الوعي الريالاي
 ور اي ارة المدرساااية فاااي تنعيااال  متم ال  في وكان أ ناااى األ وار، %(74.56  انسبةأالصحة الننسية 

 %(.63.93  انسبةأالصااحة اين اايااة كاناال  عيالاااو 
التعر  إلى مستوى الصحة المدرسية في  إلىهدفل  (  راسة2012  الصرايرة والرهيديوطبق 

تكونل عينة الدراسة من  ، ولة الكويل من وجهة نهر المديرات والمعلمات المدارس ا اتدا ية في
وكانل  %(، تم اختيارهن أالطري ة الطبقية.5انسبة  ( معلمة 670و  %( 50( مديرة انسبة  104 

نتا ج الدراسة إلى أن مستوى الصحة  المستلدمة ل مع المعلومات هي ا ستبانة، وأهارت األ اة 
ووجو   متوسطا،نهر المديرات والمعلمات  في  ولة الكويل من وجهة ا اتدا يةالمدرسية في المدارس 

متغير إلى عزى المدارس ا اتدا ية من وجهة نهر المعلمات تُ  الصحة المدرسية في فروق في مستوى 
الحسااي مع المتوسط سنوات فما  ون، عند م ارنة  5 ولصالح أصحاب اللبرة من اللبرة العملية

 .سنوات 10-6أصحاب اللبرة  متوسط
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لى التعر  على واقع تطبيق التربية الصحية في إ هدفل(  راسة 2011ال رجاوي وآغا  وأجرى 
وتم  ،وكان المنهج المستلدم هو المنهج الوصني التحليلي ،مدارس التعليم الحاومي أمدينة غزة

خذت أطري ة ( فر ا  أُ 129تكونل من  طب ل على عينة من المررفين،  ،أ اة يياساستلدام ا ستبانة 
هذا وقد أسنرت هذه الدراسة عن  ،( مدرسة من المدارس الحاومية أمدينة غزة50عروا ية أسيطة من  

 نسبةأن المدرسة تراقب البيئة الصحية المدرسية أعنا ة حيت س لل هي م موعة من النتا ج: 
س لل  ف ديذ والمدرسين في ت د مها خدمات الرعا ة الصحية للتالم ا  كما أن للمدرسة  ور  ،(91.46 

 م  ،(83.45  نسبةالميذ حيت س لل أايلافة إلى  ورها في الت قيف الصحي للت ،(87.51  نسبة
( وكانل  رجة تطبيق 85.04  انسبةأظهرت النتا ج أن المدرسة تهتم أالصحة الننسية للتالميذ 

  (.87.33المدرسة للتربية الصحية انسبة  
معرفة  رجة تطبيق ارامج الصحة المدرسية في المدارس إلى ( 2009 راسة الصعوب  وهدفل 

من م تمع الدراسة  تكون حيت  ،أ اة ل مع البيانات ا ستبانةواستلدم الباحت  ،األساسية في األر ن
أظهرت نتا ج و . اتمعلمالو  من المعلمين( 708 ، و( مررفا ومررفة31 ، وومديرة ( مديرا  274 

 درجةالمدارس األساسية في األر ن جا  ا الدراسة: أن  رجة تطبيق ارامج الصحة المدرسية في
  هر المديرين والمررفين الصحيين والمعلمين.متوسطة من وجهة ن

 ور اي ارة المدرسية في تح يق أهدا  التربية على التعر   إلى هدفل (  راسة2008ال رني  وأجرى 
تح يق وسا ل  :الصحية لطالب المرحلة ا اتدا ية أمدينة الطا ف من خالا  راسة اربعة محاور هي

تح يق النهافة العامة  ،البيئة المال مة للتغذ ة الصحية المدرسية ،الت قيف الصحي ،الصحة والسالمة
الوصني المسحي والمنهج التحليلي. وهمل م تمع الدراسة جميع المنهج الباحت استلدم  ،للمدرسة

( 107وعد هم  ( مديرا والمررفين الصحيين 113مديري المدارس ا اتدا ية أمدينة الطا ف وعد هم  
 ور اي ارة المدرسية في تح يق أهدا  التربية الصحية لطالب  أا تي: النتا ج رزأامررفا. وتم لل 

وظهر  ور ا  ارة المدرسية ادرجة عالية من  ،المرحلة ا اتدا ية أمدينة الطا ف ظهر ادرجة متوسطة
ة نهر أفرا  العينة في تح يق كل من وسا ل الصحة والسالمة وتوفير البيئة المال مة للتغذ ة هوج
  لصحية وتح يق النهافة العامة لطلبة المرحلة ا اتدا ية في مدينة الطا ف.ا

 رجة الممارسات معرفة مستوى الوعي الصحي و التي هدفل إلى   راسة (2007مامي  اي وطبق
الصحية لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس محافهة معان. حيت تكون م تمع الدراسة من جميع 

التعليم التاأعة للمحافهة في مديريات التربية و  (األساسيوالساأع ، والسا سطلبة الصف  اللامس، 
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عينة الدراسة  تم اختيار، و وطالبة( طالبا 6602  عد هموالبال   2006/  2007للعام الدراسي 
. وكانل أ اة جمع البيانات وطالبة( طالبا ٦٢٩أالطري ة الطبقية العروا ية، حيت الغل عينة الدراسة  

: م اا الصحة ف رة، موزعة على أربعة م ا ت هي( ٥٠هي ا ستبانة، حيت اهتملل على  
م اا الصحة األمراض، وم اا الصحة البيئية، و  والوقا ة منالعامة  وم اا السالمةالرلصية، 

الصحية لدى طلبة  و رجة الممارساتاين ااية. أظهرت نتا ج الدراسة أن مستوى الوعي الصحي 
المرحلة األساسية في مدارس محافهة معان، جا تا ادرجة عالية، على م ا ت األ اة األربعة، 

  الم ا ت ا ربعة. على تن ير مستوى الوعي لدى ايناث وكرنل الدراسة عن
لتعر  على واقع ارامج اللدمات الصحية الم دمة للطلبة في اإلى  (2007وهدفل  راسة ادح  

 : ما واقع ارامج اللدمات الصحية الم دمةتي  وذلك من خالا طرح السؤاا ا رس محافهة الزرقامدا
حيت تكون م تمع الدراسة من جميع  المدارس؟للطلبة في مدارس محافهة الزرقا  كما يراها مديرو 

 .2004-2003 ي( مديرا  للعام الدراس316  وعد همس الحاومية في محافهة الزرقا  مديري المدار 
 المستلدمة للبحت وكانل تحتوي على م ا ت ارامج الصحة المدرسية األ اة وكانل ا ستبانة هي 

: اللدمات الصحية، الت قيف الصحي، البيئة المدرسية الصحية. وتوصلل الدراسة إلى أن واقع وهي
ك ألسباب عدة الصحية في مدارس محافهة الزرقا  تتم أصورة متوسطة وذل تطبيق ارامج اللدمات

عدم وجو  غرفة ملصصة للعنا ة الصحية  اخل  المدارس،المنافع الصحية في  منها: عدم كنا ة
 المدرسة.

 
 الدراسات األجنبية:

 
الت قيف  علاى مادى ا رتبااط ااين التعار إلى  (Park. Aesoon.et al,.2017  راسة هدفل 

من اي امريااا، وهملل عينة الدراسة ال انوياة العلياا فالصحي والممارسات الصحية لادى طلباة المادارس 
األماريايين  %( مان الاذكور48%( انااث و 57  بنسبةو  ،ا  عام (14( مراهق أمتوسط عمر 250 
لااديهم  ، وتاام رصااد الساالوكيات للطلبااة، وت ييمهاا لمعرفااة مساتوى الت  يااف الصااحي(إفري ااي ا صاال 

ر حياات توصاالل أهه (6 (ت الرلصااية وقااوا م الرصااد والرااطب، وذلااك لماادةالالم اااأماان خااالا 
، وارتبط هاذا التادني أ لاة كانل ممارستهم الصحية متدنية%( من العينة 50  نألى إنتا ج الدراسة 
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المعلوماات المتاوفرة  أالصاحة الرلصاية والنهاام الغاذا ي غيار الصاحي والسامنة، وذلاك ل لاة ا هتماام
 ال انااب الصااحي، كمااا انعاااس ذلااك ساالبا علااى زيااا ة اكباار فااي تعاااطي المااوا  الضااارة. لاديهم عان

الطااالب  لاى معرفاة العالقاة ااين صاحةإ هادفل راسة  (Minkkinen. J et al.,2017) وطبق
 ( فصال  565  ( مدرسااة، اواقااع123  تكااون م تمااع الدراسااة من كااا  مي فااي فنلناادا،وتحصاايلهم األ

 وتام ،ا  عاام (13-12  طالباا فاي المرحلاة العمرياة ( 773ما عيناة الدراساة ف اد تكونال مان  أ،  راسيا  
مع  ماراض المزمناة وم ارناة ذلاكوكاذلك الراكاوى الصاحية، واأل راسة المراكل الصحية للطلباة، 

 ستوى التحصيل لديهم. وبعد تلرج الطلبة من المدرسة ال انوية حصل الباح ون على نتا ج الطلباةم
 من س ل التطبيق الوطني الننلندي وعناد م ارناة نتاا ج الطلباة توصال البااح ون الاى ان حصاوا الطلباة

 جيدة.على نتا ج جيدة مرتبط اتمتع الطلبة أصحة 
هدفل إلى التعر  على أهمية تدريب األطناا على مهارات الحياة   ة راس (Brandt,2016  وأجرى 

اليومية في رياض األطناا، من خالا تو ية األطناا أاألمراض والتي قد تنرن من خالا استلدام 
الطنل للوحدة الصحية, وتوصلل الدراسة إلى لرورة تدريب األطناا على استعماا الوحدات الصحية 

ت  اون هناك مراركة فاعلة اين األهل ورياض األطناا، وأوصل الدراسة في جو تسو ه المرونة أحي
أضرورة ت د م الكبار الدعم الالزم لألطناا لتطوير معرفتهم ومهاراتهم في هذا ال انب الصحي أحيت 

  اون هناك ارامج فعالة ومصممة لتسريع ن اح تعلم األطناا العا ات الصحية السليمة.

لغذا ياة اللفينة هادفل الاى التعار  علاى جاو ة الوجباات ا  راسة( Wang. Y. etal, 2016 وطبق 
للنادا ات  مرياياة. وجاا ت هاذه الدراساة تلبياة  ة في مدارس الو  ات المتحادة األعيوالحلويات المب

التوجيهياة الغذا يااة  الوجباات الذكيااة(  وتاام مان خااالا هااذه الدراساة م ارنااة جااو ة الوجباات الم دمااة 
( مناطق مدرساية 8تكون م تمع الدراسة من   ،فااي المدارس مع معايير الوجبات اللفينة الذكية

عااة فااي ييااة الم دمااة، والوجبااات المبغذيانااات حااوا األا موزعاة فاي الو يااات ا مريايااة، وتاام جمااع
 وتم تحديد كمية السعرات الحرارية، وكمية السار في كلّ  (2014-2011 ا عوام  الماادارس خااالا

( علااى األقال مان عاروض 50  % نّ أظهارت النتاا ج أماع مباا ئ الوجباة الذكياة،  ومادى تواف هاا منتج،
ن أولاوحظ مان العيناات الغذا ياة  ت اللفيناة فاي المادارس متواف اة ماع معاايير الوجباات الذكياة،الوجباا

ساانوات ا خياارة ماان الدراسااة، الاا الث ة السااعرات الحراريااة خااالا نحاو خنااض ك افاا ا  عاام ا  هنااك ات ااه
حاا  الابال  ت ادما فاي ا مت ااا للمباا ئ التوجيهياة وقااد ح  اال العديااد ماان المنااطق فاي جمياع أن



35 
 

 .ا زالل قا مةمياة علاى الرغم من ال غرات التي للوجباات اللفيناة الذك
ت ييم احتياجات الطلبة للت قيف  إلى (Hussain, Shahzad, Alamgir2014 راسة  وهدفل 

والكمي من  ،اجرا  الم اأالت من خالا وكان المنهج المتبع هو النوعي ،الصحي أالمدارس ا اتدا ية
في المرحلة ا اتدا ية أحاومة  طالب   (400 ب ل الدراسة على عينة قوامها وطُ  ،خالا توزيع استبانات

لى إاسيات الت قيف الصحي ولكن أحاجة وأظهرت نتا ج الدراسة أن الطلبة يدركون ف ط أس ،أاكستان
 واألمراض الموسمية والمعد ة والمراكل الننسية.وعي في الغذا  والتغذ ة والنهافة العامة 

اقة تن ير المدارس على معرفة الطالب أالصحة واللي إلى تحليلهدفل   راسة Tepas ,2013) وطبق 
الطالب في هذا الم اا. وكانل األ اة المستلدمة ل مع البيانات هي  ت قيفالبدنية إذا ننذت ارامج 

ا  ،رستيننة حيت تمل الم ارنة اين مدا ستبا لم ارنة معرفة الطالب في المدرسة التي ننذت ارنام  
وكان من أارز النتا ج: معرفة الطالب أالمعلومات  ،ة البدنية أالمدرسة التي لم تننذللصحة واللياق

ا للصحة واللياقة   ،ننذالبدنية من المدرسة التي لم تالصحية كانل أعلى في المدرسة التي ننذت ارنام  
-83 يل ا حصا ي أن المدارس المتوفر فيها البرامج الصحية كان متوسط المعلوماتوظهر أالتحل

لدى طلبة التو ية للمعرفة واللياقة البدنية خالفا للمدرسة ا خرى التي   تتوفر فيها البرامج %( 86
 .ننس  المولوع على %(43-40 على متوسط انسبة  حصلل حيت

المدارس حاوا  يري التعر  الى أرا  مد راسة هدفل إلى  Persson&Haraldsson,2013) وأجرى 
 ما  رمل  منهوم تعزيز الصحة المدرسية في المدارس السويد ة، تكون م تمع الدراسة من جميع مديري 

 لدم مانهج المساح الراامل والم االاة( الدياة متوساطة الح ام فاي وساط الساويد، واساتُ 13  المادارس فاي
ال محتاوى الم ااأالت لامن  ال ا فئاات المادارس، وتام تحليديري اة مان ماعلوماات المتعم ان اة ل ماع الم

الماادارس ماان  يري ا  ماادآر خااذ أااية، وتعزيااز الناار (  وتاام التنهاايم والتعاااون، وتحسااين البيئااة المدرس 
ي تعزيز الصحة، ولتحساين فارص المدارس ف يري عن كيفية عمل مد  ك ر اكتماأترايل صورة  جاالأ

وتااوا أة متواف ة مع ما نص علي  مي ااق فضل. وكانل نتا ج الدراسأالطالب على تعلم وصحة  حصاوا
ا مم المتحدة لح وق الطنل، وقد لهذا المي اق واتنايية  ا  عملي ا  الصحة، واعتبرت الدراسة كتطبي  لتعزياز

 زياا ة الاوعي فاي المادارس. صاورة هااملة أضارورة هذه الدراسة عطلأ 
ا  ا  ارنامج  عمل على تعزيز الصحة لدى الطالب إلى  (Adhikari, 2011) راسة وهدفل 
وهمل م تمع ، والعمل على تغيير المهارات والمعار  والسلوك الصحي لدى الطلبة ،نسيوالمدرّ  
وكانل األ اة المستلدمة هي  ،ين في مدينة كوها  نو الياأانيةس( مدرّ  6و  ا  ( طالب57  الدراسة
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 ،اهتمام الطالب أالسلوك الصحي ال يدظهرت الدراسة وأ ،نسيالم اأالت لكل من الطالب والمدرّ  
 نميوغياب مناهيم الصحة المدرسية لدى الطالب والمعلّ  

التعر  الى مستوى الرعا ة الصحية هدفل إلى   راسة (Jeanine and Didier,2010  وأجرى 
 ( مديرا  20وتكونل عينة الدراسة من   ،المدرسية حةالحدي ة المستلدمة في ت ييم ارامج الصوالطرق 

 ظهرت النتا ج أن هناك جهال  أو  ،واستلدمل ا ستبانة ل مع البيانات ،( طالب  200و  ( معلم  100و 
سية غير وأن ارامج الصحة المدر  ،من قبل الطلبة والمعلمين والمديرين حوا مناهيم الصحة المدرسية

 المدارس قد مة.في لبرامج المستلدمة اأن و ، فاعلة ادورها

 
 التعقيب على الدراسات السابقة:

اهتماماتها  من خالا استعراض الدراسات الساأ ة يتضح أننها تباينل من حيت الهد ، وتنوعال
 .أجنبية وأخرى  البح ية، كما تنوعل من حيت الم تمعات التي أجريل فيها، فمنها م تمعات عربياة

الدور  ممارسة هذاأن مستوى  ادور المدرسة في التو ية الصحية أظهرت الدراسات الساأ ة المتعل ة
؛ 2012، الصرايرة والرهيدي؛ 2016، صالح وآخرون ؛ 2007 ادح، كان متوسطا  كدراسة 

 (.2016، وصالحقزق ؛ 2009الصعوب،؛ 2008ال رني،

اتطاااوير ، ومااادى ارتباطهااااا الصاااحة المدرسااايةسااااأ ة التناااوع فاااي طااارح مولاااوع ن مااان الدراساااات اليتبااايد 
نطاالق ماان لالالدراسة الحالياة أصنة عامة، وهذا ما ي ري  وتحسينها وتحسين ال  افة الصحية المدرسية

 حيت انتهى ا خرون. 

فااي ، كااذلك الصااحة المدرساايةاسااتنا ت الدراسااة الحاليااة ماان الدراسااات الساااأ ة فااي التعاار  علاااى منهااوم 
بناااا  ، و اااادور المدرساااة فاااي الت قياااف الصاااحي للطلباااةالتعااار  علاااى عناصاااار ايطااااار النهااااري المتعل اااة 

في توعيةة ( 4-1 ساسية الدنيا ألالمرحلة ا لمعرفة  رجة ممارسة معلماي وتطويرها وتطوير أ اة الدراسة

كماا اساتنا ت الدراساة الحالياة  ،تحسينهوسبل الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا  التالميذ بمفاهيم
 م اا تحليل النتا ج من حيت ا تناق وا ختال  مع نتا ج الدراسة الحالية. من الدراسات الساأ ة في
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  الصاااحة يتباااين مماااا ت ااادم أن الدراساااة الحالياااة جاااا ت مراااااهة للدراساااات السااااأ ة مااان حيااات المولاااوع
 فاي التي تّم إجراؤها  ليةمن الدراسات ال في أنهالساأ ة اوتميزت هذه الدراسة عن الدراسات ، (المدرسية

 .الم تمع النلسطيني، كما أنها األولى في مديرية تربية وتعليم  طا
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 الفصل الثالث
 

 وإجراءاتها طريقة الدراسة
 

 مقدمة:
 راسةمنهج الدّ 

 راسةمجتمع الدّ 
 راسةعينة الدّ 
 راسةأداة الدّ 

  راسةدّ لصدق أداة ا
 راسةالدّ ثبات أداة 

 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا
 راسةرات الدّ متغيّ 

 صحيحمفتاح التّ 
 إجراءات الّدراسة

 ةاألساليب اإلحصائيّ 
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 هاوإجراءات طريقة الدراسة
 مقدمة: 

لتننيذ هذه  ةاها الباح  لالتي قام هاالدراسة وإجرا اتطري ة لتناوا هذا النصل وصنا  كامال  ومنصال  
صدق األ اة، و أ اة الدراسة، و م تمع الدراسة، وعينة الدراسة، و  الدراسة وهمل وصف منهج الدراسة،

 إجرا ات الدراسة، والتحليل ايحصا ي.و  بات األ اة، و 
 

 منهج الدراسة:
الذي  عتمد على  راسة الهاهرة في الوقل  حليليالت في هذه الدراسة المنهج الوصني ةالباح  لاستلدم

 الحالر وكما هي في الواقع، وهو المنهج المناسب واألفضل لم ل هذه الدراسات.
 

 مجتمع الدراسة:
مديرية  في (4_1ها من  ومعلمات مرحلة األساسية الدنياليتكون م تمع الدراسة من جميع معلمي ا

( 582، والبال  عد هم  2020-2019للعام الدراسي   انيمن النصل الدراسي ال تربية وتعليم  طا
ة على عينة طبقية عروا ية وأجريل الدراس ( معلمة،346( معلما، و 236منهم   معلما  ومعلمة،

  .حيت تم توزيع أ اة الدراسة عليهم%(، 40( وبنسبة  235الغل  
 عينة الدراسة:

 في (4_1في المرحلة األساسية الدنيا من   ( معلما  ومعلمة يدرسون 235تكونل عينة الدراسة من  
( يبين 1، وال دوا رقم  الطبقية ، وقد تم اختيارهم أالطري ة العروا يةمديرية تربية وتعليم  طا

 خصا ص العينة الد موغرافية:
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 (: خصا ص العينة الد موغرافية1جدوا  
 

 العدد مستويات المتغير المتغير
 95 ذكر الجنس

 140 أن ى
 26  الوم المؤهل العلمي

 190 أاالوريوس
 19 ماجستير فنعلى

 97 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة
 67 سنوات 5-10

 71 سنوات 10أك ر من 
 

 أداة الدراسة:
وهي:  راسة  أاو زنيد(   راسات ساأ ةن ا ا ستنا ة مستبانة من خالا تم انا  أ اة الدراسة وهي 

وقد كانل ا ستبانة م سمة إلى قسمين،  (،2016(، و راسة ع مان  2017(، و راسة حلبي  2018 
( المؤهل العلميو سنوات اللبرة، و نس،  ال  حيت تكون ال سم األوا من المعلومات الرلصية وهي

( 6كل م اا من   ( ف رة موزعة على خمسة م ا ت، حيت تكون 30وتكون ال سم ال اني من  
، : التغذ ة السليمة، والم اا ال انيالنهافة الرلصية تقيس :وكانل ف رات الم اا األوا ،ف رات
: ، واللامسالوقا ة منها مراض وكيفيةاأل: ، والراأعيةسعافات األولالوقا ة من الحوا ث واي :وال الت

دور معلمي المرحلة األساسية ستبانة ترترك في يياس ، وبذلك تكون جميع ف رات ا البيئة المدرسية
( في توعية التالميذ بمفاهيم الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا من وجهة 4-1الدنيا )

 .نظرهم
 

 صدق أداة الدراسة: 
 صدق األداة:

 تم حساب الصدق أالطرق ا تية:
من ذوي اللبرة وا ختصاص  محامين( 10  على أعرلها التح ق من صدق أ اة الدراسة جرى -1

ة من المالحهات حوا المحامون م موع وقد أادى(، 3ملحق رقم   والعاملين في الم اا التربوي 
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%( من المحامين لإلأ ا  على الن رة، وقد تم األخذ 80وتم اعتما  معيار ا تناق   ،ف رات األ اة 
وأصبحل في صورتها النها ية ماونة من وتعديلها  أعض الن رات عيد صياغةأمالحهات المحامين، وأُ 

 ، موزعة على خمسة م ا ت.( ف رة30 

( Pearson correlationالتح ق من صدق أ اة الدراسة أحساب معامل ا رتباط ايرسون   تم-2
 (.2لن رات الدراسة مع الدرجة الكلية لكل م اا، وذلك كما هو والح في ال دوا  

لمصنوفة ارتباط ف رات أ اة  (Pearson correlationمعامل ا رتباط ايرسون  (: نتا ج 2جدوا رقم  
 الدراسة مع الدرجة الكلية لكل م اا.

 
 

معامل  المجاالت م.
 االرتباط
 بيرسون 

القيمة 
 االحتمالية

 المجال األول: النظافة الشخصية

 0.021 0.73 سنانب على الطري ة الصحيحة لتنهيف األ رب الطالأُ  .1  .1

 لشخةاةأتواصل .2  .2 مالنظافة خاةة مشكلة مالحظة تمت حال في  لةحة موظف مع

 للتلماذ.
0.55 0.001 

 0.003 0.67 .على نهافة ال سم إلى المحافهة لتالميذا  أوجّ  .3  .3

 0.024 0.67 على الطري ة الصحيحة لغسل األيدي. لتالميذاب أ رّ   .4  .4

 0.022 0.76 .للاصةاأن لكل هلص أ وات  تالميذ إلى ال  أوجّ  .5  .5

 0.034 0.70 م.هعره لرورة تمريطإلى  لتالميذا  أوجّ  .6  .6

 التغذية السليمة المجال الثاني:

 0.001 0.55 علىتقدامشكوىلإلد رةفيحالوجودمظاهرغارةحاةفي لمقةف.لتالميذاعأه ّ   .1  .1

 0.001 0.60 .ييومعلى تناوا منت ات الحليب أرال  لتالميذاأنُحّت  .2  .2
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 0.031 0.67 ة المتوازنة.ذا يغماونات الوجبة الأ لتالميذاأُعرّ    .3  .3

 0.038 0.71 .فطار الصباحيتزام أاستراحة اي لا لتالميذاأُعنوّ    .4  .4

 0.038 0.67 غير الصحية. غذ ةالمتناع عن تناوا األل لتالميذا  أوجّ    .5

 0.001 0.66 أاستمرار.على هرب المياه  لتالميذا أنُحتّ   .6

 .يةسعافات األولالوقاية من الحوادث واإل المجال الثالث:

 0.001 0.70 .أعدم العبت أالموا  ال االة لالهتعاا ي التالميذُأونعّ  .1  .1

د .2  .2  0.041 0.67 حوا ايهارات المرورية.  لتالميذا ُأره 

 0.001 0.78 .أملاطر الكهربا  لتالميذاي ُأونعّ  .3  .3

 0.030 0.67 ولي.ألسعا  ايأماونات صندوق ا لتالميذا أُعنرّ   .4  .4

 0.028 0.59 .ولية لل روحألا على طري ة ايسعافات لتالميذا بأ رّ    .5

وّ     .6  0.011 0.76 والررطة والدفاع المدني. لإلسعا الهواتف الضرورية  أنرقام لتالميذاُأزن

 الوقاية منها. مراض وكيفيةاأل الرابع:المجال 

 0.004 0.67 الدورية والملف الصحي للطالب لتالميذاأتاأع تطعيمات  .1  .1

 0.005 0.59 عن ا خرين. عزا المصاب أالمرض أعيدا  نهمية أ لتالميذاي ُأونعّ  .2  .2

 0.001 0.66 مراض وكيفية الوقا ة منها.ألأمسببات ن ل ا لتالميذا يُأوعّ  .3  .3

 0.007 0.65 أاألمراض المعد ة وكيفية الوقا ة منها.  لتالميذاي أوعّ  .4  .4

 0.001 0.63 لمدرسة في فترة المرض لت نب ن ل العدوى.أضرورة عدم الذهاب إلى ا لتالميذاي أوعّ   .5

 0.001 0.67 أنمراض البر  وكيفية الوقا ة منها. لتالميذا يُأونعّ   .6

 .البيئة المدرسية الخامس:المجال 
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 0.028 0.77 إلى ولع ال مامة في الماان المناسب. لتالميذا  أوجّ   .1  .1

2.   0.019 0.68 على الستغالل ألماللخامات لمائةوإعادةتدوارهالتالميذا عأشّج  .2

 0.007 0.67 .لالستخد م ألمالللمر فق لةحاةلتالميذاأرهد .3  .3

 0.021 0.76 .لخطورة لتسلقألماكنمرتاعةلتالميذا  أنبّ   .4  .4

رّ ب  .5  .5  0.001 0.78 على ايخال  في حا ت الطوارئ. لتالميذاُأ ن

 0.031 0.77 على زيا ة المساحة اللضرا   اخل المدرسة. لتالميذاأه ع  .6  .6

 
 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )

( إلى أن جميع ييم مصنوفة ارتباط ف رات الم اا مع الدرجة 2ترير المعطيات الوار ة في ال دوا  
ا تساق الداخلي لن رات المقياس، وهذا أالتالي  عبر  الكلية للم اا  الة إحصا يا ، مما  رير إلى قوة

 عن صدق ف رات األ اة في يياس ما صيغل من أجل يياس .
 ثبات أداة الدراسة:

 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا: 
أحساب ال بات أطري ة ا تساق الداخلي وبحساب معا لة ال بات كرونباخ ألنا، وذلك كما  ةالباح  لقام

 (.3هو مولح في ال دوا  
 (: نتا ج معامل كرونباخ ألنا ل بات أ اة الدراسة3جدوا رقم  

 قيمة ألفا عدد الحاالت عدد الفقرات مجاالتال

 0.78 30 6 .النظافة الشخصية

 0.87 30 6 .التغذية السليمة

سعافات الوقاية من الحوادث واإل
 يةاألول

6 30 0.84 

 0.80 30 6 الوقاية منها مراض وكيفيةاأل
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أن ييمة  بات أ اة الدراسة عند الدرجة الكلية الغل  إلى ترير المعطيات الوار ة في ال دوا السااق

 .تتمتع ا ستبانة ادرجة عالية من ال بات وقاالة  عتما ها لتح يق أهدا  الدراسة(، وبذلك 0.85 

 متغيرات الدراسة:

 :)الدخيلة( المتغيرات المستقلة
 (.ذكر أن ى مستويان ول   ال نس •
 10سنوات، أك ر من  10إلى  5سنوات، من  5سنوات اللبرة في التعليم ول   ال ة مستويات: أقل من  •

 سنوات.
 ماجستير فنعلى.و باالوريوس، و مستويات:  الوم،  ةالعلمي: ول   ال  المؤهل •

 

 المتغير التابع:
( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية 4-1معلمي المرحلة األساسية الدنيا  ت ديرات  •

 أمديرية تربية وتعليم  طا.
 تصحيح المقياس: •
أحيااات المقيااااس تصاااحيح  وجااارى ، (خماساااي معاااّدا أطري اااة لياااارت مقياساااا   ةالباح ااا لاساااتلدم •

ة درجاااوب (  رجاااات،4 ة كبيااارة  رجاااو   رجاااات، (5  موافاااق ادرجاااة كبيااارة جاااداعطيااال ايجاأاااة أُ 
 .قليلة جدا   رجة واحدة  رجتين، وبدرجة ة قليلةدرج رجات، وب (3  متوسطة

وتم ت سيم طوا السلم اللماسي إلى  االث فئاات لمعرفاة  رجاة مواف اة أفارا  عيناة الدراساة علاى  •
( فااااي تو يااااة التالميااااذ أمناااااهيم ال  افااااة 4-1 ور معلمااااي المرحلااااة األساسااااية الاااادنيا  مسااااتوى 

، وتام حسااب فئاات المقيااس اللماساي كماا الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا من وجهة نهرهم
 يلي:

 4( = 1-5الحد األ نى للمقياس =  -المقياس = الحد األعلى للمقياسمدى  •
 3عد  النئات =  •

 0.87 30 6 البيئة المدرسية

 0.85  30 الدرجة الكلية
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 عد  النئات÷ طوا النئة = مدى المقياس  •
•     =4  ÷3  =1.33 
( للحد األ نى لكل فئة نحصل على فئات المتوسطات الحسااية كما 1.33أإلافة طوا النئة   •

 (:4 هو مولح في ال دوا 
-1دور معلمي المرحلة األساسية الدنيا )سطات الحسابية لتحديد مستوى (: فئات المتو 4)جدول  •

 ( في توعية التالميذ بمفاهيم الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظرهم4

 التوعية المعلمين فيدور  فئات المتوسط الحسابي

 درجة الموافقة

 قليلة فأقل 2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 كبيرة فأكثر 3.67

 إجراءات الدراسة:
  ُلااذي ساااعد الباح ااة علااى تكااوين تاايح ماان األ ب التربااوي، المااارتبط أمتغياارات الدراسااة، االرجااوع إلااى مااا أ

 .علمية لمولوع الدراسة قاعدة
  ل مع البيانات.  ا ستبانةت هيز 
  ا ستبانة الكترونيا   على توزيعأخد مواف ة وزارة التربية والتعليم. 
 فاي مديرياة 4_1هاا مان  ومعلماتالمرحلاة ا ساساية الادنيا معلماي ( اساتبانة علاى 235  ةالباح  توزيع )

 .استبانة( 235  جميع ا ستبانات البال  عد ها ، وقد تم استر ا تربية وتعليم  طا

 .تنري  ا ستبانات 

 .تنسير النتا ج ومناقرتها 
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 األساليب اإلحصائية:
حزمة البرامج  ،عينة الدراسة أفرا على  األ واتأعد تطبيق  افي تحليل ايانات  راسته ةالباح  تاعتمد

  ،ا حصا ية للعلوم ا جتما ية
, Version (26)Statistical Package for the Social Sciences :SPSS 

 :تيةايحصا ية ا  لمعال اتوتم استلدام ا
  ،ور معلمي  لمعرفة  رجة مواف ة أفرا  عينة الدراسة على ا نحرافات المعياريةو المتوسطات الحسااية 

( في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 4-1المرحلة األساسية الدنيا  
  من وجهة نهرهم.

 .اختبار كرونباخ ألنا لمعرفة  بات ف رات المقياس 

   معامل ا رتباط ايرسونPearson Correlation) .لمعرفة صدق ف رات المقياس 

   )اختبار  تIndependent samples T-Test لمعرفة النروق اين متوسطات عينتين ،)
 مست لتين.

التوصل إلى قرار  ( للم ارنة اين المتوسطات أوOne-Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحا ي  
 متوسطات.العدم وجو  فروق اين  يتعلق اوجو  أو
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 الفصل الرابع
ا لنتا ج الدراسة التي تّم التوّصل إليها من خالا ايجاأة عن أسئلتها، وهي  يتضّمن هذا النصل عرل 

 على النحو ا تي:
( في توعية التالميذ بمفاهيم الثقافة 4-1دور معلمي المرحلة األساسية الدنيا )ما : السؤال األول

 ؟نظرهمالصحية بمديرية تربية وتعليم يطا من وجهة 
 ور معلمي لإلجاأة عن هذا السؤاا تم استلراج المتوسطات الحسااّية وا نحرافات المعيارّية لم ا ت 

كما هو موّلح في ال دوا  تالميذ أمناهيم ال  افة الصحية( في تو ية ال4-1المرحلة األساسية الدنيا  
 (.5رقم  

دور معلمي المرحلة  مجاالتة لة واالنحرافات المعياريّ الحسابيّ المتوسطات (: 5 ) الجدول رقم
 .( في توعية التالميذ بمفاهيم الثقافة الصحية4-1األساسية الدنيا )

مستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال
 الدور

 الترتيب

 3 طمتوسّ 0.96 3.00 .النهافة الرلصية

 1 طمتوسّ 1.11 3.07 .التغذ ة السليمة

سعافات الوقا ة من الحوا ث واي
 .يةاألول

4طمتوس2.911.01ّ

 5 طمتوسّ 0.94 2.80 .الوقا ة منها مراض وكيفيةاأل

 2 طمتوسّ 0.99 3.01 .البيئة المدرسية

  طمتوسّ 1.02 3.00 .الدرجة الكلية

 

( في تو ية التالميذ 4-1 ور معلمي المرحلة األساسية الدنيا  يتضح من ال دوا السااق أّن      
، حيت ال  المتوسط الحسااّي الكّلي أمناهيم ال  افة الصحية من وجهة نهرهم جا  ادرجة متوسطة

-1 ور معلمي المرحلة األساسية الدنيا   (، وأن جميع م ا ت1.02( وا نحرا  المعيارّي  3.00 
، ويتضح من ال دوا أّن م اا  ( في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية جا ت ادرجة متوسطة4

(، يلي  م اا  البيئة المدرسية( 3.07 التغذ ة السليمة( جا  في المركز األوا أمتوسط حسااي  
(، ويلي  م اا 3.00( أمتوسط حسااي  لرلصيةالنهافة ا(، ويلي  م اا  3.01أمتوسط حسااي  
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وفي المركز األخير جا  م اا   (،2.91( أمتوسط حسااي  الوقا ة من الحوا ث وايسعافات األولية 
 (.2.80مراض وكيفية الوقا ة منها( أمتوسط حسااي   األ
التالميذ أمناهيم ( في تو ية 4-1 ور معلمي المرحلة األساسية الدنيا   أما فيما يتعلق أمستوى      

، ف د استلرجل المتوّسطات الحسااّية لكل م اا من الم ا ت ال  افة الصحية من وجهة نهرهم
 :يارّية لكل م اا على النحو ا تيوا نحرافات المع

 
 .النظافة الشخصية المجال األول: -1

 .نظافة الشخصيةالمجال ة واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابيّ المتوّسطات (: 6جدول رقم)
 

 رقم 
 مجال النظافة الشخصية الترتيب الفقرة

المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

مستوى 
 الدور

 متوسط 1.39 3.08 الطري ة الصحيحة لتنهيف األسنان.على  التالميذب أ رّ   1 4

6 2 
معموظف لةحةفيحالتمتمالحظةمشكلةأتواصل

 خاةةمالنظافة لشخةاةللتلماذ.
3.05 1.42 

 متوسط

 1.44 2.99 .على نهافة ال سم إلى المحافهة لتالميذا  أوجّ  3 2
 متوسط

 1.41 2.98 على الطري ة الصحيحة لغسل األيدي. لتالميذاب أ رّ   4 5
 متوسط

 متوسط 1.47 2.95 .للاصةاأن لكل هلص أ وات  تالميذ إلى ال  أوجّ   5 1

 متوسط 1.42 2.89 م.هعره لرورة تمريطإلى  لتالميذا  أوجّ   6 3

 0.96 3.00 الدرجة الكلية  
 متوسط

م اا النهافة ة لكل ف رة من ف رات ة وا نحرافات المعياريّ طات الحساايّ ح ال دوا السااق المتوسّ يوّل 
وا نحرا   ،(3.00  رجة الكليةللدّ  حيت ال  المتوسط الحساايّ ، اتنازلي  ا ترتيب   مرتبة   الرلصية،

( 4-1 ور معلمي المرحلة األساسية الدنيا   مستوى  على أنّ  مما يداّ  ،(0.96  المعياري الكلي م داره
لنهافة الرلصية من وجهة نهرهم جا  ادرجة الم اا  في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية

 .متوسطة

الطري ة الصحيحة لتنهيف على  التالميذأ رب  (: 4رقم  وقد جا  في م دمة هذه الن رات: الن رة      
 ):6رقم   الن رة ،  مّ (1.39م داره   وانحرا  معياريّ  ،(3.08ط حسااي م داره  ( أمتوسّ األسنان
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( أمتوسط معموظف لةحةفيحالتمتمالحظةمشكلةخاةةمالنظافة لشخةاةللتلماذأتواصل 
إلى  لتالميذا أوج (:  2رقم  الن رة  ،  مّ (1.42م داره   وانحرا  معياريّ ، (3.05حسااي م داره  

 (.1.44( وانحرا  معياري م داره  2.99( أمتوسط حسااي م داره  على نهافة ال سم المحافهة

( أمتوسط مهعره لرورة تمريطإلى  لتالميذا أوج  (: 3رقم  أ نى الن رات: الن رة  حين كانلفي      
أن تالميذ إلى ال أوج   (:1رقم   الن رة ،  مّ (1.42( وانحرا  معياري م داره  2.89حسااي م داره  

 (.1.47م داره   وانحرا  معياريّ  ،(2.95م داره   ط حساايّ ( أمتوسّ للاصةالكل هلص أ وات  

  التغذية السليمة. الثاني: مجالال -2
 .نظافة التغذية السليمةالمجال ة واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابيّ المتوّسطات (: 7) جدول رقم

 رقم 
 الفقرة

 مجال: التغذية السليمة الترتيب
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 مستوى الدور

6 1 
علىتقدامشكوىلإلد رةفيحالوجودلتالميذاأه ع

 مظاهرغارةحاةفي لمقةف.
 طمتوس   1.53 3.01

 1.40 3.08 .ييومعلى تناوا منت ات الحليب أرال  لتالميذاأنُحّت  2 5
 طمتوس  

 1.45 3.03 ة المتوازنة.ذا يغماونات الوجبة الأ لتالميذاأُعرّ    3 1
 طمتوس  

 طمتوس   1.39 3.00 .فطار الصباحيتزام أاستراحة اي لا لتالميذاأُعنوّ    4 3

 1.45 2.87 غير الصحية. غذ ةالمتناع عن تناوا األل لتالميذاأوج   5 4
 طمتوس  

 1.37 2.77 أاستمرار.على هرب المياه  لتالميذا أنُحتّ  6 2
 طمتوس  

 1.11 3.07 الدرجة الكلية  
 طمتوس  

م اا التغذ ة ة لكل ف رة من ف رات ة وا نحرافات المعياريّ الحساايّ طات ح ال دوا السااق المتوسّ يوّل 
وا نحرا  المعياري  ،(3.07  رجة الكليةللدّ  حيت ال  المتوسط الحساايّ ، اا تنازلي  ترتيب   مرتبة   السليمة،

( في 4-1 ور معلمي المرحلة األساسية الدنيا   مستوى  على أنّ  مما يداّ  ،(1.11  الكلي م داره
 .لم اا التغذ ة السليمة من وجهة نهرهم جا  ادرجة متوسطة ة التالميذ أمناهيم ال  افة الصحيةتو ي

علىتقدامشكوىلإلد رةفيلتالميذاأه ع (: 6رقم  وقد جا  في م دمة هذه الن رات: الن رة      

 لمقةف في ةحاة غار مظاهر وجود  وانحرا  معياريّ  ،(3.01ط حسااي م داره  ( أمتوسّ حال
( أمتوسط ييومعلى تناوا منت ات الحليب أرال  لتالميذاُحّت أ  ):5رقم   الن رة ،  مّ (1.53م داره  
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 لتالميذاأُعرّ   (:  1رقم  الن رة  ،  مّ (1.40م داره   وانحرا  معياريّ ، (3.08حسااي م داره  
 (.1.45( وانحرا  معياري م داره  3.03( أمتوسط حسااي م داره  ة المتوازنةذا يغماونات الوجبة الأ

( أمتوسط على هرب المياه أاستمرار لتالميذا أنُحتّ  (: 2رقم  أ نى الن رات: الن رة  حين كانلفي      
المتناع ل لتالميذاأوج    (:4رقم   الن رة ،  مّ (1.37( وانحرا  معياري م داره  2.77حسااي م داره  
 (.1.45م داره   وانحرا  معياريّ  ،(2.87م داره   ط حساايّ أمتوسّ ( غير الصحية غذ ةعن تناوا األ

 : الوقاية من الحوادث واإلسعافات األوليةالثالث مجالال -3
مجال الوقاية من الحوادث ة واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابيّ المتوّسطات (: 8) جدول رقم

 .واإلسعافات األولية
 رقم 
 الفقرة

 الحوادث واإلسعافات األوليةمجال: الوقاية  الترتيب
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 مستوى الدور

 متوسط 1.44 3.11 .أعدم العبت أالموا  ال االة لالهتعاا ُأونعي التالميذ 1 4

د 2 5  متوسط 1.46 3.02 حوا ايهارات المرورية. لتالميذا ُأره 

 1.39 2.99 .أملاطر الكهربا  لتالميذاُأونعي  3 3
 متوسط

 1.41 2.98 ولي.ألسعا  ايأماونات صندوق ا لتالميذا أُعنرّ   4 1
 متوسط

 1.40 2.93 .ولية لل روحألا على طري ة ايسعافات لتالميذا أ رب 5 2
 متوسط

6 6 
وّ    والررطة  لإلسعا الهواتف الضرورية  أنرقام لتالميذاُأزن

 والدفاع المدني.
2.82 1.44 

 متوسط

 1.01 2.91 الكليةالدرجة   
 متوسط

م اا الوقا ة ة لكل ف رة من ف رات ة وا نحرافات المعياريّ طات الحساايّ ح ال دوا السااق المتوسّ يوّل 
 رجة الكليةللدّ  حيت ال  المتوسط الحساايّ ، اا تنازلي  ترتيب   مرتبة   من الحوا ث وايسعافات األولية،

 ور معلمي المرحلة  مستوى  على أنّ  مما يداّ  ،(1.01  وا نحرا  المعياري الكلي م داره ،(2.91 
لم اا الوقا ة من الحوا ث  ( في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية4-1األساسية الدنيا  

 .وايسعافات األولية من وجهة نهرهم جا  ادرجة متوسطة

أعدم العبت أالموا  ال االة  ُأونعي التالميذ (: 4رقم  وقد جا  في م دمة هذه الن رات: الن رة      
 ):5رقم   الن رة ،  مّ (1.44م داره   وانحرا  معياريّ  ،(3.11ط حسااي م داره  ( أمتوسّ لالهتعاا
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د  م داره  وانحرا  معياريّ ، (3.02( أمتوسط حسااي م داره  حوا ايهارات المرورية لتالميذا ُأره 
( 2.99( أمتوسط حسااي م داره  أملاطر الكهربا  لتالميذاُأونعي (:  3رقم  الن رة  ،  مّ (1.46 

 (.1.39وانحرا  معياري م داره  

وّ    (: 6رقم  أ نى الن رات: الن رة  حين كانلفي        لإلسعا الهواتف الضرورية  أنرقام لتالميذاُأزن
 الن رة ،  مّ (1.44( وانحرا  معياري م داره  2.82( أمتوسط حسااي م داره  والررطة والدفاع المدني

 ،(2.82م داره   ط حساايّ ( أمتوسّ ولية لل روحألا على طري ة ايسعافات لتالميذا أ رب  (:4رقم  
 (.1.01م داره   وانحرا  معياريّ 

 األمراض وكيفية الوقاية منها الرابع: مجالال -4
الوقاية  مراض وكيفيةمجال األة واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابيّ المتوّسطات (: 9) جدول رقم

 .منها
 رقم 
 الفقرة

 مجال: األمراض وكيفية الوقاية منها الترتيب
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

مستوى 
 الدور

 طمتوس   1.43 3.11 الدورية والملف الصحي للطالب. لتالميذاأتاأع تطعيمات  1 2

4 2 
عن  عزا المصاب أالمرض أعيدانهمية أ لتالميذاي ُأونعّ 

 ا خرين.
3.09 1.41 

 طمتوس  

 1.35 2.99 مراض وكيفية الوقا ة منها.ألأمسببات ن ل ا لتالميذا يُأوعّ  3 5
 طمتوس  

 1.39 2.89 أاألمراض المعد ة وكيفية الوقا ة منها. لتالميذاي أوعّ  4 3
 طمتوس  

6 5 
أضرورة عدم الذهاب للمدرسة في فترة المرض  لتالميذاي أوعّ 

 لت نب ن ل العدوى.
2.85 1.38 

 طمتوس  

 1.40 2.76 أنمراض البر  وكيفية الوقا ة منها. لتالميذا يُأونعّ  6 1
 طمتوس  

 0.94 2.80 الدرجة الكلية  
 طمتوس  

م اا األمراض ة لكل ف رة من ف رات ة وا نحرافات المعياريّ طات الحساايّ ح ال دوا السااق المتوسّ يوّل 
 ،(2.80  رجة الكليةللدّ  حيت ال  المتوسط الحساايّ ، اتنازلي  ا ترتيب   مرتبة   وكيفية الوقا ة منها،

 ور معلمي المرحلة األساسية  مستوى  على أنّ  مما يداّ  ،(0.94  وا نحرا  المعياري الكلي م داره
لم اا األمراض وكيفية الوقا ة منها من  ( في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية4-1الدنيا  

 رجة متوسطة.وجهة نهرهم جا  اد
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الدورية والملف  لتالميذاأتاأع تطعيمات  (: 2رقم  وقد جا  في م دمة هذه الن رات: الن رة      
رقم  الن رة ،  مّ (1.43م داره   وانحرا  معياريّ  ،(3.11ط حسااي م داره  ( أمتوسّ الصحي للطالب

أمتوسط حسااي م داره ( عن ا خرين عزا المصاب أالمرض أعيدانهمية أ لتالميذاُأونعي   ):4 
مراض ألأمسببات ن ل ا لتالميذا ُأوعي(:  5رقم  الن رة  ،  مّ (1.35م داره   وانحرا  معياريّ ، (3.09 

 (.1.35( وانحرا  معياري م داره  2.99( أمتوسط حسااي م داره  وكيفية الوقا ة منها

( أنمراض البر  وكيفية الوقا ة منها لتالميذا ُأونعي (: 1رقم  كانل أ نى الن رات: الن رة في حين      
 لتالميذاأوعي   (:6رقم   الن رة ،  مّ (1.40( وانحرا  معياري م داره  2.76أمتوسط حسااي م داره  

 ،(2.85م داره   ط حساايّ ( أمتوسّ أضرورة عدم الذهاب للمدرسة في فترة المرض لت نب ن ل العدوى 
 (.1.38م داره   وانحرا  معياريّ 

  (:10): البيئة المدرسية ويوضحه الجدول رقم مجال -5
 .مجال البيئة المدرسيةة واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابيّ المتوّسطات (: 10) جدول رقم

 رقم 
 الفقرة

 مجال: البيئة المدرسية الترتيب
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

مستوى 
 الدور

 طمتوس   1.41 3.12 إلى ولع ال مامة في الماان المناسب. لتالميذا  أوجّ  1 3

6 2 
على الستغالل ألماللخامات لمائةوإعادةلتالميذا عأشجّ

 تدوارها.
3.04 1.38 

 طمتوس  

 1.33 3.01 .لالستخد م ألمالللمر فق لةحاةلتالميذاأرهد 3 2
 طمتوس  

 1.39 3.00 .لخطورة لتسلقألماكنمرتاعةلتالميذاأنب   4 4
 طمتوس  

رّ ب  5 1  1.44 2.98 على ايخال  في حا ت الطوارئ. لتالميذاُأ ن
 طمتوس  

 طمتوس   1.40 2.97 على زيا ة المساحة اللضرا   اخل المدرسة. لتالميذاع أه ّ  6 5

 0.99 3.01 الدرجة الكلية  
 طمتوس  

م اا البيئة ة لكل ف رة من ف رات المعياريّ ة وا نحرافات طات الحساايّ ح ال دوا السااق المتوسّ يوّل 
وا نحرا   ،(3.01  رجة الكليةللدّ  حيت ال  المتوسط الحساايّ ، اا تنازلي  ترتيب   مرتبة   المدرسية،

( 4-1 ور معلمي المرحلة األساسية الدنيا   مستوى  على أنّ  مما يداّ  ،(0.99  المعياري الكلي م داره
جا  ادرجة  ا البيئة المدرسية من وجهة نهرهملم ا في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية

 .متوسطة
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إلى ولع ال مامة في الماان  لتالميذاأوج   (: 3رقم  وقد جا  في م دمة هذه الن رات: الن رة      
 ):6رقم   الن رة ،  مّ (1.41م داره   وانحرا  معياريّ  ،(3.12م داره  ط حسااي ( أمتوسّ المناسب

تدوارهالتالميذا أشجع  وإعادة  لمائة لخامات  ألمال  الستغالل ( أمتوسط حسااي م داره على
 ألماللتالميذاأرهد(:  2رقم  الن رة  ،  مّ (1.38م داره   وانحرا  معياريّ ، (3.04  لالستخد م

 (.1.33( وانحرا  معياري م داره  3.01( أمتوسط حسااي م داره  ةللمر فق لةحا

على زيا ة المساحة اللضرا   اخل  لتالميذاأه ع  (: 5رقم  كانل أ نى الن رات: الن رة في حين      
رّ ب   (:1رقم   الن رة ،  مّ (1.40( وانحرا  معياري م داره  2.97( أمتوسط حسااي م داره  المدرسة ُأ ن

م داره  وانحرا  معياريّ  ،(2.98م داره   ط حساايّ ( أمتوسّ على ايخال  في حا ت الطوارئ  لتالميذا
 1.44.) 

( في متوسطات α≤0.05: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نيالسؤال الثا
( لدورهم في توعية التالميذ بمفاهيم الثقافة الصحية 4-1المرحلة األساسية الدنيا )تقديرات معلمي 

 ؟وسنوات الخبرة رات الجنس والمؤهل العلميّ متغيّ إلى عزى تُ بمديرية تربية وتعليم يطا 
 ولإلجاأة عن سؤاا الدراسة ال اني تم تحويل  إلى النرليات ا تية:

 ال اني: النرلّيات المنب  ة عن سؤاا الدراسة
بين  (α ≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )حصائيّ إال توجد فروق ذات داللة الفرضّية األولى: 
( لدورهم في توعية التالميذ بمفاهيم 4-1المرحلة األساسية الدنيا )معلمي  متوسطات تقديرات

 .ر الجنسمتغيّ إلى عزى تُ الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا 
معلمي  ( للنروق اين متوّسطات ت ديرات t-testللتح ق من صّحة النرلّية اسُتلدم اختبار    

( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم 4-1المرحلة األساسية الدنيا  
 يولح ذلك: )11، وال دوا رقم  ر ال نسمتغيّ حسب  طا 

للنروق اين  (ت (: يولح المتوّسطات الحسااية وا نحرافات المعيارّية ونتا ج اختبار 11ال دوا رقم  
( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة 4-1المرحلة األساسية الدنيا  معلمي  متوسطات ت ديرات

  .ر ال نسمتغيّ حسب الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 
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 اين متوسطات ت ديرات معّلميحصا ية إتوجد فروق ذات   لة  يتضح من ال دوا السااق أّن   
( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم 4-1المرحلة األساسية الدنيا  

 (.0.05 حيت كانل الد لة ايحصا ية أكبر من  ،ر ال نسمتغيّ حسب  طا 

بين  (α ≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )حصائيّ إال توجد فروق ذات داللة الفرضّية الثانية: 
( لدورهم في توعية التالميذ بمفاهيم 4-1المرحلة األساسية الدنيا )معلمي  متوسطات تقديرات

 .مؤهل العلمير المتغيّ إلى عزى تُ الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا 

معلمي  للتح ق من صحة هذه النرلّية تّم حساب المتوّسطات الحسااّية وا نحرافات المعيارّية لت ديرات
( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم 4-1المرحلة األساسية الدنيا  

 ( يولح ذلك.12وال دوا رقم   مؤهل العلمير المتغيّ حسب  طا 
 
 

 المرحلة معّلمي(: يولح المتوّسطات الحسااّية وا نحرافات المعيارّية لت ديرات 12ال دوا رقم  
( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 4-1األساسية الدنيا  

 .مؤهل العلمير المتغيّ حسب 
 

 العدد المؤهل العلمي جميع مجاالت الثقافة الصحية
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 0.96 3.04 26  الوم  

 
 1.04 2.99 109 أاالوريوس

 1.07 3.10 19 ماجستير فنعلى  

 الجنس
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

الداللة  قيمة ت المحسوبة 
 اإلحصائية

 233 1.07 2.92 140 انثى

-0.903 0.367 

 0.99 3.05 95 ذكر
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( 4-1األساسية الدنيا   المرحلة معّلمي يّتضح من ال دوا السااق وجو  فروق ظاهرة اين ت ديرات

مؤهل ر المتغيّ حسب لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 
 .العلمي

( كما  ههر في One Way ANOVAالتباين األحا ي  ولمعرفة   لة النروق تّم استلدام تحليل 
 (:13ال دوا رقم  
( لنحص النروق اين One Way ANOVA األحا ي اختبار تحليل التباين (: نتا ج 13ال دوا رقم  

( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة 4-1األساسية الدنيا   المرحلة معّلمي متوسطات ت ديرات
 .مؤهل العلمير المتغيّ حسب الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 

 
 

 مجاالت الدراسة
 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

االت الثقافة مج

 الصحية

 المجموعاتبين 
0.432 2 0.216 

0.202 0.817 
 داخل المجموعات

247.568 232 1.067 

 المجموع
248 324 

 

(  α ≤0.05عند مستوى الد لة  توجد فروق ذات   لة احصا ية يتضح من ال دوا السااق أّن     
معلّميتقدار تاين متوسطات  ( (لدورهمفيتوعاة لتالماذممااهام4-1 لمرحلة ألساساة لدناا

 حيت كانل الد لة ايحصا ية  مؤهل لعلمير لمتغاّحسب لاقافة لةحاةممداراةترماةوتعلاماطا
 . 0.05أكبر من 

بين  (α ≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )حصائيّ إال توجد فروق ذات داللة الفرضّية الثالثة: 
( لدورهم في توعية التالميذ بمفاهيم 4-1المرحلة األساسية الدنيا )معلمي  متوسطات تقديرات

 .سنوات الخبرةر متغيّ إلى عزى تُ الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا 
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معلمي  للتح ق من صحة هذه النرلّية تّم حساب المتوّسطات الحسااّية وا نحرافات المعيارّية لت ديرات
( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم 4-1المرحلة األساسية الدنيا  

 ( يولح ذلك:14وال دوا رقم   ر سنواتمتغيّ حسب  طا 
األساسية  المرحلة معّلميالحسااّية وا نحرافات المعيارّية لت ديرات  (: المتوّسطات14ال دوا رقم  

ر متغيّ حسب ( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 4-1الدنيا  
 .سنوات اللبرة



 العدد سنوات الخبرة جميع مجاالت الثقافة الصحية
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

  1-5 97 2.93 1.05 

 
6-10 67 3.23 0.94 

 1.06 2.89 71 سنوات 10فوق   

 
( 4-1األساسية الدنيا   المرحلة معّلمي يّتضح من ال دوا السااق وجو  فروق ظاهرة اين ت ديرات

سنوات ر متغيّ حسب لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 
 .اللبرة

( كما  ههر في One Way ANOVAاألحا ي  ولمعرفة   لة النروق تّم استلدام تحليل التباين 
 (:15ال دوا رقم  

( لنحص النروق اين One Way ANOVA األحا ي اختبار تحليل التباين (: نتا ج 15ال دوا رقم  
( لدورهم في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة 4-1األساسية الدنيا   المرحلة معّلمي متوسطات ت ديرات

 .سنوات اللبرةر متغيّ حسب الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا 
 مجاالت الدراسه

 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 

مفاهيم الثقافة 

 المجموعاتبين 
5.109 2 2.554 

2.440 .089 
 داخل المجموعات

242.891 232 1.047 
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 المجموع الصحية
248.000 234 

 

(  α ≤0.05عند مستوى الد لة  حصا ية إتوجد فروق ذات   لة يتضح من ال دوا السااق أّن    
معلّميتقدار تاين متوسطات  ( (لدورهمفيتوعاة لتالماذممااهام4-1 لمرحلة ألساساة لدناا

 حيت كانل الد لة ايحصا ية  سنو ت لخمرةرمتغاّحسب لاقافة لةحاةممداراةترماةوتعلاماطا
 . (0.05  أكبر من

( في توعية التالميذ 4-1معلمي المرحلة األساسية الدنيا ) سبل تحسين دورهي السؤال الثالث: ما 
 بمفاهيم الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظركم؟

فرا  عينة الدراسة على لتكرارات والنسب المئوية لنتا ج إجاأة أتم استلراج ا لإلجاأة عن هذا السؤاا
كما هو مولح في  من لمن العينة الكلية ومعلمة   ( معلما  90عد هم   المنتوح والبال السؤاا ال الت 
 (.16ال دوا رقم  

-1معلمي المرحلة األساسية الدنيا   سبل تحسين  ورالتكرارات والنسب المئوية ل: (16ال دوا رقم  
 .90ن=  ( في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا4

 النسبة المئوية التكرار تحسين دور المعلمين في توعية التالميذ بمفاهيم الثقافة الصحية. سبل

 %83 75 .في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية ع د  ورات تدريبية للمعلمين لتطوير أ ا هم

 %78 70 تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية.توظيف مرهد صحي في كل مدرسة ل

 %75 68 تضمين م رر التربية الصحية لمن المنهاج النلسطيني.

 %66 60 تضمين حصة اسبو يا للتربية الصحية.

 %64 58 نرر الوعي الصحي من خالا النررات وخاصة لطلبة ال الت والراأع ا ساسي.

 %55 50 تلصيص يوم من ارنامج ا ذاعة المدرسية ا سبوعي ملصص لنرر الوعي الصحي. 

 %50 45 . هل لنرر الوعي الصحياستدعا  خبرا  في م اا الصحة لع د محالرات للمعلمين وا 
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معلمي المرحلة  سبل تحسين  ورأن النسب المئوية لم ترحات المعلمين ل يتبين من ال دوا السااق
( في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا تراوحل 4-1األساسية الدنيا  

في  ع د  ورات تدريبية للمعلمين لتطوير أ ا هم أهم هذه الم ترحات هي: %( وأنّ 50%( و 83اين  
تو ية التالميذ كل مدرسة ل توظيف مرهد صحي في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية، و

المنهاج النلسطيني، و تضمين حصة تضمين م رر التربية الصحية لمن  أمناهيم ال  افة الصحية، و
ت وخاصة لطلبة ال الت والراأع سبو يا للتربية الصحية، و نرر الوعي الصحي من خالا النرراأ
لصص لنرر الوعي الصحي، سبوعي مسي، و تلصيص يوم من ارنامج ايذاعة المدرسية األسااأل

 هل لنرر الوعي الصحي.الصحة لع د محالرات للمعلمين واألاستدعا  خبرا  في م اا  وأخيرا  
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 الفصل الخامس

 وصياتتائج والتّ تفسير النّ 
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 مناقشة النتائج والتوصيات
 مناقشة النتائج:

( في 4-1إلى التعرف على دور معلمي المرحلة األساسية الدنيا ) هدفلالتي أعد إجرا  هذه الدراسة 
قد  ةفإن الباح  توعية التالميذ بمفاهيم الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظرهم

 :تيةإلى النتا ج ا  لتوصل
( 4-1األساسية الدنيا )دور معلمي المرحلة ما أواًل: مناقشة النتائج المنبثقة عن السؤال األول: 

 ؟ في توعية التالميذ بمفاهيم الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظرهم
( في 4-1معلمي المرحلة األساسية الدنيا   ّن  ورأعن سؤاا الدراسة األوا:  ةأهارت النتا ج المنب  

 ادرجة  جا   طا من وجهة نهرهمتو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم 
 تراوحل المتوسطات الحساايةو (، 3.00حيت ال  المتوسط الحسااي للدرجة الكلية   ؛متوسطة

 وجميعها ادرجة متوسطة. ( 2.80_3.07اين   لم ا ت الدراسة
عدم ا هتمام الكافي من المعلمين في تو ية تالميذ المرحلة األساسية  هذه النتي ة إلى ةعزو الباح تو 

هدا   ورهم ا ساسي  امن في تح يق األ ( أمناهيم ال  افة الصحية  عت ا هم أن4_1الدنيا  
التعليمية في هذه المرحلة والمتعل ة أإت ان التالميذ مهارة ال را ة والكتاأة والرياليات، مع عدم وجو  

  السا د لدى المعلمين لكافي لالهتمام اتو ية الطالب أمناهيم ال  افة الصحية، وكذلك ا عت االوقل ا
و ية أنن التعليم والتربية تد ال إلى مر ليس من  ورهم نتي ة عدم الوعي اهذا الدور فهم أحاجةأن هذا األ

انا  هلصية التلميذ المتكاملة والمتوازنة  هو عملية متكاملة وأن الهد  ا ساسي من العملية التربوية
والراملة: من الناحية الع لية وال سمية، والننسية، وا جتما ية، وا خاليية، والروحية، وعدم ا قتصار 
على الناحية الع لية المعرفية أمنهور ليق، سيما أن الت قيف الصحي لرورة م تمعية وفق 

 ا ت اهات التربوية الحدي ة.
( التي أهارت إلى أن واقع الت قيف الصحي 2007 الح  مع نتي ة  راسة  ذه النتي ةهواتن ل 

 راسةالمدرسي للطلبة في مدارس محافهة الزرقا  في األر ن جا  ادرجة متوسطة، واتن ل مع نتي ة 

مدارس التعليم  مستوى تطبيق ارنامج الصحة المدرسية في ( التي أهارت أن2016  نيوآخر  صالح
 واتن ل مع  راسة .من المدارس %(56.74في مدينة الالذيية كان أمستوى متوسط عند  األساسي 

في  ا اتدا يةمستوى الصحة المدرسية في المدارس أن  إلى ( التي أهارت2012  الصرايرة والرهيدي
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التي أهارت  (2008  ال رني متوسطا، و راسة جا  نهر المديرات والمعلمات  ولة الكويل من وجهة
 ور اي ارة المدرسية في تح يق أهدا  التربية الصحية لطالب المرحلة ا اتدا ية أمدينة إلى أن 

 رجة تطبيق التي أهارت إلى أن  (2009  الصعوب ، واتن ل مع  راسةالطا ف ظهر ادرجة متوسطة
من وجهة نهر ارامج الصحة المدرسية في المدارس األساسية في األر ن جا ت أصورة متوسطة 

التي أهارت  (2016  قزق و صالح واتن ل مع نتي ة  راسة المديرين والمررفين الصحيين والمعلمين.
في حين اختلنل  .ت ديرات الطلبة لدور المدرسة في تنمية الوعي الصحي لديهم جا   متوسط ا(إلى أن 

اي ارة  رجة ممارسة  أن إلى ( التي أهارت2017نتي ة هذه الدراسة مع نتي ة  راسة الحلبي  
المدرسية لدورها في تنمية الوعي الصحي أمدارس وكالة الغوث الدولية في محافهات غزة جا  ادرجة 

 ت ديرات أعضا  الل انأن  إلى ( التي أهارت2018  (أاو زنيد كبيرة، واختلنل مع نتي ة  راسة 
محافهة اللليل الحاومية ظهرت المدرسية في مدارس  الصحية ومنس يها من المعلمين لواقع الصحة

في ت د مها خدمات  ا  للمدرسة  ور  ( التي أهارت إلى أن2011 راسة جرجاوي وآغا  ادرجة مرتنعة، و 
 ( أايلافة إلى  ورها في87.51  ا  نسبي ا  الرعا ة الصحية للتالميذ والمدرسين حيت س لل وزن

فضة  (، واختلنل مع نتي ة  راسة83.45  ا  نسبي ا  الت قيف الصحي للتالميذ حيت س لل وزن
األساسية  المدرسية في تنعيل التربية الصحية في المرحل( التي أهارت إلى  ور اي ارة 2012 

  .%(74.61أمحافهات غزة جا  ارجة عالية اوزن نسبي  

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةثانيًا: مناقشة نتائج السؤال الثاني: 
(0.05≥α في متوسطات تقديرات معلمي )( لدورهم في توعية 4-1المرحلة األساسية الدنيا )

رات الجنس والمؤهل متغيّ إلى عزى تُ التالميذ بمفاهيم الثقافة الصحية بمديرية تربية وتعليم يطا 
 ؟وسنوات الخبرة العلميّ 

 الدراسة.ولمناقشة نتيجة هذا السؤال يجب مناقشة نتائج اختبار فرضيات 
 

 مناقشة نتائج الفرضيات المنبثقة عن السؤال الثاني:
( في متوسطات ≥0.05  توجد فروق ذات   لة إحصا ية عند مستوى الد لة  أظهرت النتا ج أن  

( لدورهم في توعية التالميذ بمفاهيم الثقافة الصحية 4-1المرحلة األساسية الدنيا ) ت ديرات معلمي
 .وسنوات الخبرة رات الجنس والمؤهل العلميّ متغيّ إلى عزى تُ يم يطا بمديرية تربية وتعل
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 ورهم في  وربما ترجع هذه النتي ة إلى أن العاملين على اختال  جنسهم ومؤهلهم وخبرتهم  مارسون  
وفق الهرو  التي ت تضي ممارستها وال ا مة على ييم يؤمنون  تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية

مما ينعاس على السلوك  دورهم ال ا م على التدريس وتح يق األهدا  التعليمية أو ،اها، وقناعة تامة ا
نتي ة هذه الدراسة مع  . واختلنلالممارس أغض النهر عن ال نس، والمؤهل العلمي، وسنوات اللبرة

 ارة المدرسية  ور ايتعزى إلى ال نس في  أهارت إلى وجو  فروق  التي (2017الحلبي   نتي ة  راسة
غزة، واختلنل مع  وكالة الغوث الدولية أمحافهاتفي تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها في مدارس 

 ور المدرسة  أهارت إلى وجو  فروق تعزى إلى ال نس في( التي 2016  قزق وصالح، نتي ة  راسة
 .ي لوا  قصبة إربد من وجهة نهرهمية الوعي الصحي لدى طلبة الصف العاهر األساسي ففي تنم

  ثالثا: مناقشة نتائج السؤال الثالث:

معلمي المرحلة  لتحسين  ور الم ترحاتال الت: إلى أن أهم  عن سؤاا الدراسة ةأهارت النتا ج المنب  
ع د  هي:  ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا( في تو ية التالميذ أمناهيم 4-1األساسية الدنيا  

توظيف مرهد  في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية، و  ورات تدريبية للمعلمين لتطوير أ ا هم
تضمين م رر التربية الصحية لمن  تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية، وصحي في كل مدرسة ل

سبو يا للتربية الصحية، و نرر الوعي الصحي من خالا حصة أالمنهاج النلسطيني، و تضمين 
النررات وخاصة لطلبة ال الت والراأع ا ساسي، و تلصيص يوم من ارنامج ا ذاعة المدرسية 
ا سبوعي ملصص لنرر الوعي الصحي، وأخيرا استدعا  خبرا  في م اا الصحة لع د محالرات 

 هل لنرر الوعي الصحي.للمعلمين وا 

من قبل ا ارة المدرسة في  العنا ة أالولع  عدم ا هتمام الكافي هذه النتي ة إلى ةالباح  عزوتو 
الصحي للتالميذ وا قتصار على الدور الت ليدي للمدرسة المرتكز على التعليم وإكساب الطلبة اللبرات 

األساسية  المرحلة من خالا التدريس ون ل المعرفة من الكتب الم ررة، لذا جا ت م ترحات معلمي
لتحسين  ورهم   ( في تو ية التالميذ أمناهيم ال  افة الصحية أمديرية تربية وتعليم  طا4-1الدنيا  

منس مة مع نتا ج الدراسة التي أهارت إلى أن  ورهم جا  ادرجة متوسطة، كما أن المعلمين  رعرون 
م أالولع الصحي للطالب أالت صير في هذا ال انب خاصة أعد جا حة كورونا، حيت ظهر أن ا هتما

  ب أن  اون على مستوى أعلى إذ إّن مناهيم العنا ة الصحية أصبحل ملتلنة و اد من التركيز 
 عليها أرال أكبر في المدارس خوفا من انترار األمراض.



64 
 

 التوصيات

 انا  على نتا ج الدراسة توصي الباح ة أا تي:

 نوا قدوة حسنة للتالميذ في سلوكهم الصحي.لياو  ةالصحي ةو يتتدريب المعلمين على ارامج ال .1
زياااا ة اهتماااام المعلماااين أاألنراااطة والنعالياااات التاااي تسااااعد الطلباااة علاااى الوقا اااة مااان األماااراض  .2

 والوقا ة من حوا ث ايسعا  األولية.
 ن مستوى صحة التالميذ أالتعاون اين المدرسة واألهل ومؤسسات الم تمع المدني.يتحس .3
 أالت قيف الصحي من خالا ا نرطة المدرسية الها فة.لرورة اهتمام المدرسة  .4
 لرورة إهراك التالميذ في المرروعات الصحية  اخل المدرسة وخارجها. .5
   ارة المدرسية في تو ية الطالب أمناهيم ال  افة الصحية.إجرا   راسة حوا  ور اي .6
 .ل  افة الصحيةفي تو ية الطالب أمناهيم امررفي الصحة المدرسية  راسة حوا  ور  إجرا  .7
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 المراجعالمصادر و 

 :العربية المراجع

 

  ار الن ر للنرر والتوزيع. : ال اهرة ،ةيالثقافة الصح(: 2008أمان.   أسعد، -
العوامــل المــؤثرة فــي تطــوير الخــدمات الصــحية المدرســية، (: 2013ساماعيل، عبيار.  إ -

 .غزة، فلسطين غارمنشورة،رسـالةماجسـتار،االسالمية الجامعـة

الصحية لدى طلبة  ودرجة الممارساتمستوى الوعي الصحي (: 2007مامي, أسان.  اي -
العلوم كلية ، غير منرورة رساالة ماجساتير. المرحلة األساسية في مدارس محافظة معان

 .ر نجامعة مؤتة, األ التربوية،

عمان: . في المؤسسات التعليميةاإلرشاد التربوي والنفسي (: 2011ايمامي, سمير.   -
  ار المسيرة للطباعة والنرر والتوزيع.

(: دور وسائل اإلعالم في التثقيف الصحي للمرأة السعودية ها 1425أحمد ريان.   أاريان، -
كلية ا  اب. جامعة الملك سعو . المملكة  ،غارمنشورةرسـالةماجسـتار ،بمدينة الرياض
 .العربية السعو  ة

واقع ارامج اللدمات الصحية الم دمة للطلبة في مدارس محافهة (. 2007  أحمد.، ادح -
. مجلة جامعة النجاح لألبحاث. ر ن من وجهة نهر مديري المدارسفي األ الزرقا 

 .394 -373(. 2  21فلسطين.

 .:  ار المسيرةنعما ،الصحيةالثقافة (: 2013أحمد وآخرون.   ادح، -

ال ارنل  ال اهرة، ،المجتمعالصحة العامة وطب (: 2002 . أحمد سيد،و  متولي جبر، -
 للطباعة والتصوير.

 واقااع تطبيااق التربيااة الصااحية فااي ماادارس التعلاايم (:2011  ، محمد.أغااا، زيا  و ال رجاااوي  -
 .1252-1205, (1B) ،مجلة جامعة االزهر .الحاومي أمدينة غزة
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عمل أعنوان" نحو تطبيق أم ل للصحة المدرسية في (: ورقة 2007ال رجاوي، المرهراوي.   -
 مدارس التعليم العام أمحافهة غزة"، جامعة ال دس المنتوحة، خان يونس.

على دور االدارة المدرسية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها (. 2017  ، سماحالحلبي -
غارماجسـتاررساالة ،تفعيلهفي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وسبل 

 كلية التربية, غزة.  ا سالمية،ال امعة  ،منشورة

ا  ارة  ،الفلسطينيةوزارة الصحة (: 2010  .الدليل ا رها ي للدمات الصحة المدرسية -
 العامة للصحة المدرسية, فلسطين.

 وزارة التربية والتعليم. ،المدرسيةاإلدارة العامة للصحة (: 2012 ليل النا ي البيئي   -

وزارة التربية والتعليم  ،المدرسيةاالدارة العامة للصحة (: 2013 ليل عمل الل ان الصحية   -
 العالي.

 ، الرياض:  ار العالمية للنرر. الصحة المدرسية(. 2002أاو، رحيم، محمد.   -

فاعليــة برنــامج الوســائط المتعــددة علــى بعــض المفــاهيم (: 2006  .أاااو زاياادة، حاااتم -
 كلياة التربياة ال امعاة ،والـوعي الصـحي لطلبـة الصـف السـادس فـي العلـوم الصــحية

 ايسالمية، غزة, فلسطين.

واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية (. 2018  ، أسيل.أاو زنيد -
 .سطينفل ال دس، ال دس،جامعة  ،رسالة ماجستير غير منرورة، وسبل تطويرها

 

 ار المعاار   :، ال اهرةالصحة والسالمة فـي البيئـة المدرسـية(: 2005  السبوا، خالاد -
  .للنرار والتوزياع

في  فلسطين-ظة غزة تقييم المقاصف المدرسية لمدارس محاف(: 2014السرحي, أحمد.   -
ال امعة  منرورة،غير  رسالة ماجستير المدرسية،رشادي لمعايير صحة البيئة إل ضوء الدليل ا
 .ايسالمية, غزة
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درجة ممارسة ادارة المدارس الثانوية بمحافظة غزة لدورها  (:2009السعافين، محمو .     -
 ،منشورةرسالة ماجستير غير ، في الحفاظ على السالمة البدنية للطلبة وسبل تفعيلها

 غزة. ا سالمية،ال امعة 

اليااازوري  :، عمانوالســالمة العامــة الصــحة(: 2001(عبااد الم يااد، وآخاارون  الراااعر، -
 .العلميااة للنراار والتوزيع

فعالية برامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاهيم والوعي (. 2006 . محمد ه ير،أاو  -
 التعليم، قسم المناهج وتكنولوجيا التربية،كلية  ،منرورةرسالة ماجستير غير  ،الصحي

 ال امعة ايسالمية, غزة.

 راسااة م ارنااة للساالوك الغااذا ي لاابعض تالميااذ ( 2012هاالش، فااالح. وكااريم، ااااو زيااد.   -
، مجلـــة القادســـية لعلـــوم التربيـــة الرياضـــية وتلميااذات المااادارس ا اتدا ياااة أمديناااة ساااوران،

 .344-314.(1  14 ق،
(: ت ياايم ماادى تطبيااق ارنااامج 2016ساامير. والغزالااي، يوسااف.  صااالح، ليناادا. ومرعااي،  -

مجلـة جامعـة تشـرين  ،المدرسية في مدارس التعليم ا ساسي في مدينة الالذقياة الصااحة
 .306-293, ص 38(2  ،العلمية للبحـوث والدراسـات

ا قتصاا  المنزلاي، جامعاة ، كلياة التربيــة الغذائيــة والصــحية( 2003صابحي، عناا .   -
 .م موعة النيل العربية، مصر حلاوان،

وجهة نظر الفاعلين في  واقع الصحة المدرسية في الجزائر من(. 2014  ، فضيلةصدراتي -
العمومية   راسة ميدانية اوحدات الكرف والمتاأعة والمدارس ا اتدا ية والمؤسسات. القطاع

جامعاة محمد خيضر أسااارة. كلية العلوم )رسالة دكتوراه(.  للصحة ال وارية او  ة أسار
 . ال زا ر.اينسانية وا جتما ية

مستوى الصحة المدرسية في المدارس ا اتدا ية في  ولة (. 2012الرهيدي.   الصرايرة، -
ص  26(10  ،لألبحاثمجلة جامعة النجاح  ،والمعلماتالكويل من وجهة نهر المديرات 

2306-2348. 
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درجة تطبيق برامج الصحة المدرسية في المدارس األساسية (. 2009اسالم.   الصعوب، -
 ا ر ن. عمان، العليا،جامعة عمان العربية للدراسات  ،منرورةرسالة  كتوراه غير  ،األردنفي 

 السعو  ة. الرياض، الرهد،ماتبة  ،للجميعالصحية (: 2009  .عوض محمد وآخرون  العبد، -

 ور رياض األطناا في تو ية طنل الرولة أمناهيم ال  افة  (:2016محمد.   عتمان، -
مجلة كلية  ،المتغيراتالصحية من وجهة نهر المعلمات وأمهات األطناا في لو  أعض 

 مصر. األزهر،جامعة  التربية،
مستوى الثقافة الصحية لدى طالبات كلية (. 2016العصيمي، سامية منصور ناصر   -

 ،رسالة ماجستير منرورة. التطبيقية في جامعة أم القرى وعالقته باتجاهاتهن الصحيةالعلوم 
 . ار المنهومة، المملكة العربية السعو  ة

 . ار ال  افة للنرر والتوزيع :، عماناالدارة المدرسية الحديثة(: 2014عطوي، جو ت   -

 .للنرر والتوزيع أم د ار  :، عمانالرياضة والصحة للجميع(: 2015عمران، روز  -

دور االدارة المدرسية في تفعيل التربية الصحية في المرحلة  (:2012سحر.   ة،فّض  -
 غزة. األزهر،جامعة  التربية،كلية  ،رسالة ماجستير غير منرورة، األساسية في محافظات غزة

 ريـاضأساليب تدريس العلوم في المرحلة األساسية الـدنيا ومرحلـة (: 2005  قبيالت، راجي -
  . ار ال  افة: عمان ،األطفال

دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف التربية الصحية لطالب (. 2008حسن.   ال رني، -
المملكة  ال رى،أم  جامعة، منرورةرسالة ماجستير غير ، المرحلة االبتدائية بمدينة الطائف

 العربية السعو  ة.
ات اهات معلمي ومعلمات العلوم أالمرحلة (. 2019  ، مصلح، والحدي ي، صالح.ال رني -

مجلة العلوم . ا اتدا ية نحو تضمين مولوعات خاصة أالصحة والسالمة في كتب العلوم
 .133-119(. 1  4. السعو  ة. التربوية

دور المدرسة في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الصف العاشر (. 2016قزق, آمنة.   -
جامعة  ،رسالة ماجستير غير منرورة، وجهة نظرهماألساسي في لواء قصبة إربد من 

 ا ر ن التربية،كلية  اليرموك،
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  ار المسايرة :عمان ،العامـةمبـادئ فـي الصـحة والسـالمة (: 2002  قطيراات، عباد الارحيم وآخارون  -
 .للنرر والتوزيع

(: تن ير التدريس أالوسا ط المتعد ة على التحصيل الدراسي للعلوم 2001قنديل، أحمد   -
مجلة دراسات في الناهج وطرق التدريس,  ،المعلوماتوال درات ا اتكارية والوعي اتكنولوجيا 

72 ,65-90. 

  ار اللليج. :، عمانالصحة والتربية الصحية، (2009ف  يوس كماش، -

 ور اي ارة المدرسية في تنعيل الصحة المدرسية أمدارس التعليم (. 2016النيروز.    هين، -
، جامعة األزهر. مجلة كلية التربية، عمان سلطنة-الباطنة( أمحافهة هماا 4-1األساسي 

186  2 .)13- 52. 
 ار المنااهج  :، عمانالصــحة المدرســية والرعايــة الصــحية(: 2002 . أااو ليلاى، أحمااد -
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 ( االستبانة في صورتها األولية1ملحق رقم )

 

 جامعة الخليل        

 كلية الدراسات العليا      

  ( المحترم/ة4_1عزيزي معلم/ة المرحلة االساسية الدنيا من )

الثقافة الصحية  ( في توعية التالميذ بمفاهيم4-1ساسية الدنيا )ألدور معلمي المرحلة ات وم الباح ة أإجرا   راسة حوا 
 .رهممن وجهة نظوسبل تحسينه بمديرية تربية وتعليم يطا 

 الدراسة كمتطلب لنيل  رجة الماجستير في اي ارة التعليمية في جامعة اللليل. وتنتي هذه
تنمل الباح ة من حضرتكم التكرم أايجاأة عن ف رات ا ستبانة, لما لرأ ام من أهمية في تح يق هد  الدراسة, وت د م ما  نيد 

البيانات التي ست دمونها ستعامل أسرية تامة  م اا الصحة المدرسية في مدارسنا, ويرت ي أن ا   نحو األفضل, علما أنن
 وتستلدم لغرض البحت العلمي ف ط.

 مع الشكر والتقدير.                                             

 الباحثة: غادة مخامرة

 ار و منشأبمنال د.شراف: إ

 عامة تماومعل  ل:وألا القسم
 ك.عليق بطلتي تنالحالة ا)×( على  رةشاإ  ضعو جىري

 )   (نثى أ       (    )ذكر    الجنس:   .1
 (    )ماجستير فأعلى         (    (       بكالوريوس )    العلمي: دبلوم )المؤهل  .2
 (    ت)سنوا 10أكثر من       (    ) سنوات 10-5    (    ) سنوات 5أقل من  :سنوات الخبرة .3

 

( داخل مربع اإلجابة الذي ينطبق على دورك في توعية التالميذ بمفاهيم   √الرجاء وضع إشارة )   القسم الثاني:

 الثقافة الصحية :

 مجاالت الدراسة
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 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا .النظافة الشخصية المجال األول:
      .للاصةاأن لكل هلص أ وات  تالميذ ال أقوم اتوجي 
      .على نهافة ال سم على المحافهة لتالميذا أقوم اتوجي 
      م.تمريط هعره أضرورة لتالميذا أقوم اتوجي 
      الطري ة الصحيحة لتنهيف األسنان. لتالميذا أقوم اتدريب
      على الطري ة الصحيحة لغسل األيدي. لتالميذاأقوم اتدريب 

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا .التغذية السليمة المجال الثاني: 
      ة المتوازنة.ذا يغماونات الوجبة ال لتالميذا أقوم اتعريف

      أاستمرار.على هرب المياه  لتالميذا أقوم أحت

      .فطار الصباحيتزام أاستراحة اي لا لتالميذاأقوم اتعويد 

      الغير صحية. غذ ةالمتناع عن تناوا األل لتالميذا أقوم اتوجي 

      .ييومعلى تناوا منت ات الحليب أرال  لتالميذاأحت  أقوم

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا .يةسعافات األولالوقاية من الحوادث واإل المجال الثالث:
      ولي.ألسعا  ايأماونات صندوق ا لتالميذا أقوم اتعريف

      .ولية لل روحألا ايسعافاتطري ة  لتالميذا أقوم اتدريب

      .أملاطر الكهربا  لتالميذاأقوم اتو ية 

      .أعدم العبت أالموا  ال االة لالهتعاا التالميذاتو ية أقوم 

      حوا ايهارات المرورية.  لتالميذا أقوم أإرها 

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا الوقاية منها. مراض وكيفيةاأل الرابع:المجال 
      أنمراض البر  وكيفية الوقا ة منها. لتالميذا أقوم اتو ية

      الدورية والملف الصحي للطالب لتالميذاأقوم أمتاأعة تطعيمات 

      أاألمراض المعد ة وكيفية الوقا ة منها.  لتالميذاأقوم اتو ية 

      عن ا خرين. أالمرض أعيداعزا المصاب نهمية أ لتالميذاأقوم اتو ية 
      مراض وكيفية الوقا ة منها.ألأمسببات ن ل ا لتالميذا أقوم اتو ية

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا .البيئة المدرسية الخامس:المجال 
      على ايخال  في حا ت الطوارئ. لتالميذا أقوم اتدريب

      .لالستخد م ألمالللمر فق لةحاةلتالميذاأقوم اتو ية
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      إلى ولع ال مامة في الماان المناسب. لتالميذاأقوم اتوجي  

      .خطورة لتسلقألماكنمرتاعةلتالميذاأقوم اتو ية 

على زيا ة المساحة اللضرا   اخل  لتالميذاأقوم اتر يع 
 .المدرسة

     

 

 سؤال مفتوح:

  لطلمة؟منوجهةنظركم،كافامكنتطواروتحساندور لمعلمفيرفعمستوى لاقافة لةحاةلدى

............................................................... 

............................................................... 
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 صورتها النهائية( االستبانة في 2ملحق رقم )

 
 جامعة الخليل        

 كلية الدراسات العليا      

  ة/المحترم( 4_1)ة المرحلة االساسية الدنيا من /عزيزي معلم

الثقافة الصحية  في توعية التالميذ بمفاهيم( 4-1)ساسية الدنيا ألدور معلمي المرحلة اتقوم الباحثة بإجراء دراسة حول 

 .رهممن وجهة نظوسبل تحسينه بمديرية تربية وتعليم يطا 
 .وتأتي هذه الدراسة كمتطلب لنيل درجة الماجستير في اإلدارة التعليمية في جامعة الخليل

وتقديم ما يفيد , لما لرأيكم من أهمية في تحقيق هدف الدراسة ،االستبانةتأمل الباحثة من حضرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات 

علما بأن البيانات التي ستقدمونها ستعامل بسرية تامة , ويرتقي بأدائه نحو األفضل, مجال الصحة المدرسية في مدارسنا

 .وتستخدم لغرض البحث العلمي فقط

 .مع الشكر والتقدير                                             

 غادة مخامرة: الباحثة

 ار و منشأبمنال .د: شرافإ

 عامة تماومعل  ل:وألا القسم
 .كعليق بطلتي تنالحالة ا)×( على  رةشاإ  ضعو جىري

 )   (نثى أ       (    )ذكر :       الجنس .4
 (    )ماجستير فأعلى         (    )بكالوريوس        (    )دبلوم    :المؤهل العلمي .5
 (    )تسنوا 10أكثر من       (    ) سنوات 10-5    (    ) سنوات 5أقل من  :سنوات الخبرة .6

داخل مربع اإلجابة الذي ينطبق على دورك في توعية التالميذ بمفاهيم (   √الرجاء وضع إشارة )   :القسم الثاني

 : الثقافة الصحية

 مجاالت الدراسة



77 
 

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا .النظافة الشخصية :المجال األول

      .لخاصةا أن لكل شخص أدواتهإلى  تالميذال أوجه .1
      .على نظافة الجسم إلى المحافظة لتالميذا أوجه .2
      .مشعره تمريط ضرورةإلى  لتالميذا أوجه .3
      .الطريقة الصحيحة لتنظيف األسنانعلى  التالميذأدرب  .4
      .على الطريقة الصحيحة لغسل األيدي لتالميذا أدرب .5

خاةةأتواصل .6 مشكلة مالحظة تمت حال في  لةحة موظف مع

 مالنظافة لشخةاةللتلماذ.
     

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا .التغذية السليمة :المجال الثاني 

ف .1       .ة المتوازنةذائيغمكونات الوجبة الب لتالميذا أُعر ِّ
      .باستمرارعلى شرب المياه  لتالميذا أَُحث   .2
د .3 ِّ       .فطار الصباحيتزام باستراحة اإلاللا لتالميذا أَُعو 
      .غير الصحية غذيةالمتناع عن تناول األل لتالميذا أوجه .4
      .ييومعلى تناول منتجات الحليب بشكل  لتالميذا أَُحث   .5
مظاهرلتالميذاأشجع .6 وجود حال في لإلد رة شكوى تقدام على

 غارةحاةفي لمقةف.
     

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا .يةسعافات األولالوقاية من الحوادث واإل :المجال الثالث

ف .1       .وليألسعاف اإلبمكونات صندوق ا لتالميذا أَُعر ِّ
      .ولية للجروحألا على طريقة اإلسعافات لتالميذا أدرب .2
      .بمخاطر الكهرباء لتالميذا أَُوعي .3
      .بعدم العبث بالمواد القابلة لالشتعال التالميذ أَُوعي .4
د .5       . حول اإلشارات المرورية لتالميذا أُرشِّ

د .6 ِّ والشرطة  لإلسعافالهواتف الضرورية  بأرقام لتالميذا أَُزو 

 .والدفاع المدني
     

 جدا قليلة قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا .الوقاية منها مراض وكيفيةاأل الرابع:المجال 

      .بأمراض البرد وكيفية الوقاية منها لتالميذا أَُوعي .1
      الدورية والملف الصحي للطالب لتالميذاأتابع تطعيمات  .2
      . باألمراض المعدية وكيفية الوقاية منها لتالميذا أوعي .3
      .عن اآلخرين عزل المصاب بالمرض بعيداأهمية ب لتالميذا أَُوعي .4
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      .مراض وكيفية الوقاية منهاألبمسببات نقل ا لتالميذا أُوعي .5
بضرورة عدم الذهاب للمدرسة في فترة  لتالميذا أوعي .6

 .المرض لتجنب نقل العدوى
     

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا .البيئة المدرسية الخامس:المجال 

ب .1       .على اإلخالء في حاالت الطوارئ لتالميذا أُدَر ِّ
      .لالستخد م ألمالللمر فق لةحاةلتالميذاأرشد .2
      .إلى وضع القمامة في المكان المناسب لتالميذا أوجه .3
      .لخطورة لتسلقألماكنمرتاعةلتالميذا أنبه .4
على زيادة المساحة الخضراء داخل  لتالميذا أشجع .5

 .المدرسة
     

وإعادةلتالميذا أشجع .6  لمائة لخامات  ألمال  الستغالل على

 تدوارها
     

 :سؤال مفتوح

 منوجهةنظركم،كافامكنتطواردور لمعلملألفضلفيمجالرفعمستوى لاقافة لةحاةلدى لطلمة؟.

............................................................... 

............................................................... 
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 (: قائمة بأسماء السادة المحكمين3ملحق رقم )

 

 

 قائمة المحكّ مين
 الجامعة االسم الرقم
 جامعة ال دس المنتوحة  دي زاملأ.  . م 1
 لليلجامعة ال نبيل ال نديأ.  .  2
 جامعة اللليل  . إاراهيم أاو ع يل 3
 جامعة اللليل  . إاراهيم المصري  4
 ن احجامعة ال أهر  الصا   .  5
 للليلجامعة ا محمد ع وة .  6
 معة اللليلجا عبد الناصر السويطي .  7
 جامعة البوليتكنيك  خالد قطو  .  8
 لليلجامعة ال سامي عداون  .  9
 جامعة ال دس  . أهر  أاو الليران 10
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ة  (: كتاب تسهيل4ملحق رقم )  لمديرية تربية وتعليم يطامهمَّ
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ة  (: كتاب تسهيل5رقم ) ملحق .من مركز البحث والتطوير التربويمهمَّ

 


