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:أهدي مثرة عملي املتواضع هذا إىل 2  1   ب  : من قالل فيهما هللا عز وجّل بعد بسم هللا الرمحان الّرحيم 3  }قْل َربِّ اْرَمحُْهَما َكَما رَبـََّياِين َصِغريًاَواْخِفْض َهلَُما َجَناَح اُلذلِّ ِمَن الرَّْمحَِة وَ {  4  24: سورة اإلسراء اآلية 5  أعز ما أهداه هللا يل Oج أMمي إىل من جاء بنفسه من أجل تعليمي إىل 6  وكّرس كّل جهده وعمله من أجل جناحي  7  إىل أيب الغايل أطال هللا يف عمره  8  : الذين مجعتين معهم ظلمة الرحم إىل 10 إىل روح أمي الطاهرة تغمدها هللا برمحته الواسعة 9  بوشافة حورية: الطالبة الباحثة 16  15  14  13 إىل كل األصدقاء والصديقات 12 إخويت حفظهم هللا ورعاهم وأطال هللا عمرهم 11   17 



:الذي بلطفه وحبوله ما كان يل أن أكتب حرفا وال أن أخط كلمة فأقول ما قاله الشاعر  5 الشكر قيد النقم وليس أحق gلشكر من هللا تعاىل، 4  3  2  1   ج  .لواله ما خطت ميين صفحة وملا استوى قلمي وأرسل نطقي 6  .يل الصعاب وهون علي املتاعبميبتغي وأعانين على إمتام هذا العمل وذلك  8كرميا، أمحده ألنه سهل يل  كثريًا وأشكره شكًرا جزيالً الذي كان فضله وعطاؤهفأمحده محدا   7  :أتقدم gلشكر اجلزيل إىل 9  اليت أشرفت على �طريي من خالل'' بوجحفة عمارية''أستاذيت الفاضلة  10  قيمةهذا البحث وعلى نصائحها ال  11  آMت العرفان واالمتنان والتقدير  13 يشرفين جدا أو يسعدين كثريا أن أتقدم إىل أعضاء اللجنة املوقرة �مسى 12  هذا البحث  15 إىل كل من ساهم من قريب أو من بعيد وقدم يل يد املساعدة إلجناح 14  بوشافة حورية: الطالبة الباحثة 17 لكم جزيل الشكر والعرفان 16   18 



في المدارس  التربیة الصحیة واقع ''بعنوان یعتبر موضوع ھذه الدراسة والموسومة     : ملخص الدراسة  د   كامال في اإلنتاج وفي نھضة  بدورھاوبصحتھم معا من أجل إیجاد أجیال قویة سلیمة تساھم الیوم ھم رجال الغد، ومستقبل الوطن، األمر الذي یتطلب العنایة بھم  مرحلة التمدرسفي ترقیة الصحة، والرفع من مستواھا، خاصة على مستوى المؤسسات التربویة، ألن التالمیذ ي یجب تسلیط الضوء علیھا من أجل تاالجتماع ال ممن الدراسات المھمة في عل'' االبتدائیة لذلك على المجتمع بمختلف مؤسساتھ االھتمام بھذه الفئة الحساسة و  .ورفاھیة المجتمع '' صحة المدرسیةإلى أي مدى تساھم المدرسة اإلبتدائیة في تطبیق ال'': الدراسة كما یليالرعایة الصحیة المدرسیة والتربیة الصحیة المدرسیة، ولقد كان السؤال الرئیسي لھذه المناسب قبل وصولھ إلى مراحل متطورة، وذلك من خالل دراسة مؤشرین متمثلین في تدارك الخطر في الوقت ض، حیث فیھا یمكن حساسة، أي أنھا مرحلة الصحة أو المرمما یسلتزم تھیئة الظروف المناسبة لنمو وتطویر متكامل، وتعتبر كذلك أنھا مرحلة تتمیز بالنمو والتطور السریع سواء كان ھذا من الناحیة البدنیة أو النفسیة، أو االجتماعیة، یة، فالتربیة الصحیة ضروریة في ھذه المرحلة أو الفترة، ألنھا المدارس وخاصة اإلبتدائلذلك ھدفت دراستنا إلى التعرف على الواقع الحقیقي والفعلي لصحة التالمیذ داخل       .السلیمعلى أساسھا الصحیة التي یحتاجھا الطفل و باألخص التلمیذ ، ألن العقل السلیم في الجسم مستقبال على مختلف المستویات التربویة و التعلیمیة و االجتماعیة و  الفعالة في المجتمع  5فرد ، بحیث انقسمت العینة إلى  20ا بطریقة قصدیة كان قوامھا على عینة تم اختیارھوقد اعتمدنا على تقنیة المقابلة باستخدام المنھج الوصفي الكیفي، إذ تمت ھذه الدراسة   ).یوسف بن تاشفین(بحث أوالھا مركز وحدة الكشف والمتابعة والثانیة المدرسة اإلبتدائیة ولتأكید صحة ھذه الفرضیات أو عدم صحتھا تم تطبیق الدراسة المیدانیة بمجالین   .من أجل تحقیق ھدف التربیة الصحیة للتالمیذ المدرسة بصفة فعالة تساھم - .مباشر في تقدیم خدمات صحیة للتالمیذالعالقة بین المدرسة ومراكز الوقایة الصحیة لھ دور  -األولى : وكانت فرضیاتھا كالتالي



فرد من المدرسة  15أفراد من وحدات الكشف والمتابعة بصفتھم أطباء وممرضین، و  ه   فلھ منھا، إال أنھا تبقى مجرد دروس تلقى فقط، أما بالنسبة لمركز وحدة الكشف والمتابعة والتثقیف الصحي حول النظافة الشخصیة والعادات الیومیة المفیدة، واألمراض والوقایة ستوى المرجو بالرغم من أن مناھج التربیة الصحیة تتضمن مواضع التربیة تصل إلى المأسفرت نتائج الدراسة المیدانیة على أن الصحة المدرسیة في المدارس اإلبتدائیة لم    .اإلبتدائیة بصفتھم معلمین وإداریین     .، مركز وحدة الكشف والمتابعةالتربیة الصحیة ، المدرسة اإلبتدائیة :الكلمات المفتاحیة    .والقیام بحمالت تحسیسیة للمدرسةعلى صحة التالمیذ من خالل إجراء الفحوصات السنویة، دور وأھمیة، كبیرة في الحفاظ 



  خالصة الفصل  أھمیة وأھداف وحدة الكشف والمتابعة بالمؤسسات التعلیمیة  :سادسا  المشاكل والمعوقات التي تواجھ تطبیق برامج الصحة المدرسیة: خامسا  البرامج المعتمدة في الصحة المدرسیة :رابعا  مفھوم الصحة المدرسیة :  ثالثا  نشأة وتطور نظام الصحة المدرسیة تاریخ: ثانیا  )وظائفھا و أھمیتھا( مفھوم المدرسة: أوال  تمھید  ماھیة المدرسة والصحة المدرسیة في المدرسة اإلبتدائیة: ل الثانيالفص    الدراسات السابقة: تاسعا  المقاربة السوسیولوجیة :ثامنا  تحدید المفاھیم السوسیولوجیة للدراسة:سابعا  حدود الدراسة:سادسا  أھمیة الدراسة :خامسا  أھداف الدراسة:رابعا  أسباب إختیار الموضوع :ثالثا  فروض الدراسة :ثانیا  )اإلشكالیة(تحدید مشكلة البحث  :أوال  اإلجراءات المنھجیة للدراسة النظریة: الفصل األول  مقدمة عامة -  فھرس المحتویات  -  ملخص الدراسة -  شكر وتقدیر -  اإلھداء -  :فھرس المحتویات  و  



         المالحق -   قائمة المصادر والمراجع -  صعوبات البحث  -  التوصیات واالقتراحات -  الخاتمة -  النتائج العامة للدراسة:ثالثا  عرض وتحلیل البیانات المیدانیة :ثانیا  البیانات المجمعة وتصنیف مراجعة :أوال  تمھید  المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة :الفصل الثالث      ز  



الطفل الطبي،  المبكر على صحتھم عن طریق الفحوصات الدوریة بھدف معرفة وضعالمواثیق الدولیة على توفیر كافة ما یلزمھم وتلبیة حاجاتھم وصقل شخصیاتھم، والكشف بھم ال یعود بالفائدة فحسب بل یمتد إلى األسرة والمجتمع لذلك فقد حرصت  فاإلھتمام  .المستقبل المرتجي لدولھم وھو اللبنات األدنى في البناء والتقدم والتطور لشعوبھمالطلبة وتالمیذ المدارس الذین یحتلون شریحة وقطاعا ھاما في المجتمعات فھو عماد تعد الصحة المدرسیة من الوسائل التنمویة التي تدعو إلیھا األمم المتقدمة خاصة   8  مقــــــدمــــة بواقع الصحة المدرسیة في المدرسة ''ونظرا ألھمیة ھذا الموضوع جاءت دراستنا المعنویة   .للتالمیذ عن طریق الوسائل التعلیمیة والمحاضرات الخاصة بالنظافة والصحة والبیئةسي من خالل مراقبة البیئة المدرسیة، وساھموا في رفع المستوى الصحي المجتمع المدرلذلك حرص المشرفون على التعلیم على توفیر الصحة المدرسیة لتكون في خدمة   .وضع برنامج للتربیة الصحیة یتناسب ویستجیب لمتطلبات خاصةوبأھمیة الوقایة الصحیة، ألن الوسط المدرسي یضم فئة ھامة لھا خصوصیاتھا یقتضي رعایتھم بالطرق الصحیة السلیمة الالزمة لھم، وتوعیتھم وإرشادھم وتوجیھھم والعمل على  الموضوع، وأھمیة الدراسة وتساؤالت الدراسة وفرضیاتھا، واألسباب الداعیة الختیار انیة وفیھا تناولنا مشكلة البحث، الفصل األول خصص لإلجراءات المنھجیة للدراسة المید  :ومن خالل ما تقدم سنتطرق في ھذه الدراسة إلى ثالث فصول وھي كالتالي  .الفردالشامل خاصة على المستوى المدرسي باعتبار المدرسة المحطة الثانیة التي یتم فیھا إعداد ھا نابع من إیماننا بالدور الذي تلعبھ الصحة بمفھومھا والتي كان اختیارنا ل'' اإلبتدائیة ، ثم تحدید أھم السیوسیولوجیة )اإلطار الزماني والمكاني(وأھدافھا وكذلك حدود الدراسة  ذلك الدراسات السابقة وك) النظریة المناسبة(للدراسة، باإلضافة إلى المقاربة السوسیولوجیة  رف على العالقة القائمة بین الصحیة لھا، ودور المدرسة في المجال الصحي، كما قمنا بالتعالمدرسیة ال بد من التطرق إلى مفھوم المدرسة ووظائفھا وأھمیتھا واألھداف التربویة أما الفص الثاني فقد رأینا أنھ من الضروري وقبل الدخول في موضوع الصحة    .لھذا الموضوع أو المشابھة لھا



      .  المناسبة على الواقع االجتماعي موضوع الدراسة، وفي األخیر نجد المالحقالنظریة المدعمة بالتحلیل السوسیولوجي القائم على تطبیق وإسقاط المقاربة السوسیولوجیة عتماد علیھا في الدراسة كمصدر للمعلومات والمراجع، أو مایسمى بالبیلیوغرافیا التي تم االالدراسة، وفي األخیر نختم ھذا البحث بخاتمة أوتوصیات واقتراحات، وبعدھا المصادر یتمیز بمواجھة البیانات المجمعة وتصنیفھا، ثم التحلیل للبیانات المیدانیة والتوصل لنتائج ل الثالث المرحلة المیدانیة واإلجرائیبة للدراسة أما بالنسبة للدراسة المیدانیة في الفص    .استراتیجیات الصحة المدرسیة وأنھینا ھذا الفصل بخالصة موجزة عن ما تم التطرق إلیھللحدیث عن الروایة المستقبلیة للصحة للصحة المدرسیة، وفي الختام الحدیث عن ، وكذلك تطرقنا إلى معرفة كیفیة محافظة التالمیذ علیھا، كما انتقلنا ودرھم الفعالالمدرسیة والمتابعة وأھكمیتھا وأھدافھا، كما قمنا كذلك بالتعرف على أھم األشخاص في الصحة الصحة المدرسیة في المؤسسات التعلیمیة، وفي جانب آخر تحدثنا عن وحدات الكشف لمدرسیة، والمعوقات التي تواجھ تطبیقھ، كما كان ال بد علینا التكلم عن الدور الذي تلعبھ افي برامجھا، كما حاولنا التعرف على المبادئ الواجب اعتمادھا في تطبیق برامج الصحة وكذا مبررات االھتمام ببرامج الصحة المدرسیة وزیادة على ذلك االصطالحات المستخدمة الصحیة، ومكونات برامج التربیة الصحیة وزیادة على ذلك أھداف برامج الصحة المدرسیة تكلمنا عن التربیة الثمانیة للصحة المدرسیة، والبرامج المعتمدة فیھا، باالضافة إلى كذلك الصحة المدرسیة وماھیتھا وأھدافھا، وكذا مجاالتھا، كما تطرقنا كذلك إلى معرفة المكونات الصحة والتعلیم، وإضافة إلى ھذا تطرقنا في ثنایاھا إلة لمحة عن تاریخ نشأة وتطور   9  مقــــــدمــــة



     الدراسات السابقة: تاسعا  السوسیولوجیةالمقاربة : ثامنا  تحدید المفاھیم السوسیولوجیة للدراسة:سابعا  حدود الدراسة:سادسا  أھمیة الدراسة: خامسا  أھداف الدراسة:رابعا  أسباب إختیار الموضوع: ثالثا  فروض الدراسة: ثانیا  )اإلشكالیة(تحدید مشكلة البحث : أوال   اإلجراءات المنھجیة للدراسة النظریة: الفصل األول



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل ومن أولویات اإلنسان التي رعاھا منذ نشأة  الھامة التي تشمل حّیزا كبیرا في السیاسات الصحیة،حیث أنھا تعمل جاھدة من أجل تحقیق الصحة السلیمة للفرد و المجتمع، لذا أصبحت من القضایا تُعد صحة اإلنسان المطلب األساسي و الھدف االستراتیجي الذي تسعى إلیھ دول العالم و منظماتھ،   :اإلشكالیة  11   ل التلمیذ صحیاً و سلوكیاً و اجتماعیاً ،باعتبار أن ھذه األخیرة من المؤسسات العلمیة وتلقینھا إلى تأھیمن جمیع النواحي الجسمیة و العقلیة و االجتماعیة، و لھذا تعدى دور المدرسة من إیصال المعرفة فالتربیة تعتبر العملیة التي تعتمد علیھا الشعوب في تنشئة و إعداد النشأ إعدادا صالحا و متكامال   الكون،    .البرامج و الخطط طویلة المدى فیر التربیة الصحیة في المدرسة ھو االستثمار الحقیقي الذي أصبحت تضع لھ  كل الدول الیوم ومنھ توالسوسیولوجیةو فیھا تسلط الضوء على واقع التربیة الصحیة المدرسیة باعتبارھا رجل المستقبل و طفل التھدید، لذلك على الصحة المدرسیة مسؤولیة كبیرة تجاه صحة التالمیذ، لھذا جاءت أھم الدراسات التغیرات المستمرة التي نعیشھا و ضمن الوعي الصحي مع ظھور عوامل الرائدة في ھذا المجال في ظل أجل مواصلة النجاح في مسارھم الدراسي، و تُعد المدرسة االبتدائیة بالخصوص من أھم المؤسسات فعلیھ  صارت الصّحة المدرسیة أو التربیة الصحیّة الشرط األساسي للحفاظ على صحة التالمیذ من   .ارجي و الوصول إلى أعلى مستوى من الصّحة بكل جوانبھا یفرزھا العالم الخمعلمین و أطباء في وحدات الكشف والمتابعة، من أجل تمكین التلمیذ من مواجھة كل التحدّیات التي الخبرات بشكل جیّد و ذلك بتظافر جھود كل األطراف الفاعلة في المؤسسات التربویة من مدراء و و ذلك من خالل توفیر وسائل األمن و السالمة و تلقینھم المعارف و داخل المدرسة و خارجھا، یكونوا أكثر عرضة لألمراض و كذا اإلصابات، و بناًء على ذلك البد من توفیر الشروط الصحیة بالمؤسسات التعلیمیة و أثرھا الكبیر و نتائجھا الفعالة خاصة في مستوى األطفال األصغر سنIا ألنھم ج مضبوطة ،و من ھنا تظھر أھمیة العنایة بالصحة المدرسیة بطرق منظمة و أسالیب و برامحیث الرعایة الطبیة و نشر الوعي الصحي و الثقافة الصحیة لتحقیق الوقایة قبل العالج و ھذا یتم ذلك باعتبارھا المؤسسة المسؤولة عن تقدیم التربیة الصحیة للتالمیذ في جمیع أشكالھا و مجاالتھا من الجسمي و االجتماعي و ھنا یأتي دور المؤسسة في  دائما على تعزیز النمو لدیھم كالنمو المعرفي وو لعل تالمیذ المدارس و الذین یمثلون قطاعا واسعا في أي مجتمع في مقدمة الفئات التي یحرص   .االجتماعیة األخرى مثل النظام الصحيوظیفیة متعددة، تتحقق في إطار التنسیق و التعاون بین النظام التعلیمي و بین النظم و المؤسسات احترام القواعد و النظم االجتماعیة و األخالقیة، فھي كبناء أو تنظیم اجتماعي لھا أدوار اجتماعیة التربویة ذات الصفة النظامیة و التي تعمل على استمرار و بقاء المجتمع و الحرص على  التعلیمیة



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل في مجال التربیة الصحیة  في الوسط  التربویة التعلیمیة وبین ما ھو واقع على مستوى المدارس االبتدائیة و لقد جاءت ھاتھ الدراسة لتبحث عن مقارنة واقعیة  بین ما سعت و ما تسعى إلیھ المؤسسات   12    .العالقة بین المدرسة ومراكز الوقایة الصحیة لھ دور مباشر في تقدیم خدمات صحیة للتالمیذ -  :الفرضیات:ثانیا  إلى أي مدى تساھم المدرسة اإلبتدائیة في تطبیق الصحة المدرسیة؟  .المدرسي
   :أسباب اختیار الموضوع:ثالثا  .أجل تحقیق ھدف التربیة الصحیة للتالمیذ من تُساھم المدرسة بصفة فعالة -
 .محاولة تقدیم مفھوم مبسط للتربیة الصحیة المدرسیة -
 .اعتبار ھذا الموضوع منأھم المواضیع التي تشغل اھتماماتنا -
 .الدور الشامل الذي تلقیھ الصحة بمفھومھا خاصة في المجال المدرسي -
  :أھداف الموضوع  :رابعا .اعتبار المدرسة المؤسسة التي یتم فیھا إعداد الفرد -
 .الكشف عن تطبیق المراقبة الصحیة في المدرسة -
 .الوقوف على الخدمات الفعلیة و الوسائل التي تقدمھا المدرسة لتوفیر بیئة صحیة -
 .معرفة الدور الفعال للمدرسة و تسلیط الضوء علیھا -
  :أھمیة الموضوع  :خامسا - .و المتابعةالتعرف على مدى عالقة المؤسسات التعلیمیة بالقطاعات الصحیة التي تعرف بوحدات الكشف  -
 .لفت انتباه الجھات المعنیة من أجل تحسین جودة الخدمات الصحیة -
 .لتالمیذقد تساھم الدراسة الحالیة الباحثین لتطویر البرامج الصحیة وفق االحتیاجات الصحیة ل -
 .العمل على إثراء برامج التربیة الصحیة و تفعیلھا من طرف المشرفین و اإلدریین -
 :المجال المكاني -  :حدود الدراسة:  سادسا .المدرسیةالوقوف على الواقع الفعلي لدور اإلدارة المدرسیة من أجل تفعیل برامج التربیة الصحیّة  -



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل والثانیة متمثلة مدرسة '' دمحم شریف''متمثلة في مركز ووحدة الكشف والمتابعة المتواجدة في متوسطة   األولى قمنا بإجراء ھذه الدراسة في مؤسستین مختلفتین متواجدتین في عشعاشة بوالیة مستغانم،   13   إناث  9ذكر، و 11حالة من كلتا الجنسین  20الغرض من الدراسة، حیث أن العینة اشتملت على الذین یمتلكون المعلومات والبیانات التي یحتاجھا الباحث في دراستھ، ویعتمد حجم العینة فیھا قصدیة أو ھدفیة ألغراض البحث أي اختیار المبحوثین  وبالتالي تم اختیار العینة بطریقة    1.بالمختصین الذین یسمحون بالوصول إلى مجتمع البحثحیث تعرف العینة كذلك بأنھا تمكننا من اللجوء إلى الفرز القائم غلى الخبرة وعلیھ نستنجد     .أكبر لتحقیق أغراض الدراسة وذلك بالحصول على المعلومات والبیانات المتعلقة بمشكلة دراستناالذي الذي تأخذ منھ العینة، التي تعرف على أنھا مجموعة من المبحوثین یتم اختیارھم من مجتمع المجتمع الكلي، ویتم دراسة خصائص العینة بھدف الحصول على المعلومات أو وصف المجتمع إذ تم اختیار أفراد العینة لیمثلوا بیئة معینة أو لتمیزھم بخصائص معینة، وھي تمثل جزًءا من   .الحسابیة في اختیار أفرادھا كما ھو الحال في العینات االحتمالیةتعتمد دراستنا الوصفیة على العینة غیر االحتمالیة، بحیث ال تعتمد ھذه العینة على الخطوات  :مجتمع البحث وعینة الدراسة -  .2019ماي  15إلى  2019ماي  5أیام تم إجراؤھا بین  10دامت الدراسة مدة  :لمجال الزمانيا-    .بأوالد عتو'' یوسف بن تاشفین''ابتدائیة  ) أفراد 5(املین في مركز وحدة الكشف والمتابعة ، بین األطباء والع49إلى سن  25من سن  اعتمدنا فیھا على ) العینة القصدیة(من بینھم نائب المدیر ، ) فرد 15(ومعلمین في الطور اإلبتدائي  ، 1بوزید صحرواي وآخرون، دار القصبة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: ، ترمنھجیة البحث في العلوم اإلنسانیةموریس أنجرس،   1                                                           االختالف لعدم اتفاقھم أساسا على الھخدف الذي یحققھ ھذا المنھج، ھل ھو مجرد وصف للظاھرة تحدید مفھوم المنھج الوصفي أشد من اختالفھم في تحدید مفھوم أي منھج آخر، ویعزي ھذا اعتمدنا في ھذه الدراسة على استخدام المنھج الكیفي الوصفي، إذ اختلف علماءالمنھجیة في  : منھج وتقنیات الدراسة  -  .اختیار األفراد حسب السن، الجنس، الخبرة، الشھادة المتحصل علیھا   .320ص



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل كما یعرف المنھج الوصفي كذلك بأنھ مجموعة اإلجراءات الدراسیة التي تتكامل لوصف   2.مشكلة وتصنیفھا وتحلیلھا وإخضاعھا للدراسة الدقیقةأو مشكلة محددة، وتصوریھا كمیا أو عن طریق جمع البیانات والمعلومات المقننة عن ظاھرة أو والتفسیر العلمي المنظم لوصف الظاھرة معینة  أحد أشكال التحلیل'': ویقصد بالمنھج الوصفي  1.منھ یتعلق بأسالیب الدراسة التي تقع ضمن ھذا المنھجالكامنة وراء الظاھرة؟ وقد أدى اختالفھم في تحدید مفھوم المنھج الوصفي إلى اختالف آخر أوسع ؟، أم أنھ یتجاوز الوصف إلى توضیحح العالقة ومقدارھا؟ ومحاولة اكتشاف األسباب المدروسة  14   لتي سیبدیھا فالمنھج الذي اعتمدنا في ھذه الدراسة ھو المنھج الكیفي وذلك لمعرفة األقوال ا  .الدراسةكافیا ودقیقا الستخالص داللتھا والوصول إلى نتائج أو تعلیمات على الظاھرة أو الموضوع قید لظاھرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبیانات وتصنیفھا ومعالجتھا وتحلیلھا تحلیال ا یقة الباحث أن یتعرف غلى أفكار اآلخرین ومشاعرھم ووجھات نظرھم، كما تمكن ھذه الطرتعتبر المقابلة من الطرق الرئیسیة لجمع المعلومات في البحث النوعي، فمن خاللھا یستطیع   .دراستنا ھاتھ على تقنیة المقابلةالدراسة، ودرجة شدة ھذه العالقة محل الدراسة، وعلیھ فقد اعتمدنا في  العالقة بین متغیراتوالبیانات ترتبط بمدى فعالیة األدوات المستخدمة ألنھا تساھم في إعطاء نتائج دقیقة وتكشف عن تختلف أدوات جمع البیانات باختالف مواضیع الدراسة، فنجاح عملیة جمع المعطیات إذ   :من خالل مجموعة من المقابالت) المعلمین، أطباء(أفراد العینة  بأنھا التبادل اللفظي وجھا لوجھ بین القائم بالمقابلة وبین '': ''نجیب اسكندر''ویعرفھا الدكتور   4.ھادف ولیست محادثة عادیةمعلومات وخبرات ومشاعر واتجاھات، ویتم من خالل التساؤل عن كل شيء، وھي نشاط مھني عالقة اجتماعیة فنیة حماسة یتم فیھا تفاعل اجتماعي أو تبادل '': وتعتبر كذلك المقابلة بأنھا  3.الباحث من إعادة بناء األحداث االجتماعیة التي لم تالحظ مباشرة ، 1، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، طمناھج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیقیم، ربحي مصطفى علیان، عثمان دمحم غن  2  .24، ص2010، 1طدار الرایة للنشر، عمان، ، ، أساسیات البحوث الكمیة والنوعیة، في العلوم االجتماعیةماجد دمحم الخیاط  1                                                             5.''شخص آخر أو أشخاص آخرون   .345، ص1961ط، .مؤسسة المطبوعات الحدیثة، القاھرة، دنجیب اسكندر وآخرون، الدراسات العلمیة للسلوك االجتماعي،   5  .120، ص2008، 1، دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، طالتوجیھ التربوي والمھنيأحمد أبو أسعد لمیاء الھواري،   4  .122، مرجع سبق ذكره، صأساسیات البحوث الكمیة والنوعیة في العلوم االجتماعیةماجد دمحم الخیاط، .د  3  .43، ص2000



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل التي تقوم بھا األسئلة محور أساسي ) المقابلة(فمن أھم خصائص ھذا التواصل اللفظي الھادف   .م مباشرة عن طریق الحدیث إلیھمتصرفاتھیرى العدید من الباحثین أن أفضل الطرق لمعرفة دوافع سلوك األفراد ھي أن تسألھم عن أو البیانات السوسیولوجیة ألنھا تعتمد على التفاعل اللفظي بین الباحث أو المشاركین بالبحث، إذ ة في ھذا البحث أو في دراستنا ھذه الوسیلة التي تم علیھا االعتماد لجمع المعلومات وتعد المقابل  .مشاعر أو تصرفات اآلخرین في مواقف معینةوتھدف المقابلة بشكل أساسي للحصول على معلومات معینة أو التعرف على المالمح، أو   .ببحثھالمقابل في العادة إلجراء المقابلة لتحقیق غرض محدد وعھو الحصول على المعلومات المتعلقة دیث الھادف، ولعھ غرض محدد ، ویبادر فرد أو عدة أفراد أو حتى مجموعات وھي نوع من الحفالمقابلة تعد أداة جیدة لجمع المعلومات والبیانات حول الظاھرة والمشكلة المراد دراستھا من   15     .فیھا، ویتم الحصول على األجوبة لفظیا
 .المشارك بالبحث في آن واحدطرح األسئلة تسمح بقدر كبیر في فھم األسئلة واألجوبة من قبل الباحث المتاحة للباحث في تصمیم مقابلتنا یتمیز بمرونة كبیرة مقارنة بوسائل جمع البیانات في دراستنا ھاتھ، فالحریة  -
  :تحدید المفاھیم السوسیولوجیة: سابعا  . غیر المستكشفة من موضوع بحثناواالستكشاف، بحیث تساعد المقابلة في دراستنا على تزوید الباحث برؤى جدیدة حول الحوانب البیانات التي یتم الحصول علیھا عن طریق المقابلة تصف بطریقة مثالیة الواقع االجتماعي، كما تؤدي المقابلة وظیفتین أساسیتین بصورة فعالة في ھذه الدراسة وھما الوصف، بحیث  -
و   O.M.Sو التعریف األكثر استخداما و شیوعا ھو ذلك الذي تعتمده منظمة الصّحة العالمیة  1.و مدى تكیفھ معھا العوامل الضارة التي یتعرض لھاھي خلو الجسم و العقل و النفس من أي خلل أو مرض أو عجز و توازن الجسم مع  :الصحة -   yamnichGaffr , Education et Santé, Edition Ellipre : Paris, Collection médecine tropicale editionellipep, 1990, p30 2  .30س، ص /، دار المناھج، دون طبعة، عمان، دالصحة و السالمة في البیئة المدرسیةخالد ولید السبول،  -1                                                             : التعریف اإلجرائي - .2األمراض العقلیة و العاھاتأن الصّحة حالة تامة من الراحة الجسدیة و العقلیة و ال تنطوي فقط على غیاب : الذي مفاده



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل عملیة تعلیم المجتمع كیفیة حمایة نفسھ من األمراض و المشاركة الصحیة التي تظھر : التربیة الصحیة    .معلوماتھم و اتجاھاتھم و ممارستھم فیما یتعلق بالصحة تأثیرا حمیدًاعملیة تزوید أفراد المجتمع بالخبرات الالزمة بھدف التأثیر في  :التربیة الصحیة :اصطالحا    .ھي عملیة تغییر أفكار وأحاسیس و سلوك األفراد فیما یتعلق بصحتھم :لغة   : بیة الصحیةالتر-  اھي تمتع الفرد بالسالمة الجسمیة وعدم إصابتھ بأي مرض كان نوعھ و درجة خطورتھ :الصحة  16   وھي تعتني بالتالمیذ في مرحلة الطفولة و تساعد كذلك على تنمیة قدراتھم و  خمس سنوات،إلى جیل، و ھي المرحلة التعلیمیة  التي تشكل القاعدة األساسیة للتعلیم النظامي، و الذي أصبح مدتھ ھي مؤسسة اجتماعیة أنشأھا المجتمع بغرض المحافظة على ثقافتھ و نقلھا من جیل   :اصطالحا      :المدرسة االبتدائیة  .ص أخرین المدرسة یتلقاھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  من طرف الوالدین أو المعلم أو أشخاصحیة سلیمة على مستوى الفرد و المجتمعأي ھي المعلومات التي یتعلمھا الفرد سواء في داخل األسرة أو ھي عملیة تربویة تسعى إلى ترجمة الحقائق الصّحیة المعروفة إلى أنماط سلوكیة : یة الصحیةالترب  : التعریف اإلجرائي  .1في المجتمع ، 2311، ص2012) 10) (05(، اإلصدار 26، العلوم اإلنسانیة مستوى باحثي النجاح، المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث -2  .146، ص 2008ر للنشر و التوزیع، القاھرة، ، دار الفجالثقافة الصحیة، الثقافة العامةأسعد أمان دمحم،   - 1                                                             : الصحة المدرسیة  سم أو خارج القسم في الساحة المدرسیة الثقافة من جیل إلى جیل آخربطرق و أسالیب تدریبیة داخل القھي مؤسسة تربویة تعلیمیة ، تقوم بإعداد األفراد و تعلیمھم في مختلف المواد  و نقل : المدرسة اإلبتدائیة : التعریف اإلجرائي  2.مھاراتھم https://scholar 



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل حیث أنھا قسم  التالمیذ في السنوات المدرسیة، و ھي تعزیز صحة المجتمع من خالل المدارس،ھي مجموعة من المفاھیم و المبادئ و األنظمة و الخدمات، التي تقدم لتعزیز صحة : اصطالحا  17   داخل و  من المعلمین و اإلدارة و المدیر و المستشار التربوي و النفسي للتالمیذ خالل مسیرتھم الدراسیةھي الرعایة الصحیةالتي تقدمھا المدرسة من خالل المساھمات التي تقدمھا أدوار كل : الصحة المدرسیة  :التعریف اإلجرائي  1.من الصحة یھتم بالطفل خالل حیاتھ الدراسیة   199 ، ص2004، دار تسنیم للنشر و التوزیع، الطبعة األولى، عمان، الصحة العامةرشدي قطاس و نوال حسن،  -1                                                                .خارج أسوار المدرسة إنتقاال بذلك إلى األسرة التي یعیش فیھا التلمیذ



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل ن النظم و المؤسسات االجتماعیة األخرى مثل السیاسة و إطار التنسیق و التعاون بین النظام التعلیمي و بیو االخالقیة المختلفة، فالمدرسة كبناء أو تنظیم اجتماعي كما لھا أدوار اجتماعیة وظیفیة متعددة تتحقق في النظامیة، و التي تعمل على استمراریة بقاء المجتمع، و الحرص على احترام القواعد و النظم االجتماعیة یة ذات الصفة یركز منظور البنائیة الوظیفیة على دراسة المدرسة باعتبارھا مؤسسة تربویة تعلیم        .وظیفیا لدرجة عدم استطاعة أي جزء االستغناء عن وجود األجزاء األخرى عند قیامھ بحركتھ ووظیفتھبأنھا مكونة من أجزاء مترابطة وظیفیا بحیث یكون كل جزء مكمال لآلخر بنائیا و حركیا و  االجتماعیة،ترجع جذور فكرة ھذه النظریة إلى التراث الفكري الیوناني المنطوي على رؤیة األحداث         : النظریةالبنائیة الوظیفیة -  :المقاربة السویولوجیة : ثامنا  18   تعلیمي و أیضا التالمیذ، و لكل فئة لھا دور خاص ووظیفة معینة تقوم بھا لكي یتحقق الھدف العام للنظام التنظیمھا الممیز، فالمدرسة تتكون من فئات منھا المدیر و المدرسین و الفئات اإلداریة و المھنیة المساعدة طفل عن دور التلمیذ الجدید الملتحق بالمدرسة و الذي یتعلمھ من خالل االجتماعیة، و لكن یختلف دور العندما یلتحقون بالمدارس في السن الخامس یكونوا قد اكتسبوا و تعلموا أدوارا معینة من أفراد أسرتھم للتالمیذ أو المدرسین أو غیرھم من الفئات األخرى في المدرسة  فھم یشكلون نسقًا اجتماعیا، فاألطفال اعیة الیومیة  و لھ أدوار وظیفیة سواء فالمدرسة باعتبارھا بناء اجتماعي لھ أنماط من الحیاة االجتم        .تؤدیھا الجماعة أو المؤسسة إنما تشبع حاجات األفراد األساسیة و االجتماعیة أو الروحیةشكل أجزاء و عناصر، لكل منھا وظائفھا األساسیة فكل جزء یكمل الجزء اآلخر، و أن الوظائف التي سة یمكن تحلیلھا على فھي بذلك ترتكز على بعض المبادئ أھمھا أن المجتمع أو الجماعة أو المؤس        .روبرت میرتون، و ھاتركیرت و سي رایت ملزو من أھم رواد البنائیة الوظیفیة ھربرت سینسر، و تالكوتبارسونر، و . 1االقتصاد و الصحة و الدین    . 65، ص 2001دار المعرفة الجامعیة االسكندریة ، علم اجتماع المدرسة ،عبد هللا دمحم عبد الرحمن،  1                                                             .اآلخرین إضافة إلى تشكیل المنطلق النظري و المنھجي للدراسةتوفر في اختبار اإلطار النظري العام للموضوع، كما أنھا تبصر الباحث بالصعوبات التي اعترضت إن االطالع على الدراسات السابقة تمكن الباحث من تكوین خلفیة نظریة عن موضوع الدراسة، كما أنھا   .أن موضوع البحث یشكل ھیكال متكامال و مترابط األجزاءال یمكننا تجاھل األھمیة العالمیة للدراسات السابقة بالنسبة للمذكرة فھي نقطة انطالق للبحث، حیث         :الدراسات السابقة :تاسعا  .و في تحسن سیر العملیة التعلیمیة



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل الرعایة الصحیة في المدرسة االبتدائیة للبنات بین ، حنان عیسى، سلطان الجبوري :الدراسة األولى  .1المتبعة في مراحل البحث العلمياحث الوجھة الصحیحة و تجنبھ الخروج عن الموضوع و ذلك بتبیین اإلجراءات و الخطوات توجیھ البتساعد الباحث على فھم موضوعھ جیّدا و بنطاق أشمل من فھمھ الذاتي زیادة على ذلك فھي تعمل على فالدراسات السابقة ألي موضوع من أھم العوامل التي تساعد و ترشد إلى الطریق الصحیح كما أنھا لعلم تراكمي إذ أن نقطة النھایة في بحث ما تغیر نقطة البدایة في بحث آخر ن المعلوم أن اإذ م    19   الصحي للطفل في البیت و المجتمع، و  و التربیة الصحیة لجمیع العاملین في المدرسة، و نشر الوعيالنظافة و الفحوص الطبیة الدوریة لألطفال و مدى متابعة صحة الطالبات في النظافة و الوقایة الشخصیة على التعریف بالمحیط الدراسي م خالل بعض العناصر المتمثلة في المبنى المدرسي و مرافقھ، المطعم و ھذه الدراسة  یتعرض لھا األطفال و دور المعلمة في الرعایة الصحیة في المدارس اإلبتدائیة، و قد ركزتللتطورات الحدیثة في علوم الصحة المدرسیة و خدمات الرعایة الصحیة و المشكالت الصحیة التي انطلقت فكرة ھذه الدراسة من ھدف اإلرتقاء بالخدمات الصحیة المدرسیة و تطویر برامجھا مواكبة   2002.2، الواقع و التطلعات المستقبلیة   :تسعى الباحثة إلى
  .الكشف عن واقع البیئة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة للبنات -
 .توقع وجود خدمات صحیة مدرسیة كالرعایة الصحیة في المدرسة االبتدائیة للبنات -
 .الكشف عن المشكالت الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة -
للتالمیذ و مراقبة  على صحة التالمیذ، أما بالنسبة للمعلم فھو یحرص على تقدیم النصائح الصحیةمعینة أو الذین یتعرضون لحوادث داخل المدرسة و تھتم بتوفیر األجھزة و الوسائل الالزمة التي تحافظ أجل نشر الوعي الصحي بین التالمیذ، كما أنھا تولي عنایة خاصة بالتالمیذ الذین یعانون من أمراض  لتالمیذھا من خالل نشاطات مختلفة كالریاضة و المسرح و االھتمام بالحمالت التطوعیة و التحسیسیة منمن أجل الرعایة الصحیة، و قد توصلت إلى نتائج تمثلت في سعي المدرسة إلى تقدیم رعایة صحیة معلم بالتلمیذ من أجل رعایة صحیة سلیمة، و ركزت أیضا على مواصفات المعلم المربي و كذا عالقة الالصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة، و تسلیط الضوء على دور المدرسة في عملیة الرعایة الصحیة تعتبر ھذه الدراسة من الدراسات التي ركزت على جانب آخر للصحة المدرسیة و ھیالرعایة           .دور المعلمة في الرعایة الصحیة في المدرسة االبتدائیة للبنات تحدید - ، وزارة الشباب و الریاضة ، دار الشریفة للطباعة و النشر و التوزیع ، منھجیة إنجاز المذكرات و البحوث المیدانیةعیسى بوزغینة،  -1                                                            . تصرفاتھم و سلوكیاتھم ، مجلة الرعایة الصحیة المدرسیة في المدرسة االبتدائیة للبنات بین الواقع و التطلعات المستقبلیةحنان عیسى ،سلطان الجبوري،  -2  .81، ص1988جزائر،      ).2002، 5(، العدد )2(الطفولة و التنمیة، األردن، المجلد 



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل على استخدام المنھج الوصفي التحلیلي و ما یتبعھ من أدوات  2014وجھة نظر الفاعلین في القطاع اعتمدت الباحثة  صدراني فضیلة في دراستھا لواقع الصحة المدرسیة في الجزائر بوالیة بسكرة من    2014سنة  "واقع الصحة المدرسیة في الجزائر"صدراني فضیلة  :الدراسة الثانیة    20   في التكرارات  و   لھ، و كذلك على المنھج اإلحصائي و أسالیبھ المعتمدة و المتمثلة) لھا(عملیة مناسبة  بوالیة بسكرة، أما بالنسبة ألسلوب اختیار و األربعون و المؤسسات العمومیة  للصحة الجواریة التسعة أسلوب المسح بالعینة و أسلوب المسح الشامل، حیث خص ھذا األخیر وحدات الكشف و المتابعة األربعة فقد اعتمدت ھذه الدراسة على . الخ....نسبھا المئویة و االنحرافات المعیاریة و المتوسطات الحسابیة مدرسة من  64و كانت  طة الختیار المدارس االبتدائیة،العینات فقد اعتمدت على العینة العشوائیة البسی   1.تناقش تلك الحاالت و توجھھم إلى المعالجة و المتابعة الطبیةلنھائیة و إجراء خاص باستدعاء أولیاء األمور التي تكشف عن أوالدھم حاالت مرضیة و خاصة األقسام اتحدي یواجھ ھذا المجال في الصحة المدرسیة ھو استمراریة إجراء الفحص الطبي الشامل لكل تلمیذ من األمراض المنتشرة بھذه المناطق و توجیھ التالمیذ المحتاجین إلى تناول التطعیمات و لذلك فإن أھم ون و ترافقھم دروس تحسیسیة حول نظافة الوجھ و األیدي للوقایة حمالت واسعة للكشف عن امراض العیاستدراكیة كل سنة موجھة للتالمیذ الذین لم یتم تلقیحھم خالل الموسم الفارط، و ضمن مھامھ أیضا تنظیم النھائیة، حیث أوضحت أن وحدات الكشف و المتابعة لھا دور كبیر حیث أنھا تقوم بتنظیم حمالت تلقیح وریة شاملة لكل التالمیذ خاصة األقسام المعدیة و منع انتشارھا و یقوم أیضا بإجراء فحوصات طبیة و دالصحة یقوم بتطعیم التالمیذ ضد األمراض الساریة و اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لمكافحة األمراض الحفاظ على الصحة، و أیضا تابعت مھام أطباء وحدات الكشف و المتابعة و قد توصلت إلى أن طبیب دھا ال تكفي بدون الجفاف لذلك ینبغي االھتمام بمجال التنظیف و التوعیة الصحیة للتالمیذ لألن الرعایة وحوكذلك الرعایة الصحیة إال أن الصحة المدرسیة و من خالل مجال التربیة الصحیة تعاني من الضعف و الصحة المدرسیة في المؤسسات التربویة تمارس بمستوى عال و ھذا بالنظر إلى البیئة الصحیة         :مدرسة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 393أصل 
دراستھا لواقع الرعایة الصحیة للتالمیذ في  "میھوبي خیرة " اعتمدت الطالبة : الدراسة الثالثة - عالقة "، أما الثاني بعنوان "دور المدرسة في الرعایة الصحیة " المحور األول بعنوان : كاآلتي لمعلمي التعلیم اإلبتدائي و كذلك مدیر المدرسة و قد تضمن محتوى المقابلة ثالث محاور و ھي على استخدام المنھج الكیفي و على تقنیة المقابلة الموجھة  2015الوسط المدرسي بوالیة مستغانم  مواصفات المعلم المربي " أما المحور الثالث بعنوان " ل رعایة صحیة سلیمة المعلم بالتلمیذ من أج فكل محور یحتوي على مجموعة من األسئلة، وقد اشتملت عینة " مة أجل الرعایة الصحیة    .2014سالة دكتوراه والیة بسكرة ، رواقع الصحة المدرسیة في الجزائر من وجھة نظر الفاعلین في القطاعصدراتي فضیلة،  1                                                           



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل معلمین و مدیر المدرسة، و من خالل الدراسة المیدانیة توصلت إلى النتائج  10الدراسة على   21     مدرسة و تھتم بتوفیر األجھزة و الوسائل الالزمة التي تحافظ على صحة التالمیذ أما بالنسبة داخل الالمدرسة تولي عنایة خاصة بالتالمیذ الذین یعانون من أمراض معینة أو بالذین یتعرضون لحوادث الفكریة كما تھتم بالحمالت التطوعیة و التحسیسیة من أجل نشر الوعي الصحي بین التالمیذ، كما أن عایة صحیة لتالمیذھا م خالل نشاطات مختلفة كالریاضة و المسرح و المسابقات تقدم المدرسة ر : التالیة



النظریة للدراسة المنھجیة اإلجراءات                                                        :األول الفصل   16.مراقبة تصرفاتھم و سلوكاتھم و یعلم عائلتھ بذلكللمعلم فھو یحرص على تقدیم النصائح الصحیة للتالمیذ في كل مناسبة تسمح بذلك و   22  
، واقع برامج الخدمات الصحیة للطلبة في مدارس أحمد بدح :الرابعةالدراسة  - ، و قد استخم الباحث 2004دیر عام م) 316(الحكومیة في المحافظة بلغ عددھم مدارس محافظة الزرقاء، و قد تكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري المدارس ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على واقع برامج الخدمات الصحیة للطلبة في        .م2004محافظة الزرقاء،  العلمیة و  حیث أن ھذه الدراسات تشابھت مع الدراسة الحالیة في بعض جوانبھا كالمنھجیة  .المتابعةدراستھ في المدارس اإلبتدائیة و منھم من خصھا في المدارس االبتدائیة و وحدات الكشف و بعض الدراسات اعتمدت على المنھج الوصفي و على تقنیة المقابلة، فمنھم من خص لعشوائیة البسیطة، أما على أسلوب المسح بالعینة و أسلوب المسح الشامل و على العینة احیث أن بعض الدراسات اعتمدت على المنھج الوصفي التحلیلي و على االستمارة و كذلك   .تناولت واقع الصحة المدرسیة و الرعایة الصحیة و الخدمات الصحیةو التمعن في عناوین الدراسات السابقة نجد أن معظم الدراسات  من خالل التمحص    :التعلیق على الدراسات السابقة  17.البینیة التي یطلبھا كوادر برامج الصحة المدرسیةالمدرسیة و إعطاء مزیدا من االھتمام من قبل مدیري التربیة و التعلیم و القیام باإلصالحات عن تقدیم الخدمات الصحیة  خدمات الصحة المدرسیة و كذلك تدریب المعلمین و المسؤولینوقد أوصى الباحث بزیادة االھتمام بتدریب الكوادر الطبیة المساعدة من قبل المشرفین على   فقرة موزعة على ثالث مجاالت،  )40(استبانة من إعداده مكونة من  برامج الخدمات الصحیة المقدمة للطلبة في مدارس محافظة الزرقاء في األردن من وجھة نظر بدح أحمد، واقع  17  .2015شھادة ماستر مستغانم , واقع الرعایة الصحیة للتالمیذ في الوسط المدرسيمیھوبي خیرة،  16                                                                .األدوات المستخدمة   .2008، حزیران، 3، عدد 1مجلة جامعة النجاح لألبحاث اإلنسانیة ج ،مدیري المدارس



     خالصة الفصل  أھمیة وأھداف وحدة الكشف والمتابعة بالمؤسسات التعلیمیة : سادسا  التي تواجھ تطبیق برامج الصحة المدرسیةالمشاكل والمعوقات : خامسا  البرامج المعتمدة في الصحة المدرسیة: رابعا  مفھوم الصحة المدرسیة :  ثالثا  تاریخ نشأة وتطور نظام الصحة المدرسیة: ثانیا  )وظائفھا و أھمیتھا(مفھوم المدرسة : أوال  تمھید  ماھیة المدرسة والصحة المدرسیة في المدرسة اإلبتدائیة: الفصل الثاني



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل      .صحة التالمیذو سنحاول من خالل ھذا الفصل التعرف على المدرسة و الدور الذي تلعبھ في الحفاظ على   .المجتمع من مستویاتینموا جسمانیا و عقلیا و انفعالیا و اجتماعیا إلى المستوى المناسب الذي یتفق مع ما یتوقعھ كما أنھا تعمل على توفیر الفرص المناسبة لكل طفل لكي  تشجیع و صیانة صحة التالمیذ،، وبما أن ھذه األخیرة تعمل على تربیة و حفظ سالمة أبنائھا، فإن المدرسة تقوم على   على ثقافتھ و نقلھا من جیل إلى جیل، فھي مكملة لدور األسرة تعتبر المدرسة مؤسسة من مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة أنشأھا المجتمع بغرض المحافظة   :مھیدت   24  



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل ؤدي فعال تربویا العالقات بین مجموعات تترابط فیما بینھا بواسطة نسبة من العالقات التي تالمدرسة بأنھا مؤسسة شكلیة رمزیة معقدة تشمل السلوكات، و تنطوي على منظومة من السلوك یمثل جانبا من بنیة المدرسة بوصفھا نظاما اجتماعیا، و یطلق السوسیولوجیون على ین مختلف روادھا وھذا یعني ألن ھي نظام اجتماعي من التفاعالت السلوكیة التي تتم ب  :مفھومھا من الجانب السوسیولوجي -  3".ألوانا من التفاعل االجتماعي اجتماعیة، یشترك فیھا األعضاء الكبار في الحیاة العامة، وینصفون لنظام معین و یمارسون أن المدرسة  لیست مكان للتعلیم فقط و لكن یجب أن تكون منظمة " :و یرى ھربرت سبنسر  .البیئة االجتماعیةخالل ھذا التعریف نرى بأن المدرسة لھا دور كبیر و فعال في تنشئة األجیال و إدماجھم في ، فمن  2"بأن المدرسة ضروریة لتشكیل الراشد و إدماجھ في بیئتھ" و یرى إیمیل دور كایم   1.صحة و السالمةتوفر شروط البھدف تنمیة العقل و الجسم و الشخصیة و النفسیة و األخالق بشكل صحیح و سلیم مع خالل الحصص المتعددة االختصاصات في جمیع نواحي الحیاة العلمیة و العملیة و ھي البناء أو المكان الذي یلتقي فیھ العدید من األشخاص لتلقي معلومات مختلفة من  : مفھوم المدرسة:والأ-   25   المؤسسة  لمدرسي، بنیویة القاھرة المدرسیة، و وظیفتھا االجتماعیة،علم االجتماع اعلي اسعد وطفة، جاشم شھاب،  -4  .30، ص2004، دار العلوم، عنابة، علم االجتماع التربويصالح الدین شروخ،  -3  .35و 30، ص2006، القاھرة ، ، عالم الكتب المدرسة الفاعلةالسید عبد العزیز البھوایش،  -2  .19مرجع سبق ذكره، ص الصحة و السالمة في البیئة المدرسیة،خالد ولید السیول،  -1                                                           المجتمع و المدرسة من حیث ھي كذلك تنصب وظیفتھا الرئیسیة على سلوك الناشئة، تأثیرا منظما یرسمھ لھ  تتجلى كذلك مھمة المدرسة في التأثیر على سلوك األفراد،و أمني تكویني إیدیولوجي، إرشادي و توجیھي ثقافي إشعاعي، تواصلي اقتصادي، و لتعدد أغراض و أھداف الكائن البشري فمنھا ما ھو تربویو تعلیمي ثم إداري اجتماعي ا ما نظرنا إلى ھذه الوظائف نجدھا متعددة و متشعبة نظرا یكتشف اآلخر ثانیا، و إذمختلف جوانب اإلنسان و ذلك لتنشئتھ و جعلھ ذلك الكائن الذي یعرف ذاتھ أوال ثم للمدرسة كمؤسسة اجتماعیة بجانب األسرة عدة أدوار لھا وزنھا التاریخي ألنھا تالمس  :وظائف المدرسة -  4.عبر التواصل بین مجموعات المعلمین و المتعلمین   . 20، ص 2004الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل ، ذو العكس وھو اإلصابة بالركود و 1ھذا العمل، عارفا حق وطنھ و حق إنسانیتھ حقوق و واجبات قادرا على أداء عملھ فیتقنھ، وخدمة نفسھ ووطنھ عن طریق علیھ من فإن أي تصور لھذه المؤسسة یجب أن یراجع داخل إطار ھذا التصور االجتماعي و ما فھي مؤسسة اجتماعیة أنشأھا المجتمع لإلشراف على عملیة التنشئة االجتماعیة و لذلك    26   وظائف بالنسبة ). التفاعل االجتماعي و التوحید بین مختلف عناصر البیئة االجتماعیة نقل تراث األجیال السابقة إلى الناشئة، التبسیط، التطھیر، تنسیق (بالنسبة للمجتمع، وظائف كثیرة جدا على نحو یصعب حصره على مستوى العالم، و یمكن تقسین وظائفھا صرة للمدرسة المعا" وقد اختلف في ضبط وظائف المدرسة و تصنیف تلك الوظائف   3.التغییر الذي تنجح في تحقیقھ في سلوك أبنائھامجتمعھ من خاللھا و عبرھا یجب الخروج إلیھ و یقاس مدى تحقیقھا لوظیفتھا بمدى عام یمكن القول بأن المدرسة ھي المؤسسة التي بفضلھا یكتشف الفرد ذاتھ و  و بشكل   .مشروعا، وبالتالي إعادة إنتاج القیم و العالقات االجتماعیة السائدةترسیخ أفكاره المھیمنة و ذلك إلنتاج تقسیمات المجتمع الرأسمالي، وجعل النخبویة عمال نقل و  اإلنتاج، أداة إلعادة إنتاج الثقافة و النظام السائد، وھي جھاز ایدیولوجي مھمتھالمعارف و ھي كما قال السوسیولوجي الفرنسي بییربوردیو في كتاب مع باسرون إعادة تمرر من خاللھا الدولة سیاستھا المختلفة و ھي أداة لھیمنة الوظیفة الرسمیة لنقل ا تعتبر أداة لإلدماج و جسر إن للمدرسة وظیفة أخرى تكتسي طابعا ایدیولوجیا لكونھ :الوظیفة اإلیدیولوجیة - 1  2.تصنع مجتمعا عتیقا أو مجتمعا مسالما كما تریدبابنھا فالمدرسة ھي مقود التقدم و التطور و مفتاح التغییر، غیر المدرسة یمكن ذلك أن مستقبل المجتمع برمتھا فعالقة المدرسة بالمجتمع عالقة األم سیكون لھ أثر بلیغ على فصالح المجتمع ینطلق من صالح المدرسة، و كل خطأ یرتكب داخل جدران ھذه الحقل   .التخبط في مشاكل جمة   .77- 76، مرجع سبق ذكره، صعلم اإلجتماع التربويصالح الدین شروخ، 4  .10، ص 1982، 1، مجلة التربیة، عدد، المدرسة األساسیة خصائصھا و غایاتھادمحم طیب العلوي3  .80النموذجیة، الطبقة الثانیة، مصر ، دون سنة، ص، المطبعة اتجاھات في التربیة الحدیثةدمحم فؤاد جالل،  2  .108، ص1980، 1، دار الشروق ، جدة، طالتنظیم المدرسي و البحث التربوينبیل الساملوطي،  -1                                                             4.)"النمو الروحي و الخلقيو النمو الجسدي، النمو العقلي، النمو االجتماعي ، النمو النفسي، تحقیق النم( لألطفال 



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل   .80ص , مرجع سبق دكره ,علم االجتماع التربوي,صالح الدین شروخ  1                                                             .1لھ متزن الشخصیة عارفا بماتكون بیئة تربویة ینشأ فیھا الطفل لیكون صحیح الجسم صحیح العقل مضبوط العاطفة ، و ھكذا تحاول المدرسة الحدیثة جاھدة أن "للمجتمع التطور و السیر نحو ما ھو أفضلالجسد و العاطفة و بفضلھا یكتسبون قیم إنسانیة، تتأقلم مع متطلبات المجتمع، یمكن و  المعلومات إلى الذھن و حشو العقل بالمعارف بقدر ما صارت تھتم بتربیة العقلتنتھجھا كمؤسسة عمومیة لم تعد مكان تعلیم ، بل أصبحت بیئة تربویة ال تكتفي بنقل مختلف المؤسسات اإلجتماعیة األخرى مع أن المدرسة و بفضل الفلسفة التربویة التي یحترمون مجتمعاتھم و یندمجون مع  األسرة تتجلى في تربیة األطفال تربیة تجعلھمبجانب الوظیفة التعلیمیة و التكوینیة فإن للمدرسة وظیفة أساسیة و شاملة استمدتھا من  :الوظیفة التربویة .تعلیم التالمیذ القراءة و الكتابة  و التعبیر و الحساب و تتیح لھم فرصة تعلم ذلك كلھ - .میذ بالمعارف الصحیحة و العلمیةتزوید التال - ).المنھج العلمي(إكساب التالمیذ األسلوب العلمي في التفكیر و البحث و الدراسة  -  : المربین و القائمین على المدرسة و التي یمكن حصرھا فيالعامة و متفتحا على اآلخر، كما تحتل الوظیفة التعلیمیة المركز األول في اھتمامات ن الفرد بشكل یجعلھ مندمجا في الحیاة المدرسة بشكل عام  خالل ھذه الوظیفة تعلیم تكویاستراتیجیة منھجیة و قیم ترتبط بالعقیدة و الھویة الحضاریة، وحقوق اإلنسان، و تھدف المدرسة خالل كل مرحلة تعلیمیة تحقیق و إكساب التالمیذ مھارات تواصلیة، ى التعلیم العالي مرورا باألساسي و اإلعدادي و الثانوي كما تسعى من التعلیم األولي إلو مقررات محددة حسب مختلف المواد المخصصة لكل مستوى و بشكل تدریجي ابتداءا إكسابھم و تلقینھم المعارف الدینیة و التاریخیة والعلمیة و األدبیة و اللغویة، عبر برامج في إطار ھذه الوظیفة تقوم المدرسة بتعلیم األطفال القراءة و الكتابة و الحساب مع  :الوظیفة التعلیمیة و التكوینیة  -  :و ھنا یمكن اإلشارة إلى أبرز وظائف المدرسة على الشكل التالي   27  



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل ، 2003، الجزائر، 1، دار األمة ، طالمدرسة  الثانویةالتنشئة االجتماعیة و السلوك االنحرافي لتلمیذ مصباح عامر، 1                                                             3.زرع الروح الوطنیة و القومیة في مبادئ الطالب - .اإلستجابة أو استدراكھا و معالجتھالعقالني و المرونة في تقبل األخطاء و سرعة تلقین الطالب أسس منھج النقد ا - .غرس القیم و الروح اإلنسانیة - .مساعدة على صقل خبراتھ و تنمیة السلوك اإلیجابي - .المتقنوتدریب الطالب على المشاركات الجماعیة و بیان دورھا في البناء و العمل المنتج لتفاعل مع النشاطات المدرسیة المختلفة عامة و الخاصة بالصحة و السالمة ا - .ممكن من المعلوماتتنمیة قدراتھ على توظیف المعلومات و بیان أھمیة ھذا العامل في جمع أكبر قدر  - .التثقیف العام لمختلف الجوانب و بالتحدید في مجال الصحة و السالمة - .تشجیع الطالب على البحث و تزویده بالمعلومات كمصدر مغذي أساسي - :األھداف التربویة و الصحیة للمدرسة  2.فكریة و توزانا عاطفیا ووجدانیا یمكنھ من أداء دوره االجتماعي ووظیفتھ في الحیاةعن طریق ما یتلقاه من علوم و معارف و مھارات متنوعة، مما یعطیھ قوة جسدیة و قدرات كما أن المدرسة تسعى كذلك تكوین و تنمیة شخصیة المتعلم فكریا ووجدانیا و جسدیا و ذلك   1"اث فكري ثقافي من األجیال السابقة إلى األجیال الالحقة، أي تربتوجیھ الفكر و تكوین شخصیة الطفل، و توجیھ النمو االجتماعي كما في نقل التراث تعدیل سلوكھ وضبطھ و اإلرتقاء بمستوى التكیف و التوافق االجتماعي، وتقوم كذلك على ممارسة العالقات اإلنسانیة كالتسامح و التعاون مع غیره، و مدرستھ، وكذلك تدربھ التي تكونت لدى الطفل في أسرتھ، و تساعده في تعلم طرق التفاعل مع أقرانھ و محیط على اآلخرین، كما تؤدي إلى تدعیم الكثیر من المعتقدات و االتجاھات و القیم الحمیدة فھي تعتبر المحیط االجتماعي الذي یتم فیھ نقل من محیط األسرة الضیق إلى االنفتاح  "اجتماعیة، و دور فعال في مجتمعھ، و تعمل كذلك على تنمیة القدرات و المھارات، تكمن أھمیة المدرسة في كونھا تعمل على تنشئة الطفل و تھیئتھ لیكون فردا لھ مكانة  :ھمیة المدرسةأ-   28     .19، مرجع سبق ذكره، صالمدرسیةالصحة و السالمة في البیئة خالد ولید السیول،  3  .99، ص2012، 1، دار اسامة للنشر و التوزیع، عمان، طالمدرسة و المجتمعفرحان حسن بربخ، .أ 2  .113-112ص



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل   .25، ص1990، 1، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طالصحة المدرسیةرائدة خلیل سالم، 2  .25، مرجع سبق ذكره، صالصحة و السالمة في البیئة المدرسیةخالد ولید السیول، 1                                                             2.التربیة البدنیة و الریاضیة - .تعزیز الصحة في المدرسة - .تعزیز دور المجتمع الكلي - .صحة النفسیة و االجتماعیةال - . التغذیة المدرسیة - .البیئة المدرسیة - .التثقیف و التعزیز الصحي - .الخدمات الطبیة -  :المثلى حیث یتكون منالمتسلسلة و الخدمات المھمة لتعزیز التنمیة، البدنیة و النفسیة و االجتماعیة و التعلیمیة مل للصحة المدرسیة، والذي ھو مجموعة متكاملة االستراتیجیات المخطط لھا و شااألنشطة الالصحیة و الداعمة، لذا فإن تعزیز الصحة داخل المدارس یكون وفق برنامج تطبیق منھاج یستند إلى مھارات جانبیة، ویدمج القضایا الصحیة في كافة المناھج في و من ھنا نركز على دور المعلم كحجر أساس في إیصال المعارف و المھارات من خالل حقیق اإلنجازات التعلیمیة تؤثر المدرسة تأثیرا كبیرا مباشرا على تنمیة االعتزاز بالنفس و ت  1.بأن التعلیم للجمیع والصحة للجمیع و االستفادة من تجارب المدارس األخرىالعالجیة و منع ازدیاد الحالة سوءا و انتشارھا إلكمال الرسالة االجتماعیة المدرسیة المتمثلة عمل الطبیب المدرسي أو تلك المؤسسة الحاالت التي ھي في بدایة العدوى، لتسھیل الصحیحة و المساھمة بالتعاون مع المركز العالجي، أو الصحي في معالجة المرض أو و األھالي و تصحیح الممارسات الخاطئة و طرق الوقایة منھا و توضیح الممارسات دورا كبیرا في تعزیز مفھوم الصحة بین الطالب و بمشاركة العاملین فیھا  تلعب المدرسة، :دور المدرسة في المجال الصحي-       29  



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل اإلنجازات فیھا، تؤثر المدرسة تأثیرا مباشرا على تنمیة االعتزاز بالنفس، و تحقیق الصحة، و ذلك من خالل المناخ و التنظیم و اإلدارة و نوعیة البیئة الحسیة و االجتماعیة كبیر على قابلیة التعلم فإن الحضور المنتظم في المدرسة من الوسائل الھامة لتعزیز یة فكما أن الصحة لھا تأثیر و بھذا فإن العالقة بین صحة الطفل و تعلیمھ عالقة وثیقة و تبادل  .و استمرار المشاركة و الحضور فیھامن الدراسة، و ضعف األداء في الصف و ھكذا فالصحة عامل أساسي في دخول المدرسة األسباب المؤدیة غلى نقص دخول المدرسة وازدیاد الغیاب عن المدرسة و التسرب المبكر من بین  أثبتت األبحاث ان نقص التغذیة و ضعف الصحة في أطفال المرحلة اإلبتدائیة :العالقة بین الصحة و التعلیم -   30   مكافحة العدوى و إعطاء : بدأت في التحول إلى توفیر الخدمات الوقائیة مثل - 2 .بدأت الصحة المدرسیة بدایة عالجیة من حیث الھدف و المحتوى - 1  :تطور أنظمة الصحة المدرسیة :تاریخ نشأة و تطور نظام الصحة المدرسیة:  ثانیا   1.التعلیمیة من األمراض تزاید االھتمام بتقدیم خدمات تعزیز الصحة والوقایة األولیة  - 4 .ممرض الصحة المدرسیة وفني صحة الفم و اإلنسانو لكنھا أقل تأھیال مثل المشرف الصحي و الزائر الصحي و المثقف الصحي و انتقلت من  االعتماد على األطباء و ھیئة التمریض السریري إلى فئات متخصصة  - 3 .مراض المعدیةالتطعیمات و إجراءات التعامل مع اال ة المدرسیة من العیادات و المستشفیات إلى داخل المؤسسات انتقلت أعمال الصح - 6 .الصحیة السلبیة كالتدخین وإدمان المخدرات و الممارسات الجنسیة المحرمةإلى المشكالت السلوكیة ومحاولة الحیلولة دون اكتساب الطالب السلوكیات تحولت الخدمات المقدمة في الصحة المدرسیة من التفاعل من المشكالت الجسدیة  - 5 .المنتشرة في المجتمع   .26، مرجع سبق ذكره، الجزائر، صالصحة المدرسیةرائدة خلیل سالم،  1                                                            .والتربویة و إلى المدرسة التعلیمیة



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل : االمریكیة للصحة المدرسیة مؤتمرھا السنوي الثالث و السبعین تحت شعارتبلورا في الدول المتقدمة صناعیا فقد فقدت الجمعیة مستوى العام، إال أنھ أكثر عمل تنسیقي تتظافر فیھ الجھود بین كل الجھات المعنیة، ھذا توجھ متنامي على تحولت خدمات الصحة المدرسیة من كونھا مسؤولیة مؤسسة أو إدارة واحدة إلى  - 7   31   لعل أول منشور وزاري : ظھور و نشأة الصحة بالمؤسسات التعلیمیة في الجزائر - 8 1".الكلمة المختارة للقرن الواحد و العشرین: التعاون" ، 05یتربى فیھا االعتناء بھما جنبا إلى جنب، ثم یأتي المنشور الوزاري رقم الذي یؤكد على ضرورة االلتفاف إلى صحة الطفل و إلى الوسط المدرسي الذي  ، و 21/11/1983أربعة وزارات و الذي صدر في مشترك ممضي من طرف  ، لیؤكد على ضرورة التكفل باألمراض المكتشفة 1985جانفي  22المؤرخ في  الة اإلصابة ، والمتعلق بشروط العزل و الحمایة الصحیة في ح1987جوان  21والوزارات خاصة وزارة التربیة كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في البلدیة، القطاع الصحي، والوالیة : بین مختلف القطاعات المھتمة بالمیدان مثل مصالح المختصة في الصحة مع المتابعة العلمیة و ضرورة التنسیق من طرف ال والمتضمنة  1989الصادرة بتاریخ جانفي عن ملتقى  176بالوالیة، التعلیمة و المتضمنة إلجباریة تكوین مجلس صحي على مستوى كل مؤسسة تعلیمیة ، 175التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم + بمرض معدي في المؤسسات التعلیمیة  سیدي فرج المنعقد  ملتقى –ضرورة وضع سجل صحي على مستوى كل مؤسسة  و المتضمن مخطط  1994أفریل  06المؤرخ في  01المنشور الوزاري رقم  2،  والمتضمن ألنشطة حمایة الصحة في الوسط المدرسي،1994أفریل  22و 21و 20أیام    .31، مرجع سابق، ص، مبادئ في الصحة و السالمة العامةغازي الطعامنة 2  .30، ص2007، عناء للنشر و التوزیع، عمان، األردن،مبادئ في الصحة و السالمة العامةغازي الطعامنة،  1                                                             1.المجتمع المدرسيالصحیة المدرسیة و القطاعات األخرى بالتعاون معھا و مصممة  لتعزیز صحة التالمیذ في واالستراتیجیات و األنشطة و الخدمات التي تتم و تقدم في المدرسة عن طریق الوحدات    لصحة المدرسیة حیث على  أنھا مجموعة البرامجلقد اعتمدت األبحاث الحدیثة عدة مفاھیم ل : مفھوم الصحة المدرسیة:   ثالثا   .إعادة تنظیم الصحة المدرسیة



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل للمعوقین منھم و تقع على عاتق المدرسین و األخصائیین  والرعایة الصحیة والتأھیلیة   األمراض المعدیةو یقصد بھا أیضا تقویم مستوى صحة التالمیذ و متابعة حالتھم الصحیة ووقایتھم من   .الرقي بمعارف و مھارات اإلطارات العاملة في لوحدات الصحیةالمدرسیة، مع عدم تجاھل  التحدیث یجب ان یلمس مناھج ووسائل تطبیق برامج الصحةفي ضوء التغیرات السریعة المتالحقة في جمیع العلوم الحدیثة و منھا العلوم الطبیة، وھذا األول، مع عدم إغفال النواحي العالجیة األساسیة تسعى الصحة المدرسیة للتطور والتحدیث ھي فقط تعزیز الصحة فھي وقائیة في المقام كما أن الصحة المدرسیة ترى أن مھامھا    32   فعالیة برنامج الوسائط متعددة لتنمیة المفاھیم و الوعي الصحي في العلوم لدى طلبة الصف أبو زایدة حلتم یوسف،  1                                                                                                                                                                                       3.العوامل الصحیة السلیمة في البیئة المدرسیةوالمرافق الصحیة و المطعم، حتى تتأكد من توافر ، التي تشمل المباني المدرسیةتقدم لھم التطعیمات الالزمة ضد االمراض المعدیة، كما تقوم بمراقبة البیئة المدرسیة التالمیذ المستجدین حیث ففي مجال الوقایة تقوم الوحدات الصحیة المدرسیة بفحص     .من البرامج الصحیةوأعضاء ھیئة التدریس و العاملین فیھا، وتقوم الوحدات الصحیة المدرسیة بتنفیذ العدید   المدرسي من تالمیذ حرص المشرفون في التعلیم على توفیر الصحة المدرسیة لتكون في خدمة المجتمع مجتمع، و لذلك تعتبر الرعایة الصحیة ھي الركیزة األساسیة لبناء أجیال المستقبل ألي  :أھمیة الصحة المدرسیة    -  2.تطرأ على التالمیذوالمشرفة الصحیة بالمدرسة اكتشاف الحاالت المرضیة من خالل مالحظة التغیرات التي    االجتماعیین ، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة، قسم المناھج وتكنولوجیا التعلیم، الجامعة اإلسالمیة، السادس أساسي ، المكتب الجامعي الحدیث، ة  و االجتماعیة، مدخل في الصحة العامة و الرعایة الصحیسلوى عثمان الصدیقي  2  .2006غزة،   .98مرجع سابق، ص مبادئ في الصحة و السالمة العامة،غازي الطعامنة،  3  .234، ص1999االسكندریة، دون طبعة، 



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل دوا علیھم و المدرس لھ دوره في الصحة المدرسیة حیث یمكنھ اكتشاف التالمیذ الذین یب  1.االولیةالمحاضرات و الندوات، و عرض األفالم العلمیة ، والتدریب على عملیات اإلسعافات : الصحي للتالمیذ، وكذلك بقیة أفراد المجتمع عن طریق العدید من الوسائل مثل لمدرسیة تعمل على رفع المستوى حیث في میدان التثقیف الصحي فالوحدة الصحیة ا  .بقیة مراحل العالجالمرضیة التي تحتاج إلى فحوصات كثیرة أو عملیات خاصة إلى المستشفیات الستكمال األمراض المختلفة، وتقدم لھم الدواء الالزم لكل مرض كما تقوم بتحویل بعض الحاالت ت الصحیة المدرسیة تقوم بعالج التالمیذ من أما في مجال الخدمات العالجیة فالوحدا   33   ب الصحیة في مسیرة و یعیشون مطمئنین و مستعدین لمواجھة الكثیر من المصاعأولئك الصغار، و قد أشرفوا على إحراز الكمال في قدراتھم البدنیة و العقلیة و العاطفیة المجتمع، ومقیاسھا یتمثل في نتاجھا النھائي، ذلك الناتج الذي ینبغي أن یكون صحة مدرسیة وسیلة اقتصادیة و مجدیة لرفع مستوى صحة لھذه األسباب تعد الصحة ال  2.التالمیذ بأھمیة المواد الغذائیة ودورھا في نمو الجسم ووقایتھ من األمراضالعینین ، و الفم ،االسنان ، الشعر، األظافر و القدمین وكذلك یقوم المدرس بتعریف مثل غسل الیدین قبل األكل و بعده و العنایة بنظافة : بتعلیمھم طرق النظافة الشخصیة كان بھم أمراض معدیة، كما یستطیع المدرس غرس العادات الصحیة في التالمیذ و ذلكالوحدة الصحیة المدرسیة إلعطائھم العالج الالزم أو عزلھم بالمنزل أو المستشفى، إذا اصطفافھم أو داخل القسم، حیث یقوم بتحویل ھؤالء التالمیذ إلى طبیب المدرسة أو إلى   المرض أثناء   .99، مرجع سابق، صمبادئ في الصحة و السالمة العامةغازي الطعامنة،  2  212مرجع نفسھ، ص  1                                                            .االجتماعي للتالمیذتحقیق التكامل البدني و النفسي و  - 3 .تھیئة بیئة صحیة آمنة خالیة من مصادر التلوث للتالمیذ - 2 .وقایة التالمیذ من أمراض الطفولة و األمراض المعدیة - 1  :ھناك عدة أھداف أساسیة لبرنامج الصحة المدرسیة تتمثل فیما یلي :أھداف الصحة المدرسیة    -  .حیاتھم



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل األنشطة و المناسبات و التجمعات الریاضیة و الكشفیة اإلشراف الصحي على  - .اإلشراف الصحي على لجان االمتحانات - .الكشف على المرض و عالجھ - .إعطاء و تصدیق اإلجازات - .الكشف المبدئي على الطالب المستجدین - :الخدمات العالجیة  - أ    :األدویة و األدوات الالزمة إلسعاف الحاالت الطارئة و تنقسم إلى ى و كذلك تقوم الصحة المدرسیة بتوفیر المصابة و عالجھا، أو تقوم بتحویلھا إلى المستشفكما تعمل على اكتشاف أي مرض أو وباء یظھر بین التالمیذ، و تعمل على عزل الحاالت تقدم  الصحة المدرسیة الرعایة الطبیة للتالمیذ و توفر العالج المطلوب لكل حالة مرضیة،  :مجال الخدمات الصحیة - 1 :مجاالت الصحة المدرسیة    - 1.رفع الوعي الصحي و الغذائي للتالمیذ بالتثقیف و التنشئة الصحیة - 6 .رعایة التالمیذ غیر األسویاء بدنیا و ذھنیا و اجتماعیا - 5 .و تصحیح األخطار الصحیة و تقدیم العالج المناسباكتشاف االنحرافات الصحیة و األمراض المعدیة مبكرا و العمل على سرعة اكتشاف  - 4   34   ، دار الخلیج للنشر و التوزیع، عمان، بیة الصحیة، الصحة المدرسیة و الریاضةالصحة و التریوسف الزم كماش ،  1                                                            2:تتفرغ المجاالت إلى المشاركة في المناسبات الصحیة الدولیة و االقلیمیة و المحلیة و من خالل ما سبق  - .االشراف على جماعات الھالل األحمر و الصحة المدرسیة - .من محاضرات و نشرات صحیة و برامج تقدیم األنشطة التوعویة - .مراقبة البیئة المدرسیة - .مراقبة المقاصف المدرسیة و متابعة االشتراطات الصحیة فیھا - .التطعیمات التنشیطیة و الموسمیة و عند دخول المدارس - :الخدمات الوقائیة  -  ب .للطالب   .17، ص1999، 1، عالم الكتب، القاھرة ، ط، الصحة المدرسیةشكر فایز عبد المقصود و آخرون 2  . 69دون طبعة، ص



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل المباني و الغرف الدراسیة و األثاث المدرسي و المرافق و تشمل : مجال خدمة البیئة  .عن طریق الغذاء الملوثلتناولھ، و تجنب األمراض التي تنتج التغذیة غیر السلیمة أو األمراض التي تنتقل أمراض سوء التغذیة و نشر الوعي الصحي الخاص بأنواع الغذاء و الطرق الصحیة حیث تقوم بتوعیة التالمیذ بأنواع المواد الغذائیة و فوائدھا و  :مجال التثقیف الصحي   35   رسمیة و غیر رسمیة، تقلیدیة و غیر (تستغل كل اإلمكانات المتاحة للتثقیف الصحي  - ).الصحة كما عرفتھا منظمة الصحة العالمیة(تنظر إلى الصحة من منظور شامل  - :تكون شاملة بمعنى أنھا  -  ب .ممارسة المھارات و السلوكیات الصحیةتقدیم القدوة في  - .المعرفة و االستعداد و المعتقدات و القیم المرتبطة بالسلوك الصحي و تدعیمھ  - .المھارات الالزمة لتطویر السلوك الصحي و إیجاد مناخ معزز للصحة - .الظروف و السلوكیات التي تعزز الصحة، و التي تعیق الصحة  - : تركز على  - أ :مواصفات التربیة الصحیة المثالیة - ).المعرفة، االتجاه، السلوك( جوانب في الفئة المستھدفة ھي مجموعة األنشطة التي تقدم بطریقة مدروسة في إطار واضح بھدف تغییر ثالث  -  : التربیة الصحیة: أوال :المكونات الثمانیة للصحة المدرسیة     -  .الصحیة و المقصف ً  .حرصت على مخاطبة الجیل الجدید الذي لم یدخل المدارس بعد - .أسرھم و المجتمعات التي یعیشون فیھاأشركت الطالب و المعلمین و اآلباء في تحمل مسؤولیاتھم تجاه صحتھم و صحة  - .كانت متاخمة مع الظروف البیئیة و االجتماعیة و الثقافیة للفئة المستھدفة -  :تكون أكثر فاعلیة إذا -ج .تعمل على تحسین البیئة المدرسیة و الحفاظ علیھا - .تنشط التفاعل بین المدرسة و المجتمع و األسرة و الخدمات الصحیة المحلیة - .من تحسین الظروف بما یدعم الصحة المدرسیة تمكن الطالب - .تحرص على تناغم الرسائل الصحیة - ).تقلیدیة  .ال تنفصل البیئة المدرسیة عن بیئة المجتمع الموجود فیھ -  : البیئة المدرسیة: ثانیا



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل األثاث و المعدات و المرافق  - تشمل الموقع و المباني المدرسیة: ة الحسیة البیئ - :إلى بیئة حسیة و بیئة معنویة) و كذلك البیئة المدرسیة ( تنقسم البیئة بصفة عامة - .بیئة مدرسیة غیر صحیةمن الصعب تربیة الطالب على مبادئ التربیة الصحیحة في المدرسة بصورة فعالة  - .كل قدراتھم الكامنةدورھا المؤثر سلبا أو إیجابا في صحة الطالب، وفي جعلھم یفقدون البیئة المدرسیة  -   36   بین ( العالقات اإلنسانیة  - لدراسيلدى الطالب، ویشمل ذلك التخطیط الجید للیوم اتشمل التكوین االجتماعي و النفسي للمدرسة كمنظومة تعزز الصحة : البیئة المعنویة - .و غیر ذلك...المیاه و الصرف الصحي إصحاح البیئة المدرسیة  -الریاضیة النظام  -)الطالب فیما بینھم و بین الطالب من جھة و معلمیھم من جھة أخرى لحاالت و التعامل مع لعالجھا، وإحالتھا إلى الخدمات العالجیة المختصة و متابعة االضرورة و خدمات االكتشاف المبكر للمشكالت الصحیة و التدخل المبكر الممكن ، وتقدیم اإلسعافات األولیة عند )التطعیمات و العزل الصحي (المجتمع المدرسي وتشمل الوقایة من األمراض و المشكالت الصحیة الشائعة في  :الخدمات الوقائیة -  : و یقصد بھا الخدمات المتعلقة بالصحة و المرض و تنقسم إلى  :الخدمات الصحیة -  . 1اإلداري تشمل الكشف الطبي على المصابین بأمراض حادة أو مزمنة : الخدمات العالجیة - .الحاالت الصحیة المزمنة سي و االجتماعي و منظمة الصحة العالمیة على أنھا حالة من التكامل الجسدي و النفیتم تناول الخدمات الصحیة في إطار المفھوم و التعریف الشامل للصحة كما عرفتھا  - .وعالجھم ات الت یتمكن الفرد من التعامل للصحة النفسیة، على أنھا امتالك القدرات و المھارینبغي تناول الخدمات الصحیة النفسیة و اإلرشاد النفسي في إطار المفھوم الشامل   :الصحة النفسیة و اإلرشاد - .یوجد تداخل كبیر بین الخدمات الصحیة الوقائیة و العالجیة - .لیست مجرد غیاب المرض أو االعتالل   .78، مرجع سابق ذكره، صالصحة و التربیة الصحیةیوسف الزم كماش،   2  .76، مرجع سابق ص، الصحة والتربیة الصحیة، الصحة المدرسیة والریاضیةیوسف الزم  كماش  1                                                             2.مع التحدیات الیومیة بالشكل المناسب



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل قد (من غیر المنطقي االنتظار حتى تظھر المشكالت السلوكیة والنفسیة  في سن المراھقة  .  تحصیل الطالب أو سیر التعلیم في الفصل و المدرسةالحاالت السلوكیة التي تؤثر على  ینبغي أن ال تقتصر مثل ھذه الخدمات على - .في جانب الوقایة و االكتشاف المبكر للمشكالت النفسیة الشائعة في السن المدرسیةتشمل خدمات الصحة النفسیة و اإلرشاد كل الخدمات و البرامج المنفذة في المدرسة  -   37   كمكان لتقدیم وجبة تكمیلیة خفیفة، ولیس كمكان لتقدیم بدیل  ینبغي أن ینظر على المقصف-  .اإلفطار ذات أھمیة كبیرة جدا، وأن مكانھا الطبیعي ھو البیت ولیس المدرسةیجب ان یقدم وجبة غذائیة متكاملة، وھذا یتنافى مع اسس التغذیة السلیمة، حیث أن وجبة یسود في بعض األوساط التربویة وبین أولیاء األمور اعتقاد مفاده أن المقصف المدرسي   التغذیة وسالمة الغذاء-  .العمریة، والتدخل المبكر، واالحالة للخدمات العالجیة، ومراعاة الظروف الصحیة الخاصةتشمل الخدمات الصحیة للعاملین الوقایة من المشكالت الصحیة ذات األولویة لھذه الفئة -  .)......العیون، أمراض األسنانالسكري، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، اختالل دھون الدم، دوالي الساقین، بعض أمراض داء :األمراض المزمنة مثل : من أھم ھذه المشكالت( بالمشكالت الصحیة لدى الطالبللكادر المدرسي خصوصیة في نوعیة المشكالت الصحیة التي ینبغي االھتمام بھا مقارنة -  .المدارس من معلمین ومسؤولین وإداریینتكتمل الشمولیة المطلوبة في تعزیز الصحة في المدارس عندما تشمل صحة العاملین في -  :االھتمام بصحة العاملین  -  .واالرشاد والتوجیھ النفسي واالجتماعين مبكرة، بین طالب المدارس االبتدائیة، وذلك إضافة إلى خدمات الدعم مبتكرة تبدأ في س، بل یجب المبادرة بالوقایة منھا مبكرا، من خالل آلیات تربویة صحیحة )یصعب عالجھا صحة العاملین في تحضیر  مراقبة المقصف المدرسي من حیث البیئة والمحتوى ومراقبة- 1  : حیة الغذائیة بالمدرسة كما یليالتدابیر الصنعني بالتغذیة المدرسیة وسالمة الغذاء كل الخدمات المتعلقة بالتغذیة،  وینبغي أن تشمل -  .عن وجبة اإلفطار   .الطعام وتداولھ



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل سواء التي یقومون بشرائھا من (مراقبة ما یتاح للطالب من أطعمة داخل المدرسة - 2   38   إلى أولیاء رفع مستوى وعي الغذائي في المجتمع المدرسي،  وتوصیل الوسائل الصحیة - 3  .أو خارجھا والوقایة من التسمم الغذائي) أو التي یحضرونھا من بیوتھم   المقصف  واجتماعیة ) نفسیة وجسدیة ( التربیة البدنیة لیست ترفا ، ولكنھا ضرورة تربویة وصحیة -  :التربیة البدنیة والترفیھ  -  1.أمور الطالب وأسرھم یمثلون ربع ( تحوي المدرسة طالبا ھم عینة ممثلة للمجتمع بكل مؤشراتھ الصحیة - 1  :تنبع أھمیة عالقة المدرسة الصحیة بالمجتمع من الحقائق التالیة  -  .وغیر ذلك.......المحلي من الحوادث واالصابات، أو الدعوة الى النشاط البدني والریاضة بین أفراد المجتمع ایة قیام المدرسة بنشاط صحي في المجتمع المحیط قضیة مثل إصحاح البیئة ، أو الوق-  : التغییر االیجابي في صحة المجتمع، ومن أمثلة ھذه الخدماتللتغییر في المجتمع ، ومنھا تنطلق الخدمات واالنشطة المتعلقة بالصحة إلحداث كفرصة لتحقیق االنتماء الى المجتمع لدى الطالب، وكأداة یجب النظر الى المدرسة -  .ال تنفصل القضایا المتعلقة بالصحة في المدرسة عن المجتمع -  :االھتمام بصحة المجتمع المجاور - .التنافس بینھم أو شيء إلى البیئة النفسیة في المدرسةالطالب وتشجیع المشاركة االجتماعیة بین الطالب والمعلمین،  دون أن تزید عن فرصة للترفیھ بین  تھدف الى رفع مستوى اللیاقة البدنیة والنفسیة للطالب، وایجاد - 2  .الصحي، وال یتم تناولھا في إطار المنافسات الریاضیة التي تتطلب مھارات عالیةلھا من حیث كونھا عادة تمارس على مدى الحیاة من منطلق الوعي بمردودھا یتم تناو- 1  :مواصفات التربیة البدنیة المدرسیة المثالیة-  ھناك ارتباط وثیق بین التربیة البدنیة و التحصیل الدراسي -  . وغیر (السن المدرسیة فرصة لالكتشاف المبكر للمشكالت الصحیة -2ا السكان تقریب   80.1، مرجع سابق ص ، الصحة والتربیة الصحیةیوسف الزم كماش                                                               .السائدة في المجتمع وعالجھا) الصحیة 



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل والتي یجب توقیف الصالت بھا وتبادل ) وخاصة في محیط المدرسة(المجتمع على المرشد الصحي االحتفاظ بقائمة الجھات الصحیة وغیر الصحیة الفاعلة في - 5  .مع كلھالمجتالمدرسة فرصة للتأثیر في السلوكیات الصحیة على مستوى الطالب، وعلى مستوى - 4  .المجتمعالمدرسة فرصة كبیرة وغیر مستقلة للوقایة من المشكالت الصحیة الموجودة في - 3   39   مرافق الصناعات  -الدفاع المدني–المزارع االنتاجیة –المراكز الصحیة والمستشفیات   :الزیارات معھا مثل  الھیئات الخاصة  –الشرطة  –البلدیات  -ادارة المرور–النوادي الصحیة  - الغذائیة : المؤرخ في  175:رقم .12الصحیة ، یتعلق بتنسیق أنشطة الحمایة  1989سلسلة قضایا التربیة  كتب التربیة الصحیة،   821، مرجع سابق ، ص ، الصحة والتربیة الصحیةیوسف الزم كماش                                                              :مكونات برامج التربیة الصحیة-  .األمراض المھینة- 11  .رعایة الحوامل ورعایة األطفال حدیثي الوالدة والرضع والتطعیمات- 10  .منھاإرشاد المواطنین الى مراكز تقدیم الخدمات الصحیة ، وتشجیعھم على االستفادة - 9  .األمراض الشائعة في المجتمع وكیفیة الوقایة والعالج - 8  .االسعافات األولیة - 7  .إجراءات األمان والحمایة من الحوادث في البیت والمدرسة والعمل والطرق- 6  .التدخین ، االدمان، االستحمام في المیاه الراكدة: محاربة العادات الضارة - 5  2.واالجھاد والتوتر ، تنظیم ساعات النوم والراحةة الریاضة بانتظام، الترویح، تجنب السھر ممارس: نظام الحیاة الصحي ویشمل - 4  .العادات الصحیة السلیمة- 3  .التغذیة  وأمراض سوء التغذیة الشائعة - 2  .النظافة الشخصیة- 1  :الى آخر تبعا الحتیاجاتھ، ومن أھم ھذه الموضوعاتتتسع برامج التربیة الصحیة لتشمل العدید من الموضوعات التي قد تختلف من مجتمع   :لصحة المدرسیةالبرامج المعتمدة في ا: رابعا  .من خالل تناول منظم ومتناسق لھذه العناصر الثمانیةال یتحقق النجاح في الصحة المدرسیة بنجاح ھذه العناصر بصورة منفردة بل یتحقق -  1وغیر ذلك .....بالبیئة والحفاظ علیھا 17/12/1989.2  



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل ویقضي الطالب : كالباحثات االجتماعیات : المدرسون والعاملون في مجال التعلیم - 2  .االرشاد والتوجیھیحظون بثقة وتقدیر المترددین على المستشفیات والمراكز الصحیة مما ییسر علیھم كاألطباء والممرضات والمثقفات الصحیات، وھم عادة : العاملون في المجال الطبي- 1  :صحیة ھم بعملیة التربیة المع القدرة على التأشیر واالقناع، كما أنھم القدوة الحسنة لآلخرین وھم الفئات التي تقوم بالصبر والحماس واالقتناع بأھمیة التربیة الصحیة، وااللمام بالمواضیع التي یتناولونھا وھو حجر الزاویة لنجاح أي مشروع ، وینبغي أن یتحلوا :ن على تقدیم البرنامج القائمو   40   : وزاري مشترك ، رقم  04یتضمن اعادة مخطط  1994كتب مجموعة من النصوص الخاصة بالخدمات االجتماعیة   2  1. یتعلق بشروط العزل والتربیة الصحیة 06، 1987ز  21القرار المشترك المؤرخ في                                                               .القضاء على األمراض قبل حدوثھا- 4  .البرامج الصحیة تقدیم المساعدة الصحیة وتوفیر الظروف المالئمة لألطفال المعوقین لیستفیدوا من - 3  .للطلبة وتعویدھم على السلوك الصحي السلیم رفعى مستوى التثقیف الصحي - 2  "الجسم السلیم في العقل السلیم" تساعد على النمو الجسمي والعقلي واالجتماعي للطلبة - 1  : تقدیم برامج الصحة المدرسیة لألطفال یحقق األھداف التالیة للمجتمع  :أھداف برامج الصحة المدرسیة-  .2النظافة الشخصیة وممارسة الریاضة ومكافحة الحشراتالقواعد الصحیة ككما یتأثرون بصورة تلقائیة ببیئة المنزل وعاداتھ ونظامھ الغذائي ومدى مراعاة وسلوكھما، وعادة ما یستجیب األطفال للتوجیھ بسھولة في السنین األولى من أعمارھم ومنھما یكتسب الطفل معلوماتھ األساسیة، كما یقلدھما في اتجاھاتھما : الوالدان- 3  1. لمحیط بھاالمدرسة عبر طالبھا العاملین الى المجتمع االسلیمة، وقواعد التغذیة السلیمة، ومكافحة األمراض، ومن المھم أن تمتد رسالة واتجاھاتھم، ومن الضروري أن تتسع رسالة المدرسة لتشمل إكساب العادات الصحیة زء األكبر من یومھم في المدرسة، كما یرتبطون بمدرسیھم ویقتدون بسلوكھم الج    06.04:  مؤرخ في 01



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل الصحة المدرسیة في مدارس التعلیم : ، ورقة عمل بعنوان نحو تطبیقي مثلزیاد والمشھراوي، ابراھیم  الجرجاوي،-  1                                                             .إصابة تساعد على الوقایة من األمراض وتقوم بإعداد ما یلزم للعنایة بمن یداھمھم من مرض أو التخطیط لعملیة العنایة بصحة وتربیة االطفال المعوقین وعالوة على ذلك  المساعدة فيعملیة التقییم وكذلك تعمل على تشجیع اصالح العیوب الممكن اصالحھا، وتعمل كذلك على تشاور التالمیذ واولیاء األمور واالشخاص المعینین االخرین فیما یتعلق مما كشفت عنھ ھي تلك االجراءات المدرسیة التي تعمل على تقویم الحالة الصحیة للتالمیذ باإلضافة الى   :یةالخدمات الصحیة المدرس- 2  3.الصحیةیعمل في المدرسة ،وتشمل الخدمات الصحیة، والتربیة الصحیة، والحیاة المدرسیة تلك االجراءات المدرسیة التي تسھم في فھم واكساب وتحسین صحة التالمیذ وكل من    :برنامج الصحة المدرسیة- 1    :االصطالحات المستخدمة في برنامج الصحة المدرسیة -  2.جذب انتباھھم واستقطاب اھتمامھمبالصحة المدرسیة، ویتحقق ذلك من خالل مشاركتھم في أحد برامجھا ، مما یؤدي الى زیادة الى أن أسر الطالب ومنسوبو األسرة التربویة في حاجة ماسة للتدریب والتعریف برامج الصحة المدرسیة یمھد لتغییر السیاسات المعمول بھا بطریقة علمیة  برنامج ما منالخدمات الصحیة المدرسیة من نمطھا العالجي السائد الى إلى نمط وقائي منشود، فنجاح وتسویقھا، حیث أنھ یمكن اللجوء الى برامج الصحة المدرسیة كمرحلة انتقالیة لتحول الصحیة ألنھ من الضروري برمجة االفكار وبلورتھا والتخطیط جیدا لیسھل بیعھا بین االھتمامات  األطر واالھداف بغیة معالجة شتى المشكالت التي تثبت أولویاتھا منموضوعات كبیرة وواسعة ومتشیعة مما یدعو الى برمجة ھذه االھتمامات في برامج محددة من اھم مبررات االھتمام ببرامج الصحة المدرسیة أنھا واسعة االھتمامات وتتناول   : مبررات االھتمام ببرامج الصحة المدرسیة- .1بالمدرسةحفظ تاریخ الحاالت المرضیة للطلبة عن طریق التسجیل في السجل الصحي لكل طالب - 5   41     67.3:، مرجع سیق ذكره، ص والتربیة  الصحیة، الصحة المدرسیة والریاضیةالصحة یوسف الزم كماش،    2، 17:05، 01/04/2019ندوة الصحة المدرسیة، مجلس النواب،  http//:www.lp.gov/b<resources>files    ، جامعة القدس المفتوحةالعالي بمحافظة غزة



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل   :المربي الصحي المدرسي- 9  .صحیة المدرسیةالوتتكون من عدة أفراد بھدف دراسة وتخطیط األعمال التي تستھدف معرفة وحل المشاكل   :جماعة الصحة المدرسیة- 8  .تمس صحة التلمیذالصحة المدرسیة والمجتمع والتي تسھم في دعم التناسق في العمل على حل المشاكل التي ات بین األجزاء المختلفة لبرنامج الصحة المدرسیة وبین برامج ویعني عملیة بناء العالق  :التنسیق للصحي- 7  .واجتماعیةأسس العالقات بین األفراد بحیث تؤدي الى أحسن ما یمكن من صحة انفعالیة وبدنیة ویقصد بھا تھیئة بیئة صحیة سلیمة، وتنظیم الیوم المدرسي بحیث یصبح صحیا ووضع   :الحیاة الصحیة المدرسیة- 6  .المتعلقة بصحة الفرد والجماعةالسلوك وھي عملیة اعداد التالمیذ بخبرات تعلیمیة غرضھا التأثیر في المعارف واالتجاھات وأوجھ   :التربیة الصحیة المدرسیة- 5  .مساعدتھم في وضع خطة عمل لحل ھذه المشكالتتفسیر طبیعة المشكالت الصحیة ومدى خطورتھا على التالمیذ وأولیاء أمور الطلبة ومن باء واالختصاصیون من تلك االجراءات التي یتمكن بھا الزائر الصحي والمدرسون واألط  : االستشارة الصحیة المدرسیة- 4  .االختبارات النفسیةمالحظات المدرس، والزائر الصحي، االختبارات والفحص الطبي وفحص االسنان، التاریخ الصحي للفرد، : للتالمیذ، ولكل من یعمل بالمدرسة عن طریق وسائل متعددة مثل ھو الخدمات المدرسیة الخاصة بتقدیر الحالة الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة   :التقویم الصحي - 3   42  



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل   08/01/2002، مجلس النواب المنعقد بتاریخ ندوة الصحة المدرسیة  2  1.  69-68، مرجع سبق ذكره، صالصحة والتربیة الصحیة ، الصحة المدرسیة والریاضیةیوسف الزم كماش،                                                               .تعیین مرشد صحي في المدرسة لتنفیذ أنشطة الصحة المدرسیة-  . تحدید االھداف القصیرة والطویلة المدى للبرنامج-  .تأمین التدریب الالزم للعاملین ضمن البرامج-  .دة لتوفیر المعلومات وجمعھاوتحدید المرجعیة الموحالزامیة تنفیذ برنامج الصحة المدرسیة بكافة عناصره في كافة المدارس الرسمیة والخاصة -  .تأمین السریة الصحیة الالزمة من قبل المسؤول عن الصحة المدرسیة في كل مدرسة-  .االستفادة من التجارب العالمیة في مجال الصحة المدرسیة-  .غرار الطالب الجامعییندراسة تعمیم الضمان الصحي على تالمیذ المدارس على -  .االساسيترسیخ المكتسبات الحاصلة في الصحة المدرسیة وتوسیعھا لتشمل الحلقة الثالثة من التعلیم -  .التأكید على اھمیة مساھمة ھیئات المجتمع المدني ببرامج الصحة المدرسیة-  .تالزم العمل بعناصر الصحة المدرسیة الثالثة ضرورة-  .الكشف الطبي، ویلبي احتیاجات التالمیذ الصحیة والنفسیة والتربوي واالجتماعیةوضع برنامج وطني للصحة المدرسیة، یشتمل على التربیة المدرسیة، البیئة الصحیة، -  2.الحق في الصحة لكل طفل-  :الواجب اعتمادھا في تطبیق برامج الصحة المدرسیة في التالیة  إن المبادئ العامة  .أولیاء المور لمعالجة مشكالت أبنائھم الصحیة وعدم االكتفاء بابالغھم عنھااالحالة المعتمد بین المدرسة والمركز الصحي من قبل المؤسسات فما ھو اال لمساعدة الرعایة الصحیة، فبرنامج الصحة المدرسیة ھدفھ وقائي تثقیفي ولیس عالجي فقط، أما نظام لتنظیم  ان تنظیم عمل الصحة المدرسیة واطالقھ بالطریقة الصحیحة سیكون االساسي  :المبادئ الواجب اعتمادھا في تطبیق برامج الصحة المدرسیة- 1.مشرفا أو مدرسا أومنسقاوھو الشخص المؤھل والمتخصص للعمل في التربیة الصحیة في المدارس وقد یكون    43  



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل   20011، "تقریر مرفوع الى لجنة الصحة النیابیة"األمریكیة، حمادة، أستاذ في الجامعة  غسان 1                                                             .المدرسیةعدیدة، بعضھا عام ومشترك، وبعضھا اآلخر یتعلق ببعض أوجھ تطبیق مجاالت الصحة إن المشاكل والمعوقات التي تواجھ تطبیق برامج الصحة المدرسیة في التعلیم الرسمي   :المشاكل والمعوقات التي تواجھ تطبیق برامج الصحة المدرسیة-  1.المدرسیة داخل المدارس الرسمیةالصحة تعدیل النظام الداخلي للمدارس الرسمیة لجھة توضیح مھمات المدرس المكلفة بمھمات -  .السنویة التي ترفع الى وزارة التربیة الوطنیةالزام المدارس بتطبیق البند المالي الخاص بالطب المدرسي المدرج في المیزانیة المدرسیة -  .الطبي من مدرسة الى اخرى عند انتقال التلمیذالزامیة المدارس على نقل الملف -  .تأمین وازام الملف الطبي المدرسي للتلمیذ واعتماده في كافة المدارس الرسمیة والخاصة-  .وضع التشریعات التنفیذیة الالزمة لتحقیق الزامیة الطب المدرسي-  .إحیاء اللجنة الوطنیة للصحة المدرسیة-  .فرض الزامیة الطب المدرسي-  :الطبي المدرسيالمبادئ الواجب اعتمادھا في تطبیق برنامج الكشف -  .الرسمي والخاصالتشدد في تطبیق مرسوم مواصفات البناء المدرسي لدى منح رخص البناء في القطاعین -  .اجراء تقییم دوري لعناصر البیئة الصحیة في المدارس-  :المبادئ الواجب اعتمادھا في تطبیق برنامج البیئة الصحیة في المدارس - 2  .القطاعین الرسمي والخاصتعزیز وحدة التربیة الصحیة في وزارة التربیة واعطائھا دورا تنسیقیا شامال للعمل في -  :المبادئ الواجب اعتمادھا في تطبیق برنامج التربیة الصحیة في المدارس- 1  .االختصاصات یعمل على حل مشاكل الطفل كوجھة متكاملةان تلحظ تشكیل فریق عمل متعدد إقرار ھیكلة للصحة المدرسیة في كل مدرسة على -  .وضع تقریر سنوي عن الصحة المدرسیة-   44  



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل التربیة والبیئة والكشف (عدم التقید بتطبیق برنامج الصحة المدرسیة بعناصره الثالثة -  .عدم توحید نظام المعلومات الصحیة-  .توقف اللجنة الوطنیة الدائمةللصحة المدرسیة عن متابعة أعمالھا-  .عدم التنسیق بین الوزارات المعنیة أي التربیة والصحة والشؤون االجتماعیة-  .في المدارس االبتدائیةفي وزارة التربیة عن متابعة برنامج الصحة المدرسیة بأبعاده التربویة والخدماتیة والبیئة   التربیة الصحیة تثبیت المسؤولیة الرسمیة في إدارة برامج لصحة المدرسیة بعد ان توقف فریق عمل وحدة -  .غیاب خطة وطنیة للصحة المدرسیة-  :كالت العامةالمش- 1   45     : في اإلحصاءات یعود لألسباب التالیةبرنامج إحصائي متخصص بالكشف الصحي و ھذا الخلل و عدم وجود إحصاءات میومة-  : یمكن تلخیصھا فیما یليیواجھ حالیا تطبیق برنامج الكشف الطبي المدرسي عددا من المعوقات و المشاكل و التي   المشاكل و المعوقات التي تواجھ تطبیق برنامج الكشف الطبي المدرسي-  .عدم توافر معلومات عن األبنیة المدرسیة في قطاع التعلیم الخاص-  .عدم توافر معلومات شاملة عن األبنیة المدرسیة الرسمیة و تجھیزاتھا الصحیة -  .عدم تطویر األنشطة التربویة الالصفیةبالوتیرة المناسبة -  .عدم وجود برنامج وطني للتربیة الصحیة تلتزم بھ المدارس و ھیئات المجتمع المدني -  .تعثر عمل وحدة التربیة الصحیة في وزارة التربیة -  .غیاب المرجعیة المسؤولة عن اصدار احصائیات الصحة المدرسیة -  .غیاب المعلومات عن برامج الصحة المدرسیة في قطاع التعلیم الخاص -  .)الطبي



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل م، 2019- 04-02الصحة في المؤسسات التعلیمیة،  - 2    .، مجلة التربیة الصحیة..."التربیة الصحیة في المرحلة اإلبتدائیة"سیمون عازوري،    - 1                                                            :لوحدات الكشف والمتابعة أھمیة وأھداف تتمثل في  :وأھداف وحدة الكشف والمتابعة بالمؤسسات التعلیمیة  أھمیة :سادسا .على بعض األمراض المنتشرة ،ومحاولة القضاء علیھامستوى صحة التالمیذ و ذلك من خالل القیام بالكشوفات الطبیة كما أنھا تساعدعلى التعرف فعلیھ تعتبر الصحة المدرسیة في المدارس استثمار للمستقبل فھي تلعب دور مھم في رفع   2علیمیةط بنجاحھ في العملیة التالدراسي للطفل فصحة التلمیذ ترتببالمؤسسات التربویة و خاصة المرحلة االبتدائیة ،باعتبارھا مرحلة جد مھمة في المسار بالقطاعات الصحیة و عالجھا في الوقت المبكر ،و مراقبة شروط الوقایة و النظافة و األمن رة المتابعة و التكفل باألمراض المكتشفة من طرف المصالح المختصة وكامال ،و ضروالكشوفات الطبیة و متابعتھا صحیا من أجل خلق جو تربوي مناسب لنمو الجسم نموا طبیعیا  من لھ اتصال مباشر أو غیر مباشر بھم ،و التعرف على الحالة الصحیة للتالمیذ عن طریق للصحة المدرسیة دور مھم في المؤسسات التعلیمیة فھي تقوم بالتكفل بصحة التالمیذ و كل   :  دور الصحة المدرسیة في المؤسسات التعلیمیة -  عدم توحید منھجیة الكشف الطبي-  .اختصار البرنامج الطبي على تالمیذ المرحلة االبتدائیة في المدارس الرسمیة -  .الطبي المدرسي لكافة المدارس و كافة المناطق عدم شمولیة البرنامج -  .الخلط بین األمراض و العوارض و اإلجراء الطبي *  .تكرار األمراض في فئات مختلفة *  .عدم التقید بمصطلحات األمراض الواردة في دلیل الكشف الطبي المدرسي*  .عدم معرفة الھدف الرئیسي من اإلحصاء*  .عدم اعتماد أسلوب موحد في الجمع في كل المناطق*    .1ةبطئ عملیة التجمیع و إیصال اإلحصاءات إلى الوزار*   46   15:05.http/www.djalfa.info/vb/archive/indexphp/t.565137.html 



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل غسل الیدین قبل األكلوبعده،والعنایة بنظافة : الشخصیة الالزمة لكل واحد منھ،مثلكما یستطیع المعلم غرس القیم والعادات الصحیة في الطلبة وذلك بتعویدھم الطرق  - .األمروتحویلھم إلى طبیب المدرسة أو الوحدة الصحیة المدرسیة ،وإبالغ أولیاءأمورھم كلما لزم المرضى الذین یبدوا علیھم المرض أثناء وجودھم على مقاعد الدراسة وفي طابور الصباح، المعلم لھ دور مھم في تقدیم خدمات الصحة المدرسیة حیث یمكنھ اكتشاف التالمیذ -  .:المدرسیةأـ دور المعلم في تقدیم الصحة  :دور أھم األشخاص في الصحة المدرسیة -  .وتحسین الخدمات الطبیة وتوفرھا في المدارس وسھولة الوصول إلیھا من األمراضعایة الصحیة والوقایة تعتبر وحدات الكشف والمتابعة ذات أھمیة جلیة تتمثل في تحقیق الر 1وعیة والوقائیة وأعمال الصحةالنشاطات التبشتى أنواعھا داخل المؤسسات التعلیمیة وترقیة التربیة الصحیة في الوسط المدرسي،وتنمیة باإلصابات المكتشفة ومتابعتھا صحیا،كذلك تھتم بتجسید عملیة مكافحة اآلفات االجتماعیة المطاعم المدرسیة، العمل على تحسین نوعیة الخدمات ومستوى التغطیة الصحیة ،والتكفل ومنتظمة للمؤسسات التعلیمیة للمحافظة على النظافة والوقایة كمراقبة المیاه والمحیط ضمان القیام بفحوصات طبیة وتلقیحات كاملة ومنتظمة للتالمیذ من خالل إجراء زیارات    47   الجسم ووقایتھ من یقوم المعلم بتوعیة الطلبة بأھمیةالمواد الغذائیة ودورھا في نمو - .العینین،والفم واألسنان واألظافر والقدمین   .15:10. المرجع نفسھ - 1                                                            .الخاصة بھذا النشاط وكذلك المشاركة في تثقیف الطلبة وأولیاء أمورھم وتوعیتھم وتوجیھ الكلمات في المناسبات المرصودة للمدرسة، أو التعاون مع جمعیات ومؤسسات المجتمع المدني ذات االختصاص، وتوفیراألدوات الالزمة عن طریق جمع التبرعات لشرائھا من المیزانیات لھذا النشاط ، في اإلدارة في تقدیم كل مایلزممن خدمات طبیة للطلبة والمعلمین، اختیار المكان المناسب یتلخص دور إدارة المدرسة في الجھود المطلوبة من مدیر المدرسة ووكیلھ أو كل العاملین  :دور إدارة المدرسة في تقدیم الصحة المدرسیة للطلبة - .األمراض



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل في تقدیم الصحة )األذنة والمستخدمین وموظفي المقصف(ي الخدماتدور موظف -ج   48     70،ص1998مطبعة ریتشارد ،االسكندریة ،مصر ، ،الصحة المدرسیة  و التربیة الصحیةحشمت دمحم یحي،  -1                                                            ) .العلمي(والنجاح األكادیمي ـ العنایة بسالمة وصحة النظر والسمع والنطق السلیم حیث أنھا حیویة ومھمة للتحصیل  5 والصحة العامة للفرد ـ یجب العنایة التامة باألسنان حیث وجد أن ھناك عالقة إیجابیة بین سالمة األسنان  4 .ھي أساس استغالل وقت الفراغ  واھتماماتھ التي ة في النشاط الترویحي خالل الحیاة الجامعیة یساعد الفرد على تنمیة مھاراتھ ـ المشارك3 .ـ االسترخاء والراحة والنوم وھذه ضرورة للحد من التوتر التعب وحفظ الطاقة 2 . ـ المحافظة على اللیاقة البدنیة وذلك بممارسة النشاط الریاضي بانتظام1 :إتباع النقاط التالیةیعمل الجسم اإلنساني كوحدة واحدة ، وللمحافظة على الحالة الصحیة السلیمة للفرد یجب  :كیفیة محافظة التالمیذ على الصحة المدرسیة - 1.التالمیذ ، وكذلك عدم تقدیم المشروبات المثلجة أو المبردة بدرجة عالیة لكونھا مضرة بصحة الورقیة أو البالستیكیة لمرة واحدة والمالعق البالستیكیة لمرة واحدة خوفا من انتقال العدوى ذ،وكذلكتعقیم األدوات وتقدیم الكاسات االبتعاد عن تقدیم المشروبات الغازیة والملوثةللتالمیوعمال المقصف علیھ أن یقدموا المأكوالت المغذیة غیر المنتھي تاریخھا،أو الفاسدة وكذلك  .والصابون، ویقوم بنقل القمامة إلى أماكن التجمعات یومیا امل النظافة ال بد أن یقوم بعملھ بشكل فاعل في غسیلھ المدرسة بالماء فاآلذن أو ع .الصحة المدرسیةالخدمة فإن كل واحد منھم مطلوب منھ أن یقدم للطلبة خدمات تساعد في توصیل خدمات ال یستثنى موظفو الخدمات والمستخدمین وعمال النظافة أو عمال المقصف من تقدیم ھذه  :المدرسیة للطلبة



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل   .114مرجع سابق، ص ،الصحة والسالمة في البیئة المدرسیةخالد ولید سبول،  - 2  .37م، ص2000، دار المعارف، اإلسكندریة، التربیة الصحیة واألمانرشاد، نادیة دمحم،  - 1                                                             :استراتیجیات الصحة المدرسیة-  .عة حالتھم الصحیةومن خالل متاب الكبیر في المحافظة على صحة التالمیذومن ھذا نستنتج أن للصحة المدرسیة دور كبیر في النظام التربوي وھذا من خالل أثرھا  .الوسائل الفعالة للوصل لھا واختیارالعناصر والتسھیالت المتاحة وأن یضع أھدافھ بشكل موضوعي وواقعي وبوضوح تصمیم واالستفادة من جمیع یصل بمدرستھ إلى أرقى المستویات وأعلى الدرجات بنجاح وتمیز،، كما یقوم بالمبادرة في وضع وتنفیذ ومتابعة الخطط االستراتیجیة،وھو الذي یستطیع أن وبھذا تقع على مدیر المدرسة مسؤولیة كبیرة تجاه صحة وسالمة البیئة كونھ الرائد التربوي  .ة في المدارس والعمل على تحقیقھا للبرامج الوقائیاألسنان، ومؤشرات المشكالت المتعلقة بالتحصیل الدراسي والتعلیم ، وكذلك التخطیط ومؤشرات أخرى أكثر انتشاراكتسوس  ........السلوكات المتعلقة بالصحة كالتدخینالصحیة في المدارس،مثل مؤشرات الحالة الغذائیة كالطول والوزن ومؤشرات بعض ام لمراقبة المؤشرات ، وتحقیق نظ 2الطبي كاألدویة وغیرھا لتمویل البرامج الوقائیةتنفیذھا وتقویمھا ، وكذلك تستغل بعض المخصصات المالیة التي تصرف على التمویل الوظائف الصحیة إلى كوادر وقائیة تخطط للبرامج الوقائیة في المدارس وتشرف على عالجیة للطالب ومنسوبي التعلیم باإلضافة إلى تحویل العالجیة للتعامل مع الحاجات المراكز لإلشراف على برامج لخدمات الصحة المدرسیة والتنسیق مع بقیة مقدمي خدمات ودعم نظام الصحة المدرسیة في المنظومة التربویة، وكذلك تحویل الوحدات الصحیة إلى تحدید مشرف صحي في كل مدرسة ،یتولى التنسیق لخدمات وبرامج الصحة المدرسیة ،  :الرؤیة المستقبلیة للصحة المدرسیة ـ  1ـ الكشف الطبي السنوي متضمنا تحلیال للدم والبول والبراز 9 .ـ تنظیم اإلخراج في وقت معین بتناول كمیة كافیة من الفاكھة والخضروات والماء  8 .یة السلیمة وتنظیم الوجبات الغذائیة ـ التغذ 7 .الشخصیة واالھتمام بنظافة الجلد والشعر واألقدام والمالبس ـ تنمیة سالمة ورفاھیة الفرد ككل عن طریق وضع برنامج جید التخطیط للعنایة بالصحة  6   49  



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل   .117مرجع سبق ذكره ،ص، الصحة والسالمة في البیئة المدرسیة ،خالد ولید جودت السبول - 1                                                                                         .1ذات الطابع الوقائيتنفیذ برامج الصحة المدرسیة وكذلك تحدیث القوى العاملة وتزویدھا بالكوادر والمھارات من الخبرات والمواد المتاحة داخل وخارج نظام التعلیم ومن المنظمات الدولیة في االستفادة بالتنسیق مع وزارة الصحة ودعم ھذا الدور في الظروف الخاصة، وزیادة على ذلك الخاص في تصمیم وتمویل برامج الصحة المدرسیة، باإلضافة إلى ترشید الدور العالجي وتعدیل السلوك الصحي ، واالستفادة من مقدمي الخدمات الصحیة ، واشتراك القطاع أسرة الطالب في التوعیة التالمیذ مع التركیز على دور المعلم وأیضا مساھمة وإشراك من المدرسة ولیس من الوحدات الصحیة ، وكذلك مساھمة األسرة التربویة في صحة التركیز على الخدمات الوقائیة وعلى رأسھا التوعیة الصحیة ، وانطالق األنشطة والبرامج    50  



اإلبتدائیة المدرسة في المدرسیة والصحة المدرسة ماھیة                   :الثاني الفصل    .صرة للنھوض واالرتقاء بالجیل القادم المعاالخطط والبرامج واالستراتیجیات طویلة المدى خاصة مع زیادة التحدیات والمؤثرات فتوفیر الصحة المدرسیة ھو استثمار حقیقي ، إذ أصبحت مسألة مھمة تضع لھا الدول   . وذلك لتحقیق نمو عقلي وبدني ونفسي واجتماعي سلیمباب الصحة والسالمة  من خدمات طبیة وتثقیف صحي وغیره، یراعوا ضرورة توفیر أسداخل الوسط المدرسي ، لذلك وجب على المسؤولین عند إعداد برامج الخدمات الصحیة أن لجزء كبیر من أطفال المجتمع ، باعتبار أن لھا دور أساسي في الحمایة والوقایة الصحیة مما سبق تقدیمھ جاءت ضرورة االھتمام بالصحة والسالمة المدرسیة كونھا المدخل      :خالصة الفصل   51  



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث   52   
تم افتتاح  -دوار أوالد عتو –مدرسة یوسف بن تاشفین تقع في بلدیة عشعاشة     : بمیدان البحث التعریف � ، أما المساحة المبنیة تقدر ²م1160م، تتربع على مساحة قدرھا 1072المدرسة سنة  دورة المیاه،  2أقسام، المطعم، السكنات الوظیفیة،  9: ، تحتوي على عدة مرافق²م600بـ ، باإلضافة 07عمال، وعقود ما قبل التشغیل  05اللغة الفرنسیة، و 2أستاذة اللغة العربیة، و 12فوج تربوي، و 11تعمل المدرسة بنظام الدوام الجزئي، كما أنھا تحتوي على       .اإلدارةمخزن،                                  .إلى مدیر المدرسة ونائب المدیر



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث یات التي تم تحدید حیث تتم الدراسة المیدانیة لكي یتم ثبات أو عدم إثبات الفرض      .المدرسیة على مستوى المؤسسة التربویة، والمؤسسة الصحیة في والیة مستغانمسنحاول في ھذا الجانب المیداني واإلجرائي للدراسة بالتعرف على واقع التربیة الصحیة النظریة والمعرفیة حول دراستنا الصحة المدرسیة، بعد جمع المعلومات والبیانات       : تمھید      53                                 .ومنھجیا الدراسة المیدانیةوالتي بدورھا تكشف سر ھذه العالقة وحقیقتھا في الواقع المعاش والتي تنتمي علمیا من خاللھا لتطبیق ھذه الدراسة والحصول على المعلومات والبیانات المیدانیة اإلنطالقة 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث سنة في المعھد + متحصل على بكالوریا  ذكر  06المبحوث رقم   سنوات 9  سنة 34  شھادة دكتوراه في الطب  ذكر  05المبحوث رقم   سنة 1  سنة 26  شھادة ممرضة في الصحة العمومیة  أنثى   04المبحوث رقم   سنة 17  سنة 45  شھادة جراحة أسنان  أنثى   03المبحوث رقم   سنة 17  سنة 40  شھادة أولى ممرضة  أنثى  02المبحوث رقم   سنوات 6  سنة 39  شھادة لیسانس نفساني عیادي  أنثى  01المبحوث رقم   المبحوثین  الخبرة  الســــــن  )الشھادة المتحصل علیھا(المستوى   الجنس  المتغیرات : البیانات تصنیف :أوال �  54   شھادة الكفاءة المھنیة + بكالوریا شھادة   ذكر  12المبحوث رقم   سنوات10  سنة 39  شھادة لیسانس في األدب العربي  ذكر  11المبحوث رقم   سنوات 3  سنة 26  شھادة لیسانس في علم اإلجتماع  أنثى  10المبحوث رقم   سنوات 3  سنة  25  أستاذة مدرسة ابتدائیة  أنثى  09المبحوث رقم   سنة 26  سنة 47  شھادة بكالوریا علمي   ذكر  08المبحوث رقم   سنوات 3  سنة 27  شھادة لیسانس في األدب العربي   أنثى  07المبحوث رقم   سنة 26  سنة 48  .التربوي   سنوات 9  سنة 36  شھادة لیسانس في األدب العربي  ذكر  20المبحوث رقم   سنوات 5  سنة 38  شھادة لیسانس في علم االجتماع  ذكر  19المبحوث رقم   ستنوات 5  سنة 36  شھادة ماستر في اللغة الفرنسیة  أنثى   18المبحوث رقم   سنوات 7  سنة 40  شھادة لیسانس في علم النفس  ذكر  17المبحوث رقم   سنوات10  سنة 40  لیسانس في اللغة العربیة  ذكر  16المبحوث رقم   سنوات 8  سنة 38  شھادة لیسانس في علم النفس  أنثى  15المبحوث رقم   سنوات 3  سنة 35  شھادة ماستر في الفلسفة  ذكر  14المبحوث رقم   سنوات 8  سنة 41  .شھادة لیسانس في الفلسفة  ذكر   13المبحوث رقم   سنة 29  سنة 49  .شھادة لیسانس معادلة+ 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث دور أھمیة اإلطارات الطبیة التابعة للمدرسة ومدى إھتمامھا بصحة : المحور األول  : عرض وتحلیل البیانات المیدانیة: ثانیا    55   سنة، متحصلة على شھادة لیسانس نفساني  39طبیبة نفسانیة، ): (1(المبحوث رقم  -  :بعملیة و بدوره تحت ما یسمى بالصحة المدرسیة وھذا ما صرح بھ المبحوثانالطاقم الطبي لوحدة الكشف والمتابعة یتكون من عدة أفراد كل واحد منھم یقوم  إن     .أفراد الطاقم الطبي لوحدة الكشف والمتابعة - 1  .التالمیذ طبیب عام، طبیب أسنان، نفساني : یتكون الطاقم الطبي لوحدة الكشف والمتابعة من....'' - ).سنوات 6عیادي، الخبرة في المجال  سنة، حاملة شھادة أولى ممرضة، الخبرة في المجال  40ممرضة، ): (2(المبحوث رقم  - .''....عیادي في الصحة العمومیة، ثالث ممرضین سانیة، طبیبة أسنان، ثالث طبیب عام، طبیبة نف: یتكون الطاقم الطبي من.....'' - ): سنة 17 اإلطارات الطبیة التابعة (، یتضح لنا 2و 1من خالل ما صرح بھ المبحوثان      ...).ممرضین لكل معنى كل طبیب یساعده ممرض، حیث یقوم ھذا الطاقم بتقدیم خدمات صحیة مجانیة مجموعة من أطباء وممرضین للمدرسة أو ما یعرف بوحدات الكشف والمتابعة، تتكون من  ادة في جراحة أسنان، سنة، متحصلة على شھ 45طبیبة أسنان، ): (03(المبحوث رقم  - .من طرف وزارة الصحة وھذا ما صرح بھ المبحوثانالتالمیذ، حیث یتمثل دورھا البارز في المتابعة الدائمة لصحة التالمیذ من خالل نظام محدد اإلطارات الطبیة التابعة للمدرسة دورا مھًما وفعاال في المحافظة على صحة  تلعب - :المراقبة والمتابعة الدوریة صحة التالمیذ - 2  .تالمیذ المدارس، باإلضافة إلى تقدیم النصائح الصحیة   ).سنة 17األقدمیة 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث سنة، متحصلة على شھادة ممرضة في الصحة  26ممرضة، ): (04(المبحوث رقم  -  .''...نعم یقوم الطاقم الطبي بمراقبة دوریة لصحة التالمیذ...'' -  56   ب، سنة، متحصل على شھادة دكتوراه في الط 34طبیب عام، ): (05(المبحوث رقم  -  .على اكتشاف األمراض في وقت مبكرللتالمیذ، وذلك من خالل تقدیمھا للتنظیمات للوقایة والحمایة من األمراض كما أنھا تساعد وحدة الكشف والمتابعة الصحیة بتوظیف الظروف المالئمة وتقدیم الفحص الطبي  تقوم  : مكان المراقبة والمتابعة من قبل األطباء الصحة المدرسیة ودورھا فیھا - 3  .الدوریة لصحة التالمیذوھو المراقبة من خالل ما صرح بھ المبحوثان یتضح لنا الذي یقوم بھ مركز وحدة الكشف والمتابعة،   .''...یذأكید یھتم الطاقم الطبي بالمراقبة الدوریة لصحة التالم....'' -  ).سنة 1العمومیة، األقدمیة  سنة، متحصلة على شھادة في جراحة  45طبیبة أسنان، ): (03(وصرح مبحوث آخر رقم   .األمراض في الوسط المدرسيتنظم كل سنة وھذا كلھ من أجل توفیر الظروف المناسیبة لتمدرس التالمیذ، ومحاربة ع الصحي، وذلك من أجل تلقي التالمیذ الفحوصات الطبیة التي المؤسسات التربویة أو القطاومنھ نستنتج أن المدرسة تقوم بأخذ التالمیذ إلى وحدة الكشف والمتابعة المتواجدة في       .''...فحوصات للكشف واللقاح، وعالج األمراضتكون المراقبة والمتابعة للتالمیذ داخل المركز ویتم ذلك كل سنة دراسیة إلجراء .....'' -  ).سنوات 9األقدمیة    .''...الوحدةالصحیة إلى المؤسسة الخاصة بالفحص، من أجل التوجیھ والتكفل بالحاالت داخل یأتي التالمیذ من المدرسة رفقة دفاترھم تكون المراقبة والمتابعة داخل الوحدة، حیث ...'' -  .)سنة17األسنان، األقدمیة 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث وھذا یھتم المركز بمراقبة ومتابعة صحة التالمیذ من خالل تحدیده للفئات العمریة للتالمیذ،   :الفئات العمومیة للتالمیذ التي یھتم بھا المركز - 4    .المركز الطبي التابع للمؤسسة وفیھ خصوصات تمس جمیع التالمیذتعلقة بصحتھم وھذا ما یسمى بالملف الطبي للتلمیذ، ویكون الفحص داخل على معلومات موعلیھ داخل كل مدرسة یجب أن یكون لدى كل التالمیذ دفاترھم الصحیة تحتوي       57   سنة، متحصلة على شھادة ممرضة في الصحة  26ممرضة، ): (4(المبحوث رقم  -  :ما صرح بھ المبحوثان سنوات  5تتمثل الفئات العمریة للتالمیذ من القسم التحضیري إلى الثانوي، أي من ....'' -  ).سنة 1العمومیة، األقدمیة  سنة، حاملة شھادة أولى ممرضة، الخبرة في المجال  40ممرضة، ): (2(رقم  المبحوث -  .''...سنة 16إلى  الطب، سنة، متحصل على شھادة دكتوراه في  34طبیب عام، ): (05(المبحوث رقم  -  -  .ومنھا المزمنة، حیث أنھا تعیق تمدرسھم، وھذا ما صرح بھ المبحوثباكتشاف بعض األمراض التي تصیب التالمیذ منھا ماھي معدیة، یقوم المركز الصحي   : أنواع األمراض التي تصیب التالمیذ - 5  .لسن الثانويأي التحضیري إلى امن خالل تصریحات المبحوثین یتبین لنا أن اإلھتمام بصحة التالمیذ تبدأ من السن األولى   .''....تتمثل الفئات العمریة للتالمیذ من السن اإلبتدائي إلى السن الثانوي....'' -  ): سنة 17   .الدم، اضطرابات النطق، نقس السمع، فقر الدمالسكري، التبول الالإرادي، مرض البوحمرون، األلونزا، األمراض الجلدیة، ارتفاع ضغط ضعف النظر، أمراض القلب، داء : من بین األمراض التي تصیب التالمیذ ھي...'' -  ).سنوات 9األقدمیة 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث درسي، وھذا ما أدى بھ بالعمل على تحسین نوعیة الخدمات الصحیة في الوسط المیعمل المركز الصحي على تفادي جمیع األمراض بكل الطرق الوقائیة والعالجیة وذلك   : اإلجراءات المتخذة لتفادي مثل ھذه األمراض - 6  .التالمیذ والتي تم اكتشافھا في المركز الصحيناك أنواع كثیرة من األمراض التي تھدد صحة من خالل ما صرح بھ المبحوث یتبین أن ھ  58   سنة، حاملة شھادة أولى ممرضة، الخبرة في المجال  40ممرضة، ): (2(المبحوث رقم  -  -  : المبحوثین سنة، متحصل على شھادة دكتوراه في الطب،  34طبیب عام، ): (05( المبحوث رقم -  .''....المحافظة على صحتھم ووقایة أنفسھماإلجراءات المتخذة تتمثل في التحسیس والتوعیة، تقدیم لھم النصائح تساعدھم في ....'' -  ): سنة 17 ، باإلضافة إلى تحسین نوعیة .....الوقایة والمحافظة على النظافة كمراقبة المیاه والمحیطللمؤسسات التعلیمیة وتكون نادرة من أجل التوعیة والتحسیس، والنصح واإلرشاد، من أجل الكاملة للتالمیذ، وكذلك یمكن إجراء زیارات الفحوصات الطبیة، والتلقیحات المنتظمة والخدمات الصحیة الوقائیة والفالحیة المتمثلة في القیام بزیارات إلى المركز الصحي لضمان على صحة التالمیذ من خالل الخاصة بالصحة المدرسیة لھ مكانة ھامة تبرز في المحافظة ، یظھر لنا أن مركز وحدة الكشف والمتابعة 5و 2المبحوثان  من خالل ما صرح بھ  .''....المبكر، وتوعیتھم بضرورة النظافة لحمایة أنفسھم ألن الصحة حق للجمیعالتلقیحات، والتطعیمات والفحص : لتفادي واالبتعاد عن ھذه األمراض ال بد من....'' -  ).سنوات 9الخبرة  األسنان، وھذا كلھ من أجل القضاء على األمراض لمساعدة التالمیذ على االستفادة الكاملة حیة للوقایة من تسوس للفم واألسنان حول تنظیف األسنان، وكذلك القیام بحملة التربیة الصالتربیة الصحیة في الوسط المدرسي، مثال ینظم جراحو األسنان حصص التربیة الصحیة مكافحة اآلفاق االجتماعیة بشتى أنواعھا داخل المؤسسات التعلیمیة، مثال التدخین، وترقیة ا صحیًا، وكذلك تھتم بتجسید عملیة الخدمات الصحیة والتكفل باإلصابات المكتشفة ومتابعتھ



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث یمكن اإلرتقاء بالصحة والنھوض بالمجتمع، أي األمراض، ومن خالل الصحة المدرسیة تساھم الصحة المدرسیة في تقدیم رعایة صحیة وذلك لتعزیز الصحة والوقایة من       : نظرة المعلمین للصحة المدرسیة داخل المدرسة االبتدائیة - 7  .مدى مساھمة المدرسة في الحفاظ على صحة التالمیذ: المحور الثاني  نوعیة أفضلمن المجھودات التربویة التي تنظمھا المدرسة، والتحصیل الجید، ومن أجل عیش حیاة ذات   59   سنة + سنة، متحصل على شھادة بكالوریا 48معلم الطور الخامس، ): (6(المبحوث رقم  -  : اجتمعوا في نقطة واحدة وفي رأي واحد نذكر منھمیعكس ھذا تماما نظرا للتصریحات التي أبداھا المبحوثین والذین إال أن الواقع ال       .بناء مجتمع صحي خال من األمراض سنة، متحصلة على شھادة لیسانس  27، معلمة الطور الرابع): (7(المبحوث .''....المنزلیةفالتلمیذ الذي لدیھ صحة ممتازة یستطیع أن یتجاوب مع األستاذ وال یھمل دروسھ وواجباتھ أن تكون عناك عیادة داخل المدرسة لكي تكون صحة المتعلم داخل المدرسة ممتازة، ن الصحة المدرسیة لم تصل إلى المستوى المرجو بحیث یجب نظرة بعیدة األمر أل....'' -  ).سنة 26في المعھد التربوي، األقدمیة في المجال  سنة، متحصل على شھادة بكالوریا علمي سنة  47ناءب المدیر، ): (8(مبحوث ال -  '').....النظافة مثال(فھي مازالت حبر على ورق أي أنھا دروس تلقى فقط وال تطبق حول التربیة الصحیة الصحة المدرسیة ما زالت تشھد تذبذبا في المستوى وإھمال من طرف المسؤولین ...'' -  ).سنوات 3في األدب العربي، األقدمیة في المجال  المتحصلة علیھا أستاذة سنة، الشھادة  25معلمة الطور األول، ): (9(المبحوث رقم  -  .''....سیارة إسعافالصحة المدرسیة ناقصة، وغیر مرضیة، حیث ال یوجد طبیب في المدرسة وال ....'' -  ).سنة 26م، األقدمیة في المجال 1992   ).سنوات 3مدرسة ابتدائیة، األقدمیة في المجال 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث لیسانس سنة، متحصلة على شھادة  26معلمو الطور التحضیري، ): (10(المبحوث رقم  -  :طریق تنظیم حمالت وحصص حول الصحة، وھذا ما صرح بھ العدید من المبحوثینصحیة، فالتلمیذ یكتسب كم ھائل من المعلومات واإلرشادات داخل الوسط المدرسي عن یكتسب سلوكیات ومعلومات شاكل الصحیة معنى أنھ كیفیة حمایة نفسھ من االمراض والمالتربیة الصحیة مھمة في حیاة كل فرد أو كل تلمیذ فھي تعمل على تعلیم المجتمع       : أھمیة تنظیم حمالت وحصص التربیة للتالمیذ - 8  .یمكن أن ینساھا التلمیذالمحافظة على صحة التالمیذ، فكانت عبارة عن دروس تقدم بمجرد إجراء اإلمتحانات في  ونظافة المواد الغذتائیة وغیرھا، وھذا ما یجعلھا ال تصل إلى المستوى المطلوبومجرد دروس تلقى فقط حول نظافة اللباس، ونظافة البیئة المدرسیة، والتربیة الغذائیة التالمیذ، ألن الواقع یكشف غیر ذلك، فالصحة داخل المدارس ما زالت حبر على ورق لك من خالل محافظتھا على صحة للصحة المدرسیة دور كبیر في المنظومة التربویة وذ  .''.....والنضج وكذلك عدم توفیر األدویة الالزمة لإلسعاف األوليالصحة المدرسیة غیر متوفرة تماما في المدارس ویرجع ذلك لعدم وجود التوعیة ....'' -  60   حقیق السالمة والكفایة البدنیة والنفسیة على تطویر سلوكھم الصحي لمساعدتھم على تونظافة الجلد، نظافة الفم واألسنان، وذلك بغرض التأثیر الفعال على اتجاھاتھم، والعمل نظافة الیدین والقدمین، : نعم یتم تنظیم حمالت تحسیسیة وحصص حول النظافة، مثال....'' - ).سنوات 3في علم االجتماع، األقدمیة في المجال  سنة، متحصل على شھادة لیسانس في  39معلم الطور الثاني، ): (11(المبحوث رقم  -  .''....واالجتماعیة والعقلیة وغیرھا رس، بھدف ممارسة التوعیة من طرف األستاذ والمدیر مرة أو مرتین داخل حجرة الد...'' -  ).سنوات 10األدب العربي، األقدمیة في المجال  + سنة، متحصل على شھادة بكالوریا 49معلم الطور الثالث، ): (12(المبحوث رقم  -  .''....العادات الصحیة السلیمة   ).سنة 29شھادة الكفاءة المھنیة، شھادة لیسانس معادلة، األقدمیة في المجال 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث سنة، متحصل على شھادة لیسانس، في  41معلم الطور الرابع، ): (13(المبحوث  -  :بھ المبحوثانیكون التالمیذ أصحاء، وھذا ما صرح سلبي أو إیجابي في صحة التالمیذ، فعندما تكون البیئة صحیة خالیة من األوساخ ونظیفة ال تفصل البیئة المدرسیة عن بیئة المجتمع الموجودة فیھ فھي تلعب دورا مؤثرا سواء كان  -  : أھمیة البیئة المدرسیة في الحفاظ على صحة التالمیذ - 9  .رسيالمتاحة في الوسط المدوالقیم والمھارات والكفاءات، فمھما یكتسب التالمیذ تفھما وتقدیرا أفضل للخدمات الصحیة كبیرة، فھي عملیة تواصل تشمل التعلیم والتعلم المتعلق بالمعارف والمعتقدات والمواقف خالل تصریحات المبحوثین نستنتج بأن التربیة الصحیة في المدارس ذات أھمیة  من      .''...وترفیھي، وتمكن من إعطاء التلمیذ تكوینًا متكامال ومتنوعا، وتحّمل المسؤولیةعلى تدعیم العمل التربوي بأنشطة مكملة ذات طابع ثقافي ریاضي، وفني واجتماعي، الجمعیة الثقافیة والریاضیة ھیكل رسمي وقانوني، تنشأ في المؤسسات التعلیمیة، وتعمل ك عن طریق نعم یتم تنظیم حمالت وحصص حول التربیة الصحیة للتالمیذ وذل....'' -  61   ة ماستر في سنة، متحصل على شھاد 35معلم الطور التحضیري، ): (14(المبحوث رقم  -  .''...نعم یحصل ذلك كجمع األوراق المتناثرة في الساحة والتشجیر....'' -  ).سنوات 8الفلسفة، األقدمیة في المجال    .التالمیذ والمسؤولین في المدرسة أن یوجھوا اھتمام خاص لبیئتھم لرعایتھا صحیااألخرى البدنیة أو النفسیة أو االجتماعیة ولھذا یجب على األمراض المعدیة، واألمراض األطفال أو الكبار، كما أن البیئة غیر الصحیة في الوسط المدرسي تؤدي إلى انتشار الشروط الصحیة المختلفة، فھي تعتبر من عوامل الصحة والمرض سواء كان ھذا في من خالل التصریحات نستنتج أن المحافظة على البیئة أمر مھم یعتمد على توفیر       .''....وكذلك جمع القمامة، من أجل الوقایة من األمراضجمع التالمیذ األوراق المتناثرة في القسم أو في الساحة ورمیھا في مكانھا المخصص، نعم ھناك تعاون بین التالمیذ والمسؤولین لمراقبة وتحسین البیئة المدرسیة عن طریق ....'' -  ).سنوات 3فلسفة، األقدمیة في المجال 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث سنة، متحصلة على شھادة لیسانس في  38اني، معلمة الطور الث): (15(المبحوث رقم  -  :األول في رعایة وإسعاف التلمیذ المصاب بالمرض وھذا ما صرح بھ المبحوثینومنھم من یتمتع بصحة جیدة خالیة من األمراض، وعلى ھذا األساس فالمعلم ھو المسؤول تحتوي المدرسة على مختلف فئات التالمیذ منھم مصابون بأمراض مزمنة أو معدیة       :كیفیة التعامل مع التالمیذ المصابین بأمراض مزمنة أو معدیة - 10  62   + سنة، متحصل على شھادة بكالوریا 49معلم الطور الثالث، ): (12(المبحوث رقم  - -  .راسي وصحي في آن واحدجو داألولیاء، لتوفیر التالمیذ، إذ یتم اإلطالع على ملفاتھم الصحیة ومراعاة كل ما یخص عالجھم بمساعدة نعم یوجد تالمیذ مصابون بأمراض ویتم التعامل معھم بطریقة مختلفة عن باقي ....'' -  ).سنوات 8علم النفس، األقدمیة في المجال  ھذا الدور في توجیھھم وتوعیتھم وإرشادھم وإمدادھم بالمعارف والمعلومات والمھارات تلعب المدرسة دورا فعاال في المحافظة على صحة التالمیذ والنھوض بھم ویتمثل       :لعبھ المدرسة في المحافظة على صحة التالمیذالدور الذي ت - 11  .كان تلمیذ مریض بمرض معد ال بد من عزلھ لمدة معینة لكي ال یكون ھناك عدوىتلمیذ مصاب بمرض مزمن یتم التعامل معھ بتقدیم لھ الدواء وكل ما یلزمھ، وفي حالة إذا أمراض مزمنة أو معدیة ولھذا ال بد من إخضاع التالمیذ للفحص الطبي وفي حالة وجود تكون ھناك من خالل ما صرح بھ المبحوثان نستنتج أن في المدرسة یمكن أن       .''....المستمرة في البیت والمدرسة، واالبتعاد عن األماكن الوسخةیعود إلى المدرسة بعد التحقق منھ، وینصح أن یقوم بالتطعیم ضد الفیروس، النظافة أیام ثم  5أیام أو  4فإن كانت إیجابیة ومؤثرة تمنح لھ إجازة والقیام بالتحالیل الالزمة لھ، والبحث عن األسباب إن كانت وراثیة أم غیر ذلك، وبعد ذلك تقدیمھ إلى الفحص الطبي لألمراض المعدیة فیتم عزل التلمیذ أوال حتى ال یصیب اآلخرین، ثم التطلع إلى ولي التلمیذ فھو عادي تقدیم لھ الدواء الخاص بھ ثم أخذه للمستشفى، أما بالنسبة مرض السكري نعم یوجد أمراض كمرض السكري والحصبي وبوحمرون ولكن بنسبة قلیلة جدا، .....'' -  ).سنة 29شھادة الكفاءة المھنیة، شھادة لیسانس معادلة، األقدمیة في المجال 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث حوثین واشتركوا الالزمة بھدف إكساب سلوكات صحیة، وھذا ما صرح بھ العدید من المب  63   سنة، الشھادة المتحصل علیھا لیسانس في  40معلم اللغة الفرنسیة، ): (16(المبحوث رقم  -  :في عدة نقاط سنة، متحصل على شھادة لیسانس في  40معلم الطور الثالث، ): ( 17(المبحوث رقم  - .''....المحافظة على الصحة الحمیمیة والنفسیة والعقلیةوتوعیتھم بمدى تلعب المدرسة دورا فعاال في المحافظة على صحة التالمیذ وذلك بتقدیم النصائح لھم ....'' - ).سنوات 10اللغة الفرنسیة، األقدمیة في المجال  القیام بعملیات تحسیسیة إرشادیة عن النظافة والصحة باإلضافة إلى المراقبة الدوریة ....'' - ).سنوات 7علم النفس، األقدمیة في المجال  سنة، متحصلة على شھادة ماستر  اللغة  36معلمة اللغة الفرنسیة، ): (18(المبحوث  - .''....السلیم واالكتشاف المبكر للمشكالت الصحیة المعدیة، رفع الوعي الصحي األسبوعیة لنظافة الجسم والملبس، مع تحسیس التالمیذ بمدى خطورة اإلصابة باألمراض و ول الغذاء الصحي وممارسة الریاضة، ویكون ھذا بتقدیم نصائح وتوجیھات النظافة، وتناتلعب المدرسة دورا كبیرا في المحافظة على صحة التالمیذ وذلك بتوعیتھم بضرورة ...'' - ).سنوات 5 الفرنسیة، األقدمیة في المجال انس في سنة، متحصل على شھادة لیس 38معلم الطور الخامس، ): (19(المبحوث رقم  - .''....مھمة وفعالة على شھادة ماستر في سنة، متحصل  35معلم الطور التحضیري، ): (14(رقم المبحوث  - .''....حالة ظھور بعض األمراضأطباء مختصین في كل مرة وتوعیة التالمیذ على ذلك واستدعاء األولیاء لمراقبة أبنائھم في یكمن دورھا في القیام بحمالت تحسیسیة، ومراقبة التالمیذ صحیا وذلك بعرضھ على ....'' - ).سنوات 5میة في المجال األقد علم االجتماع،  .''...تقدیم نصائح مھمة حول النظافة ومراقبة الغذاء، ونظافة الماء.... - ).سنوات 3الفلسفة، األقدمیة 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث صیل والنمو بشكل طبیعي والعیوب الصحیة ومحاولة عالجھا مما یسمح للتالمیذ بالتحوالتأكد من حصول التالمیذ على جمیع اللقاحات الالزمة، والكشف عن األخطاء  األمراض،وتوجیھھم السلیم وكذلك نقوم بالمراقبة والمتابعة الدائمة والمنظمة وذلك للوقایة من انتشار ركز الصحي أو العالجي في معالجة المرض الصحیة والمساھمات بالتعاون مع المالخاطئة والحث على طرق الوقایة منھا وتوضیح الممارسات  خالل تصحیح الممارساتإذ من الواجب علیھا االھتمام بعدة أمور ومن بینھا التوعیة واإلرشاد والتوجیھ، وذلك من غلب أوقاتھم فیھا، ومن ھنا تظھر لنا مسؤولیة المدرسة اتجاه تالمیذھا، أ یقضون ھمباعتبارمن خالل ھذه اآلراء نستنتج أنھ یتوجب على المدرسة توفیر رعایة صحیة للتالمیذ       64   سنة، متحصل على شھادة لیسانس في  36معلم الطور األول، ): (20(رقم  المبحوث -  : المبحوثینالمتعلقة بالصحة والتربیة الصحیة المدرسیة، وھذا ما نجده في تصریح العدید من یقدمھا المبرمجة والمقررة في البرنانج الدراسي والتي تتضمن مختلف المواضیع والقضایا یعتبر المعلم المسؤول األول عن تقدیم المعلومات الصحیة المختلفة من خالل الدروس التي   : صائح التي یقدمھا المعلم من أجل صحة جیدة سلیمةنال - 12  .الصحیح للجسم وتقیھ من العدید من األمراضالبیئة، زأیضا اھتم بالتغذیة، فالتغذیة السلیمة والصحیة تساعد على البناء تصرفات تلوث على مدى إھتمام التالمیذ على نظافة أنفسھم، فالتلمیذ النظیف ال یمكن أن یتصرف أي وكذلك فإن المدرسة تقوم بالتأكید على أھمیة النظافة ألن صحة البیئة المدرسیة تعتمد       .نحو مستقبل أكثر إشراقاومعرفة أھدافھم وتحدید أولویاتھم  القیام بأي تمرین أو نشاط (غذائي صحي، الحفاظ على وزن مثالي، ممارسة الریاضة الصحیة المتوازنة لضمان خلو أجسامنا من األمراض الخطیرة، باإلضافة إلى اتباع نظام ى تناول األغذیة الیدین قبل وبعد األكل، وتنظیف األسنان، وقص األظافر، السعي الدائم إلھناك عدة نصائح یمكن أن تقدم للتلمیذ كالمحافظة على نظافة البدن والمالبس كغسل ....'' - ).سنوات 9األدب العربي، األقدمیة في المجال  ، النوم الجید بسبب األرق، الفحص الطبي الدوري، یجب )ریاضي یجعل الجسم نشیًطا



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث والھواء لفترة معینة، یجب شراب الماء بكمیات كبیرة لترین على األقل في التعرض للشمس   65   سنة، متحصل على شھادة لیسانس في  38معلم الطور الخامس ): (19(المبحوث رقم   - .''ساعة 24 والمجتمع المدرسي، واكسابھم المعلومات والمھارات الالزمة التي تساعدھم على الوقایة من میذ فكل ھذه النصائح حول التربیة الصحیة ھي أساسا لتنمیة المعارف الصحیة للتال       . وتشجیعھم ورفع معنویاتھم ومستواھم في التحصیل الدراسيومرشد قصد تعزیز الثقة بالنفس لدى التالمیذ سواء كانوا أصحاء أو مصابین بأي مرض ن حیث المظھر والسلوك فھو یقوم بعدة أدوار معلم ومربي فالمعلم یمثل قدوة التالمیذ م -  .أو الوحدة الصحیة المدرسیة أو إبالغ أولیاء أمورھم كما یلزم األمرالمرض الذي یبدو علیھم أثناء وجودھم على مقاعد الدراسة وتحویلھم إلى طبیب المدرسة كما أن لھ دور مھم في تقدیم خدمات الصحة المدرسیة، حیث یمكنھ اكتشاف التالمیذ       .مینوالقدالیدین قبل وبعد األكل، والعنایة بنظافة الھندام، ونظافة العینین والفم واألسنان واألظافر الصحیة في الطلبة وذلك بتعویدھم الطرق الشخصیة الالزمة لكل واحد منھم مثل غسل ودورھا في نمو الجسم ووقائیتھ من األمراض، كما أنھ یستطیع غرس القیم والعادات مواد الغذائیة یمثل الركیزة األساسیة في عملیة التعلیم فھو یقوم بتوعیة الطلبة بأھمیة المن خالل آراء المبحوثین نستنتج أن المعلم یلعب دوراً مھم داخل المدرسة باعتباره      .''.....أو الحاسوب لمدة طویلةلسیئة مثل السھر ألنھ یحیط البدن، واالبتعاد كذلك عن الجلوس أمام شاشة التلفاز العادات اصالحیة الغذاء، تنویع الغذاء، زیارة الطبیب بصفة دوریة لمراقبة الصحة، االبتعاد عن الیوم، عدم اإلكثار من السكریات والمواد الدسمة ألنھا مضرة بصحة اإلنسان، مراقبة األسنان بعد كل وجبة غذائیة، االستحمام ثالث مرات في األسبوع، تناول ثالث وجبات في بس وغسل الغذاء المتوزن، غسل الخضر والفواكھ قبل األكل، العنایة بنظافة المال.....'' - ).سنوات 5علم االجتماع، األقدمیة 



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث ً وتقدیًرا أفضل للخدمات الصحیة المتاحة في المجتمع، من التربیة العامة وال تقتصر رسالتھا على أن یعیش الفرد في بیئة تالئم الحیاة الحدیثة بل علیھا من خالل إكسابھم المعارف والمھارات والسلوكیات المناسبة، فھي جزء ھام  والحفاظوعلیھ یكون ھدف التربیة الصحیة تكوین أنماط وظروف حیاة سلیمة لدى المتعلمین       .الصحي السلیماألمراض وتخفیف الخطر الناتج عن السلوكیات غیر الصحیة من خالل تبني السلوك   66     .   على أكمل وجھ واالستفادة منھاتتعدى إلى اكتساب األفراد تفھما
تلعب اإلطارات الطبیة التابعة للمدرسة دوراً مھًما وفعاال في المحافظة على صحة  -  .تحت ما یسمى بالصحة المدرسیةطبي مكون من أطباء وممرضین، یسھر على عملیة المتابعة واالھتمام بصحة التالمیذ، الطبیة التابعة للمدرسة أو ما یعرف بمركز وحدة الكشف والمتابعة لھ طاقم  اإلطارات -  : توصلنا إلى النتائج التالیةمن خالل الدراسة المیدانیة  :النتائج العامة للدراسة:  ثالثا � انات فیھ، المركز الصحي إلجراء الفحوصات، فیكون كل تلمیذ مرفق بملفھ لتسجیل البیالمراقبة والمتابعة تكون في المركز وذلك كل سنة، حیث تقوم المدرسة بأخذ التالمیذ إلى  -  .المحدد من طرف وزارة الصحةالمیذ، ویتجلى ھذا الدور في المتابعة الدوریة لصحة التالمیذ وذلك من خالل النظام الت في المركز من  بھاااكتسھناك أنواع كثیرة من األمراض تھدد صحة التالمیذ، والتي تم  -  .االھتمام بصحة التالمیذ من طرف المركز تبدأ من السن التحضیري إلى السن الثانوي -  .تكون زیارة الطاقم الطبي للمدرسة بصفة نادرة -  .وھذا یكون بمرافقة المعلم ومساعد إداري   .النظافة، الحمالت التحسیسیة التلقیح السنويیعمل المركز الصحي على تفادي جمیع األمراض وذلك بالقیام بعدة إجراءات المتمثلة في  -  .نھا نذكر الداء السكري، األمراض الجلدیةبی



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث وحتى بالرغم من الصحة المدرسیة لم تصل إلى المستوى المطلوب حسب نظرة المعلمین  -  67   تنسى بمجرد ولة مازالت حبر على ورق، وأنھا مجرد دروس تلقى فقط، المجھودات المبذ صائبة في مجال اكتساب سلوكیات صحیة، واكتساب معارف تسمح لھم باتخاذ قرارات بتنظیم حمالت وحصص حول التربیة الصحیة من أجل '' یوسف بن تاشفین''تقوم مدرسة  -  .إجراء اإلمتحانات عنایة خاصة بالتالمیذ الذین یعانون من أمراض '' یوسف بن تاشفین''تغطي مدرسة  -  .المدروسة، فالنظافة لھا دور في الوقایة من األمراضاإلبتدائیة بالحفاظ على صحة التالمیذ وذلك من خالل نظافة البیئة تقوم المدرسة  -  .الصحة حة التالمیذ وذلك من خالل تقدیم النصائح حول المدرسة لھا دور في المحافظة على ص -  .وھذه مسؤولیاتھامعینة، ومساعدتھم  فاظ المعلم لھ دور في تقدیم النصائح للتالمیذ وتكوین العادات الصحیة لدیھم من أجل الح -  .النظافة وغیرھا مركز وحدة الكشف (والنظام الصحي، بمعنى أن ھناك عالقة بین المركز الصحي بصحة التالمیذ وذلك ألن ھناك تنسیق وتعاون قانونین للنظام التعلیمي  كبیرة في اإلھتماملإلطارات الطبیة التابعة للمدرسة أو ما یعرف بوحدات الكشف والمتابعة دور وأھمیة أنھ   -  ....كمادة التربیة المدنیة والعلمیة والعلمیة واإلسالمیة وغیرھالھا دور فعال في المحافظة واإلھتمام بصحة التالمیذ من خالل المواد الدراسیة المدرسة  -  .السلوكات الصحیةالمعلم ھو الركیزة األساسیة في عملیة التعلم فھو یقوم بالتوعیة واإلرشاد والنصح، وتنمیة  -  .على صحتھم   .التحسیسیة من أجل النظافة للوقایة من األمراضاقم الطبي للمدرسة من أجل القیام بالحمالت واكتشاف األمراض، باإلضافة إلى انتقال الط، والمدرسة وھذا من خالل أخذ التالمیذ للمركز من أجل الفحوصات والتلقیحات )والمتابعة



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث لھا المدرسة تساھم في الحفاظ على صحة التالمیذ باعتبار أن المدرسة بناء اجتماعي  -  68   مصدر للتربیة الصحیة تمكن أدوار وظیفیة سواء للتالمیذ أو غیرھم، وبھذا فإن بالمدرسة  المتمدرسین من اكتساب معارف تسمح لھم باتخاذ القرارات الصائبة في مجال األطفال                             .الصحة



المرحلة المیدانیة واإلجرائیة للدراسة                                      الفصل الثالث                       .''الصحة حق للجمیع''العالمیة  في شعارھا وممارساتھم، وتوجیھھم توجیًھا صحیًا، للوصول إلى ما كانت ترمي إلیھ منظمة الصحة الطلبة باألمور الصحیة، وغرس االتجاھات اإلیجابیة نحو الصحة فیھم ومراقبة سلوكھم المدرسة كذلك فرصة ذھبیة في القطاع التعلیمي لتعزیز الصحة وتوعیة وتعتبر       .األمراض والمشاكل الصحیة، ألن أطفال الیوم ھم أمل الغد ومستقبل الوطنالواقع الحقیقي والفعلي للصحة المدرسیة بھدف الحفاظ على صحة التالمیذ وحمایتھم من جاءت ھذه الدراسة لتبحث عن واقعھا في المدارس اإلبتدائیة وذلك بھدف التعرف على ألھمیة الصحة في المدارس المدرسیة من أجل تحقیق أھداف الصحة المدرسیة، ونظرا مدارسنا من المدارس المعززة للصحة، علیھا أن تطبق النموذج المطور والمنظم للصحة یعاني من أمراض فإن ذلك یؤثر في تحصیلھ العلمي، ومن أجل كل ھذا وحتى تكون علم واكتساب الخبرات التي تھیئھا المدرسة، أما إذا كان مریض على التجیدة كان أكثر قدرة ضرورة للتلمیذ وذلك ألن العقل السلیم في الجسم في الجسم السلیم، فإذا تمتع التلمیذ بصحة التربیة الصحیة المدرسیة، : فھي لطلبة المدرسة أكثر ضرورة وذلك لألسباب التالیةفي آخر محطات ھذه الدراسة توصلنا إلى أن الصحة المدرسیة ضروریة لكا فرد       : خاتمةال  69  
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مدرسیة عن طریق عقد دورات وندوات خاصو تفعیل دور المعلم في مجال الصحة ال - 5  .والصغرى للمدرسةیتوجب على وزارة التربیة والتعلیم والمدیریات التابعة لھا اإلھتمام بالبیئة الكبرى  - 4  .المدرسیة في ثنایاھا أو في موضوعات مستقلةالعمل على تطویر المناھج الدراسیة لألطفال والمقررات ومحتویاتھا، لتشمل الصحة  - 3  .واالجتماعي لتقدیم رعایة أكثر تكامال وتوافقًا للطلبةتوفیر التنسیق بین الجھات المعنیة برعایة األطفال على المستوى التربوي والصحي  - 2  .إلى صحة مدرسیة مدعومة من البیتضرورة تفعیل اإلرشاد األسري للوصول  - 1 :التوصیات واإلقتراحات � والطلبة على المشاركة في المناسبات الصحیة المحلیة والدولیة  تشجیع المدارس - 10  .الصحي عند حدوث مشكلة صحیة في المدرسة والعمل على حلھاالتعاون والتنسیق مع مدیر المدرسة ومعلم الصحة المدرسیة ومدیریة الصحة والمركز  - 9  .ضرورة وضع مناھج تجریبیة لمادة التربیة الصحیة للمرحلة اإلبتدائیة - 8  .وحدة التربیة الصحیة في وزارة التربیةتعزیز  - 7  .األھداف المنشودة للعملیة التعلیمیة التعلمیةتمشیا مع روح العصر والظروف االجتماعیة للوصول إلى النتائج التي من خاللھا تتحقق من الضروري تطبیق وتطویر التشریعات الخاصة برعایة األطفال في سن المدرسة  - 6  .بھذا الموضوع سجل الطالب المدرسي، سجل خدمات الصحة المدرسیة، بطاقة (ووسائل السالمة العامة متابعة توفیر السجالت واألدوات واألجھزة الالزمة لتقدیم خدمات الصحة المدرسیة  - 11  .....).مسابقات، ومعارض(   .المدرسیة للطلبة والمدارسالتنسیق مع أطباء الصحة المدرسیة في مدیریة الصحة لتقدیم خدمات الصحة  - 12  ).حة فحص النظر، میزان، طفایة حریقالمعاینة الطبیة، لو
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  : عراقیل في المیدان بحیث وجدنا صعوبة في استجواب المعلمین لعدة أسباب أھمھا - : صعوبات البحث �
إجرائنا للمقابلة بحیث منحو لنا معلومات ناقصة  عدم تجاوب المعلمین معنا خالل �  .وسطحیة
                    .مسؤولیة صحة الطفل و تسلیك الضوء على اسرة التلمیذنظرا لحساسیة الموضوع الحظنا تھرب المدیر و اإلدارة من تحمل  .ضیق الوقت �



72      
، دار الشروق للنشر والتوزیع ، التوجیھ التربوي والمھنيسعد لمیاء الھواريا أحمد أبو  -01 : بـــــكتال • ، دار الكتاب الحدیث، التربوي، رؤیة تطبیقیة مبسطةمناھج البحث بشیر صالح الرشیدي،   -03 .2008ط، .، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، دالثقافة الصحیة، الثقافة العامةأسعد أمان دمحم،  -02 .2008، 1والطباعة، عمان، ط مطبعة ریتشارد اإلسكندریة، مصر، ،  الصحة المدرسیة والتربیة الصحیةحشمت دمحم یحي،   -04 .2000الكویت،  ، دار الخلیج للنشر الصحة والتربیة الصحیة الصحة المدرسیة والریاضیةیوسف الزم كماش،   -05 .1998 ، دار الرایة للنشر أساسیات البحوث الكمیة والنوعیة في العلوم االجتماعیةدمحم الخیاط،  ماجد  -06 .والتوزیع، عمان ، دار األمة، االجتماعیة والسلوك اإلنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویةمصباح عامر، التنشئة   -09 .2ذجیة، مصر، ط، المطبعة النمواتجاھات في التربیة الحدیثةدمحم فؤاد جالل،   -08 .1، دار القصبة للنشر والتوزیع، الجزائر، طمنھجیة البحث في العلوم اإلنسانیةموریس أنجرس،   -07 .2010، 1والتوزیع، عمان، ط سة المطبوعات الحدیثة، ، مؤسالدراسات العلمیة للسلوك االجتماعينجیب إسكندر وآخرون،   -11 .1980، 1، دار الشروق، جدة، طالتنظیم المدرسي والبحث التربوينبیل السامالوطي،   -10 .2003، 1الجزائر، ط  .1961ط، .القاھرة، د



، المكتب مدخل في الصحة العامة والرعایة الصحیة واالجتماعیةسلوى عثمان الصدیقي،   -12  73 ، وزارة الشباب والریاضة، دار منھجیة إنجاز المذكرات والبحوث المیدانیةعیسى بوزغینة،   -16 .2006، عالم الكتب، القاھرة، ، المدرسة الفاعلةعبد العزیز البھوایش  -15 .2001، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، علم اجتماع المدرسةالرحمان،  عبد هللا دمحم عبد  -14 .1985مكتب نھضة الشروق، القاھرة، ، أسس البحث االجتماعيعبد الوھاب إبراھیم،   -13 .1999ط، .الجامعي الحدیثي، اإلسكندریة، د ، بنیویة الظاھرة المدرسیة ووظیفتھا علم االجتماع المدرسيعلي أسعد وطفة، علي جاشم شھاب،   -17 .1988ط، .ائر، دالشریفة للنشر والتوزیع والطباعة، الجز ، منشورات جامعة قسنطینة، قسنطینة، أبجدیات المنھجیة في كتابة الرسائل الجامعیةعلي غربي،   -18 .2004االجتماعیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  ، النظریة والتطبیق، دار مناھج وأسالیب البحث العلمي علیم، ربحي مصطفى علیان، عثمان دمحم  -22 .1990، 1، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طالصحة المدرسیةرائدة خلیل سالم،   -21 .2004ط، .، دار العلوم، عنابة، دعلم االجتماع التربويصالح الدین شروخ،   -20 .2012، 1، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، طالمدرسة والمجتمعفرحان حسن بربخ،   -19 .2006ط، .د ط، .، عناء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، دمبادئ في الصحة والسالمة العامةغازي الطعامنة،   -27 .ط.، دار المناھج، عمان، دالصحة والسالمة في البیئة المدرسیةخالد ولید السبول،   -26 .1999، 1، عالم الكتب، القاھرة، طالصحة المدرسیةشكري فایز عبد المقصود وآخرون،   -25 .2004، 1، دار تسنیم للنشر والتوزیع، عمان، طالصحة العامةرشدي قطوس، ونوال حسن،   -24 .2000ط، .، دار المعارف، اإلسكندریة، دالتربیة الصحیة واألمانرشاد نادیة دمحم،   -23 .2000، 1الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط 2007. 



، منظمة خانیونس التعلیمیة، یوم في مدارس التعلیم العام بمحافظة غزة، جامعة القدس المفتوحةورقة عمل بعنوان نحو تطبیق أمثل للصحة المدرسیة یاد والمشھراوي، إبراھیم، الجرجاوي، ز  -29 .2006المناھج وتكنولوجیا التعلیم، الجامعة اإلسالمیة، غزة، ، رسالة ماجیستر، غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسيفعالیة برنامج الوسائط المتعددة لتنمیة المفاھیم والوعي الصحي في أبو زاید حاتم یوسف،    -28 : الرسائل الجامعیة •  74 ، شھادة ماستر، مستغانم، واقع الرعایة الصحیة للتالمیذ في الوسط المدرسيمیھوبي خیرة،   -30 .2007دراسي،  ، رسالة واقع الصحة المدرسیة في الجزائر من وجھة نظر الفاعلین في القطاعصدراتي فضیلة،   -31 .2015  .2014دكتوراه، والیة بسكرة، 
، )3(نجاح األبحاث اإلنسانیة، الجزء األول، العدد لمجلة جامعة ا من وجھة نظر مدیري المدارس،واقع برامج الخدمات الصحیة المقدمة للطلبة في مدارس محافظة الزرقاء في األردن، بدح أحمد،   -32 : التــــالمج • ، الرعایة الصحیة المدرسیة في المدرسة اإلبتدائیة بین الواقع حنان عیسى سلطان الجبوري  -33 .2008حزیران،   .، مجلة التربیة الصحیة''....التربیة الصحیة في المرحلة اإلبتدائیة''سیمون عازوري،   -35 .1982، )1(، مجلة التربیة، عدد األساسیة خصائصھا وغایاتھاالمدرسة دمحم طیب العلوي،   -34 .2002، )5العدد (، )2(، مجلة الطفولة والتنمیة، األردن، المجلد والتطلعات المستقبلیة
 .یتعلق بشروط العزل والحمایة الصحیة. 06. 1987ز  21القرار المشترك المؤرخ في   -37 .2001، ''تقریر مرفوع إلى لجنة الصحة النیابیة''غسان حمادة، أستاذ في الجامعة األمریكیة،   -36 :المواثیق والتقاریر الوزاریة •



. 12، ، یتعلق بتنسیق أنشطة الحمایة الصحیة1989كتب التربیة الصحیة، سلسلة قضایا التربیة،   -38  75  .04/06، مؤرخ في 01وزاري مشترك، رقم  04دة مخطط ، یتضمن إعا1994كتب مجموعة النصوص الخاصة بالخدمات االجتماعیة،   -39 .م17/12/1989المؤرخ في  175رقم 
، اإلصدار 26مستودع باحثي النجاح، المجلد / نجاح لألبحاث، العلوم اإلنسانیةمجلة جامعة ال  -40 :مواقع ومقاالت األنترنیت • 2012.10          https : //scholgr.majeh.edu/ ar/jornal 41-  الصحة في المؤسسات التعلیمیة    :                                  http/ww djelfa.info/vb/archive/indexphp/+569137html  42-   تقریر الصحة المدرسیة   -43 .08/01/2002، مجلس النواب المنعقدة بتاریخ ندوة الصحة المدرسیة :hhttp//www.hp.gov.tb< resource> Files. 44- Yamnich graffs, éducation et santé. Edition ellipre : paris collection médicine tropicale edetionllipep 1990.        



التربیة الصحیة ''التربوي، تحت عنوان  لمذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في علم االجتماعالسنة الثانیة ماستر علم االجتماع التربوي، أنا الطالبة بوشافة حوریة بصدد التحضیر     قسم علم االجتماع  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة  جامعة عبد الحمید بن بادیس  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  : 01الملحق رقم   76  صل علیھا إال في وأحیطكم علما بضمان السریة التامة وعدم استعمال المعلومات المتح  .خطوات البحث الذي سنطرحھنرجو من سیادتكم المحترمة إفادتنا بتزویدنا بعض المعلومات لما لھا من أھمیة في   .''بوجحفة عماریة''تحت إشراف األستاذة '' في الوسط المدرسي           2019- 2018: السنة الجامعیة                    .اإلطار العلمي المخصص



أھمیة دور اإلطارات الطبیة التابعة للمدرسة ومدى اھتمامھا : المحور األول -  :الخبرة في المجال  :التخصص  :السن  :الجنس :العامة) الشخصیة(البیانات  -  : دلیل المقابلة  77    . ماھي أھم النصائح التي تقدمھا للتالمیذ من أجل صحة جیدة وسلیمة؟ - 12  .على صحة التالمیذ؟ما ھو الدور الذي تقوم بھ المدرسة من أجل المحافظة  - 11  .ھل یوجد تالمیذ مصابین بأمراض مزمنة أو معدیة؟ وكیف التعامل معھم؟ - 10 .ھل ھناك تعاون بین التالمیذ والمسؤولین لمراقبة وتحسین البیئة المدرسیة؟  -9 . ھل یتم تنظیم حمالت توعیة وحصص حول التربیة الصحیة للتالمیذ؟  -8 .ما ھي نظرة المعلمین للصحة المدرسیة داخل المدارس؟  -7 .مدى مساھمة المدرسة في الحفاظ واالھتمام بصحبة التالمیذ: المحور الثاني - .في نظرك ما ھي أھم اإلجراءات المتخذة لتفادي مثل ھذه األمراض؟  -6 .تي تصیب التالمیذ؟ما ھي أنواع األمراض ال  -5 .ما ھي الفئات العمریة للتالمیذ التي یھتم بھا ھذا المركز؟  -4 .أین تكون ھذه المراقبة والمتابعة من قبل أطباء الصحة المدرسیة؟ وما ھو دورھا؟  -3 .ھل یقوم ھذا الطاقم بمراقبة دوریة لصحة التالمیذ؟  -2 .مما یتكون الطاقم الطبي لوحدة الكشف والمتابعة؟  -1 .بصحة التالمیذ


