
 



 

 د  نا     حن  حطو  طو تنا  تخأطرة  ي  تننر   تنا عير  ع   فة  ني   لن  أو تم فيرا ا  ي   ال

 ت نا  تنكثرة د ذنر  جه  ت كبرة  ي  دا ء جرل تنغ   أس نذنا  تنكةتم تنذي  ف ع  ععي   رح ب تنا ع

 ية   تنمنب     تنتق   ناتتالعتنشكة      آي ت  فبل أن حمي  حق م أسم     نتبيث تخأع  ع  ج ي 

ا   يلن  تنذي  حمل ت أف س رس ن  ي  تننر   لن  تنذي  ر   ت نا  اذه تنكلم ت تنذي نه  ع

كبرة :"ك  و نم  ...ي إن نستوع يك  عتيلم  ،ي إن نم نستوع ي أحب تنيلم ء ،ي إن نم نستوع ي ال  

 هم" انبغي

ص د نذكة تخأست ذ  حتق م د نشكة تنازيل لن  كل ع  س و ح  ي  لحا ز اذت تنم ض ع   د خأط

نقب نه تإلشةتف ول  اذت تنيمل   نق يمه نا  تناصح   تنت جره   ف م  "ص يق ط ج  ط ن  " تنمشةف  

نا  تني ن   ع  نا  ي  تنمس و     ز  ح  د نميل ع ت تنالزع  إلنم م اذت تنبنث  تنذي حق ل نه  

 دشةتك ف ل رس ل تهلل صل  تنه ولره  سلم

 نورة ي  تنسم ء ،نرصل ن ول  عيلم تنا س تنطرة "لن تنن ت ي  تنبنة ، ت" 

كرةر   تنذي ف م نا  تنمس و   ي     "د  حم  تنن ج  كذنك حتق م د نشكة نألست ذ تنةيرل "

 تنمر تح  .ي  تنا حب   SPSSتستغالل تنبةح عج  

 ري  دنثا  اذت   ح   طه ري حيرم "  " دت تن  حم  "تإلدت تئر  "  تر ت تنم رسشكة أيي  ع ية ح   

 .ييرئ تنظلم  تنت  ك حت نقف أحر ح  ي  طةيقا   

 



 

 

 

 أا ي ثمة  اذت تنيمل  

 لن  ع  أ ص  دهم  تنةحم ن طرةت   دةت   جيل رض ه ي  رض ام  صغةت   كبةت  

 لن  "أع  " تنت  أس ل تهلل أن يتغم ا  دةحمته   يسكاه  يسرح جا نه  

ن  "ج ن  " تنت  أنما  نه  تنشة  ء تني جل    لن  "أد " أط ل تهلل ي  ومةه ، ل  

   ر    سمرة    لن  جمرع أيةت و ئل  لن  جمرع تإلط     تخأط تت أطص د نذكة كل ع  تخأطت ن  رو

 "س يح" 

   لن  جمرع أص ف  ئ  تنذي  س ام ت ع  فةيب أ  ع  دير  ي  لحا ز اذت تنيمل  

 ع  دراهم :نرا  ،ا ى ،أعرا  ،طرة  ،ليم ن ،أسم ء  

  لن  كل ع  شايا  إلنم م اذت تنيمل ط ص  ص يق  سةر ن   لن  كل ع  رتيق ح    ك ح ت ن   

 و ح    سا ت ي  عست تي تن رتس   

   لن  كل ع  لحتةظت دهم ي  ذتكةن    نم نسيهم عذكةن   

 يترن   

 



 

 

 دسم تهلل تنةحم  تنةحرم  

تهلل تنيظرم  "  ف ل تومل ت يسرةى تهلل وملكم   رس نه  تنمؤعا ن" ص ق    

 تنصال    تنسالم ول  سر  تنبشةي  عنم    ول  أنه   صنبه أجمير  أع  دي  : 

لن  ع  حص  تخأش تك و   رد  نرمه  ن  طةيق تنيلم أي تنيزيز ،لن  رعز تننب   دلسم تنشة  ء  

   ،لن  تنق لب تنا صع أع  تننبرب  ،لن  أط  عنم  ،  لن  أط تن  سي ي    سمر   ز جه    ت ال ا

 عنم    عة    

لن  تنذي  دذن ت كل جه    وو ء نك  أصل لن  اذه تنلنظ  أس نذن  تنكةتم التسرم  أست ذي    

 عارة  رد  ي  عذكةن  "ط ن  ص يق ط ج " 

  لن  أوز ص يق  ن  وةيتهم ي  عسرةن  تن رتسر  و ئش    ييرل    و ئش    يترن    نرا    ا ى  

 ...تنق  ئم  ط يل   

ع  و ئل  د  زي ن    لن  كل ية     

 

 سي                
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 مدخل إلى الدراسة 

الدراسً إحدى أهم الفترات إلعداد الفرد من جمٌع النواحً الجسدٌة  ٌعتبر المشوار

حسٌن صحة األجٌال تمهم فً والنفسٌة و اإلجتماعٌة و غٌرها ،و لهذا فالمدارس لها دور 

 كما الناشئة و تنمً سلوكهم و تجعلهم ٌعتمدون على أنفسهم من خالل تنمٌة مهارات حٌاتهم،

ل لها هدف أساسً و هو التربٌة و مرادها هو التلمٌذ ،ولن تتمكن من تحقٌق ذلك إال من خال

ألن العدٌد من الدراسات أثبتت أن معدالت التحصٌل الدراسً و إنخفاض  تلمٌذ صحً،

ٌسمى بوحدات  نسبة التسرب مرتبطة بتحسٌن الوضع الصحً للتلمٌذ و علٌه ظهر ما

هتم بالبٌئة ى إلى رعاٌة التلمٌذ و حماٌته من األمراض و كذلك تالكشف و المتابعة التً تسع

ه الوحدات عبارة نظام متكامل بٌنها وبٌن األعضاء الفاعلٌن مثل مدٌر التً ٌدرس فٌها و هذ

المدرسة و الهٌئة التدرٌسٌة و كذلك مؤسسات خارجٌة منها مدٌرٌة التربٌة و المؤسسات 

ٌاء التالمٌذ و كل هذه األعضاء تعمل جاهدة من اجل العمومٌة للصحة الجوارٌة و كذا أول

 الوصول إلى مستوى أعلى فً درجات الصحة المدرسٌة  .

بواقع الصحة المدرسية في ة "نونظرا ألهمٌة هذا الموضوع جاءت دراستنا المعنو

و التً كان إختٌارنا لها نابع من إٌماننا بالدور الذي تلعبه الصحة  المدارس اإلبتدائية "

درسة البوابة الثانٌة لصحة بإعتبار الم فهومها الشامل خاصة على المستوى المدرسً،بم

  الفرد.

 إلى ثالث فصول و هً كالتالً :  التً قسمناهاو جاءت خطة الدراسة و 

وتساؤالت الدراسة و فرضٌاتها و أهداف تناول تحدٌدا اإلشكالٌة نالفصل األول و فٌه 

باإلضافة إلى تحدٌد أهم المفاهٌم األساسٌة  الختٌارهعٌة وأهمٌة الموضوع و األسباب الدا

قة لهذا الموضوع أو المشابهة الواردة فً الدراسة كما سنقوم بعرض بعض الدراسات الساب

، و كذلك سنحدد الخلفٌة النظرٌة المعتمدة فً هذه الدراسة أما الفصل الثانً رأٌنا أنه من لها

إلى مفهوم  التطرقة المدرسٌة البد لنا الضروري و قبل الدخول فً موضوع الصح

على العالقة القائمة بٌن كما علٌنا التعرف  ،تها ووظائفها و أهدافها التربوٌةالمدرسة و أهمٌ



 مقدمة                                                                                       مدخل إلى الدراسة 

9 

 

نشأة الصحة ظهور والصحة و التعلٌم إضافة إلى هذا تطرقنا فً ثناٌاه إلى لمحة عن 

ا التحدث عن الدور الذي تلعبه فً ماهٌتها و أهمٌتها و أهدافها ،كما كان البد علٌنو المدرسة

المؤسسات التعلٌمٌة و فً جانب أخر تحدثنا عن وحدات الكشف و المتابعة و أهمٌتها 

للصحة المدرسٌة ثم تدرجنا إلى برنامج وأهدافها كما حاولنا التعرف على مكونات الثمانٌة 

إعتمادها فً تطبٌقه ئ الواجب إلى المباد باإلضافةالصحة المدرسٌة ثم مكوناته و أهدافه و 

كما أخذنا الحدٌث إلى التعرف إلى أهم األشخاص و دورهم  ،به ك مبررات اإلهتماملذو ك

فً الصحة المدرسٌة كالمدٌر و األساتذة و اإلرشاد التربوي و الطبٌب و األولٌاء و كذلك 

ابقات كالرٌاضة و المس لجأنا إلى التعرف على أهم النشاطات التً تساهم فً تقرٌر الصحة،

للصحة المدرسٌة  المستقبلٌةالرؤٌة  عنو التكنولوجٌا ثم إنتقلنا للحدٌث  و المكتبة و المسرح

والمجاالت التً ٌجب إتباعها لتحقٌقها و فً الختام بالحدٌث على إستراتٌجٌات الصحة 

 تم التطرق إلٌه . عن ما ةلفصل بخالصة موجزا المدرسٌة و أنهٌنا هذا

أما بالنسبة للجانب المٌدانً فهو ٌحتوي على فصل و فٌه إعتمدنا مجموعة من التقنٌات منها 

المالحظة و ذلك من أجل مالحظة األحداث و تصرٌحات المعلمٌن و التالمٌذ و كذا إعتمدنا 

تمثلت فً المقابلة والتً تعنً المحادثة أو على التقنٌة الثانٌة لجمع المعطٌات من المٌدان و 

وار موجه بٌن الباحث من جهة و شخص و أشخاص من جهة أخرى بغرض جمع الح

من المعلمٌن المعلومات الالزمة للبحث و لهذا قمنا بإجراء عدد من المقابالت مع مجموعة 

 فً المدرسة اإلبتدائٌة و قد إحتوى دلٌل مقابلتنا على محورٌن : 

مٌتها فً ترسٌخ الصحة داخل المحور األول ٌتمثل فً البرامج التربوٌة و دورها و أه

المدارس و ذلك من خالل معرفة المواد التً ٌدرسها التلمٌذ و ما تحتوٌه من مواضٌع 

 متعلقة بالصحة. 

ٌتمثل فً مساهمة المدرسة فً تحقٌق صحة و سالمة التالمٌذ و ذلك من و المحور الثانً 

المعلم للحفاظ ً ٌقدمها هً أهم النصائح الت خالل معرفة كٌفٌة رعاٌة تالمٌذ صحٌا و ما

 داخل المدارس. تالمٌذ وما هً نظرته للصحة المدرسٌة العلى صحة 
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و كل من هذه المحاور تتضمن مجموعة من األسئلة التً تصب فً مجملها حول واقع 

الصحة المدرسٌة داخل المدرسة وتقنٌة الثانٌة االستمارة بالمقابلة و التً هً عبارة عن 

لها عالقة بموضوع البحث  التالمٌذلمتنوعة تجٌب عنها عٌنة من مجموعة عن األسئلة ا

بحٌث  تٌن إبتدائٌتٌنفً مدرسمقابلة بالإستمارة  باستجواب التالمٌذ باستعماللذلك قمنا 

 تلمٌذ  فً السنة الخامسة إبتدائً.  011ٌتراوح عددهم 

ٌث قمنا بإجراء مقابلة تالمٌذ حالأما مجتمع البحث و العٌنة المختارة فتمثلت فً المعلمٌن و 

فً آخرٌن وخمسة  "بالبشٌر حمو"اإلبتدائٌة فً المدرسة خمسة منهم  معلمٌن  01على 

أما بالنسبة  ،سنة 1:->7تراوح سنهم مابٌن ٌحٌث  "حً خروبةالجدٌدة "المدرسة اإلبتدائٌة 

 سنة خبرة.  79-7فً المجال تنحصر بٌن لألقدمٌة 

أٌام  01ة التً قمنا بإجراء البحث المٌدانً و التً دامت للبحث هو الفتر اإلطار الزمانً 

فً بداٌة البحث بالتعرف على حٌث قمنا  >710-19-07إلى غاٌة  >19/710-17من 

المدرستٌن و شرحنا لهم بعض األمور  المتعلقة بموضوع بحثنا و الهدف الذي نسعى  مدٌرا

ل المدرسة وما تحتوٌه من ثم التعرف على المعلمٌن ومالحظة صٌرورة العمل داخإلٌه 

لتالمٌذ قصد الحصول على ا استجوابمقابالت مع المعلمٌن و المرافق ثم قمنا بإجراء 

 فً البحث.  معلومات تخصنا

اإلطار المكانً فقد تم إجراء البحث على مستوى المدرستٌن اإلبتدائٌتٌن المدرسة أما 

 >تغانم بحٌث تحتوي على مسكن خروبة والٌة مس 11;حً  "بالبشٌر حمو"اإلبتدائٌة 

 قسم و ساحة و مكتب المدٌر .  00معلمٌن و 

مسكن حً خروبة والٌة مستغانم  =89حً  الجدٌدة" أما اإلبتدائٌة الثانٌة "المدرسة اإلبتدائٌة

 أقسام و ساحة و ملعب و غرفة لتقدٌم وجبة اإلطعام "باردة" . <معلمٌن و  ;على تحتوي 
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 شكالٌة:اإل

التً لها ٌعة المتالحقة فً شتى المجاالت والعصر الحالً بالتطورات والتغٌرات السر تسما

ن بمدى صبح تقدم األمم ٌقاس اآلأذ إنعكاسا لزٌادة الوعً بالصحة والمشكالت الصحٌة إ

تمع متالكها القوة البشرٌة الواعٌة المدربة والقادرة على العمل والعطاء، فاألفراد فً أي مجإ

هتمام بهم وتنمٌة عقولهم لى األمام، بشرط اإلإٌمثلون قوة هائلة ٌمكن أن تدفع عجلة التقدم 

فهً تعتبر تاج على رؤوس  .لى أفراد ذو صحة جٌدةإخاصة فً الوقت الحالً نحتاج 

 ال من فقدها.إاألصحاء، ال ٌعرفها 

فً السٌاسات الصحٌة  لذا أصبحت صحة األفراد من القضاٌا الهامة التً تشغل حٌزا كبٌرا

نسان التً رعاها منذ نشأة الكون، و المختصٌن فً المجاالت المختلفة، و من أولوٌات اإل

نسان ووقاٌته هتمامه بصحته و صحة مجتمعه، لهذا لم تتوقف المجاالت لتحسٌن صحة اإلإ

من األمراض على مر العصور، و لو تتبعنا واقع الحالة الصحٌة فً كثٌر من البلدان 

معدالت الوفٌات  نخفاضوات الحٌاة والوقاٌة من األمراض رتفاع معدالإوجدنا تحسنا فً ل

 فً هذا المجال، نا الهاجس الذي ٌؤرق بال المسؤولٌخاصة فٌما ٌتعلق بالطفولة، و مسبباته

نسانٌة الشاملة خاصة فً ضالل العلم لى التنمٌة اإلإٌر قائما للوصول كولكن ٌبقى التف

أن الفرد  عتبارالتً طغت على سائر المٌادٌن خاصة الصحٌة منها، على والتكنولوجٌا ا

السلٌم له كل فرص النجاح، فنظرا لظهور المشكالت الصحٌة المختلفة و هذا ما دفع العدٌد 

نسان، و جاء هذا بناءا على لحماٌة صحة اإل تشرٌعاتلى شن قوانٌن وإمن الدول العالم 

 التً تعتبر أن الصحة حق للجمٌع. توصٌات المنظمة العالمٌة للصحة و

ستمرار إعتبارها مؤسسة تعلٌمٌة تربوٌة، ذات صفة نظامٌة والتً تعمل على إوالمدرسة ب

وبقاء المجتمع والحرص على احترام القواعد والنظم االجتماعٌة واألخالقٌة فهً كبناء أو 

لتنسٌق والتعاون بٌن ا طارإجتماعٌة وظٌفٌة متعددة، تتحقق فً إتنظٌم اجتماعً لها أدوار 

 جتماعٌة األخرى مثل النظام الصحً.النظام التعلٌمً وبٌن النظم والمؤسسات اإل
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ؤسسات التربوٌة و أثرها الكبٌر ومن هنا تظهر أهمٌة العناٌة بالصحة المدرسٌة بالم

نتائجها الفعالة خاصة فً مستوى األطفال األصغر سنا ألنهم ٌكونون أكثر عرضة و

صابات والحوادث وبناءا على ذلك فال بد من توفٌر الشروط الصحٌة اإل لؤلمراض و كذا

تلقٌنهم الخبرات ، وداخل المدرسة وخارجها، و ذلك من خالل توفٌر وسائل األمن والسالمة

جهود كل األطراف الفاعلة فً  بتضافرالتعلٌمٌة، وتلقً المعارف بشكل جٌد و ذلك 

و أطباء من أجل تمكٌن التلمٌذ من مواجهة المؤسسات التربوٌة من مدراء، و معلمٌن 

لى أعلى مستوى من الصحة بكل إالتحدٌات التً ٌفرزها العالم الخارجً و الوصول به 

جوانبها، و علٌه الصحة المدرسٌة باتت مطلب أساسً للحفاظ على صحة التالمٌذ من أجل 

لمؤسسات الرائدة بتدائٌة بالخصوص من أهم امواصلة مسارهم الدراسً، وتعد المدرسة اإل

ت المبكرة التً تقوم بها الوحدات الصحٌة المكلفة شوفالى الكإفً هذا المجال، وٌرجع ذلك 

ضعف الوعً الصحً تً نعٌشها والتحدٌات المختلفة وبذلك فً ظل التغٌرات المستمرة ال

، لذلك على هٌئة المدرسة مجهولة األسبابظهور األمراض مع كثرة عوامل التهدٌد و

 وفٌها تسلطة كبٌرة تجاه صحة التالمٌذ. لهذا جاءت أهم الدراسات السوسٌولوجٌة، مسؤولٌ

الصحة  ومنه توفٌرعتبار طفل الٌوم، رجل المستقبل، إالضوء على واقع الصحة المدرسٌة ب

والبرامج ع له كل الدول الخطط ستثمار الحقٌقً الذي أصبحت تضالمدرسٌة هو اإل

دراستنا لتبحث عن مقاربة واقعٌة بٌن ما سعت  لهذا جاءتوطوٌلة المدى،  واإلستراتٌجٌات

بتدائٌة فً مجال هو واقع على مستوى المدارس اإل وبٌن ماالمؤسسات التربوٌة  وتسعى إلٌه

 المدرسٌة.الصحة 

 شكالٌة الدراسة بالصٌغة التالٌة:إومن خالل هذا جاءت 

 بتدائٌة:ما هو واقع الصحة المدرسٌة فً المدارس اإل

 عنها التساؤالت التالٌة: وتتفرع

 بتدائٌة؟اإلما هً الخدمات الصحٌة التً تقدم للتالمٌذ فً المدرسة -( 3



 منهجٌة الدراسة                         الفصل األول                                                           

31 

 

  مالئمة؟بتدائٌة على بٌئة صحٌة هل ٌحظى تالمٌذ المدرسة اإل-( 2

 الفرضٌات:

 للبرامج التربوٌة دور و أهمٌة فً ترسٌخ الصحة داخل المدارس االبتدائٌة. .3

 لسالمة الكافٌة للتالمٌذ.المدرسة تحقق الصحة و ا .2

 :و أهمٌة البحثهداف أ

بتدائٌة التً ٌمارسها لى التعرف على واقع الصحة المدرسٌة بالمؤسسات اإلإتهدف الدراسة 

بتدائٌة فً والٌة طباء الصحة المدرسٌة ومدٌرو المدارس وعمال فرق الوقاٌة بالمدارس اإلأ

ف منها الكشف عن واقع الصحة هداألى تحقٌق عدة إوترمً هذه الدراسة  ،مستغانم

بتدائٌة بصفة عامة والبٌئة الصحٌة المدرسٌة من خالل معرفة المدرسٌة فً المؤسسات اإل

البرامج و النشاطات المدرسٌة التً تساهم فً سالمة الطفل و كذلك معرفة الدور الفعلً 

ضافة باإل ،ردهم المؤسسات التً ٌمر بها الفأعتبارها من إمدرسة وتسلٌط الضوء علٌها بلل

من وزٌادة الوعً لدى همٌة الخدمات الصحٌة فً المدرسة و السالمة و األألى معرفة إ

القٌم المرتبطة بسالمة التالمٌذ ل مراحل حٌاته و تعزٌز المعرفة والمهارات والطفل خال

 التوعٌة و التحسٌس و تحقٌق النمو و المستدامة من خالل التعلٌم الصحًوتحقٌق التنمٌة 

 كامل و المتوازن فً جمٌع النواحً الجسمٌة للطفل داخل المدرسة .المت

األهداف التً تسعى إلى تحقٌقها، ومن المفروض أن توضح من  دراسةهمٌة النبثق أتكما 

هذه الدراسة واقع الصحة المدرسٌة الحقٌقٌة فً المدارس االبتدائٌة، وتظهر أهمٌة الدراسة 

الواقع الفعلً للخدمات المقدمة للتالمٌذ، كما أن  عن أٌضا فً الحصول على بٌانات تكشف

هذه الدراسة تجمع بٌن مدٌرٌتٌن مدٌرٌة التربٌة ومدٌرٌة الصحة، وهذا كله لجعل المدرسة 

تتماشى مع التطور العلمً، وتساعد على إعداد جٌل ٌتسلح بثقافة وبٌئة صحٌة الزمة كما 

ر ٌركزون على ربط العلم بالصحة تقوم هذه الدراسة بجعل المعلمٌن وفً جمٌع األطوا

وجعلها مؤشر من مؤشرات التحصٌل الدراسً. كما تقوم هذه الدراسة بمعرفة مدى تغطٌة 
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أطباء الصحة المدرسٌة، وتوفٌر كل ما ٌستحقه التلمٌذ من وقاٌة ورعاٌة ومتابعة خالل 

اقعها مشواره الدراسً، وذلك لتحقٌق النمو الطبٌعً المتكامل، وكذلك التعرف على و

على األمور التً تتعلق بمجاالت خدمات الصحة  واإلطالعوالمشاكل التً تواجهها، 

المدرسٌة ومدى وعٌهم وتفكٌرهم فً الواقع الحالً، ونظرتهم المستقبلٌة لتطوٌرها 

 وتحسٌنها.

 : بحث ختٌار الإسباب أ

لصحة لى الدور الشامل الذي تلعبه اإختٌارنا لموضوع الصحة المدرسٌة، ٌعود إن إ

المدرسة تعد المحطة الثانٌة التً ٌتم  وكذا إعتبار المدرسً،بمفهومها خاصة فً المجال 

 مفاهٌمها،و وتطوٌر برامجهاالصحٌة  وتعزٌز الخدمات واإلرتقاء بهفٌها تكوٌن الفرد 

 هتماماتنا.إهم المواضٌع التً تشغل أهذا الموضوع من  وأٌضا ٌعتبر

 تحدٌد المفاهٌم:

 الصحة:-( 1

ذلك الذي تعتمده منظمة الصحة  وشٌوعا هوستخداما إالتعرٌف األكثر  النظري:عرٌف الت

العقلٌة وال ة حالة تامة من الراحة الجسدٌة ووالذي مفاده "أن الصح O.M.Sة العالمٌ

تنطوي فقط على غٌاب األمراض والعاهات"
)1)

. 

ٌست مجرد الخلو من جتماعً ولأي هً تمنع الفرد بالتكامل الجسدي والنفسً والعقلً واإل

 المرض.

 جتماعٌة.هً حالة من السالمة والكفاٌة البدنٌة والنفسٌة واإلجرائً: التعرٌف اإل

 

                                  

(1) _
Yamnich Gaffr, Education et santé, Edition ellipre : Paris, collection médicine tropical editionellipep, 1990-

P30.  
 



 منهجٌة الدراسة                         الفصل األول                                                           

31 

 

 المدرسة اإلبتدائٌة: -( 2

 :التعرٌف النظري

لى إجتماعٌة أنشأها المجتمع بغرض المحافظة على ثقافته ونقلها من جٌل إهً مؤسسة  

النظامً والذي أصبح مدته  القاعدة األساسٌة للتعلٌمجٌل، وهً المرحلة التعلٌمٌة التً تشكل 

خمس سنوات، وهً تعتنً بالتالمٌذ فً مرحلة الطفولة، وتساعد كذلك على تنمٌة قدراتهم 

ومهاراتهم 
(1)

. 

 جتماعٌة.عداد األفراد للحٌاة اإلإهً مؤسسة تربوٌة تقوم بجرائً: التعرٌف اإل

 : الصحة المدرسٌة-( 1

مجموعة من المفاهٌم والمبادئ واألنظمة والخدمات، التً تقدم لتعزٌز التعرٌف النظري: 

صحة التالمٌذ فً السنوات المدرسٌة، وهً تعزٌز صحة المجتمع من خالل المدارس. وهً 

كذلك قسم من الصحة ٌهتم بالطفل خالل حٌاته الدراسٌة 
(2)

 . 

 ٌة. نقصد بها الرعاٌة الصحٌة فً السنوات المدرسجرائً: التعرٌف اإل

 :  الدراسات السابقة

فً دراستها لواقع الصحة المدرسة  "صدراتً فضٌلة" الباحثة  : إعتمدت الدراسة األولى

على استخدام المنهج  2131فً الجزائر بوالٌة بسكرة من وجهة نظر الفاعلٌن فً القطاع 

صائً الوصفً التحلٌلً وما ٌتبعه من أدوات عملٌة مناسبة له ،وكذلك على المنهج اإلح

المعٌارٌة نحرافات لمئوٌة واالنسبها االتكرارات والمتمثلة فً أسالٌبه المعتمدة وو

 المتوسطات الحسابٌة...إلخ و

                                  

(2)
 , https://scholar,2100ص .2102(،01، االصدار)24لد مستوع باحثً النجاح، المجنجاح لؤلبحاث، العلوم االنسانٌة جامعة ال مجلة- 

najeh ,edu/ar/jornal  
)
.031،ص2112دار تسنٌم للنشر و التوزٌع عمان، الصحة العامة، الطبعة األولى، ،ونوال حسن رشدي قطاس- 

 2( 
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 ، حٌث خصفقد إعتمدت هذه الدراسة على أسلوب المسح بالعٌنة و أسلوب المسح الشامل

ٌة للصحة ربعون و المؤسسات العموماألربعة و األهذا األخٌر وحدات الكشف و المتابعة 

العٌنات فقد إعتمدت على العٌنة  اختٌار أما بالنسبة ألسلوب .بسكرةوالٌة الجوارٌة التسعة ب

 ،مدرسة 111مدرسة من أصل  11وكانت  العشوائٌة البسٌطة إلختٌار المدارس اإلبتدائٌة،

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة : 

بمستوى عالً و هذا بالنظر إلى البٌئة  الصحة المدرسٌة فً المؤسسات التربوٌة تمارس

الصحٌة و كذلك الرعاٌة الصحٌة إال أن الصحة المدرسٌة و من خالل مجال التربٌة 

الصحٌة تعانً من الضعف و الجفاف لذلك ٌنبغً اإلهتمام بمجال التثقٌف و التوعٌة 

تناولت  وأٌضا الصحٌة للتالمٌذ ألن الرعاٌة وحدها ال تكفً بدون الحفاظ على الصحة،

مهام األطباء وحدات الكشف و المتابعة و قد توصلت إلى أن طبٌب الصحة ٌقوم بتطعٌم 

كافة اإلجراءات المناسبة لمكافحة األمراض المعدٌة  اتخاذالتالمٌذ ضد األمراض السارٌة و 

التالمٌذ خاصة  ومنع إنتشارها و ٌقوم أٌضا بإجراء فحوصات طبٌة و دورٌة شاملة لكل

أن وحدات الكشف و المتابعة لها دور كبٌر بحٌث تقوم  تحٌث أوضح ،نهائٌةاألقسام ال

للتالمٌذ الذٌن لم ٌتم تلقٌحهم خالل الموسم  ةبتنظٌم حمالت تلقٌح إستدراكٌة كل سنة موجه

وضمت مهامه أٌضا تنظٌم حمالت واسعة للكشف عن أمراض العٌون و ترافقهم  الفارط،

األٌدي للوقاٌة من األمراض المنتشرة بهذه المناطق دروس تحسٌسٌة حول نظافة الوجه و 

تحدي ٌواجه هذا المجال  أهم لمحتاجٌن إلى تناول التطعٌمات ولذلك فإنتوجٌه التالمٌذ او

فً الصحة المدرسٌة هو إستمرارٌة إجراء الفحص الطبً الشامل لكل تلمٌذ خاصة األقسام 

تكشف عند أوالدهم حاالت مرضٌة  ًتخاص بإستدعاء أولٌاء األمور ال النهائٌة و إجراء

وتناقش تلك الحاالت و توجههم إلى المعالجة و المتابعة الطبٌة .)
1

) 

                                  

1
  2102ورة والٌة بسكرة ، ( صدارتً فضٌلة ،واقع الصحة المدرسٌة فً الجزائر وجهة نظر الفاعلٌن فً القطاع ،رسالة دكت 
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لدراستها لواقع الرعاٌة الصحٌة للتالمٌذ  "مٌهوبً خٌرة" الطالبة إعتمدتالدراسة الثانٌة :

على إستخدام المنهج الكٌفً و على تقنٌة  2131فً الوسط المدرسً بوالٌة مستغانم 

لمقابلة الموجهة لمعلمً التعلٌم اإلبتدائً و كذلك مدٌر المدرسة و قد تضمن محتوى المقابلة ا

ثالث محاور و هً كاألتً المحور األول بعنوان "دور المدرسة فً عملٌة الرعاٌة 

أما  ،"عالقة المعلم بالتلمٌذ من أجل رعاٌة صحٌة سلٌمة"أما الثانً بعنوان  "الصحٌة

حور فكل م ،"مواصفات المعلم المربً من أجل الرعاٌة الصحٌة"ان المحور الثالث بعنو

معلمٌن و مدٌر  31عٌنة الدراسة على  اشتملتوقد  ،ٌحتوي على مجموعة من األسئلة

 المدرسة و من خالل الدراسة المٌدانٌة توصلت إلى النتائج التالٌة : 

لرٌاضة و المسرح تقدم المدرسة رعاٌة صحٌة لتالمٌذها من خالل نشاطات مختلفة كا

والمسابقات الفكرٌة كما تهتم بالحمالت التطوعٌة و التحسٌسٌة من أجل نشر الوعً الصحً 

بٌن التالمٌذ كما أن المدرسة تولً عناٌة خاصة بالتالمٌذ الذٌن ٌعانون من أمراض معٌنة أو 

التً  بالذٌن ٌتعرضون لحوادث داخل المدرسة و تهتم بتوفٌر األجهزة و الوسائل الالزمة

تحافظ على صحة التالمٌذ أما بالنسبة للمعلم فهو ٌحرص على تقدٌم النصائح الصحٌة 

ومراقبة تصرفاتهم و سلوكاتهم و ٌعلم عائلته بذلك. ) للتالمٌذ فً كل مناسبة تسمح بذلك،
1

) 

 :للدراسة الخلفٌة النظرٌة 

 مدخل البنائٌة الوظٌفٌة :

الفكري الٌونانً المنطوي على رؤٌة األحداث ترجع جذور فكرة هذه النظرٌة إلى التراث 

خر بنائٌا اإلجتماعٌة بأنها مكونة من أجزاء مترابطة وظٌفٌا بحٌث ٌكون كل جزء مكمال لآل

وحركٌا ووظٌفٌا لدرجة عدم إستطاعة اي جزء اإلستغناء عن وجود  األجزاء األخرى عند 

قٌامه بحركته ووظٌفته .
2

 

                                  

1
  2103(مٌهوبً خٌرة ،واقع الرعاٌة الصحٌة للتالمٌذ فً الوسط المدرسً ،شهادة ماستر مستغانم  

 10 :05 2017 /05/01:http//www.srartimes.com/ +26672958   منتدٌات ستار تاٌمز
2

 -  
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لى دراسة المدرسة بإعتبارها مؤسسة تربوٌة تعلٌمٌة ذات ٌركز منظور البنائٌة الوظٌفٌة ع

الصفة النظامٌة و التً تعمل على إستمرارٌة بقاء المجتمع و الحرص على إحترام القواعد 

أدوار  لها فالمدرسة كبناء أو تنظٌم إجتماعً كما و النظم اإلجتماعٌة و األخالقٌة المختلفة،

التنسٌق و التعاون بٌن النظام التعلٌمً و بٌن النظم  إجتماعٌة وظٌفٌة متعددة تتحقق فً إطار

الدٌن)وصحة واإلقتصاد وسٌاسة الوالمؤسسات اإلجتماعٌة األخرى مثل 
1

من أهم رواد و .(

ٌرتون و هانز كٌرت و سً البنائٌة الوظٌفٌة هربرت سبسر و تالكوت بارسونز وروبرت م

 . راٌت ملز

ن المجتمع أو الجماعة أو المؤسسة ٌمكن وهً بذلك ترتكز على بعض المبادئ أهمها أ

تحلٌلها على شكل أجزاء و عناصر لكل منها وظائفها األساسٌة فكل جزء ٌكمل الجزء 

و أن الوظائف التً تؤدٌها الجماعة أو المؤسسة إنما تشبع حاجات األفراد األساسٌة  .االخر

 و اإلجتماعٌة أو الروحٌة .

أنماط من الحٌاة اإلجتماعٌة الٌومٌة و له أدوار وظٌفٌة  فالمدرسة بإعتبارها بناء إجتماعً له

لمدرسة فهم ٌشكلون نسقا سواء للتالمٌذ أو المدرسٌن أو غٌرهم من الفئات األخرى فً ا

 . إجتماعٌا

 او تعلموا أدوار اكتسبوافاألطفال عندما ٌلتحقون بالمدارس فً سن الخامس ٌكونون قد 

ولكن ٌختلف دور الطفل عن دور التلمٌذ الجدٌد  ،عٌنة من أفراد أسرتهم اإلجتماعٌةم

فالمدرسة تتكون من فئات منها  .الملتحق بالمدرسة و الذي ٌتعلمه من خالل تنظٌمها الممٌز

و لكل فئة لها  ،المدٌر و المدرسٌن و الفئات اإلدارٌة و المهنٌة المساعدة و أٌضا التالمٌذ

دف العام للنظام التعلٌمً و فً تحسن دور خاص ووضٌفة معٌنة تقوم بها لكً ٌتحقق اله

 سٌر العملٌة التعلٌمٌة. 

 

                                  

1
  43، ص 2110 ،اإلسكندرٌة ،الجامعٌةدار المعرفة  ،لرحمان ،علم اإلجتماع المدرسة(عبد هللا محمد عبد ا 
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 تمهيد :

جتماعٌة، أنشأها المجتمع بهدف تحقٌق مؤسسات التنشبة اإل منمؤسسة تعتبر المدرسة 

حدى المؤسسات المسؤولة عن التوجٌه الصحً، وهً كذلك إوتلبٌة حاجٌاته. كما هً 

كسابهم مفاهٌم صحٌة. وأٌضا تكمل إتساعد على التعرف على المشاكل الصحٌة للتالمٌذ و

بتدابٌة تعتبر عملٌة تربوٌة أساسٌة المدرسٌة فً المدارس اإل حةومنه فالصعمل األسرة. 

ونشاطات برامج  وذلك وفقصحة التالمٌذ  والنهوض بمستوىلى تعدٌل السلوك إتهدف 

 والسالمة للتالمٌذ.لى تحقٌق الصحة إتهدف  مدرسٌة

الصحة خالل التعرف على المدرسة و منوذلك سنحاول معالجته فً هذا الفصل  وهذا ما

 وخارج المدرسة.ٌمثالنه للتلمٌذ داخل  والدور الذيلمدرسٌة ا
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 مفهوم المدرسة:-1

المدرسة هً الحٌز الذي ٌتم فٌه التعلٌم والتعلم، والنشاط التربوي هدفها األساسً. أي أنها 

جتماعً للقٌام بالعملٌة التربوٌة، ومن خالل هذا ٌظهر لنا أنها تنظٌم قصدي إتعتبر تنظٌم 

 جتماعٌة األخرى التً تقوم بالتربٌة عن غٌر قصد.وهذا ما ٌمٌزها عن سابر المؤسسات اإل

أن المدرسة لٌست مكان للتعلٌم فقط، ولكن ٌجب أن تكون منظمة " ٌرى هربرت سبنسر

ٌمارسون ٌخضعون لنظام معٌن وجتماعٌة ٌشترك فٌها األعضاء الكبار فً الحٌاة العامة. وإ

 جتماعً"ألوانا من التفاعل اإل
(1)

 . 

" فمن خالل دماجه فً بٌبتهإبأن المدرسة ضرورٌة لتشكٌل الراشد ومٌل دوركاٌم "إوٌرى 

دماجه فً إجتماعٌة لتنشبة الطفل وإنرى أن للمدرسة دورا هاما وضرورة  تعرٌف دوركاٌم

 المجتمع. 

لحٌاة أما األمرٌكً جون دٌوي فٌعرفها بقوله "المدرسة لٌست االعداد للحٌاة، بل هً ا

 "هانفس
(2)

. 

فمن هذا نستنتج أن المدرسة مؤسسة اجتماعٌة. تحمل األهداف االجتماعٌة والفردٌة معا أي 

 صالحٌن ومنتجٌن أٌضا فً المجتمع.  اتنمٌة األفراد تنمٌة متكاملة لٌصبحوا أعضاء

 مفهومها من الجانب السوسيولوجي:-

ٌن مختلف روادها وهذا ٌعنً أن جتماعً من التفاعالت السلوكٌة التً تتم بإهً نظام 

 جتماعٌا. إالسلوك ٌشكل جانبا من بنٌة المدرسة بوصفها نظاما 

وٌطلق السوسٌولوجٌون على المدرسة أنها مؤسسة شكلٌة رمزٌة معقدة، تشمل السلوكات، 

وتنطوي عل منظومة من العالقات بٌن مجموعات تترابط فٌما بٌنها بواسطة نسبة من 

المتعلمٌن التواصل بٌن مجموعات المعلمٌن و فعال تربوٌا عبر العالقات التً تؤدي
(3)

. 

  أهمية المدرسة:-2

                                                           
 .30ص ،2004 ، عنابة،، دار العلومم االجتماع التربويمالح الدٌن شروخ، عل-(1)
  .35و 30ص: -، 2006،القاهرة عالم الكتب، المدرسة الفاعلة، السٌد عبد العزٌز البهواٌش،-(2)

علً جاسم شهاب،علم االجتماع المدرسً،بنٌوٌة الظاهرة المدرسة و وظٌفتها االجتماعٌة  لً أسعد وطفة،ع-( 3( 

.20:،ص2004المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع ،  
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له مكانة  اتكمن أهمٌة المدرسة فً كونها تعمل على تنشبة الطفل وتهٌبته لٌكون فرد

فهً تعتبر على تنمٌة القدرات والمهارات. " جتماعٌة ودور فعال فً مجتمعه، وتعمل كذلكإ

نفتاح على لى اإلإلذي ٌتم فٌه نقل الطفل من محٌط األسرة الضٌق جتماعً االمحٌط اإل

،التً تكونت القٌم الحمٌدةتجاهات وخرٌن، كما تؤدي الى تدعٌم الكثٌر من المعتقدات واإلاآل

محٌط مدرسته، ٌجابً مع أقرانه ووتساعده فً تعلم طرق التفاعل اإل لدى الطفل فً أسرته،

التعاون مع غٌره، وتعدٌل سلوكه نسانٌة كالتسام  وت اإلوكذلك تدربه على ممارسة العالقا

تكوٌن و جتماعً وتقوم كذلك بتوجٌه الفكررتقاء بمستوى التكٌف والتوافق اإلوضبطه، واإل

جتماعً كما تساهم فً نقل التراث من األجٌال السابقة الى شخصٌة الطفل، وتوجٌه النمو اإل

 األجٌال القادمة، أي تراث فكري ثقافً"
(1)

. 

إٌدٌولوجٌة الدولة ومن خالل هذا ٌظهر لنا أن المدرسة تعتبر المنبر الذي تبسط فٌه 

، وتنمً القدرات الخاصة بالتلمٌذ توجٌهاتها، كما نستنتج أنها تنمً عقل الطفل وحواسهو

 .على تحمل المسؤولٌةوتجعله قادرا  ستقاللٌة الذاتٌة،اإلوتكسبه  وتتٌ  له خبرات مختلفة،

 

 مدرسة:وظائف ال-4

" فً كتابة "الدٌمقراطٌة والتربٌة" وظابف المدرسة فً 1952-1859لخص جون دٌوي "

 األمور التالٌة:

جتماعً: الوظٌفة األولى للمدرسة هً العمل على نقل تراث الجماعة نقل التراث اإل- (1

، جتماعٌة، حتى ٌستفٌدوا منهإلى األجٌال الصاعدة، بقصد تنشبتهم تنشبة إعلى مر العصور 

 لى األجٌال الموالٌة لهم.إوٌضٌفوا إلٌه، ثم ٌسلمونه بعد ذلك 

لى جٌل. ولوال المدرسة إوعلٌه فهً تحافظ على التراث عندما تعمل على نقله من جٌل 

 لضاع هذا التراث. 

                                                           
 )1 ، دار األمة الجزابر،1نحرافً لتلمٌذ المدرسة الثانوٌة، طمصباح عامر، التنشبة االجتماعٌة والسلوك اال- (

113،112،ص2003  
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لى الناشبة إجتماعً قبل تقدٌمه لى تبسٌط هذا التراث اإلععتماد المدرسة إالتبسٌط: - (2

، ل متدرجة فً الصعوبةصنف هذا التراث فً مراحلمهم، ثم ٌالى اوإختٌار األهم منه 

نمو األطفال العقلً والجسدي لى المرحلة التالٌة، حسب إبحٌث تمهد كل مرحلة منها 

دانًوالوج
(1)

. 

تقدٌمه جتماعً وومن خالل هذا نستنتج أن المدرسة تعمل على تبسٌط وتسهٌل التراث اإل

 لألجٌال الصاعدة.

ال تقف وظٌفة المدرسة عند تبسٌط المعلومات وتنظٌمها فً مراحل متدرجة التطهٌر: -( 3

فً الصعوبة فقط، وإنما لها وظٌفة أخرى هً إحاطة التلمٌذ الصغٌر فً المدرسة ببٌبة 

نظٌفة راقٌة بحٌث تخلو من عٌوب المجتمع ونقابصه ومفاسده، فالمعروف أن بٌبة التلمٌذ 

ر صالحة وبعض الخرافات والتقالٌد البالٌة، لذلك من البد أن تحتوي على بعض العادات غٌ

وإتجاهات نفسٌة ضرورٌة  تواجب المدرسة تطهٌر هذه البٌبة وأن تثبت فً التالمٌذ مٌوال

لدوام حٌاة إجتماعٌة وتقدمها 
(2)

. 

ومن خالل هذا نستنتج أن فً المدرسة ٌتعود الطفل على النظام وإحترام حقوق الغٌر 

وبذلك ٌعتاد على السلوك  لفردٌة من أجل مصلحة الجماعة،والتضحٌة بمصالحه ا

 اإلجتماعً السلٌم وٌطبقه فً حٌاتة الٌومٌة، خارج جدران المدرسة. 

دمج على " إقرار التوازن بٌن مختلف عناصر البٌبة اإلجتماعٌة: تعمل المدرسة -( 4

مٌذ ٌأتون إلى تالمٌذها فً بوتقة واحدة لٌتكون منهم كال منسجما، فالمعروف أن التال

المدرسة من بٌبات مختلفة، وأجناس مختلفة، وطبقات إجتماعٌة مختلفة، ووظٌفتها هً أن 

 تخلق اإلنسجام بٌنهم بحٌث تعمل على تماسك األمة ووحدتها. 

الوظٌفة اإلجتماعٌة للمدرسة: إذ ٌجب على المدرسة أن تقوم بنشاط إجتماعً وثقافً -( 5

قروٌا أو حضرٌا، فالمدرسة ٌجب أن تكون موجهة ومرشدة فً المجتمع سواء كان مجتمعا 

أي أداة من أدوات التقدم اإلجتماعً، لذلك ٌجب أن تكون على إتصال وثٌق بأسرة الطفل 

                                                           
تركً راب ، أصول التربٌة والتعلٌم: لطلبة الجامعات والمعلمٌن والمفتشٌن والمنشغلٌن بالتربٌة والتعلٌم فً  - ( 1( 

.168،167، ص 1990، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر،2مختلف المراحل التعلٌمٌة، ط  

.172و 171و 170ص:سابق مرجع – ( 2( 

. 
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من ناحٌة، والمجتمع المحلً من ناحٌة أخرى لكً تصل  فٌهما من عٌوب وأخطاء وبذلك 

 تصب  مركز إنطالق وإشعاع فً المجتمع. 

تعمل على إدماج الطفل إجتماعٌا وتنشبته تنشبة سلٌمة وتوجٌهه وإرشاده،  وعلٌه فالمدرسة

 وتجعله ٌهتم بالحاضر والمستقبل. 

 كما لدٌها وظابف أخرى تتمثل فً:

تنمٌة أنماط اجتماعٌة بحٌث تنمً شخصٌة التالمٌذ، وتنمً كفاءتهم، وتكسب التالمٌذ 

اعٌة، وتهتم بالتوجٌه واإلرشاد النفسً إتجاهات اجتماعٌة إٌجابٌة، وبناء ثقافة اجتماعٌة و

والصحً السلٌم، كما تمكن الطفل من المثابرة فً العمل المدرسً والتحصٌل واإلنجاز 
(1)

. 

فمن خالل هذه الوظابف ٌظهر لنا أن المدرسة تقّوم سلوك التالمٌذ، وتغرس فٌه اآلداب 

 واإلتجاهات والقٌم الفاضلة، وتجعله ذو تحصٌل جٌد. 

 التربوية للمدرسة: األهداف-4

تهدف المدرسة إلى تشجٌع التلمٌذ على البحث وتزوٌده بالمعلومات كمصدر مغذي أساسً، 

وتهدف إلى التثقٌف العام لمختلف الجوانب، وبالتحدٌد فً مجال الصحة والسالمة، وكذلك 

دة وتغرس فٌه القٌم الحمٌ تنمً قدراته وتساعد على صقل خبراته وتنمٌة السلوك اإلٌجابً،

والروح اإلنسانٌة
 (2)

. 

فالمدرسة تواصل عمل األسرة، وتغرس فً التالمٌذ السلوكات الصحٌحة، والروح الوطنٌة 

 وكذلك تنمً عقله وحواسه وتجعل قادرا على إستٌعاب األخطاء وتداركها ومعالجتها. 

 العالقة بين الصحة والتعليم:-5

ل المرحلة االبتدابٌة من بٌن أثبتت األبحاث أن نقص التغذٌة وضعف الصحة فً أطفا

األسباب المؤدٌة إلى نقص دخول المدرسة وإزدٌاد الغٌاب عن المدرسة، والتسرب المبكر 

 من المدرسة. 

                                                           
.47، 45، ص،2006السٌد عبد العزٌز البهواٌش، المدرسة الفاعلة، د ط، عالم الكتب، القاهرة ،- ( 1( 

 )2( -خالد ولٌد السول، الصحة و السالمة فً البٌبة المدرسٌة، د، ط، دار المناهج، عمان ،2005، ص،19.
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"فإن العالقة بٌن صحة الطفل وتعلٌمه عالقة وثٌقة وتبادلٌة، فكما أن الصحة لها تأثٌر كبٌر 

ن الوسابل الهامة لتعزٌز الصحة على قابلٌة التعلم. فإن الحضور المنتظم فً المدرسة م

والتحصٌل الجٌد، كما أن التعلٌم ٌكسب التالمٌذ المهارات المتعلقة بالصحة"
(1)

. 

ومنه فالمدرسة تؤثر تأثٌرا مباشرا على تنمٌة اإلعتزاز بالنفس وتحقٌق اإلنجازات التعلٌمٌة، 

ومن خالل  ومن هنا نركز على دور المعلم كحجر أساس فً إٌصال المعارف والمهارات

تطبٌق منهاج ٌستند إلى مهارات حٌاتٌة، وٌدمج القضاٌا الصحٌة فً كافة المباحث بالتوازي 

 مع األنشطة الداعمة.

"لذا فإن تعزٌز الصحة داخل المدارس ٌكون وفق برنامج شامل للصحة المدرسٌة، والذي 

لمصممة لتعزٌز هو مجموعة متكاملة من إستراتٌجٌات المخطط لها والمتسلسلة، والخدمات ا

التنمٌة البدنٌة والنفسٌة واإلجتماعٌة والتعلٌمٌة المثلى للتالمٌذ 
(2)

. 

 فمن خالل الخدمات المتوفرة فً المدرسة تجعلها تعتبر شرٌك فً تعزٌز الصحة والتعلم.

 

 

 ظهور ونشأة الصحة المدرسية في الجزائر:-6

اإلبهام والشكلٌة فً بعض  قبل الثمانٌنات كان موضوع الصحة المدرسٌة ٌشوبه نوع من

األحٌان وقد ٌعود ذلك إلى ضغوط النمو الدٌمغرافً المتزاٌد الذي كانت تعرفه المدرسة 

الجزابرٌة من جهة وإلى قلة اإلمكانٌات البشرٌة المختصة من جهة أخرى، مما جعل 

ٌة الطلب المتزاٌد على التمدرس وما ٌتطلبه من جهود ومن بلالمهتمٌن ٌركزون على ت

كالٌف دون غٌره من المٌادٌن األخرى لذلك تعتبر الثمانٌنات هً السنوات التً ركزت فٌها ت

وزارة التربٌة بالتنسٌق مع وزارات أخرى على جعل الصحة المدرسٌة من اإلهتمامات 

الكبرى التً ٌجب أن تحظى بعناٌة كبٌرة من طرف المربٌن ومختلف المتصلٌن مع 

من الزمن صدور مناشر عدٌدة بعضها مشترك واآلخر هد عالمدرسة، لهذا فقد شهد هذا ال

                                                           

 )1( -رابدة خلٌل سالم، الصحة المدرسٌة، ط1، دار أجنادٌن، عمان ،2007، ص25،27.

 )2( -الرشٌد جمٌل، التربٌة الصحٌة المدرسٌة، المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة االتحاد السعودي للتربٌة 

.53،50، ص،1425رجب  2البدنٌة والرٌاضٌة، السنة األولى، العدد    
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غٌر مشترك. تحاول كلها أن تضع تصورا وهٌكال تنظٌمٌا للصحة داخل المؤسسة التعلٌمٌة 

الجزابرٌة، ولعل أول منشور وزاري مشترك ممضى من طرف أربعة وزارات والذي 

والوسط والذي ٌؤكد على ضرورة اإلهتمام بصحة الطفل  21/11/1983صدر فً 

 05المدرسً الذي ٌتربى فٌه واإلعتناء بهما جنبا إلى جنب. ثم ٌأتً المنشور الوزاري رقم 

لٌؤكد على ضرورة التكفل باألمراض المكتشفة من طرف  1985جانفً  22المؤرخ فً 

المصال  المختصة فً الصحة مع المتابعة العلمٌة وضرورة التنسٌق بٌن مختلف القطاعات 

ن مثل البلدٌة، القطاع الصحً والوالٌة والوزارات وخاصة وزارة التربٌة، المهتمة بالمٌدا

وكذلك القرار الوزاري المشترك 
(1)

والمتعلق بشروط العزل  1987جوان  21المؤرخ فً  

والحماٌة الصحٌة فً حالة اإلصابة بمرض معدي فً المؤسسات التعلٌمٌة. وهناك أٌضا 

ضمنة إلجبارٌة تكوٌن مجلس صحً على مستوى والمت 175تعلٌمٌة وزارٌة مشتركة رقم 

الصادرة عن ملتقى بجاٌة فً جانفً  176كل مؤسسة تعلٌمٌة بالوالٌة وتلبٌها التعلٌمة رقم 

والمتضمنة ضرورة وضع سجل صحً على مستوى كل مؤسسة، وهناك ملتقى  1989

صحة فً والمتضمنة ألنشطة حماٌة ال 1994أفرٌل  22و 21و 20سٌدي فرج المنعقد أٌام 

 الوسط المدرسً.

والمتضمن مخطط إعادة  1994أفرٌل  06المؤرخ فً  01وكذا المنشور الوزاري رقم 

تنظٌم الصحة المدرسٌة وهذا المنشور ٌعتبر بمثابة اإلنطالقة الجدٌدة إلعادة هٌكلة برنامج 

وٌزود  وطنً صحً بحٌث ال ٌقتصر على الجوانب الطبٌة المدرسٌة وتحدٌد األهداف

إنشاء وحدات  فٌن األساسٌٌن بالمعلومات والوسابل الضرورٌة ومن هنا جاءت فكرةالموظ

الكشف والمتابعة والتً تعتبر تنظٌما جدٌدا للصحة المدرسٌة فً بالدنا
(2)

. 

 تعريف الصحة المدرسية:-7

تعرف الصحة المدرسٌة بأنها ذلك العلم الذي ٌهتم بدراسة المسببات األساسٌة لألمراض 

الطفل فً سن التمدرس أي خالل مراحله الدراسٌة األولى، أو المعلمٌن أو التً تصٌب 
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العمال أو أي شخص آخر بالمؤسسة التعلٌمٌة وذلك بالتكفل بصحتهم والعمل على وقاٌتهم 

من األمراض المنتشرة فً الوسط التربوي الذٌن ٌعٌشون فٌه وٌتجلى هذا اإلهتمام من خالل 

ٌذ أو معلم أو أي شخص آخر ٌكون على إتصال مباشر أو مراقبة الحالة الصحٌة لكل تلم

غٌر مباشر بهم والعمل على نشر الوعً الصحً وترقٌة األنشطة الصحٌة داخل المؤسسة 

التعلٌمٌة 
(1)

. 

وتعرف أٌضا بأنها مجموعة المفاهٌم والمباديء واألنظمة والخدمات التً تقدم لتعزٌز 

ل المدارس، وهً لٌست صحة المجتمع من خال صحة التالمٌذ فً مراحله الدراسٌة وتعزٌز

ال وإنما هً بلورة لمجموعة من العلوم والمعارف الصحٌة العامة كالطب تخصصا مستق

الوقابً وعلم الوبابٌات والتوعٌة الصحٌة واإلحصابً الحٌوي وصحة البٌبة والتغذٌة 

وصحة الفم واألسنان والتمرٌض 
(2)

. 

فاتها على كل ما ٌتعلق بصحة وسالمة التالمٌذ من تشمل الصحة المدرسٌة من خالل تعرٌ

 خدمات صحٌة وبرامج تثقٌفٌة والوقاٌة الصحٌة فً الوسط المدرسً.

 

 أهمية الصحة المدرسية: -8

ٌمر كل أفراد المجتمع بكل فباته بالمدرسة، حٌث توفر أكبر فرصة للعناٌة بالصحة وتأثٌر 

كات الصحٌحة المتعلقة بالحٌاة عموما فٌهم وإكسابهم المعلومات وتعوٌدهم على السلو

وبالصحة بصفة خاصة وٌحتاجون إلى جو تربوي ٌساعد فً إكساب مجموعة من العادات 

 كما توفر المدرسة جوا مناسبا لتعدٌل السلوكٌات الخاطبة.

بإعتبار أن مرحلة الدراسة مرحلة نمو للطفل وتطور ونضج وتحدث خاللها الكثٌر من 

العقلٌة واإلجتماعٌة والعاطفٌة، والبد أن تتوفر للتالمٌذ فً هذا السن التغٌرات الجسمٌة و 

المؤثرات الكافٌة لحدوث هذه التغٌرات فً حدودها الطبٌعٌة ولهذا ٌكون األطفال أكثر 

عرضة لإلصابة باألمراض السارٌة والمعدٌة كما أنهم أكثر عرضة لإلصابات والحوادث 
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المدرسٌة فً كونها تساعد على تقدٌم رعاٌة  داخل المدرسة وهنا تظهر أهمٌة الصحة

صحٌة مستمرة لتعزٌز الصحة والوقاٌة من األمراض باإلضافة إلى الخدمات العالجٌة ومن 

خالل الصحة المدرسٌة ٌمكن الوصول إلى اإلرتقاء بالصحة البدنٌة والنفسٌة واإلجتماعٌة 

مختلف األمراض والروحٌة للتالمٌذ من خالل الحفاظ على صحتهم ووقاٌتهم من 
(1)

. 

ومنه نستنتج أن للصحة المدرسٌة أهمٌة كبٌرة فً حٌاة التالمٌذ فهً تساهم بالنهوض بهم 

للوصول إلى جٌل جدٌد نعتمد علٌه فً المستقبل. وكذلك تساعد على إكسابهم العادات 

 والسلوك الصحً السلٌم، وعلٌه فهً تساهم فً بناء مجتمع صحً.

  أهداف الصحة المدرسية:-9

تهدف الصحة المدرسٌة إلى المحافظة على الصحة البدنٌة والعقلٌة واإلجتماعٌة والروحٌة 

للتالمٌذ لٌحصلوا على اإلستفادة القصوى من التعلٌم وٌكونوا سلوكٌات إٌجابٌة وممارسة 

وهنا تظهر  .صحٌة سلٌمة وٌتحملوا المسؤولٌة إتجاه الحفاظ على صحٌتهم وصحة مجتمعهم

تفصٌلٌة للصحة المدرسٌة فهً تساعد على إكساب التالمٌذ السلوكات السلٌمة لنا األهداف ال

إلتباع أسلوب حٌاة صحً طوال العمر ومختلف المهارات الحٌاتٌة مثل: حل المشكالت 

إتخاذ القرار، اإلتصال الفعال، التفكٌر، التكٌف مع الضغوطات التً تواجهه فً الحٌاة وذلك 

ر لمختلف األمراض داخل المدرسة مٌذ وإكتشاف المبكة التالمن أجل الحفاظ على صح

رعاٌة األطفال ذوي األمراض المزمنة مثل مرضى السكري والربو وغٌرها من و

، العنف األمراض والعمل على مكافحة السلوك الغٌر الصحً مثل : التدخٌن، اإلدمان

 ....الخ

واإلجتماعً والترفٌهً والوقاٌة من الحوادث والعمل على توفٌر المناخ الصحً والنفسً 

إلستمتاع التالمٌذ والعاملٌن بالٌوم المدرسً واإلستفادة القصوى من العملٌة التعلٌمٌة 

واإلرتقاء بصحة التالمٌذ وإعداد جٌل سلٌم بدنٌا ونفسٌا وعقلٌا ومتوازن إجتماعٌا وروحٌا 

2(3)
. 
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ذ والتعرف على نستنتج أن الصحة المدرسٌة تهدف إلى تقوٌم وتعزٌز وحفظ صحة التالمٌ

المؤشرات الصحٌة، وتهدف أٌضا الى مراقبة وتحسٌن البٌبة الصحٌة للمدرسة وتقدٌم 

 الخدمات العالجٌة أٌضا.

 دور الصحة المدرسية في المؤسسات التعليمية: -10

للصحة المدرسٌة دور مهم فً المؤسسات التعلٌمٌة فهً تقوم بالتكفل بصحة التالمٌذ وكل 

أو غٌر مباشر بهم والتعرف على الحالة الصحٌة للتالمٌذ عن طرٌق من له اتصال مباشر 

الكشوفات الطبٌة ومتابعتها صحٌا من أجل خلق جو تربوي مناسب لنمو الجسم نمو طبٌعٌا 

وكامال وضرورة المتابعة والتكفل باألمراض المكتشفة من طرف المصال  المختصة 

قبة شروط الوقاٌة والنظافة واألمن بالقطاعات الصحٌة وعالجها فً الوقت المبكر ومرا

مرحلة اإلبتدابٌة. بإعتبارها مرحلة جد مهمة فً المسار البالمؤسسات التربوٌة وخاصة 

الدراسً للطفل فصحة التلمٌذ ترتبط بنجاحه فً العملٌة التعلٌمٌة 
(1)

. 

 وعلٌه تعتبر الصحة المدرسٌة فً المدارس استثمار للمستقبل فهً تلعب دور مهم فً رفع

مستوى صحة التالمٌذ وذلك من خالل القٌام بالكشوفات الطبٌة كما أنها تساعد على التعرف 

 على بعض األمراض المنتشرة، ومحاولة القضاء علٌها.

 أهمية وأهداف وحدة الكشف والمتابعة بالمؤسسات التعليمية: 11- 

طبٌة وتلقٌحات  لوحدات الكشف و المتابعة أهمٌة وأهداف تتمثل فً ضمان القٌام بفحوصات

كاملة و منتظمة للتالمٌذ من خالل إجراء زٌارات منتظمة للمؤسسات التعلٌمٌة للمحافظة 

على النظافة و الوقاٌة كمراقبة المٌاه و المحٌط و المطاعم المدرسٌة و العمل على تحسٌن 

، اٌنوعٌة الخدمات و مستوى التغطٌة الصحٌة و التكفل باإلصابات المكتشفة و متابعتها صح

كذلك تهتم بتجسٌد عملٌة مكافحة اآلفات اإلجتماعٌة بشتى أنواعها داخل المؤسسات التعلٌمٌة 

وترقٌة التربٌة الصحٌة فً الوسط المدرسً و تنمٌة النشاطات التوعٌة و الوقابٌة و أعمال 

الصحة 
(2)

. 
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والوقاٌة تعتبر وحدات الكشف والمتابعة ذات أهمٌة جلٌة تتمثل فً تحقٌق الرعاٌة الصحٌة 

من األمراض، وتحسٌن الخدمات الطبٌة وتوفرها فً المدارس وسهولة الوصول إلٌها، 

 وجعل المدرسة المكان المناسب لتدرٌب وممارسة التالمٌذ للحٌاة الصحٌة. 

 المكونات الثمانية للصحة المدرسية: -12

إطار  وسة فًونعنً بها مجموعة األنشطة التً تقدم بطرٌقة مدرأوال: التربية الصحية: 

اإلتجاه والسلوك ومن و واض  بهدف تغٌر ثالث جوانب فً الفبة المستهدفة المعرفة

مواصفات التربٌة الصحٌة المثالٌة أنها تركز على مختلف الظروف والسلوكٌات أي تعزز 

الصحة داخل المدارس اإلبتدابٌة والتً تعٌق الصحة والمهارات الالزمة لتطوٌر السلوك 

رسة المهارات اجتماعً وتقدٌم القدوة فً مممناخ صحً ونفسً وا دالصحً، وإٌجا

 والسلوكات الصحٌة السلٌمة. 

وتكون شاملة بمعنى أنها تنظر الى الصحة من منظور شامل )الصحة كما عرفتها منظمة 

الصحة العالمٌة( وإستغاللها لكل اإلمكانات المتاحة للتثقٌف الصحً )رسمٌة وغٌر رسمٌة، 

تقلٌدٌة(. وتمكٌن تالمٌذ من تحسٌن الظروف بما ٌدعم الصحة المدرسٌة تقلٌدٌة وغٌر 

والعمل على تنشٌط التفاعل بٌن المدرسة والمجتمع واألسرة والخدمات الصحٌة المحلٌة التً 

 تعمل على تحسٌن البٌبة المدرسٌة والحفاظ علٌها.

وف البٌبٌة وتكون أكثر فاعلٌة إذا أجرٌت فً بٌبة داعمة وكانت متناغمة مع الظر

والمعلمٌن واآلباء فً  التالمٌذواإلجتماعٌة والثقافٌة للفبة المستهدفة، وإذا اشتركت فٌها 

تحمل مسؤولٌاتهم تجاه صحتهم وصحة أسرهم والمجتمعات التً ٌعٌشون فٌها وأٌضا إذا 

حرصت على مخاطبة الجٌل الجدٌد الذي لم ٌدخل المدارس بعد 
(1)

. 

 ثانيا: البيئة المدرسية: 

ال تنفصل البٌبة المدرسٌة عن بٌبة المجتمع الموجودة فٌه، فهً تلعب دور المؤثر سواء كان 

سلبً أو إٌجابً فً صحة التالمٌذ وفً جعلهم ٌفعلون وٌنمون كل قدراتهم الكامنة وعلٌه 
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فمن الصعب تربٌة التالمٌذ على مبادئ التربٌة الصحٌة فً المدرسة بصورة فعالة فً بٌبة 

 صحٌة وغٌر سلٌمة.  مدرسٌة غٌر

 تنقسم البٌبة بصفة عامة وكذلك البٌبة المدرسٌة الى بٌبة حسٌة وبٌبة معنوٌة:

وتشمل الموقع والمبانً المدرسٌة، األثاث والمعدات والمرافق الرٌاضٌة الحسية:  البٌبة

 والمٌاه والصرف الصحً وغٌر ذلك ...

للمدرسة كمنظومة تعزز الصحة لدى وتشمل التكوٌن اإلجتماعً والنفسً البيئة المعنوية: 

فٌما التالمٌذ وٌشمل ذلك التخطٌط الجٌد للٌوم الدراسً وكذا العالقات االنسانٌة بٌن  التالمٌذ

 من جهة ومعلمٌن من جهة أخرى وكذلك النظام اإلداري. التالمٌذ بٌنهم وبٌن 

 ثالثا: الخدمات الصحية: 

 نقسم إلى: ٌقصد بها الخدمات المتعلقة بالصحة والمرض وت

وتشمل الوقاٌة من األمراض والمشكالت الصحٌة الشابعة فً المجتمع الخدمات الوقائية: 

المدرسً وتقدٌم اإلسعافات األولٌة عند الضرورة وخدمات اإلكتشاف المبكر للمشكالت 

الصحٌة والتدخل المبكر الممكن لعالجها )التطعٌمات( وإحالتها الى الخدمات العالجٌة 

 تابعة الحاالت والتعامل مع الحاالت الصحٌة المزمنة. المختصة وم

وتشمل الكشف الطبً على المصابٌن بأمراض حادة أو مزمنة  الخدمات العالجية:

 وعالجهم. 

ٌتم تناول الخدمات الصحٌة فً إطار المفهوم والتعرٌف الشامل للصحة كما عرفتها منظمة 

ي والنفسً واإلجتماعً ولٌست مجرد الصحة العالمٌة على أنها حالة من التكامل الجسد

غٌاب المرض أو اإلعتدال 
(1)

. 

 رابعا: الصحة النفسية واإلرشاد: 
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تشمل خدمات الصحة النفسٌة واإلرشاد وكل الخدمات والبرامج المنفذة فً الصحة المدرسٌة 

                                  ت النفسٌة الشابعة فً المرحلةإلى جانب الوقاٌة واإلكتشاف المبكر للمشكال

 المدرسٌة. 

ٌنبغً أال تقتصر مثل هذه الخدمات على الحاالت السلوكٌة التً تؤثر على التحصٌل 

والمدرسة، بل ٌنبغً أن تشمل كل التالمٌذ  للتلمٌذ أو ٌسر التعلٌم فً القسم الدراسً

 وبفعالٌات ٌشترك فٌها أكبر عدد ممكن من المعلمٌن إن لم ٌكن كلهم. 

المنطقً اإلنتظار حتى تظهر المشكالت السلوكٌة والنفسٌة فً سن المراهقة التً  ومن غٌر

قد ٌصعب عالجها بل ٌجب المبادرة بالوقاٌة منها مبكرا، ومن خالل آلٌات تربوٌة صحٌة 

مبتكرة تبدأ فً سن مبكرة، بٌن تالمٌذ المدارس اإلبتدابٌة، وذلك إضافة إلى خدمات الدعم 

 نفسً واإلجتماعً. واإلرشاد والتوجٌه ال

 خامسا: اإلهتمام بصحة العاملين: 

تكتمل الشمولٌة المطلوبة فً تعزٌز الصحة فً المدارس عندما تشمل صحة العاملٌن فً 

المدارس ومسؤولٌن وإدارٌٌن واإلهتمام بصحتهم فً ظل وجود عدة مشاكل صحٌة التً 

ومن أهم هذه المشكالت:  ٌنبغً اإلهتمام بها مقارنة بالمشكالت الصحٌة لدى التالمٌذ

األمراض المزمنة مثل: داء السكري، السمنة، إرتفاع ضغط الدم، إختالل دهون الدم، دوالً 

 الساقٌن، بعض أمراض العٌون، أمراض الفم واألسنان....

 تشمل الخدمات للعاملٌن الوقاٌة من المشكالت الصحٌة ذات األولوٌة لهذه الفبة العمرٌة،

حالة للخدمات العالجٌة، ومراعاة الظروف الصحٌة الخاصةوالتدخل المبكر واإل
 (1)

. 

 سادسا: التغذية وسالمة الغذاء: 

ٌسود فً بعض األوساط التربوٌة وبٌن أولٌاء األمور إعتقاد مفاده أن المطعم المدرسً 

ٌجب أن ٌقدم وجبة غذابٌة متكاملة، وهذا ٌتنافى مع أسس التغذٌة السلٌمة، حٌث أن وجبة 

ذات أهمٌة كبٌرة جدا وأن مكانها الطبٌعً هو البٌت ولٌس المدرسة، لذلك ٌنبغً أن  اإلفطار

ٌنظر الى المطعم المدرسً كمكان لتقدٌم وجبة تكمٌلٌة خفٌفة، ولٌس مكانا لتقدٌم بدٌل عن 

                                                           
تقرٌر الصحة المدرسٌة، المرجع السابق.- ( 1(  
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وجبة اإلفطار تعنى بالتغذٌة المدرسٌة وسالمة الغذاء كل الخدمات المتعلقة بالتغذٌة والتً 

 ٌلً: مل التدابٌر الصحٌة الغذابٌة بالمدرسة ماٌنبغً أن تش

مراقبة المطعم المدرسً من حٌث البنٌة والمحتوى ومراقبة صحة العاملٌن فً تحضٌر -( 1

 الطعام وتداوله.

مراقبة ما ٌتاح للتالمٌذ من أطعمة داخل المدرسة )المطعم المدرسً( أو خارجها من -( 2

 لتسمم الغذابً.قبل باعة جابلٌن وغٌرهم والوقاٌة من ا

رفع مستوى الوعً الغذابً فً المجتمع المدرسً، وتوصٌل الرسابل الصحٌة الى -( 3

 أولٌاء أمور التالمٌذ وأسرهم.

 سابعا: التربية البدنية والترفيه: 

تعتبر التربٌة البدنٌة ضرورة تربوٌة وصحٌة )نفسٌة وجسدٌة( وإجتماعٌة لذلك هناك 

نٌة والتحصٌل الدراسً للتلمٌذ ومن مواصفات التربٌة البدنٌة إرتباط وثٌق بٌن التربٌة البد

 المدرسٌة المثالٌة ماٌلً: 

ٌتم تناولها من حٌث كونها عادة على مدى الحٌاة من منطلق الوعً بمردودها الصحً -1

 وال ٌتم تناولها فً إٌطار المنافسات الرٌاضٌة التً تتطلب مهارات عالٌة.

التالمٌذ وإٌجاد فرصة للترفٌه عن التالمٌذ ة البدنٌة والنفسٌة تهدف الى رفع مستوى اللٌاق-2

والمعلمٌن دون أن تزٌد من التنافس بٌنهم أو التالمٌذ وتشجٌع المشاركة اإلجتماعٌة بٌن 

تسا إلى البٌبة النفسٌة فً المدرسة 
(1)

. 

 ثامنا: اإلهتمام بصحة المجتمع المجاور: 

المدرسة عن المجتمع إذ ٌجب النظر إلى المدرسة ال تنفصل القضاٌا المتعلقة بالصحة فً 

ومنها تنطلق  .كفرصة لتعمٌق اإلنتماء إلى المجتمع لدى التالمٌذ وكأداة لتغٌٌر فً المجتمع

ومن  ،الخدمات واألنشطة المتعلقة بالصحة إلحداث التغٌٌر اإلٌجابً فً صحة المجتمع

ع المحٌط ٌتناول قضٌة مثل أمثلة هذه الخدمات قٌام المدرسة بنشاط صحً فً المجتم

                                                           
.19:36، 06/02/2017تقرٌر عن الصحة المدرسٌة، - ( 1(  
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اصحاح البٌبة أو الوقاٌة من الحوادث واإلصابات أو الدعوة الى النشاط البدنً والرٌاضة 

 بٌن أفراد المجتمع المحلً ... وغٌر ذلك. 

 تنبع أهمٌة عالقة المدرسة الصحٌة بالمجتمع من الحقابق التالٌة: 

كالت الصحٌة )غٌر الصحٌة( السابدة تعتبر المرحلة المدرسٌة فرصة إلكتشاف المبكر للمش

هم عٌنة ممثلة للمجتمع بكل مؤشراته الصحٌة تالمٌذ فً المجتمع وعالجها بإعتبارها تحوي 

)ٌمثلون ربع سكان تقرٌبا(، كما تعتبر فرصة كبٌرة وغٌر مستغلة للوقاٌة من المشكالت 

على مستوى الصحٌة الموجودة فً المجتمع فهً فرصة للتأثٌر فً سلوكٌات الصحٌة 

وعلى مستوى المجتمع كله التالمٌذ 
(1)

. 

ال ٌتحقق نجاح هذه المكونات الثمانٌة فً الصحة المدرسٌة بشكل أو صورة منفردة بحٌث 

ٌمثل كل عنصر أهمٌة ودور مهم فً نجاح الصحة المدرسٌة والبد أن تتناول بصورة 

 منظمة ومتناسقة لهذه العناصر الثمانٌة. 

 مدرسية: برامج الصحة ال -13

ال ٌخفى على الجمٌع بأن الصحة الجٌدة فً المدارس هً إستثمار للمستقبل وأن برامج 

الصحة المدرسٌة أداة فعالة ومتمٌزة لإلرتقاء بصحة المجتمعات وخاصة برامج التوعٌة 

الصحٌة والبٌبٌة والتً تخاطب شرٌحتٌن حساستٌن من مجتمعنا وهما األطفال من سن 

كشرٌحة أولى والمراهقٌن من سن عشر سنوات إلى ثمانٌة عشر خمس حتى عشر سنوات 

سنة كشرٌحة ثانٌة، ومراحل التطور فً هاتٌن الشرٌحتٌن تستوجب إرساء مفاهٌم 

صحً أفضل  وسلوكٌات تؤثر فً مستقبل صحتهم فالسلوك الصحً المبكر ٌنتج عنه وضع

 لهاتٌن الشرٌحتٌن.

تً ٌتم فٌها إكتشاف مختلف أنواع القدرات وعلٌه فقد أصبحت المدرسة بمثابة األداة ال

الشخصٌة لدى التالمٌذ وصقلها حتى تمكنهم من القٌام بكافة الواجبات لتحقٌق آمال األمم 

ورقٌها، لذلك كان من الضروري اإلهتمام بصحة هؤالء التالمٌذ وذلك من خالل مجموعة 

                                                           
.19:36، 06/02/2017تقرٌر الصحة المدرسٌة، المرجع السابق، - ( 1(  



 الفصل الثاني                                  ماهية المدرسة و الصحة المدرسية في المدارس اإلبتدائية 

37 
 

ة التالمٌذ فً السنوات من المفاهٌم والمبادئ واألنظمة والخدمات التً تقدم لتعزٌز صح

الدراسٌة وتعزٌز صحة المجتمع من خالل المدارس 
(1)

. 

نستنتج أن برنامج الصحة المدرسٌة ٌساهم وبشكل كبٌر فً المحافظة على سالمة الطفل 

وكذلك ٌهدف إلى النهوض بالمجتمع، وذلك من خالل اإلرتقاء بمستوى التحصٌل العلمً 

 لألطفال.

 حة المدرسية:مكونات برنامج الص -14- 

 ٌتكون برنامج الصحة المدرسٌة من ثالث عناصر أساسٌة تتمثل فً: 

 وهً نوعان: الخدمات الصحية المدرسية: -1

 وتشمل ماٌلً: خدمات وقائية: -أ

التطعٌمات التنشٌطٌة والموسمٌة عند الدخول المدرسً، ومراقبة المطاعم المدرسٌة، 

مراقبة البٌبة المدرسٌة، وتقدٌم األنشطة والتوعٌة ومتابعة اإلشتراطات الصحٌة فٌها، وكذلك 

من المحاضرات الصحٌة والبرامج، والمشاركة فً المناسبات الصحٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة 

والمحلٌة والوقاٌة من األمراض المعدٌة والمنتشرة بكثرة ومكافحتها وتوفٌر الخدمات الطبٌة 

مات صحٌة وقابٌة أخرى منها خدمات الطاربة أي اإلسعافات األولٌة، كما أن هناك خد

 صحٌة متعلقة باألسنان، وخدمات صحٌة نفسٌة وخدمات صحٌة إجتماعٌة.

فالخدمات الوقابٌة تقوم بتوفٌر إجراءات السالمة من الحوادث التً ٌمكن أن ٌتعرض لها 

متع التالمٌذ فً البٌبة المدرسٌة، وكذلك تقوم بتوفٌر الخدمات الصحٌة للعاملٌن بالمدارس وت

 المدرسٌن بصحة جٌدة. 

 وٌتم تقدٌمها من خالل ماٌلً: خدمات عالجية: -ب

العٌادات الشاملة، ووحدات الصحة المدرسٌة فً المدن الكبرى، والوحدات الصحٌة -1

 الرٌفٌة.

 الخدمات العالجٌة التخصصٌة بالمشافً.-2
                                                           

.19:10، 06/02/2017كتاب الموقع، علً اسماعٌل الجاف، الصحة المدرسٌة، - ( 1(  
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للطلب الوقابً وٌصب  ومن خالل الخدمات العالجٌة ٌستطٌع التلمٌذ أن ٌتفهم التقدٌر الجٌد 

التالمٌذ قادرٌن على التعرف على مشكالتهم، وٌسهل علٌهم الوقاٌة من األمراض وأسالٌب 

 مكافحتها وعالجها. 

 التثقيف الصحي المدرسي:-2

ٌعرف التثقٌف الصحً المدرسً بأنه الثقافة الصحٌة التعلٌمٌة التً ٌتلقاها التلمٌذ فً 

راك أهمٌة الصحة وإنتهاج السلوك المالبم تبعا لهذا المدرسة وتؤدي به تدرٌجٌا إلى إد

 الوعً واإلدراك. 

 * أهمية التثقيف الصحي المدرسي: 

مساعدة التالمٌذ على فهم معنى وأهمٌة الصحة وكٌفٌة تحقٌقها وصٌانتها، بحٌث ٌمكن 

 للمعلومات والمعارف الصحٌة التً إكتسبوها أن تنعكس على سلوكهم وممارستهم الٌومٌة. 

عمل على تحسٌن واإلرتقاء بمستوى المواقف والعادات والممارسات ٌالتثقٌف الصحً ف

الصحٌة للتلمٌذ وأسرته، واإلرتقاء بالمستوى الصحً الخاص بالفرد والمجتمع ولألجٌال 

القادمة 
(1.) 

 

 

 * التخطيط لبرنامج التثقيف الصحي المدرسي: 

فً المدارس ٌجب أن تأخذ األمور التالٌة إن عملٌة التخطٌط لبرامج التثقٌف الصحً الفعالة 

 بعٌن اإلعتبار:

كافة تجارب التعلٌم التً تجري فً مٌدان الصحة فً المدارس وٌجب أال تقتصر على 

التعلٌم الرسمً الشكلً لعلم الصحة فً صفوف المدرسة، فما ال شك فٌه أن البٌبة الصحٌة 

 .تثقٌف تالمٌذها فً المجال الصحً على للمدرسة تساعد

                                                           

  )1( -د، رشدي قطاس، نوال حسن، الصحة العامة، ط1، دار تسنٌم، 2004، ص161،162،163.
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أي أن التخطٌط لبرامج التثقٌف الصحً المدرسً، ٌجب أن ٌكون نابع من المشاكل الصحٌة 

للمجتمع المحلً، وكذلك ٌجب ٌراعً فٌها اإلحتٌاجات الصحٌة وعدد الموظفٌن والمرافقٌن 

 والتجهٌزات المتاحة. 

 س: * اإلعتبارات الفلسفية التي تقوم عليها معايير برامج التثقيف الصحي في المدار

" إعتبار أن الصحة ذات صلة وثٌقة بكل نواحً الحٌاة اإلنسانٌة سواء منها البدنٌة أو 

النفسٌة أو اإلجتماعٌة. وكذلك إعتبار التثقٌف الصحً جزءا ال ٌتجزأ من برامج التعلٌم العام 

 ٌستهدف تحسن نوع الحٌاة الٌومٌة، وإعتبار الصحة وسٌلة إلثراء الحٌاة اإلنسانٌة".

ه البرامج أن تعتبر السلوك الدابم والمستمر هدفا للتثقٌف الصحً، وعلى إعتبار أن فعلى هذ

األوضاع والمواقف التً ٌتخذها الفرد من الصحة ومعرفته بهما ال ٌحققان الصحة إال عن 

 طرٌق تأثٌرها فً السلوك والممارسات.

 * أهمية برامج التثقيف الصحي المدرسي: 

فً للتالمٌذ فً أمور الصحة المختلفة ٌؤدي الى أثار إٌجابٌة تمتد إن اإلرتفاع بالمستوى الثقا

إلى أولٌاء أمورهم وعابالتهم، كما تنص القوانٌن المعمول بها فً معظم البلدان على 

ضرورة إلتحاق األطفال بالمدارس اإلبتدابٌة عند سن السادسة وبالتالً فإن برامج التثقٌف 

أعداد كبٌرة جدا من األطفال فً هذا السن المبكرا منهالصحً المدرسً. ٌمكن أن ٌستفٌد 
 

(1)
. 

 

 * من يقوم بتنفيذ برامج التثقيف الصحي: 

 فهو ٌقوم بعدة واجبات وهً كاآلتً:طبيب المدرسة: -1

الفحص الطبً والتثقٌف الصحً والعناٌة الطبٌة بالمرضى واإلسعافات األولٌة وإجراء 

ومكافحة األمراض وكتابة التقارٌر الصحٌة عن التفتٌش الصحً، وكذلك التخطٌط للوقاٌة 

 المدرسة، وٌقوم أٌضا بتقدٌم اإلستشارة الصحٌة للمعلمٌن والموظفٌن بالمدرسة. 

                                                           
.165،166د، رشدي قطاس، نوال حسن، المرجع السابق، ص،- ( 1(  
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 وهو الذي ٌتوجب علٌه القٌام بما ٌلً: المعلم: -2

مالحظة تطور ونمو األطفال وصحتهم للكشف عن أي حالة غٌر مرضٌة، والمشاركة فً 

التالمٌذ الرٌف، والمشاركة فً التثقٌف الصحً. وكذلك إعطاء  فًالفحص الطبً وخاصة 

 قدوة حسنة فً شخصٌته وسلوكه.

 وهم ٌقومون بما ٌلً: ممرضي الصحة المدرسية: -3

إعطاء البطاقات المدرسٌة وتدوٌن السوابق الشخصٌة، ومساعدة الطبٌب خالل الفحص 

الٌات التثقٌف الصحً ومتابعة الطبً، والقٌام باإلسعافات األولٌة وأٌضا المشاركة بفع

 التالمٌذ لإلكتشاف المبكر للحاالت المرضٌة.

وٌقوم بإرساء عالقات جٌدة بٌن التالمٌذ ومعلمٌهم وكذلك ٌلعب األخصائي اإلجتماعي: -4

 دورا فً توفٌر الرفاهٌة اإلجتماعٌة والعقلٌة والعاطفٌة للتالمٌذ. 

 البيئة الصحية المدرسية " المحيط الصحي المدرسي ":-3

هً الوسط الذي سٌعٌش فٌه الطفل فترة من الوقت مما ٌتطلب أن ٌكون متوفرا فٌه الشروط 

الصحٌة المختلفة، وقد تؤدي البٌبة غٌر الصحٌة فً المدرسة إلى إنتشار األمراض المعدٌة 

وٌشمل المحٌط الصحً المدرسً مما  وإلى أمراض أخرى بدنٌة أو نفسٌة أو إجتماعٌة،

 ٌلً: 

 وذلك من خالل:توفير البيئة الصحية المدرسية المادية: -1

 أي وجودها فً منطقة هادبة، بعٌدة عن الضوضاء. موقع المدرسة المالئم: -أ

أي ٌجب أن تكون المبانً تواجه أشعة الشمس والرٌاح وٌجب أال المباني المدرسية: -ب

 انً عن دورٌن أو ثالثة أدوار.تتجاوز إرتفاع المب

ً فً األثاث المدرسً البساطة وتقلٌل التكالٌف مع المحافظة على الجودة نراعاألثاث: -ج

 وأهم األثاث المدرسً مثل: الصبورة، المقاعد، المراحٌض، المغاسل. 
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وتشمل ما ٌلً: اإلمداد بالمٌاه الصالحة للشرب، إقامة بيئة مالئمة للصحة المدرسية: -د

لتخلص من الفضالت وا
(1)

. 

 وذلك من خالل:توفير البيئة الصحية المدرسية المعنوية: -2

 وٌتمثل فً: اليوم المدرسي: -أ

ٌجب أن ٌكون تخطٌط وتنظٌم البرنامج المدرسً طبقا لسن التالمٌذ، وٌجب أن توفر 

ر المدرسة لتالمٌذها جمٌع إحتٌاجاتهم العاطفٌة خاصة حاجاتهم لألمان والحب والتقدٌ

 والحرٌة والنجاح.

وٌجب أن تتضمن ما ٌلً: طرق التدرٌس )التثقٌف، التربٌة(، وٌجب أن المدرسة: -ب

تساعد المدرسة تالمٌذها على التأقلم مع البٌبة المحلٌة، وٌجب أن تكون بعض مناهج 

المدرسٌة من المجتمع المحلً المحٌط بالمدرسة، وكذلك رفع المستوى البٌبً المدرسً 
(2)

. 

فبرنامج الصحة المدرسٌة ٌتكون من ثالث مؤشرات ربٌسٌة وكلها تهدف إلى وقاٌة  وعلٌه

 وعالج التالمٌذ خالل مشوارهم الدراسً. وكذلك رفع مستوى الوعً الصحً عندهم.

 أهداف برنامج الصحة المدرسية:  -15

تهدف برامج الصحة المدرسٌة إلى تحقٌق مجموعة من األهداف كتهٌبة البٌبة المدرسٌة 

الصحٌة و السلٌمة التً تساعد على نمو التالمٌذ بدنٌا و عقلٌا و نفسٌا و إجتماعٌا وتدرٌبهم 

على العادات و السلوكات الصحٌة السلٌمة و التعرف على الحالة الصحٌة للتالمٌذ و ذلك 

من خالل إجراء الفحوصات الطبٌة الدورٌة و تسجٌلها فً الملف الصحً الخاص بكل تلمٌذ 

شاف اإلنحرافات الصحٌة و السلوكٌة مبكرا و تقدٌم العالج المالبم لها و مراقبة من أجل إكت

البٌبة المدرسٌة و التأكد من سالمتها، لذلك جاء اإلهتمام بالصحة و السالمة المدرسٌة كونها 

المدخل لجزء كبٌر من أطفال المجتمع و هً شرٌحة التالمٌذ الذٌن ٌقضون ساعات ٌومٌة 

 ل المراحل التعلٌمٌة األولى . طوٌلة داخلها خال

                                                           

 )1( -د، رشدي قطاس، نوال حسن، الصحة العامة، ط1، دار تسنٌم، 2004، ص169،170،171.

.173،172د، رشدي قطاس، نوال حسن، مرجع سبق ذكره، ص - ( 2(  
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لذلك ٌنبغً على المسؤولٌن تقدٌم برامج الخدمات الصحٌة للتالمٌذ و أن ٌراعوا ضرورة 

توفٌر أسباب الصحة و السالمة من خدمات طبٌة أو تثقٌف صحً لتحقٌق نمو عقلً وبدنً 

مشاكل وتوفٌر و نفسً و إجتماعً سلٌم و الحفاظ على البٌبة الصحٌة السلٌمة بعٌدة عن أٌة 

الماء و الغذاء و الهواء النقً و متابعة نموهم بإنتظام و إتباع أسالٌب الوقاٌة من المشاكل 

أصبحت واألخطار و اإلهتمام بشخصٌتهم فتوفٌر الصحة المدرسٌة هو إستثمار حقٌقً إذ 

البرامج واإلستراتٌجٌات طوٌلة المدى خاصة مع الخطط و مسألة مهمة تضع لها الدول

ة األمراض المزمنة و إزدٌاد التحدٌات والمؤثرات المعاصرة للنهوض و اإلرتقاء زٌاد

باألجٌال الصاعدة 
(1)

. 

لكً تتحقق أهداف برامج الصحة المدرسٌة البد أن تتوفر على عدة شروط أهمها القٌام 

بفحوصات دورٌة ومستمرة للتالمٌذ من قبل أطباء الصحة والعمل على مكافحة األمراض 

 ٌة بإستعمال كافة الوسابل وأهمها التطعٌمات الموسمٌة.اإلنتقال

وكذلك قٌام بالتوعٌة وتثقٌف التالمٌذ والهٌبات التدرٌسٌة صحٌا بكافة الوسابل المتاحة قصد 

 تحقٌق بٌبة مدرسٌة صحٌة وسلٌمة خالٌة من األمراض والمخاطر. 

 أهمية برنامج الصحة المدرسية:  -16

تتمٌز تندرج تحت مراحل التعلٌم المختلفة بتغٌرات متالحقة فهً تتمٌز الفبات العمرٌة التً 

من الناحٌة البدنٌة أو النفسٌة أو اإلجتماعٌة مما ٌجعلها أكثر  بالنمو والتطور السرٌع سواء

عرضة لمختلف المشاكل والضغوطات النفسٌة واإلجتماعٌة وقد تكون المدرسة أول بٌبة 

الحٌاة الجماعٌة خارج المنزل مما ٌعرضه للتنافس فً ٌخرج إلٌها التلمٌذ وأول خبراته فً 

 اللعب أو أثناء إلتقاءهم فقد ٌتعرضون إلى عدة مخاطر كالحوادث واألمراض المعدٌة. 

فتمتع التلمٌذ بالصحة الجٌدة عامل مهم ٌساعدهم على التعلم وإكساب المعلومات والخبرات 

 ." العقل السلٌم فً الجسم السلٌم"بشكل جٌد 

المدرسة هً أنسب مكان للتوعٌة الصحٌة والتربٌة الصحٌة هً أحد العناصر  تعتبر

لى الربٌسٌة للصحة المدرسٌة حٌث أن هذه الفترة تتمٌز بتقبل المعلومات وتساعد التلمٌذ ع

                                                           

  )1( -د.أحمد بدح وآخرون، الثقافة الصحٌة، طبعة2، دار المٌسرة للنشر والتوزٌع، عمان، ص25.24.
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ٌة السلٌمة وقد ٌساعد هذا التأثٌر على أسرتهم الحالٌة إكتساب العادات والسلوكات الصح

وأسرتهم فً المستقبل 
(1)

. 

تلعب صحة التالمٌذ دور وأهمٌة فً العملٌة التعلٌمٌة بإعتبارها العامل األساسً فٌها فال 

 وجود لتعلٌم بال صحة وال صحة بال تعلٌم. 

 المبادئ الواجب إعتمادها في تطبيق برامج الصحة المدرسية: -17- 

 الحق فً الصحة لكل طفل. -

 درسٌة والبٌبة الصحٌة والكشف الطبً.وضع برنامج للصحة المدرسٌة، ٌشمل التربٌة الم -

 تلبٌة إحتٌاجات التالمٌذ الصحٌة والنفسٌة والتربوٌة واإلجتماعٌة. -

 ضرورة تالؤم العمل بعناصر الصحة المدرسٌة الثالثة.  -

 التأكٌد على أهمٌة مساهمة هٌبات المجتمع المدنً ببرامج الصحة المدرسٌة. -

 ت المحلٌة فً تنفٌذ برامج الصحة المدرسٌة. التأكٌد على دور األهل والمجتمعا -

ترسٌخ المكتسبات الحاصلة فً الصحة المدرسٌة وتوسٌعها لتشمل جمٌع المستوٌات  -

 الدراسٌة.

 اإلستفادة من التجارب العالمٌة فً مجال الصحة المدرسٌة. -

 .تأمٌن السرٌة الصحٌة الالزمة من قبل المسؤول عن الصحة المدرسٌة فً كل مدرسة -

 الزامٌة تنفٌذ برنامج الصحة المدرسٌة بكافة عناصره فً كافة المدارس الرسمٌة. -

 وضع تقرٌر سنوي عن الصحة المدرسٌة. -

 تعٌٌن مرشد صحً فً المدرسة لتنفٌذ أنشطة الصحة المدرسٌة. -

 الواجب إعتمادها في تطبيق برنامج التربية الصحية في المدارس: المبادئ

                                                           

  )1( -كتاب الموقع، علً اسماعٌل الجاف، الصحة المدرسٌة ،2017/02/06، 19:10.

w.w.w.tellskuf.com/index php/authors436.al18525.aasp.241899256.html. 
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ٌة الصحٌة فً وزارة التربٌة وإعطاءها دورا تنسٌقٌا شامال للعمل فً تعزٌز وحدة الترب -

 القطاعٌن الرسمً والخاص. 

 المبادئ الواجب إعتمادها في تطبيق برنامج البيئة الصحية في المدارس:

 إجراء تقٌٌم دوري لعناصر البٌبة الصحٌة فً المدارس. -

ى من  رخص البناء فً القطاعٌن التشدد فً تطبٌق مرسوم مواصفات البناء المدرسً لد -

 الرسمً والخاص.

 المبادئ الواجب إعتمادها في تطبيق برنامج الكشف الطبي المدرسي: 

 فرض إلزامٌة الطب المدرسً. -

 إحٌاء اللجنة الوطنٌة للصحة المدرسٌة. -

 تأمٌن وإلزام الملف الطبً المدرسً للتلمٌذ وتعمٌمه وإعتماده فً كافة المدارس الرسمٌة -

 والخاصة.

تطوٌر قدرات فرٌق الصحة المدرسٌة  -
(1)

. 

 مبررات اإلهتمام ببرنامج الصحة المدرسية:  -18- 

من أهم مبررات اإلهتمام ببرامج الصحة المدرسٌة أنها واسعة اإلهتمامات وتتناول 

موضوعات كبٌرة وواسعة و متشبعة مما ٌدعو إلى برمجة هذه اإلهتمامات فً برامج 

و األهداف من أجل معالجة شتى المشكالت الصحٌة داخل المدرسة التً تثبت محددة األطر 

أولوٌاتها من بٌن اإلهتمامات الصحٌة ألنه من الضروري برمجمة األفكار وبلورتها 

، حٌث ٌمكن اللجوء إلى برامج الصحة المدرسٌة كمرحلة التخطٌط لها جٌدا لٌسهل تبنٌهاو

رسٌة من نمطها العالجً السابد إلى نمط وقابً إنتقالٌة لتحول الخدمات الصحٌة المد

منشود، فنجاح برامج الصحة المدرسٌة ٌمهد لتغٌٌر السٌاسات المعمول بها بطرٌقة عملٌة، 

و األسرة التربوٌة بحاجة ماسة للتدرٌب و التعرٌف بالصحة التالمٌذ إضافة إلى أن أسر 

                                                           
.17:05، 01/04/2017ندوة الصحة المدرسٌة، مجلس النواب، - ( 1(  

https://www.lp.gov.lb<Resources>Files. 
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. مما ٌؤدي الى جذب هامن خالل مشاركتهم فً أحد برامجالمدرسٌة ، و ٌتحقق ذلك 

إنتباههم وإستقطاب إهتمامهم 
(1)

. 

ومنه نستنتج أن مبررات اإلهتمام بهذه البرامج عابد إلى اإلهتمام بالنواحً العالجٌة 

والتركٌز على الجوانب الوقابٌة، وكذلك تقدٌم خدمات لتعزٌز الصحة، وحل المشكالت 

 رسً.النفسٌة، واإلجتماعٌة، والسلوكٌة فً المجتمع المد

 دور أهم األشخاص من الصحة المدرسية:-19- 

 ر المدرسة في الصحة المدرسية: يمد دور-أ

توفٌر ظروف البٌبة الصحٌة المدرسٌة، وإعتبار التلمٌذ هدف فً العملٌة التربوٌة الصحٌة 

ورسم برامج الصحة المدرسٌة، وكذلك متابعة تنفٌذها وتقٌٌمها، ووضع خطة عمل لمواجهة 

اربة. وكذلك ٌعمل على التنسٌق مع الهٌبات الصحٌة والمؤسسات اإلجتماعٌة الحاالت الط

(2)
 . 

وعلٌه فهو ٌقوم بالتعرف على الحالة الصحٌة لجمٌع التالمٌذ وبالتحدٌد المصابٌن منهم 

 وكذلك ٌقوم بعقد لقاءات دورٌة مع التالمٌذ، أو أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة. 

 المدرسية: دور األساتذة في الصحة والسالمة-ب

إن لكل أستاذ دور فً نشر الوعً المدرسً وزٌادة التثقٌف، والمشاركة فً التخطٌط 

للبرامج والنشاطات المتعلقة بالصحة والسالمة، ومحاولتهم طرح أفكار جدٌدة، ودمج 

المنهج الدراسً بالمنهج الصحً، وربط المواضٌع الدراسٌة التً فً ذهن التالمٌذ 

 أكدهم من إستعاب التالمٌذ لجمٌع العالقات.بالمواضٌع الصحٌة، وت

 وعلٌه فعلى جمٌع أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة إتباع ما ٌلً:

تطبٌق شروط األمن وتوفٌر وسابل السالمة، ووضع برنامج متكامل ألسالٌب التوجٌه 

الصحً فً التعلٌم، وكذلك إقتراح األنظمة والقرارات واللواب  التً تنظم العمل الصحً 

                                                           

  )1( -كتاب الموقع، علً اسماعٌل الجاف، الصحة المدرسٌة.

w.w.w.tellskuf.com/index phy/authors436.al18525.aasp.24189256.html. 
  )2( -عبد الحلٌم منسً، وآخرون، الصحة المدرسٌة والنفسٌة للطفل،د،ط،مركزاالسكندرٌة،القاهرة،2006،ص246.
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ومراقبتهم النظافة الجسدٌة والمالبس الخاصة بالتالمٌذ، وأٌضا تصرفاتهم  المدرسً،

 وأقوالهم. 

 دور اإلرشاد التربوي في الصحة والسالمة المدرسية:-ج

ٌمثل المرشد التربوي مكانة جٌدة بالهٌكل التنظٌمً حٌث ٌشكل حلقة الوصل بٌن العناصر 

مسؤولٌات  واألولٌاء بحٌث تقع على عاتقه وتالمٌذ األربعة وهً اإلدارة المدرسٌة واألساتذة

الخطط الصحٌة على جمٌع األصعدة عدٌدة كالتأكد من مناسبة إمكانٌات المدرسٌة لتلك 

الظروف و الخطط المختلفة للنشاطات المتعلقة بالصحة و السالمة المدرسٌة و ذلك و

ة والتثقٌف بالتنسٌق مع الخارجٌة للحصول على المساعدات قدر االمكان لنشر التوعٌ

الصحً بأي وسٌلة مثل : اإلتفاق مع أطباء متخصصٌن فً صحة الفم وإلعطاء محاضرة 

قوم المرشد التربوي بإستقبال  التقارٌر الدورٌة ٌللتالمٌذ عن كٌفٌة العناٌة باألسنان، كما 

الذٌن التالمٌذ تنفٌذ الخطط و البرامج الصحٌة و مساعدة و حول آخر المستجدات و متابعة 

انون من مشاكل خاصة نفسٌة أو جسدٌة و اإلهتمام بالتالمٌذ ذوي اإلحتٌاجات الخاصة ٌع

التالمٌذ و بٌان دور الممارسات ( و ترسٌخ الشعور باألمان و السالمة لدى المعاقٌن)

العادات الصحٌة فً الحٌاة السلٌمة و آثارها اإلٌجابٌة، و فً حالة ظهور أي حاالت طاربة و

معالجتها أو التً تقع بٌن التالمٌذ و زمالبهم التالمٌذ أو بٌن األساتذة و بشكل مفاجا ٌقوم ب

زمالبهم األساتذة أو بٌن التالمٌذ و األساتذة و عدم إهمال أي حالة أو مشكلة 
(1)

. 

 دور طبيب المدرسة في الصحة والسالمة المدرسية:  -د

د من الممرضٌن ٌجب أن ٌكون فً كل مدرسة قسم صحً ٌشرف علٌه طبٌب و ٌساعده عد

حسب حجم المدرسة و الحاجة و ٌقوم هذا الفرٌق بتقدٌم الخدمات الصحٌة المجانٌة لجمٌع 

الموجودٌن بالمدرسة فً أي وقت و إعطاء النص  و اإلرشاد فً كل ما ٌتعلق بأمور 

السالمة و ٌتم تخصٌص غرفة معٌنة إلستخدامها كعٌادة داخل البناء تتوفر فٌها جمٌع شروط 

و السالمة و أدوات اإلسعاف و العالج ، و من ضمن مهام طبٌب المدرسة دراسة األمن 

عدد التالمٌذ بالمنطقة الواقع ضمن إختصاصه أو مسؤولٌته ووضع خطة صحٌة أو برنامج 

السالمة للعام الدراسً بالتعاون مع الجهات المختصة و اإلشراف على عمل الملفات 

                                                           
.101، ص مرجع سبق ذكره خالد ولٌد السبول،- ( 1(  
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سة، كما ٌقوم بمعالجة الحوادث التً تحصل الصحٌة الخاصة بكل تلمٌذ داخل المدر

بالمدرسة أي حاالت طاربة أو إصابات و أٌضا القٌام بفحوصات دورٌة على جمٌع التالمٌذ 

بداٌة كل عام دراسً ألن ذلك ٌساعد عملٌة الكشف المبكر للحاالت المرضٌة ومتابعة 

ف على توفٌر المصابٌن وتحوٌلهم إلى المركز الصحً أو المستشفى للعالج واإلشرا

صنادٌق اإلسعاف األولً وموادها وتدرٌب مجموعات مختارة على اإلسعاف األولً وكذلك 

متابعة الحاالت المرضٌة الخاصة وتطوراتها وذوي اإلحتٌاجات الخاصة )المعاقٌن( وعدم 

إشعارهم بالشفقة أو إظهار أي عطف زابد لما له أثر سلبً على نفسٌتهم وشعورهم بالنقص 

ضافة إلى هذا فهو ٌقوم بإرسال التقارٌر والنتابج المتعلقة بالتالمٌذ إلى الجهات والضعف إ

الحكومٌة المعنٌة
 (1)

. 

ومن أهم األطباء اإلختصاصٌن خارج المدرسة الذٌن ٌجب على األولٌاء إصطحاب أبنابهم 

 لهم بشكل دوري هم: 

 * طبٌب العام.

 * طبٌب األسنان.

 * طبٌب العٌون.

 ألذن والحنجرة. * طبٌب األنف وا

 * طبٌب الصحة النفسٌة.

 ومن بٌن المشاكل الصحٌة التً ٌمكن لطبٌب المدرسة متابعتها هً:

األمراض المزمنة كالربو والسكري والصداع ومشاكل التغذٌة والسمنة والنحافة وضغط 

الدم وفقر الدم واإلصابة بالدٌدان المعدٌة وكذلك مشاكل العٌون كالحول وكثرة الدموع 

إلحمرار وضعف النظر ومن األمثلة على تصرفات التالمٌذ التً تساعد على الكشف وا

المبكر هً اإلقتراب من الكتاب عند القراءة أو طلب الجلوس فً األمام، إضافة الى مشاكل 

األذن مثل: خروج الصدٌد وزٌادة إفراز المادة الشمعٌة وضعف السمع ومن مؤشراته طلب 

رأس لفم المتحدث ووضع الٌد على األذن لتحسٌن السمع أو تكرار الحدٌث أو تمٌٌل ال
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التحدٌث بوتٌرة واحدة، وكذا مشاكل الفم واألنف وعدم إنتظام األسنان وتشقق زواٌا الفم 

والرابحة الكرٌهة أو صعوبة التنفس باألنف لذا نجد أن تلمٌذ ٌتنفس من فمه وكذلك نزٌف 

ة اللثة وتكرار الكحة أو العطس ومشاكل الحنجر
(1)

. 

لطبٌب المدرسة دور مهم فً الحفاظ على صحة وسالمة تالمٌذ داخل المدرسة فهو ٌقوم 

بالعدٌد من المهام والخدمات الصحٌة لجمٌع الموجودٌن داخل المؤسسة فً حالة وجود 

حاالت طاربة أو إصابات ٌقوم بمعالجتها ومتابعتها صحٌا من قبله أو من خالل تحوٌلهم إلى 

 لتابع لمقر سكناهم. المركز الصحً ا

 دور األولياء في الصحة والسالمة المدرسية: -ه

المدرسٌة فهً تبدأ  تحدد لتكتمل حلقة الصحة و السالمةٌجب أن تتكامل جمٌع العناصر و ت

من المنزل أي من أفراد عابلة التلمٌذ الذٌن من مسؤولٌاتهم إكمال البناء السلٌم الذي ٌقوم به 

العكس أي الهدم و الذي قد ٌكون بشكل غٌر مباشر أو بدون قصد  األستاذ بالمدرسة و لٌس

ناتج عن ضعف التقدٌر لدى أحد األطراف فً عابلة التلمٌذ سواء أبوه و أمه و أحد أخواته 

أو اإلهمال و ترك الطفل ٌفعل ما ٌرٌد و كٌفما ٌرٌد و بالوقت الذي ٌرغب به مثل : تركه 

فترة بقاءه ه إلى أٌن و عدم المباالة بوقت عودته و ٌخرج من المنزل متى ٌشاء و عدم سؤال

مصروف كبٌرا ال ٌدري كٌف ٌصرفه و ماذا ٌشتري به فٌلجأ  بالخارج خاصة إذا أعطً

لشراء األشٌاء الضارة و الغٌر النافعة مما قد ٌتسبب فً نتابج وخٌمة ٌصل تأثٌرها على 

ونظٌفة مرتبة و منظمة و توفٌر  حٌاة الطفل لذلك ٌجب التأكد من توفٌر بٌبة منزلٌة صحٌة

شروط السالمة بالمنزل و توفٌر الغذاء المتكامل والسلٌم للطفل و اإلهتمام بنظافته و طرٌقة 

معاملته مع مراعاة نفسٌة و إشعاره باألمان و إعطاءه الحنان و العطف و الحب ضمن 

بهم بالدراسة و حل المحدود كً ال ٌؤثر ذلك سلبا على شخصٌته و أٌضا متابعة إلتزام أبنا

الٌومً والمراجعة للمواد السابقة و مراقبة مستوى  التحضٌرواجباتهم و حفظ دروسهم و 

تحصٌلهم و نتابج اإلمتحانات و تحفٌزهم و تشجٌعهم على إتباع تعلٌمات السالمة التً 

ٌتعلمونها بالمدرسة و كذا مراجعة طبٌب المدرسة لإلستفادة من حاالت التشخٌص و الكشف 

ارتهم فً أي مشكلة صحٌة شلمبكر و عدم التأخر فً مراجعة األطباء المتخصصٌن أو إستا
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و العادات بتعلٌم أبناءهم الممارسات السلٌمة  نألبناءهم باإلضافة إلى هذا فهم ٌقوموا

طرٌقة غسل الٌدٌن الصحٌة بشكل صحٌ  مثل 
(1)

 . 

 دور النشاطات المدرسية في تعزيز الصحة المدرسية: -22

 ور الرياضة في الصحة والسالمة المدرسية:د-أ

" هً حركة ٌقوم بها الجسم، وٌنتج عنها حرق الطاقة أو السعرات sportالرٌاضة "

الحرارٌة، وٌجب تخصٌص حصص أسبوعٌة محددة لممارسة التالمٌذ الرٌاضٌة مع أستاذ 

عب بالشكل متخصص بالتربٌة البدنٌة وضرورة بقاءه قرٌب من التالمٌذ، وتحفٌزهم على الل

 الصحٌ .

 فالرٌاضة لها عدة فوابد نذكر منها:

( فوابد جسدٌة: تتمثل فً إكساب الجسم المرونة، وكذلك بناء عضالت ومفاصل قوٌة، 1

 والوقاٌة من العدٌد من األمراض.

( فوابد نفسٌة وإجتماعٌة: وتتمثل هً األخرى فً تعزٌز الثقة بالنفس من خالل قدرة 2

بمختلف النشاطات، والتخفٌف من الضغط النفسً والشعور بالعصبٌة. التلمٌذ على القٌام 

عادات السٌبة مثل: التدخٌن، وخلق روح التعاون والتنافس بٌن التالمٌذ، وإبعاد التالمٌذ عن ال

 رات.المخذ

( فوابد إقتصادٌة: تتمثل فً زٌادة مستوى اإلنتاج الفردي، وتحسٌن مستوى التحصٌل 3

الدراسً 
(2)

. 

لرٌاضة تقوم بتقوٌة األجسام، وتطوٌر التالمٌذ وحصولهم على فرصة اإلبداع وعلٌه فا

 وبالتالً إكسابهم الصحة والسالمة الالزمة.

 

 دور المسابقات في الصحة والسالمة المدرسية:-ب
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إن غرس مبدأ المنافسة الشرٌفة، وتحلً التالمٌذ بالمبادئ والصفات الحمٌدة، وتوجٌههم 

تمام باألمور التً تفٌد الفرد والجماعة، له أثر فً تحسٌن نوعٌة التوجٌه اإلٌجابً لإله

األشخاص من المساهمٌن فً الحمالت والنشاطات. وتعلٌمهم كٌف ٌكونون إنتاجٌٌن، وخلق 

جو من الحماس والعطاء والبحث )
1)
. 

ومنه ٌمكن تطوٌر فكرة هذه المسابقات لتكون شاملة لمواضٌع الصحة والسالمة وتهدف الى 

ة عقول التالمٌذ ومواهبهم، وأٌضا تحسٌن مستوى التحصٌل العلمً والثقافً والوعً تنمٌ

 بأمور الصحة والسالمة، والتفاعل بٌن التالمٌذ وزرع الثقة فٌما بٌنهم وتطوٌر شخصٌتهم.

 دور المكتبة المدرسية في الصحة والسالمة المدرسية:-ج

من العمر، نحو حب اإلطالع،  ىة األولٌول لدى التالمٌذ، منذ المراحل الدراسإن تنمٌة الفض

والبحث والقراءة، وتعرٌفهم بأهمٌة الكتاب، وفوابده وتشجٌعهم على المطالعة له دور كبٌر 

فً تردد التالمٌذ نفسهم فً المراحل الدراسٌة القادمة إلى المكتبة المدرسٌة بشكل مستمر، 

مختلف المواضٌع، والمجاالت ما تحتوٌه من كتب تتحدث عن تبة هً كنز المعلومات لفالمك

خاصة تلك التً تتناول الصحة والسالمة واألمن البٌبً والعادات والممارسات النافعة 

واألخرى الضارة، وطرق الوقاٌة من األمراض أو الحوادث المختلفة 
(2)

. 

ومنه ٌمكن التركٌز على نوعٌة الكتب التً ٌجب توفرها بالمكتبة، وتخصٌص زاوٌة معٌنة 

ع الصحة واإلبتعاد عن القصص التً ال تحتوي على مضمون أو هدف، كما من مواضٌ

من خالل إنشاء مكتبة صفٌة أي داخل كل همٌة المطالعة والكتاب للتالمٌذ ٌمكن توضٌ  أ

 تكون عبارة عن خزانة صغٌرة ٌشارك فٌها جمٌع التالمٌذ وتزوٌدها بالكتب. قسم

 دور المسرح في الصحة والسالمة المدرسية: -د

ٌمكن تسخٌر المسرح فً اإلعداد لعروض خاصة تعلٌمٌة، ومشاهد تثقٌفٌة تتعلق بالصحة 

والسالمة المدرسٌة لما ٌالقٌه المسرح من إستحسان لدى األطفال، وقبول لألفكار التً 

تطرح خالل العرض وإقناع التالمٌذ بها، وبالتالً فإن اإلشراف واإلعداد لمثل هذه 

ه فرٌق تربوي متخصص ومتدرب على مهارات اإلتصال البرامج، ٌجب أن ٌقوم علٌ
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المختلفة كإستخدام الدراما والشعر، الغناء، الرقص، وإستثمار المهارات الفردٌة والمواهب 

فً خدمة الصحة 
(1)

. 

ومنه فالمسرح ٌقوم على خلق جٌل جدٌد واع ومدرك ألهمٌة الصحة والسالمة المدرسٌة 

 ولٌس فقط العلمٌة.  ومدى تأثٌرها على الحٌاة العملٌة،

 دور التكنولوجيا في الصحة والسالمة المدرسية: -ه

البد للتقدم التكنولوجً أن ٌؤثر على المناهج الدراسٌة من حٌث إستخدامه لمواضٌع جدٌدة و 

إعتمادها من ضمن المقرر الدراسً أو النشاطات الالمنهجٌة كاأللعاب الحدٌثة و التً تهدف 

تنمٌة الشاملة و تطوٌر البٌبة المدرسٌة و إعطاء التالمٌذ حقهم أٌضا فً مضمونها إلى ال

بالتعرف على أحدث ما توصل إلٌه العالم و هم فً صفوفهم األولى لذلك ٌنبغً إدخال 

الكمبٌوتر إلى جمٌع المدارس إلمكانٌة اإلستفادة الغٌر المحدودة منه فً مختلف المجاالت و 

مٌذ للتعرف على آخر المستجدات فهو ٌشكل منبعا ال لما له من دور كبٌر فً فت  آفاق التال

ٌنفذ و مصدر نقً لتلقً المعلومات و جمعها و مختلف برامج و مواضٌع متعلقة بمجال 

الصحة و السالمة من خالل إصدار النشرات أو المجاالت الصحٌة أو إصدار الدلٌل 

، و لكن مضمون المناهج المنشورة لتحسٌنالصحً للمعلم و التلمٌذ و اإلستعانة بالتجارب 

شاشات  علٌنا تحدٌد مدة جلوس األطفال خلفبالرغم من الفابدة التً ٌقدمها إال أنه ٌجب 

الكمبٌوتر لعدم تأثٌر ذلك سلبا على أعٌنهم أو على راحة أجسامهم و بالتالً على مستوى 

بقابهم بدون تحصٌلهم فاألطفال الذٌن ٌجلسون لفترة طوٌلة قد تبدأ أجسامهم بالتراخً بسبب 

حركة و عدم ممارسة الرٌاضٌة وغالبا ما ٌعانون من الشعور بالعزلة و ال ٌختلطون مع 

باقً زمالبهم بالنشاطات الالمنهجٌة األخرى و بعض األلعاب تسبب تلف فً خالٌا الدماغ 

بسبب عملٌة شد األعصاب و اإلنفعاالت نتٌجة العصبٌة و تؤثر على ظهور العنف فً 

سلوكهم 
(2)

. 

فمن خالل هذا نستنتج أن التكنولوجٌا سٌف ذو حدٌن لها تأثٌر إٌجابً من جهة وتأثٌر سلبً 

 من جهة أخرى ٌنعكس هذا التأثٌر على صحة وسالمة التلمٌذ.
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 الرؤية المستقبلية للصحة المدرسية:-21

 تحدٌد مشرف صحً فً كل مدرسة ٌتولى التنسٌق لخدمات وبرامج الصحة المدرسٌة،

لصحة المدرسٌة فً المنظومة التربوٌة، وكذلك تخصٌص وحدات صحٌة ودعم نظام ا

لإلشراف على برامج وخدمات الصحة المدرسٌة، وتقدٌم مخصصات مالٌة، لتموٌن البرامج 

الوقابٌة، وتحقٌق نظام لمراقبة المؤشرات الصحٌة فً المدارس، مثل مؤشرات الحالة 

المتعلقة بالصحة كالتدخٌن ...،  الغذابٌة كالطول والوزن، ومؤشرات بعض السلوكات

ومؤشرات أخرى أكثر إنتشارا كتسوس األسنان، وكذلك التخطٌط للبرامج الوقابٌة فً 

 المدارس، والعمل على تحقٌقها.

ومن خالل هذا تقع على مدٌر المدرسة مسؤولٌة كبٌرة تجاه صحة وسالمة بٌبٌة، كونه 

والذي  فٌذ ومتابعة الخطط اإلستراتٌجٌةالرابد التربوي، كما ٌقوم بالمبادرة فً وضع وتن

مدرسته الى أرقى المستوٌات وأعلى الدرجات بنجاح وتمٌز واإلستفادة بٌستطٌع أن ٌصل 

موضوعً وواقعً،  من جمٌع العناصر والتسهٌالت المتاحة وأن ٌضع، أهدافه بشكل

وبوضوح تصمٌم وإختٌار الوسابل الفعالة للوصول لها 
(1)

. 

صحة المدرسٌة لها دور كبٌر فً المنظومة التربوٌة، وهذا من خالل ومنه نستنتج أن لل

محافظتها على صحة التالمٌذ، ومن خالل متابعة حالتهم الصحٌة كذلك، وتوحٌد نظام 

المعلومات الصحٌة فً المدارس، وبرامج الصحة المدرسٌة فً قطاع النظام التربوي، 

 والتقٌد بتطبٌقها.

 التي يجب إتباعها لتحقيق الرؤية المستقبلية:تحديد المجاالت واألنشطة -22

قد تكون الرؤٌة المستقبلٌة من تصمٌم مدٌر المدرسة لكنه ال ٌستطٌع تنفٌذها وحده وٌحتاج 

ٌة لها عالقة. نلمشاركة جماعٌة حتى من األولٌاء، خارج المدرسة، وأي جهات أخرى مع

شاطات الالمنهجٌة بل أٌضا وتطوٌع الصحة والسالمة المدرسٌة، وإدخالها لٌس فقط بالن

بالمناهج الدراسٌة والنشاطات المنهجٌة، وإعطابها أهمٌتها، وعدم اإلهتمام بالجانب العلمً، 

والتحصٌل الدراسً فقط والعالمات أو الدرجات لكن ٌجب أٌضا اإلهتمام بالجانب الصحً 

ا أو الحضور فلوال الصحة والسالمة لن ٌستطٌع التالمٌذ، أن ٌفهموا دروسهم أو ٌحفظوه
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لتقدٌم اإلمتحانات، فالتلمٌذ المجتهد والناج  ال بد عند دراستنا لوضعه وحالته الصحٌة أن 

فإنه لن ٌستطٌع الحضور للمدرسة أو ٌعطً  نجدها عالٌة المستوى. وكذلك األستاذ،

حصصه فً ظل الظروف الصحٌة البٌبٌة
(1)

. 

طوٌر األنشطة التربوٌة داخل ومنه ٌجب تحدٌد الخدمات التً سنوفرها للتالمٌذ، وت

 المدرسة. 

 إستراتيجيات الصحة المدرسية: -23

التركٌز على الخدمات الوقابٌة وعلى رأسها التوعٌة الصحٌة، وإنطالق األنشطة والبرامج 

فً صحة  من المدرسة، ولٌس من الوحدات الصحٌة، وكذلك مساهمة األسرة التربوٌة

وتعدٌل  وأٌضا مساهمة أسرة التلمٌذ فً التوعٌة، التالمٌذ مع التركٌز على دور المعلم

السلوك الصحً، واإلستفادة من مقدمً الخدمات الصحٌة، وإشتراك القطاع الخاص فً 

تصمٌم وتموٌل برامج الصحة المدرسٌة، وترشٌد الدور العالجً بالتنسٌق مع وزارة 

التعلٌم ومن الصحة، واإلستفادة من الخبرات والموارد المتاحة داخل وخارج نظام 

 المنظمات الدولٌة فً تنفٌذ برامج الصحة المدرسٌة.

ومن هذا نستنتج أن إستراتٌجٌات الصحة المدرسٌة لها دور كبٌر فً المحافظة على صحة 

التلمٌذ فً المدرسة وخارجها، وذلك من خالل التوعٌة والمراقبة ومتابعة من قبل أطباء 

 الصحة.

 : إختيار اإلستراتيجية المناسبة-24

كل مدٌر معنً فً البحث عن اإلستراتٌجٌات التً من شأنها دعم إمكانٌة تحقٌق الرؤٌة 

الخاصة وكٌفٌة تأدٌتها وتطبٌقها على أرض الواقع بناءا على اإلمكانٌات المتاحة واإلعتماد 

على نسبة التغٌٌر والتطور مثل نسبة زٌادة عدد التالمٌذ كل سنة أو اإلصابة بمرض معٌن 

خر مع مراعاة خاصٌة المرونة فً إختٌار اإلستراتٌجٌة إلمكانٌة التعدٌل أو من فصل آل

 التغٌٌر فٌما بعد بناء على المستجدات.

                                                           
.23خالد ولٌد السبول، المرجع نفسه، ص - ( 1(  
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كما ٌجب تسهٌل إختٌار اإلستراتٌجٌة المناسبة لدراسة البٌبة الداخلٌة والخارجٌة الشاملة 

العالقات بٌنها، للمدرسة، وبعد الرجوع لتجارب الغٌر والصفات الفٌسٌولوجٌة والمادٌة و

ونقاط القوة والضعف )
1)
. 

وعلٌه فتقع على مدٌر المدرسة مسؤولٌة كبٌرة فً إختٌار اإلستراتٌجٌة التً تساعد على 

 اإلمكانٌات والوسابل داخل المدرسة.  بتوفٌر تحقٌق الصحة المدرسٌة وذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.105، ص2007، دار أجنادٌن للنشر والتوزٌع، عمان ،1رابدة خلٌل سالم، الصحة المدرسٌة، ط- ( 1(  
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 خالصة : 

أهمٌة فهً تعتبر إحدى المؤسسات المسؤولة  و ٌة الفصل نستنتج أن للمدرسة دورفً نها    

عن التوجٌه الصحً فهً تغرس فً التالمٌذ السلوكات الصحٌحة و العادات و المهارات 

الصحٌة و هذا إلعطاء فرد متوازن الشخصٌة و ذو صحة جدٌة بإعتبار أن للصحة 

محافظة المدرسٌة دور أساسً فً الحماٌة و الوقاٌة الصحٌة داخل الوسط المدرسً و ال

مختلف المفاهٌم و اإلتجاهات الصحٌة و البرامج على صحة التالمٌذ و ذلك من خالل 

 والنشاطات المتعلقة بالصحة و السالمة للتالمٌذ داخل الوسط المدرسً . 
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 تًٓٛذ :

 جالْطّحٌز ١ًٟ أؾ٠ٍص ػٍٝ ػ١ٕس جٌّؼ١ٍّٓ ٚ ضكٍفٟ ً٘ج جٌؿحٔد ْٕمَٛ ذطك١ًٍ جٌّمحذالش جٌط

 ق١ع قٍٍٕح ٚ ذحٌطف١ًٛ ٔطحتؽ وً ضم١ٕس.  جذطىجتٟٚ جٌطٟ َٚػص ػٍٝ ضال١ًِ جٌٕٓس جٌهحِٓس 

 يُٓح ٔتقُٛبد انجسج :  -1

ِس أغٕحء ئػىجو جٌركع ٚ ضٕف١ًٖ ئْ جٌّٕٙؽ فٟ جٌؼٍُ ِٓأٌس ؾ٠ٍ٘ٛس وّح أْ جإلؾٍجءجش جٌّٓطهى

ٟ٘ جٌطٟ ضكىو جٌٕطحتؽ فٟ جٌركع جٌؼٍّٟ ٚ يٌه ِٓ نالي جٌؿّغ ذ١ٓ جٌّٕٙؽ جٌىّٟ ٚ جٌى١فٟ 

ذٙىف فُٙ ٠َٚحوز ض١ٞٛف جٌٍؤ٠س ٚ ضؼ١ّك جٌٕظٍز ج١ٌٌّٛٗس جألٍِ جًٌٞ ٠ٓحػى فٟ ولس جٌطك١ًٍ 

)ٚ ٞر١ جٌطف١ٍٓجش قٛي ِٛٞٛع جٌىٌجْس
1

). 

أْ جٌّٕح٘ؽ جٌى١ف١س ضٙىف فٟ جألْحِ ئٌٝ فُٙ جٌظحٍ٘ز جٌىٌجْس :  يٕسٚظ أَدشطئي ٠إوى  

ؼٙح أٚ جٌٍٓٛوحش جٌطٟ ّؿأوػٍ ػٍٝ قٍٛ ِؼٕٝ جأللٛجي جٌطٟ ٔٚػ١ٍٗ ٠ٕٛد جإل٘طّحَ ٕ٘ح 

ضّص ِالقظطٙح .)
2

)   

أِح جٌّٕح٘ؽ جٌى١ّس فٟٙ ض١ٍٗ ئٌٝ جٌركع جٌّٕٙؿٟ ٌٍظٛجٍ٘ جإلؾطّحػ١س ِٓ نالي جألْح١ٌد 

جإلقٛحءجش ٚ جٌٕٓد ح١ٞس أٚ جٌكٓحذ١س أٞ أْ جٌر١حٔحش ضأنً ٖىً ٌلّٟ ِػً جإلقٛحت١س ج٠ٌٍ

)جٌّث٠ٛس ٚ غ١ٍ يٌه 
3

. ) 

ٕٙؿ١ٓ جٌىّٟ ٚ جٌى١فٟ ألٕٔح ْٕكحٚي ِؼٍفس جأللٛجي فٟ وٌجْطٕح ػٍٝ جٌّئػطّىٔح ٚ ػ١ٍٗ فمى 

ر١حٔحش جٌّمحذالش ٚ وًٌه ؾّغ جٌ ِٓ ِٓ نالي ِؿّٛػس) انًؼهًٍٛ( ١ْرى٠ٙح أفٍجو جٌؼ١ٕس جٌطٟ 

 ٚ جٌّؼط١حش ػٓ ٠ٍ٠ك ض٠َٛغ ئْطّحٌز ػٍٝ ػ١ٕس ِٓ جٌطال١ًِ .

 : تقُٛخ انجسج

ضؼى جٌطم١ٕس ٠ٌٍٚٞس فٟ جٌركع جإلؾطّحػٟ ٚ جٌطٟ  ِٓ نالٌٙح ٠طّىٓ جٌرحقع ِٓ ؾّغ 

وّح ضٍؼد وٌٚج ١ْٚطح ٠ٙىف ئٌٝ ئٔطحؼ ػاللس  ،ٚ جٌر١حٔحش جٌٍّجو جٌكٛٛي ػ١ٍٙح جٌّؼط١حش

٠ٛرف ً٘ج جألن١ٍ ػٍٝ  ،كٛظ ِٓ ؾٙس ٚ جٌرحقع ِٓ ؾٙس أنٌٍّٜرضفحػ١ٍس ذ١ٓ جٌّؿطّغ ج

فحٌّمحذٍس ٟ٘ ػرحٌز ػٓ  ،ًج ضم١ٕط١ٓ جٌّمحذٍس ٚ جإلْطّحٌزضفحػً ِؼٗ ٚ لى ئْطهىِٕح فٟ ذكػٕح  ٘

                                      

www.social –team.com/forum/showthveadphp+:1496   2017-.4-03       18:34  
1
  

- 95، ٘  ٠ٚ2005ٍق ئػىجو جٌركٛظ ،ذىْٚ ٠رؼس ،و٠ٛجْ جٌّطرٛػحش جٌؿحِؼ١س ،جٌؿُجتٍ  ػّحٌ ذٛنٛٔ ،ِكٛو و١ٔرحْ :ِٕح٘ؽ جٌركع جٌؼٍّٟ   
2
  

3
 -https://ar.m.wikipediaorg/wiki    2017 18:23-04- 03جٌركع جٌىّٟ : -,. 

http://www.social/
https://ar.m.wikipedia/
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ِ ٚجٌّٛٞٛع جٌّىٌ قٛيِؼ١ٓ ٠طٍـ نالٌٗ جٌرحقع أْثٍس ِكىوز  ٖهٙجٌرحقع ِغ  ٌقٛج

)ِٛٞٛع جٌىٌجْس ٌٍكٛٛي ػٍٝ ئؾحذحش ول١مس ٚٚجٞكس ضهىَ 
1

٠ّٚىٓ ضؼ٠ٍف جإلْطّحٌز  ،(

ػٍٝ أٔٙح "ِؿّٛػس ِٓ جألْثٍس جٌّىطٛذس ٚ جٌطٟ ضؼى ذمٛى جٌكٛٛي ػٍٝ جٌّؼٍِٛحش أٚ 

١حٔحش رجٌطؼٍف ػٍٝ أٌجء جٌّركٛغ١ٓ قٛي ظحٍ٘ز أٚ ِٛلف ِؼ١ٓ ٚ ٟ٘ أقى أوٚجش ؾّغ جٌ

ج١ٌّىج١ٔس .)
2

 ) 

 ًٌٌه ْٛف ٔمَٛ ذطك١ًٍ وً ضم١ٕس ػٍٝ قىٜ : 

  دتًغ ٔػُٛخ انجسج :ي -2

ضم١ٕس جٌّمحذٍس ِٓ جألوجٚش جألوػٍ ئْطؼّحال فٟ جٌركٛظ جٌؼ١ٍّس ٚ يٌه ِٓ نالي ئؾٍجء ضؼطرٍ 

ِٕظّس ٚ ٘حوفس ٚ ً٘ج ذاْطؼّحي و١ًٌ جٌّمحذٍس ٚ جًٌٞ ٠طّٟٓ أْثٍس ِٛؾٙس ِمحذالش ٖف٠ٛس 

 ٚ ًٖ٘ جألن١ٍز ضّػً ِؿطّغ جٌركع.  جٌطٌٛ جالذطىجتٌّٟؼٍّٟ 

 َٙ : انًدبل انًكب

 ١ٓ ذٛال٠س ِٓطغحُٔ جٌّىٌْس جألٌٚٝضؾىجٛطذطىجت١١ٓ جٌّئلّٕح ذاؾٍجء ًٖ٘ جٌىٌجْس ػٍٝ ِىٌْط١ٓ 

جٌّىٌْس " ٟ٘ جٌّىٌْس جٌػح١ٔسِٚٓىٓ نٍٚذس  600ِىٌْس ١ٖٙى ذٍر١ٍٗ قّٛ " قٟ " ٟ٘

 ِٓىٓ. 348نٍٚذس  "جٌؿى٠ىز

أف٠ًٍ  12ئٌٝ   2017أف٠ًٍ  02أ٠حَ ضُ ئؾٍجء٘ح ذ١ٓ  10وجِص جٌىٌجْس انًدبل انضيبَٙ : 

2017  . 

 طؼٕثبد انجسج : -3-

 .ٔمٙ جٌٍّجؾغ ٚ ئٔؼىجِٙح ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌّىطرس نحٚس جٌىطد ج١ٕ٠ٌٛس 

  :ػٍجل١ً فٟ ج١ٌّىجْ  ذك١ع ٚؾىٔح ٚؼٛذس فٟ ئْطؿٛجخ جٌّؼ١ٍّٓ ٌؼىز أْرحخ أّ٘ٙح 

o  ٌِػىَ ضؼحْٚ ِى٠ٍٞ جٌّىج 

o ع ِٕكٛ ٌٕح ِؼٍِٛحش ػىَ ضؿحٚخ جٌّؼ١ٍّٓ ِؼٕح نالي ئؾٍجءٔح ٌٍّمحذٍس ذك١

 ٖرٗ ٔحلٛس ٚ ْطك١س 

                                      
1

ِٓٛقحش ١ٌْْٛٛٛؾ١س فٟ ِؿحي جٌٛكس ٟ ،ًِوٍز ١ًٌٕ ٖٙحوز ِحْطٍ ضهٛٙ ١ِْٙٛذٟ ن١ٍز ،ٚجلغ جٌٍػح٠س جٌٛك١س ٌٍطال١ًِ فٟ ج١ٌْٛ جٌّىٌ -

 .  49، ٘  2015ؾحِؼس ػرى جٌك١ّى ذٓ ذحو٠ّ ِٓطغحُٔ ،

- maawsou3a –blogspot .com /2015/05 blog .-post-121-html .pm =1 
2
  



 َتبئح انذساعخ انًٛذاَٛخ ،تسهٛم انًقبثهخ ٔ اإلعتًبسح                   انفظم انثبنج                             

60 

 

  . ١ٞك جٌٛلص 

 

 تسهٛم انًقبثالد : -4- 

 . جٌٛكس وجنً جٌّىجٌِ  جإلذطىجت١س وٌٚ ٚ أ١ّ٘س جٌرٍجِؽ جٌطٍذ٠ٛس فٟ ض١ٍْم جٌّكٌٛ جألٚي : 

طرٍ جٌرٍجِؽ جٌطٍذ٠ٛس ذّػحذس ِؿّٛػس ِٓ جٌّٛٞٛػحش أٚ جٌطؼ١ٍّحش جٌطٟ ضهىَ ػ١ٍّس ضؼ

 ٚجٔطمحءفٟٙ ضمَٛ ذغٍِ جٌّؼحٌف  ٚ جٌم١ُ ٚ جٌٍٓٛوحش جٌٛك١س ٌىٜ جٌطال١ًِ جٌطٛػ١س جٌٛك١س 

 فٟ ق١حضُٙ ج١ِٛ١ٌس .  ضٛظ١فٗ٘ٛ ٌٍٞٚٞ ٚ  ِح

 انذٔس انز٘ تهؼجّ انًذسعخ فٙ انًسبفظخ ػهٗ طسخ انتاليٛز : -1

ضٍؼد جٌّىٌْس وٌٚ ُِٙ ٚ فؼحي فٟ جٌّكحفظس ػٍٝ ٚكس جٌطال١ًِ ٚ جٌٕٜٙٛ ذُٙ ٚ ٠طّػً  

ىٌٚ فٟ جإلٌٖحو ٚ جٌطٛؾ١ٗ ٚ جٌطٛػ١س ٚ ئِىجوُ٘ ذحٌّؼٍفس ٚ جٌّٙحٌجش جٌالَِس ذٙىف ً٘ج جٌ

 ئوطٓحخ ٍْٛوحش ٚك١س ٚ ً٘ج ِح ٍٚـ ذٗ جٌؼى٠ى ِٓ جٌّركٛغ١ٓ . 

ذ يؼٓيٍ ػهٗ شٓبدح انتذسج يتسظهخ  عُخ، 43عٍ  ،انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس انخبيظ

 ( عُخ  24أقذيٛخ فٙ انًدبل : انتكُٕنٕخٙ، ىتؼهٛانتشثٛخ ٔ ان

ض١ٍْم ٍْٛوحش ٚك١س ١ٍّْس ٌىٜ ضال١ًِ ٚيٌه ِٓ أؾً ْالِس ٚكطُٙ ،ٌٚفغ جٌٛػٟ "

 جٌٛكٟ ج١ٌٍُٓ ٚ جإلوطٗحف جٌّرىٍ ٌٍّٗىالش جٌٛك١س جٌطٟ ٠ؼحٟٔ ِٕٙح  ضال١ًِ" 

عُخ ،يتسظهخ ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ فٙ انهغخ  30انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس انشاثغ عٍ 

 عُٕاد(  4بل ٔاألدة انؼشثٙ ،أقذيٛخ فٙ انًد

 ضٛػ١طُٙ ٚٚ ضٛؾ١ُٙٙ ػٍٝ أ١ّ٘س جٌٕظحفس ٚ جٌطغ٠ًس جٌّطٛجَٔس ذطمى٠ُ وٌِٚ نحٚس..." "....

ْٕس ،ِطكٍٛس ػٍٝ جٌّحْطٍ فٟ ضؼ١ّ١ٍس جٌٍغس  32جٌّركٛظ )ِؼٍّس جٌطٌٛ جٌػحٌع ،ْٓ 

 ْٕٛجش (   3جٌؼٍذ١س ،ألى١ِس فٟ ً٘ج جٌّؿحي 

 ذؼٍٞٗ ػٍٝ أ٠رحء ِهط١ٛٓ فٟ وً ٍِز، ٍِجلرس جٌطال١ًِ ٚك١ح ٚ يٌه"٠ىّٓ وٌٚ٘ح فٟ 

 ...." ٚ ُِٙ فحٌّىٌْس ٌٙح وٌٚ فؼحي 

ح يبعتش فٙ ػهى اإلختًبع عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبد 29 انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس األٔل،

 ًدبل عُتٍٛ( اناألقذيٛخ فٙ  ،انتشثٕ٘
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"ٌٍّىٌْس وٌٚ ور١ٍ فٟ جٌّكحفظس ػٍٝ ٚكس ضال١ًِ٘ح ٚيٌه ِٓ نالي ضٛف١ٍ جٌْٛحتً 

كطُٙ ٚ ضٓحُ٘ فٟ ضك١ٍُٛٙ جٌىٌجْٟ الَِس ٚ ِهطٍف جألؾُٙز جٌطٟ ضكحفع ػٍٝ ٚجٌ

 جٌؿ١ى..." . 

يتسظم ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ فٙ األدة انؼشثٙ  عُخ، 34 انًجسٕث ) يؼهى انطٕس انثبَٙ،

 عُٕاد( . 10األقذيٛخ فٙ انًدبل 

 جٌٍّجلرس جٌٛك١س جٌىجتّس ٌٍّطؼُ ٚ جٌٛؾرحش جٌّمىِس......." "

عُخ يتسظم  ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ فهغفخ  أقذيٛخ فٙ  32)يؼهى انطٕس انخبيظ  انًجسٕث

 عُٕاد (  6ْزا انًدبل 

 ِٓطٍّز ٌٍطال١ًِ..." ٘ح ضٛؾ١ٟٙ ٚ ٍِجلرس وٌٚ"

ِٓ نالي ًٖ٘ جألٌجء ٔٓطٕطؽ أٔٗ ٠طٛؾد ػٍٝ ِىٌْس ضٛف١ٍ ٌػح٠س ٚك١س ٌٍطال١ًِ ذاػطرحٌُ٘ 

ئي ِٓ  إ١ٌٚس جٌّىٌْس ئضؿحٖ ضال١ًِ٘ح،ٕح ِٓحضُٙ ف١ٙح ٚ ِٓ ٕ٘ح ضظٍٙ  ٠ٌمْٟٛ أغٍد أٚل

أٌِٛ ِٓ ذ١ٕٙح جٌم١حَ ذحٌىٗٛفحش جٌطر١س ٚ جٌطؼٍف ػٍٝ ذؼٝ  زجٌٛجؾد ػ١ٍٙح جإل٘طّحَ ذؼى

ٚ يٌه ِٓ "جألٍِجٜ جٌّٕطٍٗز فٟ جٌّىجٌِ ٚ أ٠ٟح ضمَٛ ذحٌطٛػ١س ٚ جإلٌٖحو ٚ جٌطٛؾ١ٗ 

ٙح  ٚ ض١ٞٛف جٌّّحٌْحش نالي ضٛك١ف جٌّّحٌْحش جٌهح٠ثس ٚ جٌكع ػٍٝ ٠ٍق جٌٛلح٠س ِٕ

جٌٛك١كس ٚ جٌّٓحّ٘س  ذحٌطؼحْٚ ِغ جٌٍّوُ جٌٛكٟ أٚ جٌؼالؾٟ فٟ ِؼحٌؿس جٌٍّٞٝ 

)ٚضٛؾ١ُٙٙ جٌطٛؾ١ٗ ج١ٌٍُٓ"
1

ٚوًٌه  ضمَٛ ذحٌٍّجلرس ٚ جٌّطحذؼس جٌىجتّس ٚ جٌّٕظّس  ٚيٌه  (

س ٌٍٛلح٠س ِٓ ئٔطٗحٌ جألٍِجٜ ٚ جٌطأوى ِٓ قٛٛي جٌطال١ًِ ػٍٝ ؾ١ّغ جٌٍمحقحش جٌالَِ

ٚجٌىٗف ػٓ جألنطحء ٚ جٌؼ١ٛخ جٌٛك١س ٚ ِكحٌٚس ػالؾٙح ِّح ٠ّٓف ٌٍطال١ًِ ذحٌطك١ًٛ 

 . ٠ٌٛٚحضُٙ ٔكٛ ِٓطمرً أوػٍ ئٍٖجلحٚ ضكى٠ى أ أ٘ىجفُٙٚجٌّٕٛ ذٗىً ٠ر١ؼٟ ِٚؼٍفس 

ٚ وًٌه ضمَٛ جٌّىٌْس ذحٌطأو١ى ػٍٝ أ١ّ٘س جٌٕظحفس ألْ ٚكس جٌر١ثس جٌّى١ٌْس ضؼطّى ػٍٝ ِىٜ 

فحٌط١ًٍّ جٌٕظ١ف ال ٠ّىٓ أْ ٠طٍٛف أٞ ضٍٛفحش ضٍٛظ  ػٍٝ ٔظحفس أٔفُٓٙ،ئ٘طّحَ جٌطال١ًِ 

)٠ّىٕٗ أْ ٠طٛجؾى فٟ ِىحْ ٠ٙىو ْالِطٗ ٚ ٚكس َِالءٖ  جٌر١ثس ٚ ال
2

ٚأ٠ٟح ضٙطُ ذحٌطغ٠ًس  (،
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1
  

2
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١ف ٌٍؿُٓ ذىْٚ ضغ٠ًس ِطٛجَٔس ٚ ١ٍّْس فٟٙ جٌطٟ ضٓحػى ػٍٝ جٌرٕحء جٌٛكألْ ال ٠ٛؾى ٚكس 

 ى٠ى ِٓ جألٍِجٜ. ؼٚ  ضىٓرٗ جٌٛلح٠س ِٓ جٌ

ٚ أ٠ٟح ضمَٛ جٌّىٌْس ذّّٙس جٌط١ٕٓك ِغ ٚقىجش جٌىٗف ٚ جٌّطحذؼس ٚ ٠ىْٛ ً٘ج ذططر١ك 

جٌّطؼٍمس ذط١١ٍٓ  جٌٛكس ٚ ً٘ج   ٠س ذ١ٓ َٚجٌز جٌٛكس َٚٚجٌز جٌطٍذ١س ج١ٕ٠ٌٛس،ٌجٌطؼ١ّ١ٍس جٌَٛج

شؼجخ عُخ يتسظم ػهٗ شٓبدح  ثكبنٕسٚب  45انًجسٕث )يؼهى انطٕس  انثبَٙ ِح ٍٚـ ذٗ 

 عُخ (  21أقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل  ػهٕو،

 جٌّطحذؼس جٌطر١س جٌّٕؼمىز ِغ َٚجٌز جٌطٍذ١س ٌٍٛكس جٌّى١ٌْس.." "

  يغبًْخ انجشايح انتشثٕٚخ فٙ ػًهٛخ انتثقٛف انظسٙ :( 2

فُٙ أ١ّ٘س جٌٛكس ضٓحُ٘ جٌرٍجِؽ جٌطٍذ٠ٛس فٟ ػ١ٍّس جٌطػم١ف جٌٛكٟ ذّٓحػىز جٌطال١ًِ ػٍٝ 

١ٙح ،وّح ضؼطرٍ نطس ضؼ١ّ١ٍس ٖحٍِس إلوطٓحخ جٌّطؼٍُ ِؿّٛػس ِٓ جٌّؼحٌف ٚو١ف١س جٌٛٚٛي ئٌ

جٌىٌِٚ  نالي ٚ جٌّؼٍِٛحش جٌٛك١س ٚ ضٓحػىٖ ػٍٝ ِّحٌْطٙح  فٟ جٌك١حز  ج١ِٛ١ٌس ٚ ً٘ج ِٓ

ِٚٓ ذ١ٓ ًٖ٘ جٌّٛجو جٌطٟ ضٙطُ ذحٌٛكس  ،انًٕاد انذساعٛخ(جٌّمىِس فٟ جٌّمٌٍجش جٌىٌج١ْس )

ٚ وًٌه ى١ٔس ّحي جٌطٍذ١س جإلْال١ِس ،جٌطٍذ١س جٌؼ١ٍّس ،جٌطٍذ١س جًٌٔوٍ ِٕٙح ػٍٝ ْر١ً جٌّػ

عُخ يتسظهخ ػهٗ  32يجسٕث )يؼهًخ انطٕس انثبنج ٔٛٛ٘ جٌمٍجءز ٚ ً٘ج ِحٍٚـ ذٗ 

 .عُٕاد(  3أقذيٛخ  فٙ ْزا انًدبل  شٓبدح  انًبعتش فٙ تؼهًٛٛخ انهغخ انؼشثٛخ،

جٌط١١ُّ حي قع جٌط١ًٍّ ػٍٝ جٌٕظحفس فؼٍٝ ْر١ً جٌّػ جٌّمىِسػٓ ٠ٍ٠ك جٌىٌِٚ  ٚ يٌه"....

ٛكٗ ذحٌّكحفظس ػٍٝ ؾّٓٗ ٚ ذٕظحفس إْٔحٔٗ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٛك١س  ٚ غ١ٍ٘ح ٚ ٔذ١ٓ جألغ٠ًس 

ٚضىْٛ ًٖ٘ ِٓ نالي وٌِٚ فٟ ِحوز جٌطٍذ١س جٌّى١ٔس ٚ جٌؼ١ٍّس ٚ قطٝ    جٌفٍٖحز ٚ جٌّؼؿْٛ،

 ٔٛٛ٘ جٌمٍجءز..." 

ؾّٓٗ ال١ًِ  جٌٗه١ٛس ٚجٌٕظحفس  جٌؼحِس ٚ ْالِس ضٙطُ ذٕظحفس  جٌط جٌّٛجوِٕٚٗ ٔٓطٕطؽ أْ ًٖ٘ 

جنط١حٌٖ ٌٍغًجء جٌٛكٟ ٚ جٌٛلح٠س ِٓ جٍِجٜ ْٛء جٌطغ٠ًس ٚ جألٍِجٜ  ٚ ذ١ثطٗ ٚ و١ف١س 

جٌّؼى٠س ٚ غ١ٍ٘ح ٚ وًٌه ضٓحػى ػٍٝ ض٠ُٚىُ٘ ذحٌّٙحٌجش ٚ جٌٍٓٛوحش جٌطٟ ضّٓف ٌُٙ ذحٌّٕٛ 

 ذٛكس ؾ١ىز .

عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح يبعتش ػهى  29ٔل انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس االٚ ٍٚـ أ٠ٟح : 

 اإلختًبع انتشثٕ٘ األقذيٛخ عُتبٌ( 
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 س وأ١ّ٘س جٌٕظحفس ٚ جٌّكحفظس ػٍٝضٕحٚي أٔٗطس ِٚٛٞٛػحش ٚلٟح٠ح ٍِضرطس ذحٌٛك"....

 جٌطٟ ِٓ نالٌٙح ضٍْم ٌٍطال١ًِ أ١ّ٘س جٌٛكس.."  ،جٌر١ثس

حٍٖ فٟ جٌّكحفظس ػٍٝ ٚ ً٘ج ٠ىْٛ ذطمى٠ُ وٌِٚ نحٚس فٟ جٌّكٌٛ ٚ جٌطٟ ٌٙح وٌٚ ِر

ٚ وًٌه ضٓحػىُ٘ فٟ جٌّمىِس ٌُٙ فٟ جٌك١حز ج١ِٛ١ٌس  جٌٛكس ٚ يٌه ذططر١ك جٌطال١ًِ جٌىٌِٚ

ئضؿح٘حش ٚك١س ١ٍّْس ٚ ئوطٓحخ ػحوجش ٚ ِّحٌْحش ٚك١س ٚ جٌكٛٛي ػٍٝ ضى٠ٛٓ 

 جٌّؼٍِٛحش جٌٛك١س جألْح١ْس ج١ٌٍّٓس. 

ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ فهغفخ عُخ يتسظم  32س انخبيظ ،انطٕيجسٕث أخش )يؼهى ٚ ٍٚـ 

 عُٕاد( . 6أقذيٛخ 

ٛػ١س طٌٙح وٌٚ فٟ جٌ ػً جٌطٍذ١س جٌّى١ٔس ٚ جٌؼ١ٍّسذؼٝ جٌّٛجو ِفٟ ِمىِس  جٌىٌِٚ ٓ نالي"ِ

 . ٚ جٌٛلح٠س ..."

ػٍٝ ١س جٌّى١ٔس وغ١ٍ٘ح ِٓ جٌّٛجو ضكطٛٞ ذفًٖٙ جٌّٛجو ٘ىفٙح جٌكفحظ ػٍٝ ٚكس جٌطال١ًِ فحٌطٍ

ِٓ جٌكٛجوظ فٕؿى ِػال وٌِ أِٓ ٚ ضٛػ١س جٌطال١ًِ ؾحٔد ٚكٟ ٠ٙىف ئٌٝ جٌّكحفظس 

حٌجش ١ف ٚ ضؼ٠ٍف ذاٖحٌجش جٌٌٍّٚ ِػال جألقٍّ ٌٌٍٍّٚ ج٠ٌٓمَٛ جٌّؼٍُ ذط١ٞٛ جٌطٍلحش،

وّح ٠كًٌُ٘ فٟ ً٘ج جٌىٌِ ِٓ جٌٍؼد فٟ جٌطٍلحش  ٚجألنٍٟ ٌٍٍجؾ١ٍٓ ٚ جالٚفٍ ٌٍكًٌ،

وًٌه وٌِ قٛي جٌٕظحفس ٚف١ٗ  ٌكٛجوظ  ٚذحِّح ٌٗ ِٓ ِهٍفحش ٍْر١س ػٍٝ ق١حضُٙ واٚحذطُٙ 

جٌؿُٓ ٚ جٌٍرحِ ٚ ضأو١ى  وٕظحفسجٌٕظحفس فٟ ق١حضٗ ج١ِٛ١ٌس ٠مَٛ جٌّؼٍُ ذحٌطٍو١ُ ػٍٝ أ١ّ٘س 

جٌطٟ ضرحع فٟ جٌٗحٌع ٚ جإلذطؼحو  جٌّأوٛالشػٍٝ غًٓ جال٠ىٞ لرً ٚ ذؼى جالوً ٚ ضك٠ًٍٖ ِٓ 

 ػٕٙح. 

ٌٛكس ٚ ضٓحػى جٌطال١ًِ ػٍٝ ٚضٙىف ِحوز جٌطٍذ١س جٌؼ١ٍّس أ٠ٟح ئٌٝ غٍِ ِفح١ُ٘ قٛي ج

ضمىِٗ ِٓ ِٛج١ٞغ ضٓحُ٘ فٟ جٌكفحظ ػٍٝ ٚكس جٌطفً  ئوطٓحخ غمحفس ٚك١س ِٓ نالي ِح

ٔؿى وٌِ  ِػالٚذ١ثطٗ وّٛج١ٞغ جٌطغ٠ًس ٚ جٌغًجء ٚ أ١ّ٘طٙح  فٟ ّٔٛ ٚ جٌكفحظ ػٍٝ جٌٛكس 

إغٍ ػٍٝ ٚف١ٗ ٠إوى جٌّؼٍُ أْ ٔمٙ جٌطغ٠ًس ٠فٟ جٌطٌٛ جٌػحٟٔ  أَب إًَٔ ٔ خغًٙ ٚتطٕس""

أٔٛجع جٌطغ٠ًس ٚ أ١ّ٘طٙح ٌٍؿُٓ ٚيوٍ  ّٔٛ جٌؿُٓ ٚ ٠كػُٙ ػٍٝ جٌطٛجَْ جٌغًجتٟ ج١ٌٍُٓ،

 جٌكٍ٘ ػٍٝ ضٕحٌٚٙح .ٚ



 َتبئح انذساعخ انًٛذاَٛخ ،تسهٛم انًقبثهخ ٔ اإلعتًبسح                   انفظم انثبنج                             

64 

 

عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ  38انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس انثبنج ،ًٚ٘ج ِحٍٚـ ذٗ 

 عُٕاد(  3فهغفخ نٓب األقذيٛخ 

ِٓ نالي وٌِٚ جٌطغ٠ًس ِػً جٌغًجء جٌٛكٟ "....ضٓحُ٘ جٌطٍذ١س جٌطؼ١ّ١ٍس ٚ جٌطىٌٕٛٛؾ١س 

ِٓ نالي وٌِٚ جٌٕظحفس ٚضؼ١ٍُّٙ ٚأ٠ٟح ِحوز جٌطٍذ١س جإلْال١ِس  جٌٛؾرس جٌّطىحٍِس، جٌّطىحًِ،

 و١ف١س جٌٛٞٛء..." 

ٚ ٌٙح وٌٚ فؼحي فٟ ض١ٍْم ؼطرٍ ِحوز جٌطٍذ١س جإلْال١ِس ِٓ أُ٘ جٌّٛجو فٟ جٌرٍجِؽ جٌطٍذ٠ٛس ض

ح فٙٛ ٠ّػً جٌى٠ٓ ٠ٍؼد وٌٚ ؾى  ُِٙ فٟ ق١حضٕ ذاػطرحٌ أْ ،ٚ ضػم١فُٙ ٚك١ح سٚك١ٍْٛوحش 

أْحِ ِٓ جألّْ جٌٛك١س فًٖٙ جٌّحوز ضكطٛٞ ػٍٝ ػىز وٌِٚ ِطؼٍمس ذحٌٛكس ًٔوٍ ِٕٙح 

" فٟ جٌطٌٛ جٌػحٟٔ فف١ٗ ٠مَٛ جٌّؼٍُ ذطؼ٠ٍف جٌٛٞٛء ٌٍطال١ًِ ٚ و١ف١س أتؼهى انٕضٕءوٌِ " 

ُِٙ ِّح ٠ؿؼٍُٙ ٠ؼ١ْٗٛ جٌطؿٍذس أِحء جٌم١حَ ذٗ ٚ يٌه ِٓ نالي جٌطؿٍذس أٞ ذحٌٛٞٛ

نالي ً٘ج جٌىٌِ ٠مَٛ فّٓ "أداة األكم" ٠ٍْهٛٔٙح فٟ أي٘حُٔٙ ذٗىً ؾ١ى ٚ وًٌه وٌِ ٚ

غٕحء جألوً ٚ وًٌه وٌِ جٌٕظحفس ِٓ أّ٘ٙح ػىَ جٌىالَ أ جٌمٛجػىجٌّؼٍُ ذطؼ١ٍُ ضال١ًِ ذؼٝ 

ىّس كج١ٌٍّٓس ٚ جٌطم١ى ذحٌ جًٌٞ ِٓ نالي ٠ىطٓد جٌط١ًٍّ ِهطٍف جٌؼحوجش ٚ جٌّفح١ُ٘ جٌٛك١سٚ

 خ يٍ انشٛطبٌ " انُظبفخ يٍ اإلًٚبٌ ٔ انٕعو٘ح " حجٌطٟ ِف

أوجخ ْٕٚس ِطكًٛ ػٍٝ ٖٙحوز ١ٌٓحّٔ ٌغس  36) ِؼٍُ جٌطٌٛ جٌٍجذغ أفحؤح ِركٛظ أنٍ ٌٚمى 

 .ْٕٛجش(  5ػٍذٟ ٌٗ جأللى١ِس فٟ ِؿحي 

 .ٚ جٌطغ٠ًس"ػٓ جٌٕظحفس  ِٛج١ٞغ ضطكىظ"...ضٛؾى فٟ ِحوز جٌطٍذ١س جإلْال١ِس ٚ جٌمٍجءز 

ٝ ٍػ ٠كحفظْٛ  جٌمٍجءز ِٓ ذ١ٓ جٌكٛٙ جٌطٟ ضمَٛ ذطٛػ١س جٌطال١ًِ ٚ ؾؼٍُٙ ضؼطرٍ قٛس

ٚكطُٙ ٚ يٌه ِٓ نالي ػىز ٔٛٛ٘ ِٓ ذ١ٕٙح ٔٙ جٌطغ٠ًس جٌٛك١س جًٌٞ ٠مىَ ٌُٙ ػىز 

ذحٌغًجء أ٘  ٙ فٙ غزائٙ"تطس" ٚ وًٌه وٌِ "انتٕاصٌ انغزائٙٔٛحتف ًٔوٍ ِٕٙح : "

ذطٕظ١ف  ٚيٌه "أزبفع ػهٗ طسخ أعُبَٙ "ٚ وًٌه وٌِ ١ٍّْس ٚ ىز١ٚكس ؾٔىطٓد 

 ذحٌفٍٖحز ذؼى جألوً ٚ ػىَ جإلوػحٌ ِٓ أوً جٌٓى٠ٍحش.  جألْٕحْ

 فٙ زفبظ ػهٗ طسخ انتاليٛز :انجشايح انخبطخ ٔ أًْٛتٓب  -3

ػىز  ٌٍٕٗ جٌٛػٟ ٚ يٌه ِٓ نالي٠ؼطرٍ ئ٘طّحَ جٌّىٌْس ذحٌرٍجِؽ  جٌهحٚس جٌٍو١ُز جألْح١ْس 

ٔٗح٠حش ضٓحُ٘ فٟ جٌكفحظ ػٍٝ ٚكس جٌطال١ًِ ْٛجء وحٔص أٔٗطس ضمحَ وجنً جٌّىٌْس أٚ 
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يجسٕث )يؼهًخ ٍٚـ ذٗ  ً٘ج ِحٚ ج٠ٌٍح١ٞس ٚ جٌّٓحذمحش...ٚغ١ٍ٘ح نحٌؾٙح ِػً أٔٗطس

يتسظهخ ػهٗ شٓبدح انتخشج يٍ يؼٓذ انتشثٛخ ٔ انتؼهٛى  عُخ، 43انطٕس انخبيظ 

 عُخ( . 24 أقذيٛخ فٙ انًدبل انتكُٕنٕخٙ،

"...ئػىجو ذٍجِؽ نحٚس ذحٌٛكس ٚ يٌه ِٓ نالي ػىز ٔٗح٠حش ضطّػً ِػال فٟ ج٠ٌٍحٞس وّح 

 ٛكس ..." ج٠ٌمحي جٌؼمً ج١ٌٍُٓ فٟ جٌؿُٓ ج١ٌٍُٓ فٟٙ ضٓحُ٘ فٟ جٌكفحظ ػٍٝ 

 

  :انُشبط انشٚبضٙ -1

ٙح ٌٍٕٗح٠ ج٠ٌٍحٟٞ فٛجتى ٚك١س وػ١ٍز فٙٛ ٠ؼطرٍ ئقىٜ أُ٘ جألفؼحي جٌطٟ ٠ّىٕه جٌم١حَ ذ

ٌىٟ ضطّطغ ذحٌٛكس جٌؿ١ىز ٚ ضكحفع ػ١ٍٙح ٚ ضُٚو جٌطال١ًِ ذحٌّؼٍِٛحش جٌٛك١س ٚ يٌه ِٓ 

نالي ل١حُِٙ ذّّحٌْس ٌّهطٍف جٌكٍوحش ج٠ٌٍح١ٞس ًٌٌه ٠طُ ضه١ٛٙ قٛس وً أْرٛع 

ذحٌٕٓرس ٌىً جأل٠ٛجٌ جٌىٌج١ْس وّّحٌْس ج٠ٌٍحٞس وّح ٌٙح ِٓ فٛجتى ؾٓى٠س فٟٙ ضطّػً فٟ 

ٚ ٠مًٍ ِٓ ِهح٠ٍ جإلٚحذس ذ٠ُحوز جٌَْٛ ٚ جٌّٕٓس ٌىٜ جٌطال١ًِ جٌّكحفظس ػٍٝ جٌَْٛ 

وحٌٓىٍٞ ٚ أٍِجٜ جٌمٍد ٚ جٌٍٗج١٠ٓ ٚ ٘ٗحٖس جٌؼظحَ ٍِجٜ ٚحذس ذّهطٍف جألٚجإل

ٚذؼٝ أٔٛجع ج٠ٌٍٓحْ فح٠ٌٍحٞس ضٓحػى ػٍٝ ضك١ٓٓ ٚظ١فس جٌطٕفّ ٌىٜ ضال١ًِ ٚ ضرٕٟ 

انؼقم انغهٛى حٌطؼ١ٍُ جٌؿ١ى "ٚ ػظحَ ِٚفحًٚ ٚك١س ؾ١ىز ١ٍّْٚس ضّٓف ٌٗ ذٌُٙ ػٟالش 

ٕٚ٘حن فٛجتى ٔف١ٓس ٚ ئؾطّحػ١س ٌٍٕٗح٠ ج٠ٌٍحٟٞ فٙٛ ٠ٓحػى جٌط١ًٍّ  فٙ اندغى انغهٛى"

ػٍٝ جٌطكىُ فٟ جٌطٛضٍ جٌٕفٟٓ ٚ ٠كى ِٓ جإلٚحذس ذحإلوطثحخ ٚ جٌمٍك ٚ ٠ٓحُ٘ فٟ ٌفغ 

١ٞس ٗح٠حش ج٠ٌٍحِٕٓطٜٛ جٌػمس ذحٌٕفّ ِٓ نالي لىٌز جٌط١ًٍّ ػٍٝ ِّحٌْس ِهطٍف جٌ

ؾطّحػ١س وحٌطىن١ٓ ٚ جٌّهىٌجش ٚ غ١ٍ٘ح ِٓ جإل ج٢فحشٚئذؼحوُ٘ ػٓ جٌؼحوجش ج١ٌٓثس ٚ 

ئٞحفس ئٌٝ أٔٗ ٠كمك فٛجتى ئلطٛحو٠س "فٟٙ ضٓحػى ػٍٝ ٌفغ ِٓطٜٛ جإلٔطحؼ  ج٢فحش

جٌفٍوٞ ٚ ضك١ٍُٛٙ جٌىٌجْٟ ٚ ئٔهفحٜ جٌطىح١ٌف جٌؼالؼ ٌؼىَ جإلٚحذس ذحألٍِجٜ ٚضم٠ٛس 

حذُٙ جٌٛلح٠س جٌالَِس" )جألؾٓحَ ٚ ذحٌطحٌٟ ئوٓ
1

.) 

  :انًغبثقبد -2

                                      
1

  84، ٘  2005نحٌى ١ٌٚى ١ْٛي ،جٌطال١ًِ فٟ جٌر١ثس جٌّى١ٌْس ،٠ جٌٚٝ ،وجٌ جٌّٕح٘ؽ ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ ،ػّحْ - 
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جٌّٓحذمحش فٟ ِؿحي جٌٕٗح٠ جٌّىٌْٟ أ١ّ٘س نحٚس يٌه ألْ جٌّٓحذمحش ضؼطرٍ ضىطٓد 

ضؿٍذس ٠مَٛ ذٙح جٌطال١ًِ فٟٙ ضٓحُ٘ فٟ ئغٍجء جٌّؼٍِٛحش فٟ جٌؿٛجٔد جٌّهطٍفس ٌَٚع جٌػمس 

  فٟ جٌٕفّ ٚ فٟ ضط٠ٍٛ ٖه١ٛطٗ ٚ ً٘ج ِح ئٖطٍن ف١ٗ ػىز ِركٛغ١ٓ .

 6عُخ يتسظم ػهٗ شٓبدح فهغفخ أقذيٛخ فٙ انًدبل  32انًجسٕث )يؼهى انطٕس انخبيظ 

 عُٕاد (

 زٚ يٌه ِٓ نالي ٔٗح٠حش ٠ٌح١ٞس ِٚٓحذمحش ِػً ِٓحذمس أؾًّ لُٓ ٚ أؾًّ وٌٚ"...

 نحٚس ذىً لُٓ...."  ١ِحٖ ٕ٘حن وً وٌٚز ١ِحٖ

بَظ فهغفخ ،أقذيٛخ عُخ ،يتسظهخ ػهٗ شٓبدح نٛغ 38انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس انثبنج 

 عُٕاد (  3فٙ ْزا انًدبل 

ِٓ نالي ٔٗح٠ جٌطٍذ١س جٌرى١ٔس ٚ ٟ٘ ل١ٍٍس ؾىج ٍِز وً أْرٛع ِٚىضٗ ل١ًٍ ؾىج ٚ يٌه "...

ٚ ٕ٘حن ِٓحذمحش ضؿٍٞ قٛي أقٓٓ لُٓ ذحٌٕٓرس ٌؿ١ّغ جأل٠ٛجٌ ٚ وًٌه أؾًّ وٌٚز ١ِحٖ 

 جٌهحٚس ذىً لُٓ..." 

،يتسظم ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ نغخ ٔ أداة انؼشثٙ عُخ  36انًجسٕث )يؼهى انطٕس انشاثغ 

 عُٕاد (  5أقذيٛخ فٙ انًدبل ،

ٔٗح٠ ض١٠ُٓ ؾىٌجْ جأللٓحَ ٚ جٌّىٌْس ِٚٓحذمس أؾًّ لُٓ ٚوٌٚز ١ِحٖ ٚ يٌه ِٓ أؾً "...

 جٌطكف١ُ ػٍٝ جٌٕظحفس ػٓ ٠ٍ٠ك ضمى٠ُ جٌؿٛجتُ..." 

ػس جٌّؼٍِٛحش جٌٛك١س ضؼطرٍ جٌّٓحذمحش ِٓ أُ٘ جٌٕٗح٠حش جٌطٟ ضٓحُ٘ فٟ ئوطٓحخ ِؿّٛ-

ضكطٛٞ ػٍٝ أْثٍس ٚك١س ضطٍـ ػٍٝ جٌطال١ًِ أٚ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌطكف١ُ ٚ يٌه ِٓ نالي  فٟٙ

س ١ٓ١ٓ ٌٚفغ ق١ٍٛطُٙ جٌػمحف١س ٚجٌؼٍّكضمى٠ُ جٌٙىج٠ح ٚ جٌؿٛجتُ ٚ ً٘ج ِٓ ٖأٔٗ أْ ٠ُ٠ى فٟ ض

 . جٌٓالِس ٚ و١ف١س جٌّكحفظس ػ١ٍٙح ٚ جٌٛػٟ ذحألٌِٛ جٌّطؼٍمس ذحٌٛكس ٚ

 د انتٕػٛخ ٔ انتسغٛظ داخم انًذسعخ ٔ دٔسْب فٙ انسفبظ ػهٗ طسخ انتاليٛز زًال -4

ٌٍٛكس ٚ جٌؼىّ  ٕ٘حن ػاللس ٚغ١مس ٚضرحو١ٌس ذ١ٓ جٌٛكس ٚ جٌطؼ١ٍُ فحٌطؼ١ٍُ ٌٍٞٚٞ

فحٌٛكس ذٗىً ػحَ ال ٠ّىٓ ضمى٠ّٙح فم١ ِٓ نالي جٌٍّجفك جٌٛك١س جٌّٛؾٛوز وجنً 

يٌه ػٓ ٠ٍ٠ك جٌطٛؾ١ٗ ٚ جٌطٛػ١س ٌّىٌْٟ ٚ جٌّىٌْس ذً ال ذى ِٓ ئضٓحػٙح فٟ جٌّؿحي ج
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جٌّطؼٍمس جٌطك١ّٓ ذأ١ّ٘س جٌٛكس ٚ يٌه ِٓ نالي ِهطٍف جٌٕٗح٠حش ٚ جٌكّالش ٚ

 . ذحٌٛكس

 .أفحؤح ذٗ جٌؼى٠ى ِٓ جٌّركٛغ١ٓ  ِح ٚ ً٘ج

عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح انتخشج يٍ يؼٓذ انتشثٛخ  43انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس انخبيظ 

 عُخ (  24ألقذيٛخ فٙ انًدبل ٔانتؼهٛى انتكُٕنٕخٙ ،ا

و١ف١س ئْطؼّحي ٚ ٚ ذ١ثطٗ، ٕ٘حن ذؼٝ  قّالش جٌطٛػ١س ِػً قّالش ٔظحفس ِىٌْطٗ"...

ٌطٕظ١ف جْٕحٔٗ ٚوًٌه ض٠َٛغ ٍِٛمحش ِٚطرٛػحش يجش ٌَْٛ جٌفٍٖحز ٚ جٌّؼؿْٛ 

 ض١ٞٛك١س ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي قٍّس جٌطٕظ١ف أٚ جٌطٗؿ١ٍ.."

 

فٙ تؼهًٛٛخ انهغخ  شيتسظهخ ػهٗ شٓبدح انًبعت ،ُخع 32جسٕث )يؼهًخ انطٕس انثبنج،انً

 عُٕاد(  3انؼشثٛخ أقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل 

ؼحْٚ ػٍٝ ٔظحفس جٌكٟ ٚ جٌّىٌْس "....ضمَٛ جٌّىٌْس ذكّالش ضٛػ١س ٚ يٌه ذحٌط

ذحٌّكحفظس ػٍٝ جٌر١ثس ضكحفع ػٍٝ جٌٛكس ٚيٌه ِٓ نالي ض٠َٛغ ِط٠ٛحش نحٚس ٚ ضمى٠ُ ٚ

 ئٌٖحوجش ٚٔٛحتف.."

سظهخ ػهٗ شٓبدح يبعتش ػهى اإلختًبع عُخ يت 29ٕث )يؼهًخ انطٕس  االٔل انًجس

 (  عُتبٌانتشثٕ٘ ،انخجشح 

"...ضمَٛ جٌّىٌْس ذكّالش ضك١ٓ١ٓس ٚ ضطٛػ١س قٛي جٌٛكس ٚ يٌه ٌٍكى ِٓ ئٔطٗحٌ 

 جألٍِجٜ وجنً ج١ٌْٛ جٌّىٌْٟ ٚ جٌطّٓه ذحٌٕظحفس"

شٓبدح نٛغبَظ فهغفخ أقذيٛخ فٙ عُخ يتسظهخ ػهٗ  38انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس  انثبنج 

 عُٕاد(  3ْزا انًدبل 

جٌّىٌْس ذكّالش جٌطٛػ١س ٚ جٌطك١ّٓ ِٓ نالي ل١حِٙح ذّؿّٛػس ِٓ جٌٕٗح٠حش ْٛجء  ضمَٛ

ذٙىف ضى٠ٛٓ ػحوجش جٌطال١ًِ ٚ جٌّؼ١ٍّٓ وحٔص وجنً جٌّىٌْس أٚ نحٌؾٙح ٚ يٌه ذّٗحٌوس 

ذأ١ّ٘طٙح فٟ ق١حز جإلٔٓحْ ٚ وًٌه ٚك١س ١ٍّْٚس وحٌّكحفظس ػٍٝ جٌر١ثس ٚ ضٛػ١س جٌط١ًٍّ 

ضٓحُ٘ ًٖ٘ جٌكّالش فٟ غٍِ ٌٚـ جٌطؼحْٚ ذ١ٓ جٌطال١ًِ وم١حُِٙ ذكٍّس ضٕظ١ف جأللٓحَ  أٚ 

ؾٙح ئٞحفس ػٍٝ ئػىجو  جٌٍٕٗجش ٚ جٌٍْحتً حٌٌْس أٚ نىٌْس أٚ قٍّس جٌطٗؿ١ٍ وجنً جٌّىجٌّ
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ٌٛكس ٚ ضٛؾ١ُٙٙ ئٌٝ أفًٟ ج فٟ جإلّ٘حيجٌطٍذ٠ٛس جٌٛك١س ٌطٛػ١س جال١ٌٚحء ٚ ضال١ًِ ذّهح٠ٍ 

ٚجٌٍٕٗجش جٌٛك١س جٌّطؼٍمس ٚ جٌّطّٟٕس ِٛج١ٞغ قٛي جٌٛكس ٚو١ف١س جٌّكحفظس ػ١ٍٙح  جٌىطد

ٚ ٟ٘ ذًٌه ضٍْم فٟ أي٘حُٔٙ ِهطٍف جٌّهح٠ٍ جٌٛك١س ٚ ضؼٍُّٙ و١ف١س ضؿٕرٙح ٚ ضؿؼٍٗ 

 طٓد ٚكس ؾ١ىز ٚ لحذ١ٍس ٌٍطؼٍُ.٠ى

 :صيخ ٔ يغبًْخ فٙ انًسبفظخ ػهٗ انظسخاألخٓضح ٔ انٕعبئم انال تٕفش انًذسعخ ػهٗ -5

ضؼطرٍ جألؾُٙز ٚ جٌْٛحتً جٌطٟ ضكحفع ػٍٝ جٌٛكس ِٓ جال١ٖحء ج٠ٌٌٍٟٚس جٌطٟ ٠ؿد جْ 

ضطٛفٍ وجنً جٌّىٌْس ٚ يٌه ١ٌىْٛ ذاِىحْ جٌّىٌْس جٌٛلٛف فٟ ٚؾٗ أٞ قحوظ ٠إوٞ ئٌٝ 

 ضىٌ٘ٛ ذٛكس ضال١ًِ٘ح ٚ ً٘ج ِح ٍٚـ ذٗ جٌؼى٠ى ِٓ جٌّركٛغ١ٓ . 

عُخ ،انشٓبدح انًتسظم ػهٛٓب نٛغبَظ األدة انؼشثٙ  34) يؼهى انطٕس انثبَٙ  انًجسٕث

 عُٕاد(  10األقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل 

ٌطال١ًِ وطٛف١ٍ ضطٛفٍ جٌّىٌْس ػٍٝ جألؾُٙز ٚ جٌْٛحتً جٌالَِس جٌطٟ ضكحفع ػٍٝ ٚكس ج"...

 جإل٠ؼحَ ،جإلٔحٌز..."  جإلْؼحفحش جأل١ٌٚس، ضٛفٍ ػٍرس ،١ِحٖ ٚحٌكس ٌٍٍٗخ

عُخ يتسظم ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ فهغفخ أقذيٛخ فٙ  32انًجسٕث )يؼهى انطٕس انخبيظ ،

 عُٕاد(  6ْزا انًدبل 

 "...ضطّػً فٟ جإلٔحٌز ،وٌٚز ج١ٌّحٖ ،ج١ٌْٛ جٌٕرحضٟ )جٌكى٠مس( ، جٌٓحقس.."  

عُخ ،يتسظم ػهٗ شٓبدح ثكبنٕسٚب شؼجخ ػهٕو أقذيٛخ فٙ  45انًجسٕث )يؼهى انطٕس انثبَٙ 

 عُخ (  24دبل ْزا انً

 "ضطّػً فٟ جٌط٠ٛٙس ٚ جٌطىفثس ٚ جإلٔحٌز.." 

ٌٍٓالِس جٌٛك١س فٟ جٌّىٌْس أ١ّ٘س ور١ٍز ٠ٚؿد جٌطؼحًِ ِؼٙح ذؿى٠س ٚ أْ ضىْٛ ذّٓطٜٛ 

ٌٙح ػاللس ذٛكس ْٚالِس جٌط١ًٍّ ِٓ ق١ع جألٍِجٜ أٚ  جٌٍلحذس ألٔٙحػحٌٟ ِٓ جٌٍػح٠س ٚ 

ًٌٌه ٚؾد  ،ٚ ذحلٟ جٌّٛؾٛو٠ٓ فٟ  جٌّىٌْسذ١ٓ جٌطال١ًِ  فٟ جٌكٛجوظجٌؼىٜٚ أٚ جٌٛلٛع 

ضٛف١ٍ ػىز ٍِجفك ْٚٚحتً جٌطٟ ضكحفع ػٍٝ ٚكس ضال١ًِ ٚ ْالِطُٙ وجنً جٌّىٌْس ٚ ًٔوٍ 

 أّ٘ٙح : 

 تٕفٛش يٛبِ انششة :  -1
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ٔحش ج١ٌّحٖ جٌٛحٌكس ٌٍٍٗخ ٚ جٌطٟ ضىْٛ ِٕٛٛػس ِٓ ِحوز ج٠ىْٛ ِٓ نالي ضٛف١ٍ نُٚ ً٘ج 

ٚ أنٍٜ  ّىٌْس ذ١ٓ فطٍز٠طُ ضٕظ١فٙح ٚ ض٠ٛٙطٙح ِٓ لرً ػّحي جٌ غ١ٍ لحذٍس ٌٍٛىء ٚ جٌطٍٛظ ٚ

جٌّّٗٓس ذمٛى قفحظ ػٍٝ ٚالق١طٙح ٌٍٍٗخ ئٞحفس ئٌٝ ئذؼحو٘ح ػٓ جألِحوٓ  ٌٍٓطأوى ِ

ْالِطٙح ِٓ أٖؼس جٌّّٗ ٚ جٌطأوى ِٓ غٍمٙح ؾ١ىج ٌّٕغ ونٛي جٌكٍٗجش أٚ أٞ  أؾٓحَ غ٠ٍرس 

 ذىجنٍٙح ذاػطرحٌ جٌّحء ٘ٛ أْحِ جٌك١حز .

  دٔسح انًٛبِ ٔ انًغبعم : -2

ضؼطرٍ وٌٚز ج١ٌّحٖ فٟ جٌّىٌْس أٍِ ٌٍٞٚٞ فٟ ٚكس ضال١ًِ فٕظحفطٙح ِّٙس ؾىج ٚ ػىَ 

ٔظحفطٙح ضٍٟ ٚكس جٌطال١ًِ ٚ ً٘ج ِح ٠إوٞ ئٌٝ ئٔطٗحٌ ِهطٍف جألٍِجٜ ٚ جألٚذثس ًٌٌه 

ٍ ٚ أْ ٠ؿد جإل٘طّحَ ذٙح ِٓ نالي جٌطإوى ِٓ ٔظحفطٙح ٚ ضط١ٍٙ٘ح ٚ ض٠ٛٙطٙح ذٗىً ِٓطّ

٠ىْٛ ػىو٘ح ٠ٕحْد ػىو جٌطال١ًِ قطٝ ال ٠كىظ فٛٞٝ وجنٍٙح ،ئٞأفس ئٌٝ ً٘ج ٠ؿد ضٛف١ٍ 

قٕف١حش فٟ جألقٛجٜ ٌغًٓ ج١ٌى٠ٓ ٚ يٌه ِغ ٍِجػحز ٠ٌٛ ئٌضفحػٙح قطٝ ال ٠ٛؼد ػٍٝ 

 جٌطال١ًِ جٌٛٚٛي ئ١ٌٙح 

 ػهجخ اإلعؼبفبد: -3

جٌكفحظ ػٍٝ ٚكس ٚ ْالِس ُٙز ٚ جٌْٛحتً جٌالَِس فٟ ؾجأل ِٓ حفحشضؼطرٍ ػٍرس جإلْؼ

جإلْؼحف جالٌٟٚ ٚ جٌطٟ ضكطٛٞ ػٍٝ  جٌطال١ًِ ئي ٔؿى أْ أغٍد جٌّىجٌِ ٠كطٛٞ ػٍٝ ػٍرس 

ًٖ٘ جٌّٛجو ٔؿى ِكٍٛي جو٠ٚس ِٚٛجو ٌت١ٓ١س ضمىَ واْؼحف أٌٟٚ ٌٍطال١ًِ جٌّؿٍٚق١ٓ ِٓ ذ١ٓ 

ٚ ِؼمُ ٌٍؿٍٚـ ٚ ّٞحوجش ِؼمّس ٚ أ٠ٟح ّٞحوجش الٚمس ضٓطؼًّ ٌطغط١س ؾٍـ ِٛحخ 

ٚغ١ٍ٘ح ِٓ جٌّٛجو جٌطٟ ٠ٕرغٟ أْ ١ُِجْ قٍجٌز ٠رٟ ٌم١حِ جٌكٍجٌز ،لفحَجش ٠ر١س ِؼمّس 

جٌّإٌل  10ٔٙ ػ١ٍٗ جٌٌّٕٗٛ ٌلُ  ضكطٛٞ ػ١ٍٙح ػٍرس جإلْؼحف جألٌٟٚ ٚ ً٘ج ذٕحءج ػٍٝ  ِح

ٚلٛع قحوظ ٠حٌب  سجٌّطؼٍك ذاِىجو جٌّإْٓحش جٌطٍذ٠ٛس ذحالو٠ٚس فٟ قحٌ 10/07/1987فٟ 

ٜ جٌٛٚٛي ذٗ ػٍٝ أفًٟ ٚٞغ ٚكٟ ِّىٓ ذأوٚجش ِٚٙحٌجش ػالؾ١س أٚ ئٚحذحش ذغٍ

 ِٓ جٌّىٌْس .  ٌٟٝ ألٍخ ٍِوُ ٚكُ ئْؼحفٗ ئذ١ٓطس ٚ ِٓ غُ ٠ط

 تٕفٛش اإلَبسح :  -4
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 ٓجاللٓحَ نحٚس جٌطال١ًِ ج٠ًٌٚ ٟ٘ ٠ٌٍٚٞس ِٓ ٔحق١س جٌّكحفظس ػٍٝ ٚكس جٌطال١ًِ وجنً 

ئْطؼحخ وٌِ ؾ١ىج نٛٛٚح فٟ  ػٍٝ ٌز ضٓحػى٠ٖؼحْٔٛ ِٓ ئٞطٍجخ فٟ جٌٍؤ٠س فحإلٔح

 فًٛ جٌٗطحء . 

  انًطؼى انًذسعٙ : -5

ٌٍّطؼُ جٌّىٌْٟ وٌٚ ٚ ج١ّ٘س ور١ٍز فٟ جٌّكحفظس ػٍٝ ٚكس جٌطال١ًِ ٚ يٌه ِٓ نالي ضمى٠ُ 

ٌطفً ػٍٝ جٌّٕٛ جٌطر١ؼٟ ٌؿّٓٗ ٚ ضٛجَٔٗ ِٓ أؾً ِمحِٚس ِهطٍف جى ٚك١س ضٓحػٚؾرحش 

ًٌٌه ال ذى ٌٍّطؼُ جٌّىٌْٟ ضٍر١س س جٌػح١ٔس ٌٍطال١ًِ فؼّحي جٌّطؼُ ٠ّػٍْٛ جٌؼحتٍجألٍِجٜ 

ئقط١حؾحش جٌطال١ًِ ٚ جٌؼٕح٠س ذُٙ ٚ ّٞحْ ٌُٙ ضغ٠ًس ١ٍّْس ٚ ِطٛجَٔس ئٞحفس ئٌٝ ً٘ج )فٙٛ 

ضؼٍّٗ جٌط١ًٍّ ِٓ وٌِٚ جٌّطؼٍمس ذحٌٍٓٛوحش ٚجٌّرحوب ٚك١س جٌٛك١كس  ٠ٓحُ٘ فٟ ضطر١ك ِح

 .ِٓ جٌٍٓٛوحش جٌٛك١س طٍجَ ٚ غ١ٍ٘حجألوً ٚ جإلق أوأخوحٌٕظحفس ٚ 

 تٕفٛش انتذفئخ :  -6

 ،طرٍ جٌطىفثس ِٓ جٌْٛحتً ج٠ٌٌٍٟٚس جٌٛجؾد ضٛفٍ٘ح وجنً ألٓحَ جٌّىٌْس ٌّح ٌٙح ِٓ أ١ّ٘سضؼ

 ٚ ً٘ج ِٓ ٖأٔٗ أْ ٠ٕؼىّ ،ٚ جٌطٍو١ُ ٚ جإلْطؼحخ ٌٍىٌِ جالٔطرحٖفٟٙ ضٓحػى جٌط١ًٍّ ػٍٝ 

ٍجٜ وحٌُوحَ ِػال ٚ ضؿؼٍٗ ٠ٓطّطغ ىز أِِٓ ػٚ ضم١ُٙ ئ٠ؿحذ١ح ػٍٝ جٌطك١ًٛ جٌىٌجْٟ ٌٍط١ًٍّ 

ػٍٝ ٚكس ٍْرح ٚ جٌؼىّ فٟ قحٌس ئٔؼىجَ جٌطىفثس فٟٙ ذًٌه ضإغٍ  ،ذٛكس ؾ١ىز ٚ ذطؼ١ٍُ ؾ١ى

 .جٌطال١ًِ

 انًذسعخ فٙ تسقٛق طسخ ٔ عاليخ نهتاليٛز انًسٕس انثبَٙ : يغبًْخ 

 كٛفٛخ انتؼبيم يغ األيشاع انًضيُخ ٔ انًؼذٚخ داخم انقغى : -1

 ِٛحذْٛنٍْٚ آىز ٚ ١جٌّىٌْس ػٍٝ ِهطٍف فثحش جٌطال١ًِ ُِٕٙ ِٓ ٠طّطغ ذٛكس ؾضكطٛٞ 

١ًّ ٠مٟٟ ِؼظُ ٚلطٗ فٟ جٌّىٌْس فحٌّؼٍُ ٘ٛ أْ جٌطٍذأٍِجٜ ُِِٕس ٚ ِؼى٠س ٚ ذاػطرحٌ 

 جٌّٓإٚي ػٓ ٌػح٠طٗ ٚ ئْؼحفٗ. 

عُخ يتسظم ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ نغخ ٔأداة  36يجسٕث )يؼهى انطٕس انشاثغ ،ٚ ٌمى ٍٚـ 

 عُٕاد(. 5شثٙ األقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل ػ

جٌٍذٛ ٚ ٕ٘حن ٍِٜ  ،،١ٞك جٌطٕفّ ٚ جٌٓىٍٞ"..ٕ٘حن أٍِجٜ ُِِٕس وحٌٛىجع جٌٕٛفٟ 

 ِؼىٞ ٌمى ئٔطٍٗ ِرىٍ ِػال ٍِٜ جٌمًّ جًٌٞ ْرد ػىٜٚ ٌٍىػ١ٍ ِٓ جٌطال١ًِ.." 
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حتف ضمى٠ُ ٌُٙ ٔٛففٟ ِػً ًٖ٘ جٌكحالش ٠مَٛ جٌّؼ١ٍّٓ ذطؼ٠ٍف ًٖ٘ جألٍِجٜ ٚ وًٌه -

وّح  ئٌٖحوجش قٌٛٗ ٚ ٍٖـ ٌُٙ ٔٛع جألغ٠ًس جٌطٟ ٠ؿد ضٕحٌٚٙح نحٚس  ٍِٜ جٌٓىٍٞ،ٚ

ٔف١ٓس ذٓرد يٌه ٚ ج٠ٟح  س٠ؿد ػٍٝ جٌّؼٍُ ػىَ جٌط١١ُّ ذ١ٓ جٌطال١ًِ ِٓ أؾً ضفحوٞ أٞ ِٗىٍ

٠ؿد ػٍٝ جٌّؼٍُ ضٗؿ١ؼُٙ ػٍٝ جإلٔىِحؼ ِغ َِالتٗ ٚ ٠ؿد أْ ٠ىْٛ إلوجٌز جٌّىٌْس ػٍُ 

 .جٌطىجذ١ٍ جٌالَِس ذًٖٙ جألٍِجٜ ٌطأنً 

ئال أْ فٟ قحٌس ٚؾٛو أٍِجٜ ِؼى٠س ٠ؿد ضفحوٞ ئٔطٗحٌ جٌٍّٜ ٚ يٌه ذؼُي جٌط١ًٍّ 

ٜ جٌّؼى٠س ضٕطمً ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٍّّ ًٌٙج ٠ؿد جٌّٛحخ ذؼ١ىج ػٓ َِالتٗ ٌفطٍز ِؼ١ٕس فحألٍِج

 ِػً ًٖ٘ جٌكحالش. فٟ ػٍٝ جٌّؼٍُ ٚ ج١ٌٙثس جإلوج٠ٌس ذحٌّطحذؼس ٚ جٌٍػح٠س جٌٛك١س 

يتسظهخ ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ فهغفخ  عُخ، 27 يؼهًخ انطٕس االٔل،ٚ ً٘ج ِح أفحوضٕح ذٗ )

 عُٕاد (  4األقذيٛخ فٙ انًدبل  

ً٘ج  جٔطٗحٌد ٌٕؼ١ْٛ " جٌٍِى" ًٌٙج ضُ ػٌُٗ ٌطؿ"...٠ٛؾى ٌىٞ ٠فً ٠ؼحٟٔ ِٓ ٍِٜ ج

 جٌٍّٜ ٚ ضٓرد جٌؼىٜٚ ٌُِالتٗ .." 

٠ؼحٟٔ ِٓ ٍِٜ ِؼىٞ ٚ جنًٖ ئٌٝ جٌٍّوُ جٌٛكٟ  جًٌٞ قً ٘ٛ ػُي جٌط١ًٍّ فأفًٟٚ ِٕٗ 

جٌطحذغ ٌٍّإْٓس ٍِفمح ذٍّفٗ جٌٛكٟ أٚ ٠طُ ئْطىػحء ٚجٌى٠ٗ ٚ ئػالُِٙ ذحٌكحٌس وّح ٠مَٛ جٌّؼٍُ 

 ً٘ج جٌٍّٜ ٚو١ف١س جٌٛلح٠س ِٕٗ. س ِٓذطٛػ١س جٌرم١

  :انًشاقجخ ٔ انًتبثؼخ انطجٛخ داخم انًذاسط-2

جٌطرٟ  جٌّالتّس ٚ ضمى٠ُ جٌفكٙ  ٍٚفضمَٛ ٚقىز جٌٍّجلرس ٚ جٌّطحذؼس جٌٛك١س ذطٛظ١ف جٌظ

ٌٍطال١ًِ ٚ يٌه ِٓ نالي ضمى٠ّٙح ٌٍططؼ١ّحش ٌٍٛلح٠س ٚ جٌكّح٠س ِٓ جألٍِجٜ وّح أٔٙح 

 جألٍِجٜ فٟ جٌٛلص جٌّرىٍ.  جوطٗحفضٓحػى ػٍٝ 

عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح انتخشج يٍ  43انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس انخبيظ ٚ ٌمى ٍٚـ 

 . عُخ ( 24يؼٓذ انتشثٛخ ٔ انتؼهٛى انتكُٕنٕخٙ ،أقذيٛخ فٙ انًدبل 

"..ضىْٛ جٌٍّجلرس ٚ جٌّطحذؼس جٌطر١س ذاػىجو ذٍٔحِؽ ْٕٛٞ ٌٍكفحظ ػٍٝ ٚكس جٌّطّى١ٌْٓ 

ًٖ٘  ضطًُ ْٕس وٌج١ْس ٚ يٌه ذاؾٍجء فكٛٚحش ٌٍىٗف ٚ جٌٍمحـ ٚ ٚيٌه فٟ ذىج٠س و

 جٌٍّجلرس ذٛقىز جٌىٗف ٚ جٌّطحذؼس.." 
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ِٕٚٗ ٔٓطٕطؽ أْ جٌّىٌْس ضمَٛ ذأنً جٌطال١ًِ ئٌٝ ٚقىز جٌىٗف ٚ جٌّطحذؼس جٌّطٛجؾىز فٟ 

جٌٛكٟ ٚ يٌه ِٓ أؾً ضٍمٟ جٌطال١ًِ جٌفكٛٚحش جٌطر١س جٌّإْٓحش جٌطٍذ٠ٛس أٚ جٌمطحع 

حٌذس ضٕظُ وً ْٕس ٚ ً٘ج وٍٗ ِٓ أؾً ضٛف١ٍ ظٍٚف ِٕحْرس ٌطّىٌِ جٌطال١ًِ ٚ ِك جٌطٟ

 جألٍِجٜ فٟ ج١ٌْٛ جٌّىٌْٟ.

عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح انًبعتش فٙ  31يؼهًخ انطٕس انثبنج )ٚ ٍٚـ ِركٛظ أنٍ 

  عُٕاد( 3،األقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل تؼهًٛٛخ انهغخ انؼشثٛخ 

ٌٛك١س ذأنً جٌطال١ًِ ٌفمس وفحضٍُ٘ جٌٛك١س ئٌٝ جٌّإْٓحش "...ضىْٛ جٌٍّجلرس ٚ جٌّطحذؼس ج

 جٌهحٚس ذحٌفكٙ..." 

ٚػ١ٍٗ وجنً وً ِىٌْس ٠ؿد أْ ٠ىْٛ ٌىٜ وً جٌطال١ًِ وفحضٍ ٚك١س ضكطٛٞ ػٍٝ 

ٚ ٠ىْٛ جٌفكٙ وجنً ٠ّٓٝ ذحٌٍّف جٌطرٟ ٌٍط١ًٍّ  ٚ ً٘ج ِح ُِؼٍِٛحش ِطؼٍمس ذٛكطٙ

 ضّّ ؾ١ّغ جٌطال١ًِ.  جٌٍّوُ جٌطرٟ جٌطحذغ ٌٍّإْٓس ٚ ف١ٗ فكٛٚحش

 ٍٚٚـ أ٠ٟح ِركٛظ أنٍ ٠هٙ جٌٍّجلرس ٚ جٌّطحذؼس. 

عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح يبعتش ػهى اإلختًبع  29انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس األٔل ،

 انتشثٕ٘ األقذيٛخ فٙ انًدبل عُتبٌ(

٠َحٌز جأل٠رحء ٌٍطال١ًِ ٚ ل١حُِٙ ذفكٛٚحش ٠ر١س ِٓ لرً ٠ر١د ػحَ ٚ ٠ر١د جألْٕحْ "....

 مى٠ُ جٌطٍم١كحش ٞى جألٍِجٜ ج١ٌّّْٛس أٚ جٌىٗف ػٓ جٌكحالش ج١ٌٍّٞس ٚ ِطحذؼطٙح.."ٚ ض

نالي ً٘ج جٌٍأٞ ضظٍٙ أ١ّ٘س جٌّإْٓحش جٌطؼ١ّ١ٍس فٟ ِىحفكس جألٍِجٜ ٚ جٌطم١ًٍ ٚ ِٓ 

فٟ جٌّؿطّغ وّح ضٓحػى جٌط١ًٍّ ػٍٝ جٌّٕٛ جٌرىٟٔ ٚ جٌؼمٍٟ ٚ جٌٕفٟٓ ٚ وًٌه  ٘حِٓ ئٔطٗحٌ

ٍْٛن ٚكٟ ١ٍُْ ٚ ضمَٛ ذطمى٠ُ ػٕح٠س نحٚس ٌطٕظ١ُ ٠ٍ٠مس ِطحذؼس ضٓحػىٖ ػٍٝ ئوطٓحخ 

 جألٍِجٜ جٌّىطٗفس. 

فّٓ نالي ً٘ج ٠ظٍٙ أْ وٌٚ٘ح ٘ٛ جٌطىفً ذٛكس جٌطال١ًِ فٟ ج١ٌْٛ جٌطٍذٛٞ ٚ ضّٟٓ  

ّس ٌٍّإْٓحش طظٕفكٛٚحش ٠ر١س ِٕظّس ٌٍطال١ًِ ٚ وًٌه ٠ٙىف ئٌٝ ّٞحْ ٠َحٌجش ِ

ٚ جٌٛلح٠س ٚ وًٌه ضأ١ِٓ جٌٍّجلرس جٌٛك١س ٌٍّإْٓحش جٌطٟ ٌٍّكحفظس ػٍٝ جٌٕظحفس جٌطؼ١ّ١ٍس 

 ضطٛفٍ ػٍٝ ِطحػُ ِى١ٌْس ٚ ٍِجلرس ٔظحفس ج١ٌّحٖ ٚ جٌّك١١ . 
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عُخ ،يتسظم ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ نغخ   35يؼهى انطٕس انشاثغئال أْ ٕ٘ح ِركٛظ ٍٚـ )

 ( عُٕاد 5فٙ ْزا انًدبل  ٔ أدة ػشثٙ ،األقذيٛخ 

جٌىر١ٍ ٌٍطال١ًِ ِىز جٌؼىو  ،ً٘ج ٌؼىز ػٛجًٌِٚٛك١س ٔحلٛس ٍّجلرس ٚ جٌّطحذؼس ج"...جٌ

جٌفكٙ ل١ٍٛز ؾىج ٚ وًٌه ذطؼىو جٌفكٙ ِٓ ضٍم١ف جٌٝ ٠ر١د جألْٕحْ ئٌٝ وٗف ٠رٟ 

 ًٚ٘ج وٍٗ فٟ ٔٛف ٠َٛ فم١ و١ف ٠كىظ ً٘ج.."

ٚك١ف  ً٘ج ٌغُ وً ِؿٙٛوجش جٌطٟ ذ١ٓ جٌَٛجٌض١ٓ َٚجٌز جٌٛكس َٚٚجٌز جٌطؼ١ٍُ 

جٌٛكٟ نحٚس ٚ أْ ِٛٞٛع جٌٛكس ِٓ جٌّٛج١ٞغ جٌطٟ ضٗغً ق١ُ جٌّطؼٍمس ذحٌؿحٔد 

جإل٘طّحَ ئال أٔٙح ضرمٝ ٔحلٛس ٚ ٖرٗ ِٕؼىِس فٟ جٌٛجلغ ٚ يٌه ٌجؾغ ٌؼىز أْرحخ ِٕٙح ػىَ 

ل١حِٙح ذحٌفكٛٚحش جٌالَِس جٌهحٚس ذىً ض١ًٍّ ٚ أ٠ٟح ذحٌٕٓرس ٌٍّىز جٌطٟ ضٍّ فٟٙ ل١ٍٛز 

 ؾىج .

 ز انًشضٗ داخم انًذسعخ تٕفٛش انشػبٚخ انظسٛخ نهتاليٛ -3

ضٙطُ جٌّىٌْس ذؿ١ّغ جٌطال١ًِ ٚ وًٌه ضٓحُ٘ فٟ ئػطحء ٌػح٠س ٚك١س ٌُٙ ٚغٍِ ٍْٛوحش 

انطٕس  انًجسٕث )يؼهًخٚك١س ف١ُٙ ٚ جٌكفحظ ػٍٝ ٚكطُٙ وجنٍٙح ٚ ً٘ج ِحٍٚـ ذٗ 

األقذيٛخ فٙ  يتسظهخ ػهٗ شٓبدح انًبعتش فٙ تؼهًٛٛخ انهغخ انؼشثٛخ،عُخ  32انثبنج ،

 عُٕاد( . 3ًدبل ْزا ان

ذحٌطىفً ذُٙ ٚك١ح ٚ ٔف١ٓح ٚ ضىْٛ جٌٍػح٠س جٌٛك١س ٌٍطال١ًِ جٌٍّٞٝ وجنً جٌّىٌْس "....

 ضٛػ١طُٙ.." 

ٛف ػٕى جألٍِجٜ جألوػٍ ئٔطٗحٌج جٌطٛؾ١ٙحش ٚ جإلٌٖحوجش ٚ جٌٛلفحٌّىٌْس ضمَٛ ذطمى٠ُ 

ع ئٚحذحش فٟ قحي ٚلٛضٛف١ٍ جإلْؼحفحش جأل١ٌٚس ٚ ضؿ١ُٙ٘ح ذىحفس جألوٚجش ج٠ٌٌٍٟٚس ٚ

 .وجنً جٌّىٌْس

عُخ يتسظم ػهٗ شٓبدح  32انًجسٕث ) يؼهى انطٕس انخبيظ ٚ ً٘ج ِح ٍٚـ ذٗ 

  (عُٕاد  6 نٛغبَظ فهغفخ األقذيٛخ فٙ انًدبل

"...ِٓ نالي جإلضٛحي ذحأل١ٌٚحء ٚ ضٛؾ١ٗ جٌطال١ًِ جٌٍّٞٝ ئٌٝ ٍِجوُ نحٚس ج٠رحء 

 ِهط١ٛٓ ٚ ضمى٠ُ جإلْؼحفحش جأل١ٌٚس ٌُٙ ..." 
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ْ ضىْٛ ًٖ٘ جإلْؼحفحش فٟ ِطٕحٚي جٌؿ١ّغ ٚ وًٌه ٠ؿد ئْطىػحء أ٠رحء ِهط١ٛٓ ٠ؿد أ

يؼهى ٍ جٌٛػٟ جٌٛكٟ ٌٍطال١ًِ ٚ وًٌه ٍٚـ ِركٛظ أنٍ ذمٌٛٗ )ِٗٓ جٌٍّوُ جٌٛكٟ ٌٕ

عُخ يتسظم ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ األدة انؼشثٙ األقذيٛخ فٙ ْزا  34 انطٕس انثبَٙ،

 عُٕاد(  10انًدبل ،

ضٛؾ١ُٙٙ ئٌٝ ٠ر١د جٌّىٌْس ِٓ  نالي ١ًِ جٌٍّٞٝ وجنً جٌّىٌْس ٠ِٓطُ ٌػح٠س جٌطال"...

 ئٌٝ ٠ر١د جٌّهطٙ ٚ جٌكٍ٘ ػٍٝ ِطحذؼطُٙ ٚك١س..." غُ

جٌطٛػ١س جٌطال١ًِ ذحٌّهح٠ٍ ٚجألٍِجٜ ٚ وًج ٠َحوز جٌطػم١ف جٌٛكٟ ٚ وًج  ل١حَ ذطمى٠ُأ٘ 

 ِٛحقرطُٙ إلؾٍجء جٌفكٛٚحش . 

عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح يبعتش ػهى  29)يؼهًخ انطٕس األٔل ٚ ٍٚـ ِركٛظ جنٍ 

  اإلختًبع انتشثٕ٘ ،األقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل عُتبٌ (

ٛكٟ جٌطحذغ ٌٍّإْٓس فٟ قحٌس ٌ"....جٌكٍ٘ ػٍٝ ٔظحفطُٙ ٚ ضٛؾ١ُٙٙ ئٌٝ جٌٍّوُ ج

 ضؼٍٜ جٌطال١ًِ إلٚحذحش ذحٌغس ٠ٓطٛؾد ضٛؾ١ٗ ٌٍٍّوُ .."

ع جٌٍرحِ ٚ جٌؿُٓ ٚ جٌٛلح٠س ِٓ جٌكفحظ ػٍٝ جٌٕظحفس ِٓ ق١أٞ ضمى٠ُ جٌٍػح٠س ػٓ ٠ٍ٠ك 

جألٍِجٜ جٌّؼى٠س ٚ وًٌه ػٓ ٠ٍ٠ك ضمى٠ُ جٌّٕح٘ؽ جٌطٟ ضكطٛٞ ػٍٝ ِؼحٌف ٚ ِٙحٌجش 

ٚك١س ٚ ٠ٓطٕى ػٍٝ نرٍجش ٚ ِٙحٌجش جٌط١ًٍّ ٚ وِؽ جٌمٟح٠ح جٌٛك١س ذحٌٛجلغ جًٌٞ ٠ؼ١ٕ 

١ًِ وجنً َ فٟ جٌٍػح٠س جٌٛك١س ٌٍطالحف١ٗ ٚ أ٠ٟح ٠ؿد جإل٘طّحَ ذحٌؿحٔد جٌٕفٟٓ فٍٗ وٌٚ٘

 ضك١ٍُٛٙ جٌىٌجْٟ .  ػٍٝجٌّىٌْس ألٔٗ ٠إغٍ

 

 

 :َظبئر انًؼهى ٔ دٔسْب فٙ انًسبفظخ ػهٗ طسخ انتاليٛز-4

٠ؼطرٍ جٌّؼٍُ جٌّٓإٚي ػٓ ضمى٠ُ ِؼٍِٛحش ٚك١س ِهطٍفس ِٓ نالي جٌىٌِٚ جٌطٟ ٠مىِٙح 

 ٚجٌّمٌٍز فٟ جٌرٍٔحِؽ جٌىٌجْٟ جٌطٟ ضطّٟٓ ِٛج١ٞغ ٚ لٟح٠ح ِطؼٍمس ذحٌٛكس. 

انًجسٕث )يؼهًخ ٛغ١ٓ فٟ ٔفّ جٌٍأٞ ًٔوٍ ِٓ ذ١ُٕٙ ِح ئؾطّغ ف١ٗ أغٍد جٌّرك ًجٚ ٘

عُخ ،يتسظهخ ػهٗ شٓبدح انتخشج يٍ يؼٓذ انتشثٛخ ٔ انتؼهٛى  43انطٕس انخبيظ 

 عُخ (  24انتكُٕنٕخٙ األقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل 
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ٕىجِٗ ٚ ضٕحٌٚٗ "...ٕ٘حن ػىز ٔٛحتف ٠ّىٓ أْ ضمىَ ٌٍط١ًٍّ وحٌّكحفظس ػٍٝ ٔظحفس ؾّٓٗ ٚ ٘

جٌغًجء جٌٛكٟ ٚ جٌّطٛجَْ ٚ جإلذطؼحو ػٓ جألوً ج٠ٌٍٓغ ٚ جوً فٟ جٌٗٛجٌع ٚ ِّحٌْس 

ج٠ٌٍحٞس ٚ جإلذطؼحو ػٍٝ جٌؼحوجش ج١ٌٓثس ِػً جٌٍٓٙ ٚ جٌؿٍِٛ أِحَ ٖحٖس جٌطٍفحَ أٚ 

 جٌكحْٛخ ٌّىز ٠ٛ٠ٍس.." 

ٟ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ،فٙٛ ٠ٍؼد جٌّؼٍُ وٌُٚ٘ وجنً جٌّىٌْس ذاػطرحٌٖ ٠ّػً جٌٍو١ُز جألْح١ْس ف

٠ؼطرٍ جٌّٓإٚي جألٚي فٟ جٌّكحفظس ػٍٝ ٚكس جٌطال١ًِ وجنً جٌمُٓ ٚ يٌه ِٓ نالي 

ِح٠مىِٗ ِٓ ضٛػ١س ٚ ئٌٖحو ػٓ ِهطٍف جٌّهح٠ٍ ٚ جألٍِجٜ فٙٛ ذًٌه ٠ٓحُ٘ فٟ ػ١ٍّس 

جٌطػم١ف جٌٛكٟ ٚ فٟ ضمى٠ُ ذؼٝ جٌٕٛحتف جٌطٟ ضٓحػىُ٘ فٟ جٌكفحظ ػٍٝ ٚكطُٙ ِػً 

فظس ػٍٝ ٔظحفس جٌؿُٓ ِػً غًٓ ج١ٌى٠ٓ ٚ ضم١ٍُ جألظحفٍ ٚ ضٕحٚي جأل٠ؼّس ذٗىً و١ف١س جٌّكح

جٌفٛجوٗ ٚ جٌهٍٟ ٚ قٍُٚٙ ػٍٝ ِّحٌْس ج٠ٌٍحٞس ذٗىً  وأوًؾ١ى ٚ يجش فحتىز ٌٍؿُٓ 

ٓررٗ ِٓ ٠ ٠ٍ جٌؿٍِٛ أِحَ ٖحٖس جٌطٍفحَ ٚ جٌكحْٛخ ِٚحِٕطظُ ٚ ِٓطٍّ ٚ ضٛػ١طُٙ ذّهح

١ًّ ذ٠ُحٌز جٌٕٛحتف جٌطٟ ٠كٍ٘  ػ١ٍٙح جٌّؼٍُ ٘ٛ ل١حَ ضٍِٓ ذ١ٓ ٚأ٠ٟح  ،ٍْر١س ػ١ٍٗ جغحٌ

ٍٝ جإلٌٖحوجش جٌٛك١س ٌٍفكٙ جٌؼحَ أٚ جٌكٛٛي ػػٍٝ جأللً  جٌطر١د ٍِز فٟ جٌٍٗٙ

جٌّرىٍ ألٞ ٍِٜ ،فحٌّؼٍُ ٠ّػً لىٚز جٌطال١ًِ ِٓ ق١ع  جوطٗحفجٌطر١س أٚ ِٓ أؾً ٚ

٠ُ جٌػمس ذحٌٕفّ لٛى ضؼُجٌّظٍٙ ٚ جٌٍٓٛن فٙٛ ٠مَٛ ذؼىز أوٚجٌ ِؼٍُ ٚ ٍِذٟ ٚ ٍِٖى 

 ِؼ٠ٕٛحضُٙجء وحٔٛج جٚكحء أٚ ِٛحذ١ٓ ذأٞ ٍِٜ ٚ ضٗؿ١ؼُٙ ٌٚفغ ٌىٜ جٌطال١ًِ ْٛ

 ِٓطٛجُ٘ فٟ جٌطك١ًٛ جٌىٌجْٟ .ٚ

 

 

 

 انًذسعخ داخم انًذاسط اإلثتذائٛخ:َظشح انًؼهًٍٛ نهظسخ  -5

ٓ ضٓحُ٘ جٌٛكس جٌّى١ٌْس فٟ ضمى٠ُ ٌػح٠س ٚك١س ٚ يٌه ٌطؼ٠ُُ جٌٛكس ٚ جٌٛلح٠س ِ

جألٍِجٜ ٚ ِٓ نالي جٌٛكس جٌّى١ٌْس ٠ّىٓ جإلٌضمحء ذحٌٛكس ٚ جٌٕٜٙٛ ذحٌّؿطّغ جٞ 

 ذٕحء ِؿطّغ ٚكٟ .
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٠ؼىّ ً٘ج ضّحِح ٔظٍج ٌط٠ٍٛكحش جٌؼى٠ى ِٓ جٌّركٛغ١ٓ ٚ ج٠ًٌٓ ئؾطّؼٛج  ال ئال أْ جٌٛجلغ

 فٟ ٔمطس ٚجقىز ٚ فٟ ٌأٞ ٚجقى ًٔوٍ ُِٕٙ . 

هخ ػهٗ شٓبدح انًبعتش فٙ تؼهًٛٛخ انهغخ عُخ يتسظ 32انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس انثبنج 

 عُٕاد (  3انؼشثٛخ ،األقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل 

ٔظٍز ذؼ١ىز جألِى ألْ جٌٛكس جٌّى١ٌْس ِحَجٌص ٌُ ضًٛ ٌٍّٓطٜٛ جٌٍّؾٛ ذك١ع ٠ؿد "...

١ٍٓ٘ح ٠حلُ ٠رٟ ِطىْٛ ِٓ أنٛحتٟ ٔفٓحٟٔ ٠ضٛف١ٍ ػٍٝ جأللً ػ١حوز وجنً جٌّىٌْس 

 ٠ر١د ػحَ ،ٍِّٜ..." 

قذيٛخ سظهخ ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ فهغفخ األعُخ ،يت 27جسٕث )يؼهًخ انطٕس األٔل ،انً

 عُٕاد(  4فٙ ْزا انًدبل 

ألٔٙح ضمَٛ قٓد ٔظٍٞ ِٕؼىِس ضّحِح ٚ غ١ٍ ِطٛفٍز فٟ جٌّىجٌِ  ٌّى١ٌْسا جٌٛكس"...

ذٍّة ْؿً ٠ىي ػٍٝ أٔٙح لحِص ذفكٙ ٠رٟ ًٖ٘ جٌٕٓس فم١ ٚ ال ضمَٛ ذحٌفكٛٚحش جٌالَِس 

 ١ً.." ٌٍطالِ

عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ فٙ انهغخ ٔ األدة 30انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس انشاثغ 

 عُٕاد(  4انؼشثٙ ،االقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل 

جٌٛكس جٌّى١ٌْس ِطْٛطس ٚ ٌُ ضًٛ جٌٝ ِٓطٜٛ جٌّطٍٛخ ٚ ِحَجٌص قرٍ ػٍٝ ٌٚق "..

 ال ضطرك.." ضٍمٝ ٚ ِجٌٛكس وٌٚ صِحَجٌأٞ 

عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ فهغفخ االقذيٛخ  38انثبنج انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس 

 عُٕاد (  3فٙ ْزا انًدبل 

ٚؾٛو جٌطٛػ١س ٚ ػىَ فٍز فٟ جٌّىجٌِ لى ٠ٍؾغ يٌه ٌؼىَ جٌٛكس جٌّى١ٌْس غ١ٍ ِطٛ"...

 ضٛف١ٍ جألو٠ٚس جٌالَِس ٌإلْؼحف جألٌٟٚ..." 

كحفظطٙح ػٍٝ ٚكس ٌٍٛكس جٌّى١ٌْس وٌٚ ور١ٍ فٟ جٌّٕظِٛس جٌطٍذ٠ٛس ٚ ٘ٛ ِٓ نالي ِ

ِٚحَجٌص ِؿٍو  جٌٛجلغ ٠ىٗف غ١ٍ يٌه فحٌٛكس وجنً جٌّىجٌِ وحٔص جْ  ئالجٌطال١ًِ 

ِح ٠ؿؼٍٙح ال ضًٛ جٌٝ ِٓطٜٛ جٌّطٍٛخ فٟ جٌّكحفظس ػٍٝ ٚكس ً٘ج ٚ وٌِٚ ضٍمٝ فم١ 

جٌطال١ًِ ٚ ٌُ ضىٓ ػرحٌز ػٓ ِؼٍِٛحش ضٍْم ٚضطرك فٟ جٌك١حز ج١ِٛ١ٌس ٚ وحٔص ػرحٌز ػٓ 

جٌط١ًٍّ ٌىٓ  ٠ّىٓ أْ ٠ٕٓح٘حإلِطكحٔحش نالي جٌٕٓس جٌىٌج١ْس، ذّؿٍو ئؾٍجء جوٌِٚ ضمىَ 
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ٓحُ٘ فٟ ض١ٍْم جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ ضئيج ضُ ضطر١مٙح فٟ جٌٛجلغ وحٌم١حَ ذٕٗح٠حش ٚ ِٓحذمحش 

جٌٛك١س ذٗىً أقٓٓ ٚ ضرمٝ فٟ ي٘ٓ ض١ًٍّ ِىٜ جٌك١حز ٚ ً٘ج ِٓ ٖأٔٗ أْ ٠ٍفغ ِٓ 

وً طال١ًِ ٍس ٌٙح وٌٚ فٟ يٌه ِٓ نالي ضٛف١ٍ ٌفحٌّىٌْ ِٓطٜٛ جٌٛكس فٟ جٌّىجٌِ،

 ضٓحُ٘ فٟ جٌكفحظ ػٍٝ ٚكطُٙ ٚ ٌجقطُٙ.جإلِىح١ٔحش ِٓ أؾُٙز ْٚٚحتً 

 ثُقض انُظش ٔ كٛفٛخ انتؼبيم يؼّ: انتهًٛز انًظبة -6

ح ٌغّح ػٕٗ فحٌىػ١ٍ ِٓ ٠فطمى٘جٌرٍٛ أؾًّ ٔؼّس أٔؼُ ذٙح هللا ػ١ٍٕح فالذى ػ١ٍٕح جٌّكحفظس 

فٟ جٌّىجٌِ نحٚس ذحٌٕٓرس  ِٕطٍٗزوّح أٚركص  طمى٘ح إلّ٘حٌٗ ٌٙح،ٚجٌرؼٝ جألنٍ ٠ف

ألؾُٙز جٌكى٠ػس جٌطٟ ضكطٛٞ ػٍٝ أٖؼس ٞحٌز ٌأل٠فحي أٚغٍ ْٕح ٚ ٠ٍؾغ ً٘ج ئٌٝ وػٍز ج

 ذحٌؼ١ٓ .

ٞؼف جٌٕظٍ ِٓ ذ١ٓ جألٍِجٜ جٌُِّٕس جٌطٟ ٠ؼحٟٔ ِٕٙح جٌطال١ًِ ٚػ١ٍٗ  ٗ ٠ؼطرٍ ٍِِٜٕٚ

جٌٍّٜ فحٌط١ًٍّ ٞؼ١ف جٌٕظٍ  جش جٌالَِس ٚ جٌطىفً ذًٙف١ؿد ػٍٝ جٌّىٌْس أنً جإلقط١ح٠ح

ذٗ جٌؼى٠ى ِٓ ٠ؿى ٚؼٛذس فٟ ئٔؿحَ ذؼٝ جألٔٗطس ِػً جٌمٍجءز ٚ جٌىطحذس ٚ ً٘ج ِحٍٚـ 

 ًٔوٍ ُِٕٙ ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي :جٌّركٛغ١ٓ 

عُخ يتسظم ػهٗ شٓبدح نٛغبَظ نغخ ٔ أدة ػشثٙ  30)يؼهى انطٕس انشاثغ ،جٌّركٛظ 

 عُٕاد(  5نًدبل األقذيٛخ فٙ ْزا ا

ٌمحء جٌىٌِ ور١ٍ فٟ جٌٕظٍ ٚأؾى ٚؼٛذس فٟ ئ ِٓ جٌطال١ًِ ٌى٠ُٙ ٔمٙ "...٠ٛؾى جٌىػ١ٍ

ألٟٔ وجتّح أٌوُ ِؼُٙ ِٓ ق١ع جٌىطحذس ٚ وًٌه جٌْٛحتً جٌّٓحػىز ٌٍىٌِ ٠ىْٛ جٌطؼحًِ 

 فٟ جألِحَ..."  ُِٙؼُٙ ذؿٍْٛ

ح انهٛغبَظ فهغفخ عُخ ،يتسظهخ ػهٗ شٓبد 38)يؼهًخ انطٕس انثبنج ،ِٚركٛظ جنٍ 

  عُٕاد( 3،األقذيٛخ فٙ ْزا انًدبل 

ِؼُٙ ٚ ألَٛ ذطؿ١ٍُٓٙ فٟ  "...٠ٛؾى ضال١ًِ ٌى٠ُٙ ٔمٙ جٌٕظٍ ٚ ٠ٛؾى ٚؼٛذس فٟ جٌطؼحًِ

 ئْطىػحء جأل١ٌٚحء..." ضىر١ٍ جٌه١ جٌٍّجلرس، ،جألِحَ

 ِٓ ٞؼف جٌٕظٍ ئٌٝ أ٠رحء جٌؼ١ْٛجٌطال١ًِ ج٠ًٌٓ ٠ؼحْٔٛ ِٚٓ نالي ً٘ج ف١ؿد ضٛؾ١ٗ 

 جإلْطؼحٔس ذْٛحتً جٌّٓحػىز وٛٞغ جٌٕظحٌجش . ٚ
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مٙ ذً ٠ؿد ٔ ى٠ٗ٠ٗؼٍ جٌط١ًٍّ جٌّٛحخ ذٟؼف جٌٕظٍ ذأْ ٌال وّح ٠ؿد ػٍٝ جٌّؼٍُ أْ 

 . ِؼحٍِطٗ ِػٍٗ ِػً غ١ٍٖ

نٛغبَظ  عُخ يتسظهخ ػهٗ شٓبدح 30انًجسٕث )يؼهًخ انطٕس انشاثغ ،ًٚ٘ج ِحٍٚـ ذٗ 

  عُٕاد( 4ْزا انًدبل يٛخ فٙ ذاالق ،فٙ انهغخ ٔ االدة انؼشثٙ

"..ال أؾى ٚؼٛذس فٟ ئٌمحء جٌىٌِ ِغ ِػً ًٖ٘ جٌكحالش ٚ جٌطؼحًِ ِؼُٙ ِػً ذم١س جٌطال١ًِ 

ذحٌٕمٙ ئال إٟٔٔ جؾٍُٓٙ فٟ جألِحوٓ  ِٓ ٖؼٌُٛ٘ ٚ قطٝ ال ٠كٓٛج ىٔأن قطٝ ال

 جألِح١ِس..."

 ،ٕ٘ى اإلختًبع انتشثاالٔل يتسظهخ ػهٗ شٓبدح يبعتش ػهانًجسٕث )يؼهًخ انطٕس 

 انخجشح عُتبٌ( 

ٔؼُ ٠ٛؾى ضال١ًِ ٌى٠ُٙ ٔمٙ جٌٕظٍ جٌطؼحًِ ِؼٗ ٠ىْٛ ػٓ ٠ٍ٠ك ؾؼٍُٙ فٟ جألِحوٓ "...

ٝ ٌُٙ جٌٕظٍجٌؿ١ى ٚ ئْطؼحخ جٌىٌِ ذٗىً ؾ١ى ٚ ػىَ ئٖؼحٌُ٘ ذحٌٕمٙ ٕجألٌٚٝ قطٝ ٠طٓ

 أٚ جٌط١١ُّ..."

طر١س ٚ ضمى٠ُ ِغ جٌطٍو١ُ ػٍٝ جٌّطحذؼس جٌ ،ٌىٟ ال ٠ٗؼٍ ذحإلقرح٠ ٚ جٌؼٌُسٚ ً٘ج وٍٗ 

 جٌٕٛحتف ٚ جإلٌٖحو .

 خالطخ:

ِٓ نالي ضك١ًٍ جٌّمحذالش ٔٓطٕطؽ أْ جٌّىٌْس ضٓحُ٘ فٟ ضؼ٠ُُ ٚكس جٌطال١ًِ ِٓ نالي  

جٌرٍجِؽ ٚ جٌٕٗح٠حش جٌطٍذ٠ٛس وّح أٔٙح ضمَٛ ذكّالش جٌطٛػ١س ٚ جٌطك١ّٓ وّح ٠ؿد ػٍٝ 

ػٍٝ ٚكس جٌطال١ًِ  وً ِىٌْس أْ ضكطٛٞ ػٍٝ أؾُٙز ْٚٚحتً الَِس ضٓحػى فٟ جٌّكحفظس

ٚ ٌػح٠طُٙ ،وًٌه ٠ٓحُ٘ جٌّؼٍُ فٟ ضمى٠ُ جٌٕٛف ٚ جٌطٛؾ١ٗ ٚ ً٘ج ِٓ أؾً جٌٕٜٙٛ ذٛكس 

 جٌطال١ًِ . 
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  :تسهٛم اإلعتًبسح   -5-  

 :  تًٓٛذ

ضف١ٍٓ جٌر١حٔحش جٌّمىِس ِٓ نالي ئْطؿٛجذٕح ٌطال١ًِ جٌٕٓس جٌهحِٓس ،ق١ع ْٕمَٛ ذطف٠ٍغٙح 

 ٛي جٌٝ ٔطحتؽ،  ٚؾحءش ًٖ٘ جٌطم١ٕس وطىػ١ُ ٌطم١ٕس جٌّمحذٍس  فٟ ؾىجٚي غُ ضك١ٍٍٙح ٌٍٛٚ

  :ٔطف انؼُٛخ -1

 : تٕصٚغ انؼُٛخ زغت انغٍ.1اندذٔل سقى 

 

 تٕصٚغ انؼُٛخ زغت اندُظ. :2اندذٔل سقى 

 

 

( جًٌٞ ٠ٛف ٌٕح جٌؼ١ٕس قٓد جٌٓٓ ٠ر١ٓ ٌٕح أْ جٌطال١ًِ ج٠ًٌٓ 1ِٓ نالي جٌؿىٚي ٌلُ )

ٚ لى ِػٍٛج أورٍ  % 86 ْٟٕس لىٌش ٔٓرطُٙ قٛجٌ 11ْٕٛجش ئٌٝ  ٠9طٍجٚـ ُْٕٙ ِح ذ١ٓ 

أِح ذحلٟ جٌطال١ًِ ج٠ًٌٓ  ،ضال١ًِ جٌٕٓس جٌهحِٓس ألُٔٙ أْ ً٘ج ٘ٛ ُْٕٙ جٌؼحوٞٔٓرس ذاػطرحٌ 

ٔظٍج ألُٔٙ ٠ّػٍْٛ ضال١ًِ   % 14ْٕس فّح فٛق فمى لىٌش ٔٓرطُٙ قٛجٌٟ  11ضٍجٚـ ُْٕٙ ِٓ 

ً٘ج ٌجؾغ ئٌٝ ِؼ١ى٠ٓ جٌٕٓس أٚ جٌطال١ًِ ج٠ًٌٓ ٌُ ٠ٍطكمٛج ذحٌّىٌْس فحٌٓٓ جٌّرىٍ ٌُٙ ٚ 

 .ظٍٚف ِحو٠س أٚ ٚك١س

 انغٍ   انتكشاساد  انُغجخ انًئٕٚخ 

 11إنٗ  9يٍ  86 86%

 11أكثش يٍ  14 14%

 يدًٕع  100 100

 اندُظ  انتكشاساد  انُغجخ انًئٕٚخ 

 ركش  54 54%

 أَثٗ  46 46%

 يدًٕع  100 100
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فمى ضر١ٓ ٌٕح ِٓ نالٌٗ أْ ٔٓرس  ( فٙٛ ٠ّػً جٌؼ١ٕس قٓد جٌؿّٕ،02ٌلُ ) أِح ذحٌٕٓرس ٌٍؿىٚي

 46 جإلٔحظ فمى ضٍجٚقص ٔٓرطُٙ قٛجٌٟ أِح ٟ٘ أورٍ ٔٓرس، %  54 ـلىٌش ذ ٟجًٌوٌٛ ٚ جٌط

 ٚ ِٕٗ ٠طٟف ٌٕح أْ فثس جًٌوٌٛ أورٍ ِٓ فثس جإلٔحظ.  %

ثٓب ثٕالٚخ يغتغبَى  انتشثٕٚتٍٛ انًظشذ تششح داخم انًؤعغتٍَٛغجخ األيشاع انًُ -2

(2016-2017  ) 

 : تٕصٚغ أفشاد انؼُٛخ زغت األيشاع انًُتششح داخم انًذسعتٍٛ.3اندذٔل سقى 

 األيشاع  انُغت 

   Diabéteيشع انغكش٘     % 3 

  des  problemes d’auditionإضطشاة انغًغ    3%

  souffle cardiaque  إضطشاثبد  انقهت  2%

  de trouble  visionإضطشاة انشؤٚخ  13%

  anémieفقش دو    4%

 maux de tète récurentطذاع يتكشس    9%

  les autres maladies أيشاع أخشٖ   24%

 

 

تششح داخم انًؤعغتٍٛ انتشثٕٚتٍٛ انًظشذ ثٓب ًُٚثم َغجخ األيشاع انًتًثٛم ثٛبَٙ 

 (  2017/2016ثٕالٚخ يغتغبَى )
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 ( 2017/2016بأليشاع انًُتششح داخم انًذاسط )انجٛبَٙ انخبص ث انتًثٛمششذ 

جٌر١حٟٔ ضر١ٓ ٌٕح ِؿّٛػس جألٍِجٜ  جٌطٟ ئٔطٍٗش فٟ جٌّك١١ جٌّىٌْٟ  جٌطّػ١ًِٓ نالي 

 .االيشاع االخشٖق١ع ضّػٍص أورٍ ٔٓرس ٚ جٌطٟ ضٍّوُش فٟ جٌٍّضرس جألٌٚٝ ٟ٘ 

جألٍِجٜ  ِٓ جٌطال١ًِ ٚ لى ِػٍص ًٖ٘ جٌٕٓرس ِؿّٛػس ِٓ % 24ق١ع ذٍغص ٔٓرطٙح 

فمى ٖٙىش جالٚٔس جألن١ٍز ئٔطٗحٌج ور١ٍج وجنً ج١ٌْٛ جٌّىٌْٟ ٌىٜ ذؼٝ  ،كبنسغبعٛخ

جٌطال١ًِ ٚ يٌه ٌجؾغ ٌؼىز  أْرحخ ًٔوٍ ِٕٙح ػىَ ٚؾٛو ٔظحفس وحف١س وجنً جأللٓحَ أٚ جوً 

ٕٚ٘حن ٍِٜ أنٍ ٠غٝ  ،ٌٍّٗٚذحش جٌطٟ ضٓرد قٓح١ْس ٌى٠ُٙذؼٝ جٌّأوٛالش جٌغًجت١س أٚ ج

جٌّىجٌِ فٟ جالٚٔس جألن١ٍز ٍِٜ جٌمًّ جًٌٞ ٠ؼطرٍ ٍِٜ ِٓ جألٍِجٜ ػٍٝ ِٓطٜٛ 

ِّح ٠ٓطٛؾد جٌٛلح٠س ِٕٗ ٚػالؾٗ لرً ئٔطٗحٌٖ ٚ يٌه ذؼٌُُٙ  ى نط١ٍز،ؾجٌّؼى٠س ٚ 

ٚ جًٌٞ ٚؾىٔحٖ  (crise épileptiqueٌٝ ٍِٜ أنٍ جٌّؼٍٚف ذحٌٍٛع )ٍِجلرطُٙ ئٞحفس ئٚ

ٟ جٌطؼحًِ ِؼٗ ٌؼىَ وٌج٠طُٙ ذٗ ٚ ػىَ ػٕى ذؼٝ جٌطال١ًِ ،ق١ع ٚؾى جٌّؼ١ٍّٓ ٚؼٛذس ف

ِؼٍفس و١ف١س جٌطؼحًِ  ِغ ِػً ًٖ٘ جٌكحالش ٚ ً٘ج ٌجؾغ ئٌٝ ػىَ ضؼحْٚ جأل١ٌٚحء ِغ جٌّىٌْس 

 .فٟ جٌىٗف ػٓ أٍِجٜ أذٕحتُٙ 

ٚ وًٌه ظٍٙ ّٞٓ ًٖ٘ جألٍِجٜ ضِٓٛ جألْٕحْ جًٌٞ ئٔطٍٗ فٟ جٌّإْٓحش جٌطٍذ٠ٛس ٚ ً٘ج 

ٚأ٠ٟح  ٚ جٌٓى٠ٍحش أٚ ٌؼىَ ضٕظ١ف إْٔحُٔٙ ذٗىً وجتُ،ذٓرد ئوػحٌُ٘ ِٓ أوً جٌك٠ٍٛحش 

ظٍٙ ٍِٜ ئٌطٙحخ جٌىرى ػٕى جٌىػ١ٍ ِٓ جٌطال١ًِ ًٚ٘ج إلوػحٌُ٘ ِٓ أوً ج٠ٌُٛش ٚ جٌؼؿحتٓ 

وّح أٔٗ ضؼطرٍ ٍِٜ ٌٚجغٟ أِح جًٌٞ ئقطً جٌٍّضرس جٌػح١ٔس ٘ٛ ئٞطٍجخ جٌٍؤ٠س جًٌٞ ذٍغص 

ً ٌى٠ُٙ ٔمٙ جٌٕظٍ ِّح ٠ؿؼٍُٙ ٠ٛجؾْٙٛ فمى ٚؾىٔح جٌؼى٠ى ِٓ جٌطال١ِ % 13ٔٓرس قٛجٌٟ 

ِّح ٠ططٍد جٌؿٍِٛ فٟ جألِحوٓ  ٚؼٛذس فٟ ِٗٛجٌُ٘ جٌىٌجْٟ ٚ ٌىٓ ً٘ج لرً ئوطٗحفٗ،

 جألِح١ِس ٚٚٞغ جٌٕظحٌجش.

فٛؾىٔح ذؼٝ جٌطال١ًِ ٠ؼحْٔٛ ِٓ ًٖ٘  % 9 ـأِح جٌٍّضرس جٌػحٌػس ضّػٍص فٟ جٌٛىجع جٌّطىٌٍ ذ

 ،ٓحَّّ ٌفطٍز ٠ٛ٠ٍس أٚ ذٓرد جٌفٛٞٝ وجنً جأللجٌكحٌس ٚ يٌه ذٓرد ضؼٍُٞٙ ألٖؼس جٌٗ

ٚ ضطؿٍٝ فٟ فمٍ جٌىَ  %  4جٌٝ  %  2ٕٚ٘حن ِؿّٛػس ِٓ جألٍِجٜ ضطٍجٚـ ٔٓرُٙ ِحذ١ٓ 

 ،ٍِٜ جٌٓىٍٞ ٚ ئٞطٍجخ جٌّٓغ ٚ ئٞطٍجخ جٌمٍد . 
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  2016-2017َغجخ األيشاع انًكتشفخ فٙ انًسٛظ انًذسعٙ زغت اندُظ  -3

أٍِجٜ 

 أنٍٜ 

ٚىجع 

 ِطىٌٍ

ئٞطٍجذحش  مٍ جٌىَ ف

 جٌٍؤ٠س 

ئٞطٍجذحش 

 جٌمٍد

ئٞطٍجذحش 

 جٌّٓغ 

 ٍِٜ

 جٌٓىٍٞ 

 جٌٍّٞٝ 

 جٌؿّٕ 

 يوٍ  1 3 2 9 3 6 11

 أٔػٝ  2 0 0 4 1 3 13

 

 

 

  2016-2017جٛبَٙ ًٚثم األيشاع انًكتشفخ فٙ انًسٛظ انًذسعٙ زغت اندُظ ان انتًثٛم

 انًذسعٙ زغت اندُظ تسهٛم اندذٔل انخبص ثبأليشاع انًكتشفخ فٙ انًسٛظ 

ؿّٛػس ِٓ جألٍِجٜ ذم١ص ض١ٓطٍ ػٍٝ جٌّك١١ جٌّىٌْٟ ِِٓ نالي جٌؿىٚي ضر١ٓ ٌٕح أْ 

وحٌكٓح١ْس  ٚ جٌمًّ ٚ جٌٍٛع ٚ ئٌطٙحخ  % 13 ـٚجٌطٟ وحٔص ٔٓرس ػح١ٌس ػٕى جإلٔحظ لىٌش ذ

 % 9ٚ وًٌه ٠ظٍٙ ٌٕح أْ ئٞطٍجخ جٌٍؤ٠س وحْ ذٕٓرس  % 11جٌىرى ٚ ٌمى ذٍغص ػٕى جًٌوٌٛ  

ػٕى    %  6غُ ١ٍ٠ٗ جٌٛىجع جٌّطىٌٍ جًٌٞ ذٍغ ٔٓرس   %   4ٚ ػٕى جإلٔحظ ذٍغص ٔٓرس قٛجٌٟ  

 جإلٔحظٚ  %  3،أِح فمٍ جٌىَ لىٌش ٔٓرطٗ ػٕى جًٌوٌٛ ػٕى جإلٔحظ  %   3جًٌوٌٛ ٚ ٔٓرس 

 وحٌٓىٍٞ ٚ جٌّٓغ ٚجٌمٍد.   % 3أِح ذحلٟ جألٍِجٜ ٌُ ضطؼىٜ ٔٓرس   %1

  2016-2017انغُخ انذساعٛخ  انطجٛخ خالل تغطٛخان-4

  % 46 ٔٓرس جٌطال١ًِ ج٠ًٌٓ  ٠ؼحْٔٛ ِٓ جٌٍّٜ -
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      59%ٔٓرس جٌطال١ًِ ج٠ًٌٓ ُ٘ ٌج١ٞٓ ػٓ جٌفكٙ جٌطرٟ -

ِٓ ِؿّٛع  46%ؿٍص ٔٓرس جٌطال١ًِ جٌٍّٞٝ قٛجٌٟ ف١ّح ٠هٙ جٌطغط١س جٌطر١س فمى ْ

  2017/2016جٌطال١ًِ نالي جٌٕٓس جٌىٌج١ْس 

س ٓرٚ ٟ٘ ٔ   59%ٌش ٔٓرطُٙ خى١ًِ جٌٍج١ٞٓ ػٓ جٌفكٙ جٌطرٟ فمى لأِح ذحٌٕٓرس ٌٍطال

٠طٍمٛٔٗ فٟ ٚقىز جٌىٗف ٚ جٌّطحذؼس جٌطحذؼس  ١ٌس ضؼرٍ ػٓ ٌٞحُ٘ ػٓ جٌفكٙ جًٌٞػح

 ٌٍّإْٓس.

 :انُظبفخ ٔ انغاليخ داخم انًذاسط -5

  86%جٌطال١ًِ جٌٍج١ٞٓ ػٓ جٌٕظحفس فٟ جٌّإْٓس ٔٓرس -

  98%ْ ػٍٝ جٌٓالِس وجنً جٌّإْٓسٔٓرس جٌطال١ًِ ج٠ًٌٓ ٠كحفظٛ-

ضؼطرٍ جٌٕظحفس ِٓ ذ١ٓ جألٌِٛ جٌّّٙس جٌطٟ ضإوى ػ١ٍٙح جٌّىٌْس ٚ ضٍٓٙ ػٍٝ ضٛف١ٍ٘ح فٟٙ 

ٚ وًٌه ٠طر١ٓ    86%ـضٙطُ ذطٛف١ٍ جٌٕظحفس وجنً جٌّطحػُ ٚ جٌر١ثس جٌّى١ٌْس فمىٌش ٔٓرطٙح ذ

لىٌش ٔٓرطُٙ قٛجٌٟ   ٌٕح أْ ِؼظُ جٌطال١ًِ ٠كحفظْٛ ػٍٝ ْالِطُٙ وجنً جٌّىجٌِ ،ق١ع

 ٚ يٌه ِٓ أؾً جٌٛلح٠س ِٓ جألٍِجٜ ٚ ضؿٕد جٌكٛجوظ ٚ وًٌه ِٓ أؾً ضؼ١ٍُ ؾ١ى.  %98

 َتبئح انذساعخ ٔ يُبقشتٓب -6

  َتبئح انذساعخ -1

 يٍ خالل انذساعخ انًٛذاَٛخ تٕطهُب إنٗ انُتبئح انتبنٛخ : 

جٌىٌج١ْس وّحوز  ي جٌّٛجوٌٍّىٌْس وٌٚ ُِٙ ٚ فؼحي فٟ جٌكفحظ ػٍٝ ٚكس جٌطال١ًِ ِٓ نال-

ٚوًٌه ٔٛٛ٘ جٌمٍجءز ٚ ػىز ٔٗح٠حش  جٌطٍذ١س جإلْال١ِس ٚ جٌطٍذ١س جٌّى١ٔس، ،جٌطٍذ١س جٌؼ١ٍّس

 ِهطٍفس وح٠ٌٍحٞس ٚ جٌّٓحذمحش ٚ غ١ٍ٘ح.

ضٙطُ جٌّىٌْس ذكّالش ضٛػ١س ٚ جٌطك١ّٓ ِٓ أؾً ض١ّٕس جٌّٙحٌجش ٚ ئوطٓحخ ٍْٛوحش -

 ١ً ٚ ضٍم١ُٕٙ ٌٍّرحوب ٚ جٌّفح١ُ٘ ٚ جٌمٛجػى جٌٛك١س.س ٚ ٍٔٗ جٌٛػٟ جٌٛكٟ  ذ١ٓ جٌطال١ِٚك

جٌؿى٠ىز ػٍٝ ذؼٝ  جالذطىجت١سِىٌْس ذحٌر١ٍٗ قّٛ ٚ جٌّىٌْس  جالذطىجت١ط١ٓضطٛفٍ جٌّىٌْط١ٓ -

 وٌٚز ج١ٌّحٖ، جألؾُٙز ٚ جٌْٛحتً جٌالَِس جٌطٟ ضكحفع ػٍٝ ٚكس جٌط١ًٍّ ًٔوٍ ِٕٙح :جٌّىفثس،

جإلٔحٌز ٚ ػٍرس جإلْؼحفحش  ،ذٚى ٔخجبد ثبسدح()تقٚٚفٍز ١ِحٖ ٚحٌكس ٌٍٍٗخ ،جإل٠ؼحَ 

 جأل١ٌٚس. 
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)أخز انتاليٛز ل١حَ جٌّىٌْط١ٓ ذحٌفكٙ جٌطرٟ ٌٍطال١ًِ ٚ يٌه ذحٌٍّوُ جٌٛكٟ جٌطحذغ ٌّٙح -

كٟ ٌطٓؿ١ً جٌر١حٔحش ف١ٗ ٚ ً٘ج ٠ىْٛ ٛض١ًٍّ ٍِفك ذٍّفٗ جٌوً ٚ ٠ؿد جْ ٠ىْٛ  إنّٛ(

 ذٍّجفمس جٌّؼٍُ ٚ ِٓحػى ئوجٌٞ.

س ػٕح٠س نحٚس ذحٌطال١ًِ ج٠ًٌٓ ٠ؼحْٔٛ ِٓ أٍِجٜ ِؼ١ٕس ٚ وًٌه ٚج٠ًٌٓ ضؼطٟ جٌّىٌْ-

٠طؼٍْٞٛ ٌكٛجوظ وجنً جٌّىٌْس ذطمى٠ُ جإلْؼحفحش جأل١ٌٚس ٚ ِٓحػىضُٙ ٚ ًٖ٘ ِٓ 

 جٌّٓإ١ٌٚحش جٌٙحِس ٌٙح . 

ضمغ ِٓإ١ٌٚس ضؼ١ٍُ ِرحوب جٌٛكس جٌؼحِس فٟ جٌّىٌْس جإلذطىجت١س أْحْح ػٍٝ ػحضك جٌّؼٍُ فٙٛ -

 مى٠ُ جٌٕٛحتف ٚ ضى٠ٛٓ جٌؼحوجش جٌٛك١س ٌىٜ جٌطال١ًِ.٠مَٛ ذط

جٌٛكس جٌّى١ٌْس قٓد ٔظٍز جٌّؼ١ٍّٓ ٌُ ضًٛ ئٌٝ جٌّٓطٜٛ جٌٍّؾٛ ذحٌٍغُ ِٓ وً -

 جٌّؿٙٛوجش جٌّرًٌٚس ِحَجٌص قرٍ ػٍٝ ٌٚق وٌِٚ ضٍمٝ ٚ ال ضطرك ػٍٝ أٌٜ جٌٛجلغ.

 ١ْٛ جٌّىٌْٟ.ٌٍٛكس جٌّى١ٌْس وٌٚ فٟ جإلوطٗحف جٌّرىٍ ٌرؼٝ جألٍِجٜ وجنً جٌ-

 فحٌر١ثس جٌٕظ١فس ضمٛو ئٌٝ جٌٛكس جٌؿ١ىز . ٌٍٕظحفس وٌٚ فٟ جٌٛلح٠س ِٓ جألٍِجٜ،-

ضٍؼد جٌفكٛٚحش جٌطر١س وٌٚ ُِٙ فٟ ٌفغ ِٓطٜٛ ٚكس جٌطال١ًِ ٚ ضكم١ك جٌٍػح٠س جٌٛك١س -

 ِٚىحفكطٙح .   زٌُٙ ٚ يٌه ِٓ نالي جٌطؼٍف ػٍٝ ذؼٝ جالٍِجٜ جٌّٕطٍٗ

ُٙ ْٚالِس َِالتُٙ ٠إوٞ ئٌٝ جٌٕٜٙٛ ذّؿطّغ ٚكٟ ٚ ئٌضمحء ئ٘طّحَ جٌطال١ًِ ذٓالِط -

  ذّٓطٜٛ جٌطك١ًٛ جٌىٌجْٟ .

 :  يُبقشخ انُتبئح ػهٗ ضٕء انفشضٛبد -2

 ػهٗ أعبط انُتبئح انغبثقخ ٚتضر نُب أٌ :-

جٌرٍجِؽ جٌطٍذ٠ٛس جٌٍو١ُز جألْح١ْس ٌؼ١ٍّس جٌطػم١ف جٌٛكٟ ٚ يٌه ِٓ نالي ئوِحؼ ِفح١ُ٘ -

 وٌج١ْس جٌّهطٍفس ٚ وًٌه ضٛف١ٍ ِهطٍف جٌٕٗح٠حش جٌّطؼٍمس ذحٌٛكس. ٚك١س ّٞٓ جٌّٛجو

جٌّىٌْس جألْحِ أٚ جٌّىحْ جٌّٕحْد ٌطٍمٟ ٚ ضى٠ٌد ِّٚحٌْس جٌطال١ًِ ١ٌّٕ جٌك١حز جٌٛك١س -

ج فٟ قىٚو جإلِىح١ٔحش جٌّطحقس وطٛفٍ جألؾُٙز ٚ جٌْٛحتً جٌالَِس ٚ ئْطؼىجوجش ١ًٍّٓس ٚ ٌ٘ج

وًٌه ػٍٝ ضكم١ك ذ١ثٗ ِى١ٌْس ٔظ١فس ذغ١س ضكم١ك ٚكس ٚ ْالِس جٌّؼ١ٍّٓ جٌطٍذ٠ٛس ،ٚضٍٓٙ 

 وحف١س ٌٍطال١ًِ.



ة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــخ  
 

86 

 

  

حؼخبس انصذت انمدزسيت في انمدازض ػمهيت مؼقدة حخطهب حُاجد َ حداخم ػدة              

مدزسيت َ انبيئت َانسػبيت انصذيت ان ،مؤشساث صذيت َ حخمثم في انخسبيت انصذيت انمدزسيت

حذقق َدخّ حكُن مدازسىب مه انمدازض انمؼصشة نهصذت البد نٍب أن  ،انصذيت انمدزسيت

ح انخي حسؼّ إنيٍب انؼمهيت ي حؼد إددِ أٌم سبم حذقيق انىجبمدزسيت انخأٌداف انصذت ان

 انخسبُيت َ انصذيت.

َ وظسا ألٌميت انصذت في انمدازض جبءث ٌري اندزاست نخبذث ػه َاقؼٍب في انمدازض 

نمدزسيت بٍدف انذفبظ ػهّ يقي نهصذت امه خالل انخؼسف ػه انُاقغ انذقاإلبخدائيت َ ذنك 

أن وجبح انخؼهيم انخقهيم مه وسبت األمساض خبصت مىٍب انمؼديت بئػخببز المير َ صذت انخ

 .ٌُن بمسخُِ انصذت انؼبمت نهخهميرمس

َحؼخبس انمدزست كرنك فسصت ذٌبيت في انقطبع انخؼهيمي نخؼصيص انصذت َ حصذيخ االفكبز 

ر ػهّ اخر انقسازاث انسهيمت َانسهُكبث انخبطئت َ حىميت انمٍبزاث َ حشجيغ انخالمي

مذبفظت ػهّ صذخٍم ػه طسيق انخُػيت انصذيت بفسض حؼميم انصذت نهجميغ َصُال َان

 "الصحة حق للجميع" إال مبكبوج حسمي إنيً مىظمت انصذت انؼبنميت في شؼبزٌب 

 

 



 قائمة المراجع : 

 الكحب :
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  1990انجبيؼٍخ انجشائز 
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 ياًْ اندٔز انري حهعبّ انًدزظت فً انًحافظت عهى صحت انخاليٍر ؟ -

بسايج انخسبٌٕت فً عًهٍت انخثقٍف انصحً ؟ٔيادٔزْا فً انحفاظ عهى كٍف حعاْى ان-

 انصحت؟

 ْم حٓخى انًدزظت بإعداد بسايج خاصت بانصحت يٍ خالل انُشاطاث ٔ كٍف ذنك ؟ -

 ْم حقٕو انًدزظت بحًالث حٕعٍت ٔ ححعٍط نهخاليٍر نهحفاظ عهى صحخٓى ٔ كٍف ذنك ؟ -

الشيت انٍج ححافع عهى صحت انخاليٍر ٔفًٍا ْم ححخٕي انًدزظت عهى أجٓصة ٔ انٕظائم ا

 حخًثم ؟

 يعاًْت انًدزظت فً ححقٍق صحت ٔ ظاليت نهخاليٍر المحور الثاني :

 ْم ٌٕجد حاليٍر يصابٍٍ بايساض يعدٌت أٔ يصيُت داخم انقعى ٔكٍف ٌخى انخعايم يعٓى ؟-

 كٍف حكٌٕ انًساقبت ٔ انًخابعت انطبٍت يٍ قبم أطباء انصحت ٔ اٌٍ ٔيإْ دٔزْا فٍٓا ؟ -

 كٍف ٌخى انسعاٌت انصحٍت نهخاليٍر انًسضى داخم انًدزظت ؟  -

 نهخاليٍر يٍ أجم صحت جٍدة ٔ ظهًٍت ؟)معلم( ياًْ أْى انُصائح انخً حقديٓا -

 زض ؟ ياًْ َظسة انًعهًٍٍ نهصحت انًدزظٍت داخم انًدا-

ع يثم ْرِ ٔ ْم حجد صعٕبت فً إنقاء اندزض يْم ٌٕجد ندٌك حاليٍر ندٌٓى َقص انُظس -

 انحاالث ،ٔكٍف ٌكٌٕ انخعايم يعٓى ؟ 



 بسم هللا انزحمن انزحيم 

 إستمارة حول انصحت انمذرسيت 

دائّب ٔطّح الْ ٔصً ثّسزٛأب اٌفىشٞ ٚ اٌؼٍّٟ ٚ ػطبئٕب أٚ غ١ش٘ب ِٓ ِجبالد اٌح١بح ػٍٝ 

"واقع انصحت األفضً ٚ االحسٓ ٚ االجذس ،ٌٚزن سؼ١ٕب إٌٝ رمذ٠ُ ٘زٖ اإلسزّبسح حٛي 

. بتذائيت"انمذرسيت داخم انمذرست اإل  

ثٙب إٌٝ إسزمطبة اٌىث١ش ِٓ أسائىُ اٌصبدلخ ٚ اٌٛاضحخ حٛي االسئٍخ اٌّطشٚحخ سٕسؼٝ 

أِبَ اٌخبٔخ اٌّسزحمخ ٚ ال رٕسٛا أسائّه اٌصبدلخ ٟ٘ اٌزٟ سٛف    ف١ٙب ٌزٌه ضغ اٌؼالِخ   

 رمٛدٔب دِٚب إٌٝ األفضً . 

فّب فٛق  11ِٓ               سٕخ    11إٌٝ  9اٌسٓ :ِٓ -  

أٔثٝ                                      اٌجٕس : روش    -  

اٌّسزٜٛ اٌذساسٟ  -  

ال                                     ً٘ رؼبٟٔ أٞ ِشض فٟ ح١بره ؟ ٔؼُ      -  

 *إرا وبْ اٌجٛاة "ٔؼُ" ٠شػٝ ٚضغ اٌؼالِخ   أِبَ اٌّشض اٌزٞ رؼبٟٔ ِٕٗ ؟ 

ِشض سىشٞ -  

ِشبوً سّؼ١خ -  

اٌجزٛي االإسادٞ -  

إضطشاة اٌشؤ٠خ -  

فمش اٌذَ -  

١خ( ِشبوً ٔفس١خ )ػبطف-  

   صذاع ِزىشس-

أِشاض أخشٜ-  

    ً٘ سجك ٌٗ ٚ دخٍذ اٌّسزشفٝ ؟ ٔؼُ            ال -

  ال     ً٘ رزٛفش اٌّذسسخ اٌزٟ رذسس ف١ٙب ػٍٙٝ ج١ّغ اٌّشافك اٌصح١خ ٔؼُ       -

ٔؼُ                           ال   أٔذ ساض ػٓ ٔظبفخ اٌّذسسخ اٌزٟ رذسس ف١ٙب -  

ً٘ رٍم١ذ فحص طجٟ خالي األطٛاس اٌذساس١خ اٌسبثمخ ؟ ٔؼُ               ال -  

 



انكشف و انمتابعت (  )أٔذ ساض ػٓ اٌفحص اٌطجٟ اٌزٞ رزٍمبٖ ِٓ لجً أطجبء اٌصحخ -  

 ٔؼُ                                ال                                      ٔٛػب ِب 

 إر وبْ اٌجٛاة ال "فٍّبرا" 

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

ثإػزجبس ر١ٍّز داخً اٌّذسسخ ً٘ رسبُ٘ فٟ اٌحفبظ ػٍفٝ سالِزه ٚ سالِخ صِالئه ٔؼُ       

دائّب                  ال          

اٌصح١ح أِبَ اٌجٛاة   ٌّبرا رحبفع ػً سالِزه داخً اٌّذسسخ ؟ ضغ اٌؼالِخ      -  

اٌٛلب٠خ ِٓ األِشاض -  

   رجٕت اٌٛلٛع فٟ األِشاض -

ِٓ أجً رؼ١ٍُ ج١ذ  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذول انبياناث انشخصيت : 

 

اٌّزحصً ػ١ٍٙب ( اٌّسزٜٛ )شٙبدح  طٛس اٌزؼ١ٍُ  اٌسٓ  اٌخجشح   اٌّجحٛس اٌجٕس 

شٙبدح اٌزخشج ِٓ ِؼٙذ  اٌطٛس اٌخبِس 24 42

 اٌزشث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ اٌزىٌٕٛٛجٟ 

 11 أٔثٝ 

شٙبدح ١ٌسبٔس فٟ اٌٍغخ ٚ  اٌطٛس اٌشاثغ  41 12

 األدة اٌؼشثٟ 

 14 أٔثٝ 

شٙبدح ِبسزش فٟ رؼ١ّ١ٍخ اٌٍغخ  اٌطٛس اٌثبٌش  44 14

 اٌؼشث١خ 

 14 أٔثٝ

ٛس األٚي اٌط 49 14 شٙبدح ِبسزش ػٍُ اإلجزّبع  

 اٌزشثٛٞ

 12 أٔثٝ

شٙبدح اٌّزحصً ػ١ٍٙب ١ٌسبٔس  اٌطٛس اٌثبٌٕٟ  42 11

 األدة اٌؼشثٟ 

 10 أٔثٝ 

 10 أٔثٝ  شٙبدح ١ٌسبٔس فٍسفخ اٌطٛس اٌخبِس  44 10

 10 أٔثٝ  شٙبدح ١ٌسبٔس فٍسفخ اٌطٛس اٌثبٌش  43 14

غخ ٚ أدة شٙبدح ١ٌسبٔس ٌ اٌطٛس اٌشاثغ  40 10

 ػشثٟ

 13 أٔثٝ 

 19 أٔثٝ  شٙبدح ١ٌسبٔس فٍسفخ اٌطٛس األٚي  40 12

 11 أٔثٝ  شٙبدح ثىبٌٛس٠ب شؼجخ اٌؼٍَٛ  اٌطٛس اٌثبٟٔ  20 41

 

ن نهتالميذ مثم انطور األوني نقصذ به انسنت ينقصذ بانطور مستوى انتذريس نهمعهم*

. األوني  
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