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   :مقدمة

 أوؼٌر مباشرة مخاطر من بها ٌحٌط ما كل من علٌها الحفاظ و بالبٌبة ٌعتبراإلهتمام         

 الكابنات وجمٌع بل اإلنسان و البٌبة ألن ذلك و,اإلنسان بحٌاة ٌتعلق أساسٌا أمرا مباشرة

 ،حتى نظاما متوازنا الحٌاة ٌجعل مما تتبادل التؤثٌر و التؤثرو تتفاعل مكونات هً إنما الحٌة

 المختلفة عناصرها بٌن القابمة والعبلقات المكونات هذه من مكون فً خلل أي إحداث نإ

 الفرد إدراك وٌعد .اإلنسان وحٌاة صحة وتدهور المتوازن  البٌبً للنظام افقدان ٌعنً إنما

 ٌتمكن لم الذى اإلدراك ذلك قدٌم مقوماتها وعلى علٌها المحافظة ضرورة و البٌبة ألهمٌة

 الصاعدة األجٌال تنشؤو  البٌبة، على فٌحافظ سلوكه فً هٌجسد أن محاوالته برؼم اإلنسان

 مع متوابمة ؼٌر تكون تكاد سلوكٌة  لنماذج ناقلة إنسانٌة بٌبة فً األساسً إعدادها متلقٌة

 من المدرسة تعمل ولذا ، التً تلٌهااألجٌال على خطورة أكثر تصبح حٌث البٌبً الواقع

 األفراد توعٌة فً فعال بدور األخرى المجتمع مإسسات ؼرار وعلى وظابفها مختلؾ خبلل

 المحافظة أجل من للسلوك وضوابط نحوها إٌجابٌة اتجاهات تكوٌن ومشكبلتها، و بالبٌبة

 وٌعرؾ البٌبة تصٌب أن ٌمكن التً األخطار ٌعً ٌجعله ما تعلمه أثناء الفرد فٌتلقى علٌها

  . ٌحفظ لحٌاته سبلمتها و سواءها ما إستمر حٌابالتالً و علٌها فٌحافظ حماٌتها وسابل

 من واحد جانب على تقتصر وال ، المتعلم طاقات تفجٌر إلى الحدٌثة التربٌة وتهدؾ         

 جوانب وله  وإستعداداته ، ورؼباته ، مٌوله له ككل تتناوله بل التلمٌذ شخصٌة جوانب

 تتضمنها التً النظرٌة المواد مجموعة لٌس الحدٌث فالمنهج وبذلك ، وإجتماعٌة ، عقلٌة

 هً وإنما ، للتلمٌذ نقلها على واألساتذة  المعلمون ٌحرص والتً ، المدرسٌة الكتب

 وبذلك ، وخارجها داخلها للتبلمٌذ المدرسة توفرها التً النشاط وأوجه ، الخبرات مجموعة

 التلمٌذ شخصٌة تنمٌة التربٌة و التعلٌم هدؾ أن كما ، ونشاط ، وطرٌقة ، مادة هو فالمنهج

 مجتمعه تنمٌة فً ٌساهم أن على قادرا ٌكون بحٌث البناء النقدي فكره تنمٌة فً المشاركة و

 ممارسة مختلؾ على تدرٌبه طرٌق عن باألبتكار وذلك شخصٌته تتصؾ أن ٌجب ولذلك ،

 فالنشاط لذا ، الدراسة حجرات خارج و داخل زمبلبه مع المدرسٌة النشاطات و الهواٌات



 النشاط أوجه مختلؾ فً البٌبٌة القٌم وؼرس البٌبً الوعً لتكوٌن خصب مجال المدرسً

  .علٌها للمحافظة البٌبة تجاه إٌجابٌة إتجاهات تحقٌق إلى وٌهدؾ  المدرسة فً الذي ٌمارس

تعتبر البٌبة قضٌة المجتمع بؤسره ولٌست  مسؤلة تخص الخبراء وأصحاب القرار و       

وحدهم ، فإّن التكفل بمشاكلها وتؤمٌنها ضّد الكوارث، ٌقتضً بمنظار جزابري تعمٌم 

التربٌة البٌبٌة وتفعٌلها فً الوسط المحلً ال سٌما المدرسً، وهً عملٌة إستهدؾ قرابة 

ثمانٌة مبلٌٌن تلمٌذ فً الببلد، بعد وصول المنظومة البٌبٌة  إلى وضع كارثً تطبعه مظاهر 

زوال الؽطاء النباتً وما ٌنجم عنه من تهدٌدات كخطر انقراض الحٌوانات والطٌور 

والممارسات اإلنسانٌة الخاطبة التً حولت السهوب الجزابرٌة إلى مناطق حساسة للتصحر 

كالرعً الفوضوي والحرث العشوابً واالعتداء على األشجارواالستؽبلل المفرط للموارد 

البٌبٌة ، وقد استفادت المإسسات التربوٌة فً الجزابر من دعابم لتنمٌة الحس البٌبً لدى 

الناشبة بتفعٌل عمل النوادي الخضراء وتكوٌن مكونٌن الذٌن ٌتولون ؼرس ثقافة التربٌة 

البٌبٌة على الصعٌد المحلً، حٌث تمثل المدرسة اإلطار النموذجً لترسٌخ القٌم البٌبٌة فً 

حٌاة المواطن ، و ذلك باإلعبلن عن تعمٌم التربٌة البٌبٌة فً المدارس الجزابرٌة ،وإنشاء ما 

وإثراء مكتبات المدارس وسابر الفضاءات المحلٌة بمراجع " النوادي الخضراء"ٌُعرؾ بـ

علمٌة ووسابط معلوماتٌة متخصصة فً البٌبة، تتناول بإسهاب مواضٌع النفاٌات و التصحر 

و التلوث والتنوع البٌولوجً، إلى جانب توفٌر وسابل إٌضاح لتفعٌل نشاطات التوعٌة 

والتحسٌس البٌبً، فضبل عن استكشاؾ الموروث اإلٌكولوجً عبر المناطق الرطبة 

 .   والمعالم السٌاحٌة وما ٌتصل بالموارد الطبٌعٌة النباتٌة والحٌوانٌة

      فالمدرسة إلى جانب مختلؾ مإسسات المجتمع أنشؤت بؽرض المحافظة على ثقافة 

المجتمع ، ونقلها من جٌل إلى اخر ، وهً بذلك تعمل على توفٌر الفرص المناسبة لكل تلمٌذ 

كً ٌنمو جسمٌا ، و عقلٌا ، وإنفعالٌا ، وإجتماعٌا إلى المستوى المستوى المناسب الذي ٌتفق 

مع ما ٌتوقعه المجتمع ، فصحة التلمٌذ من صحة المدرسة  والعكس صحٌح  وذلك من 

خبلل تفعٌل المدرسة لبرامج الصحة المدرسٌة و التً تجاوزت أهدافها تقدٌم الخدمات 

العبلجٌة داخل حدود المدرسة إلى الجوانب الوقابٌة و التثقٌفٌة و التؤهٌلٌة ، فاإلهتمام بصحة 



المدارس تعنً بصورة مباشرة اإلهتمام بصحة المجتمع  وعلٌه جاءت هده الدراسة 

مستهدفة الكشؾ عن جوانب العبلقة بٌن األنشطة ذات المنحى البٌبً و وقاٌة صحة التلمٌذ 

من التعرض للمرض وفً سبٌل معالجة هذا الموضوع إعتمدت الطالبة على منهجٌة  

مبلبمة حاولت من خبلل خطة عمل الكشؾ عن الظاهرة المدروسة ، وتظم الفصول التالٌة  

 : 

موضوع الدراسة ، وٌتناول تحدٌد مشكلة الدراسة ، و أسباب إختٌار : الفصل االول

الموضوع ، و أهمٌة و أهداؾ الدراسة ، وتحدٌد المفاهٌم ، والدراسات السابقة التً 

 .إستفادت منها الدراسة الحالٌة  ، ثم صٌاؼة الفرضٌات الً تسعى لتحقٌقها 

و ٌتناول  النشاطات الثقافٌة و الرٌاضٌة فً المجتمع المدرسً من خبلل : الفصل الثانً 

معاٌٌر ، ووظابؾ النشاط المدرسً ، و التعرٌؾ بها ، وأهدافها ، وأهمٌتها ، وخصابصها 

 ، و كٌفٌة مجاالت النشاطات المدرسٌة و أنواعها ، وإختٌار األنشطة المدرسٌة الهادفة 

الصعوبات التً تواجه النشاط المدرسً، و أسالٌب التؽلب ، وتنظٌم النشاطات المدرسٌة 

 على معوقات تحقٌق النشاط المدرسً

  تنمٌة الوعً البٌبً فً أنشطة النوادي المدرسٌة ، وتم فٌه الحدٌث عن  :الثالث الفصل 

مفهوم الوعً البٌبً، و التوعٌة البٌبٌة و دورها  فً حل المشكبلت البٌبٌة ،و وسابل تكوٌن 

الوعً البٌبً، و أهمٌة تنمٌة الوعً البٌبً و كٌفٌة تحقٌقه ، والتوعٌة البٌبٌة المدرسٌة ، و 

 .منهجٌة التوعٌة البٌبٌة المدرسٌة 

وتناول قضاٌا التربٌة البٌبٌة فً المناهج : واقع البٌبة فً المدرسة الجزابرٌة : الرابع الفصل

الدراسٌة ، وآفاق إدراجها  فً نظام  التعلٌم بالجزابر، و أهدافها   و المنهجٌات المقترحة 

 .إلعتمادها فً التعلٌم اإلكمالً، و النشاطات الثقافٌة و الرٌاضٌة فً المدرسة الجزابرٌة 

خصص الحدٌث فٌه عن  الصحة المدرسٌة ، و أهمٌتها ، وأهدافها و : الفصل الخامس

 وسابل تحقٌقها ، و أهم مجاالتها ، و مكوناتها، و األمراض المدرسٌة وأسالٌب  الوقاٌة منها 



وٌتعلق باإلجراءات المنهجٌة  للدراسة حٌث ٌحتوى على مجاالت الدراسة : الفصل السادس 

 .، و المنهج المستخدم للدراسة ، و أدوات جمع البٌانات 

 . و هو الذي ٌعرض البٌانات ، وتحلٌلها ، وإستخبلص النتابج منها:  الفصل السابع

 موضوع الدراسة : الفصل األول 

 :إشكالٌة الدراسة 1

 هذه سطح على وجد ان منذ االنسان شؽلت التً الموضوعات اهم من البٌبة تعد      

 ،وواستمراره وبقابه مصادرعٌشه على ٌحصل ومنه فٌه ٌعٌش الذي المحٌط النها االرض

ا عصر التقدم العلمً والتكنولوجً فً كافة مجاالت الحٌاة،لم ٌخل ٌعٌش العالم ألن ًٌ  هذا حال

وعلى مختلؾ ، )ماء، هواء، تربة)  الطبٌعٌة  من آثار سلبٌة على كافة عناصر البٌبةالتقدم 

اإلنسان لمعطٌات التكنولوجٌا  ؛ وذلك بسبب سوء استخدامهاالكابنات الحٌة التً تعٌش فً

وإلحاق الضرر بالبٌبة ،و الرفاهٌة لذاته وإسرافه فً استؽبلل موارد البٌبة لتحقٌق المتعة

 دون وٌحول الحٌاة هذه ماٌهدد خطر أالبٌبً تلوث الوٌعتبر وبالكابنات الحٌة التً تعٌش فٌها

قد أقلقت األوضاع البٌبٌة المتردٌة التً ٌعٌشها لئلنسان، و العطاء استمرار على  تهاقدر

تؤسٌس الهٌبات والجمعٌات، وعقد إلى  ة، ودفعتهم ون البٌاإبش العالم الٌوم المهتمٌن

ا  المإتمرات وإصدار التشرٌعات والقوانٌن ًٌ الخاصة بحماٌة البٌبة، إال أن كل ذلك لم ٌكن كاف

البٌبة، ولعل ذلك ٌرجع إلى كون تلك اإلجراءات فرضت و لتهذٌب سلوكٌات األفراد نح

تلك القناعة التً ٌسهم فً تشكٌلها . بها نابًعا من قناعتهم الذاتٌة علٌهم ولم ٌكن التزامهم

وعً لدى األفراد ٌمكنهم من تمٌٌز األسلوب الصحٌح والمتوازن  وإلى حد كبٌر وجود

 فً التربوي النظام  أهمٌةالى العالمً عمالمجت انظار اتجهتؾ  بهم المحٌطةللتعامل مع البٌبة

 السلوك لضبط هامة اداة التربٌة الن وذلك البٌبٌة، االزمة وعبلج تشخٌصاإلسهام ب

 الوعً تعمٌق على لعملا و، البٌبً التوازن اعادة و  المنشود التؽٌر واحداث االنسانً،

 ذلك ألن  ، مشكبلتها وحل البٌبة قضاٌا مواجهة فً االسهام الى المتعلم ودفع البٌبً،



 االهداؾ،بهذه  كفبةال السٌاسات باعداد الحكومات قٌام دون تحقٌقها الٌمكن البٌبٌة االهداؾ

 مإسسات بٌن والتكامل والدولٌة واالقلٌمٌة المحلٌة االصعدة كل على البٌبً وبالتعاون

 ولهذا (أخرى مدنٌة اتسومإس العبادة واماكن والجامعة، والمدرسة، االسرة،) المجتمع

 و والواقعٌة، الفاعلٌة من مزٌد نحو التربوٌة النظم توجٌه فً ةيالبٌا التربٌة تسهم السبب

 اجتماعً، تفاعل من االطار هذا فً وماٌنتج والبشرٌة الطبٌعٌة البٌبة بٌن اكبر تفاعل تحقٌق

األكبر فً تنمٌة الوعً بالبٌبة ومشكبلتها على المدرسة؛ نظًرا لكونها تضم  لذا ٌقع العبء

 كبٌرة من األفراد من بٌبات مختلفة، ولدٌها الوقت البلزم لؽرس السلوك البٌبً مجموعة

ومشكبلتها من  الرشٌد فً نفوسهم عن طرٌق تنمٌة المفاهٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة نحو البٌبة

ولكً تتمكن المدرسة من تحقٌق أهدافها فً هذا المجال، ، خبلل برامج مخططة ومدروسة

إعتبارا من أن .التربٌة البٌبٌة كمادة مستقلة أو ضمن المقررات الدراسٌة دخالإل تسعى فإنها

  عن طرٌق تنمٌة المفاهٌم واالتجاهاتتبلمٌذنمً الوعً البٌبً لدى ال يهذا النوع من التربٌة

والعمل على  البٌبٌة االٌجابٌة لدٌهم، للمحافظة على البٌبة وعدم تلوثها وحماٌتها من األخطار

 سواء تضمنها المنهاج حل مشكبلتها وٌتم ذلك عن طرٌق األنشطة الموجهة لخدمة البٌبة

دور ب هاته األخٌرة التً  تقوم (ؼٌر صفٌة )أو أنشطة تمارس خارج القسم(أنشطة صفٌة )

مساهمة فعالة فً  تسهم وجًدا فً تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة والتربوٌة بكافة مستوٌاتها هام

على تنمٌة العدٌد من  اكتساب المعلومات والمهارات وتكوٌن االتجاهات كما أنها تعمل

أن  " ن رٌا فكري حسن ذكروقدالقدرة على التفكٌر، حل المشكبلت، االبتكار: القدرات مثل 

للنشاط المدرسً أثًرا فعاال فً العملٌةالتعلٌمٌة، وهو قد ٌفوق أثر التعلم فً حجرة الدراسة 

عن طرٌق المواد الدراسٌة؛وذلك ألن الطالب عنصر فعال فً اختٌار نوع النشاط الذي 

 وتنفٌذها، مما ٌجعل إقباله علٌه متمٌز بحماس أشد مما هوضع خطة عمل رك فٌه، وفًاٌش

)ٌتوفرلدراسة المواد الدراسٌة األمر الذي ٌإدي إلى تعلم أكثر اقتصاًدا ودواًما
1

 تعملؾ ،(

وأسالٌب التفكٌر المرؼوب فٌها، باإلضافة  على تنمٌة القٌم واالتجاهاتاألنشطة المدرسٌة 

ٌسهم فً تحقٌق النمو الشامل له فً كافة الجوانب   خبرات متنوعة مماللتلمٌذإلى أنها توفر 

 ، فٌإدي النشاط المدرسً دورا وهذا ما ٌجعلها هامة وضرورٌة فً كافة المراحل الدراسٌة
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هاما فً تكوٌن اإلجاهات اإلٌجابٌة نحو البٌبة ، وإٌجاد حلول لمشكبلتها ، فٌصبح التبلمٌذ 

عنصر فعال فً المحافظة على البٌبة و البٌبة المدرسة خاصة ، وهم بذلك ٌحافظون على 

سبلمتهم داخلها ، وتعد المدرسة من أهم المإسسات التً تلعب دورا هاما فً تحقٌق النمو 

اإلقتصادي ، والثقافً ، و اإلجتماعً لؤلمم  وٌزداد أثرها فاعلٌة بإزدٌاد درجة عناٌتها 

بتبلمٌذها خصوصا من الناحٌة الصحٌة  حٌث أن المدارس فً العصر الحدٌث لم تعد مجرد 

مإسسات لتلقٌن التبلمٌذ المواد الدراسٌة فحسب، بل أصبحت تعنى بنمو التبلمٌذ من 

النواحً الجسمٌة و العقلٌة و النفسٌة ، واإلجتماعٌة و ألنهم ٌقضون أكثر من نصؾ وقتهم 

الٌومً فً المدرسة فهم معرضون للعدٌد من المشاكل الصحٌة لذلك أصبح دور الرعاٌة 

الصحٌة فً المجتمع المدرسً أساسا للنهوض بمستوى الصحة العامة للمجتمع ، فالمدرسة 

ٌمكن إعتبارها لهدا السبب بٌبة جٌدة للعناٌة بصحة أفراد المجتمع ، وإكتشاؾ األمراض و 

العٌوب الجسمانٌة فً الوقت المناسب ، وعبلجها قبل تفاقمها ، وسهولة ؼرس األخبلق و 

العادات الصحٌة السلٌمة ، ومقاومة الضار منها ، فتوفٌر البٌبة المدرسٌة الصحٌة سٌعمل 

على حماٌة صحة التبلمٌذ من التعرض لؤلمراض و األخطار ، وٌنشبوا قادرٌن على بناء 

مجتمع سلٌم ، و لما كانت تنمٌة المفاهٌم و اإلتتجاهات اإلٌجابٌة نحو البٌبة تتم من خبلل 

األنشطة البٌبٌة الموجهة ضمن المناهج الدراسٌة ،و كذا بممارسة األنشطة خارج حجرات 

الدراسة جاءت هذه الدراسة لتبٌن جوانب عبلقة االنشطة البٌبٌة المدرسٌة فً المدرسة 

ما : الجزابرٌة بوقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض للمرض إنطبلقا من تساإلها الربٌسً وهو

هً عبلقة نشاطات الجمعٌة الثقافٌة و الرٌاضٌة المدرسٌة ذات المنحى البٌبً بوقاٌة صحة 

لمٌذ من التعرض للمرض، و هو ما ٌستوجب طرق جوانب ذات صلة بمستهدفات السإال تال

سعٌا لئلحاطة بالظاهرة المدروسة ، وعلٌه ٌجري العمل لئلجابة على التساإالت الفرعٌة 

 :  التالٌة 

هل للنشاطات الثقافٌة ذات المنحى البٌبً التً تنظمها الجمعٌة الثقافٌة والرٌاضٌة _ 

 المدرسٌة عبلقة بوقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض للمرض؟  



هل للنشاطات اإلعبلمٌة ذات المنحى البٌبً التً تنظمها الجمعٌة الثقافٌة والرٌاضٌة _

 المدرسٌة عبلقة بوقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض للمرض ؟  

هل للنشاطات الترفٌهٌة ذات المنحى البٌبً التً تنظمها الجمعٌة الثقافٌة والرٌاضٌة _ 

 المدرسٌة عبلقة بوقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض للمرض؟

  :الموضوع اختٌار أسباب-2 

 الدارسون ٌإكده ما هذا األسباب من جملة إلى ٌستند أن البد للدراسة موضوع أي الختٌار

 : نظرا البحث موضوع اختٌار تم وعلٌه  االجتماع علم فً والمهتمون

 :ذاتٌة مبررات-أ

 من المبكرة المراحل فً ممارسته أهمٌة و المدرسً النشاط لموضوع الشخصً المٌل_

 من ممٌزة مرحلة للباحثة تمثل كانت التً الفترة صحته،تلك على ذلك فابدة و الفرد عمر

 التربٌة أسالٌب من أسلوب كؤهم  به الٌهتم أصبح الذي ،و المنظم المدرسً النشاط ممارسة

 .الحدٌثة

 :علمٌة مبررات_ب

 مما التربوٌة المإسسات فً خاصة البٌبً و المدرسً النشاط بممارسة االهتمام ضعؾ_

 التلمٌذ محافظة _خارجها وحتى المدرسٌة بٌبتهم داخل التبلمٌذ سلوكٌات على سلبا ٌنعكس

 األنشطة ممارسة خبلل من ذلك تم إذا خاصة المدرسة واجبات أهم من صحته على

 وحتى المدرسة داخل صحته سبلمة بؤهمٌة إدراكا التلمٌذ تكسب و تساعد التً  المدرسٌة

  .   خارجها

 صحة على خاصة البٌبً و المدرسً النشاط أهمٌة تتناول التً البحوث و الدراسات قلة_

 . فً المدرسة الجزابرٌة  نجاحه و العلمً تحصٌله على ذلك فابدة و التلمٌذ



 :الدراسة أهمٌة-3    

  والبٌبة بالبٌبة  ٌهتم الذي خاصة المدرسً النشاط أهمٌة إبراز فً تتجلى   

 البٌبٌة األفعال و للسلوكٌات به وصوال البٌبٌة التلمٌذ ثقافة تنمٌة فً  المدرسٌة

 داخل  سبلمته على الحفاظ مباشرة ؼٌر بصورة أي البٌبة على حفاظا اإلٌجابٌة

 التطرق خبلل من وذلك مجتمعه وبناء إنجازاته وتحقٌق خارجها حتى و مدرسته

 من التلمٌذ صحة بوقاٌة عبلقته وتبٌن البٌبً المنحً ذو المدرسً النشاط إلى

 و االقتراحات و النتابج بعض تقدٌم فً نساهم وبذلك ، للمرض التعرض

  المدرسً بالنشاط االهتمام على التربوٌٌن و المختصٌن تساعد  التً التوصٌات

 البٌبة على حفاظا فعالة و منتظمة بصورة وممارسته خاصة البٌبً و عامة

  .المجتمع سبلمة على الحفاظ وبالتالً المدرسٌة

 :الدراسة أهداؾ_4

 المتمثل و الربٌسً التساإلها على اإلجابة فً الدراسة لهذه الربٌسً الهدؾ   ٌتمثل

 و الثقافٌة الجمعٌة تقدمها التً ذات المنحى البٌبً األنشطة بٌن عبلقة هناك هل فً

خبلل  ، و ذلك من ووقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض للمرض المدرسٌة الرٌاضٌة

 :التالٌة المحاور توضٌح

 و البٌبً المنحى ذات المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة للجمعٌة الثقافٌة النشاطات_ 

  التلمٌذ من التعرض للمرض صحة بوقاٌة عبلقتها

 المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة للجمعٌة البٌبً المنحى ذات اإلعبلمٌة النشاطات_ 

   التلمٌذ من التعرض للمرض صحة بوقاٌة وعبلقتها

 عبلقتها و المدرسٌة والرٌاضٌة الثقافٌة للجمعٌة ذات المنحى البٌبً الترفٌهٌة النشاطات_ 

  التلمٌذ من التعرض للمرض صحة بوقاٌة



 :المفاهٌم تحدٌد_5

 :البٌئٌة التوعٌة/ : أوال

 الحجة طرٌق عن إٌاه أفهمه: األمر ؼٌره توعٌة ٌوعً الوعً، و من تؤتً: لغة: التوعٌة  

)اإلقناع و
2

: الحدٌث و الشًء وعً الشًء، القلب حفظ: الوعً: أٌضا العرب لسان ي،وؾ(

 . وأفهم أحفظ أي فبلن من أوعى وفبلن واعً، فهو قبله و فهمه و حفظه أوعاه و وعٌا ٌعٌه

)اإلقناع و بالحجة اإلفهام: فالتوعٌة
3

)  

 فً ألمانٌا فً ظهر سٌاسً اجتماعً اتجاه هو: Enligh temmen التوعٌة:اصطالحا

 و    سٌاساته و سلوكه بتؽٌٌر المجتمع فً النقص نواحً إصبلح أصحابه ٌحاول 18ق

).والمعرفة العدل و الخٌر مبادئ بنشر حٌاته أسلوب
4

)  

هً كل العوامل الخارجٌة التً تؤثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر :Environmentالبٌبة-

على الفرد مند لحظة التكوٌن، وهً تمثل العوامل المادٌة و اإلجتماعٌة الثقافٌة و الحضارٌة 

)،وهذه العوامل تسهم فً تشكٌل شخصٌة الفرد فً المستقبل
5

وفً أنماط سلوكه ، و البٌبة  (

جمٌع العوامل الخارجٌة التً تإثر فً الشخص من بدأ نموه إلى أخر مراحل عمره : تعنً 

(
6

.) 

 المفاهٌم توضٌح خبلل من البٌبً الوعً حالة إلى الفرد نقل عملٌة هً:البٌبٌة التوعٌة     

 تحقٌق و تحفٌزه بهدؾ اإلنسان حٌاة على آثارها و  البٌبٌة المشكبلت و القضاٌا و والحقابق

 البٌبٌة الثقافة تنمٌة بهدؾ اإلٌجابٌة البٌبٌة األفعال و للسلوكٌات  به وصوال لدٌه الدافعٌة

 ،وتعرؾعلٌها والمحافظة للبٌبة االنتماء روح وؼرس عناصرها على والمحافظة لؤلفراد

 وتعرٌؾ توضٌح بهدؾ معٌنة شرٌحة أو عامة للناس توجه نشاطات أو برامج بؤنها: أٌضا
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 ونظرتهم اتجاههم تؽٌٌر وبالتالً بالمسإولٌة اهتمام وخلق بٌبٌة مشكلة أو معٌن بٌبً مفهوم

 )البٌبٌة لمشكلة المناسبة الحلول إٌجاد فً ،وإشراكهم
7

 أنهما التعرٌفٌن خبلل من نبلحظ (

 إلى تهدؾ التً األنشطة خبلل من البٌبً الوعً إلى الفرد نقل هً التوعٌة  أن فً ٌتكامبلن

 و البٌبة لحماٌة المسإولٌة تحمل و االهتمام خلق بؽرض لؤلفراد البٌبٌة الثقافة تنمٌة

 . علٌها المحافظة

نشاط مدرسً مكمل للدرس الصفً ٌستهدؾ  هً:  البٌئٌة للتوعٌة اإلجرائً التعرٌف

 تحفٌزه  وعلى التلمٌذ، وأثرها البٌبٌة المشكبلت توضٌح المفاهٌم ، و الحقابق، و القضاٌا و

 . اإلٌجابٌة البٌبٌة األفعال و للسلوكٌات به وصوال لدٌه الدافعٌة تحقٌق و

: المدرسة الصحة/:ثانٌا

 ٌقال رٌب أو عٌب كل من برئ :صحا،وصحة،وصحاحا: الشًء صح: لغة الصحة     

 تصلا بما أو به كان ما زال الرجل أصح،و الصبلة وصحت ، الخبر صح أو المرٌض صح

 استصح. تداوى: ونحوه بالدواء تصحح عٌبه، أو خطؤه أزال:صححه ، عٌب أو عاهة من به

)صحٌحا وجده الشًء و صح علته من
8

)  .

 من سلٌم أي صحٌح فهو رٌب أو عٌب كل من البرئ: تعنً أٌضا اللؽة فً الصحة

)العٌوب
9

) 

 تعرٌؾ أبرزها من كان الصحة لتعرٌؾ محاوالت عدة جرت قد: اصطالحا الصحة      

 فً الجسم لوظابؾ النسبً التوازن حالة بؤنها الصحة عرؾ حٌث perkinsبركنز العالم

 الصحة على ركز بركنز العالم أن نبلحظ التعرٌؾ هذا فً الضارة للعوامل التعرض حالة

 سبلمة على المحافظة أي الدوام على ولٌس  الضارة للعوامل التعرض حالة فً التوازن أي

)الجسم
10

 المرض منع فن و علم أنها على الصحة  wenslow وٌنسلو  العالم وعرؾ( .
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 . 09:00م ، www .kent- ac . uk./ sspssr/tea. ، 2007 عن نقل : غازي نادر  
8

  .507ص م،1982هـ1392 ، 2،ط 1ج  ، مصر ، المعارف دار ، الوسٌط المعجم : أخرون و أنٌس إبراهٌم 
9

  .16 ص ، م1997 ، مصر ، المعرفة دار ، النفسٌة و الطبٌة للمجاالت اإلجتماعً المدخل : ٌوسف منصف أمٌرة 
10

  .95،ص 2004الخدمة اإلجتماعٌة فً المجال الطبً ، دار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، : إبراهٌم عبد الهادي الملٌجً وأخرون  



 و (علم) اإلدراكً الجانب شمل فقد جٌد تعرٌؾ وكفاءته الصحة وترقٌة العمر واطالة

 .الجسم وحماٌة المرض مع التعامل فً( فن) السلوكً

 بؤنه ٌعرؾ كما ،   للراحة اإلحتٌاج أو ، الراحة بعدم الواعً اإلدراك بؤنه ٌعرؾ: المرض

 ٌكون وقد نفسٌا أو إجتماعٌا أو عقلٌا أو جسمٌا للفرد  الطبٌعٌة الحالة عن اإلنحراؾ حالة

)اإلنسانٌة الشخصٌة جوانب من جانب من أكثر فً إنحراؾ هناك
11

 نسبً إنحراؾ وهو (

 حد عن الحً بالكابن خرج ما كل وهو ألخر فرد من ٌختلؾ فهو نسبً المرض مفهوم لذلك

 الشخص فإن علٌه بناء الجسم أجهزة بعض ٌصٌب اختبلل وهو ، االعتبلل و الصحة

 أو العقلٌة أو النفسٌة أو الجسمٌة وظابفه أداء عن ٌعوقه و العجز و بالضعؾ ٌصاب

 تلك ٌمٌز ما .االجتماعً أو العقلً النفسً أو الجسمً المرض وهناك ، االجتماعٌة

 النفسٌة و الجسمٌة الجوانب وٌشمل ألخر فرد من ٌختلؾ المرض أن فً التكامل التعارٌؾ

)الفرد لشخصٌة اإلجتماعٌة و
12

 . ) 

 لتعزٌز تقدم التً والخدمات واألنظمة والمبادئ المفاهٌم مجموعة : هً المدرسٌة الصحة

)المدارس خبلل من المجتمع صحة وتعزٌز ، المدرسٌة السن فً التبلمٌذ صحة
13

) 

 العنصر منها عناصر عدة من ٌتكون مجتمع كل أن الؽامدي عمرو أبو علً أحمد وٌرى

 مجتمع أي ولصبلح وؼٌرها الخدمات و األبنٌة فً المتمثل البشري ؼٌر والعنصر البشري

 ،و صحٌح العكس و المجتمع صحة من الفرد فصحة ، معا العنصرٌن هذٌن صبلح من البد

 البشري العنصر من وتتكون ، المجتمع عن مصؽرا نموذجا تمثل فهً المدرسة وكذلك

 األبنٌة فً ممثبل البشري ؼٌر والعنصر  العمال و الموظفٌن و المعلمٌن و التبلمٌذ فً ممثبل

 على ٌعتمد المدرس صبلح فإن ولدى ، األخرى الخدمات و الصحٌة المرافق و المدرسٌة

 . مكوناتها بكل المدرسة صحة هً المدرسٌة فالصحة  لها المكونة العناصر مختلؾ صحة
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 ،اإلسكندرٌة الجامعٌة المعرفة دار ، اإلجتماعً المنظور من الصحٌة الرعاٌة و العامة الصحة : رمضان والسٌد الصدٌقً عثمان سلوى 

  .23 ،ص م 2004،
12

  .23 ،ص  نفس المرجع السابق : رمضان والسٌد الصدٌقً عثمان سلوى 
13

  204م ، ص 2002الصحة المدرسٌة و النفسٌة للطفل ، مركز اإلسكندرٌة لكتاب ، اإلسكندرٌة ، : محمد عبد الحلٌم منسً و أخرون  



 ترقٌة و ووقاٌة لتقٌٌم صممت برامج بؤنها : المدارس ألطباء البرٌطانٌة الجمعٌة عرفتها كما

)التدرٌس هٌبة وأعضاء التبلمٌذ صحة
14

).    

 هً برامج مصممة قصد وقاٌة ، وترقٌة صحة  :المدرسٌة للصحة اإلجرائً التعرٌف

  .التبلمٌذ من التعرض للمرض

 باتساع ٌسمح الذي التراكمً بالطابع العلم ٌتمٌز: المشابهة و السابقة الدراسات_6

 سابقوه انتهً حٌث من ٌبدأ العلمً فالباحث ، المعطٌات وتناقل وتبادل ، المعارؾ دابرة

 بحثه، فً بها ٌمر التً للخطوات تمهٌدا تعتبر والتً السابقة الدراسات على باإلطبلع ،

 جوانب من جانب تناول من قرٌبة كانت التً الدراسات بعض إلى نتطرق سوؾ ولذى

 : ٌلً فٌما المدرسٌة الصحة لمتؽٌر أو البٌبٌة التوعٌة لمتؽٌر بتعرضها إما الدراسة

 الوعً نشر فً الرٌاض منطقة فً الثانوٌة المدارس دور حول دراسة: األولى الدراسة

)بالرٌاض الثانوٌة بالمدارس مٌدانٌة دراسة المخدرات تعاطً من للحد
15

 ) 

 للتوعٌة الرٌاض منطقة فً الثانوٌة المدارس بها تقوم التً الجهود ما: الدراسة مشكلة

 ؟ المخدرات بؤضرار

  : الفرعٌة التساإالت

  الرٌاض؟ بمنطقة الثانوٌة المدارس فً المخدرات بؤضرار التوعٌة أسالٌب أهم ما

 استخدام أثار علٌهم ٌبدو الذٌن الطبلب مع للتعامل المستخدمة الوسابل أهم ما

   المخدرات؟

 استخدام آثار علٌهم ٌبدو الذٌن الطبلب حالة ٌباشر المدرسة فً العاملٌن من من

 المخدرات؟

                                                           
14

  .17ص م،2006 هـ1427، 2ط ، السعودٌة العربٌة المملكة ، االندلس دار ، المدرسٌة الصحة : الغامدي عمرو أبو علً أحمد 
15

هـ 1424دور المؤسسات التربوٌة فً الحد من تعاطً المخدرات ، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ، مركز الدراسات و البحوث الرٌاض  

   .145م ، ص 2008



 ؟ الطبلب على المخدرات آثار وضوح فٌها ٌكثر التً األوقات ما

 علٌهم؟ المخدرات آثار ظهور حالة فً الطبلب بٌن شٌوعا األكثر المخدرة المواد ما

 ومتابعة؟ تدخل إلى تحتاج المخدرات بخصوص الثانوٌة المدارس فً مشكلة هناك هل

 بمنطقة الثانوٌة المدارس فً المخدرات حول البحث عٌنة أبدتها التً المبلحظات ما

 الرٌاض؟

  :إلى البحث ٌهدؾ:  الدراسة هدؾ

  الرٌاض بمنطقة الثانوٌة المدارس فً المخدرات بؤضرار التوعٌة أسالٌب على التعرؾ

 استخدام آثار علٌهم تبدو الذٌن الطبلب مع للتعامل المستخدمة الوسابل أهم على التعرؾ

 المخدرات

 آثار علٌهم بدو الذٌن الطبلب حالة ٌباشر المدرسة فً العاملٌن من أي على التعرؾ

  المخدرات الستخدام

 الطبلب على المخدرات آثار وضوح فٌها ٌكثر التً األوقات على التعرؾ

 المخدرات آثار ظهور حالة فً الطبلب بٌن شٌوعا األكثر المخدرة المواد على التعرؾ

  .علٌهم

 جانبٌن من أهمٌته البحث هذا ٌكتسب: البحث أهمٌة

 اجتاحت و المدارس إلى ودخلت ، المستورة البٌوت داهمت بؤنواعها المخدرات أن_1

 إلى ذلك أدى سلطة ٌخافون ال و ربا ٌتقون ال أناس من الشبانٌة و الرٌاضٌة المٌادٌن

 التً األسلحة أهم ومن وجهها فً الوقوؾ و ومجابهتها علٌها الضوء تسلٌط وجوب

 .العلمً البحث مٌدان الداء هذا تفضح



 المدارس طبلب وهم السعودي المجتمع فً أهمٌة ذات شرٌحة ٌتناول البحث هذا أن_2

  الداء هذا لمروجً الذهبٌة الفبة الؽالب فً وهم ، الثانوٌة

 :التالٌة الحدود على البحث ٌقتصر : البحث حدود

  الرٌاض مدٌنة فً الحكومٌة الثانوٌة المدارس_ 1

  هـ1427/1428 الدراسً العام من الثانً الدراسً الفصل_ 2

 العامة الثانوٌة المدارس مدٌري جمٌع من البحث مجتمع ٌتكون : البحث مجتمع

  مدٌر76 وعددهم الرٌاض بمنطقة التعلٌم و للتربٌة  العامة باإلدارة الحكومٌة

 علٌهم الدراسة أداة تطبٌق لٌتم عشوابٌا البحث مجتمع نصؾ اختٌار تم : البحث عٌنة

 العٌنة تكون بحٌث اختٌارهم تم التً الثانوٌة المدارس مدٌري على الدراسة أداة ووزع

 تم وقد ، مراكز 9 وعددها الرٌاض منطقة فً التربوي اإلشراؾ مراكز على موزعة

 العدد لٌبقى للتحلٌل صبلحٌتها لعدم 3 استبعاد وتتم 39 منها أعٌد استفتاء 38 توزٌع

  البحث لعٌنة استفتاء 26

 عن الواقع لوصؾ وذلك التحلٌلً الوصفً المنهج على الدراسة اعتمدت: البحث منهج

 هذا وٌتناسب  المشكلة تصؾ التً استجاباتهم تحلٌل و البحث أفراد استفتاء طرٌق

 . البحث مشكلة وطبٌعة المنهج

 سبعة إلى قسمه حٌث لدراسته أداة االستفتاء الباحث استخدم : وتطبٌقاتها البحث أداة

 عن الثانً و المخدرات، بؤضرار التوعٌة أسالٌب استخدام مدى عن األول ، أجزاء

 الطبلب ٌباشر بمن ٌختص والثالث ، المخدرات بؤضرار التوعٌة فً المستخدمة الوسابل

 بها تمارس التً األوقات عن والرابع ، العادة ٌمارس منهم أحد على التعرؾ حالة فً

 عن والسادس ، ذلك من التؤكد تم حالة فً المستخدمة المواد حول الخامس و العادة هذه

 أي السابع الجزء وٌتناول ، المخدرات بخصوص بالمدارس مشكلة وجود مدى



 تم ،وقد عامة بصفة بالمدارس المخدرات حول البحث أفراد ٌراها عامة مبلحظات

 منطقة فً الثانوٌة المدارس طرٌق عن وذلك ، العٌنة على الدراسة استفتاء توزٌع

 مضً بعد االستفتاء وجمع التوزٌع على الباحث ساعد عمل فرٌق بمساعدة الرٌاض

  أسبوعٌن

 األسبلة على اإلجابة خبلل من الدراسة نتابج باستخبلص الباحث قام : الدراسة نتائج

 بؤضرار التوعٌة أسالٌب أهم وهو األول بالسإال وبدأ ، منها انطلق التً الفرعٌة

 المتوسط استخراج على اعتمد فقد الرٌاض بمنطقة الثانوٌة المدارس فً المخدرات

 الثانوٌة المدارس مدٌرو ٌراها كما استخداما أكثرها حسب األسالٌب وترتٌب الحسابً

 هو المستخدمة  األسالٌب أول بؤن علٌها المتحصل جالنتائ بٌنت وقد ، البحث عٌنة

 ثم ، األخوة و  بالصداقة  الطبلب مع التعامل أسلوب ثم الشخصٌة التوعٌة أسلوب

 و العامة المحاضرات أسلوب ثم ، المدرسٌة النشرات و اإلرشادٌة اللوحات أسلوب

 و ، الوثابقٌة األفبلم عرض أسلوب ٌلً ثم المخدرات، مكافحة لمعارض الزٌارات

 وإقامة ، التوعٌة فً اآللً اإلعبلم برامج استخدام و ، للمخدرات المتعاطً حالة دراسة

 بٌنما. للسجون الزٌارات هو أسلوب أخر وكان  األمل لمستشفٌات والزٌارة ، الندوات

 آثار علٌهم تبدو الذٌن الطبلب مع للتعامل المستخدمة الوسابل أهم ما الثانً السإال

 الطالب توجٌه هً ةالمستخدم الوسابل أول أن إلى النتابج فؤشارت المخدرات استخدام

 إلى تحوٌله ثم  المدرسة فً عبلجه ثم ، الولً إببلغ وسٌلة ثم ، نصحه و الفردي

 فً العاملٌن من من الثالث السإال و ، الشرطة إببلغ أسلوب وأخٌرا األمل مستشفٌات

 أول كان فقد ، المخدرات استخدام آثار علٌهم تبدو الذٌن الطبلب حالة ٌباشر المدرسة

 ٌؤتً ثم ، الطبلبً المرشد هو البحث عٌنة المدارس مدٌرو ٌري كما للحالة المباشرٌن

 السإال و ، المعلم فهو للحاالت المباشرٌن أخر أما ، المدٌر ثم ، المدرسة وكبلء أحد

 ترٌب على فكانت الطبلب على المخدرات آثار وضوح فٌها ٌكثر التً األوقات ما الرابع

 ثم ، العطلة قرب ، الدراسً العام نهاٌة ثم ، االختبارات أوقات الحسابً المتوسط

 األكثر المخدرة المواد ما الخامس السإال نجد و. أوسطه و الدراسً العام أول بالتساوي



 ، الكبتاجون حبوب فكانت ، علٌهم المخدرات آثار ظهور حالة فً الطبلب بٌن شٌوعا

 السادس والسإال التنباك، و القات و الكلونٌا ثم ، العرق ثم ، التشفٌط ثم ، الحشٌش ثم

 ومتابعة تدخل إلى جتحتا المخدرات بخصوص الثانوٌة المدارس فً مشكلة هناك هل

 النجدة و الدورٌات أو المخدرات مكافحة إدارة دخل بؤهمٌة اأجابو المدٌرٌن فبعض

 المدارس فً المخدرات حول البحث عٌنة أبداها التً المبلحظات ما لسابع السإال ،بٌنما

  أهمها فكان الرٌاض بمنطقة الثانوٌة

 

 والمدارس األمل مستشفً و المخدرات مكافحة إدارة بٌن التعاون ضرورة

 حاالت على للتعرؾ الثانوٌة المدارس فً الطبلبٌٌن للمرشدٌن تدرٌبٌة دورا عقد

 المخدرات

  االختبارات أٌام وخاصة الثانوٌة المدارس حول الدورٌات تكثٌؾ

  المدارس فً قلٌلة الظاهرة هذه أن المدٌرٌن أحد بٌن

  القات موضوع فً المخدرات مكافح إدارة من تعاون هناك

  للمكافحة المخصصة المعارض زٌارة 

  المخدرات مكافحة وإدارة الثانوٌة المدارس بٌن سري تعاون هناك ٌكون أن

  الثانوٌة المدارس فً الطبلبٌٌن المرشدٌن عدد زٌادة

  الجانب هدا فً األمور ألولٌاء الموجهة التوعٌة تكثٌؾ

 .المخدرات من الشباب حماٌة جمعٌة بمسمً أهلٌة جمعٌة إنشاء

  ٌلً بما ٌوصً الباحث فإن الدراسة نتابج على بناء:  المقترحات و التوصٌات



  الثانوٌة المدارس فً المخدرات مشكلة معالجة فً والشفافٌة الوضوح

 وتبادل الوقابٌة الخطط فً الثانوٌة والمدارس تالمخدرا مكافحة إدارة بٌن التام التعاون

  المعلومات

 رأي حسب الثانوٌة المدارس فً تكرارهما لكثرة الحشٌش و الكبتاجون داء محاصرة

  الجسمٌة أضراره وبٌان الداء لهذا التصدي و مدٌرٌها

 آثار على للتعرؾ الثانوٌة المدارس فً الطبلبٌٌن للمرشدٌن ةالتدرٌبً تالدورا إلقامة

  .الطبلب على المخدرات تعاطً

 و الوطنٌة التربٌة مواد فً المخدرات أضرار لعرض الدراسً المنهج من اإلفادة 

  وؼٌرها التعبٌر

  السلوكٌة الصحة لتحقٌق الدراسٌة المناهج خبلل صحٌة مفاهٌم إدخال

 فً المواضٌع هذه طرح و الداء هذا مواجهة فً الطبلب أمور أولٌاء مع التعاون

  المعلمٌن و اآلباء مجالس و المدرسٌة المجالس

 الٌوم نهاٌة لحٌن المدارس داخل الطبلب ٌحفظ آخر بنظام االختبارات نظام تؽٌر

  العادٌة األٌام فً المعتاد الدراسً

 للمراحل مماثلة ببحوث القٌام و المخدرات موضوع حول البحوث و الدراسات تكثٌؾ

  .البنات وكلٌات مدارس و الجامعات فً و التعلٌم من األخرى

 بالمدارس التبلمٌذ أوساط فً المخدرات انتشار ظاهرة الدراسة هذه تناولت قد : خالصة

 وخطط أسالٌب وضع خبلل من الظاهرة مواجهة بذلك محاولة الرٌاض بمدٌنة الثانوٌة

 الباحث أن إال ، المجتمع مإسسات مختلؾ و المدرسة من كل فٌها تساهم منها للحد

 ، األساتذة على العٌنة تشتمل ولم الثانوٌة المدارس مدراء من عٌنة على بحثه فً اعتمد



 ٌتم فبذلك الظاهرة، ٌعاٌشون ممن التبلمٌذ بعض أو ، بالتبلمٌذ الكبٌر لتواصلهم وذلك

 الجمٌع فٌها ٌشارك للتوعٌة أسالٌب واعتماد   جوانبها مختلؾ من الظاهرة احتواء

 إصبلح فً المجتمع علٌها ٌعتمد التً المإسسات أهم من فالمدرسة ، جٌدة نتابج وتحقق

 بالنسبة اإلستشفابٌة كالمراكز األخرى المإسسات مختلؾ  مع تكامبل النقص جوانب

 الحد فً اعتمدها التً األسالٌب مختلؾ الدراسة هذه من استفدنا أننا إال ، الدراسة لهذه

 الملصقات و ، الندوات و المحاضرات فً تمثلت التً و المخدرات ظاهرة من

 ٌكمن والتً ، الزٌارات و التدرٌبٌة، الدورات و ، للمعارض الزٌارات و   اإلرشادٌة

 حفاظا علٌها المحافظة و المدرسٌة البٌبة حماٌة على التبلمٌذ لتوعٌة كؤسالٌب اعتمادها

                                                .     سبلمتهم على

 ، البٌبً التلوث من الحد فً الضرٌبة وأثر والوعً التربٌة حول دراسة :الثانٌة الدراسة

 ، واإلقتصاد اإلدارة كلٌة ، البٌبة إدارة لقسم مقدمة قادر، أمٌن محمد محسن  للباحث

 )م2009 الدانمارك فً المفتوحة العربٌة باألكادٌمٌة
16

.) 

  إلى الدراسة تهدؾ :البحث أهداؾ 

 فً الكردي المجتمع من لشرٌحة البٌبٌة الثقافة أو الوعً مستوى قٌاس أو تحدٌد

كمثال الحٌاة علوم قسم العلوم كلٌة كردستان جامعات        

البٌبً الوعً مستوى رفع بواسطتها ٌمكن التً الطرق أهم   

والؽذاء والتربة والماء الهواء من كل التلوث نتٌجة تحدث التً المخاطر عن الكشؾ   

الضرٌبً النظام تطبٌق أهمٌة على الضوء إلقاء   

   .بالبٌبة وعبلقتها البٌبة التربٌة مفاهٌم علً الضوء إلقاء 
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 والتربٌة البٌبة بٌن قوٌة عبلقة وجود إلى تشٌر البحث فرضٌة إن  :البحث فرضٌة 

  البٌبٌة والضرٌبة

 للتربٌة النظري التحلٌل استخدام على الدراسة أو البحث منهجٌة تعتمد: البحث منهجٌة  

 المصادر على باالعتماد البٌبً التلوث من للحد البٌبٌة بالضرٌبة وعبلقته البٌبً والوعً

قٌاس عن والكشؾ بالموضوع، العبلقة ذات السابقة والدراسات والمراجع  الوعً مستوى 

نتابجها وتحلٌل المٌدانٌة الدراسة على باالعتماد البٌبً   

  على احتوت التً و  أداة كؤبرز االستمارة على الدراسة اعتمدت: البٌانات جمع أدواة

مجموعة من األسبلة المطروحة لتحدٌد قٌاس مستوى الوعً البٌبً لدى طبلب جامعة 

أحد عشر و والحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة  سبلة حول المكان والجنس والعمروأ. اإلقلٌم

وسبل الحصول على المعلومات  البٌبة ومسإولٌة حماٌتها  متنوعة حول كٌفٌة حماٌةأسبلة

 البٌبة حماٌة فً  دور كل من األسرة والمدرسة والجامعة،والبٌبٌة وأهمٌة الضرٌبة البٌبٌة 

 التساإالت على اإلجابة خبلل من الدراسة نتابج باستخبلص الباحث قام:  الدراسة نتائج

 البٌبة؟ حماٌة عن األول المسإول من األول السإال  ٌلً فٌما والمتمثلة وضعها التً

ذلك من عن حماٌة البٌبة و والسإم كله المجتمع أن نسبة من الطبلب ٌقولون  فؤعلى

د والمجتمع الفر ة واجب على كل منئ مسإولٌة حماٌة البًأن و. الحكومةو الفرد خبلل 

حول  و السإال الثانً . حماٌة البٌبة واجب على الكلأيبصورة متساوٌة  والحكومة

 نسبة فؤعلى اإلقلٌمالوسٌلة المفضلة للحصول على المعلومات البٌبٌة فً جامعات 

، ةي كمصدر للثقافة البٌاأوٌفضلون التلفزٌون كوسٌلة مفضلة للحصول على المعلومات 

واقل نسبة للحصول على المعلومات  انموالسً  بعده مباشرة االنترنٌت و الرادٌووٌؤتً

 حول إدخال التربٌة البٌبٌة ضمن المناهج الدراسة فً، ثم سإال هً المجلة  البٌبٌة

 التربٌة البٌبٌة ضمن المناهج الدراسٌة إدخالٌإٌدون % 94.14نسبة ؾ ماإلقلٌمجامعات 

 لزٌادة الوعً والثقافة إدخاله هذا دلٌل على ضرورة إدخالهٌرفضون  % 5.89ونسبة 

حول مدى وجود العبلقة بٌن البٌبة والصحة  وسإال ،والتوعٌة البٌبٌة فً المدارس



 حول وجود عبلقة بٌن البٌبة والصحة بؤصواتهممن الطبلب ٌدلون %87نسبة ، ؾ.العامة

حول ،ثم السإال ٌإٌدون وجود عبلقة بٌن البٌبة والصحة العامة ال%13العامةونسبة

 نسبة من أعلىؾ ، مقارنة بعشر سنوات السابقةاإلقلٌممسإولٌة وصؾ حالة البٌبة فً 

أجابوا فً الوقت نفسه قد و% 52.96بان وضع البٌبة جٌد بنسبةأجابوا الطبلب قد 

وبنسبة  .وجد تؽٌر فً الوضع البٌبً مقارنة بعشر سنوات مضت يبنسبة قلٌلة على انه ال

 سًء مقارنة بعشر سنوات مضت  الوضع البٌبً فً الوقت الحاضرأنٌقولون 20%

 عدم ترى أنجابة لئل نسبة ع فؤعلىحول أسباب عدم وجود الوعً البٌبً لدى المجتم،و

 عدم تؤثٌر ٌؤتًوبعده % 37.05 التقصٌر الحكومً بنسبةإلىوجود الوعً البٌبً ٌعود 

وبعد ذلك % 33.44 بنسبة وٌؤتًوجود التربٌة البٌبٌة سبب عدم وجود الوعً البٌبً 

 حول مدى ، و السإال%29.51 وٌكون بنسبة ا تقصٌر وزارة البٌبة للقٌام بواجبهٌؤتً

ٌوافقون على التقٌد بالقوانٌن % 85.24نسبة ؾ التقٌد بالقوانٌن والتشرٌعات البٌبٌة

والتشرٌعات البٌبٌة ونسبة قلٌلة منهم ٌرفضون الموافقة على التقٌد بالقوانٌن البٌبٌة قد 

نسبة فال  حول مدى استعدادك لدفع الضرابب البٌبٌة ، و السإال   %14.76 إلىتصل 

% 79.34 إلىكبٌرة موافقون ومستعدون لدفع الضرابب البٌبٌة التً قد تصل نسبته ال

 التً قد تصل نسبته التً البٌبٌةمقارنة بالنسبة التً ٌرفضون االستعداد لدفع الضرابب 

على نسبة فؤ اإلقلٌم، الربٌسٌة لتدهور البٌبة فً األسبابحول  التساإل بٌنما ،%.20.66

 البٌبٌة عدم االلتزام بالقوانٌن والتشرٌعات إلى بً التدهور البًأسبابمن الطبلب ٌعودون 

 بعده ضعؾ مإسسات حماٌة البٌبة الحكومٌة وٌؤتً%  29.7 إلىوالتً تصل نسبته 

 ضعؾ برامج التوعٌة البٌبٌة قد تصل ٌؤتًوبعدها % 21.76التً قد تصل نسبته الى

  الموجودة  كلها مشتركة فً تدهورأسباب كافة إنوبذلك نبلحظ  % 19.69نسبته الى 

ان حماٌة البٌبة واجب الكل الحكومة الفرد المجتمع جمٌعا ؾالظروؾ البٌبٌة وبذلك 

و السإال   ةمشتركون فً حماٌة البٌبة وهذا ٌتم بالتوعٌة والقوانٌن والمشاركة العام

نسبة كبٌرة جدا موافقون على القٌام فإن ال حول مدى أولوٌة العمل من اجل حماٌة البٌبة

مقارنة بالنسبة التً ٌرفضون القٌام به  %94.4 بلؽت من اجل حماٌة البٌبة أكثربواجب 

اعلى نسبة ؾ  فً التوعٌة البٌبٌةاألسرةحول دور  و.%2.99 وهًتساوي شٌبا  التً ال



 بجٌد جدا، ٌقٌمونها% 42.86ونسبة % 45.02 بنسبة أي بجٌد األسرة دور ٌقٌمون

 دور وعن.   ضعٌؾ فً التوعٌة البٌبةاألسرة دور أنٌقولون % 13.52ونسبة 

 بجٌد حول دور المدارس فً أجابوا قد 49.01نسبة فإن   المدارس فً التوعٌة البٌبٌة

قد % 23.7و جٌد جدا بؤنهبدور المدارس  أجابوا منهم قد%  27.27و  ةيالبٌا التوعٌة

 دور الجامعات فً التوعٌة عن ،و. دور المدرسة ضعٌؾ فً التوعٌة البٌبٌةبؤنه أجابوا

 أجابوا قد %51.67دور الجامعة ضعٌؾ ونسبةأجابوا  بان % 19.17بنسبة ؾالبٌبٌة 

 نسبة إنوهذا ٌدل على انه بشكل عام .  بجٌد جداأجابوا قد %29.16بجٌد وبنسب 

 . على السإال ٌدل على ضعؾ دور الجامعة فً التوعٌة البٌبٌةاإلجابة

 االستنتاجات 

 .وجود عبلقة بٌن التربٌة البٌبٌة والوعً البٌبً .1  

من التلوث بكافة (حماٌة البٌبة) الهدؾ المطلوب هو إلىبالتوعٌة البٌبٌة نصل  .2  

 .أشكاله

   . الجامعة فً مجتمع  طبقة اجتماعٌة أعلىقلة الوعً البٌبً بٌن  .3  
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 :التوصٌات 

ضرورة دمج التربٌة البٌبٌة مع التربٌة المدنٌة فً مناهج التعلٌم فً مراحل التعلٌم 1  

 .وتوسٌع نطاق التربٌة البٌبٌة بطرٌقة ٌمكنها من مقابلة احتٌاجات التنمٌة البشرٌة. كافة



البد من االهتمام بالتربٌة البٌبٌة فً جمٌع مراحل التعلٌم العام والعالً باعتبارها من 2  

 . البٌبًاألمن دعابم أهم

ضرورة تطوٌر التشرٌعات البٌبٌة لتناسب الزمن الحالً، فكثٌر من المخالفات التً 3  

ترتكب ضد البٌبة الٌوم لم ٌكن المشرع فً الوقت السابق قادر على تصور ضررها 

 زٌادة إلى بدوره أدىالبالػ وذلك مع زٌادة تسارع التقدم الصناعً والتكنولوجً الذي 

 . الهابلة التً تحدث للبٌبة نتٌجة هذه المخالفاتاألضرار

 المختلفة، اإلعبلم محاولة التوعٌة بالمشكبلت البٌبٌة عن طرٌق وسابل ازدٌاد .4  

 .والمإتمرات والندوات بصورة مستمرة

سن القوانٌن الرادعة التً تحد من سلوك المتجاوزٌن على التوازن البٌبً والذٌن  .5  

 السٌارات الذٌن ٌلقون فً أو الخطر بتلوثها سواء بدخان المصانع إلىٌعرضون البٌبة 

 .الطرق والمساحات العامة والمناطق المدنٌة

 التربٌة البٌبٌة المعمول بها أسس ٌتم تكثٌؾ المناهج الدراسٌة وبما ٌتناسب مع أن .6  

 ٌكون موضوع البٌبة متضمنا ومتداخبل ضمن المواد الدراسٌة أنفً العالم، ومن ذلك 

   .وان ال ٌكون منفصبل عنها كموضوع مستقل

 الوعً مستوى قٌاس خبلل من وذلك البٌبة حماٌة موضوع الدراسة تناولت: خالصة

 على مإكدة بالعراق، كردستان جامعات فً الكردي المجتمع أفراد من عٌنة لدى البٌبً

 ، البٌبة حماٌة على التعلٌمٌة المراحل مختلؾ فً النشا تربٌة على تعتمد البٌبة حماٌة أن

 و اإلنسان بفعل التدهور من البٌبٌة حق تضمن التً التشرٌعات و القوانٌن وسن

 بجانب اهتم الباحث أن إال ، الجانبٌن بٌن بالتكامل تعنً بذلك فهً ، السلبٌة تصرفاته

 إلى سعٌها فً األبرز المدرسة دور ٌبقى لكن البٌبة تحمً التً القوانٌن وسن  الردع

 و الدراسٌة البرامج فً البٌبة مواضٌع اعتماد خبلل من التبلمٌذ لدي البٌبٌة القٌم ؼرس

 و القوانٌن تلك مع الفرد فٌتفاعل ، للدولة العامة للسٌاسة  مكملة تكون حتى تفعٌلها



 فً الدراسة هذه من االستفادة تم قد ،و بٌبته حماٌة فً وٌسهم جٌد بشكل التشرٌعات

            البٌبً الوعً و البٌبٌة التوعٌة من لكل المفاهٌم جانب

)المدرسٌة الصحة فً حدٌثة تطبٌقات حول دراسة: الثالثة الدراسة
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 سلٌمان بنت ومضاوٌة سبلمة علً مسعد ومحمد الشهري ناصر بن سلٌمان : للباحثٌن

  سعٌد بن

 فً المدرسٌة الصحة برامج على اإلطبلع بهدؾ الدراسة هذه أجرٌت : الدراسة هدؾ

 المملكة فً المبلبمة و الناجحة البرامج تطبٌق إمكانٌة مدى ومعرفة ، المتقدمة الدول بعض

  المدرسً المجتمع بصحة لبلرتقاء سعٌا السعودٌة العربٌة

 فً العلمٌة المكتبة أدبٌات على باإلطبلع الباحثٌن قام الدراسة لهذه  اإلعداد إطار فً و

 ، والكتب  العلمٌة المجبلت فً نشر مما المتقدمة الدول وتجارب المدرسٌة الصحة مجال

 من أو العلمٌة  الندوات و المإتمرات  فً صدرت التً التوصٌات على واإلطبلع

 بالرٌاض البرٌطانٌة بالمكتبة واالتصال ، العالمٌة الصحة منظمة مثل العالمٌة المنظمات

 هذه فً التركٌز وتم  المجال هذا فً األبحاث و الدراسات من نشر ما بعض على للحصول

 المتحدة الوالٌات و الٌابان و أوروبا دول فً المدرسٌة الصحة مكونات أهم على الدراسة

  .    األمرٌكٌة

 الكوادر إعداد على تعتمد األوروبٌة الدول فً المدرسٌة الصحة برامج أن الدراسة بٌنت وقد

 خبلل من المدرسٌة الصحة ببرامج االلتحاق وبعض قبل وعملٌا نظرٌا تدرٌبهم و التربوٌة

 الصحً التثقٌؾ و للتوعٌة منهج أو دلٌل على االعتماد كذا و ، التدرٌبٌة الصٌؾ برامج

 البلزمة الصحٌة الحٌاة أنماط مثل موضوعات على ٌشتمل الطبلب و التربوٌة للكوادر

 ، للمخدرات اإلدمان و التدخٌن لمكافحة مواضٌع و ، المرض من الوقاٌة و الصحة لتعزٌز
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 و  األساسً المكان هً المدرسة اعتماد و ، المدرسٌة الصحٌة البٌبة عن ومواضٌع

  .  الصحٌة الحٌاة لنمط الطبلب وممارسة وتدرٌب لتلقً المناسب

 19 القرن أواخر فً خدماتها بدأت والتً ، الٌابان فً المدرسٌة للصحة الباحثون تطرق ثم

 البٌبة وصحة الصحً التثقٌؾ و والتوعٌة ، الصحٌة الخدمات مكوناتها أهم وكانت

 الجماعٌة الؽربلة فحوص نظام الٌابان فً المدرسٌة الصحة ٌمٌز ما وأهم ، المدرسٌة

 وؼٌرها ، النفسٌة األمراض و العٌون و التنفسً الجهاز و الكلً و القلب أمراض الكتشاؾ

 الصحة برامج تتمٌز كما ، المدرسة داخل الطبلب لها ٌتعرض قد التً األمراض من

 والقٌام ، الصحً التثقٌؾ و والتوعٌة ، المدرسٌة التؽذٌة و ، المدرسٌة البٌبة بتفقد المدرسٌة

 الصحة ٌمٌز ما أهم ،بٌنما المدرسً المجتمع فً الصحٌة بالمشكبلت العبلقة ذات باألبحاث

 باستؽبلل الطبٌة الكوادر فً النقص على التؽلب هو الدراسة بٌنت كما أمرٌكا فً المدرسٌة

 استفادت و ، بالمدارس المدرسٌة الصحة ممرضات تؤهٌل و تدرٌب فً المتاحة الموارد

 عٌادات من مدرسٌة صحٌة خدمات بها لٌس التً النابٌة المناطق فً األمرٌكٌة المدارس

 الصحة فً مخصصٌن ممرضات و أطباء فٌها بالعمل ٌقوم بالمدارس مجهزة طبٌة

 من التبلمٌذ صحة تعزٌز إلى تهدؾ التً المدرسٌة التؽذٌة برامج تنفٌذ كذا و ، المدرسٌة

 اإلفطار برامج و الؽذابٌة باحتٌاجاتهم  التبلمٌذ تمد ؼذابٌة وجبة توفٌر خبلل

 من للحد االجتماعٌة و النفسٌة الخدمات و اإلرشاد و النصح خدمات المدرسً،وتقدٌم

 فً المدرسٌة الصحة خدمات عن الحدٌث إلى الدراسة تطرقت ثم السلوكٌة، االنحرافات

 من هـ1374 فً التعلٌم و التربٌة وزارة نشؤة مع بدأت التً و السعودٌة العربٌة المملكة

 وتشتمل ، صحٌة وحدة 228 عددها بلػ التً و المدرسٌة الصحٌة الوحدات افتتاح خبلل

 ، الشامل الطبً الفحص برامج على وٌحتوي الوقابً الجانب على المدرسٌة الصحة برامج

 البٌبة تفقد وبرامج ، المزمنة و  المعدٌة األمراض مكافحة برامج و ، التطعٌمات وبرامج

 على ٌشمل و العبلجً الجانب و الخاصة، االحتٌاجات لذوي الرعاٌة برامج و ، المدرسٌة

 و تطوٌرٌة وبرامج ، المعاقة الفبات ورعاٌة ، المرضٌة للحاالت الصحٌة الرعاٌة تقدٌم



 الطبً التعلٌم وبرامج ، التربوي الصحً التثقٌؾ و التوعٌة برامج خبلل من تطبق التً

 .  الوقابٌة التثقٌفٌة و التدرٌبٌة والبرامج  األبحاث و والدراسات ، المستمر

 حٌث المدرسٌة الصحة برامج تطبٌقات فً تباٌن هناك أن الدراسة أوضحت:الدراسة نتائج

 التوعٌة و المدرسٌة الصحٌة الخدمات هً ربٌسٌة مكونات ثبلث على تركز الدول بعض أن

 خدمات ذلك إلى تضٌؾ المقدمة الدول من وكثٌرا ، المدرسٌة البٌبة و الصحً التثقٌؾ و

 خدمات و اإلرشاد و النصح و بالمدارس العاملٌن صحة تعزٌز و الؽذاء سبلمة و ةالتؽذي

 و المدرسة بٌن اإلٌجابً التعاون و البدنً النشاط وممارسة  النفسٌة و االجتماعٌة المشورة

 تطبٌق تواجه التً الصعوبات من العدٌد هناك أن الدراسة أوضحت كما .المجتمع و األسرة

 البشرٌة و المالٌة الموارد قلة أهمها من المتقدمة الدول فً حتى المدرسٌة الصحة مكونات

 وضعها مما  المدرسٌة الصحة  بؤهمٌة  المجتمع و  المسبولٌن  قناعة  وتفاوت  المدربة

 ولقد ، البرامج كافة لتنفٌذ الكافً الوقت وجود عدم إلى باإلضافة األولوٌات  نطاق خارج

 الصحة لممرضات مكثفة تدرٌبٌة برامج بوضع الصعوبات تلك على الدول من العدٌد تؽلبت

 البٌبة وتفقد الصحً ؾالتثقً و التوعٌة مجال فً التربوٌة الكوادر وتدرٌب المدرسٌة

 بإنشاء الحكومٌة ؼٌر تالجها بعض قامت كما ، المرضٌة تالحاال واكتشاؾ  المدرسٌة

 ال التً المناطق فً وذلك بها للعمل ممرضات أو طبٌبات تؤمٌن و المدارس فً عٌادات

  .المدرسٌة الصحة خدمات تصلها

 و والٌابان أوروبا دول فً المدرسٌة الصحة لمكونات الباحثٌن استعراض بعد : التوصٌات

  :التالٌة التوصٌات إلى خلصوا أمرٌكا

 فً  للممرضات التدرٌبٌة البرامج فً التوسع خبلل من الفنٌة الكوادر فً النقص معالجة

 الصحٌة الرعاٌة مهام بعض تقدٌم فً ذلك لٌساعد المعلمات و والمعلمٌن ، المدرسٌة الصحة

 .المدارس فً

 المطاعم توفٌر خبلل من التؽذٌة سوء مشكبلت ومعالجة المدرسٌة التؽذٌة برامج دعم

  الصحٌة للشروط المستوفٌة المدرسٌة



 مكمل جزء تكون أن و بالمدرسة العاملٌن و للطبلب االجتماعٌة و النفسٌة الصحة دعم

  المدرسة الصحة لبرامج

 التبلمٌذ بٌن الصحٌة المشكبلت و المدرسٌة بالبٌبة المرتبطة األبحاث إجراء فً التوسع

 و التربوٌة للكوادر الصحً التثقٌؾ و التوعٌة لبرامج المنهجً التطبٌق و الدقٌق التصمٌم

  المدرسة فً الصحٌة المشكبلت لمنع الطبلب

 الحكومٌة ؼٌر الجهات و  الصحة وزارة مثل األخرى الصحٌة الجهات مع التنسٌق

 المدرسٌة الصحة خدمات تصلها ال التً األماكن فً و بالمدارس عٌادات فتح فً للمساهمة

   . 

 االهتمام ٌجب المدرسٌة الصحة لتحقٌق أن هو الدراسة هذه من نستنتجه ما: الخالصة

 و للتبلمٌذ الصحً ؾالتثقً و بالتوعٌة االهتمام و المدرسٌة الصحة أنشطة و برامج بتفعٌل

 القطاعات  إشراك وضرورة ، المدرسٌة بالتؽذٌة االهتمام وكذا ، بالمدرسة العاملٌن

 فً حتمٌة ضرورة المدرسٌة فالصحة ، المدرسً المجتمع بصحة االرتقاء فً الحكومٌة

 واقع على أطلعتنا أنها الدراسة هذه من االستفادة فكانت . المعاش الصحً الواقع ظل

 برامجها تعزٌز فً نقص من تشهده وما المتقدمة الدول من نماذج فً المدرسٌة الصحة

 تلك فً اإلٌجابٌة الجوانب من االستفادة العربٌة الدول بعض ومحاولة ، المدرسٌة للصحة

 صحة على حرصها على ٌدلل مما السعودٌة العربٌة المملكة دولة فً ممثلة البرامج

  .    المدرسٌة الصحة جانب تناول أهمٌة ٌدعم ما وذلك المدرسً امجتمعه



 كما المدرسٌة الصحة أهداؾ تحقٌق فً األساسٌة المدارس مدٌري دور : الرابعة الدراسة

 للباحث أربد محافظة فً األساسٌة المدارس فً الصحٌٌن المشرفٌن و المدارس مدٌرو ٌراه

 )1995 األردن الٌرموك جامعة  عثمان مقداد أحمد ؼسان
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 الصحة خدمات مجال فً بها للقٌام المدارس مدٌري أدوار تحدٌد :  الدراسة مشكلة

  أهدافها لتحقٌق المدرسٌة

 فً المدارس مدٌري أداء حسٌن فً تسهم أنها فً الدراسة هذه أهمٌة تكمن : الدراسة أهمٌة

 مجال فً المدارس مدٌري ادوار وتحدٌد ، التدرٌس وهٌبة للتبلمٌذ الصحٌة الخدمات مجال

 النواحً فً المتوازن و المتكامل النمو تحقٌق فً المدرسة وفعالٌة ، المدرسٌة الصحة

  العاطفٌة و العقلٌة و الجسمٌة

 الحكومٌة األساسٌة المدارس مدٌري أدوار على التعرؾ إلى الدراسة هدؾ :الدراسة أهداؾ

 المتمثلة و الدراسة أسبلة على اإلجابة خبلل من المدرسٌة الصحة خدمات أهداؾ تحقٌق فً

 من المدرسٌة الصحة خدمات أهداؾ تحقٌق فً األساسٌة المدارس مدٌري دور ما _ فً

 ؟ الصحٌٌن المشرفٌن و المدٌرٌن نظر وجهة

 مدٌري ألدوار الصحٌٌن المشرفٌن و المدٌرٌن من كل نظر وجهات بٌن فرق ٌوجد هل

 ؟ المدرسٌة الصحة أهداؾ تحقٌق فً األساسٌة المدارس

 مدٌري أدوار فً النظر وجهات على الوظٌفة و المإهل و الخبرة و الجنس من كل أثر ما

 ؟ المدرسٌة الصحة خدمات أهداؾ تحقٌق فً األساسٌة المدارس

 فً التربٌة مدٌرٌات فً الحكومٌة األساسٌة المدارس على الدراسة تقتصر :الدراسة مجاالت

  أربد محافظة
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دراسة مٌدانٌة  بالمدارس االساسٌة فً محافظة أربد ، االردن ، رسالة مقدمة إلستتكمال متطلبات الحصول على درجة الماجسٌر فً التربٌة ، 
  . 1995تخصص إدارة و إشراف تربوي ، 



 الصحٌة الخدمات وهو المدرسٌة الصحة برنامج مكونات من األول المكون على تقتصر

  المدرسٌة

 األساسٌة المدارس ومدٌرات مدٌري جمٌع من الدراسة مجتمع ٌتكون : الدراسة مجتمع

 محافظة فً التعلٌم و التربٌة مدٌرٌات فً المدرسٌة الصحة ومشرفات ومشرفً الحكومٌة

  745 عددهم بلػ وقد 1995 _1994 الدراسً للعام أربد

 ومشرؾ مدٌر اختٌار تم حٌث العشوابٌة العٌنة على الدراسة اعتمدت : الدراسة عٌنة

 من% 67 بنسبة صحٌا مشرفا مدٌرا 500 العٌنة عدد فبلػ  مدرسة 250 لـ الصحة

  األصلً المجمع

 مجاالت 4 على موزعة فقرة 40 من مكونة إستبانة على الباحث اعتمد :الدراسة أدوات

 استخدام و الدراسة أداة وثبات صدق من التؤكد تم ثم ، المدرسٌة الصحة لخدمات ربٌسٌة

  0.87 بلػ الذي و الثبات معامل استخراج و االختبار أسلوب

 األول السإال على فلئلجابة ، سإال لكل مختلفة إحصابٌة أسالٌب الباحث استخدم كما

 من فقرة ولكل ، مجاالت من مجال لكل المبوٌة النسب و الحسابٌة المتوسطات استخرج

 ، المستقلة للعٌنات T اختبار الباحث  استخدم الثانً السإال على ولئلجابة ، الفقرات

 أدوار للمدٌرٌن      المتعدد التباٌن تحلٌل استخدام تتم فقد الثالث السإال على ولئلجابة

 أهمٌة ٌدركون المدٌرٌن وأن ، المدرسٌة الصحة خدمات مجاالت جمٌع فً وهامة ربٌسٌة

 الحسابً المتوسط بلػ حٌث عالٌة بدرجة أدوارهم وٌمارسون ، المجاالت تلك فً أدوارهم

 ٌلً كما الممارسة درجة و األهمٌة حسب المجاالت ترتٌب وجاء ،% 80 بنسبة 4.02

 والبٌبة ،% 84 وبنسبة 4.18 حسابً بمتوسط المدرسة وهٌبة للطبلب الصحٌة الرعاٌة:

 الصحٌة الخدمات برنامج إدارة% 80 بنسبة% 4.52 حسابً بمتوسط الصحٌة المدرسٌة

 بنسبة 3.92 حسابً بمتوسط المدرسٌة الصحٌة والتربٌة ،%79 بنسبة 3.95 المدرسٌة

 المشرفٌن و المدٌرٌن من لكل النظر وجهات بٌن داللة ذات إحصابٌة فروق هناك ،% 78

 T قٌمة بلؽت وقد ، المدرسٌة الصحة خدما فً ألدوارهم المدٌرٌن ممارسة لدرجة الصحٌٌن



 المإهل لعامل األثر كان حٌث الوظٌفة و المإهل لعوامل داللة دو أثر وهناك ، 4.36

 لوظٌفة ٌعزى األثر كان الوظٌفة ولعامل ، أعلى بكالورٌوس مإهل تحمل التً للفبة ٌعزى

 ، الوظٌفة مع المإهل لتفاعل وكذلك ، الوظٌفة مع الجنس لتفاعل داللة دو أثر هناك  المدٌر

 الجنس لتفاعل إحصابٌة داللة دو أثر ال ، الخبرة و الجنس لعوامل إحصابٌة داللة دو أثر ال

 دو أثر ال  الوظٌفة مع والخبرة ، الخبرة مع والمإهل ، الخبرة مع الجنس و ، المإهل مع

  الثبلثٌة للفاعبلت إحصابٌة داللة

 أهداؾ تحقٌق فً األساسٌة المدارس مدٌري بدور المتعلقة النتابج أظهرت : الدراسة نتائج

 المجاالت فً المدارس لمدٌري وربٌسٌة هامة أدوار هناك أن المدرسٌة الصحة خدمات

 ٌبدلون  وأنهم عالٌة بدرجة األدوار هذه ٌمارسون المدٌرٌن أن و ، المدرسٌة الصحٌة

 وعلى لئلجابات العام المتوسط بلػ وقد ، لمدرسٌة الصحة خدمات أهداؾ لتحقٌق جهودا

 المدٌرٌن إجابات بٌن فرق ظهر أنه إال% 80 وبنسبة 4.02 عام بشكل األربعة المجاالت

 المدٌرٌن إجابات متوسط بلػ فقد األدوار، هذه ممارسة بدرجة ٌتعلق الصحٌٌن المشرفٌن و

 المشرفٌن إلجابات العام الموسط وبلػ ، 4.03 ألدوارهم ممارستهم إجابات لدرجة

 عدم النتابج وأظهرت ، 3.92 قدره ما المدٌرٌن قبل من األدوار ممارسة لدرجة الصحٌٌن

 على وحتى ، الصحٌٌن المشرفٌن و المدٌرٌن بٌن المجاالت أهمٌة ترتٌب فً فروق وجود

 هناك كان إذا ما لمعرفة المنفصلة للعٌناتT اختبار إجراء تم وقد ، مجال كل أدوار مستوى

 تلك إحصابٌة داللة ذات عبلقة وجود االختبار أظهر فقد  المتوسطات تلك بٌن للفروق داللة

 اثر لتحدٌد المتعدد التباٌن تحلٌل بإجراء الباحث وقام ، المدٌرٌن فبة لصالح و الفوارق

 ، األدوار لتلك ممارستهم ودرجة ، المدٌرٌن أدوار تقٌٌم فً النظر وجهات فً المتؽٌرات

 ذو أثر وجود و ، الوظٌفة و المإهل لعاملً إحصابٌة داللة ذو أثر وجود النتابج فؤظهرت

 ولم  الوظٌفة مع المإهل و ، الوظٌفة و الجنس بٌن الثنابٌة التفاعبلت لبعض إحصابٌة داللة

 ، المإهل مع الجنس و ، الخبرة و الجنس لعوامل إحصابٌة داللة دو أثر وجود النتابج تظهر

 دو أثر وجود وعدم ، الوظٌفة مع الخبرة و ، الخبرة مع والمإهل ، الخبرة مع والجنس

 المدرسة وهٌبة للطبلب الصحٌة الرعاٌة مجال حصل ،و الثبلثٌة للتفاعبلت إحصابٌة داللة



 الخدمات مجاالت فً ألدوارهم المدٌرٌن ممارسة درجة فً حسابً موسط أعلى على

 التربٌة مجال حصل بٌنما% 84 وبنسبة 4.18  حسابً بموسط األربعة المدرسٌة الصحٌة

 التً الفقرة وحصل ،% 78 بنسبة 3.92 بلػ حسابً متوسط أدنً على المدرسٌة الصحٌة

 ، مهامهم لتنفٌذ وفرقها المدرسٌة الصحة أطباء مهمة تسهٌل على بالعمل المدٌر دور تصؾ

 المدٌرٌن ممارسة درجة فً حسابً موسط أعلى على للطبلب الطبٌة الفحوصات وإجراء

 دور تصؾ التً الفقرة حصلت بٌنما ،% 95 بنسبة 4.85  حسابً بموسط ألدوارهم

 على األخرى الصحٌة المإسسات و المستشفٌات إلى للطبلب هادفة زٌارات بتنظٌم المدٌر

 % 64 بنسبة 3.22 بلػ حسابً متوسط ادنً

 

 :بـ الباحث أوصى الدراسة نتابج إلى استنادا :  التوصٌات

  دورا إعطاء و التعلٌم و التربٌة وزارة قبل من المقدمة التؽذٌة برامج فً النظر إعادة

  المدارس لمدٌري

 المإسسات و المستشفٌات إلى للطبلب الهادفة الزٌارات تنظٌم فً لدوره المدٌر تفعٌل

 علٌها إلطبلعهم بها التربٌة مدٌرٌات وتزوٌد ، المدرسة فً الصحٌة

  األولٌة اإلسعافات  الطوارئ أعمال على تدرٌبٌة بدورات الطبلب و المعلمٌن إشراك

 فٌه المدرسٌة اإلدارة ودور ، المدرسٌة الصحة برنامج مكونات باقً تتناول دراسة إجراء 

  (المدرسٌة الصحة خدمات) المكونات تلك من واحدا مكونا تناولت الدراسة هذه أن حٌث ،

 ما وبٌن المملكة مدارس فً خدماتها و المدرسٌة الصحة واقع بٌن للمقارنة دراسة إجراء

  الخدمات هذه علٌه تكون أن ٌجب

 الصحة أهداؾ تحقٌق فً األساسٌة المدارس مدٌري دور بتحدٌد الدراسة اهتمت : خالصة

 فهو ، المدرسة داخل نشاط أي تفعٌل فً األساسً العنصر ٌعتبر المدٌر أن وبما ، المدرسٌة



 ، المدرسة داخل الصحٌٌن المشرفٌن نشاط إلى إضافة ، المدرسٌة الصحة برامج ٌفعل بذلك

 بقٌة وأهملت ، المدرسٌة الصحة  خدمات جانب على اقتصرت الدراسة هذه أن إال

 فً  ودورها ،  توصٌاه فً الباحث ذلك إلى أشار كما الصحٌة التربٌة وخاصة المكونات

 حتى و المدرسة داخل سبلمتهم على  حفاظا السلٌمة الصحٌة السلوكٌات على النشء تربٌة

 فصل ٌخص فٌما  النظري الجانب إثراء فً الدراسة هذه من االستفادة تم قد ،و خارجها

  .أهمٌه و المدرسٌة الصحة موضوع لتناول إثراءا و ، المدرسٌة الصحة

 الدول لبعض العام التعلٌم بمراحل البٌبٌة التربٌة لوضع تحلٌلٌة دراسة : الخامسة الدراسة

 البٌبة إلدارة العامة األمانة طرؾ من مقدمة دراسة . المستقبلٌة الرإٌة و الواقع بٌن العربٌة

 ، البٌبة شإون عن المسإولٌن العرب الوزراء لمجلس الفنٌة األمانة المستدامة التنمٌة و

 2003 / 10 /14_ 12  البٌبً اإلعبلم و البٌبٌة التربٌة برامج تسٌٌر لجنة إلى ومقدمة

(
19

   .) 

 موضوع العربٌة للدول العام التعلٌم مناهج فً البٌبٌة التربٌة أهداؾ ما : الدراسة تساإالت

 ؟ الدراسة

 التربٌة مفاهٌم و قضاٌا إدراج فً العربٌة الدول اعتمدتها التً التربوٌة اإلستراتجٌات ما

 ؟ مناهجها فً البٌبٌة

 وما  الدراسة موضوع العربٌة الدول فً العام التعلٌم مناهج فً البٌبٌة التربٌة مجاالت ما

 لمراحل الدراسٌة المقررات فً إدخالها م التً البٌبٌة التربٌة مفاهٌم علٌها بنٌت التً األسس

  المختلفة العام التعلٌم

 خبللها من البٌبٌة التربٌة مفاهٌم تدرس التً العام التعلٌم مرحلة فً الدراسٌة المواد ما

 ؟ الدراسة موضوع العربٌة للدول
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دراسة مقدمة من طرؾ األمانة . دراسة تحلٌلٌة لوضع التربٌة البٌبٌة بمراحل التعلٌم العام لبعض الدول العربٌة بٌن الواقع و الرإٌة المستقبلٌة   

العامة إلدارة البٌبة و التنمٌة المستدامة األمانة الفنٌة لمجلس الوزراء العرب المسإولٌن عن شإون البٌبة ، ومقدمة إلى لجنة تسٌٌر برامج التربٌة 
 .2003 / 10 /14_ 12البٌبٌة و اإلعبلم البٌبً  



 العام العلٌم بمراحل البٌبٌة للتربٌة البلصفٌة و الصفٌة األنشطة ووسابل أنواع و مجاالت ما

 ؟ الدراسة موضوع العربٌة للدول

 الدول من المقدمة التقارٌر خبلل من البٌبٌة التربٌة إثراء تواجه التً الصعوبات أهم ما

 ؟ الدراسة موضوع العربٌة

 ؟ العام التعلٌم مراحل فً البٌبٌة التربٌة إلثراء العمل أولوٌات ما

 التعلٌم بمراحل البٌبٌة التربٌة واقع على التعرؾ إلى الدراسة هذه هدفت : الدراسة أهداؾ

  2001 عام منها المقدمة التقارٌر خبلل من العربٌة الدول لبعض العام

 تم التً الصعوبات على بناء العام العلٌم بمراحل البٌبٌة التربٌة إلثراء عمل أولوٌات تحدٌد

 البٌبٌة للتربٌة الحدٌثة العالمٌة االتجاهات و تحدٌدها

 ومخططً ، منها القرار متخدوا استفادة فً الدراسة هذه أهمٌة تكمن : الدراسة أهمٌة

 و ، التربوي الحقل فً العاملٌن كافة و ، المناهج تطوٌر وخبراء ، التعلٌمٌة السٌاسات

 البٌبٌة التربٌة إثراء و تدعٌم محال فً وذلك ، التعلٌمٌة الوسابل و النشاط إخصابٌوا

 العام التعلٌم بمراحل

 و األساسً التعلٌم مراحل فً البٌبٌة التربٌة وضع تحلٌل الدراسة تشمل : الدراسة حدود

 ،واألردن،و تونس و وسورٌا، ، عمان وسلطنة ، السودان وهً عربٌة دولة 11 فً الثانوي

 مصر و ، وفلسطٌن  البحرٌن مملكة و قطر، دولة المتحدة،و العربٌة اإلمارات السعودٌة،و

. 

 المحتوى تحلٌل أسلوب و ، الوصفً المنهج على الدراسة اعتمدت: الدراسة منهج

 التربٌة أهداؾ األول بالسإال وبدأ ، األسبلة على اإلجابة خبلل من وذلك : الدراسة نتائج

 فً مجملها تمثلت والتً ، الدراسة موضوع العربٌة للدول العام العلٌم مناهج فً البٌبٌة

 اكتسابه خبلل من عقبلنٌة و بحكمة كافة البٌبة عناصر مع العامل على قادر مواطن إعداد



 والتً ، البٌبة و اإلنسان بٌن المتبادلة العبلقات ولفهم ، البلزمة المعارؾ من مجموعة

 اتجاهات منظومة تكوٌن و حدوثها منع أو البٌبٌة المشكبلت لحل المهارات تنمٌة إلى تإدي

 السإال و ، حٌاته نوعٌة من حسن و البٌبة تهم واعٌة قرارات ٌخذ وجعله سلوكه حكم قٌم و

 التربٌة مفاهٌم و قضاٌا إدراج فً العربٌة الدول إتخدتها التً التربوٌة اإلستراتٌجٌات الثانً

 ومفاهٌم قضاٌا تقدٌم ٌمكن بواسطتها التً المداخل من العدٌد فهناك ، مناهجها فً البٌبٌة

 متعدد التكاملً المدخل أشهرها العام بالتعلٌم الدراسٌة المناهج فً البٌبٌة التربٌة

 تخصصٌة مجاالت من بالبٌبة المرتبطة المعرفة  تقدٌم على ٌعتمد والذي ، التخصصات

 و الموضوعات ؼطً ومترابطة متدرجة مفاهٌم صورة على وظٌفً نمط فً متعددة

 مٌادٌن إلى البٌبٌة للمعرفة تقسٌم أو تجزبة هناك تكون أن بدون المختلفة البٌبٌة القضاٌا

 هدا وٌتناول ، الدراسٌة المواد إحدى داخل بٌبٌة دراسٌة وحدات إعداد ومدخل ، منفصلة

 المواد إحدى داخل خاصا تصمٌما ٌصمم البٌبة عن جزء أو فصل أو وحدة إعداد المدخل

 التربٌة تدرٌس على ٌعتمد و المستقل المدخل و ، الجؽرافٌا ة األحٌاء مناهج خاصة الدراسٌة

 حٌث ، المفاهٌمً المدخل و ، بشؤنها قابمة مستقلة كمادة أو مستقل دراسً كمنهج البٌبٌة

 هذا ٌعطى ما وعادة ، حقابق أو مواقؾ عدو بٌن المشتركة للعناصر تجرٌد بالمفهوم ٌقصد

 مواقؾ عدة بٌن المشتركة للعناصر تجرٌد البٌبً بالمفهوم ٌقصد و ، عنوانا أو اسما التجرٌد

 أو اسما الجرٌد هذا ٌعطى ما عادة و البٌبة مكونات أو ظواهر بإحدى تتعلق حقابق أو

 و العلم بٌن العبلقة إبراز أهدافه ومن ، بٌبٌا المناهج إلثراء االجتماعً والمدخل ، عنوانا

 كٌفٌة على التدرٌب و للممارسة للمتعلمٌن الفرصة وإتاحة ، البٌبة و المجتمع و التكنولوجٌا

 البٌبٌة التربٌة مجاالت سإال و ، المجتمع مستقبل و الٌومٌة للحٌاة بالنسبة القرارات اتخاذ

 المجاالت تضمن حٌث العام العلٌم لمراحل الدراسٌة المواد فً إدراجها تم التً

 دور و ، الطبٌعٌة الموارد و ، للتربٌة األساسٌة المفاهٌم  فً المتمثلة الربٌسٌة الموضوعات

 وقد ، البٌبة على المحافظة و ، المختلفة بؤنواعه التلوث و ، بالبٌبة عبلقته و اإلنسان

 حمل أساسٌة مواد فً الدراسة موضوع العربٌة الدول من المقدمة التقارٌر جمٌع اشتركت

 التربٌة و ، الجؽرافٌا السٌما االجتماعٌة الدراسات و ، العلوم فً مثلت البٌبٌة التربٌة مفاهٌم

 ، المدنٌة التربٌة و ، الفرنسٌة  ، اإلنجلٌزٌة اللؽة و ، العربٌة اللؽة و ، اإلسبلمٌة الدٌنٌة



 البلصفٌة و الصفٌة األنشطة أنواع و مجاالت سإال وعن ، الفنٌة والتربٌة  االقتصاد ومادة

 التالٌة البٌبٌة الموضوعات البلصفٌة و الصفٌة األنشطة تضمن أن ٌمكن البٌبٌة للتربٌة

 و  التصحر مقاومة و ، التشجٌر و النظافة حمبلت و ، الطبٌعٌة الموارد على المحافظة

 واالستخدام  النفاٌات تدوٌر وإعادة ، الطاقة استهبلك وترشٌد ، الصناعً التلوث من الحد

 بٌبٌة أنشطة فً ممثلة وسابل على البلصفٌة و الصفٌة األنشطة وتعتمد ، للمبٌدات الرشٌد

 و ، عامة بٌبٌة ومحاضرات  الدراسٌة المواد مختلؾ فً المتعددة البٌبٌة المفاهٌم تعزز

 إقلٌمٌة مإتمرات وحضور ، بٌبٌة وندوات ، مدرسٌة ومعارض ، ملصقات و ، بٌبٌة أناشٌد

 الصعوبات أهم وعن ، الوطنٌة أو العربٌة أو الدولٌة البٌبٌة بالمناسبات االحتفال ،و دولٌة و

 عامة صعوبات فهناك الدراسة موضوع العربٌة الدول فً البٌبٌة التربٌة إثراء تواجه التً

 ، البٌبٌة التربٌة فً المتخصصٌن عدد وقلة ، واضحة بٌبٌة سٌاسات وجود إلى الحاجة مثل

 البٌبة شإون عن المسإولة األخرى الجهات و التعلٌم و التربٌة وزارة بٌن التنسٌق وضعؾ

 الدراسٌة بالمناهج تتعلق وصعوبات ، البٌبٌة لؤلنشطة المدرسٌة المبانً مبلبمة وعدم ،

 ، التعلٌمٌة لؤلنشطة المخصص الوقت وقلة ، مقرراتها طول و الدراسٌة المواد كثرة خاصة

 الوسابل بتوفٌر خاصة وصعوبات ، البٌبٌة المٌدانٌة بالدراسات الكافً االهتمام وعدم

 بالبٌبة تتعلق التً الوثابقٌة األفبلم خاصة البلصفٌة و الصفٌة لؤلنشطة البلزمة التعلٌمٌة

 و التعلٌمٌة األعباء وزٌادة ، تدرٌبهم و بالمعلمٌن  تتعلق وصعوبات ، اإلقلٌمٌة أو المحلٌة

 ،  البٌبٌة التربٌة مجال فً للمعلمٌن التدرٌبٌة الدورات وقلة ، المعلم على اإلدارٌة

 بتقٌٌم ٌهتم ال و المعرفً الجانب على ٌركز أنه حٌث التقوٌم بنظام تتعلق وصعوبات

 فً البٌبٌة التربٌة إلثراء العمل أولوٌات وعن ، الحركٌة و النفسٌة و الوجدانٌة الجوانب

 و األهداؾ محور األول المحور فً تمثلت كبرى محاور تحدٌد تم فقد العام التعلٌم مراحل

 المعٌنات و لها المتضمنة الدراسٌة المواد و البٌبٌة التربٌة تقدٌم إستراتٌجٌات و المناهج

 عن الثالث والمحور ، البٌبٌة التربٌة تدرٌس أسالٌب و طرق عن الثانً والمحور ، التعلٌمٌة

 تقوٌم أسالٌب عن الرابع والمحور ، البٌبٌة التربٌة مجال فً البلصفٌة و الصفٌة األنشطة

 والمحور ، البٌبٌة التربٌة مجال فً المعلمٌن تدرٌب عن الخامس والمحور ، البٌبٌة التربٌة



 من االستفادة عهن السابع والمحور ، المستدامة التنمٌة نحو التعلٌم وجٌه إعادة عن السادس

   البٌبٌة التربٌة مجال فً المتقدمة الدولٌة المنظمات تجارب

 الدول ببعض العام التعلٌم بمراحل البٌبٌة التربٌة لوضع التحلٌلٌة الدراسة تعتبر : خالصة

 تفعٌل فً القوة و الضعؾ جوانب على التعرؾ ٌتم خبللها من حٌث مهمة دراسة العربٌة

 ومخططً  القرار لمتخذي مهمة فهً ، العام التعلٌم مراحل فً البٌبٌة التربٌة برامج

 أنها حٌث ، التربوي الحقل فً العاملٌن وكافة ، المناهج تطوٌر ،وخبراء التعلٌمٌة السٌاسات

 أن إال ، العربٌة للجامعة المستدامة التنمٌة و البٌبة إلدارة العامة األمانة طرؾ من مقدمة

 بؤخذ  العٌنة اختٌار تم فهل  عربٌة دولة 11 على اقتصارها سبب تحدد لم الدراسة هذه

 البٌبٌة التربٌة برامج تحقٌق فً جٌدة تجارب لدٌها الدول هده أن أو ، العربٌة الدول نصؾ

 المحتوى تحلٌل وألسلوب ، الوصفً للمنهج استخدامها كٌفٌة تبرز لم كما ، العام تعلٌمها فً

 تفعٌل تم لو التً المهمة الدراسة هذه أمام بسٌطة جد مبلحظات تبقى أنها إال ، الدراسة فً

 تم وقد ، العربٌة الدول بمختلؾ  العام التعلٌم مراحل فً البٌبٌة التربٌة وضع لتحسن نتابجها

   .  والبٌبة المدرسٌة األنشطة فصل خاصة النظري الجانب إثراء فً منها االستفادة

 النشاطات الثقافٌة و الرٌاضٌة فً مجتمع المدرسة :الفصل الثانى 

 :تمهٌد         

  التعلٌمٌة و التربوٌة العملٌة محاور تحقٌق أهم من المدرسً النشاط ٌعتبر                 

 مٌول وتحقٌق وتنمٌة  المهارٌة و الوجدانٌة و المعرفٌة األهداؾ تحقٌق خبلل من وذلك

 مع ٌتناسب بما المرؼوبة االتجاهات و  النبٌلة و السامٌة بالقٌم وإثرابهم ، التبلمٌذ ورؼبات

 من التربوٌة فالمإسسات ، المختلفة التعلٌمٌة المراحل خبلل ومٌولهم وقدراتهم استعدادهم

 ٌحقق ما كل فً بالتبلمٌذ الشامل االهتمام علٌها ٌتوجب وفعالٌات خبرات من تقدمه ما خبلل

 و النفسٌة و المعرفٌة بالجوانب االهتمام خبلل من وذلك  المدرسٌة البٌبة وبٌن بٌنهم التفاعل

 وسوؾ ، حٌاتهم فً التبلمٌذ ٌحتاجه ما مع تتناسب خبرات توفر التً البدنٌة و االجتماعٌة

     .المدرسة برامج ضمن  ممارسته أهمٌة و ، المدرسً النشاط الفصل هذا فً نتناول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المدرسٌة األنشطة: أوال

 " بؤنه المدرسً النشاط األمرٌكٌة المعارؾ دابرة تعرؾ  :المدرسً النشاط تعرٌف_ 1    

 بالحٌاة ٌتصل ما كل تتناول والتً وتوجٌهها، المدرسة بإشراؾ تنفذ التً البرامج تلك

 والبٌبٌة االجتماعٌة الجوانب أو الدراسٌة بالمواد االرتباط ذات المختلفة وأنشطتها المدرسٌة

 أو الموسٌقٌة أو الرٌاضٌة أو العلمٌة أو العملٌة بالنواحً الخاصة االهتمامات ذات األندٌة أو

")المدرسٌة المطبوعات أو المسرحٌة
20

. ) 
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  ، قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الحركة ، كلٌة التربٌة ومجاالتها أهمٌتها و ماهٌتها المدرسٌة النشاطات:أحمد بن محمد الفاضل     

 www/Bachir 22 .yoo7.com    :  جامعة الملك سعود ، نقل عن 



 والممارسات الخبرات من مجموعة عن عبارة " أنه على المدرسً النشاط عرؾ فٌما      

 أهداؾ ولها لها، ومكملة للدراسة مصاحبة عملٌة وهً وٌكتسبها، التلمٌذ ٌمارسها التً

)خارجه أو الفصل داخل تتم أن الممكن ومن متمٌزة، تربوٌة
21

 ") 

 ٌمارسه المدرسً المنهج مع متكامل جزء أنه على المدرسً النشاط وصؾ الممكن ومن    

 لٌشبع متعددة مجاالت وٌشمل المختلفة وقدراتهم مٌولهم مع لتناسبه اختٌارٌاً  التبلمٌذ

 اكتساب من التبلمٌذ ٌتمكن خبلله ومن واالجتماعٌة، والنفسٌة والعقلٌة البدنٌة حاجاتهم

 نموه مرحلة حسب كل الخبرات، من العدٌد

 فً أنها من الرؼم على وتنوعت المدرسٌة األنشطة تعددت  :المدرسً النشاط ماهٌة_2

 العملٌة بؤهداؾ المباشر االرتباط ذات المهارات من العدٌد المتعلمٌن تكسب مجملها

 الدراسٌة، المادة أو للمنهج المصاحب النشاط أو المنهجً بالنشاط ٌعرؾ ما فهناك التعلٌمٌة،

 التً العلمٌة والمبادئ المفاهٌم تعمٌق إلى ٌهدؾ والذي الصفً النشاط البعض وٌسمٌه

)الدراسٌة المقررات فً التبلمٌذ ٌدرسها
22

) 

 معها تربوٌة مواقؾ تهٌبة إلى ٌهدؾ والذي البلصفً أو الخارجً أو الحر النشاط وهناك 

 .الٌومٌة حٌاتهم مواجهة على قدرة أكثر ٌكونوا التبلمٌذ خبللها ومن

 الفصل خارج ٌقدم الذي النشاط لوصؾ التعبٌرات من العدٌد التربوٌون استخدم ولقد      

 ولكنها المنهج صلب مع لٌست األنشطة أن ٌعنً الذي و للمنهج المصاحب النشاط منها

 أنها أي "البلصفً النشاط ،و والمنهج النشاط بٌن االرتباط من بنوع ٌوحً فهو له مصاحبة

 كذا و ، الدراسً الفصل فً عادة تقدم ال خبرات ٌتضمن الذي الكلً المنهج من جزء

والنشاط المدرسً شؤنه شؤن المواد الدراسٌة    اإلضافً، والنشاط ، المنهج عن الزابد النشاط

ٌحقق أهدافاً تربوٌة عبلوة على أنه مجال للخبرات المنتقاة ولذلك ٌفوق أحٌاناً أثر التعلٌم فً 

بٌبة الفصل أو قاعة الدراسة نظراً لما له من خصابص تإدي إلى تحقٌق األهداؾ المرجوة 
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بجهد ووقت أقل      فاألنشطة المدرسٌة ٌمكن اعتبارها مواد مصاحبة للتعلٌم الصفً 

وتهدؾ إلى إشباع مٌول التبلمٌذ واالستجابة لهواٌاتهم ومٌولهم وقدراتهم الخاصة واكتشاؾ 

استعداداتهم وتوجٌهها، وهً عبارة عن خبرات فً الحاضر تعد التبلمٌذ للمستقبل وتعتبر 

ضرورٌة لتكامل النمو اإلنسانً، وحتى ال ٌكون النمو معرفٌاً فقط فمن خبلل تلك األنشطة 

والحركً واالنفعالً والوجدانً والنفسً  (الجسمً)ٌتمكن التلمٌذ من تحقٌق النمو البدنً 

واالجتماعً كما ٌتمكن  من خبلل تلك األنشطة من التعبٌر عن ذاته وخبراته الشخصٌة من 

).(إلخ...كالشعر واألدب )خبلل االبتكار واإلبداع 
23

) 

 : ٌهدؾ النشاط المدرسً إلى  :أهداف النشاط المدرسً _3     

 اكتشاؾ موهبة المتعلم و العمل على رعاٌتها و صقلها وفقا لؤلسالٌب التربوٌة _

تدرٌب المتعلم على العمل التعاونً و التخطٌط و المشاركة فً توزٌع العمل و  _ 

 المسإولٌات 

تنمٌة االتجاهات نحو تقدٌر العمل الٌدوي ، و احترام  العاملٌن فٌه و التشجٌع على   _

 ممارسته 

 تنمٌة القدرات العقلٌة و المهارات البدنٌة بما ٌساعد على النمو العقلً و الجسمً _ 

 تنشبة التلمٌذ على تذوق الفن و اإلحساس بالجمال  _

  على اإلسهام فً حل مشكبلتها هربط المتعلم بالبٌبة المحٌطة و التعامل معها و تدرٌب _

) لبلنتفاع بؤوقات الفراغ ذ الفرصة للتلمًةإتاح _
24

)  

 والتً التربوٌة قٌمته من المدرسً النشاط أهمٌة تنبثق  :المدرسً النشاط أهمٌة_ 4    

 المباشر تؤثٌرها لها األنشطة فهذه. التربوٌة العملٌة أهداؾ من ٌحققه ما خبلل من تتضح
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 من للعدٌد األنشطة تلك الستجابة نظراً  وذلك  التبلمٌذ لدى الشخصٌة سمات من العدٌد على

 تبدو النشاطات تلك أهمٌة ان كما. اتجاهاتهم على وتؤثٌرها وحاجاتهم ورؼباتهم مٌولهم

 جوانب على أجرٌت التً العلمٌة الدراسات من العدٌد نتابج على اإلطبلع خبلل من واضحة

)المدرسٌة النشاطات من متعددة
25

) 

 التعلٌمٌة العملٌة على للنشاطات اإلٌجابٌة واآلثار المساهمات إلى نتابجها أشارت والتً 

 المدرسٌة النشاطات وأهمٌة  خاص بشكل التبلمٌذ سلوكٌات وعلى عام بشكل والتربوٌة

 الممارس، النشاط نوع حسب وذلك الفوابد، من العدٌد لتحقٌق وسٌلة تعتبر أنها فً تكمن

 :إلى تإدي األنشطة تلك أن حٌث

 على والعمل ومٌولهم ومواهبهم قدراتهم اكتشاؾ على ذالتبلمً ومساعدة توجٌه (1

 .وصقلها تنمٌتها

 والمنافسة اآلخرٌن وخدمة والتسامح كالتعاون الهادفة االجتماعٌة القٌم وتعزٌز تنمٌة (2

 .الشرٌفة

 بالفابدة، الممارسٌن على ٌعود بما الفراغ أوقات استخدام حسن على المساعدة (3

 .حٌاتهم وٌخصب ٌعزز ما واختٌار النشاطات أنواع بٌن التفرٌق على والقدرة

 .متعددة مجاالت فً الخبرات توسٌع خبلل من والعقلً البدنً النمو تحقٌق (4

 كالقلق واالجتماعٌة النفسٌة المشاكل بعض من التخلص على التبلمٌذ مساعدة (5

 .الخ ... واالكتباب والخجل النفسٌة والضؽوط واالنطواء والتوتر

 .االجتماعً التكٌؾ وتحقٌق المجتمع مع التفاعل على التبلمٌذ قدرة تنمٌة (6

 شخصٌات جوانب من العدٌد على للتعرؾ النشاط على للقابمٌن الفرص إتاحة (7

 .التبلمٌذ
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 مصادر من وكمصدر المدرسً المنهج لتنفٌذ كوسٌلة النشاط استخدام إمكانٌة (8

 .التعلٌمٌة الوسابل

 خبلل من والعاملٌن العمل واحترام به واالستمتاع الٌدوي العمل قٌمة تقدٌر (9

  .والحركٌة الحسٌة الممارسة

 :خصائص النشاط المدرسً_ 5  

 :      تتسم النشاطات المدرسٌة بالصفات أو المٌزات التالٌة

 .ٌقبل علٌها التلمٌذ  برؼبته (1

 .(بشوق ومٌل تلقابً  )ٌزاولها بدافع ذاتً  (2

تحقق العدٌد من األهداؾ التربوٌة سواء كانت تلك األهداؾ مرتبطة بالمواد الدراسٌة  (3

 المقررة أو اكتساب المهارات والخبرات 

 .تنفذ تلك النشاطات خارج الفصل وأثناء الٌوم الدراسً وٌخصص له أوقات الفراغ4)

تحقق النمو فً العدٌد من خبرات التلمٌذ وهواٌاته وقدراته المتعلقة باالتجاهات التربوٌة (5

)واالجتماعٌة المرؼوبة
26

) 

 :المدرسً النشاط وظائف : ثانٌا

 :التالٌة األساسٌة الوظابؾ المدرسً النشاط ٌحقق      

 (:السٌكولوجٌة )النفسٌة الوظٌفة

 والتخفٌؾ بالنفس الثقة تنمً التً المبلبمة الطبٌعٌة الفرص للتبلمٌذ األنشطة تلك تتٌح      

 وتحمل النفسٌة الصحة إلى ٌإدي مما المختلفة النفسٌة واالضطرابات القلق حدة من

 27))يومن األمثلة على ذلك ما ٌل.  إلخ....التعاونً والعمل والتسامح ةالمسإولً
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 . تنمٌة المٌول والمواهب .1

 .تحقٌق الصحة النفسٌة .2

 .المرؼوب االتجاه إلى السلوك تعدٌل .3

 .استثمار وقت الفراغ .4

 .اإلنجاز مستوى ورفع الفصل داخل التعلم دافعٌة لتنمٌة مصدر .5

 .ورؼباتهم مٌولهم وتلبٌة التبلمٌذ حاجات إشباع .6

 :التربوٌة الوظٌفة

 ٌتم خبللها فمن التعلٌمً، البرنامج من جزء ألنها للتعلم فرص األنشطة تلك تتٌح      

 تساعد أنها كما المرؼوب، االتجاه نحو وتوجٌهه سلوكهم وتعدٌل التبلمٌذ مدارك توسٌع

 تلك مجاالت توسٌع لٌتم تنمٌتها ثم ومن ورؼباتهم ومٌولهم قدراتهم على للتعرؾ التبلمٌذ

 .الخبرات

 :ٌلً ما ذلك على األمثلة ومن      

 .المستمر والتعلم الذاتً التعلم مفهوم تحقٌق .1

 .التعلٌم خبلل المباشرة والحركٌة الحسٌة الخبرات توفٌر .2

 احترام – النظافة – الدقة إلى كاالتجاه المرؼوبة، االتجاهات من العدٌد إكساب .3

 .الخ...اآلخرٌن

 .وتنمٌتها المتمٌزة والقدرات المٌول عن الكشؾ .4

 التحلٌل – الربط – التفسٌر – كاالستنتاج المعرفٌة، المهارات من العدٌد تنمٌة .5

 .الخ...
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 .واستٌعابها المناهج تفهم على المساعدة .6

 .معهم والتعامل والمجتمع بالبٌبة لبلتصال الفرص توفٌر .7

 .والمدرسٌن التبلمٌذ مع صداقات وتكوٌن والمدرسة التبلمٌذ بٌن العبلقة تقوٌة .8

 . الفراغ أوقات وقٌمة بؤهمٌة الوعً .9

 :االجتماعٌة الوظٌفة

 ٌإدي مما اآلخرٌن مع والتعامل والتعاون للمشاركة الجٌدة الفرص األنشطة تلك تتٌح      

 إضافة عام، بشكل للحٌاة اإلعداد من جزء فهً الحٌاة، مع التكٌؾ على التبلمٌذ مساعدة إلى

 خبلل من وذلك واألنانٌة  التفرقة عن واالبتعاد االجتماعٌة العبلقات تكوٌن فً أهمٌتها إلى

 .الجماعة مع والتفاعل الجماعً العمل

 :ٌلً ما ذلك على األمثلة ومن      

 .والمجتمع المدرسة بٌن العبلقة تقوٌة .1

 .والمجتمع البٌبة بٌن التوفٌق فً المساهمة .2

 .التدرٌب على الخدمة العامة .3

 .اآلخرٌن مع التعامل على التدرٌب .4

 .التشجٌع على األعمال الجماعٌة .5

 .الرأي عن التعبٌر وحرٌة اآلخرٌن آراء احترام .6

)والجماعة الفردي الصالح بٌن التوفٌق تعلم .7
28

.) 
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 :الهادفة المدرسٌة األنشطة اختٌار معاٌٌر : رابعا

 أهداؾ تحقق والتً والمفٌدة البناءة األنشطة تلك هً الهادفة المدرسٌة األنشطة إن      

 :التالٌة للمعاٌٌر وفقاً  اختٌارها ٌتم بحٌث النشاط

 واالجتماعٌة، واالنفعالٌة العقلٌة، ) التبلمٌذ نمو خصابص مع األنشطة تتناسب إن ٌجب -

 .الشامل النمو وتحقق ( الخ ... واللؽوٌة والبدنٌة، والحركٌة،

 و المدرسة مدٌر من لكل وواضحة محددة أهداؾ المدرسٌة لؤلنشطة ٌكون أن ٌجب -

 .أمره وولً والتلمٌذ النشاط على المشرفٌن

 .العامة التربٌة أهداؾ من المدرسٌة األنشطة أهداؾ تستمد أن ٌجب -

 عن للتعبٌر الفرص من العدٌد التبلمٌذ ٌجد حتى المدرسٌة األنشطة مجاالت تتنوع أن ٌجب  -

 .بٌنهم الفردٌة والفروق قدراتهم مع ٌتناسب بما حاجاتهم وإشباع مٌولهم

 النشاط رواد قبل من والمستمرة الدقٌقة للمبلحظة المدرسٌة األنشطة تخضع أن ٌجب -

 .المتمٌزٌن( المدرسٌن)

 .بالمدرسة المتاحة والبشرٌة المادٌة اإلمكانات مع المدرسٌة األنشطة تتبلءم أن ٌجب -

 االقتصادٌة الجوانب )التنفٌذٌة الناحٌة من بالمرونة المدرسٌة األنشطة تتسم أن ٌجب

)النهابً والتقوٌم المستمر للتقوٌم قابلة وتكون( الخ ...والمكانٌة والزمنٌة
29

) 

 : وأنواعها المدرسٌة النشاطات مجاالت: خامسا

 وكذلك تحقٌقها، المراد واألؼراض األهداؾ بتعدد المدرسٌة األنشطة مجاالت تتعدد      

. األنشطة تلك على والقابمٌن المشاركٌن لدى المتوفرة والقدرات المتاحة اإلمكانات بحسب

 والنفسٌة البدنٌة التبلمٌذ حاجات تشبع التً المجاالت جمٌع تشمل مجملها فً واألنشطة

 ذاته الوقت فً وتحقق التبلمٌذ لدى ومرؼوبة مشوقة تكون أن ٌمكن والتً واالجتماعٌة
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 ومواهبهم التبلمٌذ مٌول ضوء على تتحدد المدرسٌة فاألنشطة المنشودة التربوٌة األهداؾ

 :ٌلً ما نذكر المدرسٌة األنشطة مجاالت ومن المحٌطة، والبٌبة المدرسة وظروؾ وواقع

 :األنشطة الثقافٌة و العلمٌة:أوال   

و لكل مجال منها جماعة تتشكل من    من عدة مجاالتالثقافٌة والعلمٌةتتكون األنشطة 

 و المٌول واألهداؾ وتحت إشراؾ أحد  مجموعة من التبلمٌذ تربطهم وحدة التوجٌه

  :المدرسة ومن أبرز تلك الجماعاتب األساتذة

تعتبر اإلذاعة المدرسٌة من أبرز وسابل االتصال وأهمها  :جماعة اإلذاعة المدرسٌة - 1

لكونها ذات مإثر فاعل فً توجٌه الرأي العام للتبلمٌذ كما تتٌح لهم فرصة تكوٌن الشخصٌة 

. ط فً انسجام وتعاون و تعود علٌهم بفوابد تربوٌة وتعلٌمٌة وتثقٌفٌةيوالعمل التعاونً النش

مجموعة من التبلمٌذ بتوجٌه من أستاذ أو أحد اإلدارٌٌن تتكون جماعة اإلذاعة المدرسٌة من 

كمإطر للفرٌق  مهمتها تنشٌط العمل اإلذاعً وتوسٌع آفاق التبلمٌذ الفكرٌة وتنمٌتها فً 

)وأهداؾ هذه الجماعة تتمثل فً التالًمواضٌع وخدمات متعددة، 
30

:) 

 .خدمة المناهج الدراسٌة بربط بعضها بالبعض اآلخر

 .تزوٌد التبلمٌذ بالجدٌد من المعلومات عن طرٌق الفنون اإلذاعٌة

 .تشجٌع المواهب اإلذاعٌة والعلمٌة واألدبٌة والثقافٌة

 .تشجٌع التبلمٌذ على الجرأة والشجاعة فً مخاطبة المستمعٌن 

 .تعوٌد التبلمٌذ  على إجادة فن الحدٌث اإلذاعً 

 .تعلٌمهم  فن اإللقاء وإجادة فن الخطابة

 .تعوٌدهم على النطق السلٌم للؽة العربٌة الفصحى
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 .تعوٌدهم على االنطبلق والتحاور وسرعة البدٌهة والتصرؾ

)دعم العبلقة بٌن المدرسة والبٌبة المحٌطة
31

).  

 به ٌقوم الذي المتخصص المدرسً اإلعبلم أشكال أحد وهً:جماعة الصحافة المدرسٌة - 2

 سواء المختلفة الصحفٌة الفنون مستخدمٌن فً ذلك الصحافة مشرؾ بمساعدة التبلمٌذ

 عن ٌعبر بشكل و ثابتة بعناوٌن محددة ، المصورة أو المطبوعة أو المكتوبة الصحؾ

 )مشكبلته و بهمومه المدرسً المجتمع
32

تتكون جماعة الصحافة المدرسٌة من التبلمٌذ  و( 

ذوي الرؼبة األكٌدة فً العمل الصحفً ومن عندهم المٌل والرؼبة فً عمل جماعة 

ومن ٌجٌد فن    النشاط   منن  الصحافة المدرسٌة والقدرة على الممارسة الفعلٌة لهذا اللو

 من الضروري أن ٌتوفر فً التلمٌذ المنظم إلى جماعة الصحافةاآلخرٌن، ؾالتعامل مع 

أن ٌكون متفوقاً بشكل  ، و)33(فً مجاالت المختلفة واإلطبلع القدرة على القراءة والبحث

أن ٌكون ،و  ٌجٌد فن استخدام األلوان أو الرسم أو التصوٌر، وواضح فً الناحٌة التعلٌمٌة

وتصنؾ  . ٌمتاز بالخط الجٌد القابم على األسس العلمٌة أن وحسن األسلوب والتعبٌر اللؽوي

الصحؾ والمجبلت ، وصحؾ الحابط العامة والمتخصصة الصحافة المدرسٌة إلى

تكوٌن الرأي العام ، وخدمة المنهج المدرسً وأهداؾ هذه الجماعة تتمثل فً ، المطبوعة

التوعٌة فً مختلؾ  ،والمواهب والقدرات تنمٌة،واالهتمام بالبٌبة المحلٌة،وللتبلمٌذ 

)المجاالت
34

) 

شكل بالمدارس جماعة خاصة بالتصوٌر الضوبً ٌشرؾ تت :جماعة التصوٌر الضوبً - 3

علٌها أحد المعلمٌن الذٌن ٌهتمون بهذا اللون من النشاط ولدٌهم خبرة فٌه بحٌث ال ٌقل 

 ، أعضاء الجماعة عن حوالً ثمانٌة تبلمٌذ ٌشرؾ علٌهم أحد مدرسً العلوم بالمدرسة

 :وتقوم الجماعة بعملٌات التصوٌر فً الكثٌر من المجاالت مثبل 
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33
 . 96 ،ص م1999 ، مصر ، القاهرة  ، العربً الفكر دار ، للمدرسة االجتماعٌة الوظٌفة : سلٌمان عدلً 
34

  .8ص ، م2008 هـ1429 ، 1ط ، مصر ، التوزٌع و للنشر هال ، المدرسٌة الصحافة و اإلذاعة  التربوي اإلعالم : عفٌفً الهادي 



 حتفاالت المدرسة وأنشطة الجماعات المدرسٌة بهاإلا. 

  أعمال التصوٌر التً تتطلبها كل من جماعتً الصحافة واإلذاعة المدرسٌة

 .والجماعات األخرى

 الرحبلت المدرسٌة. 

 وؼٌرها من النشاطات األخرى المعارض المدرسٌة. 

 :وتسعى الجماعة إلى تحقٌق العدٌد من األهداؾ أهمها 

)تدرٌب التبلمٌذ على التصوٌر والتحمٌض والطبع-  1
35

). 

 .تؽطٌة االحتفاالت الوطنٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة التً تقام بالمدرسة-  2

 .  التعاون مع الجماعات األخرى بالمدرسة وإمدادها بالصور الفوتوؼرافٌة-3

 .  خدمة المناهج الدراسٌة-4      

  التوعٌة فً البٌبة المدرسٌة عن طرٌق إصدار الصحؾ المصورة التً تعالج -5

 .السلوكٌات ؼٌر المرؼوبة من قبل التبلمٌذ

 لوناً من ألوان األنشطة والمحاضراتتعد الندوات  :جماعة الندوات و المحاضرات - 4

،حٌث ٌتلقى التبلمٌذ من خبللها المزٌد من الثقافة والمعرفة من ذوى الخبرة  الثقافٌة الهامة

 والمختصٌن فً مجال معٌن، كما أنها تفتح مجاالت أخرى لتوثٌق صلة المدرسة بالمجتمع

 من حولها عندما تدعو بعضاً من المسبولٌن المحلٌٌن وأولٌاء األمور لبلشتراك فٌها 

  ووٌشترط عند اختٌار أعضاء الجماعة الرؼبة واالستعداد وأن ٌمتاز بالثقافة واإلطبلع

 :إلى  الجماعة تهدؾ 

 .خدمة البٌبة المحلٌة ودعم العبلقة بٌن المدرسة والبٌبة
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 .تثقٌؾ وتزوٌد التبلمٌذ بالمعلومات المختلفة

 .تقوٌة االتجاه الدٌنً والوطنً لدى التبلمٌذ

 .لمواطنٌن التنسٌق والتعاون مع الجهات الحكومٌة األخرى لتوعٌة وتثقٌؾ

إبراز                        .التعاون مع جماعات األنشطة التربوٌة األخرى فً أداء دورها

 )36(.المواهب العلمٌة واألدبٌة والقٌادٌة للتبلمٌذ

 :األنشطة االجتماعٌة: ثانٌاًا 

هً من األنشطة المحببة إلى نفوس التبلمٌذ والتً كثراً ما ٌقبلوا علٌها إلشباع مٌولهم 

 :ورؼباتهم وتنمٌة مواهبهم وقدراتهم ، ومجاالتها كالتالً

تعنً هذه الجماعة بالجهود اإلٌجابٌة التطوعٌة  :جماعة الخدمة العامة وأصدقاء البٌبة - 1

التً ٌبذلها األفراد والجماعات متعاونٌن فً خدمة مجتمعهم وبٌبتهم كبلً فً حدود إمكانٌاته 

، وتعمل على تحقٌق النمو االجتماعً للتبلمٌذ عن طرٌق التآلؾ  االجتماعً بٌن أعضابه 

وعن طرٌق العمل التعاونً ، وإشباع حاجات األفراد النفسٌة من خبلل ممارسة النشاط 

وإتاحة الفرصة للتعبٌر عن الذات واكتشاؾ ما لدى األفراد من قدرات ومواهب  الحر

وتدرٌبهم على االعتماد على النفس وتحمل المسإولٌة من خبلل مجاالت العمل 

وتسعى جماعة الخدمة العامة وأصدقاء البٌبة .والمعسكرات المختلفة التً تقوم بها الجماعة

، و تحقٌق النمو المتكامل للتبلمٌذ المشاركٌن فً مشروعات وبرامج الخدمة العامة إلى

و ترسٌخ حب المدرسة فً قلوب التبلمٌذ   النمو للمجتمع المستفٌد من هذه الخدمةتحقٌق 

إلى هدؾ الجماعة تو ، وربط المدرسة بالمجتمع الخارجً والمشاركة فً خدمة البٌبة

تنمٌة  تعرٌؾ التبلمٌذ بإمكانٌة البٌبة واحتٌاجاتها والعمل على المحافظة علٌها وصٌانتها

نشر الوعً  وروح األخوة والتعاون بٌن األفراد والمجتمع لتطوٌره وخلق البٌبة النظٌؾ

تنظٌم  ، والبٌبً وتعرٌؾ التبلمٌذ بالمشكبلت البٌبٌة والعمل على إٌجاد الحلول المناسبة لها
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احترام وتقدٌر  ، وأوقات فراغ التبلمٌذ واستثمارها بما ٌعود على الفرد والجماعة بالنفع

).اكتشاؾ المواهب والمٌول والعمل على تنمٌتها ، والعمل الٌدوي
37

). 

الرحبلت المدرسٌة جزء من المنهاج المدرسً له قٌمته :جماعة الرحبلت المدرسٌة - 2

وتعمل الجماعة لتحقٌق أهداؾ تربوٌة .وأهمٌته التربوٌة فهو نشاط محبب لدى جمٌع التبلمٌذ

توسٌع دابرة معارؾ التبلمٌذ وإطبلعه على الجوانب أهمها واجتماعٌة وثقافٌة ووطنٌة 

  والعمرانٌة فً الببلد إضافة إلى المكونات البٌبٌة المختلفة التراثٌة والحضارٌة 

 أمام الفرص ٌهٌا الذي المجال ذلك هو الصحً النشاط:  المدرسٌة الصحة جماعة-  3 

 السلٌم التوجٌه وتوجٌههم الصحً السلوك أنماط إلى والمفاهٌم السلوك لتعدٌل التبلمٌذ

 أسوار وخارج داخل الصحً والسلوك للوعً الجٌد التواصل ٌتحقق النشاط هذا وبواسطة

 : المدرسٌة الصحة جماعة أهداؾ، و من  المدرسة

. التبلمٌذ نفوس فً الصحٌة العادات ؼرس.  1

 . األخطار لتجنب السبلمة قواعد إلى ذالتبلمً ترشٌد.  2

 .المجال هذا فً الدولة تقدمها التً والجهود الصحٌة بالخدمات التبلمٌذ توعٌة.  3

 .ومجتمعه أسرته ألفراد صحٌاً  مثقفاً  لٌكون التلمٌذ جعل على العمل.  4

 إثارة اهتمام التبلمٌذ بالنواحً الصحٌة لتكوٌن االتجاهات والسلوكٌات .  5

)اإلٌجابٌة التً تساعدهم على تحسٌن صحتهم وحماٌة بٌبتهم
38

) 

 :الرٌاضٌة النشاطات:ثالثا  

                                                           
 www/bachir 22 .yoo7.com     : عن نقل ، سبق ذكره مرجع :الفاضل محمد بن أحمد  37

38
 www/bachir 22 .yoo7.com     : عن نقل ، السابق المرجع :الفاضل محمد بن أحمد  أ



 الفرد نمو إلى تهدؾ فهً ، العام التربوي البرنامج أركان إحدى الرٌاضٌة التربٌة تعتبر 

 تكوٌنها من المدرسة تهدؾ و االجتماعٌة و  الرٌاضٌة و ةالصحً النواحً فً متزنا نموا

 البدنٌة المهارات وتنمٌة  الذهنٌة و العقلٌة و الرٌاضٌة الكفاٌة تنمٌة إلى الرٌاضٌة للجماعات

 وقت استثمار و والتروٌح ، البدنً بالنشاط والتمتع ، اجتماعً نمو  جماعة إلى واالنتماء ،

 ٌتخذ ،و المسإولٌة تحمل و القٌادة صفات تنمٌة السلٌمة،و الصحٌة الحٌاة ممارسة و الفراغ

 فٌها تمثل مختلفة مبارٌات تقام إذ الدراسً بالفصل تبدأ خطوات الرٌاضٌة الفرق تكوٌن

 لكل أكثر أو فرٌق وٌكون لعبة، كل فً الممتازٌن التبلمٌذ ٌختار و بفرق المدرسة فصول

 وخارج داخل مبارٌات و مسابقات تقام و للتدرٌب مواعٌد وتنظم  المدرسة ٌمثل لعبة

 وفرق ، المابٌة الفرق و ، الٌد أو القدم كرة فرق الرٌاضٌة الجماعات أمثلة ،ومن المإسسة

 .وؼٌرها..العدو

 :الفنٌة النشاطات:رابعا

 الفنٌة األشؽال و كالرسم الفنٌة الجماعات وتقوم المدرسٌة، السن فً التبلمٌذ مٌول تظهر

 ، تمارسها التً البرامج بواسطة المٌول هذه عن التعبٌر على التبلمٌذ مساعدة فً كبٌر بدور

 و الفصول لتزٌٌن مسابقات وإقامة المدرسة، تجمٌل عملٌة فً كبٌر دور النشاطات و لهذه

 بمنجزات مدرسٌة معرض فً ذلك وتثمٌن االبتكار و اإلتقان على للتشجٌع فنٌة مسابقات

)التبلمٌذ
39

) 

 :المدرسً النشاط تنظٌم :سادسا

 التً المدرسة إدارة ورؼبة لحاجة ٌخضع أن ٌجب المدرسً للنشاط والتنظٌم التخطٌط      

 التبلمٌذ مساعدة خبلل من المنشودة التربوٌة األهداؾ لتحقٌق النشاط وجود ضرورة رأت

 كل ٌتمكن حتى المدرسً النشاط ألوان تتعدد أن ٌجب ولهذا. األنشطة تلك من لبلستفادة

 ٌتم أن ٌجب ولكن قدراته، مع وٌتناسب ورؼباته مٌوله ٌبلءم الذي النشاط وجود من تلمٌذ
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 لكً المدرسً والنشاط ، .مدرسة لكل المتاحة اإلمكانٌات على بناءاً  األنشطة تلك اختٌار

 متكامل إداري وعمل جهد ٌتطلب والهادؾ البناء التربوي بالمظهر وٌظهر أهدافه ٌحقق

 واإلشراؾ والتنفٌذ والتنظٌم التخطٌط على تشمل والتً اإلدارٌة العملٌة عناصر جمٌع ٌشمل

 لمدٌر المباشرة المسبولٌات من اإلدارٌة هذه العناصر أن وحٌث والتقوٌم، والمتابعة

 النشاط ألوان من ولون مجال كل عن المدرسة موافقة مدٌر    تإخذ أن فٌجب المدرسة،

 والعامة المبدبٌة النقاط بعض مراعاة ومساعدٌه المدرسة مدٌر وعلى. تنفٌذه قبل المدرسً

 نذكر مثبل النقاط تلك ومن مدرسً نشاط أي بشؤن قرار أي اتخاذ قبل التخطٌط عملٌة فً

 التنمٌة تحقٌق فً النشاط مساهمة ، والنشاط من تتحقق أن ٌمكن التً الفوابد من التؤكد

 مع النشاط مبلبمة ، والمتاحة المدرسٌة باإلمكانات النشاط تنفٌذ إمكانٌة  وللتلمٌذ الشاملة

 التبلمٌذ حاجات إشباع على النشاط قدرة ، وواستعداداتهم وقدراتهم التبلمٌذ نمو مراحل

  المتمٌزة التبلمٌذ وقدرات مواهب إبراز على النشاط قدرة ، ووالرؼبات المٌول وتلبٌة

 للبٌبة النشاط خدمة مدى ، و المدرسٌة األنشطة من المنشودة لؤلهداؾ النشاط تحقٌق مدىو

).(المدرسٌة
40

. 

 التربوٌة وقٌمته النشاط أهمٌة من الرؼم على: المدرسً النشاط تواجه التً الصعوبات :سابعا

 تحول التً المعوقات أو الصعوبات من العدٌد هناك أن إال التبلمٌذ، سلوك على الفعال وأثره

 من بعض إلى اإلشارة وٌمكن. ٌحققها أن ٌفترض التً التربوٌة لؤلهداؾ النشاط تحقٌق دون

 :التالٌة النقاط فً الصعوبات تلك

 اهتمامهم وتركٌز المدرسً النشاط فً أبنابهم مشاركة و بممارسة األمور أولٌاء اقتناع عدم_

 االشتراك على أبناءهم ٌشجعون ال ولذا الدراسً، التحصٌل على

 النشاط لممارسة( البشرٌة – المادٌة – المالٌة )الضرورٌة اإلمكانٌات توفر عدم أو قلة_

 التدرٌسً العبء فإن توفر وإذا المدرسً، النشاط فً المتخصص المشرؾ توفر وعدم بفاعلٌة

 .ٌنبؽً كما النشاط على باإلشراؾ له ٌسمح ال
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 بنصاب المثقلة فجداولهم ورٌادته، النشاط على لئلشراؾ المعلمٌن مهمة تسهٌل عدم .1

 .النشاط لحصة الجٌد اإلعداد على ٌساعدهم ال الحصص من كامل

 .إضافٌاً  عبباً  العتباره وذلك قٌمته من تقلل دونٌة نظرة للنشاط المعلمٌن نظرة .2

 والتوجٌه المتابعة وعدم وحصصه، المدرسً بالنشاط المدارس مدٌري جدٌة عدم .3

 .التبلمٌذ و للمعلمٌن النشاط أهداؾ وضوح عدم .4

 .المعلم نصاب ضمن علٌه واإلشراؾ النشاط حصة إدراج عدم .5

 من ٌقلل مما والتبلمٌذ المعلمٌن تقوٌم عناصر ضمن المدرسً النشاط وضع عدم .6

 )41(. .اهتمامهم

 .المدرسً للنشاط المتخصصة الدورات قلة .7

 .والتنفٌذ التخطٌط على المعلمٌن ٌساعد دلٌل أو للنشاط واضحة خطة توفر عدم .8

 .األنشطة فً االشتراك على المدرسة تبلمٌذ جمٌع ٌجبر نظام وجود عدم  

 .النشاط لممارسة الكافً الوقت توفر عدم .9

  : المدرسً النشاط تحقٌق  ومعوقات صعوبات على التغلبأسالٌب : ثامنا

  :بٌنها من إجراءات عدة اتخاذ ٌجب دوره وتفعٌل المدرسة داخل النشاط مزاولة لمحاولة  

 .المدرسً النشاط وموجهً ومشرفً لمعلمً تدرٌبٌة دورات إعداد *

 .التربوٌة أهدافه تحقٌق إلى ٌإدي بشكل النشاط لتنفٌذ البلزمة اإلمكانٌات توفٌر *

 .وأهمٌته النشاط بؤهداؾ أمورهم وأولٌاء التبلمٌذ توعٌة *

 .التدرٌسً نصابه تخفٌض بعد مدرسة كل فً متخصص للنشاط مشرؾ تعٌٌن *
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 العملٌة من جزء لٌصبح االرتجالٌة و العشوابٌة عن واالبتعاد للنشاط الجٌد التخطٌط *

 .التعلٌمٌة

 .وقدراته مٌوله مع ٌتبلءم الذي النشاط تلمٌذ كل لٌجد األنشطة وتنوع تعدد *

 .وتنفٌذها النشاط خطط وضع فً للمشاركة للتبلمٌذ الفرصة إتاحة *

 دعوتهم خبلل من وذلك األنشطة فً االشتراك على أبنابهم لتشجٌع األمور أولٌاء تحفٌز *

)وإنتاجهم أبنابهم أنشطة على لئلطبلع
42

) 

  :الفصل خالصة

 المدرسة داخل المدرسً النشاط ممارسة أهمٌة تناول تم الفصل هذا خبلل من          

 االجتماعٌة التنشبة أي الشامل بمعناها التربٌة هً للمدرسة األساسٌة الوظٌفة أن  حٌث

 كل تشمل أن ٌمكن ال الدراسٌة المناهج كانت لما و ، االجتماعً نموه تحقٌق و للطفل

 وال ، التبلمٌذ لدى المختلفة المهارات و القدرات كل عن تكشؾ وال ، الحٌاة خبرات

 بمثابة المتعددة النشاط ألوان فكانت التبلمٌذ لتدرٌب الدراسٌة الفصول داخل الوقت ٌتسع

 حٌث ، االجتماعٌة وظٌفتها المدرسة بها تستكمل الدرس قاعات خارج إضافٌة برامج

 شوق و بمٌل وٌزاوله ، برؼبة التلمٌذ علٌه ٌقبل خصب مجال المدرسً النشاط ٌمثل

 إلى تإدي الً المهارات و الخبرات اكتساب و ، تربوٌة أهداؾ تحقٌق على ٌعمل بحٌث

  .فٌها المرؼوب والثقافٌة ، االجتماعٌة و ، التربوٌة وقدراته ، التلمٌذ خبرة نمو
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 تنمٌة الوعً البٌئً فً أنشطة النوادى المدرسٌة : الفصل الثالث 

    :  تمهٌد  

 وذلك لتحقٌقها، الخطوات أول هو و ، البٌبٌة التربٌة أهداؾ أهم من البٌبً الوعً ٌعتبر     

 البٌبٌة األنشطة وتنفٌذ ،المختلفة المواد فً هاتدرٌسو ، برامجال  ضمن البٌبة تناول خبلل من

 بمشارٌع للقٌام للتبلمٌذ الفرصة تعطً إنما فقط معلومات تنقل ال البٌبٌة التربٌةؾ لها، المكملة

 ال مستمرة عملٌة البٌبٌة فالتربٌة الواقع أرض على  المٌدانٌة بالمهارات لتزوٌدهم ناشطة

 العمل، أثناء أو  التخرج بعد سواء معٌن حد  عند تتوقؾ ال و الطفولة مع تبدأ. بعمر تحدد

 جهة ومن.البٌبة حماٌة فً فٌه فرد  كل  ٌساهم مجتمع إٌجاد إلى تهدؾ النهاٌة فً ألنها

 القسم خارج تمارس التً البٌبٌة األنشطة  مختلؾ وكذا نشاطاتها بتفعٌل المدرسة قٌام أخرى

 ٌتم سوؾ  و ، علٌها المحافظة أهمٌة و ، بالبٌبة لدى التبلمٌذ الوعً تحقٌقٌساهم ذلك فً 

  .البٌبً المجال فً  المدرسٌة  النوادي أنشطة تناول الفصل هذا فً

 

 

 

  

 

 

  

  

 



 الوعً و التوعٌة البٌئٌة :أوال   

 Environmental awarenes         الوعً البٌئًمفهوم _ 1

 على الجماعات و األفراد مساعدة أو البٌبة مواجهة فً لدوره الفرد إدراك    هو       

)مشكبلتها و بالبٌبة الوعً
43

 البٌبٌة والمشكبلت بالعبلقات المعرفة على قابم إدراك وهو ،(

 )ووسابلها أثارها و أسبابها حٌث من
44

 إدراك و معرفة بؤنه  Bennet بٌٌنت ،وٌعرفه(

)محسوس أو مجردا الشًء  هذا كان سواء البٌبة فً شًء كل
 إدراكعبارة عن  ، وهو )45

 ومعرفته بمكوناتها، وما بٌنهما من العبلقات، إحساسهالفرد لمتطلبات البٌبة عن طرٌق 

 ٌتحقق فقط من خبلل أن ال ٌمكن البٌبًوالوعً . وكذلك القضاٌا البٌبٌة وكٌفٌة التعامل معها

فربما  . بٌن التربٌة والوعًأساسًوهناك فرق .  ٌتطلب خبرة حٌاتٌة طبٌعٌةإنماالتعلٌم، 

ٌتعلم الفرد بمعلومات كثٌرة عن نبات ما من النباتات النادرة، وٌعرؾ الكثٌر عن صفاته 

)لكنه فً نفس الوقت، ٌقتلعه وال ٌهتم به
46

) 

 المشكبلت و للعبلقات الفرد إدراك  ٌتضمن البٌبً الوعً فإن التعارٌؾ هذه ضوء وفً     

 وٌتضمن ، مواجهتها و معها التعامل وكٌفٌة آثارها و أسبابها حٌث من البٌبة فً الموجودة

 فً ٌإثر مشاعر و معارؾ من بالفرد ٌحٌط ما كل وأن الوجدانً و المعرفً جانبٌن تبلزم

  :هً أساسٌة  حلقاتثبلثةالوعً البٌبً ٌتكون من ؾ للفرد البٌبً الوعً تكوٌن

وٌبدأ بالتعلٌم من رٌاض األطفال وٌستمر خبلل مراحل التعلٌم   :التربٌة والتعلٌم البٌئً_1

 البرامج التعلٌمً ألهداؾ التعلٌم الجامعً، بشرط أساسً وهو وجود تكامل إلىالعام 

 يوالتربو
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 المثقفٌن وإشراكتبدأ من توفٌر مصادر المعلومات كتب ونشرات   :الثقافة البٌئٌة_2

ة والمنشورات، وفً الحوادث والقضاٌا البٌبٌة ذات يالبٌبٌن فً الحوارات والنقاشات اإلذاع

 اإلعبلمًمباشرة بالمجتمع، خاصة ذات المردود  الالصلة المباشرة وؼٌر

 كان استثمارها أحسن إذا أداةأحد أهم أجنحة التوعٌة البٌبٌة وهو  هو  :اإلعالم البٌئً_3

) السلٌم للقضاٌا البٌبٌةاإلدراكلها مردود اٌجابً للرقً بالوعً البٌبً، ونشر 
47

) . 

دراك المتلقً لقضاٌا البٌبة المعاصرة وبناء إ تفسٌر وفهم وعلىوٌعمل اإلعبلم البٌبً        

 بالبٌبة كما هو معروؾ اإلنسانمرت عبلقة  فقد قناعات معٌنة تجاه البٌبة وقضاٌاها 

 هً ها ولعل أبرز  عدٌدةبمراحل عدٌدة عكست على نحوها ظهور المشكبلت البٌبٌة 

 حساب التوازن البٌبً ىجابر عل للموارد الطبٌعٌة عشوابٌا وبشكل اإلنسانمرحلة استؽبلل 

 بروز إلى أدىوللكابنات األخرى للبقاء مما .  األجٌال التالٌةالحتٌاجاتودون االهتمام 

 بٌبة ملوثة وحتى إلى واسعة من الكرة األرضٌة أجزاءظواهر تنذر بؤخطار كبٌرة وتحولت 

 اإلنسان لوثوقد ،  معدمة، بلؽت فً مناطق عدٌدة عدم صبلحٌتها لحٌاة الكابنات الحٌة

على  الذي ٌحٌا فٌه وٌحصل منه  اإلطاردمر خرب وو عةبدوافع عدٌدة أؼلبها ؼٌر مشرو

) مع أقرانه من بنً بشراالجتماعٌةعبلقته ه ؼذابه وكسابه وٌمارس فً
48

). 

مشكلة البٌبة فقط  تقتصر  والٌوم ال، المخربة للبٌبةلؤلعمال وبذلك ظهرت حركة مناوبة 

ٌشمل باقً المشكبلت البٌبٌة كالمرور واستنزاؾ الموارد،ونقص لعلى التلوث بل ٌتعداه 

من . وزٌادة السكان، وؼٌرها من المشاكل البٌبٌة األخرى التربة، والتصحر الؽذاء، وتدهور

 والتوعٌة البٌبٌة والوعً البٌبً المطلوب لمواجهة ، هنا برزت وتبرز أهمٌة التربٌة البٌبٌة

 الخاطبة، الناجمة عن انعدام او نقص اإلنسانعن ممارسات  التً نتجتالمشكبلت البٌبٌة  

وتفاقمت المشكبلت البٌبٌة طردٌا مع مواصلته استؽبلل الموارد البٌبٌة . الوعً البٌبً لدٌه

.  دون وعً بتدمٌر األنظمة البٌبٌة حتى هددت حٌاتهأو وقٌامه بوعً استنزافهاعشوابٌا لحد 

 كً ٌدرك مخاطر سلوكٌاته الخاطبة تجاه وإفهامه اإلنسانوبذلك برزت الحاجة لتوعٌة 
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 منذ نشؤته تربٌة بٌبٌة صحٌحة تبدأها األم مع اإلنسان ٌربً أنوحتم ذلك ضرورة . بٌبته

 سن المدرسة بمشاركة األسرة بدءا من رٌاض األطفال حتى إلىرضٌعها حتى ٌصل 

 تجاه البٌبة لكً ٌفهم حقٌقة البٌبة وٌتعامل ةالمرحلة الجامعٌة لخلق وعً بٌبً وأسس تربوي

 )ٌح بشكل صحتهامكونا مع 
49

) 

عبارة عن برامج او نشاطات التً توجه للناس عامة او     : مفهوم التوعٌة البٌئٌة_2

لشرٌحة معٌنة بهدؾ توضٌح وتعرٌؾ مفهوم بٌبً معٌن، اومشكلة بٌبٌة لخلق أهتمام 

وشعور بالمسبولٌة وبالتالً تؽٌر أتجاههم ونظرتهم، وأشراكهم فً أٌجاد الحلول المناسبة 

)ةلمشكلة البٌا
50

) 

تكمن أهمٌة ودور التوعٌة البٌبٌة فً أٌجاد الوعً عند األفراد   :أهمٌة التوعٌة البٌئٌة -  

بمشاركتهم فً حل  والجماعات وأكسابهم المعرفة، وبالتالً تؽٌر األتجاه والسلوك نحو البٌبة

المشكبلت البٌبٌة حٌث ٌقومون بتحدٌد المشكلة ومنع األخطار البٌبٌة من خبلل تنمٌة 

المهارات فً متابعة القضاٌا البٌبٌة واألدارة البٌبٌة المرتبطة بالتطور دون المساس بالبٌبة 

  .وتحقٌق تنمٌة مستدٌمة

تهدؾ التوعٌة البٌبٌة فً مجال التلوث البٌبً الى تحقٌق    :ةاهداف التوعٌة البٌئً -  

  :مجموعة من األهداؾ ومن أهمها ما ٌلً

تزوٌد الفرد بالؽرض الكافٌة ألكسابه المعرفة والمهارة واأللتزام لتحسٌن البٌبة _ 

 .والمحافظة علٌها لضمان تحقٌق التنمٌة المستدامة

 تحسٌن نوعٌة المعٌشة لبلنسان من خبلل تقلٌل أثر التلوث على صحته_ 

 .تطوٌر أخبلقٌات بٌبٌة بحٌث تصبح هً الرقٌب على األنسان عند تعامله مع البٌبة_ 

 .تفعٌل دور الجمٌع فً المشاركة باتخاذ القرار بمراعات البٌبة المتوفرة_ 
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 .مساعدة الفرد فً أكتشاؾ المشاكل البٌبٌة واجاد الحلول المناسبة لها_ 

)تعزٌز السلوك األٌجابً لدى األفراد فً التعامل مع عناصر البٌبة_ 
51

)  

 الوعً تكوٌن فً المجتمع مإسسات مختلؾ تشترك   :البٌئً الوعً تكوٌن وسائل :ثانٌا

 :أبرزها لعل و للفرد البٌبً

 البٌبٌة للمفاهٌم العملً للتطبٌق المثالٌة األماكن من المنزل ٌعتبر حٌث : األسرة* 

 حول واآلراء األفكار توضٌح فً كبٌراً  دوراً  تلعب والتً : واالتصال اإلعبلم وسابل* 

 . األهداؾ تلك تحقٌق وطرق وأهدافها ونتابجها أسبابها حٌث من البٌبٌة الظواهر تحلٌل

 األسرة تعلمه ما كل أن حٌث االتصال ووسابل األسرة لدور مكمبل ٌؤتً ودورها المدرسة* 

 وتربوٌا أكادٌمٌا التبلمٌذ نفوس فً ٌؽرس لهم واالتصال اإلعبلم وسابل توصله وما ألبنابنا

 قسمفال التبلمٌذ، لدى اكبر بشكل البٌبً الوعً لتثبٌت وذلك اإلٌضاح وسابل أكثر وباستخدام

 على التبلمٌذ فٌه ٌتدرب حقل هً المدرسة مرافق وجمٌع المٌاه ودورات والممرات والفناء

 إلى ٌخرج أن ٌستطٌع بٌبٌا واعً مجتمع إعداد على تعمل وهً البٌبٌة التربٌة طرق أفضل

)السلٌمة البٌبٌة التربٌة ومبادئ قٌم بكل مسلحا الحٌاة
52

). 

 البٌبً الوعً تنمٌة عن الحدٌث إن  :تحقٌقه وكٌفٌة البٌئً الوعً تنمٌة أهمٌة: ثالثا

 فٌه ٌعٌش الذي المحٌط فهً ، لئلنسان كبٌرةً  أهمٌةً  تمثل البٌبة أن والسٌما شجون ذو حدٌثٌث 

 المحٌط وهً ،وكساء  وهواءٍم  ، وشرابٍم  ، طعامٍم  من حٌاته مقومات على منه وٌحصل ،

 أن ومنذ ،والمكونات الكابنات من ؼٌره مع المختلفة عبلقاته فٌه وٌمارس معه ٌتفاعل الذي

 لتحقٌق تلزمهي الت والحاجات المتطلبات مختلؾ عن البٌبة فً البحث دابم وهو اإلنسان خلق

 والمهارات المعارؾ من له توافر ما كل ذلك فً مستخدماً  ، البٌبة مع تكٌفه عملٌة

 ) التً وهبها له الخالق     سبحانه والخبرات
53(. 
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نـُها طبٌعً توازنٍم  حالة فً كانت متنوعة موارد من فٌها بما البٌبة أن من الرؼم وعلى   ٌُمكِّ

 الكابنات وحٌاة حٌاته الستمرار البلزمة باحتٌاجاته وإمداده ، اإلنسان بمطالب الوفاء من

 كابناتٍم  من به ٌُحٌط ما مع المسإولة ؼٌر اإلنسان تصرفات أن إال ؛ األخرى الحٌة

 حصول ذلك على وترتب ، البٌبً النظام بتوازن كثٌراً  أخلَّل  قد البٌبة وعناصر ومكونات

 تدمٌرها على والعمل ، البٌبة تدهور فً واضحٌث  أثرٌث  لها كان التً البٌبٌة المشكبلت من العدٌد

 إذ السٌاسٌة الحدود تمنعها  والة،جؽرافً حدود لها لٌس البٌبٌة المشكبلت هذه أن والسٌما

 الحد ضرورة جمٌعاً  علٌنا ٌفرض الذي األمر البقاع كل إلى وتصل مكان كل فً تنتشر إنها

 مشكبلت جدٌدة تحقٌقا لمفهوم حماٌة البٌبة و المحافظة حدوث ومنع  المشكبلت هذه من

 بتصرفاته اإلنسان أن إلى وُمشكبلتها بالبٌبة ُعنٌت التً الدولٌة المإتمرات ُتشٌر حٌث علٌها

 ٌتوقؾ وعلٌه ، المشكبلت هذه عن األول المسإول ٌُعد الخاطبة وسلوكٌاته  المسإولة ؼٌر

 أفراد مختلؾ بٌن البٌبً الوعً لنشر الجاد والعمل ، خطورتها مدى تفهم طرٌق عن  حلها

 والتوازن واالنسجام التوافق بتحقٌق الكفٌل الوحٌد الحل هو ذلك ألن ؛ وفباته المجتمع

 جمٌع على وضروريٌث  ُمهم مطلبٌث  البٌبً الوعًٌعتبرو  ،والبٌبة اإلنسان بٌن المطلوب

 أذهان عن ؼاببٌث  أنه إال ؛ البٌبة عن للمسبولٌن ذلك وضوح من الرؼم وعلى ، المستوٌات

 تحقٌق كٌفٌة عن أما و ، علٌه وتربٌتهم به تعرٌفهم من ُبد ال الذٌن المجتمع أبناء من الكثٌر

 ٌمكن حٌث مستحٌبلً  أمراً  لٌست نفسه الوقت فً ولكنه ، السهل باألمر فلٌس البٌبً الوعً

 : ٌلً ما مراعاة تمت متى اإلنسان عند البٌبً الوعً تحقٌق

 على ٌإكد الجانب هذا إن إذ ، اإلنسان عند اإلٌمانً الجانب تنمٌة على التركٌز _ أوالً 

 أهمٌةاحترام على اإلنسان ٌُربً خالص إٌمانً منطلقٍم  من البٌبة مع اإلنسان تعامل ضرورة

 . مكوناتها مع التعامل وحسن البٌبة

 عمق إدراك على والحث ، النفوس فً للبٌبة الصادق باالنتماء الشعور ؼرس _ ثانٌاً 

 كفٌل بدوره وهذا . ومكونات كابناتٍم  من فٌها بما والبٌبة اإلنسان بٌن اإلٌجابٌة العبلقة

 تعرٌضها وعدم  البٌبة على الحفاظ شؤنه من ما كل لتَعّرؾ والجماعً الفردي الدافع بتوفٌر

  بمحتوٌاتها الضرر ٌُلحق أو ٌُهددها أن ٌمكن خطر ألي

 بمختلؾ وإٌصالها نشرها على والعمل ، الصحٌحة البٌبٌة المعلومات بتوفٌر العناٌة _ ثالثاً 



 وفبات أفراد لجمٌع واإلرشادٌة ، واإلعبلمٌة ، والتعلٌمٌة ، التربوٌة والوسابل الطرق

 عموما و ، وُمٌسرة سهلةٍم  وصورةٍم  ، مبسطٍم  بشكلٍم  الجمٌع متناول فً تكون حتى ، المجتمع

 ولكنها األحوال جمٌع فً فطرٌاً  أمراً  لٌست اإلنسان عند البٌبً الوعً تحقٌق مسؤلة إنؾ

 المإسسات لمختلؾ الجهودالمشتركة من الكثٌر بذل إلى وتحتاج وُتنمى ُتكتسب مسؤلةٌث 

 .)54(عناٌتها من كبٌراً  جانباً  تولٌه وأن الشؤن بهذا ُتعنى أن علٌها التً االجتماعٌة

تساهم التوعٌة البٌبٌة بشكل فعال فً التقلٌل من  :دور التوعٌة فً حل المشكالت البٌئة -  

المشاكل البٌبٌة من خبلل برامج التوعٌة المختلفة، وقدأكدت الدراسات فعالٌته جنبا الى جنب 

 (والتوعٌة البٌبٌة.. التشرٌعات البٌبٌة والبحوث العلمٌة)مع الوسابل األخرى، فٌما تشكل 

ان البشرٌة تحتاج الى اخبلق اجتماعٌة عصرٌة ترتبط ،  الوسٌلة المثلى لحماٌة البٌبة

باحترام البٌبة وال ٌمكن ان نصل الى هذه األخبلق اال بعد توعٌة حٌوٌة توضح لبلنسان 

ولقد . مدى ارتباطه بالبٌبة، ٌقابلها دابما واجبات نحو البٌبةفلٌست هناك حقوق دون واجبات

 وصٌانتها ، أصبح من الضروري تنمٌة الوعً البٌبً لدى المواطنٌن للمحافظة على البٌبة

(
55

)  

وعدم األلتزام باجراءات حماٌة البٌبة فً المشروعات الصناعٌة فً المدن والمناطق   

حٌث ٌإدي نشر الوعً البٌبً بٌن المواطنٌن الى ترشٌد . الحضرٌة الماهولة بالسكان

النفقات التً تتحملها الدولة للمحافظة على البٌبة، كما ٌسهم فً تنمٌة السلوك الحضاري 

مما ٌتطلب تكثٌؾ جهود جمٌع االجهزة المعنٌة بالبٌبة عن طرٌق تكثٌؾ   نللمواطنً

حمبلت التوعٌة فً االجهزة االعبلمٌة المختلفة، ووضع برامج تدرٌبٌة للعاملٌن فً 

المجاالت البٌبٌة، والمشاركة فً الندوات والمإتمرات وورش العمل ذات العبلقة بالعمل 

البٌبً، والتوسٌع فً مناهج حماٌة البٌبة، والمحافظة على الحٌاة الفطرٌة فً جمٌع مراحل 

وتكمن اهمٌة ودور التوعٌة فً اجاد الوعً عند االفراد والجماعات واكسابهم . التعلٌم

المعرفة وبالتالً تؽٌر األتجاه والسلوك نحو البٌبة بمشاركتهم فً حل المشكبلت البٌبٌة 
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وقٌامهم بتحدٌد المشكلة ومنع األخطار البٌبٌة من خبلل تنمٌة المهارات فً متابعة القضاٌا 

وٌتم تحقٌق التوعٌة البٌبٌة  ، البٌبٌة واالدارة البٌبٌة المرتبطة بالتطور دون المساس بالبٌبة

 بشكل واضح ومباشر من خبلل

وضع القوانٌن والسٌاسات والتشرٌعات واالنظمة البٌبٌة التً تساعد على حماٌة البٌبة _1

والسٌطرة علٌه وكذلك  والحد من نشاطات االنسان السلبٌة علٌها من خبلل التقلٌل من التلوث

 . االدارة السلٌمة للمصادر الطبٌعٌة وحماٌة النظام البٌبً الحٌوي

حٌث تتناؼم العوامل التالٌة معا  (التنمٌة المستدامة=التطور +الحماٌة )التنمٌة المستدامة _2

، عوامل (صحٌة ـ عادات وتقالٌد ـ قٌم دٌنٌة): عوامل اجتماعٌة: لتشكٌل التنمٌة المستدامة

حاجات )عوامل اقتصادٌة . (النظام البٌبً ـ الحفاظ على المصادرالطبٌعٌة)باٌولوجٌة 

 )(االنسان االساسٌة
56

). 

ضرورة اجراء مسح شامل ورسم خرٌطة لمكونات البٌبة فً البلد تمهٌدا لتوثٌقه _3

واالنتفاع به فً وضع خطط للتنمٌة على اسس مدروسة مع مراعاة البٌبة وحماٌتها و 

 استثمارها بما ٌخدم اؼراض التنمٌة الشاملة والمتكاملة والمتوازنة

دعم الهٌبات والجمعٌات المتخصصة فً حماٌة البٌبة فً المدارس والجامعات من خبلل _4

 (ةجماعات اصدقاء البٌا)النشاط االهلً والحكومً وتاسٌس 

اعداد مرجع خاص للثقافة البٌبٌة ومجمع لمفاهٌم البٌبة والتربٌة البٌبٌةواعداد الوسابل _5

 .السمعٌة والبصرٌة التً تخدم هذا الؽرض

عقد ندوات فً الصحؾ والتلفزٌون وترتٌب لقاءات خبراء منظمة لتبادل الخبرات _6

 .ودراسة المشكبلت اآلتٌة والمستقبلٌة فً هذا المجال واصدار موسوعة التشرٌعات البٌبٌة
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دراسة البٌبة المحلٌة دراسة مٌدانٌة لمسح الموارد والمإسسات والمشكبلت وتكرٌم _7

 رموز البٌبات المحلٌة الذٌن اسهموا بجهد متمٌز فً النهوض ببٌباتهم

 التلمٌذ إختٌار لتسهٌل المصممة األنشطة من مجموعة : المدرسٌة البٌئٌة التوعٌة : رابعا

 خبلل من البٌبً الوعً حالة إلى التلمٌذ نقل عملٌة هً و ، البٌبة مع المتبلبم السلوك

 خبلل من حٌاته على أثرها و البٌبٌة المشكبلت و القضاٌا و الحقابق و المفاهٌم توضٌح

 ، ونظرتهم ، إتجاهاتهم تؽٌر بهدؾ معٌنة لشرٌحة او كافة للتبلمٌذ توجه نشاطات أو برامج

 معٌن بٌبٌة لمشاكل مناسبة حلول إٌجاد فً إشراكهم و

 تعرٌؾ إلى المدارس فً البٌبٌة التوعٌة تهدؾ  : المدرسٌة البٌئٌة التوعٌة أهداف: خامسا 

 الذي الوسط هشاشة وإدراك ، تعقٌداتها فهم على ومساعدته  توازنها و الطبٌعة على التلمٌذ

 البٌبة على المحافظة على العمل و الطبٌعة إحترام على التلمٌذ حث ، و اإلنسان فٌه ٌعٌش

  إعتماد إلى للتوصل العٌنٌة المشكبلت حل نحو التعلٌم توجٌه ، والمستدامة التنمٌة بهدؾ

 عملٌة من جزء هو بل للمعارؾ إستعادة مجرد لٌس فالتعلٌم ، البٌبة تجاه جدٌدة تصرفات

 ، النزاعات إدارة و ، وحلها ، البٌبٌة المشكبلت تحدٌد كٌفٌة التلمٌذ تعلٌم، و التعلٌم إستمرار

 التلمٌذ وضع ،و المجموعات حٌاة فً النشطة المشاركة و إحترازٌة إتستراتجٌات إعتماد و

لؤلجٌال  ملك هً التً الطبٌعٌة للموارد المستدام اإلستخدام تراعً شمولٌة رإٌة سٌاق فً

   القادمة

 أوساط فً البٌبً الوعً بنشر المدرسة قٌام إن  :المدرسٌة البٌئٌة التوعٌة منهجٌة :سادسا

 التبلمٌذ ٌمثل حٌث ،تدهورها من والحد البٌبة على الحفاظ فً هاماً  دوراً   لدٌه التبلمٌذ

 المإسسات داخل أوقاتهم من الكثٌر ٌقضون أنهم كما ، المجتمع فً بها الٌستهان شرٌحة

)البٌبً الوعً نشر فً كبٌر دور المدرسة فعلى ، التربوٌة
 :خبلل من وذلك )57

 عبلقة ٌنظم التربٌة من جانب هً  و Environmental Education:البٌئٌة التربٌة ـ1

 من تعلٌمٌة خبرة التبلمٌذ إكساب مستهدفا النفسٌة و اإلجتماعٌة و الطبٌعٌة ببٌبته اإلنسان
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( معٌنة بٌبٌة بمشكبلت خاصة وقٌم ، وإجاهات ، ومفاهٌم حقابق
58

( .                                                                                                                             

ة نمط من التربٌة ٌهدؾ إلى تكوٌن جٌل واعً ومهتم بالبٌبة و تمثل التربٌة البٌبًو كما 

المشكبلت المرتبطة بها ولدٌه من المعارؾ و القدرات العقلٌة و الشعورباإللتزام ما ٌتٌح له 

)ان ٌمارس فردٌا و جماعٌا حل المشكبلت القابمة
59

بدأت الحاجة إلى التعلٌم "ٌقول شلبً و (

تحت إشراؾ منظمة  البٌبً بصورة عالمٌة، حٌث أقرها مإتمر ستوكهولم الذي عقد

وضع برامج البٌبة فً مراحل التعلٌم  ،وكان من أهم توصٌاته1972الٌونسكو العام 

 بضرورة التصدي لمشكبلت البٌبة والعمل 1977كما أوصى مإتمر تبلٌسً ، والمختلفة

ٌقول إبراهٌم مطاوع إن التعلٌم البٌبً  و ،على النهوض بها من خبلل توجه تربوي تعلٌمً

مستهدفاً إكساب  والنفسٌة نمط من التعلٌم ٌنظم عبلقة اإلنسان ببٌبته الطبٌعٌة واالجتماعٌة

 األطفال والشباب خبرة تعلٌمٌة واتجاهات وقٌم خاصة بمشكبلت بٌبٌة وواجبات ببٌبته

تضبط سلوك الفرد إزاء الموارد البٌبٌة، بحٌث تصبح اإلٌجابٌة والفعالٌة سمة بارزة فً 

لم ٌعد من المستطاع حل مشكبلتنا البٌبٌة بجهود "كما ٌقول بدران الدٌب ، وسلوك الفرد

والتخطٌط  ارتجالٌة، وإنما عن طرٌق جهود علمٌة جادة تقوم على الدراسة الصحٌحة

السلٌم، وهذا ال ٌكون من خبلل الهدؾ أو المعلومات وحدها، بل بتؤثٌر ما ٌكتسبه اإلنسان 

 المنظمة بٌنما .ممهارات واتجاهات وما ٌستخدمه من أسلوب تفكٌر فً تفاعله مع البٌبة

الذي نوقش فً  تعرٌؾالمع  ٌتفق البٌبٌة للتربٌة فتعرٌفها والعلوم والثقافة للتربٌة العربٌة

:  بلؽراد وأقره أخٌراً المجتمع الدولً للبٌبة بجٌنٌؾ وهو،و تبلٌسً ، ومإتمر ستوكهولم 

 تنمٌة المهارات وتوضٌح المفاهٌم التً تهدؾ إلى   القٌمالكتسابالتربٌة البٌبٌة منهج "

  .البلزمة وتقدٌر العبلقات التً تربط بٌن اإلنسان وثقافته وبٌبته الطبٌعٌة الحٌوٌة 

 و البٌبٌة بالعوامل الوعً زٌادة إلى البٌبٌة التربٌة تهدؾ : البٌبٌة التربٌة أهداؾ_2 

 لمواجهة السلٌمة القرارات اتخاذ على الفرد إعداد ، وسبلمته و اإلنسان بصحة ارتباطها

 للحفاظ البٌبة حٌال الواعً و الملتزم السلوك الفرد إكساب ، ووؼٌرها البٌبٌة المشكبلت

 الطبٌعٌة العناصر بٌن وتعزٌزه التوازن إلٌجاد السعً على القدرة زٌادة ، وتوازنها على
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  .201م ، ص 2009 ، 1 ، عالم الكتب ، القاهرة ، طصحة البٌئة و الطفل:السٌد عبد العظٌم ناٌل  



 . البٌبة فً والبٌولوجٌة واالجتماعٌة

 وتطوٌر الفرد لدى العقلٌة القدرات تنمٌة  خبلل من ذلك و البٌبٌة التربٌة أهداؾ تتحقق _3

 لها المناسبة الحلول إٌجاد على والعمل بالمشكبلت المجتمع تعرٌؾ ، وبه المحٌطة الظروؾ

 البٌبة لفهم لدٌه االطبلع وحب الفرد لدى الداخلً الدافع توظٌؾ  ، والبٌبٌة التربٌة خبلل من

 معاونة المستقبل، و و الحاضر فً حماٌتها و تطوٌرها على والعمل واضحاً  فهماً  المحٌطة

 التً المتبادلة العبلقات بعناصر واإللمام البٌبً إطاره فً اإلنسان موقع فهم على تلمٌذال

 حمبلت ) البلصفٌة و الصفٌة باألنشطة تبلمٌذال مشاركة ة ،و بالبٌا اإلنسان ارتباط فً تإثر

 وإلقاء الحابط صحؾ إعدادو ، البٌبٌة المناسبات فً المشاركة األشجار ؼرس , النظافة

 وٌشٌر ،واألمراض والتصحر المبٌدات واستخدام الماء كتلوث بٌبٌة مشكبلت عن كلمات

 ).البٌبٌة التربٌة لبرامج المكملة المدرسٌة باألنشطة االهتمام ضرورة إلى ذلك
60

) 

 ضمن المدرسٌة األنشطة مختلؾ تمارس : البٌئة مجال فً لمدرسٌةا النوادي نشاطات - 2

 التبلمٌذ من جماعة المدرسٌة النوادي وتعتبر ، األنشطة مجاالت مختلؾ فٌها تفعل نوادي

 إطار فً وقدراهم  نشاطهم إلظهار الجماعً العمل نحو وإتجاهات ، ومٌول رؼبات لهم

 ٌساعد الذي الوسط بمثابة المدرسٌة النوادي وتعتبر النشاط، ألوان فٌها فتتعدد ، سلٌم تربوي

)سلوكه تعدٌل على التلمٌذ
61

  :  على النوادي نشاط ٌرتكز البٌبٌة األنشطة مجال وفً( 

 إلى االنتقالو ، بالتلمٌذ المحٌطة المشكبلت دراسة أي :البٌبٌة المشكبلت دراسة -1

 ٌجب البٌبٌة المشاكل مناقشة عند و ،العالمٌة المشاكل ثم العامة البٌبٌة المشاكل

 )62( :التالٌة األمور االعتبار بعٌن خذاأل

.  لدٌه جدٌدة آراء تكوٌن فً تساعد أساسٌة معلومات تقدٌم

  لتوضٌحها المدرسٌة بالدروس المشكلة ربط    

.  ٌشجع أن ٌجب الذي البٌبً بالسلوك ربطها   
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 مبلحظة من أوال بد ال ،النفاٌات مشكلة هً والتً بٌبٌة، مشكلة عن مثال أخدنا إذا و 

 ٌبدأ مشكلة هناك بؤن االنتباه إثارة فً ٌتدخل أن للمعلم ممكنال منو ،التلمٌذ لدى المشكلة

 أنواع لتسجٌل للتبلمٌذ نشاط خبلل من النظر لفتة وتبدأ ، تبلمٌذال جمٌع بٌن معها التفاعل

 خبلل من بالنفاٌات الدراسٌة المواضٌع بربط المعلم ٌقومو ،المدرسة فً الموجودة النفاٌات

 ، ومؤوى وؼذاء وهواء ماء من للحٌاة األساسٌة الضرورٌات عن عامة معلومات طرح

 فً المختلفة السلبٌة نشاطاته خبلل من البٌبٌة األخطار زٌادة فً ٌساهم اإلنسان أن وكٌؾ

 أو أراء لطرح فرصة التبلمٌذ إعطاءو ، النفاٌات تصنٌؾ عن معلومات تجمٌع و ، البٌبة

 المشكلة بخصوص بٌبٌة مفاهٌم على التؤكٌد فً للمساعدة تنشاطا المعلم حرقتوي ، حلول

 خبلل تتم ،  و قدالمحلٌة والبٌبة المدرسة فً للنظافة حمبلت تنظٌم مثل ، المطروحة

 حول للتحدث مختصٌنال و محاضرٌن دعوةو النفاٌات، موضوع تخص بٌبٌة مناسبات

 أوإن ،النفاٌات مجمع لمناطق بزٌارات القٌامو ،البسٌطة التجارب بعض إجراء،و الموضوع

 ، الموضوع عن التبلمٌذ من تقارٌر كتابةو       التصنٌع إعادة على تعمل مصانع وجد

 وإقامة ، الموضوع هذا فً الصحٌح البٌبً السلوك لتشجٌع المدرسٌة اإلذاعة استخدامو

 . المدرسة داخل الموضوع حول تمثٌلٌة عروض

  إلى المٌدانٌة لرحبلتا  هدؾت  : ةالمٌدانً الرحبلت نادي  -2    

. الببلد مناطق مختلؾ فً الطبٌعٌة معالمال على التعرؾ- 1

 (حٌوانات طٌور، نباتات، أشجار، ماء، )ومكوناتها الطبٌعة جمال على التعرؾ- 2

. محتوٌاتها على المحافظة وبالتالً الطبٌعة جمال تقدٌر خبلل من الوطن حب تعمٌق- 3

  واألثرٌة والتارٌخٌة الطبٌعٌة المواقع عن دٌنٌة ، وجؽرافٌة  ، وعلمٌة معلومات إعطاء- 4

. المنطقة فً البٌبً الوضع على التعرؾ- 5

 أو التصحر مفهوم أو األصلٌة النباتات على كالتعرؾ بالرحلة الخاصة األهداؾ تحدٌد- 6

 .الخ........طبٌعٌة محمٌة المنطقة كانت إذا المحمٌات مفهوم أو المنطقة تارٌخ أو الحٌوانات



 من الخروجو ،التعلٌمٌة الوسابل مصادر فضلأ من  بؤنه الرحبلت بواسطة التعلٌم مٌزٌت

 المساهمةو الرحلة فً للمشاركٌن مواهب اكتشاؾ فً ٌساعد الدرس إللقاء الروتٌنً الجو

 ، بحرٌة التصرؾ على تعوده خبلل من التلمٌذ شخصٌة تؤكٌد،و المشاكل بعض تحدٌد فً

 خبلل من المٌدانٌة ترحبلال تنظمو ، جدٌدة عبلقات تكوٌنو

  المناسب والزمان الرحلة، فً المشاركٌن ألعمار المناسب  المكان على االتفاق- 1

 )63( .هاإلجرائ

 عنها ولإالمس إعبلم من بد ال مإسسة ضمن نتاك إذا سواء ولٌنإالمس موافقة أخذ- 2

 ولةإالمس أو الرسمٌة الجهات إعبلم من بد ال مإسسات أو مواقع زٌارة وكذلك

 التً المواقع على الرحلة وقت تقسٌمب ( الرحلة برنامج تحضٌر ) للرحلة مخطط وضع - 3

 الرحلة وهدؾ ٌتناسب بشكل زٌارتها سٌتم

 الماء و والوجبات  خرابطال و ، سعاؾاإل سٌارة مثل إصتحابها من البد تجهٌزات- 4

  الخ ….ةالرٌاضً ٌةاألحذ،و

 أو اإلحراج تبلشً أجل من .زٌارتها سٌتم التً المنطقة وتقالٌد عادات عن فكرة إعطاء- 5

  . المنطقة ألهل النفور

 أمكن وإذا. وللعودة لبلنطبلق والمكان الزمان تحدٌد خبلل من والنظام بالمواعٌد التقٌد- 6

 . الرحلة برنامج توزٌع

. الرحلة أثناء زٌارتها سٌتم التً المواقع عن ٌشرح مشرؾ وجود من بد ال- 7

 مع مناقشتها  خبلل من تقارٌر كتابة من بد ال منها واالستفادة المعلومات لتثبٌت- 8

 نشرة أو حابط مجلة ضمن التقرٌر مع الرحلة أثناء أخذت التً الصور وعرض المشاركٌن

.    المشاركةب المعنٌة للجهة

                                                           
       www.alalamy .hooxs .comعن نقل: المرجع السابق 

http://www.alalamy/
http://www.alalamy/
http://www.alalamy/


 التعلٌمٌة الوسابل أؼنى من الرحبلت طرٌق عن الخبرات اكتساب نأ حٌث اإلعبلم- 9

. أجله من              الرحلة خططت الذي الهدؾ ضمن التربوي الؽرض تخدم والتً

              والعالمٌة المحلٌة البٌبٌة بالمناسبات االحتفال نادي- 3

 أنها خبلل  مناإلٌجابٌة بٌبٌةال ٌاتسلوكالو قٌمالو مفاهٌمال تعمٌق إلى االحتفاالت تلك هدؾت 

 مفاهٌم لتعزٌز مدرسٌةال اإلذاعة طرٌق عن وتتم تبلمٌذ،ال من عدد ألكبر المشاركةب تسمح

  وضرورٌة أساسٌة معلومات ويتتح التً المناسبة

 فً وتعمٌقها المعلومات الستكمال بالمناسبة الدراسٌة المواضٌع بعض ربط و ،للموضوع

 داخل نظافة حملة: مثل المدرسة داخل سواء تطوعٌة حمبلت إقامة و تلمٌذ،ال نفسٌة

 وكذا ، التشجٌر حمبلت فً المحلً المجتمع مع المشاركة:  مثل المدرسة خارج أو المدرسة

 المناسبة لتفعٌل  تبلمٌذال مع ونقاش حوار فً المناسبة بموضوع مختصٌن محاضرٌن دعوة

  تلمٌذال بٌن التفاعل تنمً أنها خبلل من األبحاث أهمٌة تبرز : البٌبٌة األبحاث نادي- 4

 حل فً هساعدوت ، لها االنتماء تنمٌة،و.الشامل إطارها فً البٌبة تناوله خبلل من والبٌبة

 المصادر من المعرفة تحصٌل و العلمً االتجاه تنمًو ،.تصادفه  التً البٌبٌة المشكبلت

 و ،مجموعة ضمن العمل أو الفردي المستوى على سواء العمل مهارة تنمٌة و ،األصلٌة

:- منها مختلفة مجاالت البٌبٌة األبحاث تشتمل

.  السابقة اإلنسان نشاطات مختلؾ وتشمل للبٌبة الحضارٌة الجوانب

.  للبٌبة االجتماعٌة الجوانب

.  وخصابصهم وتوزٌعهم ونموهم السكان إعداد تشمل للبٌبة الدٌمؽرافٌة الجوانب

 والمٌاه والمناخ والصخور األرض تركٌب وتشمل للبٌبة والبٌولوجٌة الطبٌعٌة الجوانب

 على البٌبٌة األبحاث عمل ٌمكنو ،والحٌوانٌة النباتٌة والحٌاة الطاقة ومصادر والتربة

 على تكون أن وممكن .جماعً بشكل  تبلمٌذ مجموعة ضمن أو تلمٌذلل الفردي الصعٌد

 أن األبحاث أو بالتقرٌر سواء للمعلومة وممكن. بالبٌبة تتعلق أبحاث أو تقارٌر كتابة شكل

 فً جانب تشمل أن ممكن البٌبٌة األبحاث أو التقارٌر هذه و ر،بالصو مٌدانً بشكل توثق



 فً العلمٌة الطرٌقة تبعي أن لتلمٌذل ٌمكنو بٌبٌة مشاكل أو للبٌبة سواءمكونات البٌبً المٌدان

 تعتبر  حٌث لمشكلةل هتحدٌدبـ تبدأ خطوات إتباع خبلل من البٌبٌة المواضٌع عن البحث

 العامة المشكلة ٌحدد ألنه التلمٌذ وخبرة أساسٌة مهارة تعلم بمثابة وهً األولى الخطوة

 ألن الدقٌق البحث عملٌة على هٌساعد التحدٌد وهذا فرعٌة مشكبلت إلى الدراسة ومحل

 فً  عدسات جدٌدة أفكار إلى ستإدي الفرعٌة للمشكبلت التحدٌد ذلك عن ستنتج التً النتابج

 هنالكؾ بالمشكلة المتعلقة والمعلومات البٌانات جمع خطوة ثم ،العامة الربٌسة المشكلة حل

 مباشر ارتباط لهم مسبولٌن مع مقاببلت إجراء مثل والمعلومات البٌانات لجمع طرق عدة

 معطٌات ضمن حالة دراسة أو وتحلٌلها مبلحظات تسجٌل أو استبانه عمل أو بالمشكلة

 تنمٌتها ٌجب مهارة وهذه وتقوٌمها المعلومات عرض ثم ومن ،.بالمشكلة تتعلق ومعلومات

 أفكار إلى والمعلومات البٌانات تحوٌل علٌه حٌث البٌبٌة التربٌة مجال فً خاصة تلمٌذال لدى

 الوصول من البدؾ النتابج عرض ثم ، صحٌحة نتابج إلى الوصول لتسهٌل متتابعة مترابطة

 و ،علٌها بةتالمتر اآلثار لمعرفة هاتحلٌل خبلل من ذلكو. باألسباب هاربط وٌجب نتابج إلى

 ألسباب المناسبة الحلول اقتراح ٌمكن النتابج تقوٌم خبلل منؾ الحلول تقدٌم خطوة أخر

 .البحث موضوع المشكلة

 و الصٌفٌة المراكز إجراء من الهدؾ: البٌبً للوعً الشتوٌةو الصٌفٌة المراكز نادي- 5

 مفاهٌم تعمٌقو  المستقبل فً علٌهم لبلعتماد القٌادٌة  تبلمٌذال قدرات تنمٌة هو الشتوٌة

 خبلل من بٌبتهم فً والطبٌعٌة البٌبٌة المواقع على التعرؾو ، لدٌهم البٌبٌة والتربٌة التوعٌة

 تمس لقضاٌا البٌبٌة والحلول المشاكل على للتعرؾ بٌبٌة أبحاث إجراءو ،المٌدانٌة الزٌارات

 اتالمحاضر خبلل من البٌبٌة للقضاٌا العامة والمعرفة المعلومات زٌادةو ، البٌبٌة حٌاتهم

 سلوكٌات إلى البٌبٌة التربوٌة النظرٌات قتطبً و بٌبةال فً المختصٌن قبل من تقدم التً

 توفٌرو  الفراغ أوقات من االستفادة فرصة توفٌرو  العامة التربوٌة لؤلهداؾ تحقٌقا تمارس

 الصٌفٌةو الشتوٌة العطل فً المراكز تلك مختلؾ  تقامو ، االنطبلق و المرح من جو

 بشكل الدراسٌة للمناهج وتطوٌر استكمال وتكون تبلمٌذال لدى الفراغ وقت لملا الفصلٌة

 الروتٌنً الجو من لخروجوا ، الطبٌعة خبلل من التعلم وهو ومشوق  مرن و مختلؾ

 المعلومة إلى هتجذب مٌدانٌة وبممارسة التلمٌذ لدى ورؼبة بتشوق المعلومة وأخذ للمدرسة



 عدد تحدٌد خبلل من للمراكز التحضٌر وٌتم ، الٌومٌة الحٌاتٌة ممارسته ضمن وتكون

 (لوازم مواد، مكان ) المركز احتٌاجات تحدٌدو ، البٌبً المركز فً المشاركٌن األشخاص

 ،المركز علٌه سٌقام الذي المكان تحدٌدو ، ٌهمعل المهام توزٌعو ، المشرفٌن عدد تحدٌد،و

  .للمركز تموٌل مصادر تؤمٌنو

 الفنٌة اإلبداعٌة المجاالت نادي- 6

 ببلدنا فً الطبٌعٌة المواقع معرفة أو البٌبٌة المشاكل عن البٌبً الوعً ننشر أن نستطٌع     

 هل مشجع ٌكون بٌبً تربوي بهدؾ الفن ربط ٌتم بحٌث  تلمٌذلل فنٌة نشاطات خبلل من

 مع هب خاصة تفكٌر وطرق الخاص إبداعه خبلل من وإبرازها الفكرة لوصول وأسهل

 ملصقاتالو والرسم التصوٌر مثل الفنٌة المجاالت فً المختص المعلم من وتوجٌه إرشاد

 المحٌطة البٌبة إلى التبلمٌذ انتباه جذب إلى  ٌهدؾ الذي التصوٌر المجاالت تلك ومن ،بٌبٌةال

 واإلحساس التقدٌر إلى ٌإدي وكما  فٌها ٌعٌش ما وبكل بجمالها و بها اهتمامهم وإثارة بهم

 من النشاط ذلك وٌتم ، طبٌعٌة تؽٌٌرات من بها ٌحٌط بما اإلدراكو ، هب المحٌطة بالبٌبة

 الحدٌثو ، المطلوب المكان إلى وتوجٌهها تالكامٌرا استخدام مهارة تبلمٌذال تعلٌم  خبلل

  ٌستخدم و ، الصورة التقاط  فً واإلتقان ،وجذابة جمٌلة الصورة ٌجعل ما حول تبلمٌذال إلى

 وخارجها المدرسة داخل المناسبات فًو ،للطبٌعة المٌدانٌة الرحبلت أثناء  البٌبً التصوٌر

.  بٌبٌة مسابقات أجل من أوبٌبٌة أبحاث أو تقارٌر لتدعٌمو  طبٌعة من بها ٌحٌط لما

  هًؾ والطبٌعة الرسم فن بٌن الفصل ٌمكن الؾ  الرسم ومجال ، بٌبٌة مسابقات أجل منو 

 وأن والطبٌعة اإلنسان الرسم ٌخاطب أن وٌجب. الفن أشكال من شكل أي فً أساسً جزء

 الطبٌعة نع الجمالً الحس لدٌه ٌنمً  لرسمل التلمٌذ  فتعلم.  المحلٌة البٌبة من ٌنبع

 مثل  الرسم فً البٌبة من علٌها تتحصل التً المواد من العدٌد استعمال وٌمكن .ورسمها

 لنباتاتا بعض  أوراق أو األلواح على أشكال عمل فً استخدامها ٌمكن التً الخشب نشارة

   . إتبلفها من بدال المدرسة داخل تتوفر التً

 الثقافٌة المجاالت فً المشاركة نادي- 7



 عدة  بٌن  أو الواحدة المدرسة داخل تكون  ،والتً والثقافٌة الفنٌة المسابقات وتشمل      

 من المعلومة على اإلطبلع بهدؾ البٌبة عن معٌنة مواضٌع إعطاء خبلل من وتتم مدارس

  أسبلة و مواضٌع إعداد و ،المسابقة أسبلة تكون المواضٌع هذه ضمن من و  لتلمٌذ،ا قبل

  هداٌا خبلل من تعزٌز على تحتوي أن ٌجب كما. منه المراد البٌبً التربوي الهدؾ تخدم

  البٌبة على للمحافظة التبلمٌذ تحفز تقدٌرٌة

 المسإولٌة  تبلمٌذال إعطاء إلى تهدؾ  والتً : الٌومٌة المدرسٌة البٌبٌة النشاطات نادي- 8

 ضمن سلوكا لتصبح البٌبٌة المفاهٌم لتعمٌق عملٌة ممارسة خبلل من البٌبة على للمحافظة

 والتنسٌق التخطٌط عاتقها على تؤخذ لجان تشكٌل خبلل من وذلك ،ٌومٌة عملٌة ممارسة

 حمبلت: مثال ةيالمدرس  بٌبةال حماٌة  إلى تهدؾ البٌبً النادي ٌتبناها بٌبٌة لبرامج والتنفٌذ

 بالمشاكل تعلقت قضاٌا تناول فً مجلةالو  مدرسٌةال اإلذاعة استؽبلل و ، المدرسة فً نظافة

 بٌبٌة معلومات تناول أو ، إٌجابٌة بٌبٌة سلوكٌات ممارسة على الحث أو  المدرسٌة  البٌبٌة

 على ونشره ،البٌبة فً مشاهداتهم خبلل من أو المحلً المجتمع فً مثار موضوع عن

 فً الثقة وكسب نفسه عن التعبٌر فرصة إعطابه فً  تلمٌذال ٌساعد النشاط هذا،ؾ زمبلبهم

 إلى البٌبً السلوك أو البٌبٌة المعلومة هذه نقل وبالمقابل التعبٌر أو اإللقاء على قدرته

 الحً الواقع سجلت تعلٌمٌة بٌبٌة أفبلم عرض على االعتماد ٌمكن كما  علٌه وحثهم اآلخرٌن

 على التؽلب مزاٌاها من التًو التلمٌذ، من قرٌب الواقع هذا ٌكون عرضه وعند البٌبة فً

 المعلومات حفظ و للمعرفة لتبلمٌذا انتباه  إثارة تركٌز و ،والمكان الزمان عنصري

 أو محاضرٌن دعوة  أي البٌبٌة محاضراتال النشاطات بٌن ومن ، البٌبة عن والحقابق

 ، معٌن بٌبً  موضوع عن متكاملة معلومات تبلمٌذال إلعطاء بٌبٌة مشارٌع فً مسبولٌن

 إلى تقسٌمها و مكانها تبلمٌذال ٌختار أن ٌفضل والتً ،المدرسة حدٌقةب االهتمام نشاط مثل

 نباتات من البٌبة لدراسة مكان أنها خبلل من أهمٌتها وتبرز ، علٌها واإلشراؾ أحواض

 الحدٌقة محتوٌات على لمحافظةل مباشرةال خبرةال كسبو ، الدراسً بالنشاط متصلة وطبٌعة

 الذوق تربٌة إلى باإلضافة  للتبلمٌذ الدراسٌة المناهج تتناولها التً النباتات زراعة و ،

 .الطبٌعة بجمال والتمتع



 التطوعٌة األعمال نادي-9

 البٌبة نقل أو البٌبة إلى  تلمٌذال نقل هً النوادي تمارسها التً البٌبٌة النشاطات أهم من      

 حؾامت إنشاء بواسطة  وذلك ،ومشاكلها ومحتوٌاتها هامكونات  إلى التعرؾ  و تلمٌذال إلى

 تبلمٌذال من لجان عمل أو المدرسة داخل إلى البٌبة نقل بمعنى المدرسة داخل للطبٌعة

  المدرسٌة البٌبة بحماٌة خبللها من  التبلمٌذ ٌقوم و  معٌنة  بٌبٌة بمواضٌع لبلهتمام

 فً التكامل ٌجب و ، المدرسً  النشاط مسإول أو المعلم إشراؾب و  علٌها والمحافظة

 تعكس أن هو المدرسة دورؾ خارجها أو المدرسة داخل سواء البٌبٌة نشطةاأل تلك مختلؾ

 السلٌمة والعادات والقٌم االتجاهات تلمٌذال تكسب وأن  ،لبٌبةا على  االجتماعٌة الحاجات

 نقل وٌمكن. متكاملة واالتجاهات والمهارات المعرفة تعلٌم ٌكون و البٌبة حماٌة تحقق التً

  .خارجها إلى المدرسة داخل من المهارة هذه

 جعل إلى المدرسة داخل البٌبٌة التجارب نادي ٌهدؾ : البٌبٌة التجارب نادي_10   

 إلبداع الفرص إتاحةو ، بها تلمٌذال وعً خبلل من مبلبمة أكثر المدرسٌة التعلٌمٌة الظروؾ

 لهذه عملٌة كنتٌجة البٌبة لحماٌة إٌجابً وعً خلقو ، لدٌه الصفة تلك وتطوٌر تلمٌذال

 الفضبلت  جمع تجربة  نجد  البسٌطة البٌبٌة التجارب تلك أمثلة ومن ،البٌبٌة التجارب

 أو األكل بقاٌا فٌه جمعو  المدرسة حدٌقة فً  خشبً صندوق  وضع خبلل من العضوٌة

 خبلل من تتم والتً الورق تجربة أو ، عضوي سماد إلى تحوٌله باإلمكان  الذي و ؼٌره

 عمل فً استخدامها ممكن التً و المدرسة يؾ تبلمٌذال من ترمى التً األوراق تجمٌع

 من للعدٌد فهم وتعمق بالبٌبة بطتتر التً البسٌطة التجارب من وؼٌرها ، مجسمة لوحات

)البٌبةب تضر التً البٌبٌة المشاكل
64(. 

     اآللً اإلعبلم نادي- 11

 خبلل من البٌبٌة المعلومات من الكثٌر على الحصول من النادي هذا فً النشاط ٌمكن      

 المعلومات لتبادل المحلٌة المدارس من عدد بٌن اتصال شبكة عمل وباإلمكان. إنترنت شبكة

 من  تلمٌذال ٌستطٌع وبالتالً وعالمٌة إقلٌمٌة مدارس مع اتصال عمل باإلمكان كذلك البٌبٌة

 بٌبات عن وكذلك المحلٌة بٌبته عن بٌبٌة معلومات على الحصول اإلنترنت شبكة خبلل

 خبرات لتبادل وضرورة حاجة المستقبل فً سٌكون البرنامج وهذا ، وعالمٌة إقلٌمٌة أخرى

 دورات بتقدٌم وذلك ،إنترنت اتصال شبكة وهً وسٌلة وأسرع بؤسهل وعبلقات ومعلومات
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 قبل من وبٌبٌة علمٌة المعلومات على الحصول و  االنترنٌت استخدام كٌفٌة حول تدرٌبٌة

)التبلمٌذ
65

) 

  :الفصل خالصة

 فً البٌبة إدماج على المدرسة تعتمد التبلمٌذ شرٌحة لذى البٌبً الوعً لتكوٌن       

 فإن البرامج إلكتضاض ونظرا ، لها المصاحبة األنشطة وتنفٌذ ، الدراسٌة المناهج مختلؾ

 أهمٌة من لها لما البٌبة التربٌة أهداؾ لتحقٌق مجال المدرسٌة األنشطة من تتخد المإسسات

 النوادي نشاط تفعٌل خبلل من خارجها وحتً المدرسة داخل البٌبة قضاٌا إثراء فً

 أهداؾ المدرسة تحقق بواسطتها التً واألسالٌب ، الوسابل اهم من تعتبر التً ، المدرسٌة

 مختلؾ جهود تظافر إلى ذلك فً البٌبٌة النوادي تحتاج و ، علٌها المحافظة و البٌبة حماٌة

 التكامل وتحقٌق التحفٌز، و  التشوٌق، و االرادة  عناصر توفر ،و المدرسة داخل العاملٌن

  .    البٌبٌة األنشطة إنجاز فً

 قضاٌا البٌئة فً المدرسة الجزائرٌة : الفصل الرابع 

 : تمهٌد

 فً أساسٌا دورا فً العالم المدارس مختلؾ ؼرار على الجزابرٌة المدرسة تلعب          

 ، األولى العمرٌة المراحل خاصة المجتمع أفراد لدى البٌبً الوعً تؤصٌل و ، البٌبة حماٌة

 لبعض الدراسٌة المواد تضمن على ذلك فً تعتمد و ، التعلٌمٌة المستوٌات مختلؾ وخبلل

 ال فبذلك  ، معٌنة زمنٌة فرات خبلل تمارس التً الثقافٌة األنشطة بعض أو ، البٌبة قضاٌا

 هذا خبلل من و ، البٌبة على المحافظة على النشء تربٌة من األساسٌة األهداؾ تتحقق

 فً الدراسٌة برامجها ضمن البٌبة إدماج فً الجزابرٌة المدرسة جهود نتناول سوؾ الفصل

 .   ، و المنهجٌات المتبعة فً ذلك  التربوٌة المإسسات مختلؾ
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 مناهج فً  البٌبٌة التربٌة تشكل ال:  الدراسٌة المناهج فً البٌئٌة التربٌة واقع: أوال      

 بعض ضمن مدمج تربوي نشاط هً وإنما  بذاتها قابمة دراسٌة مادة الجزابرٌة  التعلٌم

 المشاكل فهم على تساعد بٌبٌة مفاهٌم تعالج و مكوناتها و بالبٌبة تتصل التعلٌمٌة المواد

 ذلك فً المعلم على وتقع  العالمً المستوى على المطروحة أو الوطن فً القابمة البٌبٌة

 المتناولة، المواضٌع لمختلؾ البٌبً الهدؾ التبلمٌذ إفهام و شرح محاولة فً كبٌرة مسإولٌة

 و والجؽرافٌا  الطبٌعٌة العلوم نجد بكثرة المواضٌع هذه لمثل تتعرض التً المواد بٌن ومن

 فً المعلمٌن تواجه كبٌرة صعوبات هناك أن نقول أننا إال اإلسبلمٌة التربٌة و الفٌزٌاء

 فً المتخصصٌن ؼٌر المدرسٌن تحكم عدم إلى ترجع والتً للتلمٌذ البٌبٌة الرسالة إٌصال

 وأٌضا  المكونٌن تكوٌن برامج من المادة هذه ؼٌاب بسبب البٌبٌة المفاهٌم و الطبٌعٌة العلوم

 على مبنٌة بٌداؼوجٌة فً التحكم وعدم ،ةالبٌبً بالتربٌة تهتم التً الوثابق و المراجع نقص

 البٌبٌة التربٌة تدرٌس ٌتطلبها التً المواد ترابط

 وضع من البد :الجزائري التعلٌم فً البٌئٌة التربٌة  تعلٌمةإستراتٌجً:  ثانٌا      

 المعنٌة القطاعات كل على ٌستلزم بحٌث الوطنً المستوي على البٌبٌة للتربٌة إستراتٌجٌة

 و القرٌب المدى على العامة السٌاسة لرسم بٌنهم تشاوري إطار وضع البٌبٌة اإلشكالٌة بهذه

 الدول عن معزل فً الجزابر تعٌش فبل ، التعلٌم مناهج فً البٌبٌة التربٌة إلدماج البعٌد



 المنظمات مع بالتعاون ذالك و إلٌها المتوصل بالتجارب األخذ علٌها ٌستلزم لذا األخرى

 ةالدولً المنظمة و للطفولة الدولٌة المنظمة مثل عبالموضو المهتمة الجهوٌة و الدولٌة

 من فإنه  المنطلق هذا ،ومن للتنمٌة المتحدة األمم برنامج و العلوم و الثقافة و للتربٌة

 والتعرؾ ، التربوٌة منظومتها فً البٌبٌة التربٌة عملٌة تطبٌق ودرجة مدى تقٌٌم األولوٌات

 قضاٌا وكذا التعلٌمٌة المناهج فً البٌبٌة التربٌة مفاهٌم إدماج مجال فً الدول تجارب على

 )األساسٌة البٌبة
66

 بتبادل وهذا المعلمٌن تكوٌن على التركٌز و                               (

 البٌبٌة التربٌة تدرٌس وأسالٌب وطرق المعلم إعداد مجاالت فً والمشورة والمعرفة الخبرة

(
67

)             . 

 من البٌبٌة التربٌة أهداؾ تتعدد : الجزائرٌة المدرسة فً البٌئٌة التربٌة أهداف: ثالثا

 : إلى فتنوع ، منها كل لظروؾ وفقا ألخرى بٌبة ومن ألخر، مجتمع

 ، للبٌبة الشامل المفهوم عن حقابق و معلومات التلمٌذ إعطاء فً وتتمثل : معرفٌة أهداؾ

 ومناقشة  البٌبٌة األنظمة فً اإلنسان أحدثها التً تالتؽٌرا و ، الحٌة الكابنات على وأثره

  .البٌبً الضمٌر و الواجبات و كالحقوق البٌبة أخبلقٌا

 و ، لدٌه المبادرة روح وؼرس ، المسبولٌة ٌتحمل التلمٌذ جعل فً وتمثل : وجدانٌة أهداؾ

 أن له تسمح ،والتً بٌبٌة نوادي و جمعٌات فً واالنخراط ، بالبٌبة واهتمام مٌول إبداء

 الذوق تنمٌة و  البٌبٌة المسابقات و النشاطات و التظاهرات مختلؾ فً فعال عضو ٌكون

 علٌها المحافظة و بالصحة كالعناٌة الذات نحو إٌجابٌة اتجاهات تكوٌن و البٌبة نحو الجمالً

  .اآلخرٌن جهود احترام و تقدٌر ،و

 و ، البٌبة على للمحافظة بسٌطة وسابل إلنجاز التقنٌات ببعض التلمٌذ تزوٌد: مهارٌة أهداؾ

 على والقدرة  البٌبة بحماٌة العبلقة ذات التجهٌزات و األدوات بعض استعمال على القدرة

                                                           
66

  ,104 ص ، الجزائر، الجزائر فً البٌئٌة الرهانات : ملحة أحمد 
67

  ,104 ص ،المرجع السابق : ملحة أحمد 



 البٌبة على المحافظة أبجدٌات ممارسة على القدرة وكذا ، البٌبٌة المشكبلت بعض حل

( المحٌط نظٌؾ– النباتات حماٌة– األشجار كؽرس
68

(. 

 

 

  :المتوسط فً الجزائر التعلٌم فً البٌئٌة التربٌة  إستدخال  منهجٌات: رابعا

 تفاعلٌة تربوٌة مواجهة إطار فً التعلم لمشكل ستجٌب عامة نظرٌة وهً : البٌداؼوجٌا(- 1

 الوجدانً بالجانب االهتمام أي الفعالة المشاركة بٌداؼوجٌات ومنها ،  المتعلم و المربً بٌن

 نشاط على ترتكز التً و متوسطة مشاركة ذات و بٌداؼوجٌات ، للتلمٌذ المهاراتً و

 التحسٌس أي محدودة مشاركة ذات وبٌداؼوجٌات للمتعلمٌن، معارفه لتوصٌل المربً

فٌما  المقترحة البٌداؼوجٌات وتتمثل.األفراد إشراك على التركٌز دون المعارؾ وتوصٌل

  : يٌل

 و ٌحضر عمل أو نشاط هو المشروع: ( Pédagogie de proje )المشروع بٌداؼوجٌة- أ

 بول جون ٌقول و ، جماعٌا تقٌمه و معاٌشه و إنجازه وٌتم ، مجموعة قبل من ٌخطط

الفرد    Jean-Paul Sartreسارتر  أن عٌستطً الذي ذلك هو حر أنه عنه ٌقال الذي ّّ

من André de Peretti بٌرتً أندري ٌقول و ،ّّ  مشارٌعه ٌحقق ال  مشارٌع ٌملك ال ّّ

 تحفز فهً ، المنشط و التلمٌذ بٌن اإلشراك المشروع بٌداؼوجٌة وتتطلب ّّ  مستقببل ٌملك

 الجماعً،وتسمح العمل و المواد بٌن ،والتنسٌق عمله إلختٌارأهداؾ للمتعلم الحرٌة وتترك

 الجماعً العمل تنمٌة عن وتبحث  المرجوة األهداؾ لتحقٌق ستعتمد التً الطرابق بتصور

 و بانتباه والتعلم  والمكان الوقت قٌمة اكتشاؾ ىعل وتعمل  الفعل أثناء التكوٌن و واالتصال

 ، السلبٌة الدهنٌات تؽٌٌر إلى المشروع بٌداؼوجٌة  تهدؾ، و األطراؾ بٌن المبادل اإلحرام

 بٌداؼوجٌة تتم القٌم، و توضٌح و ، المعارؾ وتطوٌر ، الطرابق وتحسٌن  األفكار تبادل و
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 الفرٌق ٌقوم حٌث للمشروع باإلعداد األولى المرحلة فتتمٌز ، مراحل عبر المشروع

 التحضٌر و المحدد الزمن و المكان و الدراسة محور اختٌار و التبلمٌذ بتحدٌد المإطر

 مما الوسط فً مباشرة المتعلمٌن إشراك فٌها ٌتم حٌث المشروع مٌبلد مرحلة وثم ، المادي

 المشروع هٌكلة مرحلة ثم ، العمل ةإستراتجً و األهداؾ وتحدٌد المعلومات جمع من ٌمكنهم

 ثم ، له خطط ما إنجاز ٌتم أٌن المشروع انطبلق ومرحلة ، له التخطٌط ثم محتواه تحدٌد أي

 تتمٌز المجموعات باقً على أعمالها نتابج بعرض مجموعة كل فتقوم جالنتائ عرض مرحلة

 وتنمً الحٌوٌة و النشاط على تحفز فهً المشاركٌن بٌن تواصل مرحلة بؤنها المرحلة هذه

 وتقٌٌم المطبقة الطرٌقة تحلٌل ٌتم أٌن التقٌٌم مرحلة تكون بعدها ، الجماعً العمل حب

 فٌه المشاركٌن على المشروع آثار معاٌنة أي المشروع بعد ما تقٌٌم مرحلة وأخٌرا ، النتابج

  .المحٌط على   نتابجه متابعة و أخرٌن أفراد على وقعهت وقٌاس

 ٌشترك المشروع ٌجعل أن على المربً ٌسهر : المشروع بٌداغوجٌة فً المربً دور      

 و الجماعٌة األعمال فً والمشاركة ، البحث حب على ٌحفزهم مما ، المتعلمٌن جمٌع فٌه

 مختلؾ فً المعلم تطوٌر على ٌعمل فالمربً ، العمل و التعبٌر على القدرة و الذات إثبات

 حملت و اإلبداع على قادرٌن ٌجعلهم مما الجسمانٌة الحسٌة و االنفعالٌة و الفكرٌة األبعاد

 ؾالتوظً تالرؼبا و المٌول فً التنوع واحترام لمتعلمٌن بٌن التكامل، و المسإولٌة

.)الفردٌة لبلختبلفات اإلٌجابً
69

) 

 المربً دور (                 01 )  رقم الشكل
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 المربً

 منشط/مرافق

 محمس

 منظم  

 محفـز   

مراق/مقٌم

 ب



 

 (17وزارة التربٌة الوطنٌة دلٌل المربً فً التربٌة البٌبٌة ص)

 المربً صفات (            02 ) رقم الشكل 

 

 

 

 

 

  (18وزارة التربٌة الوطنٌة دلٌل امربً فً التربٌة البٌبٌة ص)

 ، بنشاط القٌام بدون مشروع أي إنجاز الٌمكن نشٌطة بؤنها المشروع بٌداؼوجٌة وتتمٌز  

 المعلم بٌن عبلقات تنظٌم على وتعمل ، ٌقترحها عمل طرٌقة و به ٌدلً رأي مشارك ولكل

 المحرك التحفٌز وٌمثل  انطبلق نقطة و هدفا المتعلم استقبللٌة من ، وتجعل المتعلم و

  .المجموعة فً األساسً

  :Ecoformation اإلٌكولوجً /البٌبً التكوٌن – ب

 به ٌحٌط ما و احً الكابن بٌن بعالمه اإلنسان ٌربط الذي المجال ضمن البٌبً التكوٌن ٌعمل

 بٌن ناوب على وتعمل ، اإلنسان تفاعبلت حٌث البٌبة على التكوٌن من النمط هذا وٌعتمد ،

 صفات المربً   

روح النقد 

وتصحٌح 

حب البحث و  الذات 

 االكتشاف
 روح اإلبداع

         القدرة على     

االقتناع بروح العمل  التحكم و التنبؤ

 لالجماعً المتكام

 تنمٌة على المراهنة

 اووجدانً معرفٌا المتعلم

 اجسمانً و حسٌا و



 بناء وبٌن ، التخٌلٌة و الفكرٌة الرإٌة  وبٌن ، الذاتٌة الرإٌة و لؤلشٌاء الموضوعٌة الرإٌة

)باللعب السماح و المعارؾ
70

).  

 

 التكوٌن و المشروع بٌداؼوجٌة بٌن التناوب توضح الهواء إشكالٌة حول نشاط عن مثال

 (01)رقم الجدول:                 البٌبً

 نشاطات ٌقوم بها المتعلمون

  البٌبً التكوٌن بٌداؼوجٌة     

  (الواقعٌة الرإٌة حسب      )

   المشروع بٌداؼوجٌة    

 (التخٌلٌة الرإٌة حسب   )

 المنزل فً تحقٌق إجراء

 المراجع فً البحث

 أجهزة بصنع خاص مصنع إلى رحلة

 التهوٌة

 تحلٌل عوادم السٌارات 

 الفنً بالرسم الهواء عبلقة

 متحؾ إلى رحلة

  شعرٌة أنشطة

  رواٌة أو قصة كتابة

 (21وزارة التربٌة الوطنٌة دلٌل المربً فً التربٌة لبٌبٌة ص )

 ببرمجة المربً ٌقوم و ، المشروع بٌداؼوجٌة مراحل ضمن البٌبً التكوٌن نشاطات وتدرج

 التحلٌل على البٌبً التكوٌن بٌداؼوجٌة تعتمد و،  التناوب مبدأ وفق إدراجها وقت

 الذي الخٌال على و ، المشكبلت حل أسلوب دراسة مثل البٌبٌة األنظمة لسٌر الموضوعً

)جسمانٌا و رمزٌا العلم التعبٌر عن إلى ٌدعونا
71

. ) 

                                                           
70

  .18 ص، المرجع نفس : الوطنٌة التربٌة وزارة 
71

  .21 ، المرجع نفس : الوطنٌة التربٌة وزارة 



 

 

 البٌبً التكوٌن بٌداؼوجٌة فً صفاته و المربً دور       

 

 

 

 

 

 

 (03 )رقم الشكل                

 (23وزارة التربٌة الوطنٌة دلٌل المربً فً التربٌة البٌبٌة ص) 

 هو الذي و النظام لمفهوم تطبٌق وهً : Approche Systémique الشمولٌة المقاربة- جـ

 نظام مثل األفكار و المفاهٌم من جملة و ، الشمسً النظام مثل المادٌة المركبات من جملة

 حل و تعرٌؾ فً ، التربوي النظام مثل اإلجراءات و الطرابق من وجملة ، فلسفً

 شاملة رإٌة إلى الوصول و القرارات  إتخاد إستراتٌجٌة المقاربة هذه وتمنح ، المشكبلت

 العوامل بٌن التفاعبلت على بالتركٌز الشمولٌة المقاربة وتتمٌز ، منها لجزء أو البٌبة لكل

                                                                                                                                                                                     
 

    الــــمربً    

 ٌملك كفاءة     موجه         مالحظ 

ٌبرمج 

تناوب 

 النشاطات

 

 

 مقٌم/مرافق 

حرٌص على 

 التنفٌذ

 

 

       منظم           محقق لألمن  فاعل و ٌقظ



 متعدد تعلٌم إلى وتإدي ، الشامل التصور على تعمد و ، ذلك بنتابج تهتم و ، للنظام المكونة

 ( )االختصاصات )المواد
72

) 

 

  :الرٌاضٌة فً المدرسٌة الجزائرٌة و الثقافٌة النشاطات:  خامسا

 عملٌة على التلمٌذ تساعد التً الفنون و المهارات و األنشطة مجموعة هً   :تعرٌفها- 1    

 واألشؽال الرسم على اهتمامهم ٌركزون ولمدٌرٌن المعلمٌن من الكثٌر أن إال التعلٌم و التعلم

 البرامج فً ومضامٌنها أهدافها على منصوص ألنه األناشٌد و البدنٌة الرٌاضٌة و الٌدوٌة

 المقررة البرامج فً ورد فٌما تنحصر ال والرٌاضٌة الثقافٌة النشاطات أن والحقٌقة المقررة

 على والعمل الفطرٌة المواهب لكشؾ ذلك من أبعد إلى الذهاب المربٌن على ٌنبؽً بل . فقط

)ورعاٌتها تنمٌتها
73

 فإن 16/04/1976 فً المإرخ 76/71 رقم للمرسوم طبقا أنه إال ،(

 و الثقافٌة الجمعٌة سبتؤسً تقوم الثانوي و اإلكمالً الطورٌن من كل فً تعلٌمٌة مإسسة كل

 العملٌة الكتمال منه البد الذي النشاط بجانب االهتمام تتولى التً المدرسٌة الرٌاضٌة

 فً تعدٌله المدرسة وظٌفة و التلمٌذ شخصٌة من كبٌر جانب ٌحتل فالنشاط ، التربوٌة

    داخلها تمارس التً النشاط أوجه مختلؾ

 المجال تهذٌب و تنمٌة: إلى للجمعٌة والرٌاضٌة الثقافٌة األنشطة تهدؾ :أهمٌتها-2    

 باكتساب العقلٌة قدراته تنمٌة،و االنفعالً التوازن فً تتحكم سلوكٌات بؽرس للتلمٌذ الوجدانً

 الحٌاة مجال فً واالنسجام التكٌؾ على تساعده  ومنطقٌة عقلٌة مهارات و وتقنٌات معارؾ

 على التعاون و الطبٌعة حب على بتربٌته االجتماعٌة العبلقات إثراء و تنمٌة  الٌومٌة،و

 بإشباع ذلك و الجسمٌة الحركات وتطوٌر بتثبٌت الجسم تنمٌةو ،.المدرسً الوسط فً حماٌتها
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73

 ، شارع أوالد سٌدي الشٌخ ، الحراش ، الجزائر ، سند تكوٌنً لفائدة مدٌري المدارس االبتدائٌة: المعهد الوطنً لكوٌن مستخدمً التربٌة   

 .29ص 



 األدب، اكتساب ،و شخصٌته بناء على تساعده ،كما .ومنسجم منظم بشكل اللعب فً رؼباته

)وفنٌا وكتابٌا شفوٌا  حاجاته عن ٌعبر وٌصٌر
74

) 

 وكسب اإلطبلع حب العمل،وتنمٌة وحب والتعاون الؽٌر واحترام بالنفس الثقة اكتساب و  

 الفنً الذوق وتنمٌة المعرفة

  :إلى المدرسة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة تهدؾ :أهدافها_3

 فً         تنشؤ التً النوادي إطار فً وتطوٌرها الرٌاضٌة و الثقافٌة النشاطات تنظٌم  -

 المدرسة

 وبٌن األقسام بٌن الثقافٌة واللقاءات والتظاهرات والرحبلت والمعارض الحفبلت تنظٌم  -

 .الدٌنٌة واألعٌاد الوطنٌة بالمناسبات واالحتفال المختلفة التعلٌمٌة المإسسات

 المختلفة والمناسبات والدولٌة الوطنٌة الحفبلت فً التبلمٌذ بمنجزات المساهمة  -

 الوطنٌة الثقافٌة السٌاحة تشجٌع بهدؾ المإسسات بٌن الثقافً التبادل تنظٌم  -

 الجماعٌة النشاطات وتطوٌر ومواهبه، التلمٌذ استعدادات لتطوٌر المدرسً التعاون تنظٌم -

 التضامن وتنمٌة الوطنٌة القضاٌا نحو وتجنٌدهم التبلمٌذ وتهٌبة الخبلقة، والمبادرات

 بٌنهم االجتماعً

 75))والمحٌط المإسسة بٌن الصلة ربط  -

 المدرسٌة والرٌاضٌة الثقافٌة للجمعٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة األنشطة تشتمل : مجاالتها -4

  : التالٌة المجاالت فً نشاطات على

 الحابطٌة ) المدرسٌة المجلة ،ونادي المدرسٌة المكتبة نادي على وتحتوى: األدبٌة النشاطات

 ،ونادي التارٌخٌة البحوث ،ونادي األدبً اإلنتاج ،ونادي وبالمإسسة بالقسم (والمكتوبة
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)المتنوعة األدبٌة المسابقات ،ونادي الثقافٌة واللقاءات المحاضرات
76

 الطابع ذات النشاطات (

 وتزٌٌن المإسسة تجمٌل نادي التشكٌلٌة الفنون ،ونادي المسرح نادي تشمل  و:والجمالً الفنً

  .األقسام

 نباتات، حشرات صخور، ) والتصنٌؾ الجمع فً وتتمثل :العلمً الطابع ذات النشاطات

 طٌور، )   الحٌوانات وتربٌة ( أشجار خضر، زهور، ) الزراعٌة والتجارب ،  (أعشاب

 دراسة و       أشجار   تلقٌح التربة، دراسة  )العلمٌة ،والتجارب(نحل أسماك، دواجن،

 ( الطقس

 بمختلؾ والرحبلت والجوالت الزٌارات نادي وهً: الوسط واكتشاؾ التبادل نشاطات

 جمع ،ونادي الجماعٌة والبحوث التحقٌقات ،ونادي المدرسٌة المراسلة ،ونادي أنواعها

 ).وخارجها المإسسات داخل التعاونٌة الحمبلت ونادي ، البرٌدٌة الطوابع
77

)  

 الوسابل ،ونادي الشمسً التصوٌر نادي على وتحتوي :تكنولوجً طابع ذات نشاطات

 المتنوعة، التكنولوجٌة التجارب ،ونادي(تسجٌبلت شرابح، تركٌب سٌنما، ) البصرٌة السمعٌة

  اآللً اإلعبلم ،ونادي( مختلفة أجهزة وظابؾ دراسة والتركٌب التفكٌك فً تجارب)

 السلة كرة الٌد و كرة و القدم كرة فً الجماعٌة الرٌاضة :نوادي وتشمل:الرٌاضٌة النشاطات

  الطاولة قفز،تنس مشً، عدو، سباق، ) القوى العاب فً الفردٌة ،والرٌاضة الطابرة كرة ،و

 الذٌن المعلمٌن و المدٌر إشراؾ تحت و تلمٌذ كل رؼبة حسب األندٌة هذه وتتكون. الشطرنج

 واألدبٌة الفنٌة المواهب لذوي البلزمة العناٌة ٌولون و باستمرار تنشٌطها على ٌسهرون

 )78(المستقبل رجال تكوٌن ٌمكن الرعاٌة تلك خبلل من ألنه باستمرار رعاٌتهم و والحركٌة

 محاضرات ،وتربوٌة ندوات منها النشاط لتنفٌذ الوسابل من جملة على المإسسة تعتمد و 

 بٌن ثقافٌة أو فكرٌة قاببلتمعمل،و مذكرات وإعبلنات،.ومجبلت،و ملصقات -واجتماعات،و

                                                           
76

 .40 مرجع سبق ذكره، ص : المعهد الوطنً لكوٌن مستخدمً التربٌة    
77

 .40المرجع السابق ، ص : المعهد الوطنً لكوٌن مستخدمً التربٌة    
78

  . 40 ص ،  سبق ذكره ،مرجع :التربٌة مستخدمً لتكوٌن الوطنً المعهد  
 



 المختصٌن األساتذة مع التشاور األولٌاء،و مساهمات -المإسسات،و بٌن أو األقسام

 .المإسسات بٌن أو األقسام بٌن رٌاضٌة والمإهلٌن،ومبارٌات

 الثقافٌة الجمعٌة تتكون : المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة وصالحٌات هٌكلة_ 4   

 المإسسة مدٌر عضوا، و هم ( 12 ) عشر اثنً من ٌتكون :تنفٌذي مكتب من والرٌاضٌة

 األستاذ المال و أمٌن المإسسة ومقتصد عام كاتب مرسم أستاذ أو التربٌة ، ومستشار  ربٌسا

 التربٌة أساتذة بٌن من منتخبٌن الرٌاضٌة الفروع من   عضوٌن و  البدنٌة، التربٌة فً المنسق

الفروع ،  هذه منشطً طرؾ من منتخبٌن والعلمٌة الثقافٌة الفروع من عضوٌن، و البدنٌة

 بٌن من منتخبٌن تبلمٌذ (03)ثبلث  التبلمٌذ ، و أولٌاء لجمعٌة ممثبل منتخبا وعضوا

 الجمعٌة تتكون :العامة الجمعٌة :ثالثا :النوادي أو الفروع :ثانٌا العامة ٌةالجمع فً المشاركٌن

 الهٌبات أعضاء للجمعٌة التنفٌذي المكتب أعضاء .قانونا ربٌسا المإسسة مدٌر -:من العامة

 تلمٌذ - .للمإسسة اإلدارٌٌن واألعوان األساتذة التبلمٌذ أولٌاء جمعٌة ربٌس -للفروع التنفٌذٌة

 سنة كل مطلع فً التمدرس نفقات طرٌق عن مصارٌفها وتتكون تربوي قسم لكل ممثل

والمنح  والمساعدات والهبات الوزارة ، من الشؤن هذا فً الصادرة للتعلٌمات طبقا دراسٌة

 وموارد األخرى، النشاطات من وؼٌرها والزٌارات الرحبلت لتنظٌم التبلمٌذ ،واشتراكات

 بها المسموح األخرى الموارد ومختلؾ ، الجمعٌة منتجات فروع وبٌع الترفٌهٌة، الحصص

 نشاطات لتنظٌم الضرورٌة والمواد األدوات و اآلالت شراء إلى المصارٌؾ وتخصص قانونا

المإسسة  تنظمها التً والرٌاضٌة والفنٌة الثقافٌة ألتظاهرات تموٌل و ونوادٌها  الجمعٌة فروع

 ٌؽطٌها أن شرٌطة ضرورٌة، وٌعتبرها التنفٌذي المكتب ٌقرها التً المصارٌؾ ، وكل

 المحدد اإلطار فً إال للجمعٌة المالٌة االعتمادات استعمال ٌمكن السنوي ، وال المالً البرنامج

)التنفٌذي المكتب موافقة وبعد قانونا لها
79

 ( 

 نشاط ٌرتبط :  البٌئة لقضاٌا تناوله و المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة نشاط_ 5

 فً ومجهوداتها  تربوٌة مإسسة كل حرص بمدى المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة
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 سبٌل على منها نذكر وصعوبات اعتبارات لعدة وذلك ، المدرسً النشاط بممارسة االهتمام

  الدروس استدراك فً الفراغ أوقات استؽبلل إلى أدي مما الدراسً المنهج إكتضاض المثال

 تطوعً عمل المدرسً  النشاط وألن  المنهاج إتمام الشاؼل شؽلهم ةاألساتذ بؤن نجد كما

 النشاط ٌحل فبل ، المنهج إلتمام حتى ٌقل الذي الوقت توفر ٌستدعى به المعلم واهتمام

 طبٌعة فً االختٌار حرٌة منها واحدة لكل وٌبقً ، المإسسة اهتمام من كبٌرا حٌزا المدرسً

 التبلمٌذ تحفز و المعلمٌن و المدٌر اهتمام درجة إلى ٌعود وذلك ، تمارسه الذي النشاط

 و الثقافٌة الجمعٌة وتعتمد ، أخرى إلى مإسسة من النشاط اختبلؾ ٌفسر مما ، ومشاركتهم

 أو الوطنٌة البٌبٌة المناسبات بعض على البٌبٌة األنشطة تجسٌد فً المدرسٌة الرٌاضٌة

 ال بذلك فهً جوان 5 للبٌبة العالمً والٌوم ، مارس 21 للشجرة العالمً كالٌوم الدولٌة

 تناول على تربوٌة حرصها مإسسة لكل ٌبقى أنه إال  البٌبً للنشاط مجاالت تخصص

 وسوؾ ، علٌها وحفاظا للبٌبة البٌبً حماٌة الوعً نشر فً بؤهمٌته منها إٌمانا البٌبً النشاط

  .المٌدانٌة الدراسة فصل خبلل من ذلك تناول ٌتم

   :الفصل خالصة

التً  وجهودها  الجزابرٌة المدرسة فً قضاٌا البٌبة عن الحدٌث الفصل تناول          

 و الدراسٌة المواد مختلؾ فً البٌبٌة التربٌة وتجسٌد ، المنهاج ضمن البٌبة إدراج فًتبدلها 

 مختلؾ خبلل من ذلك وتفعٌل ، ( والثانوي ، والمتوسط ، االبتدابً ) األطوار مختلؾ فً

 فً البٌبً الوعً ونشر  البٌبٌة القٌم ؼرس إلى منها سعٌا ، له المكملة البلصفٌة األنشطة

 عن اإلعبلن ما و ، مجتمعه وٌنمً ، البٌبة على ٌحافظ جٌل ٌنشؤ كً التربوٌة المإسسات

 وزارتً وضعته الذي المدرسً الوسط فً مستدامة تنمٌة أجل من البٌبٌة التربٌة تعمٌم

  من نماذج فً الخضراء النوادي إنشاء خبلل من البٌبة و العمرانٌة التهٌبة و الوطنٌة التربٌة

 إال أنه ، البٌبة على المحافظة على النشء تربٌة فً الدولة لمساعً تجسٌدا إال المإسسات

  .برامجه تنفٌذ حسن و ، الوالٌات مختلؾ فً تعمٌمه الجزابرٌة المدرسة على ٌبقى

 



 مجاالت الصحة المدرسٌة و أهدافها : الفصل الخامس   

 :تمهٌد

 الحسٌة و   الذهنٌة و النفسٌة الصحٌة الشروط كل فٌها تتوفر سوٌة شخصٌة تكوٌن إن      

 أن وبما االجتماعً، المحٌط و المدرسة و األسرة من كل تتحملها مسإولٌة هً الحركٌة و

 ، جٌل إلى جٌل من ثقافته على المحافظة بؽرض المجتمع أنشؤها اجتماعٌة مإسسة المدرسة

 وانفعالٌا عقلٌا و جسمٌا ٌنمو كً تلمٌذ لكل المناسبة الفرص توفٌر على تعمل المدرسة فإن

 المدرسٌة البٌبة فتوفٌر ، المجتمع ٌتوقعه ما مع ٌتفق الذي المناسب المستوى واجتماعٌا ،

 ٌنشبوا و األخطار أو ، لؤلمراض التعرض من التبلمٌذ صحة حماٌة على سٌعمل الصحٌة

 و ، صحٌح العكس و المدرسة صحة من التلمٌذ فصحة  المجتمع بناء على قادرٌن أصحاء

 التً المدرسٌة الصحة برامج تفعٌل إلى أطوارها بمختلؾ المدرسة سعً خبلل من ذلك

 وسوؾ للمجتمع، الصحً المستوى نرفع بواسطتها التً األسالٌب و الوسابل أهم من تعتبر

 و ومكوناتها  مجاالتها و ، أهدافها و ، المدرسٌة الصحة أهمٌة تناول الفصل هدا خبلل ٌتم

  . منها الوقاٌة كٌفٌة و المدرسٌة األمراض

 

 

 

 

 

 

 



 أهمٌة و أهداف الصحة المدرسٌة  :     أوال

 صحة مستوى لرفع وسٌلة أهم المدرسٌة الصحة تعد :  المدرسٌة الصحة أهمٌة_ 1

 فً التبلمٌذ  صحة ٌكون أن ٌنبؽً والذي ، النهابً نتاجها فً ٌتمثل ومقٌاسها ، المجتمع

 من الكثٌر لمواجهة ومستعدٌن مطمبنٌن وٌعٌشون ، العاطفٌة و العقلٌة و البدنٌة قدراتهم

  : إلى ٌعود المدرسٌة بالصحة االهتمام و ، حٌاتهم مسٌرة فً الصحٌة المصاعب

 من هامة نسبة  الدراسة من  األولى العمرٌة المرحلة التبلمٌذ ٌمثلون فً هذه أن  -1

  . الفبة هذه فً بالصحة للعناٌة كبرى فرصة المدرسة وتوفر المجتمع

 وإكسابهم فٌهم للتؤثٌر الفرصة تتوفر حٌث ، بالمدرسة فباته بكل المجتمع أفراد كل ٌمر -2

 الصحً السلوك على وٌدهمعوت المعلومات

 من الكثٌر خبللها وتحدث ونضج وتطور التلمٌذ نمو مرحلة العمر من المرحلة هذه -3

 السن هذه فً هل تتوفر أن بد وال والعاطفٌة واالجتماعٌة والعقلٌة الجسمٌة التؽٌرات

  . الطبٌعٌة حدودها فً التؽٌرات هذه لحدوث الكافٌة المإثرات

 لئلصابة عرضة أكثر التبلمٌذ ٌكون المدرسٌة السن وفً المدارس ظروؾ فً -4

  . والحوادث لئلصابات عرضة أكثر أنهم كما والمعدٌة السارٌة باألمراض

 بصفة وبالصحة عموماً  بالحٌاة المتعلقة السلوكٌات التبلمٌذ ٌكتسب المدرسٌة السن فً -5

 جواً  المدرسة توفر كما العادات هذه اكتساب فً ٌساعد تربوي جو إلى وٌحتاجون خاصة

)الخاطبة السلوكٌات لتعدٌل مناسباً 
80

) 

 

 

 و الوقابٌة المجاالت فً هاما دورا المدرسٌة الصحة تلعب   :المدرسٌة الصحة أهداف_2

 الخدمات و  واألنظمة المبادئ و المفاهٌم من متكاملة مجموعة خبلل من ذلك و العبلجٌة
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 من المجتمع فً بالتالً و المدارس فً الصحً عالوض تعزٌز إلى بمجملها تهدؾ التً

 امنه األهداؾ من دالعدي تحقٌق على التركٌز خبلل

 الصحٌة البرامج و لؤلنشطة المتابعة و التنفٌذ و التخطٌط فً التبلمٌذ مشاركة تفعٌل -1

 المعلمٌن و للتبلمٌذ والبٌبً الصحً لوعًا مستوى رفع -2

 السن فً الصحٌة المشكبلت بؤولوٌات والصحً التربوي المجال فً العاملٌن تعرٌؾ -3

 . المدرسٌة

 لبرامج والتقوٌم والتنفٌذ التخطٌط مهارات المدرسٌة الصحة على القابمٌن إكساب_ 4

 .رسٌةدالم الصحة

 لبلكتشاؾ البلزمة والمهارات القدرات الصحً التربوي المجال فً العاملٌن  إكساب_5 

  الصحٌة للمشكبلت المبكر

 .بالمدرسة الصحٌة التوعٌة بمهارات المدرسة فً العاملٌن تزوٌد_6 

 الصحٌة البٌبة وتحسٌن مراقبة فً الصحٌٌن والعاملٌن والتربوٌٌن الطبلب معاونة -7

 المدرسٌة

 المدارس فً العامة و الشخصٌة النظافة مستوى رفع -8

 ).  ومتابعتها الصحٌة المرافق و المدرسٌة البٌبة تحسٌن على العمل -9
81

) 

م التً الصحٌة الخدمات تقدٌم -10  .المدرسً والمجتمع ذالتبلمً صحة وتعزز وتحفظ تقوِّ

 المتقدمة العبلجٌة الخدمات تقدٌم فً األخرى الصحٌة الجهات مع التنسٌق11- 

)المدرسٌة الصحة مجال فً العبلقة ذات المإسسات و األهالً دور تفعٌل 12-
82

) 
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مركز اإلسكندرٌة للكتاب،   ،الصحة النفسٌة و علم النفس اإلجتماعً و التربٌة الصحٌة : محمود حسن أحالم و األنصاري لطفً سامٌة 

  .47  ص مصر،
82

  .47  ص ،نفس المرحع السابق : محمود حسن أحالم و األنصاري لطفً سامٌة 



 أن ٌنبؽً المدرسٌة الصحة أهداؾ لتحقٌق   :المدرسٌة الصحة أهداف تحقٌق وسائل: ثانٌا

  الدورٌة و المدرسة دخول عند الشاملة الطبٌة الفحوص بإجراء وذلك الطبٌة الرعاٌة ٌتوفر

 واألمراض  النفسٌة االضطرابات و الحوادث خاصة الصحٌة األخطار من الوقاٌة ذلك بعد

 المدرسٌة البٌبة توفٌر التبلمٌذ، بٌن الصحً الوعً ونشر ، المدرسة داخل تنتشر التً

 المدرسٌة الصحة نواحً مختلؾ تتناول كتب  وتوفٌر، ذالتبلمً بتؽذٌة واالهتمام  الصحٌة

 العاملٌن وتدرٌب ، التدرٌس هٌبة و المدرسة إدارة من الحسنة والقدوة التبلمٌذ، منها ٌستفٌد

 المدرسٌة الصحة فً الدراسات و البحوث وإجراء  المدرسٌة الصحة مجال فً

 )83(ومجاالتها

 :إلى المدرسٌة الصحة مجاالت تنقسم :  المدرسٌة الصحة مجاالت أهم:ثالثا

 إلى ؼاٌتها الحاضر الوقت فً المدارس توجه حٌث :  الصحٌة الخدمات مجال -1

 صحة على اإلشراؾ الخدمات هذه تتضمن و للتبلمٌذ الصحٌة الخدمات توفٌر

)): إلى  وتنقسم البلزمة، الصحٌة بالثقافة وتثقٌفهم العقلٌة و الجسمٌة التبلمٌذ
84

  

  إعطاء ، و المستجدٌن التبلمٌذ على المبدبً الكشؾ أي  : ةالعبلجً الخدمات - أ  -2

 لجان على الصحً اإلشراؾ،و وعبلجهم المرضى على الكشؾ،و تإلجازاا

 الرٌاضٌة والتجمعات والمناسبات األنشطة على الصحً اإلشراؾ.االمتحانات

 لتبلمٌذل والكشفٌة

 مراقبة المدارس دخول وعند والموسمٌة التنشٌطٌة التطعٌمات - :الوقابٌة الخدمات- ب    

 المدرسٌة البٌبة مراقبة .فٌها الصحٌة االشتراطات ومتابعة المدرسٌة المقاصؾ

 المستمرة النظافة و الدورٌة بالصٌانة االهتمام تتضمن: المدرسٌة البٌبة خدمة مجال -2

  تجدٌده إعادة و المدرسً األثاث صٌانة المدرسة وفناء مرافق و لمبانً

                                                           
83

 درجة على الحصول الستكمال مذكرة ، المدرسٌة الصحة أهداف تحقٌق فً األساسٌة المدارس مدٌري دور : عثمان مقداد أحمد غسان 

  .9م،ص 1995 ، األردن ، الٌرموك جامعة ، التربٌة أصول و الغدارة قسم ، تربوي إشراف و إدارة تخصص ، التربٌة فً رالماجستً
84

  .185 ص م،2009هـ1430، 1ط ، القاهرة ، الكب ،عالم الطفل و البٌئة صحة : ناٌل العظٌم عبد السٌد نبٌه   

 



 الصحٌة المتابعة الشرب مٌاه مصادر و األحواض و المٌاه لدورات المستمرة الصٌانة

 مصادر من الخلو و النظافة من التؤكٌد و التبلمٌذ على األطعمة توزٌع و إعداد ألماكن

 منها للتخلص الصحٌة الطرق و المخلفات و القمامة جمع أسالٌب و طرق متابعة التلوث

 .األمراض النتشار منعا

 البٌانات و المعلومات بتقدٌم المدرسٌة الصحة تهتم:الصحً التثقٌؾ مجال-  -3

التحلً  على التبلمٌذ تشجٌع اإلنسان تصٌب التً المختلفة باألمراض المرتبطة

 داخل تنتشر قد التً االجتماعٌة اآلفات وتجنب السلٌمة الصحٌة بالسلوكٌات

 فً خدماتها لتقدٌم طرق و وسابل عدة على المدرسٌة الصحة تعتمد  و المدرسة

 و الحوارات الندوات و المحاضرات و المجبلت اإلذاعة مثل التعلٌمٌة  المإسسة

 ، و .وبرامج صحٌة ونشرات محاضرات من التوعوٌة األنشطة تقدٌم( المناقشات

( والمحلٌة واإلقلٌمٌة الدولٌة الصحٌة المناسبات فً لمشاركةا
85

( 

  :على المدرسٌة الصحة تشتمل: المدرسٌة لصحةا مكونات :رابعا 

 نماذج إلى     حقابق من الصحة عن عرؾ ما كل ترجمة هً و :الصحٌة التربٌة : أوال   

 مجموعة تعنى كما ، والتعلٌمٌة الوسابل بواسطة المجتمع و الفرد فً مرؼوبة سلوكٌة

 الفبة فً جوانب ثبلث تؽٌٌر بهدؾ واضح إطار فً مدروسة بطرٌقة تقدم التً األنشطة

 ى الظروؾعل الصحٌة التربٌةكزتتر و  – السلوك – االتجاه – المعرفة-: المستهدفة

 السلوك لتطوٌر البلزمة المهارات و الصحة تعٌق والتً الصحة، تعزز التً والسلوكٌات

 المرتبطة والقٌم والمعتقدات واالستعداد المعرفةو للصحة معزز مناخ وإٌجاد ، الصحً

 الصحٌة والسلوكٌات المهارات ممارسة فً القدوة تقدٌم و وتدعٌمه الصحً بالسلوك

 المتاحة اإلمكانات كل تستؽل و ،شامل منظور من الصحة إلى تنظر  أي ، شاملة تكونو.

 الرسابل تناؼم على تحرص،وتقلٌدٌة وؼٌر تقلٌدٌة ، رسمٌة وؼٌر رسمٌة الصحً للتثقٌؾ

 التفاعل تنشط،و المدرسٌة الصحة ٌدعم بما الظروؾ تحسٌن من التبلمٌذ تمكن و ،الصٌحة
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 البٌبة تحسٌن على تعمل،و المحلٌة الصحٌة والخدمات واألسرة والمجتمع المدرسة بٌن

 علٌها والحفاظ المدرسٌة

 فللبٌبة فٌه الموجودة المجتمع بٌبة عن المدرسٌة البٌبة تنفصل ال  : المدرسٌة البٌبة : ثانٌاً 

لون جعلهم وفً ، التبلمٌذ صحة فً إٌجاباً  أو سلباً  المإثر دورها المدرسٌة  قدراتهم كل ٌفعِّ

 الموقع تشمل و حسٌة بٌبة إلى ( المدرسٌة البٌبة وكذلك ) عامة بصفة البٌبة تنقسم ،والكامنة

... الصحً والصرؾ المٌاه – الرٌاضٌة والمرافق – والمعدات األثاث – المدرسٌة والمبانً

 كمنظومة للمدرسة والنفسً االجتماعً التكوٌن تشمل والتً لمعنوٌةا البٌبة و ذلك وؼٌر

 العبلقات ،و الدراسً للٌوم الجٌد التخطٌط ذلك وٌشمل ، التبلمٌذ لدى الصحة تعزز

 ،و (أخرى جهة من ومعلمٌهم جهة من التبلمٌذ وبٌن ، بٌنهم فٌما التبلمٌذ بٌن ) اإلنسانٌة

 )ياإلدار النظام
86( 

 وتشمل وقابٌة خدمات إلى وتنقسم والمرض بالصحة المتعلقة وهً :الصحٌة الخدمات : ثالثا

 التطعٌمات      المدرسً المجتمع فً  الشابعة الصحٌة والمشكبلت األمراض من الوقاٌة

 المبكر االكتشاؾ وخدمات ، الضرورة عند األولٌة اإلسعافات  ي، و تقدٌمالصح والعزل

 العبلجٌة الخدمات إلى وإحالتها ، لعبلجها الممكن المبكر والتدخل الصحٌة للمشكبلت

 عبلجٌة خدماتو . المزمنة الصحٌة الحاالت مع التعامل و الحاالت ومتابعة المختصة

 تداخل ٌوجد.أنه إال وعبلجهم مزمنة أو حادة بؤمراض المصابٌن على الطبً الكشؾ وتشمل

 والعبلجٌة الوقابٌة الصحٌة الخدمات بٌن كبٌر

 الوقاٌة جانب فً المنفذة والبرامج الخدمات كل وتشمل: اإلرشاد و النفسٌة الصحة : ربعاً 

 هذه مثل تقتصر ال ،و المدرسٌة السن فً الشابعة النفسٌة للمشكبلت المبكر واالكتشاؾ

 الفصل فً التعلٌم سٌر أو التلمٌذ تحصٌل تإثرعلى التً السلوكٌة الحاالت على الخدمات

 .المعلمٌن من عدد أكبر فٌها ٌشترك وبفعالٌات  التبلمٌذ كل تشمل أن ٌنبؽً بل ، والمدرسة

 فً الصحة تعزٌز فً المطلوبة ممكن الشمولٌة تكتمل :العاملٌن بصحة االهتمام : خامساً 

 . وإدارٌٌن ومسإولٌن معلمٌن من المدارس فً العاملٌن صحة تشمل عندما المدارس

 مقارنة بها االهتمام ٌنبؽً التً الصحٌة المشكبلت نوعٌة فً خصوصٌة المدرسً للكادرؾ

 داء مثل المزمنة األمراض : المشكبلت هذه أهم ومن  تبلمٌذال لدى الصحٌة بالمشكبلت

 أمراض بعض  الساقٌن دوالً ، الدم دهون اختبلل ، الدم ضؽط ارتفاع ، السمنة ، السكري
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 من الوقاٌة للعاملٌن الصحٌة الخدمات تشملا، ووؼٌره .... واألسنان الفم أمراض ، العٌون

 للخدمات واإلحالة ، المبكر والتدخل ، العمرٌة الفبة لهذه األولوٌة ذات الصحٌة المشكبلت

  . الخاصة الصحٌة الظروؾ ومراعاة ، العبلجٌة

 المتعلقة الخدمات كل الؽذاء وسبلمة المدرسٌة بالتؽذٌة نعنً :الؽذاء وسبلمة التؽذٌة : سادساً 

 : ٌلً ما بالمدرسة الؽذابٌة الصحٌة التدابٌر تشمل أن بالتؽذٌة،وٌنبؽً

 تحضٌر فً    العاملٌن صحة ومراقبة والمحتوى البنٌة حٌث من المدرسً طعمالم مراقبة 1

                                        اولهنوت الطعام

 أو  بٌوتهم من ٌحضرونها التً أو  المدرسة داخل أطعمة من للتبلمٌذ ٌتاح ما مراقبة 2

 الؽذابً التسمم من تهمووقاي ، وؼٌرهم جابلٌن باعة قبل من ٌشترونها

 إلى الصحٌة الرسابل وتوصٌل ، المدرسً المجتمع فً الؽذابً الوعً مستوى رفع 3 

  موأسره التبلمٌذ أمور أولٌاء

 وصحٌة تربوٌة ضرورة ولكنها ، ترفاً  لٌست البدنٌة التربٌة : والترفٌه البدنٌة التربٌة : سابعاً 

 من الحٌاة مدى على تمارس عادة كونها حٌث من تناولها ٌتم  ةواجتماعً  وجسدٌة نفسٌة و

 التً الرٌاضٌة المنافسات إطار فً تناولها ٌتم وال ، الصحً بمردودها الوعً منطلق

 وإٌجاد ، للتبلمٌذ والنفسٌة البدنٌة اللٌاقة مستوى رفع إلى تهدؾ ،وعالٌة مهارات تتطلب

 أن دون ، والمعلمٌن وبٌن بٌنهم االجتماعٌة المشاركة وتشجٌع التبلمٌذ عن للترفٌه فرصة

 ةالمدرس فً النفسٌة البٌبة إلى تسًء أو بٌنهم التنافس من تزٌد

 المدرسة فً بالصحة المتعلقة القضاٌا تنفصل ال : المجاور المجتمع بصحة االهتمام : ثامناً 

 ، التبلمٌذ لدى المجتمع إلى االنتماء لتعمٌق كفرصة المدرسة إلى النظر ٌجبؾ ،المجتمع عن

 إلحداث بالصحة المتعلقة واألنشطة الخدمات تنطلق ومنها ، المجتمع فً للتؽٌٌر وكؤداة

 صحً بنشاط المدرسة قٌام الخدمات هذه أمثلة ومن ، المجتمع صحة فً اإلٌجابً التؽٌٌر

 إلى الدعوة أو ، واإلصابات الحوادث من ةالوقاي مثل قضٌة ٌتناول المحٌط المجتمع فً



 عبلقة أهمٌة تنبعو ،  ذلك وؼٌر  المحلً المجتمع أفراد بٌن والرٌاضة البدنً النشاط

 : التالٌة الحقابق من بالمجتمع الصحٌة المدرسة

 

  الصحٌة ته مإشرا بكل للمجتمع ممثلة عٌنة هم تبلمٌذعلى  المدرسة ويتتح-1

 فً السابدة الصحٌة وؼٌر  الصحٌة للمشكبلت المبكر لبلكتشاؾ فرصة المدرسٌة السن -2

 . وعبلجها المجتمع

 فً  الموجودة الصحٌة المشكبلت من للوقاٌة مستؽلة وؼٌر كبٌرة فرصة المدرسة 3-

  مجتمعال

 مستوى وعلى ،التبلمٌذ مستوى على الصحٌة السلوكٌات فً للتؤثٌر فرصة المدرسة -4

 الصحٌة وؼٌر الصحٌة الجهات بقابمة االحتفاظب الصحً المرشد فٌقوم . كله المجتمع

 وتبادل بها الصبلت توثٌق ٌجب يوالت المدرسة محٌط فً وخاصة المجتمع فً الفاعلة

 النوادي،الؽذابٌة الصناعات،والمستشفٌات الصحٌة المراكز: مثل معها الزٌارات

 وؼٌر .. علٌها والحفاظ بالبٌبة الخاصة الهٌبات الشرطة،البلدٌات،المرور إدارة،الصحٌة

 ٌتحقق بل منفردة بصورة العناصر هذه بنجاح المدرسٌة الصحة فً النجاح ٌتحقق الو ،ذلك

)الثمانٌة العناصر لهذه ومتناسق منظم تناول خبلل من
87

.) 

 :الخدمة الصحٌة المدرسٌة و نشاطات الوقاٌة و العالج:خامسا 

 وحتى المدرسة داخل التبلمٌذ ٌتعرض  :منها وكٌفٌة الوقاٌة المدرسٌة األمراض  _1

 تسبب قد معالجها ٌتم لم فإذا ،  بسٌطة تكون قد التً األمراض من العدٌد  إلى خارجها

 إلى شخص من المدرسٌة األمراض حدوث أسباب وتتعدد ، صحته على خطٌرة مضاعفات

) : خبلل من أخر
88

)  
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 على تؤثر التً العوامل من العدٌد هناك : ونموه الطفل صحة فً تأثر التً العوامل_ أ 

 منها نذكر نموه على و الطفل صحة

 حصوله إلى تإدي والتً ، الحً الكابن بها ٌقوم التً العملٌات مجموعة وهً : التغذٌة _1

 داخل الحٌوٌة العملٌات ثم الطعام تناول من وتبدأ ، جسمه وبناء لنشاطه البلزمة المواد على

 ، األفراد بها ٌهتم التً األمور أهم من التؽذٌة ،وتعتبر خارجه الفضبلت بطرد إنتهاءا الجسم

 العقلٌة و الجسمٌة بالصحة متمتع البنٌة قوي جٌل بناء سبٌل فً الدول و المجتمعات وكذلك

 السلٌم الؽداء و ، عالٌة بإنتاجٌة الحٌاة بؤعباء النهوض على ، وقادرا االجتماعٌة و النفسٌة و

  . المرض لٌقاوم و لٌنمو بالطاقة اإلنسان ٌزود فهو الجٌدة للصحة األساسٌة القاعدة هو

 أخر إلى نموه بدا من الشخص فً تإثر التً الخارجٌة العوامل جمٌع هً: البٌئة _2

 التً الجؽرافٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة و االقتصادٌة العوامل ومجموعة ، عمره مراحل

 االجتماع علماء وٌقسم  صحته على مباشرة ؼٌر أو مباشرة بصورة وتؤثر باإلنسان تحٌط

 والمعنوي  المادي بمفهومه اإلنسان فٌه ٌعٌش الذي البٌت وهً الصؽرى البٌبة إلى البٌبة

 الكبرى ، والبٌبة لدٌهم الوعً و الثقافة ومستوى ، األسرة أفراد بٌن متداخلة عبلقات من

  التً الدولة أو المدٌنة أو القرٌة كان سواء اإلنسان فٌه ٌعٌش الذي الكبٌر المجتمع وهً

 والكابنات ، االقتصادي والمستوي  والتقالٌد والعادات المناخ عوامل من تشمله وما ، ٌسكنها

 البٌبة المدرسة وتمثل  اإلنسان صحة على ٌإثر ذلك كل ، معها ٌتفاعل التً األخرى الحٌة

 على إعدادهم و النشؤ بتربٌة المقصودة الخاصة البٌبة فهً للطفل، الثانً البٌت الصؽرى

 )89(وجه أحسن

 التحصٌل من التبلمٌذ ٌتمكن حتى المدرسة داخل الصحً الجو بتوفٌر المختصون ٌهتم لدى 

 عدة فٌه ٌحقق أن ٌجب والدي المدرسً بالمبنى االهتمام خبلل من النجاح تحقٌق و العلمً

 سكن من قرٌبة المدرسة تكون أن  فٌنبؽً الموقع حٌث من صحٌة اشتراطات و مقاٌٌس

 الهواء و  للشمس معرضة جافة مرتفعة أرض فً تقام وأن ، إلٌها الوصول لٌسهل التبلمٌذ

 المستنقعات و النفاٌات تجمٌع أماكن و الضوضاء و التلوث مصادر عن بعٌدة تكون وأن ،
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 المواد و الوقود مستودعات و  محطات عن بعٌدة المدرسة تكون وأن ، العامة الشوارع و

 للمدرسة تخصص أن ٌنبؽً ، وكما التبلمٌذ سبلمة على حفاظا لبلشتعال القابلة الكٌماوٌة

  المدرسة داخل المبلبم الجو و  النظام على ٌحافظ مناسب وشكل ، كبٌرة مساحة

 الذي العقلً و العضلً النشاط من خلٌط تعتبر والتً :  الرٌاضٌة التربٌة ممارسة_ 3  

 ، العضبلت وتقوٌة  الطاقة تولٌد على تساعد ، التنفس و الدموٌة الدورة تنشٌط على ٌساعد

  االجتماع وحب الجماعً العمل على التبلمٌذ وتعود ، الجسم من الفضبلت و السموم وطرد

 ضعٌؾ جسمه تجعل باألمراض التلمٌذ إصابة فكثرة : المتكررة لألمراض التعرض _4

90(المعدٌة األمراض خاصة ، سلبٌا ونموه البنٌة
)  

 كما المدرسة داخل التلمٌذ تصٌب التً األمراض تتعدد : المدرسٌة األمراض أصناف_ ب

          ٌلً فٌما نوضحها وجسدٌة عقلٌة أمراض إلى أسبابها تعدد

 :منها الوقاٌة كٌفٌة و للتلمٌذ العقلٌة الصحة تصٌب التً المدرسٌة األمراض_ 1  

  القٌام من األولٌاء ٌمنع الذي االجتماعً الفقر تؤثٌر تحت العقلٌة التلمٌذ صحة تتدهور

)للمرض المبكرة المعرفة و للتؤكد دورٌة بفحوصات
91

) 

 و الفسٌولوجٌة الناحٌة من الضعفاء األطفال   لدى ٌخلق مما عبلجه صعوبة وبالتالً 

  منها نذكر الدراسة من األولى السنوات فً خاصة مدرسٌة أمراض النفسانٌة

 ضٌقة ساحة فً ووضعهم العابلٌة بٌبتهم من األطفال فانتزاع : المدرسة من الخوؾ_

  لهم ٌسبب عنهم ؼرباء أفراد تواجد مع مكتضة أقسام فً ووضعهم األسوار وتحددها

 وضع ٌجب ذلك لتفادي و المدرسة إلى الذهاب فٌتجنبون ، العاطفً و الفكري الضعؾ

 ، األقسام فً اإلكتضاض تجنب  فٌه ٌعٌش الذي وسطه من قرٌبة تكون مدرسة فً الطفل

 للمرض التعرض من للوقاٌة العلمٌة المنهجٌة على األطباء و المربٌن وتدرٌب
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 قد تعامبلت من المدرسة داخل ٌبلقونه لما نظرا التبلمٌذ ٌتسرب فقد: المدرسً التسرب_

 صعوبة أو  بعض التبلمٌذ عن بعض المعلم كتمٌٌز باالحتقار خبللها من ٌشعرون

 وجوده من فابدته بعدم التلمٌذ فٌشعر  االمتحانات صعوبة و ، للدروس إلقابه عند إستوعابهم

 ألنه المعلم على ٌجب  المرض هذا فً الوقوع ولتجنب  ، منها فٌسرب ، المدرسة فً

 لهم السماح خبلل من النشاط على ممارسة ٌحفزهم أن كبٌر بشكل التبلمٌذ مع ٌتواصل

 الجو ٌخلق و ، بؤنفسهم ثقتهم تنمٌة وعٌهم أجل من حرٌة بكل مشاعرهم عن  بالتعبٌر

  .التعاون روح و الجماعً العمل على لتحفٌزهم التبلمٌذ بٌن النشاط

: منها الوقاٌة كٌفٌة و للتلمٌذ الجسدٌة الصحة تصٌب التً المدرسٌة األمراض _2 

 جسمه فً عضو أي تصٌب التً األمراض من العدٌد إلى المدرسة داخل التلمٌذ ٌتعرض

  :األمراض تلك من فنجد أسباب لعدة

 القراع و كالتقمل ألمراض التلمٌذ تعرض إن:  الرأس مستوى على السابدة األمراض 2_1

 و الماء استعمال تتطلب منها والوقاٌة ، النظافة نقص عن ناتجة أمراض الحبٌبً، الرمد و

 المدارس، فً  الصحٌة التربٌة تحقٌق خبلل من ذلك و المطهرة المواد مختلؾ و الصابون

 توجٌه و العزل تتطلب معدٌة أمراض هً الدفتٌرٌا و األذن و القٌحً كاألنؾ أمراض و

  المدرسٌة الصحة مصالح إلى التلمٌذ

 الربو و  الحادة الربوٌة اإللتهابا مرض فنجد : الصدر مستوى على السابدة األمراض 2_2

 وتوفٌر الؽبار، بتجنب تكون منها الوقاٌة فطرٌقو ، القلب أمراض و ، الدٌكً السعال و ،

  المكتشفة المرضٌة للحاالت المبكر العبلج و الشتاء فصل فً التدفبة وكذا ، لؤلقسام التهوٌة

  المٌاه طرٌق عن تنقل األمراض تلك معظم : البطن مستوى على السابدة األمراض 2_3

 الوقاٌة و  الحادة البطن أمراض و ، األمعاء ودود ، الجرثومً الحاد اإلسهال مرض مثل

  .الملوثة المٌاه تناول خاصة أسبابها تجنب تتطلب منها

 األرجل و األٌدي صٌبت أمراض وهً: األعضاء مستوى على السابدة األمراض  2_4

 األجسام بواسطة الجروح مثل ، المدرسة أو الشارع أو البٌت فً تقع ٌومٌة حوادث بسبب



 أو  األولٌة تاإلسعافا باستعمال منها الوقاٌة وٌمكن ، األرض على والسقوط ، الحادة

(.خطٌرة كانت إذا المدرسٌة الصحة مصالح
92

(  

 إلى المصاب الشخص من المرض مسبب انتقال هً العدوى و : المعدٌة األمراض _3

 قد الذي المرض حدوث فً ٌتسبب مما مباشرة ؼٌر أو مباشرة بطرٌقة السلٌم الشخص

ٌحتاج األطفال فً المدرسة إلى رعاٌة صحٌة دابمة تظهر،و أوال بوضوح أعراضه تظهر

 أمراضالتً تعتبرو        الوقاٌة خٌر من العبلجلتجنب األمراض المعدٌة إٌماناً بمقولة

 الرمدأكثرها  األطفال أثناء مخالطتهم بزمبلبهم ومن  ٌتعرض لها طبٌعٌة جرثومٌة

) تدهورالمحٌط فٌه ٌتسبب والذي( التراكوم)الحبٌبً
93

) 

 ٌنتقل عن طرٌق السعال ي ٌعد مرض فٌروسً معد الذي و الجدري المابًو   والجرب   

مرض فٌروسً قد ٌكون له  هو والحصبة ،و مرض أو االتصال المباشر مع السوابل

 و مرض مضاعفات ٌنتقل عن طرٌق السعال أو العطاس من قبل شخص ٌحمل الفٌروس

أو عطاس شخص مصاب  لسعال وهو مرض معدٍم ٌنتقل عن طرٌق الرذاذ األنفلونزا

وهً عبارة عن حشرة صؽٌرة جدا تعٌش على فروة  قمل الرأسب ، واإلصابة بالفٌروس

 تلك معظم وتعالج .تضع بٌضها وٌمكن أن تنتقل بسهولة بٌن شعر الرأسث الرأس، حً

)المدرسٌة الصحة طبٌب إلى التوجٌه و المدرسً الوسط عن العزل خبلل من األمراض
94

) 

 هً التً ٌتم تقدٌمها داخل أو خارج المدرسة بدءا من : الخدمات الصحٌة المدرسٌة_ 3

تقدٌم الرعاٌة الطبٌة إلى التعلٌم وؼٌرها من الخدمات االحترافٌة بؽٌة تحسٌن صحة األطفال 

وبقاءهم بؤفضل حال، وقد تم تطوٌر هذه الخدمات بطرق عدٌدة حول العالم لكن أساسها بقً 

ثابتا وهو ٌتمثل فً الكشؾ المبكر والتصحٌح والوقاٌة أو التخلص من المرض والعجز 
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)واإلساءة التً ٌمكن لؤلوالد أن ٌعانوا منها فً المدرسة
95

 ، وتنقسم الخدمات الصحٌة إلى (

: 

و تشمل الكشؾ المبدبً على التبلمٌذ المستجدٌن ، و إعطاء : الخدمات العبلجٌة _ أ

اإلجازات ، و الكشؾ عن المرضى و عبلجهم ، و اإلشراؾ الصحً على لجان اإلمتحانات 

، و اإلشراؾ الصحً على األنشطة و المناسبات و الجمعات الرٌاضٌة و الكشفٌة 

)للتبلمٌذ
96

. ) 

للوقاٌة والحفاظ على صحة التبلمٌذ البد من توفٌر الظروؾ : الخدمات الوقابٌة _ ب

الصحٌة المبلبمة داخل المإسسة ، و بمحٌطها الداخلً و الخارجً ، وذلك من خبلل نظافة 

المرافق الصحٌة بتوفٌر عدد كافً من المؽاسل و المراحٌض و اإلهتمام بتطهٌر المٌاه ، 

ونظافة هٌاكل التؽذٌة خاصة النقل، و الخزن ،و الطهً ،و نظافة القاعات الدراسٌة و 

تهوٌتها ، وتوفٌر شروط اإلنارة ، و التدفبة ، ونظافة الساحات و أماكن النشاطات  

الرٌاضٌة، و إحترام قواعد األمن و حفظ الصحة ، وتجنب الحوادث الجسدٌة ، مراقبة كل 

ما من شؤنه أن ٌمس سبلمة المإسسة خاصة الحٌوان الهابمة، ومحاربة اآلفات اإلجتماعٌة 

و التحسٌس بمخاطرها كالتدخٌن ، كما ٌطلب من التبلمٌذ إرتداء مبلبس نظٌفة ، وإكسابهم 

عادة المحافظة على هندامهم ، وهٌؤتهم وكذا نظافة كل من له صلة بالتبلمٌذ ، وبالمواد 

)الؽدابٌة خاصة الموظفٌن  و العمال
97

        .) 

 : الفصل خالصة

 ، تحقٌقها إلى تسعى التً أهدافها و المدرسٌة الصحة أهمٌة الفصل هدا تناول لقد          

 خدمات الوقابة و المدرسة داخل تكون التً االمراض ومختلؾ ، ومكوناتها ، ومجاالتها

 تكمن و ، بذاتها قابمة برامج أهم من تعتبر المدرسٌة الصحة أن على التعرؾ فتم ، منها

 اهتمام خبلل من ودلك المجتمع صحة و سبلمة على المحافظة من تمكن أنها فً أهمٌتها

 مختلؾ جهود تكاثؾ أخرى جهة ومن ، جهة من هدا برامجها مختلؾ بتنفٌذ المدرسة
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 فً الصحٌة المإسسات و األعبلم، وسابل و األسرة، خاصة األخرى المجتمع مإسسات

  . سلٌم مجتمع بناء على قادر  جٌل ٌنشؤ كً المدرسٌة الصحة برامج تفعٌل

 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة : الفصل السادس 

 :تمهٌد    

 تجسٌد على وتعمل ، النظرٌة الدراسة تدعٌم فً كبٌرا دورا المٌدانٌة الدراسة تلعب          

 النشاط عبلقة معرفة وهو الربٌسً الهدؾ وخاصة النظري، الجانب فً المذكورة األهداؾ

بوقاٌة صحة التلمٌذ  البٌبً المنحى ذو المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة تمارسه الذي

 فً تستخدم التً الضرورٌة الوسابل أهم من اإلمبرٌقٌة ، فالدراسة من التعرض للمرض

 و الموضوع فطبٌعة ، الدراسة موضوع عن المعلومات و البٌانات لجمع العلمً البحث

 فهذه ، المنهجٌة األدوات و اإلجراءات لنا تتبٌن خبلله ومن ، المناسب المنهج  ٌحدد أهدافه

  .الصحٌحة العلمٌة الدراسة فً عنها الؼنً أساسٌة خطوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الدراسة مجاالت: أوال     

عمر التً فتحت  بن على سلطانً الشهٌد متوسطتً فً ٌتمثل و:  المكانً المجال_ أ  

حجرة 20،وتحتوي على 2كلم2,21401,56م ، وتبلػ مساحتها 1987 سبتمبر 1أبوابها فً 

وؼبلنة التً فتحت أبوابها  متوسطة، و أستاذ 35للدراسة ، وخبرٌن ، وورشتٌن ، وبها 

حجرة للدراسة ، و 16، وتحتوي على  2كلم 3638م ، وتبلػ مساحتها 1996اٌضا فً 

 ، الوادي والٌة جامعة ببلدٌة أستاد ، وكبل المتوسطتٌن تتواجدان 27مخبر وورشة ، و بها 

 المدرسٌة التنظٌمات من تعتبر والتً المدرسٌة الرٌاضٌةو الثقافٌة الجمعٌة خبلل ومن

 أنشطة و أهداؾ لدٌها .تربٌةال مدٌر ٌرأسها التً للمدرسة المكملة األعمال التحادٌة التابعة

 الحمبلت و الرٌاضٌة و الفنٌة و العلمٌة النشاطات مختلؾ على تشرؾ ،و عمل وبرامج

 اللقاءات و  الرٌاضٌة التظاهرات و الرحبلت و المعارض و الحفبلت تنظٌم و التطوعٌة

 كؤعضاء و كمشتركٌن تبلمٌذ من مكونة الثانوٌات أو اإلكمالٌات بٌن أو األقسام بٌن الثقافٌة

  المإسسة مدٌر ٌترأسها  أساتذة  قبل من مإطرة و

 مفردة 1488بـ عددهم البالػ و المتوسطتٌن تبلمٌذ فً والمتمثل :البشري المجال_ ب 

 692 وؼبلنة    ومتوسطة تلمٌذ،796 عمر بن علً سلطانً الشهٌد بمتوسطة ٌوجد ،حٌث

 (02)°رقم:التالً الجدول ٌوضحه ما وهو السنوات مختلؾ على موزعٌن تلمٌذ

 المجموع متوسطة وغالنة عمر بن علً سلطانً الشهٌد متوسطة السنة

 324 156 168 األولى

 544 278 266 الثانٌة

 284 115 169 الثالثة

 336 143 193 الرابعة

 1488 692 796 المجموع

 مند األولى المرحلة بدأت حٌث عدٌدة بمراحل الدراسة مرت لقد:  الزمنً المجال_ جـ

 التًو االستطبلع عملٌةب من خبلل القٌام  ،  2007فً اكتوبر الموضوع على الموافقة



 ثانوٌات 4 على تحتوي والتً جامعة،  بلدٌة فً الثانوي و اإلكمالً الطورٌن من كل شملت

 االستطبلع فٌها وتم  ،ومتوسطتٌن واحدة ثانوٌة وبها عمران سٌدي وبلدٌة متوسطات، 5و

 ، المدرسٌة والرٌاضٌة الثقافٌة الجمعٌة عمل وطبٌعة ، ٌتم كٌؾ و المدرسً النشاط  عن

 الجانب  ضبط مواصلة  الدراسة،ثم مكان تحدٌد تم متوسطات7و ثانوٌات 5 بٌن فمن

 و المشرؾ األستاذ على عرضها بعد مرات عدة االستمارة بتعدٌل القٌام ،و النظري

 بداٌة فً التبلمٌذ على توزٌعها و   النهابً شكلها فً تعدٌلها تم وبعدها ، المحكمٌن األساتذة

 إجراء فترة فً كانوا التبلمٌذ أن من الرؼم وعلى  أسبوعٌن ودامت ، 2010 ماي

 القٌام وكذا االستمارات، استرجاع على نحرٌصً كانوا أنهم إال الثالث للثبلثً االمتحانات

 معرفة تم أٌن الثقافٌة و الرٌاضٌة المدرسٌة الجمعٌة فً النشاط مسإولً مع بمقاببلت

 التً الوثابق بعض من االستفادة ،و المدرسة داخل البٌبٌة األنشطة ممارسة فً جهودهم

 الجانب إعداد مواصلة تم ثم ، البٌبة لقضاٌا تناوله و المدرسً النشاط جوانب تتناول

 مند استؽرق والذي ،  النتابج  واستخبلص  تحلٌلها و البٌانات تفرٌػ فصل خاصة النظري

  .2011 فٌفري إلى 2010 جوان

نموذج ٌشمل جانبا، أو جزءا من وحدات المجتمع  العٌنة تعتبر: عٌنة الدراسة :   ثانٌا

 )األصلً المعنى بالبحث ، وتكون ممثلة له بحٌث تحمل صفاته المشتركة
98

) 

 فً وأقل  التطبٌق فً أٌسر لكونها نظرا العلمٌة البحوث معظم فً الشابعة الطرٌقة وهً 

 )األصلً المجتمع دراسة من التكالٌؾ
99

 طبقٌة عشوابٌة عٌنة الدراسة استخدمت وقد ،(

  تناسبٌة

 بحٌث تحدٌد وبدون ، األصلً المجتمع من عشوابٌة بطرٌقة أفرادها الختٌار: عشوابٌة

 االختٌار فً الفرصة نفس األصلً المجتمع أفراد من فرد لكل تعطً

 دراسٌة سنوات أربع من ٌتكون األصلً المجتمع ألن : طبقٌة
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  .42،ص م2002، 3،ط األردن ، للنشر وائل دار ، االجتماعٌة العلوم فً العلمً البحث أسالٌب:  آخرون و غراٌبٌة فوزي 



 العدد هذا ٌتناسب حٌث عشوابٌة بطرٌقة عدد( سنة )طبقة كل من اختٌار  تم ألنه: تناسبٌة

 تلمٌذ 201 تلمٌذ،منهم 136 العٌنة أفراد عدد فكان األصلً، المجتمع فً الحقٌقً حجمه مع

وقد مرت عملٌة  وؼبلنة بمتوسطة  تلمٌذ97 عمر،و بن علً سلطانً الشهٌد بمتوسطة

اختٌار العٌنة بمرحلتٌن أولٌة ، و التً تم فٌها حساب العٌنة  األصلٌة تناسبٌا وبلػ عدد 

 تلمٌذ ، ونظرا لعدم قدرت الطالبة مادٌا على استٌعاب حجمها تم فً المرحلة 403مفرداتها 

 تلمٌذ ، وبعد توزٌع االستمارات ، وحساب نسبة 201الثانٌة األخذ بنصؾ العدد والذي بلػ 

 .  تلمٌذ    136االسترجاع  أصبح حجم العٌنة التً اعتمدت علٌها الدراسة 

 مواضٌع باختبلؾ تختلؾ البحث وطرق منهج إن :  الدراسة فً المستخدم المنهج : الثثا

 منهجا ٌختار أن الباحث على تفرض العلمً البحث فً والدقة ، وأهدافها الدراسة

)مبلبما
100

 الظاهرة أو الواقع دراسة على ٌعتمد الذي الوصفً المنهج استخدام تم وقد ،( 

 أو كٌفٌا تعبٌرا عنها وٌعبر ، دقٌقا وصفا بوصفها وٌهتم ، الواقع فً علٌه توجد كما

)كمٌا
101

 واقع فً تمثلت التً و بالمشكلة الشعور فً المتمثلة خطواته بإتباع وذلك ،( 

 القٌم وؼرس البٌبة بجوانب اهتمامه ومدي  الجزابرٌة المدرسة داخل المدرسً النشاط

 تحدٌد تم المٌدان على وباإلطبلع ، التلمٌذ صحة على ذلك وانعكاسات اإلٌجابٌة البٌبٌة

 ذلك أهمٌة و  البٌبة لقضاٌا تناوله و المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة نشاط فً المشكلة

 أسبلة وضع تم ثم  المدرسة داخل للمرض التعرض من الجسمٌة التلمٌذ صحة وقاٌة فً

 بالبٌبة تهتم التً الترفٌهٌة و اإلعبلمٌة و الثقافٌة النشاطات حول محورت التً و ، الدراسة

 من الجسمٌة التلمٌذ صحة بوقاٌة وعبلقتها المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة نشاط فً

 مفردة 136على احتوت التً و الدراسة عٌنة اختٌار و ، المدرسة داخل للمرض التعرض

 والمبلحظة ، التبلمٌذ مع واالستمارة الجمعٌة فً النشاط مسإولً مع المقابلة اعتماد و ،

 وتصنٌفها البٌانات بجمع القٌام ثم ، الوصفً المنهج أدوات كؤهم المدرسٌة للبٌبة البسٌطة

  .  الدراسة من المرجوة النتابج استخبلص خطوة كؤخر و  وتحلٌلها تفسٌرها ثم ، وتبوٌبها
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 ، عكنون بن ، الجامعٌة المطبوعات دٌوان ، الرٌاضٌة و البدنٌة التربٌة لطلبة العلمً البحث فً المرشد : أحمد هللا وعطاء الٌمٌن عبد بوداود

   .123ص ، م2009 ، 1ط ، الجزائر



 البٌانات جمع فً الباحث ٌستخدمها التً األدوات تعتبر :البٌانات جمع أدوات: رابعا

 و األساسً المحور فهً ، الخطوات أهم من بدراسته ٌقوم الذي بالموضوع المرتبطة

 للموضوع اختٌاره بعد الباحث فٌها ٌتحكم أن ٌجب أداة وأول ، الدراسة فً الضروري

 وبالنسبة  بحثه فً المعلومات ٌجمع كٌؾ هو فرضٌاته وصٌاؼة إشكالٌته وتحدٌد وضبطه

 : التالٌة البحث أدوات استخدمت فقد لدراسة لهذه

 ودون تلقابٌا تحدث كما الظاهرة مبلحظ تتم بواسطتها والتً: البسٌطة المالحظة_1  

 أو للقٌاس أدوات الستخدام فٌها الباحث لجؤ ،وال  العلمً  الضبط من نوع ألي إخضاعها

 الطرٌقٌن بإحدى البسطة المبلحظة تتم و ، وموضوعٌتها المبلحظة دقة من للتؤكد وسابل

 كثب عن الجماعة أو األفراد بمراقب الباحث فٌها ٌقوم والتً ، مشاركة بدون المبلحظة

 مشاركة بدون المبلحظة تتٌح المبلحظة،و موضوع ممارس نشاط أي فً ٌشترك أن دون

 ، الطبٌعٌة صورته فً للجماعة أو للفرض الفعلً السلوك بمبلحظة للباحث الفرصة

 عن الجماعات و األفراد بمبلحظة فٌها الباحث ٌقوم والتً بالمشاركة المبلحظة وطرٌقة

)معٌنة لفترة به ٌقومون الذي طالنشا أوجه فً اشتراكه طرٌق
102

 الدراسة هذه واعتمدت ،(

 على ترتب ما جوانب مبلحظة من مكنتنا والتً نشاط أي فً مشاركة بدون المبلحظة على

 و المحٌط وتزٌٌن العامة النظافة فً تمثلت التً و المدرسً المحٌط داخل البٌبً النشاط

 المناظر ،ورسم التدخٌن خطر حول اإلعبلمٌة الملصقات و التوضٌحٌة الحابطٌة الصور

 األنشطة جملة خبلل من مكتسب بٌبً وعً عن المترتب التبلمٌذ سلوك ٌعكس مما الطبٌعٌة

    المدرسٌة والرٌاضٌة الثقافٌة الجمعٌة نشاط طرؾ من المقدمة

 أكثر و ، البٌانات و المعلومات لجمع الربٌسٌة األدوات من المقابلة تعتبر :المقابلة_ ب

 عرفها قد و الضرورٌة البٌانات على الحصول فً فاعلٌة و شٌوعا لمعلومات جمع وسابل

 أنواع على حصوله بهدؾ أفراد مع أو آخر مع فرد بها ٌقوم موجهة محادثة بؤنها( أنجلش)
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 و التوجٌه عملٌات فً بها لبلستعانة أو علمً بحث فً الستخدامها المعلومات من

)العبلج و التشخٌص
103

 ) 

 مقننة وؼٌر ، المقابلة فً محور كل أسبلة الباحث فٌها ٌحدد والتً : مقننة نوعان المقابلة و 

 )الموضوع عن الحدٌث محاور فقط ٌحدد ولكن األسبلة الباحث فٌها ٌضع ال والتً: 
104

.) 

 الحوار فٌها كان والتً جامعة دابرة متوسطات مدراء مع مقننة ؼٌر مقاببلت إجراء تم وقد

 وكذا ، خاصة البٌبً و عامة بصفة المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة نشاط واقع عن

 وذلك الطبٌعٌة العلوم أساتذة جلهم وكان ، الجمعٌة داخل النشاط تقدٌم مسإولً مع مقابلة

 الجمعٌة الثقافٌة و الرٌاضٌة المدرسٌة التً تتناول برامج من الطبٌعٌة العلوم مناهج لقرب

 . (03_02 )الملحق رقم   البٌبة القضاٌا

 تسمح ،و األفراد إزاء تستعمل العلمً للتقصً مباشرة تقنٌة هً و : االستمارة_ ج 

 والقٌام رٌاضٌة عبلقات إٌجاد بهدؾ كمً بسحب ،والقٌام موجهة بطرٌقة باستجوابهم

 مكتوبة أسبلة بواسطة المبحوثٌن من المعلومات لجمع االستمارة وتستعمل ، رقمٌة بمقارنات

 معرفة حول منصبة االستمارة أسبلة وتكون ، البرٌد بواسطة أو بنفسه الباحث ٌقدمها

)معٌن موضوع حول الدراسة مجتمع مفردات دوافع و ونواٌا اتجاهات
105

 تم ،وقد( 

 للدراسة البلزمة المٌدانٌة البٌانات لجمع أداة كؤبرز الدراسة هذه فً االستمارة على االعتماد

 العبارات من مجموعة وشملت ، التبلمٌذ من عٌنة على توزٌعها وتم ، بها إال التتم والتً ،

 بجوانب وعبلقتها المدرسة فً البٌبٌة األنشطة مختلؾ واقع لمعرفة صٌاؼتها تمت التً

  :التالٌة المحاور على االستمارة وشملت ، الدراسة هذه فً المعتمدة المدرسٌة الصحة

 مفردات خصابص على للتعرؾ 05إلى 01 من ( الشخصٌة )األولٌة البٌانات محور 

 نادي فً والمشاركة ، التعلٌمً والمستوى ، السن ،و الجنس على تحتوي و البحث مجتمع

 تمارسها التً البٌبٌة الثقافٌة باألنشطة خاصة بٌانات الثانً المحور . النادي وإسم مدرسً،
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  .204 م ،ص 2006  ،3 ، الجزائر ، طمنهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة : أنجرس مورٌس 



 والتلمٌذ من التعرض للمرض  بوقاٌة صحة عبلقتها و المدرسٌة والرٌاضٌة الثقافٌة الجمعٌة

 اإلعبلمٌة باألنشطة خاصة بٌانات الثالث المحور  13 إلى 06 من الفرعٌة األسبلة تضمنت

 و التلمٌذ من التعرض للمرض  بوقاٌة صحة وعبلقتها( م ر ث ج )بها تقوم التً البٌبٌة

 الترفٌهٌة باألنشطة خاصة بٌانات الرابع المحور 22 إلى 14 من الفرعٌة األسبلة تضمنت

 23 من األسبلة وتضمنت  بوقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض للمرض عبلقتها و البٌبٌة

 ، مرات عدة تعدٌلها وتم المشرؾ األستاذ على االستمارة أسبلة عرض تم وقد ، 30إلى

 فً أستاذٌن و ، االجتماع علم تخصص فً  أساتذة ثبلثة محكمٌن على عرضها وكذا

 المنضمٌن للمحور األسبلة استٌعاب مدى حول مبلحظات تقدٌم  بهدؾ النفس علم تخصص

 و األسبلة معظم صٌاؼة تعدٌل تم وبعدها ، االستمارة مضمون و شكل وكذا ، تحته

   (01الملحق رقم )المشرؾ  األستاذ بموافقة النهابً شكلها فً إخراجها

 وقد  مكتوبة أو مطبوعة تكون قد ماضٌة ألحداث سجبلت وهً :السجالت و الوثائق_ د 

 أو محاكمة سجبلت أو ومجبلت صحؾ و خرابط تكون وقد ، ٌومٌات أو وسابل تكون

)قوانٌن و أنظمة أو ، رسمٌة وقابع
106

 من الدراسة هذه فً الوثابق من استفدنا قد ،و(  

 البٌبٌة التربٌة فً المربً كدلٌل البٌبة لحماٌة مشارٌع و وخطط برامج على احتوابها خبلل

 وزارة منشورا ،و األساسً للتعلٌم الصحٌة للتربٌة المنهجً الدلٌل وكذا ، أإلكمالً للتعلٌم

 النشؤة ٌخص فٌما الدراسة مجال التربوٌة المإسسات حول عامة ،ومعلومات التربٌة

 .البٌبة حول فٌها المقدم األنشطة ،ومختلؾ

 من البٌانات لتحلٌل أسالٌب على الدراسة اعتمدت  :اإلحصائٌة المستعملة  األسالٌب:خامسا

المتوسط  و ، المبوٌة والنسب التكرارات واستخدام ، إحصابٌة جداول فً عرضها خبلل

 على واالعتماد  إحصابٌا المبحوثٌن إجابات للكشؾ عن، الحسابً ، و االنحراؾ المعٌاري

  .البٌانات تحلٌل فً النظري الجانب

  =س :الحسابً المتوسط

                                                           
106

  . 75 ص ، م2007 ، 2ط ، األردن ، عمان ، المسٌرة دار -النوعً البحث طرق– العلمً البحث مناهج :التل  سعٌد 

  الدرجةxالتكرار 

n 



        =ع :المعٌاري االنحراؾ
 الدرجة−المتوسط الحسابً 

2

𝑛
 

النسبة المبوٌة 
2

:  

 

 

 

 

   :الفصل خالصة

 مجاالت تحدٌد خبلل من للدراسة المنهجً اإلطار عرض الفصل هذا فً تم         لقد       

 الوصفً المنهج وهو المستخدم المنهج تحدٌد كذا و ، الزمانً و البشري و المكانً الدراسة

 تم والتً ، المٌدانٌة الدراسة فً علٌها االعتماد تم التً األدوات إلى التطرق تم و ، التحلٌلً

 للمإسسات البسٌطة كالمبلحظة المنهج وطبٌعة الدراسة وأهداؾ لطبٌعة وفقا تحدٌدها

 واالستمارة ، م ر ث ج فً النشاط مسإولً األساتذة و المدراء مع المقابلة و  التربوٌة

 تم األخٌر وفً ، السجبلت و الوثابق على االعتماد و التبلمٌذ، على وزعت  أداة كؤبرز

 للبٌانات المستخدمة فً الدراسة         اإلحصابٌة األسالٌب تحدٌد
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 .299 م، ص2002 ،1 ، دار وائل ، عمان ، األردن ، طالبحث العلمً الدلٌل التطبٌقً للباحثٌن: محمد عبد الفتاح حافظ الصٌرفً  

 x 100التكرار 

n 

 X التكرار



 نتائج الدراسة    : الفصل السابع 

     :تمهٌد

 شكل ىبقابها عل ٌمكن ال حٌث وتحلٌلها ، تصنٌفها مرحلة تؤتً البٌانات جمع     بعد      

 وذلك ، منها االستفادة و فهمها ٌمكن بطرٌقة عرضها بل لها داللة ال جداول فً إحصاءات

 البٌانات استبعاد و   وثباتها  موضوعٌتها درجة لمعرفة وتقٌٌمها ، بدقة وزنها طرٌق عن

 لتصنٌؾ واضح نظام ووضع  عنها اإلجابة تكتمل لم التً االستمارات خاصة الناقصة

  .     جوهري تطبٌقً نظام وإتباع ، البٌانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



البٌانات الشخصٌة للمبحوثٌن  وتحلٌل عرض /أوال    

 االسترجاع ونسبة ، ألؽٌت والتً ، الموزعة االستمارات عدد ٌبٌن(   03 )رقم الجدول

  

االستمارات  المإسسة

 الموزعة

االستمارات 

 المسترجعة

االستمارات 

 الملؽٌة

 المجموع

 

نسبة 

 االسترجاع

 الشهٌد

 علً سلطانً

 عمر بن

104 82 11 71 78.84 

وؼبلنة 

 الجدٌدة 

97 77 12 65 97.38 

  136 23 159 201 المجموع

 

 كل فً الموزعة االستمارات عدد على بناء االسترجاع نسبة أن الجدول خبلل من ٌتضح

 فً % 78.84 ،و وؼبلنة متوسطة % 97 .38.بٌن ما نوعا عالٌة المتوسطتٌن من

 اختبارات فترة فً كانوا التبلمٌذ أن من بالرؼم و ، عمر بن علً سلطانً الشهٌد متوسطة

 هذه بؤن نبلحظ ولكننا ، علٌهم الموزعة االستمارات استرجاع على حرصٌن كانوا أنهم إال

 استكمال عدم بسبب ألؽٌت التً االستمارات بحساب ذلك و النقصان فً زادت النسبة

 استمارة 23ب قدرت التً و األول المحور فً خاصة البنود بعض على اإلجابة التبلمٌذ

 تلمٌذ 136 بلؽت عٌنة على شمل دراستنا مجال فإن وعلٌه ، %14.46 بنسبة ملؽٌة

 بن علً سلطانً الشهٌد ومتوسطة تلمٌذ،  65بـ  وؼبلنة المتوسطتٌن من كل على موزعٌن

  .  تلمٌذ  71بـ عمر

المبحوثٌن جنس ٌبٌن(   04)رقم جدول   



 النسبة المبوٌة التكرارات الجنس

 38.24 52 ذكر 

 61.76 84 أنثى

 100 136 المجموع

 

  الجنسٌن من كل شمل العٌنة أفراد توزٌع أن لنا تبٌن أعبله الجدول خبلل من

 الذكور نسبة بٌنما أنثى 84 وشملت% 61.76بـ وقدرت األكثر كانت اإلناث نسبة أن إال

 العشوابً الشكل إلى النسب فً التفاوت هذا وٌرجع ، ذكر 52 وشملت%  38.24 فكانت

  .ت اإلستمارا به وزعت الذي

  :المبحوثٌن سن ٌبن(   05 )رقم جدول

 النسبة المبوٌة التكرارات السن

11   -    13   30 22.06 

13    -   15 55 40.44 

15    -   17 40 29.41 

17   -    19 11 8.09 

 100 136 المجموع

 

  بنسبة كانت للمبحوثٌن عمرٌة فبة أعلى أن على( 3 )رقم الجدول بٌانات تكشؾ

% 22.06 ونسبة ، الثالث المجال من% 29.41 نسبة بٌنما الثانً المجال فً%  40.44

 أن ٌوضح ما وهو  التوالً على الرابع المجال من%8.09 نسبة ثم ، األول المجال من

 على ٌذلل مما( 17_15 )بٌن السن وٌلٌه( 15_13 )بٌن السن فً ٌقعون المبحوثٌن أؼلب

 التلمٌذ اهتمام فٌها ٌزٌد التً المرحلة فهً ، االستمارة ألسبلة استٌعاب أكثر الفبة هذه أن

  خارجها حتً و المدرسة داخل النشاط بمزاولة



  :للمبحوثٌن التعلٌمً المستوى ٌبٌن(  06)رقم الجدول 

 النسبة المبوٌة التكرارات السنة

 22.06 30 األولى

 47.79 65 الثانٌة

 16.18 22 الثالثة

 13.97 19 الرابعة

 100   136 المجموع

 

 الثانٌة السنة فً نسبة أعلى كانت حٌث للمبحوثٌن التعلٌمً المستوى الجدول ٌوضح

 ، تلمٌذ324 أصل من%  22.06بـ األولى السنة ثم ، تلمٌذ 544 أصل من%  47.79بـ

 من%13.97بـ الرابعة السنة وأخٌرا ، تلمٌذ284 من%16.18بـ الثالثة السنة ثم

  .تلمٌذ336

  :المدرسٌة النوادي فً المنخرطٌن التبلمٌذ عدد ٌبٌن(    07)رقم الجدول 

 النسبة المبوٌة التكرارات  اإلخراط فً نادي 

 58.82 80 نعم

 41.18 56 ال

 100 136 المجموع

 

 النسبة هذه بلؽت وقد ، مدرسٌة نوادي فً المنخرطٌن  التبلمٌذ نسبة( 7 )رقم الجدول ٌبٌن

 المنخرطٌن ؼٌر التبلمٌذ نسبة كانت بٌنما% 58.82 الجدول فً موضح هو كما

 مزاولة و المدرسٌة النوادي فً االنخراط فً ٌرؼبون التبلمٌذ أن على ٌدلل مما% 41.18

 ،واحتواء النادي فً المتنفس التلمٌذ فٌجد ، الدراسة حجرة تسعها ال التً األنشطة مختلؾ



 إعطاء فً ٌساعد منخرطٌن ؼٌر و ، المدرسٌة النوادي فً منخرطٌن تبلمٌذ على العٌنة

  . للدراسة موضوعٌة نتابج

 : التبلمٌذ فٌها ٌنخرط التً النوادي نسبة ٌبٌن(    08)رقم الجدول

 النسبة المبوٌة التكرار إسم النادي

 الثقافً البٌبً

 اإلذاعة

 المجلة

 المكتبة

 الرٌاضة

 الموسٌقى

 الخٌاطة

 

08 

07 

10 

12 

28 

02 

13 

10 

8.75 

12.5 

15 

35 

2.5 

16.25 

 100 80 المجموع

 

 النشاط ٌمارسون الذٌن  التبلمٌذ من الكبٌرة النسبة أن الجدول خبلل من ٌتضح         

  هً الرٌاضة ألن وذلك%  35بـ النسبة قدرت حٌث الرٌاضٌة النوادي فً ٌنخرطون

 نشاطه ٌمارس الذي النادي و ، جهة من العمرٌة المرحلة هذه مع بقوة ٌتفاعل الذي النشاط

 كرة فً الرٌاضٌة الفرق إنشاء على ٌركز الرٌاضً النادي أن إال ، أخرى جهة من بانتظام

 الرٌاضٌة المسابقات فً  المشاركة بهدؾ الرٌاضات من ؼٌرها أو الٌد كرة أو القدم

 ؼرس فً النادي هدا أهمٌة من الرؼم على المنافسة هدؾ علٌه ٌؽلب أنه أي  المدرسٌة



 بٌن التوالً وعلى ، بالتقارب النسب بقٌة توزعت ثم ،ذالتبلمً بٌن التعاون و الجماعة روح

 والبٌبً ،%12.5بـ والمجلة% 15بـ المكتبة نادي ،ثم% 16.25 بـ الخٌاطة نادي من كل

 التبلمٌذ نسب قلة وتعود ،%2.5بـ الموسٌقى ثم ،%8.75بـ واإلذاعة ،%10بـ الثقافً

 من النوادي تلك مختلؾ تتطلبها التً اإلمكانٌات ضعؾ إلى النوادي هذه فً المنخرطٌن

 تعتمد فهً ، وجه أكمل على التثقٌفٌة و التعلٌمٌة و التربوٌة أهدافها لتحقٌق أجهزة و وسابل

 بصورة النادي نشاط لممارسة مستلزمات من توفٌره بإمكانهم وما األساتذة مجهود على

 فً تعبٌرٌة بإنجازات للقٌام عالمٌة أو وطنٌة مناسبات على معظمها تقتصر وقد ، جٌدة

 .  ت حفبل أو معارض

 

 البدائل/العبارات

المتوسط  المجموع % أبدا % أحٌانا % دائما
 الحسابً

اإلنحراف 
 المعٌاري

المحاضرات البٌئٌة التً ٌقوم بها 
النادي الثقافً البٌئً تسهم فً وقاٌة 

صحة التلمٌذ من التعرض للمرض 
 داخل وخارج المدرسة  

86 63,24 40 29,41 10 7,35 136 2,75 0.66 

مطالعة التلمٌذ للموضوعات البٌئٌة - 
فً مكتبة النادي تزٌده معرفة 

 بأسالٌب المحافظة على سالمة صحته

101 74,26 30 22,06 05 3,68  2,70 0,53 

 المنحى البٌئً تاللقاءات الثقافً ذا- 
التً ٌنظمها النادي الثقافً البٌئً بٌن 
المدارس تحفز التلمٌذ للمحافظة على 

 سالمة صحته 

81 59,56 50 36,76 05 3,68  2.75 0,57 

الندوات البٌئٌة التً ٌقدمها النادي 
الثقافً البٌئً تكسب التلمٌذ مفاهٌم 
لوقاٌة صحته من التعرض للمرض 

  داخل المدرسة

80 58,82 50 36,77 06 4,41  2,54 0,58 

البحوث البٌئٌة التً ٌنجزها التلمٌذ - 
ضمن نشاط النادي الثقافً البٌئً 
تساعده على وقاٌة صحته من 
 التعرض للمرض  
 

75 55,15 53 38,97 08 5,88  2.55 .0.57 

نشاطات النادي الثقافً البٌئً --
تسهم فً وقاٌة صحة التلمٌذ من 
 التعرض لمرض 

60 44,12 67 49,26 9 6,62  2,37 0,66 



  البٌبً المنحى ذات الثقافٌة النشاطات هل  :األول التساإل بٌانات تفسٌر و تحلٌل  :ثانٌا  

التلمٌذ من  صحة بوقاٌة عبلقة لها المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة تمارسها التً

  (09 )الجدول رقم  التعرض للمرض من خبلل 

 التلمٌذ تعلٌم من أساسٌا دورا تحتل المدرسة جعل قد للتربٌة الحدٌث المفهوم إن     

 ، المهارات و المٌول و االتجاهات و القٌم تنمٌة خبلل من وذلك ، العامة بالثقافة وتزوٌده

 النمو على التبلمٌذ  مساعدة هو المدرسة هدؾ وأصبح ، فٌها المرؼوب التفكٌر وأسالٌب

 أنفسهم عن مسبولٌن مواطنٌن ٌصبحوا لكً  وعاطفٌا ، اجتماعٌا و ، عقلٌا و جسمٌا السلٌم

 فتكوٌن ، مستوٌاتها بكل الثقافٌة و االجتماعٌة و الطبٌعٌة بٌبتهم  ٌتفهموا حتى و ووطنهم

 والحسٌة ، الذهنٌة و ، والنفسٌة ، الصحٌة الشروط كل فٌها توفر سلٌمة سوٌة شخصٌة

 المعاٌنة مجال فً و  االجتماعً والمحٌط ، والمدرسة  األسرة من كل تتحملها مسإولٌة

 المبحوثٌن الستجابات العام المنحى أن ٌتبٌن( 09)رقم الجدول إلى بالنظر و ، المدروسة

الجمعٌة  تقدمه الذي البٌبً النشاط و المدرسٌة الصحة متؽٌر بٌن العبلقة تقرٌر نحو ٌتجه

 2.75 تصل حدود إلى ٌرتفع الحسابً المتوسط فكان ، الثقافٌة والرٌاضٌة المدرسٌة

 ٌقدمها التً البٌبٌة تالمحاضرا لبند فٌه األكبر النسبة كانت وقد ، 2.20 إلى تنازال وٌتدرج

 نسبة قدرت حٌث ، للمرض التعرض من التلمٌذ صحة وقاٌة فً تسهم البٌبً الثقافً النادي

% 7.35بـ أبدا االختٌار ثم ،%29.41أحٌانابـ االختٌار نسبة ثم% 63.24بـ دابما االختٌار

 داخل التبلمٌذ ٌعٌشها بمواضٌع وتهتم ، البٌبة قضاٌا تتناول التً المحاضرات أن أي

للمرض، حٌث  التعرض من صحتهم سبلمة على المحافظة فً ٌساعدهم التربوٌة مإسساتهم

 

 اللقاءات الثقافٌة ذات المنحى البٌئً -
التً ٌنظمها النادي الثقافً البٌئً بٌن 

األقسام تساعد التلمٌذعلى وقاٌة 
صحته  من التعرض لبعض األمراض 

 داخل المدرسة  

57 41,91 60 44,12 19 13,9
7 

 2.70 0.53 

استخدام التلمٌذ لالنترنٌت فً -
مشروعات أو بحوث ضمن نشاط 
النادي تكسبه مبادئ حماٌة صحته 
من التعرض للمرض فً المحٌط 

.  المدرسً   

44 32,35 76 55,88 16 11,7
7 

 2.20 0.63 



تعتبر المحاضرات من أهم الوسابل التً تعتمد علٌها المدرسة فً إٌصال المعرفة و تعدٌل 

السلوك للتبلمٌذ ، وهذا ما أكدته الدراسة التً أجرٌت فً المملكة العربٌة السعودٌة عن دور 

المدارس الثانوٌة فً منطقة الرٌاض فً نشر الوعً للحد من تعاطً المخدرات ، حٌث من 

أهم النتابج التً خلصت إلٌها إعتماد المحاضرات و الدورات التدرٌبٌة كؤبرز وسٌلة للتوعٌة 

 ثم عن مختلؾ اآلفات التً قد تنشتر فً المدرسة ، والتً تسبب الضرر بصحة التلمٌذ ،

 معرفة تزٌده البٌبً الثقافً النادي مكتبة  ضمن البٌبٌة للمواضٌع التلمٌذ مطالعة بند ٌؤتً

 %74.26بـ دابما االختٌار نسبة قدرت حٌث للمرض التعرض من صحته وقاٌة بؤسالٌب

 فنستنتج ،%3.68بـ أبدا لبلختٌار األصؽر النسبة كانت بٌنما% 22.06بـ أحٌانا واالختٌار

 المكتبة توفرها التً الكتب مختلؾ فً البٌبٌة للموضوعات التبلمٌذ مطالعة أن ذلك من

 ، علٌها المحافظة فً ٌساهموا و البٌبٌة مدركاتهم فتتسع ، كبٌر بشكل بالبٌبة معرفة ٌزٌدهم

 الثقافٌة اللقاءات بؤن ٌقول والذي الثالث البند ثم للمرض، التعرض من سبلمتهم وبالتالً

 التبلمٌذ اكتساب فً تسهم المدارس بٌن البٌبً الثقافً النادي ٌنظمها التً البٌبً المنحى ذات

 المجٌبٌن المبحوثٌن نسبة فكانت للمرض، التعرض من صحتهم وقاٌة على تساعدهم مبادئ

 صحتهم وقاٌة على تحفزهم المدارس بٌن البٌبٌة الثقافٌة اللقاءات فً مشاركتهم دابما بؤنه

 ،%36.76بـ أحٌانا االختٌار ونسبة ،%59.56بـ النسبة بلؽت حٌث للمرض التعرض من

 التً البٌبٌة الثقافٌة المسابقات أو اللقاءات بؤن ٌدلل مما% 3.68 فكانت أبدا االختٌار ونسبة

 من صحتهم سبلمة على ٌحافظوا بؤن التبلمٌذ تحفز المدارس بٌن البٌبً النادي ٌنظمها

 بٌن البٌبٌة األفكار تبادل فٌها ٌكون اللقاءات تلك أن إلى ٌعود وهذا ، للمرض التعرض

 البند إلى انتقلنا إذا و ، سبلمتهم على ٌحافظوا  بذلك فهم ، البٌبة على المحافظة فً التبلمٌذ

 التلمٌذ تكسب البٌبً الثقافً  النادي ٌقدمها التً البٌبٌة الندوات أن على ٌنص الذي الرابع

 التبلمٌذ إجابات نسبة  كانت فقد ، المدرسة داخل للمرض التعرض من صحته لوقاٌة مفاهٌم

 أبدا االختٌار ثم% 36.77بـ بنسبة أحٌانا االختٌار ثم% 58.82بـ دابما االختٌار عند

 تمس التً القضاٌا من العدٌد فً للندوات البٌبً الثقافً النادي تنظٌم أن أي% 4.41بـ

 من صحته وقاٌة على تساعده مفاهٌم التلمٌذ  تكسب خاصة المدرسٌة البٌبة و البٌبٌة

 البحوث بؤن ٌقول الذي الخامس البند نجد كما  و، المدرسة داخل خاصة للمرض التعرض



 صحتهم وقاٌة على تساعدهم البٌبً الثقافً النادي نشاط ضمن التبلمٌذ ٌنجزها التً البٌبٌة

 االختٌار ثم% 55.15بـ دابما االختٌار عند األكبر النسبة فكانت للمرض التعرض من

 بإنجاز التلمٌذ قٌام أن ذلك من فنستنج%  5.88بـ أبدا االختٌار ثم% 38.97بـ أحٌانا

 أو المخدرات مشكلة خاصة المدرسٌة البٌبة داخل تنتشر التً القضاٌا ببعض تهتم بحوث

 ٌصعب التً و( المراهقة )العمرٌة المرحلة هده اهتمام تجدب والتً ، التدخٌن أو التلوث

 بإنجاز التلمٌذ فقٌام للمرض، التعرض من هصحت وقاٌة على تساعده  السلوك تعدٌل فٌها

 التً الآلفات فً الوقوع فٌتجنب ، تصرفاته عن مسإوال ٌجعله المواضٌع تلك عن البحوث

 التنازلً التسلسل بحسب دابما و السادس البند إلى بانتقالنا و صحته، على الضرر له تسبب

 صحة وقاٌة فً تسهم البٌبً الثقافً النادي نشاطات أن على ٌنص الذي و الحسابً للوسط

 ثم% 49.26بـ أحٌانا االختٌار عند األكبر النسبة فكانت ، للمرض التعرض من التلمٌذ

 الثقافً النادي بؤن ذلك من نستنتج%  6.62بـ أبدا االختٌار ثم% 44.12بـ دابما االختٌار

 تهتم نشاطاته كانت إذا ذلك و صحتهم، على المحافظة فً التبلمٌذ تساعد قد نشاطاته أحٌانا

 على ٌحافظوا النشاطات تلك خبلل فمن ، الصحٌة احتٌاجاتهم و التبلمٌذ ٌمس ما على

 البٌبً المنحى ذات الثقافٌة المسابقات بؤن ٌقول الذي و السابع البند ،بٌنما صحتهم سبلمة

 التلمٌذ صحة وقاٌة فً تسهم المدرسة داخل األقسام بٌن البٌبً الثقافً النادي ٌنظمها التً

 تلٌها ،ثم% 44.12 بلؽت حٌث األكبر كانت أحٌانا االختٌار نسبة فإن للمرض التعرض من

 اللقاءات عكس على فنجد ،%13.97بـ أبدا االختٌار ثم%   41.91بـ دابما االختٌار نسبة

 لقلة وذلك ، أقل نسبتها كانت األقسام بٌن  الثقافٌة اللقاءات فإن المدارس بٌن ةالبٌبً الثقافٌة

 تعٌش التبلمٌذ  أن حٌث أخري جهة من مإسسة نفس  فً ووقوعها  جهة من اللقاءات تلك

 من صحتهم وقاٌة على التبلمٌذ ٌساعد اللقاءات بتلك القٌام أن إال ، البٌبٌة الظروؾ نفس

  فقد بند أخر و ،% 41.91 نسبة عنه عبرت ما وهو ، المدرسة داخل للمرض التعرض

 الثقافً النادي نشاط ضمن بحوث أو مشروعات فً لئلنترنٌت التبلمٌذ استخدام بند   كان

 لبلختٌار فٌه األكبر النسبة فكانت للمرض التعرض من صحته حماٌة مبادئ تكسبه  البٌبً

 أن أي ،%11.77بـ أبدا االختٌار ثم ،%32.35بـ دابما االختٌار ثم% 55.88بـ أحٌانا

 الثقافً النادي نشاط  ضمن بحوث أو مشروعات فً اإلنترنٌت أحٌانا  ٌستخدمون التبلمٌذ



 والتً  التربوٌة المإسسات أؼلب فً الوسٌلة هذه توفر عدم ذلك فً السبب وٌكون ، البٌبً

 خدماتها من التلمٌذ ٌستفٌد فبل ، اآللً اإلعبلم فً الحصص لبعض مخصصة توجد

 فً اإلنترنٌت استخدام ٌكسبهم دابما%  32.35بنسبة التبلمٌذ أن إال ، الحتٌاجاته

  .للمرض التعرض من  صحتهم حماٌة مبادئ بحوث أو مشروعات

  األول للتساإل المبوٌة النسبة ٌمثل( 10 )رقم جدول 

 المجموع أبدا أحٌانا  دابما البدابل 

 136 9.75 53.25 73 التكرارات

 100 7 39 54 النسبة المبوٌة 

 ٌوضح النسبة المإوٌة التساإل األول: 04الشكل رقم 
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 التً البٌبً المنحى ذات اإلعبلمٌة النشاطات  هل:بٌانات التساؤل الثانً تفسٌر :ثالثا   

 التلمٌذ من التعرض للمرض صحة بوقاٌة عبلقة الجمعٌة الثقافٌة و الرٌاضٌة لها بها تقوم

 ( 10  )الجدول رقم من خبلل 

 لنا تقر التساإل هذا اعتمدها التً البنود جل بؤن (10)الجدول رقم  خبلل من لنا ٌتبٌن  

  للتلمٌذ صحٌةال ومتؽٌرالوقاٌة ، البٌبً المنحى ذات اإلعبلمٌة النشاطات متؽٌر بٌن العبلقة

 البٌبٌة المناسبات لبعض المدرسة إحٌاء بند عند األكبر الحسابً المتوسط قٌمة كانت حٌث

 التعرض من صحتهم وقاٌة ضرورة على التبلمٌذ حرص فً تزٌد العالمٌة أو الوطنٌة

 أحٌانا االختٌار ثم ،% 66.91 بلؽت التً و نسبة أكبر دابما االختٌار ،فاحتل للمرض

 للمناسبات بإحٌاء المدرسة قٌام أن على ٌدلل مما ،% 3.68بـ أبدا االختٌار ثم ،%29.41بـ

 ٌزٌد جوان 5 للبٌبة العالمً الٌوم أو مارس 21 فً للشجرة الوطنً كالٌوم الوطنٌة البٌبٌة

 لبلحتفال التحضٌر فً التبلمٌذ فإشراك  صحتهم سبلمة على المحافظةب  التبلمٌذ اهتمام فً

البدائل/العبارات المتوسط  المجموع % أبدا % أحٌانا % دائما 
 الحسابً

اإلنحراف 
 المعٌاري

 إحٌاء المدرسة لبعض المناسبات البٌئٌة الوطنٌة أو -
الدولٌة تزٌد فً اهتمام التلمٌذ بضرورة وقاٌة صحته 

  .من التعرض للمرض  
 

91 66,91 40 29.41 05 3,68 136 2,63 0,55 

الحمالت التحسٌسٌة عن البٌئة و مشكالتها تساهم - 
 فً وقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض للمرض

90 66,18 40 29,41 06 4,41  2,61 0,57 

 ما تذٌعه اإلذاعة المدرسٌة من مواضٌع بٌئٌة تسهم -
  فً وقاٌة صحة  التلمٌذ من التعرض للمرض 

86 63,24 40 29,41 10 7.35  2,55 0,62 

الملصقات اإلعالمٌة التً تحث للمحافظة على البٌئة 
المدرسٌة تقً التلمٌذ من التعرض لبعض األمراض 

 . داخل المدرسة
 

80 58,83 46 33,82 10 7,35  2,51 0,63 

 اللوحات الحائطٌة التً تعبر عن أهمٌة المحافظة -
على البٌئة تنمً لدى التلمٌذ أهمٌة المحافظة على 

. صحته  
 

70 51,47 51 37,5 15 11,03  2,40 0,68 

المعارض البٌئٌة التً ٌنجزها التلمٌذ داخل المدرسٌة 
ٌدرك من خاللها كٌفٌة وقاٌة الصحة من التعرض 

 للمرض 

80 58,82 46 33,82 10 7,36  2,39 0,64 

ما تتناوله المجلة المدرسٌة من مواضٌع بٌئٌة ضمن 
أركانها تساهم فً وقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض 

  للمرض

59 43,38 69 50,74 08 5,88  2,37 0,59 

األٌام اإلعالمٌة البٌئٌة التً تحث على حماٌة البٌئة 
داخل المدرسة تساعد التلمٌذ على وقاٌة صحته من 

 التعرض للمرض

50 36,77 80 58,82 6 4,41  2,32 0,55 



 فً ٌساعدهم بالمدرسة العاملٌن ومختلؾ ، األساتذة وبإشراؾ ،  البٌبٌة بالمناسبات

 بند فكان الثانً البند بٌنما ، صحتهم سبلمة على ٌحافظ بدلك هو ،و البٌبة على المحافظة

 التعرض من التبلمٌذ صحة وقاٌة فً تساهم مشكبلتها و البٌبة عن التحسٌسٌة الحمبلت

% 29.41بـ أحٌانا االختٌار ثم ،% 66.17بـ دابما االختٌار عند األكبر فالنسبة ، للمرض

 بعض عن تحسٌسٌة لحمبلت المدرسة تنظٌم بؤن فنستنتج ،%4.41ب أبدا االختٌار ثم ،

 الحمبلت مثل خاصة بصفة المدرسٌة البٌبة و عامة البٌبة على أثٌرت لها التً قضاٌا

 ، المدرسة فً تنتشر التً األمراض أو ، التدخٌن أو ، أضراره و التلوث عن التحسٌسٌة

 تذٌعه ما أن على ٌنص الذي الثالث البند ثم ، بالمرض اإلصابة جنبت على التبلمٌذ ٌساعد

 فكانت للمرض، التعرض من التلمٌذ وقاٌة فً تسهم بٌبٌة برامج من المدرسٌة اإلذاعة

 ثم%  29.41 بـ أحٌانا االختٌار ثم%  63.24 بلؽت حٌث دابما لبلختٌار فٌه األكبر النسبة

 من  بٌبٌة تعالٌم إرساء فً كبٌر دور المدرسٌة لئلذاعة أن أي ،% 7.35بـ أبدا االختٌار

 فجماعة ، نظافتها المحافظة و المدرسٌة خاصة البٌبة حماٌة من التلمٌذ ٌتمكن خبللها

 للمحافظة المإسسة فً  التربوٌٌن أو المدٌر أو األساتذة خبرات من تستفٌد المدرسٌة اإلذاعة

 أنجزت تجارب أو دراسات و بحوث و إرشادات و نصابح بتقدٌم  المدرسٌة البٌبة على

 ، المدرسٌة  بٌبتهم نظافة  على المحافظة كٌفٌة حول أفكارهم التبلمٌذ فٌقدم  ، البٌبة حول

 واسع اإلذاعة فمجال ، للمرض التعرض من صحتهم على سبلمة على ٌحافظون هم وبذلك

 اإلذاعة المدرسٌة من أبرز أنالتبلمٌذ حٌث ٌرى أحمد محمد الفاضل  جل اهتمام وٌستقطب

وسابل االتصال وأهمها لكونها ذات مإثر فاعل فً توجٌه الرأي العام للتبلمٌذ كما تتٌح لهم 

ط فً انسجام وتعاون و تعود علٌهم بفوابد يفرصة تكوٌن الشخصٌة والعمل التعاونً النش

 للوسط التنازلً التسلسل حسب و الرابع البند إلى بانتقالنا ، وتربوٌة وتعلٌمٌة وتثقٌفٌة

 تكسب البٌبة على المحافظة على تحث التً اإلعبلمٌة الملصقات بؤن ٌرى والذي ، الحسابً

 قدرت نسبة أكبر دابما االختٌار فاحتل ، للمرض التعرض من صحتهم وقاٌة مبادئ التبلمٌذ

 على ٌدلل مما% 7.35بـ أبدا االختٌار ثم ،%33.82بـ أحٌانا االختٌار ثم ،% 58.83بـ

 مساعدة فً كبٌر أهمٌة البٌبة على المحافظة حول تنجز التً البٌبٌة اإلعبلمٌة للملصقات أن

 أن على ٌنص الدي و الخامس البند و ، للمرض التعرض من صحتهم وقاٌة على التبلمٌذ



  صحتهم  سبلمة على المحافظة على التبلمٌذ تساعد البٌبة عن تعبر التً الحابطٌة اللوحات

، ثم نسبة % 37.5ثم نسبة اإلختٌار أحٌانا بـ%  51.47حٌث قدرت نسبة اإلختٌار دابما بـ 

، أي أن إحتواء المدرسة على لوحات داخل االقسام ، أو فً % 11.03اإلختٌار ابدا بـ

جدران الساحة تعبر عن الطبٌعة  أو بعض الصور التً تحث التبلمٌذ على المحافظة على 

البٌبة و البٌبة المدرسٌة خاصة تساعد التبلمٌذ فً الحرص على وقاٌة صحتهم من التعرض 

للمرض  ، ثم ٌؤتً البند السادس الذى ٌرى بؤن المعارض البٌبٌة التً ٌنجزها التبلمٌذ 

ٌدركون من خبللها كٌفٌة وقاٌة صحتهم من التعرض للمرض ، فإحتل اإلختٌار دابما النسبة 

 أي أن%  7.36، ثم اإلختٌار أبدا بـ% 33.82، ثم اإلختٌار أحٌانا بـ% 58.82األكبر بـ

فً  أو بٌبٌة مناسبات فً سواء ةيالبٌا مواضٌعال مختلؾ عن معارض بإنجاز التبلمٌذ قٌام

 مثبل التدخٌن عن التبلمٌذ قبل من المقدمة البحوث بعض  فٌها تكون دابمة مدرسٌة معارض

 المجسمات بعض على المعارض تلك ، و قد تحتوي التلوث أو البٌبة على أضراره و

 على التبلمٌذ قدرت فً دلك كل فٌساهم  اإلنسان صحة أو الطبٌعٌة البٌبة عن التعبٌرٌة

 بٌبة حماٌة ألهمٌة إدراكه خبلل من المدرسة داخل للمرض التعرض من صحتهم وقاٌة

 المدرسة داخل البٌبٌة فللمعارض ، إنجازها فً ٌشارك التً المعارض مختلؾ فً المدرسة

 و،   خارجها و المدرسٌة بٌبته داخل صحته حماٌة لضرورة التلمٌذ أهمٌة كبٌرة إلدراك

 من  أركانها ضمن المدرسٌة المجلة تناولت أن ما  على ٌنص الذيالسابع  البند إلى بإنتقالنا

نسبة اإلختٌارأحٌانا  فإن ، التعرض للمرض من صحة التبلمٌذ وقاٌة فً ٌسهم بٌبٌة مواضٌع

 مما % 5.88، ثم اإلختٌار أبدا بـ % 43.38ثم اإلختٌار دابما بـ% 50.74كانت األكبربـ

 لها التً  البٌبٌة المواضٌع مختلؾ إٌصال فً بالؽة أهمٌة المدرسٌة للمجلة أن على ٌدل

 الضرر ٌسبب ما على لتلمٌذا تعرؾ إمكانٌة فً تساهم بذلك ،فهً التبلمٌذ  ببٌبة صلة

 على المدرسٌة المجلة فإحتواء ، صحته سبلمة على حفاظا ذلك فعل فٌتجنب مدرسته لمحٌط

 ، بٌنما   للتلمٌذ المرض من السبلمة و الصحة تحقٌق فً بالؽة أهمٌة له بالبٌبة خاص ركن

كان أخر بند الذي ٌرى بؤن األٌام اإلعبلمٌة البٌبٌة التً تحث على حماٌة البٌبة تساعد 

التبلمٌذ على وقاٌة صحتهم من التعرض للمرض فنسبة اإلختٌار أحٌانا كانت األكثر و 



 ٌرى حٌث% 4.41، ثم اإلختٌار أبدا بـ% 36.77، ثم اإلختٌار دابما بـ% 58.82قدرت بـ

 تساعد المدرسة داخل البٌبة حماٌة على تحث التً البٌبٌة اإلعبلمٌة األٌام بؤن المبحوثٌن

 األٌام بؤن ذلك من لنا فتبٌن على وقاٌة صحتهم من التعرض للمرض،أحٌانا  التبلمٌذ

 فإنها تقام التً ، و أن المدرسة داخل أحٌانا تنظم البٌبة حماٌة على تحث التً اإلعبلمٌة

 .وقاٌة صحتهم من التعرض للمرض , على التبلمٌذ تساعد

  الثانً للسإال المبوٌة النسبة ٌمثل( 12 )رقم جدول

 المجموع أبدا أحٌانا  دابما  البدابل 

 136 8.75 51.5 75.75 التكرارات

 100 7 38 55 النسبة المبوٌة 

 

 ٌوضح النسبة المإوٌة للتساإل الثانً: 05الشكل رقم 
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 ذات المنحى البٌبً التً الترفٌهٌة  هل األنشطة:: التساؤل الثالث بٌانات تفسٌر :رابعا   

بوقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض  عبلقةلها  المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة بها تقوم

 ( 13)الجدول رقم للمرض من خبلل 

  

 

 

البدائل/العبارات المتوسط  المجموع % أبدا % أحٌانا % دائما 
 الحسابً

اإلنحرا
ف 
 المعٌاري

 الرحالت فً التالمٌذ مشاركة
 مبادئ تكسبهم البٌئٌة المدرسٌة

 ببعض اإلصابة  من صحتهم حماٌة
 .المدرسٌة األمراض

39 28,68 62 45,59 35 25,73 136 2,91 1,14 

 حمالت فً التالمٌذ مشاركة
 لدٌهم تنمً المدرسٌة التنظٌف

 التعرض من صحتهم وقاٌة مبادئ
  .  للمرض

104 76,47 28 20,58 4 2,94  2,73 0.50 

 الشجٌر حمالت فً التالمٌذ مشاركة
 المحافظة مبادئ تكسبهم المدرسٌة

 التعرض من صحتهم سالمة على
 للمرض 

103 75,74 25 18,38 08 5,88  2,69 0.57 

التعبٌر عن البٌئة فً تمثٌلٌات 
مسرحٌة من تقدٌم التالمٌذ تحفزهم 

على وقاٌة صحتهم من التعرض 
 للمرض

82 60.30 44 32.35 10 7.35  2.52 0,62 

 المسابقات فً التالمٌذ مشاركة
( السباق أو العدو )الفردٌة الرٌاضة

 بٌئٌة مناسبات خالل تنظم التً
 وقاٌة على تساعهم دولٌة أو وطنٌة

 للمرض التعرض من  صحتهم

74 54,41 55 40,44 7 5,15  2,49 0,50 

 البٌئٌة القضاٌا بعض عن التعبٌر
 تنمً التالمٌذ طرف من بالرسم
 من صحتهم حماٌة مبادئ لدٌهم

  للمرض التعرض
 

60 44.12 68 50 8 5.88  2.38 0,57 

 المسابقات فً التالمٌذ مشاركة.  
( القدم والٌد )الجماعٌة الرٌاضة

 بٌئٌة مناسبات خالل تنظم التً
 وقاٌة على تساعهم دولٌة أو وطنٌة

  للمرض التعرض من  صحتهم

51 37,5 70 51,47 15 11,03  2,26 0,64 

التعبٌر عن البٌئة فً تمثٌلٌات 
مسرحٌة من تقدٌم التالمٌذ تحفزهم 

على وقاٌة صختهم من التعرض 
 للمرض 

50 36,76 71 52,21 15 11,03  2,25 0,64 



 نحو ٌتجه المبحوثٌن إلستجابات العام المنحى أن ٌتبٌن( (11رقم الجدول إلى     بالنظر

 بإعتماد الصحة،و والوقاٌة الصحٌة للتلمٌذ الترفٌهٌة األنشطة متؽٌر بٌن العبلقة تقرٌر

أن مشاركة التبلمٌذ  على ٌنص بند كان الذي  أول فإن الحسابً للمتوسط التنازلً التسلسل

فً الرحبلت المدرسٌة البٌبٌة تكسبهم مبادئ حماٌة صحتهم من اإلصابة ببعض األمراض 

، ثم نسبة % 45.59التً قد تنتشر فً المدرسة ، حٌث بلؽت نسبة اإلختٌار أحٌانا فٌه 

 أن  ذلك من ، فنستنتج% 25.73، ثم نسبة اإلختٌار ابدا بـ% 28.68اإلختٌار دابما بـ

 أبدا اإلختٌار نسبة أن إال  بالمرض اإلصابة التلمٌذ تجنب فً أهمٌة المدرسٌة للرحبلت

 اإلستمتاع وجهتها تكون ال تنظم التً الرحبلت أن أو المدرسٌة الرحبلت قلة منها نستنتج

 خاصة أهداؾ لتحقٌق اآلثار أو المصانع بعض إلى رحبلت تكون قد بل الخضراء بالطبٌعة

الترفٌه ، ثم ٌاتً بند مشاركة التبلمٌذ فً حمبلت التنظٌؾ  لهدؾ ولٌس  الدراسٌة بالمناهج

المدرسٌة تنمً لدٌهم مبادئ وقاٌة صحتهم من التعرض للمرض ، حٌث بلؽت نسبة األكبر 

، ثم اإلختٌار أبدا % 20.58، ثم اإلختٌار أحٌانا بـ% 76.47عند اإلختٌار دابما بـ

 األقسام تنظٌؾ تشمل والتً ، المدرسة داخل تنظٌؾ حمبلت تنظٌم بؤن ، فنستنتج %2.94بـ

 بٌبته حماٌة مبادئ التبلمٌذ لذي تنمً فٌها النباتات وحماٌة الساحة وتنظٌؾ ، وتزٌنها ،

 من مدرسته بحماٌة ٌلتزم بالنظافة ٌلتزم الذي فالتلمٌذ ، نظافتها على والحرص ، المدرسٌة

 البند ٌلوثها ، وهو بذلك ٌحافظ على سبلمة صحته من التعرض للمرض، ونجد لما التعرض

 مبادئ تكسبه التبلمٌذ فٌها ٌشارك التً المدرسٌة التشجٌر حمبلت بؤن ٌرى الذي و الثالث

 دابما إختٌارهم كان المبحوثٌن فمعظم سبلمة صحتهم من التعرض للمرض على المحافظة

 أن على ٌدل مما% 5.88ـب أبدا اإلختٌار ،ثم%18.38بـ أحٌانا اإلخٌار ثم ،%75.74 بنسبة

 على المحافظة مبادئ تكسبه المدرسة داخل تقام التً التشجٌر حمبلت فً التبلمٌذ مشاركة

 ، ٌتلفه ال و علٌه ٌحافظ فإنه نبات أي أو شجرة التلمٌذ ؼرس فإذا المدرسً، محٌطه نظافة

 ٌساهم التً النباتات مختلؾ على بإحتوابها لمدرسته الجمالً المنظر على ٌحافظ بدلك فهو

 و  ؼرسها ، وبذلك فهو ٌساهم فً المحافظة على سبلمة صحته من التعرض للمرض، فً

 طرؾ من بالرسم البٌبٌة القضاٌا عن التعبٌر بؤن تقول التً و الرابعة للعبارة بإنتقالنا



 النسبة فكانت ، صحتهم من التعرض للمرض على المحافظة مبادئ لدٌهم التبلمٌذ تنمً

 وعند ،% 32.35بـ تقدر أحٌانا اإلختٌار عند النسبة بٌنما ، دابما اإلختٌار عند 60.30%

 قضاٌا عن التعبٌر فً بالؽة أهمٌة للرسم بؤن ذلك من فٌتضح ،%7.35 بـ تقدر أبدا اإلخٌار

 التلمٌذ ٌساعد فالرسم ، المدرسٌة بٌبته على المحافظة مبادئ التلمٌذ لذي تنمً فهً ، البٌبة

 بٌبة بل ، نفاٌات أو ملوثات بدون تكون أن فرد كل ٌتمنً التً الجمٌلة البٌبة تخٌل على

 سبلمة  على المحافظة مبادئ لدٌه ٌنمً المناظر لتلك التلمٌذ فرسم  نقً هواء و خضراء

 المسابقات فً المشاركة بؤن ٌري الخامس البند نجد أننا كما . صحته من التعرض للمرض

 فكانت للمرض التعرض من التلمٌذ صحة تحمً (تنس الطاولة –العدو )الفردٌة  الرٌاضٌة

 أبدا اإلختٌار ثم ،%40.44 أحٌانا اإلختٌار نسبة ثم ،%54.41 فٌه دابما اإلختٌار نسبة

 والتً ال ، الفردٌة الرٌاضات من ؼٌرها أو العدو لرٌاضة التلمٌذ ممارسة أن أي% 5.15بـ

 التنافسٌة بل تنظم لها حصص تدرٌبٌة فهً بدلك  المسابقات فً المشاركة هدفها ٌكون 

 عن التعبٌرٌة األناشٌد بند بٌنما ، للمرض التعرض من صحته حماٌة على تساعد التلمٌذ

 حماٌة صحته من التعرض للمرض ، فكانت   بضرورة تشعره التلمٌذ ٌقدمها التً البٌبة

 أبدا اإلختٌار ثم ،%44.12بــ دابما اإلختٌار ثم ،% 50بـ أحٌانا لئلختٌار فٌه األكبر النسبة

 خبلل من البٌبة عن التلمٌذ تعبٌر بؤن منه نستنج النسب فً التقارب وهذا ،%  5.88بـ

و وهو بدلك ٌحافظ على وقاٌة صحته من  ، علٌها المحافظة بضرورة ٌشعره األناشٌد

 فً التبلمٌذ مشاركة أن على ٌنص الذي السابع البند نجد وكما التعرض للمرض، 

 داخل األمراض ببعض اإلصابة تجنب على  تساعدهم الجماعٌة الرٌاضٌة المسابقات

 دابما اإلختٌار نسبة ثم ،% 51.47بلؽت و األكبر هً أحٌانا اإلختٌار نسبة فكانت  المدرسة

 رٌاضة التلمٌذ لممارسة أن أي ،% 11.03 فبلؽت أبدا اإلختٌار نسبة ثم%  37.5 و بلؽت

 الرٌاضة فممارسة  اإلمراض ببعض اإلصابة تجنب فً  كبٌرة أهمٌة الٌد كرة أو القدم كرة

 المدرسة داخل تنتشر قد التً األمراض وتجنب ، الجسمٌة اللٌاقة على تساعد التلمٌذ بإنتظام

 تحفزه التلمٌذ تقدٌم من مسرحٌة تمثٌلٌات فً البٌبة عن التعبٌر بؤن ٌرى الذي و بند أخر و. 

 كانت فٌه أحٌانا اإلختٌار فنسبة ، المدرسة داخل للمرض التعرض من صحته وقاٌة على



 نسبته أبدا اإلختٌار ثم ،%36.76 نسبته اإلختٌاردابما ثم ،% 52.21 بلؽت األكبرو هً

 تكون التً البٌبٌة المواضٌع بعض عن التعبٌر و المسرح بنشاط التلمٌذ فقٌام ،11.02%

 على للحفاظ التلمٌذ تحفز التمثٌل بواسطة المتوسطة المرحلة فً التلمٌذ إدراك من قرٌبة

 أول ٌكون المسرح فً ٌقدمها التً فالمبادئ ، صحته على الحفاظ وبالتالً ،لمدرسٌةا بٌبته

 التلمٌذ صحة بوقاٌة عبلقة لها  البٌبٌة  المسرحٌة التمثٌلٌات فإن ومنه  بتطبٌقها المطالبٌن

 للمرض التعرض من

  الثالث للتساإل المإوٌة النسبة ٌمثل( 14 )رقم جدول

 المجموع  أبدا  أحٌانا    دابما  البدابل 

 136 12.75 52.88 70.37 التكرارات 

 ٪100 ٪9 ٪39 ٪52 النسبة المبوٌة 
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 : النتائج العامة للدراسة

إجابات  تحلٌل عند لدٌنا توفرت التً المعطٌات خبلل من  :األول التساإل ـ نتابج1

 التً ذات المنحى البٌبً الثقافٌة للنشاطات  فً هل المتمثل وللتساإل األول  المبحوثٌن

بوقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض  عبلقة الجمعٌة الثقافٌة و الرٌاضٌة المدرسٌة لها تمارسها

 اعتمادنا وكذا ، أقلها إلى الحسابً للمتوسط قٌمة أعلى من البنود ترتٌب وبعد للمرض ،

 حٌث المبحوثٌن بٌن تجابااإل فً التقارب مدى لنا وضح الذي و المعٌاري االنحراؾ على

 تحت و واحد وضع فً بؤنهم ٌوضح  وهوما،  0,53 قٌمة أقلو 0,69 قٌمة أعلى بلؽت

، و بإعتماد إجابات مسإولً النشاط من خبلل دلٌل المقابلة فإن تنظٌم  مشتركة تؤثٌرات

المإسسات التربوٌة لؤلنشطة الثقافٌة ذات المنحى البٌبً ٌخضع لدرجة تنفٌذ و تفعٌل جل 

العاملٌن فٌها لنشاطات النادي الثقافً البٌبً ، و الذي ٌعتبر من أبرز النوادي التً تقوم 

بإنجاز مختلؾ األنشطة البٌبٌة وذلك لوعً جماعة النادي باهمٌة المحافظة على البٌبة 

والبٌبة المدرسٌة خاصة  ودوره فً حماٌة صحة التلمٌذ على تجنب اإلصابة بمختلؾ 

األمراض التً قد نتشر داخل المدرسة ، و التً قد تنتج عن الوضع البٌبً السٌا داخلها أو 

التساإل  فً علٌها اعتمدنا التً البنود جل تنتقل إلٌها من المحٌط الخارجً، و من خبلل

متؽٌر النشاطات الثقافٌة ذات المنحى البٌبً و وقاٌة صحة  لنا العبلقة بٌن  حققت األول

 االختٌار منها نسبة أكبر حققت التً و االختٌارات خبلل التلمٌذ من التعرض للمرض من

 النادي مكتبة فً البٌبٌة للموضوعات التلمٌذ مطالعة بنود من كل أن أي ،% 54 بنسبة دابما

 البٌبٌة المحاضرات و للندوات وحضوره ، المدارس بٌن الثقافٌة اللقاءات فً ومشاركته ،

  بحوثه و مشروعاته فً  اإلنترنٌت على اعتماده و البٌبٌة للبحوث إنجازه و ، تقدم التً

 فإن وعموما ، المدرسة داخل للمرض التعرض من صحته حماٌة فً ذلك ٌساعده البٌبٌة

 التً ذات المنحى البٌبً الثقافٌة النشاطات متؽٌر بٌن العبلقة لنا تقرر علٌها المتوصل النتابج

وقاٌة صحة التلمٌذ من  متؽٌر و  الـجمعٌة الثقافٌة والرٌاضٌة المدرسٌة  إطار فً تقدم

   .التعرض للمرض



اإلجابات  تحلٌل عند لدٌنا توفرت التً المعطٌات خبلل من:  الثانً التساإل نتابجـ 2 

 اإلعبلمٌة تالنشاطا فً والمتمثل به المتعلقة البنود صحة على بصدق أكدت الثانً للتساإل

بوقاٌة  عبلقةولها الجمعٌة الثقافٌة و الرٌاضٌة المدرسٌة  بها تقوم التً ذات المنحى البٌبً

 من الحسابً المتوسط قٌمة حٌث البنود ترتٌب  وبعد ، صحٌة التلمٌذ من التعرض للمرض 

المعٌاري حٌث  االنحراؾ ٌوضحه ما العبارات بٌن التقارب ونسبة  أقلها إلى نسبة أعلى

نشاط إحٌاء المدرسة  من كل بؤن لنا ٌتبٌن  0,55 ، و أقل قٌمة 0,68بلؽت أعلى قٌمة 

لبعض المناسبات البٌبٌة ، و القٌام بحمبلت تحسٌسٌة عن البٌبة و مشكبلتها ، وما تذٌعه 

المدرسٌة من مواضٌع بٌبٌة ، و توفر المدرسة على ملصقات إعبلمٌة ، ولوحات  اإلذاعة

 من صحته التلمٌذ وقاٌة فً أهمٌته على ٌدل حابطٌة تحث على حماٌة البٌبة كل ذلك

 اإلعبلمٌة النشاطات متؽٌر بٌن عبلقة هناك بؤن تؤكد البنود جل فإن للمرض، ومنه التعرض

التلمٌذ من التعرض للمرض ، وهو ما مثلته نسبة اإلختٌار دابما  صحةوقاٌة  متؽٌر و البٌبٌة

 فمن خبلل إجابات مسإولً النشاط البٌبً فً المدارس مجال الدارسة تبٌن بؤن  ،%55بـ 

الجانب اإلعبلمً داخل المإسسة ٌمثل أكبر وسٌلة للتوعٌة عن البٌبة ، و أهمٌة المحافظة 

علٌها ، و تمثل نوادي اإلذاعة  ، و المجلة  من اكثر النوادي إنضمام من طرؾ التبلمٌذ  

وذلك ألنها أكثر تفعٌل لنشاطاتها ، و األهم فً تحقٌق التواصل بٌن إدارة المدرسة و 

التبلمٌذ فً إٌصال مختلؾ الرسابل التً تحث على أهمٌة حماٌة البٌبة و المحافظة علٌها ، 

و األهم فً تحفٌز الجانب المهاراتً،و العمل الجماعً  للتبلمٌذ فً مختلؾ األنشطة داخل 

 . المدرسة ، وحتى خارجها 

إجابات  تحلٌل عند لدٌنا توفرت التً المعطٌات خبلل من : الثالث التساإل نتابج ـ 3 

 النشاطات متؽٌر بٌن العبلقة حققت علٌها إعتمدنا التً البنود جل أن لنا تبٌن الثالث التساإل

 مشاركة أن أي ، الترفٌهٌة ذات المنحى البٌبً و وقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض للمرض

 والتعبٌر ، المدرسٌة فً الرحبلت المدرسٌة البٌبٌة ، وفً حمبلت التنظٌؾ والتشجٌر التلمٌذ

و   مسرحٌة الرسم أوتمثٌلٌات  خبلل من التلمٌذ إدراك من القرٌبة  البٌبة قضاٌا بعض عن

 اللٌاقة على حفاظا الفردٌة و الجماعٌة الرٌاضٌة للمسابقات التلمٌذ وممارسة ، األناشٌد



ومن خبلل  ، للمرض التعرض من صحته حماٌة على التلمٌذ ٌساعد ذلك كل  الجسمٌة

إجابات مدراء اإلكمالٌات مجال الدراسة ، وكذا مسإولً النشاط البٌبً ، فإن إهتمام التبلمٌذ 

بممارسة األنشطة الرٌاضٌة ٌلقى إقبال كبٌر خاصة أثناء إجراء المسابقات الرٌاضٌة  بٌن 

األقسام أو بٌن المدارس  على الرؼم من أن تلك المسابقات تجرى من أجل المنافسة ، وتقل 

فٌها األهداؾ البٌبٌة ، إال أن ممارسة التبلمٌذ لها ٌساعدهم على تجنب اإلصابة بالمرض، 

إضافة إلى نشاط نوادي الفنون التشكٌلٌة الرسم و المسرح  و الذٌن ٌعتبران من أهم وسابلها  

و من خبللها ٌتم تقدٌم رسابل عن أهمٌة المحافظة على البٌبة، وذلك بإعتماد مسرح النادي 

األخضر ضمن النادي البٌبً فً اإلكمالٌات مجال الدراسة، فجانب الترفٌه مهم فً مساعدة 

التلمٌذ على تجنب التعرض للمرض داخل المدرسة و  ٌمكنه من حسن استٌعاب  مختلؾ 

 العبلقة لنا تقر إلٌها المتوصل النتابج فإن وعموما البرامج الدراسٌة  والتً تتمٌز بالكثافة ،

وقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض  ومتؽٌر  ذات المنحى البٌبً الترفٌهٌة النشاطات متؽٌر بٌن

  .%52للمرض و هو ما أكدته نسبة اإلختٌار دابما ، و التً قدرت بـ

 :خالصة البحث 

 

     من خبلل تناول الجانب النظري ، و المٌدانً للدراسة تبٌن أن النشاط المدرسً ٌعتبر 

 لخبرات ٌمر بها الفرد ، وهً خبرات منتقاة بحٌث ٌإدي المرور بها  إلى تحقٌق لمجا

أهداؾ التربٌة ، وٌبلحظ أن للنشاط أثرا فعاال فً عملٌة التربٌة ، وهو ٌفوق أحٌانا أثر 

التعلٌم فً حجرة الدراسة ، وذلك لخصابص النشاط المدرسً التً ال توفر بنفس القدر لتعلم 

أن التربٌة تعنً مساعدة الفرد على  ( john dewey )المواد الدراسٌة ، وٌرى جون دٌوي 

النموالمتكامل  وعلى تفتح طاقاته ، وعلى التكٌؾ المستمر مع بٌته ، و إعداده للحٌاة 

المعاصرة بصورة مستقلة بما ٌمكن من بناء الخبرة اإلجتماعٌة للفرد ، وتطوٌر المجتمع ، 

و ٌرى التربوٌٌن القدامى والمحدثٌن بؤهمٌة أن ٌكون التعلٌم  فٌه جانب المتعة  ومنهم 

الذي نادى بضرورة أن نمضً حٌاتنا فً مزاولة األلعاب  * أفبلطون *الفٌلسوؾ اإلؼرٌقً 



وٌحدر من المؽاالت فً جدٌة التربٌة ، وطالب باإلهتمام باأللعاب و الموسٌقى فً تربٌة 

اللذٌن أكدا أهمٌة استثمار وقت الفراغ لدي *هربرت* و* شٌلر *النشؤ ، وكذا العالمٌن  

المتعلم ، إلكسابه المعارؾ و المهارات الخاصة بالمواد الدراسٌة كالحساب ، و العلوم ، 

واللؽة ، فٌنبؽً على التربٌة أن تكون أكثر عمقا و شموال ، من خبلل إستؽبلل وقت الفراغ 

فً ممارسة التلمٌذ للعدٌد من المهارات ، و الخبرات  التً تسهم فً تحقٌق األهداؾ 

التربوٌة  فً مختلؾ أوجه النشاط المدرسً ، حٌث ٌتمكن التلمٌذ من خبلله فهم العالم 

المحٌط به  و تحقٌق الصحة ، و دعم اإلستقرار الوجدانً ، واإلحساس بالجمال ، فالنشاط 

المدرسً ال ٌعد راحة أو مخرجا من التعب الذي ٌكون خبلل عملٌة التربٌة و التعلٌم  بل 

ٌمكن إعتباره عنصرا حٌوٌا فً تلك العملٌة ، و ذلك ألن التلمٌذ ٌعتبر  عنصر فعال فً 

إختٌار نوع النشاط الذي ٌشارك فٌه ، و فً وضع خطة العمل و تنفٌدها  مما ٌجعل إقباله 

علٌه متمٌزا بحماس أشد مما ٌوفر لدراسة المواد الدراسٌة ، االمر الذي ٌإدي إلى علم أكثر 

إقتصادا و دواما ، و إعتماد المإسسات التربوٌة النشاط  كوسٌلة من أسالٌب التوعٌة بؤهمٌة 

المحافظة على البٌبة ، إلى جانب برامج التربٌة البٌبٌة ، و تعد المدرسة من أكثر المإسسات 

مسإولٌة فً تقدٌم التربٌة ألبناء المجتمع عامة ، و التربٌة الصحٌة خاصة ، فالتربٌة تعنً 

اإلعداد للحٌاة ، وخلق الوسط المناسب  وتوفٌر الفرص لهم ، وتحقٌق اللٌاقة المتكاملة ، 

وهذا ٌعنً اإلهتمام بالمعلومات  واإلتجاهات ، و العادات الصحٌة ، والخدمات الوقابٌة ، و 

تعزٌز اإلمكانات البلزمة لتكوٌن بٌبة مدرسٌة صالحة لعملٌة النمو ، والتطور السلٌم  و 

تهدؾ  المدرسة الجزابرٌة إلى اإلهتمام بالصحة فً الوسط المدرسً من خبلل  وقاٌة 

صحة التلمٌذ  من األمراض ، وعبلج البسٌطة منها ، ومراقبة شروط الوقاٌة  والنظافة ، 

واألمن بالمإسسات ، و المشاركة فً الحمبلت الوطنٌة المتعددة لمكافحة الآلفات 

اإلجتماعٌة  و مما ٌساعد المدرسة عللى ذلك توفرها على كفاءات  وقدرات لتكوٌن العادات 

و السلوكات الصحٌة الجٌدة  و كذا المرحلة العمرٌة للتبلمٌذ و أهمٌتها فً نمو شخصٌتم ،  

و ما , وإمكانٌة وضع منظومة بٌداؼوجٌة متكاملة  للبعد الصحً فً الوسط المدرسً 

ٌبلحظ على أهداؾ الصحة المدرسٌة فً المدرسة الجزابرٌة  إهتمامها بالجانب العبلجً ، 

أي الفحص و الكشؾ عن األمرض فً بداٌة كل موسم دراسً من خبلل عدد الوحدات 



 وحدة 1187 وحدة  منها 1460م بـ2009الصحٌة ، و التً تقدرت حسب إحصابٌات 

 وحدة على مستوي الهٌاكل الصحٌة ، 336متواجدة على مستوى المإسسات التربوٌة ، و 

 وحدة فً المقرات التً هٌؤتها الجماعات المحلٌة ، مما سمح بتنظٌم زٌارات طبٌة 12و

من عدد األقسام المستهدفة خاصة فً % 97منظمة لكشؾ األمراض مست ما نسبته 

% 96لمختلؾ السنوات اي ما ٌعادل % 54.46السنوات االولى من كل طور تعلٌمً ، و 
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، بٌنما نجد المملكة العربٌة السعودٌة كؤبرز  (

دولة عربٌة متقدمة فً تفعٌل برامج الصحة المدرسٌة ، و بعد تحسن الخدمات العبلجٌة 

للصحة المدرسٌة  إنتهجت وزارة المعارؾ سٌاسة جدٌدة نحو التركٌز على الخدمات 

الوقابٌة ، وتعزٌز الصحة فً المدارس من خبلل الركٌز على الخدمات اوقابٌة ، وعلى 

رأسها التوعٌة الصحٌة  وضرورة إنطبلق األنشطة و البرامج الصحٌة من المدرسة ، 

والعمل على إشراك األسرة التربوٌة فً تعزٌزصحة التبلمٌذ ، و كذا إشراك أسر التبلمٌذ 

فً الوعٌة و تعدٌل السلوك ،و اإلستفادة من خبرات المنظمات المحلٌة و الدولٌة فً دعم ، 

وتنفٌذ برامج الصحة المدرسٌة ، و منه فإن هده الدراسة و التً إهتمت بعبلقة النشاط 

المدرسً البٌبً بوقاٌة صحة التلمٌذ من التعرض للمرض ، خلصت إلى أهمٌة الجانب 

التوعوي ، و النشطوي فً المحافظة على البٌبة و البٌبة المدرسٌة من جملة السلوكٌات 

التدخٌن ،  )السلبٌة التً تنتشر داخلها كإنتشار اآلفات اإلجتماعٌة بٌن التبلمٌذ           

فً تعزٌز صحة التبلمٌذ، فإشراكهم فً مختلؾ أوجه النشاط  (بعض أنواع المخدرات 

البٌبً ، ٌساعدهم على وقاٌة صحتهم من التعرض للمرض ، و منه  فإن الدراسة توصلت 

إلى أن تناول المدرسة لقضاٌا البٌبة فً مختلؾ أوجه النشاط البلصفً ٌؤثر على وقاٌة 

صحة التلمٌذ من التعرض لمختلؾ األمراض التً قد تنتشر ي المدرسة ، وأن النشاطات 

الترفٌهٌة ذات المنحى البٌبً لدٌها تؤثٌر كبٌر نظرا ألنها أكثر األنشطة ممارسة ، ثم ٌؤتً 

تؤثٌر األنشطة الثقافٌة ذات المنحى البٌبً ثم األنشطة اإلعبلمٌة ذات المنحى البٌبً ، و تم 

 :التوصل إلى اإلقتراحات  التالٌة 
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ضرورة تفعٌل أنشطة نوادي الجمعٌة الثقافٌة والرٌاضٌة المدرسٌة ، واإلهتمام أكثر _ 1

 .ٌٌرامج النوادى البٌبٌة و الخضراء 

 .تعمٌم مشروع النادي األخضر فً جل المإسسات التربوٌة عبر الوطن  _ 2

إعتماد التوعٌة كؤبرز وسٌلة فً نشاط النوادي لتعزٌز صحة التبلمٌذ ، و إشراكهم فً _ 3

 .وضع الخطط ، وتنفٌدها 

تكاثؾ جهود كل العاملٌن فً المدرسة من هٌبة التدرٌس و عمال عند القٌام بتنفٌذ _ 4

 .مختلؾ األنشطة البٌبٌة داخل المدرسة 

البلدٌات ، جمعٌات حماٌة )أهمٌة إشتراك المإسسات التربوٌة  مع بقٌة هٌبات المجتمع _ 5

فً وضع إستراتجٌات لحماٌة البٌبة فً الوسط المدرسً ،   (البٌبة ، المإسسات اإلستشفابٌة

 و متابعة تجسٌدها

اإلستفادة من تجارب الدول العربٌة المتقدمة فً مجال إهتمامها ببرامج حماٌة البٌبة فً _ 6

 .مإسساتها التربوٌة خاصة دولة فلسطٌن ،و البحرٌن، و المملكة العربٌة السعودٌة 

تفعٌل المنهجٌات  المقترحة إلدماج التربٌة البٌبٌة فً التعلٌم ، و إدراجها كمادة مستقلة _ 7
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  :قائمة المراجع 

 :الكتب  - أ

 دار ، الطبي المجال في اإلجتماعية الخدمة : وأخرون المميجي اليادي عبد  إبراىيم .1

   .2004 ، اإلسكندرية ، الجامعية المعرفة



 ىـ1426  1ط ، مصر ، العالمية الدار ، البيئية التربية : مطاوع عصمت إبراىيم .2

  .م2005

 ، و إنجازات ، دار القصبة ، إصالح التربية في الجزائر رهانات:أبو بكر بن بوزيد  .3

 .م 2009الجزائر ، 

 ، الجامعية الدار ، العممي البحث : بكر أبو محمود مصطفي و المحمح اهلل عبد أحمد .4

   .م2002

 ، مصر  العصرية المكتبة ، البيئة وحماية اإلجتماعية الخدمة : مرسي محمد أحمد .5

  .م 2007، 1ط

 . ، الجزائرالجزائر في البيئية الرهانات : ممحة أحمد .6

 و لمنشر ىال ، المدرسية الصحافة و اإلذاعة  التربوي اإلعالم : عفيفي اليادي .7

  .م2008 ىـ1429 ، 1ط ، مصر ، التوزيع

 ، دار النفسية و الطبية المدخل اإلجتماعي لممجاالت: أميرة منصف يوسف  .8

 .م 1997المعرفة ، مصر ، 

 مركز  التطبيق و النظرية بين البيئي اإلعالم : صالح عمى السيد الدين جمال .9

   .م2003 ، مصر ، لمكتاب اإلسكندرية



 ، عمان  الفكر دار ، اإلجتماعية الخدمة إلى مدخل:  المعايطةوأخرون خميل .10

   .م2000 ، 1ط ، األردن

 ، اإلجتماعية العموم في العممي البحث منهجية عمى تدريبات : زرواتي رشيد .11

   .م2008ىـ1429 ، 3ط ، الجزائر

 ، مكتبة المجتمع العربي، عمان األردن ، الصحة المدرسية: رائدة خميل سالم  .12

 .م 2007 ، 1ط

 المكتية  المدرسي المجال في اإلجتماعية الخدمة : مبروك فتحي سحر .13

 .م2000 ، مصر ، األسكندرية ، الجامعية

 ، المسيرة دار- النوعي البحث طرق– العممي البحث مناهج : التل سعيد .14

   . م2007 ، 2ط ، األردن ، عمان

 الصحية الرعاية و العامة الصحة : رمضان والسيد الصديقي عثمان سموى .15

  .م 2004، ،اإلسكندرية الجامعية المعرفة دار ، اإلجتماعي المنظور من

   .م2000 2ط ، القاىرة ، الفجر دار ، المدرسية الصحافة : محمود سمير .16

 ،مكتبة المجتمع العربي،عمان األردن  النشاطات المدرسية:صالح فؤاد سميم  .17

 .م 2006ىـ 1426 ، 1، ط



 ، البازوري دار ، العامة والسالمة الصحة : أخرون و الشاعر المجيد عبد .18

   .م2005 ، 1 ط ، األردن ، عمان

 ، القاىرة   العربي الفكر دار ، لممدرسة اإلجتماعية الوظيفة : سميمان عدلي .19

   م1999 ، مصر

 إعداد وطرق العممي البحث مناهج : الذنيبات محمود ومحود بوحوش عمار .20

  .م1999، 2ط ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ، البحوث

 دار ، اإلجتماعية العموم في العممي البحث أساليب : أخرون و غرايبية فوزي .21

   .م2002، 3،ط األردن ، لمنشر وائل

، الصحة المدرسية و النفسية لمطفل : محمد عبد الحميم منسي و أخرون  .22

 م 2002مركز اإلسكندرية لكتاب ، اإلسكندرية ، 

 مؤسسة  المدرسية األنشطة في الموهوبين عن الكشف : السبيعي معيوف .23

   .م2009 ، 1ط ، األردن ، عمان ، البازوري

 دار  تطبيقاتها و المبكرة الطفولة في البيئية التربية : جاد عمي محمد منى .24

  .م2007ىـ1427 ، 2ط ، األردن ، عمان ، المسيرة



 بوزيد ترجمة اإلنسانية، العموم في العممي البحث منهجية : أنجرس موريس .25

   .م 2004  ، الجزائر ، لمنشر القصبة دار ، أخرون و صحراوي

 ، القاىرة  الكتب عالم ، الطفل و البيئة صحة : نايل العظيم عبد السيد نبيو .26

  .م2009 ، 1ط

 ، عمان  الحامد دار ، الصحي النفس عمم : أخرون و بريك درويش وسام .27

   .م2008 ، 1ط ، األردن

  1 ، عمان ، األردن ، طعمم إجتماع الصحة: أيمن مزاىرة و أخرون  .28

 م 2003

 المممكة  االندلس دار ، المدرسية الصحة : الغامدي عمرو أبو عمي أحمد .29

  .م2006 ىـ1427، 2ط ، السعودية العربية

 األردن  عمان ، الفكر دار ، العامة والسالمة الصحة : وأخرون البكري أمل .30

 .م 2002 ىـ1423 ، 2ط ،

31. 
المرشد في البحث العممي لطمبة : بوداود عبد اليمين وعطاء اهلل أحمد 1

، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون  الجزائر ، التربية البدنية و الرياضية 

 .م 2009 ، 1ط



 الصحية الرعاية و العامة الصحة : رمضان والسيد الصديقي عثمان سموى .32

    .م 2004  ،اإلسكندرية الجامعية المعرفة دار ، اإلجتماعي المنظور من

  م2008 ، 1ط ، القاىرة ، الفجر دار ، العممي اإلعالم:  محمود سمير .33

 ، النفسية الشخصية و الصحة: صالح حسن الداىري ناضم ىاشم العبيدي  .34

 . م1999 ،  1دار الكندي ، األردن ، ط 

  دار النوعي و الكمي البحث العممي: عامر قنديمجي و إيمان السامرائي  .35

  .2009 ،1البازوري ، عمان ، األردن ، ط

36. 
  الجزائر الجامعية، الرسائل كتابة في منهجية أبجديات : غربي عمي1

    .م2006

 ، دا المعرفة الجامعية  اإلسكندرية ، عمم النفس اإلجتماعي:محمد شفيق  .37

2004. 

 :المعاجم و القواميس-ب

38. 
  .15 المجمد ، بيروت ، صادر دار ، العرب لسان : منظور أبن 2

 2،ط 1ج   مصر ، المعارف دار ، الوسيط المعجم : أخرون و أنيس إبراىيم .39

 .م1982ىـ1392 ،



 الدار  البيئية المصطمحات و المفاهيم : الكافي عبد الفتاح عبد إسماعيل .40

   .م 2007، 1 ط ،  الثقافية

 ، عربي فرنسي معجم مصطمحات التربية و التعميم: جرجس ميشال جرجس  .41

 ,2005  ، 1إنجميزي ، دار النيضة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط

 مدرسي عربي معجم ، لمطالب الجديد القاموس : آخرون و ىادية بن عمي .42

  .م 1991ىـ 1411 ، 7 ط ، الجزائر ، لمكتاب  الوطنية المؤسسة

 العموم في  مصطمحات و مفاهيم : العدلي السالم وعبد سمارة أحمد نواف  .43

 .م 2008، 1 ط ، األردن ، عمان ، المسيرة دار ، التربوية

 :المجالت و الوثائق- ج

 ربٌع 27، 1793مجلة المسلمٌن فً أنحاء العالم ، الكوٌت ، العدد : المجتمع .44

 .م 2010مارس 19-13هـ ، 1431  ربٌع الثان3ًاالول  

سند تكويني لفائدة المقتصدين و : المعيد الوطني لتكوين مستخدمي التربية  .45

 . شارع أوالد سيدي الشيخ ، الحراش،الجزائر4 ،نوابهم

 ستشاري مفائدة لكويني تندس: لتربية استخدمي متكوين للوطني المعيدا .46

 .  لجزائر ، الحراش ، الشيخ ايدي سوالد أارعش 4،  لتربيةا



 مديري لفائدة تكويني سند  : التربية مستخدمي لكوين الوطني المعيد .47

  الجزائر ، الحراش ، الشيخ سيدي أوالد شارع ، االبتدائية المدارس

 ، االكمالي التعميم ،  البيئية التربية في المربي دليل : الوطنية التربية وزارة .48

 .م2002-2003

 الفريق ، المدرسي الوسط في الصحي البعد : لموثائق الوطني المركز .49

  م 2000  23 ،الممف بجاية ، عيش سيدي ، والتعميم التربية لمفتشية البيداغوجي

 :الرسائل الجامعية - د

التربية و الوعي البيئي  و أثر الضريبة في الحد  : محمد محسن أمين قاسم .50

 .م2009األكاديمية العربية المفتوحة ،الدانمارك،من التموث البيئي ، 

المممكة  ، تطبيقات حديثة قي الصحة المدرسية  سميمان بن ناصر الشيري .51

 .م 2008,العربية السعودية 

 الدول لبعض العام التعميم بمراحل البيئية التربية لوضع تحميمية  دراسة .52

 العامة األمانة طرف من مقدمة دراسة . المستقبمية الرؤية و الواقع بين العربية

 عن المسؤولين العرب الوزراء لمجمس الفنية األمانة المستدامة التنمية و البيئة إلدارة

_ 12  البيئي اإلعالم و البيئية التربية برامج تسيير لجنة إلى ومقدمة ، البيئة شؤون

14/ 10 / 2003. 



 تحقيق في األساسية المدارس مديري دور : عثمان مقداد أحمد غسان .53

 دراسة  الصحيين المشرفين و المدارس مديرو يراه كما المدرسية الصحة أهداف

 إلستكمال مقدمة رسالة ، االردن ، أربد محافظة في االساسية بالمدارس  ميدانية

 إشراف و إدارة تخصص ، التربية في الماجستير درجة عمى الحصول متطمبات

  . 1995 ، تربوي

دور المؤسسات التربوية في الحد من تعاطي :  مركز الدراسات و البحوث  .54

 .م 2008ىـ 1424 ، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،الرياض ، المخدرات

 :مواقع اإلنترنيت-هـ

 النشاطات المدرسية ماهيتها و أهميتها ومجاالتها:أحمد بن محمد الفاضل  .55

   : قسم التربية البدنية وعموم الحركة ، كمية التربية ، جامعة الممك سعود ، نقل عن 

 www/bachir 22 .yoo7.com 
 .www .kent- ac . uk./ sspssr/tea عن نقل : غازي نادر .56

 .9:20 ، مwww.aljoufedu.org  2010 عن نقل    .57

 نقل : 9:20 م،2011 ، فمسطين في البيئة لحماية المدرسية األندية نشاطات .58

 .www.palecoclub.org عن

  9:30 م،www.ao-academy.org  ،2007 عن نقل ، :المقدادي كاظم .59

http://www.aljoufedu.org/
http://www.aljoufedu.org/
http://www.aljoufedu.org/
http://www.ao-academy.org/


  http://www.manhal.ne 10:30 م،2011 بانده محمد أسامة ـ .60

       www.alalamy .hooxs .comعن نقل 11:00م، 2011 .61

-www.ao عن نقل ، 11:00 ، م2011 : أمين محمد محسن .62

academy.org 

  14:00  مwww.ng3awya.com      ،2011   ،عن  نقل  .63

  www:mostafa. Gawdat. net 14:15 م،2011 :موقع عن نقل .64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alalamy/
http://www.alalamy/
http://www.alalamy/
http://www.ng3awya.com/
http://www.ng3awya.com/
http://www.ng3awya.com/


 :المالحق 

 العلمً البحث و العالً التعلٌم وزارة

 بسكرة خٌضر محمد جامعة

  االجتماعٌة و اإلنسانٌة العلوم: كلٌة

                                   االجتماعٌة العلوم: قسم

 البٌبة اجتماع علم:التخصص                                   االجتماع علم:شعبة

 

 بعىىان بحث إستمبرة: المىضىع

 

 المدرسٌة بالصحة وعبلقتها الجزابرٌة المدرسة فً البٌبٌة التوعٌة

 مثاال المدرسٌة والرٌاضٌة الثقافٌة الجمعٌة 

 البٌبة اجتماع علم تخصص اجتماع علم فً الماجستٌر شهادة لنٌل مكملة مذكرة

 

 

 

 الطاهر إبراهٌمً:الدكتور إشراؾ                               جمٌلة سلٌمانً: الطالبة إعداد

 

 

 

 المناسبة اإلجابة أمام ) ×( عبلمة بوضع األسبلة هذه على اإلجابة تلمٌذ كل من  نرجوا

  العلمً البحث لؽرض إال تستخدم ال و سرٌة االستمارة هذه فً الواردة البٌانات بؤن علما

 

 2009/2010:الجامعٌة السنة 



  :الشخصٌة البٌانات محور : أوال

 :السن-2           :         الجنس1 _   

 ال     نعم:   مدرسً نادي فً االنخراط -4:           التعلٌمً المستوى-3

 :اسم النادي- 5

 الثقافٌة الجمعٌة تمارسها التً البٌئً المنحى ذات الثقافٌة  النشاطات:  المحور الثانً 

  .التلمٌذ صحٌةال بالوقاٌة وعالقتها المدرسٌة والرٌاضٌة

أحٌا أبدا

 نا

    العبارات دابما

 صحة وقاٌة فً تسهم البٌبً الثقافً النادي نشاطات-6   

  لمرض التعرض من التلمٌذ

 تكسب البٌبً الثقافً النادي ٌقدمها التً البٌبٌة الندوات- 7

 داخل للمرض التعرض من صحته لوقاٌة مفاهٌم التلمٌذ

 المدرسة

 البٌبً الثقافً النادي بها ٌقوم التً البٌبٌة المحاضرات- 8

 على للمرض التعرض من التلمٌذ صحة وقاٌة فً تسهم

   المدرسة وخارج داخل النظافة

 النادي ٌنظمها التً البٌبً المنحى ذات الثقافٌة اللقاءات- 9

  صحته وقاٌة التلمٌذعلى تساعد األقسام بٌن البٌبً الثقافً

 المدرسة داخل األمراض لبعض التعرض من

 النادي ٌنظمها التً البٌبً المنحى ذا الثقافٌة اللقاءات- 10

 على للمحافظة التلمٌذ تحفز المدارس بٌن البٌبً الثقافً

 . صحته سبلمة

 النادي نشاط ضمن التلمٌذ ٌنجزها التً البٌبٌة البحوث- 11

 التعرض من صحته وقاٌة على تساعده البٌبً الثقافً

   للمرض



 النادي مكتبة فً البٌبٌة للموضوعات التلمٌذ مطالعة- 12

 صحته سبلمة على المحافظة بؤسالٌب معرفة تزٌده

 بحوث أو مشروعات فً لبلنترنٌت التلمٌذ استخدام-13

 من صحته حماٌة مبادئ تكسبه النادي نشاط ضمن

  .  المدرسً المحٌط فً للمرض التعرض

 

 و الثقافٌة الجمعٌة بها تقوم التً البٌئً المنحى ذات اإلعالمٌة النشاطات: المحور الثالث 

     التلمٌذ الصحٌة بالوقاٌة وعالقتها المدرسٌة الرٌاضٌة

أحٌا أبدا

 نا 

 العبارات دابما 

 فً تسهم بٌبٌة مواضٌع من المدرسٌة اإلذاعة تذٌعه ما- 14   

  .للمرض التعرض من التلمٌذ  صحة وقاٌة

 ضمن بٌبٌة مواضٌع من المدرسٌة المجلة تتناوله ما_ 15

 للمرض التعرض من التلمٌذ صحة وقاٌة فً تساهم أركانها

 البٌبة على للمحافظة تحث التً اإلعبلمٌة الملصقات- 16

 داخل األمراض لبعض التعرض من التلمٌذ تقً المدرسٌة

  .المدرسة

 على المحافظة أهمٌة عن تعبر التً الحابطٌة اللوحات_17

 . صحته على المحافظة أهمٌة التلمٌذ لدى تنمً البٌبة

 فً تساهم مشكبلتها و البٌبة عن التحسٌسٌة الحمبلت- 18

   .للمرض التعرض من التلمٌذ صحة وقاٌة

 البٌبة حماٌة على تحث التً البٌبٌة اإلعبلمٌة األٌام- 19

 التعرض من صحته وقاٌة على التلمٌذ تساعد المدرسة داخل

  للمرض

 المدرسٌة داخل التلمٌذ ٌنجزها التً البٌبٌة المعارض- 20



 للمرض التعرض من الصحة وقاٌة كٌفٌة خبللها من ٌدرك

 أو الوطنٌة البٌبٌة المناسبات لبعض المدرسة إحٌاء- 21

 من صحته وقاٌة بضرورة التلمٌذ اهتمام فً تزٌد الدولٌة

   للمرض التعرض

 

 الثقافٌة الجمعٌة بها تقوم التً البٌئً المنحى ذات الترفٌهٌة  األنشطة:المحور الرابع 

  التلمٌذ الصحٌة بالوقاٌة وعالقتها المدرسٌة والرٌاضٌة

أحٌا أبدا

 نا 

 العبارات دابما 

  الجماعٌة الرٌاضة المسابقات فً التبلمٌذ  مشاركة- 22   

 أودولٌة وطنٌة بٌبٌة مناسبات خبلل تنظم التً(الٌد أو القدم)

 . االمراض ببعض اإلصابة تجنب على تساعدهم

 العدو )الفردٌة الرٌاضة المسابقات فً التبلمٌذ مشاركة- 23

 دولٌة أو وطنٌة بٌبٌة مناسبات خبلل تنظم التً( السباق أو

  للمرض التعرض من  صحتهم وقاٌة على تساعهم

 تكسبهم البٌبٌة المدرسٌة الرحبلت فً التبلمٌذ مشاركة-24

 األمراض ببعض اإلصابة  من صحتهم حماٌة مبادئ

  المدرسٌة

 طرؾ من بالرسم البٌبٌة القضاٌا بعض عن التعبٌر- 25

 التعرض من صحتهم حماٌة مبادئ لدٌهم تنمً التبلمٌذ

  للمرض

 تقدٌم من مسرحٌة تمثٌلٌات  فً البٌبة عن التعبٌر- 26

    للمرض التعرض من صحتهم وقاٌة على تحفزهم التبلمٌذ

 التبلمٌذ ٌقدمها التً البٌبة عن التعبٌرٌة األناشٌد- 27

   صحتهم سبلمة على المحافظة  بضرورة تشعرهم

 تكسبهم المدرسٌة الشجٌر حمبلت فً التبلمٌذ مشاركة- 28



 للمرض التعرض من صحتهم سبلمة على المحافظة مبادئ

 تنمً المدرسٌة التنظٌؾ حمبلت فً التبلمٌذ مشاركة- 29

  .  للمرض التعرض من صحتهم وقاٌة مبادئ لدٌهم

   

   

 (02)رقم الملحق

 :المدارس مدراء مع مقابلة 

 علم تخصص اإلجتماع علم فً الماجستٌر شهادة لنٌل مكملة مذكرة إنجاز إطار فً          

 عن التوضٌحٌة األسبلة بعض على باإلجابة التفضل المدٌر سٌدي منكم نطلب البٌبة إجتماع

 بالصحة عبلقتها و الجزابرٌة المدرسة فً البٌبٌة التوعٌة: ب الموسوم و البحث موضوع

 للجمعٌة الرسمً الممثل بصفتكم و  مثاال المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة المدرسٌة

  :باألسبلة ونبدأ ، خبرتكم من نستفٌد أن نرجوا

 

 تم التً األنشطة مختلؾ تنفذ هل ، موسم كل بداٌة فً الجمعٌة بتجدٌد قٌامكم بعد _ 1س

 ؟ جٌد بشكل السنوي المخطط فً وضعها

 

 ؟ التبلمٌذ علٌها ٌقبل التً االنشطة أكثر هً ما _  2س

 

 المبرمجة األنشطة بتنفٌد القٌام عند م ر ث الجمعٌة تواجهها التً الصعوبات هً ما _ 3س

 ؟

 

  ؟  م ر ث الجمعٌة عمل ٌفعل أن ٌمكن كٌؾ راٌكم فً _4س

 

 



 ( 03 )رقم الملحق

  م ر ث الجمعٌة فً البٌبً النشاط مسإولً مع مقابلة

 علم تخصص اإلجتماع علم فً الماجستٌر شهادة لنٌل مكملة مذكرة إنجاز إطار فً          

 باإلجابة التفضل    البٌبٌة األنشطة تنظٌم على المشرؾ سٌدي منكم نطلب البٌبة إجتماع

 فً البٌبٌة التوعٌة: ب الموسوم و البحث موضوع عن التوضٌحٌة األسبلة بعض على

 المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة المدرسٌة بالصحة عبلقتها و الجزابرٌة المدرسة

 باألسبلة ونبدأ ، خبرتكم من نستفٌد أن نرجوا البٌبٌة األنشطة على المشرؾ بصفتكم و  مثاال

: 

 م؟ ر ث الجمعٌة انشطة ضمن تنظٌمها ٌتم التً البٌبٌة األنشطة طبٌعة ماهً_ 1س

 ؟  البٌبٌة األنشطة تلك مع المإسسة فً التبلمٌذ جل ٌتفاعل هل_ 2س

 التعرض من التلمٌذ صحة بوقاٌة تهتم جوانب البٌبٌة األنشطة تلك  تتناول هل_ 3س

  المدرسة داخل للضرر

 ؟ المإسسة داخل البٌبٌة النشاطات تنظٌم  تقٌموا أن ٌمكن كٌؾ_ 4س

  ؟ البٌبٌة األنشطة تنفٌد عند تواجهونها التً الصعوبات مختلؾ هً ما_5س

 :ملخص الدراسة 

 أوؼٌر مباشرة مخاطر من بها ٌحٌط ما كل من علٌها الحفاظ و بالبٌبة اإلهتمام ٌعتبر      

 الكابنات وجمٌع بل اإلنسان و البٌبة ألن ذلك و,اإلنسان بحٌاة ٌتعلق أساسٌا أمرا مباشرة

 ،حتى متوازنا نظاما الحٌاة ٌجعل مما التؤثر و التؤثٌر وتتبادل تتفاعل مكونات هً إنما الحٌة

 المختلفة عناصرها بٌن القابمة والعبلقات المكونات هذه من مكون فً خلل أي إحداث إن

 الفرد إدراك وٌعد .اإلنسان وحٌاة صحة وتدهور  المتوازن البٌبً للنظام فقدانا ٌعنً إنما

 برؼم ٌتمكن لم أنه إال ، قدٌم مقوماتها وعلى علٌها المحافظة ضرورة و البٌبة ألهمٌة

 إعدادها متلقٌة الصاعدة األجٌال فنشؤت البٌبة، على فٌحافظ سلوكه فً ٌجسده أن محاوالته

 ، البٌبً الواقع مع متوابمة ؼٌر تكون تكاد سلوكٌة  لنماذج ناقلة إنسانٌة بٌبة فً األساسً

 وظابفها  خبلل من المدرسة تعمل ولذا تلٌها، التً األجٌال على خطورة أكثر تصبح  وبذلك



 و ومشكبلتها، بالبٌبة األفراد توعٌة فً فعال بدور األخرى المجتمع مإسسات مع وتكامبل

 أثناء الفرد فٌتلقى علٌها المحافظة أجل من للسلوك وضوابط نحوها إٌجابٌة اتجاهات تكوٌن

 فٌحافظ حماٌتها وسابل وٌعرؾ البٌبة تصٌب أن ٌمكن التً األخطار ٌعً ٌجعله ما تعلمه

 . حٌا إستمر ما سواءها و سبلمتها لحٌاته ٌحفظ بالتالً و علٌها

 من واحد جانب على تقتصر وال ، المتعلم طاقات تفجٌر إلى الحدٌثة التربٌة وتهدؾ      

 جوانب وله  وإستعداداته ، ورؼباته ، مٌوله له ككل تتناوله بل التلمٌذ شخصٌة جوانب

 تتضمنها التً النظرٌة المواد مجموعة لٌس الحدٌث فالمنهج وبذلك ، وإجتماعٌة ، عقلٌة

 هً وإنما ، للتلمٌذ نقلها على واألساتذة  المعلمون ٌحرص والتً ، المدرسٌة الكتب

 وبذلك ، وخارجها داخلها للتبلمٌذ المدرسة توفرها التً النشاط وأوجه ، الخبرات مجموعة

 التلمٌذ شخصٌة تنمٌة التربٌة و التعلٌم هدؾ أن كما ، ونشاط ، وطرٌقة ، مادة هو فالمنهج

 مجتمعه تنمٌة فً ٌساهم أن على قادرا ٌكون بحٌث البناء النقدي فكره تنمٌة فً المشاركة و

 مختلؾ ممارسة على تدرٌبه طرٌق عن وذلك باألبتكار شخصٌته تتصؾ أن ٌجب ولذلك ،

 فالنشاط لذا ، الدراسة حجرات خارج و داخل زمبلبه مع المدرسٌة النشاطات و الهواٌات

 النشاط أوجه مختلؾ فً البٌبٌة القٌم وؼرس البٌبً الوعً لتكوٌن خصب مجال المدرسً

 . علٌها للمحافظة البٌبة تجاه إٌجابٌة اتجاهات تحقٌق إلى وٌهدؾ  المدرسة فً ٌمارس الذي

 ثقافة على المحافظة بؽرض أنشؤة المجتمع مإسسات مختلؾ جانب إلى المدرسة و       

 كً تلمٌذ لكل المناسبة الفرص توفٌر على تعمل فإنها ، آخر إلى جٌل من ونقلها ، المجتمع

 ٌتوقعه ما مع ٌتفق الذي المناسب المستوى واجتماعٌا ، وانفعالٌا ، عقلٌا و ، جسمٌا ٌنمو

 تفعٌل خبلل من وذلك  صحٌح والعكس ، المدرسة صحة من التلمٌذ فصحة ، المجتمع

 داخل العبلجٌة الخدمات تقدٌم أهدافها تجاوزت التً و ، المدرسٌة الصحة لبرامج المدرسة

 برامج تؽطً حٌث ، التؤهٌلٌة و       التثقٌفٌة و الوقابٌة الجوانب إلى المدرسة حدود

 العاملٌن من ملٌون 43 من وأكثر  تلمٌذ البلٌون ٌقارب ما عالمٌا المدرسٌة الصحة

 من العدٌد وتؤكد ، ومجمعاتهم ، أسرهم على صحٌا رعاٌتهم آثار تنعكس الذٌن بالمدارس

 المشكبلت شهدت حٌث ، المدرسً الوسط فً المدرسٌة الصحة أهمٌة األبحاث و الدراسات



 مثل منتشرة كان التً األمراض من العدٌد نسب انخفاض  مثبل كورٌا مدارس فً  الصحٌة

 عام% 0.07 إلى 1969 عام% 55.5 من التبلمٌذ بٌن المعوٌة بالطفٌلٌات اإلصابة أمراض

 الصحٌة التوعٌة و الجماعً العبلج من المدارس فً طبق ما خبلل من وذلك  1992

  بصحة االهتمام مباشرة بصورة هً المدارس بصحة فاالهتمام ، وأسرهم ، للتبلمٌذ

 ذات األنشطة بٌن العبلقة جوانب عن الكشؾ مستهدفة الدراسة هده جاءت وعلٌه ، المجتمع

 انطبلقا للمرض التعرض من التلمٌذ صحة وقاٌة و الجزابرٌة المدرسة فً البٌبً المنحى

 المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة أنشطة بٌن عبلقة هناك هل وهو الربٌسً تساإلها من

 إلى التساإل هذا ،وتفرع للمرض التعرض من التلمٌذ صحة ووقاٌة البٌبً المنحى ذات

 :    فً تمثلت تساإالت ثبلث

 المدرسٌة والرٌاضٌة الثقافٌة الجمعٌة بها تقوم التً البٌبً المنحى ذات الثقافٌة النشاطات هل

  للمرض التعرض من التلمٌذ صحة بوقاٌة عبلقة لها

 الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة بها تقوم التً البٌبً المنحى ذات اإلعبلمٌة النشاطات هل

 لمرض التعرض من التلمٌذ صحة بوقاٌة عبلقة لها المدرسٌة

 الرٌاضٌة و  الثقافٌة الجمعٌة بها تقوم التً البٌبً المنحى ذات الترفٌهٌة النشاطات هل

 للمرض التعرض من التلمٌذ صحة بوقاٌة عبلقة لها المدرسٌة

 الدراسة موضوع  األول الفصل مثل حٌث ، فصول سبع على الدراسة احتوت وقد    

 ، الدراسة أهداؾ و أهمٌة و ، الموضوع اختٌار أسباب و ، الدراسة مشكلة تحدٌد وتناول

  تناول و  الثانً والفصل  الدراسة منها استفادة التً السابقة والدراسات ، المفاهٌم وتحدٌد

 ، وأهدافها ، بها التعرٌؾ خبلل من المدرسة مجتمع فً الرٌاضٌة و الثقافٌة النشاطات

 المدرسٌة األنشطة اختٌار معاٌٌرو  المدرسً النشاط وظابؾ و ، وخصابصها ، وأهمٌتها

 ، المدرسٌة النشاطات تنظٌم  كٌفٌة و  أنواعها و المدرسٌة النشاطات مجاالتو ، الهادفة

 النشاط تحقٌق معوقات على التؽلب أسالٌب و المدرسً، النشاط تواجه التً الصعوباتو



 فٌه وتم ، المدرسٌة النوادي أنشطة فً البٌبً الوعً تنمٌة  الثالث الفصل و المدرسً،

 البٌبٌة المشكبلت حل فً  دورها و البٌبٌة التوعٌة و البٌبً، الوعً مفهوم  عن الحدٌث

 البٌبٌة والتوعٌة ، تحقٌقه كٌفٌة و البٌبً الوعً تنمٌة أهمٌة و البٌبً، الوعً تكوٌن وسابل

 المدرسة فً البٌبة قضاٌا الرابع والفصل ، المدرسٌة البٌبٌة التوعٌة منهجٌة و ، المدرسٌة

 فً  بإدراجها لبلهتمام وآفاق ، الدراسٌة المناهج فً البٌبٌة التربٌة واقع وتناول الجزابرٌة

 و اإلكمالً، التعلٌم فً إلدماجها المقترحة المنهجٌات و  أهدافها و بالجزابر، التعلٌم  نظام

 الحدٌث خصص الخامس والفصل ، الجزابرٌة المدرسة فً الرٌاضٌة و الثقافٌة النشاطات

 مجاالتها أهم و ، تحقٌقها وسابل وأهدافها ، أهمٌتها و ، المدرسٌة الصحة  مجاالت عن فٌه

 وٌضم  السادس الفصل ثم ، منها الوقاٌة كٌفٌة و المدرسٌة األمراض و مكوناتها، و ،

 أجرٌت حٌث المكانً الدراسة مجاالت   ذكر فٌه وتم ، للدراسة المنهجٌة اإلجراءات

 والٌة جامعة ببلدٌة وؼبلنة إكمالٌة و ، عمر بن على سلطانً الشهٌد إكمالٌتً فً الدراسة

 ، البٌانات لجمع أسبوعٌن واستؽرقت تلمٌذ 1488 على اإلكمالٌتٌن كلى تحتوى و الوادي،

  النشاط واقع وصؾ بؽرض  التحلٌلً الوصفً هو و    الدراسة اعتمدته الذي والمنهج

 بوقاٌة عبلقته و ، البٌبً للبعد وتناوله المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة للجمعٌة المدرسً

 اعتمدت المٌدان من البٌانات جمع وألجل ، للمرض التعرض من الجسمٌة التلمٌذ صحة

 مع المقننة ؼٌر والمقابلة ،   المإسستٌن داخل للبٌبة البسٌطة المبلحظة على الدراسة

 التً و المعلومات لجمع أداة كؤبرز االستمارة و فٌهما، البٌبً النشاط مشرفً و المدراء

 المعطٌات لترجمة وذلك ، المستخدمة اإلحصابٌة األسالٌب وذكر التبلمٌذ، على وزعت

 تفرٌػ فٌه  وتم: السابع والفصل ، علٌها التعلٌق ٌمكن أرقام إلى المٌدان من علٌها المتحصل

 إلى الدراسة توصلت  وقد ، وتفسٌرها وتحلٌلها، النتابج واستخبلص ، وتحلٌلها ، البٌانات

 المنحى ذات الترفٌهٌة و  اإلعبلمٌة و الثقافٌة النشاطات أن أي الفرعٌة للتساإالت إجابات

 األعلى النسبة مثلته ما وهو ، للمرض التعرض من التلمٌذ صحة بوقاٌة عبلقة لها  البٌبً

 الربٌسً التساإل على اإلجابة تم  ذلك خبلل من و   البنود مختلؾ فً دابما االختٌار عند

 بوقاٌة عبلقة لها البٌبً المنحى ذات المدرسٌة الرٌاضٌة و الثقافٌة الجمعٌة نشاطات أن أي



 التً التوصٌات أهم و الخاتمة إلى التطرق تم وبعدها ، للمرض التعرض من التلمٌذ صحة

      :فً تمثلت و ، منها االستفادة ٌمكن

 أكثر واالهتمام ، المدرسٌة والرٌاضٌة الثقافٌة الجمعٌة نوادي أنشطة تفعٌل ضرورة_ 1

 . الخضراء و البٌبٌة النوادي ببرامج

. الوطن عبر التربوٌة المإسسات جل فً األخضر النادي مشروع تعمٌم_ 2

 فً وإشراكهم  التبلمٌذ صحة لتعزٌز النوادي نشاط فً وسٌلة كؤبرز التوعٌة اعتماد_ 3

 . وتنفٌذها ، الخطط وضع

 بتنفٌذ القٌام عند عمال و التدرٌس هٌبة من المدرسة فً العاملٌن كل جهود تكاثؾ_ 4

 . المدرسة داخل البٌبٌة األنشطة مختلؾ

 حماٌة جمعٌات ، البلدٌات )المجتمع هٌبات بقٌة مع  التربوٌة المإسسات إشراك أهمٌة_ 5

 ، المدرسً الوسط فً البٌبة لحماٌة إستراتجٌات وضع فً(  اإلستشفابٌة المإسسات ، البٌبة

 . للمرض التعرض من التلمٌذ صحة سبلمة على حرصا تنفٌذها متابعة و

 فً البٌبة حماٌة ببرامج اهتمامها مجال فً المتقدمة العربٌة الدول تجارب من االستفادة_ 6

 . السعودٌة العربٌة المملكة و البحرٌن، ،و فلسطٌن دولة خاصة التربوٌة مإسساتها

 مستقلة كمادة إدراجها و ، التعلٌم فً البٌبٌة التربٌة إلدماج المقترحة  المنهجٌات تفعٌل_ 7

، 

 . أهدافها تحقٌق فً البلصفً النشاط من االستفادة و 

 

 

 

 

                                                   


