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ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مفاهيم الرتبية ال�صحية التي ينبغي �أن تت�ضمنها
كتب علوم احلياة والأر�ض مل�ستويات ال�سلك الثانوي الإعدادي الثالثة باململكة املغربية،
ومدى تناول هذه الكتب ملفاهيم الرتبية ال�صحية.
مت �إعداد بطاقة منهجية لتحليل حمتوى مقررات ال�سلك الثانوي الإعدادي وتطبيقها،
والتي تكونت يف �صيغتها النهائية من ( )30مفهوم ًا موزعة �إىل ( )8جماالت رئي�سة.
وجاءت �أهم نتائج الدرا�سة على النحو الآتي:
مت التطرق �إىل ( )16مفهوم ًا من �إجمايل املفاهيم التي ينبغي التطرق �إليها بكتاب
علوم احلياة والأر�ض لل�سنة �أوىل �إعدادي ،بينما تناول كتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة
الثانية �إعدادي ( )11مفهوم ًا فقط ،وكتاب ال�سنة الثالثة �إعدادي ل ( )25مفهوماً.
وت�ضمنت املقررات الثالثة ج َّل املجاالت الرئي�سة للرتبية ال�صحية ،مع تواجد جميع
املجاالت الرئي�سة للرتبية ال�صحية يف الكتاب املدر�سي يف ال�سنة الثالثة �إعدادي ،وعلى
الرغم من اختالف ن�سبها ف�إنها تبقى حا�رضة بن�سبة مهمة؛ يف حني �أغفلت لل�سنة الأوىل
والثانية �إعدادي جمموعة من املجاالت ب�صفة تامة من جهة ،كال�صحة ال�شخ�صية و�صحة
البيئة بالن�سبة لل�سنة الثانية ،وا�ستعمال الأدوية بالن�سبة لل�سنة الأوىل (� ، )%0أو �ضعفها
من جهة �أخرى كال�صحة الغذائية يف ال�سنتني الأوىل والثانية ( ، )%25و�صحة املجتمع
( )%40بالن�سبة لل�سنة الأوىل �إعدادي.

الكلمات املفتاحية:
الكتاب املدر�سي -الرتبية ال�صحية -ال�صحة ال�شخ�صية -ال�صحة الغذائية� -صحة
البيئة -ا�ستعمال الأدوية -ال�سالمة والوقاية من احلوادث -ج�سم الإن�سان� -صحة
املجتمع -مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها.
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 تشرين األول- )11(  ع-  اجمللد الثالث- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

The extent to which the books of life and earth sciences
for lower secondary education in the Kingdom of Morocco
addressed the concepts of health education

Abstract:
The aim of this study is to investigate the concepts of health education,
which should be included in the books of life and earth sciences in their recent
copies for the three secondary levels in Morocco, and the extent to which
these books addressed the concepts of health education.
We have been prepared and applied a methodological card for analyzing
the content of the secondary school programs, which it formed in its final
formula of (30) concepts distributed in (8) principal areas. The most important
results of this study are as follows:
16 concepts, among the total ones in the book of life and earth sciences
for the first year of secondary cycle, have been touched; while The book of
the second year addresses to (11) concepts and the one of third year touches
25 concepts.
The three programs included most of main areas of health education.
Their presence in the book of third year are with a significant proportion
while for the first and second years of secondary cycle it has been overlooked
a range of areas such as personal health and the health of the environment
for the second year, and the use of medicines for the first year; it was also
addressed to some concepts with a weak proportion such as health food in
the first and second years (25%) , and the health of the community (40%) in
the first year. ,
Keywords:
Textbooks- Health Education- personal health- food health- health of
the environment- use of medicines- safety and prevention of accidents- the
human body- Community Health- Disease Control and Prevention (CDC) .

273

مدى تناول كتب علوم احلياة واألرض للتعليم الثانوي اإلعدادي
باململكة املغربية ملفاهيم التربية الصحية

د .فؤاد عاكيف

مقــدمــة:
ينظر �إىل املدر�سة على �أنها من �أف�ضل القنوات املتاحة لتعزيز ال�صحة ،فقد ات�ضح
للمهتمني بال�صحة والرتبية �أن املدار�س توفر توعية كبرية لتعزيز ال�صحة للمجتمع،
والوقاية من كثري من امل�شكالت ال�صحية املتوقعة قبل حدوثه ،وبخا�صة مع ارتفاع
تكاليف العالج للأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية ،مما �أدى �إىل االهتمام اجلاد للوقاية من
امل�شكالت ال�صحية يف وقت و�سن مبكرين .فالرتبية ال�صحية للأطفال م�س�ؤولية م�شرتكة
بني املنزل واملدر�سة ،ولكن ب�سبب تعقد امل�شكالت ال�صحية واالجتماعية ،ال ي�ستطيع املنزل
�أن يوفر الرتبية ال�صحية الكاملة والفعالة للتالميذ .فلذلك كان على املدر�سة �أن ت�صبح �أكرث
�إيجابية لتهيئة الرتبية ال�صحية للأطفال عن طريق املناهج واملقررات والأن�شطة الفعالة.
والرتبية ال�صحية يف املغرب �أ�صبحت �رضورة يقت�ضيها وجود العديد من الأمرا�ض
وامل�شكالت ال�صحية يف اململكة ،حيث توجد م�شكالت ال�سمنة ،وال�سكري ،وارتفاع �ضغط
الدم ،وت�سو�س الأ�سنان ،و�أمرا�ض القلب ،وت�صلب ال�رشايني ،مما يجعل الرتبية ال�صحية
�رضورة ملجتمعنا ،وبذلك تظهر احلاجة لإعادة النظر يف املناهج ،والعمل على تطويرها
وتغريها.
ولكي يكون هناك مكان بارز ملفاهيم الرتبية ال�صحية ،فينبغي للقائمني على املناهج
معرفة وجهة النظر احلديثة لل�صحة ،ويجب �إعطاء املعارف ال�صحية مرتبة متقدمة ،وميكن
ملناهج العلوم �أن تكون جما ًال غني ًا للمو�ضوعات التي ت�ساعد التالميذ على تنمية املهارات
من خالل ا�ستيعابهم للمو�ضوعات ال�صحية ،وذلك لأن تدري�س العلوم يكمن يف القدرة على
تغري �سلوك الفرد داخل املدر�سة وخارجها ،بحيث ي�ستطيع التلميذ التعامل مع املجاالت
واملو�ضوعات ال�صحية بوعي ،وذلك من خالل اتخاذ القرار ال�صحيح وال�سليم يف الوقت
املنا�سب ،والهدف من الرتبية ال�صحية لي�س جمرد اختزان الفرد بع�ض املعلومات ،بل
م�ساعدته على �أن يت�رصف يف �سلوكه ،ويتحكم يف بيئته التي يعي�ش فيها ،فالفرد ال يكون
مثقف ًا تثقيف ًا �صحي ًا مالئم ًا ما مل يرتتب على ذلك تغيري عاداته ال�صحية.
ومبا �أن املدر�سة م�ؤ�س�سة تعليمية وتربوية لها دور مهم يف تكوين التالميذ من
الناحية التعليمية والثقافية واالجتماعية والنف�سية ،فال بد من �أن تكون مفاهيم الرتبية
ال�صحية �أهم اجلوانب والأمور التي يهتم بها يف مناهجنا ،وبخا�صة مناهج العلوم يف
املرحلة الثانوية الإعدادية ،كونها مرحلة ح�سا�سة وانتقالية ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة رفع
الوعي ال�صحي للمتعلمني.
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 -Iاإلطار العام للبحث:
 )1مشكل البحث:
�إن مو�ضوع الرتبية ال�صحية واالهتمام بها من �أهم املوا�ضيع التي يجب على وزارة
الرتبية الوطنية االهتمام بها ،وهي �إ�ضافة �إىل الإ�سهامات التي تقدمها يف رفع امل�ستوى
ال�صحي مبختلف امل�ستويات الدرا�سية ،وذلك من خالل التعاون بني وزارة الرتبية الوطنية
ووزارة ال�صحة ومنظمات املجتمع املدين.
ومن هنا كان ال بد لوزارة الرتبية االهتمام باجلوانب ال�صحية للمتعلمني ،وبخا�صة
يف املرحلتني االبتدائية والثانوية الإعدادية مرحلتي البناء والت�أ�سي�س من خالل مقررات
العلوم احلديثة ،حتى يتم ال�سري جنب ًا �إىل جنب للو�صول �إىل جمتمع �صحي �سليم يواكب ما
و�صلت �إليه الب�رشية يف هذا الع�رص من تقدم ورقي .وقد لخُ ِّ �ص م�شكل البحث يف الأ�سئلة

الآتية :

● ●ما مفاهيم الرتبية ال�صحية التي ينبغي �أن تت�ضمنها كتب علوم احلياة والأر�ض
(احلديثة) ل�سلك الثانوي الإعدادي؟
● ●ما مدى تناول كتب علوم احلياة والأر�ض (احلديثة) ل�سلك الثانوي الإعدادي
ملفاهيم الرتبية ال�صحية؟

 )2أهمية البحث:
♦ ♦�إبراز مدى تناول كتب علوم احلياة والأر�ض ل�سلك الثانوي الإعدادي ملفاهيم
الرتبية ال�صحية.
♦ ♦جرد قائمة من املفاهيم ال�صحية التي ينبغي �أن ت�شملها كتب علوم احلياة والأر�ض
بال�سلك الثانوي الإعدادي.
♦ ♦حت�سي�س �أ�ساتذة علوم احلياة والأر�ض بالثانوي الإعدادي ب�أهمية هذه املفاهيم
�أم ًال يف حتويلها �إىل �سلوك �صحي واقعي ملمو�س يطبقه املتعلم يف حياته اليومية.
♦ ♦كما �أن قائمة املفاهيم ال�صحية هذه قد تفيد القائمني على �إعداد كتب مادة علوم
احلياة والأر�ض بال�سلك الثانوي الإعدادي.
 )3هدف البحث:
التعرف �إىل مدى تناول كتب علوم احلياة والأر�ض ب�سلك الثانوي الإعدادي ملفاهيم
الرتبية ال�صحية.
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 )4حدود البحث:
يقت�رص البحث على حتليل كتب علوم احلياة والأر�ض (احلديثة)  ،املعتمدة باململكة
املغربية منذ �سنة  ،2005وهو مو�ضوع مل ي�سبق لأحد الباحثني �أن تناوله من قبل با�ستثناء
بحثنا هذا الذي �أجنزناه ،و�سيتم االقت�صار على منوذج لكتاب مدر�سي واحد لكل م�ستوى من
امل�ستويات الثالثة لل�سلك الثانوي الإعدادي.

 –IIماهية تكريس أهداف الرتبية الصحية وأهميتها:
 )1مفهوم الرتبية:
الرتبية هي عملية تكيف� ،أو تفاعل بني الفرد وبيئته التي يعي�ش فيها ،وعملية التكيف،
�أو التفاعل هذه تعني التكيف مع البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية ومظاهرها ،وهي
عملية طويلة الأمد ،وال نهاية لها �إال بانتهاء احلياة.
تهدف الرتبية �إىل حتقيق الإن�سان لذاته واالهتمام بالفروق الفردية التي متيز �شخ�ص ًا
عن �آخر مبا يح�صله من مكا�سب فكرية وعملية .والأهم يف الرتبية هو �إيجاد املواطن
ال�صالح ،وذلك بالتكيف اجليد يف البيئة واملجتمع املحيط.
تهدف الرتبية �إىل تربية الإن�سان من الناحية العقلية واخللقية واجل�سدية والعاطفية
والإن�سانية ،وذلك باالرتباط مع العديد من العوامل والروابط املحيطة( :اجتماعية وقومية
ووطنية ودينية واقت�صادية و�سيا�سية وعلمية وتقنية )....وهكذا يتم �إعداد الفرد للحياة
الفعالة يف املجتمع ،وحلياة �أ�رسية مع الآخرين بنجاح (�أني�س عبيد �أبو طالب ور�رشا�ش
عبد اخلالق . )2001
 )2مفهوم الصحة:
ﺍﻟ�ﺼﺤﺔ هي ﺣﺎﻟﺔ التوازن الن�سبي لوظائف �أع�ضاء اجل�سم التي ﺗﻨﺘﺞ عن تكييف اجل�سم
ﻣﻊ نف�سه ،ﻣﻊ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ العوامل ﺍﻟ�ﻀﺎﺭﺓ التي ﻳﺘﻌﺮ�ﺽ لها (عبد الوهاب ( .2004وهي
كذلك حالة ال�سالمة والكفاية البدنية ،والنف�سية والعقلية واالجتماعية (تقرير منظمة
ال�صحة العاملية. )1978 ،
 )3مفهوم الرتبية الصحية:
الرتبية ال�صحية هي عملية ت�ؤدي �إىل تخطيط برنامج با�ستعمال املوارد املتاحة
لتعديل ال�سلوك ال�صحي و�إزالة معوقات اجلهل والتحيز والأفكار اخلاطئة ،بعد متحي�ص ذكي
وتدبر فكري للمعرفة ال�صحية ذات العالقة بال�صحة (منظمة ال�صحة العاملية . )2001
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وعرفت الرتبية ال�صحية كذلك على �أنها عملية م�ساعدة الفرد ،وخا�صة تلميذ املدر�سة
على تكوين اجتاهات �صح ًية �سليمة ،واتباع �سلوك �صحي يف حياته اليومية مبا يحافظ
على �صحته و�صحة �أ�رسته وجمتمعه (الل . )1991
الرتبية ال�صحية هي عملية تربوية ت�سعى �إىل ترجمة احلقائق ال�صحية املعروفة �إىل
�أمناط �سلوكية �صحية �سليمة على م�ستوى الفرد واملجتمع ،وذلك با�ستعمال الأ�ساليب
احلديثة (عبد الوهاب . )2004
وعرفت الرتبية ال�صحية �أي�ض ًا على �أنها جزء مهم من الرتبية العامة ال يقت�رص دورها
فقط على �أن يعي�ش الفرد يف بيئة مالئمة للحياة احلديثة ،بل تتعدى ذلك �إىل �إك�ساب
الأفراد فهما جيداً وتقديراً �أف�ضل للخدمات ال�صحية املتاحة يف املجتمع واال�ستفادة منها
على �أكمل وجه ،وكذلك تزويد �أفراد املجتمع باملعلومات والإر�شادات ال�صحية املتعلقة
ب�صحتهم�( .سالمة )2001
 )4أهمية تعزيز الصحة يف املؤسسات التعليمية:
�إن العتالل ال�صحة �أ�سبابا بيولوجية دون ريب ،ولكن التغذية والنقل والأحوال
اجلوية وامل�سكن واملاء وغريها هي عوامل حتدد الو�ضع ال�صحي للفرد �إىل جانب العواطف
واملعافاة النف�سية (منظمة ال�صحة العاملية  ، )2001وعلى املناهج �أن تو�ضح درجة تفاعل
وت�أثري هذه املحددات يف �صحة الفرد.
يعد تالميذ املرحلة االبتدائية والإعدادية طاقة كامنة لنقل الر�سائل ال�صحية للمنزل،
كما ي�سهل الت�أثري فيهم يف هذا ال�سن لكونهم منفتحني ومت�شوقني للمعرفة ،لهذا وجب
ت�ضمني الرتبية ال�صحية يف املقررات الدرا�سية بطريقة علمية تتما�شى مع النمو العقلي
واجل�سدي للمتعلم يف هاتني املرحلتني.
 )5أهداف الرتبية الصحية:
الهدف الأ�سا�سي للرتبية ال�صحية هو م�ساعدة النا�س يف الو�صول �إىل ال�صحة عن طريق
�أعمالهم وجهودهم ،وعلى هذا ف�إن الرتبية ال�صحية تبد�أ برغبة النا�س يف حت�سني �أحوالهم،
وترمي �إىل �إمناء الأفراد و�إح�سا�سهم بامل�س�ؤولية (منظمة ال�صحة العاملية . )2001
ويورد ال�صفدي و�آخرون �أن من �أهداف التثقيف ال�صحي :تغري مفاهيم النا�س
ووقايتهم فيما يتعلق بال�صحة واملر�ض ،وم�ساعدتهم على �إدراك مفهوم ال�صحة احلديثة،
بحيث ي�سهمون يف الفعاليات ال�صحية ب�أنف�سهم (ال�صفدي و�آخرون . )2002
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 -IIIأسس الرتبية الصحية ودور األطر الرتبوية يف ترسيخها:
 )1أسس الرتبية الصحية املدرسية:

تقوم ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ﺍﻟ�ﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ عدد ﻣﻦ الأ�س�س (اخلمي�س  )1999ﻭﻣﻨﻬﺎ:
 ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ﺍﻟ�ﺼﺤﻴﺔ م�س�ؤولية ﻣ�ﺸﺮﺘﻛﺔ بني البيت وامل�ؤ�س�سة التعليمية واملجتمع،
 ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ﺍﻟ�ﺼﺤﻴﺔ يف امل�ؤ�س�سات التعليمية �ﺇﺫﺍ اهتمت بها الهيئة ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
بامل�ؤ�س�سة ،ﻭ�إذا توافرت لدى التالميذ �إﻣﻜﺎﻧﺎﺕ اﻠﺒﻴﺌﺔ املدر�سية ،ولهذا فامل�ؤ�س�سة تعنى
بتوفري هذه الإمكانيات،
 التعليم ﺍﻟ�ﺼﺤﻲ يف امل�ؤ�س�سة ،وتدريب التالميذ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎﻉ الأ�سلوب ﺍﻟ�ﺼﺤﻲ يف
حياتهم اخلا�صة ،يجعل لهم الفائدة يف حياتهم وجمتمعهم.

و�أ�ضاف الفرا (� ،1984ص� )139أ�س�ساً �أخرى للرتبية ال�صحية نذكر منها:
تدري�س ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ﺍﻟ�ﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺀا ﻣﻦ املقررات الدرا�سية ،ﻭ�ﺿﻊ خطة
لربامج ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ﺍﻟ�ﺼﺤﻴﺔ يف جميع املراحل الدرا�سية ،بالإ�ضافة �إىل ﺍﻻ�ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ الدرا�سات
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ احلديثة يف تطوير ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ال�صحية يف مدار�سنا.
 )2دور املنهاج يف الرتبية الصحية:
يع ُّد املنهاج �إحدى الدعامات القوية واملهمة يف تربية التالميذ تربية �صحية �سليمة،
و�إذا كان الغر�ض من الرتبية ال�صحية لي�س فقط احل�صول على املعرفة ،و�إمنا الهدف اكت�ساب
�سلوك �صحي �سليم ،لذا ينبغي �أال ننظر �إىل املنهاج على �أنه مقرر درا�سي ،فح�سب بل يجب
�أن يتعدى ذلك باعتبار �أن �سلوك الفرد يتحدد مبا يت�أثر به من انفعاالت واجتاهات فكرية
مكت�سبة يف �أثناء درا�سته حياته اليومية ،والقيمة احلقيقية لتدري�س العلوم تكمن يف القدرة
على تغيري �سلوك التلميذ داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية وخارجها ،حتى يتمكن التلميذ من
التعامل والت�صدي للم�شكالت ال�صحية بالوعي الذي ميكنه من اتخاد القرار ال�صحيح يف
الوقت املنا�سب (الأمعري . )1995

يذكر (�صابر ابت�سام � )2002أن املنهاج يلبي حاجات املتعلم ال�صحية عن طريق:




اهتمام املنهاج بحاجيات املتعلم يزيد من حتفيزه ودافعيته للتعلم.
�إ�شباع حاجيات املتعلم ي�ؤدي �إىل اكت�ساب مهارات ي�سعى املنهاج �إىل حتقيقها.
لكل مرحلة تعليمية حاجات متيزها عن غريها لذلك يجب �أن ال نغفلها عند بناء
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املنهاج �أو تطويره.
 )3دور األستاذ يف الرتبية الصحية للمتعلمني:

ي�أتي الرتكيز على دور املدر�س يف الرتبية ال�صحية للمتعلمني ملجموعة من
االعتبارات (منظمة ال�صحة العاملية  . )2001نذكر منها:
 كون املدر�س يق�ضي وقت ًا كافي ًا لرت�سيخ املبادئ والإر�شادات ال�صحية لدى
املتعلمني.
 �إن املدر�س يح�سن التوا�صل ،نتيجة لتكوينه يف مهارات التوا�صل و�إي�صال
املعلومات� ،أكرث من معظم الأطباء.
 يوجد املدر�س يف جميع ربوع اململكة وب�أعداد تفي ب�إي�صال الوعي ال�صحي
للمتعلمني �أكرث من الأطباء ومنت�سبي قطاع ال�صحة.
 )4دور املؤسسة التعليمية يف الرتبية الصحية:
من املعلوم �أن امل�ؤ�س�سة التعليمية هي املكان الذي يتل ًقى فيه التالميذ املعارف
والعلوم والرتبية ال�صحية ال�سليمة ،فهم يق�ضون يف هذه امل�ؤ�س�سة فرتة طويلة من عمرهم،
وتع ُّد �أماكن تن�شئتهم و�إعدادهم ،فمن حق كل متعلم �أن يعي�ش يف بيئة �صحية مالئمة
(القرين . )2008
ويتجلى دور امل�ؤ�س�سة التعليمية يف ت�أمني و�سائل ال�سالمة ،بالإ�ضافة �إىل ن�رش التثقيف
ال�صحي والتغذية ال�صحية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،دون �أن نغفل دورها يف املحافظة على
النظافة العامة للم�ؤ�س�سة.

�أ -ت�أمني و�سائل ال�سالمة:
�إن ت�أمني و�سائل ال�سالمة وال�صحة بامل�ؤ�س�سة التعليمية مطلب �أ�سا�سي من �أجل ال�سري
العادي للعملية التعليمية التعلمية ،وهذه الو�سائل ال ت�أتي من فراغ ،بل من جمهودات
الإدارة الرتبوية (ر�شاد  )1996التي من �أبرز مهماتها:
 توفري الإ�سعافات الأولية يف امل�ؤ�س�سة ملعاجلة الإ�صابات اخلفيفة التي ال حتتاج
�إىل ا�ستدعاء الطبيب.
 و�ضع برنامج لت�أهيل املدر�سني واملتعلمني وتدريبهم على الإ�سعافات الأولية.
 توفري ال�رشوط ال�صحية داخل الف�صل الدرا�سي من �إ�ضاءة كافية ،وتهوية جيدة لكي
تقلل من فر�ص انتقال العدوى بني املتعلمني.
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ب -ن�رش التثقيف ال�صحي:
يرجى من التثقيف ال�صحي تقدمي املعلومات والبيانات واحلقائق ال�صحية التي ترتبط
بال�صحة واملر�ض لأفراد املجتمع كافة ،وذلك من �أجل الو�صول �إىل الو�ضع الذي يكون فيه
كل فرد قادراً على التجاوب مع الإر�شادات ال�صحية( .مر�سى . )1425
من �أهداف التثقيف ال�صحي ح�سب منظمة ال�صحة العاملية جند:
ت�أكيداً على �أهمية ال�صحة باعتباره م�صدراً من م�صادر قوة املجتمع ،و�إمداده
باخلربات واملعلومات وم�ساعدة �أفراده على حل م�شكالتهم ال�صحية ب�أنف�سهم مع تطوير
اخلدمات ال�صحية.
يهدف التثقيف ال�صحي �إىل م�ساعدة الفرد على �إدراك ما ميكن �أن يفعله حلل م�شاكله
ال�صحية با�ستخدام �إمكاناته (ال�سباعي . )1424
من بني �أهداف التثقيف ال�صحي كما ورد عند مرداد (: )1996
 حث الأفراد على حماية �أنف�سهم من الأمرا�ض املعدية.
 تقدمي املعلومات الالزمة للمتعلمني للتعرف �إىل الأمرا�ض املنت�رشة و�سبل العالج
والوقاية منها.

ت -التغذية ال�صحية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية:
تعك�س التغذية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية �أثرا كبريا يف �صحة التالميذ �سواء البدنية �أو
العقلية ،وتتميز املرحلة الثانوية الإعدادية بولوج املتعلمني �إىل مرحلة مهمة من مراحل
منو الإن�سان وهي املراهقة التي تتطلب توفري الغداء املنا�سب لها ب�سبب ازدياد حاجيات
اجل�سم �إىل الربوتينات والفيتامينات وال�سكريات...
�إذا التغذية املدر�سية والتعليم الغذائي ي�ؤدي دوراً حموري ًا يف تغيري ال�سلوك الغذائي
للمتعلمني حيت يكت�سبون خربات جديدة ينقلونها �إىل الأ�رسة ،وبالتايل �إىل املجتمع ككل
(منظمة ال�صحة العاملية . )2001

ث -املحافظة على النظافة العامة للم�ؤ�س�سات التعليمية:
تع ُّد امل�ؤ�س�سة التعليمية امل�ؤ�س�سة االجتماعية الثانية بعد الأ�رسة ،وهي م�س�ؤولة بذلك
عن تن�شئة املجتمع من خالل املتعلمني بتهيئة املناخ التعليمي املنا�سب ،ومن �أدوار الإدارة
املدر�سية جتاه نظافة امل�ؤ�س�سة (منظمة اليون�سكو  ، )1998نذكر ما ي�أتي:
 توجيه برنامج الإذاعة املدر�سية يف احلث على النظافة ال�شخ�صية للتالميذ.
 عقد م�سابقات مدر�سية متعلقة بالنظافة لتحديد �أنظف ف�صل و�أنظف جمموعة.
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 املراقبة امل�ستمرة لنظافة البيئة املدر�سية التي يتفاعلون معها كاملرافق ال�صحية
والف�صول الدرا�سية.

 -IVاجملاالت الكربى للرتبية الصحية:
 )1أهم املبادرات الوطنية يف جمال الرتبية الصحية:
�أطلقت وزارة الرتبية الوطنية باململكة املغربية عدداً من املبادرات يف جمال ال�صحة
املدر�سية ،والتي تهدف �إىل �إ�شعار التلميذات والتالميذ ب�أهمية الرتبية ال�صحية .ومن �أهم
املبادرات:
برنامج وطني لالرتقاء بالرتبية على ال�صحة الإجنابية ،والربنامج الوطني ل�صحة
الفم والأ�سنان ،واحلملة الوطنية للتلقيح �ضد احل�صبة واحلمرياء ،واحلملة الوطنية للفح�ص
الطبي بالو�سط املدر�سي.

هذا �إ�ضافة �إىل �إ�صدار وزارة الرتبية الوطنية باململكة املغربية ،جمموعة من
املذكرات التنظيمية التي تعنى مبجال ال�صحة املدر�سية نذكر منها على �سبيل املثال:

 املذكرة رقم  06بتاريخ  ،2004 /02 /03والتي تق�ضي ب�رضورة توفر دفرت
�صحي مدر�سي لكل تلميذ لإجناز الفحو�صات الطبية املنتظمة.
 املذكرة رقم  42بتاريخ  ،2001 /04 /12والتي حتث على تفعيل خمتلف الأندية
الرتبوية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.

 )2تصنيف جماالت الرتبية الصحية:
�صنفت منظمة ال�صحة العاملية ( ، )1948الرتبية ال�صحية حتت  10جماالت �أ�سا�سية؛
وهي كاالتي  :جمال ال�صحة ال�شخ�صية وجمال �صحة الغذاء وجمال �صحة امل�ستهلك وجمال
ال�صحة النف�سية والعقلية وجمال �صحة الأ�رسة وجمال �صحة واملجتمع وجمال �صحة البيئة
وجمال الأمن والوقاية من احلوادث وجمال الوقاية من الأمرا�ض والتحكم فيها ،وجمال
�سوء ا�ستخدام املخدرات واملواد ال�ضارة.

 -Vإجراءات الدراسة:
 )1مقدمة:
�سيتم خالل هذا اجلزء و�صف منهج الدرا�سة ،والإجراءات املنهجية التي �سار عليها
البحث ،مع تو�ضيح منهج الدرا�سة امل�ستخدم ،ومنت الدرا�سة وعيناتها ،وعر�ض �أداة الدرا�سة
ثم �إجراءات تطبيقها ،و�أخريا الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف حتليل نتائج الدرا�سة.
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 )2منهج الدراسة:
خالل هذه الدرا�سة اُعتمد املنهج «الو�صفي التحليلي» الذي يعتمد على �أ�سلوب حتليل
املحتوى �إذ يرتكز على درا�سة الواقع �أو الظاهرة كما هي عليه يف الواقع ،ويهتم بو�صفها
و�صف ًا دقيقاً ،ويعرب عنها تعبرياً كيفي ًا �أو كمياً.
كما �أن هذا املنهج يهدف �إىل و�صف واقع الظاهرة املراد درا�ستها بو�ساطة «الر�صد
املتكرر» لظهور املادة املدرو�سة �سواء �أكانت  :كلمة �أم مو�ضوع ًا �أم �شخ�صية �أم مفردة �أم
وحدة قيا�س �أم زمناً.
 )3منت الدراسة:
منت هذه الدرا�سة جمموعة كتب درا�سية ومقررات علوم احلياة والأر�ض (ع .ح� .أ) يف
التعليم الثانوي الإعدادي باململكة املغربية.
 )4عينة الدراسة:
يو�ضح اجلدول (� )1أ�سفله و�صفا لبع�ض خ�صائ�ص عينة الدرا�سة:
الجدول ()1
خصائص كتب علوم الحياة ة واألرض بالثانوي اإلعدادي (متن الدراسة)

الو�صف

امل�ستوى

الطبعة

دار الن�رش

ال�صفحات الأبواب الوحدات الف�صول

املفيد يف ع .ح� .أ الأوىل �إعدادي  2007الدار املغربية للكتاب

127

2

28

9

املفيد يف ع .ح� .أ الثانية �إعدادي  2006دار الثقافة

143

2

30

10

يف رحاب ع .ح� .أ الثالثة �إعدادي  2005الدار العاملية للكتاب

159

-

2

11

املجموع

429

4

60

30

يت�ضح من اجلدول �أعاله ان عينة املقررات املدرو�سة ت�ضمنت ( )3كتب ،تتكون من
( )30ف�ص ًال موزع ًا �إىل ( )60وحدة ،و (� )429صفحة.
 )5أداة الدراسة وإجراءات تطبيقها:
اُعتمدت بطاقة لتحليل حمتوى مقررات علوم احلياة والأر�ض بالثانوي الإعدادي
للتعرف �إىل جماالت الرتبية ال�صحية املت�ضمنة فيها ،وقد اُعتمدت يف �إعداد البطاقة على
درا�سة عربية رائدة يف هذا املجال (نايف ال�سليماين ، )2010 ،ا�ستندت بدورها �إىل مراجعة
الأدبيات ذات ال�صلة مبفاهيم الرتبية ال�صحية ،كتب متخ�ص�صة ،ودرا�سات �سابقة ،ودوريات
علمية وتقارير لندوات وم�ؤمترات ووزارات� .إ�ضافة �إىل منظمات متخ�ص�صة ،كمنظمة ال�صحة
العاملية ،ومكتب البحوث العربي التي تناولت مفاهيم وجماالت الرتبية ال�صحية.
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تكون عنا�رص بطاقة حتليل حمتوى كتب علوم احلياة والأر�ض بال�سلك الثانوي
الإعدادي من القائمة النهائية ملفاهيم الرتبية ال�صحية التي ينبغي توافرها يف هذه الكتب،
حيث و�ضع �أمام كل مفهوم خانة ت�شتمل على مدى التناول و�شكله وم�ستواه.




مدى التناولُ ،ح ِّدد يف �صيغتني هما( :يتناول ،ال يتناول) .
�شكل التناولُ ،ح ِّدد يف �صيغتني هما�( :رصيح� ،ضمني) .

م�ستوى التناولُ ،ح ِّدد يف �صيغتني هما( :تف�صيلي ،خمت�رص)

وميكن تو�ضيح ذلك على النحو الآتي :
Ú Úمدى التناول  :يحدد مدى تناول املو�ضوع املحلل ملفهوم من مفاهيم الرتبية
ال�صحية التي وردت يف بطاقة التحليل ،ف�إن وردت الإ�شارة �إىل املفهوم (ب�أي �صورة من
ال�صور) يكون املفهوم «يتناول» ،و�إن مل ترد الإ�شارة �إىل املفهوم (ب�أي �صورة من ال�صور)
يكون املفهوم «ال يتناول».
�Ú Úشكل التناول  :ويعني �شكل تناول املو�ضوع املحلل ملفهوم ما من مفاهيم الرتبية
ال�صحية التي وردت يف بطاقة التحليل ،ف�إن مت تناول املفهوم على �شكل عنوان م�ستقل،
يكون التناول « �رصيحا» ،و�إن مل ُيفرد للمو�ضوع عنوان خا�ص به يكون التناول «�ضمنيا».
Ú Úم�ستوى التناول  :ويعني م�ستوى تناول املو�ضوع املحلل ملفهوم من مفاهيم
الرتبية ال�صحية التي وردت يف بطاقة التحليل ،ف�إن �أبرز املو�ضوع معظم اجلوانب املتعلقة
بهذا املفهوم ومت تو�ضيحه و�رشحه ومعاجلته ب�صورة �أ�سا�سية يكون التناول «تف�صيليا»،
و�إن اقت�رص ورود املفهوم على �شكل كلمة �أو فقرة تربز بع�ض اجلوانب املتعلقة باملفهوم
دون تو�ضيحه و�رشحه ومعاجلته ب�صورة �أ�سا�سية يكون التناول «خمت�رصا».
 )6أساليب املعاجلة اإلحصائية:
مت يف هذه الدرا�سة اعتماد الأ�ساليب الإح�صائية التالية  :التكرار والن�سب املئوية.

 -VIعرض ومنـاقشة النتائج:
 )1تقديم:
يف هذا اجلزء �س ُتعر�ض نتائج الدرا�سة ،حيث �سيتم �إيراد ال�س�ؤال ثم اتباعه بالنتائج
املرتبطة به ،ثم مناق�شة النتائج.
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 )2إجابة السؤال األول:

ما مفاهيم الرتبية ال�صحية التي ينبغي �أن تت�ضمنها كتب علوم احلياة
والأر�ض لل�سلك الثانوي الإعدادي؟
وميكن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال بالرجوع �إىل قائمة مفاهيم الرتبية ال�صحية املمثلة
يف بطاقة التحليل (جدول  . )2وقد تكونت القائمة يف �صيغتها النهائية من ( )30مفهوماً،
م�صنفة �ضمن ( )8جماالت رئي�سة هي :ال�صحة ال�شخ�صية ( ، )2ال�صحة الغذائية (� ، )4صحة
البيئة ( ، )4ا�ستعمال الأدوية ( ، )2ال�سالمة والوقاية من احلوادث ( ، )6ج�سم الإن�سان (، )5
�صحة املجتمع ( ، )3مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها (. )4
 )3إجابة السؤال الثاني:

ما مدى تناول كتب علوم احلياة والأر�ض (احلديثة) لل�سلك الثانوي
الإعدادي ملفاهيم الرتبية ال�صحية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قمنا بتحليل كتب علوم احلياة والأر�ض لل�سلك الثانوي
الإعدادي ،با�ستخدام بطاقة حتليل املحتوى التي �أُع َّدت للغر�ض ذاته.
 )4صياغة ومناقشة النتائج:
يو�ضح اجلدول ( )3جماالت الرتبية ال�صحية املتوافرة يف كتاب علوم احلياة والأر�ض
لل�سنة �أوىل �إعدادي ومفاهيمها.
الجدول ()3
مفاهيم التربية الصحية الواردة في كتاب علوم الحياة واألرض للسنة أولى اعدادي.

عدد املفاهيم التي ينبغي
توفرها

عدد املفاهيم
املتوفرة

ن�سبة املفاهيم املتوفرة
والتي ينبغي توفرها

1

ال�صحة ال�شخ�صية

2

1

%50

2

ال�صحة الغذائية

4

1

%25

3

�صحة البيئة

4

4

%100

4

ا�ستعمال الأدوية

2

0

%0

5

ال�سالمة والوقاية من احلوادث

6

3

%50

6

ج�سم االن�سان

5

3

%60

م

املجال الرئي�سي
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عدد املفاهيم التي ينبغي
توفرها

عدد املفاهيم
املتوفرة

ن�سبة املفاهيم املتوفرة
والتي ينبغي توفرها

7

�صحة املجتمع

3

1

%33

8

مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها

4

3

%75

30

16

%53

م

املجال الرئي�سي

املجمـــوع

يت�ضح من اجلدول ( )3ا�شتمل كتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة �أوىل �إعدادي على)
( 16مفهوم ًا من �أ�صل) ( 30مفهوما �أي بن�سبة ( )%53من جمموع املفاهيم التي ينبغي
توافرها .ويت�ضح كذلك �أن جمال «�صحة البيئة» كان حا�رضاً بالعالمة الكاملة ()%100
 ،ثم يليه جماال «مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها» و «ج�سم الإن�سان» على التوايل بن�سبتي
( )%75و ( )%60؛ هذا وقد ورد ن�صف املفاهيم املتعلقة مبجال «ال�صحة ال�شخ�صية»
( ، )%50يف حني �أن هناك جماالت مل يتجاوز ح�ضورها الن�صف ك�صحة املجتمع وال�صحة
الغذائية ،مع غياب تام للمفاهيم ا�ستعمال الأدوية.
ويو�ضح اجلدول ( )4جماالت الرتبية ال�صحية الواردة يف كتاب علوم احلياة والأر�ض
لل�سنة الثانية �إعدادي ومفاهيمها.
الجدول ()4
مفاهيم التربية الصحية الواردة في كتاب علوم الحياة واألرض للسنة الثانية اعدادي

عدد املفاهيم التي ينبغي
توفرها

عدد املفاهيم
املتوفرة

ن�سبة املفاهيم املتوفرة
والتي ينبغي توفرها

1

ال�صحة ال�شخ�صية

2

0

%0

2

ال�صحة الغذائية

4

1

%25

3

�صحة البيئة

4

0

%0

4

ا�ستعمال الأدوية

2

2

%100

5

ال�سالمة والوقاية من احلوادث

6

0

%0

6

ج�سم االن�سان

5

3

%60

7

�صحة املجتمع

3

2

%66

8

مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها

4

3

%75

30

11

%36

م

املجال الرئي�سي

املجمـــوع
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يت�ضح من خالل حتليل اجلدول (� )4أن �إجمايل املفاهيم الواردة مل تتجاوز (. )%36
تبني املعطيات كذلك �أن جمال «ا�ستعمال الأدوية» الذي كان غائب ًا عن كتاب الأوىل �إعدادي
قد ُ�س ِّجل بن�سبة ( ، )%100كما مت ت�سجيل املجاالت الثالثة «مكافحة الأمرا�ض والوقاية
منها»� « ،صحة املجتمع» و «ج�سم الإن�سان» بن�سب مهمة وهي على التوايل ()%66( ،)%75
و ( . )%60يليهم بن�سبة �أدنى من املعدل جمال «ال�صحة الغذائية» ( . )%25غري �أنه مل يتم
ت�سجيل ح�ضور �أي من املفاهيم املتعلقة باملجاالت الأخرى وهي�« :صحة البيئة»« ،ال�صحة
ال�شخ�صية» و»ال�سالمة والوقاية من احلوادث».
ويو�ضح اجلدول ( )5جماالت الرتبية ال�صحية املتوافرة يف كتاب علوم احلياة والأر�ض
لل�سنة الثالثة �إعدادي.
الجدول ()5
مفاهيم التربية الصحية الواردة في كتاب علوم الحياة واألرض للسنة الثالثة اعدادي.

عدد املفاهيم التي ينبغي
توفرها

عدد املفاهيم
املتوفرة

ن�سبة املفاهيم املتوفرة
والتي ينبغي توفرها

1

ال�صحة ال�شخ�صية

2

2

%100

2

ال�صحة الغذائية

4

4

%100

3

�صحة البيئة

4

3

%75

4

ا�ستعمال الأدوية

2

1

%50

5

ال�سالمة والوقاية من احلوادث

6

4

%66

6

ج�سم االن�سان

5

5

%100

7

�صحة املجتمع

3

2

%66

8

مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها

4

4

%100

30

25

%83

م

املجال الرئي�سي

املجمـــوع

من خالل حتليلنا للجدول (� )5أعاله يتبني لنا �أن مفاهيم الرتبية ال�صحية حا�رضة
ب�شكل الفت حيث بلغت ( ، )%83وهي �أعلى ن�سبة مقارنة بكتب امل�ستويني الأوىل والثانية
�إعدادي .حيث �إن �أربعة جماالت مت التطرق �إىل املفاهيم املتعلقة بها ب�شكل كلي ()%100
وهي« :ال�صحة الغذائية»« ،وال�صحة ال�شخ�صية»« ،وج�سم الإن�سان» و «�صحة املجتمع» .يف
حني �أن باقي املجاالت و�إن مل يتم التطرق �إىل مفاهيمها ب�شكل �شامل �إال �أن درجة توافرها
تبقى مهمة.
يو�ضح اجلدول ( )6نتائج التحليل التف�صيلي ملجاالت الرتبية ال�صحية ومفاهيمها يف
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كتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة الأوىل �إعدادي.
الجدول ()6
تحليل مدى تناول كتاب علوم الحياة واألرض لمستوى األولى إعدادي لمفاهيم التربية الصحية
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يت�ضح من خالل اجلدول (� )6أن جمال «�صحة البيئة» هو �أكرث املجاالت تكرار اً
حيث تكررت مفاهيمه ( )26مرة �أي بن�سبة �إجمالية بلغت ( ، )%56.6يليه جمال
«ج�سم الإن�سان» حيث تكرر ( )9مرات �أي بن�سبة ( ، )%19.5ومن ثم ثالثة جماالت
وهي« :ال�سالمة والوقاية من احلوادث»« ،و�صحة املجتمع» ،و جمال «مكافحة
الأمرا�ض والوقاية منها» حيث تكررت كلها ( )3مرات بن�سب مت�ساوية بلغت
( ، )%6.5لي�أتي بعدها كل من جمايل« :ال�صحة ال�شخ�صية و»ال�صحة الغذائية»
بتكرار �ضعيف جداً مل يتعد املرة الواحدة �أي بن�سبة ( )%2.1من جمموع التكرارات
بهذا امل�ستوى.
يف حني �أنه مل يتناول كتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة �أوىل �إعدادي �أي مفهوم يف
جمال «ا�ستعمال الأدوية» ،وقد يرجع ال�سبب يف ذلك كون التطرق لهذا املجال متت برجمته
يف امل�ستويات الالحقة (الثانية والثالثة �إعدادي) .
كما يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن تناول كتاب علوم احلياة والأر�ض بالأوىل
�إعدادي ملفاهيم الرتبية ال�صحية يفتقر �إىل التوازن ،حيث جند �أن ن�سب التكرارات
متفاوتة بني كل جمال و�آخر.ففي الوقت الذي يحتل فيه جمال «�صحة البيئة» �أكرث من
( ، )%50جند �أنه مت �إغفال جماالت �أخرى �إغفا ًال كامالً� ،إذ يتعلق الأمر هنا مبجال
«ا�ستعمال الأدوية».
وقد يعزى هذا الأمر �إىل كون القائمني على �إعداد الكتب املدر�سية قد ترجموا
مقررات غربية ترجم ًة ال ت�ستويف �رشوط التبييء ،بالإ�ضافة �إىل كون الربامج
والتوجيهات الر�سمية الرتبوية اخلا�صة مبادة علوم احلياة والأر�ض بالثانوي الإعدادي
ركزت على وحدتني �أ�سا�سيتني لل�سنة �أوىل �إعدادي وهما« :العالقات بني الكائنات
احلية وتفاعلها داخل الو�سط» والظواهر اجليولوجية اخلارجية» يف بناء املقررات
الدرا�سية لهذا امل�ستوى.الأمر الذي يجعل القائمني على و�ضعها يغفلون التطرق لبع�ض
املجاالت على ح�ساب �أخرى.
ويو�ضح اجلدول ( )7نتائج التحليل التف�صيلي لكتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة
الثانية �إعدادي.
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الجدول ()7
تحليل مدى تناول كتاب علوم الحياة واألرض لمستوى الثانية إعدادي لمفاهيم التربية الصحية
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يت�ضح من خالل حتليل اجلدول (� )7أن جمال «ج�سم الإن�سان» �أكرث املجاالت
تكراراً ( )21مرة بن�سبة ( ، )%40.3يليه كل من جمايل «�صحة املجتمع» ب ()13
تكراراً �أي ( )%25و «مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها» ب ( )10تكرارات ()%19.2
 ،هذا وقد مت ت�سجيل ح�ضور جمال «ا�ستعمال الأدوية» الذي غاب يف م�ستوى الأوىل
�إعدادي مبجموع تكرار بلغ ( )7مرات ( ، )%13.4كما مت التطرق �إىل جمال «ال�صحة
الغذائية» بنف�س جمموع تكراره بكتاب ال�سنة �أوىل �إعدادي �إذ مل يتجاوز تكرار تناوله
املرة الواحدة �أي (. )%7.9
يف حني مل يتناول كتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة الثانية �أي مفهوم من املفاهيم
املتعلقة مبجاالت ثالثة وهي « :ال�صحة ال�شخ�صية» ،و»�صحة البيئة» و «ال�سالمة والوقاية
من احلوادث» �إذ �سجل غياب �أي تكرار بهذه املجاالت.
ميكننا كذلك ،وانطالق ًا من اجلدول ال�سابق �أن نعاين �أن تناول كتاب
علوم احلياة وا لأر�ض لل�سنة الثانية �إعدادي ملفاهيم الرتبية ال�صحية يفتقر
ب�شكل كبري �إىل التوازن ،مقارنة «بنظريه امل�ستوى ا لأول �إعدادي� ،إذ �إنه
كبري ن�سبي ًا ففي الوقت الذي يحتل فيه جمال
يف هذه احلالة هناك تفاوت
ٌ
«ج�سم ا لإن�سان» ح�صة تفوق (  )%40نالحظ �أنه مت جتاهل ثالثة جماالت
بالكامل وهي « :ال�صحة ال�شخ�صية» ،و»�صحة البيئة» و «ال�سالمة والوقاية
من احلوادث».
وقد يرجع هذا التفاوت لكون هذه املجاالت الثالثة خا�صة منها جمال « �صحة البيئة»
قد مت التطرق �إليه ب�شكل م�ستفي�ض مبقرر ال�سنة الأوىل �إعدادي.
�إ�ضافة �إىل كون التوجيهات الر�سمية ملادة علوم احلياة والأر�ض بالثانوي
ا لإعدادي ،التي يعتمدها القائمون يف و�ضع املناهج تويل �أهمية كربى للظواهر
اجليولوجية ،ال�شيء الذي �أثر �سلب ًا يف تناول ج ّل مفاهيم الرتبية ال�صحية بهذا
امل�ستوى.
ويو�ضح اجلدول ( )8نتائج التحليل التف�صيلي لكتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة
الثالثة �إعدادي.
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الجدول ()8
تحليل مدى تناول كتاب علوم الحياة واألرض لمستوى الثالثة إعدادي لمفاهيم التربية الصحية
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من خالل اجلدول ( )8يت�ضح �أن جمال «ج�سم الإن�سان» ا�ستحوذ على �أكرب ن�سبة
( )%47.2مبجموع ( )96من �أ�صل ( )150تكراراً ،ثم يليه يف املرتبة الثانية «جمال
مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها» ب ( )31تكراراً �أي بن�سبة �إجمالية بلغت ()%15.2
 ،لي�أتي يف املرتبة الثالثة جمال «ال�صحة الغذائية» ب ( )25تكراراً بن�سبة ()%12.3
متبوع مبجال «�صحة املجتمع» مبجموع ( )22تكراراً ( ، )%10.8ثم يف املراتب الأخرية
منيز كلأً من جمال «ال�صحة ال�شخ�صية» ب ( )13تكراراً؛ �أي بن�سبة ( )%6.4وجمال:
«ال�سالمة والوقاية من احلوادث» مبجموع ( )9تكرارات ،ون�سبة ( ، )%4.3وجمال «�صحة
البيئة» ب ( )7تكرارات ( ، )%3.4ثم �أخرياً جمال ا�ستعمال الأدوية» بن�سبة ( )%1.4حيث
مل يتعد تكراره الثالث مرات.
ويت�ضح جلي ًا من هذا التحليل �أن كتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة الثالثة �إعدادي
مل يغفل �أي جمال من جماالت الرتبية ال�صحية ،حيث متت تغطيتها كلها ،و�إن كان بن�سب
خمتلفة �إال �أنها متقاربة ن�سبياً.
ميكننا �إذن ،انطالق ًا من حتليل اجلدول ال�سابق �أن ن�ستنتج �أن كتاب علوم احلياة
والأر�ض لل�سنة الثالثة �إعدادي متوازن �إىل حد معقول يف تناوله ملفاهيم الرتبية ال�صحية،
مبقرري ال�سنة الأوىل والثانية �إعدادي اللذين �سجل بهما نق�ص وغياب جمموعة من
مقارنة
ْ
جماالت الرتبية ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل التباين الكبري يف ن�سبها.
يالحظ كذلك �أن حمتوى مقرر ال�سنة الثالثة �إعدادي غني مبفاهيم الرتبية ال�صحية
حيث بلغت ( )207تكرار مقابل ( )52تكراراً لل�سنة الثانية و ( )46بال�سنة الأوىل �إعدادي�.أي
�أن هناك تزايداً �إيجابي ًا يف تناول مفاهيم الرتبية ال�صحية باالنتقال من م�ستوى للذي يليه.
هذا �إ�ضافة �إىل �أنه ،وبعد االطالع على حيثيات كتاب ال�سنة الثالثة �إعدادي ،ميكن
تف�سري ح�ضور مفاهيم الرتبية ال�صحية ب�شكل الفت بهذا امل�ستوى لكون القيمني على
و�ضعها اعتمدوا مراجع خمتلفة بالعربية والفرن�سية ذات �صلة باملجال ال�صحي ،خا�صة
منها املعطيات ال�صادرة عن وزارة ال�صحة املغربية والأجنبية.
 )5مقارنة عامة للنتائج:
يلخ�ص ال�شكل (� )1أ�سفله نتائج مقارنة جماالت الرتبية ال�صحية بامل�ستويات الثالثة
لل�سلك الثانوي الإعدادي :
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الشكل ()1
مقارنة نسب مجاالت التربية الصحية بالمستويات الثالثة للسلك الثانوي اإلعدادي

من خالل ال�شكل ( )1يت�ضح �أن مقررات علوم احلياة والأر�ض للم�ستويات الثالثة قد
ت�ضمنت جميع املجاالت الرئي�سة للرتبية ال�صحية ،كما يتبني من خالل املقارنة بني هذه

امل�ستويات:

♦ ♦توافر ( )16مفهوما بكتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة �أوىل �إعدادي من بني
املفاهيم ال ( )30التي ينبغي توافرها ،حيث كانت ن�سبة توافر ( )%100ملجال «�صحة
البيئة» )%75( ،ملجال «مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها» )%60( ،ملجال «ج�سم
الإن�سان» )%50( ،لكل من جمايل «ال�صحة ال�شخ�صية» و»ال�سالمة والوقاية من احلوادث) ،
و ( )%33ملجال «�صحة املجتمع»� ،إ�ضافة �إىل ( )%25ملجال «ال�صحة الغذائية» ،يف حني
مل يتوافر �أي مفهوم حول «ا�ستعمال الأدوية».
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♦ ♦تناول كتاب علوم احلياة والأر�ض لل�سنة الثانية �إعدادي ل ( )11مفهوم ًا من
�إجمايل املفاهيم التي ينغي التطرق �إليها ،حيث �إن جمال “ا�ستعمال الأدوية” قد �سجل �أعلى
ن�سبة ( ، )%100كما مت ت�سجيل ح�ضور املجاالت الثالثة “مكافحة الأمرا�ض والوقاية
منها” ،و” �صحة املجتمع” و “ج�سم الإن�سان”.يليها بن�سبة �أقل جمال “ال�صحة الغذائية”.
ي�سجل تناول �أي من املفاهيم املتعلقة باملجاالت الثالثة املتبقية
هذا �إ�ضافة �إىل �أنه مل َّ
وهي “�صحة البيئة” ،و”ال�صحة ال�شخ�صية” و”ال�سالمة والوقاية من احلوادث”.
♦ ♦ح�ضور مهم ومتزن ملختلف مفاهيم الرتبية ال�صحية بكتاب علوم احلياة والأر�ض
لل�سنة الثالثة �إعدادي حيث بلغت ( ، )%83وهي �أعلى ن�سبة مقارنة بكتب امل�ستويني الأول
والثاين �إعدادي ،حيث �إن �أربعة جماالت مت التطرق �إليها بن�سبة ( )%100وهي “ال�صحة
الغذائية” ،و”ال�صحة ال�شخ�صية” ،و”ج�سم الإن�سان” و”�صحة املجتمع”.يف حني �أن باقي
املجاالت ،و�إن مل يتم التطرق اىل مفاهيمها ب�شكل �شامل ،يظل مهماً ،بحيث مل ينزل عن
ن�سبة (. )%50

 -VIIالتوصيات:
�1.1رضورة اال�ستفادة من مفاهيم الرتبية ال�صحية التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية،
عند و�ضع �أو �إعادة ت�أليف كتب علوم احلياة والأر�ض لل�سلك الثانوي الإعدادي؛
2.2نو�صي ب�رضورة االهتمام باملجاالت التي �أُغفلت يف بع�ض امل�ستويات ،و�أُدرجت
�ضمن املقررات الدرا�سية؛
�3.3إجراء درا�سة مماثلة يف كتب علوم احلياة والأر�ض بال�سلك الثانوي الت�أهيلي.
در�سي علوم احلياة والأر�ض
�4.4إجراء درا�سة ا�ستطالعية للتعرف �إىل مدى وعي ُم ِّ
بالرتبية ال�صحية ،وباملفاهيم املوجودة �أ�صال يف الكتب املدر�سية التي كانت متن ًا لهذه
الدرا�سة..
�5.5إجراء درا�سة للتعرف �إىل �أهم امل�شكالت ال�صحية ال�شائعة بني املتعلمني ب�سلكي
الثانوي الإعدادي والت�أهيلي.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املصادر:
1 .1وزارة الرتبية الوطنية .يف رحاب علوم احلياة والأر�ض -الدار البي�ضاء؛ اململكة
املغربية.2005 ،
2 .2وزارة الرتبية الوطنية .املفيد يف علوم احلياة والأر�ض -الدار البي�ضاء؛ اململكة
املغربية.2006 ،
3 .3وزارة الرتبية الوطنية .املفيد يف علوم احلياة والأر�ض -الدار البي�ضاء؛ اململكة
املغربية.2007 ،
4 .4وزارة الرتبية الوطنية وال�شباب ،مديرية التقومي وتنظيم احلياة املدر�سية ،اململكة
املغربية ،مذكرة رقم  42بتاريخ  ،2001 /04 /12لتفعيل خمتلف الأندية الرتبوية
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
5 .5وزارة الرتبية الوطنية وال�شباب ،مديرية التقومي وتنظيم احلياة املدر�سية ،اململكة
املغربية ،مذكرة رقم  06بتاريخ  2004 /02 /03حول مو�ضوع :الدفرت ال�صحي
املدر�سي والفحو�صات الطبية املنتظمة.

ثانياً -املراجع:
1 .1الأمعري هناء . )1995( .تقومي مناهج الرتبية ال�صحية املت�ضمنة يف كتب العلوم يف
املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،جملة كلية الرتبية ،جامعة �أ�سيوط ،2 ،اجلمهورية
العربية امل�رصية.
�2 .2أني�س عبيد �أبو طالب ور�رشا�ش عبد اخلالق . )2001( .كتاب عوامل الرتبية اجل�سمية
والنف�سية واالجتماعية ،ط  ،1دار النه�ضة العربية القاهرة.
3 .3اخلمي�س نداء . )1999( .مبادئ الرتبية ال�صحية ،ط  ،1من�شورات ذات ال�سال�سل ،الكويت.
4 .4ر�شاد نادية حممد . )1996( .الرتبية ال�صحية والأمان ،ط ،دار الفكر العربي للن�رش
م�رص.
5 .5زياد علي اجلرجاوي وحممد ها�شم �أغا . )2011( .واقع تطبيق الرتبية ال�صحية
يف مدرا�س التعليم احلكومي مبدينة غزة ،جملة جامعة الأزهر� :سل�سلة العلوم الإن�سانية:
مج ،13 .ع ،1 .ج.3 .
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6 .6ال�سباعي زهري �أحمد . )1424( .نحو �صحة �أف�ضل ،مطابع ال�رسوات ،جدة ،اململكة
العربية ال�سعودية.
�7 .7سالمة بهاء الدين . )2001( .ال�صحة والرتبية ال�صحية .دار الفكر العربي ،القاهرة.
�8 .8صابر ابت�سام . )2002( .تطوير مقرر الثقافة ال�صحية لكليات املعلمات باململكة
العربية ال�سعودية يف �ضوء توجه حركة العلم والتقنية واملجتمع .ر�سالة مقدمة
للح�صول على درجة دكتوراه الفل�سفة يف الرتبية ،كلية الرتبية للبنات بجدة ،جامعة
امللك عبد العزيز .اململكة العربية ال�سعودية.
�9 .9صبحي عفاف بن ح�سني . )2004( .الرتبية الغذائية وال�صحية ،جمموعة النيل
العربية ،القاهرة ،م�رص.
�1010صربي ماهر . )1994( .الق�ضايا وامل�شكالت ال�صحية املعا�رصة يف مناهج العلوم
ملراحل التعليم العام مب�رص ،درا�سة تقوميية ،امل�ؤمتر العلمي ال�ساد�س للجمعية امل�رصية
للمناهج وطرق التدري�س.
1111ال�صفدي ع�صام و�آخرون . )2002( .العلوم ال�سلوكية واالجتماعية والرتبية
ال�صحية ،دار امل�سرية للطباعة والن�رش ،عمان.
1212عبد الوهاب �أمل� . )2004( .أ�س�س الثقافة ال�صحية ،ط  ،1عامل الكتب للن�رش
والتوزيع ،القاهرة ،م�رص.
1313الفرا فاروق . )1984( .اجتاهات م�ستحدثة يف الرتبية ال�صحية وانعكا�ساتها على
املناهج الدرا�سية يف الدول العربية واخلليجية .جملة ر�سالة اخلليج العربي ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية.
1414القرين ح�سن بن حممد ح�سن . )2008( .دور الإدارة املركزية يف حتقيق �أهداف
الرتبية ال�صحية لطالب املرحلة االبتدائية .درا�سة مقدمة ا�ستكماال ملتطلبات احل�صول
على درجة املاج�ستري يف الإدارة الرتبوية والتخطيط ،الطائف .اململكة العربية
ال�سعودية.
1515الل عدنان بن يحي . )1991( .املبادئ الأ�سا�سية للرتبية ال�صحية املدر�سية،
جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة.
1616مرداد �سليمان عبدالعاطي . )1996( .الرتبية ال�صحية يف التعليم العام بالدول
الأع�ضاء .درا�سة مقدمة لندوة الرتبية ال�صحية والغذائية والبيئية يف التعليم العام
بدول اخلليج العربي ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
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1717مر�سي ليلى �أبو املحا�سن . )1425( .ال�صحة العامة والثقافة ال�صحية ،دار اخلريجي
للن�رش والتوزيع ،الريا�ض.
1818منظمة ال�صحة العاملية . )1948( .الوثائق الر�سمية ملنظمة ال�صحة العاملية ،م
� ،2ص  .100جنيف.
1919منظمة ال�صحة العاملية . )1978( .تقرير امل�ؤمتر الدويل للرعاية ال�صحية الأولية،
جنيف.
2020منظمة اليون�سكو . )1998( .املدار�س املعززة لل�صحة :الرتويج ملفهوم ال�صحة كما
تراه منظمة ال�صحة العاملية ،جملة الرابطة .23
2121منظمة ال�صحة العاملية . )2001( .تعزيز ال�صحة من خالل املدار�س .تقرير جلنة
خرباء ال�صحة العاملية حول التعليم والتعزيز ال�صحي املدر�سي ال�شامل ،مرتجم .وزارة
املعارف ،الإدارة العامة لل�صحة املدر�سية.
2222نايف ال�سليماين بن حممد �رساج . )2010( .مدى تناول كتب ال�صفوف الأولية
(املطورة) من املرحلة االبتدائية للمفاهيم الرتبية ال�صحية .بحث مكمل لر�سالة
(املاج�ستري)  ،جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
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