
271

مدى تناول كتب علوم احلياة واألرض 
للتعليم الثانوي اإلعدادي باململكة املغربية 

ملفاهيم الرتبية الصحية

د. فؤاد عاكيف

   تاريخ االستالم: 12/ 10/ 2014م ، تاريخ القبول: 29/ 11/ 2014م.
     أستاذ التعليم العالي/ المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة/ إنزكان/ المملكة المغربية.



د. فؤاد عاكيف
مدى تناول كتب علوم احلياة واألرض للتعليم الثانوي اإلعدادي

باململكة املغربية ملفاهيم التربية الصحية

272

ملخص: 
تهدف هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف �إىل مفاهيم �لرتبية �ل�سحية �لتي ينبغي �أن تت�سمنها 
كتب علوم �حلياة و�لأر�س مل�ستويات �ل�سلك �لثانوي �لإعد�دي �لثالثة باململكة �ملغربية، 

ومدى تناول هذه �لكتب ملفاهيم �لرتبية �ل�سحية. 
مت �إعد�د بطاقة منهجية لتحليل حمتوى مقرر�ت �ل�سلك �لثانوي �لإعد�دي وتطبيقها، 
رئي�سة.  جمالت   )8( �إىل  موزعة  مفهومًا   )30( من  �لنهائية  �سيغتها  يف  تكونت  و�لتي 

وجاءت �أهم نتائج �لدر��سة على �لنحو �لآتي: 
�إليها بكتاب  �لتطرق  �لتي ينبغي  �إجمايل �ملفاهيم  �إىل )16( مفهومًا من  �لتطرق  مت 
علوم �حلياة و�لأر�س لل�سنة �أوىل �إعد�دي، بينما تناول كتاب علوم �حلياة و�لأر�س لل�سنة 

�لثانية �إعد�دي )11( مفهومًا فقط، وكتاب �ل�سنة �لثالثة �إعد�دي ل )25( مفهومًا. 
وت�سمنت �ملقرر�ت �لثالثة جلَّ �ملجالت �لرئي�سة للرتبية �ل�سحية، مع تو�جد جميع 
وعلى  �إعد�دي،  �لثالثة  �ل�سنة  �ملدر�سي يف  �لكتاب  �ل�سحية يف  للرتبية  �لرئي�سة  �ملجالت 
�لرغم من �ختالف ن�سبها فاإنها تبقى حا�رسة بن�سبة مهمة؛ يف حني �أغفلت لل�سنة �لأوىل 
و�لثانية �إعد�دي جمموعة من �ملجالت ب�سفة تامة من جهة، كال�سحة �ل�سخ�سية و�سحة 
�لبيئة بالن�سبة لل�سنة �لثانية، و��ستعمال �لأدوية بالن�سبة لل�سنة �لأوىل )0%( ، �أو �سعفها 
من جهة �أخرى كال�سحة �لغذ�ئية يف �ل�سنتني �لأوىل و�لثانية )25%( ، و�سحة �ملجتمع 

)40%( بالن�سبة لل�سنة �لأوىل �إعد�دي. 
الكلمات املفتاحية: 

�سحة  �لغذ�ئية-  �ل�سحة  �ل�سخ�سية-  �ل�سحة  �ل�سحية-  �لرتبية  �ملدر�سي-  �لكتاب 
�سحة  �لإن�سان-  ج�سم  �حلو�دث-  من  و�لوقاية  �ل�سالمة  �لأدوية-  ��ستعمال  �لبيئة- 

�ملجتمع- مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها. 
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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) . 
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مقــدمــة: 
�ت�سح  فقد  �ل�سحة،  لتعزيز  �ملتاحة  �لقنو�ت  �أف�سل  من  �أنها  على  �ملدر�سة  �إىل  ينظر 
للمجتمع،  �ل�سحة  لتعزيز  كبرية  توعية  توفر  �ملد�ر�س  �أن  و�لرتبية  بال�سحة  للمهتمني 
�رتفاع  مع  وبخا�سة  حدوثه،  قبل  �ملتوقعة  �ل�سحية  �مل�سكالت  من  كثري  من  و�لوقاية 
�إىل �لهتمام �جلاد للوقاية من  �أدى  �لعالج لالأمر��س �ملزمنة و�مل�ستع�سية، مما  تكاليف 
م�سوؤولية م�سرتكة  لالأطفال  �ل�سحية  فالرتبية  و�سن مبكرين.  �ل�سحية يف وقت  �مل�سكالت 
بني �ملنزل و�ملدر�سة، ولكن ب�سبب تعقد �مل�سكالت �ل�سحية و�لجتماعية، ل ي�ستطيع �ملنزل 
�أن يوفر �لرتبية �ل�سحية �لكاملة و�لفعالة للتالميذ. فلذلك كان على �ملدر�سة �أن ت�سبح �أكرث 
�إيجابية لتهيئة �لرتبية �ل�سحية لالأطفال عن طريق �ملناهج و�ملقرر�ت و�لأن�سطة �لفعالة. 

�أ�سبحت �رسورة يقت�سيها وجود �لعديد من �لأمر��س  و�لرتبية �ل�سحية يف �ملغرب 
�سغط  و�رتفاع  و�ل�سكري،  �ل�سمنة،  م�سكالت  توجد  حيث  �ململكة،  يف  �ل�سحية  و�مل�سكالت 
�ل�سحية  �لرتبية  يجعل  مما  �ل�رس�يني،  وت�سلب  �لقلب،  و�أمر��س  �لأ�سنان،  وت�سو�س  �لدم، 
�لنظر يف �ملناهج، و�لعمل على تطويرها  �رسورة ملجتمعنا، وبذلك تظهر �حلاجة لإعادة 

وتغريها. 
ولكي يكون هناك مكان بارز ملفاهيم �لرتبية �ل�سحية، فينبغي للقائمني على �ملناهج 
معرفة وجهة �لنظر �حلديثة لل�سحة، ويجب �إعطاء �ملعارف �ل�سحية مرتبة متقدمة، وميكن 
ملناهج �لعلوم �أن تكون جماًل غنيًا للمو�سوعات �لتي ت�ساعد �لتالميذ على تنمية �ملهار�ت 
من خالل ��ستيعابهم للمو�سوعات �ل�سحية، وذلك لأن تدري�س �لعلوم يكمن يف �لقدرة على 
�لتعامل مع �ملجالت  �لتلميذ  ي�ستطيع  �لفرد د�خل �ملدر�سة وخارجها، بحيث  �سلوك  تغري 
�لوقت  يف  و�ل�سليم  �ل�سحيح  �لقر�ر  �تخاذ  خالل  من  وذلك  بوعي،  �ل�سحية  و�ملو�سوعات 
بل  �ملعلومات،  بع�س  �لفرد  �ختز�ن  جمرد  لي�س  �ل�سحية  �لرتبية  من  و�لهدف  �ملنا�سب، 
م�ساعدته على �أن يت�رسف يف �سلوكه، ويتحكم يف بيئته �لتي يعي�س فيها، فالفرد ل يكون 

مثقفًا تثقيفًا �سحيًا مالئمًا ما مل يرتتب على ذلك تغيري عاد�ته �ل�سحية. 
من  �لتالميذ  تكوين  يف  مهم  دور  لها  وتربوية  تعليمية  موؤ�س�سة  �ملدر�سة  �أن  ومبا 
�لرتبية  �أن تكون مفاهيم  بد من  و�لنف�سية، فال  و�لثقافية و�لجتماعية  �لتعليمية  �لناحية 
يف  �لعلوم  مناهج  وبخا�سة  مناهجنا،  يف  بها  يهتم  �لتي  و�لأمور  �جلو�نب  �أهم  �ل�سحية 
�إىل �رسورة رفع  �لثانوية �لإعد�دية، كونها مرحلة ح�سا�سة و�نتقالية، بالإ�سافة  �ملرحلة 

�لوعي �ل�سحي للمتعلمني. 
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I- اإلطار العام للبحث: 
1( مشكل البحث: 

�إن مو�سوع �لرتبية �ل�سحية و�لهتمام بها من �أهم �ملو��سيع �لتي يجب على وز�رة 
�لرتبية �لوطنية �لهتمام بها، وهي �إ�سافة �إىل �لإ�سهامات �لتي تقدمها يف رفع �مل�ستوى 
�ل�سحي مبختلف �مل�ستويات �لدر��سية، وذلك من خالل �لتعاون بني وز�رة �لرتبية �لوطنية 

ووز�رة �ل�سحة ومنظمات �ملجتمع �ملدين. 
ومن هنا كان ل بد لوز�رة �لرتبية �لهتمام باجلو�نب �ل�سحية للمتعلمني، وبخا�سة 
يف �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية �لإعد�دية مرحلتي �لبناء و�لتاأ�سي�س من خالل مقرر�ت 
�لعلوم �حلديثة، حتى يتم �ل�سري جنبًا �إىل جنب للو�سول �إىل جمتمع �سحي �سليم يو�كب ما 
�س م�صكل البحث يف الأ�صئلة  و�سلت �إليه �لب�رسية يف هذ� �لع�رس من تقدم ورقي. وقد خُلِّ

الآتية : 
�أن تت�سمنها كتب علوم �حلياة و�لأر�س  ● ما مفاهيم �لرتبية �ل�سحية �لتي ينبغي 

)�حلديثة( ل�سلك �لثانوي �لإعد�دي؟ 
�لإعد�دي  ● �لثانوي  ل�سلك  )�حلديثة(  و�لأر�س  �حلياة  علوم  كتب  تناول  مدى  ما 

ملفاهيم �لرتبية �ل�سحية؟ 
2( أهمية البحث: 

ملفاهيم  ♦ �لإعد�دي  �لثانوي  ل�سلك  و�لأر�س  �حلياة  علوم  كتب  تناول  مدى  �إبر�ز 
�لرتبية �ل�سحية. 

جرد قائمة من �ملفاهيم �ل�سحية �لتي ينبغي �أن ت�سملها كتب علوم �حلياة و�لأر�س  ♦
بال�سلك �لثانوي �لإعد�دي. 

�لإعد�دي باأهمية هذه �ملفاهيم  ♦ �أ�ساتذة علوم �حلياة و�لأر�س بالثانوي  حت�سي�س 
�أماًل يف حتويلها �إىل �سلوك �سحي و�قعي ملمو�س يطبقه �ملتعلم يف حياته �ليومية. 

كما �أن قائمة �ملفاهيم �ل�سحية هذه قد تفيد �لقائمني على �إعد�د كتب مادة علوم  ♦
�حلياة و�لأر�س بال�سلك �لثانوي �لإعد�دي. 

3( هدف البحث: 
�لتعرف �إىل مدى تناول كتب علوم �حلياة و�لأر�س ب�سلك �لثانوي �لإعد�دي ملفاهيم 

�لرتبية �ل�سحية. 
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4( حدود البحث: 
يقت�رس �لبحث على حتليل كتب علوم �حلياة و�لأر�س )�حلديثة( ، �ملعتمدة باململكة 
�ملغربية منذ �سنة 2005، وهو مو�سوع مل ي�سبق لأحد �لباحثني �أن تناوله من قبل با�ستثناء 
بحثنا هذ� �لذي �أجنزناه، و�سيتم �لقت�سار على منوذج لكتاب مدر�سي و�حد لكل م�ستوى من 

�مل�ستويات �لثالثة لل�سلك �لثانوي �لإعد�دي. 

II– ماهية تكريس أهداف الرتبية الصحية وأهميتها: 

1( مفهوم الرتبية: 
�لرتبية هي عملية تكيف، �أو تفاعل بني �لفرد وبيئته �لتي يعي�س فيها، وعملية �لتكيف، 
وهي  ومظاهرها،  �لجتماعية  و�لبيئة  �لطبيعية  �لبيئة  مع  �لتكيف  تعني  هذه  �لتفاعل  �أو 

عملية طويلة �لأمد، ول نهاية لها �إل بانتهاء �حلياة. 
تهدف �لرتبية �إىل حتقيق �لإن�سان لذ�ته و�لهتمام بالفروق �لفردية �لتي متيز �سخ�سًا 
�ملو�طن  �إيجاد  هو  �لرتبية  يف  و�لأهم  وعملية.  فكرية  مكا�سب  من  يح�سله  مبا  �آخر  عن 

�ل�سالح، وذلك بالتكيف �جليد يف �لبيئة و�ملجتمع �ملحيط. 
تهدف �لرتبية �إىل تربية �لإن�سان من �لناحية �لعقلية و�خللقية و�جل�سدية و�لعاطفية 
و�لإن�سانية، وذلك بالرتباط مع �لعديد من �لعو�مل و�لرو�بط �ملحيطة: )�جتماعية وقومية 
للحياة  �لفرد  �إعد�د  يتم  وهكذ�  وتقنية....(  وعلمية  و�سيا�سية  و�قت�سادية  ودينية  ووطنية 
�أبو طالب ور�رس��س  )�أني�س عبيد  بنجاح  �لآخرين  �أ�رسية مع  �ملجتمع، وحلياة  �لفعالة يف 

عبد �خلالق 2001( . 

2( مفهوم الصحة: 
�ل�سحة هي حالة �لتو�زن �لن�سبي لوظائف �أع�ساء �جل�سم �لتي تنتج عن تكييف �جل�سم 
وهي   .2004( �لوهاب  لها )عبد  �لتي يتعر�س  �ل�سارة  �لعو�مل  نف�سه، مع تغلبه على  مع 
منظمة  )تقرير  و�لجتماعية  و�لعقلية  و�لنف�سية  �لبدنية،  و�لكفاية  �ل�سالمة  حالة  كذلك 

�ل�سحة �لعاملية، 1978( . 

3( مفهوم الرتبية الصحية: 
�ملتاحة  �ملو�رد  با�ستعمال  برنامج  تخطيط  �إىل  توؤدي  عملية  هي  �ل�سحية  �لرتبية 
لتعديل �ل�سلوك �ل�سحي و�إز�لة معوقات �جلهل و�لتحيز و�لأفكار �خلاطئة، بعد متحي�س ذكي 

وتدبر فكري للمعرفة �ل�سحية ذ�ت �لعالقة بال�سحة )منظمة �ل�سحة �لعاملية 2001( . 



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )11( - تشرين 

277

وعرفت �لرتبية �ل�سحية كذلك على �أنها عملية م�ساعدة �لفرد، وخا�سة تلميذ �ملدر�سة 
�ليومية مبا يحافظ  �سليمة، و�تباع �سلوك �سحي يف حياته  على تكوين �جتاهات �سحًية 

على �سحته و�سحة �أ�رسته وجمتمعه )لل 1991( . 
�لرتبية �ل�سحية هي عملية تربوية ت�سعى �إىل ترجمة �حلقائق �ل�سحية �ملعروفة �إىل 
�لأ�ساليب  با�ستعمال  وذلك  و�ملجتمع،  �لفرد  م�ستوى  على  �سليمة  �سحية  �سلوكية  �أمناط 

�حلديثة )عبد �لوهاب 2004( . 
وعرفت �لرتبية �ل�سحية �أي�سًا على �أنها جزء مهم من �لرتبية �لعامة ل يقت�رس دورها 
�إك�ساب  �إىل  ذلك  تتعدى  بل  �حلديثة،  للحياة  مالئمة  بيئة  يف  �لفرد  يعي�س  �أن  على  فقط 
�لأفر�د فهما جيد�ً وتقدير�ً �أف�سل للخدمات �ل�سحية �ملتاحة يف �ملجتمع و�ل�ستفادة منها 
�ملتعلقة  �ل�سحية  و�لإر�ساد�ت  باملعلومات  �ملجتمع  �أفر�د  تزويد  وكذلك  وجه،  �أكمل  على 

ب�سحتهم. )�سالمة 2001( 

4( أهمية تعزيز الصحة يف املؤسسات التعليمية: 
و�لأحو�ل  و�لنقل  �لتغذية  ولكن  ريب،  دون  بيولوجية  �أ�سبابا  �ل�سحة  لعتالل  �إن 
�جلوية و�مل�سكن و�ملاء وغريها هي عو�مل حتدد �لو�سع �ل�سحي للفرد �إىل جانب �لعو�طف 
و�ملعافاة �لنف�سية )منظمة �ل�سحة �لعاملية 2001( ، وعلى �ملناهج �أن تو�سح درجة تفاعل 

وتاأثري هذه �ملحدد�ت يف �سحة �لفرد. 
يعد تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية و�لإعد�دية طاقة كامنة لنقل �لر�سائل �ل�سحية للمنزل، 
وجب  لهذ�  للمعرفة،  ومت�سوقني  منفتحني  لكونهم  �ل�سن  هذ�  يف  فيهم  �لتاأثري  ي�سهل  كما 
�لعقلي  �لنمو  مع  تتما�سى  علمية  بطريقة  �لدر��سية  �ملقرر�ت  يف  �ل�سحية  �لرتبية  ت�سمني 

و�جل�سدي للمتعلم يف هاتني �ملرحلتني. 

5( أهداف الرتبية الصحية: 
�لهدف �لأ�سا�سي للرتبية �ل�سحية هو م�ساعدة �لنا�س يف �لو�سول �إىل �ل�سحة عن طريق 
�أعمالهم وجهودهم، وعلى هذ� فاإن �لرتبية �ل�سحية تبد�أ برغبة �لنا�س يف حت�سني �أحو�لهم، 

وترمي �إىل �إمناء �لأفر�د و�إح�سا�سهم بامل�سوؤولية )منظمة �ل�سحة �لعاملية 2001( . 
�لنا�س  مفاهيم  تغري  �ل�سحي:  �لتثقيف  �أهد�ف  من  �أن  و�آخرون  �ل�سفدي  ويورد 
ووقايتهم فيما يتعلق بال�سحة و�ملر�س، وم�ساعدتهم على �إدر�ك مفهوم �ل�سحة �حلديثة، 

بحيث ي�سهمون يف �لفعاليات �ل�سحية باأنف�سهم )�ل�سفدي و�آخرون 2002( . 
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III- أسس الرتبية الصحية ودور األطر الرتبوية يف ترسيخها: 

1( أسس الرتبية الصحية املدرسية: 
تقوم الرتبية ال�صحية على عدد من الأ�ص�س )اخلمي�س 1999( ومنها: 

�لرتبية �ل�سحية م�سوؤولية م�سرتكة بني �لبيت و�ملوؤ�س�سة �لتعليمية و�ملجتمع،  -
د�رية  - �لإ �لهيئة  بها  �هتمت  �إذ�  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  يف  �ل�سحية  �لرتبية  تنجح 

تعنى  فاملوؤ�س�سة  ولهذ�  �ملدر�سية،  �لبيئة  �إمكانات  �لتالميذ  لدى  تو�فرت  و�إذ�  باملوؤ�س�سة، 
بتوفري هذه �لإمكانيات، 

يف  - �ل�سحي  �لأ�سلوب  �تباع  على  �لتالميذ  وتدريب  �ملوؤ�س�سة،  يف  �ل�سحي  �لتعليم 
حياتهم �خلا�سة، يجعل لهم �لفائدة يف حياتهم وجمتمعهم. 

واأ�صاف الفرا )1984، �س139( اأ�ص�صاً اأخرى للرتبية ال�صحية نذكر منها: 
�لدر��سية، و�سع خطة  �ل�سحية باعتبارها جزء� من �ملقرر�ت  �لرتبية  تدري�س بر�مج 
لرب�مج �لرتبية �ل�سحية يف جميع �ملر�حل �لدر��سية، بالإ�سافة �إىل �ل�ستفادة من �لدر��سات 

�لعلمية �حلديثة يف تطوير �لرتبية �ل�سحية يف مد�ر�سنا. 

2( دور املنهاج يف الرتبية الصحية: 
يعدُّ �ملنهاج �إحدى �لدعامات �لقوية و�ملهمة يف تربية �لتالميذ تربية �سحية �سليمة، 
و�إذ� كان �لغر�س من �لرتبية �ل�سحية لي�س فقط �حل�سول على �ملعرفة، و�إمنا �لهدف �كت�ساب 
�سلوك �سحي �سليم، لذ� ينبغي �أل ننظر �إىل �ملنهاج على �أنه مقرر در��سي، فح�سب بل يجب 
�أن يتعدى ذلك باعتبار �أن �سلوك �لفرد يتحدد مبا يتاأثر به من �نفعالت و�جتاهات فكرية 
مكت�سبة يف �أثناء در��سته حياته �ليومية، و�لقيمة �حلقيقية لتدري�س �لعلوم تكمن يف �لقدرة 
من  �لتلميذ  يتمكن  حتى  وخارجها،  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  د�خل  �لتلميذ  �سلوك  تغيري  على 
�ل�سحيح يف  �لقر�ر  �تخاد  �لذي ميكنه من  بالوعي  �ل�سحية  للم�سكالت  و�لت�سدي  �لتعامل 

�لوقت �ملنا�سب )�لأمعري 1995( . 
يذكر )�صابر ابت�صام 2002( اأن املنهاج يلبي حاجات املتعلم ال�صحية عن طريق: 

�هتمام �ملنهاج بحاجيات �ملتعلم يزيد من حتفيزه ود�فعيته للتعلم.  -
�إ�سباع حاجيات �ملتعلم يوؤدي �إىل �كت�ساب مهار�ت ي�سعى �ملنهاج �إىل حتقيقها.  -
لكل مرحلة تعليمية حاجات متيزها عن غريها لذلك يجب �أن ل نغفلها عند بناء  -
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�ملنهاج �أو تطويره. 

3( دور األستاذ يف الرتبية الصحية للمتعلمني: 
ياأتي الرتكيز على دور املدر�س يف الرتبية ال�صحية للمتعلمني ملجموعة من 

العتبارات )منظمة ال�صحة العاملية 2001( . نذكر منها: 
لدى  - �ل�سحية  و�لإر�ساد�ت  �ملبادئ  لرت�سيخ  كافيًا  وقتًا  يق�سي  �ملدر�س  كون 

�ملتعلمني. 
و�إي�سال  - �لتو��سل  مهار�ت  يف  لتكوينه  نتيجة  �لتو��سل،  يح�سن  �ملدر�س  �إن 

�ملعلومات، �أكرث من معظم �لأطباء. 
�ل�سحي  - �لوعي  باإي�سال  تفي  وباأعد�د  �ململكة  ربوع  جميع  يف  �ملدر�س  يوجد 

للمتعلمني �أكرث من �لأطباء ومنت�سبي قطاع �ل�سحة. 

4( دور املؤسسة التعليمية يف الرتبية الصحية: 
�ملعارف  �لتالميذ  فيه  يتلًقى  �لذي  �ملكان  هي  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  �أن  �ملعلوم  من 
و�لعلوم و�لرتبية �ل�سحية �ل�سليمة، فهم يق�سون يف هذه �ملوؤ�س�سة فرتة طويلة من عمرهم، 
مالئمة  �سحية  بيئة  يف  يعي�س  �أن  متعلم  كل  حق  فمن  و�إعد�دهم،  تن�سئتهم  �أماكن  وتعدُّ 

)�لقرين 2008( . 
ويتجلى دور �ملوؤ�س�سة �لتعليمية يف تاأمني و�سائل �ل�سالمة، بالإ�سافة �إىل ن�رس �لتثقيف 
�ل�سحي و�لتغذية �ل�سحية يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية، دون �أن نغفل دورها يف �ملحافظة على 

�لنظافة �لعامة للموؤ�س�سة. 
اأ - تاأمني و�صائل ال�صالمة: 

�إن تاأمني و�سائل �ل�سالمة و�ل�سحة باملوؤ�س�سة �لتعليمية مطلب �أ�سا�سي من �أجل �ل�سري 
جمهود�ت  من  بل  فر�غ،  من  تاأتي  ل  �لو�سائل  وهذه  �لتعلمية،  �لتعليمية  للعملية  �لعادي 

�لإد�رة �لرتبوية )ر�ساد 1996( �لتي من �أبرز مهماتها: 
توفري �لإ�سعافات �لأولية يف �ملوؤ�س�سة ملعاجلة �لإ�سابات �خلفيفة �لتي ل حتتاج  -

�إىل ��ستدعاء �لطبيب. 
و�سع برنامج لتاأهيل �ملدر�سني و�ملتعلمني وتدريبهم على �لإ�سعافات �لأولية.  -
توفري �ل�رسوط �ل�سحية د�خل �لف�سل �لدر��سي من �إ�ساءة كافية، وتهوية جيدة لكي  -

تقلل من فر�س �نتقال �لعدوى بني �ملتعلمني. 
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ب- ن�رش التثقيف ال�صحي: 
يرجى من �لتثقيف �ل�سحي تقدمي �ملعلومات و�لبيانات و�حلقائق �ل�سحية �لتي ترتبط 
بال�سحة و�ملر�س لأفر�د �ملجتمع كافة، وذلك من �أجل �لو�سول �إىل �لو�سع �لذي يكون فيه 

كل فرد قادر�ً على �لتجاوب مع �لإر�ساد�ت �ل�سحية. )مر�سى 1425( . 
من �أهد�ف �لتثقيف �ل�سحي ح�سب منظمة �ل�سحة �لعاملية جند: 

و�إمد�ده  �ملجتمع،  قوة  م�سادر  من  م�سدر�ً  باعتباره  �ل�سحة  �أهمية  على  تاأكيد�ً 
تطوير  باأنف�سهم مع  �ل�سحية  م�سكالتهم  �أفر�ده على حل  وم�ساعدة  و�ملعلومات  باخلرب�ت 

�خلدمات �ل�سحية. 
يهدف �لتثقيف �ل�سحي �إىل م�ساعدة �لفرد على �إدر�ك ما ميكن �أن يفعله حلل م�ساكله 

�ل�سحية با�ستخد�م �إمكاناته )�ل�سباعي 1424( . 
من بني �أهد�ف �لتثقيف �ل�سحي كما ورد عند مرد�د )1996( : 

حث �لأفر�د على حماية �أنف�سهم من �لأمر��س �ملعدية.  -
تقدمي �ملعلومات �لالزمة للمتعلمني للتعرف �إىل �لأمر��س �ملنت�رسة و�سبل �لعالج  -

و�لوقاية منها. 
ت - التغذية ال�صحية يف املوؤ�ص�صات التعليمية: 

تعك�س �لتغذية يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �أثر� كبري� يف �سحة �لتالميذ �سو�ء �لبدنية �أو 
�لعقلية، وتتميز �ملرحلة �لثانوية �لإعد�دية بولوج �ملتعلمني �إىل مرحلة مهمة من مر�حل 
منو �لإن�سان وهي �ملر�هقة �لتي تتطلب توفري �لغد�ء �ملنا�سب لها ب�سبب �زدياد حاجيات 

�جل�سم �إىل �لربوتينات و�لفيتامينات و�ل�سكريات... 
�إذ� �لتغذية �ملدر�سية و�لتعليم �لغذ�ئي يوؤدي دور�ً حموريًا يف تغيري �ل�سلوك �لغذ�ئي 
للمتعلمني حيت يكت�سبون خرب�ت جديدة ينقلونها �إىل �لأ�رسة، وبالتايل �إىل �ملجتمع ككل 

)منظمة �ل�سحة �لعاملية 2001( . 
ث - املحافظة على النظافة العامة للموؤ�ص�صات التعليمية: 

تعدُّ �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �ملوؤ�س�سة �لجتماعية �لثانية بعد �لأ�رسة، وهي م�سوؤولة بذلك 
عن تن�سئة �ملجتمع من خالل �ملتعلمني بتهيئة �ملناخ �لتعليمي �ملنا�سب، ومن �أدو�ر �لإد�رة 

�ملدر�سية جتاه نظافة �ملوؤ�س�سة )منظمة �ليون�سكو 1998( ، نذكر ما ياأتي: 
توجيه برنامج �لإذ�عة �ملدر�سية يف �حلث على �لنظافة �ل�سخ�سية للتالميذ.  -
عقد م�سابقات مدر�سية متعلقة بالنظافة لتحديد �أنظف ف�سل و�أنظف جمموعة.  -
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�ملر�قبة �مل�ستمرة لنظافة �لبيئة �ملدر�سية �لتي يتفاعلون معها كاملر�فق �ل�سحية  -
و�لف�سول �لدر��سية. 

IV- اجملاالت الكربى للرتبية الصحية: 
1( أهم املبادرات الوطنية يف جمال الرتبية الصحية: 

�أطلقت وز�رة �لرتبية �لوطنية باململكة �ملغربية عدد�ً من �ملبادر�ت يف جمال �ل�سحة 
�إ�سعار �لتلميذ�ت و�لتالميذ باأهمية �لرتبية �ل�سحية. ومن �أهم  �ملدر�سية، و�لتي تهدف �إىل 

�ملبادر�ت: 
ل�سحة  �لوطني  و�لربنامج  �لإجنابية،  �ل�سحة  بالرتبية على  لالرتقاء  برنامج وطني 
�لفم و�لأ�سنان، و�حلملة �لوطنية للتلقيح �سد �حل�سبة و�حلمري�ء، و�حلملة �لوطنية للفح�س 

�لطبي بالو�سط �ملدر�سي. 
اإ�صدار وزارة الرتبية الوطنية باململكة املغربية، جمموعة من  اإىل  اإ�صافة  هذا 
املذكرات التنظيمية التي تعنى مبجال ال�صحة املدر�صية نذكر منها على �صبيل املثال: 

دفرت  - توفر  ب�رسورة  تق�سي  و�لتي   ،2004  /02  /03 بتاريخ   06 رقم  �ملذكرة 
�سحي مدر�سي لكل تلميذ لإجناز �لفحو�سات �لطبية �ملنتظمة. 

�ملذكرة رقم 42 بتاريخ 12/ 04/ 2001، و�لتي حتث على تفعيل خمتلف �لأندية  -
�لرتبوية يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية. 

2( تصنيف جماالت الرتبية الصحية: 
�سنفت منظمة �ل�سحة �لعاملية )1948( ، �لرتبية �ل�سحية حتت 10 جمالت �أ�سا�سية؛ 
وهي كالتي : جمال �ل�سحة �ل�سخ�سية وجمال �سحة �لغذ�ء وجمال �سحة �مل�ستهلك وجمال 
�ل�سحة �لنف�سية و�لعقلية وجمال �سحة �لأ�رسة وجمال �سحة و�ملجتمع وجمال �سحة �لبيئة 
�لأمر��س و�لتحكم فيها، وجمال  �لوقاية من  �لأمن و�لوقاية من �حلو�دث وجمال  وجمال 

�سوء ��ستخد�م �ملخدر�ت و�ملو�د �ل�سارة. 
V- إجراءات الدراسة: 

1( مقدمة: 	
�سار عليها  �لتي  �ملنهجية  و�لإجر�ء�ت  �لدر��سة،  �سيتم خالل هذ� �جلزء و�سف منهج 
�لبحث، مع تو�سيح منهج �لدر��سة �مل�ستخدم، ومنت �لدر��سة وعيناتها، وعر�س �أد�ة �لدر��سة 

ثم �إجر�ء�ت تطبيقها، و�أخري� �لأ�ساليب �لإح�سائية �مل�ستخدمة يف حتليل نتائج �لدر��سة. 
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2( منهج الدراسة: 
خالل هذه �لدر��سة �ُعتمد �ملنهج »�لو�سفي �لتحليلي« �لذي يعتمد على �أ�سلوب حتليل 
�ملحتوى �إذ يرتكز على در��سة �لو�قع �أو �لظاهرة كما هي عليه يف �لو�قع، ويهتم بو�سفها 

و�سفًا دقيقًا، ويعرب عنها تعبري�ً كيفيًا �أو كميًا. 
كما �أن هذ� �ملنهج يهدف �إىل و�سف و�قع �لظاهرة �ملر�د در��ستها بو�ساطة »�لر�سد 
�ملتكرر« لظهور �ملادة �ملدرو�سة �سو�ء �أكانت : كلمة �أم مو�سوعًا �أم �سخ�سية �أم مفردة �أم 

وحدة قيا�س �أم زمنًا. 
3( منت الدراسة: 	

منت هذه �لدر��سة جمموعة كتب در��سية ومقرر�ت علوم �حلياة و�لأر�س )ع. ح. �أ( يف 
�لتعليم �لثانوي �لإعد�دي باململكة �ملغربية. 

4( عينة الدراسة: 
يو�سح �جلدول )1( �أ�سفله و�سفا لبع�س خ�سائ�س عينة �لدر��سة: 

الجدول (1) 
خصائص كتب علوم الحياة ة واألرض بالثانوي اإلعدادي (متن الدراسة) 

الف�صولالوحداتالأبوابال�صفحاتدار الن�رشالطبعةامل�صتوىالو�صف

1272289�لد�ر �ملغربية للكتاب2007�لأوىل �إعد�دي�ملفيد يف ع. ح. �أ

14323010د�ر �لثقافة2006�لثانية �إعد�دي�ملفيد يف ع. ح. �أ

211- 159�لد�ر �لعاملية للكتاب2005�لثالثة �إعد�دييف رحاب ع. ح. �أ

42946030املجموع

�أعاله �ن عينة �ملقرر�ت �ملدرو�سة ت�سمنت )3( كتب، تتكون من  يت�سح من �جلدول 
)30( ف�ساًل موزعًا �إىل )60( وحدة، و )429( �سفحة. 

5( أداة الدراسة وإجراءات تطبيقها: 	 
�لإعد�دي  بالثانوي  و�لأر�س  �حلياة  علوم  مقرر�ت  حمتوى  لتحليل  بطاقة  �ُعتمدت 
للتعرف �إىل جمالت �لرتبية �ل�سحية �ملت�سمنة فيها، وقد �ُعتمدت يف �إعد�د �لبطاقة على 
در��سة عربية ر�ئدة يف هذ� �ملجال )نايف �ل�سليماين، 2010( ، ��ستندت بدورها �إىل مر�جعة 
�لأدبيات ذ�ت �ل�سلة مبفاهيم �لرتبية �ل�سحية، كتب متخ�س�سة، ودر��سات �سابقة، ودوريات 
علمية وتقارير لندو�ت وموؤمتر�ت ووز�ر�ت. �إ�سافة �إىل منظمات متخ�س�سة، كمنظمة �ل�سحة 

�لعاملية، ومكتب �لبحوث �لعربي �لتي تناولت مفاهيم وجمالت �لرتبية �ل�سحية. 
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وميثل �جلدول )2( �لعنا�رس �ملكونة لبطاقة �لتحليل )�أد�ة �لدر��سة(  : 
الجدول (2) 

نموذج البطاقة المعتمدة لتحليل محتوى كتب علوم الحياة واألرض بالسلك الثانوي اإلعدادي
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�لثانوي  بال�سلك  و�لأر�س  �حلياة  علوم  كتب  حمتوى  حتليل  بطاقة  عنا�رس  تكون 
�لإعد�دي من �لقائمة �لنهائية ملفاهيم �لرتبية �ل�سحية �لتي ينبغي تو�فرها يف هذه �لكتب، 

حيث و�سع �أمام كل مفهوم خانة ت�ستمل على مدى �لتناول و�سكله وم�ستو�ه. 
مدى �لتناول، ُحدِّد يف �سيغتني هما: )يتناول، ل يتناول( .  -
�سكل �لتناول، ُحدِّد يف �سيغتني هما: )�رسيح، �سمني( .  -
م�ستوى �لتناول، ُحدِّد يف �سيغتني هما: )تف�سيلي، خمت�رس(  -

وميكن تو�صيح ذلك على النحو الآتي : 
Ú  لرتبية� مفاهيم  من  ملفهوم  �ملحلل  �ملو�سوع  تناول  مدى  يحدد  �لتناول :  مدى 

�ل�سحية �لتي وردت يف بطاقة �لتحليل، فاإن وردت �لإ�سارة �إىل �ملفهوم )باأي �سورة من 
�ل�سور( يكون �ملفهوم »يتناول«، و�إن مل ترد �لإ�سارة �إىل �ملفهوم )باأي �سورة من �ل�سور( 

يكون �ملفهوم »ل يتناول«. 
Ú  سكل �لتناول : ويعني �سكل تناول �ملو�سوع �ملحلل ملفهوم ما من مفاهيم �لرتبية�

�ل�سحية �لتي وردت يف بطاقة �لتحليل، فاإن مت تناول �ملفهوم على �سكل عنو�ن م�ستقل، 
يكون �لتناول » �رسيحا«، و�إن مل ُيفرد للمو�سوع عنو�ن خا�س به يكون �لتناول »�سمنيا«. 

Ú  مفاهيم من  ملفهوم  �ملحلل  �ملو�سوع  تناول  م�ستوى  ويعني  �لتناول :  م�ستوى 
�لرتبية �ل�سحية �لتي وردت يف بطاقة �لتحليل، فاإن �أبرز �ملو�سوع معظم �جلو�نب �ملتعلقة 
�أ�سا�سية يكون �لتناول »تف�سيليا«،  بهذ� �ملفهوم ومت تو�سيحه و�رسحه ومعاجلته ب�سورة 
و�إن �قت�رس ورود �ملفهوم على �سكل كلمة �أو فقرة تربز بع�س �جلو�نب �ملتعلقة باملفهوم 

دون تو�سيحه و�رسحه ومعاجلته ب�سورة �أ�سا�سية يكون �لتناول »خمت�رس�«. 

6( أساليب املعاجلة اإلحصائية: 
مت يف هذه �لدر��سة �عتماد �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية : �لتكر�ر و�لن�سب �ملئوية. 

VI- عرض ومنـاقشة النتائج: 

1( تقديم: 	
�ل�سوؤ�ل ثم �تباعه بالنتائج  �إير�د  �لدر��سة، حيث �سيتم  يف هذ� �جلزء �سُتعر�س نتائج 

�ملرتبطة به، ثم مناق�سة �لنتائج. 
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2( إجابة السؤال األول: 

ما مفاهيم الرتبية ال�صحية التي ينبغي اأن تت�صمنها كتب علوم احلياة 
والأر�س لل�صلك الثانوي الإعدادي؟ 

وميكن �لإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل بالرجوع �إىل قائمة مفاهيم �لرتبية �ل�سحية �ملمثلة 
يف بطاقة �لتحليل )جدول 2( . وقد تكونت �لقائمة يف �سيغتها �لنهائية من )30( مفهومًا، 
م�سنفة �سمن )8( جمالت رئي�سة هي: �ل�سحة �ل�سخ�سية )2( ، �ل�سحة �لغذ�ئية )4( ، �سحة 
�لبيئة )4( ، ��ستعمال �لأدوية )2( ، �ل�سالمة و�لوقاية من �حلو�دث )6( ، ج�سم �لإن�سان )5( ، 

�سحة �ملجتمع )3( ، مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها )4( . 

3( إجابة السؤال الثاني: 

الثانوي  لل�صلك  )احلديثة(  والأر�س  احلياة  علوم  كتب  تناول  مدى  ما 
الإعدادي ملفاهيم الرتبية ال�صحية؟ 

�لثانوي  لل�سلك  و�لأر�س  �حلياة  علوم  كتب  بتحليل  قمنا  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  ولالإجابة 
�لإعد�دي، با�ستخد�م بطاقة حتليل �ملحتوى �لتي �أُعدَّت للغر�س ذ�ته. 

4( صياغة ومناقشة النتائج: 
يو�سح �جلدول )3( جمالت �لرتبية �ل�سحية �ملتو�فرة يف كتاب علوم �حلياة و�لأر�س 

لل�سنة �أوىل �إعد�دي ومفاهيمها. 
الجدول (3) 

مفاهيم التربية الصحية الواردة في كتاب علوم الحياة واألرض للسنة أولى اعدادي. 

عدد املفاهيم التي ينبغي املجال الرئي�صيم
توفرها

عدد املفاهيم 
املتوفرة

ن�صبة املفاهيم املتوفرة 
والتي ينبغي توفرها

50%21�ل�سحة �ل�سخ�سية1

25%41�ل�سحة �لغذ�ئية2

100%44�سحة �لبيئة3

0%20��ستعمال �لأدوية4

50%63�ل�سالمة و�لوقاية من �حلو�دث5

60%53ج�سم �لن�سان6
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عدد املفاهيم التي ينبغي املجال الرئي�صيم
توفرها

عدد املفاهيم 
املتوفرة

ن�صبة املفاهيم املتوفرة 
والتي ينبغي توفرها

33%31�سحة �ملجتمع7

75%43مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها8

53%3016املجمـــوع

يت�سح من �جلدول )3( ��ستمل كتاب علوم �حلياة و�لأر�س لل�سنة �أوىل �إعد�دي على( 
)مفهومًا من �أ�سل( 30 )مفهوما �أي بن�سبة )53%( من جمموع �ملفاهيم �لتي ينبغي   16
تو�فرها. ويت�سح كذلك �أن جمال »�سحة �لبيئة« كان حا�رس�ً بالعالمة �لكاملة )%100( 
، ثم يليه جمال »مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها« و »ج�سم �لإن�سان« على �لتو�يل بن�سبتي 
�ل�سخ�سية«  »�ل�سحة  مبجال  �ملتعلقة  �ملفاهيم  ن�سف  ورد  وقد  هذ�  ؛   )%60( و   )%75(
)50%( ، يف حني �أن هناك جمالت مل يتجاوز ح�سورها �لن�سف ك�سحة �ملجتمع و�ل�سحة 

�لغذ�ئية، مع غياب تام للمفاهيم ��ستعمال �لأدوية. 
ويو�سح �جلدول )4( جمالت �لرتبية �ل�سحية �لو�ردة يف كتاب علوم �حلياة و�لأر�س 

لل�سنة �لثانية �إعد�دي ومفاهيمها. 
الجدول (4)  

مفاهيم التربية الصحية الواردة في كتاب علوم الحياة واألرض للسنة الثانية اعدادي

عدد املفاهيم التي ينبغي املجال الرئي�صيم
توفرها

عدد املفاهيم 
املتوفرة

ن�صبة املفاهيم املتوفرة 
والتي ينبغي توفرها

0%20�ل�سحة �ل�سخ�سية1

25%41�ل�سحة �لغذ�ئية2

0%40�سحة �لبيئة3

100%22��ستعمال �لأدوية4

0%60�ل�سالمة و�لوقاية من �حلو�دث5

60%53ج�سم �لن�سان6

66%32�سحة �ملجتمع7

75%43مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها8

36%3011املجمـــوع
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يت�سح من خالل حتليل �جلدول )4(  �أن �إجمايل �ملفاهيم �لو�ردة مل تتجاوز )%36( . 
تبني �ملعطيات كذلك �أن جمال »��ستعمال �لأدوية« �لذي كان غائبًا عن كتاب �لأوىل �إعد�دي 
ل بن�سبة )100%( ، كما مت ت�سجيل �ملجالت �لثالثة »مكافحة �لأمر��س و�لوقاية  قد �ُسجِّ
منها«، » �سحة �ملجتمع« و »ج�سم �لإن�سان« بن�سب مهمة وهي على �لتو�يل )%75(، )%66( 
و )60%( . يليهم بن�سبة �أدنى من �ملعدل جمال »�ل�سحة �لغذ�ئية« )25%( . غري �أنه مل يتم 
ت�سجيل ح�سور �أي من �ملفاهيم �ملتعلقة باملجالت �لأخرى وهي: »�سحة �لبيئة«، »�ل�سحة 

�ل�سخ�سية« و«�ل�سالمة و�لوقاية من �حلو�دث«. 
ويو�سح �جلدول )5( جمالت �لرتبية �ل�سحية �ملتو�فرة يف كتاب علوم �حلياة و�لأر�س 

لل�سنة �لثالثة �إعد�دي. 
الجدول (5)  

مفاهيم التربية الصحية الواردة في كتاب علوم الحياة واألرض للسنة الثالثة اعدادي. 

عدد املفاهيم التي ينبغي املجال الرئي�صيم
توفرها

عدد املفاهيم 
املتوفرة

ن�صبة املفاهيم املتوفرة 
والتي ينبغي توفرها

100%22�ل�سحة �ل�سخ�سية1

100%44�ل�سحة �لغذ�ئية2

75%43�سحة �لبيئة3

50%21��ستعمال �لأدوية4

66%64�ل�سالمة و�لوقاية من �حلو�دث5

100%55ج�سم �لن�سان6

66%32�سحة �ملجتمع7

100%44مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها8

83%3025املجمـــوع

من خالل حتليلنا للجدول )5( �أعاله يتبني لنا �أن مفاهيم �لرتبية �ل�سحية حا�رسة 
ب�سكل لفت حيث بلغت )83%( ، وهي �أعلى ن�سبة مقارنة بكتب �مل�ستويني �لأوىل و�لثانية 
�إعد�دي. حيث �إن �أربعة جمالت مت �لتطرق �إىل �ملفاهيم �ملتعلقة بها ب�سكل كلي )%100( 
وهي: »�ل�سحة �لغذ�ئية«، »و�ل�سحة �ل�سخ�سية«، »وج�سم �لإن�سان« و »�سحة �ملجتمع«. يف 
حني �أن باقي �ملجالت و�إن مل يتم �لتطرق �إىل مفاهيمها ب�سكل �سامل �إل �أن درجة تو�فرها 

تبقى مهمة. 
يو�سح �جلدول )6( نتائج �لتحليل �لتف�سيلي ملجالت �لرتبية �ل�سحية ومفاهيمها يف 
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كتاب علوم �حلياة و�لأر�س لل�سنة �لأوىل �إعد�دي. 
الجدول  (6) 

تحليل مدى تناول كتاب علوم الحياة واألرض لمستوى األولى إعدادي لمفاهيم التربية الصحية
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�أكرث �ملجالت تكر�ر�ً  �لبيئة« هو  �أن جمال »�سحة   )6( يت�سح من خالل �جلدول 
جمال  يليه   ،  )%56.6( بلغت  �إجمالية  بن�سبة  �أي  مرة   )26( مفاهيمه  تكررت  حيث 
، ومن ثم ثالثة جمالت   )%19.5( بن�سبة  �أي  )9( مر�ت  �لإن�سان« حيث تكرر  »ج�سم 
»مكافحة  جمال  و  �ملجتمع«،  »و�سحة  �حلو�دث«،  من  و�لوقاية  »�ل�سالمة  وهي: 
بلغت  مت�ساوية  بن�سب  مر�ت   )3( كلها  تكررت  حيث  منها«  و�لوقاية  �لأمر��س 
�لغذ�ئية«  و«�ل�سحة  �ل�سخ�سية  »�ل�سحة  جمايل:  من  كل  بعدها  لياأتي   ،  )%6.5(
�لتكر�ر�ت  جمموع  من   )%2.1( بن�سبة  �أي  �لو�حدة  �ملرة  يتعد  مل  جد�ً  �سعيف  بتكر�ر 

�مل�ستوى. بهذ� 
يف حني �أنه مل يتناول كتاب علوم �حلياة و�لأر�س لل�سنة �أوىل �إعد�دي �أي مفهوم يف 
جمال »��ستعمال �لأدوية«، وقد يرجع �ل�سبب يف ذلك كون �لتطرق لهذ� �ملجال متت برجمته 

يف �مل�ستويات �لالحقة )�لثانية و�لثالثة �إعد�دي( .
بالأوىل  و�لأر�س  �حلياة  علوم  كتاب  تناول  �أن  �ل�سابق  �جلدول  من  يالحظ  كما 
�لتكر�ر�ت  ن�سب  �أن  جند  حيث  �لتو�زن،  �إىل  يفتقر  �ل�سحية  �لرتبية  ملفاهيم  �إعد�دي 
متفاوتة بني كل جمال و�آخر.ففي �لوقت �لذي يحتل فيه جمال »�سحة �لبيئة« �أكرث من 
مبجال  هنا  �لأمر  يتعلق  �إذ  كاماًل،  �إغفاًل  �أخرى  جمالت  �إغفال  مت  �أنه  جند   ،  )%50(

�لأدوية«. »��ستعمال 
ترجمو�  قد  �ملدر�سية  �لكتب  �إعد�د  على  �لقائمني  كون  �إىل  �لأمر  هذ�  يعزى  وقد 
�لرب�مج  كون  �إىل  بالإ�سافة  �لتبييء،  �رسوط  ت�ستويف  ل  ترجمًة  غربية  مقرر�ت 
و�لتوجيهات �لر�سمية �لرتبوية �خلا�سة مبادة علوم �حلياة و�لأر�س بالثانوي �لإعد�دي 
�لكائنات  بني  »�لعالقات  وهما:  �إعد�دي  �أوىل  لل�سنة  �أ�سا�سيتني  وحدتني  على  ركزت 
�ملقرر�ت  بناء  يف  �خلارجية«  �جليولوجية  و�لظو�هر  �لو�سط«  د�خل  وتفاعلها  �حلية 
�لتطرق لبع�س  �لقائمني على و�سعها يغفلون  �لذي يجعل  �مل�ستوى.�لأمر  لهذ�  �لدر��سية 

�أخرى. �ملجالت على ح�ساب 
لل�سنة  و�لأر�س  �حلياة  علوم  لكتاب  �لتف�سيلي  �لتحليل  نتائج   )7( �جلدول  ويو�سح 

�لثانية �إعد�دي.
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الجدول (7)  
تحليل مدى تناول كتاب علوم الحياة واألرض لمستوى الثانية إعدادي لمفاهيم التربية الصحية
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�ملجالت  �أكرث  �لإن�سان«  »ج�سم  جمال  �أن   )7( �جلدول  حتليل  خالل  من  يت�سح 
 )13( ب  �ملجتمع«  »�سحة  جمايل  من  كل  يليه   ،  )%40.3( بن�سبة  مرة   )21( تكر�ر�ً 
تكر�ر�ً �أي )25%( و »مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها« ب )10( تكر�ر�ت )%19.2( 
�لأوىل  م�ستوى  يف  غاب  �لذي  �لأدوية«  »��ستعمال  جمال  ح�سور  ت�سجيل  مت  وقد  هذ�   ،
»�ل�سحة  �إىل جمال  �لتطرق  ، كما مت   )%13.4( )7( مر�ت  بلغ  تكر�ر  �إعد�دي مبجموع 
تناوله  تكر�ر  يتجاوز  �إذ مل  �إعد�دي  �أوىل  �ل�سنة  بكتاب  تكر�ره  بنف�س جمموع  �لغذ�ئية« 

�ملرة �لو�حدة �أي )%7.9( .
يف حني مل يتناول كتاب علوم �حلياة و�لأر�س لل�سنة �لثانية �أي مفهوم من �ملفاهيم 
�ملتعلقة مبجالت ثالثة وهي : »�ل�سحة �ل�سخ�سية«، و«�سحة �لبيئة« و »�ل�سالمة و�لوقاية 

من �حلو�دث« �إذ �سجل غياب �أي تكر�ر بهذه �ملجالت.
كتاب  تناول  ن  �أ نعاين  ن  �أ �ل�سابق  �جلدول  من  و�نطالقًا  كذلك،  ميكننا 
يفتقر  �ل�سحية  �لرتبية  ملفاهيم  عد�دي  �إ �لثانية  لل�سنة  ر�س  و�لأ �حلياة  علوم 
نه  �إ ذ  �إ عد�دي،  �إ ول  �لأ �مل�ستوى  »بنظريه  مقارنة  �لتو�زن،  �إىل  كبري  ب�سكل 
جمال  فيه  يحتل  �لذي  �لوقت  ففي  ن�سبيًا  كبرٌي  تفاوت  هناك  �حلالة  هذه  يف 
جمالت  ثالثة  جتاهل  مت  نه  �أ نالحظ   )%40 ( تفوق  ح�سة  ن�سان«  �لإ »ج�سم 
و�لوقاية  »�ل�سالمة  و  �لبيئة«  و«�سحة  �ل�سخ�سية«،  »�ل�سحة   : وهي  بالكامل 

�حلو�دث«. من 
وقد يرجع هذ� �لتفاوت لكون هذه �ملجالت �لثالثة خا�سة منها جمال » �سحة �لبيئة« 

قد مت �لتطرق �إليه ب�سكل م�ستفي�س مبقرر �ل�سنة �لأوىل �إعد�دي.
بالثانوي  و�لأر�س  �حلياة  علوم  ملادة  �لر�سمية  �لتوجيهات  كون  �إىل  �إ�سافة 
للظو�هر  كربى  �أهمية  تويل  �ملناهج  و�سع  يف  �لقائمون  يعتمدها  �لتي  �لإعد�دي، 
بهذ�  �ل�سحية  �لرتبية  مفاهيم  جّل  تناول  يف  �سلبًا  �أثر  �لذي  �ل�سيء  �جليولوجية، 

�مل�ستوى.
لل�سنة  و�لأر�س  �حلياة  علوم  لكتاب  �لتف�سيلي  �لتحليل  نتائج   )8( �جلدول  ويو�سح 

�لثالثة �إعد�دي.
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ن�سبة  �أكرب  على  ��ستحوذ  �لإن�سان«  »ج�سم  جمال  �أن  يت�سح   )8( �جلدول  خالل  من 
»جمال  �لثانية  �ملرتبة  يف  يليه  ثم  تكر�ر�ً،   )150( �أ�سل  من   )96( مبجموع   )%47.2(
 )%15.2( بلغت  �إجمالية  بن�سبة  �أي  تكر�ر�ً   )31( ب  منها«  و�لوقاية  �لأمر��س  مكافحة 
 )%12.3( بن�سبة  تكر�ر�ً   )25( ب  �لغذ�ئية«  »�ل�سحة  جمال  �لثالثة  �ملرتبة  يف  لياأتي   ،
متبوع مبجال »�سحة �ملجتمع« مبجموع )22( تكر�ر�ً )10.8%( ، ثم يف �ملر�تب �لأخرية 
وجمال:   )%6.4( بن�سبة  �أي  تكر�ر�ً؛   )13( ب  �ل�سخ�سية«  »�ل�سحة  جمال  من  كالأً  منيز 
»�ل�سالمة و�لوقاية من �حلو�دث« مبجموع )9( تكر�ر�ت، ون�سبة )4.3%( ، وجمال »�سحة 
�لبيئة« ب )7( تكر�ر�ت )3.4%( ، ثم �أخري�ً جمال ��ستعمال �لأدوية« بن�سبة )1.4%( حيث 

مل يتعد تكر�ره �لثالث مر�ت.
�إعد�دي  �لثالثة  �أن كتاب علوم �حلياة و�لأر�س لل�سنة  ويت�سح جليًا من هذ� �لتحليل 
مل يغفل �أي جمال من جمالت �لرتبية �ل�سحية، حيث متت تغطيتها كلها، و�إن كان بن�سب 

خمتلفة �إل �أنها متقاربة ن�سبيًا.
�حلياة  علوم  كتاب  �أن  ن�ستنتج  �أن  �ل�سابق  �جلدول  حتليل  من  �نطالقًا  �إذن،  ميكننا 
و�لأر�س لل�سنة �لثالثة �إعد�دي متو�زن �إىل حد معقول يف تناوله ملفاهيم �لرتبية �ل�سحية، 
مقارنة مبقررينْ �ل�سنة �لأوىل و�لثانية �إعد�دي �للذين �سجل بهما نق�س وغياب جمموعة من 

جمالت �لرتبية �ل�سحية، بالإ�سافة �إىل �لتباين �لكبري يف ن�سبها.
�ل�سحية  �لرتبية  �إعد�دي غني مبفاهيم  �لثالثة  �ل�سنة  �أن حمتوى مقرر  كذلك  يالحظ 
حيث بلغت )207( تكر�ر مقابل )52( تكر�ر�ً لل�سنة �لثانية و )46( بال�سنة �لأوىل �إعد�دي.�أي 
�أن هناك تز�يد�ً �إيجابيًا يف تناول مفاهيم �لرتبية �ل�سحية بالنتقال من م�ستوى للذي يليه.

ميكن  �إعد�دي،  �لثالثة  �ل�سنة  كتاب  حيثيات  على  �لطالع  وبعد  �أنه،  �إىل  �إ�سافة  هذ� 
على  �لقيمني  لكون  �مل�ستوى  بهذ�  لفت  ب�سكل  �ل�سحية  �لرتبية  مفاهيم  ح�سور  تف�سري 
�ل�سحي، خا�سة  و�لفرن�سية ذ�ت �سلة باملجال  بالعربية  �عتمدو� مر�جع خمتلفة  و�سعها 

منها �ملعطيات �ل�سادرة عن وز�رة �ل�سحة �ملغربية و�لأجنبية.

5( مقارنة عامة للنتائج: 
يلخ�س �ل�سكل )1( �أ�سفله نتائج مقارنة جمالت �لرتبية �ل�سحية بامل�ستويات �لثالثة 

لل�سلك �لثانوي �لإعد�دي : 
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الشكل (1) 
مقارنة نسب مجاالت التربية الصحية بالمستويات الثاثة للسلك الثانوي اإلعدادي

من خالل �ل�سكل )1( يت�سح �أن مقرر�ت علوم �حلياة و�لأر�س للم�ستويات �لثالثة قد 
ت�سمنت جميع �ملجالت �لرئي�سة للرتبية �ل�سحية، كما يتبني من خالل املقارنة بني هذه 

امل�صتويات: 
بني  ♦ من  �إعد�دي  �أوىل  لل�سنة  و�لأر�س  �حلياة  علوم  بكتاب  مفهوما   )16( تو�فر 

�ملفاهيم �ل )30( �لتي ينبغي تو�فرها، حيث كانت ن�سبة تو�فر )100%( ملجال »�سحة 
»ج�سم  ملجال   )%60( منها«،  و�لوقاية  �لأمر��س  »مكافحة  ملجال   )%75( �لبيئة«، 
�لإن�سان«، )50%( لكل من جمايل »�ل�سحة �ل�سخ�سية« و«�ل�سالمة و�لوقاية من �حلو�دث( ، 
و )33%( ملجال »�سحة �ملجتمع«، �إ�سافة �إىل )25%( ملجال »�ل�سحة �لغذ�ئية«، يف حني 

مل يتو�فر �أي مفهوم حول »��ستعمال �لأدوية«.
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من  ♦ مفهومًا   )11( ل  �إعد�دي  �لثانية  لل�سنة  و�لأر�س  �حلياة  علوم  كتاب  تناول 
�إجمايل �ملفاهيم �لتي ينغي �لتطرق �إليها، حيث �إن جمال “��ستعمال �لأدوية” قد �سجل �أعلى 
و�لوقاية  �لأمر��س  “مكافحة  �لثالثة  �ملجالت  ح�سور  ت�سجيل  مت  كما   ،  )%100( ن�سبة 
منها”، و” �سحة �ملجتمع” و “ج�سم �لإن�سان”.يليها بن�سبة �أقل جمال “�ل�سحة �لغذ�ئية”.

�أي من �ملفاهيم �ملتعلقة باملجالت �لثالثة �ملتبقية  جل تناول  �أنه مل ي�سَّ �إىل  �إ�سافة  هذ� 
وهي “�سحة �لبيئة”، و”�ل�سحة �ل�سخ�سية” و”�ل�سالمة و�لوقاية من �حلو�دث”.

ح�سور مهم ومتزن ملختلف مفاهيم �لرتبية �ل�سحية بكتاب علوم �حلياة و�لأر�س  ♦
لل�سنة �لثالثة �إعد�دي حيث بلغت )83%( ، وهي �أعلى ن�سبة مقارنة بكتب �مل�ستويني �لأول 
“�ل�سحة  �إليها بن�سبة )100%( وهي  �أربعة جمالت مت �لتطرق  �إن  �إعد�دي، حيث  و�لثاين 
�لغذ�ئية”، و”�ل�سحة �ل�سخ�سية”، و”ج�سم �لإن�سان” و”�سحة �ملجتمع”.يف حني �أن باقي 
�لتطرق �ىل مفاهيمها ب�سكل �سامل، يظل مهمًا، بحيث مل ينزل عن  �ملجالت، و�إن مل يتم 

ن�سبة )%50( .

VII- التوصيات: 
�رسورة �ل�ستفادة من مفاهيم �لرتبية �ل�سحية �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة �حلالية، . 1

عند و�سع �أو �إعادة تاأليف كتب علوم �حلياة و�لأر�س لل�سلك �لثانوي �لإعد�دي؛ 
نو�سي ب�رسورة �لهتمام باملجالت �لتي �أُغفلت يف بع�س �مل�ستويات، و�أُدرجت . 2

�سمن �ملقرر�ت �لدر��سية؛ 
�إجر�ء در��سة مماثلة يف كتب علوم �حلياة و�لأر�س بال�سلك �لثانوي �لتاأهيلي.. 3
و�لأر�س . 4 �حلياة  علوم  ي  ُمدر�سِّ وعي  مدى  �إىل  للتعرف  ��ستطالعية  در��سة  �إجر�ء 

�لتي كانت متنًا لهذه  �لكتب �ملدر�سية  �أ�سال يف  بالرتبية �ل�سحية، وباملفاهيم �ملوجودة 
�لدر��سة..

ب�سلكي . 5 �ملتعلمني  �ل�سائعة بني  �ل�سحية  �مل�سكالت  �أهم  �إىل  للتعرف  در��سة  �إجر�ء 
�لثانوي �لإعد�دي و�لتاأهيلي.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املصادر: 
�ململكة . 1 �لبي�ساء؛  �لد�ر  و�لأر�س-  �حلياة  علوم  رحاب  يف  �لوطنية.  �لرتبية  وز�رة 

�ملغربية، 2005. 
�ململكة . 2 �لبي�ساء؛  �لد�ر  و�لأر�س-  �حلياة  علوم  يف  �ملفيد  �لوطنية.  �لرتبية  وز�رة 

�ملغربية، 2006. 
�ململكة . 3 �لبي�ساء؛  �لد�ر  و�لأر�س-  �حلياة  علوم  يف  �ملفيد  �لوطنية.  �لرتبية  وز�رة 

�ملغربية، 2007. 
�ململكة . 4 �ملدر�سية،  �حلياة  وتنظيم  �لتقومي  مديرية  و�ل�سباب،  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة 

�ملغربية، مذكرة رقم 42 بتاريخ 12/ 04/ 2001، لتفعيل خمتلف �لأندية �لرتبوية 
يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية. 

�ململكة . 5 �ملدر�سية،  �حلياة  وتنظيم  �لتقومي  مديرية  و�ل�سباب،  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة 
�ل�سحي  �لدفرت  مو�سوع:  حول   2004  /02  /03 بتاريخ   06 رقم  مذكرة  �ملغربية، 

�ملدر�سي و�لفحو�سات �لطبية �ملنتظمة. 

ثانياً- املراجع: 
�لأمعري هناء. )1995( . تقومي مناهج �لرتبية �ل�سحية �ملت�سمنة يف كتب �لعلوم يف . 1

�ملرحلة �لبتد�ئية يف دولة �لكويت، جملة كلية �لرتبية، جامعة �أ�سيوط، 2، �جلمهورية 
�لعربية �مل�رسية. 

�أبو طالب ور�رس��س عبد �خلالق. )2001( . كتاب عو�مل �لرتبية �جل�سمية . 2 �أني�س عبيد 
و�لنف�سية و�لجتماعية، ط 1، د�ر �لنه�سة �لعربية �لقاهرة. 

�خلمي�س ند�ء. )1999( . مبادئ �لرتبية �ل�سحية، ط 1، من�سور�ت ذ�ت �ل�سال�سل، �لكويت. . 3
للن�رس . 4 �لعربي  �لفكر  د�ر  ط،  و�لأمان،  �ل�سحية  �لرتبية   .  )1996( حممد.  نادية  ر�ساد 

م�رس. 
�ل�سحية . 5 �لرتبية  تطبيق  و�قع   .  )2011( �أغا.  ها�سم  وحممد  �جلرجاوي  علي  زياد 

يف مدر��س �لتعليم �حلكومي مبدينة غزة، جملة جامعة �لأزهر: �سل�سلة �لعلوم �لإن�سانية: 
مج. 13، ع. 1، ج. 3. 
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�ململكة . 6 جدة،  �ل�رسو�ت،  مطابع  �أف�سل،  �سحة  نحو   .  )1424( �أحمد.  زهري  �ل�سباعي 
�لعربية �ل�سعودية. 

�سالمة بهاء �لدين. )2001( . �ل�سحة و�لرتبية �ل�سحية. د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة. . 7
باململكة . 8 �ملعلمات  لكليات  �ل�سحية  �لثقافة  مقرر  تطوير   .  )2002( �بت�سام.  �سابر 

مقدمة  ر�سالة  و�ملجتمع.  و�لتقنية  �لعلم  حركة  توجه  �سوء  يف  �ل�سعودية  �لعربية 
�لفل�سفة يف �لرتبية، كلية �لرتبية للبنات بجدة، جامعة  للح�سول على درجة دكتور�ه 

�مللك عبد �لعزيز. �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
�لنيل . 9 جمموعة  و�ل�سحية،  �لغذ�ئية  �لرتبية   .  )2004( ح�سني.  بن  عفاف  �سبحي 

�لعربية، �لقاهرة، م�رس. 
�سربي ماهر. )1994( . �لق�سايا و�مل�سكالت �ل�سحية �ملعا�رسة يف مناهج �لعلوم . 10

ملر�حل �لتعليم �لعام مب�رس، در��سة تقوميية، �ملوؤمتر �لعلمي �ل�ساد�س للجمعية �مل�رسية 
للمناهج وطرق �لتدري�س. 

و�لرتبية . 11 و�لجتماعية  �ل�سلوكية  �لعلوم   .  )2002( و�آخرون.  ع�سام  �ل�سفدي 
�ل�سحية، د�ر �مل�سرية للطباعة و�لن�رس، عمان. 

للن�رس . 12 �لكتب  عامل   ،1 ط  �ل�سحية،  �لثقافة  �أ�س�س   .  )2004( �أمل.  �لوهاب  عبد 
و�لتوزيع، �لقاهرة، م�رس. 

�لفر� فاروق. )1984( . �جتاهات م�ستحدثة يف �لرتبية �ل�سحية و�نعكا�ساتها على . 13
�ملناهج �لدر��سية يف �لدول �لعربية و�خلليجية. جملة ر�سالة �خلليج �لعربي، �لريا�س، 
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