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داءـــــــــاإله  
 
 

 ...عمره اهللوالدي أطال  إىل
 ...اعمرى اهللوالديت أطال  إىل

 إىل زوجيت وأوالدي...
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 الكرمي ولوجه خالصاً  نيكو  وأن و،ب
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 تقديرالشكر و ال
احلمد هلل رب العادلُت والصلة والسلم على أشرف األنبياء وادلرسلُت نبينا زلمد وعلى آلو      

 وصحبو أمجعُت.

:"اليشكر اهلل من اليشكر قال أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن النيب  جاء يف حديث      
كل شكر  ىذه الدراسة أن أ إمتامبعد  عليجب لذا و و أمحد وأبوداود والبخاري؛ رواه  .الناس"

 الرشود بن زلمد بن راشد عبداهلل دكتورويف مقدمتهم اليف إجناز ىذا العمل،  من أسهم معي
فقد غمرين بكرمي خلقو، ورحابة صدره، ومل يأل جهدًا يف  ة؛ىذه الدراسالذي أشرف على 

ورزقو اهلل اخلَت  ،توجيهاتو السديدة حىت إمتامها؛ بارك اهلل فيو، وجزاه اهلل عن الباحث كل خَت
 .يف الدنيا واآلخرة

كما يسعدين أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير جلامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسلمية،       
أعضاء ىيئة التدريس بقسم أصول الًتبية؛ إلتاحتهم يل الفرصة دلواصلة مشواري وجلميع 

كما أتوجو بالشكر والتقدير إىل ،  العلمي وما قدموه يل أثناء مراحل دراسيت ادلنهجية والبحثية
عبداهلل  ، والدكتورصاحل بن محد العساف األساتذة األفاضل أعضاء جلنة ادلناقشة وىم: الدكتور

 ؛ لتفضلهما وقبوذلما مناقشة ىذا العمل.ابن فاحل السكران

 ،أتقدم جبزيل الشكر والتقدير لكل من أسهم يف إجناز ىذا العمل من زلكمُتختامًا و      
 .ومرشدين صحيُت من معلمي ادلدارس ادلعززة للصحة؛ دلشاركتهم يف إجراءات ىذه الدراسة

حسان إىل يوم وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإ          
 .الدين واحلمد هلل رب العادلُت

 الباحث                                                                               
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 مستخلص الدراسة

وسبل  تنمية السلوك البيئي لدى الطلبدور ادلدرسة ادلعززة للصحة يف  "عنوان الدراسة: 
 ادلاجستَت درجة حبث مكمل لنيل "، من وجهة نظر ادلرشدين الصحيُت مبدينة الرياض تفعيلو

  .أصول الًتبية يف

 إبراىيم بن زلمد بن عمر ادلواش. اسم الباحث:

 .الرشود بن راشد بن زلمدعبداهلل د.  المشرف على الدراسة:

 .كلية العلوم االجتماعية،  مام زلمد بن سعود اإلسلميةاإل جامعة الجامعة والكلية:

دور ادلدرسة ادلعززة للصحة يف تنمية ىدفت الدراسة إىل الكشف عن  أىداف الدراسة:
من وجهة نظر ادلرشدين  دورىذا التفعيل لوطرح مقًتحات  ،السلوك البيئي لدى الطلب

 .هبذه ادلدرسة لطلبدى ال السليبو  جيايباإلعلى أبرز أمناط السلوك البيئي التعرف و  ،الصحيُت

 أداة ذلا. ستبانةدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي، واالاعتمدت ال منهج وأداة الدراسة:

ادلدارس احلكومية من مجيع ادلرشدين الصحيُت يف  يتكون رلتمع الدراسة مجتمع الدراسة:
من  ثاينالالدراسي لفصل با ادلعززة للصحةدينة الرياض ادلطبقة لربنامج ادلدارس النهارية بنُت مب
 عباره عن( مدرسة، واجملتمع 301ه، والبالغ عددىا )3411 - ه3416ي العام الدراس

  ( مرشد صحي.301)

  وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي:
 لاادى البيئااي الساالوك تنميااة يف للصااحة أن ىناااك أربعااة عشاار دوراً تقااوم هبااا ادلاادارس ادلعااززة -3

الطاوار،،  سلاار  عرب جتريبية إخلء خطة على لطلهبا ادلدرسة يتمثل أبرزىا يف: تدريبالطلب 
 بااااألدوات ادلدرساااية العياااادة وتزوياااد، بأماااان الرياضاااي النشااااط الطااالب ليماااارس ادللعاااب ومتابعاااة
 دون وقتهااا يف بانتظاام ادلدرساي ادلباٌت دلرافا  الدوريااة الصايانة األولياة، وإجاراء لإلساعافات اللزماة
 جيدة. الفصول داخل والتهوية اإلضاءة تكون أن على ادلدرسة حرص، و تأخَت
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 يف شاركةكادلللصحة:   ادلعززة ادلدرسة يف الطلب لدى جيايباإل البيئي لسلوكوجود أمناط ل -2
 شاركةملبسهم، وادل نظافة مناسب، واحملافظة على بعدد ادلدرسة يف والبيئية الصحية ادلسابقات

  .الفصول وجتميل ادلدرسة نظافة يف
 يف كاإلسراف  للصحة:  ادلعززة ادلدرسة يف الطلب لدى السليب البيئي لسلوكل أمناط وجود -1

 البيئااة باارامج خدمااة يف الطاالب مشاااركة الياادين، وضااعف وغساال الوضااوء أثناااء ادلياااه اسااتخدام
أفاااراد عيناااة ادلدرساااة، غاااَت أن  مبمتلكاااات بالعباااث ادلتعلقاااة ادلخالفاااات كثااارةو  ،والتثقيفياااة التوعوياااة

 يف الطاالب لاادى السااليب البيئااي الساالوك  علااى وجااود مناام واحااد ماان أمناااطالدراسااة غااَت مااوافقُت
 ادلخترب ". يف السلمة إجراءات الطلب يتبع : " الوىو للصحة ادلعززة ادلدرسة

ادلعززة للصحة يف ادلرشدين الصحيُت لتفعيل دور ادلدرسة من قًتحات ادلبعض التوصل إىل  -4
 :مثل تنمية السلوك البيئي لدى الطلب

  .وادلعلمُت الطلب وشكاوى دلقًتحات االستماع -أ 

 .مستقبلً  للصحة ادلعززة ادلدارس مباين تصميم يف النظر إعادة -ب 

  .باستمرار وتقوميها ادلدرسي ادلقصف يقدمها اليت الوجبات متابعة -  

 .الطلب أمور وأولياء ادلعلمُت على زلاضرات إللقاء الصحي ادلرشد تأىيل -د 
 سلوك ومتابعة الثقافية ادلسابقات يف بادلشاركة مباشرة غَت بطرق األسرة تثقيف -ه 

 .أبنائها
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 جداولفهرس التابع : 
 

 الصفحة موضوع الجدول رقم الجدول
 

(4-5) 
 (  One Way ANOVA) نتائج " حتليل التباين األحادي " 

 .للفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إىل اختلف ادلؤىل العلمي
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(4-6) 
 (  One Way ANOVA) نتائج " حتليل التباين األحادي " 

 .للفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إىل اختلف التخصص
 

339  
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 الفصل األوؿ

 مشكلة الدراسةالتعريف بماىية 

 

 التمهيد:  -1-1

خلق اهلل اإلنساف، كجعل األرض مكانان مناسبان ليعيش فيها، كأمره بعمارهتا، كعدـ       
ٔتا يضمن  ،يف القراف الكرًن كالسنة النبويةت جاء التعاليم اليتمن خبلؿ كذلك  اإلفساد فيها

 ،كلؤلجياؿ القادمة من بعده ئة لو،كعدـ تعرضو للتهلكة، كحفاظان على مكونات البي توسبلم
، ياإلسبلم دينالم الذم جاء متوافقان مع تعالي يالبيئ السلوؾ يكوف تعاملو مع بيئتو ىو ذاكهب
و مع تعاملٔتدل فهم اإلنساف ككعيو بكيفية  ؛البيئة سلبنا أك إ٬تابناب اإلنسافعبلقة  حددكتت

إال بنشر  كىذا قطعنا ال ٯتكن حدكثو، الضرر أك ا٠تلل هبا بطريقة من شأهنا أال ٖتدث ،بيئتو
 .اجملتمع أفرادالوعي البيئي بُت كافة 

كذلك  إٌف احملافظة على البيئة كاجب حضارم، كالنوعية البيئية ٖتتاج إىل جهودو كبَتةو       
السلوؾ البيئي لئلنساف ١تعاٞتة ا٠تلل الناجم عن سوء  ؛تنسيق بُت األفراد كاٞتماعةالتعاكف كالب

ا يف ذلك من خدمة للمجتمع ١ت ؛كاٟتد من مشكبلهتا ،كلرفع مستول نظافتها، البيئةيف 
 (.  ُْٓص ـ،ُْٗٗ)عوده، . كالوطن

اٟتاضر، كبشكل أشد خطورة يف ا١تستقبل، فهناؾ  ناكقتا لؤلخطار ا١تهددة للبيئة يف كنظرن       
ات البيئية ا١تختلفة،  كما إنشاء األجهزة كاجملالس كاللجاف كاٞتمعي لذلك متضركرة ٟتمايتها؛ 

حيث دعت البيئة من األخطار اليت هتددىا،  اليت استهدفت ٛتاية صدرت القوانُت كالتشريعات
 عاـ (البشرية للتنمية ستوكهوملا مؤ٘تر) ١تناقشة ا١تشكبلت البيئيةاألمم ا١تتحدة إلقامة أكؿ مؤ٘تر 

 الفعلية "لعو١تة البداية ل، كشك  البيئيةي بالقضايا ٝتأكؿ اعًتاؼ ر  ا١تؤ٘تركاعترب  ،ـُِٕٗ
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ـ، َُِّ)اٟتسُت،  .كصيانتها ٛتاية البيئة الوعي اٞتماعي ْتتمية كبداية، التفكَت البيئي"
 (.ُْٖص

 منظمةك عديدة منظمات هودافرت جالصحة بالبيئة كسلوؾ اإلنساف، تض الرتباط كنظران      
 كا١تنظمة، للًتبية ا١تتحدة األمم كمنظمة ،الطفولة لرعاية ا١تتحدة األمم كمنظمة ،العا١تية الصحة
 ؛كاجملتمعات لؤلفراد الصحي باٞتانب االىتماـ ةمسؤكلي يف ٖتمل كالثقافة كالعلـو للًتبية العربية

 علىٞتماعات بالتثقيف كالتعزيز الصحي كتنمية السلوؾ البيئي لؤلفراد كا ،لتحسُت البيئة
 التطوير اتككحر  الًتبوية، األنشطة على االطبلع خبلؿ من كاحمللية كالعربية العا١تية األصعدة
 الرعاية أسلوب ـُٕٕٗ عػػاـ يف العا١تية الصحة منظمة تبنت العا١تي الصعيد فعلى الًتبوم،
 ( .ـُٔٗٗٛتاـ، )فرياؿ . للجميع الصحة ٖتقيق بداية بوصفها األكلية الصحية

 اجملتمع إىل كاليونيسيف العا١تية الصحة منظمة أنظار توجهت ـُٖٓٗ عاـ كيف       
 يسمى ما لتبٍت مبادرة بإطبلؽ ؛اجملتمع من لكرب  شر٭تة بالطبلحيث يشكل  ؛ا١تدرسي

 كيف، ا١تتوسط شرؽ دكؿ يف الطبلب صحة لتعزيز ا١توجة" العلمي ا١تردكد ذك العملي ا١تنهج"
 الشاملة الصحة كتعزيز الصحية التوعية خرباء ٞتنة العا١تية الصحة منظمة شكلت ـُٓٗٗ عاـ
 كاألسرة التعليمية كالكوادر كالناشئة األطفاؿ صحة ٖتسُت أجل من ؛ا١تدارس خبلؿ من

". ا١تدارس خبلؿ من الصحة تعزيز" باسم ـُٕٗٗ عاـ صدر بتقرير اللجنة كخرجتكاجملتمع، 
 (.، موقع إلكًتكينـ ََِِ )األنصارم ك األمُت،

التعليم ىو أساس الوعي بشكل عاـ، فاإلنساف ا١تتعلم يعي كيدرؾ ما ينفعو  إف        
فيستفيد منو، كما يضره فيبتعد عنو كقاية منو، كىناؾ جهات متعددة تقـو بتبصَت األفراد كتنمية 

كا١تنزؿ كا١تدرسة كمراكز الرعاية الصحية األكلية كا١تستشفيات  اإلدراؾ كالتثقيف الصحي لديهم
كتقـو كزارة الصحة يف كل دكلة بدكر بارز كا١تسموعة كا١تقركءة،  ا١ترئية عبلـاإلئل ك٥تتلف كسا

عن طريق برامج معدة لذلك كتوفَت البيانات كاإلحصائيات عن  يف نشر الوعي الصحي
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األمراض كالسلوكيات الصحية كغَت الصحية، كالقياـ باٟتمبلت ا٠تاصة كالقومية للتطعيم ضد 
لبث الربامج الصحية  ؛تشفيات با١تطبوعات كالدكائر التلفزيونية ا١تغلقةاألمراض، كتزكيد ا١تس

كالتنسيق ا١تستمر كا١تباشر بُت الوحدات الصحية ا١تدرسية  ،لتنمية اإلدراؾ الصحي لدل ا١ترضى
     (.ّٓ-ّْـ، صََِْ)إبراىيم،  .كمراكز الرعاية الصحية األكلية التابعة إىل كزارة الصحة

كيأيت دكر التعليم يف إيصاؿ ا١تعرفة للفرد كاجملتمع كتطبيقها كمان ككيفان، من خبلؿ         
ا١تدرسة كمؤسسة اجتماعية تنمي كتكمل دكر األسرة يف رعاية كتنشئة أبنائها كإكساهبم قيم 
كإتاىات ا٬تابية يف شىت اجملاالت العلمية كالصحية كالبيئية، كتنمية السلوؾ البيئي كتطبيقو على 

حيث أكد البند رض الواقع، كىذا ما تؤكده سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية؛ أ
)سياسة " . الصحية السليمة كنشر الوعي الصحيتعويد الطبلب العادات ( منها على: "ُٓ)

 .(ُّق، صُُْٔالعربية السعودية،  التعليم يف ا١تملكة

، ي؛ لذلك تأثَتىا كبَت عليهمواؿ اليـو الدراسط كاملة يعيش فيها الطبلب  كا١تدرسة بيئة       
بيئة ا١تدرسة إىل ثبلثة عوامل، أك٢تا العوامل الطبيعية كا١تبٌت ا١تدرسي كحجرات الدراسة  نقسمكت

كاألثاث كا١ترافق الصحية، كثانيها العوامل البيولوجية كالكائنات اٟتية الدقيقة مثل الفَتكسات 
االجتماعية  سبب األمراض أك تلوث الطعاـ، كثالثها العوامل كالبكتَتيا كالفطريات كاليت قد ت

ـ، ُٗٗٗ، )شكر كأسعد كعبداٟتليمكا١تدرسُت كالعاملُت با١تدرسة.  كالعبلقة بُت الطبلب
   .(ِِص

 االٕتاىات ا١ترجوةة ك ا٠تربات التعليميب لطبلبد ايتزك التعليم يف ا١تدارس يعمل على إف        
من  ؛٨تو بيئتهمتغيَت ىائل يف سلوكهم إحداث على ك  ،كاحملافظة عليهاستهدؼ البيئة كاليت ت

االذم ٬تخبلؿ تغيَت إتاىاهتم على النحو  سواء قبل  ،علهم يسلكوف إزاء بيئتهم سلوكنا راشدن
  .أك يف تعاملهم معها حاؿ حدكثها حدكث ا١تشكبلت البيئية
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 مشكلة الدراسة:  -1-2

 على اإلشراؼ تكثيفب ا١تدرسية البيئة تفقد يفخدماهتا  ا١تدرسية الصحةإدارة  تقدـ        
 سليم صحي مناخ إ٬تاد هبدؼ ؛ا١تدرسية كا١تقاصف الشرب كمياه ا١تدرسية البيئة مفردات
 ٯتكن اليت ا١تخاطر من كاٟتد، األمراض من كالوقاية ،كالتعلم التعليم على مهتساعد١ت للطبلب

إال أف كثرة  ،ا١تدرسة ساحات أك الفصوؿ يف سواء الدراسي اليـو خبلؿ ٢تا وفيتعرض أف
 عدد حيث بلغ ؛ضخمة كيتطلب ميزانيةن  كبَتو   يتطلب بذؿ جهدو  ا١تدارس يف مدينة الرياض

 الرياض ٔتنطقة للتعليم العامة لئلدارة التابعة اٟتكومية ا١تدارس يف يدرسوف الذين الطبلب
. معلمان  ّٕٕٓٔ همسي ر  دى كيي  ،حكومية مدرسة ُْٖٗ يف طالب، كيدرسوف ِّٖٕٗٓ

 ( .قُّْٕ، التعليم إلدارات العامة األمانة)

يتطلب  ؛ىذا العدد الضخم من ا١تدارس ٔتا فيها من طبلب كمعلمُت كإداريُت كعماؿ        
 ؛يف متابعة سبلمة ىذه البيئة ا١تدرسية كإمدادىا بالتجهيزات الضركريةكمستمران جهدان كبَتان 

صغار  الطبلب من ان كبَت   ان عدد ىذه ا١تدارس تضمكما ٟتفظ السبلمة كاألماف كتعزيز الصحة،  
 ،لسلوكياهتم داخل ا١تدرسة كمتابعةو  كبيئيو  صحيو  من أبناء اجملتمع الذم ٭تتاج إىل تثقيفو  السن

ركنا و كاألنفلونزا كك  ٔتا يف ذلك الغذاء الصحي كالعادات الصحية يف التعامل مع األمراض
صابات ا١تبلعب كالتعامل مع النفايات، كالنظافة الشخصية كنظافة ا١تكاف ١تا إ، ك كغَت٫تا

ينعكس ذلك عليهم من تصرفات خارج أسوار ا١تدرسة يف البيئة احمليطة هبم كرمي ا١تخلفات يف 
أف فئة صغار السن ىم أكثر  ـ(َُِِدراسة العبيدم )حيث أكدت  ؛اٟتدائقالشوارع ك 

 ـ( إىلُُٗٗ)قاضي،  دراسة نتائج أظهرتكما ،  با١تقارنة مع فئة كبار السن ساءة إىل البيئةإ
 مستول يف كىذا اال٩تفاض، التبلميذ الصحي لدل الوعي مستول يف كا٩تفاض تدين كجود
 كاٞتانب الوجداين اٞتانب إىل يتعداه بل ا١تعريف فقط، على اٞتانب يقتصر ال الصحي الوعي

 بُت صحية غَت سلوكية ك٦تارسات عادات سلبية كانتشار إتاىات خبلؿ كجود من السلوكي
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 (الصحي ا١ترشد) على تنفيذ برنامج ا١تدرسية للصحة العامة اإلدارة لذلك حرصت ؛التبلميذ
 كأقيمت ،البنات دارسيف م (صحيةال رشدة)ا١تك ،البنُت مدارس سنوات يف عدة منذ تبنتو الذم

 .ا١تدرسية الصحة كوادر من ة أطباءشاركٔت تدريبيةال الدكرات ٢تم

 ة ٢تذا الربنامج يف كثَت من الدكؿ األكركبية كالعربية كا٠تليجيةاإل٬تابيعلى النتائج  بناءن ك        
إىل ٖتقيق اليت تشَت  ـ(ََِٖأمل البدكم )دراسة على نتائج الدراسات كمن ذلك  بناءن ك 

ٔتصر مثل: تنمية الوعي البيئي بعض أىداؼ ا١تدارس ا١تعززة للصحة كالبيئة يف مدينة القاىرة 
كتنشيط الدافعية الذاتية لدل التبلميذ للمشاركة يف األنشطة  ،كالصحي لدل الطبلب با١تدارس

 ؛كٖتسُت حالة التبلميذ الصحية كالنفسية كاالجتماعية ،الصحية كالبيئية داخل كخارج ا١تدرسة
على تعزيز  بوزارة التعليم با١تملكة العربية السعودية ا١تدرسية للصحة العامة اإلدارة حرصتلذا 

ن حصائيات الصادرة مخر اإلآحيث تشَت للصحة  ا١تعززة الصحة من خبلؿ برنامج ا١تدارس
 برنامج إحصائية - مرفق – (ٖ) رقم ا١تلحقإدارة الصحة ا١تدرسية بالرياض كما يوضحو 

 للصحة ا١تعززة ا١تدارس عدد، بأف قُّْٔ/ُّْٓ( كبنات بنُت) للصحة ا١تعززة ا١تدارس
  .مدرسة ُٕٔ إىل صلك  ىػُّْٕ/ُّْٔ الدراسي العاـ خبلؿ للبنُت كالبنات ٔتدينة الرياض

التابعة ا١تدرسية  للصحة العامة جهود ا١تملكة العربية السعودية ٦تثلة يف اإلدارة كتتواىل        
 ينا١ترشدإلعداد مزيد من  ؛برا٣تها الصحيةكزارة الصحة من خبلؿ  التعاكف معب وزارة التعليمل

معززة للصحة، ك٤تاكلة تعميم ىذه لتكوف مدارس  اٟتالية ا١تدارسمن ُت كٖتويل الكثَت الصحي
  . التجارب على ٚتيع مدارس ا١تملكة

 كمكلفه  ،توسطةا١ت رحلةا١ت يف ـالعلو ١تادة  ان معلميف سلك التعليم  يعمل الباحث كٔتا أف        
 صحيةكا١تمارسات ال ةيالبيئ السلوكيات منان كثَت فقد الحظ   ا١تدرسة، يف صحيال رشدبدكر ا١ت

ة كقلة أصناؼ الوجبات ذات القيمة الغذائية اٞتيدة ا١تقدمة ذيغالت كسوءمن الطبلب،   اطئةا٠ت
أثناء اللعب يف ساحة ا١تدرسة يف الفسح  لئلصابات التعرض ثرةباإلضافة إىل كمن ا١تقاصف، 
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من عماؿ  مضاعفان  ٦تا يتطلب جهدان  ؛، كعدـ نظافة الفصوؿ كالساحةبية البدنيةًت كحصة ال
بالكتب  غَت الئقة، كعدـ االىتماـ كتكرار ظاىرة تشويو جدراف ا١تدرسة بعباراتو  ،النظافة

 قرآنيةن  آياتو  ٖتمل دينيةو  كتبو  من فيها ٔتا عاـ كل من ختباراتاال فًتة أثناءها كرميا١تدرسية، 
 مواقف كيف أفنيتها كداخل للمدارس ا٠تارجية الساحات يف عشوائيو  بشكلو  نبويةن  كأحاديث
 األماكن. من كغَتىا النفايات كبراميل السيارات

كالسلوؾ البيئي السليب،  عض مظاىر السلوؾ البيئي اإل٬تايبدراسات عديدة ب تتناكلقد ك      
 (ـَُِٓعبَت البغدادم )دراسة  تلك الدراساتمن ك  ،تعديل ىذه األ٪تاط السلوكية ككيفية

برنامج مقًتح لتنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب يف ٥تتلف مراحل "ة دراس راءإجباليت أكصت 
 ، كٔتا أف ٕتربة ا١تدارس ا١تعززة للصحة حاليان من أفضل الربامج ا١تطبقة عا١تيان كيف ازديادو "التعليم
دعت  ؛تأثَتىا على سلوؾ الطبلبكللوقوؼ أكثر على ىذه التجربة كمدل  ،سنومو  عددمو 

دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب كسبل إىل معرفة اٟتاجة 
 الصحيُت. تفعيلو من كجهة نظر ا١ترشدين

 ة الدراسة:أسئل -1-3

دكر ا١تدرسة ا١تعززة ما  :التالي الرئيسسؤاؿ سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن ال
 الصحيُت؟ تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب كسبل تفعيلو من كجهة نظر ا١ترشدين للصحة يف

 التالية: ألسئلة الفرعيةا الرئيس سؤاؿالتفرع من يو 

١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب كسبل تفعيلو من ادكر ما كاقع  -ُ
 الصحيُت؟ كجهة نظر ا١ترشدين

لدل الطبلب يف ا١تدرسة ا١تعززة للصحة من كجهة نظر  اإل٬تايبما أ٪تاط السلوؾ البيئي  -ِ
 ا١ترشدين الصحيُت؟
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ما أ٪تاط السلوؾ البيئي السليب لدل الطبلب يف ا١تدرسة ا١تعززة للصحة من كجهة نظر  -ّ
 ا١ترشدين الصحيُت؟

لدل  اإل٬تايبما أبرز ا١تقًتحات لتفعيل دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي  -ْ
 الطبلب من كجهة نظر ا١ترشدين الصحيُت؟

بُت متوسطات  فأقل (α≤0.05)مستول الداللة اللة إحصائية عند دىل توجد فركؽ ذات  -ٓ
 ؟(أك التخصص ا٠تربة،أك تعزل إىل )ا١تؤىل،  حوؿ ٤تاكر الدراسة ٣تتمع الدراسةأفراد بات إجا

 :أىداؼ الدراسة -1-4

لوؾ البيئي لدل الطبلب من تنمية الس :اآلتي الرئيس الهدؼلتحقيق الدراسة الحالية  تسعى     
 بيئة ا١تدرسة ا١تعززة للصحة.خبلؿ ٣تتمع ك 

 ويتفرع عن الهدؼ الرئيس األىداؼ الفرعية اآلتية:      
ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب كسبل  تشخيص دكر .ُ

 .الصحيُت تفعيلو من كجهة نظر ا١ترشدين
من  للطبلب يف ا١تدرسة ا١تعززة للصحة اإل٬تايبالتعرؼ على أبرز أ٪تاط السلوؾ البيئي  .ِ

 .كجهة نظر ا١ترشدين الصحيُت
من  يف ا١تدرسة ا١تعززة للصحةالتعرؼ على أبرز أ٪تاط السلوؾ البيئي السليب للطبلب  .ّ

 .كجهة نظر ا١ترشدين الصحيُت
دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لتفعيل  التوصل إىل أبرز ا١تقًتحات .ْ

 .الصحيُت لدل الطبلب من كجهة نظر ا١ترشدين
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         مستول الداللةعند اللة إحصائية دفركؽ ذات  الكشف عن ما إذا كاف ىناؾ .ٓ
(α≤0.05(  حوؿ ٤تاكر الدراسة ٣تتمع الدراسةأفراد جابات إُت متوسطات ب  فأقل 

 .(أك التخصص ا٠تربة،أك تعزل إىل )ا١تؤىل، 

 :دراسةأىمية ال -1-5

 :أواًل: األىمية النظرية

توفر ىذه الدراسة ٣تموعة من ا١تعارؼ كا١تعلومات ا١تتعلقة بربامج ا١تدرسة ا١تعززة للصحة  -ُ
 كا١ترشد الصحي لتنمية السلوؾ البيئي للطبلب. 

نقاط القوة كالضعف يف دكر ا١تدارس ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي للطبلب إبراز  -ِ
 .قعييم ا١ترشد الصحي كتشخيصو للوامن خبلؿ تق

تشكل دافعان أماـ الباحثُت للقياـ بدراسات مقارنة يف ٣تاؿ ا١تدارس ا١تعززة للصحة  -ّ
 كالسلوؾ البيئي بُت مناطق ا١تملكة العربية السعودية، أك بُت ا١تملكة مع دكؿ أخرل.  

 :ثانياً: األىمية التطبيقية

؛ من خبلؿ بالبيئة كالصحة دكؿ العامل مواكبة اىتماـمشاركة ا١تدرسة ّتانبها الًتبوم يف  -ُ
 .تفعيل دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لطبلهبا

لقائمُت على كزارة التعليم كالصحة ا١تدرسية ككزارة الصحة كسائر اٞتهات ذات استفادة ا -ِ
 من نتائجها كتوصياهتا.العبلقة ٔتوضوع الرسالة 

 رسية يف التعليم ككزارة الصحة إىل ضركرة تعميمتنبيو القائمُت على برامج الصحة ا١تد -ّ
داخل البيئة  بوؾ البيئي للطبلتعزيز السلٕتربة ا١تدارس ا١تعززة للصحة إلسهامها يف  تطبيق

 ا١تدرسية كخارجها.
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٤تاكلة ٕتاكز مرحلة اٞتانب النظرم ا١تتعلق بالبيئة كسبل احملافظة عليها يف ا١تنهج الدراسي  -ْ
 إىل جانب سلوكي تطبيقي ملموس يف كاقع الطالب مع بيئتو ا١تدرسية كخارجها. 

 حدود الدراسة: -1-6

 ٯتكن ٖتديد ىذه الدراسة باٟتدكد اآلتية:

 للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل دكر ا١تدرسة ا١تعززة  :موضوعيةلود الحدا
دكر ا١تدرسة سبل تفعيل  ، السلوؾ البيئي اإل٬تايب، السلوؾ البيئي السليب،الطبلب

 .ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب
 دينة الرياض ا١تطبقة لربنامج ا١تدارس اٟتكومية النهارية بنُت ٔت :ةالمكاني ودالحد

 .( مدرسةَُٗكعددىا ) ةا١تدارس ا١تعززة للصح
 قُّْٕ /قُّْٔ ي من العاـ الدراس ثاينالالدراسي الفصل  :ةالزمانيود الحد.  

 :مصطلحات الدراسة -1-7

 :أواًل: المدرسة المعززة للصحة

 يعمل فيو الذم ا١تكاف أنها: للصحة على المعززة المدرسة الصحة العالمية منظمة عرفت
 صحة كتعزيز ٟتماية ؛كإ٬تابية متكاملة كخربات خدمات تقدًن على ا١تدرسي اجملتمع أفراد كافة

 (.ُْق، صُُّْ)الوحدة الصحية ا١تدرسية،  .ا١تدرسة يف كالعاملُت التبلميذ

 اليتبأهنا إحدل مدارس التعليم العاـ ك : إجرائياً  للصحة المعززة المدرسة الباحث ويعرؼ
 لتوفَت ؛)ا١تادية كالبشرية( قدراهتا كتطوير ٖتسُت إىل مستمر بشكلهبا  اجملتمع ا١تدرسي سعىي

 للقياـ ٦تا يؤىلها ،كإكساب ذكيها السلوؾ البيئي كالصحي ،كالعمل للتعلم مبلئمةو  صحيةو  بيئةو 
 .اجملتمع صحة يف تعزيز فاعل بدكر
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 :السلوؾ البيئي ثانياً:

٣تموع التصرفات كاألفعاؿ اليت يقـو  ـ( السلوؾ البيئي بأنو:2003عرفت فاطمو الصديق )
 . (اه البيئة سواء أكانت إ٬تابية )تنفع البيئة( أـ سلبية )تضر بالبيئةهبا الفرد ٕت

يف  طالبالتصرفات كا١تمارسات الصادرة من ال بأنو: السلوؾ البيئي إجرائياً  الباحث ويعرؼ
)تنفعو  ٬تابيةن أكانت إ سواءن  ،ٕتاه بيئتو ا١تدرسية كخارجها يف حياتو اليومية مدارس التعليم العاـ

 .، كتنعكس آثارىا عليو كعلى ٣تتمعو()تضره كتضر بيئتو كتنفع بيئتو( أـ سلبيةن 

 :الصحيالمرشد ثالثاً: 

كيتم تأىيلو كتدريبو  ،ىو أحد العاملُت با١تدرسة )معلم أك مرشد طبليب(المرشد الصحي: 
على أسس الصحة ا١تدرسية لتعزيز صحة اجملتمع ا١تدرسي باإلضافة إىل معاٞتة ا١تشكبلت 

، الشهرم كصاحل كحافظ كا٠تلف)الطارئة كالتعامل معها ٟتُت كصوؿ الفريق الطيب ا١تختص. 
 (.َُق، صُّْْ

ق، ُّْْ، آخركفالشهرم ك ) الذم ذكره المرشد الصحيتعريف  الباحثوقد تبنى 
 يف ىذه الدراسة. ول إجرائيان كوف تعريفان (، ليَُص
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 ثانيالفصل ال

 ات السابقةالدراسإلطار النظري و ا

 

 إلطار النظري:ا -2-1

 األكؿ عن السلوؾ البيئي احملور، ٤تاكرة أربعاكؿ الباحث يف اإلطار النظرم سوؼ يتن      
 ،من حيث التعريف للصحة ا١تعززة ا١تدرسةبرنامج  سيتناكؿ الثاين احملورك  ،كالعوامل ا١تؤثرة فيو

 بعض سيتناكؿ الثالث احملورك  ،الربنامج، كمراحلو كمكونات ،كاألىداؼ ،كاأل٫تية ،كالنشأة
خصائص متناكالن  باحملور الرابع كينتهي اإلطار النظرم ،البيئي السلوؾ لدراسة نماذجالك  النظريات

 .كالثانوية ،كا١تتوسطة ،االبتدائية العاـ التعليم مراحلالنمو لطبلب 

 السلوؾ البيئي:  -2-1-1

مصطلحات الفصل يف الذم كرد  سلوؾ البيئيلل ـ(ََِّفاطمو الصديق ) عريفتإف        
مرتبط بتعريف كلو من السلوؾ، كالبيئة؛ كما ذلك إال أف السلوؾ البيئي للفرد ينشأ يف  األكؿ

الفرد كيكتسبو من اجملتمع الذم يعيش فيو، فالسلوؾ البيئي ا١تدرسي للطالب بيئة معينة كيتعلمو 
مثبلن يكتسبو يف بيئة ا١تدرسة، كيتعلمو من أقرانو أك ا١تعلمُت أك ا١تنهج ا١تدرسي أك األنشطة 

     .كل من السلوؾ، كالبيئةسيتناكؿ الباحث تعريف  ، كفيما يلي الصفية ك البلصفية

  :ؾتعريف السلو  -2-1-1-1

 كسلكو كسلوكان، سلكان  يسلكو ا١تكاف كسلك طريقان، سلك: يقاؿ سلك مصدر: لغة السلوؾ
   .(ِْْ/ َُمنظور، بنغَته )لساف العرب ال
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 سٌيئ أك السلوؾ حسن فبلف: يقاؿ كإتاىو، كمذىبو اإلنساف سَتة: اصطبلحان  كالسلوؾ
    .(ْْٓ/ ُ، (سلك) مادة الوسيط، )ا١تعجم السلوؾ.

 البيئة:تعريف  -2-1-1-2

 البيئة علمف البيئية، العلـو كمشولية تعدديأيت نظران ل ؛(البيئة) كلمةل تعريفاتال إف تعدد     
 تارة التعريفاتتضيق  لذا ؛ٗتتلف باختبلؼ ٣تاؿ كاىتمامات الباحث سائلكم قضايا يستوعب

 .كدائرتو العلم ىذا مشولية من لديو اٟتاصل كأ ا١تبٍت ؼعر  ا١ت نظر ْتسب خرلأ تارة سعكتت

على أف البيئة قد تعرب عن ا١تكاف أك ا١تنزؿ  معاجم اللغة العربيةاتفقت  :اللغة يف البيئة      
 (ِْٖص ) منظور بناللساف العرب  يففقد جاء  ،أك حالتو ييعيش فيو الكائن اٟت مالذ

اءه منزال ن كبوأه كأب، نزؿ كأقاـ: أكتبو  .أصلحو كىيأه :، كقيل تبوأهٗتذت لك بيتان ا: بيتان  بوءتك

بَىَّؤُوا الدَّارَ }وَالَّذِيهَ تَ :اآلية كمنو، ٔتعٌت ىيأه كأنزلو كمكن لو فيو إياه كبوأه لو، كبوأه فيو

، كتبوأ فبلف منزال ن ا١تنزؿ :ا١تباءةكالبيئة كالباءة ك  ،البيئة :كاالسم ،(ٗ: اٟتشر سورة) .﴾وَاإلِميَانَ

بيتها أك  كأبأت اإلبل رددهتا إىل الباءة، كا١تباءة ،ؿجعلتو ذا منز  أمكبوأتو منزال ن  ،اٗتذه أم
  َا١تراح الذل تبيت فيو

، كبوأ فبلنا ن و كأنزلوىيأه ل :أباء فبلنا ن منزالن  (ٔٔص  ،ـَََِ) ا١تعجم الوجيز كيف      
ا١تنزؿ كما ٭تيط بالفرد أك اجملتمع كيؤثر  كالبيئة َتبوأ ا١تكاف كبو نزلو كأقاـ بو :، كفيو أنزلومنزالن 

 .، بيئة اجتماعية ك بيئة سياسيةفيهما ، يقاؿ بيئة طبيعية

 يف تؤثر كعناصر عوامل من فيو كما اإلنساف فيو يوجد الذم احمليط: االصطبلح كيف      
 (.ٕص، ىػُُْٔ ،زريق أبو). حياتو كأسلوب تكوينو
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 مقومات على منو ك٭تصل اإلنساف فيو يعيش الذم اإلطار" : بأهنا: أيضان البيئة  كعيرفت      
، شليب). "البشر بٍت من أقرانو مع عبلقاتو فيو كٯتارس كمأكل كدكاءو  ككساءو  غذاءو  من حياتو

 (.ُٔص ،ـُْٖٗ

 الذم ا١تكاف كأ احمليط :يف يتمثل البيئة مفهـو فأ (َِصـ، ُٖٖٗ) العدكافذكر ك       
 كالثقافية كاالجتماعية الطبيعية العوامل الواسع ٔتعناه يتضمن كالذم اٟتية، الكائنات فيو تعيش

 . كبقائها كعبلقاهتا شكلها كٖتدد اٟتية الكائنات كٚتاعات فرادأ على تؤثر اليت ،نسانيةكاإل

 : البيئي السلوؾ بعض العوامل المؤثرة في -2-1-1-3

صاحبها من ظواىر كأحداث كفيلة يف إف تفاعل الفرد مع البيئة يف حياتو اليومية كما ي       
ظهور أ٪تاط سلوكية تصدر منو كتؤثر على أسلوب حياتو الشخصية، كيظهر ذلك يف مظهره 
كصحتو، كتؤثر يف بيئتو احمليطة بو كيشاركو فيها ٚتيع ا١تخلوقات اٟتية، كقد يكوف ىذا التأثَت 

 رد، ما يلي:سلبان أك إ٬تابان. كمن أبرز ىذه العوامل ا١تؤثرة يف سلوؾ الف

 :يةاإلسالم القيم المنبثقة من األصوؿ -2-1-1-3-1

 األصوؿ من ا١تنبثقة يةلبيئا مقيال البيئي لئلنساف ا١تسلم قائم على ٣تموعة إف السلوؾ      
 يف ا٠تبلفة كظيفة ٖتقيق من ك٘تكنو البيئة، ًٕتاه لسلوكو موجهات ٔتثابة تكوف كاليت اإلسبلمية،

 : كىي اإلسبلمية البيئية القيم من أربعة أنواع (ِِىػ، صُُّْ)ذكر الشعار األرض. 

كتشمل  ،البػػيئة مكونات على احملافظة ٨تو األفراد سلوؾ بتوجيو كٗتتص ،احملافظة قيم أكال:
 كالبيوت اهلل بيوت نظافةالطرقات ك ا١تائية، ك  الثركة كنظافةاٞتوم،  الغبلؼ نقاكة :على احملافظة
 .كتوفَته ا٢تدكء النباتية كاٟتيوانية، كعلى الثركات رعايةك العامة، 

، البيئة ١تكونات اٞتيد االستغبلؿ ٨تو الفرد سلوؾ بتوجيو ٗتتصك  ،االستغبلؿ ثانيا: قيم
 .تفريط كال إفراط بدكف كحاجاتو، ضركرتو تكفي ْتيث البيئية للموارد واستهبلك يف االعتداؿك 
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 ك٨تو بيئتهم، مع التكيف ٨تو األفراد سلوؾ بتوجيو ٗتتص، ك كاالعتقاد التكيف قيم ثالثا:
 .ٕتاىها السلبية معتقداهتم تصحيح

    .البيئة ١تكونات اٞتمايل التذكؽ ٨تو اإلنساف سلوؾ بتوجيو ٗتتصك  ،ٚتالية قيم رابعا:

تعاين البيئة تدىور كاستنزاؼ كسوء استخداـ؛ لذلك أصبحت من القضايا ا١تلحة يف        
ر بعد أف كصلت األمور إىل كضع حرج أصبح ٮتشى مع استمراره حدكث العامل ا١تعاص

( أف ما تواجهو ُّٓـ، صَُِّمشكبلت بيئية ال طاقة للبشرية هبا، كيرل عبد الكايف )
البشرية اليـو من مشكبلت ككوارث بيئية يدؿ يقينان على غياب الوعي كاٟتس البيئي اإلسبلمي 

٭تكم السلوكيات كالتصرفات ٕتاه البيئة، كىي نتاج ما كٕتاىل البعد اإلسبلمي الذم ٬تب أف 
اقًتفو اإلنساف يف حق بيئتو من استغبلؿ مدمر كمستنزؼ ١تواردىا، كىي نوع من العقوبة 
اإلصبلحية يلفت هبا اهلل سبحانو كتعاىل نظر اإلنساف ليفيق كيرجع إىل تعاليم اإلسبلـ 

}ظَهَزَ الْفَسَادُ فِي الْبَزِّ وَالْبَحْزِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  قاؿ تعاىل:كضوابطو يف التعامل مع البيئة، 

 (.14الزوم:) لِيُذِيقَهُن بَعْضَ الَّذِي عَمِلُىا لَعَلَّهُنْ يَزْجِعُىن{

اىتمامان كبَتان ْتماية البيئة كإ٪تاء  أكلت حكومتها كدكلة مسلمة  السعودية العربية ١تملكةاك        
مواردىا، كعملت على إ٬تاد توازف بُت ا١تتطلبات كاالعتبارات البيئية، كترشيد استخداـ ا١توارد 

 ٦تثلة يف حكومية مؤسسةإنشاء ا١تتاحة، كالتنمية كالتطوير يف ٥تتلف اجملاالت، من خبلؿ 
 عاـ ىيكلتها ذلك بعد ليعاد ،ـَُٓٗ فقا١توا ىػَُّٕ عاـ اٞتوية لؤلرصاد العامة ا١تديرية

 يف البيئة ةيسئولم هبا كأنيط. البيئة كٛتاية األرصاد مصلحة إىل ىػَُُْ ا١توافق ـُُٖٗ
 كيف اٞتوية، األرصاد ٣تاؿ يف دكرىا جانب إىل الوطٍت ا١تستول على السعوديةا١تملكة العربية 

 الرئاسة إىل البيئة كٛتاية األرصاد مصلحة من مسماىا ٖتويل متـ ََُِ ا١توافق ىػُِِْ عاـ
الرئاسة العامة ) .البيئة كٛتاية لؤلرصاد العامة ا٢تيئةكتسمى حاليان  ،البيئة كٛتاية لؤلرصاد العامة

 .(ٔ-ٓص ق،ُِِْ، لؤلرصاد كٛتاية البيئة
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  :البيئية والتعليم البيئي التربية -2-1-1-3-2
تبدأ الًتبية البيئية من مستول رياض األطفاؿ كتسَت قدمان حىت تغطي باقي مراحل        

التعليم العاـ كا١تعاىد كاٞتامعات، إال أف مرحلة رياض األطفاؿ ذات أ٫تية كخطورة يف ميداف 
الًتبية البيئية؛ فهي ٤تطة توجيهية كتعليمية لتأىيل األطفاؿ كالرباعم الذين ىم بعمر الزىور 
لتنشئتهم كتشكيل أفكارىم كمعارفهم حوؿ البيئة من خبلؿ التوجيهات الًتبوية السديدة، 

(: أف رياض األطفاؿ تسعى إىل تأصيل َُُ-َُٖـ، صَُِِحيث ذكر سليماف )
كتفعيل التوجيهات اليت بدأهتا األسرة مع أطفا٢تا يف ٣تاؿ استكشاؼ البيئة كمعرفة مكوناهتا 

عها، كالتعرؼ على بعض ا١تشكبلت اليت تعرضت لو البيئة اليت كأ٪تاط التفاعل اإل٬تايب م
يعيشوف فيها ككيفية مواجهتها كاحملافظة عليها ... كل ذلك يستوجب بذؿ اٞتهود الكافية 
للنهوض هبؤالء األطفاؿ كٟتراسة األجياؿ القادمة، حراسة تبدأ ْتسن تربية الطفل كزيادة كعيو 

 يف كسب األ٪تاط السلوكية البيئية الرشيدة. بالبيئة اليت يعيش فيها كمساعدتو 

٧تد أف  كتأثَت٫تا على السلوؾ البيئي للطالب؛ التعليم البيئي بالًتبية البيئية كنظران الرتباط       
الًتبية البيئية يف عملها كتؤثر يف السلوؾ البيئي للطالب ذكر  التعليم البيئي يقـو بأدكارو تساند

 منها ما يلي:( ُّ-ُِـ، صََُِاٟتسن )

 التوعية: باكتساب الوعي كاٟتس البيئي يف التعامل مع القضايا البيئية. -ُ

 ا١تعرفة: باكتساب ا٠تربات البيئية حوؿ البيئة، مفاىيمها كمشكبلهتا.  -ِ

 البيئة.تطوير من القيم كا١تبادئ البيئية، كا١تشاركة الفعالة يف  التوجيهات: باكتساب عدد -ّ

 .ا١تناسبةلوؿ اٟتتساب ا١تهارات البلزمة اليت ٖتدد ا١تشكبلت البيئية كإ٬تاد ا١تهارات: باك -ْ

بتطوير قدرات األفراد كاٞتماعات على ا١تشاركة الفعالة كعلى كافة ا١تستويات يف : ا١تشاركة -ٓ
      حل ا١تشكبلت كالقضايا البيئية ا١تختلفة.
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 :المدارسفي  الصحي المرشد -2-1-1-3-3

ا١ترشد الصحي معلم لو معرفة كخلفية بأحواؿ الطبلب كاجملتمع الصحية، يقدـ الدعم        
من خبلؿ تطبيقو للربامج كا١تناسبات الصحية، كيعمل على تقوية األكاصر كالصبلت  كالنصح

منظمة الصحة العا١تية، كمنظمة األمم ا١تتحدة ذكرت بُت ا١تدرسة كالعائلة كاجملتمع، كقد 
( بعض التعليمات اليت ٬تب على ا١تعلم مراعاهتا يف تعاملو مع َْ-ّٓ، صـُٖٖٗ) للطفولة

  الطبلب، كمنها: 

االستكشاؼ كالتعرؼ: فلكل طالب سلوؾ صحي كمفاىيم صحية تشكلت معو بعد  -ُ
 خر، كلديو مشكبلتو الصحية ا٠تاصة.كالدتو كٗتتلف من ٣تتمع آل

ْتيث ٮتتاركف ما يتعلمونو كال يفرض  التعليمية:يف عملية التخطيط للعملية  الطبلبإشراؾ  -ِ
حينما يكتشفوف عرب االستقصاء كالتجريب كا١تناقشة إجابات عن تساؤالهتم فعليهم فرضان، 

 تًتسخ ا١تعلومات لديهم كيقول تأثَتىا على سلوكهم.فمعتمدين على أنفسهم، 

ثارة اىتمامهم بالًتبية إثارة اىتماـ الطبلب كترغيبهم: بالتشجيع ا١تستمر لكل فرد، كإ -ّ
  .الصحية ليصبحوا كأبطا٢تم الرياضيُت الذين يعجبوف هبم كيقدركهنم إىل حد كبَت

التنويع كالتغيَت يف األنشطة: كذلك للبعد عن الرتابة كا١تلل، كمراعاة الفركؽ الفردية بُت -ْ
 .الطبلب يف اىتماماهتم كقدراهتم كاستغبل٢تا

ارسة الشيء تؤدم إىل إتقانو، كلكي يتوصل الطالب إىل اكتساب ا١تتابعة كالتعزيز: فإف ٦ت -ٓ 
  .يف متابعتو ٢تم ا١تعلم واصلةمثابرة كممفاىيم كعادات صحية معينة ك٭تافظ عليها فبل بد من 

تنمية إحساس الطالب با١تسؤكلية ٕتاه ذاتو كعائلتو كاجملتمع: كيتم ذلك عن طريق اشراكهم  -ٔ
كال سيما ا١تشركعات الصحية(، كخركجهم ٞتمع ا١تعلومات، أك الفعلي يف أنشطة اجملتمع )

  .إجراء دراسات التقصي ا١تيدانية البسيطة كيتم ذلك بتفهم اجملتمع كتشجيعو
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اغتناـ الفرص كا١تواقف التعليمية: فالتعليم اٞتماعي للطبلب ٮتلق فرصان أكرب ١تشاىدة  -ٕ
  .السلوؾ البيئي كالصحي كتعلمو

يف ٣تاؿ ا٠تدمات  ا١تبذكلة يم الربنامج الصحي ا١تدرسي: بدراسة أثر اٞتهوداستمرارية تقي -ٖ
الصحية ا١تدرسية كالبيئة ا١تدرسية، كدراسة أثر ٤تتول ا١تنهج الدراسي الذم يتناكؿ السلوؾ 
الصحي كالبيئي كيقدمو ا١تعلموف لطبلهبم، كيتم اٟتصوؿ على ا١تعلومات كالكشف عن ذلك 

 قاببلت، كدراسة السجبلت الصحية.من خبلؿ ا١تبلحظة، كا١ت

تناكؿ ا١توضوعات الرئيسية كاالىتماـ هبا، مثل: الطعاـ الذم نأكل، كا١تاء الذم نشرب،  -ٗ 
 كاٟتوادث، كاتقاء ا١ترض، كالوقاية خَت من العبلج، كا١تخاطر يف بيئتنا. 

كيرل الباحث أف يراعي ا١ترشد الصحي تسجيل سلوؾ الطالب البيئي سواء اإل٬تايب أك        
دكر يف عملية التعزيز للمحسن ٔتكافأتو، كمتابعة للمسيء ليعدؿ سلوكو من لو ١تا السليب 

يرل أ٫تية اٟتث على تنفيذ ، كما بتطبيق عقوبات الئحة السلوؾ ا١تعتمدة من كزارة التعليم ْتقو
أف يستغل ك  ،ب األنشطة خارج ا١تدرسة كٔتشاركة شخصيات ٤تببة أك مشهورة يف اجملتمعأغل

الطرؽ اٟتديثة يف التعليم، كالوسائل ا١تعينة يف تعديل السلوؾ، كأف يستثمر األحداث كا١تواقف 
اليت يتعرض ٢تا الطبلب يف ا١تدرسة كخارجها يف إيصاؿ رسائلو، فما ٭تدث سنويان من حاالت 

رغم  - ا١تركرية نتيجة التفحيط كالسرعة اٞتنونية، كالغرؽ يف ٣تارم األكدية كالسيوؿاٟتوادث 
 أيضان  كيرل الباحث، يدعو إىل توجيو الرسائل اإلرشادية يف حينها - ٖتذيرات الدفاع ا١تدين

أف إعطاء ا١ترشد الصحي ٣تموعة من ا١تواضيع ا١تتعلقة بالصحة كاإلمكانيات ا١تادية، ك ضركرة 
 لطبلبو حرية اختيار الوقت ا١تناسب إلقامتها كالفعاليات ا١تناسبة يف عرضها. ك  لو يًتؾ

إدارة  وذكرت لو أثر يف سلوؾ الطبلب الصحية للمرشد الصحي دكر يف ٣تاؿ التوعية       
 :  فيما يلي(، ُِ، صقَُّْالصحة ا١تدرسية ٔتنطقة الرياض )

  لتعزيز الصحة يف ا١تدرسة.ا١تسا٫تة يف ٖتديد األكلويات الصحية، كالتخطيط 
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 .التنسيق كا١تتابعة ألنشطة كبرامج الصحة ا١تدرسية، كالعمل على تطبيقها يف ا١تدرسة 
 .تنفيذ فعاليات كبرامج التوعية الصحية بالتعاكف مع بقية ا١تعلمُت كالطبلب 
 .التنسيق مع إدارة ا١تدرسة كا١تعلمُت لتفعيل احملتول الصحي يف ا١تناىج الدراسية 
 ة.يالعمل على إشراؾ أكلياء أمور الطبلب كاجملتمع يف النشاطات الصحية ا١تدرس 

يتمثل يف معرفة ا١تشكبلت  الصحية ا٠تدماتيف للمرشد الصحي دكر يف ٣تاؿ كما أف         
الصحية ا١توجودة يف ا١تدرسة، كالتعاكف مع الصحة ا١تدرسية ك ا١تراكز الصحية اجملاكرة التابعة 

 : من خبلؿ ما يليلوزارة الصحة للعمل على حلها ٖتت إشراؼ قائد ا١تدرسة، 

كر إدارة بعض األنشطة ا١تبسطة اليت ٯتكن القياـ هبا يف ا١تدرسة لبلكتشاؼ ا١تب -ُ
 للمشكبلت الصحية مثل:

 .قياس الوزف كالطوؿ لكل طبلب ا١تدرسة مرتُت سنويان 
  ،إجراء بعض الفحوصات الطبية ا١تبسطة كفحص النظر كالسمع، كالكشف على األسناف

 كقياس درجة ٖتدب الظهر.
  إعداد تقارير إحصائية تعرب عن صحة الطبلب تشمل السمنة، كالتدخُت، كالعادات

 من األكلويات الصحية با١تدرسة. الغذائية كغَتىا

 التنسيق لتنفيذ برامج التطعيمات ا١تعتمدة. -ِ

تسجيل الطبلب ذكم ا١تشكبلت الصحية ا١تزمنة مثل مرضى السكرم كالربو كالصرع ...  -ّ
  كغَتىا، كاإلشراؼ على تنفيذ التوصيات العبلجية ا٠تاصة لكل حالة.

  :برامج تعزيز الصحة في المدارس -2-1-1-3-4

دكر مهم  –األنشطة التعليمية ا١تنظمة كا١تصممة ك  الربامج من خبلؿ -لتوعية الصحية ل      
كذلك بتنمية معارؼ اجملتمع ا١تدرسي عن  ؛تسهيل اختيار الفرد للسلوؾ ا١تتبلئم مع الصحةيف 
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، فقابلية الطبلب يف السن الصحة كزرع االىتماـ هبا، كتغيَت السلوؾ إىل سلوؾ صحي سليم
ككثَت من السلوكيات الغَت صحية سبب  ،درسي كبَتة للتعلم كاكتساب السلوكيات الصحيحةا١ت

كٔتا أف رسائل التوعية الصحية ٯتكن نقلها مباشر يف حدكث األمراض كانتشارىا بُت الطبلب، 
بسهولة ٞتميع أفراد اجملتمع بكلفة زىيدة مقارنة بكلفة ا٠تدمات العبلجية؛ لذلك أكلت اإلدارة 

ة للصحة ا١تدرسية اىتمامان هبذا اٞتانب، ككضعت برامج للتوعية الصحية تنفذ يف ا١تدارس، العام
 كقد قاـ الباحث بتوضيح ىذه الربامج بالشكل التايل:

 

 (1-2الشكل ذو الرقم )

 البرامج المرتبطة بالسلوؾ البيئي في المدارس المعززة للصحة
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شرحان موجزان ٢تذه  (َِص -ُٓق، صَُّْ) الصحة ا١تدرسية ٔتنطقة الرياضإدارة أعطت  
 الربامج كمنها:

  برنامج غذاؤؾ حياتك: صمم ىذا الربنامج إليصاؿ أسس التغذية السليمة كالنشاط
كفوائد ، لرفع الوعي بُت الطبلب بأ٫تية الغذاء ؛سنة ُِ – ٕالبدين لؤلطفاؿ من سن 

 كالنشاط البدين. ،تناكؿ الغذاء ا١تتوازف
  شرؾ الربنامج األسرة الًتبوية يف التوعية الصحية بتحوير الصحية: يي برنامج الرسـو

كتطوير كسائل التعبَت لدل  ،ا١تعارض الفنية اليت تنظم يف ا١تدارس إىل معارض صحية
 كتعزيز السلوؾ الصحي لديهم. ،الطبلب

  برنامج مكافحة التبغ يف ا١تدارس )يكفيك شرىا(: ىذا الربنامج مت إعداده من قبل
 كموجو للمجتمع ا١تدرسي لتحصينو ضد خطر التدخُت. ،مكافحة التدخُت ٚتعية

  برنامج صحة الفم كاألسناف )نظف أسنانك كل أيامك(: يعزز ىذا الربنامج صحة
 بتدائية.فم كاألسناف لدل طبلب ا١تدارس االال
 ؛ناسبةبرنامج األياـ الصحية احمللية كالعا١تية: تقـو فكرتو على إقامة فعاليات توعوية با١ت 

لفائدة الطبلب كالًتبويُت كاجملتمع من خبلؿ ا١تدارس لزيادة الوعي الصحي ألىم 
 ا١تشاكل الصحية يف العامل اليت تتوافق كأكلويات اجملتمع ا١تدرسي با١تملكة.

  التثقيف الصحي من خبلؿ الزيارات ا١تدرسية: يهدؼ الربنامج لرفع الوعي الصحي
 للطبلب يف ا١تدارس. كإكساب ا١تهارات السلوكية الصحية

 ؛برنامج معلمو ببلدم مسعفوف: كىو برنامج تدرييب موجو ١تعلمي الًتبية البدنية 
 كلية، كنقل ىذه ا١تهارات للطبلب.ات األاإلسعافإلكساهبم مهارات 

 ختبارات: يهتم الربنامج بتقدًن الرعاية الصحية على ٞتاف اال برنامج اإلشراؼ الصحي
خبلؿ فًتة االختبارات، كذلك بالتدخل الصحي السريع  للطبلب كاألسرة الًتبوية

كتقليل الشحن النفسي الزائد لدل الطبلب، كمشاركة األىل كاألسرة الًتبوية  ،كا١تبكر
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يف هتيئة األجواء اليت من شأهنا ٖتقيق النجاح  للطبلب بإذف اهلل تعاىل، كيف الغالب يتم 
 الثالث الثانوم. الًتكيز على ا١تدارس الثانوية كخاصة طبلب الصف

  برنامج مكافحة السمنة يف ا١تدارس: تقـو فكرة الربنامج على مكافحة السمنة بُت
طبلب ا١ترحلة ا١تتوسطة كمنسوبيها كذكيهم من أفراد اجملتمع، من خبلؿ رفع الوعي 

 ساعدة على التخلص منها.ا١تك  ،وقاية من الوقوع فيهاالك  ،الصحي ٔتخاطر السمنة
 صحية: تقـو فكرة الربنامج على إجراء مسابقة بُت الطبلب إلنتاج بر٣تيات الطبلب ال

مواد توعوية بواسطة بر٣تيات اٟتاسب اآليل، كيستهدؼ الربنامج طبلب ا١ترحلة الثانوية 
  .من خبلؿ استخداـ التقنيات اٟتديثة يف التثقيف الصحي

  لسياحة البيئية:ا -2-1-1-3-5

إف السياحة البيئية السليمة تؤدم إىل منفعة اإلنساف كٖتسُت صحة البيئة، كما أف          
جاكز احتماؿ البيئة للنشاطات السياحية تؤدم إىل إىدار البيئة كتردم اليت تتالسياحة ا١تفرطة 

لة مواردىا اليت ىي ا١تصدر الرئيسي للسياحة؛ كتكمن ا٠تطورة يف أف تكلفة عبلج البيئة العلي
كمن حسن اٟتظ أف  ،باىظة كتستغرؽ كقتان طويبلن كرٔتا يستحيل عبلجها يف اٟتاالت ا١تتقدمة

ا١تملكة العربية السعودية تتميز بنظم بيئية متنوعة من مناطق جبلية إىل أخرل شاطئية، كْترية، 
نية؛ اليت ككدياف، كشعاب، كسهوؿ، ككثباف رملية تزخر بالعديد من أشكاؿ اٟتياة النباتية كاٟتيوا

 ٘تثل تراثان كطنيان قيمان كتعترب عوامل جذب أساسية يف صناعة السياحة البيئية.

كىناؾ عدد من االعتبارات ا٢تامة اليت تدعو إىل كجوب االىتماـ بالسياحة البيئية يف      
 أ٫تها يف النقاط التالية: (ٕٓ - ٔٓق، صُِّْ) الزىراينا١تملكة، ذكر 

أحد أكجو االستغبلؿ الرشيد كاٟتافظ للموارد الطبيعية ا١تتجددة، ك٘تثل السياحة البيئية ىي  -ُ
 نشاطان تقليديان للمواطن السعودم.
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تتميز بيئة شبو اٞتزيرة العربية بتنوع فريد يف خصائصها الطبيعية، ككذلك يف أشكاؿ اٟتياة  -ِ
 الفطرية  ا١توجودة فيها.

 صبلت تسهل حركة التنقل كالسفر.تتوفر للمملكة شبكة متميزة من الطرؽ كا١توا -ّ

٘تكن ا١تواطن السعودم من اإلنفاؽ داخل بلده ١تعرفة كمشاىدة كل ما تتميز بو بلده من  -ْ
 تراث كثقافة.

كاستثمار السفر كالفنادؽ، من رسـو األنشطة السياحية  ا١تردكد االقتصادم للسياحة البيئية  -ٓ
للشباب، كتشجيع كتطوير الصناعات  عملت، كتوفَت فرص كتأجَت السيارات، كاالتصاال

 اليدكية، كغَتىا من إيرادات ا٠تدمات ا١تختلفة.

العائد ا١تعنوم للسياحة البيئية ا١تتمثل يف نشر الوعي البيئي لدل الصغار كالكبار، كمعرفة  -ٔ
كما أف الوعي البيئي السليم يؤدم إىل   ،االسهاـ يف حلهاك ما يعًتم بيئاهتم من مشكبلت، 

إضافة إىل األثر اإل٬تايب ا١تتمثل  ،اٟتد من التجاكزات غَت الشرعية مثل إىدار البيئة أك ٤تتوياهتا
 يف نظرة كاحًتاـ اجملتمعات الدكلية األخرل للممارسات اٟتضارية القائمة يف ببلدنا.

كسيلة كىي ىي عملية تعلم كثقافة كتربية ٔتكونات البيئة، السياحة البيئية فإف  ذلكعلى ك       
نظيفة كصحية كلما ازدىرت السياحة  البيئة كلما كانتك هبا،  لتعريف السياح بالبيئة كاال٩تراط

ة للسياحة إال أهنا تشكل مصدران من مصادر التلوث اإل٬تابيكانتعشت، كبالرغم من اٞتوانب 
فكثرة السياح يشكل عبئان على مرافق الدكلة كخدماهتا،  ؛بسبب سلوؾ االنساف البيئي السليب

لرياضات اؿ الطبيعة بالنفايات، ك٦تارسة ا١تياه البحار كاٞتباؿ كٚت لآلثار كتلويثو  كإتبلؼو 
للغبلؼ اٞتوم يف  البحرية كتسلق اٞتباؿ ينفر ا١تخلوقات اٟتية كيهدد حياهتا للخطر، كتلويثو 

 (.ِِٕ -ُّٗـ، صَُُِن السياح. )الكايد، ظل غياب ضوابط السياحة أك إ٫تاؿ م



- 25 - 
 

يف ا١تملكة العربية السعودية ٬تب أف  يرل الباحث أف السياحة البيئيةنتيجة ١تا سبق ك         
٥تتلفة جبلية كْترية،  طبيعية١تا كىبها اهلل من بيئات  ؛ٖتظى ٔتزيد من االىتماـ اٟتكومي

جذب أساسية للسياحة، كأف يستفاد  كمواقع تارٮتية كثقافية كىي عوامل كصحارم شاسعة،
 يان. إعبلممن ٕتارب الدكؿ األخرل يف ىذا اجملاؿ ماديان ك 

 الغذاء: -2-1-1-3-6

٘تثل األمراض الناٚتة عن طريق الغذاء مشكلة خطَتة يف كل من الدكؿ النامية كا١تتقدمة       
كذلك  ؛الدكؿ ا١تتقدمةعلى السواء، فقد تراجعت ىذه األمراض تراجعان شديدان كخاصة يف 

كغسل اليدين  ،نتيجة العناية بالبيئة كالصحة العامة كمصادر ا١تياه النقية البلزمة للشرب
 كالتطبيق الواسع لتقنيات سبلمة الغذاء.

اىتمامان كبَتان  –كزارة التعليم حاليان  –الصحة ا١تدرسية بوزارة ا١تعارؼ لذلك أكلت       
ا١تدرسية، ك٧تحت يف حظر بيع ا١تشركبات الغازية يف  االشًتاطات الصحية للمقاصفب

ا١تقاصف ا١تدرسية، كشجعت بيع اٟتليب كالعصائر كبدائل ٖتوم قدران أقل من السعرات اٟترارية 
 (.ْٕ-ِٕصق، ُِِْاألنصارم، ) كعناصر غذائية أفضل.

الطعاـ قبل ينمو كيتعلم جيدان، كأف يتناكؿ كي على الطالب أف يعرؼ حاجتو للطعاـ لك        
ذىابو للمدرسة ليحصل على الطاقة البلزمة للتعلم، كأف ينوع يف الطعاـ بنسب ٤تددة )للنمو 

اٟتبوب كالبذكر ذات القشرة، كاألغذية ، ك كالطاقة كالوقاية(، كأف يتناكؿ ا٠تضراكات كالفواكو
 اٞتسم يعرؼ حاجة الغنية باأللياؼ لتنظيم ا٢تضم ككقاية جهازه ا٢تضمي من األمراض، كأف

( بكميات أقل مقارنة باجملموعات غذية السكرية كالنشوية كالدىوف )خصوصان اٟتيوانيةلؤل
ذلك يشعر كبالشرايُت،  األخرل، كأف اإلكثار منها مرتبط بالسمنة كتسوس األسناف كتصلب

ليتمكن من التعلم كليكوف عضوان فعاالن  ٦تكنةو  على أفضل تغذيةو  وحصولالطالب با١تسؤكلية يف 
 أسرتو، باىتمامو ْتصوؿ أخوتو األصغر سنان على أفضل تغذية ٦تكنة، كأف يكوف فخوران يف
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 بعادات الغذاء اٞتيدة متنبهان للسيئ منها ناشران خبلؿ ٣تتمعو رسائل التغذية اٞتيدة بطرؽو 
فيكتسب سلوكيات تظهر يف طريقة تناكلو لطعامو، كحرصو حسب العادات كالتقاليد،  مقبولةو 

مصطحبان معو أفضل الوجبات ا١تتاحة.  ار مع أسرتو قبل حضوره للمدرسةعلى اإلفط
 .(ِْص ت.،، د.ارم)األنص

 النفايات: -2-1-1-3-7

 الواجب الصلبة النفايات كميات ازدادت ،اٟتضر سكاف تعداد يف السريعة للزيادة نظران       
 كالصحة اٟتضارم ا١تظهر على للمحافظة ؛منها كالتخلص كنقلها كركتيٍت منتظم بشكل ٚتعها
 (.  ٓٗص ـ،َََِ عبداٟتميد،. ) العامة

 يف ظل نساف كتنوعهاا١تعيشية اٞتديدة زاد من متطلبات اإل ٪تاطتغَت األ أف كيرل الباحث      
 ،٦تا أدل إىل زيادة كميات النفايات ا١تتولدة يوميا كتنوعها ؛لتطورات االقتصادية كاالجتماعيةا

سواء يف طريقة  ،ساليب علمية يف إدارة ىذه النفاياتأكأصبحت اٟتاجة ملحة إىل ضركرة اتباع 
كٔتا أف الطالب ىو أحد أفراد اجملتمع فكاف لزامان ، نقلها كالتخلص منها ٚتعها أك حفظها أك

 كالعمل على تقليلها أك تدكيرىا ككيفية التخلص ،عليو معرفة كيفية التعامل مع ىذه النفايات
 ـ،ََُِ) يذكر اٟتسن ككمدرستو كاٟتي الذم يسكن فيو،  لتكوف بيئتو نظيفة يف بيتو ؛منها
  :اكمنهىذه النفايات  طرؽ التعامل مع بعض (ِّْ-ّّٓص

التقليل كإعادة االستعماؿ: كىو استخداـ مواد أقل كقابلة لبلستخداـ يف ٣تاالت أخرل،  -ُ
 باستعماؿ قليل من مواد ا٠تاـ ليصبح ا١تنتج أخف كأقول كأقل خطورة. 

التقليل من إنتاج النفايات: بتغيَت ٪تط االستهبلؾ كالعادات غَت السليمة بطبخ أك شراء  -ِ
 يستطيع استهبلكها.أطعمة بكميات كبَتة ال 
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األطعمة عن البطاريات اٞتافة كا١تصابيح كاألدكية كا١تنظفات فصل النفايات: بفصل  -ّ
 كا١تواد اليت ٯتكن اسًتجاعها مثل الورؽ كالببلستيك كالزجاج كا١تعادف. ،كا١تبيدات اٟتشرية

أـ الصناعية أـ إعادة التصنيع )التدكير(: بإعادة تصنيع كاستخداـ ا١تخلفات سواء ا١تنزلية  -ْ
 لتقليل تأثَتىا كتراكمها على البيئة. ؛الزراعية

مكبات النفايات الصلبة: كىي أماكن لطرح النفايات عن طريق دفنها بطرؽ علمية  -ٓ
كاٟتد من انتشار الركائح كمنع  ،ْتيث تعمل على عدـ تشويو ا١تنظر اٞتمايل للمنطقة ،كىندسية

 األرض.تسرب السوائل من النفايات إىل باطن 

يدمر اٞتراثيم كا١تواد السامة يف  عاليةو  ٤تارؽ النفايات: إف حرؽ النفايات بدرجات حرارةو  -ٔ
كيقلل كمية النفايات يف ا١تكبات، كتستخدـ اٟترارة ا١تتولدة من االحًتاؽ كمصدر  ،النفايات

 للطاقة، كلكن ا١تقلق فيها تطاير الرماد الذم قد ٭تتوم على مواد خطرة كسامة.

فهي تشكل  ،النفايات ا٠تطرة: كتعامل معاملة خاصة يف حفظها كنقلها كالتخلص منها -ٕ
هتديدان ٤تتمبلن على صحة اإلنساف كالكائنات اٟتية لسرعة اشتعا٢تا أك قابليتها لبلنفجار أك 
تسبب التآكل، كتعمل ا١تصانع ٔتعاٞتتها للتقليل من درجة خطورهتا أك حجمها أك استبدا٢تا 

    يع ٔتواد أخرل أقل خطورة أك غَت خطرة.أثناء التصن

 الضوضاء: -2-1-1-3-8

٦تا يسبب ، تبلـز الضوضاء حياتنا يف ا١تنزؿ كالشارع كالنادم ككسائل ا١تواصبلت ...       
الصرع كالتوتر النفسي كارتفاع ضغط الدـ، كطنُت يف األذف، كزيادة ضربات القلب، كٗتتلف 

ْتسب قوة ٝتعو، كٮتتلف الضرر على السمع ْتسب شدة نساف إىل آخر إردة الفعل من 
 (.ّٔ-ِٔـ، صَََِ) عبداٟتميد،  .الصوت كزمن التعرض لو
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على   Geltechevaٕتارب لغياتشيفا نتائج  (ّٕ – ٗٔص، ـُٕٗٗ)العودات  ذكر      
إذ  علم،ألصوات ا١ت يف ٝتاع الطبلب ان شديد ان ا٩تفاض بى ب  سى  بأف الضجيج ،الطلبة يف ا١تدارس

ظهر لديهم التعب الشديد ، كما حىت هناية اليـو الدراسيديسيبل  َٓأعلى من  الضجيج يبلغ
كيتجلى من خبلؿ شعورىم بطوؿ كقت الدرس، كما أهنم يصرفوف كقتان طويبلن ٟتل التمارين يف 

ديسيبل، بينما ٭تلوف نفس التمارين يف األجواء ا٢تادئة بشكل  َٔ – َٓحاؿ كوف الضجيج 
بعض الطرؽ  العودات أكردت التعب يف هناية اليـو الدراسي، كما تظهر عليهم عبلما سريع كال

  :، كمنهاالضجيج ىذا للوقاية من

 األشجار لتشتت الصوت.بأف تكوف ا١تدارس كا١تستشفيات بعيدة عن الضجيج كٖتاط  -ُ

 كم.  َّ – ِٓإبعاد ا١تطارات عن ا١تدينة مسافة  -ِ

 رشادية ٖتد من استعماؿ منبهات السيارات.إإصدار قوانُت ككضع الفتات  -ّ

 توسيع شبكة الطرؽ ككضع خطة سَت للشاحنات لتخفيف حركة السَت. -ْ

  زعاج من ّتواره.إكضع ا١تخالفات ١تن يرفع أصوات األجهزة كيسبب  -ٓ

 العادات الصحية الشخصية: -2-1-1-3-9

يقـو الطالب كل يـو بعادات شخصية صحية تؤثر عليو كعلى بيئتو اليت يعيش فيها، كقد       
 :بعض ىذه العادات، كمنها (ْٔ -ْْق، صُِْٕ) البكرم كٛتارنو كبدرافذكر 

كاالستحماـ با١تاء الدافئ  ،غسل الوجو كٕتفيفو يوميان يف الصباحاستخداـ ا١تاء يف  -ُ
كيكسبو اٟتيوية، كغسل اليدين جيدان كبشكل متكرر كخاصة قبل ٦تا ينشط الفرد كالصابوف؛ 

 األدكات ا١تلوثة.ك كبعد استعماؿ ا١ترحاض  ،الطعاـ كبعده
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ع العناصر كاجملموعات الغذائية       تناكؿ كجبات غذائية متوازنة ْتيث ٖتتوم على ٚتي -ِ
 كذلك ١تقاكمة العدكل كالقضاء عليها إف كجدت(.)

وضعها يف األمكنة ا١تخصصة بكالتخلص من النفايات  ،بيئة احمليطة بالفردتنظيف البيت كال -ّ
 .٦تا يزيد من الشعور بالثقة ك٭تسن الناحية الصحية كالنفسية ألفراد ا١تنزؿ ؛٢تا

قبلؿ من استخداـ الصابوف شديد القلوية الذم يتسبب يف كاإل ،االىتماـ بنظافة اٞتلد -ْ
 لد بالكرٯتات عند الشعور ّتفافو.إزالة الزيوت الطبيعية، كترطيب اٞت

 العناية باألذنُت بالغسل كالتجفيف بعد االستحماـ ٔتنشفة ناعمة. -ٓ

العناية بالعينُت بنظافة ا١تنطقة حوؿ ا١تنطقة الدمعية، كالفحص الدكرم للرؤية كاستعماؿ  -ٔ
 النظارة الطبية عندما يصفها الطبيب، كالنظارات الشمسية يف فصل الصيف.

 العناية باألنف بتنظيفو بالنفث بلطف كاستخداـ مناديل نظيفة. -ٕ

العناية بالفم كاألسناف بتفريش األسناف مرتُت يف اليـو على األقل أك بعد كل كجبة  -ٖ
 كاستخداـ خيط األسناف، كإزالة رائحة الفم غَت ا١تستحبة بواسطة ا١تضمضة ٔتحلوؿ الفم.

ة الشديدة ٦تا يؤدم للتلف كالتقصف، كٛتايتو من العناية بالشعر بعدـ تعريضو للحرار  -ٗ
 القشرة اليت تسبب اٟتكة كالتساقط، كٛتايتو من القمل بالوقاية أك العبلج حاؿ العدكل.

 التطهَت كالتعقيم إما طبيعيان أك باستخداـ مواد كيمائية تقتل اٞتراثيم. -َُ

األمطار أك اٟترارة صيفان أك متها للفرد يف أجواء ءالصحة من خبلؿ ا١تبلبس كمدل مبل -ُُ
  .الربكدة شتاءن، كمصنعة من خامات ٘تتص الرطوبة ك٘تنع االلتهابات اٞتلدية كسهلة التنظيف

نقاص نسبة كبَتة من الدىوف يف إٟترؽ السعرات اٟترارية ك  ؛٦تارسة الرياضة كالسباحة -ُِ
  اع ضغط الدـ.كارتف ن األمراض كالسكراٞتسم كالبعد عن البدانة ا١تسببة لكثَت م
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 إلضاءة:ا -2-1-1-3-10

عزم باٟتركة كالسعي الدائم كالدائب كراء كيي  ،لنشاطااإلضاءة عامل بيئي يبعث على        
بسبب  قصر النظر؛ إىل ضعف الضوءيؤدم ك ٞتميع األحياء،  كٖتصيل لقمة العيش الرزؽ

إىل ضعف تدر٬تي  تؤدم كتذبذهبا شدة اإلضاءةبينما ، كارٗتاء عضبلت العدسة إجهاد العُت
كاإلجهاد الشعور بالتعب إىل نتيجة إلجهاد أعصاب العُت، كىذا يؤدم ؛ يف قوة اإلبصار

 (.َُٗ-َُٖص ،ـَُُِ، )ا٠تطيب .كنقص القدرة على أداء العمل الذىٍت كالصداع

 تلوث المياه: -2-1-1-3-11

أداة كك  ،للشرب كالغذاء يستعملو يف استهبلكو اليومي وفه ال حياة لئلنساف بدكف ماء      
صوؿ على مياه جيدة نقية كصافية كغَت للتنظيف كالغسيل كالتربيد كالسباحة، كيلـز ذلك اٟت

ملوثة باٞتراثيم كالسمـو كا١تواد الكيماكية الضارة، كينبغي الرقابة على تلك ا١تياه كإجراء 
 (.َُّ-َُِص، د.ت.، أرناؤكط) .فحوصات ٥تربية باستمرار

ة على افظباحمل اإل٬تايببالسلوؾ البيئي  تحلىأف يالطالب على ينبغي يرل الباحث أنو ك       
يتعلم الًتشيد يف  أك الغسيل، كأفأثناء الوضوء أك االستحماـ  ،ؼ فيواسر ىذا ا١تاء كعدـ اإل

     .منو ا١ترجوالسلوؾ البيئي كىذا ىو  االستهبلؾ

 التشجير: -2-1-1-3-12

ٞتو كتنقية كتلطيف اللتشجَت فوائد عديدة منها التأثَت النفسي بالشعور بالراحة كا١ترح،        
، كٙتارىا غذاء لئلنساف كاٟتيواف، كأخشاهبا كظلها ٭تمي من حرارة الشمس ،ا٢تواء من الغبار

لصد الرياح كاألتربة. تخرج من بعضها األدكية، كتستخدـ كيس ،تستخدـ يف التدفئة كالصناعة
     .)ِْٕ- ِْٓصؤكط، د.ت.، )أرنا
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 للصحة. المعززة المدرسة -2-1-2

  :منظمة الصحة العالمية تعريف -2-1-2-1

منظمة الصحة تعريف  (Anderson, Andy, 2004, p.4-8) ذكر أندرسوف أندم       
تقوم كتعزز بصورة ثابتة قدرهتا ككفاءهتا ا١تدرسة اليت "  :لمدرسة ا١تعززة للصحة بأهنالالعا١تية 

سة ا١تعززة للصحة طريقة مفهـو ا١تدر  كاعترب "؛ على ضبط كضع صحي للحياة كالتعلم كالعمل
 يت:فريدة لآل

من خبلؿ  ؛ا١تدارس ا١تعززة للصحة إلعداد الشباب لرعاية أفضل ألنفسهم كلآلخرين يسع( ُ
تنسيق ك  ،التكامل بُت ا٠تدمات الصحية كالتعليميةٖتسُت ك  ،العمل التعاكين مع شركاء اجملتمع

 للطبلب مدرسية حاضنة بيئات ، كخلقا١تدرسةكقيم كتوصيات  ا١تبادرات الصحية مع أىداؼ
 .ا١تدرسة أ٨تاء ٚتيع يف ككضع ا١تبادرات كالربامج ا١تدارسٍ  يف إدارة نشطة أدكار للعب

ز الضوء على إخراج أطفاؿ كشباب ٖتقيق ا١تبادرات ا١تعززة للصحة يف ا١تدارس يركف ( أِ
مع ا١تدرسة ا١تعززة للصحة ينظر للطبلب بأهنم ا١توارد ُت كناجحُت كمنتميُت جملتمعاهتم، ك مؤىل

 .كالثركة اليت ينبغي تطويرىا كليست ا١تشكلة اليت ٬تب حلها

كىي اٞتهد ا١تبذكؿ على نطاؽ اجملتمع احمللي  ،أف الصحة ا١تعززة تعترب ىي اٟتياة بأكملها( ّ
 يف كتوقع نتائج كا٧تازات التعليممة كالتوأمة بُت الصحة كالتعليم، ءللموا ؛كعلى مستول ا١تدرسة

 اإلصبلح من يتجزأ ال جزء أنو على الصحة لتعزيز البلـز الدعماعتبار ك  كخارجها، ا١تدارس
  .ىاـ كموردو  كبَتةو كثركة و ، ك ا١تدرسي

 

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Anderson,+Andy/$N?accountid=142908
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  للصحة: المعززة المدرسة أىمية -2-1-2-2

جعل اٞتميع يعمل من أجل الصحة بكافة السبل  دكر يف للصحة ا١تعززة لمدرسةل       
كا١تمارسات، كذلك بإشراؾ ٚتيع منسويب ا١تدرسة كأعضاء اجملتمع يف جهود تعزيز الصحة، 

    يف كوهنا: (َِ-ُٖصد.ت.، ) األنصارمكتأيت أ٫تية ا١تدرسة ا١تعززة للصحة كما ذكرىا 

تقدـ ٪توذجان ٭تتذل بو يف احملافظة على البيئة، كدعم التغذية، كتطبيق نظم السبلمة،  -ُ
 كتشجع األنشطة الرياضية كالًتفيهية، كتنقل نشاطهم من الفصوؿ الدراسية إىل اجملتمع.

 تعزيز الصحة العقلية كالعاطفية، كالبدنية، لكل منسويب ا١تدرسة. -ِ

ا١تواطنة الفعالة يف اجملتمعات، بتنمية ا١تهارات اٟتياتية للطالب كتطوير أساليبو؛ ٦تا  تعزيز -ّ
 ٯتنحو الشعور با١تسؤكلية، كزيادة ثقتو بنفسو لبذؿ ا١تزيد من اٞتهد كاإل٧تاز.

تعزيز صحة اجملتمع بتعزيز صحة أبنائو، كاعتبار الوقاية مدخبلن لتعزيز الصحة بتعليم  -ْ
 لعادات الصحية اٞتيدة، كالنظافة العامة كالشخصية، كقواعد األمن كالسبلمة. الطبلب ٦تارسة ا

  :للصحة المعززة المدرسة أىداؼ -2-1-2-3

 اجملتمع فئات كبقية الطبلب صحة يتمثل يف تعزيز عاـ ىدؼ ةللصح ا١تعززة لمدارسل       
 تفصيلية أىداؼ ا١تعززة للصحة ارسمد، كما أف للعامة بصفة ككل كاجملتمع ،خاصة ا١تدرسي

 ما يلي: (ُٕ، صـََُِ) عبداهللأخرل ذكر منها 

 حث كزاريت الصحة كالتعليم، كقادة اجملتمع احمللي على التعاكف معها. -ُ

 توفَت السبلمة كالبيئة الصحية )ا١تادية، كا١تعنوية، كاالجتماعية، كالنفسية( لطبلهبا. -ِ

 الصحي لطبلهبا. تقدًن التثقيف الصحي كاإلعبلـ -ّ
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 تقدًن ا١تساعدة للمؤسسات الصحية با١تنطقة احمليطة هبا من أجل تعزيز الصحة. -ْ

 تنفيذ السياسات الصحية كاألنشطة ا١تؤدية للصحة بداخلها كللمجتمع. -ٓ

  ٖتسُت الوضع الصحي للمجتمع. -ٔ

  :عالمياً  للصحة المعززة المدارس نشأة -2-1-2-4

 لتعلم الطالب لقابلية كتعليمو عبلقة كثيقة كتبادلية، ف البصحة الطإف العبلقة بُت       
ه ا١تنتظم للمدرسة كسيلة من كسائل تعزيز الصحة، كذلك حضور كما أف ،  تعتمد على صحتو

لذلك كاف  ها كطرؽ التعليم فيها،فيها، كمن خبلؿ مناىج جتماعيةكاالالبيئة اٟتسية من خبلؿ 
ا١تدارس ىدفان ىامان ١تنظمة الصحة العا١تية، كمنظمة الًتبية تعزيز صحة األطفاؿ من خبلؿ 

كصندكؽ رعاية الطفولة التابع ٢تيئة  ، (UNESCO)كالعلـو كالثقافة التابعة ٢تيئة األمم ا١تتحدة
 األنصارمكد كباقي ا١تنظمات الدكلية منذ ا٠تمسينات، حيث أ ، (UNICEF)األمم ا١تتحدة

 اللقاءات الدكلية الرئيسية لتعزيز الصحة ا١تدرسية ذلك من خبلؿ( ُٔ -ُْ، صقُِِْ)
 حسب إنشائها:، قاـ الباحث بًتتيبها تارٮتيان  إنشاء عدد من اللجاف كالربامج كاليت تضمنت

 ـ.َُٓٗٞتنة خرباء منظمة الصحة العا١تية ٠تدمات الصحة ا١تدرسية ( ُ

 ـ.ُْٓٗٞتنة خرباء منظمة الصحة العا١تية حوؿ التوعية الصحية ( ِ

اللجنة ا١تشًتكة ٠ترباء منظمة الصحة العا١تية كمنظمة الًتبية كالعلـو كالثقافة التابعة ٢تيئة ( ّ
 ـ.ُٗٓٗاألمم ا١تتحدة )اليونسكو( إلعداد ا١تعلمُت للتوعية الصحية 

التعاكف بُت منظمة الصحة العا١تية كمنظمة الًتبية كالعلـو كالثقافة التابعة ٢تيئة األمم ا١تتحدة ( ْ
 ـ.ُٔٔٗيونسكو( لنشر خطط من أجل التوعية الصحية يف ا١تدارس )ال
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ٞتنة خرباء منظمة الصحة العا١تية حوؿ مداخل جديدة للتوعية الصحية يف الرعاية الصحية ( ٓ
، مراجعة الوضع العا١تي للصحة ا١تدرسية ، ك٘تثلت نقاط ْتث ٞتنة ا٠ترباء يف:ـُّٖٗاألكلية 

ية كاحمللية صحة ا١تدرسية على ا١تستويات العا١تية كالوطنالتعرؼ على فرص تقوية برامج الك 
حث ا٠ترباء على تقدًن أْتاث كأكراؽ عمل تتعلق بتعزيز الصحة من كمعوقات ىذه الربامج، ك 

 كضحت أفضل األمثلة على التجارب.خبلؿ ا١تدارس،  كاليت 

لعلـو كالثقافة التابعة ٢تيئة ا١تؤ٘تر االستشارم الدكيل ١تنظمة الصحة العا١تية، كمنظمة الًتبية كا( ٔ
 ـ.ُٖٓٗاألمم ا١تتحدة )اليونسكو( حوؿ التوعية الصحية لؤلطفاؿ يف سن ا١تدرسة 

 ـ.ُٖٗٗللمؤ٘تر الصحي العا١تي  (ِْ)ا١تناقشة التقنية حوؿ صحة ا١تراىقُت يف الدكرة ( ٕ

ـو كالثقافة التابعة ٢تيئة ا١تؤ٘تر االستشارم العا١تي ١تنظمة الصحة العا١تية، كمنظمة الًتبية كالعل( ٖ
 ـ. َُٗٗحوؿ اإليدز ١تمثلي اٖتاد ا١تعلمُت  ((ILOاألمم ا١تتحدة )اليونسكو(، كاإليلو 

ا١تؤ٘تر االستشارم ١تنظمة الصحة العا١تية، كمنظمة الًتبية كالعلـو كالثقافة التابعة ٢تيئة األمم ( ٗ
 )اليونيسيف( حوؿفولة التابع ٢تيئة األمم ا١تتحدة ا١تتحدة )اليونسكو(، كصندكؽ رعاية الط

 ـ.ُُٗٗاسًتاتيجيات تطبيق الًتبية الصحية ا١تدرسية الشاملة 

يرل الباحث أف من اىتماـ ا١تنظمات العا١تية باللجاف كالربامج؛  كنتيجة ١تا سبق         
من حيث التطبيق أك  االىتماـ العا١تي الغريب با١تدارس ا١تعززة للصحة سبق االىتماـ العريب

موضوع ا١تدارس ا١تعززة للصحة على اليت تناكلت ىذه الدراسات  أمثلة إجراء الدراسات، كمن
ا١تعززة دارس ا١تىدؼ التعليم يف أف  تكداليت أ  (Eisner,1991)دراسة إيسنر  :سبيل ا١تثاؿ

كتطوير الكفاءات العقلية ذات الصلة اللصيقة بقدرة  ،لتطوير الشخصي كاالجتماعيا :صحةلل
هنا فرصة للناس لعيش حياة أالفرد على اٟتكم الصحي يف حاالت ا٠تيارات ا١تتعددة، كما 

اليت خلصت Caine & Caine, 1997) ) دراسة  كُت ككُت، ك ٥تتلف صحية نشطة كبشكل
 كثر با١تدرسةأ ان ٦تارسة اللوائح كالقوانُت ا١تدرسية كا١تناىج التعليمية تكفل للطبلب التصاق أف إىل

، كأف كرب ك٥ترجات ذات جودة عاليةأ يكوف للدراسة حضوران ك  ،ٔتجتمعاهتم خارج ا١تدرسةك 
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فضل كمعدالت ٗترج أبا١تدرسة ا١تعززة للصحة ٢تم حضور  كثر ارتباطا كالتصاقان الطبلب األ
  كلفغانغ دراسة، ككذلك ك يقعوف يف مشاكل سلوكيةأما يسلكوا طريق ا١تخدرات  كنادران  ،عالية

(Wolfgang,2001) يف ينعكس وف بالسلوؾ ا١تعقوؿ الذميتسلح الطبلب أف تكداليت أ 
فالناس الذين طوركا  ،كىذا يعٍت ٘تسكهم بالصاحل كرفض الباطل منو ،فكارىم كسلوكهمأنقد 

دراؾ ا١تعنويات، كىادفُت حياؿ إكاالختيارم قادرين علي االستبصار ك  اإل٬تايبتفكَتىم 
٬تاد اٟتلوؿ للمشاكل اليت تواجههم كاستكشاؼ إأفكارىم ا١توضوعية، كحريصُت على 

                                                                                                                    .كمن ىذا ا١تنطلق يكمن دكر ا١تدارس ا١تعززة للصحة ،افًتاضيات بديلة

 المملكة العربية السعودية: مدارس في لصحةا تعزيز -2-1-2-5

بعد توحيد ا١تملكة العربية السعودية قامت اٟتكومة بتوحيد اٞتهود كتنظيم العملية       
التعليمية ١تا للتعليم من أثر يف التطور اٟتضارم للدكؿ كرقيها، كجاء االىتماـ باٞتانب الصحي 

 -ٓٓق، صُِِْ) األنصارم هذكر ؤيد ذلك ما يللطبلب متزامنان مع االىتماـ بالتعليم، 
سابقان  مع نشأة كزارة ا١تعارؼجاء السعودية ا١تملكة العربية الصحة ا١تدرسية يف  أف نشأة (ٔٓ

ـ من خبلؿ افتتاح الوحدات الصحية. فقد كاف اجملتمع ُّٓٗ( عاـ )كزارة التعليم حاليان 
يف ذلك اٟتُت يعاين من األمراض ا١تعدية كمشكبلت سوء التغذية، كمل تنتشر بعد  عمومان 

 خدمات يمت ىذه الوحدات يف ا١تقاـ األكؿ لتقدًنقً أي لذلك  ؛كنوعان  ا٠تدمات الصحية كمان 
كبعد النهوض اٟتضارم يف ا١تملكة كٖتسن ا٠تدمات الصحية، عبلجية للطبلب كا١تعلمُت، 

كتغَت طبيعة ا١تشكبلت الصحية ٨تو األ٪تاط العصرية، ٖتوؿ تركيز الصحة ا١تدرسية كبطريقة 
الصحة. كحددت كزارة ا١تعارؼ نص رسالة الصحة ا١تدرسية متدرجة ٨تو الدكر الوقائي كتعزيز 

الًتبويُت من يف النص التايل: " نسعى لتعزيز صحة النشء كاجملتمع ا١تدرسي، كنشارؾ األسرة ك 
 . أجل مستقبل اٞتيل "
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كبعد العديد من اللقاءات كاالستشارات، كحضور العديد من ا١تؤ٘ترات كالدكرات         
ة، كاالطبلع على ٪تاذج عا١تية لربامج كنظم الصحة ا١تدرسية، أخذ التوجو كالزيارات ا١تيداني

 :عددان منها األنصارم ذكر عديدة اسًتاتيجياتعلى معتمدان  غَتديد يف التاٞت

 الًتكيز على ا٠تدمات الوقائية يف أنشطة الصحة ا١تدرسية. -ُ

 الوحدات الصحية.انطبلؽ أنشطة كبرامج الصحة ا١تدرسية من ا١تدارس كليس من  -ِ

 ، مع الًتكيز األكرب على دكر ا١تعلم.إشراؾ األسرة الًتبوية يف صحة الطبلب -ّ

 استثمار جهود بقية مقدمي ا٠تدمات الصحية، كإشراكهم يف أنشطة الصحة ا١تدرسية. -ْ

 إشراؾ القطاع ا٠تاص يف تصميم ك٘تويل برامج الصحة ا١تدرسية. -ٓ

 كزارة الصحة، كتعزيز ا٠تدمات العبلجية للفئات ا٠تاصة.التنسيق للدكر العبلجي مع  -ٔ

 االستفادة من ا٠تربات كا١توارد ا١تتاحة كا١تنظمات الدكلية. -ٕ

 الربنامجمن خبلؿ  كة العربية السعوديةيف ا١تمل االجتماعية الشؤكف كزارةكتتضافر جهود      
القياـ ك  ،التعليمية الًتبوية كا١تنظومة األسرة بُت الفجوة سدب مع كزارة التعليم التابع ٢تا الوطٍت

"  ٚتعية ا١تودة للتنمية األسريةت " رصدٓتدمات جليلة ٠تدمة األسرة كاجملتمع كالتعليم؛ حيث 
 مع األسرة مشاركة على عملت اليت كالربامج احمللية التجارب من العديد (َّص ق،ُّْٕ)

عددان من تلك  ٚتعية ا١تودة للتنمية األسرية كذكرت كالتعليم، الًتبية يف التعليمية الًتبوية ا١تنظومة
 التجاب كىي: 

 .األمور أكلياء ٔتشاركة التمهيدم األسبوع برنامج -ُ

 األمور أكلياء ٔتشاركة التعليم لتطوير مستقبلية رؤية) التعليم لتطوير عبداهلل ا١تلك مشركع -ِ
 (.ا١تدارس كمنسويب كإدارات
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 .الطبلب أمور أكلياء ٔتشاركة للسلوؾ ا١تعززة ا١تدارس برنامج -ّ

 .للصحة ا١تعززة ا١تدارس برنامج -ْ

 .البديل األمر كيل برنامج -ٓ

 .نطً فى  برنامج -ٔ

 .األسرم العنف من للحد( ارفق برنامج) -ٕ

 .السلوؾ تعديل برنامج -ٖ

 .األخَت الصف طالب ككداع ا٠تتامي اٟتفل برنامج -ٗ

 .األمور أكلياء مع التواصل رسائل برنامج -َُ

 .النفسية الصحة برنامج -ُُ

  .األسرية ا١تسابقات برنامج -ُِ

 :تنفيذب التعليم كزارةقامت  يف مدارس ا١تملكة العربية السعودية الصحة تعزيزكيف ٣تاؿ        

  :الصحي المرشد برنامج -2-1-2-5-1

منظمة تؤكد حيث  ،الصحي ا١ترشد دكرة ٟتضور با١تدرسة ا١تعلمُت أحد بًتشيح كذلك       
على أ٫تية دكر ا١تعلم يف  (ّٓـ، صُٖٖٗة، كمنظمة األمم ا١تتحدة للطفولة )الصحة العا١تي

أغلب نواحي التعليم، كيف التعليم الصحي على ا٠تصوص، فهو قدكة لطبلبو قوالن كفعبل، 
كا١ترشد الصحي يف كل مدرسة ما ىو إال معلم يتواصل مع البيت كاجملتمع من خبلؿ بيئة 

 الصحة نم ا١توجو ا٠تطاب( َُ) رقم ا١تلحق يوضحك ا١تدرسة ْتيث تكوف بيئة معززة للصحة، 
 من كبَت عدد ٕتهيز ا١تاضية السنوات خبلؿحيث مت الربنامج،  لتفعيل للمدارس ا١تدرسية
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 حضور عن هممن كثَت إحجاـ لوحظ أنو إال ،لضركرة كجودىم با١تدارس الصحيُت ا١ترشدين
 ٢تم األسبوعياٟتصص  جدكؿ يف النصاب لزيادة كذلك الصحية؛ ٔتهامهم القياـ أك الدكرات

 بتاريخ خطابان  مؤخران  التعليم كزارة أصدرت لذا القياـ بدكرىم على الوجو ا١تطلوب.٘تنعهم من 
 بتاريخ( ِٓ) رقم الوزراء ٣تلس قرار على كا١تستند( ُُ) رقم با١تلحق ا١توضح قُّْٕ/َُ/ٖ

 ا١تعلمُت من ا١تدرسية الصحة ٔتهمات يكلف من منح: على ينص الذم قُّْْ/ُ/ُٗ
 .أسبوعية حصص ٙتاين عن يقل ال ٔتا لو ا١تقرر األسبوعي اٟتصص نصاب يف ٗتفيضان 

 أدكاران  لمرشد الصحي يف ٚتيع ا١تدارس عامة كيف ا١تدارس ا١تعززة للصحة خاصةإف ل        
، قَُّْ) رة الصحة ا١تدرسية ٔتنطقة الرياضإداذكرت  ،يف ٣تاالت عدة مهمة يقـو هبا

بتقوًن كٖتسُت البيئة  ا١ترشد الصحيحيث يقـو  ٣تاؿ البيئة ا١تدرسية، منها ما ٮتص (ُِص
 :من خبلؿ ا١تدرسية كالنظافة العامة يف ا١تدرسة كحل مشكبلهتا، كذلك

 اإلشراؼ على بيئة ا١تبٌت ا١تدرسي بالتنسيق مع اٞتهات ذات العبلقة حوؿ ما يلي: -ُ

  كاإلضاءة، متابعة الفصوؿ الدراسية من حيث النظافة، كعدد الطبلب يف الفصل، كالتهوية
 كاقًتاح تغَت أماكن الطبلب ضعاؼ النظر كالسمع يف الفصل.

 .متابعة النظافة الدكرية ٠تزانات ا١تياه، كمتابعة نظافة برادات مياه الشرب بصفة مستمرة 
 .متابعة النظافة العامة كاشًتاطات السبلمة يف مرافق ا١تدرسة 

 اطات الصحية:اإلشراؼ على ا١تقصف ا١تدرسي، كتطبيق تنظيم االشًت  -ِ

 .معرفة فئة ا١تقصف )أ، ب، ج( حسب التصنيف الوزارم  
 .االطبلع على التعاميم ا٠تاصة بنظاـ تشغيل ا١تقاصف 
 .متابعة تطبيق االشًتاطات الصحية للمقصف من خبلؿ عضويتو يف اللجنة الػميشىك لة 
 ،كنوعية  اإلشراؼ الصحي على عمل ا١تقصف من حيث النظافة العامة، كنظافة العاملُت

 ا١تأكوالت كا١تشركبات ا١تقدمة يف ا١تقصف.



- 39 - 
 

 :المدارس في المدرسية العيادة مشروع -2-1-2-5-2

  كتاريخ ِٓ رقم الوزراء ٣تلس قرار صدكر بعد من ا١تشركع األكىل ا١ترحلةمت تطبيق         
 التعليم كزارة من الصحية كالوحدات ا١تدرسية للصحة العامة اإلدارة بنقل ىػُّْْ/ ُ/ ُٗ
 كمن ٔتهامها ا١تدرسية الصحة لقياـ البلزمة كالتنظيمات الًتتيبات ككضع ،الصحة كزارة إىل

 طبية عيادات توفَت إىل ا١تشركع كيهدؼ، األكلية لئلسعافات مدرسية عيادة ٗتصيص ضمنها
 يومي؛ بشكل الصحية الطبلب حاالت فيها يتفقد ا١تدارس يف" أكلية إسعافات غرؼ"

 حاالت ٕتاه البلزمة اإلجراءات كاٗتاذ اٟتاجة، عند كإحالتها منها، ا١ترضية اٟتاالت الكتشاؼ
 ،الطبلب بُت اٞتسدم العنف ضحايا على كالتعرؼ، معدية بأمراض بإصابتها ا١تشتبو الطبلب
 سهولة إىل باإلضافة البلزمة، ا٠تدمات كتقدًن الطارئة، كغَت الطارئة ا١ترضية اٟتاالت كمباشرة

 ضركرة التعليم كزارة كأكدت، ا١تدارس يف الصحة تعزيز كبرامج ا١تدارس يف الوقائية الربامج تنفيذ
 كأسطوانة الدـ، ضغط قياس كجهاز طبية، كٝتاعة" معاينة سرير" كشف طاكلة كجود

 توفر مع الطبية، ا١تستلزمات ككافة كاٟتركؽ، للجركح كمرىم النظر، فحص كعبلمات أكسجُت،
، "الشرطةك  ،ا١تدين الدفاعك  ،األٛتر ا٢تبلؿ" يةاإلسعاف كاٞتهات الطوارئ ىواتف بأرقاـ قائمة

 با١تدرسة الصحية ا٠تدمات تقدًن ستتوىل اليت الطبية الكوادر بتحديد التعليم كزارة تبدأك 
 طبيب كبإشراؼ أقصى، كحدو  مدارسو  ٜتس يف ا١تدرسية الصحة يف ٥تتص ٦ترض من ا١تكونة
اإللكًتكنية،  سبق )صحيفة .الوزراء ٣تلس قرار يف كرد ما حسب ا١تمرضُت من عدد على كاحد

    https://sabq.org/H9mvds    ق(.ُّْٔ

 

 

 

https://sabq.org/H9mvds
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  :للصحة المعززة المدرسة برنامج تمكونا -2-1-2-6

 كي ؛ا١تدرسة يف الرئيسة ا١تكونات توفَت على للصحة ا١تعززة دارسا١ت برنامجيعتمد        
 الشهرم كالعرؼ كفقيهي كالشيخ كا٠تلف، كما ذكرىا  ،للصحة معززة مدرسة تصبح

 :كقد قاـ الباحث بتوضيح مكونات ىذا الربنامج بالشكل التايل ، (ِِ -ُٖص ق،ُُّْ)

 (2-2الشكل ذو الرقم )

 للصحة المعززة المدرسة برنامج مكونات

       
 ذلك تتعدل بل فقط، الصحية ا١تعلومة بإعطاء فيتكت ال اليت كىي :الصحية التربية: أوالً     
 كالنشاطات ،يا١تدرس ا١تنهج يف الصحية احملتويات كفق السلوؾ كٖتسُت التوجو تغيَت إىل

 .با١تدرسة كالعاملُت ببلالط لدل للصحة ا١تعززة ا١تدرسة ـومفه ترسيخك  ،ا١تدرسية

 العملية دعمالطبلب ك  لصحة معززة لتصبح ا١تدرسية البيئة ٖتسُت :المدرسية البيئة: ثانياً     
 من كالتأكد، ا١تخاطر من الطبلب ٛتاية إجراءات كجودالتحقق من  خبلؿ منفيها  التعليمية

 .يالدراس للتحصيل ا١تثلى الظركؼ توفَتك  نظافتها، على احملافظةك  كأمنها ا١تدرسية البيئة سبلمة

مكونات برنامج 
المدرسة المعززة 

 للصحة

التربية : أولا 
 الصحية

البيئة : ثانياا 
 المدرسية

الخدمات : ثالثاا 
 الصحية

برامج : رابعاا 
التغذية الصحية 
 وسالمة الغذاء

الصحة : خامساا 
 النفسية واإلرشاد

العالقة  :سادساا 
الجيدة باألسر 

 والمجتمع

التربية : سابعاا 
 البدنية
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 لؤلمراض ا١تبكر ؼاكاالكتش الوقائية ا٠تدمات تشمل اليت :الصحية الخدمات: ثالثاً    
 ،ا٠تاصة كاالحتياجات ا١تزمنة األمراض ذكم ة الطبلبكرعاي كالتحويل، ةاألكلي اتاإلسعافك 
 . للطبلب الصحية جبلتالس كماؿكاست تطعيمات من ةالصحي تاا٠تدم توفَتك 

 الغذائية مةبلالس إجراءات كتشمل :الغذاء وسالمة الصحية التغذية برامج: رابعاً    
 الغذائية الًتبية إىل باإلضافة ،فيو لعاملُتا كمتابعة ا١تدرسية للمقاصف الصحية كاالشًتاطات

 .كا١تنسوبُت الطبلب قبل من ا١تدرسية التغذية تعزيز برامج أحد تطبيقب الصحية

 النفسية للمشكبلت كا١تشورة الوقائية ا٠تدمات كتشمل :واإلرشاد النفسية الصحة: خامساً    
    .كاإلحالة العبلجية كا٠تدمات، ا١تبكر االكتشاؼ خدمات كتقدًن ،األكلوية ذات كالسلوكية

 الوعي تنقل اليت كالربامج ا٠تدمات لمكتش :والمجتمع باألسر الجيدة العالقة :سادساً    
 ا١تدرسة إمكانيات من االستفادةب للمدرسة اجملاكرة البيئة كإصحاح ،كاجملتمع األسرة إىل الصحي

 .الصحية ا١تؤسسات مشاركة، ك الصيفية كالنوادم العامة احملاضرات إقامة يف

 تنمية إىل كهتدؼ ،للطالب شاملة تربيةالًتبية البدنية تعترب  :البدنية التربية: سابعاً       
 عن بعيدان  كالتعاكف ا١تشاركة إطار يف البدنية األنشطة ١تمارسة بالطبل لوكياتسك  مهارات
، البدين النشاط ٔتمارسة ا١تتعلقة السبلمة مفاىيم بعض الطالب إكساب، ك كالتحدم التنافسية

 لديو. الثقة كتعزيز النفس لضبط ا١تؤدية السلوكياتو إكسابك  توشخصي تكوينك 

 :للصحة المعززة المدارس برنامج مراحل -2-1-2-7

ذك الرقم  بالشكل كتوضيحها للصحةمراحل برنامج ا١تدارس ا١تعززة بتلخيص قاـ الباحث        
           كالتايل:  (ِّ-ِِق، صُُّْ)الشهرم كآخركف من خبلؿ ما ذكره  (ِ-ِ)
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 (3-2الشكل ذو الرقم )

 للصحة المعززة المدارس برنامج مراحل

 
ة( يقـو ا١تدرسي للصحة العامة اإلدارة( تولسم على فريق تشكيلب  :اإلعداد مرحلة :أوالً 

 لقاءات عقد خبلؿ من عليو كالتدريب مطبوعاتو كإعدادبصياغتو  بالربنامج التعريف :ٔتهاـ
  .و تدر٬تيان قتطبيخطة  ىعل شراؼكاإل ،التعليم إدارات مستول على تعريفية

 الربنامج بفكرة اجملتمع فلتعري ؛٢تا كالدعاية كترك٬تها الفكرة نشرب :التعريف مرحلة :ثانياً 
 ،التعريفية اللقاءاتك  كالنشرات ا١تلصقات :خبلؿ من ،اإل٬تايب كمردكده كعناصره كأىدافو

 .التعاميمك  ،(كحوارات أخبار (يةعبلماإل التغطيةك 

 لتنفيذ البلزمة كا١تهارات ا١تعلومات العاملة الكوادر إكساب إىل هتدؼ :التدريب مرحلة :ثالثاً 
 .ملالع ككرش، نقاشال حلقاتك  ،التدريبية كالدكرات ،التعريفية للقاءاتا :خبلؿ من الربنامج

 كفقان ، للصحة ا١تعززة ا١تدارس لربنامج التنفيذية ا٠تطوات كتتضمن :التنفيذ مرحلة :رابعاً 
 :التالية للمستويات

 مراحل 

برنامج المدارس 
 المعززة للصحة

:  أولا 
 اإلعداد                       

:  ثانياا 
 التعريف                    

:  ثالثاا 
 التدريب 

: رابعاا 
 التنفيذ                       

:  خامساا 
 التقويم                   

: سادساا 
 التكريم
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 ا١تعززة ا١تدارس برنامج أنشطة لدعم فريق تشكيلب :والتعليم التربية إدارة مستوى -1
 عن تعريفية مطوية إرفاؽلذلك ك  تعميم إصدار خبلؿ من للمشاركة ا١تدارس دعوة، ك للصحة
  .الربنامج دعمل كالقطاعات اٟتكومية ا٠تاص القطاعك األخرل اٞتهات مع لتنسيقكا، الربنامج

 لتنفيذ ا١تختلفة اإلدارات مع كالتعاكف التنسيقكتقـو ب :المدرسية الصحة إدارة مستوى -2
 فريققـو (، كيالطبلب نشاط كاإلرشاد، التوجيو ،الًتبوم اإلشراؼ ،الًتبوم التدريب( الربنامج

كفق  ٢تا ا١تبدئي كالًتشيح ،للربنامج لبلنضماـ ا١تتقدمة ا١تدارس طلبات دراسةب ا١تدارس تقوًن
 . لتقوًنل ا١تدارسكزيارة ، ددةاحمل ١تعايَتا

 ا١ترشحة للمدارس الطيب الفريق زيارة :يلي ما مهامهامن ك الصحية:  الوحدة مستوى -3
 اإلرشادم كبالدليل، التقوًن استمارة لتعبئة اإلرشادم كالدليل التقوًن باستمارة كتزكيدىا ،هنائيان 

 للقياـ كهتيئتها ا١تختارة ا١تدارس لتأىيل كالتنسيق اإلعداد، ك للصحة ا١تعززة ا١تدارس لربنامج
 .نقاشال كحلقات التدريبية الدكرات عقد خبلؿ من للصحة معززة كمدارس بدكرىا

القائد الًتبوم  هبا يقـو (ا١تدارس لكل عامة) أكلية خطواتىناؾ  المدارس:مستوى  -4
 ّكااللتزاـ بتنفيذه ١تدة  تبٍت الربنامج، مث االطبلع على مطبوعات الربنامج  كفهمهاب مدرسةلل

 نضماـ )تعبئة ٪توذج االشًتاؾ(.الاالتقدـ إلدارة الًتبية كالتعليم بطلب كأخَتان ، سنوات

 للمشاركة التعليم عاـ مدير قبل من ا١تعتمدة با١تدارس خاصة تنفيذية خطواتكىناؾ        
عزيز تشكيل ٞتنة تتبدأ ب ،مدرسةالقائد الًتبوم للهبا يقـو  للصحة ا١تعززة ا١تدارس برنامج يف

من  ّ،  ا١ترشد الصحي، ان ٢تالمدرسة رئيسالقائد الًتبوم ل): كونة منا١تيف ا١تدرسة الصحة 
ُت فريق التقييم من زيارة ٚتيع تمك، كتنتهي بطبلب( ّ، الطبلب أكلياء أمورمن  ّعلمُت، ا١ت

مع  ، كبينهما خطوات ٯتكن الرجوع إليهااليت يرغب يف االطبلع عليها كزيارهتاا١تدرسة مرافق 
      .الصحة ا١تدرسيةيف ا١تشرفُت الصحيُت 
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تطبيقها الربنامج ١تدة عاـ دراسي من بعد م تقوًن ا١تدرسة يف هناية العاـ يت :خامساً: التقييم
ىي نقاط ك  خبلؿ استمارة التقييم البعدم كبوضع الدرجات ا١تستحقة يف خانة النقاط الدالة

 ،التدقيق كا١تبلحظة كاليت يتم على أساسها تقييم ا١تدارس كتقدير ما حققتو من ىذه النقاط
كدرجات  ، ا١تدارس ا١تعززة للصحةكتعتمد ىذه النقاط على العناصر الرئيسة ا١تطلوب توافرىا يف

اليت يرصدىا فريق التقوًن يف ك  لكل نشاط داؿ على مكونات التقوًن كعناصره التقوًن ا١تستحقة
  ا١تدرسة: الربكنزم أك الفضي أك الذىيب.لتحديد مستول  استمارة التقوًن

ٔتنحها شهادة  يتم تكرًن ا١تدارس اليت حققت القدر ا١تطلوب من ا١تكونات :سادساً: التكريم
 مستوياتو  ةي كىناؾ ثبلث ،تتناسب كدرجة تقييمها ْتيث ا١تدرسة ا١تعززة للصحة من كزارة التعليم

 شركع١ت همتقدٯت يشًتكوف يفك ، كالذىيب ،كالفضي ،الربكنزم لتكرًن ا١تدارس ا١تعززة للصحة:
اٟتد األدىن  كٖتقيقهم ،مشكلة صحية ذات أكلوية يف اجملتمع ا١تدرسي )برنامج( صحي يعاجل

عززة للصحة، كٮتتلفوف يف تفعيل كاستكماؿ ا١تكونات كالنقاط الدالة للمدارس ا١ت لكل مستول
، كالذىيب ثبلث سنوات، كيتميز ا١تستول طبيق فالربكنزم سنو، كالفضي سنتافيف مدة الت

  درسة أخرل لتصبح مدرسة معززة للصحة.١ت توساعدكم وبدعم عن باقي ا١تستويات الذىيب

 

 

 : البيئي السلوؾ لدراسة ونماذج نظريات -2-1-3
 ما يلي: البيئي السلوؾ ك٪تاذج دراسة نظريات أىم من       
  Field Theory نظرية الميداف الواقع -2-1-3-1

 عن التعبَتأنو ٯتكن  (Shuman , Ham, 1997, PP. 25 – 32)يرل شوماف كىاـ        
 B = f ( P + E ):  با١تعادلة النظرية تلك
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 أم أنو على السلوؾ النظرية ىذه كٖتدد، كالبيئة الفرد من كل يف دالة ميساك  السلوؾ أف أم
 ٢تذه كفقان ك تو، حيا فًتة الفرد خبلؿ فعل طريق عن ٭تدث كالبيئية النفسية العوامل يف تغيَت

 العوامل كتًتكز للحياة، الواقعي احمليط يف فقط ٖتدث أف ٯتكن السلوؾ يف التغيَتات فإف النظرية
 :٫تا - السلوؾ بتوقيت منهما لك يتأثر -مساقُت  يف البيئية
 . كا١تكاف الوقت مثل للسلوؾ ا١تادية األبعاد تشمل، ك الطبيعية البيئة .ُ
  .آخرين أناس مع الفرد تفاعلتشمل ك ، االجتماعية البيئة .ِ

 المعززة للصحة:تطبيق النظرية في واقع المدرسة إمكانية 
 الدراسة اٟتالية، يتمثل يف: ٣تاؿ يف النظرية ىذه تطبيقيرل الباحث أف         
الذم  الوقت مثل للسلوؾ ا١تادية األبعاد تشملا١تدرسة ا١تعززة للصحة"، ك  "الطبيعية البيئة -ُ

يقضيو الطالب يف ا١تدرسة يف يومو الدراسي أك العاـ الدراسي كما يتخللو من توقيت ٤تدد 
يتمثل يف إمكانات ا١تدرسة ا١تعززة للصحة من حيث  كا١تكاف للربامج التوعوية بالبيئة كالصحة،

 ، كصحة ا١تياه، كفناء ا١تدرسة الداخليرافقو، كا١تلعب، كا١تقصف ا١تدرسيجودة ا١تبٌت كم
 كا٠تارجي، كدكرات ا١تياه، كإجراءات السبلمة يف ا١تدرسة.

قرانو كالعاملُت هبا من عماؿ كمعلمُت أ مع طالبال تفاعلتشمل ك ، االجتماعية البيئة -ِ
كإداريُت، كالعمل ضمن فريق يف ٚتاعة اإلرشاد الصحي، أك ا١تشاركة يف ا١تسابقات الثقافية 
كاإلذاعة الصباحية، أك ا١تسا٫تة يف تنظيف البيئة ا٠تارجية أك الداخلية باحملافظة على نظافة 

 اإلخبلء عن طريق ٥تارج الطوارئ.ات األكلية، كالتدرب على اإلسعافا١تدرسة، أك تعلم 
 
 Engineering):) االجتماعية الهندسة نظرية -2-1-3-2

 السلوؾ يف التغيَت من الكثَت فأ   (Taylor ,  2006, pp. 395_ 396) تايلور  يرل           
 كاليت االجتماعية ا٢تندسة خبلؿ من كلكن السلوؾ تغيَت برامج استخداـ خبلؿ من ٭تدث ال

 ىذه كتسمى صحي سلوؾ ١تمارسة الناس قابلية يف تؤثر بطرؽ البيئة تعديل تتضمن
 . معُت بسلوؾ الفرد قياـ ال تتطلب ألهنا (سلبيةبال (جراءاتاإل

 تطبيق النظرية في واقع المدرسة المعززة للصحة:
 يرل الباحث أف ىذه النظرية توضح سلوؾ الطالب، كتسعى للحلوؿ، كالتايل:        



- 46 - 
 

كجود عامل النظافة مثبلن يف ا١تدرسة ٬تعل الطالب يعتمد عليو اعتمادان كليان كال مشكلة:  -ُ
يف  سلبيان ٦تا ٬تعلو  يتطلب ذلك منو فعل سلوؾ صحيح كرمي ا١تخلفات يف مكبات النفايات؛

نزؿ، خصوصان عندما يكوف اتكاليان تعاملو مع بيئتو كيعزز ذلك افتقاده لتوجيهات كالديو يف ا١ت
 لوجود خادمة يف منزلو.كفوضويان 

فالعقوبات  ،االجتماعية ا٢تندسة بفعل حدكثها يتقرر يةبيئال السلوكيات من كثَتان  فإ حل: -ِ
 كالبيئية الصحية ا١تعايَت على مثلةأ ىيا١تطبقة يف الئحة السلوؾ على ا١تخالفُت من الطبلب 

  .القوانُت طريق عن شرعت اليت
 الصحية للمشاكل االجتماعية ا٢تندسة تقدمها اليت اٟتلوؿ تكوف كثَتة حيافأ يفتطبيق:  -ّ

 نمي كٖتسنت فبرامج الصحة ا١تدرسية أ ستطيعتحيث ، الفردية اٟتلوؿ من ٧تاحان  كثرأ كالبيئية
 دؼهب طبقها ا١تدرسة ا١تعززة للصحةت برامج تصميم طريق عن طبلبال لدل سلوكية عادات
لطالب نفسو بنوعية الطعاـ الذم يأكلو كمدل تأثَت ذلك ا قناعإل كالسلوؾ االٕتاىات يف التأثَت

 الكفيلة االجراءات باٗتاذ يقوماف جعلهماك  الوالدين توجيوقـو ا١تدرسة بت كقد على صحتو،
 نويع الغذاء الصحي كتقليل االعتماد على الوجبات السريعة.بت
 كالبيئية الصحية العادات ٖتسُت ىلإ هتدؼ حديثةبطرؽ   االجتماعية ا٢تندسة تطبيق: تقـو -ْ
كمقاطع التواصل  ا١تسلسبلت يف اٞتيدة، ا١تمارسات يضاحإل الًتفيهية عبلـاإل كسائل ـاستخدبا

أسرع يف  كىي ،كالبيئية الصحية الناس عادات تغيَتاجتماعية ب مشكبلت تعاجلل االجتماعي
تستفيد ا١تدرسة ا١تعززة للصحة من  كقد كالنشرات، احملاضرات من إيصاؿ الرسائل التوجيهية

ىادؼ ينشر السلوؾ البيئي اٞتيد، كتعمل على إشراؾ  إعبلـذلك يف جذب ا١تشاىَت لصناعة 
الطبلب يف إنتاج مقاطع لذلك ا٢تدؼ بوضع ٥تصصات مالية ٖتفزىم على دعم اإلنتاج، 

 كّتوائز مادية قيمة.

 

 نظرية المجاؿ والجشتالت: -2-1-3-3
يرل أنصار ىذه النظرية أنو ال ٯتكن فهم سلوؾ اإلنساف كدكافعو مامل ننظر إىل اجملاؿ        

الكلي الذم يعيش فيو كالذم يؤثر فيو كيتأثر بو. كال يكفي أف نركز اىتمامنا على الكياف 
العضوم للفرد، كلكن ٬تب أف ننظر إىل ا١توقف ككل، كعلى ىذا فإنو ال ٯتكن أف نفسر دكافع 

ا٠تارجية بنواحيها ا١تادية كاالجتماعية، رؼ شيئان عن بيئة الفرد الداخلية ك لوؾ مامل نعالس
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باإلضافة إىل اٟتالة النفسية كالعقلية كاٞتسمية للفرد كخرباتو السابقة. كالدافع يف نظر أصحاب 
لوؾ نظرية اجملاؿ ال ٮترج عن كونو حالة توتر تثَت السلوؾ، أك ىو ظرؼ أك عامل منبو يثَت الس

كيوجهو حىت يزكؿ سبب اإلثارة. كقد يعرؼ اإلنساف مصدر ىذا التوتر كما ٬تب عملو 
للتخلص منو فيسمى الدافع شعوريان، كقد ال يشعر اإلنساف إال بشيء من التوتر كالقلق الذم 
ال يعرؼ مصدره، كال يعرؼ الداللة اٟتقيقية ١تا يقـو بو من أفعاؿ كيسمى الدافع يف ىذه اٟتالة 

 (.ٓٓعوريان. )علي،  د.ت، صال ش
 تطبيق النظرية في واقع المدرسة المعززة للصحة:

 يرل الباحث أف ىذه النظرية توضح سلوؾ الطالب، كتسعى للحلوؿ، كالتايل:        
الذم يؤثر فيو  -على ا١ترشد الصحي أف ينظر إىل اجملاؿ الكلي الذم يعيش فيو الطالب  -ُ

وؾ الطالب كدكافعو، كيكوف ذلك بالرجوع لسجبلت الطالب ليتمكن من فهم سل -كيتأثر بو 
للتعرؼ على بيئتو الداخلية كا٠تارجية بنواحيها ا١تادية كاالجتماعية، باإلضافة إىل اٟتالة النفسية 

 كالعقلية كاٞتسمية للطالب كخرباتو السابقة، كيتم ذلك ٔتساعدة ا١ترشد الطبليب يف ا١تدرسة.
على ا١ترشد الصحي مراعاة أف الدافع كراء السلوؾ البيئي السليب للطالب حالة توتر تثَت  -ِ 

سلوكو، أك ىو ظرؼ أك عامل منبو يثَت السلوؾ كيوجهو حىت يزكؿ سبب اإلثارة، كقد يعرؼ 
الطالب مصدر ىذا التوتر كما ٬تب عملو للتخلص منو فيسمى الدافع شعوريان فيسهل على 

تعديلو باكتشاؼ الطالب نفسو لذلك الدافع، كقد ال يشعر الطالب إال بشيء  ا١ترشد الصحي
من التوتر كالقلق الذم ال يعرؼ مصدره، كال يعرؼ الداللة اٟتقيقية ١تا يقـو بو من أفعاؿ 
كيسمى الدافع يف ىذه اٟتالة ال شعوريان كيف ىذه اٟتالة يستلـز تدخل ا١ترشد الصحي 

 الطالب بطرح اٟتلوؿ ا١تناسبة. باكتشاؼ ذلك الدافع كتوجيو
 
   Theory  of  planned   Behavior نظرية السلوؾ المخطط   -2-1-3-4

 اٟتدث نظرية" ىذه بنظريتو  (Ajzen, 1991, PP. 172 – 211)طور أجزين          
الواعي"  السلوكي الضبط "ىو جديد متغَت على نظرية السلوؾ ا١تخطط ركزت حيث ،"ا١تسبب

 كيظهر ما، موقف يف السلوؾ أداء على الذاتية قدرتو يف الفرد لدل الواعية الثقة إىل يشَت مالذ
 :بالشكل كما النظرية ٪توذج يف بوضوح ذلك
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 (4-2الشكل ذو الرقم )

 ( T. P. B ) المخطط السلوؾ نظرية نموذج  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ط:ا١تخط السلوؾ نظرية أف يتبُت  (4-2)  بالشكل ا١توضح النموذج إىل كبالنظر       
 بناء يف مباشرة يؤثر مالذ" السلوكي الواعي الضبط "متغَت ىو ،كاحدان  متغَتان  إال تضف مل -ُ

 . للفرد السلوكي ل(ا١تغز ) القصد
 مرتبطة غَت عوامل يكى ،السلوكي القصد يف ا١تؤثرة العوامل من آخر نوع إىل النظرية تشَت -ِ

 كا١تاؿ، ،(الزمن( كالتوقيت الشخصية، ا١تهارة :العوامل ىذه من الفرد، لدل كالدافعية بالعاطفة
 يف على قدرتو عبلكة  (.T. P. B)٪توذج  فعالية من يزيد العوامل ىذه مثل ن،اآلخري كمعاكنة
 . لؤلفراد اإلرادم التحكم ٖتت تكوف ال رٔتا اليت السلوكيات دراسة

 على ا٠تارجية ا١تؤثرة كا١تتغَتات العوامل إىل - مباشرة - يشر مل النظرية تلك ٪توذج أف مع -ّ
 كا١تعتقدات االٕتاىات، على تأثَتىا حيث من ا١تتغَتات، تلك إىل النظرية أحملت فقد السلوؾ،
 .الفرد لدل السلوكي كالقصد ،الواعي السلوكي كالضبط

 للسلوؾ السابقة التارٮتية األحداث " النظرية " إليها أحملت اليت ا٠تارجية ا١تتغَتات أىم من -ْ
 . الفرد ٢تا تعرض كأف سبق اليت ا٠تاصة اليومية األحداث يف متمثلة (،السلوؾ قبل ما تاريخ (
 كا١تواقف األحداث من سلسلة إال ىو ما الفرد ٪تو أف " ا١تخطط السلوؾ نظرية ترل -ٓ

 الفعلية كالسلوكيات السلوكية، كا١تقاصد كاالٕتاىات، ا١تعتقدات، ٪تو يف تؤثر رٔتا اليت اٟتياتية
 . الفرد هبذا ا٠تاصة

 المعتقدات
 السلوكية

 

 نحو االتجاه
 السلوؾ

 المعتقدات
 المعيارية

 الشخصي المعيار
 الذاتي

 القصد
 السلوؾ السلوكي

 السلوكي الضبط
 الواعي
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 البيئي. السلوؾ كدراسة البيئية الًتبية ٣تاؿ يف سابقتها من فعالية أكثر النظرية ىذه تعد -ٔ
 تطبيق النظرية في واقع المدرسة المعززة للصحة:

 الدراسة اٟتالية، يتمثل يف: ٣تاؿ يف النظرية ىذه تطبيقيرل الباحث أف        
أف تعديل السلوؾ ال يعتمد على البيئة الطبيعية كاالجتماعية فقط، لذلك ٬تب على  -ُ

الطالب بذاتو كاعتزازه بنفسو، كتشجعو على اٗتاذ القرار ا١تدارس ا١تعززة للصحة أف تنمي ثقة 
يركنو  ل سلوؾ بيئي، كا١تعلم مبلـز لطبلبوالصحيح يف ا١تواقف اليت ٯتر هبا كتظهر على شك

 السلوؾ السليب.كترؾ  اإل٬تايب٭تثهم على فعل السلوؾ  قدكة ٢تم؛
 ما تاريخ  (البيئي للطالب للسلوؾ السابقة التارٮتية األحداثعلى ا١ترشد الصحي مراجعة   -ِ

ألف ذلك يسهل فهم دكافع سلوؾ الطالب  ( كتدكينو يف سجبلت خاصة بذلك،السلوؾ قبل
 .كتعزيزه مستقببلن للمحسن كتعديل سلوؾ ا١تسيء

 
  Integrative Modelالنموذج التكاملي  -2-1-3-5

 (5-2الشكل ذو الرقم )

 ( .T. P. B ) نموذج على المبنى المعدؿ التكاملي النموذج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 ينسب تفضيل

 تطابق

 داخلية معيارية معتقدات

 خارجية معيارية معتقدات

 ذاتية كفاءة

 (  تناغم ( انسجاـ
  

 األوضاع تسهيل مصدر
 االجتماعية

 اتجاه

 معيار
 شخصي

 ضبط
 واع سلوكي
 

 قصد
 سلوكي

 

 سلوؾ
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  "ا١تخطط السلوؾ نظرية ٪توذج "  ( (Taylor’s & Todd, 1995, P. 617كتود  تايلور، رطو  
 :  (ٓ-ِ) بالشكل موضح ىو كما ،" التكاملي النموذج  "يٝت كتفصيبلن  دقة أكثر ٪توذج إىل

 :٫تا متغَتين على تبٌت السلوؾ ٨تو الفرد إتاىات " ا١تطور النموذج ىذا يف -ُ
 كالرضا، كالراحة، اٞتمالية، كالصورة ،االقتصادم ا١تردكد: يشملم الذالنسيب  التفضيل -أ 

 .اٟتاجة كإشباع
 .ا١تعقدة ا١تعرفية التطابقات -ب

 االقتناع مرحلة خبلؿ للفرد البيئية االٕتاىات تكوين يف كبَتة تأثَتات ا١تتغَتين ٢تذين إف حيث
 .البيئي السلوؾ لدراسة كضركرية مهمة عوامل يكى كاإلقناع

 كمحددات أ٫تيتها يف االجتماعية ا١تؤثرات تشبو مؤثرات ٔتثابة ا١تعيارية ا١تعتقدات أف -ِ
 كمؤثرات كاألسرة، داخلية اجتماعية مؤثرات :ا١تؤثرات من نوعُت كتضم ،البيئي للسلوؾ

 . كاٞتَتاف كاألصدقاء خارجية اجتماعية

 بتسهيبلت خاصة أبعاد ثبلثة - النموذج ٢تذا كفقان  - فيشمل الواعي السلوكي الضبط -ّ
 :االجتماعية األكضاع

 كأساليب القيم، من الفرد لدل ما ضوء على يتحدد مالذ ،الواعي التناغم أك االنسجاـ -أ
 .الراىنة كاالحتياجات السابقة، كا٠تربات اٟتياة،

  .السلوؾ ألداء ضركرية ككسائل مصادر على اٟتصوؿ سهولة -ب
 ارتفعت فكلما السلوؾ، كقيادة توجيو على الواعية الشخصية القدرة أك " الذاتية الكفاءة " -ج

 . لسلوكو الواعي الضبط على قادران  كاف للفرد الشخصية الكفاءة
 العوامل - مباشر بشكل - تناكؿ قد ىذا ا١تطور التكاملي النموذج أف الواضح من -ْ

 الداخلية، العوامل إىل إضافة ىذا السابقة، النماذج أغفلتها كاليت السلوؾ على ا١تؤثرة ا٠تارجية
 . البيئي السلوؾ كدراسة شرح يف كتفصيبلن  دقة أكثر النموذج ىذا يكوف مث كمن

 النظرية في واقع المدرسة المعززة للصحة:نموذج تطبيق 
 الدراسة اٟتالية، يتمثل يف: ٣تاؿ يف النظرية ىذه ٪توذج تطبيقيرل الباحث أف         

من خبلؿ:  اإل٬تايبالبيئي  السلوؾ ٨تو طالبال إتاىاتأف تراعي ا١تدرسة ا١تعززة للصحة  -ُ
االقتصادم من خبلؿ ٖتفيزه باٞتوائز القيمة  ا١تردكدو ٢تذا السلوؾ كتفضيلرفع مستول 
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اليت ٭تصل عليها يف مدرستو مقارنة  كالراحة اٞتمالية الصورةإبراز ك  ،كتشجيعو كاإلشادة ٔتنجزاتو
تو، ٦تا ينعكس على سلوكو داخل ا١تدرسة حاج شبعيك  الرضاب با١تدارس األخرل فذلك يشعره

بُت ما  ا١تعرفية التطابقاتكخارجها، كما ينبغي على ا١تدرسة أف تأخذ بعُت االعتبار نسبية 
٦تن ىم حولو، كأف ال يثنيها  يتعلمو الطالب يف مدرستو من سلوؾ إ٬تايب كبُت ما يتم تطبيقو

 ذلك يف استمرارية اٞتهود ا١تبذكلة لتنمية سلوؾ الطالب، كأف ال تستعجل النتائج.
 كاألسرة، داخليةال جتماعيةاال ؤثراتالنإتة عن ا١ت ا١تعيارية ا١تعتقدات تراعي ا١تدرسة أف -ِ 
ف فبل تركز على جانب الطالب كهتمل جانب كاٞتَتا كاألصدقاء ارجيةا٠ت جتماعيةالا ؤثراتا١تك 

 األسرة كاألصدقاء، فبلبد من أف تشمل التوعية كاألنشطة األسرة كٚتاعة اٟتي. 

الواعي من  السلوكي الضبطأف تنمي ا١تدرسة ا١تعززة للصحة كا١ترشد الصحي لدل الطالب  -ّ
أف ك  ،الصحيحة ياةاٟت أساليبأهنا ىي ك  ،خبلؿ اعتزازه بدينو اإلسبلمي كتطبيق تعاليمو

يوضح ك  ،للطالب من خبلؿ جلسات اٟتوار كالنقاش السابقة ا٠ترباتيكتشف ا١ترشد الصحي 
 لبيئتو كيطبقو. ان سلوكي ان جراءات اليت يتبعها بأف يصمم الطالب بنفسو برنا٣تااللو 
 ريةضرك ال وسائلالك  صادرالطبلب كا١تعلمُت كتوفر ٢تم ا١ت أف تستمع ا١تدرسة آلراء كشكاكل -ْ

  من خبلؿ الدعم ا١تادم كا١تعنوم كتطبيق الربامج كخدمة البيئة. السلوؾ ألداء
 ،وسلوك كقيادة توجيو على للطالب الواعية الشخصية القدرة أك " الذاتية الكفاءة تنمية" -ج

كيتم ذلك بتعاكف  لسلوكو الواعي الضبط على قادران  كاف لو الشخصية الكفاءة ارتفعت فكلما
ا١ترشد الصحي كا١ترشد الطبليب كرائد النشاط مع ا١تعلمُت يف توجيو الطبلب كإ٧تاح الربامج 

 . البيئية داخل ا١تدرسة كخارجها
 على أساسها يف تقـو البيئي كالسلوؾ البيئية الًتبية ك٪تاذج نظريات أف يتضح كىكذا       
 كنٯت بيئتو، ٕتاه للسلوؾ الفرد يتبناىا اليت األ٪تاط كراء الكامنة كا١تؤثرات العوامل من ٣تموعة
 كعوامل معرفية، عوامل: إىل تصنيفها ٯتكن كما داخلية، كأخرل خارجية، عوامل :يف إٚتا٢تا

 . اجتماعية كعوامل نفسية،
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 :لتعليم العاـحل ااخصائص النمو لطالب مر  -2-1-4
 ة:البتدائيخصائص مرحلة النمو لطالب المرحلة ا -2-1-4-1

، الوسطى الطفولة مرحلةكتقسم ىذه ا١ترحلة حسب خصائص النمو فيها إىل مرحلتُت،        
 :كالتايل  طفولة ا١تتأخرةالمرحلة ك 
 :سنوات( 8-6) الوسطى الطفولة مرحلة -أ

 مقارنة اٞتسمي النمو معدؿ سرعة ال٩تفاض كذلك ا٢تادئة الطفولة ٔترحلة ا١ترحلة ىذه تسمى
 بعضان من خصائصها: (ََُص - ِٗص ،ـَُِّ) جعفر أبوكذكر  السابقة با١تراحل

 . الدائمة باألسناف اللبنية األسناف استبداؿ بداية -ُ
 كتكوين اجملتمع إىل الفعلي ا٠تركجك  ،الوقت من طويلة لفًتات ا١تنزؿ عن الستقبلؿا -ِ

 .ا١تدرسة زمبلء من جديدة صداقات
  . الذات ٪تو كسرعة األعلى األنا أك الضمَت تكوين بداية -ّ
 . الذات ٨تو إتاىات الطفل كيكتسب ا١ترحلة ىذه خبلؿ الفردية الفركؽ تتضح -ْ
 الكتابة يف األصابع استخداـ مثل الدقيقة العضبلت على السيطرة على الطفل قدرة تزداد -ٓ

 أخذت أف بعد الدقيقة العضبلت ٪تو إىل ذلك كيرجع ا١تلعقة إمساؾ أك بالقلم كاإلمساؾ
 . السابقة ا١تراحل خبلؿ النمو يف دكرىا الكبَتة العضبلت

 ا١ترحلة ىذه أطفاؿ بُت الكسور حاالت تظهر ما كثَتا كعليو لينة الزالت الطفل عظاـ -ٔ
 .كاٞترم التسلق ك الرياضة كمزاكلة اٟتركة لكثرة نتيجة

 قدرة تزداد حيث الفهم على ا١تبٍت التذكر إىل اآليل التذكر من الطفل لدل التذكر يتحوؿ -ٕ
 .ا١تفهومة كاألشعار للقصص اٟتفظ على الطفل

 اثناء ضعيفة تكوف الًتكيز على الطفل قدرة اف غَت كاالنتباه الًتكيز على الطفل قدرة تزداد -ٖ
 .ا١تكتوبة ا١تواد أك ا١تتحركة الرسـو أك الصور على بًتكيزه مقارنة الشفوم اٟتديث

 ٨تو اٟتب عن يعرب ا١ترحلة ىذه يف فالطفل االنفعالية كالعادات العواطف بعض تنضج -ٗ
 السابقة با١تراحل مقارنة كاالستقرار الثبات إىل الطفل انفعاالت ٘تيلك  كاألصدقاء أخوتو ك كالديو

 . االنفعايل النضج مرحلة إىل بعد يصل مل أنو إال
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 سنة(: 12-9طفولة المتأخرة )المرحلة  -ب

)قبيل ا١تراىقة( كفيها يصبح السلوؾ بصفة عامة أكثر جدية كىي مرحلة تسمى مرحلة        
 (ِْٕ - ِّّصـ، ُٖٔٗ)  زىرافعند  إعداد ك٘تهيد ١ترحلة ا١تراىقة، كتتميز ىذه ا١ترحلة

 ا يلي:ٓتصائص كم

بطء معدؿ النمو بالنسبة لسرعتو يف ا١ترحلة السابقة كا١ترحلة البلحقة، كتظهر عبلمات  -ُ
 ب النمو ا١تختلفة كالتايل:النمو يف جوان

جسميان تستطيل األطراؼ كيتزايد النمو العضلي كتقول العظاـ، كحركيان تعترب ىذه ا١ترحلة  -أ
مرحلة النشاط اٟتركي الواضح  باللعب كاٞترم كا١تطاردة لتفريغ الطاقة كتؤثر البيئة الثقافية 

 .كاٞتغرافية كا١تستول االجتماعي كاالقتصادم يف نشاطو اٟتركي

 يف ىذه ا١ترحلة يكتمل ٪تو اٟتواس كاالدراؾ اٟتسي. -ب

يف النمو العقلي يزداد ٪تو الذكاء كتنمو لدية مهارة القراءة كتتضح لديو تدر٬تيان القدرة على  -ج
 االبتكار كيزداد لديو حب االستطبلع كالنقد.

كاالٕتاىات  يف النمو االجتماعي يزداد احتكاؾ الطفل بالكبار كيكتسب منهم ا١تعايَت -د
كالقيم فيحاكؿ التخلص من مرحلة الطفولة بشعوره با١تسؤكلية االجتماعية كالقدرة على الضبط 

 الذايت للسلوؾ كا٠تصوصية كاالستقبلؿ عن الكبار.

جنسيان تتضح عملية التنميط اٞتنسي بتبٍت الدكر اٞتنسي بابتعاد الذكور عن صداقة  -ق 
 ب الذكورية.اإلناث كا١تيل إىل األنشطة كاأللعا

 زيادة التمايز بُت اٞتنسُت بشكل كاضح. -ِ
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تعلم ا١تهارات البلزمة لشؤكف اٟتياة، كتعلم ا١تعايَت ا٠تلقية كالقيم، كتكوين االٕتاىات،  -ّ
كاالستعداد لتحمل ا١تسؤكلية، كضبط االنفعاالت، كتعترب ىذه ا١ترحلة من كجهة نظر النمو 

 االجتماعي.أنسب ا١تراحل لعملية التطبيع 

 

 خصائص مرحلة النمو لطالب المرحلة المتوسطة: -2-1-4-2
 بالتايل: ٠تصها الباحثكما  (َُٔ-ُّٗـ، صُٗٗٗعوض )كتتميز ىذه ا١ترحلة عند      
 :الجسمي النمو -أ

 الطوؿ كالوزف. الزيادة يف النمو اٞتسمي، حيث يزداد -ُ
 يظهر عدـ التناسق يف أجزاء اٞتسم. -ِ
 تناكؿ الطعاـ بشراىة. إقباؿ على -ّ
 باأللعاب الرياضية. كاالىتماـ ،التوافق اٟتركي أكثر توازنان  -ْ
 :النمو العقلي -ب
 يتميز الطبلب بالنمو العقلي كمان ككيفان. -ُ
 يتطور اإلدراؾ من ا١تستول اٟتسي إىل ا١تستول اجملرد.، ك ينمو الذكاء العاـ بسرعة -ِ
  بعض ا١تواد الدراسية.سرعة التحصيل الدراسي كا١تيل إىل -ّ
 تنمو القدرة على تعلم ا١تهارات كاكتساب ا١تعلومات. -ْ
 تتضح طرؽ كعادات التحصيل الدراسي كالتعبَت عن النفس. -ٓ
 االستنتاج كإصدار األحكاـ على األشياء.يف  يزداد االعتماد على الفهم كاالستدالؿ -ٔ
 :النمو االجتماعي -ج
 الشخصي كمشاركة األقراف يف األنشطة ا١تختلفة. ٯتيل الطالب إىل االتصاؿ – ُ
 ٯتيل إىل االىتماـ كالعناية با١تظهر كاألناقة. – ِ
 .على فهم كمناقشة األمور االجتماعية، كيصبح قادران ٯتيل إىل االستقبلؿ االجتماعي – ّ
 .مسايرة اٞتماعة كالرغبة يف تأكيد الذات -ْ
 الكبار.اٟتساسية للنقد كا١تيل إىل اٞتدؿ مع  -ٓ
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 :النمو االنفعالي -د
 تتصف اٟتالة االنفعالية بعدـ الثبات االنفعايل كالتناقض الوجداين.  – ُ
 ظهور ا٠تياؿ ا٠تصب كأحبلـ اليقظة.  – ِ
 الشعور بالقلق كاالستعداد إلثبات الذات كاالستقبللية. – ّ
 

 :(18-16)  الثانويةخصائص مرحلة النمو لطالب المرحلة  -2-1-4-3

كىي مرحلة مراىقة متوسطة، ك٢تا بعض السمات كا٠تصائص اليت تظهر على الطبلب        
 : ـ(ََِٔ،غباشي)ذكره  ما أ٫تها منك  ا١تراحل،  من غَتىا عن ٘تيزىا اليتك 
 :من ناحية القدرات الجسمية -أ

سرعة ٪تو ا١تراىق تقل عن ذم قبل كتزداد القدرة على التحكم يف العضبلت كاألعصاب  -ُ
  .حىت يكتمل النمو يف السابعة عشر كيصبح كل من اٞتنسُت على استعداد للزكاج

يصبح ا١تراىق قادران على تكوف العادات الصحية السليمة مع استمرار احتياجو إىل كثَت من  -ِ
، ككثَتان   .ما يلجأ إىل أحبلـ اليقظة، كتظهر عليو عبلمات القلق كالتوتر النفسي الطعاـ كالنـو

 .ا١تراىق غَت قادر على فهم كجهات نظر الكبار كيضيق صدره بنصائحهم يصبح -ّ
 بينهم شعورهليف ىذه ا١ترحلة يتجو ا١تراىق إىل شلة األصدقاء كتقوم عبلقاتو هبم  -ْ

 باالستقبللية كاٟترية .
 :درات العقليةمن ناحية الق -ب
ا١تراىق على االستفادة من الناحية التعليمية مع زيادة ا١تقدرة على العمليات  ة قدر تزداد  -ُ

 .العقلية مثل التخيل كالتفكَت
 ا١تراىق بالفضوؿ كحب االستطبلع كيكٌوف فلسفة خاصة بو.  يتصف -ِ
 لديوكيظهر  طاقتوا١تراىق بالطموح الكبَت الذم يكوف يف أغلب األحياف فوؽ  يتصف -ّ

الرغبة يف التأكد من  لديوالوالء للمبادئ كا١تثل العليا مع الرغبة يف االختبلط باآلخرين كيظهر 
 .صحة ا١تعتقدات

إىل  كٯتيلإىل بعض اإلرشاد يف كيفية استعما٢تا،  ك٭تتاجا١تراىق إىل اٟترية الذىنية  ٯتيل -ْ
ا١تصادر ا١توثوؽ هبا، كلذلك تعد ىذه ا١ترحلة اٟتصوؿ عليها من  ٭تاكؿا١تعلومات الدقيقة اليت 

 مرحلة يقظة عقلية.
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 :القدرات العاطفية من ناحية -ج
 .طريقها إىل النمو كالتكامل لديو تأخذ الشخصية -ُ
 .على اٗتاذ القرارات كقادرعلى تكوين العبلقات  قادريصبح ا١تراىق  -ِ
الدينية كيصبح لديو اإلحساس بالًتابط الوثيق ا١تراىق اآلراء ا١تهنية كا١تعتقدات لدل  تتكوف -ّ

لذلك ٧تد طالب ىذه ا١ترحلة ٯتر ٔترحلة ؛ بعد أف تكوف لديو القدرة على الرقابة الذاتية القوية
صراع بُت ىذه التغَتات اٞتديدة كاالٕتاىات اليت يتأثر هبا يف مدرستو كبُت سلطاف األسرة 

 .ٞتديدةالذم ال يعًتؼ هبذه التغَتات كاالٕتاىات ا
 :القدرات االجتماعيةمن ناحية  -د

رغبة ا١تراىق كاىتمامو بإثبات رجولتو بشكل قد يفسر بأنو ميل للتحرر من سلطة  إف       
الكبار، كلذلك ال ٯتيل إىل توجيهاهتم كال يأخذ هبا إال ٔتا يقتنع بو بعد عدة مناقشات كبَتة 

 فقد بدأ يشعر بذاتو كيبحث عن حريتو كاستقبللو.
 

 

 

 :الدراسات السابقةثانياً:  -2-2 

للدراسات السابقة ذات العبلقة ّتوانب  كبرصدو  ،لؤلدب الًتبوم لقد قاـ الباحث ٔتراجعةو       
الدراسة اٟتالية، كذلك للوقوؼ على أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بينها، كهبدؼ االستفادة من 

الدراسات كقد صنف الباحث هتا لتوظيفها يف الدراسة اٟتالية، نتائج ىذه الدراسات كتوصيا
، كا١ترشد الصحي األكؿ: الدراسات اليت تناكلت ا١تدارس ا١تعززة للصحةالسابقة إىل ٤تورين، 

 السلوؾ البيئي.البيئة ك الدراسات اليت تناكلت  الثاين:ك 

كاتبع الباحث يف عرض الدراسات التسلسل الزمٍت من األقدـ لؤلحدث يف كبل احملورين،       
كأدكات  ،كا١تنهج ا١تستخدـ ،كا٢تدؼ منها ،كيف كل دراسة سابقة مت عرض عنواف الدراسة
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التعقيب ختم الباحث بكقد راسة من نتائج، كاجملتمع كالعينة، كأبرز ما توصلت إليو الد، الدراسة
   على النحو اآليت:يف الدراسة اٟتالية،  هانواحي االستفادة منالدراسات السابقة عامة، ك على 

 :والمرشد الصحي التي تناولت المدارس المعززة للصحة الدراسات السابقة -2-2-1

اٞتودة يف البيئات ا١تدرسية دراسة حالة "   بعنواف: ( Lackney, 1996)  :دراسة لكني -1
 جودة البيئة يف ا١تدارس االبتدائية ".متعددة من تقييم 

إىل تقييم جودة البيئة ا١تدرسية من خبلؿ تعرؼ تشخيص كإدارة البيئة  الدراسة ىدفت        
كطبقت الدراسة على ا١تدارس  ،حيث كانت أداة الدراسة ا١تستخدمة ىي االستبانة ،ا١تدرسية

 .بأمريكا اٟتكومية يف مدينة بالتيمور االبتدائية

أف ا١تدارس األمريكية ال تتوافق مع ٣تموعة من النتائج من أبرزىا:  كتوصلت الدراسة إىل       
%( من ا١تدارس تعاين من تلوث ا٢تواء،  ُٗ) ت كطموحات القرف العشرين؛ حيث أفمتطلبا

%( تعاين من عدـ كفاية التدفئة. أما  ِ.ُٗ%( تعاين من سوء التهوية، ك ) ِٕك )
فتتمثل يف فقداف كسائل السبلمة الوقائية كذلك يف تصميم ا١تباين ا١تشكبلت األخرل 

( بليوف ُُِا١تشكبلت إىل ) كضعف اإلضاءة كالضوضاء كٖتتاج إزالة ىذه ،كاإلنشاءات
كقد أكصت الدراسة بتهيئة البيئة الصحية ا١تناسبة با١تدارس السابقة، كالعمل على نشر دكالر، 

السبلمة الوقائية، كإدخاؿ الًتبية الصحية يف مناىج التعليم، الوعي الصحي، كالتوعية ٔتبادئ 
كضركرة استخداـ السجبلت يف  ،كتعيُت مرشدات متخصصات يف ٣تاؿ الصحة ا١تدرسية

 تدكين ا١تشكبلت الصحية.

" العبلقة بُت ا١تعلم كالطفل   بعنواف: )(Birch & Ladd, 1997 برش والددراسة  -2
 مبكر لؤلطفاؿ ".كالتكيف يف ا١تدرسة يف كقت 

 ا١تدرسُتبُت  – حساس بالتقارب يف ا١تدرسةف اإلأإىل إثبات ىدفت دراسة برش كالد        
 .ة ا١تتينةيذات داللة كمغزل ىاـ للركابط ا١تدرس - الطبلب كالنشاطاتك 
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يؤدم إىل   العبلقة بُت ا١تعلم كالطفلكحسن  التكيف يف ا١تدرسةإىل أف  توصلت الدراسة       
كرٔتا  ،٦تا يتيح للطبلب فرصة ا١تشاركة ،كا١تستول الرفيع للتعاكف يف الفصل السلوؾ ا١توجو ذاتيان 

كمن مث تقل اٞترائم  ،٬تابيةإيضا يزيد من جوىر دافعية الطبلب للسلوؾ بطرؽ اجتماعية أ
ا١تشاركة يف مبادرات تعزيز الصحة ٯتكن ، كأف ا١تدرسية كتقلل من السلوكيات ا١تنحرفة األخرل

كا١تهارات ا١تتعلقة بالشخصية القيادية كحالة ا١تواطنة  ىتماـتكوف طريقة ناجعة للتعبَت عن اال فأ
 الصحية. 

  3- دراسة اندرسوف:   (Andy Anderson, 1999) بعنواف:  
     صبلح التعليم عن طريق التثقيف الصحي ".إ" البحث عن 

كانت ، ك ا١تدارس"العبلقة  بُت تعزيز الصحة كتطوير عديدة " ت الدراسة سنواتاستهدف      
ككاف  ،عمل للمدارس ا١تعززة للصحة لشرؽ الكارييب مبادرة دكلية لو تضمنت تطوير شبكةخر آ

"بنك سكوتيا" ٔتثابة  ا١تنارة حُت قاـ ببطوالت ا١تدارس ا١تعززة للصحة يف خدمة ىذا ا١تشركع 
 مَتكا الوسطى.أعرب دكؿ الكارييب ك 

هود اٞتماعية" اٞت"كجزء من   يف ٚتيع ا١تواد الدراسية شارؾ الطبلب يف دراسة ا١توضوعك       
نح الطبلب لشرح كالوصف كفتح البصَتة ٔتناىج لا١تمل، كاستخداـ طرؽ التدريس ك لفهم العا

   ، فكانت ىناؾ ٣تموعة من النتائج منها:عرض كبَت للمعرفة ك عرض ما يعرفونو عن ا١توضوع
 نشرمن  الطبلب ٘تكن ،اٟتقيقية اٟتياة كمعضبلت األكادٯتي النص بُت اٞتسور بناء 

 ىذه معٌت يف النظر لدمج كسيلة عتبارىااكب ٖتقيق ا١تعاٞتة، عملية من كجزء ا١تعرفة
 ا٢تدامة كالسلوكيات ،كاليأس كالقلق ا٠تجل مشاعر بُت التجارب )مثاؿ لذلك الركابط

 .للمجتمع( كا١تعادية

   كحياهتم  ان التحقق من صحة الشباب الشخصية يف مواجهة العامل ٬تعل الصغَت كبَت
يقـو الطبلب بعكس ك  ،اٟتميمية موضوع االىتماـ كاأل٫تية للدراسة العلمية )األكادٯتية(

 كتقييم رؤاىم كخربهتم كٕتارهبم كأحد الطرؽ للمشاركة بفعالية للبناء ا١تعريف.

 يف   ليس تعلما١ت يف نوعيال تغيَتال على آثارىا طريق عن ٘تييزىا ٯتكن البناءة نظرال كجهة
 ا١تفهـو الذم يهتم ببناء ا١تتعلم.  يف بل الشخص،كمية ا١تعرفة اليت يكتسبها 
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 كمع  ،االنضباط يف تتجسد التوجيهية ا١تبادئ من ٣تموعة ضمن كمعرفتها الشخصية فهم
 ذلك ال ٯتكن فصل التفكَت يف أمر ما عما يقـو بو ا١تتعلم من ٦تارسات.

     :بعنواف )Inchley, janine & Candace  ,2006) دراسة اينشلي وجاين وكانديس -4
 ." تعزيز الصحة ا١تدرسية يف اسكتلنداتقييم عملية الشبكة األكركبية ١تشركع " 

على أ٫تية استمرارية البحث عن استكشاؼ طرؽ بديلة  أكد الباحثوف يف ىذه الدراسة      
لتقييم أثر " تعزيز الصحة ا١تدرسية "، كأكد البحث أف عبلمات أك مؤشرات ٧تاح الربنامج 

علمُت، بغض النظر عن البد من ٖتديدىا مسبقان لكي تستخدـ كوسيلة لدعم ا١تدارس كا١ت
 االختبلفات يف طريقة تنفيذ الربنامج.

سنوات كجزء من عملية تقييم الشبكة األكركبية ١تشركع "  ْاستغرقت ىذه الدراسة       
سكتلندا. كقاموا بتسليط الضوء على الطرؽ كالظركؼ اليت ابرامج تعزيز الصحة ا١تدرسية " يف 

ى النجاح ٘تامان يف اعتماد برامج تعزيز الصحة، كاعتربهتا تتبناىا ا١تدارس اليت كانت قادرة عل
مؤشرات لنجاح برامج تعزيز الصحة، كمن األمثلة على األنشطة اليت اعتربهتا الدراسة من معايَت 

 تطبيق برامج التعزيز:

 :تعزيز احًتاـ الذات للتبلميذ من خبلؿ 
 ٣تالس التبلميذ. -ُ
 راقبة.ا١تاألصدقاء كأنظمة  -ِ
 ة التغذية ك٣تموعة العمل. ل التبلميذ يف ٣تموع٘تثي -ّ
 :استخداـ كل فرصة لتحسُت بيئة ا١تدرسة البدنية من خبلؿ 

 بعض الًتتيب كإعادة تنظيم قاعة الطعاـ يف ا١تدرسة. -ُ
 بيئة أرضية ا١تلعب.ٖتسينات  -ِ
 :النظر يف الدكر التكميلي للوجبات ا١تدرسية كمنهج التثقيف الصحي من خبلؿ 
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 يب آالت البيع الصحي.ترك -ُ
 زيادة توفَت الفاكهة يف الوجبات ا١تدرسية. -ِ
 زيادة فرص اٟتصوؿ على مياه الشرب العذبة. -ّ
 تعزيز كجبات خفيفة صحية. -ْ
 الشراكة يف العمل مع موظفي التموين. -ٓ

ٕتارب الصحة ا١تدرسية يف الدكؿ األعضاء "  :( بعنوافـ2007) األنصاري دراسة -5
 ." الًتبية يف دكؿ ا٠تليج العريبتب ٔتك
 الًتبية األعضاء ٔتكتب الدكؿ يف ا١تدرسية الصحة ٕتارب  التعرؼ علي ىدفت الدراسة إىل    

 ا١تقاصف ا١تدرسية، لتنظيم الوصفي األسلوب الدراسة كاستخدمت العريب، ا٠تليج دكؿ يف
 ،دكلية كإقليمية بتجارب ذلك كلو مقارنة الصحي، ا١تشرؼ كبرامج الغذائية، التوعية كبرامج

 ا١تزيد ْتاجة إىل تزاؿ ال السعودية العربية ا١تملكة يف ا١تدرسية الصحة أف إىل الدراسة كأشارت
 ا١تتقدمة.  الدكؿ بعض مصاؼ إىل ترتقي حىت االىتماـ من
 كالبيئة للصحة ا١تعززة للمدارس القومي الربنامج "ـ( بعنواف: 2008دراسة أمل البدوي )-6
 ". (تقوٯتية دراسة) القاىرة ٔتحافظة العاـ التعليم مراحل يف

كقد ىدفت الدراسة إىل تقوًن الربنامج القومي للمدارس ا١تعززة للصحة كالبيئة يف مراحل       
التعليم العاـ كتشخيص كاقع تلك ا١تدارس يف ٤تافظة القاىرة ككضع تصور مقًتح لتطبيق 

ارس القاىرة، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي  ككانت تعليم العاـ بباقي مدالربنامج يف ال
كالثانية على عينة من  ،استبانتُت األكىل مت تطبيقها على عدد من ا١تعلمُت، لدراسةأداة ل

كنقاط القوة كالضعف يف  ،هبدؼ الوقوؼ على ا١تشكبلت اليت تواجو تطبيق الربنامج ،الطبلب
 ل التغلب عليها.كا١تشكبلت اليت تواجو تطبيقو كسب ،تطبيقو

( مدرسة يف عاـ َِكأسفرت النتائج عن تطبيق الربنامج يف مدارس التعليم يف مصر يف )       
ـ، كٖتقيق بعض أىداؼ ا١تدارس ا١تعززة للصحة كالبيئة مثل: تنمية الوعي البيئي ُٔٗٗ
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الصحية كالصحي لدل الطبلب با١تدارس بتنشيط دافعية الطبلب للمشاركة يف األنشطة البيئية ك 
كتقدًن ا١تدارس  ،كٖتسُت حالة الطبلب الصحية كالنفسية كاالجتماعية ،داخل ا١تدرسة كخارجها

ا١تعززة للصحة لكثَت من ا٠تدمات الصحية كالبيئية للطبلب يف ا١تدارس كالتطعيم كفحص النظر 
: ج مثلمشكبلت تواجو تنفيذ الربنامككجود  ،كالنظارة الطبية يف ا١تستشفى التعليمي بدكف أجر

 قلة التمويل كقلة االىتماـ بالسجل الصحي للطبلب من قبل إدارة ا١تدرسة كأكلياء األمور.

كيف جانب آراء الطبلب أسفرت الدراسة عن اكتساب الطبلب للمفاىيم الصحية       
أك  ،كالبيئية من خبلؿ: بعض مفردات ا١تنهج الدراسي يف حصص مستقلة يف اٞتدكؿ الدراسي

حصص النشاط، كالندكات كاللقاءات اليت تعقد با١تدرسة خبلؿ الدراسة أك يف النوادم 
الصيفية، كتأثَت ذلك على سلوكيات الطبلب الصحية كالبيئية داخل ا١تدرسة كخارجها كرمي 
النفايات يف األماكن ا١تخصصة ٢تا كعادات النظافة يف ا١تأكل كا١تلبس كالشرب، كما أسفرت 

كتكوين ٞتنة  ،ُت عن ضركرة إصدار تشريعات قانونية تسهل عمل الربنامج مستقببلن آراء ا١تعلم
عن الربنامج  عبلنية كطباعة كتيبات توزع ٣تانان إعليا تشرؼ عليها الدكلة مهمتها تنظيم ٛتبلت 

كعمل برامج صحية كبيئية ألكلياء أمورىم  ،كأ٫تيتو يف تنمية الوعي الصحي كالبيئي للطبلب
من معلمُت كطبلب كأكلياء أمورىم  قامة حفل سنوم يكـر فيو ا١تشاركوفة، كإداخل ا١تدرس

ْتضور مسئولُت عن التعليم كا٢تيئات كا١تنظمات الدكلية كيعرض يف موقع على االنًتنت 
 للمدارس ا١تطبقة للربنامج.   

تقوًن برنامج ا١تدارس ا١تعززة "  بعنواف: ،ـ(2013) الدغيمو  دراسة سلطانة المسند، -7
 ." معلمي العلـو ٔتنطقة القصيمالربنامج ك للصحة يف التعليم العاـ من كجهة نظر مشريف 

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على كاقع برنامج ا١تدارس ا١تعززة للصحة يف التعليم العاـ من       
من كجهة نظر مشريف  تطبيقو(حيث )األىداؼ، كاحملتول، كالتنفيذ، كالتقوًن، كمعوقات 

، كالكشف عن كجود فركؽ دالة احصائيان بُت استجابات مشريف  الربنامج كمعلمي العلـو
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 حوؿ كاقع برنامج ا١تدارس ا١تعززة للصحة تعزل ١تتغَتات )اٞتنس، كمعلمي العلـو الربنامج
ا١تعززة للصحة  ، كالتعرؼ على مقًتحات تطوير برنامج ا١تدارسا١تؤىل العلمي، سنوات ا٠تربة(

 .  يف التعليم العاـ من كجهة نظر مشريف الربنامج كمعلمي العلـو

من ٚتيع معلمي كمعلمات العلـو يف ا١تدارس ا١تنفذة لربنامج  ٣تتمع الدراسة كتكوف      
( َُٗا١تدارس ا١تعززة للصحة، يف ا١تدارس اٟتكومية النهارية ٔتنطقة القصيم البالغ عددىم )

 ( مشرفان ٕٓكٚتيع مشريف كمشرفات الربنامج ٢تذه ا١تدارس، البالغ عددىم ) كمعلمة، معلمان 
كمشرفة. كجاءت استجابات أفراد العينة حوؿ كاقع برنامج ا١تدارس ا١تعززة للصحة يف التعليم 
العاـ، من حيث )األىداؼ، كاحملتول، كالتنفيذ، كالتقوًن(، بدرجة )موافق(، حيث بلغ ا١تتوسط 

، كما َٔ,ّكجهة نظر مشريف الربنامج، ك )( من ُْ,ْالعاـ ) ( من كجهة نظر معلمي العلـو
)موافق(، حيث بلغ  ١تعوقات تطبيق الربنامج، بدرجة ٣تتمع الدراسةجاءت استجابات أفراد 

( من كجهة نظر معلمي ٕٔ,ّ( من كجهة نظر مشريف الربنامج، ك )ٗٓ,ّا١تتوسط العاـ )
دالة إحصائيا بُت متوسطات استجابات مشريف  عدـ كجود فركؽ كما توصلت إىل،  العلـو

اٞتنس، ا١تؤىل العلمي، سنوات كاقع الربنامج، تعزل ١تتغَتات ) الربنامج كمعلمي العلـو حوؿ
حوؿ ٤تاكر الدراسة متجانسة من حيث  ٣تتمع الدراسةف كجهات نظر أكىذا يفسر ، ا٠تربة(
 التعليمي. لا١تستو 

" ا١تعوقات اليت تواجو ا١تديرين يف تطبيق برنامج  :بعنواف ـ( 2013)العوفي  دراسة -8
 ا١تدارس ا١تعززة للصحة با١تدينة ا١تنورة ".

ا١تعوقات اليت تواجو ا١تديرين يف تطبيق برنامج ا١تدارس  على تعرؼإىل الىدفت الدراسة       
ؤىل ا١تعززة للصحة كالكشف عن الفركؽ بُت آراء عينة ا١تديرين تبعان للخربة العملية، كا١ت

التعليمي، كعدد سنوات تطبيق الربنامج، كالتعرؼ على مقًتحات أفراد العينة حوؿ اٟتد من 
 ا١تعوقات.
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 ْٔعدد  ٣تتمع الدراسةاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي الكمي كالنوعي، كمشلت       
عاـ حصاء الإمدير مدرسة من ا١ترحلة االبتدائية، كىي إٚتايل ا١تدارس ا١تطبقة للربنامج كفق 

من مشريف الصحة ا١تدرسية، كاعتمدت الدراسة على  ُٓق، ك ُّْْ/ُّّْالدراسي 
عبارة موزعة على ثبلث  ّٕأداتُت ٫تا االستبانة اليت طبقت على ا١تديرين مشتملة على 

٣تاالت )ا١تعوقات اإلدارية، ا١تعوقات ا١تادية، ا١تعوقات البشرية( كا١تقابلة مع مشريف الصحة 
 ت الدراسة إىل ٣تموعة من النتائج، كمن أ٫تها ما يلي:ا١تدرسية، كتوصل

رل عينة ا١تديرين أف تطبيق برنامج ا١تدارس ا١تعززة للصحة با١تدينة تعلى ا١تستول اإلٚتايل  -ُ
 ا١تنورة يواجو معوقات: إدارية بدرجة متوسطة، كمادية كبشرية بدرجة كبَتة.

دراسة حوؿ ا١تعوقات اليت تواجو ا١تدارس ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت أفراد ال -ِ
 يف تطبيق برنامج ا١تدارس ا١تعززة للصحة با١تدينة ا١تنورة تبعان ١تتغَت عدد سنوات تطبيق الربنامج.

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَت ا٠تربة يف ٣تاؿ اإلدارة ا١تدرسية ما بُت أفراد  -ّ
تعيق تطبيق برنامج ا١تدارس ا١تعززة للصحة لصاحل ا١تديرين الدراسة حوؿ ا١تعوقات البشرية اليت 

 سنوات فأكثر(. َُا٠تربة )من  مذك 

 اٟتلقة معلمي أداء لتحسُت تدرييب برنامج ":بعنواف ـ (2014) الحصي إيمافدراسة  -9
 ا١تدارس مفهـو ضوء يف أمراض األطفاؿ بعض ٔتنبئات ا١ترتبط األساسي التعليم األكىل من

 ". ٔتصر للصحة ا١تعززة

ٔتنبئات  ىدفت الدراسة إىل ٖتسُت أداء معلمي اٟتلقة األكىل من التعليم األساسي ا١ترتبط      
من خبلؿ برنامج  مراض: )أنيميا نقص اٟتديد كالطفيليات ا١تعوية كالربو الشعيب(بعض األ

تلك األمراض، كٖتديد ا١تهارات البلزمة لتحسُت أداء معلمي تلك  تدرييب، بالتعريف ٔتنبئات
حيث  الصفوؼ، كقياس فاعلية الربنامج التدرييب يف ٖتسُت ا١تعارؼ كا١تهارات ٢تؤالء ا١تعلمُت

 تلك نبئاتكبطاقة لتسجيل ا١تعلمُت  ١ت كاختبار ٖتصيلي، بطاقة مبلحظة إعدادب الباحثةقامت 
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األكىل من اٟتلقة االبتدائية،  ة( معلما من الصفوؼ الثبلثَٓقوامها )كمت اختيار عينة  ،مراضاأل
ٕتريبية مدرسة ٚتاؿ عبدالناصر التجريبية لغات كاألخرل ضابطة كتقسيمهم إىل ٣تموعتُت : 

 لغات بإدارة الدقي التعليمية ّتمهورية مصر.  التجريبية ٔتدرسة األكرماف

امج التدرييب للدراسة اٟتالية على ٚتيع مدارس تعميم الربنبكجاء يف توصيات البحث:       
ٚتهورية مصر العربية لوقاية الطبلب من اآلثار السلبية لؤلمراض ٤تل الدراسة، كاالىتماـ 
بالتدريب ا١تستمر للمعلمُت يف إطار برامج تعزيز الصحة ا١تدرسية ا١ترتبطة بوقاية تبلميذ ا١تدارس 

يف ذية السليمة، كتفعيل دكر ا١تعلم ا١ترتبطة بالتغ كتثقيفهم بالسلوكيات الصحية من األمراض
تطبيق الربامج الصحية ا١تدرسية انطبلقا من دكره كعضو أساسي يف الفريق الصحي، كالتنسيق 

 بُت األسرة كا١تدرسة كا١تعلمُت من أجل تعزيز صحة الطبلب با١تدرسة االبتدائية.   

 الًتبية أىداؼ ٖتقيق يف الصحي ا١ترشد دكر " ( بعنواف:ـ2016دراسة العمير ) -10
ٔتحافظة  الًتبويُت كا١تشرفُت ا١تدارس مديرم نظر كجهة من ا١ترحلة االبتدائية لطبلب الصحية

 ." األحساء

ىدفت الدراسة التعرؼ على كاقع دكر ا١ترشد الصحي يف ٖتقيق أىداؼ الًتبية الصحية       
 تفعيل سبل كٖتديد ،دكره من ٖتد اليت ا١تعوقات أبرز عن فشكالك لطبلب ا١ترحلة االبتدائية

 ىذه من كجهة نظر مديرم ا١تدارس كا١تشرفُت الًتبويُت ٔتحافظة األحساء كاعتمدت الدكر ذلك
      البيانات ٚتع يف ٢تا أداة االستبانة تذٗتكا ي،ا١تسح الوصفي ا١تنهج على الدراسة

 كٚتيع) هنارم) للبنُت اٟتكومية االبتدائية ا١تدارس مديرم ٚتيع الدراسة مشلتك  كا١تعلومات
 ُْٖمنهم  ِِٕعددىم لبالغاك   حساءاأل  ٔتحافظة التعليم دارةإل التابعُت الًتبويُت رفُتشا١ت

% من اجملتمع ُٔمديران كمشرفان تربويان كٯتثل  ُٔٔمشرفان تربويان كبلغ حجم العينة  ُِْمديران ك
 .األصلي للدراسة
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 فيها ٕترل خاصة حجرة با١تدرسة الصحي ا١ترشد يهيئ :الدراسة نتائج ككاف أبرز       
 ا١تدرسي ا١تقصف علىيشرؼ ك  م،السلي الغذاء واصفاتكيثقف الطبلب ٔت  ،ات األكليةاإلسعاف

 ؼر  عى كيػي  ت،ساَتك كالف الوبائية مراضألا من الوقاية يف كدكره أل٫تيتو التطعيم كينبو كيشرؼ على 
 ؼهبد اجملتمع يف الصحية ا١تؤسسات مع يتعاكف، ك منها الوقاية ككيفية ا١تعدية مراضاألب طلبةال

 الصحي ا١ترشد دكر تفعيل سبل أىم جاءت، ك ا١تدرسة لتلميذ الصحي التثقيف مستول رفع
 صيصٗتك  ،الصحية الربامج الحتياجات كفقان  ا١تدرسية البيئة هتيئة :التايل النحو على با١تدارس

 كاستحداث، الصحي ا١ترشد عليها شرؼي اليت الصحية امجكللرب  ا١تدرسية للصحة عامة ميزانية
 امجالرب  كتكثيف ،ا١تدرسة داخل إضايف عمل أم من كتفريغو الصحي للمرشد مهٍت مسمى

 .الصحيُت للمرشدين ثرائيةاإل التدريبية

 

 :لدى التالميذ البيئة والسلوؾ البيئيالتي تناولت  الدراسات السابقة -2-2-2

تنمية السلوؾ البيئي ألعضاء األسر الطبلبية  " بعنواف: ـ(1997) دراسة العوضي -1
 . " ٟتماية البيئة من التلوث

البيئي ألعضاء األسر الطبلبية يف  تنمية السلوؾىدفت الدراسة إىل ا٠تركج ٔتقًتحات ل      
كمعرفة مدل تأثَت ٦تارسة ٪توذج مقًتح يف زيادة فاعلية دكر األسر  اية البيئة من التلوثٛت

اختيار أسرتُت مت كاستخدمت الدراسة ا١تنهج التجرييب ك الطبلبية يف احملافظة على البيئة، 
أداة لقياس ا١تتغَت التابع كىو طبلبيتُت إحدا٫تا ٕتريبية كاألخرل ضابطة، كاستخدمت الدراسة 

 (.البيئة عن التلوثماية تنمية السلوؾ البيئي ٟت)

كأظهرت نتائج الدراسة أف التدخل ا١تهٍت باستخداـ النموذج ا١تقًتح يؤدم إىل زيادة       
ا١تعرفة ٔتصادر التلوث البيئي؛ كزيادة الوعي البيئي باآلثار ا١تًتتبة على التلوث عن طريق التفاعل 

أف ٦تارسة النموذج ا١تقًتح يؤدم إىل االجتماعي ا١توجو كا١تشاركة يف ا١تناقشات كاالجتماعات ك 
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١تقًتح زيادة فاعلية دكر األسر الطبلبية يف تأىيل أعضائها للمحافظة على البيئة، ىذا النموذج ا
( يف اكتساب السلوكيات البيئية ا١ترغوبة، كأف يؤكد على أ٫تية اٞتماعة )األسرة الطبلبية

لك ىي قابلة للتعديل كالتغيَت، كأف السلوكيات البيئية سلوكيات مكتسبة كليست موركثة لذ
خدمة اٞتماعة قادرة على التأثَت بإ٬تابية على الشباب، كأف اخصائي اٞتماعة ينظم كيوجو 
كيدعم عمل األسر الطبلبية من خبلؿ استثمار األنشطة كالربامج البيئية يف توجيو السلوؾ 

اجملبلت كا٠تركج للبيئة البيئي ا١ترغوب كاٟتث عليو بتنظيم اللقاءات كالندكات كإصدار 
 .با١تشاركات البناءة 

 التناقض على قائمة اسًتاتيجية فعالية " بعنواف: ـ(2003الحصاف ) دراسة أماني -2
 لدل بو الوعي كتنمية ا٠تاطئ البيئي السلوؾ أ٪تاط كتعديل تشخيص يف السلوكي كالتعاقد

 ." الرياض ٔتدينة االبتدائية ا١ترحلة تلميذات

 لدل شيوعان  األكثر ا٠تاطئة البيئية السلوكيات كتعديل تشخيص الدراسة استهدفت      
 كالتعاقد التناقض على قائمة مقًتحة اسًتاتيجية خبلؿ من كذلك االبتدائية، ا١ترحلة تلميذات
 مدارس ٜتس) الرياض ٔتدينة االبتدائية ا١تدارس بعض على الدراسة اقتصرتك  ،السلوكي

 الصف تلميذات لدل شيوعان  ا٠تاطئة البيئية السلوكيات أكثر لتشخيص كذلك ،(متفرقة
 عينة على( ا١تقًتحة االسًتاتيجية) ا١تعاٞتة تطبيق يف الدراسة اقتصرت كما االبتدائي، السادس

 .الرياض ٔتدينة االبتدائي السادس الصف تلميذات من

 ككسائل كأساليب البيئي، السلوؾ لدراسة ك٪تاذج نظرياتكاعتمدت الدراسة على       
 البيئي، السلوؾ تعديل كطرؽ كأساليب البيئي، السلوؾ أ٪تاطك  البيئي، السلوؾ تشخيص

 السلوؾ، تعديل بعملية كعبلقتها( ا١تتأخرة الطفولة) االبتدائية ا١ترحلة لتلميذات النمو خصائصك 
، السلوكي دكالتعاق التناقض على القائمة ا١تقًتحة لبلسًتاتيجية العامة اإلجراءات كأخَتان 

 لدل شيوعان  ا٠تاطئة البيئية السلوكيات أكثر كحصر لتحديد تقدير بطاقة كاستخدمت الدراسة
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 ا١تبلحظة طريق عن ميدانيان  تطبيقها كمت الدراسة، تساؤالتعلى  لئلجابة كذلك التلميذات
 السلوؾ تعديل يف استخدامها كيفية :يوضح ا١تقًتحة لبلسًتاتيجية مفصل دليل إعدادك  ا١تباشرة
على  ا١تعينة التعليمية الوسائلك  االسًتاتيجية استخداـ ضوابطك  بو، الوعي كتنمية ا٠تاطئ البيئي
 ككسائل الستخدامها، كاإلجرائية التفصيلية ا٠تطوات موضحة االسًتاتيجية تنفيذ خطةك  ،ذلك

  .االسًتاتيجية تلك فعالية تقوًن كأساليب

٣تتمع ) التلميذات ٦تارسة مستول :يلي ما أ٫تها من نتائج عدة إىل الدراسة خلصتك       
 البيئية بالسلوكيات التلميذات كعي مستول، ك (متوسط) ا٠تاطئة البيئية للسلوكيات( الدراسة
كما   (.سليب) ا٠تاطئة البيئية السلوكيات يفعل ٦تن التلميذات موقف، ك (منخفض) ا٠تاطئة
 ىؤالء لدل ا٠تاطئ البيئي السلوؾ تعديل يف ا١تقًتحة االسًتاتيجية فعالية الدراسة أثبتت

 األخريات، التلميذات من ٯتارسو من ٕتاه مواقفهن كتعديل بو الوعي مستول كرفع التلميذات
 مستول كرفع ا٠تاطئة، البيئية السلوكيات تعديل يف كبَتة فعالية ا١تقًتحة لبلسًتاتيجيةكأف 
 . ٣تتمع الدراسة التلميذات من يفعلها ٦تن ا١توقف كتعديل هبا، الوعي

الفركؽ يف السلوكيات  " بعنواف: ـ(2004بوقحوص )دراسة ىويدي، والمدني، و  -3
 . " البيئية ا١تسؤكلة بُت ا١تعلمُت كالطبلب يف ا١ترحلة الثانوية ٔتملكة البحرين

الفركؽ يف السلوكيات البيئية ا١تسئولة بُت ا١تعلمُت على تعرؼ الىدفت الدراسة إىل       
يف ا١ترحلة الثانوية بالبحرين، من خبلؿ استبانة تقيس مدل ٦تارسة أفراد العينة كالطبلب 

للسلوكيات البيئية ا١تتعلقة بأربعة ٣تاالت ىي: منع أك خفض إنتاج ا١تخلفات الصلبة، كترشيد 
استهبلؾ الطاقة كا١تياه، كٕتنب استعماؿ ا١تواد ا٠تطرة، كاالىتماـ بالقضايا البيئية كمتابعتها، 

    .( طالبا كطالبةِِٖ( معلما كمعلمة، كمن الطبلب )ُٖٓعدد أفراد العينة من ا١تعلمُت ) كبلغ

كتشَت النتائج بشكل عاـ إىل أف أداء ا١تعلمُت للسلوكيات البيئية ا١تسئولة أعلى من       
سلوكيات الطبلب، كأف أداء الطبلب من ذكم التخصص األديب أعلى من أداء الطبلب من 
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العلمي، كما أف ا١تمارسات البيئية للذكور عامة أفضل من اإلناث، ككاف أعلى ذكم التخصص 
اجملاالت السلوكية ٦تارسة يتعلق باستهبلؾ ا١تياه كاستعماؿ ا١تواد ا٠تطرة، بينما أقلها االىتماـ 

 بالقضايا البيئية.

 باألنشطة كعبلقتها للمدرسة ا١تادية البيئة جودة " ـ( بعنواف:2006دراسة معلولي ) -4
 ." األساسي( التعليم مدارس يف ميدانية - مسحية )دراسة. البيئية

ٔتدينة  األساسي التعليم مدارس يف ا١تادية البيئة كاقع على التعرؼ ىدفت الدراسة إىل      
 ٦تارسة كاقععلى  تعرؼالك ، التعليمية البيئة جودة ١تتطلبات الواقع ذلك تلبية كمدل دمشق

 البيئي كالسلوؾ للبيئة مبلحظة بطاقة خبلؿ من البيئي، الطابع ذات كالبلصفية الصفية األنشطة
 النوع من - التحليلي الوصفي :ا١تنهج الدراسةكاتبعت  البيئية األنشطة ا١تدرسي، كاستبانة رصد

 مدرسان  (ُّٔ، ك )ا١تنتظمة العشوائية بالطريقة سحبت مدرسة( ُِ) :ككانت العينة ا١تسحي
  .نسبية عشوائية بطريقة سحبت

 مستويي متوسطات متوسط بلغ: ا١تدرسية البيئة كاقع مستول على البحث نتائج كمن      
 األنشطة مستول على، ك )% ٕ.ٖٓ) ا١تادية التعليمية البيئة مؤشرات لكامل كا١تتوسط اٞتيد
 .آلخر نشاط من تفاكهتاك  البيئية ا١تمارسة يف ا٩تفاضي  ليوًحظى  ا١تدرسُت قبل من ا١توجهة البيئية

 جامعة طلبة لدل السليب البيئي السلوؾ أسباب " ـ( بعنواف:2009دراسة إبراىيم ) -5
 ." ا١توصل

 ا١توصل جامعة طلبة لدل السليب البيئي السلوؾ أسباب على التعرؼ إىل ىدفت الدراسة       

 تكليا ست من ،كطالبة طالبان  (ِٖٓ) من البحث عينة تكونت، أنفسهم الطلبة منظور من
 .البيانات ٞتمع أداة االستبانة استخدمتك ، ا١توصل جامعة يف
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  ا١توصل جامعة طلبة لدل السليب البيئي للسلوؾ أسباب ٜتسة برزأ إىل البحث توصلك        
 ،اٞتامعة طلبة عمـو لدل البيئي الوعي ضعف، ك بالبيئة للعناية أ٫تية يعطي ال احمللي جملتمعاأف 

 لسوء الطلبة مشاىداتك ، كسلوكياهتم أفعا٢تم يف الطلبة بعض عند البلمباالة صفة غلبةك 
 الثقافة لتنمية اٞتامعة يف إرشادية جرامب كجود عدـ، ك كالطرقات الشوارع يف البيئة مع التعامل

    . البيئة

تقوًن دكر ٚتاعة ا٠تدمة العامة يف تعديل  " ( بعنواف:2011)دراسة غادة تهامي  -6
  ". لدل طبلب ا١تدارس الثانوية ٔتدينة منيا القمح السلوؾ البيئي السليب

 السليب البيئي السلوؾ تعديل يف العامة ا٠تدمة ٚتاعة دكر تقوًن إىل الدراسة ىذه ىدفت      
 الدكر ٖتديد، ك طبلبال لدل البيئية السلوكياتك  ا١تعارؼ على التعرؼب الثانوية ا١تدارس لطبلب
 ا١ترحلة طبلب لدل السليب البيئي السلوؾ تعديل يف العامة ا٠تدمة ٚتاعة بو تقـو الذم الفعلي
 ا٠تدمة ٚتاعة دكر لتفعيل مقًتح تصورم إلطار التوصلها، ك تواجه اليت الصعوباتك  الثانوية
 .الثانوية ا١تدارس لطبلب السليب البيئي السلوؾ تعديل يف العامة

 -الشامل) بنوعيو االجتماعي ا١تسح منهج على الدراسة ىذه يف الباحثة تعتمدا       
 (ٖ) عددىا كالبالغ التعليمية، القمح منيا بإدارة الثانوية ا١تدارس على الدراسة طبقت، ك (العينة

 ا١تدارس العامة ا٠تدمة ٚتاعة على ا١تشرفُت االجتماعيُت األخصائيُتمن  (َُ)ك ،مدارس
 الثانوية للمرحلة االجتماعية الًتبية من موجهي (َُ)ك التعليمية، القمح منيا بإدارة الثانوية

 :ىي ، كٖتليلها البيانات ٞتمع أداتُت على الدراسة يف الباحثة اعتمدتك 

 .الثانوية با١تدارس العامة ا٠تدمة ٚتاعة أعضاء للطبلب استبياف استمارة -ُ

 (. البيئية كالًتبية االجتماعية ا٠تدمة موجهي) للخرباء مقننة شبو مقابلة دليل -ِ
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 لديهمعاـ  بشكل م كالستجاباهت كفقان  الثانوية ا١ترحلة طبلب أف الدراسة نتائج أظهرتك       
 مستول أف، ك ا١تستول" "متوسطة بيئية سلوكيات ٯتارسوفك  "ا١تستول متوسطة" بيئية معارؼ
 ا١تستول" يف جاء الطبلب لدم السليب البيئي السلوؾ تعديل يف العامة ا٠تدمة ٚتاعة إسهاـ

 ٚتاعة تواجو اليت الصعوبات على للتغلب ا١تقًتحات من ٣تموعةإىل  "، كما دعتا١تنخفض
 الطبلب تحفيزك ٣تتمع الدراسة للطبلب السليب البيئي السلوؾ تعديل يف العامة ا٠تدمة

 السماكية األدياف بأخبلقيات التمسك ضركرةك  ،ا١تدرسة داخل البيئية األنشطة يف ا١تشاركُت
 ك ،ا١تدرسة ٦تتلكات بإتبلؼ يقـو من عقاب ضركرةك  ،مكاف كل يف النظافة على باٟتفاظ

 ا٠تاصة العمل كرش ٟتضور األمور أكلياء دعوةك  ،البيئي الوعي من تزيد دكرية نشرات توفَت
 يف العامة ا٠تدمة ٚتاعة دكر لتفعيل مقًتح تصورم إطاركاقًتحت الدراسة  ،البيئية با١تشركعات

 ينطلق اليت ا١تسلمات من ٣تموعة على الثانوية ا١تدارس لطبلب السليب البيئي السلوؾ تعديل
 ا١تاؿ رأس بناء يف أساسية ركيزة ٖتتل كأنشطة عمليات من بو تقـو ٔتا ا١تدرسة أف يف تتمثل منها

 ٖتقيق أجل من؛ البيئة ٨تو اإل٬تايب السلوؾ قيم الطبلب إكساب كأ٫تية كتنميتو، البشرل
 .ا١تستقبل يف عاـ بشكل البيئة على اٟتفاظ

 لدم البيئية القيم تنمية يف االبتدائية ا١تدرسة دكر " بعنواف: ـ(2014اسماعيل ) دراسة -7
  ." كا١تديرين ا١تعلمُت نظر كجهة من تبلميذىا

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على دكر ا١تدرسة االبتدائية يف تنمية القيم البيئية لدل       
أىداؼ ا١تدرسة، كمناىجها، كأنشطتها، كمعلميها كمديريها، كاستخدـ  :من خبلؿىا تبلميذ

( معلمنا كمديرنا ٔتدارس َُٔالباحث يف الدراسة ا١تنهج الوصفي، كتكونت عينة  الدراسة من )
،ا١تر  %( من إٚتايل اجملتمع األصلي للعينة ، كقد مت  ٓنسبة  )ب حلة االبتدائية ٔتحافظة الفيـو

خلصت الدراسة ك اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة. كمت استخداـ االستبانة كأداة للدراسة، 
 :اأ٫تهإىل ٣تموعة من النتائج كاف من 
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 . كجود بعض مقومات تنمية القيم البيئية للتبلميذ، كمنها:ُ

تدائية على توثيق العبلقة بُت التلميذ كبيئتو، كتتضمن ا١تناىج تعمل أىداؼ ا١ترحلة االب
كأيضا تتشكل األنشطة البيئية ضمن ٚتاعات األنشطة  ،موضوعات تثَت اىتماـ التبلميذ بالبيئة

كما يقـو   ،كيعمل ا١تعلم على توجيو التبلميذ للحفاظ على النظافة العامة كالشخصية، ا١تدرسية
 فة ا١تدرسة كٕتميلها بالزركع.مدير ا١تدرسة ٔتتابعة نظا

 . ٣تموعة من ا١تعوقات تنمية القيم البيئية با١تدرسة االبتدائية، من أ٫تها:ِ

 القصور يف ٦تارسة التخطيط االسًتاتيجي لتنمية القيم البيئية. -

 ضيق الوقت ا١تدرسي ا١تخصص ١تمارسة األنشطة البيئية. -

 يم البيئية قبل كأثناء ا٠تدمة.ضعف تأىيل ا١تعلمُت يف ٣تاؿ الًتبية كالق -

 . ٣تموعة من اآلليات لتفعيل دكر ا١تدرسة يف تنمية القيم البيئية:ّ

 االىتماـ بنظافة ا١تدرسة كالفصوؿ كدكرات ا١تياه كالعمل على ٕتميلها. -

 كنبذ السلوؾ السليب. اإل٬تايباىتماـ إدارة ا١تدرسة بتعزيز السلوؾ البيئي  -

 يف تعاملو مع البيئة كمواردىا.كجود ا١تعلم القدكة  -

 بيئة تطوير يف التعليمية اإلدارات دكر " بعنواف: (ـ2015دراسة عبير البغدادي ) -8
 ". األساسي التعليم مرحلة تبلميذ لدل البيئي السلوؾ كتنمية ا١تدرسة

ىدفت الدراسة إىل ٖتديد مدل مسا٫تة اإلدارات التعليمية كا١تدرسية من خبلؿ دكرىا       
اليت تعمل على تطوير بيئة ك ربامج كمتابعة تنفيذ األنشطة الخطط ك للالذم تقـو بو من إعداد 

تساعد يف تنمية السلوؾ البيئي لدل تبلميذ مرحلة التعليم األساسي، فقامت الباحثة ك ا١تدرسة 
 ٣تتمع الدراسةككانت  ،التعليمية من خبلؿ استطبلع للرأمستطبلعية لبعض االدارات بدراسة ا
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٣تموعة من تبلميذ مرحلة التعليم األساسي )اٟتلقة الثانية من التعليم األساسي( "ا١ترحلة 
ثلت ك٘ت (بعض ا١توجهُت –مديرك بعض اإلدارات ية "، ك٣تموعة أخرل من ا٠ترباء )اإلعداد

البيئية البلصفية يف ا٠تطة  لؤلنشطةاستبياف للتعرؼ على الوقع الفعلي  يلي: فيماأدكات البحث 
 كإعداد برنامج مقًتح كفقان  مقياس السلوؾ البيئي.ك ، الدراسية باإلدارة التعليمية كا١تدرسية

 البيئية السلوكيات كقائمة ا١تصرم، بالتعليم األساسي التعليم مرحلة تبلميذ كطبيعة ٠تصائص
 .إليها صلالتو  مت اليت

، فيما يتعلق بتطوير بيئة ا١تدرسة ٣تتمع الدراسةء تباينان يف آرا االستبياففأظهرت نتائج        
 يف األنشطة ا١تتعلقة ببيئة ا١تدرسة كالعبلقة بُت األبعاد الثبلثة كىم ككجدت أف ىناؾ قصوران 

الثاين: اإلدارة ا١تدرسية، كالبعد ا١تباين كالتجهيزات يف البيئة ا١تدرسية، كالبعد  )البعد األكؿ:
فعالية التصور : إىل الدراسة أشارت نتائجك   ،االجتماعية يف البيئة ا١تدرسية( الثالث: العبلقة

البيئي لدم التبلميذ  كاف لو أثر يف تنمية السلوؾ، حيث  ا١تقًتح للربنامج لتنمية السلوؾ البيئي
 .عينة البحث

 التعقيب على الدراسات السابقة:

عاما، من عاـ  َِأف ىذه الدراسات يف احملور األكؿ كالثاين غطت فًتة زمنية قاربت  -ُ
 ا١تدارسـ، كىي فًتة زمنية مليئة بالتجارب كالنتائج يف موضوعات َُِٔـ كحىت عاـ ُٔٗٗ

 . البيئي كالسلوؾ البيئة، ككذلك موضوعات الصحي كا١ترشد للصحة ا١تعززة

 -عامان تقريبان  َِ-من أقدـ الدراسات السابقة  ( Lackney, 1996) تعترب دراسة لكٍت  -ِ
إال أف عبلقتها بالدراسة اٟتالية يكمن يف تناك٢تا ١تدل صبلحية البيئة ا١تدرسية لتكوف بيئة 
صحية مناسبة، كىو ما نعرفو حاليان  " با١تدارس ا١تعززة للصحة "، من حيث التهوية ككسائل 

 رشد الصحي.السبلمة الوقائية كاإلضاءة، كدكر ا١ت
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                                                                                           اندرسوفاندم  دراسة ككذلك   (Birch & Ladd, 1997) برش كالددراسة  أكدت -ّ
(Andy Anderson,1999)  على أ٫تية ا١تشاركة يف مبادرات تعزيز الصحة كعمل ٚتاعي يضم

بركابط موجهو، كىذا يتطلب ٣تهودان مشًتكان يف ٖتسُت ا١تنهج  الطبلب كالنشاطاتك  ا١تدرسُت
كطرؽ التدريس كعبلقة ا١تدرسُت، بينما ركزت الدراسة اٟتالية على دراسة أثر ىذه البيئة على 
السلوؾ البيئي للطبلب، كا١تقًتحات من ا١ترشدين الصحيُت أنفسهم يف تعزيز ىذا السلوؾ 

 البيئة.  كٖتسُت
مع   ,Inchley, janine & Candace (2006) :دراسة اينشلي كجاين ككانديس ارتبطت -ْ

يف تقييم أثر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة على سلوؾ الطبلب ك٘تيزت بطوؿ مدة  اٟتالية الدراسة
  تطبيقها للوصوؿ إىل معايَت ٧تاح تطبيق ا١تدارس ا١تعززة للصحة.

 ا١تدرسية الصحة ٕتاربمع الدراسة اٟتالية ٔتوضوع  ( ـََِٕ)  األنصارم دراسة ارتبطت -ٓ
كتعرؼ عا١تيان ٔتبادرات ا١تدارس  – العريب ا٠تليج دكؿ يف الًتبية األعضاء ٔتكتب الدكؿ يف

 تجاربالب ذلك قارنةك٘تيزت عن الدراسة اٟتالية ٔت –ا١تعززة للصحة كبرنامج ا١ترشد الصحي 
 السعودية العربية ا١تملكة يف ا١تدرسية الصحة أفاألىم  الدراسةفكانت نتيجة  قليميةاإلدكلية ك ال
لذلك  ا١تتقدمة الدكؿ بعض مصاؼ إىل ترتقي حىت االىتماـ من ا١تزيد ْتاجة إىل تزاؿ ال

 حاكلت الدراسة اٟتالية إبراز أم تقدـ كتغَت يف الوقت اٟتايل للصحة ا١تدرسية.

 ،ـ(َُِّ) كالدغيم سلطانة ا١تسند،دراسة ك  ـ(ََِٖدراسة أمل البدكم ) اشًتكت -ٔ
يف تناكؿ  مع الدراسة اٟتالية ـ(َُِْدراسة اٯتاف اٟتصي )ك  ، ـ(َُِّدراسة العويف )ك 

كالبيئة يف مراحل التعليم العاـ كيف استخداـ ا١تنهج الوصفي  ١تدارس ا١تعززة للصحةموضوع ا
عن الدراسة اٟتالية يف  ـ(َُِْدراسة اٯتاف اٟتصي )، كاختلفت لدراسةكاالستبانة كأداة ل

   .(ـُٕٗٗ)  العوضي دراسةكا١تنهج التجرييب يف  استخداـ ا١تنهج شبو التجرييب كليس الوصفي،
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دراسة معلويل  ـ(َُِٓـ( كدراسة عبَت البغدادم )َُِْاٝتاعيل ) دراسة اتفقت -ٕ
ـ( كدراسة ىويدم، ََِٗدراسة إبراىيم ) ك ـ( َُُِـ( كدراسة غادة هتامي )ََِٔ)

 الطبلب.  لدل البيئي بالسلوؾ االىتماـ مع الدراسة اٟتالية يف  ـ(ََِْكا١تدين، كبوقحوص )

أحد أىدؼ الدراسة اٟتالية كىو ا٠تركج ٔتقًتحات  معـ( ُٕٗٗاتفقت دراسة العوضي ) -ٖ
 ـ( يف ىدؼ آخر كىوََِّاٟتصاف ) دراسة أماين لتنمية السلوؾ البيئي، بينما اتفقت

  الطبلب. لدل شيوعان  األكثر ا٠تاطئة البيئية السلوكيات كتعديل تشخيص

 لتحديد تقدير ـ( ا١تبلحظة ا١تباشرة ببطاقةََِّاٟتصاف ) استخدمت دراسة أماين -ٗ
استخدمت دراسة معلويل ك التلميذات،  لدل شيوعان  ا٠تاطئة البيئية أكثر السلوكيات كحصر

كيف البيئية،  األنشطة ا١تدرسي، كاستبانة رصد البيئي كالسلوؾ للبيئة مبلحظة ـ( بطاقةََِٔ)
كيف دراسة غادة هتامي مت استخداـ ا١تقابلة كأداة أخرل للدراسة،  ـ(َُِّدراسة العويف )

 ا٠تدمة موجهي) للخرباء مقننة شبو مقابلة كىي دليل أيضان  ـ( مت استخداـ أداة أخرلَُُِ)
التعليمية، كاستخدمت دراسة عبَت البغدادم  القمح منيا بإدارة( البيئية كالًتبية االجتماعية

 مرحلة تبلميذ كطبيعة ٠تصائص إلعداد برنامج مقًتح كفقان  مقياس السلوؾ البيئيـ( َُِٓ)
  .ا١تصرم بالتعليم األساسي التعليم

ا١تدارس ا١تعززة برنامج اتفقت معظم ىذه الدراسات مع الدراسة اٟتالية يف تناكؿ موضوع  -َُ
، كلكنها اختلفت عن الدراسة ة كأداة ٢تا، كاتفقت أيضان يف ا١تنهج الوصفي كاالستبانللصحة

اٟتالية يف نوعية العينة من طبلب كمعلمُت كمديرم ا١تدارس كا١تشرفُت الًتبويُت كالصحيُت، 
 للصحة ٔتدينة الرياض.بينما العينة يف الدراسة اٟتالية من ا١ترشدين الصحيُت يف ا١تدارس ا١تعززة 

مع الدراسة اٟتالية على أ٫تية دكر ا١ترشد الصحي يف  ـ(َُِٔدراسة العمَت )اتفقت  -ُُ
اليت ىي  -إدارة البيئة ا١تدرسية كٖتسينها صحيان، حىت كإف مل تتناكؿ ا١تدارس ا١تعززة للصحة 

  ي.ا١تسح الوصفي ا١تنهج كما اتفقت أيضان يف  -٤تل اىتماـ الدراسة اٟتالية 
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 –قائد ا١تدرسة حاليان  - كمدير ا١تدرسة ،حيث مشلت ا١تدرسة ٣تتمع الدراسةتنوع  -ُِ
 .  ، كا١ترشد الصحياالجتماعي كاألخصائي كا١توجو ،كمدير اإلدارة، كالطالب كالطالبة ،كا١تعلم

األجنبية مشلت أمريكا، كإسكتلندا  فالدراسات ،تنوعت أماكن إجراء الدراسات السابقة -ُّ
، العربية مشلت الدكؿ التالية:بينما الدراسات  يف بريطانيا، كيف  مصر يف مدينة القاىرة كالفيـو

كيف ا١تملكة العربية كيف ٦تلكة البحرين،  كيف العراؽ يف مدينة ا١توصل، سوريا يف مدينة دمشق،
  .       كاألحساء كالقصيم كا١تدينة ا١تنورةالسعودية مشلت دراسات ٤تلية يف مدينة الرياض 

ىم ا١ترشدكف  ٣تتمع الدراسةبقة يف أف ٗتتلف الدراسة اٟتالية عن الدراسات السا -ُْ
ف يف ا١تدارس ا١تعززة للصحة لكشف دكر ىذه ا١تدارس يف تنمية السلوؾ البيئي الصحيو 

كأبرز السلوؾ البيئي السليب للطبلب يف  اإل٬تايبللطبلب، كالوقوؼ على أبرز السلوؾ البيئي 
  لتحسُت بيئة كمناشط ا١تدارس ا١تعززة للصحة.  ٣تتمع الدراسةتلك ا١تدارس، كمقًتحات 

استفادت الدراسة اٟتالية من بعض النتائج كالتوصيات اليت توصلت إليها الدراسات  -ُٓ
، حيث استفادت الدراسة راسةالسابقة، كيف إثراء اإلطار النظرم للدراسة، كيف بناء أداة الد

برنامج مقًتح مستقبلية عن  ةدراسبعمل  ـ(َُِٓدراسة عبَت البغدادم )اٟتالية من اقًتاح 
، فكاف عنواف ىذه الدراسة اٟتالية لتنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب يف ٥تتلف مراحل التعليم

 قريبان لذلك ا١تقًتح. 

 صفة غلبةك  ،طلبةال عمـو لدل البيئي الوعي ضعفعلى تكاد ٕتمع الدراسات  -ُٔ
 مع التعامل لسوء الطلبة مشاىداتذلك بسبب ، ك كسلوكياهتم أفعا٢تم يف بعضال عند البلمباالة

كأف من  ةيالبيئ الثقافة لتنمية ا١تدارس يف إرشادية جرامب كجود عدـ، ك كالطرقات الشوارع يف البيئة
ا١تقًتحات إدخاؿ الًتبية البيئية ضمن ا١تناىج كتفعيلها يف األنشطة البلصفية ٔتشاركة الطالب 

 يف ا٠تدمة البيئية كاإلحساس با١تسؤكلية ٕتاه بيئتو.
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 الثالث الفصل

 إجراءاتهاو الدراسة  منهجية

 
 منهج الدراسة:  -3-1

استنادان إىل األىداؼ اليت سعت الدراسة اٟتالية لتحقيقها؛ فإف ا١تػنهج ا١تسػتخدـ يف ىػذه 
؛ كذلػك ١تبلءمتػو (Survey Descriptive Method)الدراسػة ىػو ا١تػنهج الوصػفي )ا١تسػحي( 

ـ، ص َُِِكيعرفػػػو العسػػػاؼ )١توضػػػوعها كأىػػػدافها، الػػػيت سػػػعت لدراسػػػة الظػػػاىرة يف الواقػػػع، 
يع أفػراد ٣تتمػع البحػث أك النوع من البحوث الذم يتم بواسطة استجواب ٚتذلك "( بأنو ُٕٗ
؛ هبػػدؼ كصػػف الظػػاىرة ا١تدركسػػة مػػن حيػػث طبيعتهػػا كدرجػػة كجودىػػا فقػػط، دكف أف ثلػػو٦تعينػػة 

كىػذا يؤكػد مناسػبة ا١تػنهج الوصػفي ، "يتجاكز ذلك إىل دراسة العبلقة أك استنتاج األسػباب مػثبلن 
دكر ا١تدرسػػة ا١تعػػززة للصػػحة يف تنميػػة السػػلوؾ قيقػػان ألىػػدافها، ٔتعرفػػة ا١تسػػحي للدراسػػة اٟتاليػػة ٖت

 الرياض. مدينة يف الصحيُت البيئي لدل الطبلب كسبل تفعيلو من كجهة نظر ا١ترشدين

 مجتمع الدراسة: -3-2

 النهاريػة اٟتكوميػة ا١تػدارسيف  الصػحيُت ا١ترشػدينٚتيػع  مػناٟتاليػة  الدراسػة ٣تتمػع يتكوف
لعػػػاـ ل الثػػػاينيف الفصػػػل الدراسػػػي ، للصػػػحة ا١تعػػػززة ا١تػػػدارس لربنػػػامج ا١تطبقػػػة الريػػػاض ٔتدينػػػة بنػػػُت

مػػػػن ا١ترشػػػػدين  مئػػػػةن كتسػػػػعةن الدراسػػػػة  ٣تتمػػػػع حجػػػػم بلػػػػغ كقػػػػد ق(،ُّْٕ-قُّْٔ)الدراسػػػػي 
مػػدير مػػن  - (ٖ) رقػػم ا١تلحػػق -ٝتيػػة حصػػل عليهػػا الباحػػث ر خػػر إحصػػائية قنػػا آلالصػػحيُت، كف

ٔتعػٌت أف الباحػث طبػق أداة دراسػتو علػى ٚتيػع أفػراد ٣تتمػع  الريػاض، ٔتدينةالصحة ا١تدرسية  إدارة
 أٝتاء تلك ا١تدارس. (ٗ) رقم ا١تلحقكما يوضح   ،الدراسة
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 :مجتمع الدراسةخصائص ل اً وصف وفيما يلي يعرض الباحث

 (1-3الجدوؿ ذو الرقم )

 المؤىل العلميمتغير ل اً وفق مجتمع الدراسةأفراد توزيع 

 النسبة التكرار المؤىل العلمي

 11.8 11 البكالوريوس بعد دبلـو

 59.1 55 تربوي بكالوريوس

 5.4 5 تربوي غير بكالوريوس

 20.4 19 ماجستير

 2.2 2 معلمين معهد

 1.1 1 ةالمتوسط الكلية دبلـو

 :100 93 المجموع

 

 (1-3ذو الرقم ) الشكل

 المؤىل العلمي متغير ل اً وفق أفراد مجتمع الدراسةتوزيع 
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بدكر ا١تدرسة ا١تعززة تقـو ىذه الدراسة على عدد من ا١تتغَتات ا١تستقلة ذات العبلقة  
 الصحيُت للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب كسبل تفعيلو من كجهة نظر ا١ترشدين

 (.العملسنوات ا٠تربة يف التخصص،  العلمي،)ا١تؤىل  :متمثلة يف الرياض مدينة يف

( ٓٓ(: أف )ُ-ّكالشػكل البيػاين ذم الػرقم ) ،(ُ-ّذم الػرقم )يتضح من اٞتػدكؿ ك 
مػػػؤىلهم  ٣تتمػػػع الدراسػػػةأفػػػراد ٘ مػػػن إٚتػػػايل ُ.ٗٓمػػػا نسػػػبتو  ٯتثلػػػوف ٣تتمػػػع الدراسػػػةأفػػػراد مػػػن 

؛ كذلػك نظػران لتوجػو كزارة ٣تتمػع الدراسػةأفػراد الفئػة األكثػر مػن م كىػ العلمي بكالوريوس تربػوم،
مػػػا نسػػػبتو  ٯتثلػػػوف م( مػػػنهُٗبينمػػػا ) ،جػػػودة اختيػػػار ا١تعلمػػػُت التعلػػػيم مػػػؤخران ١تعػػػايَت تبػػػُت مػػػدل

 ٯتثلػوف ممػنه( ُُ)مؤىلهم العلمي ماجسػتَت، كمػا أف  ٣تتمع الدراسةأفراد ٘ من إٚتايل ْ.َِ
؛ دبلػػـو بعػػد البكػػالوريوس العلمػػي ممػػؤىله ٣تتمػػع الدراسػػة أفػػراد إٚتػػايل مػػن٘ ٖ.ُُ نسػػبتو مػػا

 مػنهم( ٓ) ، مقابػلعلمػُت علػى مواصػلة دراسػاهتم العليػاكيدؿ ذلك على تشجيع كزارة التعلػيم ا١ت
بكػالوريوس غػَت تربػوم،  العلمػي ممػؤىله ٣تتمع الدراسة أفراد إٚتايل من٘ ْ.ٓ نسبتو ما ٯتثلوف

دبلػػـو الكليػػة  العلمػػي مؤىلػػو ٣تتمػػع الدراسػػة أفػػراد إٚتػػايل مػػن٘ ُ.ُ نسػػبتو مػػا ٯتثػػل مػػنهم( ُ)ك
البكالوريوس كحد أدىن للقبوؿ يف سػلك  مؤىل كزارة التعليم؛ ىذه النسبة تؤكد اشًتاط ةا١تتوسط

 .ق إىل كلية إعداد ا١تعلمُتَُْٖٗتويل دبلـو الكلية ا١تتوسطة عاـ ك التعليم، 

 (2-3الجدوؿ ذو الرقم )

 التخصصمتغير ل وفقاً  مجتمع الدراسةأفراد توزيع 

 النسبة التكرار التخصص

 20.4 19 طالبي مرشد

 62.4 58 علـو معلم

 17.2 16 آخر )رياضيات، لغة عربية، تربية بدنية( تخصص

 :100 93 المجموع
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 (2-3ذو الرقم ) الشكل

 التخصصمتغير ل وفقاً  أفراد مجتمع الدراسةتوزيع 

 
( ٖٓ) أف(: ِ-ّ) الػػرقم ذم البيػػاين كالشػػكل ،(ِ-ّ) الػػرقم ذم اٞتػػدكؿ مػػن يتضػػح

 معلمػي علػـو  ٣تتمػع الدراسػة أفػراد إٚتػايل مػن٘ ْ.ِٔ نسػبتو ما ٯتثلوف ٣تتمع الدراسة أفراد من
؛ كىػػذا يػػدؿ علػػى أف الػػوزارة تفضػػل ٗتصػػص العلػػـو ٣تتمػػع الدراسػػة أفػػراد مػػن األكثػػر الفئػػةم كىػػ

يف  ،علػى بقيػة التخصصػات ٠تلفيتػػو الثقافيػة عػن اٞتانػب الصػػحي يف مػنهج العلػـو الػذم يدرسػػو
مرشػػػػدكف  ٣تتمػػػػع الدراسػػػػة رادأفػػػػ إٚتػػػػايل مػػػػن٘ ْ.َِ نسػػػػبتو مػػػػا ٯتثلػػػػوف ممػػػػنه( ُٗ) حػػػػُت أف

لػػػديهم  ٣تتمػػػع الدراسػػة أفػػراد إٚتػػايل مػػػن٘ ِ.ُٕ نسػػبتو مػػا ٯتثلػػػوف مػػنهم( ُٔ) كأف ،فطبلبيػػو 
 .بدنية( تربية عربية، لغة )رياضيات،ٗتصصات أخرل تتمثل يف 

 (3-3الجدوؿ ذو الرقم )

 العملسنوات الخبرة في متغير ل اً وفق مجتمع الدراسةأفراد توزيع 

 النسبة التكرار في العملعدد سنوات الخبرة 

 4.3 4 سنوات(  5)  من أقل

 19.4 18 سنوات(  10)  من أقل إلى سنوات(  5)  من

 23.7 22 سنة(  15)  من أقل إلى سنوات(  10)  من

 52.7 49 فأكثر سنة(  15)  من

 :100 93 المجموع

 مرشد طالبً

 معلم علوم

رٌاضٌات، لغة )تخصص آخر 
 (عربٌة، تربٌة بدنٌة
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 (3-3الشكل ذو الرقم )

 العملسنوات الخبرة في لمتغير  اً وفق مجتمع الدراسةتوزيع أفراد 

 

( ْٗ) أف(: ّ-ّ) الػػرقم ذم البيػػاين كالشػػكل ،(ّ-ّ) الػػرقم ذم اٞتػػدكؿ مػػن يتضػػح
سػػػنوات  ٣تتمػػػع الدراسػػػة أفػػػراد إٚتػػػايل مػػػن٘ ٕ.ِٓ نسػػػبتو مػػػا ٯتثلػػػوف ٣تتمػػػع الدراسػػػة أفػػػراد مػػػن

( ِِ) بينمػا ،الدراسػة٣تتمع  أفراد من األكثر فأكثر كىم الفئة سنة( ُٓ) خربهتم يف العمل من
 مػػن سػنوات خػربهتم يف العمػل  ٣تتمػع الدراسػة أفػػراد إٚتػايل مػن٘ ٕ.ِّ نسػبتو مػا ٯتثلػوف مػنهم

 مػن٘ ْ.ُٗ نسػبتو مػا ٯتثلػوف مػنهم( ُٖ) يف حػُت أف سػنة،( ُٓ) مػن أقل إىل سنوات( َُ)
( َُ) مػػػػن أقػػػل إىل سػػػنوات( ٓ) سػػػنوات خػػػربهتم يف العمػػػل مػػػػن ٣تتمػػػع الدراسػػػػة أفػػػراد إٚتػػػايل

سػنوات خػربهتم يف  ٣تتمع الدراسػة أفراد إٚتايل من٘ ّ.ْ نسبتو ما ٯتثلوف منهم( ْ)ك سنوات،
 .سنوات( ٓ) من العمل أقل

 أداة الدراسة:   -3-3

أداة ٞتمػػػػع البيانػػػػات، بنػػػػاء علػػػػى أىػػػػداؼ الدراسػػػػة كأسػػػػئلتها اسػػػػتخدـ  الباحػػػػث االسػػػػتبانة 
كمنهجهػػػا كطبيعػػػة موضػػػوعها، كنظػػػران الخػػػتبلؼ ٣تتمػػػع الدراسػػػة كتنوعػػػو، كنظػػػران ١تبلئمتهػػػا للدراسػػػة 

ـ، ََِٓ، إذ يػػػػرل ملحػػػػم )٣تتمػػػػع الدراسػػػػةاٟتاليػػػػة، كألهنػػػػا أفضػػػػل الطػػػػرؽ يف ٚتػػػػع البيانػػػػات مػػػػن 
ؿ علػػػى معلومػػػات مػػػن عػػػدد كبػػػَت مػػػن األفػػػراد، أف االسػػػتبانة تسػػػتخدـ للحصػػػو "( ُّٕ- ُّٔص
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كىي كسيلة مناسبة للحصوؿ على بيانػات موضػوعية، كٖتفيػز ا١تسػتجيبُت إلعطػاء معلومػات موثوقػة 
أكثػػر مػػن غَتىػػا مػػن  جابػػاتكصػػحيحة، كمػػا تتػػوافر لبلسػػتبانة أسػػاليب التقنػػُت اٞتيػػد للعبػػارات كاإل

للتفكػَت يف اإلجابػة؛ ٦تػا يقلػل الضػغط عليػو، أدكات البحث العلمػي، كتعطػي ا١تسػتجيب كقتػان كافيػان 
 . "كيدفعو إىل التدقيق يف معلوماتو

 :وبناؤىا دراسةال أداة تصميم

قاـ الباحث بتصميم االستبانة بعد مراجعة لئلطار النظرم كالدراسات السابقة كتوصيات 
للصحة يف تنمية السلوؾ دكر ا١تدرسة ا١تعززة ا١تؤ٘ترات، كالندكات احمللية كالعربية كالعا١تية، حوؿ 

؛ لتجيب الرياض مدينة يف الصحيُت البيئي لدل الطبلب كسبل تفعيلو من كجهة نظر ا١ترشدين
  :كالتايل  ء االستبانة بعدة خطوات علميةعلى تساؤالت الدراسة كٖتقق أىدافها، كقد مر بنا

  : ىاتحديد محاور أداة الدراسة وأبعاد الخطوة األولى:

 : اآليت يف ىاكأبعاد ٤تاكر أداة الدراسة الباحث حدد

، تمػػع الدراسػػةجمل ذات العبلقػػة بالبيانػػات الوظيفيػػة عوامػػلكالػػيت تتضػػمن ال :األوليػػة البيانػػات .1
 .(العملسنوات ا٠تربة يف ا١تؤىل العلمي، التخصص، )كتشتمل على 

 آليت:كاة ٤تاكر كىي  ستبانة عدة فقرات مصنفة ٖتت أربعتشمل اال محاور االستبانة: .2

، احتول ىذا الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكر األوؿ: المحور
 ( عبارة، مقسمة على ٜتسة أبعاد.ِِاحملور على )

للصحة، احتول ىذا  ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ أ٪تاطالمحور الثاني: 
 ( عبارة.ُٓاحملور على )

للصحة، احتول ىذا  ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ أ٪تاطالمحور الثالث: 
 ( عبارات.ٔاحملور على )
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 لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكر لتفعيل ا١تقًتحات أبرزالمحور الرابع: 
 ( عبارة.ُِ)للصحة، احتول ىذا احملور على  ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب

 : عبارات أداة الدراسة صوغ الخطوة الثانية:

ث و النظريػػػػػة كالبحػػػػػاٞتوانػػػػػب عبػػػػػارات أداة الدراسػػػػػة بعػػػػػد مراجعػػػػػة  قػػػػػاـ الباحػػػػػث بصػػػػػوغ
 لػػػدل البيئػػػي السػػػلوؾ تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة بػػػدكركالدراسػػػات السػػػابقة ذات العبلقػػػة 

سػػبق كقػػد ، منهػػا يف بنػػاء عبػػارات األداة الدراسػػات السػػابقة كاإلفػػادةأدكات ، كمراجعػػة الطػػبلب
أف ٗتػدـ العبػارات األىػداؼ ا١تطلػوب ى الباحػث كقػد راعػمن الدراسػة، عرضها يف الفصل الثاين 

غ عبػارات األداة لتكػوف كاضػحة كمفهومػة و األساليب العلمية الصحيحة يف صػككذلك ٖتقيقها، 
ا١تتػػدرج كمقيػػاس  ثبلثػػيال (Likert Scale)حػػدد مقيػػاس ليكػػرت  ، كمػػا٣تتمػػع الدراسػػةفػػراد أل

 .(ْ-ّرقم )ذم الدكؿ يتضح من اٞتكما   كرىا األربعة،ايف ٤ت لعبارات االستبانة

 (4-3رقم )ذو الجدوؿ ال
 ي لعبارات محاور أداة الدراسةثالثمقياس التقدير ال

 الثالثيمقياس ليكرت  المحاور

 1 2 3 الدرجات

 غير موافق  إلى حد ماموافق  موافق التقدير
 

 اعتمد الباحث ىذا ا١تقياس بناء على آراء احملكمُت.ك 

 تقنين أداة الدراسة:  الخطوة الثالثة:

 صدؽ أداة الدراسة: .1
كاليت تعٍت  ، (Validity)إف أحد األسس العلمية لتقنُت ا١تقياس توافر خاصية الصدؽ 

(: "إىل أم درجة يقيس ا١تقياس ما صمم َِّق، صُُّْكما ذكر القحطاين، كآخركف )
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لقياسو فعبلن، كال شيء غَت ذلك"، كللتحقق من صدؽ أداة الدراسة قاـ الباحث باستخداـ 
 : اآلتيطريقتُت على النحو 

 :لألداة (External Validity) الظاىري الصدؽ .أ 

للتعرؼ على مدل صدؽ أداة الدراسة يف قياس ما كضعت لقياسو قاـ الباحث بعرضها 
 ، كقدمن ذكم ا٠تربة كاالختصاص يف اٞتامعات٣تموعة من احملكمُت كا٠ترباء ك على ا١تشرؼ 

كقد أرفق الباحث باألداة  ( أٝتاءىم،ّذم الرقم ) ٤تكمان، كيوضح ا١تلحق (ُٖ) بلغ عددىم
كطلب إليهم دراسة األداة، كإبداء ك٤تاكرىا، موجز ألىداؼ الدراسة كمتغَتاهتا، خطابان يتضمن 

)كاضحة، غَت كاضحة(، كاالنتماء )منتمية، غَت  كضوح الفقرات الرأم فيها من حيث:
كما يتضح من  ،حاكرمبلئمتها كانتمائها للم كمدلمنتمية(، كاأل٫تية )مهمة، غَت مهمة(، 

  ية(.( )االستبانة يف صورهتا األكلُا١تلحق ذم الرقم )

تعديل حذؼ أك  ( مناسبة للحكم على قبوؿ أك٪َٔنسبة اتفاؽ ) الباحث عد  كقد 
ستبعد العبارات غَت كا ،عبارات االستبانة الباحث ظات عدؿو العبارات، كيف ضوء تلك ا١تلح

 ، كمن أمثلة ذلك ما يلي:موقعها ؿ  ا١تناسبة أك عد

 بعض الفقرات كالتايل:مت تعديل  في المحور األوؿ:

 ( من: " تتابع ا١تدرسة جودة ا١تقصف ا١تدرسي كمدل توفر الشركط ُّالفقرة )
الصحية "، إىل: " تتابع ا١تدرسة مدل توفر الشركط الصحية يف كجبات ا١تقصف 

 .ا١تدرسي "
 ( من: " ٕترم ا١تدرسة فحص دكرم لصحة ا١تياه كتنظف خزانات ا١تياه يف  ُٓالفقرة )

 .كل فصل دراسي "، إىل: ٕترم ا١تدرسة فحصان دكريان لصحة ا١تياه يف ا٠تزانات "
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 ( من: تتابع ا١تدُٖالفقرة ):رسة إجراءات السبلمة يف ا١تختربات كغرؼ النشاط "، إىل 
 " تتابع ا١تدرسة إجراءات السبلمة يف ا١تختربات ".

 ( من: " ُٗالفقرة )إلقامة الربامج الصحية كمتابعة  ُتصحي يندى شً رٍ مي  توفر ا١تدرسة
البيئي تابعة السلوؾ ١ت ُتصحي يندى شً رٍ مي  توفر ا١تدرسة"، إىل: "  السلوؾ البيئي للطبلب

  ". للطبلب

 مت تعديل بعض الفقرات كالتايل: :في المحور الثاني

 ( من:ِالفقرة )  "٭تافظ "، إىل: "  ٭تافظ الطبلب على نظافة الفصوؿ يف ا١تدرسة
 ." الفصوؿ يف ا١تدرسةأرضية الطبلب على نظافة 

 ( ٗالفقرة):  مت " يستعمل الطبلب مبلبس الرياضة ا٠تاصة هبم كال يعَتكهنا ألحد ،"
 حذفها.

 ( ُٓالفقرة) ا١ترشد  عنأفراد ٚتاعة اإلرشاد الصحي من الطبلب  نوبي " :من
 نوبي "، إىل: " العيادة الصحية ات األكلية للطبلب يفاإلسعافتقدًن  الصحي يف

 .ات األكلية "اإلسعافتقدًن  ا١ترشد الصحي يف عنٚتاعة اإلرشاد الصحي  طبلب
 ( من:ُٔالفقرة ) "  يسجل أفراد ٚتاعة اإلرشاد الصحي من الطبلب ا١تخالفات على

إىل: "  "، الطبلب الذين يعبثوف ٔتمتلكات ا١تدرسة كال ٭تافظوف على نظافة مرافقها
ن يعبث ٔتمتلكات ا١تدرسة مٚتاعة اإلرشاد الصحي ٥تالفات على  طبلبيسجل 
    ". كمرافقها

 مت تعديل بعض الفقرات كالتايل: :في المحور الثالث

 ( من:ِالفقرة ) "  يتناكؿ الطبلب كجباهتم يف الفصوؿ ك٦ترات ا١تدرسة خارج أكقات
يتناكؿ الطبلب كجباهتم يف الفصوؿ ك٦ترات ا١تدرسة كقت اٟتصص  " الفسح "، إىل:

 الدراسية ".
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 مت تعديل بعض الفقرات كالتايل: :في المحور الرابع

 ( من:ُالفقرة ) يف خبل٢تا يتواجد مكتبية حصص إىل الصحي ا١ترشد نصاب "ٖتويل 
 .العيادة " يف مكتبية حصص إىل الصحي ا١ترشد نصاب ٖتويل "، إىل: "ا١تدرسة عيادة

 ( من:ٓالفقرة ) " إىل: "،  البيئي السلوؾ تعزيز ٔتهمة با١تدرسة صف كل رائد تكليف        
 .البيئي " السلوؾ تعزيز ٔتهمة با١تدرسة ركاد الصفوؼ تكليف "
 ( من:ٕالفقرة ) " للصحة ا١تعززة ا١تدارس اتإ٧تاز  تنشر يةإعبلم رٝتية قناة ٗتصيص  ،"

 .للصحة " ا١تعززة ا١تدارس اتإ٧تاز  تنشر يةإعبلم إعداد برامج إىل: " 
 ( من:ٗالفقرة ) " إىل: " ا١تدرسية ا١تباين تصميم يف للنظر مستقبلية خطة كضع ،" 

 .للصحة مستقببلن " ا١تعززة ا١تدارس مباين تصميم يف لنظرإعادة ا
 ( من:ُُالفقرة ) " إىل: " ا١تدرسي ا١تقصف يقدمها اليت الوجبات يف النظر إعادة ،" 

 . ا١تدرسي كتقوٯتها باستمرار " ا١تقصف يقدمها اليت الوجبات متابعة
 ( ُِالفقرة )كصحتهم "، الطبلب سلوؾ على أثرىا مدل " كدراسةالعبارة:  حذؼ 

 ". ا١تدرسة يف الطبلب ٯتارسها اليت الرياضات يف التنوع " لتصبح:

قاـ الباحث بكتابة االستبانة مع مراعاة التعديبلت ا١تقًتحة لتصبح يف صورهتا  ذلكبعد 
 .( )االستبانة يف صورهتا النهائية(ِالنهائية اليت طبقت هبا، كما يتضح من ا١تلحق ذم الرقم )

  :(Internal consistently Validity)الداخلي صدؽ االتساؽ  .ب 

 كعلػػى ،ميػػدانيان  ابتطبيقهػػالدراسػػة قػػاـ الباحػػث ألداة بعػػد التأكػػد مػػن الصػػدؽ الظػػاىرم 
الباحث بالتحقق من صدؽ ا١تقيػاس عػن طريػق حسػاب معامػل قاـ  بيانات ٣تتمع الدراسة ضوء

لمحػور لعبػارة كالدرجػة الكليػة البػُت  (Person's Correlation Coefficient)ارتبػاط بَتسػوف 
 الذم تنتمي إليو.
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 (5-3الجدوؿ ذو الرقم )  

 معامالت ارتباط بيرسوف لعبارات المحور األوؿ بالدرجة الكلية للمحور

 بالمحور رتباطاالمعامل  رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

ُ َ.ََٔ** ُِ َ.ٕٖٔ** 

ِ َ.َٕٕ** ُّ َ.ْٔٗ** 

ّ َ.ّٕٖ** ُْ َ.ُٖٔ** 

ْ َ.ِْْ** ُٓ َ.َٖٓ** 

ٓ َ.ٔٗٔ** ُٔ َ.ِٔٔ** 

ٔ َ.ُِٖ** ُٕ َ.ٕٗٓ** 

ٕ َ.ُٖٗ** ُٖ َ.ِْٖ** 

ٖ َ.ِٕٗ** ُٗ َ.ِٔٔ** 

ٗ َ.ّٕٕ** َِ َ.ِِٕ** 

َُ َ.ُِٕ** ُِ َ.ُٕٓ** 

ُُ َ.َٕٓ** ِِ َ.ِٕٓ** 

 ( فأقلَُ.َل الداللة اإلحصائية )** داؿ عند مستو 
 
 

 
  

 (6-3الجدوؿ ذو الرقم ) 

 معامالت ارتباط بيرسوف لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

ُ َ.ْٖٗ** ٗ َ.َٕٓ** 

ِ َ.ِْٖ** َُ َ.ٕٖٕ** 

ّ َ.ْٖٓ** ُُ َ.ّّٕ** 
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 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   بالمحورمعامل االرتباط  رقم العبارة

ْ َ.ٖٕٖ** ُِ َ.ُِٖ** 

ٓ َ.ِٖٖ** ُّ َ.ُٖٕ** 

ٔ َ.َْٖ** ُْ َ.ُٕٗ** 

ٕ َ.ُٕٗ** ُٓ َ.ّّٕ** 

ٖ َ.ٖٖٕ** - - 

 ( فأقلَُ.َل الداللة اإلحصائية )** داؿ عند مستو 
 

 (7-3الجدوؿ ذو الرقم )

 الثالث بالدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتباط بيرسوف لعبارات المحور 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

ُ َ.ُّٕ** ْ َ.َٖٖ** 

ِ َ.َٖٗ** ٓ َ.ُٖٔ** 

ّ َ.ُٖٖ** ٔ َ.ْٖٕ** 

 ( فأقلَُ.َل الداللة اإلحصائية )** داؿ عند مستو 
 

 

 (8-3الجدوؿ ذو الرقم )

 لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتباط بيرسوف 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

ُ َ.َّْ** ٕ َ.َٔٗ** 

ِ َ.ٕٓٔ** ٖ َ.ٕٕٓ** 

ّ َ.ُِْ** ٗ َ.ّّٗ** 

ْ َ.ْٕٔ** َُ َ.ُْٗ** 

ٓ َ.ٔٗٓ** ُُ َ.ِّٕ** 

ٔ َ.ِْٗ** 

 

ُِ َ.ٕٕٓ** 

 ( فأقلَُ.َل الداللة اإلحصائية )عند مستو ** داؿ 
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قيم  :أف (،ٖ – ّ)(، ٕ – ّ)(، ٔ – ّ)(، ٓ – ّ)ذكات األرقاـ  اٞتداكؿيتضح من 
الداللػػة  مسػػتولكدالػػة إحصػػائيان عنػػد معامػػل ارتبػػاط كػػل عبػػارة مػػن العبػػارات مػػع ٤تورىػػا موجبػػة 

 ٦تا يدؿ على صدؽ اتساقها مع ٤تاكرىا. ،( فأقلَُ.َ)
 : (Reliability)أداة الدراسة ثبات  .2

من أىم ا٠تواص الواجب توافرىا يف ا١تقيػاس العلمػي،  (Reliability) خاصية الثباتد تع
(: "مػػدل االتسػػاؽ ِّٕ، صََِٓقبػػل الشػػركع يف تطبيقػػو؛ كيعػػٍت الثبػػات كمػػا ذكػػر ملحػػم )

أك الظػػواىر، مػػع عػػن طريػػق إعػػادة تطبيػػق نفػػس ا١تقيػػاس علػػى نفػػس األفػػراد بػػُت البيانػػات الػػيت ٕتي 
ا١تقصود بثبات االستبانة ك  ،كٖتت نفس الظركؼ، أك ٖتت ظركؼ متشاهبة إىل أكرب قدر ٦تكن"

يف  همنفسػػػأأف تعطػػػي النتػػػائج نفسػػػها تقريبػػػان لػػػو تكػػػرر تطبيقهػػػا أكثػػػر مػػػن مػػػرة علػػػى األشػػػخاص 
ْتسػػػاب ثبػػػات أداة الدراسػػػة عػػػن طريػػػق معادلػػػة ألفػػػا كركنبػػػاخ  قػػػاـ الباحػػػثكقػػػد ٦تاثلػػػة، ظػػػركؼ 

(cronbach,s Alpha(α)) ، كىػػو مقيػػاس ثبػػات ، (ٗ-ّ)كمػػا يتضػػح مػػن اٞتػػدكؿ ذم الػػرقم
( "من أشهر ا١تقاييس ا١تستخدمة لقياس الثبات ِّٗق، صُُّْيعتربه القحطاين، كآخركف )

ككػذلك حسػاب  ك٤تاكرىػا،حساب درجة ثبات كل بعد مػن أبعػاد الدراسػة  عن طريق الداخلي"
 اسة.قيمة الثبات الكلي ألداة الدر 

 
 (9-3الجدوؿ ذو الرقم )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

عدد  االستبانةمحاور 
 العبارات

ثبات 
 المحور

 ٕٓٗ.َ ِِ احملور االكؿ

 ِٔٗ.َ ُٓ احملور الثاين

 ُٖٖ.َ ٔ احملور الثالث

 َٕٓ.َ ُِ احملور الرابع

 0.943 55 الثبات العاـ
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ت الثبػػات حملػػاكر الدراسػػة تراكحػػت بػػُت معػػامبل :( أفٗ-ّ)ذم الػػرقم  يتضػػح مػػن اٞتػػدكؿ
كىػػػذا يػػػدؿ علػػػى أف  ،(ْٗ.َالثبػػػات العػػػاـ عػػػاؿ حيػػػث بلػػػغ ) ( كأف معامػػػلٔٗ.َ – ٕٓ.َ)

 عتماد عليها يف التطبيق ا١تيداين للدراسة.من الثبات ٯتكن اال عاليةو  االستبانة تتمتع بدرجةو 

 معيار الحكم على نتائج الدراسة:  .3
َت النتائج استخدـ الباحث األسلوب التايل لتحديد مستول اإلجابة كلتسهيل تفس

، ِ=  إىل حد ماموافق ، ّ=  موافقإعطاء كزف للبدائل: )بعلى بدائل ا١تقياس، كذلك 
(، مث صنف الباحث تلك َُ-ّ(، كما يتضح من اٞتدكؿ ذم الرقم )ُغَت موافق =

 ا١تعادلة اآلتية:ات متساكية ا١تدل عن طريق يمستو  ةثبلثإىل  جاباتاإل

 (0.66)=  3( ÷ 1-3عدد بدائل المقياس = )÷ قيمة(  أقل-قيمةطوؿ الفئة = )أكبر     

 .ؿ على مدل ا١تتوسطات التالية لكل كصف أك بديلو حصللك 
 

 (10-3) ذو الرقم جدوؿال

 يثالثلمقياس ليكرت ال وفقاً  ىادرجات فئات معيار نتائج الدراسة وحدود 

 فئة المتوسط على النتائجمعيار الحكم  الدرجة
 إلى من

 ََ.ّ ّْ.ِمن   موافق ّ
 ّْ.ِأقل من   ٔٔ.ُمن   إلى حد ماموافق  ِ
 ٔٔ.ُأقل من   ُمن   غير موافق  ُ

 

 

 

 إجراءات التطبيق الميداني ألداة الدراسة:  -3-4

 اآلتية:بعد اعتماد أداة الدراسة يف صورهتا النهائية، قاـ الباحث با٠تطوات 

 اٟتصوؿ على ا٠تطابات الرٝتية لتسهيل مهمة الباحث: أواًل:
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 مدير إىل قائد مدرستو من خطابان  صحيان  كمرشدان  معلمان  الذم يعمل الباحث ـقدٌ  .ُ
 ا١تدارس لعدد حصائيةإ آخر على للحصوؿ الرياض؛ ٔتنطقة ا١تدرسية الصحة إدارة

يف  كالثانوم كا١تتوسط بتدائياال الثبلث التعليمية للمراحل بنُت للصحة ا١تعززة
 بآخر الباحث تزكيد كمت ،(ٓ) رقم با١تلحق موضح ىو كما ،مدينة الرياض

 قُّْٔ/ُّْٓ لعاـ( كبنات بنُت) للصحة ا١تعززة ا١تدارس لربنامج إحصائية
 للربنامج ا١تطبقة للصحة ا١تعززة ا١تدارس بأٝتاء كبياف ،(ٖ) رقم ا١تلحق يوضحها

 (.        ٗ) رقم ا١تلحق يف موضح ىو كما
 العامة  اإلدارة مدير إىل االجتماعية العلـو كلية عميد من خطاب على اٟتصوؿ .ِ

  .(ْ)من ا١تلحق ذم الرقم  ذلك كما يتضحالرياض   ٔتنطقة للتعليم
بالرياض كما ىو  التعليم ا١تعلومات بإدارة تقنية إدارة مدير خطابان إىل الباحث ـقدٌ  .ّ

لكًتكنية على أفراد أنو ٔترحلة توزيع االستبانة اإل موضحان  (ٔ) رقم موضح با١تلحق
ٟترصو على  ؛)كىم ا١ترشدكف الصحيوف يف ا١تدارس ا١تعززة للصحة( ٣تتمع الدراسة

كصو٢تا ٢تم برسائل نصية، كمرفقان ٓتطابو خطاب تسهيل مهمة الباحث لتطبيق 
ء االستبانة من جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، ككذلك عدد كأٝتا

ا١تدارس ا١تعززة للصحة بنُت للمراحل الثبلث االبتدائي كا١تتوسط كالثانوم ٔتدينة 
الرياض، ككاف الرد أنو ال توجد قاعدة بيانات رٝتية ألرقاـ ىواتف ا١ترشدين 

رساؿ  أك قادة ا١تدارس كبذلك سيتم إالصحيُت كما ىو اٟتاؿ للمرشدين الطبلبيُت
يع مدارس الرياض بنُت ا١تطبقة للربنامج كغَت ٚت قادةالرسائل النصية على جواالت 

 ا١تطبقة لو.
 كما ىو موضح با١تلحق خطاب ضطر الباحث إىل تقدًناكر سابقان نتيجة ١تا ذي  .ْ

لة أنو يف مرح مدير إدارة الصحة ا١تدرسية ٔتنطقة الرياض، أكضح فيو إىل (ٕ) رقم
ا١ترشدكف الصحيوف يف )كىم ٣تتمع الدراسة لكًتكنية على أفراد توزيع االستبانة اإل

مل إيصا٢تا فإنو يأ، ٢تم كصو٢تاضماف على  ان منوا١تدارس ا١تعززة للصحة( كحرص
 اٞتهة ا١تخولة بذلك.   احيث أهن اإلدارة عن طريق ٢تم برسائل نصية
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دينة الرياض ا١تطبقة لربنامج ا١تدارس اٟتكومية النهارية بنُت ٔتتوزيع االستبانة على ٚتيع : ثانياً 
 :اآليت كذلك عن طريق ا١تدارس ا١تعززة للصحة،

ا٠تاص بربنامج ا١تدارس ا١تعززة للصحة  (Twitter)"  تويًتالتواصل عرب تطبيق "  .أ 
 الباحث ا٠تاصة بالدراسة. ةبطرح رابط االستبانة كإعادة تغريد للباحث بالسماح

ٔتدينة الرياض إلدارة التعليم التابعة دارة تقنية ا١تعلومات إلكًتكين ا١تباشر من التوزيع اإل .ب 
أرقاـ ا٢تواتف احملمولة على ٖتوم رابط أداة الدراسة إرساؿ رسائل نصية عن طريق 

ليبلئم الرسائل   http://cutt.us/OJanJ  ا١تدارس، ككاف الرابط كالتايل: لقائدم
  p://goo.gl/forms/b1hNvhtDFzjyrEGh2htt   :النصية، بعد أف كاف

 ا١تشرفُت على برامج ا١تدارس ا١تعززة للصحة من خبلؿالتوزيع عن طريق التواصل   .ج 
مدينة كتب تعليم ١تالتابعُت ا١ترشدين الصحيُت  ثٟت ٔتدينة الرياض؛ بالصحة ا١تدرسية

 " الواتس آب"  التعاكف مع الباحث بالتواصل ا١تباشر ٔتجموعات تقنيةعلى الرياض 
(WhatsApp) .لتعبئة االستبانة 

٭تمل  الواتس آببإنشاء قركب يف التأكد من كصوؿ االستبانة إىل ا١ترشدين الصحيُت   .د 
 شعار ا١تدارس ا١تعززة للصحة معرفان بنفسو كموضحان الغرض من إنشاء ىذا القركب

 .عليها كتعبئتهاطبلع مل يقم باال كالتأكيد على من كمرفقان ما يثبت عنواف الدراسة
استبانة،  ٙتافو كتسعُتحصل الباحث على حيث  ،بعد التطبيق ا١تيداين ٚتع االستبانات ثالثاً:

؛ لعدـ استكماؿ البيانات، كبذلك يكوف عدد االستبانات اليت اتاستبان ٜتساستبعد منها 
  استبانة صاٟتة للتحليل اإلحصائي. ثبلثان كتسعُتحللها الباحث 

يف قاعدة البيانات يف  مقياس ليكرت الثبلثيكفق  ٣تتمع الدراسةأفراد  إجابات: تفريغ رابعاً 
نفت االستبانات حسب متغَتات فقد صي  (،SPSS)اٟتـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية برنامج 
 ك٤تاكرىا. الدراسة

 التحليل يف مركز التحليل اإلحصائي. اً:خامس

http://goo.gl/forms/b1hNvhtDFzjyrEGh2


- 93 - 
 

   :اإلحصائية األساليب -3-5
الدراسػػة كٖتليػػل البيانػػات الػػيت ٚتعهػػا الباحػػث، فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث لتحقيػػق أىػػداؼ  -

اٟتػػػػـز اإلحصػػػػائية للعلػػػػـو  برنػػػػامج عػػػػددان مػػػػن األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية ا١تناسػػػػبة باسػػػػتخداـ
كذلػػك بعػػد أف مت ترميػػز البيانػػات كإدخا٢تػػا ، (SPSS) كالػػيت يرمػػز ٢تػػا بػػالرمز، االجتماعيػػة

 اآلتية:إىل اٟتاسب اآليل، مث استخرج الباحث النتائج كفقان لؤلساليب اإلحصائية 

 

 :اآلتي كيتمثل يفاإلحصاء الوصفي:  .أ 

للتعرؼ على  ؛(Percentage & Frequencies)التكرارات والنسب المئوية  .ُ
 ٣تتمع الدراسةألفراد  (أك التخصص ،ا٠تربةأك )ا١تؤىل، ا٠تصائص الشخصية كالوظيفية 

 أفرادىا ٕتاه عبارات احملاكر الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة. إجاباتكٖتديد 

١تعرفػػة مػػدل ارتفػػاع أك ؛ (Weighted Mean)المتوسػػط الحسػػابي المػػوزوف )المػػرج (  .ِ
علػػى كػػل عبػػارة مػػن عبػػارات الدراسػػة األسػػاس، مػػع  ٣تتمػػع الدراسػػةأفػػراد  إجابػػاتا٩تفػػاض 

 العلم بأف ىذا ا١تقياس يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب موزكف. 
 ٣تتمع الدراسةأفراد  إجابات١تعرفة مدل ارتفاع أك ا٩تفاض  ؛(Mean)المتوسط الحسابي  .ّ

عن احملاكر الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(، مع العلم بأف الباحث قد أفػاد يف ترتيػب 
 احملاكر حسب أعلى متوسط حسايب.

 إجابػػاتللتعػػرؼ علػػى مػػدل ا٨تػػراؼ  ؛(Standard Deviation)نحػػراؼ المعيػػاري اال .ْ
اكر لكػػػل عبػػػارة مػػػن عبػػػارات متغػػػَتات الدراسػػػة، كلكػػػل ٤تػػػور مػػػن احملػػػ ٣تتمػػػع الدراسػػػةأفػػػراد 

الرئيسػػة عػػن متوسػػطها اٟتسػػايب، كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا األسػػلوب نظػػران ألف اال٨تػػراؼ 
لكػػل عبػػارة مػػن عبػػارات متغػػَتات  ٣تتمػػع الدراسػػةأفػػراد  إجابػػاتا١تعيػػارم يوضػػح التشػػتت يف 

 جابػػػاتالدراسػػػة، إىل جانػػػب احملػػػاكر الرئيسػػػة، فكلمػػػا اقًتبػػػت قيمتػػػو مػػػن الصػػػفر تركػػػزت اإل
 ا١تقياس.كا٩تفض تشتتها بُت 

 صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي بػػُت عبػػارات األداة لقيػػاس ؛(Pearson)بيرسػػوف  رتبػػاطامعامػػل  .ٓ
 ككل ٤تور تنتمي إليو. )االستبانة(
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ٟتسػػػاب معامػػػل ثبػػػات أداة ؛ (cronbach,s Alpha(α))ألفػػػا كرونبػػػاخ معامػػػل الثبػػػات  .ٔ
 الدراسة.

  :اآلتي كيتمثل يف )الكمي(،اإلحصاء االستداللي .ب 
 إجابػػات؛ لتوضػػيح داللػػة الفػػركؽ يف (One Way ANOVA)تحليػػل التبػػاين األحػػادي  .ُ

ه ذطبقػػان إىل اخػػتبلؼ متغػػَتاهتم الػػيت تنقسػػم إىل أكثػػر مػػن فئتػػُت كيف ىػػ ٣تتمػػع الدراسػػةأفػػراد 
 كفقػان ١تعرفة داللة الفركؽ بُت ا١تتوسطات اٟتسػابية الدراسة استخدـ الباحث ىذا األسلوب؛ 

 العلمي، التخصص، سنوات ا٠تربة يف العمل(. )ا١تؤىل :تغَت١ت
٣تتمػػع يف إجابػػات أفػػراد الفػػركؽ وضػػيح داللػػة لت ،(scheffe)اختبػػار )أقػػل فػػرؽ معنػػوي(   .ِ

بُت فئات ا١تتغَتات الشخصية كالوظيفية اليت تنقسم إىل أكثر من فئتُت يف حالة إذا  الدراسة
 ا١تتغَتات.ما أظهر اختبار ٖتليل التباين كجود فركؽ بُت فئات ىذه 
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 :الفصل الرابع

 (وتفسيرىاتحليل البيانات )

 

 .وتفسيرىا السؤاؿ األوؿ بيانات تحليل -4-1
 .وتفسيرىاالثاني السؤاؿ  بيانات تحليل -4-2
 .وتفسيرىاالثالث السؤاؿ  بيانات تحليل -4-3
 .وتفسيرىاالرابع السؤاؿ  بيانات تحليل -4-4
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 الرابعالفصل 

 وتفسيرىا بياناتالتحليل 

 

 تمهيد:

٣تتمع أفراد  إجاباتالدراسة، كذلك عن طريق عرض  بياناتيتناكؿ ىذا الفصل ٖتليل 
على تساؤالهتا، كمناقشتها كفقان للمنهجية العلمية، عن طريق قراءة التحليل اإلحصائي  الدراسة

للقيم من ا١تتوسطات، كاال٨ترافات ا١تعيارية، كنتائج االختبارات، كتفسَتىا يف ضوء اإلطار 
الدراسة كتفسَتىا كمناقشتها  بياناتكفيما يأيت عرض  ،راسة كالدراسات السابقةالنظرم للد

 فقان لؤلسئلة الفرعية للدراسة: مرتبة ك 

 : وتفسيرىا األوؿ السؤاؿ بيانات تحليل -4-1

دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ  كاقع"ما  السؤاؿ األوؿ على اآلتي: نص  
 ؟"  الصحيُت البيئي لدل الطبلب كسبل تفعيلو من كجهة نظر ا١ترشدين

مت  الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكرللتعرؼ على كاقع 
ا١تئوية كا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كالرتب إلجابات  كالنسبحساب التكرارات 

 لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكرعلى عبارات ٤تور  ٣تتمع الدراسةأفراد 
 كؿ التايل:، كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدالطبلب
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 (1-4الجدوؿ ذو الرقم )

 لدى البيئي السلوؾ تنمية في للصحة المعززة المدرسة على عبارات محور دور مجتمع الدراسةأفراد  إجابات
 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة الطالب

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 موافق النسبة 

موافق الى 
 حد ما

 غير موافق

ْ 
 ٕتريبيػػة إخػػبلء خطػة علػػى الطػبلب ا١تدرسػػة تػدرب

 .الطوارئ ٥تارج عرب

 ٓ ِِ ٔٔ ؾ
ِ.ٔٔ َ.َٖٓ ُ 

٘ ُٕ.َ ِّ.ٕ ٓ.ْ 

ُِ 
 النشػػػػاط الطػػػػبلب ليمػػػػارس ا١تلعػػػػب ا١تدرسػػػػة تتػػػػابع

 بأماف الرياضي

 َُ ُٖ ٓٔ ؾ
ِ.ٓٗ َ.ْٕٔ ِ 

٘ ٔٗ.ٗ ُٗ.ْ َُ.ٖ 

َُ 
 لئلسػعافات البلزمػة األدكات ا١تدرسية العيادة توفر

 األكلية

 ٖ ِِ ّٔ ؾ
ِ.ٓٗ َ.ٕٔٗ ّ 

٘ ٕٔ.ٕ ِّ.ٕ ٖ.ٔ 

ُٕ 
 كالتهويػػػة اإلضػػػاءة تكػػػوف أف علػػػى ا١تدرسػػػة ٖتػػػرص
 جيدة الفصوؿ داخل

 ٖ ِْ ُٔ ؾ
ِ.ٕٓ َ.ْٔٗ ْ 

٘ ٔٓ.ٔ ِٓ.ٖ ٖ.ٔ 

ّ 
 ا١تدرسػي ا١تبػٌت ١ترافق الدكرية الصيانة ا١تدرسة ٕترم

 تأخَت دكف كقتها يف بانتظاـ

 ٕ ِٕ ٗٓ ؾ
ِ.ٓٔ َ.ّْٔ ٓ 

٘ ّٔ.ْ ِٗ.َ ٕ.ٓ 

ٖ 
 سػػػػػػليم بشػػػػػكل الكهربائيػػػػػة التوصػػػػػيبلت تسػػػػػتخدـ

 كآمن

 ٕ ِٕ ٗٓ ؾ
ِ.ٓٔ َ.ّْٔ ٓ 

٘ ّٔ.ْ ِٗ.َ ٕ.ٓ 

ُِ 
 الصػػػػباحية كاإلذاعػػػػة- ا١تدرسػػػػي النشػػػػاط يسػػػػاىم

 دعػػػػػم يف -كالػػػػػرحبلت ا١تدرسػػػػػة يف ا١تفتػػػػػوح كاليػػػػػـو
 للطبلب البيئي السلوؾ كمتابعة الصحية الربامج

 ُْ ُٕ ِٔ ؾ
ِ.ِٓ َ.ُٕٔ ٔ 

٘ ٔٔ.ٕ ُٖ.ّ ُٓ.ُ 

ٓ 
 ا١تدرسػػي ا١تبػٌت أرضػػية مناسػبة علػػى ا١تدرسػة ٖتػرص

 كاللعب اٞترم أثناء الطبلب انزالؽ ١تنع

 ُِ ُِ َٔ ؾ
ِ.ِٓ َ.ْٕٔ ٕ 

٘ ْٔ.ٓ ِِ.ٔ ُِ.ٗ 

ُّ 
يف  الصػػػػػحية الشػػػػػركط تػػػػػوفر مػػػػػدل ا١تدرسػػػػػة تتػػػػػابع

 ا١تدرسي ا١تقصف كجبات

 ٗ ُّ ّٓ ؾ
ِ.ْٕ َ.ٔٔٗ ٖ 

٘ ٕٓ.َ ّّ.ّ ٗ.ٕ 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 موافق النسبة 

موافق الى 
 حد ما

 غير موافق

ِ 
 البيئػػػػػي بالسػػػػػلوؾ تعريفيػػػػػة لوحػػػػػات ا١تدرسػػػػػة تضػػػػػع
 االنتباه يلفت جذاب بشكل جدراهنا على

 

 َُ َّ ّٓ ؾ
ِ.ْٔ َ.ٖٔٓ ٗ 

٘ ٕٓ.َ ِّ.ّ َُ.ٖ 

ٔ 
 يف الطػبلب خػركج أثنػاء ا١تدرسػة إجػراءات تسػاىم
 حو٢تا ا١تركرية ا١تخاطر تقليل

 

 ُْ ِِ ٕٓ ؾ
ِ.ْٔ َ.ْٕٓ َُ 

٘ ُٔ.ّ ِّ.ٕ ُٓ.ُ 

ُْ 
 فػًتة طػواؿ ا١تيػاه دكرات نظافة على ا١تدرسة ٖترص

 الدراسي اليـو
 

 ُِ ِٖ ّٓ ؾ
ِ.ْْ َ.ّٖٔ ُُ 

٘ ٕٓ.َ َّ. ُِ.ٗ 

ُُ 
 علػى احملاضػرات إللقػاء مناسػبان  مكانان  ا١تدرسة توفر

 التدريبية الدكرات كاستضافة الطبلب

 َُ ِّ ُٓ ؾ
ِ.ْْ َ.ُْٕ ُِ 

٘ ْٓ.ٖ ّْ.ْ َُ.ٖ 

 ا١تختربات يف السبلمة إجراءات ا١تدرسة تتابع ُٖ
 ُٕ ُٖ ٖٓ ؾ

ِ.ْْ َ.ٕٖٕ ُّ 
٘ ِٔ.ْ ُٗ.ْ ُٖ.ّ 

ِِ 
 للتقػػػػػػػوًن ا١تدرسػػػػػػػة الصػػػػػػػحية الوحػػػػػػػدة أطبػػػػػػػاء يػػػػػػػزكر

 احملاضرات إللقاء دعوهتم كعند كا١تتابعة

 

 ُٓ ّٕ ُْ ؾ
ِ.ِٖ َ.ِٕٖ ُْ 

٘ ْْ.ُ ّٗ.ٖ ُٔ.ُ 

ُٔ 
 الطػػػػػػػػػػػبلب عػػػػػػػػػػدد بػػػػػػػػػػُت سػػػػػػػػػػػنويان  ا١تدرسػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػوازف

 ا١تدرسة مساحة مع ليتناسب ا١تستجدين

 ِْ ِّ ْٔ ؾ
ِ.ِْ َ.ّٖٗ 

ُٓ 

 ٘ ْٗ.ٓ ِْ.ٕ ِٓ.ٖ 

ٕ 
 االحتياجػات ذكم متطلبػات ا١تدرسػية البيئػة تراعي

 ا٠تاصة

 ِّ ِٔ ْْ ؾ
ِ.ِّ َ.ِّٖ 

ُٔ 

 ٘ ْٕ.ّ ِٖ.َ ِْ.ٕ 

ٗ 
 طفايػػػات اسػػػتخداـ علػػى الطػػػبلب ا١تدرسػػػة تػػدرب
 اٟتريق

 ُِ ُّ ُْ ؾ
ِ.ِِ َ.ِٕٗ 

ُٕ 

 ٘ ْْ.ُ ّّ.ّ ِِ.ٔ 

ُٓ 
 يف ا١تيػػػػػػػاه لصػػػػػػػحة دكريػػػػػػػان  فحصػػػػػػػان  ا١تدرسػػػػػػػة ٕتػػػػػػػرم

 ا٠تزانات

 

 ِْ ِٖ ُْ ؾ

ِ.ُٖ َ.َِٖ 

ُٖ 

 

 

٘ ْْ.ُ َّ.ُ ِٓ.ٖ 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 موافق النسبة 

موافق الى 
 حد ما

 غير موافق

ُ 
 باسػػػػتمرار ا١تدرسػػػػة يف الصػػػػحة تعزيػػػػز فريػػػػق ٬تتمػػػػع
 ؿاٟتلو  كتقدًن ا١تقًتحات إلبداء

 ُْ ُٓ ِٖ ؾ
ِ.ُٓ َ.ٖٔٓ ُٗ 

٘ َّ.ُ ْٓ.ٖ ُٓ.ُ 

ُٗ 
 السػػػػػلوؾ ١تتابعػػػػػة صػػػػػحيُت ميٍرًشػػػػػدىين ا١تدرسػػػػػة تػػػػوفر
 للطبلب البيئي

 ِٕ ِٖ ّٖ ؾ
ِ.ُِ َ.ِّٖ َِ 

٘ َْ.ٗ َّ.ُ ِٗ.َ 

َِ 
 الصػحي للمرشػد اٟتصػص نصػاب ا١تدرسة ٗتفض

 الصحية الربامج إجراء من ليتمكن

 ّٖ ُٗ ّٔ ؾ
ُ.ٖٗ َ.ٖٕٗ ُِ 

٘ ّٖ.ٕ َِ.ْ َْ.ٗ 

 ِٗٓ.َ ّٗ.ِ المتوسط العاـ

 

 : ما يلي( ُ-ْيتضح من اٞتدكؿ ذم الرقم )

 السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة موافقوف على كاقع دكر ٣تتمع الدراسةأفراد أف  -
(، كىو متوسط يقع يف الفئة الثالثة ََ.ّمن ّٗ.ِ) عاـ الطبلب ٔتتوسط لدل البيئي

(، كىي الفئة اليت تشَت إىل خيار ََ.ّإىل  ّْ.ِمن فئات ا١تقياس الثبلثي )من 
 كالدغيم دراسة سلطانة ا١تسند،ىذه النتيجة تتوافق مع ك ، "موافق" على أداة الدراسة

حوؿ كاقع برنامج ف موافقو  دراسة٣تتمع الأفراد أف  ـ( كاليت توصلت إىلَُِّ)
ا١تدارس ا١تعززة للصحة يف التعليم العاـ، من حيث )األىداؼ، كاحملتول، كالتنفيذ، 

 .كالتقوًن(، بدرجة )موافق(

  ٣تتمع الدراسةيف موافقة أفراد  ان كمن خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبله يتضح أف ىناؾ تفاكت -
الطبلب، حيث  لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة على كاقع دكر

 البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة تراكحت متوسطات موافقتهم على دكر
(، كىي متوسطات تقع يف الفئتُت الثانية ٔٔ.ِإىل ٖٗ.ُالطبلب ما بُت ) لدل
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؛ ٦تا (ما تشَتاف إىل )موافق / موافق إىل حد لتُتكالثالثة من فئات ا١تقياس الثبلثي كال
 للصحة ا١تعززة ا١تدرسة كاقع دكر)على  ٣تتمع الدراسةيوضح التفاكت يف موافقة أفراد 

 .(الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف

من  دكران  عشر ةموافقوف على أف ىناؾ أربع ٣تتمع الدراسةيتضح من النتائج أف أفراد ك  -
 الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة األدكار اليت تقـو هبا ا١تدارس ا١تعززة

(، كاليت مت ترتيبها ٖ، ّ، ُٕ، َُ، ُِ ،ْأبرزىا: تتمثل يف العبارات ذكات األرقاـ )
 عليها كالتايل: ٣تتمع الدراسةتنازليان حسب موافقة أفراد 

 إخػػػبلء طػػػةخً  علػػػى الطػػػبلب ا١تدرسػػػة بر  دى تيػػػ " :كىػػػي ،(ْ)جػػػاءت العبػػػارة ذات الػػػرقم  .ُ
 عليهػا ٣تتمػع الدراسػةأفػراد " با١ترتبػة األكىل مػن حيػث موافقػة الطوارئ  ٥تارج عرب ٕتريبية

 (.ّمن  ٔٔ.ِٔتتوسط )

 الطػػػػبلب ليمػػػػارس ا١تلعػػػػب ا١تدرسػػػػة تتػػػػابع : "كىػػػػي ،(ُِ)جػػػػاءت العبػػػػارة ذات الػػػػرقم  .ِ
عليهػػا  ٣تتمػػع الدراسػػةأفػػراد " با١ترتبػػة الثانيػػة مػػن حيػػث موافقػػة بأمػػاف  الرياضػػي النشػػاط

 (.ّمن  ٗٓ.ِٔتتوسط )

 البلزمػػػػػة األدكات ا١تدرسػػػػػية العيػػػػػادة تػػػػػوفر " :كىػػػػػي ،(َُ)جػػػػػاءت العبػػػػػارة ذات الػػػػػرقم  .ّ
عليهػا ٔتتوسػط  ٣تتمع الدراسػةأفراد " با١ترتبة الثالثة من حيث موافقة األكلية  لئلسعافات

 (.ّمن  ٗٓ.ِ)

 اإلضػػػػاءة تكػػػػوف أف علػػػػى ا١تدرسػػػػة ٖتػػػػرص " :كىػػػػي ،(ُٕ)جػػػػاءت العبػػػػارة ذات الػػػػرقم  .ْ
 ٣تتمػػع الدراسػػةأفػػراد مػػن حيػػث موافقػػة  الرابعػػة" با١ترتبػػة  جيػػدة الفصػػوؿ داخػػل كالتهويػػة

 (.ّمن  ٕٓ.ِعليها ٔتتوسط )

ػػػ " ك٫تػػػا: ،(ٖك ّ)جػػػاءت العبارتػػػاف ذاتػػػا الػػػرقمُت  .ٓ  ١ترافػػػق الدكريػػػة الصػػػيانة ا١تدرسػػػة رمٕتي
 بشػػكل الكهربائيػػة التوصػػيبلت تسػػتخدـ، ك تػػأخَت دكف كقتهػػا يف بانتظػػاـ ا١تدرسػػي ا١تبػػٌت
ا ٔتتوسػػط مػػعليه ٣تتمػػع الدراسػػةأفػػراد مػػن حيػػث موافقػػة  ا٠تامسػػة" با١ترتبػػة  كآمػػن سػػليم

 .(ّمن  ٔٓ.ِ)

 : ، ما يلييتضح من خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبلهك   -
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تتمثل  الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة اليت تقدمها ا١تدارس أبرز األدكار -أ
كتفسػر النتيجػة بػػأف  الطػوارئ( ٥تػارج عػرب ٕتريبيػة إخػبلء خطػة علػى الطػبلب ا١تدرسػة يف )تيػدرب

مػػػن أىػػػداؼ بػػػرامج الصػػػحة ا١تدرسػػػية معاكنػػػة الطػػػبلب كالًتبػػػويُت كالعػػػاملُت الصػػػحيُت يف مراقبػػػة 
الػػيت  ( Lackney, 1996)  :لكػػٍت ، كىػػذا يوافػػق نتيجػػة دراسػػةكٖتسػػُت البيئػػة الصػػحية ا١تدرسػػية

تقػػػد لوسػػػائل السػػػبلمة الوقائيػػػة يف تصػػػميم ا١تبػػػاين كمنهػػػا ا١تبػػػاين ا١تدرسػػػية القدٯتػػػة تفتشػػػَت إىل أف 
٥تػػػارج الطػػػوارئ، كتعػػػاين ضػػػعف اإلضػػػاءة، كسػػػوء التهويػػػة، حيػػػث أكصػػػت الدراسػػػة بتهيئػػػة البيئػػػة 
الصػػحية لتلػػك ا١تػػدارس كالتوعيػػة ٔتبػػادئ السػػبلمة الوقائيػػة، كتثبػػت ىػػذه النتيجػػة تػػبليف كثػػَت مػػن 

  ا.أخطاء ا١تدارس القدٯتة كالعمل على ٖتسينه

 كا١تتمثل للحياة االفًتاضي ٖتدث يف احمليط أف ٯتكن السلوؾ يف التغيَتات أف الباحث يرل -ب
 أف " :الواقػػػع ا١تيػػػداف " نظريػػػةكىػػػذا تأكيػػػد ١تػػػا تػػػنص عليػػػو  ؛"للصػػػحة ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة" بيئػػػة يف

 بيئػػػة مػػػع يتعامػػػل فالطالػػػب، " للحيػػػاة الػػػواقعي احملػػػيط يف ٖتػػػدث أف ٯتكػػػن السػػػلوؾ يف التغيػػػَتات
 كإداريػُت، كمعلمػُت عمػاؿ من هبا العاملُت كمع مدرستو، يف كزمبلءه أقرانو مع بتفاعلو اجتماعية

 يؤثر بل فقط نفسو على أثره ينعكس ال الطالب فسلوؾ سلوكو، ككقت مكاف ٖتدد البيئة كىذه
 العبػػارات علػػى ٣تتمػػع الدراسػػة أفػػراد موافقػػة ترتيػػب ٣تػػيء ا١تبلحػػظ كمػػن الطػػبلب، زمبلئػػو علػػى

 فالعبػػارة خطورتػػو، كمػػدل ا١تدرسػػة يف للطػػبلب العدديػػة الكثافػػة عػػن النػػاتج التفاعػػل علػػى معتمػدان 
 ٭تسػػػػن بػػػػأف السػػػػبلمة باحتياطػػػػات األخػػػػذ الوقػػػػائي الػػػػدكر مػػػػن ألف األكىل با١ترتبػػػػة جػػػػاءت( ْ)

 ا١تبػػػٌت إخػػػبلء عمليػػػة لتػػػتم اآلمنػػػة الطػػػوارئ ٥تػػػارج ٔتعرفػػػة كا٠تطػػػر اٟتريػػػق أثنػػػاء التصػػػرؼ الطالػػػب
 جػاءت بينما كاحد، كقت يف الطبلب من كبَت عدد تدافع نتيجة إصابات كدكف كيسر بسهولة
 حصػة أثنػاء ا١تلعػب يف اللعػب أثنػاء ا٠تاطئػة السػلوكيات تكثػر حيػث الثانيػة با١ترتبة( ُِ) العبارة

 حسػػب ا١تلعػػب مسػػاحة مػػع تتناسػػب أف البػػد ا١تلعػػب يف العدديػػة الكثافػػة فػػإف كبػػالطبع الرياضػػة
 أك اإلٛتػػاء لعػػدـ نتيجػػة أك لػػذلك نتيجػػة للطػػبلب متنوعػػة إصػػابات ٖتػػدث ال حػػىت اللعبػػة قػػوانُت

 فقػد يوميان  الرياضي للنشاط الطبلب ١تزاكلة كنتيجة ا١تعلم، اشراؼ دكف ا١تغامرة أك الزائد اٟتماس
 جػػػاءت كبػػػذلك األكليػػػة اتاإلسػػػعافك  ا١تدرسػػػية العيػػػادة كجػػػود تسػػػتلـز إصػػػابات ذلػػػك عػػػن ينػػػتج

دراسػة كىػذه النتيجػة تتوافػق مػع  (ُِ) للعبارة العبلجي بالدكر لتقـو با١ترتبة الثالثة( َُ) العبارة
 فيهػا ٕتػرل خاصػة حجرة با١تدرسة الصحي ا١ترشد ـ( كاليت توصلت إىل أف ييهيئَُِٔالعمَت )
 .    ات األكليةاإلسعاف
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 ال السػلوؾ يف التغيػَت مػن فػالكثَت ؛االجتماعيػة ا٢تندسػة نظريػةل ترتيب العبػارات جػاء موافقػان  -ج
 كالػػيت االجتماعيػػة ا٢تندسػػة خػػبلؿ مػػن كلكػػن السػػلوؾ تغيػػَت بػػرامج اسػػتخداـ خػػبلؿ مػػن ٭تػػدث
اإلجػراءات  ىػذه كتسػمى صحي سلوؾ ١تمارسة الناس قابلية يف تؤثر بطرؽ البيئة تعديل تتضمن

اجػػراءات لتعػػديل البيئػػة احمليطػػة يف كوهنػػا ك ، معػػُت بسػػلوؾ الفػػرد قيػػاـ تتطلػػب ال ألهنػػا( )بالسػػلبية
 تيػػػدىر ب (، كىػػػي: "ْن ٣تػػػيء العبػػػارة رقػػػم )كػػػل، بالطالػػػب كال تتطلػػػب منػػػو القيػػػاـ بسػػػلوؾ معػػػُت

الطػوارئ " با١ترتبػة األكىل مػن حيػث موافقػة  ٥تػارج عرب ٕتريبية إخبلء ًخطة على الطبلب ا١تدرسة
ألف تعديل البيئة بوضع ٥تػارج للطػوارئ يف ىذه العبارة عليها ٮتالف النظرية  ٣تتمع الدراسةأفراد 

  .فقط ال يكفي بل ٬تب تدريب الطبلب على استخدامها كجانب كقائي

موافقوف إىل حد ما على كجود ٙتانية أدكار  ٣تتمع الدراسةكيتضح من النتائج أف أفراد  -
أبرزىا: تتمثل يف  الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة للمدارس

(، كاليت مت ترتيبها تنازليان حسب موافقة ُٓ، ٗ، ٕ، ُٔ، ِِالعبارات ذكات األرقاـ )
 ما كالتايل: حد عليها إىل ٣تتمع الدراسةأفراد 

 للتقػػوًن ا١تدرسػػة الصػػحية الوحػػدة أطبػػاء يػػزكر (، كىػػي: "ِِجػػاءت العبػػارة ذات الػػرقم ) .ُ
٣تتمػػع  أفػػراد" با١ترتبػػة األكىل مػػن حيػػث موافقػػة  احملاضػػرات إللقػػاء دعػػوهتم كعنػػد كا١تتابعػػة
 (.ّمن  ِٖ.ِما ٔتتوسط ) حد إىلعليها  الدراسة

 الطػػػػبلب عػػػػدد بػػػػُت سػػػػنويان  ا١تدرسػػػػة تػػػػوازف : "كىػػػػي ،(ُٔ)جػػػػاءت العبػػػػارة ذات الػػػػرقم  .ِ
٣تتمػع أفػراد " با١ترتبػة الثانيػة مػن حيػث موافقػة ا١تدرسػة  مساحة مع ليتناسب ا١تستجدين

 (.ّمن  ِْ.ِٔتتوسط )ما  حد إىلعليها  الدراسة

 ذكم متطلبػػػػػػػات ا١تدرسػػػػػػػية البيئػػػػػػػة تراعػػػػػػػي " :كىػػػػػػػي ،(ٕ)جػػػػػػػاءت العبػػػػػػػارة ذات الػػػػػػػرقم  .ّ
 إىلعليهػػا  ٣تتمػػع الدراسػػةأفػػراد " با١ترتبػػة الثالثػػة مػػن حيػػث موافقػػة ا٠تاصػػة  االحتياجػػات

 (.ّمن  ِّ.ِٔتتوسط )ما  حد

 اسػػػػػتخداـ علػػػػػى الطػػػػػبلب ا١تدرسػػػػػة تػػػػػدرب " :كىػػػػػي ،(ٗ)جػػػػػاءت العبػػػػػارة ذات الػػػػػرقم  .ْ
مػا  حػد إىلعليهػا  ٣تتمع الدراسػةأفراد من حيث موافقة  الرابعة" با١ترتبة اٟتريق  طفايات

 (.ّمن  ِِ.ِٔتتوسط )
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 يف ا١تيػػاه لصػػحة دكريػػان  فحصػػان  ا١تدرسػػة ٕتػػرم " :كىػػي ،(ُٓ)جػػاءت العبػػارة ذات الػػرقم  .ٓ
مػػػا  حػػػد إىلعليهػػػا  الدراسػػػة٣تتمػػػع أفػػػراد مػػػن حيػػػث موافقػػػة  ا٠تامسػػػة" با١ترتبػػػة ا٠تزانػػػات 
 :يتضح من خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبله(، ك ّمن  ُٖ.ِٔتتوسط )

ا٠تزانػات "  يف ا١تيػاه لصػحة دكريػان  فحصػان  ا١تدرسػة (، كىػي: " ٕتػرم٣ُٓتيء العبارة رقم )أف  -
ىنػػػاؾ قصػػػوران يف يػػػدؿ علػػى أف  عليهػػا  ٣تتمػػع الدراسػػػةبا١ترتبػػة ا٠تامسػػػة مػػن حيػػػث موافقػػة أفػػػراد 

كالػػيت  الطػػبلب لػػدل البيئػػي السػػلوؾ تنميػػة يف للصػػحة ا١تعػػززة الػػيت تقػػدمها ا١تػػدارس األدكاربعػػض 
مػن معػايَت   ,Inchley, janine & Candace (2006) اينشػلي كجػاين ككانػديس اعتربهتػا دراسػة

  تطبيق برامج التعزيز الصحي كمنها: زيادة فرص اٟتصوؿ على مياه الشرب العذبة.
 : وتفسيرىاالثاني  السؤاؿ بيانات تحليل -4-2

 يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ أ٪تاط"ما  على اآلتي: ثانيالسؤاؿ ال نص  
 ؟"  الصحيُت ا١ترشدين نظر كجهة من للصحة ا١تعززة ا١تدرسة

مت  (للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ أ٪تاط)للتعرؼ على 
 جاباتا١تئوية كا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كالرتب إل كالنسبحساب التكرارات 

 ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ على عبارات ٤تور أ٪تاط ٣تتمع الدراسةأفراد 
 للصحة، كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التايل: ا١تعززة

 (2-4الجدوؿ ذو الرقم )

 في الطالب لدى اإليجابي البيئي السلوؾ على عبارات محور أنماط الدراسةمجتمع أفراد  إجابات
 للصحة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة المعززة المدرسة

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 موافق النسبة 

موافق إلى 
 حد ما 

 غير موافق

ُّ 
 يف كالبيئيػة الصػحية ا١تسػابقات يف الطػبلب يشارؾ
 مناسب بعدد ا١تدرسة

 َُ ِّ َٔ ؾ
ِ.ْٓ َ.ٖٔٓ ُ 

٘ ْٔ.ٓ ِْ.ٕ َُ.ٖ 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 موافق النسبة 

موافق إلى 
 حد ما 

 غير موافق

َُ 
 علػػػػػػى ك٭ترصػػػػػوف ا١تدرسػػػػػػة أنظمػػػػػة الطػػػػػػبلب ٭تػػػػػًـت

 اتباعها

 ٓ ّٖ َٓ ؾ
ِ.ْٖ َ.َُٔ ِ 

٘ ّٓ.ٖ َْ.ٗ ٓ.ْ 

 مبلبسهم نظافة على الطبلب ٭تافظ ٔ
 ٕ ّٔ َٓ ؾ

ِ.ْٔ َ.ّٔٓ ّ 
٘ ّٓ.ٖ ّٖ.ٕ ٕ.ٓ 

ُِ 
 كٕتميػػػػػػػػػل ا١تدرسػػػػػػػػػة نظافػػػػػػػػػة يف الطػػػػػػػػػبلب يشػػػػػػػػػارؾ
 الفصوؿ

 ٗ ِّ ِٓ ؾ
ِ.ْٔ َ.ٔٔٗ ْ 

٘ ٓٓ.ٗ ّْ.ْ ٗ.ٕ 

 ا١تدرسة جدراف نظافة على الطبلب ٭تافظ ّ
 ُّ ّٕ ّْ ؾ

ِ.ِّ َ.َُٕ ٓ 
٘ ْٔ.ِ ّٗ.ٖ ُْ.َ 

 الدراسية الكتب نظافة على الطبلب ٭تافظ ُ
 ُّ َْ َْ ؾ

ِ.ِٗ َ.َُٕ ٔ 
٘ ّْ.َ ّْ.َ ُْ.َ 

ُْ 
 ا١ترشػػد عػػن الصػػحي اإلرشػػاد ٚتاعػػة طػػبلب ينػوب

 األكلية اتاإلسعاف تقدًن يف الصحي

 ِٓ ُٕ ُٓ ؾ
ِ.ِٖ َ.ِٖٔ ٕ 

٘ ْٓ.ٖ ُٖ.ّ ِٔ.ٗ 

ٕ 
 األمػاكن يف ا١تخلفػات كضػع علػى الطػبلب ٭ترص

 ٢تا ا١تخصصة

 ُِ ّْ ّٖ ؾ
ِ.ِٖ َ.ْٖٔ ٖ 

٘ َْ.ٗ ْٔ.ِ ُِ.ٗ 

ُٓ 
 ٥تالفػػات الصػػحي اإلرشػػاد ٚتاعػػة طػػبلب يسػػجل

 كمرافقها ا١تدرسة ٔتمتلكات يعبث من على

 ِٖ ُٖ َٓ ؾ
ِ.ِٕ َ.ُٖٔ ٗ 

٘ ّٓ.ٖ ُٗ.ْ ِٔ.ٗ 

ٓ 
 يف ا١تيػػػػػػػػاه دكرات نظافػػػػػػػػة علػػػػػػػػى الطػػػػػػػػبلب ٭تػػػػػػػػافظ
 ا١تدرسة

 ِِ ُّ َْ ؾ
ِ.ُٗ َ.ٕٖٗ َُ 

٘ ّْ.َ ّّ.ّ ِّ.ٕ 

ٖ 
 الصػػػػػػحية العػػػػػػادات اتبػػػػػػاع علػػػػػػى الطػػػػػػبلب ٭تػػػػػػافظ
 كبعده األكل قبل اليدين بغسل

 ِِ ّّ ّٖ ؾ

ِ.ُٕ َ.ٕٕٓ ُُ 
٘ َْ.ٗ ّٓ.ٓ ِّ.ٕ 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 موافق النسبة 

موافق إلى 
 حد ما 

 غير موافق

ُُ 
 ميدانيػػػػة بػػػػربامج البيئػػػػة خدمػػػػة يف الطػػػػبلب يشػػػػارؾ
 كتثقيفية توعوية

 ُِ ّٓ ّٕ ؾ
ِ.ُٕ َ.ٕٖٗ ُِ 

٘ ّٗ.ٖ ّٕ.ٔ ِِ.ٔ 

ِ 
 يف الفصػػػػوؿ أرضػػػػية نظافػػػػة علػػػػى الطػػػػبلب ٭تػػػػافظ
 ا١تدرسة

 ُٗ َْ ّْ ؾ
ِ.ُٔ َ.ُْٕ ُّ 

٘ ّٔ.ٔ ّْ.َ َِ.ْ 

 كالكراسي الطاكالت نظافة على الطبلب ٭تافظ ْ
 ُٗ ِْ ِّ ؾ

ِ.ُْ َ.ُّٕ ُْ 
٘ ّْ.ْ ْٓ.ِ َِ.ْ 

ٗ 
 الكمامػػػػات بلػػػػبس الغبػػػػار أثنػػػػاء الطػػػػبلب يتصػػػػرؼ

 الواقية

 ِٔ ِٗ ّٖ ؾ
ِ.ُّ َ.ِْٖ ُٓ 

٘ َْ.ٗ ُّ.ِ ِٖ.َ 

 ٗٗٓ.َ ِٗ.ِ المتوسط العاـ

 

 : النتائج اآلتية( ِ-ْيتضح من اٞتدكؿ ذم الرقم )

 لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ أ٪تاط)موافقوف إىل حد ما على  ٣تتمع الدراسةأفراد  -
(، كىو متوسط يقع يف ََ.ّمن ِٗ.ِٔتتوسط ) (للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب

(، كىي الفئة اليت تشَت ّّ.ِإىل  ٕٔ.ُالفئة الثانية من فئات ا١تقياس الثبلثي )من 
مع دراسة غادة هتامي كيتوافق ذلك  ،إىل خيار "موافق إىل حد ما" على أداة الدراسة

عاـ  الستجاباهتم كبشكل الثانوية كفقان  ا١ترحلة طبلب ( اليت توصلت إىل أفَُُِ)
 ا١تستول". "متوسطة بيئية سلوكيات كٯتارسوف ا١تستول" "متوسطة بيئية معارؼ لديهم

  ٣تتمع الدراسةيف موافقة أفراد  ان كمن خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبله يتضح أف ىناؾ تفاكت -
 ، حيث(للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ أ٪تاط)على 

 يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ تراكحت متوسطات موافقتهم على أ٪تاط
، كىي متوسطات تقع يف الفئتُت (ْٓ.ِإىل  ُّ.ِ)للصحة ما بُت  ا١تعززة ا١تدرسة
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اللتُت تشَتاف إىل )موافق / موافق إىل حد ما( الثبلثي  الثانية كالثالثة من فئات ا١تقياس
 على أ٪تاط ٣تتمع الدراسةالتفاكت يف موافقة أفراد  على أداة الدراسة؛ ٦تا يوضح

للصحة؛ حيث يتضح من  ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ
 البيئي أ٪تاط السلوؾ)موافقوف على أربعة أ٪تاط من  ٣تتمع الدراسةالنتائج أف: أفراد 

: تتمثل يف العبارات ذكات األرقاـ (للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب
عليها   ٣تتمع الدراسةكاليت مت ترتيبها تنازليان حسب موافقة أفراد (، ُِ، ٔ، َُ، ُّ)

 كالتايل:
 الصػػػػحية ا١تسػػػػابقات يف الطػػػػبلب (، كىػػػػي: " يشػػػػارؾُّجػػػػاءت العبػػػػارة ذات الػػػػرقم ) .ُ

 ٣تتمػع الدراسػةمناسب " با١ترتبػة األكىل مػن حيػث موافقػة أفػراد  بعددو  ا١تدرسة يف كالبيئية
 (.ّمن  ْٓ.ِعليها ٔتتوسط )

 على ك٭ترصوف ا١تدرسة أنظمة الطبلب (، كىي: " ٭تًـتَُجاءت العبارة ذات الرقم ) .ِ
 ْٖ.ِعليها ٔتتوسط ) ٣تتمع الدراسةاتباعها " با١ترتبة الثانية من حيث موافقة أفراد 

 (.ّمن 

مبلبسػهم " با١ترتبػة  نظافػة علػى الطبلب (، كىي: " ٭تافظٔرة ذات الرقم )جاءت العبا .ّ
 (.ّمن  ْٔ.ِعليها ٔتتوسط ) ٣تتمع الدراسةالثالثة من حيث موافقة أفراد 

 كٕتميػػل ا١تدرسػػة نظافػػة يف الطػػبلب (، كىػػي: " يشػػارؾُِجػػاءت العبػػارة ذات الػػرقم ) .ْ
 ْٔ.ِعليهػا ٔتتوسػط ) تمػع الدراسػة٣تالفصوؿ " با١ترتبػة الرابعػة مػن حيػث موافقػة أفػراد 

 (.ّمن 

 ان موافقوف إىل حد ما على أحد عشر ٪تط ٣تتمع الدراسةكيتضح من النتائج أف: أفراد  -
للصحة أبرزىا: تتمثل  ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ من أ٪تاط

(، كاليت مت ترتيبها تنازليان حسب ُٓ، ٕ، ُْ، ُ، ّيف العبارات ذكات األرقاـ )
 ما كالتايل: حد عليها إىل ٣تتمع الدراسةموافقة أفراد 
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ا١تدرسػػة "  جػػدراف نظافػػة علػى الطػػبلب (، كىػي: " ٭تػػافظّجػاءت العبػػارة ذات الػػرقم ) .ُ
 ِّ.ِمػا ٔتتوسػط ) حػد عليهػا إىل ٣تتمػع الدراسػةبا١ترتبة األكىل من حيث موافقػة أفػراد 

 (.ّمن 

الدراسػػية "  الكتػػب نظافػػة علػػى الطػػبلب (، كىػػي: " ٭تػػافظُجػػاءت العبػػارة ذات الػػرقم ) .ِ
مػن  ِٗ.ِما ٔتتوسط ) حد عليها إىل ٣تتمع الدراسةبا١ترتبة الثانية من حيث موافقة أفراد 

ّ.) 

 عػػن الصػػحي اإلرشػػاد ٚتاعػػة بطػػبل (، كىػػي: " ينػػوبُْجػػاءت العبػػارة ذات الػػرقم ) .ّ
األكليػػػة " با١ترتبػػػة الثالثػػػة مػػػن حيػػػث موافقػػػة أفػػػراد  اتاإلسػػػعاف تقػػػدًن يف الصػػػحي ا١ترشػػػد

 (.ّمن  ِٖ.ِما ٔتتوسط ) حد عليها إىل ٣تتمع الدراسة

 يف ا١تخلفػػػػات كضػػػػع علػػػػى الطػػػػبلب (، كىػػػػي: " ٭تػػػػرصٕجػػػػاءت العبػػػػارة ذات الػػػػرقم ) .ْ
 عليهػا إىل ٣تتمػع الدراسػة٢تا " با١ترتبة الرابعة مػن حيػث موافقػة أفػراد  ا١تخصصة األماكن

 (.ّمن  ِٖ.ِما ٔتتوسط ) حد

 الصػػػػحي اإلرشػػػػاد ٚتاعػػػػة طػػػػبلب (، كىػػػػي: " يسػػػػجلُٓجػػػػاءت العبػػػػارة ذات الػػػػرقم ) .ٓ
كمرافقهػػػا " با١ترتبػػػة ا٠تامسػػػة مػػػن حيػػػث  ا١تدرسػػػة ٔتمتلكػػػات يعبػػػث مػػػن علػػػى ٥تالفػػػات

 (.ّمن  ِٓ.ِما ٔتتوسط ) حد عليها إىل الدراسة٣تتمع موافقة أفراد 
  ، يتضح لنا ما يلي:النتائج ا١توضحة أعبله كبناء على -

     تتمثل يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ أبرز أ٪تاط أف -أ
كتفسر النتيجة  ،" مناسب بعدد ا١تدرسة يف كالبيئية الصحية ا١تسابقات يف الطبلب مشاركة" 

بأف السلوؾ ىو حالة من التفاعل بُت الكائن اٟتي ك٤تيطو )بيئتو(، كىو يف غالبيتو سلوؾ 
البسيطة  تميتعل م )مكتسب(، يتم من خبلؿ ا١تبلحظة كالتعليم كالتدريب، ك٨تن نتعلم السلوكيا

كوف منضبطان كظيفيان تيح ٢تذا السلوؾ أف يأي كاف ىذا التعليم إ٬تابيان،   منها كا١تعقدة. كإنو كلما
ـ( بأف التفاعل االجتماعي ا١توجو ُٕٗٗكىذا يتفق مع نتيجة دراسة العوضي ) كمقبوالن،

كا١تشاركة يف ا١تناقشات كا١تمارسات يؤدم إىل زيادة فاعلية دكر األسر الطبلبية يف تأىيل 
كأننا  - الصحي اإلرشاد ٚتاعة طبلبكخَت من يقـو بذلك  - أعضائها للمحافظة على البيئة
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ا١تستمر ٨تيلو إىل سلوؾ مربمج الذم سرعاف ما يتحوؿ إىل " عادة سلوكية  السلوؾ بفعل تكرار
كما أف مسألة صيانة البيئة  ىي مسألة تربوية بالدرجة ر كسهولة كتلقائية،  " تؤدم غرضها بيس

ليت ٕتعلهم األكىل؛ كتكمن أ٫تيتها يف تزكيد األفراد با٠تربات البلزمة كاالٕتاىات ا١ترجوة ا
ا، سواء قبل حدكث ا١تشكبلت البيئية أك يف تعاملهم معها  يسلكوف إزاء بيئتهم سلوكنا راشدن

 حاؿ حدكثها. 

كثرة ا١تدارس ا١تعززة للصحة يف األحياء اليت يعتربىا اجملتمع راقية أف سبب  يرل الباحث  -ب
ا١تستول التعليمي ا١ترتفع ك  ،كاالستقرار النفسي ،نظران للمستول االقتصادم ا١ترتفع لساكنيها

السابقة   ، كتصميم ا١تنازؿ كشوارع تلك األحياء، كخرباتوكقلة ا١تشاكل األسرية ،للوالدين
؛ ٦تا يؤثر كالتوجيهات اليت حصل عليها من الوالدين أك من مدارس رياض األطفاؿ كالتمهيدم

ذلك بوضوح على سلوؾ الطالب يف بيئة  ظهركي ،على سلوكيات أبناء تلك األسرإ٬تابيان 
 ك٭ترصوف ا١تدرسة أنظمة الطبلب ٭تًـتمثل: "  ا١تدرسة كخارجها على شكل سلوؾ مشاىد

 يف الطبلب " يشارؾ كأيضان  مبلبسهم "، نظافة على الطبلب " ٭تافظ"، ككذلك اتباعها على
تربية كالديو كيتم ، فهذه سلوكيات يكتسبها الطالب من الفصوؿ " كٕتميل ا١تدرسة نظافة

 السلوؾ دكافع نفسر أف ٯتكن أنو يف كاٞتشتالت اجملاؿ نظريةذلك ؤكد كي، تنميتها يف ا١تدرسة
 إىل باإلضافة كاالجتماعية، ا١تادية بنواحيها ا٠تارجية كبيئتو الداخلية الفرد بيئة إذا تعرفنا على

        دراسة إبراىيم أيضان  كيؤيد ذلكالسابقة،  كخرباتو للفرد كاٞتسمية كالعقلية النفسية اٟتالة
أف   الطبلب: لدل السليب البيئي للسلوؾ أسباب ٜتسة برزأف أ إىل تتوصلاليت  ـ(ََِٗ) 
 غلبةك  عمـو الطبلب، لدل البيئي الوعي ضعف، ك بالبيئة للعناية أ٫تية يعطي ال احمللي جملتمعا

 التعامل لسوءالطبلب  مشاىداتك  ،كسلوكياهتم أفعا٢تم يف الطبلب بعض عند البلمباالة صفة
 .كالطرقات الشوارع يف البيئة مع
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 : وتفسيرىاالثالث  السؤاؿ بيانات تحليل -4-3

 يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ أ٪تاط"ما  على اآلتي: ثالثالسؤاؿ ال نص  
 ؟"  الصحيُت ا١ترشدين نظر كجهة من للصحة ا١تعززة ا١تدرسة

للصحة مت  ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ للتعرؼ على أ٪تاط
 جاباتا١تئوية كا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كالرتب إل كالنسبحساب التكرارات 

 ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ على عبارات ٤تور أ٪تاط ٣تتمع الدراسةأفراد 
 النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التايل:للصحة، كجاءت  ا١تعززة

 

 (3-4الجدوؿ ذو الرقم )

 في الطالب لدى السلبي البيئي السلوؾ على عبارات محور أنماط مجتمع الدراسةأفراد  إجابات
 للصحة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة المعززة المدرسة

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 موافق النسبة 

 إلى موافق
 ما حد

 موافق غير

ُ 
 الوضػػػوء أثنػػػاء ا١تيػػػاه اسػػػتخداـ يف الطػػػبلب يسػػػرؼ
 اليدين كغسل

 ُٖ ّٖ ّٕ ؾ

ِ.َِ َ.ْٕٓ ُ 
٘ ّٗ.ٖ َْ.ٗ ُٗ.ْ 

ّ 
 ك٦تػػػػػػػرات الفصػػػػػػوؿ يف ضػػػػػػجيجان  الطػػػػػػبلب يصػػػػػػدر
 ا١تدرسة

 ّْ ِٕ ِّ ؾ
ُ.ٖٗ َ.ْٖٕ ِ 

٘ ّْ.ْ ِٗ.َ ّٔ.ٔ 

ٓ 
 البيئػػػػة بػػػػرامج خدمػػػػة يف الطػػػػبلب مشػػػػاركة ضػػػػعف
 كالتثقيفية التوعوية

 ِٕ ْٔ َِ ؾ

ُ.ِٗ َ.ُُٕ ّ 
٘ ُِ.ٓ ْٗ.ٓ ِٗ.َ 

ٔ 
 ٔتمتلكػػػػػػػػات بالعبػػػػػػػػث ا١تتعلقػػػػػػػػة ا١تخالفػػػػػػػػات كثػػػػػػػػرة

 ا١تدرسة

 ّٔ ّٓ ِِ ؾ
ُ.ٖٓ َ.ٕٕٗ ْ 

٘ ِّ.ٕ ّٕ.ٔ ّٖ.ٕ 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 موافق النسبة 

 إلى موافق
 ما حد

 موافق غير

ِ 
 ك٦تػػػػػػػرات الفصػػػػػػػوؿ يف كجبػػػػػػػاهتم الطػػػػػػػبلب يتنػػػػػػػاكؿ
 الدراسية اٟتصص كقت ا١تدرسة

 ْٗ ِٔ ُٖ ؾ
ُ.ٕٔ َ.ٕٖٓ ٓ 

٘ ُٗ.ْ ِٖ.َ ِٓ.ٕ 

 ا١تخترب يف السبلمة إجراءات الطبلب يتبع ال ْ
 ْٔ ّْ ُّ ؾ

ُ.ٔٓ َ.ُٕٕ ٔ 
٘ ُْ.َ ّٔ.ٔ ْٗ.ٓ 

 0.606 1.88 المتوسط العاـ

 

 ( أف: ّ-ْيتضح من اٞتدكؿ ذم الرقم )

 البيئي السلوؾ موافقوف إىل حد ما على أف ىناؾ بعض أ٪تاط الدراسة٣تتمع أفراد  -
(، كىو ََ.ّمن ٖٖ.ُللصحة ٔتتوسط ) ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب

(، كىي ّّ.ِإىل  ٕٔ.ُمتوسط يقع يف الفئة الثانية من فئات ا١تقياس الثبلثي )من 
ىذه النتيجة تتوافق ك  ،أداة الدراسةالفئة اليت تشَت إىل خيار "موافق إىل حد ما" على 

 التلميذات ٦تارسة ـ( كاليت توصلت إىل أف مستولََِّ) اٟتصاف أمايندراسة مع 
 التلميذات كعي ، كمستول(متوسط) ا٠تاطئة البيئية للسلوكيات( ٣تتمع الدراسة)

 السلوكيات يفعلن ٦تن التلميذات ، كموقف(منخفض) ا٠تاطئة البيئية بالسلوكيات
 (.سليب) ا٠تاطئة البيئية

  ٣تتمع الدراسةيف موافقة أفراد  ان كمن خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبله يتضح أف ىناؾ تفاكت -
، حيث (للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ أ٪تاط)على 

(، كىي متوسطات تقع يف َِ.ِإىل ٓٔ.ُتراكحت متوسطات موافقتهم ما بُت )
اللتُت تشَتاف إىل )موافق إىل حد ما / من فئات ا١تقياس الثبلثي  األكىل  كالثانيةالفئتُت 

 .غَت موافق( على أداة الدراسة
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على كجود ٜتسة  ما حد موافقوف إىل ٣تتمع الدراسةيتضح من النتائج أف: أفراد ك   -
: (للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ أ٪تاط)أ٪تاط من 

(، كاليت مت ترتيبها تنازليان حسب موافقة ٔ، ٓ، ّ، ُتتمثل يف العبارات ذكات األرقاـ )
 عليها كالتايل: ٣تتمع الدراسةأفراد 

 الوضوء أثناء ا١تياه استخداـ يف الطبلب سرؼ(، كىي: " يي ُجاءت العبارة ذات الرقم ) .ُ
 مػا حػد عليهػا إىل الدراسػة٣تتمػع با١ترتبة األكىل من حيث موافقة أفراد  ،اليدين " كغسل

 (.ّمن  َِ.ِٔتتوسط )

 ك٦تػػرات الفصػػوؿ يف ضػػجيجان  الطػػبلب (، كىػػي: " يصػػدرّجػػاءت العبػػارة ذات الػػرقم ) .ِ
 ٖٗ.ُعليهػا ٔتتوسػط ) ٣تتمػع الدراسػةبا١ترتبة الثانيػة مػن حيػث موافقػة أفػراد  ،ا١تدرسة "

 ، كىذا ا١تتوسط يف الفئة الثانية )موافق إىل حد ما(. (ّمن 

 البيئػة بػرامج خدمػة يف الطػبلب مشػاركة (، كىي: " ضعفٓجاءت العبارة ذات الرقم ) .ّ
عليهػا ٔتتوسػط  ٣تتمػع الدراسػةكالتثقيفية " با١ترتبة الثالثة مػن حيػث موافقػة أفػراد  التوعوية

 (.ّمن  ِٗ.ُ)

 ٔتمتلكػػػات بالعبػػػث ا١تتعلقػػػة ا١تخالفػػػات (، كىػػػي: " كثػػػرةٔجػػػاءت العبػػػارة ذات الػػػرقم ) .ْ
من ٖٓ.ُعليها ٔتتوسط ) ٣تتمع الدراسةا١تدرسة " با١ترتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد 

ّ.) 

 ك٦تػػرات الفصػػوؿ يف كجبػػاهتم الطػػبلب (، كىػػي: " يتنػػاكؿِجػػاءت العبػػارة ذات الػػرقم ) .ٓ
 ٣تتمع الدراسةالدراسية " با١ترتبة ا٠تامسة من حيث موافقة أفراد  اٟتصص كقت ا١تدرسة

 (.ّمن  ٕٔ.ُٔتتوسط )عليها إىل حد ما 

 على كجود ٪تط كاحد من غَت موافقُت ٣تتمع الدراسةف: أفراد كيتضح من النتائج أ -
للصحة: تتمثل يف العبارة  ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ أ٪تاط

ا١تخترب " من حيث  يف السبلمة إجراءات الطبلب يتبع (، كىي: " الْذات الرقم )
 (.ّمن  ٓٔ.ُعلى أهنا من األ٪تاط السلبية ٔتتوسط ) ٣تتمع الدراسةموافقة أفراد  عدـ
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 لدل السليب البيئي السلوؾ أبرز أ٪تاط)يتضح من خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبله أف: 
 أثناء ا١تياه استخداـ يف الطبلب إسراؼ :تتمثل يف (للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب
النتيجة إىل أف استمرارية السلوؾ البيئي ا١تتمثل يف  كتشَت اليدين، كغسل الوضوء

كىدران كبَتان ألىم  إسراؼ الطبلب يف استخداـ ا١تياه يعد مشكلة خطَتة على البيئة
 كدليل ذلك: ،مل يتم القضاء على ذلك السلوؾ أك التقليل منو منذ القدـمواردىا، ك 

أف أعلى  يف ـ(ََِْوص )دراسة ىويدم، كا١تدين، كبوقح الدراسة اٟتالية معاتفاؽ 
كىذا يؤيد ما كرد يف مشكلة الدراسة  ،اجملاالت السلوكية ٦تارسة يتعلق باستهبلؾ ا١تياه

أف فئة صغار السن ىم أكثر إساءة إىل البيئة   ـ(َُِِدراسة العبيدم ) وأكدتكالذم 
سبب ذلك اتصاؼ فئة صغار السن باالندفاعية يف ك با١تقارنة مع فئة كبار السن، 

سلوكياهتم التفاعلية مع البيئة، كقلة خربهتم يف اٟتياة كيف ا١تخاطر البيئية احمليطة هبم، 
 جراء تعاملهم معها كمع موارد بيئتهم؛ لكل تلك األسباب كغَتىا ٧تد أف أبرز أ٪تاط

 تتمثل يف إسراؼ للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ
دراسة أمل  بينما أشارتاليدين،  كغسل الوضوء أثناء ياها١ت استخداـ يف الطبلب

اكتساب الطبلب للمفاىيم الصحية كالبيئية من خبلؿ: بعض إىل ـ( ََِٖالبدكم )
حصص النشاط، أك  اٞتدكؿ الدراسي، مفردات ا١تنهج الدراسي يف حصص مستقلة يف

النوادم الصيفية، كتأثَت كالندكات كاللقاءات اليت تعقد با١تدرسة خبلؿ الدراسة أك يف 
كىذا يؤكد أف ؛ ذلك على سلوكيات الطبلب الصحية كالبيئية داخل ا١تدرسة كخارجها

الطبلب يعتمد على نوعية  لدل البيئي للصحة يف تنمية السلوؾ ا١تعززة دكر ا١تدرسة
 الربامج اليت تقدمها ا١تدرسة كمدل جديتها يف تطبيقها كليس يف مسماىا.

 : وتفسيرىا الرابع السؤاؿ اتبيان تحليل -4-4

 للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكر لتفعيل ا١تقًتحات أبرز"ما  على اآلتي: رابعالسؤاؿ ال نص  
  ؟" الصحيُت ا١ترشدين نظر كجهة من الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ تنمية يف
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 البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكر لتفعيل ا١تقًتحات للتعرؼ على أبرز
ا١تئوية كا١تتوسطات  كالنسبمت حساب التكرارات  ؛للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل

 أبرز " على عبارات ٤تور ٣تتمع الدراسةأفراد  جاباتاٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كالرتب إل
 ا١تدرسة يف الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكر لتفعيل ا١تقًتحات

 ، كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التايل:" للصحة ا١تعززة
 

 (4-4الجدوؿ ذو الرقم )

 تنمية في للصحة المعززة المدرسة دور لتفعيل المقترحات على عبارات محور أبرز مجتمع الدراسةأفراد  إجابات
 تنازلياً حسب متوسطات الموافقةللصحة مرتبة  المعززة المدرسة في الطالب لدى البيئي السلوؾ

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 النسبة 

 إلى موافق موافق
  ما حد

 موافق غير

 كا١تعلمُت الطبلب كشكاكل ١تقًتحات االستماع َُ
 ُ ْ ٖٖ ؾ

ِ.ْٗ َ.ِٖٖ ُ 
٘ ْٗ.ٔ ْ.ّ ُ.ُ 

 ا١تعػػػػػػززة ا١تػػػػػػدارس مبػػػػػػاين تصػػػػػػميم يف النظػػػػػػر إعػػػػػػادة ٗ
 مستقببلن  للصحة

 َ ٕ ٖٔ ؾ
ِ.ِٗ َ.ِٔٓ ِ 

٘ ِٗ.ٓ ٕ.ٓ َ 

ُُ 
 ا١تدرسػػػػي ا١تقصػػػػف يقػػػػدمها الػػػػيت الوجبػػػػات متابعػػػػة

 باستمرار كتقوٯتها

 ُ ٕ ٖٓ ؾ
ِ.َٗ َ.ِّّ ّ 

٘ ُٗ.ْ ٕ.ٓ ُ.ُ 

ْ 
 علػػػػػػى ٤تاضػػػػػػرات إللقػػػػػػاء الصػػػػػػحي ا١ترشػػػػػػد تأىيػػػػػػل

 الطبلب أمور كأكلياء ا١تعلمُت

 ُ ٕ ٖٓ ؾ
ِ.َٗ َ.ِّّ ْ 

٘ ُٗ.ْ ٕ.ٓ ُ.ُ 

 يف با١تشػػػػػاركة مباشػػػػػرة غػػػػػَت بطػػػػػرؽ األسػػػػػرة تثقيػػػػػف ٖ
 .أبنائها سلوؾ كمتابعة الثقافية ا١تسابقات

 َ َُ ّٖ ؾ
ِ.ٖٗ َ.ُُّ ْ 

٘ ٖٗ.ِ َُ.ٖ َ 

 يف الطػػػػػػبلب ٯتارسػػػػػػها الػػػػػػيت الرياضػػػػػػات يف التنػػػػػػوع ُِ
 ا١تدرسة

 ُ ُُ ُٖ ؾ
ِ.ٖٔ َ.ّٕٗ ٓ 

٘ ٖٕ.ُ ُُ.ٖ ُ.ُ 

 ا١تػػػػػػدارس اتإ٧تػػػػػػاز  تنشػػػػػػر يػػػػػػةإعبلم بػػػػػػرامج إعػػػػػػداد ٕ
 للصحة ا١تعززة

 َ ُٓ ٖٕ ؾ
ِ.ْٖ َ.َّٕ ٔ 

٘ ّٖ.ٗ ُٔ.ُ َ 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة
 النسبة 

 إلى موافق موافق
  ما حد

 موافق غير

 تعزيػػػػػػػز ٔتهمػػػػػػػة با١تدرسػػػػػػػة الصػػػػػػػفوؼ ركاد تكليػػػػػػػف ٓ
 البيئي السلوؾ

 ْ ٖ ُٖ ؾ
ِ.ّٖ َ.ُْٖ ٕ 

٘ ٖٕ.ُ ٖ.ٔ ْ.ّ 

 مرشػػػػػػػدين لتخػػػػػػػريج جديػػػػػػػد ٗتصػػػػػػػص اسػػػػػػػتحداث ّ
 مؤىلُت صحيُت

 ّ ُٓ ٕٓ ؾ
ِ.ٕٕ َ.ِْٗ ٖ 

٘ َٖ.ٔ ُٔ.ُ ّ.ِ 

 حصػػػػص ٖ إىل الصػػػػحي ا١ترشػػػػد نصػػػػاب ٗتفػػػػيض ِ
 مكتبية حصص ٖك دراسية

 ْ ُٔ ّٕ ؾ
ِ.ْٕ َ.َّٓ ٗ 

٘ ٕٖ.ٓ ُٕ.ِ ْ.ّ 

ُ 
 مكتبيػة حصػص إىل الصػحي ا١ترشد نصاب ٖتويل

 العيادة يف

 ُ ّّ ٗٓ ؾ
ِ.ِٔ َ.َٓٗ َُ 

٘ ّٔ.ْ ّٓ.ٓ ُ.ُ 

 الربيػػػػػة كالػػػػػرحبلت الكشػػػػػفية ا١تعسػػػػػكرات تكثيػػػػػف ٔ
 للطبلب

 ُّ ِّ ٕٓ ؾ
ِ.ْٕ َ.ُّٕ ُُ 

٘ ُٔ.ّ ِْ.ٕ ُْ.َ 

 ِّْ.َ َٖ.ِ المتوسط العاـ

 

 مقًتحات)موافقوف على  ٣تتمع الدراسة( أف: أفراد ْ-ْيتضح من اٞتدكؿ ذم الرقم )
 ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكر تفعيل

(، كىو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات ا١تقياس ََ.ّمن َٖ.ِٔتتوسط ) (للصحة
 (، كىي الفئة اليت تشَت إىل خيار "موافق" على أداة الدراسة.ََ.ّإىل  ّْ.ِالثبلثي )من 

 ما يلي: كمن خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبله يتضح

 دكر لتفعيل ا١تقًتحات أبرز)على  ٣تتمع الدراسةيف موافقة أفراد  ان ىناؾ ٕتانسأف  -
 ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة
(، كىي ْٗ.ِإىل ْٕ.ِ، حيث تراكحت متوسطات موافقتهم ما بُت )(للصحة
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 إىل )موافق( على الثبلثي كاليت تشَت متوسطات تقع يف الفئة الثالثة من فئات ا١تقياس
 .أداة الدراسة

 من ان موافقوف على اثٍت عشر مقًتح ٣تتمع الدراسةيتضح من النتائج أف: أفراد ك   -
 يف الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكر تفعيل مقًتحات)

، ْ، ُُ، ٗ، َُكأبرزىا: تتمثل يف العبارات ذكات األرقاـ ) (للصحة ا١تعززة ا١تدرسة
 عليها كالتايل: ٣تتمع الدراسة(، كاليت مت ترتيبها تنازليان حسب موافقة أفراد ٖ

 الطػػػػبلب كشػػػػكاكل ١تقًتحػػػػات (، كىػػػػي: " االسػػػػتماعَُجػػػػاءت العبػػػػارة ذات الػػػػرقم ) .ُ
 ْٗ.ِعليهػا ٔتتوسػط ) الدراسػة٣تتمػع كا١تعلمُت " با١ترتبة األكىل من حيث موافقػة أفػراد 

 (.ّمن 

 ا١تعػػززة ا١تػػدارس مبػػاين تصػػميم يف النظػػر (، كىػػي: " إعػػادةٗجػػاءت العبػػارة ذات الػػرقم ) .ِ
عليهػػا ٔتتوسػػط  ٣تتمػػع الدراسػػةمسػػتقببلن " با١ترتبػػة الثانيػػة مػػن حيػػث موافقػػة أفػػراد  للصػػحة

 (.ّمن  ِٗ.ِ)

 ا١تقصػف يقػدمها الػيت الوجبات (، ك٫تا: " متابعةْك ُُ) رقمُتال اف ذاتجاءت العبارتا .ّ
 ا١تعلمػػػُت علػػػى ٤تاضػػػرات إللقػػػاء الصػػػحي ا١ترشػػػد باسػػػتمرار، كتأىيػػػل كتقوٯتهػػػا ا١تدرسػػػي
عليهػػػا  ٣تتمػػػع الدراسػػػةالطػػػبلب " با١ترتبػػػة الثالثػػػة مػػػن حيػػػث موافقػػػة أفػػػراد  أمػػػور كأكليػػػاء

 (.ّمن  َٗ.ِٔتتوسط )

 يف با١تشػاركة مباشرة غَت بطرؽ األسرة ىي: " تثقيف(، ك ُِجاءت العبارة ذات الرقم ) .ْ
٣تتمػع أبنائهػا " با١ترتبػة الرابعػة مػن حيػث موافقػة أفػراد  سػلوؾ كمتابعػة الثقافية ا١تسابقات

 (.ّمن  ٖٗ.ِعليها ٔتتوسط ) الدراسة

 يف الطػػبلب ٯتارسػػها الػػيت الرياضػػات يف (، كىػػي: " التنػػوعٖجػػاءت العبػػارة ذات الػػرقم ) .ٓ
 ٖٔ.ِعليهػا ٔتتوسػط ) ٣تتمع الدراسػةا١تدرسة " با١ترتبة ا٠تامسة من حيث موافقة أفراد 

 (.ّمن 

 ا١تدرسػػػة دكر تفعيػػػل أبػػػرز مقًتحػػػات)يتضػػػح مػػػن خػػػبلؿ النتػػػائج ا١توضػػػحة أعػػػبله أف: ك  -
تتمثػل  (للصػحة ا١تعػززة ا١تدرسػة يف الطػبلب لػدل البيئػي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة

 مبػػاين تصػػميم يف النظػػر كا١تعلمػُت، كإعػػادة الطػػبلب كشػػكاكل ١تقًتحػػات االسػتماع) :يف



- 116 - 
 

 ا١تدرسػػػػي ا١تقصػػػػف يقػػػػدمها الػػػػيت الوجبػػػػات كمتابعػػػػة ،مسػػػػتقببلن  للصػػػػحة ا١تعػػػػززة ا١تػػػػدارس
 أمػور كأكليػاء ا١تعلمػُت علػى ٤تاضػرات إللقػاء الصػحي ا١ترشػد باسػتمرار، كتأىيػل كتقوٯتها

 كمتابعػػػة الثقافيػػػة ا١تسػػػابقات يف با١تشػػػاركة مباشػػػرة غػػػَت بطػػػرؽ األسػػػرة الطػػػبلب، كتثقيػػػف
 أف الباحث كيرل ،(ا١تدرسة يف الطبلب ٯتارسها اليت الرياضات يف التنوع، أبنائها سلوؾ
 يف للصػحة ا١تعػززة ا١تدرسػة دكر تفعيػل أبػرز مقًتحػاتأف يف  يتمثػل النتيجػة، ىذه تفسَت
للصحة ليست برامج لتغيػَت سػلوؾ  ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية

 يف تػػػؤثر بطػػػرؽ احمليطػػػة بالطالػػػب البيئػػػة تعػػػديلل اجػػػراءاتك  مقًتحػػػاتىػػػي  بػػػلالطالػػػب 
 ال ألهنػػا( اإلجػػراءات )بالسػػلبية ىػػذه كتسػػمى ح،صػػحيالبيئػػي ال سػػلوؾال ١تمارسػػة قابليتػػو
 برامج. كيأيت دكر االجتماعية ا٢تندسة نظرية، كىذا ما تؤكده معُت بسلوؾ وقيام تتطلب

تنشػػيط الدافعيػػة الذاتيػػة لػػدل التبلميػػذ للمشػػاركة يف األنشػػطة الصػػحية السػػلوؾ يف  تغيػػَت
كٖتسػػُت حالػػة التبلميػػذ الصػػحية كالنفسػػية كاالجتماعيػػة،  كالبيئيػػة داخػػل كخػػارج ا١تدرسػػة،

ؼ مػػػػن أىػػػػم أىػػػػدا باعتبارىػػػػاكتنميػػػػة الػػػػوعي البيئػػػػي كالصػػػػحي لػػػػدل الطػػػػبلب با١تػػػػدارس 
لػػػذلك تقػػػـو بعػػػض الػػػدكؿ بتطبيػػػق ىػػػذه األىػػػداؼ يف كالبيئػػػة، ا١تػػػدارس ا١تعػػػززة للصػػػحة 

كبنػاء علػى ا١تقًتحػات السػابقة تتفػق الدراسػة اٟتاليػة مػع دراسػة األنصػارم شكل بػرامج، 
ـ( بػػأف الصػػحة ا١تدرسػػية يف ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية ال تػػزاؿ ْتاجػػة إىل ا١تزيػػد ََِٕ)

مػػة بػػالرغم مػػن اٞتهػػود ا١تبذكلػػة مػػن االىتمػػاـ حػػىت ترتقػػي إىل مصػػاؼ بعػػض الػػدكؿ ا١تتقد
 السػلوؾ تنميػة يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكر تفعيلقد تسهم يف قًتحات إال أف ىذه ا١ت

 للصحة كىذا ما توصلت إليو ىذه الدراسة. ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل البيئي

 : وتفسيرىاالخامس  السؤاؿ بيانات تحليل -4-5

"ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول  على اآلتي: خامسالسؤاؿ ال نص  
 ا١تعززة ا١تدرسة دكرحوؿ  ٣تتمع الدراسةأفراد  إجاباتمتوسطات  بُتفأقل   (α≤0.05)الداللة
 ، أكالعلمي تعزل إىل )ا١تؤىل الرياض مدينة يف الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة

 "(؟يف العمل ا٠تربةسنوات أك  التخصص،
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 الفروؽ باختالؼ متغير المؤىل العلمي:: أوالً 

٣تتمػػع أفػػراد  إجابػػاتللتعػػرؼ علػػى مػػا إذا كانػػت ىنالػػك فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية يف 
" ٖتليػػل التبػػاين األحػػادم "  ا١تؤىػػل العلمػػي اسػػتخدـ الباحػػثمتغػػَت  اخػػتبلؼإىل  طبقػػان  الدراسػػة

(One Way ANOVA)إىل  طبقػػان  دراسػػة٣تتمػػع الأفػػراد  إجابػػاتلتوضػػيح داللػػة الفػػركؽ يف  ؛
 كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التايل: ا١تؤىل العلمي،متغَت  اختبلؼ

 

 (5-4الجدوؿ ذو الرقم )
 (  One Way ANOVA) نتائج " تحليل التباين األحادي " 

 طبقاً إلى اختالؼ المؤىل العلمي مجتمع الدراسةأفراد  إجاباتللفروؽ في 

 مربعاتمجموع  مصدر التباين المحاور
درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ؼ المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 للصػػحة المعػػززة المدرسػػة دور
 لػدى البيئي السلوؾ تنمية في

 الطالب

 ٖٕٓ.َ ٓ ٖٖٖ.ِ بُت اجملموعات

 ِّٔ.َ ٕٖ ّٖٓ.ِِ داخل اجملموعات َِٔ.َ ُٗٗ.ِ

  ِٗ ُْٕ.ِٓ اجملموع

 اإليجابي البيئي السلوؾ أنماط
 المدرسػػػة فػػػي الطػػػالب لػػػدى
 للصحة المعززة

 ّّٓ.َ ٓ ٓٔٔ.ِ بُت اجملموعات

 ّْٗ.َ ٕٖ ِّٕ.َّ داخل اجملموعات ُٖٗ.َ ِٗٓ.ُ

  ِٗ ِٗٗ.ِّ اجملموع

 السػػلبي البيئػػي السػػلوؾ أنمػػاط
 المدرسػػػة فػػػي الطػػػالب لػػػدى
 للصحة المعززة

 ُُٖ.َ ٓ ٖٗٓ.َ بُت اجملموعات

 ِّٖ.َ ٕٖ ُٔٗ.ّّ داخل اجملموعات َٔٗ.َ َّٗ.َ

  ِٗ ٖٕٔ.ّّ اجملموع

 دور لتفعيػػػػل المقترحػػػػات أبػػػػرز
 فػػي للصػػحة المعػػززة المدرسػػة
 لػػػػدى البيئػػػػي السػػػػلوؾ تنميػػػػة
 المعػززة المدرسػة في الطالب
 للصحة

 َّٕ.َ ٓ ُٖٔ.َ بُت اجملموعات

 ٔٓ.َ ٕٖ ِٖٔ.ْ داخل اجملموعات ُٓٔ.َ ٔٔٔ.َ

  ِٗ َْٖ.ٓ اجملموع
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كجػػػػود فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد (: عػػػػدـ ٓ-ْيتضػػػػح مػػػػن اٞتػػػػدكؿ ذم الػػػػرقم )
 ا١تدرسػة حػوؿ )دكر ٣تتمػع الدراسػةأفػراد  إجابػات( فأقػل يف َٓ.َمستول الداللة اإلحصائية )

 لػػػػدل اإل٬تػػػايب البيئػػػي السػػػلوؾ الطػػػبلب، أ٪تػػػاط لػػػػدل البيئػػػي السػػػلوؾ تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة
 ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ للصحة، أ٪تاط ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب

 لػػػػدل البيئػػػػي السػػػػلوؾ تنميػػػػة يف للصػػػػحة ا١تعػػػػززة ا١تدرسػػػػة دكر لتفعيػػػػل ا١تقًتحػػػػات للصػػػػحة، أبػػػػرز
 .حة( باختبلؼ متغَت ا١تؤىل العلميللص ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب

كالػيت توصػلت  ،ـ (َُِّ)  الػدغيمك  ا١تسػند،دراسػة سػلطانة ىػذه النتيجػة تتوافػق مػع ك  
عػدـ كجػػود فػركؽ دالػػة إحصػائيا بػػُت متوسػطات اسػػتجابات مشػريف الربنػػامج كمعلمػي العلػػـو  إىل

 .حوؿ كاقع الربنامج، تعزل ١تتغَتات ) اٞتنس، ا١تؤىل العلمي، سنوات ا٠تربة (

من حيث حوؿ ٤تاكر الدراسة متجانسة  ٣تتمع الدراسةف كجهات نظر أكىذا يفسر 
سواء يف ؛ كذلك يثبت أف إعداد ا١تعلم يف ا١تملكة العربية السعودية التعليمي ستولا١ت

 ان )البكالوريوس أك ما بعدىا من دبلـو أك ماجستَت أك دكتوراه( ساعد يف إكساب ا١تعلم تصور 
لف شبو موحد عن مهنة التدريس ١تا يتلقونو من مقررات دراسية متقاربة يف ا١تضموف كٗتت ان ذىني

يف الكمية كإف كاف ىذا يف ظاىره جيد إال أنو ٭تتاج دراسات كمقارنات مستقبلية ١تعرفة مدل 
 التطور يف إعداد ا١تعلم.  

 :التخصص: الفروؽ باختالؼ متغير ثانياً 

٣تتمػػع أفػػراد  إجابػػاتللتعػػرؼ علػػى مػػا إذا كانػػت ىنالػػك فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية يف 
" ٖتليػػػػل التبػػػػاين األحػػػػادم "  التخصػػػػص اسػػػػتخدـ الباحػػػػثمتغػػػػَت  اخػػػػتبلؼإىل  طبقػػػػان  الدراسػػػػة

(One Way ANOVA)إىل  طبقػػان  ٣تتمػػع الدراسػػةأفػػراد  إجابػػاتلتوضػػيح داللػػة الفػػركؽ يف  ؛
 كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التايل: التخصص،متغَت  اختبلؼ
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 (6-4رقم )ذو ال جدوؿال
 (  One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) 

 التخصصطبقاً إلى اختالؼ  مجتمع الدراسةأفراد  إجاباتللفروؽ في 
 مجموع مربعات مصدر التباين المحاور

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ؼ المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 للصػػحة المعػػززة المدرسػػة دور
 لػدى البيئي السلوؾ تنمية في

 الطالب

 ٓٓٔ.َ ِ َّٗ.ُ بُت اجملموعات

 ُِٕ.َ َٗ ِّْ.ِْ داخل اجملموعات َٓٗ.َ ُِْ.ِ

  ِٗ ُْٕ.ِٓ اجملموع

 اإليجابي البيئي السلوؾ أنماط
 المدرسػػػة فػػػي الطػػػالب لػػػدى
 للصحة المعززة

 ّٔٗ.َ ِ ِٔٗ.ُ بُت اجملموعات

 ّْٓ.َ َٗ َٕٔ.ُّ داخل اجملموعات َٕٔ.َ ٖٕٗ.ِ

  ِٗ ِٗٗ.ِّ اجملموع

 السػػلبي البيئػػي السػػلوؾ أنمػػاط
 المدرسػػػة فػػػي الطػػػالب لػػػدى
 للصحة المعززة

 َّْ.ُ ِ ٖٗٓ.ِ بُت اجملموعات

 ّْْ.َ َٗ ِٔٗ.َّ داخل اجملموعات *َُٗ.َ َُٔ.ْ

  ِٗ ٖٕٔ.ّّ اجملموع

 دور لتفعيػػػػل المقترحػػػػات أبػػػػرز
 فػػي للصػػحة المعػػززة المدرسػػة
 لػػػػدى البيئػػػػي السػػػػلوؾ تنميػػػػة
 المعػززة المدرسػة في الطالب
 للصحة

 ُِٓ.َ ِ َّّ.َ بُت اجملموعات

 َّٓ.َ َٗ ْٕٓ.ْ داخل اجملموعات َِٔ.َ ْٕٖ.ِ

  ِٗ َْٖ.ٓ اجملموع

 

كجػػػػود فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد (: عػػػػدـ ٔ-ْيتضػػػػح مػػػػن اٞتػػػػدكؿ ذم الػػػػرقم )
 ا١تدرسػة حػوؿ )دكر ٣تتمػع الدراسػةأفػراد  إجابػات( فأقػل يف َٓ.َمستول الداللة اإلحصائية )

 لػػػػدل اإل٬تػػػايب البيئػػػي السػػػلوؾ الطػػػبلب، أ٪تػػػاط لػػػػدل البيئػػػي السػػػلوؾ تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة
 تنميػة يف للصػحة ا١تعػززة ا١تدرسػة دكر لتفعيل ا١تقًتحات للصحة، أبرز ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب
 للصحة( باختبلؼ متغَت التخصص. ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل البيئي السلوؾ
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( َٓ.َصػائية عنػد مسػتول الداللػة اإلحصػائية )بينما يتضح كجػود فػركؽ ذات داللػة إح
 يف الطػػػبلب لػػػدل السػػػليب البيئػػػي السػػػلوؾ حػػػوؿ )أ٪تػػػاط ٣تتمػػػع الدراسػػػةأفػػػراد  إجابػػػاتفأقػػػل يف 

 للصحة( باختبلؼ متغَت التخصص. ا١تعززة ا١تدرسة

 كلتحديػد صػػاحل الفػػركؽ بػُت كػػل فئتػػُت مػػن فئػات التخصػػص ٨تػػو االٕتػاه حػػوؿ ىػػذا احملػػور
 ؿ التايل:كىذه النتائج يوضحها اٞتدك " scheffe" اختبار  استخدـ الباحث

 (7-4)رقم ذو ال جدوؿال
 التخصصللفروؽ بين فئات  "scheffe" نتائج اختبار 

 أخرى تخصصات علـو معلم طالبي مرشد المتوسط ف التخصص المحاور

 لدى السلبي البيئي السلوؾ أنماط
 للصحة المعززة المدرسة في الطالب

   - ُٕ.ُ ُٗ مرشد طبليب

 * -  َُ.ِ ٖٓ معلم علـو

 -   ٖٖ.ُ ُٔ ٗتصصات أخرل

 ( فأقلَٓ.َ) الداللة اإلحصائية* فركؽ دالة عند مستول 

كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػػتول (: ٕ-ْيتضػػح مػػن اٞتػػدكؿ ذم الػػرقم )
، كأفػػػػراد َٓ.َالداللػػػػة اإلحصػػػػائية ) الػػػػذين لػػػػديهم  ٣تتمػػػػع الدراسػػػػة( فأقػػػػل بػػػػُت معلمػػػػي العلػػػػـو

للصػحة(  ا١تعػززة ا١تدرسػة يف الطػبلب لػدل السػليب البيئػي السػلوؾ ٗتصصات أخرل حوؿ )أ٪تاط
، كيفسػر ىػذا أف أنسػب مػن يقػـو بػدكر ا١ترشػد الصػحي ىػو مػدرس العلػـو العلػـو لصاحل معلمػي

 سػلوؾكذلك المتبلكو حصػيلة مػن ا١تعػارؼ العلميػة ا١تتعلقػة بالصػحة كالبيئػة كالػيت تػنعكس علػى 
 لػػػدل السػػػليب البيئػػػي السػػػلوؾالطالػػػب الصػػػحي كالبيئػػػي، كػػػل ذلػػػك يؤىلػػػو للكشػػػف عػػػن أ٪تػػػاط 

  كاليت ال يبلحظها إال ا١تتخصص يف تدريس العلـو للطبلب. الطبلب

 :سنوات الخبرة في العمل: الفروؽ باختالؼ متغير ثالثاً 

٣تتمػػع أفػػراد  إجابػػاتللتعػػرؼ علػػى مػػا إذا كانػػت ىنالػػك فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية يف 
طبقػػػان إىل اخػػػتبلؼ متغػػػَت سػػػنوات ا٠تػػػربة يف العمػػػل اسػػػتخدـ الباحػػػث " ٖتليػػػل التبػػػاين  الدراسػػػة
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 ٣تتمػع الدراسػةأفػراد  إجابػاتلتوضػيح داللػة الفػركؽ يف  ؛(One Way ANOVA)األحادم " 
 طبقان إىل اختبلؼ متغَت سنوات ا٠تربة يف العمل، كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التايل:

 (8-4رقم )ذو ال جدوؿال
  ( One Way ANOVA" ) نتائج " تحليل التباين األحادي 

 سنوات الخبرة في العملطبقاً إلى اختالؼ  مجتمع الدراسةأفراد  إجاباتللفروؽ في 
 مجموع مربعات مصدر التباين المحاور

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ؼ المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 للصػػحة المعػػززة المدرسػػة دور
 لػدى البيئي السلوؾ تنمية في

 الطالب

 ِِّ.ُ ّ ٓٗٔ.ّ بُت اجملموعات

 ِْٖ.َ ٖٗ َْٔ.ِِ داخل اجملموعات **ََّ.َ ِٕٗ.ْ

  ِٗ ُْٕ.ِٓ اجملموع

 اإليجابي البيئي السلوؾ أنماط
 المدرسػػػة فػػػي الطػػػالب لػػػدى
 للصحة المعززة

 ٖٗٗ.َ ّ ّٗٗ.ِ بُت اجملموعات

 ّّٕ.َ ٖٗ َََ.َّ داخل اجملموعات *َّٕ.َ ٗٓٗ.ِ

  ِٗ ِٗٗ.ِّ اجملموع

 السػػلبي البيئػػي السػػلوؾ أنمػػاط
 المدرسػػػة فػػػي الطػػػالب لػػػدى
 للصحة المعززة

 َّٗ.ُ ّ ُُٕ.ّ بُت اجملموعات

 ّْٓ.َ ٖٗ ٖٔٔ.َّ اجملموعاتداخل  *َّْ.َ َُٔ.ّ

  ِٗ ٖٕٔ.ّّ اجملموع

 دور لتفعيػػػػل المقترحػػػػات أبػػػػرز
 فػػي للصػػحة المعػػززة المدرسػػة
 لػػػػدى البيئػػػػي السػػػػلوؾ تنميػػػػة
 المعػززة المدرسػة في الطالب
 للصحة

 َِٓ.َ ّ ُٕٓ.َ بُت اجملموعات

 َْٖ.َ ٖٗ ِٔٗ.ْ داخل اجملموعات **ََِ.َ ُٖٗ.ٓ

  ِٗ َْٖ.ٓ اجملموع

كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد (: عػػػدـ ٖ-ْيتضػػػح مػػػن اٞتػػػدكؿ ذم الػػػرقم ) -
 حوؿ )أ٪تػاط ٣تتمع الدراسة( فأقل يف إجابات أفراد َٓ.َمستول الداللة اإلحصائية )

 البيئػػي السػػلوؾ للصػػحة، أ٪تػػاط ا١تعػػززة ا١تدرسػػة يف الطػػبلب لػػدل اإل٬تػػايب البيئػػي السػػلوؾ
للصػػػحة( بػػػاختبلؼ متغػػػَت سػػػنوات ا٠تػػػربة يف  ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة يف الطػػػبلب لػػػدل السػػػليب
 العمل.



- 122 - 
 

( َُ.َبينما يتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة اإلحصػائية ) -
 تنميػػػػة يف للصػػػػحة ا١تعػػػػززة ا١تدرسػػػػة حػػػػوؿ )دكر ٣تتمػػػػع الدراسػػػػةفأقػػػػل يف إجابػػػػات أفػػػػراد 

 ا١تدرسػػة يف الطػػبلب لػػدل اإل٬تػػايب البيئػػي السػػلوؾ أ٪تػػاط الطػػبلب، لػػدل البيئػػي السػػلوؾ
 السػػػلوؾ تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة دكر لتفعيػػػل ا١تقًتحػػػات أبػػػرز للصػػػحة، ا١تعػػػززة
للصػػػػحة( بػػػاختبلؼ متغػػػػَت سػػػنوات ا٠تػػػػربة يف  ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػػة يف الطػػػبلب لػػػػدل البيئػػػي
 العمل.

كلتحديد صاحل الفركؽ بُت كل فئتُت من فئات سنوات ا٠تربة يف العمل ٨تػو االٕتػاه حػوؿ 
 ؿ التايل:كىذه النتائج يوضحها اٞتدك " scheffe" اختبار  ىذه احملاكر استخدـ الباحث

 
 

 (9-4)رقم ذو ال جدوؿال
 سنوات الخبرة في العملللفروؽ بين فئات  "scheffe" نتائج اختبار 

 المتوسط ف سنوات الخبرة في العمل المحاور
 من أقل

(ٓ )
 سنوات

 سنوات( ٓ) من
 من أقل إىل

 سنوات( َُ)

( َُ) من
 أقل إىل سنوات

 سنة( ُٓ) من

( ُٓ) من
 فأكثر سنة

 المعػػػػػػػػػػػززة المدرسػػػػػػػػػػػة دور
 السػلوؾ تنميػة في للصحة
 الطالب لدى البيئي

    - ِٓ.ِ ْ سنوات(  ٓ)  من أقل

 أقل إىل سنوات(  ٓ)  من
 سنوات(  َُ)  من

ُٖ ِ.َُ  -   

 إىل سنوات(  َُ)  من
 سنة(  ُٓ)  من أقل

ِِ ِ.ّٕ   -  

 -  *  ّٓ.ِ ْٗ فأكثر سنة(  ُٓ)  من

 البيئػػػػػػػي السػػػػػػػلوؾ أنمػػػػػػػاط
 الطػػػػالب لػػػػدى اإليجػػػػابي

 المعػػػػػػػززة المدرسػػػػػػػة فػػػػػػػي
 للصحة

    - ّٓ.ِ ْ سنوات(  ٓ)  من أقل

 أقل إىل سنوات(  ٓ)  من
   -  ْٗ.ُ ُٖ سنوات(  َُ)  من

 إىل سنوات(  َُ)  من
  -   ِٖ.ِ ِِ سنة(  ُٓ)  من أقل

 -  *  ِْ.ِ ْٗ فأكثر سنة(  ُٓ)  من
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 المتوسط ف سنوات الخبرة في العمل المحاور
 من أقل

(ٓ )
 سنوات

 سنوات( ٓ) من
 من أقل إىل

 سنوات( َُ)

( َُ) من
 أقل إىل سنوات

 سنة( ُٓ) من

( ُٓ) من
 فأكثر سنة

 البيئػػػػػػػي السػػػػػػػلوؾ أنمػػػػػػػاط
 فػي الطػالب لػدى السلبي
 للصحة المعززة المدرسة

    - ٕٗ.ُ ْ سنوات(  ٓ)  من أقل

 أقل إىل سنوات(  ٓ)  من
 سنوات(  َُ)  من

ُٖ ِ.ِٓ  -   

 إىل سنوات(  َُ)  من
 سنة(  ُٓ)  من أقل

ِِ ُ.ٕٔ   -  

 -  *  َٖ.ُ ْٗ فأكثر سنة(  ُٓ)  من

 لتفعيػػػػػل المقترحػػػػػات أبػػػػػرز
 المعػػػػػػػػػززة المدرسػػػػػػػػػة دور

 السػلوؾ تنميػة في للصحة
 فػػػي الطػػػالب لػػػدى البيئػػػي

 للصحة المعززة المدرسة

    - ٕٕ.ِ ْ سنوات(  ٓ)  من أقل

 أقل إىل سنوات(  ٓ)  من
   -  ٖٕ.ِ ُٖ سنوات(  َُ)  من

 إىل سنوات(  َُ)  من
 سنة(  ُٓ)  من أقل

ِِ ِ.ٔٓ   -  

 - **   ٕٖ.ِ ْٗ فأكثر سنة(  ُٓ)  من

 ( فأقلَٓ.َ) الداللة اإلحصائية* فركؽ دالة عند مستول        ( فأقل     َُ.َ** فركؽ دالة عند مستول الداللة اإلحصائية )

(: كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول ٗ-ْيتضػػح مػػن اٞتػػدكؿ ذم الػػرقم ) -
الػػذين سػػنوات خػػػربهتم يف  ٣تتمػػع الدراسػػة( فأقػػل بػػُت أفػػراد َٓ.َالداللػػة اإلحصػػائية )

 مػن العمػل يف خػربهتم الذين سنوات ٣تتمع الدراسةفأكثر، كأفراد  سنة( ُٓ) العمل من
 تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة ؿ )دكرسػػػنوات حػػػو ( َُ) مػػػن أقػػػل إىل سػػػنوات( ٓ)

 ا١تدرسػػة يف الطػػبلب لػػدل اإل٬تػػايب البيئػػي السػػلوؾ الطػػبلب، أ٪تػػاط لػػدل البيئػػي السػػلوؾ
للصػػحة(  ا١تعػػززة ا١تدرسػػة يف الطػػبلب لػػدل السػػليب البيئػػي السػػلوؾ أ٪تػػاط للصػػحة، ا١تعػػززة

، فػػػأكثر سػػػنة( ُٓ) الػػػذين سػػػنوات خػػػربهتم يف العمػػػل مػػػن ٣تتمػػػع الدراسػػػةلصػػػاحل أفػػػراد 
فػأكثر قػد  سػنة( ُٓ) كيفسر ىذا أف ا١ترشد الصحي الذم سنوات خربتو يف العمل من

مػػر بتجػػارب خػػبلؿ فػػًتة تدريسػػو ببيئػػات مدرسػػية عديػػدة كقػػاـ بتػػدريس عػػدد كبػػَت مػػن 
 ا١تدرسػػػة ة كالسػػػلبية؛ ٦تػػػا يؤىلػػػو للحكػػػم علػػػى دكراإل٬تابيػػػالطػػػبلب كالحػػػظ سػػػلوكياهتم 
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 اإل٬تػػػايب البيئػػػي السػػػلوؾ الطػػػبلب، أ٪تػػػاط لػػػدل البيئػػػي لوؾالسػػػ تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة
ىػذه النتيجػة تتوافػق مػع ك  ،بشكل دقيق مقارنػة ٔتػن تقػل خربتػو عػن ذلػك لديهم كالسليب
" توجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية  أنػػػو ـ( كالػػػيت توصػػػلت إىلَُِّالعػػػويف )دراسػػػة 

تعزل ١تتغَت ا٠تربة يف ٣تاؿ اإلدارة ا١تدرسػية مػا بػُت أفػراد الدراسػة حػوؿ ا١تعوقػات البشػرية 
 َُا٠تػػربة )مػػن  مالػػيت تعيػػق تطبيػػق برنػػامج ا١تػػدارس ا١تعػػززة للصػػحة لصػػاحل ا١تػػديرين ذك 

 سنوات فأكثر( ".
( َُ.َول الداللػة اإلحصػائية )كما يتبػُت كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػت -

فػػأكثر،  سػػنة( ُٓ) الػػذين سػنوات خػػربهتم يف العمػػل مػن ٣تتمػع الدراسػػةفأقػل بػػُت أفػػراد 
 مػػن أقػػل إىل سػػنوات( َُ) مػػن العمػػل يف خػػربهتم الػػذين سػػنوات ٣تتمػػع الدراسػػةكأفػػراد 

 السػلوؾ تنميػة يف للصػحة ا١تعػززة ا١تدرسػة دكر لتفعيػل ا١تقًتحػات سنة حوؿ )أبػرز( ُٓ)
الػػػذين  ٣تتمػػػع الدراسػػػةللصػػػحة( لصػػػاحل أفػػػراد  ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة يف الطػػػبلب لػػػدل البيئػػػي

أف ارتفػاع مسػتول ا٠تػربة بػ ىػذا يفسػرك ، فػأكثر سنة( ُٓ) سنوات خربهتم يف العمل من
 يؤدم إىل زيادة يف معرفة األدكار كأنواع السلوؾ.
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 الفصل الخامس 

 )ملخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها ومقترحاتها(  

 

 .ملخص الدراسة   -5-1
 .نتائج الدراسة   -5-2
 .توصيات الدراسة   -5-3
 .مقترحات الدراسة   -5-4    

 



- 126 - 
 

 الفصل الخامس

 ملخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها ومقترحاتها
 

 تمهيد:

، كذلػػك لفصػػوؿ الدراسػػة كعرضػػان لنتائجهػػا ا عامػػان الباحػػث يف ىػػذا الفصػػل ملخصنػػيعػػرض 
ألىػػم النتػػائج الػػػيت كصػػلت إليهػػا الدراسػػػة، كتقػػدًن التوصػػيات، كتقػػػدًن  مػػػوجزو  عػػرضو  عػػن طريػػق

 اٟتالية. ة اليت تنطلق من نتائج الدراسةيا١تقًتحات للدراسات ا١تستقبل
 

 ملخص الدراسة: -5-1

السلوؾ البيئي لدل الطبلب كسبل تفعيلو دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية عنواف الدراسة: 
 الرياض مدينة يف الصحيُت من كجهة نظر ا١ترشدين

  :اآليت النحو على فصوؿ عدة من الدراسة تكونت
 

 ان كعرض ،تمهيد للدراسةالالتعريف ٔتاىية مشكلة الدراسة، كتضمن  مشل :الفصل األوؿ
 كمصطلحاهتا. ،كحدكدىا، كأ٫تيتها ،ىدافها١تشكلتها، كٖتديد أسئلتها، كأ

دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي ما  :يفالرئيس الدراسة سؤاؿ  ك٘تثل
 ؟ٔتدينة الرياض الصحيُت لدل الطبلب كسبل تفعيلو من كجهة نظر ا١ترشدين

 التالية:كتتفرع من التساؤؿ الرئيس التساؤالت  
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ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب كسبل تفعيلو  ١تدرسةادكر ما كاقع  .ُ
  الصحيُت ؟ من كجهة نظر ا١ترشدين

لدل الطبلب يف ا١تدرسة ا١تعززة للصحة من كجهة نظر  اإل٬تايبما أ٪تاط السلوؾ البيئي  .ِ
 ا١ترشدين الصحيُت ؟

ة من كجهة نظر ما أ٪تاط السلوؾ البيئي السليب لدل الطبلب يف ا١تدرسة ا١تعززة للصح .ّ
 ا١ترشدين الصحيُت ؟

 اإل٬تايبما أبرز ا١تقًتحات لتفعيل دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي  .ْ
 لدل الطبلب من كجهة نظر ا١ترشدين الصحيُت ؟

بُت  فأقل (α≤0.05)مستول الداللة اللة إحصائية عند دىل توجد فركؽ ذات  .ٓ
أك تعزل إىل )ا١تؤىل،  حوؿ ٤تاكر الدراسة الدراسة٣تتمع أفراد  إجاباتمتوسطات 

 ؟(أك التخصص ،ا٠تربة
 

تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب من  :اآلتي الرئيس الهدؼلتحقيق الدراسة الحالية  تسعىو 
 ا١تدرسة ا١تعززة للصحة. ٣تتمع كبيئةخبلؿ 

 ويتفرع عن الهدؼ الرئيس األىداؼ الفرعية اآلتية:      
ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب كسبل تشخيص دكر  .ُ

 .تفعيلو من كجهة نظر ا١ترشدين الصحيُت
من  للطبلب يف ا١تدرسة ا١تعززة للصحة اإل٬تايبالتعرؼ على أبرز أ٪تاط السلوؾ البيئي  .ِ

 .كجهة نظر ا١ترشدين الصحيُت
من   ا١تدرسة ا١تعززة للصحةالتعرؼ على أبرز أ٪تاط السلوؾ البيئي السليب للطبلب يف .ّ

 .كجهة نظر ا١ترشدين الصحيُت
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دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لتفعيل  التوصل إىل أبرز ا١تقًتحات .ْ
 .الصحيُت لدل الطبلب من كجهة نظر ا١ترشدين

مستول الداللة عند اللة إحصائية دفركؽ ذات  الكشف عن ما إذا كاف ىناؾ .ٓ
(α≤0.05) حوؿ ٤تاكر الدراسة ٣تتمع الدراسةأفراد جابات إُت متوسطات ب  فأقل 

 .(أك التخصص ا٠تربة،أك تعزل إىل )ا١تؤىل، 
 

 

 :اآليت من الثاين الفصل فتكو  : الثاني الفصل

الفكرية )الفلسفية( كالنظرية كا١تعرفية اليت مت االعتماد عليها كىو اٟتصيلة النظري،  أواًل: اإلطار
فادة ٦تا كرد هبا من مضامُت  فهم كٖتليل موضوع الدراسة، كاإلمفاىيمي يساعد يفيف بناء إطار 

اإلطار كأفكار يف ٖتديد أبعاد الدراسة، كرسم منهجها، كبناء أداهتا، كتفسَت نتائجها، كتكوف 
 كالتايل:  ٤تاكر أربعة من النظرم

 .كالعوامل ا١تؤثرة فيو عن السلوؾ البيئي: األكؿ احملور 

للصحة من حيث التعريف كالنشأة كاأل٫تية كاألىداؼ،  ا١تعززة ا١تدرسة تناكؿ :الثاين احملورك  
 .للصحة كالسلوؾ البيئي فيها ا١تعززة ككذلك مكونات كمراحل برنامج  ا١تدارس

 .البيئي السلوؾ لدراسة نماذجالك  النظريات بعض: الثالث احملور 

 .العاـ االبتدائية، كا١تتوسطة، كالثانوية خصائص النمو لطبلب مراحل التعليم :الرابع احملور

 

كقاـ الباحث باستقراء الدراسات كالبحوث السابقة يف ٣تاؿ تنمية  ،ثانياً: الدراسات السابقة
السلوؾ البيئي با١تدارس اٟتكومية النهارية، سواء على ا١تستول احمللي أـ العريب أـ العا١تي على 

تفاؽ كاالختبلؼ بينها كذلك للوقوؼ على أكجو اال أساس أهنا رافده مهم للدراسة اٟتالية.
 هبدؼ االستفادة من نتائج ىذه الدراسات كتوصياهتا لتوظيفها يف الدراسة اٟتالية.
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 كقد صنف الباحث الدراسات السابقة إىل ٤تورين:

 احملور األكؿ: الدراسات اليت تناكلت ا١تدارس ا١تعززة للصحة كا١ترشد الصحي.     

 ثاين: الدراسات اليت تناكلت البيئة كالسلوؾ البيئي.احملور ال     

 

عرض الباحث اإلجراءات ا١تنهجية لتحقيق أىداؼ الدراسة كحل الثالث:  الفصل وفي
مشكلتها، كاإلجابة عن أسئلتها كذلك بتحديد منهج الدراسة، كٖتديد ٣تتمعها، كعينتها، 

شتمل على اكا١تراحل اليت مر هبا بناء األداة، كما  ،باإلضافة إىل أداة الدراسة )االستبانة(
دمة يف إجراءات تطبيق أداة الدراسة كتصحيحها، كمن مث ٖتديد األساليب اإلحصائية ا١تستخ

 كذلك على النحو اآليت: ٖتليل البيانات كمعاٞتتها

 :استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ا١تسحي منهجان للدراسة منهج الدراسة. 

 النهارية اٟتكومية ا١تدارس يف الصحيُت ٚتيع ا١ترشدين من تكوف :الدراسة مجتمع 
-قُّْٔ)الدراسي لعاـ ل ،للصحة ا١تعززة ا١تدارس لربنامج ا١تطبقة الرياض ٔتدينة بنُت

  .الصحيُت ا١ترشدين من كتسعةن  مئةن الدراسة  ٣تتمع حجم بلغ كقد ق(،ُّْٕ

 :البيانات، كقاـ الباحث ببناء استخدـ الباحث االستبانة أداة ٞتمع  أداة الدراسة
)األدبيات( كالدراسات السابقة،  ل بدءان بقراءة ا١تؤلفات كالبحوثاالستبانة على مراح

صدقها  كالتحقق من، ُتكماحمل عدد منكتصميمها تصميمان أكليان كعرضها على 
 ا بصورهتا النهائية، كمن مثكثباهتا، كأخَتان تصميمهكصدؽ االتساؽ الداخلي،  ظاىرمال
 .٣تتمع الدراسةها على أفراد طبيقت

 مت ذكرىا اإلحصائية األساليب نم ٣تموعة الباحث استخدـ: اإلحصائية األساليب ،
 يف الفصل الثالث من الدراسة.

 .اآلتية الفقرة يف عرضها يتم كالتوصيات النتائج من ٣تموعة إىل الباحث وصلتك 
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 نتائج الدراسة:  -5-2

مػػػا  أظهػػػرت النتػػػائج ذات العبلقػػػة بالسػػػؤاؿ األكؿ كالػػػذم نصػػػو: " السػػػؤاؿ األوؿ:ائج نتػػػأواًل: 
دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئػي لػدل الطػبلب كسػبل تفعيلػو مػن كجهػة  كاقع

 ؟" الصحيُت نظر ا١ترشدين

 يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة على كاقع دكر ٣تتمع الدراسةان يف موافقة أفراد أف ىناؾ تفاكت 
 الطبلب. لدل البيئي السلوؾ تنمية

  تقـو هبا ا١تدارس ا١تعززة ان ر ة عشر دك موافقوف على أف ىناؾ أربع ٣تتمع الدراسةأف أفراد 
 أبرزىا يف:يتمثل الطبلب  لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة

o الطوارئ. ٥تارج عرب ٕتريبية إخبلء خطة على الطبلب ا١تدرسة تدرب 

o بأماف. الرياضي النشاط الطبلب ليمارس ا١تلعب ا١تدرسة تتابع 

o األكلية. لئلسعافات البلزمة األدكات ا١تدرسية العيادة توفر 

o جيدة. الفصوؿ داخل كالتهوية اإلضاءة تكوف أف على ا١تدرسة ٖترص 

o تػػػػأخَت،  دكف كقتهػػػػا يف بانتظػػػػاـ ا١تدرسػػػػي ا١تبػػػػٌت ١ترافػػػػق الدكريػػػػة الصػػػػيانة ا١تدرسػػػػة ٕتػػػػرم
 كآمن. سليم بشكل الكهربائية التوصيبلت كتستخدـ

  ا١تعززة موافقوف إىل حد ما على كجود ٙتانية أدكار للمدارس ٣تتمع الدراسةأف أفراد 
 أبرزىا يف:يتمثل الطبلب  لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة

o احملاضرات. إللقاء دعوهتم كعند كا١تتابعة للتقوًن ا١تدرسة الصحية الوحدة أطباء يزكر 

o ا١تدرسة. مساحة مع ليتناسب ا١تستجدين الطبلب عدد بُت سنويان  ا١تدرسة توازف 

o ا٠تاصة. االحتياجات ذكم متطلبات ا١تدرسية البيئة تراعي 

o اٟتريق. طفايات استخداـ على الطبلب ا١تدرسة تدرب 

o ا٠تزانات. يف ا١تياه لصحة دكريان  فحصان  ا١تدرسة ٕترم 
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 أ٪تاطكالذم نصو: "ما  الثاينالنتائج ذات العبلقة بالسؤاؿ  بينت :الثانيالسؤاؿ ائج نتثانياً: 
 ا١ترشدين نظر كجهة من للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ

 ؟"  الصحيُت

 لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ على أ٪تاط ٣تتمع الدراسةيف موافقة أفراد  ان أف ىناؾ تفاكت 
 للصحة. ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب

  لدل اإل٬تايب البيئي موافقوف على أربعة أ٪تاط من أ٪تاط السلوؾ ٣تتمع الدراسةأف أفراد 
 للصحة تتمثل يف: ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب

o مناسب. بعدد ا١تدرسة يف كالبيئية الصحية ا١تسابقات يف الطبلب مشاركة 

o اتباعها. على ك٭ترصوف ا١تدرسة أنظمة الطبلب احًتاـ 

o مبلبسهم. نظافة على الطبلب افظة٤ت 

o الفصوؿ. كٕتميل ا١تدرسة نظافة يف الطبلب مشاركة 

  السلوؾ من أ٪تاط ان موافقوف إىل حد ما على أحد عشر ٪تط ٣تتمع الدراسةأف أفراد 
 تمثل يف:ي للصحة أبرزىا ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل اإل٬تايب البيئي

o ا١تدرسة. جدراف نظافة على الطبلب ٤تافظة 

o الدراسية. الكتب نظافة على الطبلب ٤تافظة 

o األكلية. اتاإلسعاف تقدًن يف الصحي ا١ترشد عن الصحي اإلرشاد ٚتاعة طبلب مناكبة 

o ٢تا. ا١تخصصة األماكن يف ا١تخلفات كضع على الطبلب حرص 

o ٔتمتلكػػػػات يعبػػػػث مػػػػن علػػػػى ٥تالفػػػػات بتسػػػػجل الصػػػػحي اإلرشػػػػاد ٚتاعػػػػة يقػػػػـو طػػػػبلب 
 كمرافقها. ا١تدرسة

كالذم نصو: "ما  الثالثأظهرت النتائج ذات العبلقة بالسؤاؿ  :الثالثالسؤاؿ ائج نتثالثاً: 
 ا١ترشدين نظر كجهة من للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي السلوؾ أ٪تاط

 ؟"  الصحيُت
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 لدل السليب البيئي السلوؾ الدراسة على أ٪تاط ٣تتمعيف موافقة أفراد  ان أف ىناؾ تفاكت 
 للصحة. ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب

  السلوؾ على كجود ٜتسة أ٪تاط من أ٪تاط ما حد موافقوف إىل ٣تتمع الدراسةأف أفراد 
 تتمثل يف: للصحة ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب البيئي

o اليدين. كغسل الوضوء أثناء ا١تياه استخداـ يف الطبلب يسرؼ 

o ا١تدرسة. ك٦ترات الفصوؿ يف ضجيجان  الطبلب يصدر 

o كالتثقيفية. التوعوية البيئة برامج خدمة يف الطبلب مشاركة ضعف 

o ا١تدرسة. ٔتمتلكات بالعبث ا١تتعلقة ا١تخالفات كثرة 

o الدراسية. اٟتصص كقت ا١تدرسة ك٦ترات الفصوؿ يف كجباهتم الطبلب يتناكؿ 

  البيئي السلوؾ كاحد من أ٪تاط  على كجود ٪تطغَت موافقُت ٣تتمع الدراسةأف أفراد 
 إجراءات الطبلب يتبع للصحة: كىي: " ال ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل السليب

 ا١تخترب ". يف السبلمة

كالذم نصو: "ما  الرابعالنتائج ذات العبلقة بالسؤاؿ  أكضحت :الرابعالسؤاؿ ائج نترابعاَ: 
 لدل اإل٬تايب البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكر لتفعيل ا١تقًتحات أبرز

 ؟"  الصحيُت ا١ترشدين نظر كجهة من الطبلب

  دكر تفعيل مقًتحات من ان  عشر مقًتحموافقوف على اثٍت ٣تتمع الدراسةاد أف أفر 
للصحة  ا١تعززة ا١تدرسة يف الطبلب لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة

 كأبرزىا: 
o كا١تعلمُت. الطبلب كشكاكل ١تقًتحات االستماع 

o مستقببلن. للصحة ا١تعززة ا١تدارس مباين تصميم يف النظر إعادة 

o باستمرار. كتقوٯتها ا١تدرسي ا١تقصف يقدمها اليت الوجبات متابعة 

o الطبلب. أمور كأكلياء ا١تعلمُت على ٤تاضرات إللقاء الصحي ا١ترشد تأىيل 

o أبنائها. سلوؾ كمتابعة الثقافية ا١تسابقات يف با١تشاركة مباشرة غَت بطرؽ األسرة تثقيف 
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o ا١تدرسة. يف الطبلب ٯتارسها اليت الرياضات يف التنوع 

  مفتوح اإلجابة ببعض  سؤاؿو ا١ترشدين الصحيُت على  من ٣تتمع الدراسةشارؾ أفراد
ا١تقًتحات لتفعيل دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب، 

 لبلستفادة ا١تدارس بُت للطبلب ا١تتبادلة الزيارات تكثيف ككانت ا١تقًتحات كالتايل:
 البيئية الربامج يف ا٠تاص القطاع مشاركة، ك التنافس ركح كبث كاإلبداعات األفكار من

 اجملتمعية ا١تشاركة خبلؿ من الصحي التثقيف تفعيلكا١تعنوم، ك  ا١تادم بالدعم الطبلبية
 ا١تادم الدعم زيادةا١تؤسسات، ك  أك النوادم أك العامة اٟتدائق أك اٟتي مسجد داخل
معلم الًتبية البدنية  تفعيلا١تدرسة، ك  كخارج داخل بالبيئة ا١تتعلقة األنشطة لتنفيذ

 تكثيفالبيئة، ك  نظافة ٗتدـ سلوكياتإىل  الرياضية التمارينالنشاط الرياضي بتحويل 
 الصحيُت. للمرشدين الدكرات

أظهرت النتائج ذات العبلقة بالسؤاؿ األكؿ كالذم نصو:  :الخامسالسؤاؿ ائج نتخامساً: 
بُت متوسطات فأقل   (α≤0.05) "ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة

 لدل البيئي السلوؾ تنمية يف للصحة ا١تعززة ا١تدرسة دكرحوؿ  ٣تتمع الدراسةإجابات أفراد 
يف  ا٠تربةسنوات أك  التخصص، ، أكالعلمي تعزل إىل )ا١تؤىل الرياض مدينة يف الطبلب

 "(؟العمل

 لػػػدل البيئػػػي السػػػلوؾ تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة عػػػدـ كجػػػود فػػػركؽ حػػػوؿ )دكر 
 ا١تعػػػػػززة ا١تدرسػػػػة يف الطػػػػػبلب كالسػػػػليب لػػػػدل اإل٬تػػػػػايب البيئػػػػي السػػػػػلوؾ الطػػػػبلب، أ٪تػػػػاط

 البيئػػػي السػػػلوؾ تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة دكر لتفعيػػػل ا١تقًتحػػػات للصػػػحة، أبػػػرز
للصػػػػحة( بػػػػاختبلؼ متغػػػػَت ا١تؤىػػػػل العلمػػػػي كمتغػػػػَت  ا١تعػػػػززة ا١تدرسػػػػة يف الطػػػػبلب لػػػػدل

 ا١تعػػػػززة ا١تدرسػػػة يف الطػػػػبلب لػػػدل السػػػليب البيئػػػػي السػػػلوؾ عػػػػدا )أ٪تػػػاطالتخصػػػص، مػػػا 
 للصػػػحة( يف متغػػػَت التخصػػػص فهػػػي دالػػػة إحصػػػائيان كصػػػاحل الفػػػركؽ فيهػػػا كانػػػت ١تعلمػػػي

.  العلـو
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 ا١تدرسػة يف الطػبلب لػدل كالسليب اإل٬تايب البيئي السلوؾ عدـ كجود فركؽ حوؿ )أ٪تاط 
 ا٠تربة يف العمل.للصحة( باختبلؼ متغَت سنوات  ا١تعززة

  سػػنة( ُٓ) الػػذين سػػنوات خػػربهتم يف العمػػل مػػن ٣تتمػػع الدراسػػةكجػػود فػػركؽ بػػُت أفػػراد 
 أقػل إىل سػنوات( ٓ) مػن العمػل يف خػربهتم الػذين سػنوات ٣تتمع الدراسػةفأكثر، كأفراد 

 لػػػدل البيئػػػي السػػػلوؾ تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة سػػػنوات حػػػوؿ )دكر( َُ) مػػػن
 ا١تعػػػػػززة ا١تدرسػػػػة يف الطػػػػػبلب لػػػػدل كالسػػػػليب اإل٬تػػػػػايب البيئػػػػي السػػػػػلوؾ الطػػػػبلب، أ٪تػػػػاط

 سػػنة( ُٓ) الػػذين سػػنوات خػػربهتم يف العمػػل مػػن ٣تتمػػع الدراسػػةللصػػحة( لصػػاحل أفػػراد 
 فأكثر.

  سػػنة( ُٓ) الػػذين سػػنوات خػػربهتم يف العمػػل مػػن ٣تتمػػع الدراسػػةكجػػود فػػركؽ بػػُت أفػػراد 
 أقل إىل سنوات( َُ) من العمل يف ربهتمخ الذين سنوات ٣تتمع الدراسةفأكثر، كأفراد 

 تنميػػػة يف للصػػػحة ا١تعػػػززة ا١تدرسػػػة دكر لتفعيػػػل ا١تقًتحػػػات سػػػنة حػػػوؿ )أبػػػرز( ُٓ) مػػػن
 ٣تتمػػع الدراسػػػةللصػػحة( لصػػاحل أفػػراد  ا١تعػػػززة ا١تدرسػػة يف الطػػبلب لػػدل البيئػػي السػػلوؾ

 فأكثر. سنة( ُٓ) الذين سنوات خربهتم يف العمل من

 

 :توصيات الدراسة  5-3

، كذلك باٟترص الصحية الربامج الحتياجات كفقان  ا١تدرسيةتها بيئأف تتابع ا١تدرسة   -ُ
على: متطلبات ذكم االحتياجات ا٠تاصة يف دكرات ا١تياه كالتنقل داخل مرافق 

، كالتعاكف مع أطباء الوحدة ا١تدرسة، كمتابعة الفحص الدكرم لصحة ا١تياه يف ا٠تزانات
 هتم لتقوًن كمتابعة بيئة ا١تدرسة.الصحية ا١تدرسية أثناء زيارا

أف تقـو ا١تدرسة بنشر الوعي الصحي كالبيئي للطبلب، من خبلؿ: كضع اللوحات   -ِ
التعريفية بالسلوؾ الصحي كالبيئي على جدراف ا١تدرسة بشكل جذاب يلفت االنتباه، 

نهج كإبراز ا١تعلم لطبلبو مفاىيم الًتبية الصحية كالبيئية يف اإلسبلـ أثناء شرحو ا١ت
 .كاإلسعافات األكلية الدراسي، كتدريبهم على استخداـ طفايات اٟتريق
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 ةخاص ميزانية صيصأف ٭تفز القائد الًتبوم يف ا١تدرسة ا١ترشد الصحي يف عملو، بتخ  -ّ
، كيسند مهمة اإلشراؼ على ا١تقصف ا١تدرسي إليو، عليها شرؼي اليت الصحية امجللرب 

كا١تعلمُت كيعينو على  الطبلب كشكاكل مقًتحات كيوفر لو صندكقان خاصان الستقباؿ
 متابعتها بصفتهم أعضاء يف ٞتنة اإلرشاد الصحي يف ا١تدرسة.

كالتثقيفية  التوعوية البيئة برامج خدمة يف أف تشجع ا١تدرسة الطبلب على ا١تشاركة  -ْ
لتنمية كمتابعة السلوؾ البيئي لديهم، كذلك من خبلؿ األنشطة ا١تدرسية: كاإلذاعة 

 باحية، كاليـو ا١تفتوح، كالرحبلت كا١تسابقات الثقافية.الص
ا١تباين ا١تستأجرة، كأف ال تتساىل يف االشًتاطات تقليل عدد أف تقـو كزارة التعليم ب  -ٓ

 الصحية كالتعليمية يف تصميم ا١تباين ا١تدرسية مستقببلن.
كا١تناسب لو، أف تعيد كزارة التعليم النظر يف ا١تقصف ا١تدرسي بتوفَت ا١تكاف الواسع   -ٔ

 كتزكيده بالطاكالت كالكراسي، كهتتم ّتودة الوجبات ا١تقدمة من خبللو للطبلب.
 الصحية الربامج إل٧تاح؛ بُت عدد الطبلب مع مساحة ا١تدرسة أف توازف إدارة التعليم  -ٕ

 . ذلك يف للمشاركة كا٠تاصة اٟتكومية ا١تؤسسات كحث ،بالدعم ا١تادم ا١تناسب فيها
 للصحة ا١تعززة ا١تدارس على الضوء بتسليط التعليم بوزارة الًتبوم اإلعبلـ إدارة هتتم أف  -ٖ

 .كفعالياهتا برا٣تها كتنشر
 أف تقـو الصحة ا١تدرسية بأدكارىا الوقائية كالنمائية كالعبلجية، من خبلؿ:  -ٗ

  ات األكلية، اإلسعافالتدريبية للمرشدين الصحيُت يف ٣تاؿ تكثيف الدكرات
تدكين ا١تشكبلت الصحية، كتدريبهم على مهارات كاستخداـ السجبلت يف 

 اٟتوار كاإلقناع كاإللقاء لتقدًن احملاضرات على ا١تعلمُت كأكلياء أمور الطبلب.
  ٖتويل الوحدات الصحية إىل مراكز لئلشراؼ على برامج كخدمات الصحة

 .ا١تدرسية
 من أجل تعزيز صحة  ؛كا١تعلمُت ،كا١تدرسة ،التنسيق بُت ا١ترشد الصحي كاألسرة

 الطبلب.
  ٤تاضرات أطباء الوحدة الصحية ا١تدرسية ا١توجهة للطبلب بصفة خاصة تكثيف

 كللمجتمع عامة.
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 إجراء دراسات عن: :ات الدراسةمقترح -5-4

  دكر ا١تدرسة ا١تعززة للصحة يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب من كجهة نظرىم
 ٔتدينة الرياض.

 من كجهة نظر  ٔتدينة الرياضئي لدل الطبلب تنمية السلوؾ البي دكر ا١ترشد الصحي يف
 .الطبلب

  يف تنمية السلوؾ البيئي لدل الطبلب ٔتدينة الرياض. عبلـاإلدكر 

  يف تنمية السلوؾ البيئي لدل  ََِّ العربية السعودية سهاـ رؤية ا١تملكةإمدل
 الطبلب.

  من  على تعزيز الصحة يف التعليممدل تأثَت انتقاؿ الصحة ا١تدرسية إىل كزارة الصحة
 .كجهة نظر أطباء الصحة ا١تدرسية
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 مراجع الدراسة

  

 أواًل: المراجع العربية.        
 

 ثانياً: المراجع اإلنجليزية.       
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 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية
األساسية.  الًتبية . كليةالموصل جامعة طلبة لدى السلبي البيئي السلوؾ أسبابـ(. ََِٗخليل. ) إبراىيم، فاضل

 ا١توصل. جامعة

 . الرياض: مطابع اٟتميضي. مبادئ الصحة المدرسيةـ(. ََِْإبراىيم، مسعود ٤تمد. )

  .دار لساف العرب :إعداد كتصنيف يوسف خياط ، بَتكت (.ُ)ج .لساف العرب المحيط . )د.ت(.ابن منظور

 . 442/ 10أبو الفضل جماؿ الدين، لساف العرب حرؼ الكاؼ فصل السين،  )د.ت(. ابن منظور،

. كالتعليم الًتبية كزارة. الثانوم التعليم ٔترحلة الثالثة للسنة .النمو النفس علم ـ(.َُِّ) العابد اهلل عبد ٤تمد ،جعفر أبو
 .ليبيا دكلة. االجتماعية العلـو شعبة .الًتبوية كالبحوث التعليمية ا١تناىج مركز

 ، سلسلة دعوة اٟتق إصدار رابطة العامل اإلسبلمي.البيئة واإلنساف(. ىػُُْٔ. )علي رضا ،أبو زريق

إعداد برنامج المربي الصحي المادة العلمية والورشة العملية،  ق(.َُّْ) إدارة الصحة ا١تدرسية ٔتنطقة الرياض )بنُت(
 شعبة التوعية كالربامج الصحية.

  للنشر. ، بَتكت: أكراؽ شرقيةِ. طالتلوث البيئي وأثره على صحة اإلنسافأرناؤكط، ٤تمد السيد. )د.ت.(. 

 نظر وجهة من تالميذىا لدي البيئية القيم تنمية في االبتدائية المدرسة دورـ(. َُِْإٝتاعيل، عبداهلل ٤تمود أٛتد )
.جامعة الفيـو ،كلية الًتبية  ،قسم أصوؿ الًتبية رسالة ماجستَت. .والمديرين المعلمين  ، الفيـو

 .ِط توثيقي. السعودية كتيب العربية المملكة التعليم في إدارات (.قُّْٕ.  )التعليم إلدارات العامة األمانة

تجارب الصحة المدرسية في الدوؿ األعضاء بمكتب التربية في دوؿ  .(ـََِٕ) .صاحل بن سعداألنصارم ، 
 مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج.الرياض: . ُط .الخليج العربي

ا١تدارس كأمثلة للصحة اٞتيدة كاألطفاؿ كشركاء يف تعزيز الصحة في مدارسنا األنصارم، صاحل بن سعد. )د.ت.(. 
 تعزيز الصحة. أمانة من طفل إىل طفل بالتعاكف مع اليونيسيف كمنظمة الصحة العا١تية. 

)موقع  .دولية ونماذج  عالمية نظرة: المدرسية الصحة ـ(. ََِِبلة. ) حسنسعد، ك األمُت،  بن األنصارم، صاحل
 ُٓ٘تت االستفادة  يـو اٞتمعة،  بالدماـ . فيصل ا١تلك كاجملتمع، جامعة األسرة لطب اٞتمعية السعودية الكتروني(:

  http://www.ssfcm.org/public/english/Artical/index/secid/568#  ػ ق ُّْٕصفر 

http://www.ssfcm.org/public/english/Artical/index/secid/568
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)تقرير ٞتنة خرباء منظمة الصحة العا١تية حوؿ تعزيز الصحة من خالؿ المدارسق(. ُِِْاألنصارم، صاحل بن سعد. )
 . الرياض: كزارة ا١تعارؼ.ِالصحي ا١تدرسي الشامل(. طالتعليم كالتعزيز 

البرنامج القومي للمدارس المعززة للصحة والبيئة في مراحل التعليم العاـ ـ(.  ََِٖالبدكم، أمل ٤تمد حسن. )
 رة..قسم أصوؿ الًتبية، معهد الدراسات كالبحوث الًتبوية، جامعة القاىرة، القاى بمحافظة القاىرة ) دراسة تقويمية (

السلوؾ البيئي  وتنمية دور اإلدارات التعليمية في تطوير بيئة المدرسة ـ(.َُِٓالبغدادم، عبَت عبدا١تنعم توفيق. )
، البيئي. معهد الدراسات الًتبوية. جامعة عُت مشس عبلـاإلقسم العلـو الًتبوية ك األساسي.  التعليم لدى تالميذ مرحلة

 القاىرة.

 ، عماف: دار الفكر. ّط الصحة والسالمة العامة.ق(. ُِْٕ، ريتا؛ ك بدراف، زين. )ٛتارنو البكرم، أمل؛ ك

تقويم دور جماعة الخدمة العامة في تعديل السلوؾ البيئي السلبي لدى ـ(. َُُِهتامي، غادة السيد ٤تمد. )
 معهد الدراسات ،البيئي عبلـاإلك  الًتبوية العلـو قسم رسالة ماجستَت. طالب المدارس الثانوية بمدينة منيا القم .

 ، القاىرة.مشس عُت جامعة ،الًتبوية

كزارة  .البرنامج الوطني لسد الفجوة بين األسرة والمنظومة التربوية التعليمية (.قُّْٕ. )ٚتعية ا١تودة للتنمية األسرية
٘تت االستفادة   ،  http://cutt.us/F7irHعلى الرابط  )موقع إلكتروني(با١تملكة العربية السعودية  الشؤكف االجتماعية

 ق ُّْٕ/ُُ/ُٕالسبت 

أثر االتجاىات البيئية في تنمية السلوؾ البيئي المسؤوؿ لدى طلبة كلية ـ(. ََِٔحسن، عبداٟتميد سعيد. )
 سلطنة عماف.كلية الًتبية. جامعة السلطاف قابوس. التربية بجامعة السلطاف قابوس. 

 عماف. االردف: مكتبة اجملتمع العريب.  مشكالت البيئة،ق(. ُُّْاٟتسن، فتحية ٤تمد. )

 تقييم السياسات إىل مدخل َُِِ لعاـ َِ +ريو إىل ُِٕٗ استوكهومل مؤ٘تر ـ (. من َُِّاٟتسُت، شكراين. )
.  لبناف: ُْٖ، صْٔ - ّٔ بية، العدداف،مركز دراسات الوحدة العر  عربية اقتصادية مجلة بحوثالعا١تية،  البيئية

 بَتكت.

 وتعديل تشخيص في السلوكي والتعاقد التناقض على قائمة استراتيجية فعاليةـ(. ٤ََِّتمد. ) اٟتصاف، أماين
 .الرياض بمدينة االبتدائية المرحلة تلميذات لدى بو الوعي وتنمية الخاطئ البيئي السلوؾ أنماط

http://cutt.us/F7irH
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 األساسي التعليم األولى من الحلقة معلمي أداء لتحسين تدريبي برنامج" :ـ( َُِْ) علي ٤تمد ٤تمد إٯتاف ،اٟتصي
. جامعة ". معهد الدراسات الًتبوية للصحة المعززة المدارس مفهـو ضوء في أمراض األطفاؿ بعض بمنبئات المرتبط
 القاىرة.

 في الصحية اتجاىاتهم في أثرىا الثانوي األوؿ طالبات لدى الصحية الثقافة مستوىـ (. ُٔٗٗ) .فرياؿ ٛتاـ،
 .الَتموؾ جامعة .منشورة غَت ماجستَت رسالة .الكبرى عماف منطقة

 . عماف: قنديل للنشر كالتوزيع. اإلسالـ والبيئةـ(. َُُِا٠تطيب، ىشاـ إبراىيم. )

 مكتبة :. القاىرةْطن(، ي. )ترٚتة ٤تمد نبيل نوفل كآخر مناىج البحث في التربية وعلم النفسـ(. ُْٗٗ) .دالُت، فاف
.                                                                                               األ٧تلو ا١تصرية  

 ا١تملكة العربية السعودية. التنفيذية. للبيئة والالئحة العاـ النظاـق(. ُِِْالرئاسة العامة لؤلرصاد كٛتاية البيئة )

 الرياض: عامل الكتب.علم نفس النمو )الطفولة والمراىقة(. ـ(. ُٖٔٗ) عبدالسبلـزىراف، حامد 

، السنة واالتصاؿ عالـاإلمجلة ق(، السياحة البيئية أىم القطاعات السياحية ا١تتزايدة، ُِّْالزىراين، أٛتد قراف. )
 با١تملكة العربية السعودية. عبلـاإلكزارة  .ٔٓ، صْٔالرابعة، العدد 

  . اإلسكندرية: ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث التربية البيئية من منظور إسالمي.ـ(. َُِِسليماف، علي ٤تمد حسُت، )

 ، كرقة مقدمةالبيئة كاٟتفاظ عليها يف الشريعة اإلسبلمية (،ىػُُّْربيع الثاين  ُِ-ُٖ)، عصاـ الدين مصطفىالشعار، 
  الدينية. كالشؤكف األكقاؼ : كزارةسلطنة عماف .الحضاري، فقو العمرافالفقو  ،ندوة تطور العلـو الفقهية ِفي عماف إىل

 :القاىرة. الصحة المدرسية. ـ(ُٗٗٗ) .القاسم ابراىيم عبداٟتليم، أبوك  ؛ أسعد، أماف ٤تمدك   ؛فايز عبدا١تقصود شكر،
  .عامل الكتب

   .مؤسسة ا٠تليج العريب :، الرياضالبيئة والمناىج الدراسية .(ـُْٖٗ. )أٛتد إبراىيم، شليب

حافظ؛ كا٠تلف،  ٤تمد ٤تمد؛ كالشيخ ، ٤تمود بن كفقيهي، ٭تِت ٤تمد؛ بن عبداهلل الشهرم، سليماف بن ناصر؛ كالعرؼ،
 .ا١تدرسية كفؤ شلل الوزارة ككالة .ّ. طالدليل االرشادي لبرنامج المدارس المعززة للصحةق(. ُُّْ) عبود. ٤تمود

 .كالتعليم الًتبية كزارة. . الرياض: ا١تدرسية للصحة العامة دارةاإل

الدليل  ق(.ُّْْالشهرم، سليماف ناصر؛ كصاحل، زايد عبدالفتاح؛ كحافظ، ٤تمود ٤تمد؛ كا٠تلف، ٤تمود عبود. )
 ، الرياض: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية.ٓطالعلمي لبرنامج المرشد الصحي. 
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)موقع . لاير مليوف 63 بتكلفة المدارس في طبية عيادة 4800ق (. ُّْٔ رجب ِٕاإللكًتكنية. ) سبق صحيفة
 .قُّْٕ /ُُ/ُْ٘تت االستفادة بتاريخ  ،  https://sabq.org/H9mvds  إلكتروني(

االتجاىات نحو البيئة لدى طلبة جامعة الخرطـو وعالقتها االرتباطية ـ(. ََِّالصديق، فاطمو ٤تمد ا٠تَت. )
المجلة  منشورة يف رسالة ماجستَت، والسلبية بالتربية البيئية والسلوؾ الديني والنوع وبعض المتغيرات التعليمية 

   (.ٖ)، العدد (ّلد )اجمل ـ(، َُِْ)آب،  ،الدولية التربوية المتخصصة

 ، القاىرة: كانزا جركب للنشر.ىمـو االنساف والبيئةـ(. َََِعبداٟتميد، زيداف ىندم. )

معاٞتة فساد كتلوث البيئة يف القرآف الكرًن  البيئة في المنظور اإلسالمي:ـ(. َُِّعبدالكايف، إٝتاعيل عبدالفتاح. )
 كالسنة النبوية، القاىرة: دار العامل العريب.

دليل إعداد ا١تدربُت،  الموسوعة العلمية التعليمية المدارس المعززة للصحةـ(. ََُِعبداهلل، عادؿ ٤تمد. )
 .  كالتوزيع ماىي للنشراالسكندرية: 

.  اٞتامعة االساءة إلى البيئة واآلثار الصحية البيئية الناجمة عنهاـ(. َُِِالعبيدم،  ىيثم ضياء عبد األمَت. )
 ، بغداد.ا١تستنصرية ،كلية اآلداب

 .الًتبوم كالتطوير البحث ، األردف: مركزوالتلوث المدرسية البيئةـ(. ُٖٖٗعرايب. ) ابو العدكاف، سلطاف

 دار الزىراء. :الرياض المدخل الى البحث في العلـو السلوكية.(، ـَُِِٛتد. )بن العساؼ، صاحل 

 .عُت مشس. القاىرة: مكتبة سلوؾ اإلنساف بين النظرية والتطبيقعلي، علي أٛتد. )د.ت( 

 المرحلة االبتدائية لطالب الصحية التربية أىداؼ تحقيق في الصحي المرشد دورـ(. َُِٔٛتد. ) بن العمَت، أٛتد
. االجتماعية العلـو الًتبية. كلية أصوؿ قسم .بمحافظة األحساء التربويين والمشرفين المدارس مديري نظر وجهة من

 الرياض.اإلسبلمية.  سعود بن ٤تمد اإلماـ جامعة

مكتبة دمشق: ، طرؽ معالجتو –أخطاره على األحياء  –تلوث البيئة مصادره ـ(.  ُٕٗٗالعودات، ٤تمد عبدك. )
 . للنشر ميسلوف

 .ُْٓص، ْالعدد ، مجلة آفاؽ تربوية .ٛتاية البيئة من التلوث .ـ(ُْٗٗ) .عوده، صباح عبدالرٛتن

: دار ا١تعرفة االسكندرية  الشيخوخة(، -المراىقة-)الطفولةعلم نفس النمو  ،(ـُٗٗٗ) .عوض، عباس ٤تمود
 .اٞتامعية

https://sabq.org/H9mvds
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 تنمية السلوؾ البيئي ألعضاء األسر الطالبية لحماية البيئة من التلوث.ـ(.  ُٕٗٗالعوضي، سعيد ٯتاين عبده. )
 ا١تعهد العايل للخدمة االجتماعية بالقاىرة . 

المعززة للصحة بالمدينة  تواجو المديرين في تطبيق برنامج المدارسالمعوقات التي " ـ(.َُِّالعويف، ٤تمد سامل. )
 كلية الًتبية. قسم اإلدارة الًتبوية. جامعة طيبة. ".المنورة

ـ ا١توافق َُِٔديسمرب  ِْ)بريدة( السبت   منتدل اإلدارة العامة للتعليم ٔتنطقة القصيمـ(، ََِٔغباشي، معتز. )
 ق.ُِْٖ/ّ/ِْمت االستفادة بتاريخ  ي،، موقع الكترونىػُّْٖربيع أكؿ  ِْ

http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=3966 

 

 غَت دكتوراه ، رسالة العربيػة السعودية المملكػة في المدرسػي الصحي التثقيف عن دراسة(. ـُُٗٗ) مهدم. قاضي،
 .ػ االحساء الطبيػة كالعلـو الطب ،كلية فيصل ا١تلك جامعة ، منشورة

 منهج البحث في العلـو .(قُُّْ) .كالعمر، بدراف؛ كآؿ مذىب، معدم ؛كالعامرم، أٛتد ؛القحطاين، سامل
                       .: ا١تطابع الوطنية اٟتديثة، الرياضّط .(spss)مع تطبيقات على  السلوكية

 ، عماف: دار الراية للنشر كالتوزيع. سيكولوجية البيئة وكيفية حمايتها من التلوثىػ(. ُِّْالكايد، بياف ٤تمد. )

 كالتوزيع. ا١تسَتة للنشر عماف: دار ،وتطبيقها المبكرة الطفولة في البيئية التربيةـ(. ََِْمٌت. ) ٤تمد،

دراسة تقويم برنامج المدارس ـ (. َُِّ.)  صاحل بن إبراىيم بن خالد كالدغيم، ؛عبدالعزيز سعود سلطانة ا١تسند،
قسم أصوؿ . المعززة للصحة في التعليم العاـ من وجهة نظر مشرفي البرنامج و معلمي العلـو بمنطقة القصيم

 .القصيم الًتبية، جامعة

 كزارة الًتبية كالتعليم. القاىرة: .، ٣تمع اللغة العربية(ىػُُِْ. )ا١تعجم الوجيز

 القاىرة: دار الدعوة. .٣تمع اللغة العربية .ْْٓ/ ُمادة )سلك(، ، (ـََِْ. )ا١تعجم الوسيط

 في ميدانية - مسحية البيئية .)دراسة باألنشطة وعالقتها للمدرسة المادية البيئة جودة ـ(.ََِٔمعلويل، رٯتوف. )
 دمشق.  جامعةالًتبية.  كليةاألساسي(.  التعليم مدارس

 .دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع :عماف .ّ، طمناىج البحث في التربية وعلم النفس ،ـ(ََِٓ) .ملحم، سامي ٤تمد

انموذج المنهج المدرسي الصحي ذي المردود  ـ(.ُٖٖٗ.) منظمة الصحة العا١تية، كمنظمة األمم ا١تتحدة للطفولة
 . اإلسكندرية: ا١تكتب االقليمي لشرؽ البحر ا١تتوسط . العملي للمدارس االبتدائية مرشد المعلم

http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=3966
http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=3966
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الفروؽ في السلوكيات ـ(. ََِْىويدم، ٤تمد عبدالرزاؽ. ك ا١تدين، إٝتاعيل ٤تمد. ك بوقحوص، خالد أٛتد. )
 البيئية المسؤولة بين المعلمين والطالب في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين. 

       . الرياض.ّ. طللصحة المعززة المدارس لبرنامج شادياإلر  الدليلق(. ُُّْالوحدة الصحية ا١تدرسية )

 . جدة: دار األصفهاين.ْط . سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.ق(ُُْٔكزارة ا١تعارؼ )
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 مالحق الدراسة 

 االستبانة يف صورهتا األكلية.(: 1الملحق رقم )

 االستبانة يف صورهتا النهائية.(: 2الملحق رقم )

 .قائمة بأٝتاء احملكمُت(: 3الملحق رقم )

         الرياض. ٔتنطقة العامة للتعليم  خطاب مقدـ إىل مدير اإلدارة(: 4الملحق رقم )

        الرياض. ٔتنطقة ا١تدرسية الصحة خطاب مقدـ إىل مدير إدارة (:5الملحق رقم )

 تعليم الرياض. ا١تعلومات بإدارة إدارة تقنية مدير مقدـ إىل خطاب (:6) الملحق رقم

 الرياض. ٔتنطقة ا١تدرسية الصحة خطاب مقدـ إىل مدير إدارة (:7الملحق رقم )

  .ق(ُّْٔ/١ُّْٓتدارس ا١تعززة للصحة )إحصائية برنامج ا (:8الملحق رقم )

 .ق(ُّْٔ/ُّْٓ) للصحةأٝتاء ا١تدارس ا١تعززة (:  9الملحق رقم )      

  .خطاب تفعيل برنامج ا١ترشد الصحي ْتضوره للدكرة(: 10الملحق رقم )     

            ا١تدرسية. الصحة ٔتهاـ الصحيُت ا١ترشدين تكليف خطاب(: 11) رقم الملحق    
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 االستبانة يف صورهتا األكلية.(: 1الملحق رقم )

 

 

 

 
 
 

 وفقو اهلل   المرشد الصحي بالمدرسة المعززة للصحةأخي 
 السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.. وبعد                            

 
  :بعنوافيقـو الباحث بإجراء دراسة 

 
دور المدرسة المعززة للصحة في تنمية السلوؾ البيئي لدى الطالب وسبل تفعيلو من 

 الصحيين في مدينة الرياض. وجهة نظر المرشدين
 

لػػػػػػػذا فػػػػػػػنحن نتطلػػػػػػػع أف ٖتظػػػػػػػى ىػػػػػػػذه االسػػػػػػػتبانة ببضػػػػػػػع دقػػػػػػػائق مػػػػػػػن كقػػػػػػػتكم كإفادتنػػػػػػػا       
هبػػػػػا لػػػػن تسػػػػػتخدـ إال يف ٣تػػػػػاؿ  با١تعلومػػػػات ا١تطلوبػػػػػة علمػػػػان أف ٚتيػػػػػع ا١تعلومػػػػػات الػػػػيت سػػػػػتدلوف

البحػػػػػث العلمػػػػػي فقػػػػػط ك٨تػػػػػن علػػػػػى يقػػػػػُت بأنػػػػػك تػػػػػدرؾ أ٫تيػػػػػة الدراسػػػػػات ا١تيدانيػػػػػة الػػػػػيت تقػػػػػـو 
 كا١تقًتحات الواقعية. اآلراءعلى 

 
    .كلك شكرم كتقديرم                                   

    
 الباحث،،،                             

 

 السعوديةا١تملكة العربية 
 كزارة التعليم 

 جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية

 كلية العلـو االجتماعية
 أصوؿ الًتبيةقسم 
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 مجتمع الدراسةأولا : بيانات أولية ألفراد 

 ( أمام العبارة التً تعبر عن واقعكم :   √فضالً ضع عالمة )  

 

 المؤهل العلمً :

 O. دبلوم بعد البكالورٌوس     1

 غٌر تربوي Oتربوي              O. بكالورٌوس                 2

 O . ماجستٌر                   3

 O                 . دكتوراه    4

 

 التخصص :

 O. مرشد طالبً                                   1

 O                                      . معلم علوم2

 O . تخصص آخر : ...........................   3

 

 سنوات الخبرة فً العمل :

 O ( سنوات                                  5. أقل من ) 1

 O( سنوات        11( سنوات إلى أقل من )  5. من ) 2

 O         ( سنة 15( سنوات إلى أقل من )  11. من ) 3

 O  ( سنة فأكثر                                15. من ) 4
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 موافق السلوؾ البيئي لدى الطالب ؟ما دور المدرسة المعززة للصحة في تنمية  ـ
موافق 
إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

    ٬تتمع فريق تعزيز الصحة يف ا١تدرسة باستمرار إلبداء ا١تقًتحات كتقدًن اٟتلوؿ. 1

بشكل جذاب يلفت  اعلى جدراهن لوحات تعريفية بالسلوؾ البيئيتضع ا١تدرسة  2
 االنتباه. 

   

    .بانتظاـ يف كقتها دكف تأخَتالصيانة الدكرية للمبٌت ٕترم ا١تدرسة  3

    تدرب ا١تدرسة الطبلب على خطة إخبلء ٕتريبية عرب ٥تارج الطوارئ. 4

    ٖترص ا١تدرسة على مناسبة أرضية ا١تبٌت ا١تدرسي ١تنع انزالؽ الطبلب أثناء اٞترم كاللعب. 5

    يف تقليل ا١تخاطر ا١تركرية حو٢تا. أثناء خركج الطبلب اجراءات ا١تدرسةتساىم  6

    تراعي البيئة ا١تدرسية متطلبات ذكم االحتياجات ا٠تاصة. 7

    تستخدـ التوصيبلت الكهربائية بشكل سليم كآمن. 8

    تدرب ا١تدرسة الطبلب على استخداـ طفايات اٟتريق. 9

    األكلية.توفر العيادة ا١تدرسية األدكات البلزمة لئلسعافات  10

توفر ا١تدرسة مكانان مناسبان إللقاء احملاضرات على الطبلب كاستضافة الدكرات  11
 التدريبية.

   

    تتابع ا١تدرسة ا١تلعب ليمارس الطبلب النشاط الرياضي بأماف. 12

    تتابع ا١تدرسة جودة ا١تقصف ا١تدرسي كمدل توفر الشركط الصحية.  13

    نظافة دكرات ا١تياه طواؿ فًتة اليـو الدراسي.ٖترص ا١تدرسة على  14

    ٕترم ا١تدرسة فحص دكرم لصحة ا١تياه كتنظف خزانات ا١تياه يف كل فصل دراسي. 15

    توازف ا١تدرسة سنويان بُت عدد الطبلب ا١تستجدين ليتناسب مع مساحة ا١تدرسة. 16

    الفصوؿ جيدة.ٖترص ا١تدرسة على أف تكوف اإلضاءة كالتهوية داخل  17

    تتابع ا١تدرسة إجراءات السبلمة يف ا١تختربات كغرؼ النشاط. 18

إلقامة الربامج الصحية كمتابعة السلوؾ البيئي  ُتصحي يندى شً رٍ مي  توفر ا١تدرسة 19
 للطبلب.

   

     .اجراء الربامج الصحية ليتمكن مننصاب اٟتصص للمرشد الصحي ٗتفض ا١تدرسة  20

 -اليـو ا١تفتوح يف ا١تدرسة كالرحبلتك كاإلذاعة الصباحية - النشاط ا١تدرسييساىم  21
 يف دعم الربامج الصحية كمتابعة السلوؾ البيئي للطبلب.

   

    .تلقاء احملاضرالتقوًن كا١تتابعة كعند دعوهتم إلل ١تدرسةاأطباء الوحدة الصحية يزكر  22
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 موافق الطالب في المدرسة المعززة للصحة ؟ما أنماط السلوؾ البيئي السلبي لدى  ـ
إلى موافق 
 حد ما

غير 
 موافق

    .استخداـ ا١تياه أثناء الوضوء كغسل اليدين يفالطبلب  سرؼي 1
    .خارج أكقات الفسح ا١تدرسة ك٦ترات الفصوؿ كجباهتم يفالطبلب  تناكؿي 2
    ضجيجان يف الفصوؿ ك٦ترات ا١تدرسة.  الطبلب صدري 3
    إجراءات السبلمة يف ا١تخترب. الطبلب يتبع ال 4
    تثقيفية.التوعوية ك الالبيئة  برامج الطبلب يف خدمة ضعف مشاركة 5
    ٔتمتلكات ا١تدرسة.    كثرة ا١تخالفات ا١تتعلقة بالعبث 6

 موافق لدى الطالب في المدرسة المعززة للصحة ؟ اإليجابيما أنماط السلوؾ البيئي  ـ
إلى موافق 
 حد ما

غير 
 موافق

    ٭تافظ الطبلب على نظافة الكتب الدراسية. 1

    ٭تافظ الطبلب على نظافة الفصوؿ يف ا١تدرسة. 2

    جدراف ا١تدرسة. ٭تافظ الطبلب على نظافة 3

    الطاكالت كالكراسي. ٭تافظ الطبلب على نظافة 4

    ٭تافظ الطبلب على نظافة دكرات ا١تياه يف ا١تدرسة. 5

    ٭تافظ الطبلب على نظافة مبلبسهم. 6

    كضع ا١تخلفات يف األماكن ا١تخصصة ٢تا. على ٭ترص الطبلب 7

    ٭تافظ الطبلب على إتباع العادات الصحية بغسل اليدين قبل األكل كبعده. 8

    يستعمل الطبلب مبلبس الرياضة ا٠تاصة هبم كال يعَتكهنا ألحد. 9

    أثناء الغبار بلبس الكمامات الواقية.يتصرؼ الطبلب  10

    ٭تًـت الطبلب أنظمة ا١تدرسة ك٭ترصوف على اتباعها. 11

    يشارؾ الطبلب يف خدمة البيئة بربامج ميدانية توعوية كتثقيفية.  12

    يشارؾ الطبلب يف نظافة ا١تدرسة كٕتميل الفصوؿ. 13

    مناسب.بعدد الطبلب يف ا١تسابقات الصحية كالبيئية يف ا١تدرسة يشارؾ  14

ات اإلسعافتقدًن  ا١ترشد الصحي يف عنأفراد ٚتاعة اإلرشاد الصحي من الطبلب  نوبي 15
 .العيادة الصحية األكلية للطبلب يف

   

يسجل أفراد ٚتاعة اإلرشاد الصحي من الطبلب ا١تخالفات على الطبلب الذين يعبثوف  16
 ٔتمتلكات ا١تدرسة كال ٭تافظوف على نظافة مرافقها.   
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 مقترحات أخرى لتفعيل دور المدرسة المعززة للصحة في تنمية السلوؾ البيئي لدى الطالب:

ُ- ................................................................................................................................................................................. 

ِ- ................................................................................................................................................................................. 

ّ- ................................................................................................................................................................................. 

ْ-  ............................................................................................................................................................................... 

 انتهت االستبانة وشكراً لكم ،،،

 ـ
ما أبرز المقترحات لتفعيل دور المدرسة المعززة للصحة في تنمية السلوؾ 

 البيئي لدى الطالب في المدرسة المعززة للصحة ؟
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

    ٖتويل نصاب ا١ترشد الصحي إىل حصص مكتبية يتواجد خبل٢تا يف عيادة ا١تدرسة. 1

    حصص مكتبية. ٖحصص دراسية ك ٖٗتفيض نصاب ا١ترشد الصحي إىل  2

    استحداث ٗتصص جديد لتخريج مرشدين صحيُت مؤىلُت يف ا١تدارس. 3

    ٤تاضرات على ا١تعلمُت كأكلياء أمور الطبلب. تأىيل ا١ترشد الصحي إللقاء 4

    تكليف رائد كل صف با١تدرسة ٔتهمة تعزيز السلوؾ البيئي. 5

    تكثيف ا١تعسكرات الكشفية كالرحبلت الربية للطبلب. 6

    ات ا١تدارس ا١تعززة للصحة.إ٧تاز  ية تنشرإعبلمٗتصيص قناة رٝتية  7

مباشرة با١تشاركة يف ا١تسابقات الثقافية كمتابعة سلوؾ تثقيف األسرة بطرؽ غَت  8
 أبنائها.

   

    كضع خطة مستقبلية للنظر يف تصميم ا١تباين ا١تدرسية. 9

    االستماع ١تقًتحات كشكاكم الطبلب كا١تعلمُت. 10

    إعادة النظر يف الوجبات اليت يقدمها ا١تقصف ا١تدرسي.  11

التنوع يف الرياضات اليت ٯتارسها الطبلب يف ا١تدرسة كدراسة مدل أثرىا على سلوؾ  12
 الطبلب كصحتهم. 
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 ة.االستبانة يف صورهتا النهائي(: 2الملحق رقم )
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 .قائمة بأٝتاء احملكمُت(: 3الملحق رقم )

الدرجة  اسم المحكم ـ
 العلمية

الرتبة 
 العلمية

 جهة العمل التخصص

مناىج كطرؽ  أستاذ دكتوراه عبد العلي ٤تمد حسن 1
 التدريس

 جامعة البحرين

األصوؿ اإلسبلمية  مشارؾأستاذ  دكتوراه عبداللطيف عبدالعزيز الرباح 2
 للًتبية

 جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية

 كلية ا١تلك خالد العسكرية علم نفس تربوم أستاذ مساعد دكتوراه مضحي ساير ٛتيد ا١تصلوخي 3

 كلية ا١تلك عبداهلل للدفاع اٞتوم إدارة كٗتطيط تربوم أستاذ مساعد دكتوراه عبداهلل بن ٤تمد العامرم 4

مناىج كتكنولوجيا  استاذ مساعد  دكتوراه كرامي بدكم ابو مغنم 5
 التدريس

 جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية

 جامعة اجملمعة الًتبية ا٠تاصة استاذ مساعد دكتوراه عبدالباقي عرفة 6

 سعود اإلسبلميةجامعة اإلماـ ٤تمد بن  أصوؿ تربية أستاذ مساعد دكتوراه عبداهلل بن عبدالعزيز ا١تعيقل 7

 جامعة اجملمعة اإلرشاد النفسي أستاذ مساعد  دكتوراه اٟتميدم ٤تمد الضيداف 8

مستشار  دكتوراه ٤تمد بن عوف اهلل ا١تطَتم 9
 كمدرب

 اٞتودة الشاملة .
 

 جوائز التمٌيز –اٞتودة الشاملة 
 

 ٔتنطقة عسَتٚتعية األطفاؿ ا١تعوقُت  تاريخ -آداب   دكتوراه  صاحل ناصر اٟتمادم 10

 مها طبلؿ ا١تهيميل العازمي 11
 

إدارة التطوير ك   دكتوراه
 التنمية.

الًتبية ا١تقارنة ك 
 اإلدارة التعليمية

 كزارة الًتبية بالكويت 

 كزارة التعليم إدارة تربوية  دكتوراه سليماف عبداهلل الشتوم 12

 سليماف ناصر الشهرم 13
 

 دكتوراه
 

رئيس فريق   
     ا١تعززةا١تدارس 

 للصحة   

 طب األطفاؿ
 

 اإلدارة العامة للصحة ا١تدرسية

صحة عامة  طبيب بشرم دكتوراه ٤تمود عبود ا٠تلف 14
  

 اإلدارة العامة للصحة ا١تدرسية

 الصحة ا١تدرسية طب أسناف طب بشرم دكتوراه عبداهلل ٤تمد العرؼ  15

 ساره الشمرم 16
 

 ماجستَت 
 

مديرة إدارة 
 ا١تدرسيةالصحة 

 طب كجراحة
 

 اإلدارة العامة للتعليم با١تنطقة الشرقية

 رشيدة ٤تمد الغامدم 17
  

طبيب نائب يف  ماجستَت 
 الصحة العامة

 ادارة الصحة ا١تدرسية ّتدة طب كجراحة 

 كزارة التعليم   إدارة تربوية مشرؼ تربوم ماجستَت أسامو سعد آؿ فواز  18
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العامة   من عميد كلية العلـو االجتماعية إىل مدير اإلدارةخطاب مقدـ  (:4الملحق رقم )
         الرياض ٔتنطقة للتعليم

 

 

 خطاب(:  4الملحق رقم ) 
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         الرياض ٔتنطقة ا١تدرسية الصحة/  مقدـ إىل مدير إدارة خطاب (:5الملحق رقم )  
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  الرياضب التعليم بإدارة  ا١تعلومات تقنية/  إدارة مدير إىلمقدـ  خطاب (:6الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

                             وفقه هللا               بمدينة الرياضإدارة التعليم ب تقنية المعلومات سعادة مدير إدارة / 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

أنا األستاذ / إبراهٌم بن محمد المواش، مدرس العلوم بمتوسطة  أفٌدكم        

دور عبدالرحمن بن ثوبان؛ والمرشد الصحً بها، أننً أقوم حالٌا بدراسة  بعنوان: )

المدرسة المعززة للصحة فً تنمٌة السلوك البٌئً لدى الطالب وسبل تفعٌله من 

رجة الماجستٌر فً الصحٌٌن(، وهً متطلب للحصول على د وجهة نظر المرشدٌن

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة. 

  

  وبما أنً فً مرحلة توزٌع االستبانة االلكترونٌة: التً تحمل الرابط         

http://goo.gl/forms/b1hNvhtDFzjyrEGh2 على أفراد مجتمع الدراسة 

)وهم المرشدون الصحٌون فً المدارس المعززة للصحة(، وحرصاَ منً على 

وصولها عن طرٌقكم ، آمل إٌصالها لهم برسائل نصٌة،  وتجدون برفقه خطاب 

تسهٌل مهمة الباحث لتطبٌق االستبانة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة، 

حل الثالث االبتدائً عدد وأسماء المدارس المعززة للصحة بنٌن للمراوكذلك 

 والمتوسط والثانوي بمدٌنة الرٌاض.

 

 مقدم الطلب / إبراهيم محمد المواش                                       
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         الرياض ٔتنطقة ا١تدرسية الصحة/  إدارة خطاب مقدـ إىل مدير (:7الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مدير إدارة / الصحة المدرسية بمنطقة الرياض        وفقه هللا سعادة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

ش، مدرس العلوم اسبق أن تقدمت أنا األستاذ / إبراهٌم بن محمد المو            

 -مرفق  -بمتوسطة عبدالرحمن بن ثوبان؛ والمرشد الصحً بها، خطاباً لسعادتكم 

، أطلب فٌه الحصول على آخر إحصائٌة لعدد هـ28/5/1437فً  425برقم 

المدارس المعززة للصحة بنٌن للمراحل الثالث االبتدائً والمتوسط والثانوي بمدٌنة 

الرٌاض، وتم تلبٌة طلبً تسهٌالً لمهمة الدراسة التً أعمل علٌها والتً تحمل عنوان: 

لدى الطالب وسبل تفعٌله من دور المدرسة المعززة للصحة فً تنمٌة السلوك البٌئً )

الصحٌٌن( وهً متطلب للحصول على درجة الماجستٌر فً  وجهة نظر المرشدٌن

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة.  

 

  وبما أنً فً مرحلة توزٌع االستبانة االلكترونٌة: التً تحمل الرابط             

http://goo.gl/forms/b1hNvhtDFzjyrEGh2 د مجتمع الدراسةعلى أفرا 

)وهم المرشدون الصحٌون فً المدارس المعززة للصحة(، وحرصاَ على وصولها 

عن طرٌقكم، آمل إٌصالها لهم برسائل نصٌة حٌث أنكم الجهة المخولة بذلك،  

من جامعة اإلمام محمد  لتطبٌق االستبانة وتجدون برفقه خطاب تسهٌل مهمة الباحث 

 بن سعود اإلسالمٌة.

 

  مقدم الطلب / إبراهيم محمد المواش                                               
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 إحصائية برنامج ا١تدارس ا١تعززة للصحة ) بنُت كبنات ( (:8الملحق رقم )

 قُّْٔ/ُّْٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 162 - 
 

 قُّْٔ/ُّْٓأٝتاء ا١تدارس ا١تعززة للصحة(: 9الملحق رقم )
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 (:9تابع الملحق رقم )
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 (:9تابع الملحق رقم ) 
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 (: خطاب تفعيل برنامج المرشد الصحي بحضوره للدورة 10الملحق رقم )
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 (: خطاب تكليف المرشدين الصحيين بمهاـ الصحة المدرسية 11الملحق رقم )
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 مستخلص الدراسة

 باللغة اإلنجليزية

Abstract 

 



- 168 - 
 

Abstract 

 

Study Title: "The role of the enhanced School of Public Health in the 

development of the environmental behavior of the students from the 

viewpoint of health workers in Riyadh," a complement to search for a 

master's degree in pedagogy.                                                                     

Researcher Name:  Ibrahim  bin  Mohamed bin Omar Al-mwash. 

The Supervisor:  Dr. Abdullah  bin  Mohamed Rashid Al-Rshood. 

The University and the college: Imam Mohamed bin Saud Islamic 

University, The College of the Social Science.                                           

The Goals of the Study:   

The study aimed to reveal the enhanced role of the School of Public Health 

in the development of the environmental behavior of the students, and put 

forward proposals to activate this role from the standpoint of health 

workers, and to identify the most prominent patterns of positive and 

negative environmental behavior of the students in this school.                

Curriculum and study tool: study descriptive approach adopted survey 

and questionnaire as a tool.                                                                        

Society and the study sample: The population of the study is consisted of 

all health workers in the day governmental  school for boys in Riyadh 

applied to a program of enhanced school health the second semester of the 

academic year 1436 H -1437 H, there were (109) Schools, and a 

representative sample of the original community of (109) Health Guide.   

The most outcomes for the studies as follow: 

 1- prominent roles played by health-promoting schools in the development 

of environmental behavior among students: training school for its students 

to vacate plan through emergency exits, and provide the school clinic with 

necessary first-aid tools, and conduct periodic maintenance of the facilities 

in the school building on a regular basis in a timely manner without delay.                                                                       
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2-There are different kinds of the positive environmental behaviors in the 

prompting health school: for example Participating in the healthy 

competitions and create healthy environment and keep their cloths clean 

and share in arranging and decorating their classes.                                   

 

3- The existence of the environmental behavior of the negative patterns of 

the students in the enhanced School of Public Health: as wasteful use of 

water during ablution and wash their hands, and the weakness of student 

participation in environmental awareness and education programs, frequent 

violations related to tamper with the property of the school service, but the 

study sample not agree on the existence of one pattern of negative 

environmental behavior among students in the health-promoting school, 

which is: "the student don't follow the safety procedures in the laboratory".  

                                                                                        

4- Some suggestions from health workers to activate the enhanced role of 

the School of Public Health in the development of the environmental 

behavior of the students, such as:                                                               

a- We should listen to the students and teachers' complaint . 

b- Reevaluate the design of the school that enhancing the health. 

c- Follow-up duties provided by the school cafeteria and evaluated 

continually.                                                                                                 

d- Rehabilitation of health counselor to give lectures to teachers and 

parents of students.                                                                                    

e- The family is to be educated indirect ways to participate in the cultural 

competitions and follow the behavior of their children.                               

 

 

 




