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 أََّٜٗاا  َٜاا َٔ ِْ ِإَذا آَااٛا ايَّااَيٜ ُْاام  ِْ َف ِغَصااًُٛا ايِصاا ٠َ ِإَياا٢ ُق َُٖه ِْ ٚ د ااٛ  ِإَياا٢ َٚأَْٜاايََُٜه

ِْ َٚاََْصش ٛا  ََُراَفِلاِي ِْْ َبر ٤ َٚشُه ِْٔ ِإَيا٢ْ ََٚأْرد ًَُها ْٕ  اِيَهْعَباْٝ ِْْ َِٚإ  َفا ََِّّٗر ْٚا د ٓ ًباْ  نُْٓام 

ْٕ ِْ َِٚإ ْٚ ََْرَض٢ نُْٓم  ْٚ َشَفٍر ع٢ًََ َأ َٔ ََُْٓهِْ َأَسٌي َد ٤َ َأ ْٚ اِيَػ ٥ََط ََ ِْ َأ ِْ  ايَِّٓص ٤َ الََْصم   فًََ

ُِ ََ ٤ً َتَذي ٚا ِْ َف ََْصش ٛا ًََِّّٝب  َصَعًٝيا ُ ٛاَفَمَٝ َُٖه ٛ د ٛ ِْْ َب ْ٘  َٚأَْٜاَيُٜه ْ٘  ٜ ِرٜايْ  ََاْ   ََْٓا  ايًَّا

ٌَ ِْ َيَْٝذَعااا ْٔ عًََاااُْٝه ْٔ  َساااَرٍز ََااا ِْ ٜ ِرٜاااي  ََٚيَهااا ِِ َيٝ َطِّاااَرُن ٘  ََٚيٝ اااَم ََُمااا ِْ َْْع ِْ عًََاااُْٝه  َيعًََُّهااا

َٕ  َتْعُهر ٚ

 (6)المائدة: 
 

 صدق اهلل العظيم
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 ةػساالدر ص ػػممخ
 

ىدفت ىذه الرسالة إلى التعرؼ عمى مدل تضمف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية 
 العميا لمفاىيـ التربية الصحية في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا. 

 كقد تحددت مشكمة الدراسة  في السؤاؿ الرئيس التالي: 
ة العميا لمفاىيـ التربية الصحية ما مدى تضمف  محتوى كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسي

 في ضوء التصور اإلسالمي ليا؟ 

 كقد تفرع عف ىذا السؤاؿ السؤاليف التالييف:

  ما مفاىيـ التربية الصحية الكاجب تكافرىا في محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة
 األساسية العميا في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا؟

 حية في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا ما مدل تضمف مفاىيـ التربية الص
 في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا؟

كلئلجابة عمى ىذيف السؤاليف استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، حيث قامت 
الباحثة بإعداد قائمة تتضمف مفاىيـ التربية الصحية الكاجب تكافرىا في كتب التربية اإلسبلمية 

األمراض  -الغذاء كالتغذية  -ساسية العميا كالاائمة تشمؿ )قائمة النظافة الشخصية لممرحمة األ
 المعدية(.

كتككنت عينة  ،كقد قامت الباحثة بتحكيـ ىذه األداة مف خبلؿ عرضيا عمى المحكميف
كالتي تبدأ مف الصؼ  ،الدراسة مف كتب التربية اإلسبلمية الماررة عمى المرحمة األساسية العميا

حيث تـ جمع النتائج كتحميميا  ،امس حتى الصؼ العاشر حسب خطة المنياج الفمسطيني األكؿالخ
  لمتأكد مف صحة الفرضيات.

 ثـ توصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج منيا:

  بمغ مجمكع مفاىيـ التربية الصحية في كتب التربية اإلسبلمية لصفكؼ المرحمة األساسية
 مكزعة كآالتي: ( مفيكمان 1357الصؼ العاشر )العميا مف الصؼ الخامس كحتى 

 ( مفيكمان 278تضمف كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الخامس ) ( كاحتؿ 420،بنسبة )
 بذلؾ المرتبة الثانية.
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 ( مفيكمان 203في حيف تضمف كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ السادس )  بنسبة مئكية
 ( كاحتؿ بذلؾ المرتبة الثالثة.14.9)

 ( 13.6بنسبة مئكية ) ( مفيكمان 185ربية اإلسبلمية لمصؼ السابع فاد تضمف )أما كتاب الت
 كاحتؿ بذلؾ المرتبة  الخامسة .

 ( مفيكمان 173في حيف تضمف كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثامف )  بنسبة  مئكية
 (  كاحتؿ بذلؾ المرتبة السادسة.12.7)

 ( م189تضمف كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ التاسع ) ( كاحتؿ 13.4بنسبة مئكية ) فيكمان
 بذلؾ المرتبة الرابعة.

 ( مفيكمان 329أما كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ العاشر فاد تضمف )  بنسبة مئكية
 ( كاحتؿ بذلؾ المرتبة األكلى.24.2)

 

 وقد أسفرت النتائج إلى عدد مف التوصيات:

 تعميمية.التركيز عمى المفاىيـ الصحية بكجو عاـ في كتب المرحمة ال 

  إبراز دالالت المفاىيـ الصحية الكاردة في ثنايا محتكل كتب التربية اإلسبلمية في ثنايا
 بعض اآليات الارآنية كاألحاديث النبكية الشريفة.

 .إبراز الجانب الكقائي كالتركيز عميو فالكقاية خير مف العبلج 

 عيا.التركيز عمى المشكبلت الصحية المعاصرة في المحتكل كالتعامؿ م 

 .تاكيـ مناىج التربية اإلسبلمية في مراحؿ تعميمية أخرل في ضكء مفاىيـ التربية الصحية 
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Abstract 

 
This study aimed at how curriculums of the Islamic Education for the 

primary high stage include the concepts of the Healthy Education in the higher of 

Islamic perception of it. 

The problem of the study was identified in the following major question:  

 

 How much the content of the Islamic Education curriculums for the 

primary high stage includes the concepts of the Healthy Education in 

the light of the Islamic perception of it? 

 

This question has been divided into the two following questions: 

1- What are the concepts of healthy education that must be available in the 

content of the Islamic Education curriculums for the primary high stage in the 

light of Islamic perception of it?     

2- How much the Islamic Education curriculums for the primary high stage 

include the concepts of the healthy education in the light of the Islamic 

perception? 

 

To answer these two questions، the researcher used descriptive analytical 

approach، where the researcher prepared a list of healthy education concepts that 

must be available at the Islamic education curriculums for the primary high stage 

and the list includes (list of personal hygiene، food and Nutrition-infections 

diseases.  

The researcher has used this tool through presenting it to the arbitrators 

and the studies sample contains the Islamic education curriculums assessed on 

the primary high stage which starts from the fifth grade to tenth grade according 

to the first Palestinian curriculum where the results were collected and analyzed 

to make sure that all the hypotheses are correct. 
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The study found a number of conclusions including : 

 The sum of healthy education concepts at the Islamic education 

curriculums of the classes of primary high stage from fifth grade to tenth 

grade approximate (1357) concepts، distributed as following. 

 The text book of the Islamic education text book for fifth grade included 

(278) concepts understood by (20،4) which occupied the second rank. 

 While the Islamic education textbook for sixth grade includes (203) 

concepts as a percentage (14،9) and finished it ranked third. 

 The book of Islamic education for seventh grade was included (185) 

concepts as a percentage (13،6) and occupied the fifth rank. 

 While the Islamic education text book for eighth grade includes (173) 

concepts as percentage (12،7) and finished it the sixth rank. 

 The book of the Islamic education for ninth grade includes (189) concepts 

as a percentage (13،4) and occupied the fourth rank. 

 But the book of the Islamic education for the tenth grade included (329) 

concepts as a percentage (24،2) and finished the first rank. 

 

The results led to a number of recommendations as following: 

 Concentrating on the concepts of health in general at the text books of the 

educational stage. 

 Highlighting the health implications of concepts contained in the folds of 

Islamic education text book in the folds of some Quran verses and hadith . 

 Highlighting the preventive aspect and focus on prevention is better than 

cure. 

 Focusing on the health problems at the present time in the content and 

way to deal with it. 

 Evaluating the Islamic Education curriculums in the other educational 

stages in the light of health education concepts. 
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 داءـــاإله
 إلى مف عممني الصمود ميما تبدلت الظروؼ وعممني أبجدية الحروؼ

 والدي الكريم 

                 

 جعؿ اهلل الجنة تحت أقداميا إلى مف

 والدتي الكرمية

                 

 إلى مف شجعوني وأعطوني ولـ يبخموا 

 إخىتي وأخىاتي.

                 

مف األمخمصيف الذيف يباشروف ميمة التوعية الصحية ويتولوف تحقيؽ إلى أطبائنا ال
 بدينيا وتراثيا ة األمةعيدوف ثقمف األمراض وي ةوقايالو 

                 

إلى رواد الفكر والتربية الميتميف بتربية الجيؿ تربية صحية تستيدؼ عقؿ اإلنساف 
 وقمبو وبدنو

                 

 وب حياتنا المظممة وينتظروف فجر الحرية القادـ إلى مف أنار در 

 سرانا البىاسلأ

                 

إلى مف جسد الكفاح والخمود األكـر منا جميعًا شيدائنا األبرار وأخص بالذكر الشييد 
براىيـ وعبد اهلل....  المواء أحمد السعدوني وأعمامي محمد وصبحي وا 

                 

 .. أهدي هذا اجلهد املتىاضع تقديراً وعرفاناً...إليهم مجيعاً.
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 رـــر وتقديـــشك
الحمد هلل الذم أخذنا بنكر العمـ مف ظممات الجيالة، كىدانا باالستبشار بو عف الكقكع في 
عممية الضبللة، كالصبلة كالسبلـ عمى مف ختـ اهلل بو رسمو، فجعؿ سيرتو قدكة لكؿ مؤمف في 

ىا ككبيرىا، كجعؿ رسالتو أكمؿ الرساالت كأكفاىا بحاجة الناس في جميع شؤكف الحياة، صغير 
 مختمؼ بيئاتيـ كعصكرىـ. أما بعد:

أما كقد شارؼ ىذا العمؿ المتكاضع عمى االنتياء، فإنو لـ يكف ليخرج إلى حيز النكر، أك 
أسيمكا  يصؿ إلى ىذه المرحمة إال بفضؿ مف اهلل تعالى كتكفياو كعكنو، ثـ بفضؿ أىؿ العمـ الذيف

فإف الكاجب يدفعني   ،لممعركؼ إلى ذكيو بالفضؿ ألىمو كردان  بعمميـ الكافر، ككقتيـ الثميف، كاعترافان 
لى أساتذة كمية  إلى أف أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى عمادة الدراسات العميا في الجامعة اإلسبلمية كا 

اؿ الدراسات العميا كنيؿ التربية، لما بذلكه مف جيد مخمص في سبيؿ إتاحة الفرصة لي الستكم
درجة الماجستير، كما أتادـ بكافر الشكر كعظيـ االمتناف إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر )محمد 

كما حباني بو مف تكجيياتو السديدة، كغمرني بو مف  ،زقكت( لتكرمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة
ني الطاقة إلنجاز ىذا فيض عممو، كما كاف لو مف حسف معاممة كتكاضع، كجميؿ صبره، ما منح

 العمؿ، فجزاه اهلل خير الجزاء كمتعو الصحة كالعافية كبارؾ اهلل في عممو كعممو .

ا بابكؿ مناقشة مميىيئة المناقشة لتفضعضكم ألفاضؿ الشكر المكصكؿ إلى األساتذة اك 
 عمميما.كمراجعتيا لتخرج بالصكرة البلئاة فبارؾ اهلل في  ياكتدقيا ياالرسالة كتكرميما بتصحيح

أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى السادة المحكميف عمى مبلحظاتيما العممية، كتكجيياتيما كما 
الشكر الجزيؿ إلى األستاذة الفاضمة )رقية فخرم األغا( لما ك تحكيـ أداة الدراسة،  الرشيدة مف خبلؿ

 قدمتو لي مف إرشادات كنصائح كخدمات ساعدتني في إنجاز ىذا العمؿ.

شكر إلى مدرسة حيفا العميا متمثمة في مديرتيا الفاضمة األستاذة )سمية كما أتكجو بال
خص بالذكر المعممة أك لي مف خدمات أثناء دراستي  منوقدالنمركطي( كمعمماتيا الفضميات لما 

الشكر المكصكؿ لجميع األىؿ األقارب كاألصدقاء الذيف شرفكني ، ك بك غالىأعائشة  /الفاضمة
 ركتي في ىذا اليكـ. بالحضكر لمساندتي، كمشا

 وآخر دعائي أف الحمد هلل رب العالميف 

 فاف أصبت فذلؾ مف اهلل، واف أخطأت فذلؾ سمة مف البشر

 نو نعـ المولى ونعـ النصير.إلوجيو الكريـ  وأسأؿ اهلل أف يكوف ىذا العمؿ خالصاً 
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 فيرس األشكاؿ والجداوؿ
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 مقدمة الدراسة:
كال يمكف أف  ،لحةبيا تاـك المكاطنة الصا ،تعد التربية مف أىـ كسائؿ التادـ في المجتمع

كالمنيج المدرسي  ،تؤدم التربية كظيفتيا في بناء المكاطف الصالح إال إذا تـ التركيز عمى المناىج
فمف خبللو يتـ تعميـ األبناء كتربيتيـ كىذا يعني أف كافة جكانب التعمـ سكاء  ،ىك كسيمة التربية

 ،ميذ كيممسكىا كيعيشكىا في مكاقؼ يكميةالبد أف يراىا التبل ،أك ميارية ،ك كجدانيةأ ،أكانت معرفية
 بحيث يعيشكنيا  عف قرب فيتـ التادـ نحك األىداؼ المحددة لممنيج المدرسي.

الحياة االجتماعية بامتبلكو لمايـ إلى  إدخاؿ الفرد ىيككف المنياج ىك السبيؿ إل كبذلؾ 
إليو كرقيب كضابط  كبذلؾ يمكف النظر ،المرغكب فييا كممارستيا كاتجاه السمكؾ نحك األفضؿ

دينية تتمثؿ في مسؤكلية  لذا نجد أف المنياج في التربية اإلسبلمية  يرتكز عمى ركيزة ؛لمسمكؾ
مسؤكلية تضامنية في الحفاظ عمى الديف كالتراث اإلسبلمي كالحضارة  ،األمة كالجماعة كالفرد

ف يستفاد مف أمف بعدىا عمى األجياؿ المتعاقبة ك  ،األمـ األخرل في زمنياإلى  اإلسبلمية في ناميا
في الحاضر  لتطكير حضارة األمة  اإلسبلمية كالناس جميعان  ؛تراث األمـ األخرل كحضاراتيا

كالمستابؿ مستنيريف في ذلؾ كمو بالشريعة اإلسبلمية مف حيث الضكابط كالاكاعد الحاكمة لمسمكؾ 
بأبناء جنسو كالكائنات األخرل كمف ثـ  ،أكالن  -تعالى–اإلنساني بصكرة عامة في عبلقاتو باهلل 

جمو كسخرىا اهلل أف الكائنات األخرل التي خمات مف كالنبات كالحيكاف كالككاكب كالنجكـ كغيرىا م
بحيث لك  ،ف اإلسبلـ صاغ منيجو التربكم الشامؿ عمى ضكء طبيعة اإلنسافألذا نجد  ،ثانيان  لو

 تكامؿ.ألخرج لممجتمع اإلنساف المسمـ الم سميمان  طبؽ تطبياان 

يبلحظ تامص دكر  ال أنوإ ،ة  المجتمع  بكافو مؤسساتوكمع أف التربية اإلسبلمية مسؤكلي 
لذا تتحمؿ التربية اإلسبلمية الميمة األساسية في تربية النشء كفؽ ما أراده  ،بعض تمؾ المؤسسات

زيد مف مما ي ،خاصة في ظؿ متطمبات المدنية في العصر الحالي ،اهلل سبحانو كتعالى لئلنساف
ف المنياج يعد مادة رئيسة كأل ،إلسبلمية بالاياـ بيذا الدكرالعبء المماى عمى مناىج التربية ا

 إلكساب المتعمميف األسس اإلسبلمية الصحيحة مف خبلؿ التعميـ المدرسي .

لذا يجب أف يتـ باستمرار تاكيـ مناىج التربية اإلسبلمية لبلطمئناف عمى أنيا تاكـ بالدكر  
ليككف لبنة صالحة في المجتمع  ؛كال شؾ أف مف أىداؼ التربية اإلسبلمية إعداد الفرد ،يابالمنكط 

لذلؾ  ،لما تتميز بو التربية اإلسبلمية مف الشمكؿ نظران  ؛ككجدانيان  كعاميان  كمعالجة مشكبلتو جسميان 
كالركحية  فاد حكت العديد مف جكانب التربية الصحية في مجاؿ الصحة النفسية كالعامية كالشخصية

َٔ ّٔ آََٓ ٛا ايََّيٜ ٦ََُ ِْ ََٚتِط َ٘ َبَيِنِر قًُُٛب ٗ  َ٘ َبَيِنِر َأال ايًَّ ّٔ ايًَّ ٦ََُ  .(28)الرعد:  اِيكًُُٛب  َتِط
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يا غالـ سـ اهلل كمجاؿ النمك كمجاؿ الصحة الغذائية كما جاء في الحديث الصحيح ) 
"كالصحة البيئية كالعائمية كاالجتماعية : (4957("البخارم رقـ الحديث)وكؿ بيمينؾ وكؿ مما يميؾ

َٔ أََّٜٗ  َٜ   :قاؿ تعالى ،كالنفسية كصحة المجتمع كحماية المستيمؾ كمجاؿ استعماؿ المكاد  آََٓ ٛا ايََّيٜ

 َُ ََُْٝصر  اِيَخُْر  إِِْ ْٔ ِرْدٌض َٚاأَلْزالّ  َٚاأَلَْص ب  َٚاِي ََ ٌِ َُ ِٕ َع ٛٙ  ايعَِْٝط  َِْيعًََّ َف ْدَمَٓب  َٕ ُه )المائدة:  ت فًَِش ٛ
90). 

ِْ ت ًُِكٛا َٚالإلى التربية الكقائية  ًَُْٗه١َ ِإَي٢ َبأََْٜيُٜه ِٕ ََٚأْسَصٓ ٛا ايِم َ٘ ِإ ُ ْشَصَٓنَي ٜ َشّب ايًَّ  اِي

٘  ايس٢َِّْ َتِكَرب ٛا َٚال(البارة، كالجنسية 195) َٕ إِِْ  (32)اإلسراء:  َشَبّٝ  ََٚش ٤َ َف َسَع١ّ َن 

)لاد أدركت العديد مف الدراسات التي أجريت حكؿ التربية الصحية دكر التربية اإلسبلمية 
 مف كسائطيا في التثايؼ الصحي كالتربية الصحية( . عبر المدرسة كسيطان 

تككف مرتكزة عمى أسس العايدة  ،كأكصت  بضركرة صياغة مناىجيا صياغة إسبلمية
 (.166:1991ب كالسنة ")قاضي، اإلسبلمية كمستدلة بما كرد في الكتا

غير  ( " أف الاراف الكريـ كالسنة النبكية قد شمبل عددان  11،ق1404،كما أكضحت )البنا  
لبرامج التربية الصحية لممسمميف ")البنا  قميؿ مف التعاليـ الصحية التي تصمح أساسان 

اؿ كاحد كال عمى (، كلككف التربية الصحية ال تاتصر عمى جانب كاحد كال عمى مج11،ق1404،
كليا صمة بجميع المجاالت الدراسية  ،إنما ىي شاممة لكؿ جكانب نمك المتعمـ ،مرحمة كاحدة

كقد  ،كمرتبطة بجميع المراحؿ التعميمية كىي جزء ال يتجزأ مف البرنامج التربكم أك التعميمي الشامؿ
يذ العديد مف المعمكمات نو يمكف إكساب التبلمأ( إلى 92،ص1419أشارت دراسة العثماني )البنا، 

الصحية السميمة كخاصة تمؾ المتعماة بالنظافة الشخصية كالتغذية كغيرىا مف العادات الصحية 
 السميمة عف طريؽ التربية الدينية.

كمما يزيد الحاجة لكجكب الاياـ بعممية التاكيـ ىك األحداث الفكرية المتبلحاة التي  
مبة خاصة ثر ذلؾ في فكر الطأك   ،مجتمع الفمسطيني خاصةكال ،تتعرض ليا األمة اإلسبلمية عامة

لذا نجد إف خير الفرد كالمجتمع يعتبراف ناطة مف نااط التدريس في ، في ىذه المرحمة العمرية
يتعيف عميو أف يحافظ عمى صحتو فالمؤمف الاكل  حاان  كلكي يصبح الفرد مسممان  ،التربية اإلسبلمية

 .أحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ

كيكفر الديف اإلسبلمي المنيج الصحيح لمفرد لكي يصؿ إلى أعمى مستكل مف الصحة 
 آفنو يتبع التعاليـ المكجية إليو في الار أطالما  ،العامية كالبدنية كذلؾ مف خبلؿ التعبد كاإليماف

 الفرد في ىذه ىليحي ؛فاد جمع اإلسبلـ االىتماـ بيف صحة الفرد كالمجتمع كصحة البيئة ،كالسنة
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التي  ،كال يعيش بمعزؿ عف غيره مف الكائنات الحية األخرل ،معافىن  صحيحان  الحياة الدنيا سميمان 
 فييا. يؤثر فييا كيتأثر

كلعؿ ىذا ما يظير مف خبلؿ السنة النبكية التي اىتمت باإلنساف كصحتو كحياتو البدنية 
كذلؾ في كجكب  ،ف الكريـآالار  متمشية مع تعاليـ ،جانب العناية بالصحة الركحية لوإلى  ،كالنفسية

 الحرص عمى النظافة كالنااء كالطيارة لمركح كالبدف عمى حد سكاء.

لمفاو  حة اإلنسافأبكاب الطيارة كالغسؿ كالكضكء كالتعاليـ الكقائية لصيانة صإلى  كبالنظر
يتضح مدل عظمة ديف اإلسبلـ في دعكتو إلى قيمة كصحة اإلنساف كالبيئة )أبك  ،اإلسبلمي

 (.45:1999 ،حجكحج

كتجنب  ،بالتداكم مف األمراض كالكقاية منيا  في دعكة الرسكؿ كلعمنا نممس ىذا أيضان 
 اإلصابة بيا.

قاؿ  ،كقد كرد في كتاب الطب النبكم البف الايـ في الصحيحيف عف عطاء عف أبي ىريرة
 (  5678( أخرجو البخارم )نزؿ لو شفاءأنزؿ اهلل مف داء إال أما ): رسكؿ اهلل 

( 5004)ال يكردف ممرض عمى مصح ( البخارم ): كفي الصحيحيف قاؿ رسكؿ اهلل 
 ( .5771برقـ )

فيي تمثؿ في نظر الكثير الكجو األخر  ،فالصحة ليا أىمية بالغة في حياة الفرد كالمجتمع
كفي غياب الصحة الحياة تخبك كتضمحؿ كتتبلشى  ،فالحياة تنمك كتتجدد كتزدىر بالصحة ،لمحياة

 (.681:2002 ،)الرز احي .كتصبح غير ذات معنى ،كتفاد قيمتيا

كىي تعد مف الحاكؽ األساسية التي نادت بيا منظمة  الصحة العالمية  منذ إنشائيا عاـ 
يمكف لمكائف البشرم  ،( باعتبار أف لكؿ إنساف الحؽ في التمتع ألعمى مستكل مف الصحة1946)

: 1999 ،ية التي تكفؿ درء الفار كالمرض عنو . )عرفاتبمكغو بالادر المبلئـ مف الرعاية الصح
215.) 

كالتربية الصحية ىي حجر الزاكية في المحافظة عمى المجتمع ككقاية أفراده حيث أنيا  ال  
كىذه  ،تعني مجرد تمايف المعمكمات المتعماة بالصحة بالمدرسة كحفظيا كأداء التمرينات الرياضية

 د انتياء الفرد مف سنكات دراستو .المعمكمات سرعاف ما تنسى بمجر 

( ىي عممية تغيير أفكار الناس 1:1988فالتربية الصحية كما ياكؿ) أبك طالب، 
 كأحاسيسيـ كسمككيـ فيما يتعمؽ بصحتيـ . 
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برزت العديد مف الدراسات  ،لما سبؽ مف االىتماـ بالصحة لمطبلب كلممجتمع ككؿ كنظران 
لطمبة الصؼ  اقترح برنامج لتنمية المفاىيـ الصحية( 2003،فمنيا دراسة )عبده ،كالبحكث

( دكر كتب العمكـ لمرحمة التعميـ األساسي في 2002 ،كدراسة )الرازحي ،السادس بمحافظات غزة
( دراسة تاكيمية لكاقع التربية الصحية في 2004،كدراسة )المجد ،تنمية الكعي الصحي لمطمبة

( فعالية برنامج العمكـ لدل 2006،سة )أبك رايدةمدارس المرحمة األساسية بمحافظات غزة كدرا
 طمبة الصؼ السادس األساسي بفمسطيف.

كسابو المعايير الصحية السميمة كمنيا: أكىناؾ جيكد كثيرة مبذكلة مف  جؿ رقي اإلنساف كا 
( حكؿ األساليب 1980في دراسة لصندكؽ الطفكلة التابع لؤلمـ المتحدة كمنظمة الصحة العالمية )

كركزت عمى ضركرة تعديؿ  ،لتمبية االحتياجات الصحية األساسية في البمداف الناميةالبديمة 
كما كركزت عمى أىمية  ،األكضاع المكجكدة في البمداف النامية كتخطيط المناىج التعميمية لتبلئـ
كنشر المعمكمات كتنمية التثايؼ الصحي لدل التبلميذ )حياصات  ،التربية الصحية داخؿ المدارس

 (. 1991:5 ،فكآخرك 
باعتبارىا مرحمة  تمييد لمرحمة المراىاة  ،كألىمية التربية الصحية في ىذه المرحمة العمرية

ان لمجيكد ار كاستمر  ،التي منيا ينطمؽ الفرد لممجتمع، كمف خبلؿ عمؿ الباحثة في مجاؿ التدريس
باتجاه تحميؿ كتب المبذكلة مف أجؿ تطكير، كتحديث  المناىج ذىبت الدراسة الحالية إلى السير 

 ،التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا لمفاىيـ التربية الصحية في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا
رأت الباحثة بعض الممارسات تصدر مف طالبات تمؾ المرحمة لبعض السمككيات كالتصرفات غير 

 ،خاصة بالتربية الصحيةكعدـ إلماـ الطالبات لممفاىيـ ال ،الصحية كالخاصة بالنظافة الشخصية
كعدـ اإللماـ  بكيفية الكقاية مف األمراض، كالمشكبلت الصحية الناتجة عف سكء التغذية كبعض 

 فكاف البد مف إجراء دراسة تحميمية تاكيمية، كبحكث ميدانية.   ،األمراض المعدية

عمميف حكؿ  الشككل المتكررة مف أكلياء األمكر كمف الم ،كمما يدعـ اإلحساس بيذه المشكمة
غير صحيحة حياؿ  ناىيؾ عف أف تككف أفكاران  ،سمككيات الطمبة المنافية لتعاليـ ديننا الحنيؼ

يعتبرىا الكثيركف مشكبلت أخبلقية سمككية ترجع إلى ضعؼ شديد في كعي األفراد ، ىيـ صحيةمفا
ميمية، يتـ فييا فبل شؾ أف التطكير السميـ كالفعاؿ ىك الذم تسباو دراسة تح ،حياؿ ىذه المشكبلت

كمف ثـ تأتي عممية بناء المناىج  ،تشخيص جكانب الاكل كالضعؼ في المناىج كالكتب المدرسية
 كبذلؾ يبتعد عف الحدس، كالتخميف كاالرتجالية في العمؿ لعممية البناء المراد إجرائو.

تاكيـ كتب كنتيجة لامة الدراسات في ىذا المجاؿ كاستكماالن لجيكد الباحثيف بتحميؿ محتكل ك 
كلمحاجة الماسة التي تفرضيا عمينا الظركؼ التي نعيشيا كما تشممو  ،كتطكيرىا ،التربية اإلسبلمية

 مف تغيرات .
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مناىج اإلسبلمية مف ضمف المناىج الدراسية التي يشتمؿ عمييا التعميـ العاـ، الكلما كانت 
سيامو في تزكيد الطبلب في  جممة مف المفاىيـ المتصمة فإنو مف المتكقع أف يككف لو دكره كا 

 بالصحة. 

ألنػػػػػػػػػو يعكػػػػػػػػػس طبيعػػػػػػػػػػة  ؛كتػػػػػػػػػزداد إمكانيػػػػػػػػػة دكر ىػػػػػػػػػذا المنيػػػػػػػػػاج نحػػػػػػػػػك التربيػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػحية
 كيتمثؿ ما فيو مف حاائؽ كمفاىيـ كقيـ كسمككيات. ،اإلسبلـ

حيث شعرت الباحثة بأىمية ىذه الدراسة كىي دراسة تاكيمية لمناىج التربية اإلسبلمية 
تحتـ عمى مناىج التربية  ،لما ليا مف طبيعة خاصة لمرحمة عمرية حرجة ،يالممرحمة األساسية العم

اإلسبلمية التي تسعى لتككيف شخصية دينية متميزة، كذلؾ لتحديد ما في المنيج مف مكاطف قكة 
 كمكاطف ضعؼ لتبلفييا عند تطكير المناىج أك إعادتيا مف جديد . ،لتدعيميا

بكؿ أبعادىا كجكانبيا، كجب أف يككف لمتربية الصحية  كلككف المدرسة مؤسسة معنية بالتربية
كذلؾ في إطار التكامؿ بيف  ،كأف تككف مسؤكلية جميع تمؾ الكتب ،مكاف بارز في مختمؼ كتبيا

 المكاد.

قد ناؿ الكثير مف االىتماـ مف  ،فأسمكب التكامؿ نمط مف األنماط الحديثة في تنظيـ المنيج
حدث كأقدر التنظيمات المنيجية عمى تحايؽ أباعتباره مف  ،راسيةقبؿ المربيف كخبراء المناىج الد
كذلؾ ألنو يراعي جكانب النمك ؛ في تحايؽ النمك المتكامؿ لمفرد األىداؼ التربكية لممناىج، كدكره

 المختمفة كما يراعي الخصائص كالمبادئ التي تحكـ ىذا النمك.

ـ الكـ كالكيؼ المعرفي كالايمي عمى كخاصة كتب التربية اإلسبلمية كالتي باستطاعتيا تادي
التعميـ الديني  لككنيا تعكس ،يساىـ في تحايؽ أىداؼ التربية الصحية ،جانب كبير مف األىمية

فمناىج  التربية اإلسبلمية متطكرة كمتجددة تحرص عمى متابعة التطكرات  ،اإلسبلمي الشامؿ
سبلـ كتعاليمو أك طرؽ تنظيـ ىذا العصرية سكاء ما يتضمنو محتكاه مف مستجدات تتفؽ كركح اإل

المحتكل، فميس ىناؾ ما يمنع في الفكر اإلسبلمي مف تطبيؽ أم نمط مف أنماط تنظيـ خبرات 
كطرؽ تنظيـ خبرات ، كمحتكياتو أثبتت التجربة العممية أفضميتو عمى غيره مف األنماط ،المنيج

 (.374: 1988عينيف، كمكاد المنيج مف األمكر الاابمة لمتطكر أك التغيير )أبك ال

كمف ىنا برزت مشكمة الدراسة التي تستيدؼ معرفة مادار ما يتضمنو محتكل كتب التربية 
 اإلسبلمية في المرحمة األساسية العميا لمفاىيـ التربية الصحية في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا.
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 وقد تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا لمفاىيـ التربية ما مدى تضمف محتوى 

 الصحية في ضوء التصور اإلسالمي ليا ؟

 يتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية:

مفاىيـ التربية الصحية الكاجب تكافرىا في محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة ىي أ.  ما 
 مي ليا؟األساسية العميا في ضكء التصكر اإلسبل

ب. ما مدل تضمف مفاىيـ التربية الصحية في كتب التربية اإلسبلمية  لممرحمة األساسية 
 العميا  في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا؟

ما مدل تضمف مفاىيـ التربية الصحية في كتب التربية اإلسبلمية لمصؼ الخامس -ج
 األساسي في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا؟

لمصؼ السادس  اإلسبلميةلتربية الصحية في كتب التربية مدل تضمف مفاىيـ ا ما-د
 ليا؟ اإلسبلميفي ضكء التصكر  األساسي

 األساسيلمصؼ السابع  اإلسبلميةمدل تضمف مفاىيـ التربية الصحية في كتب التربية  ما-ق
 ليا؟ اإلسبلميفي ضكء التصكر 

 األساسيلمصؼ الثامف  اإلسبلميةمدل تضمف مفاىيـ التربية الصحية في كتب التربية  ما-ك
 ليا؟ اإلسبلميفي ضكء التصكر 

 األساسيلمصؼ التاسع  اإلسبلميةمدل تضمف مفاىيـ التربية الصحية في كتب التربية  ما-ز
 ليا؟ اإلسبلميفي ضكء التصكر 

لمصؼ العاشر  اإلسبلميةمدل تضمف مفاىيـ التربية الصحية في كتب التربية  ما-ح
 ليا؟ سبلمياإلفي ضكء التصكر  األساسي
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 أىداؼ الدراسة:
 ىدفت الدراسة الحالية إلى:

. تحديد مفاىيـ التربية الصحية الكاجب تكافرىا في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية  1
 العميا في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا.

. التحاؽ مف مدل تضميف مفاىيـ  التربية الصحية في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة 2
 األساسية العميا في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا.

 أىمية الدراسة:
. تماي الضكء عمى المفاىيـ الصحية المكجكدة في مارر التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية 1

كتبرز قضايا ،العميا في ضكء التصكر اإلسبلمي مف خبلؿ تحميؿ ماررات ىذا المستكل
 ي. كجكانب التربية الصحية مف منظكر إسبلم

 . تفيد الدراسة المختصيف بتطكير المناىج بصفة عامة كالعمـك اإلسبلمية بصفة خاصة.2

التربية  تعميـقد يستفيد منيا الاائميف عمى تكفر قائمة خاصة لمفاىيـ التربية الصحية  .3
 .اإلسبلمية

مة . قد تفيد مخططي المناىج الدراسية في كضع األسس الخاصة بالتربية الصحية في المرح4
 األساسية العميا. 

 . تبرز الدراسة العبلقة التكاممية بيف المؤسسات التربكية كالمؤسسات الصحية. 5

 حدود الدراسة:
العميا  األساسيةلممرحمة  اإلسبلميةاقتصرت الدراسة عمى تحميؿ محتكل كتب التربية 

 ىي الصؼ الخامس كالسادس كالسابع كالثامف كالتاسع كالعاشر. كالصفكؼ

 

 حات الدراسة:مصطم
 كتب التربية اإلسالمية: -1

كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا الماررة مف قبؿ كزارة التعميـ العالي في  ىي
 (.2010-2009فمسطيف كيتـ تدريسيا لمعاـ الدراسي )
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 :10-5المرحمة األساسية العميا )التمكيف(:الصفوؼ مف الصؼ -2

طمع الصؼ الخامس لتنتيي مع نياية الصؼ العاشر األساسي كتشمؿ كتبدأ ىذه المرحمة مف م
 (.25سنة )خطة المنياج الفمسطيني األكؿ:  16-11ىذه المرحمة طمبة تتراكح أعمارىـ بيف 

 التصور اإلسالمي: -3

لبرامج التربية الصحية  ىك كؿ ما جاء بو اإلسبلـ مف تعاليـ صحية تصمح أف تككف أساسان 
كالتي تتناكؿ جكانب  ،بلؼ مستكياتيـ التربكية كاالجتماعية كاالقتصاديةلممسمميف عمى اخت

 ياتالصحة كالتي تتعمؽ بالغذاء أك النظافة الشخصية أك سبلمة البيئة أك تككيف عادات كسمكك
 صحية أك مكافحة المرض.
 تعرؼ الباحثة المفيـو إجرائيًا:

تربط بيف مجمكعة مف الخصائص  ،بأنو مدرؾ عامي يعطي رمزان أك لفظان أك اسمان أك فكرة
ىماؿ الصفات غير المميزة.  المشتركة ألحداث كمكاقؼ كظكاىر محددة كا 

 تعرؼ الباحثة التربية الصحية إجرائيًا: 

ىي عممية مساعدة تمميذ المدرسة عمى تككيف اتجاىات صحية سميمة كاتباع السمكؾ الصحي 
 و كمجتمعو. بما يحافظ عمى صحتو كصحة أسرت ،في حياتو اليكمية
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 انفصم انثاني

 
 اإلطـــار اننظــــري
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 الفصؿ الثاني
 اإلطػار النظػػري

تطرقت الباحثة إلى التربية اإلسبلمية كمنيج أمثؿ في تنشئة اإلنساف المسمـ، كتكجييو نحك 
 تحايؽ اليدؼ الذم مف أجمو خماو اهلل، أال كىك تحايؽ العبكدية.

لحديث فيو انطبلقان مف مكضكع الدراسة إلى المحاكر التي تضمنتيا ىذه كعميو فاد تفرع ا
 كالتي تمثمت في المحاكر التالية: ،الدراسة

  :معنى التربية لغة كاصطبلحان المحور األوؿ. 

  :دكر المنيج المدرسي  -)أىدافيا  التربية الصحية: الصحة المدرسيةالمحور الثاني
 النمك في المرحمة األساسية العميا(.خصائص  -في تمبية الحاجات الصحية 

  :اإلسبلـ كالصحة جكانب كمفاىيـ التربية الصحية في ضكء الشريعة المحور الثالث
 .اإلسبلمية

 

 :(واصطالحاً  المحور األوؿ: التربية )لغةً 
 معنى التربية:

 :في المغة 

كو كمف ىنا مم ( أف األصؿ: ربو يربو ربا:3 :1946تربية: ياكؿ لساف العرب )ابف منظكر، ج
الرب فيك رب كؿ شيء أم مالكو كلو الربكبية عمى جميع الخمؽ  -عز كجؿ-كاف كصؼ اهلل 

رب الدار ربة البيت : ال شريؾ لو، كال يااؿ الرب في غير اهلل إال باإلضافة فتستطيع أف تاكؿ
 مستحاو.ك  عمى أساس أف رب الشيء أم مالكو

مف أف إلى  الف يربني فبلف أحب: رب تاكؿكرببت الاكؿ: سستيـ أم كنت فكقيـ ككانت الع
 يربني فبلف يعني أف يككف ربا فكقي كسيدا يممكني.

كربيو تربيبا كتربية بمعنى رباىـ. كفي ، كرب الشيء إذا أصمحو . كرب كلده الصبي يربو ربا
 كليو كتعيده بما يغذيو كينميو كيؤدبو.: رب الكلد: 333ص 1ج  3المعجـ الكسيط ت ط 

لفاظ الارآف الكريـ يمكف لنا أف نجد بالنسبة لحركؼ ثبلثة: ربك كمنيا األكؿ: ربا كفي معجـ أ
 الشيء يربك ربكا كباءا: زاد كنما فيك راب كىي رابية كأفعؿ التفضيؿ أربعة.
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كمما سبؽ ترل الباحثة مف خبلؿ التعريفات المغكية أف التربية تدكر حكؿ االصطبلح كالاياـ 
 تو بما ينميو.بأمر المربي كتعيده كرعاي

 :التربية في االصطالح 

 ؛ىي: " العممية الماصكدة كغير الماصكدة التي اصطنعيا المجتمع لتنشئة األجياؿ الجديدة
رادة ككجداف  ،لتنمية طاقاتيـ ألقصى درجة ممكنة بحيث أف يصبح اإلنساف إنسانان فيو تفكير كا 

 (23:1987)الحمادم،  ".

 الجسـ كالنفس كؿ جماؿ ككماؿ ممكف ليا.كعرفيا أفبلطكف: ىي أف تضفي عمى 

 (.19:2009أما سبنسر فعرفيا: التربية ىي إعداد المرء ألف يحيا حياة كاممة )حمس، 

مجمكعة العمميات التي بيا يستطيع : يعرفيا الدكتكر محمد بف يحيى بف حسف في االنترنتك 
ي في الكقت نفسو التجدد المجتمع أف يناؿ معارفو كأىدافو المكتسبة ليحافظ عمى باائو كتعن

ليذا فيي عممية نمك كليست ليا غاية إال المزيد مف النمك، إنيا الحياة نفسيا بنمكىا  ؛المستمر
 كتجددىا.

 

 :أما األىداؼ العامة لمنياج التربية اإلسالمية
إف تحديد األىداؼ العامة ىك أساس كؿ نشاط تعميمي ىادؼ، فيك يساعد عمى تحديد 

 منياج التربية اإلسبلمية أف يحاؽ جممة أىداؼ نكجزىا في اآلتي:المحتكل، كيراد ل

  تعميؽ إيماف المتعمميف بعايدتيـ اإلسبلمية كقيميا، كنظرتيا لئلنساف كالككف كالحياة، كانسجاـ
 .كعمبلن  سمككيـ معيا قكالن 

 و.تكثيؽ صمة الطالب باهلل سبحانو كتعالى مما يدفعو إلى االلتزاـ بأكامره كاجتناب نكاىي 

  تعريؼ الطالب بنظرة اإلسبلـ إلى الككف كاإلنساف كالحياة مما يعمؿ عمى تحايؽ إيمانو بربو
 كالسير عمى ىدل اإلسبلـ.

 تكفؿ لمجميع األمف  ،تكعية الطالب بأف رسالة اإلنساف ىي رسالة حضارية إنسانية راقية
صبلح شؤكف الحياة.  كالسعادة كا 

 المعتز بايمو  ،المتمسؾ بشريعتو ،المؤمف بعايدتو ،نوإيجاد المسمـ الصالح الكاثؽ بربو كدي
 كأخبلقو.
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  بناء المسمـ الفعاؿ الذم تتعدل مسؤكليتو صفة الخصكصية تجاه ربو كنفسو كمجتمعو إلى
 الشمكلية تجاه العالـ كمو باغتناـ أية فرصة لنشر اإلسبلـ.

  كصمتو بالرسكؿ كمنيجان  ران كتفسي كحفظان  تكطيد صمة الطالب بالاراف الكريـ كالتمسؾ بو تبلكةن ،
  عف ترسيخ محبتو ليما في قمبو ككجدانو.باالقتداء كالسير عمى منيجو فضبل ن 

  ف رضا اهلل ال ينالو أف اإليماف الحؽ ال يككف بالاكؿ المجرد دكف العمؿ ك أتبصير الطالب
 اإلنساف إال بالتضحية في سبيمو.

 تضمف كجكه الحياة المختمفة: السياسية كقكؼ الطالب عمى تاريخ اإلسبلـ كالمسمميف الم
كذلؾ باالقتداء كاالعتبار كمعرفة مدل إسياـ ذلؾ في الحضارة العالمية  كالعسكرية كالحضارية،

. 

  ،ترسيخ اإلطار الايمي السميـ لممتعمميف، بما يحكـ الصمة بيف المعتاد كالسمكؾ، كالاكؿ كالعمؿ
 الايـ العممية السميمة في حياتيـ. كيعزر المثؿ العميا لدييـ، كيمكنيـ مف تمثيؿ

  إدراؾ الطالب أىمية الجياد في سبيؿ اهلل فيك كسيمة لغاية شريفة كنبيمة مف أجؿ حماية الديف
ميف الحرية الحاياية أكما لحؽ بيـ كت ،كدرء المفاسد كالشركر عف المسمميف ،كالكطف كالمادسات

 لئلنساف لمعرفة حاياة رسالة اإلسبلـ.

 ببعض عمـك اإلسبلـ كفي طميعتيا الفاو كأصكلو، كالذم يكسبو قدرة في معرفة  تعريؼ الطالب
األحكاـ الشرعية كااللتزاـ بيا، كالاياـ بأداء العبادات اإلسبلمية دكف تردد أك تفريط، كذلؾ ما 

 بيف صبلة كصياـ كتسبيح كذكر هلل كحده، كغير ذلؾ مف ضركرة بالعبادات.

 أخبلقا بالصكرة ك  ب نحك التديف بااللتزاـ باإلسبلـ عايدة كشريعةتككيف اتجاه إيجابي عند الطبل
 الصحيحة المأخكذة مف الكتاب كالسنة كاإلجماع كالاياس كما يرشد إليو.

 كما يكاجييـ مف  ،ف مف ىمكـ كمشكبلتك يا العالـ كما يحتاج إليو المسمممعرفة الطالب باضا
 صكر الظمـ  كالعدكاف.

 كما يتمخض عف ذلؾ مف تطكر إيجابي  ،يف حاائؽ العمـ كاإليمافمعرفة الطالب بعمؽ الصمة ب
 لممجتمعات.

  كىي تطبيؽ اإلسبلـ في كاقع  ،تكجيو الطالب نحك الاضية المصيرية التي تيـ المسمميف جميعان
 الحياة كمخاطر الاعكد عف ذلؾ.

 لمتكافؿ  اان تحاي ؛لعناية اإلسبلـ بيا ؛لؼ كالتعاكف في نفكس الطبلبآتعميؽ ركح األخكة كالت
 االجتماعي بيف األفراد.
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 ،ما ك  تعميؽ مكانة المغة العربية في نفكس الطبلب كبياف أثرىا في تككيف شخصيتيـ اإلسبلمية
 ألنيا لغة الاراف الكريـ ككعاء العمـك النافعة. ؛يجب الحفاظ عمييا

 ياف كما حاؽ كما يحيط بيا مف ظكاىر الكيد كالطغ ،تكعية الطالب تكعية مميزة باضية فمسطيف
 بأىميا مف تشريد كضياع.

 كما يترتب عمى ذلؾ مف كاجب الحفاظ  ،تادير الطالب لادسية فمسطيف كمكانتيا في اإلسبلـ
يج سمفنا الصالح في فتحيا كالدفاع نعمى  امتثاال ألكامر اهلل تعالى كسيران عنيا؛ عمييا كالدفاع 

 عنيا.

 في كؿ عصر، ككؿ جيؿ، فمبادئو كنظمو  إف الديف اإلسبلمي قادر عمى مكاجية المستجدات
 نو ىك المناذ الكحيد لئلنسانية .ا  صالحة لكؿ زماف كمكاف، ك 

  لى ا  ما يدعك إليو اإلسبلـ مف المحافظة عمى البيئة كنظافتيا كحمايتيا، ك إلى تكجيو الطالب
 المحافظة عمى صحة الجسـ كسبلمتو.

 (11-10 :1998)الخطكط العريضة لمتربية اإلسبلمية،         

: أف التربية اإلسبلمية تيدؼ إلى بناء الشخصية اإلنسانية المسممة المتكاممة وترى الباحثة
كتنشئة اإلنساف الصالح  ،في جميع جكانبيا، كبطرياة متكازنة مستضيئة بنكر شريعة اهلل عز كجؿ

بيئتو كفؽ الذم يعبد اهلل حؽ عبادتو، كيعمر األرض كيسخرىا كيدافع عف كطنو، كالمحافظة عمى 
 مبادئ الشريعة اإلسبلمية.

 

 األىداؼ الخاصة بمبحث التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية
ال بد مف  ،قبؿ استعراض األىداؼ الخاصة لمنياج التربية اإلسبلمية في المرحمة األساسية

 ف يتصؼ بيا المنياج كىي:أذكر بعض األمكر التي يجب 

 بياية لمادة التربية اإلسبلمية، بحيث تتناسب كحاجات الطمبة التركيز عمى النكاحي العممية كالتط
 كمتطمبات نمكىا في المراحؿ المختمفة.

 .أف ياـك عمى أسس ثابتة حكليا مكضكعات المنياج خبلؿ مراحؿ التعميـ 

 التفاعؿ العامي لدل الطمبة مف خبلؿ مشاركتيـ في أنشطة تثير فييـ ك  إثارة حب التعمـ الذاتي
 نمكىـ الفكرم.ك  بما يتناسب مع قدراتيـ العامية ،إلبداعحب التفكير كا

 منياج المباحث األخرل مف حيث ك  التكامؿ بيف منياج التربية اإلسبلميةك  حصكؿ التناسؽ
 المحتكل.ك  األىداؼ
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  تدبر آياتو .ك  ليحسف الطمبة تبلكتو ؛ف الكريـ مع التركيز عمى أحكاـ التجكيدآتناكؿ الار 

 سبلـ لككنيا دكلة طيف عامة في الرسالة اإلسبلمية، كدكرىا في نشر اإلفمسك  إبراز مكانة الادس
، أشير إلى ذكرىا في الاراف الكريـ إلى جانب ذكر مكة في قكلو تعالى: إسبلمية عربية

َٕ ْٔ يَّْٝ  َبَعْبيََٙ َأْشَر٣ ايََّيٟ ش ْبَش  َُْصَذَي ََ ِّ اِي َُْصَذَي ِإَي٢ اِيَشَرا ٘   َرِنَٓ بَ ايََّيٟ اأَلِقَص٢ اِي  َسَْٛي
استشيدكا في سبيؿ الدفاع ك  كفييا الكثير مف قبكر شيداء الصحابة الذيف قاتمكا، (1)اإلسراء: 

 ترابيا.ك  عف قدسيتيا
أف منياج التربية اإلسبلمية يعمؿ عمى تحايؽ النمك الشامؿ في جميع النكاحي  وترى الباحثة

لمتعمميف، كتحايؽ التكازف كالتكامؿ بيف عامؿ مع مراعاة التكافؽ بيف متطمبات المنياج كحاجات ا
الترقية كالطرؽ الفعالة، ككذلؾ اإلثراء كالتحديث كالمركنة، كمما دعت الضركرة، كتحايؽ األىداؼ 

 التعميمية إلى أقصى ما تسمح بو قدرات المتعمميف كاستعداداتيـ.
 

 األىداؼ الخاصة:
ألساسية أف يحاؽ لمطالب الكفاية األساسية يراد لمنياج التربية اإلسبلمية في ىذه المرحمة ا

 في كؿ مف المجاالت التالية:

 أوال: مجاؿ االتصاؿ:

 يستطيع الطبلب في نياية ىذه المرحمة أف يحااكا األمكر كالميارات التالية:

 تبلكة الارآف الكريـ عمى النحك السميـ مع مراعاة أحكاـ التجكيد. 

  عمى الكجو  كاألداء الصمكات المفركضة ما استطاعتحسيف أداء العبادات كارتياد المساجد
 .األكمؿ

  عف الصخب كاالغترار. كحسف عرض بعيدان ، كمكضكعية التعبير عف الرأم بتركو 

 المشاركة في الحكار كتكجيو السؤاؿ كطمب المعرفة كالتكضيح. 

 ظ الاراف الادرة عمى استخداـ المعاجـ كالمصادر التي تتعمؽ بالمنياج، كالمعجـ المفيرس أللفا
كالحديث كغيرىا مف أميات الكتب بطرياة صحيحة، مطبكعة كانت أك  ،ككتب التفسير ،الكريـ

 محسكبة.

  الادرة عمى استعماؿ المغة العربية السميمة في التعبير عف ماصكده، سكاء في ذلؾ المشافية أـ
 الكتابة في مختمؼ المكاقؼ.
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 المجاؿ المعرفي: :ثانيا

نو يؤمؿ مف الطالب أف تتككف لديو حصيمة مف الكعي كاإلدراؾ كالفيـ بانتياء ىذه المرحمة فا
 لجممة مف األشياء أىميا:

  اهلل( كما تاتضيو ىاتاف  معنى الشيادتيف )ال الو إال  اهلل، محمد رسكؿ حاياان  يعي كعيان
 .ةكالتأثير في حياتو السمككي ،كعظـ المدلكؿ ،ف مف قضايا كأركافاالشيادت

 الصبلة،  ،سبلـ كأركانوياؼ عمى معنى اإل ، كعمى الشعائر اإلسبلمية األساسية :الصـك
كاألدلة عمى ذلؾ كالتطبيؽ  الزكاة، كالحج مف حيث: األركاف، الشركط، السنف، اآلداب...

 العممي ليا.

 بما يعادؿ ثبلثة أجزاء  ،يمـ ببعض عمكـ الارآف الكريـ كيشرح بعض السكر كاآليات المختارة
 مع الحفظ ليا.

  مما يساعده عمى  ،كالفاو كأصكلو ،كمصطمح الحديث ،مف عمكـ الحديث ؼ كيفيـ بعضان يعر
 مستنيرا مف ثاافتو اإلسبلمية. ف الكريـ كالسنة النبكية كيكسبو زادان آفيـ الار 

  كالكقكؼ عمى المعاني  ،مع شرح ذلؾ يحفظ الطالب ماال ياؿ عف خمسيف إلى ستيف حديثان
 السمككية.الماصكدة لمعمؿ بيا في حياتو 

  يؤمف الطالب بصبلحية اإلسبلـ لكؿ زماف كمكاف كشمكليتو كقدرتو عمى مكاجية كؿ مستجد
 في أم عصر مف العصكر.

  ف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة ىما المصدراف األساسياف لئلسبلـ آيستياف الطالب أف الار
 .انو يجب العمؿ بيمأك 

  ياؼ عمى سيرة الرسكؿ خذ الدركس أك  ،كيمكنو االقتداء بيا ،ماموفتككف كاضحة جمية أ
 كالعبر المستااة منيا.

 كالذيف كاف ليـ الدكر الفعاؿ في بناء  ،يتعرؼ عمى حياة أئمة فاياء المسمميف كعممائيـ
 المجتمع المسمـ.

 كأىدافو كمنزلتو الشيادة عند اهلل تعالى . ممةيفيـ الطالب معنى الجياد كحكمو كمراتبو كا 

 مـك رسالة اإلسبلـ ككظيفتيا في إسعاد البشرية.يدرؾ الطالب ع 

 يدرؾ الطالب المكائد كالمؤامرات التي يحيكيا األعداء ضد اإلسبلـ كالمسمميف. 
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  يتبيف لدل الطالب األسس التي قاـ عمييا اإلسبلـ في تعاممو مع غير المسمميف مف احتراـ
 ميف حرية االعتناؽ كتحايؽ العدالة لمجميع.أكت

 مما يدفعو إلى االلتزاـ بو في  ،مى مفيكـ اإلسبلـ مف ربط األسباب بالمسبباتياؼ الطالب ع
 حياتو العممية.

 لكؿ منيما أسس كقكانيف يسيراف  ،يكقف الطالب أف اإلنساف كالككف مف مخمكقات اهلل تعالى
 عمييا كضعيا كنظميا اهلل تعالى.

 كيعي دكر الشخصية المسممة كأثرىا في بناء ،يدرؾ الطالب أىمية المغة العربية كمكانتيا ،
 الاراف الكريـ كالسنة النبكية في المحافظة عمييا كأثرىا في بناء الشخصية المسممة. كؿ مف

 ثالثا: مجاؿ النمو:
 يحاؽ الطالب األمكر العاطفية كالجمالية التالية بنياية ىذه المرحمة:

 مالو كميا.يترسخ في قمب الطالب حب اهلل كرسكلو كيككف نيؿ رضاىما غاية أع 

 كما يتطمبو ذلؾ مف الرضا بحكـ اهلل كحكـ  ،يعرؼ معنى كالء المؤمف هلل كلرسكلو كلممؤمنيف
 ليكاه. كلك كاف ذلؾ مخالفان  رسكلو 

 فيتجمؿ بالصبر  ،نو سبحانو كتعالى قادر عمى كؿ شيءأك  ،يتركز في نفس الطالب ثاتو بربو
 مف غير إذالؿ أك استكانة.

   فيابؿ عمى تبلكة الارآف الكريـ كقراءة األحاديث  ،كالسنة النبكية الشريفةـ الارآف الكريـ يعظ
 الشريفة كيجميما.

 ى إلفيألـ كيغضب إذا ما أسيء  ،يترسخ في قمب الطالب الغيرة عمى ديف اإلسبلـ كالمسمميف
اإلسبلـ أك انتيكت حرمة مف حرماتو أك اعتدم عمى المسمميف في أكطانيـ أك أعراضيـ أك 

 يـ.ممتمكات

 لعزة المسمميف. كتحاياان  ،درءان لمشر كالباطؿ ؛يادر الجياد في سبيؿ اهلل 

  نيا.ميندـ عف المعصية كيتكب 

 كيستاي صبلحية دكف تردد أك تااعس ،يعتز بركعة اإلسبلـ كباالنتماء إلى األمة اإلسبلمية ،
 اإلسبلـ لكؿ زماف كمكاف.

 عانة الضعيؼ ،نصرة المظمكـ يادر أف األخبلؽ اإلسبلمية أخبلؽ سامية تتمثؿ في كرفع  ،كا 
 البؤس عف الفاير كالمحتاج.
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  ،يكقر العمماء كيادرىـ كخاصة عمماء المسمميف عندما يدرؾ أف اإلسبلـ ديف العمـ كالتعمـ
 يادر العمماء كيرفع مف مكانتيـ.

 نيا أل ؛كأثرىا في تربية النفس المؤمنة ،يستشعر في نفسو ثمرة كجماؿ التاكل كركعة العايدة
 .صالحان  سكيان  أساس الصحة النفسية حتى يككف إنسانان 

  يحس كيدرؾ المكانة العظيمة لممسجد األقصى )في الادس الشريؼ( كالحـر اإلبراىيمي في
 الرسالة اإلسبلمية ككاجب المسمميف تجاىيما.

 ككاجبو في الدفاع عف كحدتيا كاستابللياسطيف كيادر مكانتيا لدل المسمميفيحب كطنو فم ، 
 كحريتيا.

 فيبادر إلى طاعة اهلل كيخشى مخالفتو.رجك رحمة ربو عز كجؿ كيخشى عذابوي ، 

 غير متناس  ،فيبتغييا فيما أتاه اهلل تعالى ،يستشعر أف الدار اآلخرة ىي دار البااء كالسعادة
 لحظو مف الدنيا ضمف حدكد اهلل تعالى.

 تذكؽ جماؿ الككف كيادر دقة تككينو.ي 

 سمي :النمو العقمي والج
 مكر التالية:األيراد لمطالب خبلؿ ىذه المرحمة أف تتحاؽ فيو  

 السنة النبكية( عمى األحكاـ الشرعية.ك  االستدالؿ بالمصدريف األساسييف )الاراف الكريـ 

 الحياة.ك  اإلنسافك  االستدالؿ عمى كجكد الخالؽ ككحدانيتو بما يشاىده في الككف 

 الفاسدة الكثيرةك  غيرىا مف العاائد الباطمةك  ،ـ الصحيحةز بيف عايدة اإلسبليالادرة عمى التمي. 

 سكاء  ركحان ك  جسمان ك  التي تمحؽ الضرر باإلنساف عابلن ك  الخبائثك  االمتناع عف كؿ المحرمات
 المسكرات أك المخدرات أك غير ذلؾ مما لو تأثير عميو.

 التي تعترضو في حياتوك  اعتماد األحكاـ الشرعية في حؿ المسائؿ العممية. 

 العظات مف سيرة الرسكؿ ك  استنتاج العبر  كسير األنبياء عمييـ السبلـ مع أمميـ، كسير
 مشاىير المسمميف.ك  الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كغيرىـ مف عمماء

 التفكير المنطاي.ك  إدراؾ أىمية العاؿ في الفكر اإلسبلمي 

 ككؿ صكر  ،ساطيراألك  منطؽ العاؿ في نبذ الخرافاتك  االعتماد عمى النصكص الشرعية
 البدع.ك  الشعكذة
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 و لآلخريف.تالعامي في حكراه كمناقشك  استعماؿ الحجة المانعة الاائمة عمى الدليؿ النامي 

  أخبلقو كسمككياتو في تعاممو مع اآلخريف.ك  ف المسمـ متميز في عايدتوأإدراؾ 

 اإلسبلـ  بيئتو، كىك ما يطمبوك  ثيابوك  المحافظة عمى طيارة المسمـ كنظافتو في جسده
 كيفرضو عمى المسمـ.

 النمو االجتماعي:
 كالتكاضع  ، مثؿ:تعاممو مع اآلخريفك  يتحمى الطالب باألخبلؽ اإلسبلمية مف خبلؿ سمككو

 الحياء كاإلخبلص ... كغيرىا.ك  كالرحمة

 حسف رعايتياك  فيؤدم رسالتو تجاىيا مف المحافظة عمييا ،يدرؾ أىمية األسرة في اإلسبلـ. 

 كيحنك عمى الصغير لضعفو. ،ف بتكقير الكبير لشرفويحتـر اآلخري 

  ،يتحمى بالركح الجماعية فينمي في نفسو حب التعاكف مع اآلخريف لتحايؽ المصمحة العامة
قيامو بالمسؤكلية ك  بما ياتضيو اإلسبلـ مف المشاركة في العمؿ كالرأم كاحتراـ اآلخريف

 بو. ةالمنكط

 عف العصبية  بعيدان  ،كة اإلسبلميةخمى أساس األجتماعية مع اآلخريف عينمي عبلقتو اال
 .اإلقميمية

 ذكم الادرات المحدكدة.ك  األرامؿ كالعاجزيفك  يعطؼ عمى الضعفاء مف الناس كاأليتاـ 

 ينبذ كؿ ما يخالفيا.ك  يمتـز بالايـ كاألخبلؽ اإلسبلمية كيرفض 

 .يبر كالديو كيصؿ رحمو باستمرار كيحفظ جاره كيحسف إليو 

  مف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كذلؾ بالحكمة كالمكعظة الحسنة.ياكـ بكاجبو 

 دعـ كؿ مف شأنو العمؿ عمى خدمة مجتمعو كتحايؽ العزة كالرفعة لؤلمة كيشارؾ في ذلؾ ي
 قدر كسعو.

  ياكـ عميو في اختياره ألصدقائو. يعتمد السيرة الحسنة كاألخبلؽ الكريمة أساسان 

 خبلص مف غ ،مسؤكليات عمى عاتاو مف ىيضطمع بما يما ر تاصير كال يكذلؾ بأمانة كا 
 تفريط.

  كما يعمؿ عمى تادميا  ،دينيان  يحافظ عمى كحدة كتماسؾ أمتو كرفعتيا باعتبار ذلؾ كاجبان
 .حضاريان 
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 كيسارع إلى ذلؾ. كمعنكيان  سر الشيداء كاألسرل ماديان أ يكاسي 

 انية.يشارؾ في المناسبات االجتماعية كيحافظ عمى اآلداب اإلنس 

 رابعا: المجاؿ الوطني:
 .أىمية الكطف كاالنتماء إليو مف منظكر إسبلمي في تحايؽ العزة كالكرامة لمفرد المسمـ 

  كاجب الفرد المسمـ نحك كطنو مف المحافظة عمى كحدتو كتماسكو كالعمؿ عمى رقيو كتادمو
 مف المنطمؽ اإلسبلمي.

  نيا دالئؿ رقيو أك  ،مجتمعوك  مدرستوك أىمية المحافظة عمى نظافة الكطف مف خبلؿ بيئتو
 ككعيو.

  أىمية فمسطيف كمكانتيا في  الرسالة اإلسبلمية كحث الرسكؿ  بالمحافظة عمييا كالمرابطة
 يـك الايامة.إلى  فييا

  ،أىمية المحافظة عمى الكطف في عاداتو كتااليده التي ال تتنافى مع اإلسبلـ كأخبلقو كسمككو
فاسد الداخمية، فيعمؿ عمى محاربتيا لما ليا مف تأثير في تفككو اية ىذه العادات مف الممكح

 عدائو بو.أكانحبللو كضعفو كطمع 

 .كاجب التصدم لمخططات األعداء كمكائدىـ 
 

 خامسا: المجاؿ االقتصادي:
 .يدرؾ أىمية العمؿ كغاياتو كىي: العبادة كعمارة األرض 

  لكجكه المشركعة.عمى تنمية ثركات ببلده كاستثمارىا في ا يعمؿ جاىدان 

 .يحافظ عمى نظافة البيئة كيحمييا مف التمكث 

 كبناء مجتمعو. ،يشعر بأىمية الماؿ كالكقت كصحة الجسد في التنمية االقتصادية لكطنو 

 .يدرؾ أىمية العمـ المفيد في تحايؽ النفع كالتادـ لؤلمة 

 ر في التادـ أثف يعي أىمية ترشيد االستيبلؾ في المأكؿ، الممبس، المشرب، لما في ذلؾ م
 االقتصادم.

 كدعـ المشاريع اإلنتاجية  ،يدرؾ أىمية االدخار كدكره في تكفير الحاجات األساسية لمفرد
 التي تحاؽ النفع لؤلمة كالكطف.
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  مشركعة كالتي تعمؿ عمى تدىكر اقتصاد األمة اليبتعد عف سمكؾ طرؽ الكسب غير
 كاالحتكار، الربا، الغش، الرشكة ...كغيرىا.

 كتكزيع الدخؿ بيف  ،أىمية نظاـ الميراث كالنفاات في اإلسبلـ مف الناحية االقتصادية يدرؾ
 .كتحايؽ التكافؿ االجتماعي كاستعماؿ الماؿ في الكجكه الماررة شرعان  ،األفراد

  يدرؾ أىمية دكر نظاـ الزكاة كالصدقات في النظاـ االقتصادم في الاضاء عمى الفار كمنع
 م فئة معينة مف الناس.حصر رؤكس األمكاؿ بأيد

 (17-12: 1998)الخطكط العريضة لمنياج التربية اإلسبلمية لمصفكؼ،

أف ىدؼ التعميـ اإلسبلمي ىك تنشئة اإلنساف الصالح الذم يعبد اهلل حؽ وترى الباحثة 
فيك ال يسعى إلعداد  ،أم إنساف صالح بمعناه الشامؿ ،كيعمر األرض كفؽ شريعتو ،عبادتو

نما يسعى لتحايؽ ىدؼ أكبر كأشمؿفحسب، ك  المكاطف الصالح ، كىك إعداد اإلنساف مف حيث ىك ا 
 إنساف.

أف التربية اإلسبلمية تنمي التاكل كأنيا تكمف في إيجاد الفرد المؤمف الذم يخشى كما ترى 
ليفكز في اآلخرة، كيسعد في الدنيا، في تربية تعمؿ عمى تربية الفرد  ؛كيحسف عبادتو ،اهلل كيتايو

آخذة بعيف االعتبار جميع أبعاد النمك الركحية، كاالنفعالية، كاالجتماعية،  ،ح في ذاتوالصال
 كالعامية، كالجسمية.

كما تعمؿ عمى تربية المكاطف الصالح في األسرة المسممة كالمجتمع المسمـ، كتربية اإلنساف 
 كميا.الصالح لممجتمع اإلنساني الكبير الذم يستطيع أف يسيـ في تطكير اإلنسانية 

فيي تربية تعد اإلنساف المسمـ إعدادان كامبلن في جميع الجكانب الركحية كالجسمية كاألمنية 
 لكي يناؿ سعادة الدنيا كاآلخرة. ؛كفؽ تعاليـ اإلسبلـ

 مصادر التربية اإلسالمية:
نما تتكجو مف خبلؿ مصادر مرجعية ال  يمكف ألم تربية أف تنطمؽ كتنبثؽ مف فراغ، كا 

 ىدافيا، كأفكارىا، كمعتاداتيا، كاألصكؿ المرجعية لمتربية اإلسبلمية ىي:تستمد منيا أ
 :القراف الكريـ 

حممو إليو جبريؿ، كىك كبلـ اهلل غير  ىك الكتاب المنزؿ عمى رسكؿ اهلل مف عند اهلل،
، كحفظو أصحابو، ككتبو في الرقاع، كحفظو منو بدا كاليو يعكد، كقد حفظو الرسكؿ ،مخمكؽ

 حتى كصؿ إلينا متكاتران  ،بعدىـ، ككتبكه في المصاحؼ كركاه مف كؿ جيؿ عدكؿ الصحابة لمف
ف معجز في لفظو، متعبد بتبلكتو، كىك أصؿ ىذا آكالار  ،فيو كال ناصاف زيادةمف غير  محفكظان 
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كباني حضارتيا، كالمييمف عمى ثاافتيا، كالمايـ لتشريعيا، كالماـك  ،الديف، كعز ىذه األمة
ٔ  إِِْ  فااؿ تعالى: دم ليا إلى سكاء السبيؿ، كقد تكفؿ اهلل بحفظ ىذا الارافألخبلقيا، كاليا  َِْسِيَٓ  َْْش

٘  َٚإِِْ  اييِِّنَر َٕ َي  (. 36: 2002)األشار، ( 9)الحجر:   َيَش َفُظٛ

 كقد سماه اهلل بأسماء كثيرة منيا: 

 :الاراف ِٕ َٕ ََٖيا ِإ َٞ يًَََّمٞ ََْٜٗيٟ اِيُكْرآ َٖ َٛ  ( 9)اإلسراء:  ّ َأِق

 :الكتاب َأَْسِيَٓ  َيَكْي ِْ َ٘ َنَم بّ  ِإيَُْٝه ِْ َفٝ  (10)األنبياء:  َذِنر ُن

 :الفرقاف ايََّيٟ َتَب َرَى ٍَ َٕ َِْس َٕ َعْبيََٙ ع٢ًََ اِيُفْرَق  َُنَي َيَُٝهٛ  (1)الفرقاف:  ََْيٜرّا يًََِع َي

 :التنزيؿ  ٘ ٌ  َٚإِِْ  (192)الشعراء: َُنَياِيَع َي َربِّ َيمَِْٓسٜ

 :السنة الشريفة 

كمنيجيا التربكم ىك السنة المطيرة،  ،منو التربية اإلسبلمية ىالمصدر الثاني الذم تستا 
 كالمعنى النبكم ليذه الكممة )السنة( ىك الطرياة كاألسمكب كالنيج.

كتركو، كأعمالو،  : مجمكعة ما ناؿ بالسند الصحيح مف أقكاؿ الرسكؿ المعنى االصطالحي
قراره، كنييو، كما أحب، كما كره، كغزكاتو، كأحكالو، كحياتو كجاءت السنة لتحايؽ  ،ككصفو، كا 

 ىدفيف ىما:

  إيضاح ما جاء في الاراف الكريـ، كالى ىذا المعنى أشار الاراف الكريـ َٓاييِِّنَر ِإيََْٝو ََٚأَْسِي 

َٔ ٍَ ََ  َيًِٓ ِط َيم َبِّٝ ِْ ْ سِّ ََِْٚيعًََّ ِإيَِْٝٗ  ٗ َٕ  (.44)النحؿ: ََٜمَفهَّر ٚ

 :بياف تشريعات كآداب أخرل كما كرد في قكلو تعالى ِْ  ٗ ُ ١ََُ اِيَهَم َب َٜٚ عًَِّ )الجمعة:  َٚاِيَشِه
( أم السنة كما فسرىا اإلماـ الشافعي: الطرياة العممية التي بيا تتحاؽ تعاليـ الاراف ككما 2

 (.23:1979يت الكتاب كمثمو معو( )النحبلكم، : )أال كاني أكت  كرد في قكؿ الرسكؿ

 :اإلجماع 

في عصر مف  مة سيدنا محمد أتفاؽ جميع العمماء المجتيديف مف ا: كاإلجماع معناه
 –سكاء كانكا في عصر الصحابة أك بعدىـ -العصكر عمى حكـ شرعي، فإذا اتفؽ ىؤالء العمماء 
. كدليؿ جمعكا عميو كاجبان أككاف العمؿ بما  عان عمى حكـ مف األحكاـ الشرعية كاف اتفاقيـ ىذا إجما
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، خبر أف عمماء المسمميف ال يجتمعكف عمى ضبللة، فما اتفاكا عميو كاف حااأ ذلؾ أف النبي 
 ،فاذا لـ نجد الحكـ في الارآف كال في السنة ،كاإلجماع يأتي في المرتبة الثالثة مف حيث الرجكع إليو

ف كجدنا ذلؾ أخذنا كعممنا بو )مصطفى الغف كآخركف، إيو، فنظرنا ىؿ أجمع عمماء المسمميف عم
18-19.) 

  :القياس 

ىك إلحاؽ أمر ليس فيو حكـ شرعي بآخر منصكص عمى حكمو التحاد العمة بينيما. كىذا 
كال في  ،كال في السنة ،فآمى حكـ مسالة مف المسائؿ في الار ع الاياس نرجع إليو إذا لـ نجد نصان 

 (.19رتبة الرابعة مف حيث الرجكع إليو )المرجع السابؽ: فيك في الم ،اإلجماع

: أف التربية اإلسبلمية تستمد مصادرىا مف مصادر اإلسبلـ نفسو، كالتي تشمؿ وترى الباحثة
الخطكط العامة لحياة البشر كسعادتيـ في الدنيا كاآلخرة، فالارآف الكريـ احتكل عمى كؿ ما يخص 

التي تناسب الفطرة كالتربية، عف طريؽ ضرب األمثاؿ، كأسمكب  الككف، كتناكؿ األساليب التربكية
 الترغيب كالترىيب كالاصة.

كالادكة الحسنة كالتي مف شأنيا يمكف أف تمبي حاجاتنا التربكية التي تعمؿ عمى تنشئة  
مطمب شرعي مف اهلل عز كجؿ، كاالمتداد  األفراد تنشئة تربكية صالحة، كذلؾ االقتداء برسكؿ اهلل 

كف في كافة مجاالت الحياة، بما فييا مجاؿ التربية كالتعميـ. كذلؾ اجتيادات العمماء كالتراث يك
 التربكم اإلسبلمي ال يمكف ألحد إغفاؿ أىميتو كتجاىمو.

 المحور الثاني: التربية الصحية:
 ،كرجاحة العاؿ ،البدف الصحة ليست مجرد خمك مف المرض، كلكنيا فكؽ ذلؾ عافية في

يماف باهلل كمتعة ظاىرة بالحياة كانسجاـ مع كىي مف ىذه الناحية اإليجابية كسيمتيا  ،الناس، كا 
كزيادة قدراتنا عمى التعمـ، كىي بالتالي كسيمتنا األكلى إلى ، كلى إلى مضاعفة طاقتنا اإلنتاجيةاأل

 (.1975أىدافنا في الحياة )اندرسكف،  إدراؾفي  كمكضكعان  السعادة، كنجاحنا شكبلن 

بسط حاكؽ اإلنساف األساسية التمتع بأعمى مستكل صحي، كال يستطيع تحايؽ ذلؾ إف مف أ
كتثايؼ صحي يشمؿ جميع المراحؿ العمرية، كال سيما طبلب المدارس  ،إال مف خبلؿ برامج تكعية

 الذيف ىـ رجاؿ كنساء المستابؿ.

عمى قائمة ال يعتمد ، التربية الصحية ىي التي يمكف أف تحاؽ لؾ حياة أفضؿ كنمط متميز
 مف المكضكعات كالنظافة كالتغذية كالمياقة البدنية كالسبلمة ... الخ.
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إنيا أبعد مف ذلؾ بكثير، بؿ تجعؿ المعرفة كالميارات المنتامة بالصحة مرتبطة ارتباطان كثياان 
  بتنمية االتجاىات اإليجابية نحكىا.

التي  ،ف جزءان مف قيمو كاتجاىاتوفالمعرفة كحدىا غير قادرة في التأثير إال إذا حكليا اإلنسا
 يؤمف بيا، كبذلؾ يصبح نمط سمككي دائـ لديو.

 تطور مفيـو الصحة: 
لية الصحة عند أىؿ آ(، التي كانت تمثؿ hygienاشتؽ عمـ الصحة مف كممة ىيجيف )

ة ، فاأللعاب الرياضية كاأللعاب األكلمبياىتـ اليكنانيكف بالصحة البدنية اليكناف، ففي ذلؾ العصر
، كاالىتماـ األكبر باكة ـ مظاىر حياة اليكنانييف الادامىالتي مازالت تااـ حتى اآلف كانت مف أى

 الجسـ كصحتو، فاقكا بو كؿ مف سبايـ أك لحايـ. 

بمعنى تاكية الفرد عف  ،نحك الصحة النفسية كقد كاف مفيكـ الصحة في عيدىـ يتجو أساسان 
كنكمو كأكقات عممو كفترات التركيح عف النفس كاالىتماـ  طريؽ االىتماـ بتغذيتو كنظافتو الشخصية

بالتمرينات البدنية كالعناية بالممبس كأعضاء الجسـ المختمفة مف قمب كرئتيف كرجميف كذراعيف 
اقتصر عمى استخداـ اصطبلح )ىيجيف(  ،كعينيف كأذنيف كفـ كأسناف، لذلؾ نجد كثيران مف العمماء

 (.11.ت،بمعنى الصحة الشخصية )منصكر، ب

فاد انصب االىتماـ  غير أنو في العصر الركماني تحكؿ مفيـك الصحة إلى صحة البيئة،
، كجمع مثؿ تكفير المياه الصالحة لمشرب عمى تحسيف عكامؿ البيئة التي تؤثر عمى صحة المجتمع

كتصريؼ الفضبلت اآلدمية كالامامة كالصرؼ الصحي كمكافحة الحشرات كالاكارض كصحة الغذاء 
يئة مف التمكث ، كغير ذلؾ مف عكامؿ بيئية تساعد عمى حماية البتيكية كاإلضاءة كنظافة الشكارعالك 

حتى أنو ما زالت بعض أجزاء شبكات الصرؼ الصحي التي أنشئت في  ،بطرياة نظيفة صحية
 (.24: 1985العصر الركماني تستعمؿ حتى يكمنا ىذا )جاد اهلل، 

بلمي، فاد جمع بيف صحة الفرد كالمجتمع كصحة أما االىتماـ بالصحة في العصر اإلس
معافى، كال يعيش بمعزؿ عف غيره مف  صحيحان  البيئة ليحيا الفرد في ىذه الحياة الدنيا سميمان 

كلعؿ ىذا ما يظير مف خبلؿ السنة النبكية التي  ،الكائنات الحية األخرل التي يؤثر فييا كيتأثر فييا
متمشية  .جانب العناية بالصحة الركحية لو إلى ،ية كالنفسيةاىتمت باإلنساف كصحتو كحياتو البدن

، كذلؾ في كجكب الحرص عمى النظافة كالنااء كالطيارة لمركح كالبدف عمى مع تعاليـ الاراف الكريـ
حد سكاء. كبالنظر إلى أبكاب الطيارة كالغسؿ كالكضكء كالتعاليـ الكقائية لصيانة صحة اإلنساف في 

)أبك جحجكح،   ح مدل عظمة ديف اإلسبلـ في دعكتو إلى قيمة صحة البيئة.الفاو اإلسبلمي، يتض
1999 :45) 



 

84 

 

 -التربية الصحية:

 عرؼ العمماء التربية الصحية بالعديد مف التعريفات منيا:   

تزكيد الفرد بالمعمكمات كالخبرات الصحية التي تتحاؽ عف طريؽ إشراكو في حؿ مشاكمو  .1
 (.19: 1989الصحية )بدر كآخركف، 

 عرؼ تكماس ككد التربية الصحية بأنيا: "محصمة الخبرات التعميمية لمفرد التي تؤثر تأثيران  .8
في معمكماتو كعاداتو كاتجاىاتو التي ترتبط بصحة الفرد كصحة المجتمع كصحة  إيجابيان 
 كالتي ياصد بيا إحبلؿ كؿ جيؿ بجيؿ أكثر منو صحة.                             ،السبللة

ؼ جركت التربية الصحية بأنيا: "ترجمة كؿ ما عرؼ عف الصحة مف حاائؽ إلى نماذج عر  .3
 (.14: 1996)رشاد،  "سمككية مرغكبة مف الفرد كالمجتمع بكاسطة الكسائؿ التعميمية

كال تاتصر كسائميا عمى أف يعيش الفرد في  ،التربية الصحية ىي جزء ىاـ مف التربية العامة.4
أفضؿ  كتاديران  الحديثة، بؿ تتعدل ذلؾ إلى إكساب األفراد تفيمان بيئة تتبلءـ مع الحياة 

كاالستفادة عمى أكمؿ كجو، ككذلؾ تزكيد أفراد  ،لمخدمات الصحية المتاحة في المجتمع
بغرض التأثير الفعاؿ عمى  ،المجتمع بالمعمكمات كاإلرشادات الصحية المتعماة بصحتيـ

لمساعدتيـ عمى تحايؽ السبلمة  ؛يـ الصحيكالعمؿ عمى تعديؿ كتطكير سمكك ،اتجاىاتيـ
 (.42: 1997كالكفاية البدنية كالنفسية كاالجتماعية كالفعمية )سبلمة، 

كقد عرفت كزارة الصحة الفمسطينية التربية الصحية " بأنيا الجسر الذم يربط بيف المعرفة .5
 (.2: 1988دائرة التثايؼ، -)كزارة الصحة الفمسطينية الصحية كالممارسات الصحية"

( بأنيا حالة مف االنسجاـ كالتكافؽ بيف حالة الفرد الجسمانية 4: ـ1992عرفيا )نعيـ، كقد  .6
 كالعامية كالنفسية كاالجتماعية. 

أما محمكد فيرل أف التربية الصحية ىي عممية تثايفية تعمؿ بالطرؽ التربكية عمى تغيير  .7
المحافظة عمى صحتيـ كترقيتيا، ك  ،سمكؾ كاتجاىات كعادات تؤدم إلى كقايتيـ مف األمراض

لى إنماء اىتماميـ بالمشاكؿ الصحية في مجتمعيـ كالعمؿ عمى رفع مستكل الصحي لمبيئة ا  ك 
 (.15:1988مف حكليـ )محمكد، 

العممية التي تترجـ فييا الحاائؽ الصحية إلى أنماط : "في حيف عرفيا بامة كآخركف  بأنيا.8
)بامة كآخركف،  "عائمة كالمجتمع كالبيئة المحيطةسمككية صحية سميمة عمى صعيد الفرد كال

1996 :1.) 
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عممية ترجمة الحاائؽ الصحية المعركفة إلى أنماط سمككية صحية سميمة : "كاعتبرىا تيـ أنيا  .9
 (.49: 1991)تيـ،  "عمى مستكل الفرد كالمجتمع كذلؾ باستعماؿ األساليب

عممية : "إعداد المعمميف قبؿ الخدمة بأنيا كعرفتيا الندكة األكركبية لمتربية الصحية في إطار .11
تاـك عمى مبادئ عممية تستخدـ فرص التعمـ المخططة بغية تمكيف األشخاص، الذيف يعممكف 

)فكردىاـ،  .مف اتخاذ الارارات عف عمـ بشاف المسائؿ المتعماة بالصحة أك جماعات، دلفرا
1992 :87.) 

أكثر مف مجرد دراسة صحة " :بأنيا( التربية الصحية 1:1992في حيف عرؼ )النمر، .11
 ،عف الصحة الشخصية كصحة اآلخريف ،اإلنساف عف طريؽ تنمية االتجاىات اإليجابية

 . "كاإلسراؼ في الطعاـ كالشراب كالتدخيف حالصحي رباإلضافة إلى تحسيف السمكؾ غي

معطيات ادـ يجزء مف المنيج : "كعرفت التربية الصحية في معجـ المصطمحات التربكية أنيا .18
 "عف السمكؾ الصحي كالتصرفات كاالتجاىات الصحية لتحسيف صحة األفراد كالبيئة

 (.201: 1998)جرسس،

( التربية الصحية أنيا "عبارة عف جميع الخبرات التي تستطيع 1999، الخميس)كتعتبر .13
كسابيـ األنماط السمككية  المدرسة أف تكفرىا لتبلميذىا باصد تحايؽ النمك الشامؿ ليـ، كا 
الصحية التي تساعدىـ عمى المحافظة عمى صحتيـ كصحة المجتمع الذم يعيشكف فيو 
كبتعبير أخر تزكيد الفرد بالمعمكمات كالخبرات التعميمية. الغرض منيا ىك التأثير في معارفيـ 

 (. 15: 1999)الخميس،  "كاتجاىاتيـ كأكجو سمككيـ المتعماة في صحة الفرد كالمجتمع

بي لمبحكث التربكية: التربية الصحية ىي جميع المضاميف العامية تعريؼ المركز العر  .14
باصد تحايؽ األىداؼ التربكية في  ،التي تحتكييا المناىج الدراسية ،كالكجدانية كالنفس حركية
 (.7:1983المجاؿ الصحي)الفرا، 

 
 مف خالؿ التعريفات السابقة نجد أنيا اشتممت عمى عدة نقاط أىميا:  .51

  جزء ىاـ مف التربية العامة.التربية الصحية 

 زيادة الكعي الصحي. 

 برات الصحية تؤثر عمى سمكؾ الفردالخ. 

 ألىداؼ التربكية في المجاؿ الصحيتحايؽ ا. 

 .المحافظة عمى الصحة 
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 :مفيـو الصحة حديثاً  
ثر التطكرات التي ارتبطت بحياة األفراد كالمجتمعات، جرت عدة محاكالت لتعريؼ أعمى 

بالشكؿ الشامؿ  ،لعصكر، كما جرت محاكالت كثيرة لتكضيح معناىا كمفيكمياالصحة عمى مر ا
العاـ كالجزء الخاص بالصحة الشخصية، كمنيا تعريؼ منظمة الصحة العالمية التي كرد في 

( عمى أنيا "حالة السبلمة كالكفاية البدنية كالعامية كاالجتماعية 1946ديباجة دستكرىا عاـ )
( كيعتبر ىذا التعريؼ بمثابة 20: 2000)ماىر،  خمك مف المرض كالعجز"الكاممة، كليست مجرد ال

لما ياكـ بو مف تأكيد الرتباط الجكانب الجسمية كالبدنية كالنفسية  ىدؼ أكثر مف ككنو تعريفان 
 كاالجتماعية في اإلنساف.

 االجتماع المشترؾ لمنظمة الصحة العالمية / كتبمكرت اآلراء بعد أكثر مف ثبلثيف عامان 
، حيث تـ إصدار إعبلف الما ( دكلة134بمشاركة ) ( في المااتا1978اليكنيسيؼ الذم انعاد عاـ )

( 2000ككسيمة لتحايؽ الصحة لمجميع بحمكؿ عاـ )، اتا الذم تبنى مفيكـ الرعاية الصحية األكلية
 (.591: 2002)النجدم كآخركف، 

صحة العالمية التعريؼ التالي كما كضعت لجنة تككنت مف خبراء اإلدارة الصحية لييئة ال
لمصحة أنيا "العمـ كالفف اليادفاف إلى صد غائمة المرض كالكقاية منو كالعمؿ عمى إطالة فترات 
الحياة قدر المستطاع كرفع مستكل الصحة، كالكفاية نتيجة لممجيكدات المنظمة، لتحسيف صحة 

أصكؿ الصحة الشخصية، كتنظيـ البيئة كالتحكـ في انتشار األمراض المعدية، كتعميـ األفراد 
الخدمات الطبية كالتمريض، كاكتشاؼ المرض في بكادره كالكقاية منو، كتنمية الجياز االجتماعي، 

كحتى يمنح كؿ مكاطف ، حتى يتمكف كؿ فرد مف االرتااء إلى مستكل معيشي باعث عمى الصحة
 (.13)منصكر، ب، ت:  حاكقو الطبيعية في الصحة كطكؿ العمر"

لكثير مف العمماء والتربوييف بوضع عدد مف التعريفات والمواصفات الجيدة لمصحة وقاـ ا
  والتي منيا:

 كنفسيان  ( الصحة عمى أنيا: "حالة مف المعافاة الكاممة بدنيان 1، 1988. عرؼ مرشد المعمـ )1 
 ، ال مجرد انتفاء المرض كالعجز ". كاجتماعيان 

مف االنسجاـ كالتكافؽ بيف حالة الفرد الجسمانية كالعامية (: أنيا "حالة 54، 1992. كعرفيا نعيـ )2
 كالنفسية كاالجتماعية ".

( الصحة: " غياب المرض أك البعد عف المرض كتتضمف 150: 1999. كعرؼ البغدادم )3
 كالمفاىيـ العامية كالركحية كاالجتماعية لحياة اإلنساف " ،كعمـ الصحة ،الصحة الجسمية
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حالة مف اإلحساس أك الشعكر بالمعافاة التامة مف ( الصحة: بأنيا "1: 1999بر عيد ). كاعت4
 كليست مجرد الخمك مف العجز أك المرض".، النكاحي الجسمية كالنفسية كاالجتماعية

"خمك الفرد مف المرض كالعاىات كتناسؽ كظائؼ  (: أنيا11: 1999. كعرفتيا الخميسي )5
 األعضاء كسبلمة أجيزة الجسـ".

ف ىذا التكازف ينتج أك ، الـ) بركنز( الصحة عمى أنيا: "حالة التكازف بيف كظائؼ الجسـ. كعرؼ الع6
 مف تكيؼ الجسـ لمعكامؿ الضارة التي يتعرض ليا الجسـ بصفة مستمرة" . 

 ( 13: 2000)المزاىرة، 

 مف المواصفات الجيدة لصحة الفرد وىي:  ( عدداً 12: 1999ووضعت الخميسي )

 عاىات .مراض كالالخمك مف األ 

  . االستمتاع بالرياضة كاالسترخاء كالنـك 

 خراج.تكافر الشيية كانتظاـ اليضـ كاإل 

 . انسجاـ الكزف كالطكؿ 

 . التكيؼ مع الظركؼ البيئية 

 . الادرة عمى مكاجية ظركؼ الحياة 

 .التمتع بالثاة كالنفس 
فرد مف المرض مف خبلؿ التعريفات الساباة أف الصحة تتضمف ما يمي: خمك ال وترى الباحثة

كمسايرة تصرفاتو مع  ،كقدرتو عمى االستفادة مف الخبرات ،كتناسؽ كظائؼ األعضاء ،كالعاىات
 نيا حالة انسجاـ كتكافؽ في كافة النكاحي الجسمية كالنفسية كاالجتماعية.أك  ،تصرفات المجتمع

 

 الصحة المدرسية:
 :برنامج الصحة المدرسية

اديـ الخدمات الطبية، كخاصة الكقائية منيا لجميع ييدؼ برنامج الصحة المدرسية إلى ت
فئات الطمبة الفمسطينييف، كذلؾ مف خبلؿ برنامج الصحة المدرسية الحككمي الذم يكفر خدماتو 

 ،كبرنامج الصحة المدرسية المادـ مف ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف ،مف خبلؿ المدارس الحككمية
 دارس الككالة.الذم يادـ الخدمات لمطمبة البلجئيف في م



 

88 

 

: بمغ إجمالي عدد الطمبة في المدارس الحككمية الذيف تماكا خدمات الصحة المدرسية
 ـ،2009-2008( طالبان في فمسطيف لمعاـ الدراسي 151498الخدمات الصحية المدرسية )

( طالبان في قطاع غزة، مف مختمؼ الصفكؼ 15706)ك ( طالبان في الضفة الغربية،135792)ك
ا برنامج الصحة المدرسية، كىي الصؼ األكؿ األساسي، كتادـ ليـ الفحكصات الكقائية التي يشممي

لمختمؼ األمراض، كالصفيف التاسع كالعاشر األساسييف لفحص العيكف في الضفة الغربية بينما ينفذ 
برنامج الصحة المدرسية في قطاع غزة مسحان لؤلمراض المختمفة كما في الصؼ األكؿ األساسي، 

 ( في قطاع غزة.7664)ك ( في الضفة الغربية41957نيـ )ككاف م

( مف إجمالي الطمبة 11664بمغ عدد الطبلب المحكليف لمفحص الطبي في الضفة الغربية )
%( مف إجمالي الطمبة المفحكصيف، كشكؿ طمبة الصؼ األكؿ 8.6المفحكصيف أم ما نسبتو )

، كشكمت تحكيبلت محافظة الادس %( مف إجمالي الطمبة المحكليف30.5األساسي ما نسبتو )
 %(.2.6أعمى نسبة مف التحكيبلت كبمغت )

%( مف إجمالي الطمبة المحكليف ككانت 41.1كقد بمغت نسبة حاالت التغذية الراجعة )
%(، بينما سجمت محافظة الادس أدنى نسبة 100النسبة األعمى في محافظة سمفيت كبمغت )

 %(.5.8كبمغت )

%( حيث سجمت محافظتي نابمس 47.9يص بيف الحاالت المعادة )كبمغت نسبة تأكيد التشخ
%( بينما سجمت محافظة سمفيت أدنى نسبة بمغت 100كأريحا أعمى نسبة تأكيد تشخيص، كبمغت )

 %( كلـ تتكفر بيانات الطمبة في قطاع غزة.41.5)

-2009 الرسـ البياني اآلتي يبيف تكزيع معدؿ الطمبة لمصؼ األكؿ األساسي لمعاـ الدراسي
 الضفة الغربية فمسطيف. 2008
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 (2-1شكؿ )
 الوضع الصحي لطمبة المدارس
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( طالبان، 27559بمغ عدد المرضى بيف طبلب المدارس الحككمية الذيف شمميـ الفحص )
( في قطاع غزة مف إجمالي الطمبة المفحكصيف، منيـ 1824)ك ( في الضفة الغربية18792)
 %( مف طمبة الصؼ السابع كالعاشر عمى التكالي.37.6)ك مف طمبة الصؼ األكؿ، %(29.8)

كما قاـ فريؽ الصحة المدرسية في الضفة الغربية بزيارة المدارس الحككمية األخرل التابعة 
( طالب كطالبة كبمغ 872لكزارة العمؿ كاألكقاؼ االجتماعية، حيث بمغ عدد الطمبة المفحكصيف )

( حالة، كما قاـ فريؽ الصحة المدرسية 76طالبان كبمغ عدد الحاالت المحكلة ) (96عدد المرضى )
( 387كطالبة، كبمغ عدد المرضى ) ( طالبا4370ة خاصة، حيث تـ فحص )مدرس 36بزيارة 

 ( حالة كمعالجة الباية.262حالة، كتـ تحكيؿ )
 (2-1) جدوؿ

سب الجية التابعة ونوع جدوؿ توزيع األنشطة الصحية في المدارس الحكومية األخرى ح
 ـ2009-2008الضفة الغربية فمسطيف العاـ الدراسي ، النشاط

 الجية التابعة
عدد الطمبة 
 المفحوصيف

عدد 
 ىضالمر 

% 
عدد الطمبة 
 المحوليف

% 

 82.9 29 17.7 35 198 وزارة العمؿ

 100 15 8.5 15 176 وزارة الشئوف االجتماعية

 69.6 32 9.2 46 498 وزارة األوقاؼ

 

( طالبان في الصؼ 8210تشخيص ) 2009 – 2008تـ في فمسطيف خبلؿ العاـ الدراسي 
%( مف إجمالي الطمبة المفحكصيف، 16.5األكؿ األساسي لدييـ مشاكؿ صحية، أم ما نسبتو )

 ( طالبان مف الضفة الغربية.7485)

ة الصؼ حيث كاف التامؿ كمشاكؿ اإلبصار ىـ أكثر الحاالت المرضية انتشاران بيف طمب
ـ، كنسبة مف لدييـ مشاكؿ اضطراب في صحة البصر ياألكؿ الذيف تـ تشخيص مشاكؿ صحية لدي

(4.9.)% 

كبمغ عدد الطمبة مف الصفيف التاسع كالعاشر في قطاع غزة الذيف شخصت لدييـ مشاكؿ 
 ( في الصؼ العاشر.556)ك ( في الصؼ السابع543( طالبان، منيـ )1099صحية )

 %( مف الحاالت المشخصة58ة المحكليف لمعبلج في الضفة الغربية )كبمغت نسبة الطمب
%( مف الحاالت 32.6%( مف مجمكع الطمبة المفحكصيف، كبمغت نسبة الحاالت الراجعة )10)ك

 الراجعة.
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الرسـ البياني اآلتي تكزيع نسبة األمراض األكثر انتشاران بيف طمبة المدارس في الصػؼ األكؿ 
 2008مبة المفحكصيف. فمسطيف األساسي مف إجمالي الط
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  (2-2شكؿ )

توزيع نسبة األمراض األكثر انتشارًا بيف طمبة المدارس في الصؼ األوؿ األساسي مف إجمالي 
 2008الطمبة المفحوصيف. فمسطيف 

 

 عالقة الصحة بالمدرسة:

، يذ مف الناحية التعميمية كالثاافيةفي إعداد التبلم، ىامان  المدرسة مؤسسة تعميمية تمعب دكران 
كسابيـ السمكؾ ، كترعاىـ مف الناحية الصحية عف طريؽ تكفير الرعاية الصحية السميمة ليـ كا 

كالذم تنصب ، النيكض بمستكل الصحة العامة لممجتمع إلىالصحي السميـ مما يؤدم في النياية 
جتمع المحمي مكانة متميزة فيما ياـك . كلممؿ فيو عمى صعيد المدرسةعميو جميع الجيكد التي تبذ

بغرض التحسيف لمكضع  ،بو مف معالجة خاصة لممشكبلت الصحية التي تتعمؽ بالصحة كالتغذية
 حداث التغيير في السمكؾ يؤدم بدكره إلى التحسيف في النشاط المدرسي.ا  ك ، الصحي

 (14)سركر، ب.ت: 

( بتصنيؼ 1918لكاليات المتحدة عاـ )كعندما قامت لجنة إعادة تنظيـ التعميـ الثانكم في ا 
غايات التربية، كفؽ نشاطات الحياة التي ينبغي أف يعد النشء لماياـ بيا بالمجتمع األمريكي كقتئذ، 
كعمى ىذا اقترحت سبع مسائؿ رئيسة جعمتيا غايات لمتربية كفؽ الترتيب التالي: الصحة، التعميـ، 

 (.86: 1993خداـ الكقت، التربية الخماية )عميرة، العضكية في األسرة، المينة، المكاطنة، است
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كعف  ،لمتغيب ( لدراسة األسباب األكثر شيكعان 1987كفي دراسة متميزة قاـ بيا فمكر بنشر )
التحسينات التي يستمزميا تحسيف األداء المركزم، تبيف في نتائج الدراسة أف ضعؼ الصحة يحتؿ 

كالتي شممت  ،التغيب التي ذكرتيا جميع فئات المستجكبيفالمرتبتيف الثانية كالثالثة مف بيف أسباب 
 ىالمستجكبيف مف آباء التبلميذ إل مديرم المدارس، كالتبلميذ، كالمعمميف، كاآلباء، بينما أشار نصؼ

 (.38: 1992أف تحسيف األداء المدرسي يستمـز تحسيف الحالة الصحية )فكدىاف، 

مف خبلؿ قياميا  ،اؿ في تأثيرىا عمى التبلميذكترل الباحثة أف المدرسة ليا دكر كبير كفع
مف  ،كغرس المبادئ كالعادات الصحية المرغكب فييا ،بالعمؿ عمى تغيير سمككياتيـ كاتجاىاتيـ

 خبلؿ تعامؿ المدرسة مع المؤسسات الصحية .
 األسباب التي تدعو لالىتماـ بالصحة المدرسية:

  مف المجتمع الفمسطيني. ان كبير  أف التبلميذ في سف المدرسة يشكمكف قطاعان 

 كالنفسية ، تتميز فترة السف المدرسي بالنمك كالتطكر السريع لمطفؿ سكاء مف الناحية الجسمية
 مما يستمـز تييئة الظركؼ المناسبة لمنمك كالتطكر المتكامؿ . ،ك االجتماعيةأ

 تب عميو لذا فاف أم خمؿ قد يتر  ،المدرسة تشكؿ أكؿ خبرات الطفؿ في الحياة االجتماعية
 ك لجكؤه إلى النشاط العدكاني.أانطكاؤه 

  يتعرض التبلميذ في سف المدرسة إلى الكثير مف المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية
 مما يستدعي تكفير الرعاية الصحية.

 نتيجة  ،تجمع التبلميذ في المدارس ممكف أف يساعد عمى انتشار الكثير مف األمراض المعدية
 مف زمبلئيـ إلى بيكتيـ، مما يستدعي تكفير جميع كسائؿ المكافحة كالكقاية.حمؿ العدكل 

  يتعرض بعض التبلميذ أثناء لعبيـ كممارستيـ لؤلنشطة المختمفة بالمدرسة لئلصابات
 الجسمانية، مما يكجب تكفير المكاد المختمفة لئلسعافات األكلية.

 تساعدىـ عمى االنتباه كالتادـ الدراسي. ،ةكحيكي ليكسبيـ نشاطان  ؛تمتع التبلميذ بالصحة الجيدة 

 مما يساعد عمى  ،يساعد الكعي كالثاافة الصحية لمتبلميذ عمى اكتساب السمكؾ الصحي السميـ
 (.7: 1975)فرج كشاير،  أك أمان  التأثير في أسرتو الحالية كالمستابمية عندما يصبح أبان 

 كالذم يساعد  سمكؾ الصحي السميـ،البيئة الصحية المدرسية تعمؿ عمى إكساب التبلميذ ال
 (.14: 1999أسرتو الحالية كالمستابمية )شكر، 

 تعمؿ عمى تكامؿ النمك  ،البرامج الرياضية كاإلمكانيات الحديثة لمنشاط البدني داخؿ المدرسة
 البدني كالعامي كالنفسي لمطمبة. 
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  راض كالتشكىات فالمبادرة لعبلج األم، نسب كقت لمرعاية الصحية لمفرد ىي طفكلتوأأف
 الجسمية التي تصيب الفرد في طفكلتو يتعذر كيصعب عبلجيا كىك كبير.

 (15)سركر، ب.ت، 

  يمكف التعرؼ مف خبلؿ الصحة المدرسية عمى الصعكبات التي يعاني منيا التبلميذ مثؿ
 (.140: 1984)الجمعية البريطانية،  .الصعكبات التعميمية كاإلدراكية كالعاطفية

 ض السابؽ ألسباب االىتماـ بالصحة المدرسية نجد أف ىناؾ:مف خالؿ العر 

 ،ضركرة ممحة تدعك لبلىتماـ بالصحة المدرسية بشكؿ عاـ كالتربية الصحية بشكؿ خاص
كقد تنتابيـ ، في سف المراىاة تحدث ليـ ىزة فكرية كنفسية فالتبلميذ في مراحؿ العمر كتحديدان 

في األرض، لذلؾ يجب أف يككنكا مسمحيف  بعض الكساكس كالشككؾ، كيتخطفيـ المفسدكف
 كمجيزيف بالثاافة كالتربية الصحية الاكية كالمانعة، التي تعصميـ مف الزلؿ كاالنحراؼ.

 (58: 2000)إسماعيؿ،

لما تـ عاده مف المؤتمرات، كاألبحاث،  ،لذا فاد برزت أىمية التربية الصحية كالحاجة إلييا
بالكضع الصحي، كعبلقتو بالتثايؼ كالتربية الصحية عبر كالدراسات، كاإلحصاءات التي تتعمؽ 

األعكاـ الماضية. كفيما يمي استعراض لبعض ما قامت بو المؤسسات الدكلية كدكؿ العالـ مف 
 مؤتمرات كدراسات، كأبحاث حكؿ أىمية التربية الصحية كالحاجة إلييا.

 أىمية التربية الصحية والحاجة إلييا:
اىتماـ كاضح مف اليكنسكك التي اشتركت مع منظمة الصحة حظيت التربية الصحية ب 

، العالمية في كضع برنامج يستيدؼ تحسيف مستكل الصحة في المدارس كمعاىد إعداد المعمميف
ككضع األسس العريضة التي يجب إتباعيا عند التخطيط ككانت أكؿ حماة قاـ بيا تكرنر بعنكاف 

 (.1: 1966ـ العاـ كمعاىد إعداد المعمميف" )تكرنر، "التخطيط لمتربية الصحية في مراحؿ التعمي

( تبنت منظمة الصحة العالمية كصندكؽ رعاية الطفكلة التابع لييئة األمـ 1978كفي عاـ ) 
المتحدة في المؤتمر المنعاد في )الما اتا( باالتحاد السكفييتي، كالذم شاركت فيو العديد مف الدكؿ 

كنشر الكعي الكقائي لؤلمراض المعدية في عصرنا الحاضر،  تحديد أسس الرعاية الصحية الدكلية
 كتحديد دكر الحككمات كالمنظمات الكطنية كالدكلية في تعزيز تطكيرىا الصحي. 

كقد نص إعبلف )الما اتا( عمى أف " لاطاع التعميـ كالمناىج الدراسية ذات الصمة بدراسة 
كىي ، ي تطكير كتحايؽ الرعاية الصحية األكليةلكقاية دكران ىامان تؤديو فاصحة اإلنساف كالرعاية ك 

 (. 45: 2000، (" )إسماعيؿ2000الكسيمة األساسية لتحايؽ ىدؼ الصحة لمجميع بحمكؿ عاـ )
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كقد كصؼ مؤتمر )الما اتا( الرعاية الصحية األكلية بأنيا التي تعتمد عمى كسائؿ 
مف خبلؿ  ،كاألسر في المجتمع كميسرة لكافة األفراد ،مابكلة اجتماعيان  ة،كتكنكلكجيات عممي

بركح مف  ،كبتكاليؼ يمكف لمجميع كلمبمد تكفيرىا في كؿ مرحمة مف مراحؿ تطكرىا ،مشاركتيـ التامة
كىي جزء ال يتجزأ مف النظاـ الصحي لمبمد الذم تعد كظيفتو ، االعتماد عمى النفس كحرية اإلرادة

كىي المستكل األكؿ  ،ادية الشاممة لممجتمعالمركزية كمحكره الرئيس التنمية االجتماعية كاالقتص
التصاؿ األفراد كاألسرة كالمجتمع بالنظاـ الصحي الكطني كتاريب الرعاية الصحية بادر اإلمكاف 

كيتشكؿ العنصر األكؿ في عممية متكاصمة مف الرعاية الصحية)ماىمر،  ،إلى حيث يعيش الناس
1981 :7.) 

األمـ المتحدة لرعاية الطفكلة، تجربة رائدة بتعييف  كما كاف لمنظمة الصحة العالمية كمؤسسة
عدد مف الخبراء لماياـ بدراسة كتحميؿ الكضع الصحي في األقطار العربية، كفيما يمي نتائج تحميؿ 

 ىذا الكضع:

  منيـ مف أبدل ارتياحو  يؿفام، أىمية التثايؼ الصحي في المدارسبأنو رغـ اقتناع كؿ البمداف
فالذيف ياكمكف عمى ، كمادة قائمة بذاتيا ،تي يتـ بيا تدريس الصحة حاليان لممحتكل أك الطرؽ ال

 كال تعاد ليـ امتحانات مستامة في معظـ البمداف. ،تدريسيا غير متخصصيف

 كالمعكمات الصحية ال  ،المكاضيع الصحية تدرس ضمف مكاد دراسية أخرل كبشكؿ غير كافر
بؿ بالطرياة التي تمكنيـ مف اجتياز  ،قفيـكمكا ،تعطى بطرياة تؤثر في سمككيات التبلميذ

 .االمتحاف

 ذاعة مسمكعة كمرئية لتثايؼ الصحي لتبلميذ ال تكلي ا، أف كسائؿ اإلعبلـ مف صحافة كا 
 الاميؿ مف االىتماـ. المدارس إال

 مف البمداف ميزانية مستامة لمتعميـ  كلـ تخصص أيان ، كثيران مف بمداف اإلقميـ لـ تضع خطة عمؿ
 مدرسي .الصحي ال

 مع عدـ االىتماـ بتأثيره عمى العائمة أك ، لـ تذكر بكضكح أىداؼ التعميـ الصحي المدرسي
 الديف في المسائؿ الصحية مف خبلؿ التربية الصحية المدرسية.الك المجتمع كبضركرة إشراؾ 

 .المكاد التعميمية كالكسائؿ التعميمية المساعدة قميمة كغير مناسبة 

  ميذ إلى االشتراؾ في األنشطة الصحية المدرسية .ما يدعى التبل نادران 

 كلـ يتـ تدريبيـ لبلطبلع بيذه المسؤكلية. ،ر متخصصيفيمعظـ المعمميف كالمفتشيف غ 
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  كلـ يجر في أم ، كتاييـ التعميـ الصحي المدرسي، مف البمداف طرائؽ لرصد لـ يتـ ابتكار أمو
 (4: 1988،)الدالئؿ الكطنية  .بمد أم تاييـ ألثره في المجتمع

كالذم برز في  ،( في تايبلند1990كبناء عمى التكجو العالمي الصحي المدرسي عاـ )
المؤتمر العالمي )حكؿ التثايؼ لمجميع (. حكؿ ضركرة التركيز بشكؿ خاص عمى تطكير مناىج 

مع التكصية بضركرة األخذ ، قائمة عمى االحتياجات الصحية نسبة إلى الفئات العمرية المختمفة
كاالىتماـ بإشراؾ األىؿ ، عتبار الظركؼ االجتماعية كالحضارية كالثاافية المتعماة بيذا المجاؿباال

، كقادة المجتمع المحمي كلجاف تطكير المنياج الذم يعتبر مف األكلكيات  أيضان )داككد كآخركف
1996 :4.) 

 
 الي:المبدأ الت ىكذلؾ أكد االتحاد الدولي لمتربية الصحية في نفس المؤتمر عم

أـ ، إف أفضؿ طرياة لتعميـ أم مادة دراسية سكاء كاف مكضكعيا مرض االيدز، أـ التدخيف
بؿ ينبغي تدريسيا ضمف برنامج تربية صحية ، التغذية ىي أال يتـ تدريسيا كمادة منفردة كمستامة

ؿ، مدرسية اشمؿ، يتيح التعميـ الميارات السمككية مثؿ الميارات في اتخاذ الارارات، كاالتصا
 (.45: 2000كالتفاكض كغير ذلؾ )إسماعيؿ، 

( بالااىرة ككاف 1962أما عمى الصعيد العربي فاد عاد المؤتمر األكؿ لمتربية الصحية عاـ )
كالبحكث المتعماة بالتربية الصحية في ضكء التعرؼ عمى  ،مف أىـ تكصياتو تشجيع الدراسات

ية الصحية كالعناية ببرامج الترب ،راد المجتمعالكاقع الحالي لممعمكمات كالمعتادات الصحية لدل أف
 .في جميع مراحؿ التعميـ

في الااىرة االىتماـ بالتربية  1963كما كاف مف تكصيات المؤتمر الثاني الذم عاد عاـ 
ف ياكـ بتدريسيا في الصفيف الخامس كالسادس مدرسكف أك  ،الصحية في المراحؿ االبتدائية

 كعمى ضركرة إنشاء قسـ خاص بالتربية الصحية بكزارة، ة األخرلأسكة بالمكاد الدراسي ،متخصصكف
عداد كتبيا كمتابعة تحايؽ أىدافيا في المدارس ، التربية كالتعميـ لمعمؿ عمى تطكير مناىجيا كا 

 ( .4: 2002المختمفة )قمر، 

كأكلى المركز العربي لمبحكث التربكية لدكؿ الخميج العربي بالككيت مكضكع التربية الصحية 
ما يستحاو مف عناية كاىتماـ، فاد عادت اجتماعات مشتركة لمتعاكف كالتنسيؽ في مجاؿ التربية 

كاألمانة الصحية العامة بدكؿ الخميج كضعت فييا صيغ ليذا  ،الصحية بيف مكتب التربية العربي
تاـك عمى تطكير مجاالت التربية الصحية في مراحؿ التعميـ العاـ بالدكؿ العربية  ،التعاكف

 (131: 1984الخميجية.)الفرا، 
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 17/8/1998-13كرشة عمؿ في عماف في  أكؿالياشمية عادت  األردنيةكفي المممكة 
لدكؿ شرؽ البحر  اإلقميميالمعمـ في التربية الصحية الصادرة عف المكتب  أدلةلدراسة مسكدة 

اية الطفكلة المتحدة لرع األمـكمنظمة  ،اإلسكندريةالمتكسط في منظمة الصحة العالمية في 
 التربيةكتـ تطبيؽ مادة  ،( بالتعاكف مع اليكنسكك كذلؾ القتراح التعديبلت البلزمةاليكنيسيؼ)

ف قاـ المختصكف في كزارة التربية كالتعميـ ككزارة الصحة أبعد  ،الصحية في المدارس االبتدائية
اكف مع مندكبي لتطبيؽ مشركع المنياج الصحي المدرسي بالتع ،ماترحة إجرائيةبإعداد خطة 

 (. 5: 1998، كآخركف)حياصات كاليكنيسيؼمنظمة الصحة العالمية 

"بمتابعة السجبلت الطبية كالصحية  (23: 1996كفي جميكرية مصر العربية قامت )رشاد، 
العامة، كأكضحت أف الممارسات الصحية كالسمكؾ الصحي الحالي لؤلطفاؿ، يتصؼ بأنو غير 

 صحي كىناؾ أمثمة عديدة منيا:

كنتيجة لمحياة غير الصحية أك قمة كندرة  ،مف األمراض العضكية كالمعدية زيادة كنمك كؿو  -1
  .الكقاية الصحية

ما نرجع أسباب المرض  فغالبان ، اتجاىاتنا كأفراد نحك المرض ال تاكدنا إلى حياة صحية -2
 كليس إلى إىمالنا . مثؿ الحسد مثبلن  ،كنعزيو إلى عكامؿ تاميدية

معمكمات مف األخصائييف  فمدينا حاليان  ،معمكمات األساسية المتعماة باألمكر الصحيةقمة ال -3
لك طبات أك عممت بيف الناس ستساعد عمى إطالة –ي الصحة العامة يكاألطباء كاختصاص

 الحياة .

كتناكؿ األدكية كالعااقير كسكء  ،كالحياة العائمية ،المعمكمات الخاصة بالتغذية كالتطعيـ -4
ككذلؾ أكجو أخرل كثيرة تنمك بسرعة مف خبلؿ ، كاإلضرار المترتبة عمييا ،ميااستخدا

 كالتي يجب أف تصؿ إلى المكاطف العادم . ،المعمكمات الحديثة

كفي دكلة قطر عادت ندكة حكؿ التربية الصحية كالغذائية كالبيئية في مناىج التعميـ العاـ في -5
، يا ممثمكف مف كزارات التربية كالتعميـ كالمعارؼ(، كشارؾ في1998دكؿ الخميج العربية عاـ )

كجامعات الدكؿ األعضاء إضافة إلى عدد مف الخبراء كالمتخصصيف في الصحة كالغذاء 
 كالبيئة .

 وتوصمت الدوؿ األعضاء إلى عدد مف التوصيات التي مف أىميا:

اىيـ الصحية، تشكيؿ لجاف محمية لمتنسيؽ بيف مناىج المكاد المختمفة مف أجؿ إدخاؿ المف
كالغذائية، كالبيئية، كبث الكعي الصحي، كالغذائي، كالبيئي بيف أفراد المجتمع مف خبلؿ ربط 

 (.217-214: 1998المدرسة بالمجتمع )مكتب التربية العربي، 
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كببرامج التثايؼ الصحي مف  ،أما عمى الصعيد المحمي فاد بدأ االىتماـ بالتربية الصحية
فاد أثبتت اإلحصاءات المتكافرة في العيادات ، التاييمية لمكضع الصحيخبلؿ عدد مف الدراسات 

كعدـ ممارسة العادات الصحية ، أف نسبة انتشار بعض األمراض الناتجة عف قمة الكعي الصحي
 ،فالبيئة النظيفة داخؿ كخارج معظـ البيكت ،السميمة بيف أفراد المجتمع الفمسطيني كبير جدان 

، تكاد تككف معدكمة بسبب الممارسات غير الصحية ،جئيف بالتحديدكباألخص في مخيمات البل
مما ، فرةكقمة الخدمات األساسية المتك ، باإلضافة إلى طبيعة الظركؼ الصعبة التي يعيشكنيا يكميان 

كفي المدرسة بشكؿ خاص. ، يظير أف ثمة حاجة لزيادة الكعي الصحي لدل اإلفراد بشكؿ عاـ
نستطيع أف نكسب الطفؿ عادات كميارات، كمعارؼ صحية جديدة كذلؾ ألنو بالتكعية الصحية 

 (.51: 1991و كمجتمعو المحمي )تيـ، ػيناميا إلى أفراد أسرت، ك يستفيد منيا الفرد في حياتو

كما كظيرت الحاجة إلى تطكير برنامج لمثاافة الصحية كالتربية الصحية مف خبلؿ 
 -1987اعي في منطاة بيت لحـ بيف عاـ )التكصيات التي خرج بيا المسح االقتصادم االجتم

%( 38كذلؾ في )، عمى األقؿ تكفي قبؿ سف الثانية كاحدان  ( ككاف مف أىـ نتائجو أف طفبلن 1999
%( مف األسر في قرية حكساف . كأظيرت النتائج  أيضان أف 20ك)، مف األسر في مخيـ الدىيشة

%( مف األسر قد 33فاد تبيف أف )، لدراسةالكثير مف اإلصابات الخطيرة قد كقعت بيف أفراد عينة ا
%( مف األسر قد 50تعرض بعض أفرادىا إلى حكادث الساكط مف مرتفع باإلضافة إلى أف )

%( كاف 20حدثت في مرحمة الطفكلة ك) %( كاف مرده أمراضان 30أظيرت نتائج الدراسة أف )
تطكير الخطة الصحية (. كذلؾ ظيرت ىذه الحاجة عند كضع ك 78: 1996سببيا الحكادث )بامة، 
في الكقت الذم كانت فيو األراضي الفمسطينية تحت كطأة  1993الفمسطينية في عاـ 

 (80: 1994االحتبلؿ.)كزارة الصحة، 

كظير االىتماـ بالتربية الصحية في المؤتمر الكطني األكؿ لمصحة المدرسية في فمسطيف 
إلى سف أنظمة كسياسات حكؿ  كالتي أبرز الحاجة ،تحت شعار "نحك صحة مدرسية شاممة "

كأكد عمى أىمية التطبيؽ المشترؾ لبلستراتيجيات  ،كالتثايؼ الصحي المدرسي ،التربية الصحية
 كقد تكلى المؤتمر التكصيات التالية:  ،الخاصة مف قبؿ الاطاعيف التعميمي كالصحي

 يـ كككالة تشكيؿ لجنة كطنية لمصحة المدرسية مككنة مف كزارتي الصحة كالتربية كالتعم
يككف مف مياميا متابعة تكصيات كقرارات  ،الغكث الدكلية كالمؤسسات األىمية الفمسطينية

كتحايؽ شعار " الصحة  ،كالعمؿ عمى كضع خطة كطنية شاممة لمصحة المدرسية ،المؤتمر
 . 2000المدرسية الشاممة في فمسطيف عاـ 

 كيمبي الحاجات  ،الصحية ضركرة إيجاد منياج صحي يساعد عمى تحايؽ أىداؼ التربية
 .الصحية البلزمة لمطمبة
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  عدادىـ لماياـ بمياـ التعزيز كالتثايؼ الصحي كؿ حسب ضركرة تدريب كتأىيؿ المعمميف كا 
 تخصصو.

 .تطكير أساليب التعميـ المبني عمى المشاركة في النشاطات الخاصة في التعزيز كالتثايؼ الصحي 

 ية الخاصة بالتثايؼ كالتعزيز الصحي.إيجاد مركز لمكسائؿ كالتانيات التعميم 

 (99- 98: 1996)كزارة الصحة ككزارة التربية كالتعميـ 

تعنى التربية  ،بجانب عناية المؤسسات الصحية بالمستكل الصحي األمثؿ ألفراد المجتمع
فالنظاـ التعميمي في إطاره التربكم مف أفضؿ مؤسسات المجتمع لمتكعية بالمحافظة  ،بالدكر ذاتو

فإف  ،ستمرة عمى صحة الفرد " فكما أف ىدؼ السبلمة الصحية يتحاؽ مف خبلؿ التربية الصحيةالم
 (.2: 1408التربية ال تبمغ أىدافيا إال في كجكد السبلمة الجسمية كالعامية لدل الدارسيف" )حساف، 

الذم يتطمب معمكمات  ،كما تتضح أىمية التربية الصحية مف خبلؿ جانبيا الكقائي
 كسمككيات معينة، تكتسب مف خبلؿ التربية. كاتجاىات

كمما يزيد أىمية التربية الصحية المدرسية أنيا كسيمة لمتأثير في العائمة كالمجتمع، حيث 
اىمة في عمؿ خدمات صحية كالمس ،يستطيع طمبة المدارس ناؿ المعمكمات التي تعممكىا

 (2: 1983)صناكر، لممجتمع.

 أىداؼ التربية الصحية:
كالكفاية البدنية  ،ليدؼ األساسي لمتربية الصحية مساعدة الفرد عمى تحايؽ السبلمةلما كاف ا

كالنفسية كاالجتماعية، فإنو ال ياتصر دكرىا عمى مجرد تزكيد الفرد بالمعمكمات كالحاائؽ الصحية 
نما االىتماـ باألنشطة كالسمككيات، التي تعزز الصحة، كتحافظ عمييا كبالتالي فيي عممية  فاط، كا 

. كفي ىذا اإلطار يرل إبراىيـ قنديؿ: "أف سميمان  صحيان  تربكية، تساعد الفرد عمى أف ينمك نمكان 
بطرياة إيجابية، ، التربية الصحية تيدؼ إلى تكفير المعمكمات، ذات الصمة بمشاكؿ الفرد الصحية
كاطنيف، كتكعية الم مؤثرة في سمكؾ، كعادات الفرد، كالمجتمع، كي يؤدم إلى المعيشة الصحية،

 (. 50: 1997فيما يتعمؽ باالنتفاع باإلمكانيات كالخدمات الصحية ")قنديؿ،

العبلقة بيف التربية كالصحة عبلقة كثياة ليست جديدة، فالتربية تادـ في المضمكف التعميمي 
كالمجتمعات، كىي لـ تاـ أصبلن إال إليجاد مكاطف  األفرادة حمعمكمات متعددة ذات ارتباط بص

، بؿ إف مف أىـ أىدافيا انعكاس التعميـ عمى صحة الفرد كالمجتمع. كاجتماعيان  كعاميان  ان صحيح بدني
 كليذا ظيرت الدعكة إلى األخذ بالمدخؿ الصحي أك التربية الصحية التي تأخذ فييا الصحة كضعان 
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التربية ف إباعتبارىا كسيمة كغاية، فالصحة مصدر إثراء لمعممية التربكية، كفي الكقت ذاتو، ف جديدان 
 (.3: 1988تيدؼ إلى المحافظة عمى الصحة كرفع مستكاىا كتطكيرىا)صبحا، 

 كيرل بستاف أف أىداؼ التربية الصحية تتمثؿ في:

في  تنشئة الفرد تنشئة صحية، بكؿ ما يشممو المفيـك الحديث لمصحة بيدؼ جعؿ الفرد قكيان   -1
 في ذىنو كتفكيره. صحيان جسمو كبنيتو، 

 ادريف عمى العمؿ كاإلنتاج . كمكاجية الحياة .نتاج جيؿ مف المكاطنيف الامة في إمساى  -2

، كالعادات، تغيير معارؼ األفراد، كعاداتيـ، كسمككيـ الصحي، إلى أنكاع مف السمكؾ  -3
 (123: 1981كاالتجاىات التي تؤدم إلى الكقاية مف األمراض )بستاف ،

 أىداؼ التربية الصحية في النااط التالية: كتحدد األمانة العامة الصحية، بالدكؿ العربية

 مساعدة الطمبة عمى اكتساب معمكمات صحية سميمة، كبصكرة تطبياية. -1

 مساعدة الطمبة عمى اكتساب ميارات صحية سميمة، كمناسبة. -2

 مساعدة الطمبة عمى اكتساب األسمكب العممي في المعيشة كالتفكير. -3

 تجاىات الصحية المناسبة، بطرياة تطبياية.مساعدة الطمبة عمى اكتساب اال -4

كاألطباء في  مساعدة الطمبة عمى اكتساب صفة تذكؽ السمكؾ الصحي، كتادير جيكد العمماء -5
 ( 64-63: 1982)المركز العربي لمبحكث التربكية،  .مجاالت الطب كالصحة

 ويرى سالمة أف لمتربية الصحية أىداؼ يمخصيا في اآلتي:

مفاىيـ األفراد، فيما يتعمؽ بالصحة كالمرض مف خبلؿ النظـ االجتماعية  العمؿ عمى تغيير .1
 كمستكل التعميـ، كالحالة االقتصادية. الاائمة،

العمؿ عمى تغيير اتجاىات كسمكؾ كعادات األفراد، لتحسيف مستكل صحة الفرد كاألسرة  .2
 كالمجتمع بشكؿ عاـ .

نجاح المشركعات الصحية في المج .3 تمع، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ محافظتيـ العمؿ عمى تنمية كا 
 عمييا، كاالستفادة منيا في العبلج .

 (.43: 1997العمؿ عمى نشر الكعي الصحي بيف أفراد المجتمع )سبلمة، .4

( إف التربية الصحية تيدؼ Bander  +Stephen and otherأما بندر كاستيفف كآخركف )
حيث يصبحكف عماؿ ، القتصادية لكطنيـإلى إعداد طبلب أصحاء، يساعدكف في الادرة التنافسية ا
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األمر الذم يامؿ مف ، كانتياج سمككيات كقائية، كاإلقبلؿ مف فترات غيابيـ بسبب المرض ،أكفاء
 تكاليؼ التاميف الصحي كاإلنفاؽ عمى العبلج.

(Bender،Stephen  &other،1997 :41) 
 أىداؼ التربية الصحية في محيط المدرسة :

 ( أىداؼ التربية الصحية باألىداؼ التالية:15 :1999حددت )الخميس،  

ككيفية ، كاألمراض الشائعة الحصكؿ عمى معمكمات أساسية بالنسبة لمبدف ككظائؼ األعضاء، .1
المحافظة عمى الصحة الشخصية لصحة المجتمع كالكقاية كالسيطرة عمى األخطار الصحية 

 الرئيسة .

 ،ة في إتباع التكجيات الصحية كقكاعدىاتككيف اتجاىات صحية سميمة كذلؾ بأف تكجد الرغب .2
كالميؿ لمكصكؿ إلى أعمى مستكل  ،كاإلحساس باالرتياح عند إتباع السمكؾ الصحي السميـ

 .أف يحاؽ أسباب النجاح في الحياة صحي يمكف

كذلؾ بإتباع السمكؾ الصحي في ظركؼ الحياة اليكمية  ،تككيف عادات صحية محمكدة كسميمة .3
كاالستفادة السميمة مف الخدمات ، المسكف كاالستفادة بالتيكية كالتركيحفي المأكؿ كالممبس ك 

تباع الخطكات كاألسا ،الصحية كالطبية مراض المعدية ليب التي تساعد في الكقاية مف األكا 
 كالطفيمية.

( في المؤتمر الفمسطيني الوطني األوؿ نحو صحة مدرسية 77: 1996قد حددىا )بقمة، 
 :شاممة

كالميارات المتعماة بالاضايا الصحية عمى مستكل الفرد كالمجتمع كالبيئة تنمية المعارؼ  -1
 المحيطة.

عف طريؽ العمؿ الجماعي في أثناء  ،كركح التعاكف بيف الطمبة ،تنمية الحس االجتماعي -2
 ممارسة األنشطة الصحي.

 تطكير اتجاىات إيجابية نحك المجاالت الصحية المختمفة. -3

 الـ كأنفسيـ فيما أفضؿ.مساعدة التبلميذ عمى فيـ الع -4

 ( األىداؼ التربوية العامة لمتربية الصحية في:9: 1988في حيف وضح )مرشد المعمـ، 

دراؾ كامميف بمشكبلتيـ كحاجاتيـ الصحية. -1  جعؿ التبلميذ عمى كعي كا 
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تحسيف نمط حياة التبلميذ مف خبلؿ غرس المفاىيـ الصحية كاألنماط السمككية السميمة في  -2
يتيح لمتمميذ الاياـ بأفضؿ اختيار ممكف بما  الذمبغية تحايؽ اليدؼ السمككي النيائي  ،األذىاف

 يناسب صحتو كرفاىيتو .

كتعزيز دكر التبلميذ في إيصاؿ الرساالت الصحية إلى  ،تحسيف البيئة المدرسية كالعائمية -3
تككف ببلدىـ قد شرعت التي  ،كفي تاديـ المساعدة الفعالة لمبرامج الصحية الكطنية ،مجتمعاتيـ
 في تنفيذىا.

( بتحديد بعض األىداؼ الخاصة بالتربية الصحية التي تتميز 446: 1985وانفرد )جاد اهلل، 
 بالخصوصية ما يمي:

االستفادة مف العمكـ السمككية كعمماء السمكؾ اإلنساني فيما يتعمؽ بطبيعة ىذا السمكؾ كطرؽ  -1
 تغييره كدكافع كمكانع ذلؾ .

رؼ كالميارات المتعماة بالاضايا الصحية عمى مستكل الفرد كالعائمة كالمجتمع كالبيئة تنمية المعا -2
 المحيطة، مثؿ طرؽ اإلسعاؼ كرعاية المرضى أك نظافة الجسـ أك المكاف .

 وحددت األمانة العامة الصحية بالدوؿ العربية الخميجية أىداؼ التربية الصحية لما يمي :

 معمكمات صحية سميمة بصكرة تطبياية مساعدة التبلميذ عمى اكتساب  -1

 مساعدة التبلميذ عمى اكتساب ميارات صحية مناسبة  -2

 مساعدة التبلميذ اكتساب األسمكب العممي في التفكير. -3

 مساعدة التبلميذ عمى اكتساب االتجاىات أصحية المناسبة بطرياة تطبياية. -4

 مساعدة التبلميذ عمى اكتساب صفة تذكؽ السمكؾ الصحي . -5

 (64–63: 1982ز العربي لمبحكث التربكية، )المرك
 واعتبر ساميناثاف اليدؼ مف التربية الصحية:

غرس العادات الصحية في نفكس التبلميذ مثؿ االستحماـ كتسريح الشعر كتنظيؼ األسناف  -1
 بالمعجكف كتغطية األغذية كارتداء الثياب النظيفة.

 بؿ المعا كمات المتعماة بالصحة. إكساب التبلميذ مكاقؼ ذىنية تجعميـ عمى استعداد لتا -2

 (179: 1981)ساميناثاف كآخركف،
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 في ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أنو يمكف إيجاز أىداؼ التربية الصحية في النقاط التالية:

 إكساب األفراد بعض السمككيات كالميارات الصحية لضماف صحة األفراد كالمجتمع. -1

 صحية المتعماة بالفرد كالمجتمع.تككيف اتجاىات صحية سميمة تجاه الاضايا ال -2

شراكيـ في حماية صحة اآلخريف.  -3  مساعدة التبلميذ عمى المحافظة عمى صحتيـ كا 

كسابيـ األنماط السمككية الصحية  ،تكفير الخبرات لمتبلميذ باصد تحايؽ النمك الشامؿ ليـ -4 كا 
 التي تساعدىـ عمى المحافظة عمى صحتيـ كصحة المجتمع الذم يعيشكف فيو.

مف أجؿ إثارة الرغبة لدييـ في الكصكؿ إلى الصحة  ،ار األفراد بأىمية الصحة في حياتيـإشع -5
 المثمى.

نظافة : اكتساب األفراد لبعض الخبرات كالميارات الصحية البلزمة لحياتيـ اليكمية مثؿ -6
 كاإلسعافات األكلية . ،كرعاية المرضى ،كحفظ األطعمة ،الجسـ

 ة بالجسـ ككظائؼ أعضائو كاحتياجاتو .تزكيد األفراد بالمعمكمات الخاص -7

 العمؿ عمى تكعية األفراد باستخداـ العادات الصحية السميمة . -8

 إرشاد األفراد إلى أماكف الصحية في الكقائية كالعبلجية. -9

 دور المنيج المدرسي في تمبية الحاجات الصحية:
مع في حاجة ماسة إلى يعتبر المنيج الدراسي أداة المجتمع، لتحايؽ أىدافو، كلما كاف المجت

أفراد قادريف عمى مكاكبة التغيرات التي تطرأ عمى عناصره، نتيجة المدخبلت الثاافية المعادة، التي 
عمى الخبراء  كتحاكؿ أف تغير في مفاىيمو كأفكاره كقيمو، فإنو أصبح لزامان  ،تجتاح كنفات المجتمع

منيج، بحيث يككف أم تغيير أك تعديؿ في بعمميات ال عناية كاىتمامان  اف يكلك أ، في مجاؿ المناىج
األفكار كالمفاىيـ كالعادات التي يتمسؾ بيا أفراد المجتمع، يجد سبيمو في المنيج باعتباره السبيؿ 

ماؿ المجتمع كتطمعاتو، كما أنو السبيؿ إلى بناء األفراد كتحسيف سمككيـ، بحيث آإلى تحايؽ 
يسكده التغير، كالتطكر المستمراف كما يعد  يككنكف عمى درجة عالية مف التكميؼ في مجتمع

يتصؼ مع قدراتيـ  األساس التي تعتمد عميو عممية التربية في بناء المجتمع، كنمك أفراده نمكان 
ة التي تعكس اتجاىات المجتمع كتطمعاتو. فالمنيج آنو المر أالعامية كالجسمية كاالنفعالية كالميارية، ك 

اكتساب عناصر ثاافية مشتركة، كيكفر االنسجاـ كالتكافؽ بيف  الجيد ىك الذم يساعد المتعمـ عمى
ىذه العناصر حتى يستطيع المتعمـ يككف بنية ثاافية متماسكة، كىك الذم يعمؿ عمى ربط التراث 

ؿ كميارات بالكاقع االجتماعي الجديد أف يأخذ باعتباره ث  الثاافي بما فيو مف قيـ كمعتادات كم  
 إلىكيحثو عمى تابؿ التغير الذم يؤدم  ،ربط المتعمـ بحاضره كمستابموالتغييرات الجديدة التي ت
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أىداؼ  إلى، الرقي كالتادـ، كبالتالي أصبح مف الضركرم أف يستند إعداد أك تطكير أم منيج
 كاقعية في ضكء التغيرات السائدة في المجتمع كمراعاة حاجات أفراده .

، كاضحان  كاىتمامان  في بناء المنيج يماى دعمان كلاد أصبح االتجاه نحك مراعاة حاجات األفراد 
فيرل حممي  األمر الذم تناكلتو آراء الخبراء في التربية حكؿ أىمية ىذه الحاجات في بناء المنيج.

تؤدم إلى ظيكر  ، فإنيافإذا لـ تشبع تمؾ الحاجات ،الككيؿ كأميف المفتي أىمية الحاجات لممنيج
أماـ التعميـ المستمر، كما أف اىتماـ المنيج بحاجات الطمبة  كتاؼ حائبلن  ،مشكبلت تعكؽ الدراسة

إضافة إلى اكتساب بعض الميارات  ،يجعميـ يابمكف عمى الدراسة في مزيد مف الكاقعية كالنشاط
 (.43: 1996نتيجة إشباع ىذه الحاجات )الككيؿ كالمفتي، 

اجات الطمبة يزيد مف كيمخص الماائي كأبك ستة أىمية الحاجات لممنيج في أف )االىتماـ بح
ف إشباع الحاجات يؤدم إلى اكتساب الميارات أكدافعيتيـ أثناء عممية التعمـ، ك  ،دافعيتيـ لمتعمـ

 (.66:1989التي يسعي المنيج إلى تطبيايا )المااني كأبك ستة، 

كما يؤكد حسف أنو ينبغي أف يراعي عند إعداد المنيج الدراسي أك تخطيطو أك تطكيره أك 
 ( .34:1998اجات كاتجاىات األفراد المتعمميف )حسف، تعديمو ح

لما تكفره مف  ،كيؤكد عفانة عمى ضركرة مراعاة حاجات الطمبة عند إعداد المناىج الدراسية
كاالىتماـ في المنيج  ،ليا حؽ األكلكية ىالتي ينبغي أف تعط، مبادئ الختيار األىداؼ التربكية

ختيار خبرات المنيج التي تمبي الحاجات التي يشترؾ فييا الدراسي، كما يؤكد  أيضان عمى ضركرة ا
 (.114:1996)عفانة،  .كبر عدد ممكف مف الطمبةأ

كفي ىذا اإلطار فاد تعددت الدراسات كالبحكث التي تناكلت مدل تمبية المناىج الدراسية 
 ،(2004الماررة عمى المراحؿ الدراسية المختمفة لمحاجات الصحية لمتبلميذ كدراسة المجبر )

كركبرت  ،(1998كعبد اهلل العثماف ) ،(2003كدراسة عبدك ) ،(2003دراسة حمس)ك 
كمنظمة الصحة  ،Tailor (1992)كتايمكر ،(1994كصبرم ) ،Robert stiffen (1994)ستيفف

 (.1980كصندكؽ الطفكلة ) ،Lorans &et (1980)لكرنس كآخركف  ،(1988العالمية )

 ،كمدل تمبية المناىج الدراسية لمحاجات الصحية ،اكلياكمف خبلؿ تعدد ىذه الدراسات كتن
حسب مراحؿ نمكىـ كانتمائيـ  ،يتبيف أىمية دكر المنيج في تحايؽ الحاجات الصحية لدل الطمبة

شجع كثير مف الباحثيف في الشركع بدراسات تناكلت بعضيا تاكيـ  الذماألمر  ،العامي كالمعرفي
كأخرل تناكلت إعداد برامج لتحايؽ تمؾ الحاجات ، الصحية المناىج مف حيث مدل تمبيتيا لمحاجات

كالتي مف ضمنيا مشركع ىذه الدراسة  ،كأخرل تناكلت مفاىيـ التربية الصحية ،الصحية لمتبلميذ
 الحالية التي قامت الباحثة بإعدادىا . 
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 خصائص النمو في المرحمة األساسية العميا:

( 14-12رة )ػىي ما تعرؼ بمرحمة المراىاة المبكيتميز نمك المتعمـ في سف ىذه المرحمة، ك  
 سنة، بخصائص جسمية معينة كعامية كانفعالية كاجتماعية كفيما يمي أىـ ىذه الخصائص.

 :الخصائص الجسمية 

تكمؿ معظـ البنات طفرة النمك عند بداية تمؾ الفترة، أما طفرة النمك عند البنيف فبل تكمؿ 
معدؿ النمك  فد تتأخر إلى سف السادسة عشر، كيبلحظ أعادة قبؿ سنة أربعة عشر عامان، كق

 ،الذم يبدأ بالنسبة لبعض األطفاؿ في الصفكؼ األخيرة مف المرحمة األساسية الدنيا ،السريع
كتشمؿ جميع التبلميذ تاريبان في المرحمة األساسية العميا، كالتفاكت بيف التبلميذ في ىذا المجاؿ 

 ىائؿ.

كينتج  ،ريبان إلى مرحمة البمكغ، كما يصؿ إلييا كثير مف البنيفكما تصؿ جميع البيانات تا
عف معدؿ النمك السريع كخاصة في السنكات األكلى مف مرحمة المراىاة أال يستطيع المراىؽ التحكـ 

كاىتمامو  ،يزيد مف ىذا حساسيتو الشديدة بالنمك المفاجئ ،في حركاتو، فبل تتسـ بالدقة كالتحديد
بعد بذؿ أم مجيكد، كيبدك عميو الميؿ لمكسؿ كالخمكؿ إذا ما  ،عكره بالتعبكش ،الكبير بمظيره

الذم يبلحظ عميو النشاط الزائد، كعدـ الاابمية لمتعب الجسمي،  ،قكرف بطفؿ المرحمة األساسية الدنيا
باإلضافة إلى الجانب العامي )الفكرم( كالجانب االجتماعي لمفرد، فالتربية الصحية تيدؼ إلى تنمية 

كتاكيتو كي يستطيع أف ياكـ باألعماؿ المتنكعة التي تطمب منو، كليااكـ األمراض  ،سـ اإلنسافج
التي يتعرض إلييا. كليست التربية الجسمية ماصكرة عمى مجرد حصكؿ الفرد عمى الطعاـ كالشراب 

نما تشمؿ  أيضان نشاطو اليكمي كمو يجب أال ترىؽ صحتو  ،كما ياكـ بو مف أعماؿ ،الصحي، كا 
كما يعمؿ بو مف  ،كتنسؽ جسمو ،كتؤثر عمى نمكه، كما يؤديو مف تمرينات رياضية تاكم عضبلتو

 رياضة يكمية في الشمس كاليكاء كالحر.

كالميارات البدنية  ،( تيدؼ التربية الجسمية إلى تنمية الكفاية البدنية35: 1989ياكؿ دنيا )
 ،كتنمية صفات الايادة الصالحة ،لسميمةكممارسة الحياة الصحية ا ،بالنشاط البدني كالتركيحي

تاحة الفرصة لمبالغيف لمكصكؿ إلى مرتبة البطكلة. ،كالتبعية بيف المكاطنيف  كا 
كزيادة الرعاية  ،ضركرة االىتماـ بالتربية الصحية كالعناية بالطب الكقائيوترى الباحثة 

ماـ بالتغذية لمكاجية النمك كاالىت ،كاالىتماـ بالعادات الصحية الخاصة بالنـك كالراحة ،الصحية
 الجسمي السريع.

كالتكافؽ معيا كفؽ برامج  ،كتابميا، كاالىتماـ بما يطرأ عمى التبلميذ مف تغيرات جسمية
 صحية مخططة خاصة بيـ.
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 :الخصائص العقمية 

كمف ثـ فيـ  ،يستطيع التبلميذ في ىذا العمر أف يستكعبكا المفاىيـ المجردة بدرجة متزايدة
عمى فيـ المبادئ األخبلقية. يصبح التبلميذ أقدر عمى إدراؾ المفاىيـ المجردة في ىذه أكثر قدرة 

المرحمة التي نجدىا لدل الراشديف كخاصة في نياية المرحمة، بينما يعجز أطفاؿ المرحمة األساسية 
الدنيا عف ذلؾ في صكرة كاضحة. كذلؾ يميؿ المراىؽ لحؿ ما يكاجيو مف مشكبلت إلى فرض 

 (.24: 1986كالتحميؿ المنطاييف )الدمرداش، الفركض 

إال  ،إذا قكرف بعالـ الطفؿ ،كأكثر تجريدان  ،كلذلؾ نجد أف عالـ المراىؽ الفكرم أكثر انتظامان 
أف ذلؾ ال ينفي كجكد بعض التبلميذ الذيف ال يفيمكف المعاني الحاياية لكثير مف المفاىيـ المجردة 

تمميذ في ىذه المرحمة عمى االنتباه تزداد لدرجة يستطيع كنبلحظ أف قدرة ال ،حتى الصؼ الثامف
 ،عمى عكس ما يبلحظ عف تمميذ المرحمة الدنيا ،معيا أف يستكعب مشكمة معادة في يسر كسيكلة

ف قدرتو عمى االنتباه تككف محدكدة، فيك ال يستطيع أف يركز انتباىو في مجمكعة مف أحيث 
انت العبلقات بينيا غير معادة، ككذلؾ تككف مدة كك ،إال إذا كاف عددىا بسيط ،المكضكعات

كيختمؼ ىذا التذكر عف  ،لؤلشياء وكنبلحظ كذلؾ أف قدرة المراىؽ تزداد عمى فيم ،انتباىو قصيرة
تذكر الطفؿ في المرحمة الدنيا حيث إف الطفؿ في المرحمة الدنيا يميؿ إلى التذكر اآللي، أما 

التي يفيميا كيربطيا بخبراتو الساباة.)الدمرداش، المراىؽ فيك يميؿ إلى تذكر المكضكعات 
1986 :25) 

ياترح بياجيو أف النمك العامي خبلؿ المراىاة المبكرة يتألؼ إلى حد كبير مف تنمية العمميات 
الشكمية أك النظامية كزيادة دقتيا، كلما كاف )بياجيو( يحدد مرحمة االنتااؿ اليامة مف العمميات 

الشكمية في الصؼ السادس األساسي، فإنو يعتاد أف بعض التبلميذ في  العيانية إلى العمميات
ما يزالكف يفكركف عمى مستكل العمميات العيانية. كعمى  ،الصفكؼ األكلى لممدرسة األساسية العميا

قادركف عمى إدراؾ المفاىيـ المجردة  ،أية حاؿ فإنو يعتاد أف معظـ تبلميذ المدرسة األساسية العميا
يمكف أف تكفر  ،ف. كمما ال شؾ فيو أف التربية الصحية في المرحمة األساسية العمياإلى حد معي

مفيـك مضار التدخيف، مفيكـ طرؽ انتااؿ األمراض  :مثؿ ،لمفرد مفاىيـ صحية تناسب ىذه المرحمة
كالعادات الصحية التي تتبلءـ مع طبيعة النمك في ىذه  ،المعدية، كغير ذلؾ مف المفاىيـ الصحية

كمف الجدير بالذكر أنو في المجاؿ الصحي قد يتذكر الرد أعراض مرض معيف أصيب  ،حمةالمر 
بو منذ فترة أك أصيب بو أحد أفراد أسرتو، كقد يتذكر أسباب اإلصابة بو كطرؽ الكقاية منو، 

مدل تأثره بيذا  :كتختمؼ نسبة التذكر في الفرد طباان لعكامؿ كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ
كغيرىا مف العكامؿ. كمف المعركؼ أنو كمما  ،الفترة الزمنية التي مضت عميو قبؿ تذكرهك  ،المكضكع

قمت عممية النسياف كزادت تذكرىا، ككمما  ،كانت الفرصة مييأة لتكرار ممارسة العادات الصحية



 

45 

 

عراضيا ،تييأت الفرص تمك الفرص لمتعرؼ عمى المشاكؿ الصحية كطرؽ  ،كاألمراض المعدية كا 
مداد األفراد بالمعمكمات مكافحتيا  ساعد عمى تذكرىا، كيتـ ذلؾ عف طريؽ زيادة الكعي الصحي، كا 

 الصحية التي تساعدىـ عمى تذكرىا.
كيعتبر المستكل العامي  ،أف ىذه المرحمة تعتبر مرحمة اإلرشاد التربكم كالمينيوترى الباحثة 

خاذ قرار بخصكص اختيار مينة عامبلن ىامان في إرشاده تربكيان. كذلؾ يجب عدـ إجباره عمى ات
 ،معينة في ىذه المرحمة، كمراعاة الفركؽ الفردية في اإلرشاد التربكم كتاسيـ التبلميذ حسب قدراتيـ

كتسيير كؿ إمكانيات البيئة، كشد كؿ إمكانياتيـ لضماف حدكث عممية التعمـ في  ،كتشجيع ىكاياتيـ
 أحسف ظركفيا.

عمى التعمـ مف كافة المصادر كتشجيع ىكاياتيـ  كتشجيع الرغبة في التحصيؿ كمساعدتيـ
 كابتكاراتيـ.

 ،كالنمك الجسمي ،فيجب أف يككف ىدؼ التعميـ في ىذه المرحمة ىك تحايؽ النمك العامي
عداد التبلميذ لمحياة العممية  ،كاالنفعالي كاالجتماعي كالركحي، تأكيد المفاىيـ التربكية الكطنية، كا 

 مشاكميـ.كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ ل

 :الخصائص االنفعالية 

حيث ال يثبت عمى حاؿ، كقد يرجع ىذا التامب  ،يتميز المراىؽ بأنو سريع التامب انفعاليان 
االنفعالي إلى التغيرات البيكلكجية المرتبطة بالنضج الجنسي، أك إلى الخمط الذم يتعرض لو عف 

األصدقاء خارج البيت حيث  ىكيتو: ىك طفؿ أـ راشد؟ كيحب المراىؽ أف يككف مع مجمكعة مف
حيث يرل أف معمميو ككالديو عكائؽ في سبيؿ تحايؽ رغباتو، كمف  ،كعدـ التبعية ،عالـ فيو الحرية

( كىذه قد تنشأ مف 26: 1987ىنا تظير لدل المراىايف نكبات مف الغضب. ياكؿ الدمرداش )
عب نتيجة اإلجياد الزائد، ناص التكتر النفسي، عدـ االتزاف البيكلكجي، ت :مجمكعة مف العكامؿ مثؿ

 مف الغذاء، نكـ غير كاؼ.
عطي معمكمات تفي ىذه المرحمة بأف  تنظر أفيجب عمى المناىج  ومف وجية نظر الباحثة

حتى يستطيع تحايؽ التكازف النفسي  ،التي تناسب قدراتو كميكلو كاتجاىاتو ،عف التربية الصحية
 مى التكيؼ االجتماعي.كبالتالي تككف لديو الادرة ع ،كاالجتماعي

 :الخصائص االجتماعية 

يحتاج الفرد في نياية المرحمة االبتدائية إلى جماعة في مستكل نمكه تفيمو كيفيميا، كليذا 
كالحاياة أف مجمكعة  ،ممف ىـ في مستكل نمكه العامي ،يجد مكانتو الحاياية بيف أصدقائو

ليتدرب عمى الحكار  ؛ييئ الجك المبلئـألنيا ت ؛األصدقاء تساعد الفرد عمى النمك االجتماعي
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كيحتـر الفرد آراء الكبار ممف حكلو، الجماعي  ،كمياراتو ،لينمي عبلقاتو االجتماعية ؛االجتماعي
، ارتباط الفرد برفاقو المنظـ في شكؿ فريؽ بالمعب الجماعي المنظـ في شكؿ فريؽ، كيزداد تدريجيان 

ه عمى كالديو كأسرتو، كلكنو يظؿ عمى عبلقة حب كياؿ اعتماد ،تأثره بيـ في مسمكو كشخصيتو
 كتادير كطاعة لكالديو، كيسعد باألكقات التي ياضييا مع أبكيو، كيعتز بكالديو كأسرتو.

( إف المعارؼ كاالتجاىات كالميارات التي يكتسبيا 97: 1999ياكؿ الصاكم كآخركف )
عمييا في نمكه في المراحؿ التالية، كما تمثؿ الركائز األصيمة التي يعتمد  ،المتعمـ في ىذه المرحمة

 تترؾ آثارىا المتميزة عمى معالـ شخصيتو مدل تكافاو الشخصي كاالجتماعي.

أف التربية  ،( لاد ثبت مف الدراسات في ميداف العادات الشعبية44: 1975ياكؿ دنيا )
دات الناس. كلذلؾ التاميدية فشمت بدرجة مذىمة في أف تنتزع األفكار الخاطئة كالخرافات في معتا

إلى تككيف االتجاىات كالعادات كالميارات  ،يتعدل دكر التربية مف الحاائؽ كالمعمكمات الصحية
كمجتمعو  ،حتى يتحاؽ إكساب الفرد أنماط السمكؾ الصحية بالنسبة لنفسو ؛كطرياة التفكير السريع

 الذم يعيش فيو.

 ،التبلميذ في تمؾ المرحمة الايمة ضركرة االىتماـ بتعميـوترى الباحثة مف خالؿ ما سبؽ 
شراؾ التبلميذ بادر اإلمكاف في  كالمعايير السمككية السميمة في جميع النكاحي العممية التربكية، كا 

مع تكجييو إلى حسف اختيارىـ،  ،النشاط االجتماعي، كترؾ الحرية لممراىؽ في اختيار أصدقائو
كتكجييو بطرياة غير مباشرة،  ،ف إىماؿ رعايتودك  ،كاحتراـ ميكلو كرغبتو في التحرر كاالستابلؿ

 كمعارفيـ بالنسبة لمجماعات الفرعية المكجكدة في مجتمعيـ. ،كالعمؿ عمى تكسيع خبراتيـ
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 المحور الثالث: جوانب ومفاىيـ التربية الصحية:
 يتناكؿ ىذا المحكر جكانب كمفاىيـ التربية الصحية كما تناكلتيا األدبيات التالية:

 والصحة: اإلسالـ
ينعميا عمى  ،كجعؿ الصحة كالعافية نعمة مف اهلل عز كجؿ ،اىتـ اإلسبلـ بصحة اإلنساف

نعمتاف مغبوف فييا قكلو :) فاد ركل الترمذم كابف ماجة كرد عف النبي  ،مف يشاء مف عباده
(، كأمر سبحانو كتعالى االىتماـ بالصحة في الحياة الدينية كثير مف الناس: الصحة والفراغ

قدر عمى حضكر أكيككف  ،قدر عمى الاياـ بما أمر اهلل مف كاجباتأفالصحيح المعافى  ،كالدنيكية
 لـ عف أداء كاجبو.أأك يصرفو أك يضعفو  ،دكف أف ياعد بو ضعؼ ،الفكر كالامب في العبادات

كال  ،فبل يشغمو ألـ ،كأتـ ذىف كفكر ،فالمتمتع بصحة جيدة يؤدل صبلتو عمى أكمؿ كجو
  غيرىما مف العكارض المرضية عف التفكير بركح الصبلة .إعياء كال

 ككذلؾ الجياد سناـ اإلسبلـ. ،إال الصحيح السميـ ،ككذلؾ الصياـ كالحج ال ينعـ بآدابيا

أك كاجباتو المترتبة عميو  ،أك عممو ،بؿ إف المعافى السميـ يجد المادرة عمى الاياـ بكظيفتو
فاإلسبلـ عد صحة المسمـ مف أجؿ النعـ ، رقمة أك تباطؤبدكف ع، كأمتو ،كمجتمعو ،تجاه أسرتو

قاؿ لمعباس " يا  سند اإلماـ أحمد أف النبي مالتي ينعميا اهلل بعد نعمة اإليماف كاليايف، ففي 
عباس يا عـ رسكؿ اهلل اسأؿ اهلل العافية، كفيو  أيضان أف أبا بكر الصديؽ قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل 

خيران مف العافية ". )ابف قيـ الجكزية،  -المعافاة، فما أكتي أجدر بعد اليايف ياكؿ "سمكا اهلل اليايف ك 
 (202الطب النبكم: 

كعمؽ ابف قيـ الجكزية عمى ىذا الحديث فااؿ: "كىذه الثبلثة تتضمف إزالة الشركر الماضية، 
 بالعفك، كالحاضرة، كاالستمرار عمى العافية )ابف الايـ الجكزية، المرجع السابؽ(.

مف اليايف كالمعافاة، فسمكىا  )يا أييا الناس إف الناس لـ يعطكا في الدنيا خيران :  د قاؿ فا
 2008الرعاكم،  -اهلل عز كجؿ(. أخرجو الترمذم عف عبد اهلل بف محصف الحظمي.)المزيني

:178) 

لو حيزت في سربو عنده قكت يكمو فكأنما  )مف أصبح معافى في جسده آمنان : كقاؿ 
 (.5، ص4أخرجو الترمذم عف عبد اهلل بف محصف الحطمي( )الشيباني جالدنيا(. )

كذلؾ مف  ،كىى الخطكة األكلى في قكة الجسـ ،لذا أمرنا اهلل سبحانو باألخذ مبادئ الصحة
٠ُِٛ ِّٔ اْشَمَطْعم ِ َِ  َيٗ ِ ََٚأَعّيِٚا مفيـك سياؽ قكؿ اهلل عز كجؿ:   (.60)األنفاؿ،   ُق
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مف أجؿ ذلؾ جعؿ  ركاف العبادات،أعاليـ الصحة كسيمة لمتاكل عمى الاياـ ببمبادئ كت ذخفاأل
: كاجب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ، فاد قاؿ  مفضبلن  ،المؤمف الجامع ألنكاع التاكل الخيرة

)المؤمف الاكل خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ كفى كؿ خير أحرص عمى ما ينفعؾ 
-( )المزيني6/100، الحديث رقـ 1(. أخرجو مسمـ في الادر )النككم، جكاستعف باهلل كال تعجز...

 (.178: 2008الدعاكل، 

يستطيع أف يرتاى في  ،كالاكل في جسمو ،كالاكل في تفكيره ،فالمؤمف الاكل في إيمانو
 خرة.اآلدنيا ك ي في المجاالت المعال

كاستاامة  ،خمؽكحسف ال ،كصفاء النفس ،فالديف اإلسبلمي يحرص عمى سبلمة العايدة
كالمتأمؿ إلى األحكاـ الشرعية يجد أف اهلل تعالى اشترط ليا  ،كيحرص عمى صحة األبداف ،السمكؾ
 في حياتنا اليكمية . ككضع ليا آدابان  شركطان 

كىذه ما يطمؽ عمييا العمماء:  ،أك حفظ النسؿ ،أك حفظ العاؿ ،الغرض منيا: إما حفظ الماؿ
( نكر اليايف السنة الثامنة العدد 93- 90ى المجتمع الفاضؿ ))صالجكاىر الخمس التي عمييا يبن

 (.1997ىجرل يكليك 1418ربيع أكؿ  88
أف سبلمة الجسـ كصحتو تزيد مف سعادة اإلنساف، كالمرض يجمب لئلنساف  وترى الباحثة

اليـ كاأللـ، فمف أسباب سعادة اإلنساف التمتع في جسمو كبدنو كصحتو، كاعتداؿ مزاجو، كقكة 
 ؛حدكد المنيج اإلسبلمي أمر مطمكب في عناية بصحة الجسـ عبلجان ككقايةتناسب أعضائو، فالك 

كلياـك بما أكجبو اهلل تعالى عميو في أمكر دينو  ،ألنو يحاؽ لئلنساف الصحة كالسبلمة مف األمراض
 كدنياه.

 

 مجاالت التربية الصحية:
ي عاداتو اليكمية تعمؿ عمى الصحة الشخصية تعني " ممارسة الفرد لسمككيات صحية ف 

 تاكية صحتو مف خبلؿ اىتمامو بالنظافة كالنكـ كاألنشطة كالكقاية ".

( أف طبلب الصفيف النيائييف مف المرحمة المتكسطة 107ىػ: 1411أكدت دراسة قاضي )
ميمان مف عناصر الحفاظ عمى الصحة  ان كالتي تعد عنصر  ،ال يمارسكف الرياضة ،كالثانكية

مع أف ممارسة النشاط  ،%53.7اف عدد مف ال يمارسكف الرياضة منيـ ما نسبتو الشخصية، فك
نظران الزدياد نسبة حدكث بعض  ،تزداد أىميتو في مجتمعنا في الكقت الحاضر ،الرياضي المستمر

كتصمب الشراييف، كالرياضة المستمرة مف أىـ السبؿ الكقائية الميمة  ،السكر :مثؿ ،األمراض
 ض.لتجنب ىذه األمرا
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( أف نسبة صغيرة مف الطبلب ياكمكف بتنظيؼ أسنانيـ ػى1411كقد كشفت دراسة )قاضي، 
% منيـ يفعمكف ذلؾ في 29.2ك % منيـ ال ينظفكف أسنانيـ بالفرشاة يكميان 26.8يكميان، حيث كاف 

% كىي 43.8بعض األكقات، كنسبة الذيف ينظفكف أسنانيـ يكميان أك في أغمب األكقات تساكم 
كبخاصة عند ماارنتيا بنتائج دراسات أخرل سألت نفس السؤاؿ، مثؿ دراسة  ،رةنسبة صغي

% مف الطمبة كالطالبات أجابكا بأنيـ ينظفكف أسنانيـ 83)ساكثكرت كمجمكعتو( حيف كجدكا أف 
 (.103ىػ :1411بالفرشاة بصفة دائمة )قاضي، 

فرد طكاؿ حياتو التي إف النظافة كالمظير الشخصي ىما مف العادات التي يحتاج إلييا كؿ 
)البنا، "لى أفراد جنسو أك الجنس اآلخريبدك عمييا الفرد، ذكر كاف أك أنثى، شخصان محببان إ

 (23ىػ: 1404
 

 جوانب التربية الصحية:
 مجاؿ النظافة :أوالً 

 النظافة المادية-أ

فيو مف  نفخ اهلل تعالى ،مف مادة كركح، فبعد أف خماو مف تراب اإلنسافلاد خمؽ اهلل تعالى 
كجاءت كممة الركح في الارآف الكريـ بأكثر  ،فخمؽ آدـ عميو السبلـ، كبعده تككنت البشرية ،ركحو

 كرسـ لو حياتو عمى األرض ليعمرىا. ،مف معنى تشير إلى خمؽ اهلل لئلنساف

التي تجعمو يندفع لممعرفة  ،كيتميز اإلنساف عف جميع المخمكقات بخصائص ركحية
التي تكصمو لمكماؿ في  ،عالى كعبادتو، كالتمسؾ بالفضائؿ كالمثؿ العمياكالتكصؿ إلى خالاو ت

 كبذلؾ أصبح اإلنساف أىبلن لخبلفة اهلل عمى األرض. ،األخبلؽ

نما ىما ممتزجاف معان في كحدة متكام ،كالركح ال تنفصؿ عف المادة في اإلنساف مة كا 
تطيع الحكـ عمى شخصيتو إال مف اة، كبذلؾ المزيج تتككف ذات اإلنساف كشخصيتو، كال تسمتناس

 :1981، خبلؿ ىذا الكياف اإلنساني بأكممو المككف مف امتزاج عنصرم المادة كالركح )نجاتي
174). 

الصحة الشخصية تعني " ممارسة الفرد لسمككيات صحية في عاداتو اليكمية تعمؿ عمى 
 تاكية صحتو مف خبلؿ اىتمامو بالنظافة كالنكـ كاألنشطة كالكقاية".

( أف طبلب الصفيف النيائييف مف المرحمة المتكسطة 107ىػ:  1411أكدت دراسة قاضي )
كالتي تعد عنصران ميمان مف عناصر الحفاظ عمى الصحة  ،ال يمارسكف الرياضة ،كالثانكية

مع أف ممارسة النشاط  ،%53.7الشخصية، فكاف عدد مف ال يمارسكف الرياضة منيـ ما نسبتو 
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نظران الزدياد نسبة حدكث بعض  ؛اد أىميتو في مجتمعنا في الكقت الحاضرالرياضي المستمر تزد
كتصمب الشراييف، كالرياضة المستمرة مف أىـ السبؿ الكقائية الميمة  ،السكر :مثؿ ،األمراض

 لتجنب ىذه األمراض.
 الصحة الشخصية والنظافة الشخصية:

 ،كالعناية بالادميف ،ؿ اليديفكغس ،كنظافة المبلبس ،كىي العناية بالصحة كتشمؿ االستحماـ
 .كالمظير الشخصي ،كالعطس ،كالسعاؿ ،كاألسناف ،كاألظافر

 

سالمية أف تسيـ في تحقيؽ التربية الصحية في جانب الصحة بإمكاف منياج التربية اإل
 الشخصية مف خالؿ اآلتي:

 .بياف النظرة اإلسالمية في الحفاظ عمى صحة اإلنساف الشخصية 

حة اإلنساف الركحية كالجسمية كالعامية بصكرة متكازنة انطبلقان مف نظرتو يعتني اإلسبلـ بص
 ََٚيَكْيإليو فيك مخمكؽ متميز كمكـر كمفضؿ عمى كثير مف مخمكقات اهلل األخرل، قاؿ تعالى 

َّ َبَٓٞ َنِرََْٓ  ِْ آَد  ٖ  ًََُِٓ ِْ َٚاِيَبْشِر اِيَبرِّ َفٞ ََٚس  ٖ ْٔ ََٚرَزِقَٓ  َِْٚ ايطََِّّٝب َت ََ  ٖ ْٔ َنَجرٍي ع٢ًََ َفضًَِِٓ  ُِ   َتِفَضّٝ  خًََِكَٓ  ََ
 (.70)اإلسراء: 

إلزامو بالمحافظة عمى صحتو، فحفظ  ،كلعؿ مف أىـ ما يبرز عناية اإلسبلـ بصحة المسمـ
كدعت إلى حفظيا كالعناية  ،التي حددتيا الشريعة اإلسبلمية ،النفس كالعاؿ مف الضركريات الخمس

 بيا.

كلعؿ مف أقكل أسباب  ،ليـ اإلسبلـ الصحية شاممة لجميع جكانب التربية الصحيةكجاءت تعا
 ىك ربطيا باإليماف كالثكاب كالعااب. ،نجاح تعاليـ اإلسبلـ الصحية

 

 توضيح عناصر الصحة الشخصية في اإلسالـ وىي كاآلتي:

         النظافة

ظافة اىتمامان ال يكجد لو نظير في اىتـ اإلسبلـ منذ أكثر مف أربعة عشر قرنان مف الزماف بالن
كال في تكجييات الحكماء السابايف، كليس أدؿ عمى ذلؾ االىتماـ مف  ،تاريخ أم ديف سماكم آخر

 ََٚثَٝ َبَوتضمف األمر بالطيارة في قكلو تعالى  أف ثاني آية مف الارآف نزكال عمى رسكؿ اهلل 

 (.4)المدثر:  َفَطِّْر
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فمـ يجعميا مجرد  ،حيف ربط النظافة بالديف ربطان كثياان  ،ديافاإلسبلـ فكؽ األ اكقد سم
فيك بيذا جعؿ  ،كليس مجرد الخكؼ مف المرض ،ممزمان لممسمـ ،كسمككان  ،عادات، بؿ جعميا عايدة

بؿ نصؼ اإليماف  ،بؿ أنو جعميا مف اإليماف ،النظافة جزء ال يتجزأ مف تعاليـ العبادة كالصبلة
 .(257 :ىػ1406كمو)سعداكم، 

 

 مظاىر عناية اإلسالـ بالنظافة والحث عمييا:
 :الوضوء 

َٔ أََّٜٗ  َٜ : قاؿ تعالى ِْ ِإَذا آََٓ ٛا ايََّيٜ ُْم  ِْ َف ِغصًَُٛا ايِص ٠َ ِإَي٢ ُق َُٖه ِْ ٚ د ٛ ََُراَفِل ِإَي٢ َٚأَْٜيََُٜه  اِي

ِْ َٚاََْصش ٛا ِْ َبر ٤ َٚشُه ِٔ ِإَي٢ ََٚأْرد ًَُه ْٕ اِيَهْعبَْٝ ْٕ َف ََِّّٗر ٚا د ٓ بّ  ْٓم ِْنُ َِٚإ ِْ َِٚإ ْٚ ََْرَض٢ نُْٓم  ْٚ َشَفٍر ع٢ًََ َأ  َد ٤َ َأ

ِْ َأَسٌي ْٔ ََُْٓه ْٚ اِيَػ ٥ََط ََ ِْ َأ ِْ ايَِّٓص ٤َ الََْصم  ُ ٛا ََ ٤ً َتَذي ٚا فًََ ُِ ِْ َف ََْصش ٛا ََِّّٝبّ  َصَعٝيّا َفَمَٝ َُٖه ٛ د ٛ  َٚأََْٜيُٜهِْ َب

 ٘ ٘ ا ٜ ِرٜي  ََ  ََْٓ ٌَ يًَّ ِْ َيَْٝذَع ًَُْٝه ْٔ َع ْٔ َسَرٍز ََ ِْ ٜ ِرٜي  ََٚيَه ِِ َيٝ َطَِّرُن ٘  ََٚيٝ َم ََُم ِْ َْْع ًَُْٝه ِْ َع َٕ َيعًََُّه )المائدة:   َتْعُهر ٚ
6 .) 

كبو تتـ النظافة لؤلعضاء التي تتعرض لمغبار كاألكساخ  ،فالكضكء شرط في صحة الصبلة
 كما أف طيارة المكاف أمر ال بد منو. ،مطمكبة ككاجبةكطيارة الثياب  ،أكثر مف غيرىا

ألنيا تمتد إلى جميع أجزاء الجسـ التي يشمميا جسـ  ؛كفكائد الكضكء الصحية كثيرة جدان 
كطيارتيا المستمرة ، منيا: المحافظة عمى نظافة اليديفاإلنساف مف شعر رأسو إلى أخمص قدميو ك 

فإف نظافتو  ،كألف الفـ ىك المدخؿ الرئيس لجسـ اإلنساف ألنيما أكثر أجزاء الجسـ نابلن لؤلمراض،
 مؿ عمى إزالة باايا الطعاـ كالشراب منو.عجاءت عف طريؽ المضمضة بالماء الذم ي

بعد استعراض  ،( ما في االستنثار كاالستنشاؽ مف فكائد صحيةػى1416كيكضح البار )
 ا:كمني االستنثارك  ، التي تحث عمى االستنشاؽأحاديث النبي 

فأفرغ عمى يديو فغسؿ مرتيف سئؿ عبد اهلل بف زيد كيؼ كاف رسكؿ اهلل يتكضأ؟ فدعا بماء 
" إذا تكضأ أحدكـ فميجعؿ  :قاؿ أف رسكؿ اهلل  ، كما ركاه أبك ىريرةثبلثان  كاستنثرمض ثـ مض

كجراثيـ في أنفو ماء ثـ لينثر " كياكؿ " إذا لـ ياـ اإلنساف بتنظيؼ األنؼ مما يعمؽ بو مف أتربة 
كمف األمراض التي تنتاؿ عبر  ،كغير الممرضة ،فإف األنؼ يصبح مخزنان كبيران لمجراثيـ الممرضة

العناكدية كثنائية االلتياب الرئكم  كالككارث ،ذاـ كالميكركبات السبحيةاألنؼ السؿ الرئكم كالج
 (.285ق: 1416...الخ " )البار، 
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يف لدراسة أثر الكضكء عمى مائة طالب متطكع كقد أظيرت دراسة قاـ بيا مجمكعة مف الباحث
مف طمبة كمية الطب بجامعة اإلسكندرية، حيث قسمت العينة إلى مجمكعتيف المجمكعة األكلى مائة 

كياكمكف في كؿ كضكء بالمضمضة كاالستنشاؽ  ،طالب كطالبة يحافظكف عمى أداء الصبلة
كبالتالي ال  ،كال يصمكف ،كفألذيف ال يتكضكاالستنثار، كالمجمكعة الثانية: مائة طالب كطالبة مف ا

ينظفكف أنكفيـ باستنشاؽ الماء كاالستنثار إال لحاجة، كقد أظيرت نتائج الفحص الطبي أف أنكؼ 
كمدخؿ  ،مف الدىكف السطحية خاليان  كظير األنؼ المعان لطيفان  ،المجمكعة األكلى كانت نظيفة

 مف األتربة كالاشكر كاإلفرازات. األنؼ خاليان 

كال تستنثر فاد كانت  ،كال تستنشؽ ،كبالتالي ال تتكضأ ،أما المجمكعة الثانية التي ال تصمي
فرازات قذرة ، كما أف طرؼ األنؼ دىنيان  ،أنكفيـ قذرة مف الداخؿ كبيا قشكر أتربة مع كجكد لزكجة كا 

يع كقد أظيرت جم ،كما أخذت مسحات أنفية بأنابيب معامة ثـ زرعيا لمشاىدة نمك الميكركب
المسحات مف غير المصميف العديد مف الجراثيـ بأنكاع مختمفة كبكثافة عالية، عند الغالبية العظمى 

 (.288ىػ: 1416منيـ )البار، 

 كلغسؿ الكجو فكائد صحية عديدة حيث تجتمع فيو معظـ الحكاس كىك )المكاف الظاىر دائمان 
 ،الكجو األتربة كاألكساخ كالميكركبكبذلؾ تعمؽ ب ،كفي أحكاؿ خاصة ،م ال يغطى إال نادران ذكال

 ب بشرة الكجو الدىكف.يكأيضا تص

فرازات جمدية كالعرؽ  كفي مسح شعر الرأس إزالة لما يككف قد تعرض لو مف غبار كأتربة كا 
أما غسؿ الرجميف إلى الكعبيف ففيو حماية ليما مف التعرض لبعض  ،كقشرة الرأس كنحك ذلؾ

فتسبب رائحة كريية  ،دميف مف مكاضع الجسـ التي تعرؽ كثيران ال سيما كأف الا ،المضار الصحية
 (.8ق: 1404جدان جراء تخمر البكتيريا )فراج، 

 ،كالسعاؿ الديكي ،كاألنفمكنزا ،مرضان مف أىميا: المرض الجيبي 17الكضكء يااكـ أكثر مف ك 
 كأمراض جمدية . ،كأمراض األذف ،كالتياب المكزتيف

، فيككف كضكءان قبؿ الصمكات الخمسة يكميان  ،ستنشاؽ ثبلث مراتثـ اال ف غسؿ اليديف جيدان إ
بأمراض الجياز  كتصيب اإلنساف ،ميكركبان بكتيريان خطيران تكجد في األنؼ 11عمى  ياضي تمامان 
كالحساسية كبعض المضاعفات  ،كالجيكب األنفية ،كالحمى الركماتيزمية ،لتياب الرئكماالالتنفسي ك 
 األخرل.

 

فالكجو كاأليدم كاألقداـ ىي  ،ف الكضكء يشكؿ منظكمة كقائية صحية متكاممةأترى الباحثة 
أكثر أجزاء الجسـ تعرضان لمتمكث كالتأثر بالميكركبات المنتشرة في الجك، فالكضكء خمس مرات في 
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كالكضكء يعمؿ عمى الكقاية مف األمراض التي تنتشر عف  ،اليكـ ال يباي أم شيء مف الااذكرات
كأمراض الشعب التنفسية، فالمضمضة كالغرغرة بالماء تاي اإلنساف مف تمؾ  ،لتنفسيطريؽ الجياز ا

ف العادات كالتااليد ليا تأثير مباشر في ا  ك  ،األمراض كىذا ما يحااو الكضكء خمس مرات في اليـك
فمعظـ األمراض تنتج عف السمكؾ في التعامؿ مع الطعاـ كالماء  ،حدكث األمراض كانتشارىا

بيئة. كجاءت تعاليـ اإلسبلـ في ىذا المجاؿ تجسد السمكؾ الصحي السميـ كالذم تمثؿ كالشراب كال
 في اآلتي: )نظافة األيدم قبؿ الطعاـ كبعده، كقص األظافر، كتنظيؼ رؤكس األصابع(.

 :التطير مف البوؿ والغائط 

فوضعيا  ،دخؿ حائطًا وتبعو غالـ معو ميضأة ىو أصغرنا أف رسوؿ اهلل  عف أنس 
 فقضى رسوؿ اهلل حاجتو فخرج عمينا وقد استنجى بالماء". ،سدرة   عند

 (270رقـ  ،2271)مسمـ:                                                    

أما  ،نيما ليعذباف وما يعذباف في كبيرإ)مى قبريف فااؿ مر ع كفي البخارم: أف رسكؿ اهلل 
)البخارم،  أما اآلخر فكاف  يستتر مف بولو(و  ،أحدىما فكاف يمشي بيف الناس بالنميمة

 /ؾ الجنائز(.17378

 :لبس الثياب النظيفة 

بما  مستمتعان  ،جميؿ الينداـ ،كريـ المظير ،طمب اإلسبلـ مف المسمـ أف يككف حسف الييئة
َّ َبَٓٞ َٜ  كما في قكلو تعالى  ،خمؽ اهلل مف زينة كثياب ِْ خ ي ٚا آَد ِّ عََْٓي ِزََٜٓمُه  َٚنًُُٛا َذُيََْص ُن

ُ ْصِرَفنَي ٜ َشّب ال أْ٘ ت ْصِرُفٛا َٚال َٚاْظَرب ٛا  (.31)األعراؼ،  اِي

 :الغسؿ 

، 1ىػ، ج1404أكجد اإلسبلـ أنماطان لسمكؾ النظافة فالغسؿ كىك تعميـ البدف بالماء )سابؽ، 
 ( كىك أفضؿ شيء لمطيارة.64ص

فمف الغسؿ ما ىك  ،تبلؼ الحكـكقد شرعو اهلل تعالى لئلنساف في بعض الحاالت عمى اخ
ْٕ :كما قاؿ تعالى ،فأما الكاجب فيك بعد االتصاؿ الجنسي ،كمنو ما ىك مندكب إليو ،كاجب  َِٚإ

ِْ  (.6)سكرة المائدة،  َف ََِّّٗر ٚا د ٓ بّ  نُْٓم 

حؽ كؿ مسمـ أف يغتسؿ في كؿ سبعة ): كأما المندكب إليو فيك غسؿ يـك الجمعة، قاؿ 
 (.897، 177( )البخارم، ؿ فيو رأسو وجسدهأياـ يـو يغس
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حيث تشمؿ جميع أجزاء الجسـ  ،أما فكائد الغسؿ الصحية لمجسـ عامة فيي كثيرة جدان 
زالة األقذار منو، كفتح مسامو ،كمنيا أنو يعمؿ عمى تنظيـ الجسـ ،المكشكفة كغير المكشكفة  ،كا 
ة الدمكية، كيكصؼ لمشباف كيناص تكتر العضبلت، كينشط الدكر  ،كما أنو ييدئ األعصاب

 (.38ىػ: 1413كالكيكؿ، كأصحاب أمراض الامب، كارتفاع الضغط، كأمراض الكمى )بدير، 

 

أف حماية اإلسبلـ تمثمت لمفـ كاألسناف مف خبلؿ المضمضة خمس  مما سبؽ ترى الباحثة
تت كثير كالتي أثب ،إذ ىي مف سنف الكضكء، كمف خبلؿ استخداـ السكاؾ في معظـ األحياف ،مرات

 مف الدراسات أثر السكاؾ في حماية األسناف.

كلاد اعتنى اإلسبلـ بالطيارة كالنظافة، كيظير فيما يمي  ،فاإلسبلـ يحافظ عمى الصحة
كطيارة  ،كاألمر باص األظافر كنظافة األسناف ،كالحث عمى الغسؿ ،األمر بالكضكء ألجؿ الصبلة

 كاعتبرىا اإلسبلـ مف سنف الفطرة. ،الثياب

ألف األمراض أكثر ما تنتشر  ؛لنظافة مف أىـ األسباب التي تحفظ اإلنساف مف األمراضفا
 بيف الناس بسبب األكساخ كاألقذار.

كىذه األعضاء التي تتعرض لمكسخ  -فتنظيؼ الجسـ كغسؿ كجو كاليديف كاألنؼ كالرجميف 
نظيفان،  يدم اهلل طاىران كالكقكؼ بيف  ،مف األمراض عدة مرات كؿ يكـ يجعؿ الجسـ محميان  -كثيران 

نظيؼ  ،فاإلنساف في صبلتو يخاطب ربو كيناجيو، فيك حريص أف يككف طاىر الظاىر كالباطف
كىذه  ،كاإلسبلـ ديف الفطرة ،الامب كالجسـ، ألف اهلل تعالى يحب التكابيف كيحب المتطيريف

 األعضاء سنف الفطرة أف ينظفيا اإلنساف.

 تكويف النظرة الصحيحة لمزواج:

دمت النظرة اإلسبلمية رؤية كاضحة متزنة لاضايا التربية الصحيحة لمزكاج، ففي الارآف ق
كينكر  ،كأحكاميا بشكؿ يحاؽ الغاية ،كحدكدىا ،الكريـ كالسنة النبكية تعاليـ تتعمؽ بعبلقات الزكاج

 بصائر المؤمنيف.

ف كحكمة كجكده، بإدراؾ نظرة اإلسبلـ إلى اإلنسا ،كيمكف إدراؾ نظرة اإلسبلـ إلى الزكاج
َّ َبَٓٞ َنِرََْٓ  ََٚيَكْي :فيك في نظر اإلسبلـ مخمكؽ مكـر كما قاؿ تعالى ِْ آَد  ٖ  ًََُِٓ  َٚاِيَبْشِر اِيَبرِّ َفٞ ََٚس

ِ ٖ َٔ ََٚرَزِقَٓ  ِْ ايطََِّّٝب َت ِّ  ٖ ْٔ َنَجرٍي ع٢ًََ ََٚفضًَِِٓ  ُِ  (70)اإلسراء:   َتِفَضّٝ  خًََِكَٓ  ِّ
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َٔ  :مطالب كدكافع كشيكات كما قاؿ تعالى كىك جسـ لو َٛاَت س ّب َيًِٓ ِط ز ِّٜ ْٔ ايِعَٗ ََ 

ُ كََْٓطَر٠َ َٚاِيَكَٓ ََّرِي َٚاِيَبَٓنَي ايَِّٓص ٤َ ْٔ اِي ٌِ َٚاِيَفِض١َ ايِيََٖب ََ ١َََ َٚاِيخَْٝ ُ َصِٛ ِّ اِي  اِيَشَٝ ٠َ َََم ع  َذَيَو َٚاِيَشْرَخ َٚاألََْْع 

٘ َٚ اييَّْْٝ  ٔ  عَْٓيَٙ  ايًَّ َُآَب س ْص  (.14)آؿ عمراف،  اِي

كلضركرة تحايؽ التكازف  ،كاإلسبلـ بناء عمى تصكره لطبيعة اإلنساف كاحتياجاتو الفطرية
يجب أف يتـ تعريفيا  ،يعتبر الغريزة الجنسية إحدل الطاقات الفطرية في تركيب اإلنساف ،فيو

 كاالنتفاع بيا في إطار الدكر المحدد ليا.

"كمف خبلؿ تمؾ النظرة كانت نظرتو لمجنس، فاهلل جعؿ غريزة الجنس آية مف آياتو 
كما  ،كدعا اإلنساف لمتفكر فييا، فعف طريؽ الزكاج تتككف المكدة كالرحمة ،كمعجزاتو في األرض

ْٔ: قاؿ تعالى ََ َٚ َ٘ ْٕ آَٜ َت ِْ خًَََل َأ ْٔ َيُه ََ ِْ َٚادّ  َأُْفَصُه ٌَ  ِإيََْٝٗ َيَمْصُهٓ ٛا َأْز ِْ ََٚدَع َِٛد٠ّ بََُْٝٓه ََ ١َُّ ِٕ ََٚرْس  َفٞ ِإ

ٍّ آلَٜ ُت َذَيَو َٕ َيَكْٛ  (.21)الركـ: ََٜمَفهَّر ٚ

كما قاؿ  ،كجعؿ اإلسبلـ ممارسة الجنس لعمارة األرض بالتكاثر بيف أفراد الجنس البشرم
 :(205رقـ 220-2" تزكجكا الكدكد الكلكد فإني مكاثر بكـ األمـ". أخرجو أبك داككد.) 

كاإلسبلـ لـ ينظر إلى الغريزة الجنسية عمى أنيا إثـ أك رجس بؿ حث عمى إشباعيا 
 بالزكاج الشرعي، كما حدد أحكامو تكريمان لئلنساف كتفضيبلن لو عف سائر المخمكقات. 

التي تتمثؿ في حب  ،أف مف طبيعة اإلنساف أف اهلل فطره عمى حب الشيكات وترى الباحثة
 ف كاالستكثار مف الذىب كالفضة كاألعياف كاألمبلؾ كمتع الحياة.النساء كالبني

في ضكء ما شرع  ،كىذه الطبيعة اإلنسانية تستطيع أف تعبر عف نفسيا كرغباتيا كشيكاتيا
كفي ذلؾ اعتراؼ اإلسبلـ بحؽ الجسد في  ،كالتكاثر فييا ،مف أجؿ إعمار األرض ،اهلل ليا كما أباح

  في حدكد ما أباح اهلل لو.أف يعبر عف رغباتو كشيكاتو 
ثانيا: إيضاح األحكاـ الشرعية ذات الطابع الوقائي الذي اتخذتو الشريعة اإلسالمية كجانب مف 

 جوانب النظرة الصحيحة لمزواج في اإلسالـ.

 ومف تمؾ األحكاـ ما يمي:

 األمر بغض البصر:-1
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ٌْ: قاؿ تعالى ،ز الجنسيةأمر الشارع الحكيـ بغض البصر جانبان كقائيان مف استثارة الغرائ  ُق

َََٓنَي ُ ْؤ ْٔ َٜػ ّضٛا يًَِ ََ ِْ َٖ ِْ ََْٜٚشَفُظٛا َأْبَص ِر ِْ َأْزَن٢ َذَيَو ُفر َٚدٗ  ِٕ َيٗ  َ٘ ِإ َُ  َخَبرٌي ايًَّ َٕ َب  (.30)النكر:  َْٜصَٓع ٛ

أكرد نفسو  هكمف أطمؽ نظر  ،كحفظيا أصؿ حفظ الفرج ،ألف النظرة رائدة الشيكة كرسكليا
 (.133)ابف الايـ:  .يالؾالم

كمحاكلة لبلستعبلء عمى الرغبة في االطبلع  ،كغض البصر مف جانب الرجؿ أدب نفسي
لمنافذة األكلى مف نكافذ الفتنة  ان كما أف فيو إغبلق ،عمى المحاسف كالمفاتف في الكجكه كاألجساـ

 (.2512: ػى1407)قطب،  .كالغكاية
كتب عمى ) : قاؿ  ،ده نكعان مف أنكاع الزناكع ،أصحابو مف النظر كقد حذر النبي  

، 8..( الخ )مسمـ، ابف آدـ نصيبو مف الزنا مدرؾ ذلؾ ال محالة فالعيناف زناىما النظر
 (.4802ص

غض  ،أف األخبلؽ الحميدة التي يجب التحمي بيا لحماية الجسـ مف األضرار وترى الباحثة
مي حلتكسط في أم أمر مف أمكر الحياة، ألف التالبصر كالعفة كاالستاامة، كالنظافة كاالعتداؿ كا
 بتمؾ األخبلؽ خير ما يحفظ عمى اإلنساف دينو.

 

 تحريـ االختالط والخموة:-2

االختبلط باب كاسع الستثارة الغريزة كاستفزاز الشيكة، كاإلسبلـ إذ أمر بغض البصر كفرض 
 ـ االختبلط.الحجاب كنيى عف التبرج لسد سبؿ االستثارة، فمف باب أكلى أف يحر 

 (273ق: 1414)ظافر، 

ففي الصحيحيف عف  ،فاالختبلط كالخمكة بالمرأة مف غير ذات المحاـر أعظـ مدخؿ لمزنا
 ". يخموف رجؿ بامرأة إال مع ذي محـرال " :  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ابف عباس 

كلذلؾ  ،ف مع قريب الزكج كأخيو كابف عمو كابف خالتوك كمف أعظـ أنكاع الخمكة التي تك
: إياكـ والدخوؿ عمى النساء، فقاؿ رجؿ مف األنصار: أفرأيت الحمو قاؿ "  :منيا فااؿ حذر 

 "."الحمو الموت

 ،كفي دراسة أعدتيا الدكتكرة )إيماف قائد( أكدت أف االختبلط مسئكؿ عف سمبية الرجاؿ
 التي تظير عمييـ عندما تتعرض المرأة لمعاكسات أك لمضاياات مف بعض الرجاؿ.
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كما فيو مف جانب كقائي كتبصير فئة المراىايف بالحكـ  ،إف بياف حكـ االختبلط كالخمكة
كما أف فيو  ،التشريعية مف كراء ذلؾ، يعد خطكة ىامة لكبح جماح الشيكة المتفجرة لدل الشباب

 إجراء احترازم يمنع نشأة عبلقات جنسية خارج إطار الشرعية الدينية.
المتمثمة في عدـ الخمكة  ،تبع طرؽ الكقاية بالبعد عف دكافع الزناأف اإلسبلـ ا وترى الباحثة

.  باألجنبية ألنو مفتاح الزنا كبيف ضركرة سفر المرأة بمحـر
 ستر العورة:-3

 َبَٓٞ َٜ  تعالى:  فااؿ ،يستر عكراتيـ اهلل عز كجؿ عمى بني آدـ بأنو أنزؿ عمييـ لباسان  متف  ا

َّ ِْ َأَْسِيَٓ  َقْي آَد ًَُْٝه َٛاِرٟ َيَب شّ  َع ْٔ َذَيَو خٌَْٝر َذَيَو ايِمِك٣َٛ ََٚيَب ط  َِٚرٜعّ  شٛأتهِ ٜ  َ٘ آَٜ َت ََ ِْ ايًَّ َٕ َيعًََّٗ   َِٜينَّر ٚ

  ،(.26)األعراؼ 
 تحريـ إشاعة الفاحشة:-4

شاعتيا بيف أفراد المجتمع، بأم كسيمة مف كسائؿ نشرىا سكاء عف   كثرة ذكر الفاحشة كا 
أك األفبلـ اليابطة كالمثيرة لمغريزة، يؤدم إلى التاميؿ  ،أك عف طريؽ المجبلت ،اطريؽ التحدث فيي

 (.307ق: 1410)ظافر،  .مف إحساس النفكس ببشاعة الفاحشة

كأف الفعمة  ،ة مف ارتكاب الفعمة أف جك الجماعة كمو ممكثجر كيكحي إلى النفكس المتح
كشعكره  ،بكثرة تردادىا ،في حسو بشاعتيافيادـ عمييا مف كاف يتحرج منيا، كتيكف  ،فييا شائعة

 (.2512ق: 1407بأف الكثيريف غيره يأتكنيا.. " )قطب، 
عندما يتيح لو  ،كما أف أخبار الفاحشة تنعكس  أيضان عمى المراىؽ بإثارة شيكتو الجنسية

اعة حـر اإلسبلـ إش ،المجتمع االستماع إلى حكايات كأخبار الجرائـ الجنسية، كليذه الحكـ كغيرىا

ِٕ:كما قاؿ تعالى ،مف منافذ الزنا كسد بذلؾ منفذان  ،الفاحشة َٔ ِإ َٕ ايََّيٜ ْٕ ٜ َشّبٛ َٔ َفٞ اِيَف َسَع١ُ َتَعَٝع َأ  ايََّيٜ

ِْ آََٓ ٛا ٌِ َعَياٌب َيٗ  ٘  َٚاآلَخَر٠َ اييَّْْٝ  َفٞ َأَيٝ ِ  َٚايًَّ ِْ َٜعًَْ َٕ ال َٚأَْْم  ٛ ُ  (.19)النكر: َتعًَْ

 النظافة :

 : تمؿ عمى فرعيف كىماكتش
 :لنظافة الماديةا -أ

لياؼ بيف  ؛ليككف عمى درجة كبيرة مف الطيارة ؛التي تتعمؽ بجسـ اإلنساف كطيارتو كىي
 .كيطبؽ الشعائر الدينية ،يدم ربو
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 النظافة المعنوية:  -ب

كالبعد  ،ةكتشمؿ األحكاـ الشرعية التي تتحكـ بالنفس البشري و،التي تتعمؽ بنفسو كعامكىي النظافة 
ليصبح لديو رادع داخمي يمنعو مف االنغماس في مفاسد  ؛المفاسدك المعاصي ك  عف المنكرات

ألف النفس أمارة بالسكء، كتتمثؿ النظافة المعنكية في أركاف اإليماف حيث  ؛كيحصف نفسو ،المجتمع
اف، فاإلسبلـ يربط المكجو لمسمكؾ كالضابط لو كالمتصؿ اتصاالن كثياان عف اإلنس اإليماف باهلليعتبر 

 بيف العمؿ كالسمكؾ.

كبما أف العايدة ىي األساس األكؿ مف أسس التربية نجد أنيا ترتكز عمى دعائـ أىميا اإليماف باهلل 
الذم ال إلو غيره كبمبلئكتو كرسمو كتكحيد اهلل في األلكىية كما قاؿ تعالى " كما أرسمنا مف قبمؾ مف 

 (.25 أنا فاعبدكف" ) األنبياء:رسكؿ إال نكحي إليو أنو ال إلو إال

نؤمف  أفيجب  ،ىـ المككمكف بالكحي ألف المبلئكة ؛اإليمافجزء مف بالمالئكة  واإليماف
 نكر كخمؽ" خمات المبلئكة مف : خمؽ مف خمؽ اهلل كما قاؿ رسكؿ اهلل  كأنيـبأنيـ مف عند اهلل 

 (.2004:29( .)البدر: 2996الجاف مف مارج مف نار كخمؽ ادـ مما كصؼ لكـ" صحيح مسمـ)
نزلة مف عند اهلل عز كجؿ ألف الكتب السماكية م ؛كاجب عمى المسمميف بالكتب اإليماف

كصحؼ  كاإلنجيؿكمنيا الارآف الكريـ كالتكراة  ،كتشمؿ التعاليـ التي يشرعيا اهلل لمبشرية ،عمى رسمو
ميزاف الذم يعرؼ بو صحيحيا كال ،كمكسى كزبكر داككد. كالارآف الكريـ ىك الحاكـ عمييا إبراىيـ

خبرنا الارآف عنيا. )الطنطاكم:ب.ت: أالتي  ،المنزلةفنحف نؤمف بالارآف كالكتب  ،ؼر  مف الذم ح  
322.) 

فيـ  ،فالرسؿ مبمغيف الرساالت كمبشريف ،مف أركاف العايدة اإلسبلمية واإليماف برسؿ اهلل
 ،فيما يخبر عف ربو يـ صادؽه ؿ كاحد منفيجب اإليماف بأف ك ،يتحمكف بالصدؽ كاألمانة كالفطانة

فيي دليؿ عمى صدقيـ فيما جاءكا بو مف رساالت.)الجامعة  ،كأف نؤمف بمعجزاتيـ
 (.70 :2007،اإلسبلمية
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عما يككف بعد  ،ىك التصديؽ كاإلقرار بما جاء في الكتاب كالسنة واإليماف باليـو اآلخر
 ؛بعدىا ةنو يكجد حياأأف نؤمف بعذاب الابر ك  ،خرةكجعؿ اهلل الدكر دار مف الدنيا كالدار اآل ،المكت

 (.39 :2004،ليحاسب اإلنساف عمى أعمالو.)البدر

ف نؤمف بأف كؿ ما في أك  ،ىك أف كؿ ما في ىذا الككف مف اهللواإليماف بالقدر خيره وشره 
كما  ،ةف كؿ ما فيو قد خمؽ بماادير معينو كنسب محددأك  ،الككف كالاكانيف الطبيعية مف صنع اهلل

ٌِ َٚخًَََل] قاؿ تعالى ٤ُْٞ ُن  [.161 :2001،"]الطنطاكم {2:الفرقاف}[َتِكَيًٜرا َفَكِيرَٙ  َظ

ف اهلل خمؽ كؿ شيء أك  ،كاإليماف بأف اهلل ىك خالؽ الككف ،ف اإليماف يدعك إلى الثاةأفك
نساف يخشى اهلل ف اإلإكعميو ف ،ما ىك إال بفضمو ،ف ما مف نعـ أنعميا اهلل عمى اإلنسافأك  ،بمادار

ف نؤمف بأنو يكجد آخرة كحساب أكاإليماف بكتبو السماكية ك  ،كتادير رسمو ،كيشكره عمى نعمو بعباده
هلل عز  كارضاءن  فيندفع اإلنساف إلى البعد عف المعاصي كالمنكرات خكفان  ،كجزاء عمى األعماؿ

 لمفكز بالجنة.؛ كجؿ

كالمعاممة الحسنة بيف الناس  ،ؿ الصالحكديننا الحنيؼ في جانب العبادات يؤكد عمى العم
 ف يتعامؿ مع بعضيـ البعض بيا.أك  ،ف يتحمى باألخبلؽ الكريمةألذلؾ عمى المسمـ 

: كقاؿ تعالى ،كاإلسبلـ يدعك لمتربية الخماية التي تعمؿ عمى تغيير السمكؾ نحك األفضؿ
َٖ  َََٚ  ََِْٚفٍض] ََُٗ ( 7)َشِٛا َٖ  َفَأِيَٗ َٖ ُفذ َٛر َٛا ْٔ َأفًََِح َقْي( 8) ََٚتِك ََ  َٖ ْٔ َخ َب ََٚقْي( 9)َزنَّ  ََ 

 َٖ   {.11-7ايعُض}[. (51)َدِش 

فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك  ،" كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة: ككما قاؿ رسكؿ اهلل 
 يمجسانو".

في أعمالو الحؽ كالعدؿ  أف يتكخى اإلنساف دائمان  ،كيتضمف مفيكـ اإليماف تاكل اهلل
 :2008، المزيني كآخركف)كيتجنب العدكاف كالظمـ.  ،ف يعامؿ الناس بالحسنىأك  ،مانة كالصدؽكاأل

160.) 

كفي الماؿ  ،يككنكا في الحضارة الخيرة سادة المتحضريف أف إلىيدعك المسمميف  فاإلسبلـ
ة فجسده عمي ،يعرؼ كؿ مسمـ ما عميو مف حؽف أك  ،عمـ العمماءأكفي العمـ كمو  ،األغنياء أغنى

كحؽ المجتمع  ،بالرعاية كأىمو ،سمية كالمتعة في غير الحراـبالت كنفسو ،حؽ بالغذاء كالرياضة
: 2001الطنطاكم: )ف يعرؼ حؽ اهلل بالتكحيد كالطاعة. أك  ،ف يجمع الماؿ بالحبلؿأك  ،بالعمؿ
30). 
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تي الصالحة ال األعماؿىي  كاألخبلؽ ،اإلسبلـترجمة كتطبيؽ لما جاء بو  األخبلؽكتعتبر 
مف كؿ المعاصي كالحاد كالحسد كالجبف كالكذب  اإلنسافتطير  ألنيا ؛اإلسبلـحث عمييا 

بيا انو جعميا  اإلسبلـكمف مظاىر اىتماـ  ،اإلسبلـكمف كؿ الرذائؿ التي نيى عنيا  ،كالخيانة
بعثت ألتمـ مكاـر  إنما": النبي عميو الصبلة كالسبلـ في قكلو لرسالةمكممو كىدؼ 

 [.1984:160،ندم".]ىاألخبلؽ

 ،كالمثؿ العميا ،تسكده الايـ الخماية إسبلميمجتمع  إيجاد اإلسبلميةالحضارة  أىداؼكمف 
يجاد كتؤكد عمى سيادة الايـ  ،كعمبلن  إيمانان  ،متكامؿ الشخصية في سمككو كتصرفاتوالفرد المسمـ ال كا 

 [.258: 2008: اإلسبلميةالخماية كالمثؿ العميا في حياه الفرد كالمجتمع. ]الجامعة 

المسيطر عمى  ألنو ؛في حياتنا نحف المسمميف الجانب الركحي ميـ جدان  أفكىكذا نجد 
 في الحياة كالمجتمع. اإلنسافتصرفات 

 ،كخالاة اإلنسافمحكر تربية الركح يدكر حكؿ عاد العمة الدائمة الكثياة بيف  أفكنجد 
ذكاء ،كتنميتيا عف طريؽ العبادات بيدؼ بمكغ االرتااء الركحي كالصفاء الامبي  ،هلل المراقبةركح  كا 

 [. 60: 2007 ،دؼ أبك] لديو.

تتمخص في  ،عامة أىداؼ أربعةليا  اإلسبلميةالتربية  أف[ 61: 2007دؼ : أبككيرل ]
لمحياة  كاإلعداد ،كالنمك الشامؿ الكامؿ لشخصية المتعمـ ،لممكاطنة الصالحة كاإلعداد ،تحايؽ النفس
ليفكز بالدنيا  ؛حسف عبادتوالمؤمف الذم يخشى اهلل كي إيجادىكذا تعمؿ عمى ك  ،الدنيا كاآلخرة

المسممة  األسرةكتربية المكاطف الصالح في  ،فيساعد ذلؾ عمى تربية الفرد الصالح ،معا كاآلخرة
 كالمجتمع المسمـ.

اآلخر  ككتبة كرسمو كاليكـ كمبلئكتوباهلل  اإليمافالطيارة الركحية تبدأ مف  أفكترل الباحثة 
 كبالاضاء خيره كشره.

حب  اإلنسافكترابطو كتعمـ  ،تماسؾ المجتمع إلىالكريمة تؤدم  كتحمي المسمـ باألخبلؽ
" كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ :  كما قاؿ رسكؿ اهلل  ،المسؤكلية بو كتعمموكتراق ،الخير كمخافة اهلل

 عف رعيتو".
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ينزه النفس البشرية عف الكره  ألنو ؛السبلـ إفشاءأىـ التعامبلت البشرية في المجتمع إف 
كبر  ،أفشكا السبلـ بينكـ" ،فعمتمكه تحاببتـ إذاعمى شيء  أدلكـ أال" : كما قاؿ الرسكؿ  ،الحادك 

ٌْ فًََ ] كما في قكلو تعالى ،فعمكه بشكرىـ عمى ما اإلسبلـ إليياالتي دعا  األمكرالكالديف مف  َُ  َتُك  َيٗ 

َُ  ََٚي  ُأفٍّ  ٖ ٌَْٚ تََْْٓٗر َُ  ُق كطاعة الكالديف بأنيا مف  بؿ ربط اهلل بيف طاعتو  {83:اإلشرا٤}[ َنِرمًي  َقّْٛي  َيٗ 
ف لو أك  ،كنيى اهلل عف عاكؽ الكالديف ،الكالديف يدخؿ الجنة ىرضإف ف، األمكر التي تكصؿ لمجنة
 عااب شديد يـك الايامة.

تعامؿ مع البشرية في تتحكـ في ال ،كمف صفات المؤمنيف ليذا الجانب صفات خماية
جؿ خمؽ مجتمع أيسير الناس كيمزميـ بو مف  ،أخبلقيتعتبر دستكر  أك ،المجتمع الذم  يعيش فيو

: كما قاؿ تعالى ،صفة تميز المؤمنيف أىـ ألنيا ؛الخشكع في الصبلة األمكر أىـكمف  ،آمف كمسمـ
َٕ َأفًََِح َقْي] ٛ ََٓ َٔ*  املْؤ ِْ ايََّيٜ ِْ َفٞ ٖ  َٕ صًََ َتِٗ  (2-1) المؤمنكف: .[َخ َظع ٛ

مف  ،الظاىرة كأركانياماكمة كاممة في صكرتيا  أدائياالخشكع في الصبلة عبارة عف  فإ
بما فييا مف صمة كخشكع هلل  ،في باطنيا كأدائيا ،كذكر في معناىا ،كقراءة ،كسجكد ،كرككع ،قياـ

حشاء كالمنكر كالبعد عف كىي االنتياء عف الف ،تحايؽ ثمرة الصبلة إلىكذلؾ يؤدم  ،تعالى
 [65: 1993 ،المعاصي. ]فريد

ُ ٛا]ىك الزكاة  أساسكالصبلة ارتبطت بركف  [ ايِراَنَعنَي َََع َٚاْرَنع ٛا ايِسَن ٠َ ََٚآت ٛا ايصًَِ ٠َ ََٚأَقٝ

 كمف ينكرىا يككف كافر. ،عمى دفعيا (. كىي فريضة عمى كؿ مسمـ قادر110" )البارة: {43:ايبكر٠}

كتطيير النفس البشرية مف رذيمة البخؿ كالشح كالطمع  ،فيا تكفير الماؿ كتنميتوكمف أىدا
قامة اإليمافكلذلؾ سد حاجة المحتاجيف ىي مف ماكمات  المصالح العامة التي تتكقؼ عمييا  كا 

 [.107: 1426كسعادتيا. ]مجمع طمبة العمـ:  األمةحياة 

كالتكافؿ  ،لبناء المجتمعات ؛لعمؿ الصالحكا ،عمى العمـ كالمعرفة اإلسبلميةكتعتمد المبادئ 
 مع بعضيـ البعض.

 إالفي الارآف الكريـ  آيةفبل نجد  ،باإليماف كيارنو ،كاإلسبلـ يؤكد عمى العمؿ الصالح
َٔ] : كتذكر مف صفات المؤمنيف بالعمؿ الصالح في قكلو تعالى ًَُُٛا َآََٓ ٛا ايََّيٜ [ ايِص َيَش َت ََٚع

 [.2002:28( ]فرحات 29: الرعد)
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كتحديد العبلقات  ،بمعناىا الكاسع بياف لمعايدة كالعبادة كتنظيـ الحياة اإلسبلميةكالشريعة 
كتادـ قكاعد تجعؿ  ،كاإلنساففيي تشمؿ التطكرات الفكرية عف الككف كالحياة  ،كتنظيميا ،اإلنسانية

كتربي التفكير  ،لسميـكالخمؽ الرفيع كالمنيجية كالكعي ا كاألمانةمعانيو تتميز بالدقة كالنظاـ 
كىي تؤدم نتائج ميمة لتربية عاؿ المسمـ  ،متحضران  مما يكجد شعبان  األحكاـالمنطاي باستنباط 

 ،كاالبتكار لئلبداعكتدفع  ،كالرغبة في التعمـ كتادير العمـ كالعمماء ،عمى الشمكؿ كالتفكير المنطاي
 ،كمحبتوفس ضابطة الخكؼ مف اهلل ينبع مف داخؿ الن ،كالديف يربي الناس بأسمكب تربكم نفسي

 ،بالمعركؼ كاألمر ،كالتكاصي بالصبر ،كالتكاصي بالحؽ ،كما تربييـ عمى التكافؿ االجتماعي
كالبيع كالزكاج فتصبح عند الفرد ضابط  ،التعامؿ البشرم كأساليب ،كالنيي عف المنكر كالتحريـ

 [.32: 2003،]الدليمي كالشمرم .األعداءمف  كحمايتو ،كيجعمو يحافظ عمى حبو لكطنو ،يحكمو

كجعؿ  ،أطماعياعمؿ عمى حماية النفس البشرية مف  اإلسبلـ أفكترل الباحثة مما سبؽ 
بيف لو الخير بؿ  ،اإلنسافلـ يضؿ  فاإلسبلـ ،مخافة اهلل ىك الدستكر كالمتحكـ في النفس البشرية

 ،ليسمكو كطريؽ الشر ليجتنبو ؛يرف اهلل لو طريؽ الخفاد بي   ،ف اإلنساف مسير كليس مجبرأك  ،كالشر
اإلنساف حتى ال يعيش  ،عدة لتعامؿ الناس مع بعضيـ البعض ان أمكر النفس جعؿ  جؿ تطييرأكمف 

 اتومو اهلل عمى جميع مخمكقفكر   ،ىك اكبر مف ذلؾ نماا  ك  ،غرائزه كالحيكانات كأنو في غابة تحكمو
 ،حمي حاكقو كحاكؽ اآلخريف في مجتمعوفجعؿ الحدكد كالشرائع حتى ت ،اآلخريفكمحبو  ،باإليماف

لو مف رغبات  كفي نفس الكقت يحاؽ ما ،اإلسبلميةكليككف مجتمع مسمـ قائـ عمى الديف كالشريعة 
 كأساسيا ،كالصدؽ كاإليمافالتي تاكـ عمى العدؿ كالمساكاة  ،اإلسبلميةفي المجتمع بالمعامبلت 

 لسنة النبكية.كما جاء في الارآف الكريـ كا ،اإلسبلمية األخبلؽ
ورد في القرآف والسنة ما مف شأنو أف يحقؽ التوافؽ النفسي لممراىؽ والتوافؽ مف 

 (38: ػى1420عالمات الصحة النفسية )نقال عف ياركندي، 

في  ،( بدراسة ىدفت إلى الماارنة بيف األسكياء كالعصابييفػى1410كما قاـ )العسيرم، 
 لسكاء ياابمو ارتفاع في مستكل التديف في اإلسبلـ.كتكصمت الدراسة إلى أف ا ،مستكل التديف

 (20ق: 1410)العسيرم، 

( أف التديف اإلسبلمي ذك أثر كبير في دعـ الايـ األخبلقية 1988كما أكدت )حسيب، 
كالتكافؽ النفسي لمفرد كالمجتمع، كأف رسكخ الايـ الدينية في حياة الفرد تدعـ صحتو النفسية بشكؿ 

راسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف الطبلب ذكم الايـ الدينية حتى أثبتت الد ،كبير
)نابل عف الدكيرعات،  .كالطبلب ذكم الايـ الدينية المرتفعة عمى مستكل التكافؽ النفسي ،المرتفعة
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( التي أجرتيا عمى عينة مف طالبات كمية 1983( كما أكضحت ذلؾ دراسة بكرة )115: ػى1417
 (.39: 145كف أكثر تمتعان باألمف النفسي )ياركندم،  ،باهلل لطالبات األكثر إيمانان التربية بجدة أف ا

دائـ الترغيب ليـ في  ،دائـ الدعكة ألصحابو إلى اإليماف باهلل تعالى كاف الرسكؿ كقد 
 كفي ثكابو العظيـ بالنعيـ الدائـ بالجنة. ، بالفكز بمغفرتو كرضكانو أمبلن  ؛تاكل اهلل تعالى

ليـ في اإلخبلص في عبادة اهلل، كفي االستاامة في السمكؾ،  قكيان  ا األمؿ دافعان ككاف ىذ
مما كاف لو أثر كبير في شعكرىـ بالطمأنينة كاألمف ، كفي االبتعاد عف كؿ مظاىر االنحراؼ

 النفسي. 

ككاف يعمـ  ،يكجييـ إلى العناية بصحة الجسـ كقكتو، كتعمـ الفركسية كالرماية حيث كاف 
التي يعتبرىا عمماء النفس المحدثكف مف  ،كؿ ما ىك حسف كجميؿ مف الخصاؿ كاألخبلؽ وأصحاب

 (.64- 63/ 2009البرعاكم،  -مؤشرات الصحة النفسية )المزيف

منيجان تربكيان يحاؽ التكازف بيف الجانب المادم  توأف اإلسبلـ يتبع في تربيوترى الباحثة 
تحايؽ الشخصية السكية، التي تتمتع بالصحة مما يؤدم إلى  ،كالركحي في شخصية اإلنساف

النفسية مف خبلؿ تاكية الجانب الركحي المتمثؿ في اإليماف باهلل كتكحيده كعبادتو كالتاكل كأداء 
العبادات كالصبلة كالصـك كالزكاة كالحج كمجاىدة النفس كالتحكـ في أىكائيا. أيضان إتباع أسمكب 

كغرس األمف  ،ا مف خبلؿ الاناعة كالرضا بما قدره اهلل تعالىكالتحكـ فيي ،السيطرة عمى االنفعاالت
التي  ،كحثيـ عمى العمؿ كاإلنتاج كتعميـ الخصاؿ الحميدة ،كالتحرر مف الخكؼ كالامؽ ،كالطمأنينة

 مف شأنيا تؤدم إلى تحايؽ الصحة النفسية.

التي قدرىا كرضاه عف ظركؼ كأكضاع حياتو  ،فاناعة اإلنساف بما قسمو اهلل تعالى مف رزؽ
 اهلل تعالى لو.

كالصبر  ،فبادر قدرة الفرد عمى تحمؿ مشاؽ الحياة كالصمكد في مكاجية الشدائد كاألزمات
كتكتب  ،عمى ككارث الدىر، فبل يضعؼ أماميا كيعتبر أف ذلؾ كمو خير لو يمحك بيا عنو الخطايا

لشخصية السكية مف خبلؿ حسنات، فإنو يككف عمى قدر كبير مف الصحة النفسية، كتككف لو االلو 
 االلتزاـ بتعاليـ اهلل كرسكلو. 

 تقديـ اإليماف باهلل عز وجؿ عالجًا لكثير مف األمراض العصبية والنفسية:

كاإليماف الاكم يعالج كثيران مف األمراض العصبية كالنفسية، فعندما يؤمف المرء بأف اهلل ىك 
كيمنع كذلؾ حكادث  ،لصراع في األرزاؽكا ،فإف في ذلؾ كقاية لو مف الطمع كالجشع ،الرزاؽ

 (.223ق: 1410االنتحار الناتجة عف الضيؽ في الرزؽ )الفاضؿ، 
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ذلؾ ألف الديف  ،كتدؿ اإلحصاءات عمى أف االنتحار نادر في المجتمعات اإلسبلمية
فالشخص المنتحر يعد مجرمان سيدفع ثمف جريمتو يكـ الحساب كما  ،منوالمسمميف ينفر اإلسبلمي 

َٔ أََّٜٗ  َٜ  : تعالىقاؿ  ِْ َتِأنًُُٛا ال آََٓ ٛا ايََّيٜ َٛاَيُه ِْ َأَْ ٌِ بََُْٝٓه ْٕ ِإالَّ َب ِيَب ََّ َٕ َأ ْٔ َتَذ َر٠ّ َتُهٛ ِْ َتَراٍض َع  َٚال ََُْٓه

ِْ َتِكم ًُٛا ِٕ َأُْفَصُه َ٘ ِإ َٕ ايًَّ ِْ َن   (.29)النساء: َرَسُّٝ  َبُه

 الصبر:

 أََّٜٗ  َٜ  :اىتداء باكلو تعالى ،كالتدرب عميو ،لتحمي بالصبرال يكجد دكاء لمامؽ خير مف ا

َٔ ِٕ َٚايِص ٠َ َب يِصْبِر اْشَمَعٝٓ ٛا آََٓ ٛا ايََّيٜ َ٘ ِإ َٔ َََع ايًَّ  (153)البارة: ايِص َبِرٜ

كيجد المسمـ في الصبر كالصبلة ما يريحو مف عناء الدنيا كمتاعبيا كمشاكميا التي باتت 
 (.347ق: 1418إلنساف، كخاصة الفاير )العيسكم، تثاؿ كاىؿ ا
 مبدأ المغفرة:

ف إيماف أل ؛المبدأ اإلسبلمي )المغفرة( مف المبادئ العبلجية مف ناحية الصحة النفسية
ََُمٞ : ااؿ تعالى، فيجعمو يتمتع بالصحة ،اإلنساف بأف اهلل سكؼ يغفر لو ذنكبو ٌِ ََٚشَعْت ََرْس  ُن

٤ُْٞ َٔ َفَصَأِنم ب َٗ  َظ َٕ يًَََّيٜ َٕ َِٜمُكٛ َٔ ايِسَن ٠َ َٜٚ ْؤت ٛ ِْ َٚايََّيٜ َٕ َبآَٜ َتَٓ  ٖ  ٛ ََٓ  (.156)األعراؼ:  ٜ ْؤ

 الرحمة والتواد والتعاطؼ

مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ كمثؿ الجسد اذا اشتكى ": قاؿ رسكؿ اهلل 
عؿ األمراض النفسية تنتشر في كل "،منو عضك تداعى لو سائر األعضاء بالسير كالحمى

كالتماسؾ االجتماعي كاألسرم  ،كالتساند ،بسبب فادانيا ذلؾ التبلحـ ،المجتمعات الغربية المادية
 (.72ق: 1418)العيسكم، 

أف تسيـ في تحايؽ الصحة  ،كيمكف لممدرسة مف خبلؿ غرس تعاليـ الشعائر اإلسبلمية
( إلى دكر المدرسة األساسي في 9: 1996كرماف، النفسية لمطبلب، كقد أشارت دراسة )الجيماز 

( كخاصة مف خبلؿ مكاد 30: 1996كقاية الطبلب مف االنحرافات النفسية )الجيماز كرماف، 
( بضركرة االىتماـ بالصحة النفسية لطمبة 1991فاد أكصت دراسة )قاضي  ،العمكـ الشرعية

ربية الدينية لمطمبة كحثيـ عمى زيادة مف خبلؿ التركيز عمى الت ،المرحمتيف المتكسطة كالثانكية
كبياف أثرىا اإليجابي عمى صحة الفرد النفسية  ،عف طريؽ أداء العبادات الشرعية ،صمتيـ باهلل

  . الحج4         . الزكاة3   . الصياـ2      . الصبلة1    كىي:
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 . التككؿ عمى اهلل. 6. اإليماف بالاضاء كالادر    5         
 : النفسي بالصالة أوال: العالج

فكقكؼ اإلنساف في الصبلة ، لمصبلة تأثير كبير فعاؿ في عبلج اإلنساف مف اليـ كالامؽ
كفي تجرد كامؿ عف مشاغؿ الحياة كمشكبلتيا، إنما يبعث في ، أماـ ربو في خشكع كاستسبلـ

ضغكطات  كياضي عمى الامؽ، كتكتر األعصاب التي أحدثتو اإلنساف اليدكء كالسكينة كالطمأنينة،
 (.315الحياة )نجاتي، 

قبالو عمى  وترى الباحثة أف امتثاؿ المصمي بيف يدم ربو في إخبلص كخشكع كتضرع، كا 
تمده بطاقة ركحية كنفسية كتنزؿ السكينة عميو كتخفؼ  اهلل، كتركو لكؿ مشاغؿ الحياة كىمكـ الدنيا،

، كتتميز بالسكينة النفسية ،ةلصبلة تشتمؿ عمى حركات رياضية شاممكما أف امف الضغط كالتكتر، 
كتجنب ، كاندماجو في بيئتو ،الصبلة مع الجماعة تسيؿ تكاصؿ الفرد مع اآلخريفناىيؾ أف 

كما أف مجرد التردد ، فتمكف بذلؾ مف تحسيف الصحة النفسية ،الشعكر بالكحدة كالعزلة عف العالـ
لمصبلة كما تمثمو مف راحة   كقد فطف النبي  عمى المساجد كالتحرؾ إلييا رياضة بدنية نافعة،

 نفسية عندما قاؿ :"أرحنا بيا يا ببلؿ" كياصد ىنا بيا الصبلة.
 

:  ثانيا العالج النفسي بالصـو

كىذا فيو عبلج قمبي لمرياء ، ف الصكـ يمد الصائـ باإلخبلص هلل كاستشعار رقابتوإ
كىذا ، ات النفس كاليكلكمجاىدة رغب، ـ اإلنساف الصبر عمى الجكع كالعطشكالشرؾ، كالصكـ يعم  

كالسيطرة عمييا كلجـ شيكاتيا، كما أنو يناي الجسد مف ، ككبح جماح النفس، فيو تاكية لئلرادة
كىذا ما يسميو األطباء بالحمية، كما يشعر ، كيريح المعدة لساعات، الفضبلت كيتخمص منيا

ىذا عبلج لاسكة الامب كفي ، مما يجعمو يسارع بمد يد العكف ليـ، الصائـ بالرحمة عمى الجياع
َٔ أََّٜٗ  َٜ ] كالصياـ ىك مف اقصر الطرؽ المكصمة لمتاكل . قاؿ تعالى:، كتزكية لمنفس  َآََٓ ٛا ايََّيٜ

ِ  ُنَمَب ًَُْٝه ّ  َع َُ  ايصَِّٝ  َٔ ع٢ًََ ُنَمَب َن ْٔ ايََّيٜ ََ ِْ ِْ َقبًَُْه َٕ َيعًََُّه )لعمكـ تتاكف  ( أم:183)البارة [ َتِمُكٛ
 (31فانو يكسر الشيكة التي ىي مبدأىا ()السيكطي، ص المعاصي

، لما فيو مف خير كمنافع عظيمة ،أمتو إلى التنفؿ بالصياـ كمف ىنا نفيـ إنما دعا النبي 
 ـكيك ، كاألياـ البيض، كيـك عاشكراء، فدعا إلى صياـ الستة مف شكاؿ، كالتسع األكؿ مف ذم الحجة

كاالرتااء ، لما فيو مف سبلمة الصدر كتيذيب األخبلؽ، ـكأياـ األشير الحر ، االثنيف كالخميس
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كسبلمة الجسد كتنايتو مف ، كتزكيتيا بيذه العبادة المتميزة في صاؿ النفس كصفائيا، بالنفس
 الفضبلت كالشحـك الزائدة في الجسـ.

 
 ثالثا العالج النفسي بالزكاة:

ْٔ خ ْي]قاؿ تعالى:  ََ ِْ َٛاَيِٗ ٖ  َصَيَق١ّ َأَْ ِْ ِْت َطِّر  ِّ َبَٗ  َٚت َسنِِّٝٗ ِْ ََٚص ًَِْٗٝ ِٕ َع ٌٔ صًََ َتَو ِإ ِْ َشَه  َٚاهلُل َيٗ 

ٌَُٝع ٌِ َش أك غير ، ( أم )خذ مف أمكاؿ المؤمنيف صدقة معينة كالزكاة المفركضة103)التكبة [ عًََٝ
كما ، ئسيفكىي التطكع تطيرىـ بيا مف دنس البخؿ كالطمع كالدناكة كالاسكة عمى الفاراء كالبا، معينة

كتزكي أنفسيـ بيا أم: تنمييا كترفعيا بالخيرات كالبركات الخماية ، يتصؿ بذلؾ مف الرذائؿ
 (1ج، 236-235، ص2000حتى تككف بيا أىبل لمسعادة الدنيكية كاالخركية )سابؽ، ، كالعممية

 رابعا: العالج النفسي بالحج:

َُٔ َِعًََُْٛ ٌت َأْظٗ ٌر اِيَشّرياكؿ تعالى:  ِٔ َرَضَف َف ٍَ َٚاَل ُفص َٛم َٚاَل َرَفَح َفَ  اِيَشِر َفِٝٗ  َفٞ َدَيا

ْٔ َتِفعًَُِٛا َََٚ  اِيَشرِّ ٘  خٍَْٝر ََ ُْ ٘  َٜعًَْ ِٚد ِٚا ايًَّ ِٕ ََٚتَس  (197)البارة:  اأَلِيَب َب ُأَٚيٞ َٜ  ٚاتكٕٛ ايِمِك٣َٛ ايِساَد خََْٝر َفِإ

الصبر عمى تحمؿ المشاؽ، كيدربو عمى جياد النفس ـ الناس ياكؿ د. نجاتي: "الحج يعم  
، كال يفعؿ ما كالتحكـ في شيكاتيا كأىكائيا، الف الحاج ال يباشر النساء، كال يسب كال يؤذم أحدان 

ناس، فجميع الناس في اليغضب اهلل، كالحج يعالج الكبر، كالزىك، كالعجب بالنفس، كالتعالي عمى 
في صعيد  فاير، فيسكد بينيـ الشعكر بالمساكاة، يافكف جميعان يز بيف غني ك يالحج سكاسية، ال تم

كفي ىذا ، راجيف عفكه كمغفرتو كاحد خاشعيف، متضرعيف، معترفيف بضعفيـ كعبكديتيـ هلل كحده،
المكقؼ الممتمئ بالركحانية كالمشاعر الكجدانية الفياضة تزداد صمة اإلنساف بربو، كيزداد تاربو 

كبفيضاف مف الحاالت الكجدانية، كالنفحات الركحية، التي تمؤله غبطة إليو، فيشعر بصفاء قمبي، 
ف كراىية أك حاد أك حسد نحك الناس، كتاكل لديو مكسعادة، كفي الحج يتخمص اإلنساف مما فيو 

 (.323رابطة المكدة كالمحبة كاألخكة )نجاتي: 

ؾ في نفسو ذكريات كتحر  ،أف أداء فريضة الحج تكسب النفس السعادة كاليدكء وترى الباحثة
كابنو إسماعيؿ كىك يرفع الاكاعد،  –عميو السبلـ  –فتربطو بسيدنا إبراىيـ  ،تربطو بدينو كعايدتو

كرمي إبميس بالجمرات، ىذه المعاني ، كحفر بئر زمـز، كسعي السيدة ىاجر بيف الصفا كالمركة
 نفس في استارارىا كىدكئيا. كالمشاعر الركحية تشعر الحاج بالسعادة كالسركر. فرحمة الحج عبلج لم

 : التوكؿ عمى اهلل
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كما قاؿ -ؽ أعظـ مف أخبلؽ اإليماف، كىكم  التككؿ عبادة أفضؿ مف عبادات الامكب، كخ  
منزلة مف منازؿ الديف، كمااـ مف ماامات المكقنيف، بؿ ىك مف معالي درجات  -اإلماـ الغزالي

 ؿ" نصؼ الديف، كالنصؼ اآلخر "اإلنابة". الماربيف، بؿ ىك كما قاؿ اإلماـ ابف الايـ: "التكك

َ٘]كما يشير إلى ذلؾ قكلو تعالى:  ًَْٝ َٛنًَِّت  َع َ٘ َت  (88)ىكد، [ أَُْٝب  َِٚإيَْٝ

لاد ك حتى يكتمؿ دينو.  ،كلذلؾ فكؿ إنساف في حاجة إلى التككؿ عمى اهلل سبحانو كتعالى
 الثمار ما يمي: كمف ىذه، كفكائد عديدة متككؿ ثماران لأثبتت الدالئؿ عمى أف 

 .يدؿ عمى اإليماف 

 .سكينة النفس كطمأنينة النفس 

 .العزة مف ثمار التككؿ 

  الرضا التي ينشرح بو الصدر كينفسح لو الامب حتى قاؿ بعضيـ "متى رضيت باهلل ككيبل
 كجدت إلى كؿ خير سبيبل".

 مف ماىية التككؿ، أك درجة مف درجاتو. كبعضيـ جعؿ "الرضا" جزءان 

كفي نفس الكقت اتفؽ العمماء عمى أف السعادة ىي  ،التككؿ ىك الرضا بالمادكر قاؿ بعضيـ:
كبالتالي يمكف أف نستنتج أف التككؿ جزء مف العبلج )رياض،  ،الرضا باضاء اهلل تعالى كقدره

 (.440-439-438( دار ابف الجكزم الااىرة، ص2008سعد)
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 مجاؿ األمراض المعدية : ثانيا
 األمراض المعدية :

اؿ مف شخص آلخر أك تتمؾ األمراض التي يمكف أف تن :ؼ األمراض المعدية بأنياتعر 
 (123: 2000: )المزاىرةشأ عف فعؿ الميكركبات كالطفيمياتكتن ،إما مباشرة أك بكسيط ،بكسيط

 الصحة الوقائية:

كتشكمت منظمات خاصة عديدة  ،كبالطب الكقائي ،اىتمت الدكؿ المتادمة بالصحة العامة
 عي كالثاافة الصحية.لنشر الك 

العمـ المتعمؽ بمنع انتشار األمراض كتعزيز الصحة  :نياأكيمكف تعريؼ الصحة الكقائية ب
 (7:1987)الاضاة . فراد كالجماعاتكاالجسمية عند األ ،النفسية

فرع طبي قكامو الكقاية مف  :نوأالطب الكقائي ب ـ(12:1996كما يعرؼ عيسى )
كجعمو معافى في منأل  ،ك يركز عمى الحفاظ عمى سبلمة الفردفي ،كالصيانة كالصحة ،األمراض

 عف المرض كاالصابات.

 مع عدـ ،عـغمب األالسبلـ عمى الجانب الكقائي في األكياكـ منيج الرعاية الصحية في ا
خذ التدابير كاالحتياطات أسبلـ يعني كىذا المفيكـ الذم ينادم بو اإل ،العبلجي نبغفاؿ الجاإ

كىذه التعميمات الصحية  ،ف مخالفة التعاليـ اإلسبلميةعفات الناتجة كاآل ،األمراض لتجنب ؛البلزمة
 .( 35:1996،الكقائية تناكلت جميع فركع الطب الكقائي الحديث )رقيط

 

يسيـ في تحقيؽ التربية  أفالعميا  األساسيةويمكف لمحتوى كتب التربية اإلسالمية في المرحمة 
 :اآلتيالعميا مف خالؿ  األساسيةمة الصحية الوقائية لطمبة المرح

 :اآلتيعرض جوانب الصحة الوقائية لحفظ الصحة الشخصية وذلؾ مف خالؿ  -أوال

 :الوضوء 

فيك إلى جانب ذلؾ كسيمة مف كسائؿ النظافة  ،عمى الرغـ مف ككف الكضكء عبادة شرعية
ظة عمى النظافة، حيث كصكرة مف صكرىا، فممكضكء فكائد صحية كقائية تتمثؿ في المحاف ،الكقائية

إلى جانب ما ينتج  ،كالحماية المستمرة لؤلجزاء المكشكفة مف الجسـ ،يتـ مف خبللو تحايؽ النظافة
كما  ،عف طريؽ الحركة كالتدليؾ المستمريف ،عف الكضكء مف تنشيط لمدكرة الدمكية في ىذه األجزاء

 (.20:ػى1417سى، ( )عي77: ػى1420يترتب عمى ذلؾ مف تنشيط لمجسـ كمو )الشيرم، 
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َٔ  أََّٜٗ أََّٜٗ   َٜ َٜ  : كلذلؾ اىتـ اإلسبلـ بالنظافة كالكضكء، فااؿ تعالى  َٔايََّيٜ ِْ  ِإَذاِإَذا  آََٓ ٛاآََٓ ٛا  ايََّيٜ ُْم  ُِْق ُْم    ايِص ٠َايِص ٠َ  ِإَي٢ِإَي٢  ُق

ِْ  َف ِغصًَُٛاَف ِغصًَُٛا َُٖه ِْ  ٚ د َُٖٛهِْٚ د ٛ َِْٚأَْٜيََُٜه ََُراَفِل  ِإَي٢ِإَي٢  َٚأَْٜيََُٜه ََُراَفِلاِي ِْ  َٚاََْصش ٛاَٚاََْصش ٛا  اِي َِْبر ٤ َٚشُه ِْ  َبر ٤ َٚشُه ََِْٚأْرد ًَُه ِٔ  ِإَي٢ِإَي٢  ََٚأْرد ًَُه ِٔاِيَهْعبَْٝ ْٕ  اِيَهْعبَْٝ َِْٕٚإ ِْ  َِٚإ ِْنُْٓم    د ٓ بّ د ٓ بّ   نُْٓم 

 (6)المائدة:   َف ََِّّٗر ٚاَف ََِّّٗر ٚا

ال يقبؿ اهلل صالة أحدكـ إذا أحدث حتى : " قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل   كعف أبي ىريرة
 (.1460، ص6954" )البخارم، رقـ  يتوضأ

 ،فاد شرع اإلسبلـ الكضكء كجعمو مف شركط صحة الصبلة ،فالكضكء أكؿ مظاىر النظافة
فيبعد  ،كااللتيابات ،ـ الكاحد ياي اإلنساف مف اإلصابة باألمراض الجمديةفتكرار الكضكء في اليك 

 ،كاليديف ،كالرأس ،كالكجو ،معرضة لذلؾك الجراثيـ كاألتربة عف األجزاء التي تككف مكشكفة 
أف كثيران مف الميكركبات تصيب اإلنساف عف  كمف المعمكـ طبيان  ،كالادـ ،كالفـ ،كاألنؼ ،كاألذنيف

ف غسؿ الطباة الخارجية لمجمد تامؿ الفرصة أماـ الميكركب مف اختراؽ أك  ،الجمدطريؽ اختراؽ 
كمما كاف ذلؾ كقاية  ،ككمما كانت األيدم مغسكلة كنظيفة عمى الدكاـ ،الجمد إلى داخؿ الجسـ

ياي العيكف مف أصابتيا  كتكرار ذلؾ يكميان  ،باإلصابة مف الميكركب كالغسؿ بالماء عند الكضكء
يجعؿ  ،كذلؾ غسؿ المنخاريف ،العيف تغسؿ كتنظؼ ما حكليا عدة مرات في اليكـ فأل؛ بالرمض

 .ف الماء البارد المستعمؿ لممنخاريف ياي باإلصابة بالزكاـ المتكررأك  طريؽ التنفس مفتكحان 
 (.82-81: 2000)السكيدم، 

 :الغسؿ 

ؿ، كفي حرص اإلسبلـ عمى تشريع الغس ،عمى نظافة البدف كحمايتو مف األمراض حرصان 
كييدئ  ،كينشط الدكرة الدمكية ،كيفتح مسامات الجمد ،الغسؿ جانب كقائي حيث يزيؿ األكساخ

كخاصة في األماكف  ،األعصاب، كما أنو يحمي الجسـ مف نمك الجراثيـ كالبكتيريا كاختراقيا لمجسـ
 (.90: ػى1417( )الكيبلني، 19:ػى1417( )عيسى، 79:ػى1420)الشيرم،  .الحساسة

عاب االتصاؿ الجنسي أك  ،صى اإلسبلـ بغسؿ جميع البدف في الماء لمرجؿ كالمرأةكما أك 
ْٕحيث جاء في الارآف  ،االحتبلـ َِْٕٚإ ِْ  َِٚإ ِْنُْٓم  االغتساؿ  إلى أفباإلضافة  (6المائدة )  َف ََِّّٗر ٚاَف ََِّّٗر ٚا  د ٓ بّ د ٓ بّ   نُْٓم 

 ،جؿ كالمرأةعممية نافعة لمر  ف كجكبو بعد كؿ اتصاؿ جنسي كاحتبلـ،إف ،ياي اإلنساف مف الجراثيـ
ف الجسـ اإلنساني يفاد شيء مف حيكيتو كقكتو بعد االنتياء مف االتصاؿ أ كعمميان  حيث ثبت طبيان 

كتتدلؾ كؿ أجزائو  ،الجنسي، كليس مف شيء يعيد تمؾ الاكة كالحيكية مثؿ أف يغسؿ الجسـ كمو
 (.83: 2000)السكيدم، .بالماء النظيؼ
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 :سنف الفطرة 

عشر ":  قاؿ رسكؿ اهلل  :في حديث عائشة رضي اهلل عنيا قالتكقد جاء بياف ىذه السنف 
عفاء المحية والسواؾ واستنشاؽ الماء وقص األظافر وغسؿ البراجـ  مف الفطرة قص الشارب وا 
ونتؼ اإلبط وحمؽ العانة وانتقاص الماء )يعني االستنجاء( قاؿ الراوي: ونسيت العاشرة، إال أف 

 (.187، ص261الحديث ، رقـ 1تكوف المضمضة ")مسمـ، ج

قد يؤدم إلى كثير مف المضار الصحية  ،فإىماؿ ىذه السنف أك الغفمة عف المحافظة عمييا
أك لغيره ممف يحيط بو أك يتعامؿ معو، كما أف المحافظة عمى نظافة سنف الفطرة  ،لجسـ اإلنساف

ففي أعمى الرأس  ،قدميوفمكاطنيا تمتد مف أعمى ىامة اإلنساف إلى  ،تحاؽ النظافة الكقائية الكاممة
كفي الفـ تككف سنة السكاؾ كسنة المضمضة، كفي الكفيف تككف سنة غسؿ  ،تككف سنة االستنشاؽ

 كسنة قص األظافر، كفي الادميف تككف سنة قص األظافر منيا  أيضان" . ،البراجـ

 (130)الشرباص، ب.ت: 
 :نظافة الطعاـ واألواني 

رشادات في نظا كانت قمة في الدقة العممية، كقد  ،فة الطعاـ كالشرابجاء اإلسبلـ بتعاليـ كا 
 ( 71ك 10/78، ". ) البخارم ةبعف الشرب في السقاء أو القر "  نيى 

غبلؽ السااء  كما أمر  أوكوا و  ،"غطوا اإلناء، فااؿ عميو السبلـ: بتغطية األكاني كا 
وال يفتح بابا، وال يكشؼ وأغمقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإف الشيطاف ال يحؿ سقاء  ،السقاء

 ( 3/159كمسمـ  10/77". ) البخارم  إناء، فإف الفويسقة تضـر عمى أىؿ البيت بيتيـ

قاؿ:  فعف أبي ثعمبة الخشني  ،كما كره اإلسبلـ األكؿ في آنية أىؿ الكتاب خشية نجاستيا
آنيتيـ إال أف تجدوا  "ال تأكموا فيقمت يا رسكؿ اهلل إنا بأرض أىؿ الكتاب كنأكؿ في آنيتيـ، فااؿ 

 ( 3/1532، مسمـ: 9/922". ) البخارم  بدا، فإف لـ تجدوا اغسموىا وكموا فييا

سكاء في الارآف  ،أف لمتربية الكقائية أصكالن إسبلمية كاضحة كقكية يتضح مف العرض السابؽ
ث اعتبر النظافة حي ،الكريـ أك في السنة النبكية المشرفة. فصحة الفرد تعد شيئان أساسيان في اإلسبلـ

كاعتبرىا شرطان لمتعبد، فالكضكء ىك الخطكة األكلى لمصبلة. في حالة ما إذا كاف  ،نصؼ اإليماف
كغير جنب فاليدؼ األساسي مف الكضكء كاف كال يزاؿ ىك إزاحة الااذكرات كالشكائب  ،الجسد نظيفان 

عداد الفرد إعدادان نفسيان لمصبلة.  العالاة بالبدف كا 
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سبلـ أنماطان لسمكؾ النظافة، بغسؿ الجسـ بأكممو، فعمى الفرد أف يجعؿ مف فاد أكجد اإل
فالنظافة كالمظير  ،فالديف ىك مصدر التعاليـ الصحية اىتمامو بصحتو الشخصية عادة لديو.

 تعكس رضى الفرد عف نفسو كاحتراـ اآلخريف لو. ،الشخصي لمفرد
 :تحريـ بعض األطعمة واألشربة 

األطعمة لمضارىا الصحية عمى جسـ اإلنساف كىي المذككرة في حـر اهلل عز كجؿ بعض 
ِْ  س رََِّْتس رََِّْت :قكلو تعالى ًَُْٝه َِْع ًَُْٝه ََُْٝم١ُ  َع ََُْٝم١ُاِي ِ   َٚايِيّ َٚايِيّ   اِي ِ ََٚيْش ََ َََٚ   اِيَخِٓسِٜراِيَخِٓسِٜر  ََٚيْش َٚ  ٌِ َٖ ٌُِأ َٖ َ٘  َيػَِْٝرَيػَِْٝر  ُأ َ٘ايًَّ َ٘  ايًَّ ََ٘ب ُ َْٓخََٓك١ُ  َب ُ َْٓخََٓك١َُٚاِي َُُْٛقَٛذ٠ُ  َٚاِي َُُْٛقَٛذ٠َُٚاِي ُ َمَرد١َُِّٜ  َٚاِي ُ َمَرد١ََُِّٜٚاِي   َٚاِي

ََ َََٚ   َٚايَِٓطَٝش١َُٚايَِٓطَٝش١ُ َٚ  ٌَ ٌََأَن ِْ  ََ ََ   ِإالَِّإالَّ  ع ع ايِصب ايِصب   َأَن َِْذنَّْٝم  ََ َََٚ   َذنَّْٝم   (3.)المائدة: ايّٓص َبايّٓص َب  ع٢ًََع٢ًََ  ذ َبَحذ َبَح  َٚ

كقد ذكرت الباحثة المضار الصحية المترتبة عمى أكؿ لحكـ الميتة في جانب الصحة  
 الغذائية.

أف الشريعة اإلسبلمية بينت الدكر الكقائي الصحي في تحريـ الميتة  مما سبؽ ترى الباحثة
كما تسببو مف انتااؿ األمراض كالجراثيـ  ،ف اإلسبلـ مضار أكؿ الميتة، حيث بي  بيانان كاضحان كجميان 

الذم ثبت أنو يسبب أمراضان فتاكة لئلنساف منيا مرض  ،لجسـ اإلنساف. كذلؾ الدـ كلحـ الخنزير
 كذلؾ دكدة المعدة. ،كالدكسنتاريا الخنزيرية ،االلتياب السحائي المخي

بالنسبة لممسمميف ىك نعمة كبركة مف اهلل عز كجؿ.  أيضان فبل شؾ أف تحريـ لحـ الخنزير 
كمما لـ يذكر اسـ اهلل عميو عند  ،الحيكانات التي ماتت لمصراع بالنظـ أك الساكط مف مكاف عاؿ

 ذبحو يعد محرمان لما لو آثار كخيمة عمى صحة اإلنساف.
 :الوقاية مف األمراض الوراثية 

عامؿ الكراثة كىك يرسـ بتعميماتو سبؿ الحياة الفضمى لـ يغفؿ النظاـ الكقائي في اإلسبلـ 
 لئلنساف كما يريدىا خالاو.

إف الكثير مف األمراض تنتاؿ بالكراثة مف األبناء إلى اآلباء حيث أصبح مف المؤكد بأف 
فينتاؿ إليو مف أصكلو الخاصة الاريبة  ،الطفؿ يأخذ بعض عكامؿ آبائو كأجداده الحسنة كالسيئة

منيا ما يتعمؽ بتككينو الجسمي كبعضيا اآلخر بتككينو النفسي، كلذلؾ قاؿ  ،ت كثيرةكالبعيدة صفا
 ". ) ابف ماجة(تخيروا لنطفكـ فإف العرؽ دساس" : النبي 

" إياكـ وخضراء  :عف نكاح المرأة الحسناء المظير الخبيثة المنشأ فااؿ كما نيى النبي 
 (1537، رقـ1-382"  أخرجو الديممي ) الدمف
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 ريـ العالقات الجنسية خارج إطار الزوجية:تح 

ـ شكؿ العبلقة الجنسية بيف الرجؿ كالمرأة، كنظ   ،حـر اإلسبلـ الزنا كالمكاط بأنكاعو المختمفة
كيأتي الزكاج الشرعي جانبان كقائيان مف األمراض الجنسية الخبيثة بأحكاميا المضبكطة مف منع 

لمرأة مف الدبر، إلى كجكب الغسؿ عمييا بعد الجماع .. مباشرة المرأة أثناء الحيض، كتحـر إتياف ا
 الخ.

كؿ ذلؾ كقاية مف األمراض الجنسية االجتماعية كالصحية الناتجة عف انابلب العبلقات 
كما ينتج عنيا مف أضرار صحية جسمية، كقد عرضت الباحثة  ،الجنسية بأنكاعيا المحرمة كالشاذة

منحرفة مف أمراض كأخطار صحية عند الحديث عف الصحة ما تسببو العبلقات الجنسية الشاذة كال
 الجنسية.

 
 ثالثا: إبراز التشريعات اإلسالمية الوقائية لمنع انتشار األوبئة:

، كالسبب في ذلؾ ألف مفيكـ الحجر الصحي في العصر الحديث كقاية كحماية كاحتياطان 
يكجب عمى المسمميف أمريف  اإلجراء الكقائي لمنع انتشار األمراض كاألكبئة، كخاصة الطاعكف

 األكؿ: أف ال يادـ عمى بمدة تفشى بيا مرض الطاعكف.

الثاني: أف ال يخرج منيا حاؿ كقكعو، كىذا المعنى األخير لـ يشتمؿ عميو مفيكـ الحجر الصحي 
 .عند تفشي أمراض في الببلد إال حديثان 

ف الشخص السميـ في كقد أثبت الطب الحديث حكمة التشريع اإلسبلمي الكقائي، كذلؾ بأ
فينتاؿ المرض إلى  ،كركب دكف أف تظير عميو أعراض المرضيلمم منطاة الكباء قد يككف حامبلن 

 غيره مف األصحاء.

 ،تشريع رائع كمعجزة عممية ،أىؿ البمدة المصابة مف الخركج منيا كلذا منع الرسكؿ 
عمى  لبللتزاـ رتب النبي  نان كظيرت حاياتيا اليكـ بعد مضي أربعة عشر قرنان مف الزماف، كضما

:  عدـ الخركج مف األرض كالصبر عمى األلـ، أجر الشيادة كأجر الصابر عمى الزحؼ، فااؿ 
"، كقاؿ "الفار مف الطاعكف كالفار مف الزحؼ، كالصابر فيو المبطوف شييدو  المطعوف شييد"

 (.79ىػ:1406كالصابر في الزحؼ")سعداكم، 

فر مف ؿ مف بو مرض الجذاـ، فااؿ عميو الصبلة كالسبلـ " باعتزا ككذلؾ أمر النبي  
 ( (5707( برقـ )4/37" ) البخارم ) المجذـو كما تفر مف األسد
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مجمكعة مف المبادئ كالاكاعد بأف اإلسبلـ جاء  مف خالؿ العرض السابؽ ترى الباحثة
ان مف األمراض عممت عمى تككيف منظكمة متكاممة في الحفاظ عمى جسد اإلنساف سميم ،الطبية

كعمى عبلجو في حاؿ المرض، كعمى المحافظة عميو، كعمى سبلمة مجتمعو مف خبلؿ إقرار مبدأ 
التأكيد عمى كجكد ناقؿ لممرض، كضركرة  الحجر الصحي، حيث يستفيد مف أحاديث الرسكؿ 

 ككاجب المسمـ في ذلؾ ،االبتعاد عنو كأف اإلصابة بيذا المرض تككف بادر مف اهلل عز كجؿ
كبيذا اإليماف يتحاؽ الراحة  ،االبتعاد عف مسببات األمراض، كىذا ال ينافي التككؿ عمى اهلل

 مما يجعمو مطالب بالسمكؾ الصحي كالحذر تجاه المرض. ،كاالستارار النفسي لئلنساف

 

  الوقاية في منع انتشار األوبئة واألمراض السارية مف خالؿ النيي عف اقتناء الكالب إال
 لحاجة:

تربية الكبلب إال لصيد أك حراسة ماشية أك زرع، نظران لما يترتب عمى ىذه  الرسكؿ  حـر
، فإنو ينقص كؿ مف أمسؾ كمباً " األمكر مف أخطار صحية عمى أفراد األسرة كالمجتمع، فااؿ 

  تخريج الحديث يـو مف عممو قيراط إال كمب حرث أو ماشية "

يرة، إذ تعيش في أمعائو دكدة تدعى المككرة فضرر الكمب أنو ناقؿ لبعض األمراض الخط 
كعندما يمحس دبره بمسانو تنتاؿ ىذه البيكض إليو، ثـ تنتاؿ إلى  ،المافزة، تخرج بكيضيا مع برازه

 (.153ىػ:  1417)الكيبلني،  .األكاني كالصحكف كأيدم أصحابو، مما يسبب مرض الكيسة المائية
 

 :الوقاية مف السالح 

" مف  : ، فااؿارة بالسبلح إلى مؤمف، أك يتعاط السبلح مسمكالن عف اإلش نيى النبي 
ف كاف أخاه ألبيو وأمو" (،  2616رقـ ، )مسمـ أشار إلى أخيو بجديدة فإف المالئكة تمعنو حتى وا 

ال يشير أحدكـ إلى أخيو بالسالح، فإنو ال يدري أحدكـ لعؿ الشيطاف ينزع في يده فيقع  كقاؿ  "
 ( 772، البخارم ". ) في حفر مف النار

ومعو نبؿ، فيممسؾ إذا مر أحدكـ في مسجدنا أو في سوقنا "  :كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ 
 (7075". )البخارم، رقـ مف المسمميف منيا بشيء أف يصيب أحداً  وعمى نصاليا بكف

 :الوقاية مف التدافع والتزاحـ 

(، 1218" )مسمـ  نة السكينةأييا الناس، السكي"  :ينادم الناس بحجة الكداع قائبل كاف 
مر كلـ  فإف كجد عميو زحامان  ،يمر بالركف كقاؿ حنظمو ابف سفياف رحمو اهلل تعالى رأيت طاككسان 
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ذ بو خاليا قبمو ثبلثا ثـ قاؿ: رأيت ابف عباس فعؿ ذلؾ، ثـ قاؿ عمر ،يزاحـ  رأيت رسكؿ اهلل  :كا 

 ( 5/227فعؿ ذلؾ". )النسائي، 

 ار:الوقاية في عدـ ترؾ الن 

عف ترؾ النار في البيت عند النكـ أك االنشغاؿ عنيا، سكاء كانت في سراج،  نيى النبي 
" ال تتركوا النار في بيوتكـ حيف تناموف واحترؽ بيت في المدينة مف الميؿ، :  أك غيره، قاؿ 

فمما حدث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بشأنيـ قاؿ " إف ىذه النار عدوا لكـ فإذا نمتـ 
 (.11/71)البخارم،  فأطؤىا"

" اتقوا المعانيف قيؿ: وما المعاناف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: الذي يتخمى في : قاؿ  عنو ك  
 (.161: 3)مسمـ، ج طريؽ الناس أو ظميـ "

 

 :الوقاية في النيي عف الرمي بالحصا 

ف كا ف الرسكؿ إف ،فااؿ لو التحذؼ ،ذؼحصحابو يأمف  ل رجبلن أنو ر أ عف عبد اهلل 
 اأكيف ،كلكنو يكسر السف ،بو كال ينكأ بو العدك ،نو ال يصطادإف ،ك قاؿ ينيى عف الحذؼأ ،يكره

راؾ أك ينيى عف الحذؼ ثـ أ"يكره  ف الرسكؿ أخبرؾ أه بعد ذلؾ يحذؼ فااؿ لو آالعيف ثـ ر 
 كذا ككذا..." ،كممؾأتحذؼ كاهلل ال 

 :الوقاية عف النـو عمى سطح ال سياج لو 

")البخارم فقد برئت منو الذمة ،ف بات عمى ظير بيت ليس عميو حجارم":  قاؿ   
 (.11920في االدب المفرد برقـ 

 :الوقاية في عدـ ركوب البحر وىو ىائج 

كمف ركب البحر حيف يرتج )يعني  ،"مف بات عمى انجار فكقع منو برئت منو الذمة:  قاؿ 
 يغتمـ( فيمؾ برئت منو الذمة".

  .ككقايتو ،تشمؿ حفظ قكاـ الجسـ لتنميتو ،ية الجسمية بمفيكميا الكاسعف التربأ وترى الباحثة

 شربة.طعمة كاألكما ينفعو مف األ ،ف يتعرؼ المرء عمى ما يضرهأ .1

خذ التحصينات البلزمة ضد األمراض أكمف ثـ  ،ف يتعرؼ عمى سبؿ الكقاية مف األمراضأ .2
كؿ أك االسراؼ في أفراط في الراحة ك اإلأ ،كاالكبئة مثؿ: عدـ االرىاؽ كالسير الممرض

 طعمة.األ
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كالحذر مف  ،ك أنيا مادة عبلجيةأ ،التعرؼ عمى المحرمات التي يعتاد أنيا ماكية لمجسـ .3
 نو ليس بدواء ولكنو داءأو  ،لمف يصنع الخمر كما قاؿ النبي  ،استخداميا

 ((1984-12( برقـ )3/1573)مسمـ)

 ؿ كالسكاؾ.االىتماـ بنظافة البدف باالغتسا .4
 

 سادسا الوقاية اإلسالمية في السالمة العامة:

 ،محددة إجراءاتكيتبمكر في  ،يظير عمـ السبلمة أفقبؿ  األساسيةالاكاعد  اإلسبلـكضع 
َٔ  أََّٜٗ أََّٜٗ   َٜ َٜ ] َٔايََّيٜ ِْ  خ ي ٚاخ ي ٚا  َآََٓ ٛاَآََٓ ٛا  ايََّيٜ َِْسْيَرُن ِٚ  ث َب ُتث َب ُت  َف َْْفر ٚاَف َْْفر ٚا  َسْيَرُن َِٚأ ًَُٝع   اَْْفر ٚااَْْفر ٚا  َأ ًَُٝع َد   ت ًُِكٛات ًُِكٛا  َي َي ََٚٚ]( كقاؿ تعالى 71)النساء:[َد

ِْ َِْبأََْٜيُٜه ًَُْٗه١َ  ِإَي٢ِإَي٢  َبأََْٜيُٜه ًَُْٗه١َايِم  (195،.)البارة[ايِم

 جانب استعماؿ وسوء استعماؿ المواد:

ف إف ،مف جكانب التربية الصحية الحديث عف جانب استعماؿ كسكء استعماؿ المكاد جانبان  إف
سكء كالجانب الثاني جانب  ،جانب استعماؿ المكاد األكؿالجانب : الحديث يشتمؿ عمى جانبيف

 استعماؿ المكاد.

كما يشمؿ التدخيف  ،طبية كأعشابكعااقير  أدكيةياصد بالمكاد كؿ ما يتناكلو اإلنساف مف 
جؿ التعرض أأم تناكليا مف  ،كىذه المكاد قد يساء استخداميا ،كتعاطي الخمكر كالمخدرات

ي لمعاار )البراؾ كيسمى االستخداـ غير السميـ لممكاد كالعااقير باالستخداـ غير الطب ،لمفعكليا
 ك سكء استخداـ المكاد.أ ،(46ـ:1999

كالـز لطبلب  ،كجانب استعماؿ المكاد كسكء استعماليا جانب ميـ مف جكانب التربية الصحية
التدخيف كالخمر  :مثؿ ،باعتبارىـ معرضيف لسكء استخداـ المكاد ،العميا األساسيةالمرحمة 

 . بأنكاعياكالمخدرات 

ف تسيـ في تحقيؽ التربية الصحية في جانب أية اإلسالمية العميا ويمكف لمقررات الترب
 :كاآلتيوسوء استعماؿ المواد  ،استعماؿ

 :واألدويةبياف التعميمات اإلسالمية لالستخداـ الطبي السميـ لممواد : أوال

 ،التداكم بالمكاد المحرمة كاستخداـ المخدرات في العمميات الجراحية كغيرىا اإلسبلـحـر 
".)البخارم ف اهلل لـ يجعؿ شفاءكـ فيما حـر عميؾإ": قاؿ ف رسكؿ اهلل أ بف مسعكد فعف ا

 (74كتاب االشربة:،
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( العديد مف األمراض التي يسببيا االستخداـ السيئ 84ـ:2001كقد استعرض قمعجي)
 ،ةالمعد كألـ ،كالنزيؼ المعدم ،كقرحة المعدة ،كالايء ،كاإلسياؿ ،اإلمساؾمنيا  ،األدكيةلبعض 

 الجانبية في الجياز التنفسي . كاألعراض  ،كاضطرابات ضربات الامب ،كالذبحة الصدرية

لمكقاية كالعبلج  ؛األدكيةة السميمة الستعماؿ ابالطري األفرادبمكاف تكعية  األىميةمف  إف
كعندما تزيد الجرعة  ،( فالدكاء لمعبلج27:1997 ،في مكاعيدىا )سبلمة األمصاؿككذلؾ استعماؿ 

 ،لمدكاء اإلجماليةيتعامؿ الجسـ معيا عمى حسب الكمية  ،عطاة مف الدكاء عف الحد المطمكبالم
 (82: ـ2001)قمعجي . ككبلىما ضار بالصحة ،ك نسبيةأما مطماة إكتككف العبلقة 

 

ثانيا: ايضاح الحكـ الشرعي في المشكالت الصحية المتعمقة بجانب استعماؿ وسوء استعماؿ 
 وىذه المشكالت كاالتي: ،حية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة عميياثار الصواآل ،المواد

 التدخيف: -1

كىك "استنشاؽ دخاف التبغ بعد حرقو"، كالتبغ عبارة عف نبات حشيشي مخدر، مر الطعـ 
 (.47: 1978)عبيدات،  .تكفي لاتؿ اإلنساف مركبا كيميائيان  270يحتكم عمى حكالي 

المفائؼ )السيجارة كالشيشة( ك)الغميكف(. كيعد التدخيف مف  فمنو ،كتختمؼ أشكاؿ التدخيف
المتمثمة في  ،األسباب الرئيسة لئلصابة بمرض السرطاف، إضافة إلى أمراض الجياز التنفسي

كالجياز  ،كأمراض الامب ،(31: ػى1406كالاصبية المزمنة )عرمكش،  ،اإلصابة باألمراض الرئكية
كارتفاع ضغط الدـ، كما يسبب  ،كتصمب الشراييف ،بفيك يساعد عمى أمراض الام ،الدكرم

 (.31: 418، اضطرابات في الدكرة الدمكية )أرناؤكط

حيث يصاب المدخف بالتياب المثة  ،كليس الجياز اليضمي بمأمف عف آثار التدخيف
قد تككف سببان في انتشار الميكركبات إلى باية الجسـ خاصة  ،كيشكؿ بؤران صديدية ،كاألسناف
، كما أنو سبب رئيس لمحمى الركماتزمية التي تصيب الامب،  ،كالجياز اليضمي ،كالامب الكمى،

 (.109–108ق: 1416الكمى، كالمفاصؿ )البار، ك 

بالطمب مف  ،كقد أكصت األمانة العامة لمجمس كزراء الصحة لمدكؿ العربية في الخميج
مختمؼ المراحؿ التعميمية بشأف  كزارات التربية كالتعميـ إدخاؿ التكجييات المناسبة ضمف مناىج

 أخطار التدخيف عمى الصحة.

في حيف  ،مميكف دكالر سنكيان  300تشير التاارير إلى أف التدخيف يكمؼ فمسطيف أكثر مف 
 (.9: )الصحة البيئية في حياتنامميكف دكالر سنكيان  900أكثر مف  بمدان كاألردف ينفؽ عمى التدخيف
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 ،كالخمكر ،كالمخدرات ،لياي النشء مف التدخيف ؛ة ميمان كيأتي دكر ماررات العمـك الشرعي
 (.111: 1991كما نكىت بيذا الدكر )النمر، 

ِْ  ت ًُِكٛات ًُِكٛا  َٚالَٚال :فاد حـر جميكر العمماء شرب الدخاف مستدليف باكلو تعالى  َِْبأََْٜيُٜه ًَُْٗه١َ  ِإَي٢ِإَي٢  َبأََْٜيُٜه ًَُْٗه١َايِم   ايِم

ِٕ  ََٚأْسَصٓ ٛاََٚأْسَصٓ ٛا ِِٕإ َ٘  ِإ َ٘ايًَّ ُ ْشَصَٓنَي  ٜ َشّبٜ َشّب  ايًَّ ُ ْشَصَٓنَياِي ِٕ َأُْفَصُهِْ َتِكم ًُِٛا َٚاَل :(، كقكلو تعالى195)البارة:  اِي َ٘ ِإ َٕ ايًَّ  َبُهِْ َن 

 ًُ  (. 29)النساء: َرَسٝ

" )ابف ماجو، ف ال ضرر وال ضرارأ" قضى   أف رسكؿ اهلل  كعف عبادة بف الصامت 
 (250( كصححو األلباني في الصحيحة رقـ 736ص: 3340رقـ ، 1ج

 الخمر: -2

كيحمك ، ( 587، 1ج، 1415العاؿ فستره كغطى عميو " ) الطبرم  كىك كؿ شراب خمر
( كىي تسمية تحمؿ في طياتيا معاني ال تتفؽ كمكقؼ اإلسبلـ سميتيا )مشركبات ركحيةلمبعض ت

 مف الخمر.

كما تشير لذلؾ الدراسات  ،إف مشكمة تعاطي المسكرات لدل فئة المراىايف في تزايد مستمر
 ،كخاصة في المجتمعات التي تشيد تغيران اجتماعيان  ،ذا الجانبكاإلحصائيات التي اىتمت بي

 (50ق: 1420كاقتصاديان سريعان )البراؾ،  ،كثاافيان 

، أما الجسمية العضكية فيذكر ةكاقتصادي ،كاجتماعية ،جسمية :كلمخمر مضار عديدة
دد الذيف ىك أكثر بمبلييف مف ع ،)ىايند( الخبير اإلفرياي أف عدد الذيف تاضي عمييـ الخمكر

 يمكتكف مف المجاعة في حزاـ الجفاؼ بإفريايا.

كما أف الكفيات بسبب الخمكر تحتؿ مكاف الصدارة في قائمة أسباب الكفيات في الكاليات 
 ككثير مف بمداف العالـ. ،كفرنسا ،المتحدة األمريكية

 صحية عديدة عمى اإلنساف منيا: الخمر تمحؽ أضراران ك 
 األضرار الجسمية:

 لعصبي:الجياز ا 

كيؤدم إلى مكت إحدل خبليا المخ، كما تؤدم  ،اتضح أف الاميؿ مف الخمر تؤذم اإلنساف
مع سرعة االنفعاؿ،  ،كعدـ التادير الحاياي لكؿ ما يحيط بو ،الخمر إلى فاداف الادرة عمى التفكير
 كما تتعرض األعصاب لبللتيابات.
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 :الجياز اليضمي 

از اليضمي حيث " ثبت طبيا أف الخمر تسبب شرب الخمر يمحؽ أضرارا بالغة في الجي
األمراض التالية: التياب المعدة، سكء اليضـ، الارحة، سرطاف المعدة، التياب البنكرياس، أمراض 

 الكبد.

مما يؤدم إلى فشؿ تاـ لكظائؼ  ،كيحكليا إلى نسيج ليفي ،حيث يتمؼ خبليا الكبد
 (.321ق: 1408الكبد)سالـ، 

 :الجياز التنفسي 

تأثيرات الخمر عمى ىذا الجياز تمؾ االلتيابات المتنكعة التي تسبب زيادة في  مف أبرز
 ،كخاصة مرض السؿ الرئكم ،حيث تسيـ في زيادة األمراض الصدرية ،اآلالـ كاألعراض المرضية
 (.350: ػى1406كخراج الرئة، كاألميبيا )البار،  ،كااللتيابات الرؤية الحادة

 :القمب واألوعية الدموية 

فمنيا ما تسببو نتيجة ناص  ،بعدة طرؽ ،الكحكؿ العديد مف أمراض الامب تسبب
كمنيا ما تسببو نتيجة لمتأثير السمي المباشر عمى عضمة الامب،  ،(1الفيتامينات مثؿ فيتاميف ) ب

كمنيا ما تسببو عف طريؽ زيادة دىنية الدـ كتصمب الشراييف، كيؤدم ذلؾ بالتالي إلى الذبحة 
 (.297: ق1406، نخفاض ضغط الدـ عند الكقكؼ )البارالصدرية كمنيا ا

 

 األضرار االجتماعية لمخمر:
 :إىماؿ األسرة 

فبل يمتفت إلى رعايتيا الرعاية المطمكبة، كال تربيتيا التربية  ،ييمؿ متعاطي الخمر أسرتو
عانكف مف مما يؤدم إلى انحرافيا بنيف كبنات تاميدان لآلباء، إف أغمب أبناء المدمنيف ي ،المنشكدة

فيشعركف بالكراىية  ،كيسيطر عمييـ الامؽ أك الشعكر بأنيـ منبكذكف مف األبكيف ،مصاعب دراسية
كما يعانكف مف تككيف عبلقات اجتماعية لعدـ ثاتيـ بالناس)خطاب، د. ت:  ،أك السخط عمييما

30.) 

 ،التعامؿ( أف أسرة المدمف تتميز بالعنؼ كالعداء كالفكضى في ػى1402كيذكر )الدمرداش، 
: ػى1402كالفكضى الجنسية. )الدمرداش،  ،كالعدكانية الشديدة ،كالتناقض ،كالتيرب مف المسؤكلية

124) 
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 :انتشار الجريمة والعنؼ 

كما تشير التاارير إلى الكثير مف أعماؿ العنؼ اإلجرامية )الاتؿ كاالغتصاب كالتعدم عمى 
مف البالغيف في  مميكنان  81أك ما يعادؿ % 47الغير( بسبب تناكؿ الكحكؿ، كيذكر )حتمكت( أف 

تعرضكا في كقت أك آخر في حياتيـ لمعاناة نفسية أك اجتماعية نتيجة  ،الكاليات المتحدة األمريكية
 لسكر شخص آخر.

 األضرار االقتصادية لمخمر:

 ،فيي السبب األكؿ في حكادث السيارات ،تسبب الخمر في خسائر مادية كبشرية كثيرة
%( مف حكادث السيارات سببيا تعاطي الخمر كتخسر الصناعة األمريكية 50)حيث إف نسبة 

( مميكف 194ببلييف دكالر بسبب اإلدماف، كما تنفؽ الكاليات المتحدة األمريكية ) (10–8سنكيان )
 (. 93ق: 1413دكالر سنكيا عمى مراكز مكافحة اإلدماف )ظافر، 

َٔ  أََّٜٗ أََّٜٗ   َٜ َٜ  :كما قاؿ تعالى ،خمرحـر اإلسبلـ تناكؿ ال ،كليذه األضرار الجسمية  َٔايََّيٜ   آََٓ ٛاآََٓ ٛا  ايََّيٜ

 َُ َُ إِِْ ََُْٝصر   اِيَخُْر اِيَخُْر   إِِْ ََُْٝصر َٚاِي ْٔ  ِرْدٌضِرْدٌض  َٚاأَلْزالّ َٚاأَلْزالّ   َٚاأَلَْص ب َٚاأَلَْص ب   َٚاِي ََْٔ ََ  ٌِ َُ ٌَِع َُ ِٕ  َع ِٕايعَِْٝط  ٛٙ   ايعَِْٝط  ٛٙ َف ْدَمَٓب  ِْ  َف ْدَمَٓب  َِْيعًََُّه َٕ  َيعًََُّه َٕت فًَِش ٛ )المائدة:   ت فًَِش ٛ
" كؿ مسكر خمر، :  (، كركم عف ابف عمر رضي اهلل عنيما أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 90-91

 (.1262، ص2003، رقـ 3" )مسمـ، ج وكؿ خمر حراـ

 

 . المخدرات:3

كأما قبؿ ذلؾ فتحدثكا  ،لـ يستخدـ الفاياء لفظ المخدرات إال في الارف العاشر اليجرم  
 (.376: 1421مثؿ األفيكف كالحشيش كغيرىا )البار،  ،عف المسكرات كالمفترات

التي تؤدم إلى ضرر الجسـ كالعاؿ  ،طبيعية كالكيماكيةكياصد بالمخدرات المكاد ال  
" كؿ مادة  :( تعريفا أشمؿ لممخدرات، فيعرفيا بأف1984( كيادـ )المغربي، 141: 1997)محمد 

نيا إذا استخدمت في غير األضرار أخاـ أك مستحضرة تحتكم عمى عناصر منبية أك مسكنة مف ش
الطبية كالصناعية أف تؤدم إلى حالة مف التعكد أك اإلدماف عمييا، مما يضر بالفرد كالمجتمع 

 (.211: 1984جسميان كنفسيان كاجتماعيان )المغربي، 

 ،كالميدئات ،كالمنكمات ،كعااقير اليمكسة ،كلممخدرات أنكاع عديدة فيي تشمؿ: الميبطات 
لمصادرىا األصمية التي تستخمص منيا عمى مخدرات  كالمنشطات، كما تصنؼ طباان  ،كالمنبيات
 (.689: ػى1418كتركيبية )الغنيـ كالبيباني،  ،كصناعية ،طبيعية
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كالاات كناب األسد ) اليذباء البرم ( كالانب اليندم أك  ،كاألفيكف ،فالطبيعة مثؿ الكككاييف 
فيف الكسيجكف كالككداييف كالييركبيف كالميثاركف، المكر  :الحشيش، كالمخدرات المصنعة مثؿ

 كالمخدرات االصطناعية التركيبية فيي العااقير المنكمة كالعااقير المثيرة لميبلكس كالميدئات.

 (55: ػى1410)السعيد، 

كقد جاء في تكصيات المؤتمر اإلسبلمي العالمي لمكافحة المسكرات كالمخدرات المنعادة في 
 ـ ما يمي:5/1982/ 22المكافؽ ، ىػ30/5/1402 – 37ي المدة مف المدينة المنكرة ف

" يارر المؤتمر بعد استعراض ما قدـ مف بحكث حكؿ أضرار الاات الصحية كالنفسية 
نو يكصي الدكؿ إكلذلؾ ف ،أنو مف المخدرات المحرمة شرعان  ،الخماية كاالجتماعية كاالقتصادية

عمى مف يزرع أك يركج أك يتناكؿ ىذا النبات الخبيث  ،ةاإلسبلمية بتطبيؽ العاكبة الشرعية الرادع
 (.306( كانظر )الغدياف، 303: 1987)الحمد، 

، فاد عادت عدة مؤتمرات كثيرة تنادم بكضع حمكؿ عالميان  كتأخذ مشكمة المخدرات كضعان 
اـ اتفاقية ع :مف أىميا ،حاسمة لمكاجية ىذه المشكمة، كنتجت عف تمؾ المؤتمرات اتفاقيات عديدة

، بيدؼ تنظيـ مراقبة دكلية لمكافحة العااقير المخدرة، كقد أشار مكتب ىيئة األمـ المتحدة 1961
كيائس مف خبلؿ مبلحظتو  ،ـ، إلى أنو متشائـ جدان 1981لمراقبة العااقير المخدرة، في تاريره عاـ 

 (.40ق: 1410لمتزايد عمى استيبلؾ العااقير المخدر )السعيد، 

( الكضع العالمي لمشكمة المخدرات باألرقاـ في 1410)السعيد،  كقد استعرضت دراسة
 (.40: 1410مختمؼ دكؿ العالـ )السعيد، 

( أف فئة الشباب ىـ الفئة المستيدفة حيث إف التاارير 1998كقد أشارت دراسة عبد العاؿ )
 ،اتـ عف السياسة العامة لمكافحة التدخيف كالمخدر 1986الصادرة عف المجمس الاكمي في مصر 

سنة كىك السف الذم يغمب أف يبدأ  17-15ما يبدأ مف سف  أفادت أف تعاطي المخدرات غالبان 
)عبد  كىك يمثؿ سف طمبة المرحمة الثانكية. ،كتعاطي العااقير النفسية ،الشباب فيو تدخيف السجائر

 (41: 1981العاؿ، 

متعاطي  مف فردان  139( التي أجريت عمى ػى1406كما كشفت دراسة ابف السعكد )
% مف سجناء الرياض( 75المخدرات المكدعيف بسجكف بعض عكاصـ دكؿ مجمس التعاكف )

ياعكف في ، % مف سجناء المنامة( أف معظـ المتعاطيف لممخدرات11% مف سجناء الككيت( )14)
 (.35–15الفئات العمرية الشابة كىي فئة )
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كتركيجيا، كأساس تحريميا قكلو  أك االتجار بيا ،كقد حـر الديف اإلسبلمي تعاطي المخدرات 
ٌّ :تعالى ٌَّٜٚ َش ِْ  َٜٚ َش َِْيٗ  ِْ  َٜٚ َشرِّّ َٜٚ َشرِّّ   ايطََِّّٝب َتايطََِّّٝب َت  َيٗ  ًَِْٗٝ َِْع ًَِْٗٝ  (157)األعراؼ:  اِيَخَب ٥ََحاِيَخَب ٥ََح  َع

 ،كالمضار الكثيرة ،لما يترتب عمييا مف المفاسد العظيمة ،كىي ببل شؾ مف أخبث الخبائث
فيما ركل  جاء النيي عنيا صريحان  التي ،نكاعيا يدخؿ ضمف دائرة المفتراتأإضافة إلى أف بعض 

". ) أبك داككد  عف كؿ مسكر ومفتر نيى رسوؿ اهلل : "قالت –عف أـ سممة رصي اهلل عنيا 
 (.6977كصححو األلباني في صحيح الجامع برقـ  3686رقـ  3ج

لحاقيا  ،كجميع الفاياء صرحكا بتحريـ قميؿ الحشيش ككثيرة ككذلؾ األفيكف كنحكىما كا 
بالرغـ مف بعض الفكارؽ التي ال أثر ليا  ،نيا تحدث ما يحدثو المسكر مف غزالة العاؿأل ؛بالخمر

 (.191: ػى1411إال في العاكبة )أبك غدة، 

ىػ إنزاؿ عاكبة الاتؿ لميرب 1407( عاـ 138كجاء في قرار ىيئة كبار العمماء رقـ )
لتعزيزية المفركضة عميو المخدرات الذم يتكرر منو تركيج المخدرات عند عدـ جدكل العاكبات ا

 (.231ق: 1409مسباان )المجمع الفايي برابطة العالـ اإلسبلمي، 

كتتنكع مضار المخدرات ما بيف مضار صحية كنفسية كاجتماعية، حتى قاؿ بعض الباحثيف 
حيف يصؿ  ،أف مدمف المخدرات )ميت يمشي عمى األرض( كما ذاؾ إال لما تخمفو المخدرات

كخمؽ منحؿ )محمد،  ،كأعصاب تالفة ،كقكة كاىنة ،دماف مف جسد محطـاإلنساف عمى درجة اإل
ربيع  19( كما أف المخدرات سبب في عاـ الرجاؿ كالنساء )جريدة الجزيرة الجمعة 142: 1994
 (.10158ق عدد 1421اآلخر 

أما المضار االقتصادية  ،كارتفاع معدؿ الجريمة ،كما أنيا سبب رئيس في تفكؾ األسر
في المشاكؿ المسببة لمكحكؿ  1979د ضاع عمى الكاليات المتحدة األمريكية عاـ فا ،فيائمة

 مميكف دكالر(. 113368)

ـ أف اإلدماف عمى المخدرات يكمؼ الخزينة 2001( الشيير في طبعة Cecilكياكؿ كتاب )
ف أكثر مف مميكف حالة اعتااؿ بسبب اإلدماف تحدث سنكيان في ،مميكف سنكيان  177األمريكية   كا 

 الكاليات المتحدة.

ال إما ىك ، ألف مدمف المخدرات قبؿ أف يككف مدمنان  ،كال يخفى ما لمتربية مف دكر ىاـ
كمف األىمية بمكاف أف ناؼ عمى دكر  ،حصيمة ظركؼ تربكية سيئة كتنشئة اجتماعية خاطئة

ات.)عبد العاؿ، ايو الكقكع في شرؾ المخدر ي ،ينمك فييا الفرد نمكان  ،التربية في إيجاد ظركؼ تربكية
1988 :34) 
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( إلى أىمية التربية الدينية عمى كجو الخصكص 18-4: 1992كقد نكىت دراسة النمر) 
 كالكقاية مف المخدرات كالخمكر كالعااقير النفسية . ،كدكرىا في حماية النشء

كالسمكؾ الجيد  ،حيث أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف تعاطي المخدرات كالتدخيف مف طرؼ
: 1991كما دلت عمى ذلؾ دراسة قاضي ) ،بتعاليـ اإلسبلـ كقراءة الارآف مف طرؼ آخركااللتزاـ 

111.) 

ليا تأثير ضار عمى الصحة جسديان كاقتصاديان كاجتماعيان لذلؾ  ،كالتبغ ،كالمخدرات ،فالخمر
 حرميا اإلسبلـ.

 لصحية كيمكف عرض ما يمكف أف تادمو ماررات التربية اإلسبلمية لتحايؽ جكانب التربية ا
  
 الغذاء:: ثالثا

إال أف العادات الغذائية  ،عمى الرغـ مف أف الصحة الجيدة ال تتكقؼ عمى التغذية فحسب
كبالرجكع عمى العادات الغذائية لمتبلميذ  ،الحسنة تساعد في التاميؿ مف فرص اإلصابة باألمراض

كسكء  ،كفار الدـ ،اضكتؤدم إلى اإلصابة ببعض األمر  في سف المدرسة عادات غير صحية غالبان 
كفي ىذا اإلطار  ،خصكصان إذا تـ االعتماد عمى نكع كاحد مف األغذية في أكثر مف كجبة ،التغذية

كخبلؿ كرشة نظمتيا كزارة الصحة الفمسطينية بالتعاكف مع مشركع )مراـ لصحة األسرة الفمسطينية 
 ،كجمعية أرض اإلنساف ،يجيكمنظمة الصحة العالمية كالمشركع النرك  ،(USAIDكككالة التنمية )

أعمف كزير الصحة الفمسطيني أف نصؼ مميكف فمسطيني جميعيـ مف األطفاؿ كالنساء يعانكف مف 
، ت مف قبؿ مركز اإلحصاء الفمسطينيأمراض سكء التغذية، كاستنادان إلى دراسات كبحكث أجري

انكف مف أمراض فار يع ،% مف األطفاؿ ممف ىـ دكف الخامسة20كنز األمريكية فإف  كجامعة ىك
كىي جميعيا أمراض ناتجة عف سكء التغذية،  ،كقصر الاامة ،كضعؼ النمك ،كناص الكزف ،الدـ

% في حالة صحية متكسطة، كأف 40% منيـ يعانكف مف حالة صحية حرجة كنحك 13كأف نحك 
تتطمب أمراض سكء التغذية منتشرة في الضفة الغربية كالادس كقطاع غزة، كأف المرحمة الاادمة 

 (.2385، العدد 11/9/2002ثبلث أعكاـ لمعالجة ىذه الظاىرة )جريدة األياـ، 

تكاجو العالـ اليـك مشكمة سكء التغذية، في البمداف الفايرة كالغنية عمى السكاء، فالدكؿ الفايرة 
 بينما تعاني البمداف الغنية مف تصمب الشراييف كالسكرم ،كأمراض اليزاؿ ،تعاني مف سكء التغذية

فار الدـ كأمراض البدانة كأمراض الامب  :مثؿ ،كارتفاع ضغط الدـ كغيرىا مف األمراض المزمنة
 (.1: 1996( )منظمة األغذية كالزراعة، 37: 1983)طمبة، 
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 ،ة لمكفاةء التغذية يعد مف األسباب الرئيسأف سك  ،كمما يكجب العناية بالصحة الغذائية 
( فيناؾ 5، ص1989ي كالنمك العامي كالمعرفي" )اليكنسكك، باإلضافة إلى آثارىا عمى النمك البدن

 (.1418عبلقة كطيدة بيف المرض كالنمط الغذائي كما يارر ذلؾ )المييزع، 

( أف بعض األمراض الصحية ذات 1418( ك)المدني، ػى1418كما كجد )أبا حسيف،  
ككشفت دراسة  ،افكتسكس األسن ،كفار الدـ ،السمنة :مثؿ ،عبلقة بالنمط الغذائي كالتغذية

ذكركا أف  ،( أف معظـ أفراد عينة الدراسة كالذيف يشتككف مف عسر اليضـ1988)العبكدم، 
األطعمة الدسمة ىي أكثر األطعمة المسببة لؤللـ، كما  كشفت أف أفراد العينة ال يتناكلكف عناصر 

 : أ(.1988غذائية كافية )العبكدم، 

كخصكصان فئة الطبلب، أف ىنالؾ  ،أفراد المجتمع كمما يؤكد أىمية التربية الصحية لعمكـ 
كمستكاه الذىني إضافة إلى االرتباط بيف مستكل الفرد الغذائي  ،ارتباطان بيف المستكل الغذائي لمفرد

 (.4ق: 1418كمستكاه اإلنتاجي )المييزع، 

تعاني مف انتشار فار  ،كالمجتمعات الخميجية رغـ مستكاىا المعيشي كاالقتصادم الجيد 
باإلضافة إلى ناص  ،كحاالت الكساح كانتشار تسكس األسناف ،كزيادة معدالت السمنة ،الدـ

 (.42كالجيؿ بالاكاعد السميمة لمتعامؿ مع الغذاء لضماف سبلمتو )مرجع سابؽ:  ،الفيتامينات

 ،( أف بعض الطبلب يجيمكف المفاىيـ األساسية لمتغذيةػى1418كتؤكد دراسة المييزع ) 
 يعي أف يعاني الطمبة السعكديكف مف السمنة أك مف ضدىا النحافة بشكؿ كبير.فكاف مف الطب

 ( 47: ػى1418)المييزع، 

أف اإلنساف مككف مف جسد كركح، كيحتاج كبلىما إلى التغذية لكي  ترى الباحثة كىنا
حيث تكجد عبلقة بيف  ،يستمر، كغذاء الجسد يتمثؿ في مختمؼ األطعمة التي يتناكليا اإلنساف

غذية كالمرض، فسكء التغذية ينتج عنو المرض، كذلؾ ثاافة الفرد في تناكلو لبعض األطعمة قد الت
الكافييف. ككذلؾ الكحكليات ، تضر بصحتو إذا أفرط في تناكليا مثؿ الدىكف، السكر، الممح

كالتدخيف التي تسبب العديد مف األمراض المزمنة فيناؾ أسباب تؤثر عمى الصحة النفسية 
باهلل  اإليمافغذاء الركح فيعنى بتاكية الجانب الركحي في اإلنساف عف طريؽ  ماأ ر،كاالستارا
كبالسيطرة عمى الجانب البدني في اإلنساف كالتحكـ بالدكافع ، العبادات المختمفة كأداءكتاكاه، 

كتعميـ اإلنساف مجمكعة الخصاؿ كالعادات الحسنة  ،النفس أىكاءكالتغمب عمى  كاالنفعاالت
 مما يحاؽ  لو االستاامة كالتكازف النفسي. ،ؽكاألخبل
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 مفيـو التربية الغذائية:

ىي أنشطة اتصالية تيدؼ إلى تحايؽ تغيير كبير في السمكؾ كالعادات الغذائية لتحسيف 
 الحالة الغذائية لمفرد كالمجتمع.

 ية.كيعبر عف التربية الغذائية في بعض األحياف بمفظ الكعي الغذائي أك الثاافة الغذائ
 :الغذاء

طة البدنية كيمد اإلنساف بالاكة البلزمة لتنفيذ األنش ،ىك الطاقة التي تباي عمى اإلنساف حيان 
فاد يككف في الطعاـ صيانة لمحياة كعبلج  ،باإلضافة إلى ذلؾ ،( كالعاميةكالحيكية )البيكلكجية

 (. 123: 1984 ،كقد يككف مصدر خطر عمى الصحة إذا أفرط فيو )البنا ،اإلنساف

كقد أكلت مجمكعة مف الباحثيف التغذية ما تستحاو مف اىتماـ، فااـ السيد شيدة بدراسة 
استيدفت التعرؼ عمى مستكل الكعي الغذائي لدل تبلميذ الصفيف الخامس كالثامف مف التعميـ 

بعاد أبعد أف حدد  ،األساسي، حيث أعد الباحث اختباران لاياس الكعي الغذائي لدل عينة الدراسة
لكعي الغذائي، كقد خمصت الدراسة إلى تدني الكعي الغذائي لدل التبلميذ عينة الدراسة، كأكصى ا

(، كلنفس ىدؼ 1992الباحث بضركرة تضميف مناىج العمكـ قدران مف الكعي الغذائي )السيد شيدة، 
راسة الدراسة لمسيد شيدة كلكف باختبلؼ الفئة المستيدفة قاـ ياسيف قنديؿ كعبد اهلل الحصيف بد

الكعي الغذائي لدل طالبات المرحمة الجامعية في كمية البنات في المممكة العربية السعكدية، كقد 
تكصمت الدراسة إلى انخفاض الكعي الغذائي لدل الطالبات تخصص آداب بينما كاف الكعي 

 (.1993الغذائي لدل الطالبات تخصص عمكـ مابكالن)ياسيف قنديؿ كعبد اهلل الحصيف، 

"أىمية  :طبؽ فكزم عطكة ماياسان لمتنكر الغذائي مككنان مف أربعة مجاالت ىيفي حيف 
، تكنكلكجيا الصناعات الغذائية، كطبيعة الغذاء كمككناتو كعناصره، البيئة الزراعية كمشاكميا

كاالتجاىات نحك التغذية الصحية كالعادات الغذائية السميمة " بغرض التعرؼ عمى مستكل التنكر 
لدل طمبة كمية التربية شعبة الزراعة ككميات االتصاؿ المنزلي، كمعرفة أثر مجاؿ  ،مميالغذائي الع

تخصص في المستكل العاـ لمتنكر العممي لدل ىؤالء التبلميذ، كقد كشفت نتائج الماياس عمى 
 (.1995انخفاض مستكل الكعي الغذائي لدل الطمبة عينة الدراسة)فكزم عطكة، 
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ربية اإلسالمية أف يسيـ في تحقيؽ التربية الصحية في مجاؿ الغذاء ويمكف لمحتوى كتب الت
 والتغذية:

 :تكويف النظرة الصحيحة لمغذاء 

كأكالىا جانبان كبيران مف االىتماـ كالعناية التي  ،اىتـ الديف اإلسبلمي بالتغذية الصحية لئلنساف
كسيمة لعبادة اهلل ال غاية بحد  فالمسمـ ينظر لمطعاـ كالشراب عمى أنو ،تمثمت في بياف الغاية منيا

 (.164: 1409)الجزائرم، . ذاتو

كقد اىتمت السنة النبكية بالتربية الغذائية منذ أربعة عشر قرنان، فمثمما اىتـ اإلسبلـ بالفرد  
ركحيان فاد اىتـ بو ماديان كصحيان، فالبدف ىك مطية اإلنساف لمكصكؿ إلى أىدافو كالاياـ بأعبائو 

ف لبدنؾ عميؾ حقاكية، كليذا جاء في الحديث الصحيح ) الدينية كالدني (، كالسنة النبكية مميئة  ًن وا 
ألدل ذلؾ بمشيئة اهلل إلى تمتع الفرد  ،بالتكجييات كالنصائح التي لك طبات بالطرياة الصحيحة

 (.5: ػى1418المسمـ بالصحة كالعيش الينيئ )اليزاع، 

 عض األطعمة واألشربةإيضاح عناية اإلسالـ بسالمة الغذاء بتحريـ ب 
 وبياف آثارىا  

كحـر الخبائث الضارة  ،فأحؿ اهلل عز كجؿ الطيبات ،اىتـ الديف اإلسبلمي بسبلمة الغذاء
 حفاظان عمى صحتو كقكتو. ؛بالصحة

َُ كقاؿ تعالى:   َّ إِِْ ِْ َسِر ًَُْٝه ََُْٝم١َ َع َِ َٚايِيَّ اِي ٌِ َََٚ  اِيَخِٓسِٜر ََٚيْش َٖ َ٘ ُأ َ٘ ِرَيػَْٝ َب ْٔ ايًَّ َُ  َب ٍغ غََْٝر اْضُطِر َف

َِ َف  َع ُد َٚال َ٘ ِإْث ًَْٝ ِٕ َع َ٘ ِإ ٌِ َغُفٌٛر ايًَّ  (. 173)البارة:  َرَسٝ

 (60: 6" )مسمـ،  كؿ ذي ناب مف السباع أكمو حراـ " :كقاؿ رسكؿ اهلل 

(، 6/26 )مسمـ، لحـو الحمر األىمية" "حـر رسوؿ اهلل كعف ثعمبة رضي اهلل عنو قاؿ 
نيى ": قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كما حـر الجبللة ) كىي الدابة التي تأكؿ الاذارة ( فعف ابف عمر 

 ( 23/64، ". ) ابف ماجةرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف الجاللة وألبانيا

فتناكؿ الميتة كالدـ  ،كقد كجد الباحثكف أف ىنالؾ أضراران صحية في األطعمة التي حرميا اهلل
بسبب كجكد الميكركبات في دـ الميتة، كما أف الدـ بيئة خصبة لنمك  ،تضر بالجسـ اإلنساني

 ( .15: 1993، كآخركف)عبد العزيز  الميكركبات كتكاثرىا
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تؤدم إلى رفع الككلستركؿ  ،كما أف لحـ الخنزير يحتكم عمى نسبة عالية مف الدىكف كالشحكـ
يسبب حدكث البؤر  ،ستاميف في لحـ الخنزيرفي جسـ مف يأكمو، كما أف كجكد مادة اليي

 (.39ق: 1405كالدمامؿ كااللتيابات )عمر، 

ألضرارىا الصحية، فيذه  ؛كحـر اإلسبلـ  أيضان لحـ كؿ ذم ناب كمخمب مف الحيكانات 
كقبح رائحتيا، كعدـ صبلحية لحكميا لمعدة  ،كتمكف لحميا ،الحيكانات تتميز بصبلبة عضبلتيا

 (.   436: 1983، ىضميا كاالستفادة منيا ) طمبة، اإلنساف، حيث يصعب

ََْٛو :كما حـر اإلسبلـ مف المشركبات الخمر فااؿ تعالى ْٔ َْٜصَأُي ُِْر َع ََُْٝصِر اِيَخ ٌْ َٚاِي َُ  ُق  َفِٝٗ

ٌِ َََٓ َفع  َنَبرٌي ِإْث َُ  َيًِٓ ِط َٚ  ٗ ُ ْٔ َأِنَبر  َِٚإْث ََ  َُ ََْٛو َِْفَعِٗ َٕٜ َٓف ََ َذا ََْٜٚصَأُي ٌْ ُكٛ َٛ ُق ٔ  َنَيَيَو اِيَعِف ٘  ٜ َبِّٝ ِْ ايًَّ  اآلَٜ َت َيُه

ِْ َٕ َيعًََُّه  (.219)البارة: َتَمَفهَّر ٚ

كيكجيو إلى ما  ،أف الديف اإلسبلمي جاء بكؿ ما ينظـ حياة اإلنساف ترى الباحثة مما سبؽ
ديف الكسطية كاالعتداؿ  فيك ،كيصؿ بو إلى الصحة كالسعادة كاالستارار ،ينفعو في الدنيا كاآلخرة

فالتكازف أساس الصحة، فسكء النظاـ الغذائي، كاإلسراؼ  ،الطعاـ كالشراب ، بما فيوفي كؿ شيء
في تناكؿ كميات كبيرة مف الغذاء، أك التاتير في ىذه الكميات كعدـ مراعاة التكازف يؤدم إلى 

ير كبير في اليضـ الجيد، فطرياة تناكؿ الطعاـ كجكدتو كنظافتو ليا تأث ،اإلصابة باألمراض
 كاالستفادة مف المكاد الغذائية عمى اختبلؼ أنكاعيا.

كعبلج  ،فالغذاء ىك الطاقة التي تباي عمى اإلنساف حيان، كقد يككف الطعاـ صيانة الحياة
كقد يككف مصدر خطر عميو، إذا أفرط في االستخداـ، فنجد أف اإلسبلـ عند ما حـر  ،اإلنساف

كحمايتو مف األمراض كالتغذية الجسدية، ككمية  ،ىك لصيانة صحة اإلنسافبعض األطعمة إنما 
فبل بد مف المراعاة في  ،ليا أثر كبير عمى نمك الجسـ كزيادة قكتو كنشاطو كحيكيتو ،الغذاء كنكعيتو

 االعتداؿ.

ليس في كتابكـ مف  فااؿ لعمي بف الحسيف:، كيذكر أف الرشيد كاف لو طبيب نصراني حاذؽ
قد جمع اهلل الطب كمو : دياف كعمـ األبداف. فااؿ لو عميعمـ األ: كالعمـ عمماف، شيئ عمـ الطب
[ ت ْصِرُفٛا ََٚي  َٚاْظَرب ٛا َٚنًُُٛا] ما ىي؟ قاؿ: قكلو عز كجؿ :: فااؿ لو ،ية مف كتابناآفي نصؼ 

ؿ جمع رسك : فااؿ عمي ،مف الطب شيءكال يؤثر عف رسكلكـ : ( .فااؿ النصراني31)األعراؼ: 
المعدة بيت األدواء، والحمية رأس كؿ داء، " : ما ىي؟ قاؿ: قاؿ ،الطب في ألفاظ يسيرة اهلل 

حسف،  -)رياض ما ترؾ كتابكـ كال نبيكـ لجالينكس طبان : " فااؿ النصرانيوأعط كؿ جسد ما عودتو
2009 :6.) 
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 بياف اآلداب اإلسالمية ودورىا الوقائي في الحد مف تموث الغذاء:

 ،التي ىدفت إلى الحفاظ عمى الشراب كالطعاـ ،نة عمى العديد مف التعاليـ النبكيةاحتكت الس
لما  ،عف الشرب مف في السااء نايان غير ممكث مما لو عبلقة بالممارسة الغذائية، فاد نيى 

ق: 1411ال يخمك منيا فـ كاحد، كخاصة المرضى )عبد اهلل،  ،يحكيو فـ اإلنساف مف جراثيـ كثيرة
33.) 

ركاه البخارم" كما نيى عميو  عف الشرب مف في السقاء" قاؿ رسوؿ اهلل ابف عباس  فعف
نيى رسوؿ الصبلة كالسبلـ عف التنفس في الماء، كما ركل عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: "

 (. 343، 3728رقـ ، 3". ) أبك داككد، جأف يتنفس في اإلناء أو ينفخ فيو اهلل 

ألف ذلؾ يكسبو مف فـ النافخ رائحة كريية يعاؼ ألجميا،  ؛لشرابعف النفخ في ا كنيى  
 كال سيما إف كاف النافخ متغير الفـ كبالجممة فأنفاس النافخ تخالطو.

 (213: 1419)ابف الايـ الجكزية،  
 

لك التـز بيا اإلنساف كراعاىا  ،اشتممت السنة النبكية المطيرة عدة آداب لمطعاـ كالشرابكقد 
 لعادت عمى صحتو بأعظـ النفع كالبركة، كمف ىذه اآلداب: ،طعامو كشرابوعند تناكلو ل

  غسؿ األيدم قبؿ الطعاـ كبعده، كالحكمة مف ذلؾ ىك التخمص مف الميكركبات كالطفيميات
 التي قد تحمميا اليد أثناء السبلـ أك تناكؿ شيء ممكث.

 .األكؿ باليد اليمنى دائمان كاليد اليسرل لؤلعماؿ األخرل 

 ألف التعجؿ فيو يؤدم إلى التخمة. ؛ني في مضغ الطعاـالتأ 

 .األمر بتغطية آنية الطعاـ، حتى ال تاع فييا ميكركبات 

  عدـ استخداـ آنية الذىب كالفضة في الطعاـ، لما ليا مف أضرار عمى الصحة، كما أف ليا
 آثارىا االجتماعية السمبية مما تعنيو مف ترؼ.

 

  بالوجبات اليومية مبدأ غذائي إسالمي:إيضاح توازف العناصر الغذائية 

كما  ،يككف الغذاء متكامؿ الايمة الغذائية عند تنكعو مف كؿ مجمكعة مف مجمكعات األغذية
ِْ َٚآ١َْٜقاؿ تعالى:  ََُْٝم١ُ اأَلْرض  َيٗ  َٖ  اِي  ََْٓٝٝ ٘  َسٍبّ  َََْٓٗ  ََٚأْخَرْدَٓ  َأْس َُْٓ َٕ َف  (32)يس:   َِٜأنًُُٛ
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في المطعـ كالمشرب حبس النفس، عمى نكع كاحد مف األغذية،  ة النبي كلـ يكف مف عاد
 ،كالبطيخ ،كالتمر ،كالخبز ،كالفاكية ،بؿ كاف يأكؿ ما جرت عميو عادة أىؿ بمدة بأكمو مف المحـ

 (.217كشرب المبف")ابف الايـ، ب.ت:  ،كالتمر ،كالزبد
 

 حي إسالمي:إيضاح أف تناوؿ الغذاء حسب الحاجة وعدـ اإلسراؼ مطمب ص 

اشتمؿ اإلسبلـ عمى تنظيمات كثيرة خاصة بتنظيمات كقت الطعاـ ككميتو، فمف المعركؼ 
أف عددان كبيران مف األمراض تصيب اإلنساف، بسبب سكء نظاـ طعامو، فاختبلؼ مكاعيد الطعاـ أك 

لدسـ أك كعدـ الحركة بعد الطعاـ يسبب أمراضان، كاإلكثار مف الطعاـ أك الطعاـ ا ،مداكمة النكـ
 (.35: 1985الطعاـ فكؽ الطعاـ يسبب أمراضا" )الفنجرم، 

 ٜ َشّب ال أْ٘ ت ْصِرُفٛا َٚال َٚاْظَرب ٛا َٚنًُُٛا :فاد جاء اإلسبلـ بتكجييات عادية منيا قكلو تعالى

ُ ْصِرَفنَي ما مأل ابف آدـ وعاء شر مف بطنو، حسب اآلدمي " : (، كقكلو 31)األعراؼ:  اِي
" )ابف ف صمبو، فإف غمبت اآلدمي نفسو، فثمث لمطعاـ وثمث لمشراب وثمث لمنفسلقيمات يقم

 (. 2/1111ماجة، 

 

 التعريؼ بالسموؾ اإلسالمي في تناوؿ الغذاء:

 كضع اإلسبلـ عدة آداب اجتماعية كسمككية لتناكؿ الطعاـ كالشراب كمف ىذه اآلداب:
 :غسؿ األيدي قبؿ الطعاـ 

أك باايا  ،مف الاذر أك الكسخ بيف مساـ الجمد أك بيف األصابعإلزالة ما قد يككف عمؽ بيما 
 (.64، ػى1420الطعاـ كرائحتو )الشيرم، 

كاف إذا أراد أف يناـ وىو جنب  "أف رسوؿ اهلل كعف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا  
ذا أراد أف يأكؿ غسؿ يديو ححو كص، 167، ص256، رقـ الحديث 1، ج 1، مجالنسائي) ". توضأ وا 

 (2394األلباني في الصحيحة رقـ 

 :التسمية 

كمنعو مف  ،كطرد الشيطاف ،كذلؾ لما يترتب عمى ذكر اسـ اهلل تعالى مف حصكؿ البركة
" إف الشيطاف : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل   مشاركة اإلنساف في طعامو كشرابو، فاد ركل حذيفة 

 (1212ص، 5631رقـ ، ". ) البخارم يستحؿ الطعاـ أف ال يذكر اسـ اهلل عميو
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 :األكؿ مما يمي مف الطعاـ 

وكانت يدي  : كنت في حجر رسوؿ اهلل قاؿ لما ركم عف ابف عمر بف أبي سممة 
رقـ ، 3)مسمـ، ج تطيش في الصفحة فقاؿ لي " يا غالـ سـ اهلل وكؿ بيمينؾ وكؿ مما يميؾ"

 (.274، ص2020

ى ما بيف أيدييـ مف الطعاـ إذا كاف كىذا أدب فيو مراعاة لشعكر اآلخريف كعدـ التعدم عم 
كما أف فيو دعكة لممحافظة عمى نظافة الطعاـ كعدـ إفساده فيما لك باي منو  الطعاـ صنفان كاحدان،

 (.19 :ىػ1408شيء لـ يؤكؿ )الارطبي، 
 :حمد اهلل تعالى 

 " كاف إذا أف النبي  لما ركم عف أبي أمامة  ،كذلؾ عند الفراغ مف الطعاـ أك الشراب
غير مكفي وال مودع وال مستغني عنو  ،فيو ، مباركاً كثيرًا طيباً  رفع مائدتو قاؿ " الحمد هلل حمداً 

 (1180، ص5458". )البخارم،  ربنا

التي تاـك  ،أف التعاليـ اإلسبلمية تعمؿ عمى تنمية عادات الطعاـ المتكازنة وترى الباحثة
ضكابط كتعاليـ  ،سبلـ منذ قركف عديدةعمى إشباع االحتياجات الجسدية لمفرد، حيث كضع اإل

كالتسمية عند تناكؿ الطعاـ، كاألمر بالتكسط في تناكؿ الطعاـ،  ،تعتبر أسس الاكاعد الصحية
كعدـ إكراه  ،فيما يخص تناكؿ األطعمة ،كاالعتداؿ في الجمسة كمراعاة عادات اإلنساف كتااليده

 مى تمؾ النعمة.ع النفس عمى تناكؿ طعاـ معيف. كالحمد كالثناء هلل 

أف التربية الصحية التي اعتمدىا اإلسبلـ في مجاؿ التغذية  ويمكف القوؿ مف خالؿ ما سبؽ
 قامت عمى تشجيع الغذاء المفيد، كتحريـ األطعمة المضرة، كتنظيـ العادات المتعماة بالطعاـ. 
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 انثانث انفصم
 

 ةــات انسابقــاندراس
 

 

 

 أواًل: الدراسات العربية: 
لمحكر األكؿ: دراسات تناكلت الاضايا الصحية في كتب غير التربية ا

 اإلسبلمية.
المحكر الثاني: دراسات تناكلت قضايا كجكانب التربية الصحية مف منظكر 

 إسبلمي.

 : الدراسات األجنبية.انياث
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 الثالث الفصؿ
 الدراسات السابقة

ضكع الدراسة الحالية، بيدؼ االستفادة تناكؿ ىذا الفصؿ الدراسات الساباة ذات العبلقة بمك 
جراءاتيا ،منيا في تحديد عبلقتيا بيذه الدراسات كأيضان االستفادة مف  ،ككيفية إعداد أدكاتيا كا 

كباالطبلع عمى الدراسات الساباة يتضح أنو ال تكجد دراسة تناكلت  ،النتائج التي تكصمت إلييا
تحميؿ محتكل كتب التربية اإلسبلمية في  ييدؼ إلى ،مكضكع الدراسة الحالية بشكؿ متكامؿ

 المرحمة األساسية العميا لمفاىيـ التربية الصحية في ضكء التصكر اإلسبلمي.

كبعد رجكع الباحثة إلى مراكز المعمكمات كالمكتبات، كالدراسات الساباة التي استفادت منيا 
 الباحثة يمكف تاسيميا عمى الكجو اآلتي:

  كانب التربية الصحية في كتب العمكـ.دراسات تناكلت قضايا كج 

  .دراسات تناكلت قضايا كجكانب التربية الصحية مف منظكر إسبلمي 

  .الدراسات األجنبية 
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 أواًل: الدراسات العربية
 

 المحور األوؿ: الدراسات التي تناولت القضايا لصحية في كتب العموـ 
 (2009 ،دراسة )شحادة -1

بفمسطيف في ضكء  األساسيةل منياج العمـك لممرحمة تاكيـ محتك  إلىىدفت الدراسة 
 .متطمبات التنكر الصحي

 األكؿالدنيا ممثمة بالصفكؼ  األساسية العامة لممرحمةكتـ تحميؿ محتكل منياج العمكـ 
كعميو تـ  ،تحميؿ المحتكل كفؽ قائمة متطمبات التنكر الصحي ني كالثالث كالرابع بناء عمى أداةكالثا

عمى عينو مدارس كزارة التربية كالتعميـ  األساسيتنكر الصحي لطمبو الصؼ الرابع بناء اختبار ال
كخرجت  ،( طالبة200( طالب ك)200( طالب كطالبة ماسـ )400( مدارس عمى عينة )8)

الدراسة بالنتائج التالية: تـ تحديد متطمبات التنكر الصحي في المجاالت الرئيسة كاآلتية) النظافة 
 (.األكلية اإلسعافات ،تمكث البيئة ،اإلنسافجسـ  ،ة الصحيةالتغذي ،الشخصية

  
 (2006دراسة )أبو معيمؽ،  -2

ىدفت الدراسة إلى تحديد مفاىيـ التربية الكقائية التي ينبغي تضمينيا في منياج العمـك 
 لمصؼ السادس األساسي كقياس مدل اكتساب الطمبة ليا.

ي التحميمي كقامت الباحثة ببناء أداة تحميؿ كلتحايؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصف
محتكل لمنياج العمكـ لمصؼ السادس، كقد تـ تحكيـ األدكات، كطبؽ االختبار الذم تـ إعداده 

وخرجت الخاص بمفاىيـ التربية الكقائية عمى عينة استطبلعية لحساب معامؿ الصدؽ كالثبات لو، 
 الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 ضميف مفاىيـ التربية الكقائية في محتكل كتب العمكـ بصفة عامة، ضركرة االىتماـ بت
 ككتب المعمـك لمرحمة التعميـ األساسي بصفة خاصة.

 تكجيو معممي العمكـ إلى ضركرة ربط ما يدرسو الطمبة في مناىج العمكـ مف مفاىيـ كقائية، 
 كاألسمكب الصحيح في مكاجية تمؾ المخاطر. ،بما يتعرضكف ليـ مف أخطار

 بحيث يراعى التكازف  ،ركرة إعادة صياغة المحتكل الحالي لكتاب العمكـ لمصؼ السادسض
بيف الجكانب األكاديمية لمعمـ كالجكانب الكظيفية لو، كالتركيز عمى المفاىيـ التي يحتاجيا 
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كالتأكيد عمى األنشطة التي تؤكد  ،الطالب في المحافظة عمى سبلمتو الصحية كالنفسية
 البعد الكقائي.

 إلى أىمية التربية  ،تكجيو اىتماـ الاائميف عمى التخطيط كاإلعداد لمناىج فمسطينية جديدة
كؿ حسب  ،كضركرة تضمينيا في مناىج العمكـ لممراحؿ التعميمية المختمفة ،الكقائية
 .حاجتو

 

 (2006 ،ىوال والبموي أبودراسة ) -3

مكـ لممرحمة المتكسطة في عمى مدل احتكاء مناىج الع التعرؼ إلىالدراسة  ىذهىدفت   
كاستخدـ  ،المممكة العربية السعكدية عمى المفاىيـ الصحية المبلئمة لتبلميذ المرحمة المتكسطة

لاياس المفاىيـ الصحية  أداةالدراسة ممثمة في  أداةعد الباحثاف أك  ،نيج الكصفيمالباحثاف ال
 ،( مفيـك فرعي151تضمنت ) رئيسيان  ( مفيكمان 19فتككنت مف ) ،المبلئمة لتمميذ المرحمة المتكسطة

( 92،30) كنسبتومفيكـ صحي  (151) أصؿ( مفيكما مف 34يمي: تكافر ) النتائج ما كأظيرت
ىناؾ مفاىيـ  أفككشفت الدراسة عمى  ،عمى مستكل كتب العمكـ الثبلثة في المرحمة المتكسطة

 معينة.
 

 (2004دراسة )المجد،  -4

قع التربية الصحية في مدارس المرحمة األساسية، كذلؾ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كا 
بالكشؼ عف مستكل اكتساب التبلميذ ألىداؼ التربية الصحية، كمجاالت التربية الصحية 

كالتعرؼ عمى الفركؽ في مستكل  ،)المعمكمات كالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات( الصحية
يف تبلميذ الصؼ التاسع في محافظات )المعمكمات كالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات( الصحية ب

 غزة تبعان لممتغيريف الجنسي كالمؤسسة التعميمية.

كاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة أداة مككنة مف جزأيف: اختبار تحصيمي )لممعمكمات  
كالجزء الثاني مككف مف ماياس لبلتجاىات  ،كالميارات( الصحية مف نكع االختبار مف متعدد

 الصحية.

تكصمت الدراسة إلى عدد مف ، كقد لتبلميذ الصؼ التاسع األساسيعينة الدراسة ككانت  
 النتائج منيا:

 .انخفاض مستكل )المعمكمات كالمعارؼ( الصحية لدل تبلميذ الصؼ التاسع 
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ضركرة االىتماـ بمجاالت التربية الصحية ، منيا :مصت الدراسة إلى عدد مف التكصياتكخ
لمعدية، الغذاء كالتغذية( ألىميتيا في تنمية المكاطف الصالح )النظافة الشخصية، األمراض ا

 كالمعافى صحيان.
 

 (2003 ،دراسة )حمس -5

لمصفيف السادس كالسابع لمعاـ  ،تحميؿ محتكل منياجي العمكـ كالصحة إلىىدفت الدراسة 
 ،امفاىيـ التربية الصحية لي مةءمبل( بمحافظة غزة كالتعرؼ عمى مدل 2002، 2001الدراسي ) 

ضافة راسة في دكتمثمت عينة ال ،األساسيلمصفيف السادس كالسابع  ،ية صحية جديدةك مفاىيـ ترب كا 
كمعممي العمكـ كالصحة لنفس  ،في العمـك كالصحة األساسي منياجي الصفيف السادس كالسابع

كاستخدـ الباحث  ،كمعممة ( معممان 132كبمغ عددىـ ) ،الصفيف بمدارس الحككمة بمحافظة غزة
مة في عاد الدراسة ممث أدكاتكاستخدـ الباحث  ،نيج الكصفي التحميمي في بياف مشكمة الدراسةالم

السادس كالسابع مفاىيـ التربية الصحية الضركرية لمصفيف  أىـلتحديد ؛ كرشة عمؿ ألصحاب الرأم
 .في العمكـ كالصحة

 كخرج الباحث بالنتائج اآلتية: 

  إثراء إلىكالسابع تحتاج مفاىيـ التربية الصحية لمصفيف السادس. 

 مفاىيـ التربية الصحية المكجكدة في المنياجيف غير مترابطة كيناصيا التسمسؿ. 

  األخرلالمفاىيـ المكجكدة في المنياجيف تركز عمى جانب محدد دكف الجكانب . 

                                                  
 ( 2003دراسة )عبدو،  - 6

لدل طمبة الصؼ  ،ة إلى إعداد برنامج ماترح لتنمية المفاىيـ الصحيةىدفت الدراس  
السادس األساسي بمحافظات غزة كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج البنائي تـ تطبيؽ 

 الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ السادس األساسي.

ىا لدل طمبة الصؼ كتمثمت أدكات الدراسة في بناء قائمة بالمفاىيـ الصحية الكاجب تكافر  
ككاف  ،كتتضمف عدة جكانب ،كما قاـ بإعداد البرنامج الماترح ،السادس األساسي بمحافظات غزة

 ( حصة لكؿ فصؿ دراسي بكاقع حصتيف أسبكعيان لمدة عاـ.32التكزيع الزمني لمبرنامج )
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ية لدل طمبة كلاد أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج الماترح في تنمية المفاىيـ الصح 
 الصؼ السادس األساسي بمحافظات غزة. 

 

 (2002، قمرةدراسة )أبو  -7
 ،لطمبة المرحمة األساسية العميا ،ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج ماترح في التربية الصحية
 في إحدل مدارس كزارة التربية كالتعميـ العالي بمحافظة خاف يكنس.

منيج الكصفي في كتابو عف األدب التربكم، كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة: ال  
كالدراسات الساباة، كالمنيج التجريبي لمتعرؼ عمى مدل فاعمية البرنامج كالمنيج البنائي في تككيف 

 البرنامج الماترح.

ككانت أدكات الدراسة: سؤاؿ مفتكح الستطبلع آراء مجمكعة مف األطباء كالعامميف في  
 مجاؿ التثايؼ الصحي.

 ئمة بالحاجات الصحية البلزمة لطمبة الصؼ التاسع.إعداد قا 

 .تحميؿ أىداؼ مناىج العمـك الماررة في المرحمة األساسية العميا 

 .بناء ماياس الثاافة الصحية في ضكء الحاجات الصحية لطمبة المرحمة العميا 
 

 :النتائج التالية كخمصت الدراسة إلى

 ممحكظة عف مسايرة األىداؼ المرتبطة  قصكر األىداؼ الحالية لمناىج العمكـ بدرجة
 باألىداؼ الصحية.

 .تدني مستكيات الثاافة الصحية في بعدم المعمكمات الصحية كاالتجاىات الصحية 

  تكصمت الدراسة إلى ظيكر انخفاض في مستكل إلماـ طمبة المرحمة األساسية العميا في
 محافظات غزة بالثاافة الصحية.

 مكجبة لديو، كما ظيرت الدراسة فعالية البرنامج الماترح انخفاض االتجاىات الصحية ال
 لممجمكعة التجريبية في التربية الصحية، كفي تنمية المعمكمات كاالتجاىات الصحية لدييـ. 
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 (2002دراسة )الرزاحي،  -8

تيدؼ إلى تادير المحتكل الصحي في كتب العمكـ الماررة بمرحمة التعميـ األساسي في  
كمعرفة دكره في تنمية الكعي الصحي لدل الطمبة، كتادير المحتكل  ،اليمنيةية الجميكر 

لممكضكعات الصحية في كتب العمـك مف خبلؿ استخداـ الباحث لممنيج الكصفي في تحميؿ 
 .  محتكل مادة العمـك

كتكصمت الدراسة إلى ضعؼ كمحدكدية حجـ المحتكل الصحي في كتب العمـك باإلضافة 
اىيـ كالاضايا الصحية بطرياة عشكائية ال تاكـ عمى أساس تنظيمي سكاء كاف عمميان إلى تكزيع المف

أك تربكيان أك منطايان. كضعؼ العبلقة التي تربط المفاىيـ كالاضايا الصحية بالمشكبلت الصحية 
 كعدـ قدرتيا عمى أف تستكعب الحاجات الصحية.

 
 ىػ( 1420دراسة )البراؾ،  -9

 ة في كتب األحياء بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية " بعنكاف " التربية الصحي

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تناكؿ كتب األحياء بالمرحمة الثانكية لبعض جكانب التربية 
 الصحية. كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:

 دث كاإلسعافات األكلية إىماؿ كتب عمـ األحياء الثبلثة لجانب السبلمة كالكقاية مف الحكا
ىماؿ الصحة الجنسية كالصحة العامية كالنفسية في كؿ مف  ،كالصحة العائمية كاالجتماعية كا 

 كتاب الصؼ األكؿ كالثالث الثانكم.

 بينما ىناؾ  ،لـ تغط كتب عمـ األحياء في المرحمة الثانية كثيران مف عناصر الجكانب الصحية
 ىا.تركيز عمى عناصر معينة أكثر مف غير 

  يبلحظ افتاار كتب عمـ األحياء إلى الجكانب الصحية ذات الصمة بحياة كبيئة كسف التمميذ في
 المرحمة الثانكية.

كاف االىتماـ ضئيبلن بجانب الصحة النفسية كالعامية في كتاب األحياء لمصؼ الثالث   
ماـ بيا في % ككذلؾ الصحة الركحية حيث بمغت نسبة االىت0.40حيث بمغت النسبة  ،الثانكم

 .%0.077الكتب مجتمعة 
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 (2000دراسة )مطاوع،  -10

في ضكء الحاجات الصحية  ،ىدفت إلى تطكير منيج العمـك في مراحؿ التعميـ األساسي
كاستخدمت الباحثة تحميؿ المحتكل لكتب العمكـ في مراحؿ التعميـ العاـ، مف حيث  ،لمتبلميذ

كتب العمكـ في  أىداؼككذلؾ ماابمة  ،يذ ىذه المراحؿمراعاتيا لمحاجات الصحية البلزمة لتبلم
مراحؿ التعميـ العاـ كأىداؼ التربية الصحية. كقامت الباحثة ببناء برنامج ماترح لمعمكـ لمراحؿ 
التعميـ العاـ، يضـ الحاجات الصحية لمتبلميذ كتدريس كحدة مف كحدات البرنامج بعنكاف ال 

 لمتدخيف"

تصكر في  مناىج العمكـ الماررة عمى مراحؿ التعميـ العاـ في كتكصمت الدراسة إلى كجكد  
 . ؼ الكتب المدرسية ألىداؼ التربيةكعدـ مراعاة أىدا ،تمبية الحاجات الصحية لتبلميذ ىذه المراحؿ

 

 (2000 ،إسماعيؿدراسة ) -11

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى فعالية كحدة دراسية ماترحة في التربية الصحية لمكقاية مف 
كاستخدـ الباحث المنيج  ،اإلعدادملتبلميذ الصؼ الثالث  المناكلة جنسيان  كاألمراض ،اليدزا

عد أك  ،لمبنات كاألخرل ،تمثؿ مدرسة لمبنيف إحداىما :التجريبي عمى عينة عشكائية مف مدرستيف
اختبار تحصيمي في مكضكعات كمفاىيـ  ،جؿ التحاؽ مف الفرضياتأالبحث مف  أدكاتالباحث 
 ،المناكلة جنسيان  كاألمراضكماياس االتجاىات نحك الكقاية مف مرض االيدز  ،الماترحةالكحدة 

المناكلة  كاألمراضفعالية ككفاءة الكحدة الماترحة)االيدز  أثبتت: كخرجت الدراسة بأبرز النتائج حيث
كماياس االتجاىات نحك الكقاية مف االيدز  ،جنسيا( كتبيف مف تطبيؽ االختبار التحصيمي

كبعدىا كانت ليا  ،الفركؽ بيف متكسطات الدرجات قبؿ دراسة الكحدة إف ،المناكلة جنسيان  مراضكاأل
مما يؤكد عمى اف تأثير تدريس  ،( لصالح التطبيؽ البعدم5.51) عند مستكل إحصائيةداللة 

 الكحدة عمى التبلميذ كاف ايجابيا كفعاال.

 

 ـ(1996دراسة صنقور ) -12

كالغذائية كالبيئية بيف الكاقع المأمكؿ في مناىج التعميـ العاـ بدكؿ بعنكاف "التربية الصحية 
 الخميج العربي"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع التربية الصحية كالغذائية كالبيئية مف خبلؿ مناىج 
 العمـك بدكؿ الخميج العربية.
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 ،الخميج العربيكقد استخدمت الدراسة المنيج التحميمي في تحميؿ ماررات العمكـ في دكؿ 
، ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما  لمعرفة كاقع التربية الصحية كالغذائية كالبيئية في ماررات العمـك

 يمي:

 ( مفيكمان 18كاف مجمكع المفاىيـ الصحية كالغذائية كالبيئية في ماررات العمكـ )،  أم بنسبة
 % تركزت في خمسة مجاالت رئيسية ىي:50

  . اإلنساف كالغذاء3 نساف كالبيئة. اإل2  . جسـ اإلنساف1

 . السبلمة كاتااء األخطار.5         . األمراض الشائعة 4    

  كما بينت الدراسة أف المحتكل أخذ أكبر قدر مف المكضكعات الصحية كالغذائية كالبيئية بنسبة
56   % 

 
 ـ(1999دراسة األمعري ) -13

 العمـك في المرحمة االبتدائية في دكلة الككيت"تاكيـ مفاىيـ التربية الصحية في كتب بعنكاف " 

 ىدفت الدراسة إلى:

 .تحميؿ كتب العمـك في المرحمة االبتدائية في دكلة الككيت 

 عف طريؽ تكفير معمكمات صحية في منيج  ،إكساب الطبلب العادات الصحية السميمة
 مستاؿ.

 كبلت الصحية االجتماعية التي كتب العمكـ في المرحمة االبتدائية لـ تأخذ بعيف االعتبار المش
 تعاني منيا المنطاة.

 تتعمؽ  ،معظـ المعمكمات الصحية في كتب العمكـ كانت في مجمميا إرشادات سمككية كقائية
 بالكحدة الخاصة بمادة العمـك التي يدرسيا التبلميذ في الكتاب.    

 
 ـ(1998دراسة عبد اهلل العثماف ) -14

 كتب  العمكـ بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية " بعنكاف " التربية الصحية في  

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مدل معالجة كتب العمكـ بالصفكؼ الثبلثة العميا بالمرحمة  
 االبتدائية لمتربية الصحية. كمف ثـ التكصؿ إلى مؤشرات لتطكير التربية الصحية.
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، في اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الاائ  ـ عمى تحميؿ محتكل كتب العمـك
ف المجتمع األصمي مف كتب العمـك الماررة عمى الصفكؼ الثبلثة العميا مف المرحمة االبتدائية، كتكك  

ىػ، كقد استخدمت الدراسة أداة 1418طبلب الصفكؼ الثبلثة العميا مف المرحمة االبتدائية لعاـ 
تكل كتب العمكـ لمصفكؼ الثبلثة العميا ككاف مف "قائمة المعايير" كالتي استخدمت في تحميؿ مح

 أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

 أكثر كتب العمكـ في المرحمة االبتدائية تناكالن لجكانب التربية الصحية ىك كتاب الصؼ الرابع، 
 عمى التكالي. ،ثـ السادس ،ثـ الخامس

 فكؼ الثبلثة العميا مف ناؿ جانب جسـ اإلنساف المرتبة األكلى مف اىتماـ كتاب العمكـ لمص
المرحمة االبتدائية، بينما ناؿ جانب السبلمة كالكقاية مف الحكادث المرتبة الثانية، كفي المرتبة 

 الثالثة جانب صحة البيئة ثـ جانب مكافحة األمراض كالكقاية منيا في المرتبة الرابعة.

 صحة الركحية عمى جاء جانب الصحة الغذائية في المرحمة الخامسة، بينما جاء جانب ال
 المرتبة السادسة مف اىتماـ محتكل كتاب العمـك لمصفكؼ الثبلثة العميا مف المرحمة االبتدائية.

  أىمؿ محتكل كتاب العمكـ لمصفيف الرابع كالسادس االبتدائي، جانب استعماؿ كسكء استعماؿ
 بتدائي.ضئيبلن في محتكل كتاب العمـك لمصؼ الخامس اال بينما ناؿ اىتمامان  ،المكاد

 

 (1997 ،دراسة )عبدة وفودة -15
في ضكء متطمبات التربية  ،االبتدائيةتاكيـ منياج العمكـ في المرحمة  إلىىدفت الدراسة   

الدراسة ممثمة في استبياف  أدكاتعد الباحث أك  ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،الكقائية
تحميؿ لمحتكل  كأداة ،تدائية لمتطمبات التربية الكقائيةلاياس مدل كعينة معممي العمكـ بالمرحمة االب

 كخرجت الدراسة بأبرز النتائج:  ،( تمميذا21( معمما ك)54مناىج العمكـ كتمثمت عينة الدراسة ب)

 تباعيااالتي يجب  ،األماـيتضمف كتابي العمـك لمصفيف الرابع كالخامس قائمة باحتياطات  ال 
 .المختمفةعند الاياـ باألنشطة كالتجارب 

  مع تحايؽ نفس اليدؼ األمافلمتطمبات  تصميـ بعض التجارب يعني تعديميا كفاان. 

  التعمـ  أكمما ال يساىـ في تنمية العمؿ بركح الفريؽ  ،مكجية بشكؿ فردم كاألنشطةالتجارب
  .المخاطر الفردية إلىالتعاكني الذم يامؿ مف التعرض 

  خاصة بالتكعية ببعض متطمبات التربية الكقائية.كجكد الكسائؿ التعميمية ال إلىاالفتاار 
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 ـ(1994دراسة صبري ) -16

مكـ لمراحؿ التعميـ العاـ سعت الدراسة عمى تاكيـ الاضايا الصحية المعاصرة في مناىج الع
ـ، كاتبع 1993-1992ككانت عينة الدراسة ماررات العمكـ لمراحؿ التعميـ العاـ بمصر  ،في مصر

ي في تحميؿ الماررات العمكـ في التعميـ العاـ كتحديد الظاىرة المدركسة. الباحث المنيج الكصف
ككانت أدكات الدراسة بطاقة رصد بالاضايا الصحية كتحميؿ محتكل لماررات كتب التعميـ العاـ 

(92-93.) 

مستكل الاضايا الصحية المعاصرة في مناىج العمـك  ائج منياكخمصت الدراسة إلى نت
    اـ في مصر لـ تصؿ إلى المستكل المطمكب كبفركؽ ذات داللة إحصائية.لمراحؿ التعميـ الع

 
 ـ(1992دراسة شيدة ) -17

سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل الكعي الغذائي لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي  
بجميكرية مصر العربية، ككانت عينة الدراسة متمثمة في تبلميذ الصفيف الخامس كالثامف مف 

كبعض المناطؽ الريفية،  ،في محافظة الشرقية في مدارس مدينة الزقازيؽ األساسيحمة التعميـ مر 
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراسة الظاىرة، ككاف مف أدكات الدراسة اختبار 

 التعرؼ مستكل الكعي الغذائي لتبلميذ عينة البحث.

 :كخمصت الدراسة إلى نتائج ميمة منيا 

حيث لـ تصؿ إلى حد  ،فاض مستكل الكعي الغذائي عند جميع أفراد العينةانخ -
 .90الكفاية المطمكبة كالمحدد لو 

 .تفكؽ تبلميذ المدينة بصفة عامة عمى تبلميذ الريؼ في مستكل الكعي الغذائي -

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ الصؼ الثامف  -
 يذ الصؼ الخامس بصفة عامة.كمتكسطات درجات تبلم

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الصؼ الثامف بينو  -
 . كمتكسطات درجات البنات سكاء في المدينة أك الريؼ

بيف متكسط درجات البيئة في  5.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -
 الصؼ الثامف كمتكسط درجات البنيف في الصؼ الخامس.
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 ىػ(1405دراسة مكتب التربية ) -18

 بعنكاف: كاقع التربية الصحية في منيج المرحمة الثانكية.

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ كاقع التربية الصحية في مناىج جميع المكاد الدراسية في المرحمة 
 الثانكية بدكؿ الخميج العربي، كماارنة تمؾ المناىج بعضيا ببعض في مجاؿ التربية الصحية.

بيدؼ تحميؿ محتكل عناصر منيج كؿ مادة دراسية، مف  ،بعت الدراسة المنيج التحميميات
خبلؿ بطاقة التصنيؼ التي أعدت ليذا الغرض، كما اتبعت الدراسة المنيج الماارف كذلؾ لمماارنة 

 بيف عناصر مناىج الدكؿ األعضاء في مجاؿ التربية الصحية.

التربية الصحية في مناىج المرحمة الثانكية في  كقد خرجت الدراسة بعدة نتائج  تكشؼ كاقع
يتناكؿ عناصر المنيج في كؿ مادة عمى حدة كماارنتيا مع نظيرتيا مف المكاد في  ،الدكؿ األعضاء
 الدكؿ األعضاء.

 

 :األوؿالتعميؽ عمى دراسات المحور 
 يتبيف اآلتي:التي تناكلت مفاىيـ التربية الصحية  األكؿمف عرض الدراسات الساباة في البعد  

 :لألىداؼبالنسبة 

 ،ككحدات دراسية ماترحة لتنمية المفاىيـ الصحية ،بناء برامج إلىىدفت بعض الدراسات     
( كدراسة ) 2002 ،قمر أبككالتربية الصحية لدل طمبة المدارس مثؿ دراسة ) ،كالتربية الكقائية

 (.2003 ،عبدة

لمتطمبات التربية الكقائية كالتربية الصحية معرفة مدل تكافر ا إلىىدفت بعض الدراسات     
 ،(1997 ،كالتربية الغذائية في محتكل منياج العمكـ لمراحؿ مختمفة مثؿ دراسة ) عبدة كفكدة

( كدراسة 2003 ،كدراسة )حمس ،(1999 ،كدارسة )االمعرم ،(1998 ،كدراسة )العثماف
 (.2006 ،ىكال كالبمكم أبككدراسة ) ،(2004 ،)المجيد

 

 بة لألدوات:بالنس

جؿ فعاليتيا في تنمية أمف  ؛استخدمت بعض الدراسات الساباة برامج ككحدات ماترحة   
كدراسة  ،(2002 ،قمر أبككدراسة) ،(2000 ،إسماعيؿالمفاىيـ الصحية كالكقائية مثؿ دراسة)

 (.2003 ،)عبده
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ثؿ دراسة) كل ملتحميؿ المحت كأدكاتماترحة  قكائـكاستخدمت بعض الدراسات الساباة     
 ،( كدراسة )حمس1999 ،معرمكدراسة )األ ،(1998 ،كدراسة )العثماف ،(1996 ،عبدة كفكدة

 (.2006 ،ىكال كالبمكم أبككدراسة ) ،(2004 ،كدراسة )المجد ،(2003
 

 بالنسبة لنتائج الدراسات السابقة:

كالكحدات  ،لصالح البرامج إحصائيةفركؽ ذات داللة  إيجادالدراسات الساباة عمى  أجمعت  
كالتربية الصحية في تنمية المفاىيـ  ،الدراسية الماترحة في تنمية المفاىيـ الصحية كالتربية الكقائية

 الصحية.

تحميؿ محتكل منياج خرجت بافتاار محتكل منياج العمـك  إلىالدراسات التي ىدفت   
 لممتطمبات  الصحية الكاجب تكافرىا.

 
 :وؿاأل تعميؽ عاـ عمى دراسات المحور 

كالتي تناكلت مفاىيـ التربية الصحية يتبيف  األكؿمف عرض الدراسات الساباة في المحكر   
 يمي: ما

 التربية الصحية كالتربية الكقائية لطبلب المرحمة  أىميةمعظـ الدراسات الساباة عمى  أكدت
 الدنيا كالعميا. األساسية

 كالمتطمبات الكقائية كالغذائية معظـ الدراسات الساباة عمى تدني المفاىيـ الصحية  أكدت
 في محتكل منياج العمـك العامة.

  متنكعة كالتكرارات كالنسب المئكية  إحصائية أساليباستخدمت الدراسات الساباة
 كالمتكسطات الحسابية كاختبارات.

 

 استفادت منو الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة: ما

  النظرم. اإلطاربناء 

  تحميؿ المحتكل. أداةمف الدراسات التي استخدمت  أفادتحيث  ،الدراسة أدكاتبناء 

  اإلحصائية األساليباختيار. 
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 الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة: ما اختمفت بو

ف الدراسة الحالية اختمفػت أترل الباحثة  ،بناء عمى ما سبؽ مف استعراض لمدراسات الساباة  
 عف غيرىا مف الدراسات الساباة بما يمي:

 اليدؼ مف الدراسة:

 األساسػػيةلممرحمػػة  اإلسػػبلميةالتعػػرؼ عمػػى مػػدل تضػػمف كتػػب التربيػػة  إلػػىىػػدفت الدراسػػة   
 ليا. اإلسبلميالعميا لمفاىيـ التربية الصحية في ضكء التصكر 

 منيج الدراسة:

 استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي بأسمكب تحميؿ المحتكل.  

 عينة الدراسة:

 ،العميا األساسيةالماررة عمى المرحمة  اإلسبلميةمف كتب التربية الدراسة  عينةتككنت   
 كالمطباة عمى الصؼ الخامس كحتى الصؼ العاشر.

 الدراسة: أدوات

 تحميؿ المحتكل. أداةاستخدمت الدراسة الحالية   

 



 

114 

 

 المحور الثاني: دراسات تناولت قضايا وجوانب التربية الصحية مف منظور إسالمي:
 (2004اسة )أبو زىرة، در  -1

لمرحمة التعميـ األساسي في ضكء قيـ  ،كىي بعنكاف " تاكيـ كتب التربية الدينية اإلسبلمية  
 التربية البيئية الكاجب تكافرىا في تمؾ الكتب "

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الايـ البيئية الكاجب تكافرىا بكتب التربية اإلسبلمية   
ساسي بجميكرية مصر العربية، كتحديد مدل تكافرىا في الكتب المدرسية، تسميط لمرحمة التعميـ األ

الضكء عمى الايـ البيئية الكاجب تكافرىا عند اإلعداد لكتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية، 
، كتاديـ دراسة ماترحة بكيفية تضميف المحتكل الحالي لكتب التربية الدينية اإلسبلمية لمايـ البيئية

كتعتبر ىذه مف الدراسات الكصفية، كخصكصا الستخداميا أسمكب المسح كالتحميؿ، كقد استخدـ 
إحداىما قائمة تشمؿ الايـ البيئية الكاجب تكافرىا في كتب التربية الدينية لممرحمة  :الباحث أداتيف

ة، كاألداة األساسية، كقد تـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ استبانو تـ تحكيميا لتصبح قائمة قيـ بيئي
األخرل تحميؿ كتب بناءن عمى جدكؿ رصد التكرارات كنسب الايـ البيئية المتضمنة في كتب التربية 

  .اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا

 كقد تكصؿ الباحث إلى ما يمي:

  ضعؼ مستكل اىتماـ كتب التربية اإلسبلمية لمايـ البيئية بصفة عامة، حيث بمغت نسبة
 ،% في كتاب كاحد فاط58أما الايـ الرئيسة فبمغت نسبتو  ،%23.2حكالي الايـ الفرعية 

% 16.6(، أما باقي الكتب فاد بمغت نسب الايـ حكالي 2كىك الصؼ األكؿ اإلعدادم )ؼ 
 في الجزء األكؿ أما باقي الكتب فاد جاءت خالية.

 ثـ جاء بعد ذلؾ  ،باتنمحكر الثـ  اؤهغذف أعمى نصيب لمايـ البيئية ىك محكر اإلنساف ثـ أ
محكر الماء كالحياة الحيكانية، كأخيران جاء محكر اليكاء، كىك ال يدؿ عمى ما أصاب البيئة 
مف دمار، كال يخدـ ما تسعى إليو الدكؿ كالحككمات كالييئات المختمفة مف تطكير لمبيئة 

 كالايـ البيئية.

 ية قبؿ التعرؼ عمى التخمص عدـ تناكؿ كتب التربية اإلسبلمية إلى عدد كبير مف الايـ البيئ
كالكعي  -االمتناع عف حرؽ النفايات كالمخمفات الزراعية -مف ) النفايات بطرياة صحيحة 

 كتحريـ التدخيف كغيرىا (. -بخطكرة المبيدات في تمكيث اليكاء 
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 (2001دراسة معمر) -2

يتـ مف خبللو ف ،ييدؼ ىذا البحث إلى تاديـ تصكر نظرم عف التربية الكقائية في اإلسبلـ 
تحديد معالـ لمنيج التربية الكقائية كدراسة دكر التربية اإلسبلمية في كقاية الفرد في جميع جكانبو، 

 كاستنباط عبلج كقائي لبعض ما تعانيو المجتمعات اإلسبلمية مف مشكبلت.

في مجاؿ الدراسات  ،كحيث أف ىذا البحث ينتمي إلى مجاؿ البحكث النظرية األساسية 
التي تدخؿ  ،حيث جمع الباحث اآليات كاألحاديث ،فاد اعتمد الباحث المنيج التحميمي ،ميةالتأصي

في إطار التربية الكقائية، كقاـ بتكزيعيا حسب مجاالتيا التي حددتيا خطة البحث، كقاـ بتحميؿ ىذه 
 كدراسة مدل العبلقة بينيا، كمدل تأثيرىا في حياة اإلنساف. ،المفاىيـ

 
 (2000)دراسة البار  -3

 كالمنبيات في الغذاء كالدكاء( ،كالمخدرات ،)الكحكؿ :بعنكاف

كالدكاء تناكالن  ،ىدفت الدراسة إلى تناكؿ مكضكعات الكحكؿ كالمخدرات كالمنبيات في الغذاء
 كمعالجان بالنظرة اإلسبلمية. ،عمميان طبيان مؤطران 

 لخمكر السمبية عمى الصحة.تناكلت الدراسة تعريفات الكحكؿ كبياف أنكاعو كآثار الكحكؿ كا

فيما يشاع عف فائدة الخمر في خفض  ،كما أكضحت الدراسة الرأم العممي كالطبي
كبينت التعريفات المختمفة  ،كمعالجة بعض األمراض، كتعرضت الدراسة لممخدرات ،الككلستركؿ
كأكضحت أكجو االختبلؼ في مدلكؿ مفيـك المخدرات بيف كؿ مف الطب كالمغة  ،لممخدرات
 كالاانكف.

كما تطرقت الدراسة إلى استخداـ التخدير في العمميات الطبية كأنكاع العااقير كأنكاع المكاد 
 المخدرة.

لى نبات الاات  ،كأبانت الدراسة عف أنكاع العااقير المستخدمة في التداكم بالمنبيات كا 
كجنكب  المستخدـ عمى نطاؽ كاسع في اليمف كالصكماؿ كالحبشة كجنكب اليمف كالصكماؿ

 السعكدية.
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 ـ(1999-ىػ1420دراسة الشيري ) -4

 بعنكاف ) ماكمات التربية الجسمية في اإلسبلـ (

 ،ادة منياستفكطرؽ اال ،ىدفت الدراسة إلى تعرؼ ماىية التربية الجسمية في اإلسبلـ
بعض باإلضافة إلى معرفة أثر بعض العبادات ذات العبلقة بالتربية الجسمية، كمعرفة  ،كأىميتيا

 العكامؿ المؤثرة سمبان عمى التربية الجسمية.

لدل طبلب المرحمة  ،كما ىدفت إلى تعرؼ مدل تكافؽ كتطبيؽ ماكمات التربية الجسمية
 المتكسطة في مدارس مكة المكرمة.

لتحديد ماكمات التربية الجسمية في اإلسبلـ  ؛اتبعت الدراسة المنيج الكصفي الكثائاي
لمعرفة مدل تكافؽ كتطبيؽ ماكمات التربية الجسمية لدل عينة مف  ،كالمنيج الكصفي المسحي

أعدت ليذا الغرض ككاف مف  استبانوطبلب المرحمة المتكسطة في مدارس مكة المكرمة مف خبلؿ 
 أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة اآلتي:

 نظافة الكقائية ىي التغذية الصحية أك ال ،أف ماكمات التربية الجسمية الرئيسية في اإلسبلـ
 كالتداكم كالعبلج كالنكـ كالراحة، التربية البدنية، العادات الصحية.

  األمراض كالتمكث البيئي كالمحرمات مف األطعمة كاألشربة كالسمككيات، تعد أبرز العكامؿ
 المؤثرة سمبيان عمى التربية الجسمية.

  الرغـ مف اختبلؼ درجة ماكمات التربية الجسمية بصفة عامة متكافرة بدرجة عالية عمى
 التكافؽ مف ماكـ آلخر.

 

 (:1995دراسة )جاد،  -5

 بعنكاف " التربية الجنسية مف المنظكر اإلسبلمي "  

كبمنيج اإلسبلـ في التربية  ،ىدفت الدراسة إلى تعريؼ الناشئة بنظرة اإلسبلـ لمجنس   
 الجنسية.

مف خبلؿ بعض آيات الارآف  ،لمعمكماتاتبعت الدراسة المنيج الكصفي بغرض جمع البيانات كا   
الكريـ كاألحاديث النبكية الشريفة، كتحميميا لمكصكؿ إلى بعض االستنتاجات عف نظرة اإلسبلـ 

 كماارنة ذلؾ بالنظرة الغربية كمفيـك التربية الجنسية. ،كمنيجو في التربية الجنسية، لمجنس

كدكر المدرسة بمراحميا المختمفة  ،سبلـكما أكضحت الدراسة جكانب التربية الجنسية في اإل     
 في التربية الجنسية الصحيحة.
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المستمدة  ،ىدفت الدراسة إلى استنباط المفاىيـ الصحية المتضمنة في التعاليـ اإلسبلمية   
كاستنباط أساليب التربية الصحية  ،مف الكتاب كالسنة كجمعيا كتصنيفيا حسب مكضكعات الدراسة

 سماتيا المميزة ليا كالاياـ بتطبياات تربكية داخؿ كخارج النظاـ المدرسي. اإلسبلمية منيا، كأىـ

كقد أكضحت الدراسة أىـ التعاليـ المتعماة بصحة البدف كحمايتو كرفع كفاءتو، كما     
أكضحت أىـ التعاليـ اإلسبلمية المتعماة بصحة البيئة كالمحافظة عمييا، كحمايتيا ككذلؾ الصحة 

 مجتمع المسمـ مف شركر اإلباحية.الجنسية كحماية ال

كما أكضحت الدراسة أىـ التعاليـ اإلسبلمية التربكية المستنبطة المتعماة بالصحة الجنسية  
 كحمايتيا كالمحافظة عمييا.

كما جمعت الدراسة اآليات كاألحاديث المشتممة عمى المفاىيـ الصحية المتعماة بمكضكع  
 ب مكضكعات الدراسة.الدراسة كمف ثـ تاسيميا كتصنيفيا حس

 

 (1992دراسة )رماؿ،  -6

 بعنكاف " الايـ البيئية في اإلسبلـ كدكر التربية اإلسبلمية في تنميتيا، كدراسة نظرية "

كتعمؿ  ،التي تنظـ عبلقة اإلنساف بالبيئة ،ىدفت الدراسة إلى استخبلص الايـ اإلسبلمية   
براز قيـ اإلسبلـ التي تكجب حماي ،عمى تيذيبيا ككشؼ دكر التربية اإلسبلمية في تنمية  ،ة البيئةكا 
 الايـ البيئية.

استخدمت الدراسة المنيج التحميمي الكيفي، كالمنيج الكصفي كالمنيج الماارف، كتكصمت  
 الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ما يمي:

 يئة.معظـ الدراسات في التربية البيئية تؤكد أف الايـ البيئية ىي أىـ عنصر مف عناصر الب 

  التصكرات المعاصرة لمتربية البيئية تتفؽ مع التصكرات اإلسبلمية لمتربية البيئية في كثير مف
 التفصيبلت كالفركع كتختمؼ معيا في األصكؿ كالاكاعد.

 .عبلقة اإلنساف بالبيئة مف كجية نظر اإلسبلـ عبلقة صداقة كتعايش ككفاؽ 

  قيـ ، ) قيـ المحافظة: أقساـ رئيسيةالايـ البيئية في اإلسبلـ تكاد تنحصر في أربعة
قيـ الجماؿ (. الايـ البيئية مرككزة في طبيعة اإلنساف ، قيـ التكيؼ أك االعتااد، االستغبلؿ

 كدكر التربية اإلسبلمية في تنميتيا يتـ مف خبلؿ تنمية أساسيف رئيسييف ىما: 

 كالبصيرة البيئية.، تنمية األساس العادم   
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 لمحور الثانيلتعميؽ عمى دراسات اا
مف عرض الدراسات الساباة في البعد الثاني التي تناكلت قضايا كجكانب التربية الصحية 

 يتبيف اآلتي: إسبلميمف منظكر 
 :لألىداؼبالنسبة 

 ،في قضايا كجكانب التربية الصحية اإلسبلـدكر  إبراز إلىىدفت الدراسات الساباة 
( تناكلت 2000،في حيف دراسة )البار ،قائية( تناكلت جانب التربية الك 2001،فدراسة)معمر

 كالمنبيات في الغذاء كالدكاء. ،كالمخدرات ،مكضكع الكحكؿ

 المنيج:

 ،(2001،بعض الدراسات الساباة استخدمت المنيج الكصفي التحميمي كدراسة )معمر
( استخدمت المنيج 1992،في حيف دراسة)رماؿ ،(1995،ك)جاد، (1999،كدراسة )الشيرم

 الكيفي كالمنيج الكصفي كالماارف. التحميمي
 :بالنسبة لعينة الدراسة

الماررة عمى  ،اإلسبلميةبعض الدراسات الساباة كانت عينة الدراسة كتب التربية الدينية  
( فاد كانت 1999 ،دراسة )الشيرم أما ،(2004،زىرة أبككما في دراسة ) ،األساسيمرحمة التعميـ 

 لمتكسطة في مكة المكرمة.عينة الدراسة ىي طبلب المرحمة ا
 بالنسبة لألدوات:

 أخرل كأداة ،لتصبح قائمة قيـ ؛بعض الدراسات استخدمت االستبانة التي تـ تحكيميا 
كذلؾ دراسة الشيرم  ،(2004،زىرة أبكلتحميؿ كتب بناء عمى جدكؿ التكرارات مثؿ دراسة )

 استخدمت استبانة.
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 يؽ عاـ عمى دراسات المحور الثانيتعم
 كيمكف تكضيح عبلقة الدراسة  ،ط دراسات المحكر الثاني بدراسة الباحثة في أمكر كثيرةترتب

 كأكجو االختبلؼ التي تميز تمؾ العبلقة. ،الحالية بالدراسات الساباة مف خبلؿ أكجو االتفاؽ

  اتفات ىذه الدراسة مع الدراسات الساباة في تحميؿ محتكل كماررات التربية اإلسبلمية كدراسة
 (.2004زىرة )أبك 

  اتفات الدراسة الحالية في بعض المكضكعات التي تناكلت جكانب التربية الصحية مف منظكر
( التي تناكلت الكحكؿ كالمخدرات كالمنبيات كبياف أثرىا عمى 2000إسبلمي، كدراسة )البار 

( التي تطرقت إلى 1999الجسـ كضررىا مف الناحية اإلسبلمية، كذلؾ دراسة )الشيرم 
كمعرفة بعض العكامؿ المؤثرة سمبان  ،أثر بعض العبادات ذات العبلقة بالتربية الجسمية معرفة

 عمى التربية الجسمية.

  ( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى الايـ البيئية الكاجب تكافرىا 2004كذلؾ دراسة )أبك زىرة
تناكلت البيئة ىػ( التي 1411بكتب التربية اإلسبلمية لمرحمة التعميـ األساسي. كدراسة )رماؿ 

ـ( التي تناكلت التربية الجنسية، كتعريؼ 1995كدكر التربية اإلسبلمية، ككذلؾ دراسة )جاد 
 الناشئة بالجنس.

   ( التي ىدفت إلى تصكر نظرم عف التربية الكقائية في اإلسبلـ 2001أيضان دراسة )معمر
تربية اإلسبلمية في كقاية كدراسة دكر ال ،يتـ مف خبللو تحديد معالـ لمنيج التربية الكقائية

 الفرد.

  اتفات معظـ الدراسات الساباة مع الدراسة الحالية في استخداميا المنيج الكصفي التحميمي
 (.2004( كدراسة )أبك زىرة 1999( كدراسة ) الشيرم 2001كدراسة )معمر 
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 : الدراسات األجنبية:انياث
 (PatPridmor 1999دراسة بات بردمور ) -1

ككاف  ،األطفاؿ في تنمية الصحة المدرسيةلدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مشاركة ىدفت ا    
 ـ.1999مجتمع الدراسة أطفاؿ المدارس مف الصؼ الرابع إلى الصؼ العاشر بمدينة لندف سنة 

ككاف مف أدكات  ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في تحديد مشكمة الدراسة     
كاستبانو تتضمف مجاالت المشاركيف لؤلطفاؿ في  ،كأكلياء األمكر ،عمميفالدراسة سؤاؿ مفتكح لمم

 الصحة المدرسية كزعت عمى ذكم االختصاص مف أطباء كمعمميف.

 تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية منيا:ك 

 .كجكد عبلقة إيجابية في مشاركة األطفاؿ بالصحة المدرسية عندما يتعاكف األطفاؿ معان 

 كر إيجابي في تحايؽ المشاركة بفاعمية في الصحة المدرسية حينما لؤلطفاؿ الصغار د
 يتعاكف اآلباء ككذلؾ العائمة كالمجتمع في حثيـ كتبصيرىـ بالمشاركة.

  إف لممعمميف كاألصدقاء كبعض الشخصيات ذات العبلقة بالمجتمع دكران ميمان في تطكير
 مشاركة األطفاؿ في الصحة المدرسية.

 
 ( Jolwell،1995ييف في والية تكساس، أجريت دراسة جولويؿ )مقو ولمعرفة آراء ال -2

لتحديد مدل االىتماـ بحاجات التبلميذ الصحية كالغذائية كالنفسية في مناىج العمكـ في   
المدارس االبتدائية، كلاد أشارت الدراسة إلى أف اآلباء يؤيدكف بشدة تاديـ التربية الصحية في 

 ،ر اآلباء إلى أىمية بعض المكضكعات لتبلميذ المرحمة األساسيةأشا ،مدارس التعميـ األساسي
 كالتي تمثمت في التغذية، اإلسعافات األكلية، التكعية بخطكرة الكحكليات كالمخدرات.

 

 (:Taylor 1992دراسة تايمور ) -3

سعت الدراسة إلى معرفة أثر تدريس مارر التربية الصحية لمكاجية مرض اإليدز لدل طبلب  
مة الجامعية، كاتجاىاتيا المرتبطة بمرض اإليدز، ككانت عينة الدراسة متمثمة في طبلب المرح

 (، كالذيف درسكا مارر التربية الصحية.1992-1990إحدل الجامعات البريطانية لمعاـ الدراسي )

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لدراسة الظاىرة. كتمثمت أدكات  
في: اختبار تحصيمي كماياس لبلتجاىات مرتبط بمرض اإليدز، كأشارت الدراسة إلى: الدراسة 
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة كالطالبات في االتجاىات المرتبطة بمرض اإليدز. 
 كذلؾ إلى كجكد فاعمية مارر التربية الصحية في تغير اتجاىات الطبلب نحك مرض اإليدز.

 

 (Manitoba ،1991ة اإلنجميزية بجامعة مانيتورا الفرنسية )دراسة قسـ المغ -4

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ محتكل مارر العمكـ كالصحة لمصؼ الرابع في ضكء مفاىيـ  
 التربية الصحية كقياس المعمكمات الصحية لدل طمبة الصؼ الرابع.

عداد اختبار ص ،كلذلؾ تـ إعداد معيار لتاكيـ كتاب الصؼ الرابع  حي يايس المعمكمات كا 
 طالبان مف طبلب الصؼ الرابع اختبركا بطرياة عشكائية. 277ككاف حجـ عينة الدراسة  ،الصحية

 كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى ما يمي:

 كقياسية لطبلب  ،يحتكم عمى مفاىيـ صحية جيدة ،منيج العمكـ كالصؼ بالصؼ الرابع
 الصؼ الرابع.

 مكـ كالصحة مف ناحية اإلعداد الصحي لتدريس التربية ضركرة اإلعداد الجيد لمدرسي الع
 الصحية.

 .كتكصي الدراسة بتاكيـ المزيد مف التربية الصحية في المناىج الدراسي المختمفة 

 

 (1988دراسة منظمة الصحة العالمية ) -5

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى حالة التعميـ الصحي في مدارس بمداف إقميـ شرؽ البحر  
. كاف مجتمع الدراسة بمداف شرؽ البحر المتكسط كتمثؿ غالبيتيا الدكؿ العربية كالدكؿ المتكسط
 النامية.

كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لتحديد الظاىرة، ككانت أدكات الدراسة جمع  
ما المعمكمات مف مصادر كتارير االجتماعات العامة كدراسة اليكنيسيؼ كمنظمة الصحة العالمية ك

 تـ اختيار برامج كدراستيا عمى أرض الكاقع، كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج كتكصيات منيا:

 .جميع البمداف متفاة عمى أىمية التربية الصحية المدرسية 

  جميع البمداف متفاة عمى كجكد قصكر في المضمكف التعميمي كطرائؽ التعميـ الصحي الحالية
 المستخدمة كتأىيؿ المعمميف لذلؾ. مما يستدعي إعادة النظر في األساليب
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 (Flasker، Nemathia 1988دراسة فالسكر ونيماثيا ) -6

استيدفت الدراسة بناء برنامج في التربية الصحية عف مرض اإليدز في فيتناـ، استخدمت    
المنيج التجريبي كتمثمت األدكات التي استخدمتيا في: اختبار يايس المعمكمات الصحية كماياس 

دات الصحية كذلؾ لاياس فعالية البرنامج التدريبي في تنمية معمكماتيـ كاتجاىاتيـ كعاداتيـ العا
 الصحية نحك مرض اإليدز.

أشارت الدراسة إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أفراد المجتمعيف  
حية بفركعو الثبلثة عند التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية في ماياس الثاافة الص

 .0.05، 0.01مستكل داللة 

 

 (Kreutec-Marshall 1981دراسة مارسؿ وكرونير ) -7

سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تأثير التربية الصحية في المدارس األساسية في تعديؿ  
 سمكؾ األطفاؿ الصحي.

ف مف أدكات الدراسة ماياس استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. ككا 
 لبلتجاىات خاص بمستكل الطبلب.

كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: انخفاض مستكل نسبة الكفيات عند األطفاؿ مف سف  
%( كانخفاض نسبة الكفيات عند المراىايف حيث 35%( إلى )34عاـ( بنسبة مف )14عاـ _1)

 %.20بمغت حكالي 
 

 (:1980لتابع لألمـ المتحدة )دراسة لصندوؽ الطفولة وا -8

سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى األساليب البديمة لتمبية االحتياجات الصحية األساسية في  
براز أكثر األساليب أىمية كمناقشتيا بصكرة صريحة. ،البمداف النامية  كا 

الث، ككانت أك ما يطمؽ عمييا دكؿ العالـ الث ،ككاف مجتمع الدراسة متمثبلن في البمداف النامية 
كدراسة  ،كتاارير االجتماعات ،أدكات الدراسة متمثمة في جمع المعمكمات مف مصادر متعددة

اليكنيسيؼ كمنظمة الصحة العالمية. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لدراسة الظاىرة. 
 كخمصت الدراسة إلى نتائج كتكصيات منيا:

 أف يشجعا كيدعما تعديؿ تخطيط الاكل العاممة  ينبغي لمنظمة الصحة العالمية كاليكنيسيؼ
 لتكائـ األكضاع في البمداف النامية. ؛كالمناىج الصحية
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 كالتدريب لماكل العاممة في ميداف الصحة ضركرم لتمبية  ،إدخاؿ تغيرات في المناىج الدراسية
 االحتياجات الصحية.

 كمات عنيا كالتكفؿ كنشر المعم ،ضركرة دراسة األساليب الناجحة في التثايؼ الصحي
 بتطبيايا.

 

 (Lawrence  &etc ،1980دراسة لورنس وآخريف ) -9

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مبلئمة مشركع منياج الصحة المدرسية مف حيث    
التطبيؽ كالنظرية كالاياس، ككانت حدكد الدراسة متمثمة في منياج الصحة المدرسية لمصفكؼ مف 

، كاستخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي 1979ساسي في كالية نيكيكرؾ السابع إلى العاشر األ
كالتاكيمي في دراسة الظاىرة ككاف مف أدكات الدراسة تحميؿ محتكل منياج الصحية المدرسية، 
كمعيار لممنياج الجديد يعتمد عمى الكتابة النظرية ككفاية التنفيذ ككفاية الاياس كتكصمت الدراسة 

كجكد عبلقة إيجابية بيف المنياج الجديد ككؿ مف الكفاية النظرية كالكفاية  يمة منيا:إلى نتائج م
 التنفيذية ككفاية الاياس لممنياج.

 

 (Abolftouthدراسة ) -10

كتصكراتيـ نحك مرض  ،كاتجاىاتيـ ،ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مستكيات معرفة الطبلب 
 اإليدز.

ممكة العربية السعكدية، اتبعت الدراسة المنيج طبات الدراسة في منطاة عسير جنكب الم 
التجريبي بغرض معرفة أثر محاضرة تثايفية عف اإليدز عمى مستكل معرفة الطبلب كاتجاىاتيـ 

 نحك مرض اإليدز.

 

 كأظيرت نتائج الدراسة ما يمي:

 .طرأ تغير ممحكظ في الردكد الصحيحة بعد المحاضرة التثايفية 

 تجريبية غير مدركتيف أف االتصاؿ الجنسي ينشر مرض اإليدز.كبل المجمكعتيف الضابطة كال 

 .معمكمات الطبلب حكؿ اإليدز ناقصة_ محاضرة كاحدة غير كافية لتكعية الطبلب 
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 عميؽ عمى محور الدراسات األجنبيةالت
 بالنسبة لألىداؼ:

 ،اساتتنكعت أىداؼ الدراسات الساباة باختبلؼ المفاىيـ الصحية التي تناكلتيا تمؾ الدر  
فبعضيا ىدؼ إلى التعرؼ عمى مدل تأثير التربية الصحية في المدارس األساسية كدراسة )مارشؿ 

 (.1981ككركنير، 

كبعضيا ىدؼ عمى بناء برنامج في التربية الصحية عف مرض اإليدز كدراسة )فبلسكر  
تربية الصحية التي ىدفت إلى معرفة أثر تدريس مارر ال ،(1992، كدراسة تايمكر، 1988كنيماثيا 

التي ىدفت إلى تعرؼ مستكيات معرفة  ،(Abolftouth، 1997لمكاجية مرض اإليدز كدراسة )
 الطبلب كاتجاىاتيـ كتصكراتيـ نحك مرض اإليدز.

كبعضيا ىدؼ إلى تحميؿ محتكل مارر العمكـ كالصحة في ضكء مفاىيـ التربية الصحية  
 .1991الفرنسية كدراسة قسـ المغة اإلنجميزية بجامعة مانيتكيا 

كبعضيا تناكؿ التغذية كاإلسعافات األكلية كالتكعية بخطكرة الكحكليات كالمخدرات كدراسة  
 .1995جكلكيؿ 

 بالنسبة لمنيج الدراسة:

فبعض الدراسات  ،تنكعت المناىج التي اتبعتيا الدراسات الساباة بتنكع أىداؼ تمؾ الدراسات 
 .1981، كدراسة مارسؿ ككركنير 1992ة تايمكر استخدمت المنيج الكصفي التحميمي كدراس

جزء مف الدراسة تحميؿ محتكل مارر العمكـ كالصحة  1991ككدراسة قسـ المغة اإلنجميزية  
، كدراسة 1980، كأيضا دراسة لكرنس كآخريف 1980كدراسة صندكؽ الطفكلة التابع لؤلمـ المتحدة 

 .1999كدراسة بات بردمكر  1988منظمة الصحة العالمية 

كدراسة فبلسكر كنيماتيا   Abolftouth 1996كبعضيا استخدـ المنيج التجريبي كدراسة  
 كالدراسة الحالية تشابيت معيا في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي. .1988

 بالنسبة ألدوات الدراسة:

، (1992كدراسة )تايمكر بعض الدراسات استخدمت اختبار تحصيمي كماياس لبلتجاىات  
التي استخدمت فييا اختبار لاياس المعمكمات الصحية، كدراسة  1988سة فبلسكر كثيماتيا كدرا

 قسـ المغة اإلنجميزية استخدـ فييا اختبار صمـ لاياس المعمكمات الصحية.
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فاد كانت أدكات الدراسة فييا جمع  1980أما دراسة صندكؽ الطفكلة التابع لؤلمـ المتحدة  
، في حيف دراسة 1988تماعات، كذلؾ دراسة منظمة الصحة العالمية المعمكمات كالتاارير كاالج

، فاد كانت أدكات الدراسة فييا ىك تحميؿ محتكل منياج الصحة المدرسية، كمعيار 1980لكرنس 
 لممنياج الجديد يعتمد عمى الكفاية النظرية ككفاية التنفيذ ككفاية الاياس.

سؤاؿ مفتكح لممعمميف كأكلياء  1999دمكر في حيف كانت أدكات الدراسة في دراسة بات بر  
 األمكر كاستبانة.

 

 :بالنسبة لعينة  الدراسة 

، 1992بعض الدراسات عينة الدراسة كانت طبلب المرحمة الجامعية مثؿ دراسة تايمكر  
الخاصة بطبلب  1995، كدراسة جكلكيؿ 1988كبعضيا مدراس كدراسة منظمة الصحة العالمية 

الخاصة بتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي  1991كدراسة قسـ المغة العربية المرحمة االبتدائية 
، 1999، كدراسة بات بردمكر 1981كبعضيا كاف العينة فييا أطفاؿ كدراسة مارشؿ ككركنير 
 كانت عينة الدراسة أطفاؿ الصؼ الرابع حتى الصؼ العاشر.

ؿ محتكل الصحة المدرسية أدكات الدراسة فييا ىك تحمي 1980في حيف كانت دراسة لكرنس  
 النظرية ككفاية التنفيذ ككفاية الاياس. عمى الكتابةكمعيار لممنياج الجديد يعتمد 

ـ، كبعضيا مدراس 1992عينة الدراسة كانت طبلب المرحمة الجامعية في دراسة تايمكر  
 ـ.1988كدراسة منظمة الصحة العالمية 

بتدائية كدراسة قسـ المغة اإلنجميزية الخاصة بطبلب المرحمة اال 1995كدراسة جكلكيؿ  
، الخاصة بتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي في حيف كانت عينة دراسة مارشؿ ككركنير 1991
 أطفاؿ. 1981

 أما الدراسة الحالية فكانت العينة فييا كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا. 
 

 بقة في اآلتي:استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السا

 عند بناء قائمة خاصة بتمؾ  ،تحديد المجاالت كالمفاىيـ األساسية كالفرعية في التربية الصحية
 كنيستيف كآخريف كبات بردمكر. Cariline Ross 1981المفاىيـ مثؿ دراسة كاركليف ركدز 
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 التعميؽ العاـ:
ا فكؿ جانب منيا يؤثر كتتداخؿ بحيث يتعذر الفصؿ بيني ،تتشابؾ مجاالت التربية الصحية

كحدات لتحايؽ  أك ،. فيناؾ مجمكعة مف الدراسات التي اىتمت بعمؿ برامجاألخرلعمى الجكانب 
الكحدات عمى اكتساب المعمكمات كالمفاىيـ   أكالبرامج  ىذهالتربية الصحية. كتحديد فعالية  أىداؼ

التربية  أىداؼتحاؽ اىتمت بدراسة مدل  أخرلكاالتجاىات كالسمككيات الصحية. كدراسات 
 :إلىكخمصت اغمب الدراسات  ،الصحية في مناىج التربية كالماررات كخاصة مارر العمكـ

  عدادىـ لتكعية الطبلب صحيان  ؛التربية الصحية أىداؼضركرة االىتماـ بتنمية  لمحياة. كا 

  ىذهخطكرة لمبدء بدكر التكعية الصحية. نظرا ل ؛المراحؿ ترشيحان  أكثر اإلعداديةكانت المرحمة 
 عدد مف الدراسات عمى ىذه المرحمة. لذا قاـ عدد مف الباحثيف بإجراء ؛لسفا

  االعتاادات  إلى اإلشارةالكتب المدرسية تخمك مف  أفتبيف مف بعض الدراسات الساباة
استبداليا  كأىمية ،العادات غير المرغكبة ضرارأك  ،كالعادات المنتشرة في المجتمع ،الصحية

 بعادات مرغكبة.

 كتنمية المفاىيـ الكقائية لدل  ،تدريس البرامج الصحية كالكقائية كاف لو آثار ايجابية في اكتساب
 تبلميذ بعد التدريس عنو قبؿ التدريس.

 .تفاكتت العينات المستخدمة في الدراسات تبعا لطبيعة الدراسة 

 اقتصرت في  ياأن إال ،عمى الرغـ مف اىتماـ الدراسات بأسس عممية التعمـ كالثاافة الصحية
دراسة  كأىممت ،كالحاجات الصحية ،كاالتجاىات ،كالمعمكمات ،دراسة المعارؼ عمىالغالب 

 يمـ بيا الفرد. أفالممارسات كالميارات التي يجب 

  كمااييس  ،مااييس التنكر ،استمارات الماابمة ،الدراسة مف االستبيانات أدكاتاختمفت
 كمااييس االتجاىات. ،بارات التصميحيةكاالخت ،كاختبارات المفاىيـ ،االتجاىات

 
 استفادت الدراسة الحالية مف الدراسة السابقة في :

 .تحديد المجاالت الرئيسة كالفرعية لمتربية الصحية 

  كالدراسات الساباة. األبحاثالنظرم بعد االطبلع عمى  اإلطاركتابة 

 .تحديد عينة الدراسة 

 دراسات الساباة.ماارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج ال 
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 تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

  العميا  األساسيةلممرحمة  اإلسبلميةركزت الدراسة الحالية عمى مدل تضمف كتب التربية
 ليا. اإلسبلميلمفاىيـ التربية الصحية في ضكء التصكر 

 صحية كىي) ركزت الدراسة الحالية عمى دراسة عدد مف المجاالت الخاصة بالتربية ال
 كالتغذية(. إلغاء ،األمراض المعدية ،النظافة الشخصية
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 انفصم انرابع

 

 أدوات اندراسة وإجراءاتها
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 الفصؿ الرابع
جراءاتيا  أدوات الدراسة وا 

كالتي تتضمف مجتمع  ،يتضمف  ىذا الفصؿ المنيجية التي اتبعتيا الباحثة في ىذه الدراسة
جراءاتيدكاتيا ككصؼ أل ،الدراسة كعينتيا كالمعالجات  ،التي تـ كفايا تطبيؽ ىذه الدراسة اكا 

كفيما يمي كصؼ  ،تاالستنتاجا إلىكالبلزمة لتحميؿ البيانات كالكصكؿ  ،المستخدمة  اإلحصائية
 :لمعناصر الساباة

 منيج الدراسة:
ت قائمة كظكاىر كممارسا أحداثحيث يتناكؿ دراسة  ،استخدمت الدراسة المنيج الكصفي
 أف كيستطيع الباحث ،لباحث في مجرياتيادكف تدخؿ ا ،مكجكدة متاحة لمدراسة كالاياس كما ىي

 .(43: 2002 ،األغايتفاعؿ معيا فيصفيا كيحمميا )

تحميؿ المحتكل في تحديد مدل تضمف مفاىيـ التربية الصحية  أسمكبكاستخدمت الباحثة 
ككاف ىذا المنيج األنسب  ،العميا األساسيةحمة لممر  اإلسبلميةفي محتكل منياج كتب التربية 

 في ىذه الدراسة. إلتباعو

 مجتمع الدراسة وعينتيا:
ينحصر مجتمع الدراسة كعينتيا في كتب التربية اإلسبلمية الماررة عمى  المرحمة األساسية 

ؿ عمييا العميا، كىي تشمؿ اثنا عشر كتابان، بحيث تاكـ الباحثة بتحميؿ محتكل الكحدات التي تشتم
 تبدأ مف الصؼ الخامس حتى الصؼ العاشر حسب خطة المنياج الفمسطيني األكؿ. 

 أدوات الدراسة: 
حيث  ،حيث تـ إعداد أداة الدراسة في عدة خطكات استخدمت الباحثة أداة تحميؿ المحتكل:

الصحية تـ تحديد مفاىيـ التربية الصحية الضركرية لممرحمة األساسية العميا في قائمة المفاىيـ 
 -كاستفادت الباحثة مف المصادر التالية:

الدراسات الساباة كما تكصمت إليو مف  ،اإلطار النظرم كما تضمنو مف مصادر عممية
 .قكائـ لممفاىيـ الصحية

الصكرة األكلية لماائمة:  كضعت الباحثة قائمة المفاىيـ الصحية بناء عمى اإلجراءات 
 :رئيسة كىيمجاالت  (3الساباة كتضمنت الاائمة )
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                                                               -مجاؿ النظافة : -: األوؿالمجاؿ 

 ،حيث تيتـ بالجانب المادم ،بشخصية الفرد المادية كالمعنكية المتعماةكىي مجمكعة الايـ 
كالعامية مف خبلؿ  كالجانب المعنكم المتعمؽ بالطيارة الركحية ،كتتعمؽ بنظافة جسمو كمبلبسو

 ،ف الكريـ كالسنة النبكيةآالتي كردت في الار  باألحكاـالمتعماة  اإلسبلميةكالشريعة  ،التعاليـ الدينية
 : كالتي تتمثؿ في ،كتكريمو عف باقي المخمكقات اإلنساف دميةآ إلىكالتي تيدؼ 

 : ، كتتمثؿ فيالطيارة المادية  -أ

 نظافة المكاف -  األظافر تاميـ - ستر العكرة  -  ألسنافكانظافة الفـ   - الغتساؿا –الكضكء 

 -تتمثؿ في :: الطيارة الركحية -ب 

 -الصدؽ  - األمانة  - الاضاء خيره كشره -بالرسكؿ  اإليماف -بالمبلئكة  اإليماف -باهلل  اإليماف
 -السبلـ  إفشاء -الخشكع في الصبلة  -الزكاة  -بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  األمر  - ءالحيا

 البعد عف المعاصي . -بر الكالديف  -حب الكطف  -تادير العمـ كالعمماء  -احتراـ رأم الجماعة 

 مجاؿ الغذاء والثقافة الغذائية: : المجاؿ الثاني

  -: اآلتيالناتجة عف سكء استخداميا كتتمثؿ في  اآلثاركتتمثؿ في معرفة 

عدـ  -باليد اليمنى  األكؿ -مف الطعاـ الذم يميو األكؿ -قبؿ الطعاـ كبعده األيدمغسؿ -التسمية 
مف عمؿ  األكؿ - عدـ التنفس بالماء -الذىب كالفضة  آنيةفي  األكؿعدـ  - األكؿفي  اإلسراؼ
 لحـ الخنزير (  -الدـ -المحرمات )الميتة  أكؿحرمة -الحبلؿ( األكؿاليد )

 المعدية : األمراض المجاؿ الثالث :

كالحرص عمى صحتو مف  ،األمراضمف  اإلنسافتختص بحماية ىي مجمكعة الايـ التي 
فالعاؿ السميـ في الجسـ  ،ىبلكو إلىالمؤدية  األمكركترؾ  ،إتباعياالكاجب  لؤلمكرخبلؿ تكعيتو 

كيستطيع الاياـ  ،كيبني مجتمعو ،استطاع الاياـ بالعمؿ فيحمي نفسو اإلنسافصح جسـ  فإذا ،السميـ
قامة ،بالشعائر الدينية  لعبلقات االجتماعية السميمة التي تتمثؿ في :ا كا 

  المكاط(. -المحرمة )كالزنا  اإلنسانيةتجنب العبلقات 

 االستعفاؼ(. -تنمية الضكابط الذاتية مثؿ )الصـك 

  عف الطريؽ (. األذل إماطة-مثؿ )دفف المكتى  األكبئةطرؽ الحماية ممف 

  مد(.الر -الككليرا- األنفمكنزاالمعدية ) األمراضالبعد عف 

 .العمؿ عمى عدـ تمكث الماء كاليكاء كالتربة 
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 .العبلج عند المرض كتناكؿ الدكاء لمشفاء 

  التجيـ(-الدجؿ -الشعكذة -البعد عف المؤثرات التي تؤثر عمى الجسد كالعاؿ )السحر 

 .الحجر الصحي 

 
 -: ضبط القائمة

التدريس  عرضت الباحثة الاائمة عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف بمناىج كطرؽ
مف ذكم الخبرة  اإلسبلميةكمشرفي التربية  الادس المفتكحة (- اإلسبلمية-األقصىبالجامعات )
 يكضح ذلؾ . (1كممحؽ رقـ )

 
  -***الصورة النيائية لمقائمة:

قائمة المفاىيـ الصحية في صكرتيا  أصبحت ،المحكمكف إليو أشاربعد التعديؿ الذم 
(  2كما ىك في ممحؽ رقـ ) ،( مجاال فرعيان 53ك)  ،رئيسيةمجاالت  (3بحيث شممت ) ،النيائية

  .يكضح ذلؾ

 ان.فرعي ان ( مفيكم  23لشخصية كتضمف ) مفاىيـ النظافة ا
  ان.فرعي ان ( مفيكم 13** التغذية  كالثاافة الغذائية كتضمف ) 

 .ان فرعي ان ( مفيكم17المعدية )  األمراض**مفاىيـ 
 

 -تحديد اليدؼ مف التحميؿ :
عممية تحميؿ المحتكل تحديد مفاىيـ التربية الصحية المتضمنة قي كتب التربية  تيدؼ 

 ليا كرصد تكراراتيا . اإلسبلميالعميا في ضكء التصكر  األساسيةلممرحمة  اإلسبلمية
 

  -تحديد وحدة التحميؿ :
اختيرت الفارة ككحدة لتحميؿ المكضكعات الصحية الكاردة لكؿ كتاب مف كتب التربية  

 العميا . األساسيةكالثاني لممرحمة  األكؿالماررة في الفصؿ  ،بلميةاإلس
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 : فئات التحميؿ
 العميا  األساسيةلممرحمة  اإلسبلميةىي مفاىيـ التربية الصحية الكاردة في مارر كتب التربية  

 ضوابط عممية التحميؿ:
 (3لمفاىيـ الصحية )الفرعية لكؿ مجاؿ رئيس مف ا كاألبعادالمحتكل  إطاريتـ التحميؿ في  

 كالفيارس كمادمة الكتب حيث ال ،الخاصة لكؿ كحدة األسئمة كتـ استثناء ،كيشمؿ التحميؿ الدركس
 تدخؿ ضمف عممية التحميؿ .

 تـ رصد النتائج كتكرار كؿ مفيـك صحي 
 

 صدؽ التحميؿ :
ى حيث تـ عرضيا عم ،التحميؿ أداةتـ التأكد مف صدؽ عممية التحميؿ مف خبلؿ صدؽ  

كجامعة  ،األقصىكجامعة  ،اإلسبلميةمجمكعة مف المختصيف بمناىج كطرؽ التدريس بالجامعة 
كاشتممت  ،كمف يشيد ليـ بالكفاءة ،كمشرفييا اإلسبلميةكمعممي كمعممات التربية  ،الادس المفتكحة

دل ككحدات التحميؿ لمعرفة م -كفئاتو الرئيسة كالفرعية  -عمى العناصر )ىدؼ التحميؿ  األداة
 يف.مالمحك أراءكقد تـ التعديؿ كفؽ  (المغكية شمكليتيا كانتمائيا كالسبلمة

   
 ثبات التحميؿ:

 ثبات عممية التحميؿ قامت الباحثة بما يمي :إلى  لمكصكؿ
 بإعادة، قامت الباحثة تاريبان  أسابيع ةتحميؿ عينة مف الكتب المستيدفة كبعد مركر ثبلث 

تـ حساب نااط االتفاؽ ، التحميؿ بكؿ الخطكات الخاصة آليةكبعد تكضيح  ،أخرلالتحميؿ مرة 
باستخداـ معادلة ىكليستي لحساب معامؿ االتفاؽ )طعيمة  ،كالثاني األكليكاالختبلؼ بيف التحميؿ 

% ( كىي نسبة عالية لمعامؿ الثبات 100( تـ حساب معامؿ الثبات ككانت قيمتو )177: 1985،
 اآلتيكالجدكؿ ، ياس كالتاكيـيؿ حسب ما يارره المختصكف في الاتطمئف الباحثة لثبات عممية التحم

 يكضح ذلؾ:
 
 
 
 
 
 
 



 

183 

 

 (4-1جدوؿ )

 نتائج تحميؿ دروس الوحدة األولى مف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الخامس عبر الزمف

 الوحدة الجزء
 مجاالت التربية الصحية

 المجموع الكمي
 والتغذية الغذاء األمراض المعدية النظافة الشخصية

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 األوؿ

 11.9 16 4.8 2 7.6 1 16.2 13 األولى

 29.1 39 48.7 20 15.3 2 21.2 17 الثانية
 14.1 19 - - 23 3 20 16 الثالثة
 19.4 26 29.2 12 7.6 1 16.2 13 الرابعة

 12.6 17 - - 46.1 6 13.7 11 الخامسة
 12.6 17 17 7 - - 12.5 10 السادسة

 48.2 134 45 41 65 13 47.9 80 المجموع

 الثاني

 31.9 46 52 26 - - 22.9 20 األولى
 6.9 10 - - 14.2 1 10.3 9 الثانية
 20.8 30 26 13 28.5 2 17.2 15 الثالثة
 11.1 16 - - - - 18.3 16 الرابعة

 9.7 14 6 3 - - 12.6 11 الخامسة
 19.4 28 16 8 57.1 4 18.3 16 السادسة

 51.7 144 54.9 50 35 7 52 87 المجموع
 100 278 100 91 100 20 100 167 المجموع الكمي

 
 عمميو التحميؿ: إجراءات

 األساسيةعمى المرحمة  الماررة اإلسبلميةتـ الحصكؿ عمى الطبعات الحديثة لكتب التربية  
  .ـ( 2011 ،2010العميا ) التمكيف( في سمـ التعميـ الفمسطيني مف العاـ الدراسي )

 ،كرصدىا بشكؿ كصفي كمي ،جؿ الحصكؿ عمى مدل تكرار البنكدأتـ تحميؿ كؿ فارة مف  
 ترد في نياية كؿ درس. التي كاألسئمةكقد استثنى التحميؿ مادمات الكتب كالفيارس 

 
 :الدراسةخطوات 

 النظرم. إلطاراكذلؾ لبلستفادة منيا في  ،االطبلع الكاسع عمى الدراسات الساباة ذات العبلقة 
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 لممرحمة  اإلسبلميةقائمة معايير المفاىيـ الصحية الكاجب تضمنيا في كتب التربية  إعداد
 العميا . األساسية

 زيادتو مف  ،لمتعرؼ عمى ما يجب حذفو ؛عرض الاائمة عمى مجمكعة مف الخبراء كالمعمميف
 مف قبؿ الباحثة . إعدادىاتـ  التيالاائمة 

 في ضكء قائمة مفاىيـ التربية  ،العميا األساسيةلممرحمة  اإلسبلميةة تحميؿ محتكل كتب التربي
كضكابطو  -فئاتو ككحداتو -لتحميؿ لعينة التحميؿ ؛بما تتضمنو لكتحميؿ المحتك  ،الصحية
 كصدقو كثباتو. -كخطكاتو

 كتنظيميا في جداكؿ كمناقشتيا كتفسيرىا  ،يانات في صكرة تكرارات كنسب مئكيةتفريغ الب
 عمييا . كالتعميؽ

 . صياغة التكصيات في ضكء نتائج الدراسة 
 
 

 :اإلحصائيةالمعالجة 
  لئلجابة اإلحصائية األساليبتـ استخداـ. 
 .التكرارات كالنسب المئكية 
 .معامبلت االرتباط 
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 انفصم اخلامس
 

 نتائج اندراسة ومناقشتها
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

 

عف  اإلجابةكذلؾ بيدؼ ، إلييالنتائج الدراسة التي تـ التكصؿ  الفصؿ عرضان  يتناكؿ ىذا  
كما يعرض ىذا الفصؿ تفسيران كمناقشةن ليذه النتائج في ، كاختبار صحة فرضياتيا ،أسئمة الدراسة

ضكء الدراسات الساباة، كذلؾ يضع بعض التكصيات ذات العبلقة بيذه النتائج كياترح بعض 
 كىذا تفصيؿ بذلؾ .، ؿ جكانب الدراسة الحاليةالدراسات الستكما

 
النتائج المتعمقة بمدى تضمف كتب التربية اإلسالمية بالمرحمة األساسية العميا لمفاىيـ : أوالً 

 : التربية الصحية
 (5 -1الجدوؿ )

 صحيةالنتائج المتعمقة بمدى تضمف كتب التربية اإلسالمية بالمرحمة األساسية العميا لمفاىيـ التربية ال

 الصؼ
 المجموع الكمي مجاالت التربية الصحية

 الترتيب % المجموع الغذاء والتغذية األمراض المعدنية الشخصية نظافةال
 2 20.4 278 91 20 167 الخامس
 3 14.9 203 76 22 105 السادس
 5 13.6 185 73 13 99 السابع
 6 12.7 173 56 8 109 الثامف
 4 13.9 189 38 13 138 التاسع
 1 24.2 329 127 28 174 العاشر
  100 1357 461 104 792 المجموع
% 58.3 7.6 33.9 100   

    2 3 1 الترتيب
 

 : يبلحظ مف الجدكؿ ما يمي
التربية الصحية في كتب التربية اإلسبلمية بصفكؼ المرحمة األساسية  بمغ مجمكع تكرارات 

 : كالتالي مكزعةتكراران ( 1357العميا مف الصؼ الخامس كحتى الصؼ العاشر )
لمفاىيـ المجاالت الثبلث )  تكراران ( 278لمصؼ الخامس )تضمف كتاب التربية اإلسبلمية  -

كاحتؿ بذلؾ ، (20.4) مئكية بنسبةالغذاء كالتغذية(  -األمراض المعدية -النظافة الشخصية
  الثانية .المرتبة 
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لمفاىيـ المجاالت الثبلث كراران ت( 203سبلمية لمصؼ السادس )تضمف كتاب التربية اإل -
كاحتؿ ، (14.9)بنسبة مئكية  الغذاء كالتغذية(  -األمراض المعدية -)النظافة الشخصية

 بذلؾ المرتبة الثالثة . 
لمفاىيـ المجاالت الثبلث تكراران ( 185تضمف كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ السابع ) -

كاحتؿ ، (13.6)بنسبة مئكية  لتغذية( الغذاء كا -األمراض المعدية -)النظافة الشخصية
 .  الخامسةبذلؾ المرتبة 

لمفاىيـ المجاالت الثبلث تكراران ( 173تضمف كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثامف ) -
كاحتؿ ، (12.7)بنسبة مئكية  الغذاء كالتغذية(  -األمراض المعدية -)النظافة الشخصية

  السادسة .بذلؾ المرتبة 
لمفاىيـ المجاالت الثبلث تكراران ( 189ة اإلسبلمية لمصؼ التاسع )تضمف كتاب التربي -

كاحتؿ ، (13.9)بنسبة مئكية  الغذاء كالتغذية(  -األمراض المعدية -)النظافة الشخصية
  ة.الرابعبذلؾ المرتبة 

لمفاىيـ المجاالت الثبلث تكراران ( 329سبلمية لمصؼ العاشر )تضمف كتاب التربية اإل -
كاحتؿ ، (24.2)بنسبة مئكية  الغذاء كالتغذية(  -األمراض المعدية -ية)النظافة الشخص

  األكلى .بذلؾ المرتبة 
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ثانيًا: النتائج المتعمقة بمدى تضمف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الخامس األساسي لمفاىيـ 
 التربية الصحية: 

 
 

 ( 5-2جدوؿ )ال
 ة الصحية في محتوى كتاب التربية اإلسالميةالتربي لمجاالت ومفاىيـالتكرارات والنسب المئوية 

 لمصؼ الخامس
 

 الوحدة الجزء
 التربية الصحية مجاالت

 المجموع الكمي
 الغذاء والتغذية األمراض المعدية النظافة الشخصية

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 األوؿ

 11.9 16 4.8 2 7.6 1 16.2 13 األولى
 29.1 39 48.7 20 15.3 2 21.2 17 الثانية
 14.1 19 - - 23 3 20 16 الثالثة
 19.4 26 29.2 12 7.6 1 16.2 13 الرابعة
 12.6 17 - - 46.1 6 13.7 11 الخامسة
 12.6 17 17 7 - - 12.5 10 السادسة

 48.2 134 14.7 41 4.7 13 28.8 80 المجموع

 الثاني

 31.9 46 52 26 - - 22.9 20 األولى
 6.9 10 - - 14.2 1 10.3 9 الثانية
 20.8 30 26 13 28.5 2 17.2 15 الثالثة
 11.1 16 - - - - 18.3 16 الرابعة
 9.7 14 6 3 - - 12.6 11 الخامسة
 19.4 28 16 8 57.1 4 18.3 16 السادسة

 51.7 144 18 50 2.5 7 31.3 87 المجموع
 100 278 32.7 91 7.2 20 60.1 167 المجموع الكمي
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 ( 5-3الجدوؿ )
 األساسيوالثاني لمصؼ الخامس  األوؿوع تكرارات الكتاب مجم

 المجاؿ
النظافة 
 الشخصية

األمراض 
 المعدية
 ؾ

األمراض 
 المعدية
% 

الغذاء 
 والتغذية

 ؾ

الغذاء 
 والتغذية
% 

المجموع 
 الكمي

النسبة 
 المئوية

 % ؾ
 48.2 134 14.7 41 4.7 13 28.8 80 الجزء األكؿ
 51.8 144 18 50 2.5 71 31.3 87 الجزء الثاني

 100 278 32.7 91 7.2 20 60.1 187 مجمكع الجزئيف
   2  3  1  الترتيب

 
 : ( ما يمي3-5يالحظ مف الجدوؿ )

التربية الصحية في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الخامس  بمغ مجمكع تكرارات
 لتالي.عمى النحك ا "100بنسبة  مكزعة عمى جزأم الكتاب، ( مفيكمان 278حكالي)

 %( .48.2في الجزء األكؿ مف الكتاب بنسبة ) تكراران ( 134) -

 %( .51.7في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة ) تكراران ( 144) -
 

 : كما يبلحظ أيضان أنيا مكزعة عمى مجاالت مفاىيـ التربية الصحية كما يمي

الجزء األكؿ مف في تكراران ( 80ة الشخصية مكزعة إلى )حكؿ مجاؿ النظافتكراران ( 167) -
 %(. 31،3في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 87ك)، %(28،8اب بنسبة الكت

في الجزء األكؿ مف  تكراران ( 13ض المعدية مكزعة إلى )حكؿ مجاؿ األمراتكراران ( 20) -
 %( 2،5الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )في  ت( تكرارا7ك)، %(4،7الكتاب بنسبة )

في الجزء األكؿ مف الكتاب تكراران ( 41كالتغذية مكزعة إلى ) حكؿ مجاؿ الغذاءان تكرار ( 91) -
 %( . 38لجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )في اتكراران ( 50ك)، %(14،7بنسبة )

 

كما يبلحظ أيضان أف مفاىيـ التربية الصحية المتضمنة في الجزء األكؿ مف الكتاب كالبالغ 
 : كزعت عمى النحك التالي( مفيكمان قد ت134مجمكعيا )

 %( .28،8حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة )تكراران  ( ن 80) -
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 %( .4،7حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 13) -

 %( .14،7ؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة )حك تكراران ( 41) -

ب كالبالغ كذلؾ يبلحظ أف مفاىيـ التربية الصحية المتضمنة في الجزء الثاني مف الكتا
 ( مفيكمان قد تكزعت عمى النحك التالي. 144مجمكعيا )

 %( .31،1ظافة الشخصية بنسبة )حكؿ مجاؿ النتكراران ( 87) -

 %( .2،5حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران  ( 7) -

 %( .38حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة )تكراران ( 50) -
 

معدؿ  أعمىالشخصية حصؿ عمى  النظافةد بع أفيتضح  ،عمى الجدكؿ السابؽكبناء ن 
حيث حصمت  ،المعدية األمراضفيو ثـ تكرارات مفاىيـ  ،ثـ مفاىيـ الغذاء كالتغذية ،تكرار لممفاىيـ

 النظافةما تـ االىتماـ بو في ىذا الصؼ ىك  أكثرف أكيمكف تفسير ذلؾ ب ،قؿ معدؿأعمى 
ثـ مجاؿ  ،ياجاتيـ في ىذا المجاؿكىذا مبلئـ كمناسب لطمبة الصؼ الخامس الحت ،الشخصية
مف مستكل الطمبة  أعمىف ىذه المفاىيـ أذلؾ ب ىـ تفسيرأير ضعؼ ك ظمالمعدية  األمراض
 كتفكيرىـ.

 

عمى مدل الايمة  اإلسبلميةكىذا يدؿ عمى مدل اىتماـ كاضعي المناىج لكتاب التربية 
فالصؼ  ،ة الطالب منذ الصغرلما ليا مف دكر في بناء شخصي ،الكبيرة لمفاىيـ التربية الصحية

الخامس يككف مف السيؿ تشكيؿ الطالب عمى االختبلؼ كالايـ كالمبادئ المتعماة بالجكانب 
ف الطيارة ىي أل ؛اإلسبلمية النظرةكىذا مؤشر عمى  ،كبينيا في ىذا السف الصغير ج  ،الصحية
النبكية مكمؿ  كالسنةف آر فالا ،عمى ىذا الجانب المناىجكبذلؾ ركزت  ،لممارسة العبادات األساس

 كالبيئة. اإلنساففي النظرة الشاممة لطيارة كنظافة  اآلخركؿ كاحد منيا 

 

أما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء األوؿ لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الخامس لمفاىيـ 
 : فقد لوحظ ما يمي، التربية الصحية

  

مكزعة كالتالي فاد  48،2ا كانت مني نسبة المفاىيـ الثبلثة أف 6يتضح مف الجدكؿ رقـ 
كنسبة تكرار مفيـك  14،7كنسبة تكرار الغذاء كالتغذية  28،8تكرار مفيكـ النظافة الشخصية  بمغ

كيدؿ باالىتماـ  ،كاف عمى النظافة األكبرالتركيز  أف. كىذا يكضح لنا  4،7المعدية  األمراض
الكبير في بناء جسـ  األثرلما لو  ،اء كالتغذيةذثـ مفيكـ الغ ،الكبير لكاضعي المناىج ليذا المفيكـ
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عطائو ،اإلنساف ككذلؾ كحدات كؿ فصؿ ليا نسب  األمراضالاكة التي تعمؿ عمى حمايتو مف  كا 
في تكراران (2ك)( 7.6في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران (1ك)( 16.2بنسبة ): مختمفة فمثبل

 . (4.8مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )
في مجاؿ تكراران (17مكزعة إلى )تكراران (39)تضمنت  الثانيةالكحدة كىذا يشير إلى أف 
( 15.3في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 2( ك)21.2النظافة الشخصية بنسبة )

 ( .48.7في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران (20ك)
في مجاؿ النظافة تكراران (16مكزعة إلى )تكراران (19)تضمنت  الثالثةالكحدة  كىذا يعني أف 

 .( 23في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 3( ك)20الشخصية بنسبة )
في مجاؿ  (تكرار13مكزعة إلى )تكراران (26)تضمنت  الرابعةالكحدة  كىذا يشير إلى أف
( 12( ك)7.6معدية بنسبة )في مجاؿ األمراض التكراران ( 1( ك)16.2النظافة الشخصية بنسبة )

 ( .29.2في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية ) تكررا
في مجاؿ  ( تكرار11مكزعة إلى )تكراران ( 17)تضمنت  الخامسةالكحدة كىذا يشير إلى أف 
 .(46.1في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة) ( تكرران 6( ك)13.7النظافة الشخصية بنسبة )

في مجاؿ  (تكرار10مكزعة إلى ) (17)تضمنت  السادسة الكحدة كىذا يشير إلى أف
 (17في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران ( 7( ك)12.5النظافة الشخصية بنسبة )

 
أما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء الثاني لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الخامس 

 : فقد لوحظ ما يمي، لمفاىيـ التربية الصحية
مفيكـ النظافة الشخصية  أف ،الثبلثة المفاىيـيتضح لنا نسبة تكرار  6كؿ رقـ مف الجد

كذلؾ بنسبة متفاكتة  ،المعدية األمراضنسبة كبعدىا ثاني مفيـك الغذاء كالتغذية كثـ مفيـك  أعمى
كاف  31،5مفيكـ النظافة قد حصؿ عمى نسبة  أففنجد  ،في الجزء الثاني لكتاب الصؼ الخامس

كترل  2،5المعدية حصؿ عمى  األمراضكاف مفيـك 18كالتغذية حصؿ عمى نسبة  مفيكـ الغذاء
حصكؿ مفيكـ النظافة الشخصية عمى اكبر مساحة في الكتاب لايمة النظافة  أفالباحثة في ذلؾ 

 الشخصية كنظافة المكاف كالبيئة كنظافة الغذاء فيذا مترابط كمكمؿ بعضو البعض.

 أف:في الكحدات بنسب متفاكتة كمختمفة فنرل  مكزعةالمفاىيـ  أفككذلؾ ترل الباحثة 

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكررا20مكزعة إلى )تكراران ( 36تضمنت الكحدة األكلى )
 ( .52في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران ( 26( ك)22.9بنسبة )

في مجاؿ تكراران ( 9مكزعة إلى ) ( تكرار10)تضمنت الكحدة الثانية  كىذا يشير إلى أف
 .( 14.2في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكررا1( ك)10.3النظافة الشخصية بنسبة )
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في مجاؿ  ( تكرار15مكزعة إلى )تكراران ( 30) تضمنت الكحدة الثالثة كىذا يعني أف
( 13( ك)28.5في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 2( ك)17.2النظافة الشخصية بنسبة )

 (.26في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران 

في مجاؿ  (تكرار16مكزعة إلى )تكرار ( 16)تضمنت الكحدة الرابعة  كىذا يشير إلى أف
 .( 18.3النظافة الشخصية بنسبة )
في مجاؿ  ( تكرار11مكزعة إلى )تكراران ( 14)تضمنت الكحدة الخامسة  كىذا يشير إلى أف

 ( .6في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية ) (تكرار3( ك)12.6بنسبة )النظافة الشخصية 
في مجاؿ تكراران ( 16مكزعة إلى )تكراران (28) تضمنت الكحدة السادسة كىذا يشير إلى أف
( 8( ك)57.1في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 4( ك)18.3النظافة الشخصية بنسبة )

 ( .16تغذية بنسبة مئكية )في مجاؿ الغذاء كالتكراران 
 

ثالثا: النتائج المتعمقة بمدى تضمف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ السادس األساسي لمفاىيـ 
 التربية الصحية: 

 (5-4الجدوؿ )
 التربية الصحية في محتوى كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ السادس لمجاالت ومفاىيـالتكرارات والنسب المئوية 

 الوحدة الجزء
 التربية الصحية االتمج

 المجموع الكمي
 الغذاء والتغذية األمراض المعدية النظافة الشخصية

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 األوؿ

 16.5 21 24.4 12 - - 15.5 9 األولى

 35.4 45 44.8 22 30 6 29.3 17 الثانية
 37.7 48 26.5 13 55 11 41.3 24 الثالثة
 10.2 13 4 2 15 3 13.7 8 الرابعة

 62.5 127 24.1 49 9.8 20 28.6 58 المجموع

 الثاني

 46 35 62.9 17 - - 38.2 18 األولى
 15.7 12 22.2 6 - - 12.7 6 الثانية
 9.2 7 7.4 2 - - 10.6 5 الثالثة
 11.8 9 - - - - 19.1 9 الرابعة
 17.1 13 7.4 2 100 2 19.1 9 الخامسة

 37.4 76 13.3 27 1 2 23.2 47 المجموع
 100 203 37.4 76 10.8 22 51.8 105 المجموع الكمي
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 (5-5جدوؿ )
 التكرارات في الكتاب االوؿ والثاني لمصؼ السادس االساسي

 

 المجاؿ
النظافة 
 الشخصية

 ؾ

النظافة 
 الشخصية

% 

األمراض 
 لمعديةا

 ؾ

األمراض 
 المعدية
% 

الغذاء 
 والتغذية
 ؾ

 الغذاء
 والتغذية
% 

المجموع 
 الكمي

النسبة 
 لمئويةا

 62.5 127 24.1 49 9.8 20 28.6 58 الجزء االوؿ
 37.4 76 13.3 27 1 2 23.2 27 الجزء الثاني
 100 203 37.4 76 10.8 22 51.8 105 المجموع
    2  3 1  الترتيب

 
نسبة المفاىيـ الثبلثة جميعيا  أفنجد  ،األكؿكتاب الصؼ السادس الجزء  إلىلك نظرنا 

فمفيكـ النظافة حصؿ عمى المرتبة  ،متكزعة عمى الثبلثة مفاىيـ 62،5تة حصمت عمى نسبة متفاك 
 األكبركيكضح ذلؾ عمى االىتماـ  9،8  بنسبةالمعدية  األمراضكمفيكـ  24،1بنسبة  األكلى

مساحة كبيرة مف محتكل الكتاب ثـ ياتي مفيكـ الغذاء  كأخذتالمعنكية كالمادية  بأنكاعيابالنظافة 
ككاف  األمراضمف  اإلنسافمرحمة حماية  تأتيالجسـ ياكـ عمى الغذاء ثـ  كالتغذية الف بناء

تكزيعيا  ترل الباحثة أف النسب متفاكتة في االىتماـ اقؿ مساحة مف محتكل الكتاب عامة كلذلؾ
التربية الصحية في كتاب التربية اإلسبلمية  بمغ مجمكع تكرارات نوأعمى كحدات الكتاب فنرل  

 :مى جزأم الكتاب عمى النحك التاليمكزعة ع تكراران،( 203)حكالي السادسلمصؼ 
 %( .62.5ي الجزء األكؿ مف الكتاب بنسبة )فتكراران ( 127) -
 %( .37.4في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 76) -

 

 : كما يبلحظ أيضان أنيا مكزعة عمى مجاالت مفاىيـ التربية الصحية كما يمي
( مفيكمان في الجزء األكؿ مف 58اؿ النظافة الشخصية مكزعة إلى )حكؿ مجتكراران ( 105) -

 %( . 44.7في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 47ك)، %(55.2الكتاب بنسبة )
في الجزء األكؿ مف تكراران ( 20حكؿ مجاؿ األمراض المعدية مكزعة إلى )تكراران ( 22) -

 %( . 9زء الثاني مف الكتاب بنسبة )في الج (تكرار2ك)، %(90.9الكتاب بنسبة )
ي الجزء األكؿ مف فتكراران ( 49حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية مكزعة إلى )تكراران ( 76) -

 %(. 35.5في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 27ك)، %(64.4الكتاب بنسبة)
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مف الكتاب  التربية الصحية المتضمنة في الجزء األكؿ كما يبلحظ أيضان أف تكرارات
 : قد تكزعت عمى النحك التاليتكراران ( 127كالبالغ مجمكعيا )

 %( .28،6حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة )تكراران ( 58) -
 %( .9،8حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 20) -
 %( .24،1حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة )تكراران ( 49) -

 
ربية الصحية المتضمنة في الجزء الثاني مف الكتاب كالبالغ الت كذلؾ يبلحظ أف تكرارات

 قد تكزعت عمى النحك التالي. تكراران ( 76مجمكعيا )
 %( .23،2حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة  تكراران ( 47) -
 %( .1حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 2) -
 %( .13،3كؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة )احتكراران ( 27) -

 
 السادسأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء األوؿ لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 

 : فقد لوحظ ما يمي، لمفاىيـ التربية الصحية
في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرار9مكزعة إلى )تكراران ( 21تضمنت الكحدة األكلى ) -

 ( .24.2ة مئكية )في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبتكراران ( 12( ك)15.5بنسبة )
 

في مجاؿ  ( تكرار17مكزعة إلى )تكراران ( 45) تضمنت الكحدة الثانية كىذا يشير إلى أف
( 22( ك)30في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرارات6( ك)29.3النظافة الشخصية بنسبة )

 ( .44.8في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران 
في مجاؿ  ( تكرار24مكزعة إلى )تكراران ( 48) تضمنت ثالثةالكحدة ال كىذا يعني أف

( 13( ك)55في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 11( ك)41.3النظافة الشخصية بنسبة )
 ( .26.5في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران 

في مجاؿ  تكرار( 8مكزعة إلى )تكراران ( 13)تضمنت كىذا يشير إلى أف الكحدة الرابعة 
( 2( ك)15في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرارات3( ك)13.7النظافة الشخصية بنسبة )

 ( 4في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران 
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 السادسأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء الثاني لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 
 : ما يميفقد لوحظ ، لمفاىيـ التربية الصحية

لمصؼ السادس  اإلسبلميةلك نظرنا كجكد المفاىيـ الثبلثة في الجزء الثاني لكتاب التربية  -
ككاف المرتبة  52،8مكزعة عمى مفيكـ النظافة بنسبة  37،4المفاىيـ كانت نسبيا أفنجد 
 األمراضالثانية كمفيكـ كحصؿ عمى المرتبة  37،4كمفيكـ الغذاء كالتغذية بنسبة  األكلى
نسبة النظافة ثـ الغذاء ثـ  أعمى أفبالنظر لمنسب نرل ك  10،8دية كاف بنسبة المع

ككذلؾ  ،مثؿ الجزء الخامس األخرلمف المفاىيـ  أكثركىذا يدؿ عمى االىتماـ  ،األمراض
 النسب تتفاكت في التركيز كما بمي أفلك نظرنا لتكزيع المفاىيـ في كحدات المحتكل نجد 

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرار18مكزعة إلى )تكراران ( 35تضمنت الكحدة األكلى ) -
 (.62.9في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران ( 17( ك)38.2بنسبة)

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات6مكزعة إلى )تكراران ( 12)تضمنت الكحدة الثانية   -
 (.22.22سبة مئكية )في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنتكراران ( 6( ك)12.7بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات5مكزعة إلى ) ( تكرارات7)تضمنت الكحدة الثالثة   -
 (7.4في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران ( 2( ك)10.6بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات9مكزعة إلى ) ( تكرارات9)تضمنت الكحدة الرابعة   -
 .( 19.1بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات9مكزعة إلى )تكراران ( 13تضمنت الكحدة الخامسة ) -
في تكراران ( 2( ك)100في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 2( ك)19.1بنسبة )

 ( .7.4مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )
بنسبة  األكؿالشخصية المركز  كىذا يشير إلى أنو بالنسبة لمصؼ السادس احتمت النظافة

كالمدرسة النصيب  األسرةكالسيما  ،ف نسبة االىتماـ بيا كاف لممؤسسات التربكيةأل ؛%( 51،8)
 فييا. األكبر

 األسرةكترجع نسبة التربية الصحية حسب  ،فاط األسرةبينما الغذاء كالتغذية فترجع إلى 
الفايرة فيي تعاني  األسرةالصحيح. بينما  الغذاء أساليب األبناءحيث تغرس في نفكس  ،المتعممة

 مف ناص في الغذاء كالتغذية.
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األساسي لمفاىيـ  السابعرابعا: النتائج المتعمقة بمدى تضمف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 
 التربية الصحية: 

 
 (5-6الجدوؿ )

لتربية اإلسالمية التربية الصحية في محتوى كتاب ا لمجاالت ومفاىيـالتكرارات والنسب المئوية 
 لمصؼ السابع

 

 الوحدة الجزء
 التربية الصحية مجاالت

 المجموع الكمي
 الغذاء والتغذية األمراض المعدية النظافة الشخصية

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 األوؿ

 32.5 26 44 11 - - 29.4 15 األولى

 21.2 17 16 4 25 1 23.5 12 الثانية
 18.7 15 16 4 - - 21.5 11 الثالثة
 27.5 22 24 6 75 3 25.4 13 الرابعة

 43.2 80 13.5 25 2.2 4 27.1 51 المجموع

 الثاني

 9.5 10 4.1 2 22.2 2 12.5 6 األولى
 37.1 39 43.7 21 33.3 3 31.2 15 الثانية
 28.5 30 25 12 - - 37.5 18 الثالثة
 24.7 26 27 13 44.4 4 18.7 9 الرابعة

 56.7 105 25.9 48 4.8 9 25.9 48 المجموع
 100 185 39.5 73 7 13 53.5 99 المجموع الكمي

 
 (5-7الجدوؿ )

 والثاني لمصؼ السابع األوؿالتكرارات في الكتاب 

 المجاؿ
النظافة 
 الشخصية

 ؾ

النظافة 
 الشخصية

% 

األمراض 
 المعدية
 ؾ

األمراض 
 المعدية
% 

الغذاء 
 والتغذية
 ؾ

الغذاء 
 والتغذية
% 

المجموع 
 الكمي
 ؾ

النسبة 
 المئوية
% 

 43.2 80 13.5 25 2.2 4 27.6 51 كؿالجزء األ
 56.7 105 25.9 48 4.8 9 25.9 48 الجزء الثاني
 56،7 185 39،5 73 7 13 53.5 99 المجمكع
    2  3  1 الترتيب
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 : ما يمي يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ

 السابعة لمصؼ التربية الصحية في كتاب التربية اإلسبلميبمغ مجمكع تكرارات 
 :مى جزأم الكتاب عمى النحك التاليمكزعة ع تكراران،( 278حكالي)

 %( .43.2في الجزء األكؿ مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 80) -

 %( .56.7في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 105) -

لمصؼ  اإلسبلميةالتربية الصحية متكافرة في كتاب التربية  تكرارات أفكىذا يدؿ عمى 
 ،(األمراضكمجاؿ  ،كمجاؿ الغذاء كالتغذية ،السابع بمجاالتيا الثبلثة )مجاؿ النظافة الشخصية
كىذا يدؿ عمى اىتماـ كاضعي المنياج عمى  ،كتختمؼ نسبتيا حسب تكزيعيا في محتكل الكتاب

 كجكد مجاالت المفيـك لمتربية الصحية في تكاجده لمصؼ السابع.

 : عة عمى مجاالت مفاىيـ التربية الصحية كما يميكما يبلحظ أيضان أنيا مكز 

في الجزء األكؿ مف تكراران ( 51حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية مكزعة إلى )تكراران ( 99) -
 %( . 25،9في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 84ك)، %(27،6الكتاب بنسبة )

في الجزء ( تكرارات 4عة إلى )مكز  %(7بنسبة ) حكؿ مجاؿ األمراض المعديةتكراران ( 13) -
في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة  ( تكرارات9ك)، %(2،2األكؿ مف الكتاب بنسبة )

(4،8 . )% 
في الجزء تكراران ( 25مكزعة إلى )( 39،5بنسبة )حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية تكراران ( 73) -

ي مف الكتاب بنسبة ي الجزء الثانفتكراران ( 48ك)، %(13،5األكؿ مف الكتاب بنسبة .)
(25،9 . )% 

 

التربية الصحية المتضمنة في الجزء األكؿ مف الكتاب كالبالغ  كما يبلحظ أيضان أف تكرارات
 : ( مفيكمان قد تكزعت عمى النحك التالي80مجمكعيا )

 .%( 27حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة) تكراران ( 51) -
 %( .2،2بة )حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنس تكراران ( 4) -
 %( .13،5حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة ) تكراران ( 25) -

التربية الصحية المتضمنة في الجزء الثاني مف الكتاب كالبالغ  كذلؾ يبلحظ أف تكرارات
 :كمان قد تكزعت عمى النحك التالي( مفي105مجمكعيا )
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 %( .25،9حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة )تكراران ( 48) -

 %( .4،8حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )كراران ت( 9) -

 %( .25،1حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة )تكراران ( 48) -
 السابعأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء األوؿ لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 

 : فقد لوحظ ما يمي، لمفاىيـ التربية الصحية

   :( مكزعة كالتالي43،2الكتاب كانت بنسبة ) مف األكؿفي الجزء  نسبة التكرارات أفنجد 

( 13،5( كاف مفيكـ الغذاء كالتغذية كاف بنسبة )27،6نسبة النظافة حصمت عمى) أفنجد 
 أعمىمفيكـ النظافة الشخصية  أف( كمف النسب نرل 2،2المعدية بنسبة ) األمراضمفيكـ  كأما

مفيـك النظافة لو المساحة  أفيدؿ ذلؾ عمى ك  ،األمراضفي المرتبة الثانية الغذاء ثـ  يأتيثـ نسبة 
 إلى نظرنافي داخؿ محتكل ىذا الجزء كلك  المعدية لـ يحظى كثيران  األمراضف مفيكـ أك  األكبر

 :متفاكتة فمثبلن  أنياجد المفاىيـ في كحدات الجزء السابع نمدل تكزيع ىذه 

جاؿ النظافة الشخصية في متكراران ( 16مكزعة إلى )تكراران ( 26تضمنت الكحدة األكلى ) -
 ( .44في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران (11( ك)29.4بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 12مكزعة إلى )تكراران ( 17تضمنت الكحدة الثانية ) -
في مجاؿ تكراران ( 4( ك)25في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 1( ك)23.5بنسبة )

 ( .16اء كالتغذية بنسبة مئكية )الغذ

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرار11مكزعة إلى )تكراران ( 15تضمنت الكحدة الثالثة ) -
 ( 16في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية ) ( تكرارات4( ك)21.5بنسبة )

ية في مجاؿ النظافة الشخصتكراران ( 13مكزعة إلى )تكراران ( 22تضمنت الكحدة الرابعة ) -
في  ( تكرارات6( ك)75في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكراراتن 3( ك)25.4بنسبة )

 ( .24مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )
 

 السابعأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء الثاني لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 
 : فقد لوحظ ما يمي، لمفاىيـ التربية الصحية

النسب لممفاىيـ حصمت عمى نسبة  أفلكتاب الصؼ السابع نجد الجزء الثاني  أما
( 25،9فمفيكـ النظافة حصؿ عمى نسبة ) ،كتتفاكت المفاىيـ في نسبيا ،(في ىذا الجزء56،7)

 ،( كىنا تساكت نسبة النظافة كنسبة الغذاء في النسبة25،9كمفيكـ الغذاء كالتغذية حصؿ عمى )
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( 4،8فنسبتو ) األمراضمفيـك  أما ،ساحة اكبر مف ساباتياخذ مأكبر لمغذاء ك أمفيـك  يعطيكىذا 
قؿ في أقؿ كمساحة أفيدؿ عمى نسبو  ،نسبتو اقؿ المفاىيـ كيعطي نفس التكزيع أف إلىكىذا يشير 

 :أفالتكزيع في الكحدات نجد  إلىالمحتكل كلك نظرنا 

افة الشخصية في مجاؿ النظ تا( تكرار 6مكزعة إلى )تكراران ( 10تضمنت الكحدة األكلى ) -
في ( تكرار 2( ك)22.2في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرار2( ك)12.5بنسبة )

 ( .4.1مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

في مجاؿ النظافة الشخصية  (تكرار15مكزعة إلى )تكراران ( 39تضمنت الكحدة الثانية ) -
في  ( تكرار21( ك)33.3سبة )في مجاؿ األمراض المعدية بن ( تكرار3( ك)31.2بنسبة )

 (.43.7مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 18مكزعة إلى ) ( تكرار30تضمنت الكحدة الثالثة ) -
 (.25في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية ) ( تكرار12( ك)37.5بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات9) مكزعة إلىتكراران ( 26تضمنت الكحدة الرابعة ) -
تكراران ( 13( ك)44.4في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرارات4( ك)18.7بنسبة )

 (.27في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

الطالب في ىذه السنكات تككف النظافة  أفف طبيعة المرحمة العمرية أل: كىذا يدؿ عمى أف
 اس كما بعد ذلؾ بناء عمى ذلؾ.الشخصية ىي حجر األس

المناىج تراكمية  أفكالبيئة المحيطة كبما  األسرةبينما الغذاء كالتغذية ىك مناصفة بيف 
جؿ غرس كبناء قيمة تتعمؽ بالنظافة أمف  فيذه المراحؿ العمرية تتطمب العمؿ جاىدان  ،كمتسمسمة

 كلذلؾ جاءت النسبة ىكذا. ؛لمعديةثـ األمراض ا ،ثـ الغذاء كالتغذية ،األكؿالشخصية في المااـ 
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خامسا: النتائج المتعمقة بمدى تضمف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الثامف األساسي لمفاىيـ 
 التربية الصحية: 

 (5-8جدوؿ)
 التربية الصحية في محتوى كتاب التربية  لمجاالت ومفاىيـالتكرارات والنسب المئوية 

 اإلسالمية لمصؼ الثامف

 الوحدة لجزءا
 التربية الصحية مجاالت

 المجموع الكمي
 الغذاء والتغذية األمراض المعدية النظافة الشخصية

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 األوؿ

 14.2 14 26.8 11 - - 5.8 3 األولى

 14.2 14 21.9 9 - - 9.8 5 الثانية
 21.4 21 21.9 9 - - 23.5 12 الثالثة
 22.4 22 29.2 12 33.3 2 15.6 8 الرابعة

 27.5 27 - - 66.6 4 45 23 الخامسة
 56.6 98 23.7 41 3.5 6 29.5 51 المجموع

 الثاني

 64.7 11 13.3 2 50 1 13.7 8 األولى
 22.6 17 40 6 - - 18.9 11 الثانية
 25.3 19 - - - - 32.7 19 الثالثة
 16 12 20 3 - ط- 15.5 9 الرابعة

 21.3 16 26.6 4 50 1 18.9 11 الخامسة
 43.3 75 8.7 15 1.1 2 33.5 58 المجموع

 100 173 32.4 56 4.6 8 63 109 المجموع الكمي
 

 (5-9جدوؿ)
 األساسيوالثاني لمصؼ الثامف  األوؿالتكرارات في الكتاب 

 

 المجاؿ
النظافة 
 الشخصية

 ؾ

النظافة 
 الشخصية

% 

األمراض 
 المعدية
 ؾ

األمراض 
 المعدية
% 

الغذاء 
 يةوالتغذ
 ؾ

الغذاء 
 والتغذية
% 

المجموع 
 الكمي
 ؾ

النسبة 
 المئوية
% 

 56.6 98 23.7 41 3.5 6 29.5 51 الجزء االوؿ
 43.3 75 8.7 15 1.6 2 33.5 58 الجزء الثاني

 100 173 32.4 56 4.6 8 63 109 المجموع
    2  3  1 الترتيب

 



 

141 

 

 : ما يمي يبلحظ مف الجدكؿ 
حية في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الخامس بمغ مجمكع مفاىيـ التربية الص

 مكزعة عمى جزأم الكتاب عمى النحك التالي.، ( مفيكمان 173حكالي)

 %( .056،5في الجزء األكؿ مف الكتاب بنسبة)تكراران ( 98) -

 %( .43،3ي الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )فتكراران ( 75) -
 

 : التربية الصحية كما يمي تتكراراكما يبلحظ أيضان أنيا مكزعة عمى مجاالت 

في الجزء األكؿ مف تكراران  ( 51حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية مكزعة إلى )تكراران ( 109) -
 %( . 33،5في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 58ك)، %(29،5الكتاب بنسبة )

ألكؿ مف الكتاب في الجزء اتكراران ( 6حكؿ مجاؿ األمراض المعدية مكزعة إلى )تكراران ( 8) -
 %( . 1،6في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 2ك)، %(3،5بنسبة )

في الجزء األكؿ مف الكتاب تكراران ( 41حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية مكزعة إلى ) اتكراران ( 56) -
 %( . 8،7في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة ) تكراران ( 15ك)، %(23،7بنسبة )

 

التربية الصحية المتضمنة في الجزء األكؿ مف الكتاب كالبالغ  يضان أف تكراراتكما يبلحظ أ
 : ( مفيكمان قد تكزعت عمى النحك التالي98مجمكعيا )

 %( .29،5حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة)تكراران ( 51) -

 %( .3،5حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران  ( ن 6) -

 %( .23،7ء كالتغذية بنسبة )حكؿ مجاؿ الغذاتكراران ( 41) -
 

كالبالغ  ،التربية الصحية المتضمنة في الجزء الثاني مف الكتاب كذلؾ يبلحظ أف تكرارات
 ( مفيكمان قد تكزعت عمى النحك التالي. 75مجمكعيا )

 %( .33،5حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة)تكراران ( 58) -

 %( .1،6حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 2) -

 %( .8،7حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة )تكراران (ا 15) -
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 الثامفأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء األوؿ لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 
 : فقد لوحظ ما يمي، لمفاىيـ التربية الصحية

نسبة مف الجدكؿ السابؽ نجد أف المفاىيـ الثبلثة قد تكافرت في الجزء األكؿ مف الكتاب ب
 ( كمكزعة كالتالي:56،6)

ثـ يأتي مفيـك الغذاء  ،( ككاف أعمى نسبة29،5مفيكـ النظافة قد حصؿ عمى نسبة )
كىذا يكضح لنا أف نسبة  ،(3،5ثـ يأتي مفيكـ األمراض المعدية بنسبة ) ،(23،7كالتغذية بنسبة )

كىك يؤكد  ،الصؼ الثامفالنظافة كانت تحظى االىتماـ األكبر في تكزيعيا في الجزء األكؿ لكتاب 
كلك نظرنا إلى التكزيع في داخؿ كحدات  ،أف مفيكـ النظافة لو التركيز األكثر مف المفاىيـ األخرل

 ىذا الجزء نجد أف:

في مجاؿ النظافة الشخصية  (تكرارات3مكزعة إلى )تكراران ( 14تضمنت الكحدة األكلى ) -
 ( 26.8ية بنسبة مئكية )في مجاؿ الغذاء كالتغذتكراران ( 11( ك)5.8بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات5مكزعة إلى )تكراران ( 14تضمنت الكحدة الثانية ) -
 ( 21.9في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )( تكرارات 9( ك)9.8بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 12مكزعة إلى )تكراران ( 21تضمنت الكحدة الثالثة ) -
 ( .21.9في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية ) ( تكرارات9( ك)23.5بة)بنس

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات8مكزعة إلى )تكراران ( 22تضمنت الكحدة الرابعة ) -
في تكراران ( 12( ك)33.3في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 2( ك)15.6بنسبة )

 ( .29.2كية )مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئ

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 23مكزعة إلى )تكراران ( 27تضمنت الكحدة الخامسة ) -
 .( 66.6في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرارات4( ك)45بنسبة )

 
 الثامفأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء الثاني لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 

 : فقد لوحظ ما يمي ،لمفاىيـ التربية الصحية
( 29،5بنسبة ) األكؿالمفاىيـ الثبلثة قد تكافرت في الجزء  أف( نجد 9مف الجدكؿ رقـ )

نسبة  أف( كىذا يكضح لنا 3،5المعدية بنسبة ) األمراضمفيكـ  يأتي( ثـ 23،7نسبة ) أعمىككاف 
مفيـك  أفيؤكد لكتاب الصؼ الثامف كىك  األكؿفي الجزء  األكبرالنظافة كانت تحظى االىتماـ 

التكزيع في داخؿ كحدات ىذا الجزء  إلىكمف المفاىيـ األخرل كلك نظرنا  األكبرالنظافة لو التركيز 
 : أفنجد 



 

143 

 

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات8مكزعة إلى )تكراران ( 11تضمنت الكحدة األكلى ) -
في مجاؿ تكراران ( 2)( ك50في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 1( ك)13.7بنسبة )

 ( .13.3الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 11مكزعة إلى )تكراران ( 17تضمنت الكحدة الثانية ) -
 (.40في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران ( 6( ك)18.9بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية كراران ت( 19مكزعة إلى )تكراران ( 19تضمنت الكحدة الثالثة ) -
 ( 32.7بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات9مكزعة إلى )تكراران ( 12تضمنت الكحدة الرابعة ) -
 (.20( مفيكمان في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )3( ك)15.5بنسبة )

ؿ النظافة الشخصية في مجاتكراران ( 11مكزعة إلى )تكراران ( 16تضمنت الكحدة الخامسة ) -
في  ( تكرارات4( ك)50في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرار1( ك)18.9بنسبة )

 ( .26.6مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

كالماصكد  ،اف النظافة اصبحت الااعدة االكلى لمكقاية مف األمراض المعديةكىذا يشير إلى 
 ،كنظافة الطعاـ كالشراب ،اداتيـ كنظافة الشكارع كالبيكتبالنظافة ىنا نظافة الناس في مبلبسيـ كع

كىذا يؤدم إلى كجكد بيئة صحية ال تنفذ الييا األمراض كال تستكطف فييا  ،كنظافة مكارد المياه
 بفضؿ النظافة التامة.

كلعادات المجتمع كتااليده تاثير مباشر الف معظـ األمراض امراض سمككية أم ناتجة عف 
امؿ مع الطعاـ كالماء كالشراب كالبيئة فاف اىمية تعاليـ االسبلـ في ىذا المجاؿ أنيا السمكؾ في التع

كتنظيؼ ،تجسد السمكؾ الصحي السميـ كالمتمثؿ في نظافة االيدم قبؿ الطعاـ كبعده كقص االظافر
 .رؤكس االصابع فانيا تكفر معيار صحي مناسب لحماية الجسـ مف األمراض
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ة بمدى تضمف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ التاسع األساسي لمفاىيـ سادسا: النتائج المتعمق
 التربية الصحية: 

 (5-10)الجدوؿ 
 التربية الصحية في محتوى كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ التاسع لمجاالت ومفاىيـالتكرارات والنسب المئوية 

 

 الوحدة الجزء
 التربية الصحية مجاالت

 المجموع الكمي
 الغذاء والتغذية األمراض المعدية لشخصيةالنظافة ا

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 األوؿ

 13.5 14 21.4 6 - - 12.1 8 األولى

 11.6 12 14.2 4 11.1 1 10.6 7 الثانية
 14.5 15 7.1 2 - - 19.6 13 الثالثة
 14.5 15 - - - - 22.7 15 الرابعة

 35.9 37 50 14 77.7 7 24.2 16 الخامسة
 9.7 10 7.1 2 11.1 1 10.6 7 السادسة

 54.4 103 14.8 28 4.8 9 34.9 66 المجموع

 الثاني

 17.4 15 20 2 - - 18 13 األولى
 5.8 5 - - - - 6.9 5 الثانية
 15.1 13 - - 100 4 12.5 9 الثالثة
 17.4 15 - - - - 20.8 15 الرابعة
 16.2 14 - - - - 19.4 14 الخامسة
 27.9 24 80 8 - - 22.2 16 السادسة

 45.5 86 5.3 10 2.1 4 38.1 72 المجموع
 100 189 20.1 38 6.9 13 73 138 المجموع الكمي
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 (5-11) جدوؿ
 األساسي تاسعالتكرارات في الكتاب األوؿ والثاني لمصؼ ال

 

 المجاؿ
النظافة 
 الشخصية

 ؾ

النظافة 
 الشخصية

% 

االمراض 
 المعدية
 ؾ

االمراض 
 المعدية
% 

 الغذاء
 والتغذية
 ؾ

الغذاء 
 والتغذية
% 

المجموع 
 الكمي
 ؾ

النسبة 
 المئوية
% 

 54.4 103 14.8 28 4.8 9 34.9 66 الجزء االوؿ
 45.5 86 5.1 10 2.1 4 38.1 72 الجزء الثاني
 100 189 20.1 38 6.9 13 73 138 المجموع
    2  3  1 الترتيب

 
 : ما يميمف الجدكؿ السابؽ  ظيبلح

( 189حكالي) التاسعىيـ التربية الصحية في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ بمغ مجمكع مفا
 مكزعة عمى جزأم الكتاب عمى النحك التالي. تكراران،

 %( .54.4في الجزء األكؿ مف الكتاب بنسبة )تكراران   (103) -

 %( .45.5في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 86) -

 
 : عمى مجاالت مفاىيـ التربية الصحية كما يميكما يبلحظ أيضان أنيا مكزعة 

في الجزء األكؿ مف  ( تكرار66حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية مكزعة إلى )تكراران ( 138) -
 %( . 52.1في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 72ك)، %(34،9الكتاب بنسبة)

في الجزء تكراران ( 9لى )حكؿ مجاؿ األمراض المعدية مكزعة إ( 2،1بنسبة )تكراران ( 13) -
في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة  ( تكرارات4ك)، %(4،8األكؿ مف الكتاب بنسبة)

(30.7 . )% 

في الجزء تكراران ( 28حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية مكزعة إلى ) (5،3بنسبة )تكراران ( 38) -
لكتاب ي مف افي الجزء الثانتكراران ( 10ك)، %(14،8األكؿ مف الكتاب بنسبة )

 %( . 3،5بنسبة)
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التربية الصحية المتضمنة في الجزء األكؿ مف الكتاب كالبالغ كما يبلحظ أيضان أف تكرارات 
 : قد تكزعت عمى النحك التاليتكراران ( 103مجمكعيا )

 %( .34،9حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة )تكراران ( 66) -

 %( .4،8حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 9) -

 %( .14،8حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة )تكراران ( 28) -

 
التربية الصحية المتضمنة في الجزء الثاني مف الكتاب كالبالغ تكراران كذلؾ يبلحظ أف 

 قد تكزعت عمى النحك التالي. تكراران ( 86مجمكعيا )

 %( .38،1حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة )تكراران ( 72) -

 %( .2،1حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) تكراران ( 4) -

 %( .5،1حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسب)تكراران ( 10) -

 
 التاسعأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء األوؿ لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 

 : فقد لوحظ ما يمي، لمفاىيـ التربية الصحية
مف كتاب  األكؿ( في الجزء 54،5) المفاىيـ الثبلثة حصمت عمى نسبة أفمف الجدكؿ نجد 

( كمفيـك 34،9لمصؼ التاسع مكزعة كالتالي مفيكـ النظافة حصؿ عمى نسبة ) اإلسبلميةالتربية 
 أف( مف النسب نجد 4،6نسبة ) ىالمعدية عم األمراض( كمفيكـ 14،8نسبة ) ىالغذاء كالتغذية عم

 أفكىذا يدؿ عمى  ،األمراضء ثـ بعده مفيـك الغذا يأتينسبة كانت لمفيكـ النظافة ثـ  أعمى
 األمراضمف  اإلنسافف النظافة ىي التي تحمي أل ،كاف عمى مفيكـ النظافة األكبراالىتماـ 
ككذلؾ  ،كالصحي مف ىذا الجانب كاف التركيز اكبركتعطي اىتماـ لتناكؿ الغذاء السميـ  ،المعدية

 : أفالتكزيع في كحدات الكتاب يتفاكت فمثبل نجد 

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 8مكزعة إلى )تكراران ( 14حدة األكلى )تضمنت الك  -
 ( .21.4في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية ) ( تكرارات6(ك)21.1بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات7مكزعة إلى )تكراران ( 12تضمنت الكحدة الثانية ) -
في  ( تكرارات4( ك)11.1مراض المعدية بنسبة )في مجاؿ األتكراران ( 1( ك)10.6بنسبة )

 ( .14.2مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )
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في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 13مكزعة إلى ) تكرارات( 15تضمنت الكحدة الثالثة ) -
 ( .7.1في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران ( 2( ك)19.6بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 15مكزعة إلى )تكراران ( 15) تضمنت الكحدة الرابعة -
 .( 22.7بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 16مكزعة إلى )تكراران ( 37تضمنت الكحدة الخامسة ) -
( مفيكمان 14( ك)77.7( مفيكمان في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )7( ك)42.2بنسبة )

 ( 50ة بنسبة مئكية )في مجاؿ الغذاء كالتغذي

في مجاؿ النظافة  ( تكرارات7مكزعة إلى ) ( تكرارات10تضمنت الكحدة السادسة ) -
( 2( ك)11.1في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 1( ك)10.6الشخصية بنسبة )

 ( .7.1مفيكمان في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

 
 ربية اإلسالمية لمصؼ التاسعاني لكتاب التأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء الث

 : فقد لوحظ ما يمي، لمفاىيـ التربية الصحية
( في الجزء الثاني 45،5نسب المفاىيـ الثبلثة كانت نسبتو ) أفمف الجدكؿ السابؽ نجد 

( كمفيـك الغذاء عمى نسبة 38،1مفيـك النظافة حصؿ عمى نسبة ) كاآلتيلمصؼ التاسع مكزعة 
 إالرغـ قمة النسبة  أفالنسب نجد  إلى( كبالنظر 2،1) عمى نسبةالمعدية  األمراض( كمفيكـ 5،1)

بعده  يأتيثـ  األكلىحصؿ عمى المرتبة ك  لمفيكـ النظافة األعمىالنسبة  أفجميعا تكضح  أنيا
المعدية كنبلحظ نفس النسب في التركيز عمى المفاىيـ ككذلؾ في داخؿ  األمراضمفيكـ الغذاء ثـ 

 أفالجزء نجد  كحدات ىذا

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 14مكزعة إلى )تكراران ( 15تضمنت الكحدة األكلى ) -
 ( .20في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران ( 2( ك)18بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات5مكزعة إلى ) ( تكرارات5تضمنت الكحدة الثانية ) -
 .( 6.9بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرارات9مكزعة إلى )تكراران ( 13منت الكحدة الثالثة )تض -
 ( .100في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرارات4( ك)12.5بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 15مكزعة إلى )تكراران ( 15تضمنت الكحدة الرابعة ) -
 ( 20.8بنسبة )
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في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 14مكزعة إلى )تكراران (14ة )تضمنت الكحدة الخامس -
 .( 19.4بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 16مكزعة إلى )تكراران ( 24تضمنت الكحدة السادسة ) -
 ( .80في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية ) ( تكرارات8ك)( 22.2بنسبة )

 
صؼ التاسع اكثر كعيا كنماءا لمداركيـ الجسمية كالنفسية كىذا يشير إلى اف الطمبة في ال

ظيارىـ أماـ الناس بمظير الئؽ ففي تمؾ المرحمة  كالصحية كأكثر كاىتماما بأنفسيـ كنظافتيـ كا 
حيث اف في ىذا الصؼ تككف بداية  ي كالصحي كاالنفعالي كالحركي بشكؿ اكبرنفسيتغير النمك ال

الصحية الصحيحة كالطيارة كالنظافة حيث حث االسبلـ عمى  البمكغ حيث يتعكد الطالب العادات
 ،االمر الذم لو اىمية كبيرة لمكقاية مف الميكركبات ،الغسؿ كالكضكء مف اجؿ ضمانة نظافة الجمد

كما اىتـ بتغطية اكاني الطعاـ كالشراب مما يشكؿ اىمية كبيرة لمنع الميكركبات اك الطفيميات مف 
فيناؾ امراض كثيرة تنتاؿ عف طريؽ الطعاـ الممكث بالميكركبات  ،الكصكؿ إلى الجياز اليضمي

 . مثؿ الدكسنتاريا
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سابعا: النتائج المتعمقة بمدى تضمف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ العاشر األساسي لمفاىيـ 
 التربية الصحية: 

 
 (5-12الجدوؿ )

 محتوى كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ العاشر التربية الصحية في لمجاالت ومفاىيـالتكرارات والنسب المئوية 
 

 الوحدة الجزء
 التربية الصحية مجاالت

 المجموع الكمي
 الغذاء والتغذية األمراض المعدية النظافة الشخصية

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 األوؿ

 9.9 12 5.8 2 16.6 1 11.1 9 األولى

 23.9 29 41.1 14 50 3 14.8 12 الثانية
 13.2 16 5.8 2 - - 17.2 14 الثالثة
 21.4 26 38.2 13 - - 16 13 الرابعة
 14.8 18 8.8 3 33.3 2 16 13 الخامسة
 16.5 20 - - - - 24.6 20 السادسة

 36.7 121 10.3 34 2.8 6 24.6 81 المجموع

 الثاني

 22.5 47 29 27 13.6 3 18.2 17 األولى
 8.1 17 11.8 11 4.5 1 5.3 5 الثانية

 23.1 25 6.4 6 18.1 4 16.1 15 الثةالث
 45.3 49 23.6 22 4.5 1 27.9 26 الرابعة
 29.6 32 9.6 9 31.8 7 17.2 16 الخامسة
 18.2 38 19.3 18 27.2 6 15 14 السادسة

 63.2 208 28.3 93 6.7 22 28.3 93 المجموع
 100 329 38.6 127 8.5 28 52.9 174 المجموع الكمي
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 (5-13جدوؿ)
 األساسي والثاني في الصؼ العاشر األوؿلتكرارات في الكتاب ا

 

 المجاؿ
النظافة 
 الشخصية

 ؾ

النظافة 
 الشخصية

% 

االمراض 
 المعدية
 ؾ

االمراض 
 المعدية
% 

 الغذاء
 والتغذية
 ؾ

الغذاء 
 والتغذية
% 

المجموع 
 الكمي
 ؾ

النسبة 
 المئوية
% 

 36.7 121 10.3 34 2.8 6 24.6 81 الجزء االوؿ
 63.2 208 28.3 93 6.7 22 28.3 93 الثانيالجزء 

 100 329 38.6 127 8.5 28 52.9 174 المجموع
    2  3  1 الترتيب

 
 

 : ( ما يمي8-5يبلحظ مف الجدكؿ )
 حكالي العاشرالتربية الصحية في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ  بمغ مجمكع تكرارات

 حك التالي.مكزعة عمى جزأم الكتاب عمى الن تكراران،( 329)

 %( .36.7في الجزء األكؿ مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 121) -

 %( .63.2في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة )تكراران ( 208) -

 
 : كما يبلحظ أيضان أنيا مكزعة عمى مجاالت مفاىيـ التربية الصحية كما يمي

( مفيكمان في 81حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية مكزعة إلى ) (52،9بنسبة )تكراران ( 173) -
في الجزء الثاني مف الكتاب تكراران ( 93ك)، %(46.5الجزء األكؿ مف الكتاب بنسبة )

 %( . 53.4بنسبة )

في الجزء تكراران ( 6حكؿ مجاؿ األمراض المعدية مكزعة إلى ) (8،5بنسبة )تكراران ( 28) -
تاب بنسبة في الجزء الثاني مف الكتكراران ( 22ك)، %(1،8األكؿ مف الكتاب بنسبة )

(7،8 . )% 

في الجزء تكراران ( 34حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية مكزعة إلى ) (38،6بنسبة )تكراران ( 127) -
في الجزء الثاني مف الكتاب بنسبة تكراران ( 93ك)، %(10،3األكؿ مف الكتاب بنسبة )

(28،3 . )% 
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كؿ مف الكتاب كالبالغ التربية الصحية المتضمنة في الجزء األ يبلحظ أيضان أف تكراراتكما 
 : ( مفيكمان قد تكزعت عمى النحك التالي121مجمكعيا )

 %( .24،6حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة )تكراران ( 81) -

 %( .2،8حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 6) -

 %( .26.7حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة )تكراران ( ن 34) -
 

التربية الصحية المتضمنة في الجزء الثاني مف الكتاب كالبالغ  كذلؾ يبلحظ أف تكرارات
 :قد تكزعت عمى النحك التاليتكراران ( 208مجمكعيا )

 %( .28،3حكؿ مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة )تكراران ( 93) -

 %( .6،7حكؿ مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 22) -

 %( .28،3ة )حكؿ مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبتكراران ( 93) -

 
 العاشرأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء األوؿ لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 

 : فقد لوحظ ما يمي، لمفاىيـ التربية الصحية
مكزعة  (في ىذا الجزء36،7نسبة ) مىالمفاىيـ حصمت ع أفنجد  (11مف الجدكؿ رقـ)

 :كالتالي
اء كالتغذية حصؿ عمى نسبة ( كمفيـك الغذ26،6) عمى نسبةحصؿ  النظافةمفيكـ 

مفيكـ النظافة  أف(كىذا يكضح لنا 2،8المعدية حصؿ عمى نسبة ) األمراض(كمفيكـ 10،3)
المعدية  األمراضمفيكـ  يأتيبعده مفيكـ الغذاء كالتغذية ثـ  يأتينسبة ثـ  أعمىحصؿ عمى 

فيـك الغذاء ثـ المفاىيـ ثـ م أكثرالتركيز كاف عمى النظافة  أف إلىكىذا يزيد مف التكضيح 
مف المفاىيـ  األكبرالنظافة تحظى باالىتماـ  أفالمعدية كيدؿ ذلؾ عمى  األمراضمفيكـ 

 تضمنت الكحدة األكلى أفالثبلثة ككذلؾ التكزيع في داخؿ كحدات ىذا الجزء تتفاكت فمثبل نجد 
تكراران ( 1( ك)11.1في مجاؿ النظافة الشخصية بنسبة ) ( تكرارات9مكزعة إلى )تكراران ( 12)

في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية تكراران ( 2( ك)16.6في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )
(5.8. ) 

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرار12مكزعة إلى )تكراران ( 29)تضمنت الكحدة الثانية  -
 ر( تكرا14( ك)%50في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرارات3( ك)%14.8بنسبة )

 ( .41.1في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )
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في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرار14مكزعة إلى )تكراران ( 16) تضمنت الكحدة الثالثة -
 ( .%5.8( مفيكمان في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )2( ك)17.2بنسبة )

جاؿ النظافة الشخصية في م ( تكرار13مكزعة إلى )تكراران ( 26)تضمنت الكحدة الرابعة  -
 ( .%38.2في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )تكراران ( 13( ك)%16بنسبة )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 13مكزعة إلى )تكراران ( 18)تضمنت الكحدة الخامسة  -
 ( تكرارات3( ك)%33.3في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )تكراران ( 2( ك)%16بنسبة )

 %( 8.8الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية ) في مجاؿ

في مجاؿ النظافة الشخصية  ( تكرار20مكزعة إلى )تكراران ( 20)تضمنت الكحدة السادسة  -
 ( 24.6بنسبة )

 
 العاشرأما مف حيث مدى تضمف وحدات الجزء الثاني لكتاب التربية اإلسالمية لمصؼ 

 فقد لوحظ ما يمي :، لمفاىيـ التربية الصحية
 

( 28،3السابؽ نجد في الجزء الثاني كذلؾ المفاىيـ الثبلثة حصمت عمى نسبة ) كؿالجدمف 
( 6،7المعدية حصؿ عمى نسبة ) األمراضكمفيكـ ( 28،3كمفيكـ الغذاء كالتغذية عمى نسبة )

 األمراضمفيكـ  أمامفيكـ النظافة كمفيكـ الغذاء تساكت النسب بينيما  أفالنسب نجد  إلىكبالنظر 
كاف جميع النسب  األمراضمف  أكثراالىتماـ بالغذاء كاف  أفميمة كيكضح ذلؾ عمى كانت نسبتو ق

ىماؿتكضح التركيز عمى النظافة كالغذاء  كتكزيع المفاىيـ في داخؿ الكحدات تتفاكت  األمراض كا 
 :فأكذلؾ نجد 

( مفيكـ في مجاؿ النظافة الشخصية 17( مفيكمان مكزعة إلى )47تضمنت الكحدة األكلى ) -
( مفيكمان 27( ك)13.6( مفيكمان في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )3( ك)18.2ة )بنسب

 ( .29في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

( مفيكـ في مجاؿ النظافة الشخصية 5( مفيكمان مكزعة إلى )17تضمنت الكحدة الثانية ) -
( مفيكمان في 11)( ك4.5( مفيكمان في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )1( ك)5.3بنسبة )

 (.11.8مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

( مفيكـ في مجاؿ النظافة الشخصية 15( مفيكمان مكزعة إلى )25تضمنت الكحدة الثالثة ) -
( مفيكمان في 6( ك)18.1( مفيكمان في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة )4( ك)16.1بنسبة )

 (.6.4مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )
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في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 26مكزعة إلى )تكراران (49ضمنت الكحدة الرابعة )ت -
في تكراران ( 22( ك)4.5في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرار1( ك)27.9بنسبة )

 (.23.6مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

مجاؿ النظافة الشخصية  فيتكراران ( 16مكزعة إلى )تكراران ( 32تضمنت الكحدة الخامسة ) -
 ( تكرارات9( ك)31.8في مجاؿ األمراض المعدية بنسبة ) ( تكرارات7( ك)17.2بنسبة )

 ( 9.6في مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

في مجاؿ النظافة الشخصية تكراران ( 14مكزعة إلى )تكراران ( 38تضمنت الكحدة السادسة ) -
في تكراران ( 18( ك)27.2مراض المعدية بنسبة )في مجاؿ األ ( تكرارات6( ك)15بنسبة )

 (19.3مجاؿ الغذاء كالتغذية بنسبة مئكية )

مف حيث النظافة  ،ف في الصؼ العاشر يتسع مفيكـ النضج عند الطبلبأكىذا يشير إلى  -
 ،بحيث تتسع مدارؾ الطمبة عف النظافة حسب المفيكـ االسبلمي ،كاالىتماـ بالنفس

بؿ اف نظرة المجتمع لمطالب في  ،عامي كالنفسي كالجسمي كالصحيفالمناىج تدرؾ النمك ال
 كبيران  كتمعب العائمة كالمجتمع دكران  ،الصؼ العاشر اكثر ادراكا لمفيكـ النظافة الشخصية

حتى  ،كيككف في مكضع مسؤكلية كاىتماـ بالنفس بشكؿ كبير ،في غرس مفيكـ النظافة
صبحكا مسؤكليف أك  ،حمة الطفكلة المتاخرةكثر مف ذلؾ عمى النضج العامي كتجاكزكا مر أ

حيث تجنبكا التصرفات العشكائية المنبثاة عف الطيش  ،فعاليـ كتصرفاتيـ كحركاتيـأعف 
 كالبلمباالة كعدـ المسؤكلية.

 

 (:10-5التعميؽ العاـ عمى كتب المرحمة مف )
 ،عمى االطبلؽيصح التياكف بيا  لذا ال؛ ىميةف ىذه المرجمة في غاية األأ وترى الباحثة 
ف أإلى  نو يحتاج في ىذه المرحمةإلذا ف ،الممكات العامية كالفكرية في التفتح بشكؿ جيد أففييا تبد

ف أف نغرس في نفسو فكرة العبكدية هلل بشكؿ عميؽ فنجد أمف خبلؿ  ،نصاحبو كنعاممو كصديؽ
ير لو مثيؿ ظاالسبلـ بالنظافة لـ يف اىتماـ أذا قمنا إكال نبالغ  ،كبيران  االسبلـ اىتـ بالنظافة اىتمامان 

ال اذا إ المسمـ كامبلن  إيمافكلف يككف  ،يماففاد اعتبرىا مف صميـ اإل ،في كؿ الديانات الساباة
سبلـ تمثؿ الجانب فالنظافة في اإل كمجتمعو بالتنظيؼ المستمر. تعيد جسمو كمبلبسو كبيئتو

دراف عف طريؽ االستحماـ ساـ مف األجحي يتمثؿ في نظافة األكالجانب الرك  ،الجسمي كالركحي
 .كالكضكء كنظافة المبلبس كاالماكف
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 ،سيأكال ،كالحسد ،كالحاد ،كالغؿ ،كالجانب الركحي يككف بنظافة الامكب مف الشركر  
 .قاكيؿ الباطمةكاأل ،فكار اليدامةكننظافة العاكؿ مف الجيؿ كاأل ،كالبغض ،كالتشاؤـ

تربية الصحية بمجاالتيا الثبلث، فمجاؿ النظافة مف كجكد مفاىيـ الكيتضح لمباحثة   
الشخصية كمجاؿ الغذاء كالتغذية كمجاؿ األمراض المعدية مف جكدىا في ىذه المرحمة مف الصؼ 

كما يريدىا  ،الخامس إلى الصؼ العاشر أف كاضعي المناىج عممكا عمى بناء الشخصية المسممة
حتى يصؿ إلى مرحمة يستطيع  ،مف سف صغيرةاإلسبلـ مف االىتماـ بالجكانب الثبلثة لمطالب 

الحكـ بنفسو عمى األمكر كاختيار الصحيح كتجنب الخطأ، كترؾ المخاطر ألف اإلسبلـ يدعك إلى 
الرحمة كالتكامؿ كالتعاكف بيف األفراد داخؿ المجتمع، بؿ أف الارآف الكريـ يبدأ دائما بالدعكة إلى 

تككينو، كيدعك إلى التفكير في الككف كالبيئة كالعمؿ  التفكير في اإلنساف كحده ككيؼ خمؽ كعممية
ر كالتأمؿ في النفس كالككف يؤدم إلى اكتشاؼ معجزة المخاطر بما فييا، ألف ىذا التفكعمى تجنب 

 اهلل في الخمؼ كيؤدم إلى اإليماف باهلل تعالى. كىك ما جاءت بو النظرة اإلسبلمية في الحياة.

كااللتزاـ بتنفيذ العبادات  ،كااللتزاـ باألخبلقيات ،اإليمافف الديف يدعك مف الصغر إلى ا  ك  
 كما جاء في تعاليـ اإلسبلـ أف الديف المعاممة. ،التي تعتمد عمى الطيارة لمجسد كالمكاف

  

 تعميؽ عاـ:
بأف الايـ األخبلقية  ،مات التي ال يختمؼ حكليا اآلراء اإلنسانيةأنو مف المسم   وترى الباحثة
ير ، كأنيا الدستكر األخبلقي التي تساسي لمعبلقات البشرية في أم مجتمع كافىي المحكر األس

التعامؿ مع بعضيا البعض في تحايؽ معالجتيا العامة كالخاصة عمى المستكل  في عميو الشعكب
العالمي أك المستكل المحمي داخؿ مجتمعاتيا، كنظران ليذه األىمية لمايـ األخبلقية تاع مسئكلية 

د أخبلقيان لحماية أنفسيـ كليصبح لدييـ الادرة عمى التكيؼ السكم مع الحياة تاع عمى إعداد األفرا
عاتؽ التربية كالتعميـ كزرع األخبلقيات في نفكس المتعمميف سكاء مف خبلؿ المناىج الدراسية أك 

 عمى نفكس ان كيعتبر منياج التربية اإلسبلمية مف أىـ كأكثر المناىج تأثير  ،األنشطة التعميمية
الطبلب، كبو يستطيع الحصكؿ عمى السمكؾ المرغكب فيو لمطبلب. كتمكنيـ مف التعامؿ مع 
مشكبلت الحياة كالمكاقؼ التي يتعرض ليا، كتزيد مف الكعي كاإلدراؾ لديو ليستطيع أف يتبلءـ مع 

 بيئتو.

 فيي مرحمة انتياء الطفكلة ،كبما أف المرحمة المتكسطة ىي األىـ مف المراحؿ الدراسية 
بما يحتاجو المجتمع مف  ،كبداية مرحمة المراىاة، فيي المرحمة التي تككف شكؿ كسمكؾ الطمبة

كبناء مجتمعو، كىي تعده اإلعداد ، شباب متعمـ، متفكؽ ذك أخبلؽ كقيـ تؤدم لبلعتماد عميو
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ر الكافي مف حيث الكيؼ كالكـ لما يحتاجو المجتمع في شبابو لبنائو لتخمؽ فيو اإلبداع كاالبتكا
كالادرة عمى التفكير الناقد البناء، كمف ىنا تأتي أىمية ىذه المرحمة في تككيف شخصية متعممة 
تعمؿ عمى رفع مستكل المجتمع كتادمو، كمف ىنا جاءت فكرة البحث في إظيار دكر مفاىيـ 

ذلؾ التربية الصحية في تنمية الايـ اإلسبلمية لدل طبلب تمؾ المرحمة لرفع مستكل العمـ لدييـ، كك
بناء شخصيتيـ شخصية إسبلمية كما أرادتيا الشريعة اإلسبلمية كالدراسة أظيرت أف المنياج في 

كالغذاء ، ىذه المرحمة يحتكم عمى مفاىيـ التربية الصحية بمجاالتيا الثبلثة ) النظافة الشخصية
 عيش فييا.كاألمراض المعدية ( ككذلؾ االىتماـ بالبيئة ليستطيع الجميع التكيؼ كال، كالتغذية

 
 توصيات الدراسة :

 في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج، يمكف أف تكصي الباحثة بما يأتي:

في  اإلسراؼكعدـ  ،كالفحص الطبي ،لمذكر أكثرجاءت بنسبة قميمة كتحتاج  األمكربعض  -
التنفس في االناء كالعمؿ عمى عدـ تمكث ك  ،نية الذىب كالفضةآفي  األكؿعدـ ك  ،األكؿ
 ء كاليكاء كالتربة.الما

 التركيز عمى المفاىيـ الصحية بكجو عاـ في كتب المرحمة التعميمية. -

كبيف ما تدعك لو المؤسسات  ،الحرص عمى إظيار التكامؿ بيف التعاليـ اإلسبلمية الصحية -
 الصحية مف امتثاؿ السمكؾ الصحي السميـ األمثؿ .

في ثنايا  ،تكل كتب التربية اإلسبلميةإبراز دالالت المفاىيـ الصحية الكاردة في ثنايا مح -
 بعض اآليات الارآنية كاألحاديث النبكية الشريفة.

 إبراز الجانب الكقائي كالتركيز عميو فالكقاية خير مف العبلج . -

 ايضاح بعض جكانب اإلعجاز العممي عند الحديث عف جكانب التربية الصحية . -

 كل كالتعامؿ معيا.التركيز عمى المشكبلت الصحية المعاصرة في المحت -

في تناكؿ جكانب  ،العمؿ عمى إبراز الجانب األخبلقي كالسمككي إلى جانب الجانب المعرفي -
فبعض المشكبلت الصحية ىي في الحاياة مشكبلت أخبلقية  ،مفاىيـ التربية الصحية

 . تخر صحي عضكم بحكبعضيا اآل ،سمككية صحية

 .الخاطئةراء السمككيات الصحية ار السمبية المنعكسة عمى صحة الفرد جثذكر اآل -

 خرل في ضكء مفاىيـ التربية الصحية.أتاكيـ مناىج التربية اإلسبلمية في مراحؿ تعميمية  -
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 .معمميف في كافة المراحؿ الدراسيةبناء برامج تكعية كتثايؼ صحي لمتبلميذ كال -

ة ألفراد دراسة دكر المؤسسات الصحية الحككمية كغير الحككمية في تاديـ الخدمات الصحي -
 المجتمع.

 
 المقترحات:

إجراء دراسة تتناكؿ كضع دليؿ لمعمـ التربية اإلسبلمية تتضمف إرشادات كافية لمفاىيـ  -
 التربية الصحية.

 مراض معدية.أك العزؿ لممرض بأتطبيؽ نظاـ الحجر الصحي  -

ربية كالمعززة لدكر محتكل كتب الت ،لؤلنشطة المصاحبة لممنيج ماترحان  دراسة تادـ تصكران  -
 .حايؽ مفاىيـ التربية الصحيةاإلسبلمية في ت

كمعرفة اتجاىاتيـ نحك  ،بحث أثر تدريب المعمميف لتكظيؼ المفاىيـ الصحية لتدريسيـ ليا -
 التدريس.

 ليؿ المكاد الدراسية األخرل.ذالاياـ بإجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية في ت -

 ية عمى سمككيات الطمبة.أثر إثراء التربية اإلسبلمية بالمفاىيـ الصح -

 بناء برامج تثايفية في البرامج المدرسية تحتكل عمى المفاىيـ الصحية. -
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 والمراجع المصػادر
 ف الكريـآالقر 
 

 أواًل: المراجع العربية 
 ( سنف ابف ماجة، تخفيؽ/ صدقي، جميؿ العطار، 1995ابف ماجة، محمد بف يزيد الاركيني )ـ

 بيركت: دار الفكر.

 ( "منيجية البحث التربية اإلسبلمية مجمة الخميج العربي لمتربية 1998) نيف، عمي خميؿأبك العي
 الرياض"  (:24) عدد

 ( سنف أبك داككد / صدقي جميؿ عطار، بيركت: دار 1994أبك داككد، سميماف بف األشعت )ـ
 الفكر.

 ( تاكيـ كتب التربية الدينية اإلسبلمية لمرحمة التع2004أبك زىرة، محمد " ) ميـ األساسي" في
، المركز 24ضكء قيـ التربية البيئية الكاجب تكافرىا في تمؾ الكتب، مجمة البحث التربكم، ـ ق 

 الاكمي لمبحكث التربكية كالتنمية.

 ( التربية الصحية، ط1988أبك طالب، صبلح . )كمية التربية ،جامعة الااعرة ج.ـ.ع1 ، 

 ( مدل تضمف محت2006أبك معيمؽ، سيى غازم " ) كل منياج العمكـ لطمبة الصؼ السادس
لبعض مفاىيـ التربية الكقائية كاكتسابيـ ليا في مدارس قطاع غزة "رسالة ماجستير، كمية 

 التربية، الجامعة اإلسبلمية"

 ( برنامج ماترح في التربية الصحية لمكقاية مف اإليدز كاألمراض 2000اسماعيؿ، ماىر " :)
الجمعية المصرية لممناىج. التربي العممية،  -لثالث اإلعدادم "المناكلة جنسيان لتبلميذ الصؼ ا

 المجمد الثاني، جامعة عيف شمس.

 ( فعالية كحدة دراسية ماترحة في التربية الصحية لمكقايا مف 2000إسماعيؿ، مجدم رجب": )
ة االيدز، كاألمراض المناكلة جنسيا " لتبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم الجمعية المصرية لمتربي

 .83-43العممية ،مجمة التربية العممية، جامعة عيف شمس المجمد الثالث، العدد: األكؿ، ص

  ،ـ، الطبعة الثانية عشرة، دار 2002األشار، عمر سميماف عبد اهلل، نحك ثاافة إسبلمية أصيمة
 النفائس لمنشر كالتكزيع.

  ،ـ.1986األغا، إحساف، أساليب التعميـ كالتعمـ 
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 ( " تاكيـ مفاىيـ التربية الصحية المتضمنة في كتب العمكـ في 1995) األمعرم، حنا غالب
، 1202-117، ص ص 2المرحمة االبتدائية في دكلة الككيت "، مجمة كمية التربية، مج

 جامعة أسيكط، مصر.

 ( االستنشاؽ كاالستنثار بيف الطب كحديث المصطفى ".1986البار، محمد عمي .) 

  ،2دار الدعكة، إسطنبكؿ، تكنس، طـ، فتح البارم، 1992البخارم. 

 (أصكؿ التربية الصحية كالصحة العامة،ط1988بدر، ليمى. حميدة، سامية، البنا عائدة)2 
الااىرة كزارة الصحة الفمسطينية كدائرة التثايؼ الصحي ،محاضرات في التثايؼ الصحي 

 (غزة  1988)

 ( منيج السنة النبكية في تربية اإلنساف كق1983بدير، محمد )مكتبة الدعكة 3اية كعبلج، ط ،
 اإلسبلمية، المنصكرة.

 ( التربية الصحية في كتب األجداد بالمرحمة الثانكية في المممكة 2000البراؾ. خالد فيد " )
 العربية السعكدية " رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، الرياض.

 ( مناىج التربية الص1981بستاف محمكد ،).حية، الككيت، دار الامـ 

 ( دكر التربية العممية في تفعيؿ التربية األساسية لمجميع" 1999البغدادم، محمد رضا :)
الجمعية المصرية لمتربية العممية، المؤتمر العممي الثالث، مناىج العمكـ لمارف الحادم 

 .152-139كالعشريف، جامعة عيف شمس المجمد األكائؿ، ص 

 ،(دليؿ المعمـ في تدريس التربية الصحية 1996كأبك شرار ديانا، فيكليت ) مكريس كفاشة، بامة
 جامعة بيت لحـ1ط

 ( مشركع تطكير مناىج التربية الصحية لمصفكؼ السابع كالثامف 1996بامة، مكريس :)
 17-16كالتاسع، كقائع المؤتمر الفمسطيني الكطني األكؿ نحك صحة مدرسية شاممة، فمسطيف 

 .1996كانكف أكؿ 

 ( اإلسبلـ كالتربية الصحية، مكتب التربية العربي لدكؿ 1984لبنا، عائدة عبد العظيـ، )ا
 الخميج.

  .بيبي، بيرؿ، " التربية الجنسية "، دار المعارؼ، الااىرة، )ترجمة( المممكة كنجيب اسكندر
1972. 

 ( سنف الترمذم، مراجعة كضبط كتصحيح/ صدقي جميؿ 1994الترمذم، محمد بف عيسى )ـ
 ر، بيركت: دار الفكر.عطا
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 (.التخطيط لمتربية الصحية في مدارس المنكفية "ح.ـ.ع، مركز تنمية 1966تكركنر.د.ؾ":)
 المجتمع لمعالـ العربي، حاكؽ الطبع محفكظة لميكنسكك.

 ( تطكر مستكل المفاىيـ العممية بيف الصفيف الثالث إعدادم كالثالث الثانكم 1994تيـ عدناف )
ة في العاصمة عماف مجمة دراسات الجامعة األردنية في بعض مدارس الحككم

 (.   6(العدد)1المجمد)

 ( المشرؼ التربكم كالتربية الصحية في مدارس ككالة الغكث، مجمة المعمـ 1991تيـ، عدناف :)
كالطالب "اإلشراؼ التربكم"، معيد التربية قسـ التربية كالتعميـ العالي في دائرة التربية كالتعميـ، 

 .54-49كاليكنسكك، األردف: عماف، ص األكنركا

 ،عدناف المشرؼ التربكم التربية الصحية في مدارس ككالة الغكث مجمة المعمـ كالطالب  تيـ
اإلشراؼ التربكم معيد التربية قسـ التربية كالتعميـ العالي فيد دائرة التربية كالتعميـ، األكنركا 

  54- 49،اليكنسكك ،األردف:عماف،ص

 دمشؽ، دار الفكر.1(، التربية البيئية مشكبلت كحمكؿ، ط1985) جاد اهلل، فكزم ، 

 ( معجـ المصطمحات التربكية"، لبناف: مكتبة 1998جرجس، ميشيؿ تكبل كضا اهلل، رمزم " :)
 لبناف.

 ( دليؿ الصحة المدرسية "،ترجمة سميماف، حجازم 1984الجمعية البريطانية ألطباء المدارس":)
 ،عماف .  1كآخركف، ط

  زية، ابف الايـ )د.ت( الطب النبكم. )تكثيؽ كتخريج كتعميؽ( قمعجي، عبد المعطي أميف الجك
 . 15( دار عالـ الكتب، الرياض، ط2001)

 ( التخطيط لمتربية الصحية المدرسية لطالبات المرحمة 1987حساف، خديجة عبد الماجد :)
 أـ الارل. االبتدائية . " رسالة ماجستير غير منشكرة "، كمية التربية جامعة

 ( االتجاىات كالحاجات المسممة لمشباب كالدكر التربكم لممنيج 1988حسف، عبد المنعـ )
 مكتبة النيضة المصرية. –الدراسي في تنميتيا كتحايايا دراسات كالبحكث في المناىج 

 ( ط –تمكثيا  –( )البيئة، حمايتيا 2005الحفيظ، عماد محمد دياب ) دار صفاء 1مخاطرىا ،
 التكزيع، عماف.لمنشر ك 

 ،( أساليب تدريس التربية اإلسبلمية، الرياض، :دار المريخ لمنشر 1978يكسؼ) الحمادم
 كالتكزيع.
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 ( كزارة التربية كالتعميـ اإلدارة العامة لممناىج التربكية 1988خطة المنياج الفمسطيني األكؿ)
 )مركز تطكير المناىج(

 ( إعداد الفريؽ الكطني لمبحث 12-1فكؼ )الخطكط العريضة لمنياج التربية اإلسبلمية لمص
 التربية اإلسبلمية، مركز تطكير المناىج.

 ( عمـ أصكؿ الفاو ط1978خبلؼ، عبد الكىاب )دار الامـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع .  12 

 ( مبادئ التربية الصحية، الككيت، منشكرات سبلسؿ، كمية 1999الخميس، نداء عبد الرازؽ ،)
 كيت.التربية، جامعة الك

 ( انمذكج المنيج المدرسي الصحي ذك المردكد العممي لممدارس 1988الدالئؿ الكطنية")
 اإلسكندرية منظمة الصحة العالمية . 1االبتدائية ط

 ( ،الاات المشكمة كالحمكؿ "، رسالة ماجستير غير 1986دالب، محمد فتح الديف محمد " .)
 لعربي لمدراسات األمنية كالتدريس، الرياض.منشكرة، المعيد العالي لمعمـك األمنية، المركز ا

 ( أساليب تدريس العمـك ط1986الدمرداش، صبرم)جامعة عيف شمس الااىرة. 1 ، 

 ( السمكؾ األخبلقي كعبلقتو بالصحة النفسية مف 1996الدكيرعات، سميماف بف عمي سميماف :)
عية، جامعة اإلماـ المنظكر اإلسبلمي"، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمكـ االجتما

 محمد بف سعكد اإلسبلمية.

 ( االتجاه المعاصر في تدريس العمكـ، مكتبة االنجمك المصرية1974فتحي ) ،الديب 

 ( مدل تناكؿ المناىج الدراسية لممرحمة الثانكية 1995الديحاف، محمد بف عبد الرحمف ،)
لتربكية كالدراسات اإلسبلمية، ، العمكـ ا8لجكانب التربية البيئية، مجمة جامعة الممؾ سعكد، ـ 

 ، الرياض.114-63ص

 ( تطكير أداة لتاييـ العادات غير الصحية لدل تبلميذ الممرحمة 2002الرزاحي، عبد الكارث :)
األساسية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المؤتمر العممي الرابع عشر، كمناىج التعميـ في 

 .879-861ضكء مفيـك األداء، المجمد األكؿ، ص

 ( التربية الصحية كاألماف "، ط1996رشاد، نادية " :)اإلسكندرية: عممية التربية جامعة 2 ،
 اإلسكندرية.

 ( 1996رقيط، محمد حسف) ،بيركت ، . الرعاية الصحية كالرياضية في اإلسبلـ، دار ابف حـز
 لبناف.
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 اإلسبلمية في تنميتيا  رماؿ، عزيزة محمكد عبد الحسيب، "الايـ البيئية في اإلسبلـ كدكر التربية
"، دراسة نظرية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ عبد العزيز، المدينة 

 المنكرة.

 ( صحتؾ في غذائؾ، مكسكعة في التغذية 2009رياض، سعد، حسف، ىاني عبد العميـ )
  كأثرىا عمى الصحة الجسمية كالنفسية، دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع.

 ( فاو السنة، ط1983سابؽ، السيد )دار الكتاب العربي، بيركت.1 ، 

 (تدريس مفاىيـ المغة العربية كرياضيات كالدراسات 1988سعادة، جكدت، كاليكسؼ جماؿ")
 االجتماعية بيركت ،لبناف دار الجيؿ 

 ( صحة البدف في السنة "، رسالة ماجستير غير منشكرة، 1985سعداكم، اعتماد حمزة " ،)
 ة التربية لمبنات، الرئاسة العامة لتعميـ البنات، جدة.كمي

 ( الصحة كالتربية الصحية"، ط1997سبلمة بياء الديف إبراىيـ " :)الااىرة: دار الفكر 1 ،
 العربي.

 ( مركز 2009السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة الصحة، التارير الصحي السنكم، فمسطيف ،)
 PHICالمعمكمات الصحية الفمسطيني 

 ( الكقاية كاألماف مف الحكادث البيئة المدرسية "كرشة عمؿ الصحة 1999سميماف، عيد": )
 المدرسية، كزارة الصحة الفمسطينية، غزة.

 ( ،نظرات إسبلمية في الصحة، مطابع الصفا، مكة المكرمة.1983الشافعي، مدحت صابر ،) 

 ؿ، بيركت.الشرباص، أحمد )د.ت( تكجيو الرسكؿ لمحياة كاألحياء، دار الجب 

 ( الصحة المدرسية " ،ط1999شكر، فايز عبد الماصكد كآخركف " )الااىرة، عالـ الكتب.1 ، 

 ( ماكمات التربية الجسمية في اإلسبلـ "، رسالة دكتكراه 1999الشيرم، صالح أبك عراد " ،)
 غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ الارل، مكة المكرمة.

 ( ال2006صالح، طارؽ أسامة" )1صحة كالبيئة ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع " ط. 

 ( تحميؿ محتكل في العمـك اإلنسانية،1987طعيمة،رشدم ) ،استخداماتو، أسسو، مفيكمو 
 دار الفكر العربي . الااىرة:

 ،دار  األردف، ،م(أساسيات عمـ النفس التربك 1995عبد الرحمف ) عدس، محي الديف، طكؽ
 الفرقاف .
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 ( " التربية الجنسية في اإلسبلـ" عماف، دار الفرقاف لمنشر 1992ثماف خميؿ )الطكيؿ، ع
 كالتكزيع.

  عبد الثكاب، عبد الثكاب عبد اهلل )د، ت(. التربية الجنسية في التعميـ الثانكم بيف النظرية
 ، في جامة أسيكط، مصر.544-502، ص ص 2، مج94كالتطبيؽ "، مجمة كمية التربية 

 (. " تاكيـ المفاىيـ التاريخية لدل طبلب السنة األكلى  الثانكية في 1984) عبد اهلل، األشيب
الجميكرية العربية الميبية، رسالة ماجستير غير منشكرة، الااىرة: كمية التربية، جامعة عيف 

 شمس.

 ( تربكيات الرياضيات، ط1996عبيد، كليـ كآخركف .)الااىرة، مكتبة األنجمك المصرية.            4 ، 

 (، التربية الصحية في كتب العمكـ بالمرحمة 1997لعثماف، عبد  العزيز عبد الرحمف )ا
االبتدائية في المممكة العربية السعكدية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة 

 الممؾ سعكد، الرياض.

 ( رياض األطفاؿ، ط1995عدس، عبد الرحيـ، كمصمح كعدناف ،)منشر ، عماف، دار الفكر ل5
 كالتكزيع.

 ( فعالية برناج ماترح في التربية الكقائية عمى تنمية المفاىيـ 1999عرفات، نجاح السعدم " )
كاالتجاىات الكقائية لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية " الجمعية المصرية لمتربية العممية، المؤتمر 

، رؤية مستابمية اإلسماعيمية  ، 215، المجمد األكؿ ص يكليك 28العميـ الثالث، مناىج العمـك
227 

 ( فعالية برنامج ماترح في التربية الكقائية عمى تنمية المفاىيـ 1999عرفات، نجاح السعدم :)
كاالتجاىات الكقائية لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية الجمعية المصرية لمتربية العممية المؤتمر 

-215يكليك، المجمد األكؿ، ص  28العممي الثالث، مناىج العمـك رؤية مستابمية، اإلسماعيمية 
297. 

 (تخطيط المناىج كتاكيميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،الماداد ط1996عفانة، عزك)2 . 

  ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر 2ـ، ط2007عمي، سعيد إسماعيؿ، أصكؿ التربية اإلسبلمية ،
 كالتكزيع.

 ( الفكر التربكم اإلسبلمي، دار2000العمايرة، محمد حسف ،)  المسيرة لمنشر كالتكزيع
 ـ ػ.2000، 1كالطباعة، ط

 ( المنيج كعناصره " ط1993عميرة، ابراىيـ بسيكني":)الااىرة دار المعارؼ.3 ، 
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 ف مصطفى، مصطفى، كالشربجي عمي، الفاو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو غال
 اهلل، الجزء األكؿ الطيارة كالصبلة كبعض المعامبلت

   (: اتجاىات مستحدثة في التربية الصحية كانعكاساتيا عمى 1984ؽ حمدم )الفرا، فارك
المناىج الدراسية في الدكؿ العربية الخميجية، رسالة الخميج العربي، مكتب التربية العربي لدكؿ 

 .169-131، السنة الثانية، ص 1الخميج، الرياض، العدد 

 (اتجاىات مستحدثة كانعكاساتيا1983الفرا، فاركؽ حمدم)  عمى المناىج الدراسية في الدكؿ
 11العربية الخميجية رسالة الخميج مكتب التربية العربي بدكؿ الخميج،الرياض السعكديةع

 .7،ص

 ( الصحة المدرسية كالتربية الصحية، مصر مطبعة نيضة مصر.1975فرج، كامؿ كآخركف ) 

 ( التربية لمجميع رؤية مكسعة المؤتمر العالمي حك 1992فكردىاـ بكؿ:) ،ؿ التربية لمجميع
 الدراسة التانية، اليكنسكك:قسـ منشكرات األمـ المتحدة. 

 ( دراسة عف التثايؼ الصحي المدرسي في المممكة العربية 1991قاضي، ميدم عمي " ،)
السعكدية "، رسالة زمالة طب األسرة كالمجتمع غير منشكرة "، كمية الطب كالعمكـ الطبية، 

 جامعة الممؾ فيصؿ، الدماـ.

 (المدخؿ إلى التربة كالتعميـ1998الاضاة، خالد )، 1ط ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع . 

 ( تفكؽ الطب الكقائي في اإلسبلـ، في الجامعة اإلسبلمية 1987الاضاة، عبد الحميد " )ـ
 العالمية كرابطة العالـ اإلسبلمية، المؤتمر الدكلي األكؿ لئلعجاز العممي في الارآف كالسنة،

 إسبلـ آباد.

 ـ.1995 ،، دار العمـ لمنشر كالطباعة، جدة12، ط4قطب، سيد، في ظبلؿ الارآف، ج 

 ( تكثيؽ كتاب الطب النبكم البف قيـ " ط1984قمعجي، عبد المعطي :)طمب دار الكعي.5 ، 

 ( برنامج ماترح في التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية العميا 2002قمر باسـ، محمد :)
 ظات غزة، رسالة دكتكراه غير منشكرة، فمسطيف، كمية التربية، جامعة األقصى.في محاف

 ( برنامج ماترح في التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية العميا 2002قمر، باسـ محمد " :)
 في محافظات غزة"، رسالة دكتكراه غير منشكرة، فمسطيف، كمية التربية، جامعة األقصى.

 ،(، "الكعي الغذائي لدل طالبات كمية البنات بمدينة 1993عبد اهلل ) قنديؿ، يسف، كالحصيف
الرياض"، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، 

 ـ.1993ف مارس،  19العدد 
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 ( طرياؾ إلى الصحة كالسعادة ترجمة شاكر خميؿ نصار، دار 1975كميفكرد، اندرسكف )
 . 6لبناف ط –طبع كالنشر، بيركت الشرؽ االكسط لم

 دار المعارؼ  3لساف العرب البف منظكر ج 

 ( تخطيط المنيج كتطكيره، االىمية لمنشر كالتكزيع  1989المااني، احمد، كابك ستة عكدة)
 الااىرة . 

 (الصحة عاـ1981ماىمر ىافاداف":)1، العدد2"منبر الصحة العالمي، المجمد 2000 . 

  ـ.1997، يكليك 88نة الثامنة . العدد الس -مجمة نكر اليايف 

 ( 1996محمد السيد ارناؤكط اإلنساف كتمكث البيئة)، الدار المصرية كالمبنانية . الااىرة ، ،2ط 

 ( أساسيات عمـ النفس التربكم، األردف، مركز الكتب 1995محي الديف كعدس، عبد الرحمف .)
 األردني.

 ( نمكذج المنيج الدراس1988مرشد المعمـ " :) ي الصحي ذك المردكد العممي لممدارس االبتدائية
 ، اإلسكندرية منظمة الصحة العالمية.1"، ط

 ( كاقع التربية الصحية في مناىج 1982المركز العربي لمبحكث التربكية بدكؿ الخميج " .)
 المرحمة المتكسطة في دكؿ الخميج العربي " الككيت.

 ،الككيت، بعض االتجاىات المستحدثة في التربية  المركز العربي لمبحكث التربكية لدكؿ الخميج
الصحية كانعكاساتيا عمى المناىج الدراسية في الدكؿ العربية الخميجية، كرقة مادمة لندكة 

 1983مارس  25-20الصحة المدرسية في الدكؿ العربية الخميجية، 

 ( الصحة كالسبلمة العامة "، ط2000مزاىرة أيمف " :)ياية، دار ، جامعة البمااء التطب1
 الشركؽ.       

 ( ،صحيح مسمـ، بيركت، دار ابف حزمة.1995مسمـ، مسمـ بف الحجاج )ـ 

 ( تطكير مناىج العمكـ في مرحمة التعميـ العاـ في ضكء الحاجات 2000مطاكع، ألفت " :)
 الصحية لطبلبيا "، رسالة دكتكراه غير منشكرة، مجمة التربية، جامعة عيف شمس.

  محمكد، مباحث في عمكـ الارآف كالحديث، مؤسسة المختار لمنشر مطمكب عبد المجيد
 كالتكزيع.

 دار الثاافة لمنشر 1،ط2006المدخؿ إلى أصكؿ التربية اإلسبلمية،  -المعايطة، عبد العزيز ،
 كالتكزيع.
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 ( 1972قاـ باخراج ىذه الطابعة ابراىيـ انيس  كاخركف ) 1ط  1المعجـ الكسيط باب الراء ج
محمد شكقي -اء الثراث العربي دار المعارؼ عمى الطبع حسف عمي عطية بيركت دار احي

 اميف

 ( ندكة التربية الصحية كالغذائية كالبيئية في مناىج 1998مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج " :)
-214. ص 19. السنة 68التعميـ العاـ في دكؿ الخميج العربية، رسالة الخميج العربي، العدد 

217. 

  البيت، الدار البيضاء لمكتاب.1كر أسدر)ت.ث( " الصحة كالمجتمع"، طمنصكر، سر ، 

  منظمة الصحة العالمية حالة التعميـ الصحي في مدارس إقميـ البحر المتكسط، المنيج المدرسي
الصحي ذم المردكد العممي لممدارس االبتدائية، منظمة الصحة العالمية منظمة االمـ المتحدة 

 مي لمشرؽ األكسط: اإلسكندرية.لمطفكلة المكتب االقمي

 ( التربية الغذائية في مناىج التعميـ العاـ في دكؿ مجمس 1998المييزع، إبراىيـ بف سعد .)
التعاكف الخميجي، في مكتب التربية العربي بدكؿ الخميج، التربية الصحية كالغذائية كالبيئية في 

 التعميـ العاـ في دكؿ الخميج العربية ص ص، الدكحة قطر.

 ( دراسات في تعمـ الرياضيات ترجمة عبد الفتاح الشرقاكم، مكتب 1997مكريس، ركبرت :)
 التربية العربي لدكؿ الخميج.

 ( اإلعجاز الطبي في السنة النبكية.1997المكيؿ، كماؿ ) 

 ( الاراف كعمـ النفس 1991نجاتي، محمد عثماف ،)–1ط 

 ( طرؽ كأسالي2002النجدم، أحمد كراشد، عمي كآخركف " ) ب كاستراتيجيات صكتية في
"، ط  ، الااىرة درا الفكر العربي.1تدريس العمـك

  النحبلكم عبد الرحمف، أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع 

 ( سنف النسائي، ضبط كتكثيؽ في جميع عطار، بركت، 1995النسائي، أحمد بف شعيب ،)
 دار الفكر.

  دار الفرقاف. -(. المنيج التربكم مف منظكر إسبلمي عماف 1991يعاكب حسيف ) -نشكاف 

 ( تعمـ العمكـ كالرياضيات لؤلطفاؿ، ط1996نصر، رضا كآخركف :)األردف، دار الفكر 2 ،
 لمنشر كالتكزيع.

 ( الصحة العامة "، ط1992نعيـ، فريد أنطكف " :)ف الااىرة، دار يكسؼ كماؿ لمطباعة.1 
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 ( 1992النمر، مدحت أحمد :) دكر جديد لمتربية البيكلكجية في جماعة النشء مف أخطار
، كمية التربية جامعة 15المكاد كالعااقير النفسية، دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، العدد 

 .41-1عيف شمس ص 

 ( دكر جديد لمتربية البيكلكجية في حماية النشء مف أخطار المكاد 1992النمر، مدحت أحمد :)
، كمية التربية، جامعة عيف شمس 15، دراسات في المناىج كطرؽ التدريس كالعااقير النفسية

 41-1ص 

 ( دراسة حكؿ معرفة المكاقؼ كالتصرفات عند طبلب المدارس 1986نياية داككد كآخركف " :)
م الضفة الغربية المدرسية المعززة لمصحة كزارة التربية كالتعميـ كزارة الصحة  12-7بحيؿ 

 كآخركف، فمسطيف.

  ـ(، " الصحة كالسمكؾ في اإلسبلـ"، في المنظمة اإلسبلمية لمعمـك 1997ارم، محمد )اليك
السياسة الصحية األخبلقيات كالايـ اإلنسانية مف منظكر إسبلمي،  -642-116 -الطبية

 الككيت.

 ( :الكتاب اإلحصائي، كزراة الداخمية السعكدية.2000كزارة الداخمية .)ػ 

 ( الخطة الكطنية الفمسطينية، أىداؼ كاستراتيجيات "، ط1994كزارة الصحة الفمسطينية :)1 :
 فمسطيف: غزة.

 ( التكصيات كقائع المؤتمر الفمسطيني األكؿ نحك 1996كزارة الصحة ككزارة التربية كالتعميـ " :)
 .151-99فمسطيف، ص 1996كانكف أكؿ  17-19 -صحة مدرسية شاممة "، فمسطيف 

 ( المناىج، ال1996الككيؿ، الفف ،) العناصر، األسس، التنظيمات، مكتبة األنجمك ، مفيـك
 المصرية.

 ( ،الصحة النفسية في المفيكـ اإلسبلمي، كدراسات نفسية 2000يار كندم، ىانـ بنت حامد )
 أخرل، دار عالـ الكتب، السعكدية.

 

 ثانيًا: المراجع األجنبية  والمترجمة: 
- Abolfotouh ،Mustafa A،(1995) the impact of lectyure on ADIS on 

knowledge ،attitudes and belifes of male school – age dolescents in 

the asur region of southwestern Saudi Arabia ،journal of community 

health n Vol 20 ،no 5، June 1995 .  

- Aetary.d.7 Thomaus، J.B(1979):International 
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- dictionary of education 13illing 8 sons ltd. London، p.81 

- Euler (1989):A comparative Study of the Effectiveness of a formal 

vs. Non formal E.E. program for male and female sixth grade student 

's Environmental Knowledge and Attitudes ،Diss .Abs، int، vol .49، 

No.5  

- Getery . p . 7 Thomas ،J.B (1979):International Dictionary of 

Education، 13 illing and Sons LTD، London ،p.81  

- Good. C.v (:1973 ) Dictonary of education: New York ،McGarwa Hill 

Compan 

- Marshal ،Kreuter (1981) School Health Education ،Does it cause on 

Effect ،Health Education Quarry.Vo8، Nol .spring Human Science 

Press ،New York . 

- Taylor ،E.L (1992): Impact of an Aiass Education course on 

University Students Attitudes Journal of Health Education Vol .23 ،

No .pp 418-422 

كترجمة الزردؽ  (: " المكجز في طب المجتمع"1989باراؾ،د.ج.كزىير.ـ كعمي.د.ىػ) -
 ، منشكرات مجمع الفاتح لمجامعات.1مصباح اليكني كسالـ الحضيرم، ط

(: التخطيط لمتربية الصحية في مدارس المنكفية ج.ـ.ع.، مركز 1966تكرنر، ؿ.ؾ. ) -
 تنمية المجتمع في العالـ العربي، حاكؽ الطبع محفكظة لميكنسكك.

ليؿ الصحة المدرسية "، ترجمة سميماف (، " د1984الجمعية البريطانية ألطباء المدارس ) -
 ، عماف.1حجازم كآخركف، ط

التربية لمجميع ركية مكسعة، المؤتمر العالمي حكؿ التربية لمجميع،  (1992)فكردىاـ بكؿ -
 .الدراسة الثانية، اليكنسكك، قسـ منشكرات األمـ المتحدة

، 2المجمة ، منبر الصحة العالمي . 2000(: " الصحة عاـ 1981ماىمر، ىافاداف ) -
 .1العدد
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 (1الممحؽ رقـ )
 القائمة المعايير -قائمة بأسماء السادة المحكميف 

 
 مكاف العمؿ التخصص االسـ ـ.
 الجامعة اإلسبلمية دكتكراه في المناىج كطرؽ التدريس فتحية صبحي المكلك .1
 الجامعة اإلسبلمية دكتكراه في المناىج كطرؽ التدريس داككد حمس .2
 الجامعة اإلسبلمية دكتكراه في المناىج كطرؽ التدريس صبلح الناقة .3
 الجامعة اإلسبلمية دكتكراه في المناىج كطرؽ التدريس حمداف الصكفي .4
 الجامعة اإلسبلمية مناىج كطرؽ تدريس تيسير كامؿ إبراىيـ .5
 اإلسبلميةالجامعة  دكتكراه في أصكؿ التربية فايز شمداف .6
 الجامعة اإلسبلمية دكتكراه في الشريعة إسماعيؿ أحمد األسطؿ .7
 جامعة األقصى دكتكراه في مناىج كطرؽ التدريس محمكد األستاذ .8
 جامعة األقصى دكتكراه في مناىج كطرؽ التدريس أشرؼ بربخ .9

 ـمديرية التربية كالتعمي دكتكراه في مناىج كطرؽ التدريس عمر دحبلف .10
 جامعة األزىر دكتكراه في أصكؿ التربية عامر الخطيب .11
 جامعة الادس المفتكحة دكتكراه في مناىج كطرؽ التدريس إسماعيؿ الفرا .12
 الجامعة اإلسبلمية ماجستير شريعة يكسؼ األسطؿ .13
 جامعة األقصى ماجستير فاو ماارف سميماف أبك مصطفى .14
 مديرة مدرسة ابف النفيس ر مناىج كطرؽ التدريسماجستي مرفت سميماف عراـ .15
 خانيكنس-مديرية التربية كالتعميـ ماجستير فاو ماارف تميـ شبير .16
 خانيكنس-مديرية التربية كالتعميـ ماجستير لغة عربية أميف عبد الغفكر .17
 مدرسة حيفا العميا بكالكريكس لغة عربية عائشة أبك غالي .18
 مدرسة الاراراة الثانكية بكالكريكس تربية إسبلمية ادرةعبد الرحيـ ال .19
 مدرسة حيفا العميا بكالكريكس تربية إسبلمية  منى األسطؿ .20
 مدرسة عبساف الثانكية بكالكريكس تربية إسبلمية نجبلء أبك صبلح .21
 مدرسة شيداء خانيكنس بكالكريكس تربية إسبلمية نكاؿ أبك حمدة .22
 مدرسة عيمبكف الثانكية كالكريكس تربية إسبلميةب عبل األغا .23
 مدرسة ابف خمدكف الثانكية بكالكريكس تربية إسبلمية مريـ األسطؿ .24
 كزارة التربية كالتعميـ غزة دكتكراه في المناىج كطرؽ التدريس خميؿ حماد .25
 عيمبكف الثانكية بكالكريكس تربية إسبلمية ىالة أبك عيدة .26
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 (2)ممحؽ رقـ 
 قائمة بالمعايير في صورتيا النيائية

 
 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 الدراسات العميا
 كمية التربية

 قسـ المناىج وطرؽ تدريسيا
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 ....................................................  حفظو/ىا اهلل: السيد/ة
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،،، 
 
تاكـ الباحثة بإعداد دراسة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج  

كطرؽ التدريس بعنكاف " مدل تضمف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا 
 لمفاىيـ التربية الصحية في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا ".

ي كتب كىذا يتطمب بناء قائمة لمفاىيـ التربية الصحية الكاجب تضمنيا ف 
التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا، كليذا تتشرؼ الباحثة بأف تعرض عمى 
سيادتكـ الاائمة التي سيتـ في ضكئيا عممية تحميؿ محتكل الكتب، فالرجاء التكـر 

بداء الرأم فييا مف حيث:  باإلطبلع عمييا كا 
 .مدل كضكح صياغتيا 
 .مدل تناسبيا لمفاىيـ التربية الصحية 

ف   تعديؿ( أرجك ذكرىا.-حذؼ-كانت كممة أية ماترحات )إضافة  كا 
 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير ،،،

 الباحثة:                                                                    
 جمالت خميس السعدوني                                                          
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 غير مىجىد  مىجىد             داللته مالمفهى

 
 النظافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
الغذاء والثقافة 

 الغذائية

 

 

 

 

 

 

 

 

  . الطيارة المادية 

 . الكضكء 

 ؿاالغتسا  . 

  . نظافة الفـ كاألسناف 

  . تاميـ األظافر 

  . قراءة األذكار قبؿ كبعد النـك 
 

 ركحية تتمثؿ في االتى :الطيارة ال 
  اإليماف باهلل 

 . المبلئكة 

  الرسؿ 

  . بالاضاء كالادر 

 . باليـك األخر 

  . األمانة 

 .الصدؽ 

 . األمر بالمعرؼ كالنيى عف المنكر 

 . إفشاء السبلـ 

  . احتراـ رأل الجماعة 

 . تادير العمـ كالعمماء 

  . تشجيع اإلبداع كاالبتكار 

 . الزكاة 

 ذنكب . البعد عف المعاصي كال 

  . الخشكع في الصبلة 

  . حب الكطف 

  . بر الكالديف 
 

 اآلداب  اإلسبلمية في الغذاء.  
  . التسمية 

 . غسؿ اليديف قبؿ األكؿ كبعد األكؿ 

 . األكؿ ممايمي الطعاـ 
  . األكؿ باليميف 

 . عدـ اإلسراؼ في األكؿ 

  . عدـ األكؿ في اآلنية الذىب كالفضة 

 . عدـ التنفس في الماء 

 ؿ مف عمؿ اليد . األك 
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األمراض 

 المعدية

 : الثقافة الغذائية
 إتباع طرؽ حفظ األغذية مثؿ )تجفيؼ ػ تمميح ػ تبريد(

 االىتماـ بطرؽ الكقاية مف التسمـ الغذائي
 : البعد عف المؤثرات التي تؤثر عمي عاؿ اإلنساف مثؿ 

 )السحرػ الشعكذة ػ الدجؿ كالتنجيـ ػالتاميد األعمى (
 لدـ ػ لحـ الخنزير(حرمة أكؿ المحرمات )الميتة ػ ا 

  معرفة مصادر األمكاؿ كالبعد عنيا مثؿ )الربا ػ 

 مضاربة األسعار  (   
 

 تجنب العبلقات  اإلنسانية المحرمة مثؿ :  

 )الزنا ػ المكاط (     
  . النظرة اإلسبلمية لمزكاج 

  )تنمية الضكابط الذاتية )الصـك ػ االستعفاؼ 

 فف المكتى إماطة )د: معرفة طرؽ الحماية مف األكبئة مثؿ
 األذل عف الطريؽ (

 االنفمكنزاػ الككليراػ الرمد ( : البعد عف األمراض المعدية مثؿ( 

  . العبلج عند المرض كتناكؿ الدكاء  لمشفاء 

  . العمؿ عمى عدـ تمكث الماء كاليكاء كالتربة 

  . الفحص الطبي الدكرم 

                                        . الحجر الصحي                                                                               

 
 إذا كاف لديؾ ماترحات أك إضافات فالرجاء كتابتيا:

1. .......................................................................................... 
2. .......................................................................................... 
3.  .......................................................................................... 
4. .......................................................................................... 

 
 



 

173 

 

 (3ممحؽ رقـ )
 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الخامس األساسي الجزء األوؿ

 
 المحتويات

 
 القرآف الكريـ

ولى
 األ

حدة
الو

 

 3  الكريـ الدرس األكؿ: مميزات الاراف
 6 الدرس الثاني: نزكؿ الاراف الكريـ منجما

 9 الدرس الثالث: مف صفات المؤمنيف
 13 ( .11 -1الدرس الرابع: سكرة البركج )

 17 (23-12درس الخامس: سكرة البركج )ال
   

 العقيدة اإلسالمية
نية

الثا
دة 

وح
ال

 
 21 الدرس السادس: اهلل خالؽ األرض كما عمييا
 25 الدرس  لسابع: اهلل خالؽ السماكات كما فييا

 28 الدرس الثامف: آثار اإليماف باهلل تعالى 
 31 لرحيـ(الدرس التاسع: مف أسماء اهلل الحسنى )الرحمف كا

   
 الحديث الشريؼ

لثة
الثا

دة 
وح
ال

 

 35 الدرس العاشر: فطنة المسمـ كياظتو      
 38 الحمـ  الدرس الحادم عشر: مف كصايا الرسكؿ     
 41 الدرس الثاني عشر: أخكة اإليماف     
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 السيرة النبوية

بعة
الرا
دة 

وح
ال

 

 45 الدرس الثالث عشر: المااطعة
 50 رابع عشر: عاـ الحزفالدرس ال

 54 الدرس الخامس عشر: الخركج إلى الطائؼ
 57 الدرس السادس عشر:اإلسراء كالمعراج

   
 الفكر اإلسالمي

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 72 الدرس التاسع عشر: مكانة فمسطيف كالمسجد األقصى في اإلسبلـ
 77 الدرس العشركف: خصائص المجتمع المسمـ

العشػػركف: مػػف حاػكؽ اإلنسػػاف فػػي المجتمػػع الػدرس الحػػادم ك 
 المسمـ

80 
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 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الخامس األساسي الجزء الثاني
 

 المحتويات
 

 القرآف الكريـ

ولى
 األ

حدة
الو

 

 3 (  26-1الدرس األكؿ: سكرة الكاقعة)  
 6 (  56-27الدرس الثاني: سكرة الكاقعة )  
 9 (74-57عة)الدرس الثالث: سكرة الكاق  
 13 ( 96-75الدرس الرابع: سكرة الكاقعة )  

   
 العقيدة اإلسالمية

دة 
وح
ال

نية
الثا

 

 21 .-عمييـ السبلـ-الدرس الخامس: صفات الرسؿ 
   24 الدرس السادس:  مميزات الرسكؿ محمد

   

 الحديث الشريؼ
لثة
الثا

دة 
وح
ال

 
 28 الدرس السابع: المسمـ الحؽ 

 31  امف:مف ثمار اإليمافالدرس الث
 31 الدرس التاسع:المؤمف أمره كمو خير

   
 السيرة النبوية

بعة
الرا
دة 

وح
ال

 

 41  الدرس العاشر: مف مكاقؼ الصحابيات
 45  الدرس الحادم عشر:مف مكاقؼ الصحابة

 52 -عميو السبلـ–الدرس الثاني عشر: قصة مكسى
 41  الدرس العاشر: مف مكاقؼ الصحابيات



 

176 

 

 الفقو 

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 58 الدرس الثالث عشر: صبلة الجمعة
 62 (الدرس الرابع عشر: الصمكات المسنكنة)النكافؿ

 66  الدرس الخامس عشر:صبلة الكتر

 
 الفكر والتيذيب 

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 70 الدرس السادس عشر: سنف المسجد كآدابو
 73 الدرس السابع عشر: الكبلـ الطيب

 76 درس الثامف عشر: زيارة المريضال
 79 الدرس التاسع عشر: شكر النعـ 

 82 الدرس العشركف: تحريـ الغش)مسرحية(
 70 الدرس السادس عشر: سنف المسجد كآدابو
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 (4ممحؽ رقـ)
 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ السادس األساسي الجزء األوؿ

 المحتويات
 

 

 العقيدة اإلسالمية

ة ا
وحد

ال
ولى

أل
 

 4 (1الدرس األكؿ: سكرة الرحمف)
 8 الدرس الثاني: األدلة النامية عمى اإليماف بأسماء اهلل تعالى كصفاتو

 12 الدرس الثالث: مف صفات اهلل عز كجؿ العمـ
 16 الدرس الرابع: مف صفات اهلل عز كجؿ الادرة

 20 الدرس الخامس: آثار اإليماف بأسماء اهلل كصفاتو
 24 (.                 2السادس: سكرة الرحمف)الدرس 

   
 

 الفقو
نية

الثا
دة 

وح
ال

 

(  30 30(.1الدرس السابع: الصـك
 34 34( .2الدرس الثامف: الصـك )

 38 38الدرس التاسع: صبلة التراكيح
 42 42الدرس العاشر:صدقة الفطر.
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 األخالؽ والفكر والتيذيب

وحد
ال

لثة
الثا

ة 
 

 46 الدرس الحادم عشر: كصايا لاماف البنو
 54 الدرس الثاني عشر: مف كبار الذنكب:" شتـ الكالديف" 

 58 الدرس الثالث عشر: حاكؽ األبناء في اإلسبلـ
 62 الدرس الرابع عشر: الداؿ عمى الخير كفاعمو

 66 الدرس الخامس عشر: المسمـ يحب كطنو كيدافع عنو
 70 لسادس عشر:اإلسبلـ يدعك إلى االىتماـ بالصحةالدرس ا

   
 

 السيرة النبوية

بعة
الرا
دة 

وح
ال

 

 78 الدرس السابع عشر: الرسكؿ يعرض اإلسبلـ عمى الابائؿ
 82 الدرس الثامف عشر: بيعة العابة األكلى
 86 الدرس التاسع عشر: بيعة العابة الثانية
 92 المدينة المنكرةالدرس العشركف: ىجرة المسمميف إلى 
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 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ السادس األساسي الجزء الثاني

 المحتويات
 القرآف الكريـ وعمومو

ولى
 األ

حدة
الو

 

 3 (.3الدرس األكؿ: سكرة الرحمف)  
 7 (4الدرس الثاني: سكرة الرحمف)  
 11 الدرس الرابع:قصة اصحاب الجنة  
 17 الدرس الرابع: المكي كالمدني مف الاراف الكريـ.  

   
 

 السيرة النبوية

نية
الثا

دة 
وح
ال

 

  22الدرس الخامس:مسرحية تآمر المشركيف عمى قتؿ الرسكؿ
  29الدرس السادس: ىجرة الرسكؿ 
  32الدرس السابع: ىجرة الرسكؿ

 39 الدرس الثامف: إسبلـ سمماف الفارسي
   

 
 اإلسالمية العقيدة

لثة
الثا

دة 
وح
ال

 

 44 (1الدرس التاسع: اإليماف بالمبلئكة)
 47 ( 2درس العاشر: اإليماف بالمبلئكة)

 51 الكحي الدرس الحادم عشر:
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 الفقو

بعة
الرا
دة 

وح
ال

 

 57 (1الدرس الثاني عشر: الصبلة )
 63 (2الدرس الثالث عشر: الصبلة )

 67 الدرس الرابع عشر: المسح عمى الخفيف كالجبيرة
   
 
 

 األخالؽ والفكر والتيذيب

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 72 الدرس الخامس عشر: مف صفات المؤمنيف
 76 الدرس السادس عشر: المسمـ رفيؽ ليف

 79 الدرس السابع عشر: المسمـ يتصؼ بالحياء
 83 الدرس الثامف عشر: مف صفات المنافايف

 87 الدرس التاسع عشر: اإلسبلـ يدعك إلى ممارسة الرياضة
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 (5ممحؽ رقـ)
 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ السابع األساسي الجزء األوؿ

 المحتويات
 القرآف الكريـ وعمومو

ولى
 األ

حدة
الو

 

 4 كمالدرس األكؿ: الاراف الكريـ في العيد النب
 7 الدرس الثاني: الاراف الكريـ في عيد الخمفاء الراشديف

 12 ( 1الدرس الثالث: سكرة يس )
 18 (.2الدرس الرابع: سكرة يس )

 24 (.3الدرس الخامس:سكرة يس )
 28 (4الدرس السادس: سكرة يس )
 34 (5الدرس السابع: سكرة يس )

   
 

 العقيدة اإلسالمية
ثاني

ة ال
وحد

ال
 ة

 34 الدرس الثامف: حاجة الناس إلى الرسؿ
 44 الدرس التاسع: معجزات الرسؿ 

 50 الدرس العاشر: اإلعجاز الارآني.
 56 الدرس الحادم عشر: أسباب انتشار اإلسبلـ.

 60 الدرس الثاني عشر: فضؿ اإلسبلـ عمى البشرية
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 السيرة النبوية

لثة
الثا

دة 
وح
ال

 

 66 : بناء المسجد النبكم الشريؼالدرس الثالث عشر
 70 الدرس الرابع عشر: المؤاخاة بيف المسمميف

 72 الدرس الخامس عشر: كتابة الكثياة.
 78 أبكعبيدة عامر بف الجراحالدرس السادس عشر:مف صحابة الرسكؿ
 82 أـ المؤمنيف عائشة الدرس السابع عشر: مف صحابة الرسكؿ

   
                    

 
 األخالؽ والسموؾ

بعة
الرا
دة 

وح
ال

 

 88 الدرس الثامف عشر: اختيار األصدقاء.
 92 الدرس التاسع عشر:مف األخبلؽ الحميدة: اإليثار

 96 الدرس العشركف: مف األخبلؽ المذمكمة: الغيبة كالنميمة.
 100 الدرس الكاحد كالعشركف: االحتشاـ كالزينة
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 تاب التربية اإلسالمية لمصؼ السابع األساسي الجزء الثانيك

 المحتويات
 القرآف الكريـ وعمومو

ولى
 األ

حدة
الو

 

 4 (6الدرس األكؿ: سكرة يس)  
 8 الدرس الثاني: مف صفات عباد الرحمف  
 14 ( .1الدرس الثالث: قصة نكح مع قكمو )  
 18 (2الدرس الرابع: قصة نكح مع قكمو )  

   
 

 الحديث النبوي الشريؼ

نية
الثا

دة 
وح
ال

 

 28 الدرس الخامس:السنة النبكية.
 34 الدرس السادس: مثؿ المسمميف في تكادىـ كتراحميـ

 38 الدرس السابع:الحرص عمى صبلة الجماعة.
 42 الدرس الثامف: الجميس الصالح كجميس السكء.

 46 الدرس التاسع: اإلسبلـ كالعمؿ. 
 50 عاشر: تحريـ تشبو الرجاؿ بالنساء كالنساء بالرجاؿالدرس ال
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 الفقو اإلسالمي

لثة
الثا

دة 
وح
ال

 

 56 صبلة الجنازة. : الدرس الحادم عشر
 58 صبلة االستسااء : الدرس الثاني عشر
 62 صبلة المريض كالمسافر كالخائؼ : الدرس الثالث عشر
 68 اداتالتطكع في العب : الدرس الرابع عشر

 72 الزكاة : الدرس الخامس عشر
 76 البيع : الدرس السادس عشر
 82 أخبلؽ التاجر المسمـ : الدرس السابع عشر

   
 
 

 الفكر والتيذيب
بعة

الرا
دة 

وح
ال

 
 83 …الدعاء :الدرس الثامف عشر
 92 اإلسبلـ كالبيئة :الدرس التاسع عشر

 96 لمسمـ.قيمة الكقت في حياة ا ف:الدرس العشرك 
 100 اإلسبلـ كالفنكف :الدرس الكاحد كالعشركف
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 (6ممحؽ رقـ)
 وؿية لمصؼ الثامف األساسي الجزء األ كتاب التربية اإلسالم

 المحتويات
 القرآف الكـر

ولى
 األ

حدة
الو

 

 3 الدرس األكؿ: عمـ التفسير
 8 الدرس الثاني: أسباب النزكؿ
 11 (1الدرس الثالث: سكرة الزمر )
 15 (2الدرس الرابع : سكرة الزمر )

   
 

 العقيدة اإلسالمية

نية
الثا

دة 
وح
ال

 

 21 الدرس الخامس: اإليماف باليـك اآلخر
 25 الدرس السادس : أىكاؿ يـك الايامة

 29 الدرس السابع: الجنة كالنار
 33 الدرس الثامف: آثار اإليماف باليـك اآلخر
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 الشريفةالسنة النبوية 

لثة
الثا

دة 
وح
ال

 

 37 أصكؿ الحديث :الدرس التاسع
 40 تدكيف الحديث. :الدرس العاشر

 43 الصحيحاف :الدرس الحادم عشر
 46 تاكل اهلل كحسف الخمؽ :الدرس الثاني عشر
 49 فضؿ الصدقة :الدرس الثالث عشر

   
 

 الفكر والتيذيب

دة 
وح
ال

بعة
الرا

 

 53 الجنابة كالحيض كالنفاس الدرس الرابع عشر: أحكاـ
 57 الدرس الخامس عشر: أحكاـ العيديف كاألضحية.

   
 

      
 األخالؽ والتيذيب

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 63 الدرس السادس عشر: آداب الحديث
 67 الدرس السابع عشر: المجاىرة بالحؽ

 70 ـالدرس الثامف عشر: صمة الرح
 73 عالدرس التاسع عشر: التكاض

 77 الدرس العشركف: العفة.
 80 الدرس الكاحد كالعشركف: التسامح.
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 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ الثامف األساسي الجزء الثاني   
 

 المحتويات
 

ولى
 األ

حدة
الو

 

 3 (1الدرس األكؿ: سكرة الحجرات)  
 7 (.2الدرس الثاني: سكرة الحجرات )
 11 ( 3الدرس الثالث: سكرة الحجرات)
 15 (.4الدرس الرابع: سكرة الحجرات )

   
 

 الحديث الشريؼ

نية
الثا

دة 
وح
ال

 

 20 الدرس الخامس:حديث :السبع المكباات.
 24 الدرس السادس: حديث: عميكـ بالصدؽ .

 27 حديث إخبلص النية هلل الدرس السابع:
   
 

 السيرة النبوية

لثة
الثا

دة 
وح
ال

 

 31 زكاتالدرس الثامف: السرايا كالغ
 34 (.1الدرس التاسع: غزكة بدر الكبرل)
 40 (.2الدرس العاشر:غزكة بدر الكبرل)
 44 (1الدرس الحادم عشر: غزكة احد)
 49  (.2الدرس الثاني عشر: غزكة احد)

 52 (صمى اهلل عميو كسمـالدرس الثالث عشر: مف صحابيات رسكؿ اهلل)
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 الفقو اإلسالمي

رابع
ة ال

وحد
ال

 ة

 57 (.1)0الدرس الرابع عشر: الزكاة
 61 (.2الدرس الخامس عشر: الزكاة )

 65 الدرس السادس عشر: البيع :أك أنكاعو كآدابو.
   
 
 

 الفقو اإلسالمي

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 71 الدرس السابع عشر: نظرة اإلسبلـ إلى اإلنساف كالككف كالحياة
 74 الدرس الثامف عشر: اإلسبلـ كالشباب

 78 رالدرس التاسع عشر: األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنك
 77 الدرس العشركف: تنظيـ اإلسبلـ لمعبلقات بيف الناس
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 (7ممحؽ رقـ)
 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ التاسع األساسي الجزء األوؿ

 المحتويات
 

 القرآف الكريـ

ولى
 األ

حدة
الو

 

 2 (.11-1: سكرة محمد)الدرس األكؿ
 8 (.24-12الدرس الثاني: سكرة محمد)
 14 ( 38-25الدرس الثالث: سكرة محمد)

   
 

 العقيدة اإلسالمية

دة 
وح
ال

نية
الثا

 

 20 الدرس الرابع: دكر العاؿ في اإليماف باهلل
 25 تكحيد اهلل عز كجؿ الدرس الخامس:

   
 

 الحديث الشريؼ

لثة
الثا

دة 
وح
ال

 

 30 (1السادس: كتب السنف ) الدرس
 34 (2الدرس السابع: كتب السنف)

 38 الدرس الثامف: تكافؿ المجتمع المسمـ
 41 ـالدرس التاسع: فضؿ تبلكة الاراف الكري
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 السيرة النبوية الشريفة

بعة
الرا
دة 

وح
ال

 

 45 ىػ(5الدرس العاشر:غزكة الخندؽ )االحزاب 
 49 ىػ(5درس الحادم عشر: غزكةبني قريظة)ال

 52 ىػ(.6الدرس الثاني عشر: صمح الحديبية)
مف صحابيات الرسكؿ اـ سممة)اـ  الدرس الثالث عشر:

 المؤمنيف(
56 

   
                 

 الفقو اإلسالمي

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 60 (1الدرس الرابع عشر: الحج كالعمرة)
 67 (.2كالعمرة ) الدرس الخامس عشر: الحج

 71 الدرس السادس عشر: الذبائح كالصيد.
 76 الدرس السابع عشر: العاياة كاحكاـ المكلكد.

 78 الدرس الثامف عشر: الكقؼ
   
 

 األخالؽ والتيذيب    

دة 
وح
ال

سة
ساد

ال
 

 83 الدرس التاسع عشر: اىمية النصيحة
 85 الدرس العشركف: التكبة 

 88 عشركف الكفاء بالعيدالدرس الحادم كال
   

                       



 

191 

 

 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ التاسع األساسي الجزء الثاني
 المحتويات

 
 القرآف الكريـ

ولى
 األ

حدة
الو

 

 3 الدرس األكؿ: الاصة في الاراف الكريـ.
 7 الدرس الثاني: الحكار في الاراف الكريـ

 12 نتيف الدرس الثالث: قصة صاحب الج
 16 : قصة عيسى عميو السبلـ.الدرس الرابع

   
 

 العقيدة

دة 
وح
ال

نية
الثا

 

حديث:كظيفة اإلنساف في الحياة)العبكدية  الدرس الخامس:
 كاالستخبلؼ(

21 

 24 الدرس السادس: نبذ الخرافات كاألباطيؿ. 
   
 

 الحديث النبوي الشريؼ

لثة
الثا

دة 
وح
ال

 

 29 سمكؾ الحسف.الدرس السابع: أىمية ال
 32 الدرس الثامف: تعدد طرؽ الخير.

 35 الدرس التاسع: االبتعاد عف المحرمات كالشبيات.
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 السيرة النبوية الشريفة

بعة
الرا
دة 

وح
ال

 

 39 إلى الممكؾ كاألمراء. الدرس العاشر:رسائؿ النبي
 42 ىػ(7خيبر) الدرس الحادم عشر: غزكة

 45 ىػ(.8الدرس الثاني عشر: غزكة مؤتة)
 50 الدرس الثالث عشر: خالد بف الكليد.

   
   

 الفقو

دة 
وح
ال

سة
خام

ال
 

 54 الدرس الرابع عشر: الفقو
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 (8ممحؽ رقـ)
 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ العاشر األساسي الجزء االوؿ

 المحتويات
 

 القرآف الكريـ

ولى
 األ

حدة
الو

 

 3 (.6-1الدرس األكؿ: سكرة التكبة)  
 8 (.16-7الدرس الثاني: سكرة التكبة)  
 13 ( 28-17الدرس الثالث: سكرة التكبة)  

   
 

   
 العقيدة اإلسالمية

نية
الثا

دة 
وح
ال

 
 20 20الدرس الرابع: اإليماف بالادر

 23 23الدرس الخامس:مسؤكلية اإلنساف عف أعمالو.
 25 25لدرس السادس: الرزؽ كاألجؿ بيد اهللا

   
 

 الحديث النبوي الشريؼ

لثة
الثا

دة 
وح
ال

 

 29 الدرس السابع: ركاة الحديث "السند".
 33 الدرس الثامف: عكاقب الظمـ.
 37 الدرس التاسع:جكانع الخير.
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 السيرة النبوية والتراجـ

بعة
الرا
دة 

وح
ال

 

 44 ىػ(8العاشر: فتح مكة) الدرس
 48 ىػ(8الدرس الحادم عشر: غزكة حنيف)
 52 ىػ(9الدرس الثاني عشر: غزكة تبكؾ)

 56 الدرس الثالث عشر: ابك بكر الصديؽ.
   
 

                        
 السيرة النبوية والتراجـ

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 62 الدرس الرابع عشر: عمـ الفاو كالمذاىب الفايية.
 66 .الدرس الخامس عشر: عمـ أصكؿ الفاو كالحكـ الشرعي

 69 .الدرس السادس عشر: الشركات كأنكاعيا
 73 الدرس السابع عشر: اإلجارة.

   
 
 السيرة النبوية والتراجـ 

دة 
وح
ال

سة
ساد

ال
 

 76 الدرس الثامف عشر: األخبلؽ في اإلسبلـ
 80 الدرس التاسع عشر:اإلخبلص

 84 عشركف: عزة المسمـ.الدرس ال
   

                    
 



 

195 

 

 كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ العاشر األساسي الجزء الثاني
 المحتويات

 القرآف الكريـ

ولى
 األ

حدة
الو

 

 3 (15-1الدرس األكؿ: سكرة مريـ)
 7 (34-16الدرس الثاني: سكرة مريـ)
 11 ( 50-35الدرس الثالث: سكرة مريـ)

 15 (72-51رابع: سكرة مريـ)الدرس ال
 20 (.98-73الدرس الخامس:سكرة مريـ)

 25 الدرس السادس: المثؿ في الاراف الكريـ.
   
 

 العقيدة اإلسالمية
نية

الثا
دة 

وح
ال

 
 30 الدرس السابع: اليداية كالضبلؿ.

 35 الدرس الثامف: التككؿ عمى اهلل تعالى

   
   

 الحديث النبوي لشريؼ

دة 
وح
ال

لثة
الثا

 

 40 الدرس التاسع: أنكاع الحديث الشريؼ.
 44 الدرس العاشر: سبعة يظميـ اهلل في ظمو.

 48 فضائؿ ببلد الشاـ كفمسطيف في الاراف كالسنة الدرس الحادم عشر:
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 السيرة النبوية والتراجـ

بعة
الرا
دة 

وح
ال

 

 53 الدرس الثاني عشر: حجة الكداع
  . 56النبي ككفاتو الدرس الثالث عشر: مرض

  (1.) 60الدرس الرابع عشر: عمر بف الخطاب 
 (2.) 65الدرس الخامس عشر: عمر بف الخطاب 

   
 

 

 الفقو اإلسالمي

سة
خام

ة ال
وحد

ال
 

 71 (.1الدرس السادس عشر: الميراث)
 74 (2الدرس السابع عشر: الميراث)
 80 …الدرس الثامف عشر: الكصية

 83 ع عشر:اإليماف كالنذكرالدرس التاس
 88 كاالشربة.                                        الدرس العشركف: األطعمة 

   
 

 الفكر اإلسالمي

سة
ساد

ة ال
وحد

ال
 

 93 الدرس الحادم كالعشركف :اإلسبلـ كالمرأة
 98 الدرس الثاني كالعشركف :اإلسبلـ كمعالجة مشكمة الفار

 102 عشركف :الكسطية كاالعتداؿالدرس الثالث كال

   
 


