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طالب التعليم األدادي بدلطنة عمان لمجاالت التربية  مدتوى فهم
  الصحية 

 
 د. علي بن ىويشل الشعيلي

 
 الملخص

 
تهدددهذ  دددرا ة هلة دددي   دددى تهه ددده رحدددالت لهدددأل ادددبس رنة دددي ة ا  ددد أل ة    ددد   حددد   ي   ددد ص 

 خا ددب  دد  ابذ ة جدد ن  تتددلص رجا ددم ة هلة ددي ردد     جدد  ا ة ان  ددي ة  دده ي اردد   لة  دد ص ل دد 
ابس ة  ب ة ث ر  ة      اا  ب ته، ة   اظ        دهةل  ة هتلر دي ة ا   دي   ه لظدي رحد   لد  

( ا  بددد  اا  بدددي، نرددد     دددي 3487، اة بددد  د  ددده  أل  2006/2007 ددد   ي   ددد ص    ددد ش ة هلة ددد  
 ناة   ن  ي  شلةئ ي ، ة ا ا  بي( 65ا  ب  ا ( 50 ة هلة ي ل ه   غت 

رلضددل     32ا اه  ددأ ن ددهةذ ة هلة ددي بدد ش ة ب ةددد  ا دد  أل ن ةتدد   را ث ادد   لدد  ب ئ ددي تا دد   
( ل نة، ر  نلع ة  ا  ل ر  را ه   ابه 40صه    اة اب لة   فهأل رج  ا ة ان  ي ة  ه ي تأ ب ر   

نت ةحد س ة ثبد ا ته أ ة ب ةدد رد  صدهر ة  ةتد     نضده     دى رهت د   اراخ  د  ،   د   د
(  بتحد ر ة دهة   ، ة دد   دد Cronbach- Alpha ب اب ل    داخهةش ر  ردك  نانبد ل ن فد   

 0 93 ) 
 ابه ةناهت نا ئج ة هلة ي   ى ر     :

ص ن ةء ابس ة  ب ة ث ر  ة      ل  ة اب ل لهأل رج  ا ة ان  دي ة  ده ي رادهن   ر  لندي    -
  (: 75  تن ل      حالت ة   بلس 

   ز لنار لةا    ي  ة  ئ ي     رال   ا رحالت لهأل رج  ا ة ان  دي ة  ده ي     ابد ل  -
     ر للر  لني  ة    ب ا    ح ة ت   ال  رج س ة  هي ة شخ  ي اة رنةض 

رنة دي لد  لد  رهادلت  ادل ة   دلش  ية  ده  ان  دية ت د    رلضدل  ا ضدنالة بانةت ة هلة دي ةا 
  ي، اة    ش   ز ه ر  ة هلة  ا ةلس  رة ة  لضلع ة ا   أل ة         ح  

 
 
 

 
 سلطنة عماف. –جامعة السلطاف قابوس  –كلية الرتبية * 
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 مؼدمة -1

الرتباطهػا الوييػو وتريياىػا ادلبايفػ     إكتسبت الصحة أعلية خاصة، ومكانة متميػة    ييػا  النػاس، ن ػ ا  
كلمػػا ارت ػػس ادلسػػتوت الصػػحي لخنفػػ اد، اطل  ػػت فػػرت    نوعيػػة ييػػامس ومسػػتوت معيشػػتهس. ومػػن ادلسػػل س بػػو أنػػو

انقطػػاعهس عػػن العمػػل، وأقبلػػوا عليػػو نمػػة كبػػا  ونشػػاي منقطػػس الن ػػا، فيػػنمس عػػن  لػػ   يػػاد  إسػػهامهس   
العمليػػػة اانتاجيػػػة، شلػػػا يػػػجيي  تػػػريياا  إغلابيػػػا    مسػػػتوت النػػػاتا القػػػومي، وػلسػػػن مػػػن معيشػػػة النػػػاس ال ا يي، 

بريهنػػػا يالػػػة مػػػن اايسػػػاس  6491  تع يػػػن من مػػػة الصػػػحة العادليػػػة ذلػػػا   عػػػاـ (. وي هػػػ   لػػػ  2002
(؛ وتقصػي ادلن مػة Udris et al, 1992  اجلسػي  والن سػي واالجتمػاعي التػاـ، ولػيس رلػ  د مليػا  ادلػ  

بػػكل  جعػػل النػػاس قػػادرين علػػا االسػػتكفؿ الكامػػل لك ايػػامس ال يةيانيػػة والكىنيػػة واالن عاليػػة مػػن أجػػل بنػػا  
 (.2006يا  منتمة اجتماعيا  واقتصاديا .  رضواف وريشكة، ي

وتقس مسجيولية احل اظ علا الصحة علػا اففػ اد   ادلقػاـ افوؿ، فػال  د يسػتطيس أف يبػي  أظلاطػا  سػلوكية 
صػػحية مػػيؼ إم تنميػػة طاقاتػػو الصػػحية وتطوي ىػػا، وبالتػػاا غلنػػل ن سػػو ااصػػابة بػػالك ا مػػن افمػػ ا  ملػػا 

ا ال يفػػ  فيػػو بػػريف القناعػػا  الصػػحية تسػػهس   بنػػا  القػػ ار ال ػػ د  وتشػػكيلو   القيػػاـ بسػػلوؾ ادلعييػػة. وشلػػ
صحي مناسل؛ يت سس م ف باالعتياؿ   الطعاـ، وشلارسة ال ياضة، واالمتناع عن التيخني وادلجيي ا  العقلية، 

 ىا. وتوفا بيئة صحية سليمة   ادلنةؿ والبيئة احمليطة وبالتحصني من افم ا  وملا 
كمػػا تقػػس مسػػجيولية احل ػػاظ علػػا الصػػحة علػػا العييػػي مػػن ادلجيسسػػا  التمعيػػة وادلن مػػا  اليوليػػة، وقػػي   

 (   يفية مستويا  تن يمية: 6441ييدما من مة الصحة العادلية  
( وصنيوؽ رعاية الط ولة التابس ذليئة WHOعلا مستوت العامل كادل اكة ال نيسية دلن مة الصحة العادلية  

(، واذليئػػػػا  UNESCO(، ومن مػػػػة افمػػػػس ادلتحػػػػي  للرتبيػػػػة وال قافػػػػة والعلػػػػـو  UNISEFفمػػػػس ادلتحػػػػي  ا
 اليولية ملا احلكومية كاللمنة اليولية للصليل افمح ، واالحتاد اليوا لتعةية الصحة والتوعية.

ملاىػػػا. واذليئػػػا  علػػػا ادلسػػػتوت الػػػوط  كاذليئػػػا  احلكوميػػػة: و ارا  الصػػػحة، و ارا  الرتبيػػػة والتعلػػػيس، و 
 الوطنية ملا احلكومية كنقابا  ادلعلمني وافطبا  وضلوىا.

 علا ادلستوت احمللي وتشمل ادليارس وادلجيسسا  التابعة للوالية أو احملاف ة وافييا  السكنية.  
 و  ظل ىكه ادلسجيولية ب   م هـو "ادليارس ادلعة   للصحة" ليقـو علا إعاد  تريىيػل ادليرسػة لتػتمكن مػن

بني طلبتها ومنسوبيها، ف ف  عػن حتقيػو أىػياؼ كػل مػن من مػة اليونسػكو للوصػوؿ  ىاوتطوي  تعةية الصحة 
إم مبيأ "التعليس للمميس"، وأىياؼ من مة الصحة العادلية للوصوؿ إم مبيأ "الصحة للمميس"  افنصار ، 

2002.) 
للرتبيػة الصػحية يػػيرس  مقػ را  مسػتقف   وعلػا الػ ملس مػن أف و ار  الرتبيػة والتعلػيس بسػلطنة عمػاف مل ختصػ 

يسػػل الػػنمت التكػػاملي   منػػاىا ادلػػواد اليراسػػية. فقػػي درلػػت  أهنػػا ت ػػمنتجلػػيوؿ ادليرسػػي، إال ضػػمن ا
ادل ػػاىيس وادلوضػػوعا  الصػػحية   منػػاىا سلتلػػن ادلػػواد اليراسػػية بط يقػػة تكامليػػة اي انهػػا وااسػػهاـ   تنميػػة 

اه الق ػايا الصػحية. ومػن ضػمن تلػ  ادلنػاىا مػنها العلػـو الػك  يقػس علػا ادلهارا  واالجتاىا  ااغلابية جتػ
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برينواعهػا ادلتتل ػة، ف ػػف   عاتقػو مسػجيولية إكسػا  الطلبػة مهػػارا  التعامػل مػس الق ػايا وادلشػػكف  الصػحية
دوره   تنمية ادلعارؼ وادلعلوما  واالجتاىا  الصحية وافخك برييييهس لسلوكيا  صحية سليمة حتقيقػا  عن

 عني ييويها. أكاف قبل وقوع ادلشكلة أـدل هـو الصحة والوقاية سوا  
(  ضػ ور  تنػاوؿ National Education Association NEAوقي أكي  اجلمعيػة القوميػة للرتبيػة  

 (. وحتقيقػػا  2002منػػاىا العلػػـو لعػػيد مػػن ادلبػػادم العلميػػة مػػن بينهػػا موضػػوعا  الرتبيػػة الصػػحية  طليمػػا ، 
حي فقػػي صػػيكت أىػػياؼ تػػيريس العلػػـو بالسػػلطنة ميػػث تت ػػمن تنميػػة العػػادا  الصػػحية ذلػػكا التوجػػو الصػػ

اجليػػي ، واكتسػػا  ادلع فػػة يػػوؿ التككيػػة السػػليمة، والصػػحة العامػػة، والسػػفمة، وتنميػػة االىتمػػاـ بالبيئػػة لػػيت 
 ن سػو شلتلكػا   (. وجتسييا ذلكه افىياؼ فمػن ادلجيمػل أف يكػوف ادلػتعلس2006الطف   و ار  الرتبية والتعليس، 

 للقير ادلناسل من ال قافة الصحية، دتكنو من إدراؾ ما يهيده من أخطار صحية. 
( بالسػػلطنة دراسػػة بعنػػواف "ضلػػو فهػػس أف ػػل للشػػبا "، 2002وقػػي أورد التق يػػ  السػػنو  لػػو ار  الصػػحة  

عامػػػة والصػػػحة مػػػيؼ إم مسػػػف معػػػارؼ طػػػف  ادلػػػيارس ال انويػػػة واجتاىػػػامس وشلارسػػػامس   رلػػػاا الصػػػحة ال
٪ مػػػن ال تيػػػا  يعتمػػػيف   معلومػػػامن عػػػن البلػػػوغ علػػػا افـ،   يػػػني يعتمػػػي 71.1ااصلابيػػػة، وبينػػػت أف 

٪ مػن ادلػ اىقني 9..9٪ من الشبا    ىػكه ادلعلومػا  علػا افصػيقا . وأظهػ   اليراسػة أي ػا أف 4..9
يئػػػا  عػػػن ىػػػكا ادلػػػ  . كمػػػا ٪ مػػػنهس ؽلتلكػػػوف معلومػػػا  صػػػحيحة جة 72.6يع فػػػوف ط انػػػو انتقػػػاؿ اايػػػي ، و 

٪ مػػػػن 1.7٪ مػػػػنهس سػػػػبو ذلػػػػس التػػػػيخني، وأف 20.6٪ مػػػػن الػػػػككور يػػػػيخنوف و .م أف إأيفػػػػار  اليراسػػػػة 
لطالبػػا  سػػبو ذلػػس ٪ مػػن الطلبػػة وا9.7٪ مػػنهن سػػبو ذلػػن التػػيخني، وأف مػػا نسػػبتو 2.1ال تيػػا  يػػيخن و 
 تعاطي الكحوؿ.

مليا  الوعي الصحي ليت أفػ اد الشػ ػلة الع ي ػة عني   ه سلوكيا  اليت تم ل ىكه ال ومس تةايي م اى 
من التمس، كانتشار معيال  التيخني واستتياـ العقاقا، وإعلاؿ الن افة العامة والن افة الشتصية، واتباع 

 أظلاي ملكانية ملا صحية، ب    احلاجة إم خطت مناسبة مقصود  بكية حتقيو ال قافة الصحية لييهس.

بوجػػػػو عػػػػاـ ومنػػػػاىا العلػػػػـو بوجػػػػو خػػػػاص   إكسػػػػا  رلػػػػاال  الرتبيػػػػة الصػػػػحية وىنػػػػا يػػػػمل  دور ادليرسػػػػة 
للطػػف ،  ػػا يسػػهس   مسػػاعيمس علػػا مواجهػػة الق ػػايا وادلشػػكف  الصػػحية العييػػي . وبنػػا  عليػػو تػػيعو 
احلاجة ادلاسة لتحييي مستوت فهس طلبة التعليس افساسي بسلطنة عماف لبعض افمور وادلوضوعا  الصحية 

و لػػ  دلػػا تشػػكلو ىػػكه اف ػػييا  مػػن أعليػػة بالكػػة ومطلبػػا  أساسػػيا  ي ػػرت  وجػػوده عنػػي سل جػػا   ال نيسػػية،
 ميارس الرتبية والتعليس.

  وأدىؾًفا مشؽؾة الدرادة -2

إف رفس ادلستوت الصحي لخنف اد ليس مسريلة صحية فقت بقير ما ىي أي ا مسريلة ت بوية، ومن ىنا تػري  
ؾ افف اد واجتاىامس إم أنواع من السػلوؾ واالجتاىػا  تػجيد  إم الوقايػة مػن مهمة الرتبية الصحية، لتكا سلو 

ادل  ، واحملاف ة علا الصحة، والعود  س يعا إليها   يالة الوقوع   ادل  . فالسلوؾ ملا الصحي م ده إم 
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ن اففػ اد، عيـ جهل ال ػ د للمبػادم واالجتاىػا  وادلمارسػا  الصػحية الػيت تقيػو مػن افمػ ا ، وتقػي ملػاه مػ
 وتقي بيئتو من افخطار. 

وقػػي دلػػس البايػػػث مػػن خػػفؿ معايشػػػتو االجتماعيػػة شلارسػػة الك ػػػا مػػن اففػػ اد شلػػػن ىػػس   سػػن ادليرسػػػة 
للعييي من السلوكيا  الصحية اخلاطئة اليت تجيد  إم نتانا سيئة، و ل  جلهلهس بافسس الصحية السليمة 

ن افػة العامػػة ملمػوس   ييػػامس، ومػن أم لتهػػا: التػيخني، وإعلػػاؿ ال الػيت غلػل أف يتبعوىػػا ويرت وىػا إم واقػػس
تنػػاوؿ افطعمػة مػػن الباعػػة عػن  ف   ػػفلعنايػة بػػال س وافسػناف ضػ ور  متابعػػة افسػ  ذلػػس لو  والن افػة الشتصػػية،

دلا  ا  اعتبار لخنظلاي الصحية السليمة. ون   ودوف أدىن  من السلوكيا  الككانية ملا الصحية ملاىاادلتمولني و 
يشػكلو اادراؾ باجلوانػػل الصػحية مػػن أعليػة بالكػػة ومطلبػػا  أساسػيا  ي ػػرت  أف يكػوف عنػػي كػل فػػ د   التمػػس 
ف ف  عن خطور  اجلهػل بػو، وبسػبل نػير  اليراسػا  احملليػة الػيت تناولػت مسػتوت فهػس ادلتعلمػني للممػاال  

فساسػي بسػلطنة عمػاف لػاال  الرتبيػة الصحية، ظه   احلاجة ادلاسة لتحييي مستوت فهس طف  التعليس ا
 الصحية. 

 وعليو تتحيد مشكلة اليراسة   ااجابة عن افسئلة البح ية التالية:
( صػػ وؼ ادل يلػػة .-6مػػا رلػػاال  الرتبيػػة الصػػحية الػػفـ  ت ػػمينها  حتػػوت كتػػل العلػػـو للصػػ وؼ   -

 افساسية بسلطنة عماف؟

 طنة عماف لاال  الرتبية الصحية؟ما مستوت فهس طف  التعليس افساسي بسل -
ىػػػػل ؼلتلػػػػن فهػػػػس طػػػػف  التعلػػػػيس افساسػػػػي بسػػػػلطنة عمػػػػاف لػػػػاال  الرتبيػػػػة الصػػػػحية وفقػػػػا لنػػػػوعهس  -

 االجتماعي؟

 أهداف الدرادة - 3

 سعت ىكه اليراسة إم حتقيو افىياؼ التالية:
 مػة لطػف  م يلػة التعلػيس حتييي رلاال  الرتبية الصحية، وادلوضوعا  الصحية ادلتعلقػة نػا الف -3-1

.  افساسي بسلطنة عماف من خفؿ كتل العلـو
حتييػػػي مسػػػتوت فهػػػس طػػػف  التعلػػػيس افساسػػػي بالسػػػلطنة لػػػاال  الرتبيػػػة الصػػػحية، ومقارنتهػػػا  -3-2

  ستوت ال هس ادلقبوؿ ت بويا. 
 ية الصحية حتييي االختفؼ   مستوت فهس طف  التعليس افساسي بالسلطنة لاال  الرتب -3-3

 باختفؼ النوع االجتماعي. 

 فرضقات الدرادة -4

 تسعا اليراسة احلالية إم اختبار صحة ال  ضيا  اآلتية:
( بػػني متوسػػطا  درجػػا  طػػف  α  =0.05لػػيس ىنػػاؾ فػػ وؽ دالػػة إيصػػانيا عنػػي مسػػتوت   -4-1

 (.٪15ويا احمليد بػ الصن ال امن   اختبار فهس رلاال  الرتبية الصحية ومستوت ال هس ادلقبوؿ ت ب
 ( بني متوسطا  درجا  α  =0.05ليس ىناؾ ف وؽ  ا  داللة إيصانية عني مستوت   -4-2
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 طف  الصن ال امن   اختبار فهس رلاال  الرتبية الصحية تعةت إم متكا النوع االجتماعي.
 أهؿقة الدرادة - 5

أعليػػة بالكػػة ومطلبػػا  أساسػػيا  يشػػمل جوانػػل  تػػمل  أعليػػة اليراسػػة ومملرامػػا شلػػا تشػػكلو اجلوانػػل الصػػحية مػػن
احليػػا  كلهػػا، ويسػػهس   حتييػػي نوعيػػة ييػػا  النػػاس ومسػػتوت معيشػػتهس. كمػػا تػػمل  افعليػػة كػػكل  مػػن ضػػ ور  
االستمابة لآلرا  واالجتاىػا  الػيت تنػاد  ب ػ ور  االىتمػاـ باجلانػل الػوظي ي للعلػس وتجيكػي البعػي الصػحي   

؛ وعلػػا  لػػ  حتػػا وؿ اليراسػػة تةويػػي القػػانمني علػػا الػػاؿ الرتبػػو  بالسػػلطنة بتككيػػة راجعػػة عػػن منػػاىا العلػػـو
مػػيت حتقيػػو كتػػل العلػػـو احلاليػػة   السػػلطنة للتنػػوي  الصػػحي   معػػارؼ، الطػػف  واجتاىػػامس، وسػػلوكيامس، 

  احملليػة وتبصاىس بافمور اليت ي رت  ت مينها   مناىمنا اليراسية. وت ه  افعلية أي ا   نػير  اليراسػا
الػػيت تناولػػت مسػػتوت فهػػس الطلبػػة لػػاال  الرتبيػػة الصػػحية، افمػػ  الػػك  يسػػتيعي إجػػ ا  م ػػل ىػػكه اليراسػػة 

 احلالية   التمس العماين.
 حدود الدرادة -6

 اقتص   اليراسة احلالية علا اآل : 
يراسػػػػػي طػػػػػف  الصػػػػػن ال ػػػػػامن افساسػػػػػي ادلسػػػػػملني   ال صػػػػػل اليراسػػػػػي ال ػػػػػاين مػػػػػن العػػػػػاـ ال -1-6
احللقػػػػة ال انيػػػػة التابعػػػػة للميي يػػػػة العامػػػػة للرتبيػػػػة  –ـ وادلقيػػػػيين   مػػػػيارس التعلػػػػيس افساسػػػػي 2001/2001

 والتعليس  حاف ة مسقت بسلطنة عماف.
( افساسػػي دوف أدلػػة ادلعلػػس أو وسػػانل .-6زلتػػوت كتػػل العلػػـو العامػػة ادلقػػ ر  علػػا الصػػ وؼ   -1-2

 هية. ااي اح وادللصقا  والنش ا  التوجي

ف  أذلػا خصػان  مشػرتكة، كمػا  يوقي اختا  ىكه الصػ وؼ فقػت فهنػا دت ػل م يلػة مػن التعلػيس افساسػ
 تطبيقها.التم يل ومل يعتمي بعي ة ص وؼ م يلة التعليس افساسي ما الت حتت ااعياد أو كتل بقي

 الدرادات السابؼة وموقع الدرادة احلالقة فقفا - 7

دلستوت الصحي   أ  بلي من البلػياف، ر ػا ال ي جػس إم نقػ  اخلػيما  إف انتشار افم ا  واطل ا  ا
الصحية الوقانية والعفجية، بقير ما ي جس إم جهل افف اد بكي ية احملاف ة علا صحتهس، وحتملهس مسجيولية 
عي وقاية صحة اآلخ ين، وبالتاا تمل  مسجيولية الرتبية   التصي  للمشكف  الصحية الناجتة عن نق  الو 

الصػحي للتفميػػك، لتكػػوف ىػػي الػنها الرتبػػو  لتكػػوين الػػوعي الصػحي وإدراؾ ادلسػػانل الصػػحية بكيػػة إيػػيا  
. طوعيا   ترييا إغلايب   ييا  افف اد  ا ػلقو التوا ف الصحي وتكيين ظلت احليا  مس ادلمارسة الصحية تكيي ا  

حلقانو الصحية، وإظلا يصايل  ل  تعييل وتكيا وال يقصي بالرتبية الصحية رل د تةويي افف اد بادلعلوما  وا
ضلو الصحة، أ  ت  ة ما يع فػو ال ػ د عػن الصػحة إم سػلوؾ واقعػي   يياتػو،  هسوسلوك  اجتاىا  افف اد 

؛ 6445؛ افمعػػ  ، 6447وإم أسػػلو  مػػن العمػػل اجلمػػاعي   التمػػس حلػػل ادلشػػكف  الصػػحية  سػػليس، 
 .(6441سفمة، 
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ليػػة رفػػس ادلسػػتوت الصػػحي لخنفػػ اد ليسػػت مسػػريلة صػػحية بقػػير مػػا ىػػي مسػػريلة ت بويػػة، ومػػن منطلػػو أف عم
ت    الرتبية الصحية ن سها للتيخل ادلبك    احليا  ال  دية للمتعلس لتكوف أيي ادلكونا  ال نيسية للمنها 

؛ .644ليس، ؛ سػ6447ادليرسي    يس ادل ايل اليراسية. ويشا عيد مػن البػاي ني  الكنػيس و البهبهػاين، 
 ( إم عي  مملرا  ذلكا التوجو، أعلها: 2002صاحل، 

يشػكل ادلتعلمػػوف  ميػػس ادل ايػػل التعليميػة   مع ػػس البلػػياف، نسػػبة م ت عػػة مػن رلمػػوع السػػكاف، لػػكا فػػ ف 
 الرتكية علا ىكه ال ئة ىي ضماف االىتماـ بالش ػلة الع ي ة من التمس.

ة مس التقانهس ببع هس بع ا  فيها دوف تواف  ال قافة الصحية لييهس، بقا  ىكه ال ئة   ادليارس ل رت  طويل
 يةيي   ف صة انتقاؿ افم ا  ادلعيية بينهس، ومنهس فس ىس شلا ي تس من يمس ادلشكلة.

متطلبػػا  العصػػ  الػػيت تػػيعو اآلبػػا  وافمهػػا  للتػػ و، إم سػػوؽ العمػػل، يةيػػي   درجػػة قصػػور افسػػ    
الصػػػحي ادل ملػػػو ، شلػػػا يةيػػػي   العػػػل  علػػػا ادليرسػػػة   حتقيػػػو ال قافػػػة الصػػػحية إكسػػػا  أبنانهػػػا الت قيػػػن 

 وتنميتها.

تةايي م اى  السلوكيا  الصحية اخلاطئة اليت تنس عن مليا  الوعي الصحي ليت ىكه ال ئػة الواسػعة مػن 
واد  وافخطػار التمس، كانتشار التيخني، واستتياـ العقاقا، والسلوكيا  الككانية ملا الصػحية، وك ػ   احلػ

 اليت يتع ضوف ذلا، افم  الك  يستيعي اعتماد خطت ت بوية صحية مناسبة.
 American Association for theولقػي قامػت كػل مػن ال ابطػة افم يكيػة لتقػيـ الرتبيػة الصػحية  

Advancement of Health Education  وال ابطة افم يكية للصحة العامة )American Public 

Health Association  وال ابطػػػة افم يكيػػػة للصػػػحة ادليرسػػػية ،)Association  ُ  ُAmerican 

School Health  واجلمعيػػة افم يكيػػة دلػػيي   الصػػحة والرتبيػػة البينيػػة والرتفيػػو )Society of State 

Directors of Health, Physical Education and Recreation واجلمعيػة افم يكيػة دل ضػا ،)
(، بتشػكيل ف يػو عمػل متتصػ  أطلػو عليػو اللمنػة ادلشػرتكة American Cancer Societyالسػ طاف  

 Joint Committee for National School Healthللمعػايا القوميػة للرتبيػة الصػحية ادليرسػية  

Standards ،وأعي  دليف دلعايا الرتبية الصػحية ت ػمن سػبعة معػايا مػيؼ إم تنميػة ال قافػة الصػحية .)
أعليتها   ادليارس،كما ت من كل معيار منها دلػيف للمعلمػني ػلػيد ادلعلومػا  وادلهػارا  الػيت غلػل  وتريكيي

 إكسانا للطف    هنايػة دراسػتهس للصػ وؼ ال ابػس وال ػامن، واحلػاد  عشػ . وتتم ػل ىػكه ادلعػايا   اآل 

 Summerfield, 1995): 
 س ادلستوت الصحي   أسلو  ييا  ال  د وبيئتو.م هـو الصحة اجليي ، وادلشكف  الصحية وط انو رف

اكتسػػػا  معلومػػػا  صػػػحية صػػػادقة، شلػػػا يسػػػاعي الطالػػػل علػػػا حتسػػػني يالتػػػو الصػػػحية واتبػػػاع سػػػلوكيا  
 سليمة يوؿ كي ية التعامل مس السلس الككانية والتريمني الصحي، وادللصقا  ادلوجود علا افطعمة.

 ادلتاط  الصحية، وتنمية اسرتاتيميا  حتسني الصحة.شلارسة سلوكيا  صحية مناسبة، واالبتعاد عن 
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، والػػةمف  وال فػػاؽ علػػا احلالػػة احتييػػي أيػػ  كػػل مػػن: اخلل يػػة ال قافيػػة لل ػػ د، ووسػػانل ااعػػفـ، والتكنولوجيػػ
 الصحية لل  د.

 إكسا  ادلتعلمني استتياـ مهارا  االتصاؿ بني افف اد  ا ييعس حتسني احلالة الصحية ذلس.
 علمني مهارا  اختا  الق ار ااغلايب لتحسني احلالة الصحية لييهس.إكسا  ادلت

 إكسا  ادلتعلمني اجتاىا  إغلابية ضلو الصحة الشتصية وصحة افس   وصحة التمس.
ولتريسػػػيس فعػػػاؿ لػػػملاما الرتبيػػػة الصػػػحية، فػػػف بػػػي مػػػن أف يبػػػس وفقػػػا حلاجػػػا  التمػػػس احملليػػػة للسػػػلوكيا  

التمػػس، لػػكل  صلػػي تعػػيد رلػػاال  الرتبيػػة الصػػحية بنػػا  علػػا اخػػتفؼ ياجػػا   الصػػحية ادلنتشػػ   بػػني أفػػ اد
الطػػف  مػػن الػػملاما الصػػحية. وقػػي يػػيد  العييػػي مػػن اليراسػػا  الػػاال  الػػيت غلػػل أف تت ػػمنها الرتبيػػة 

 NCC, 1990; Loupe, 1991; American School؛ 2005؛ احلمػي، 2002الصػحية  صػاحل، 

Health Association, 1994; Colwell, 1995 ف البايػث وجػي أف ذلػا قواسػس فػ (، ورملػس تعػيدىا
 مشرتكة، وقاـ بتحييي عيد منها  ا يتناسل وم يلة التعليس افساسي. وؽلكن ع ضها   الاال  اآلتية: 

وىػػي تنػػاوؿ الكػػكا  الكامػػل ادلتػػوا ف الػػك  ػلػػو  علػػا العناصػػ  الككانيػػة ال ػػ ورية  الًغذوةةة اليةة قة:
وظان و ادلتتل ة، لتريمني ييا  سليمة وضماف مشاركة فعالة   افس   والتمس. ومن اليراسا   لتريدية اجلسس

 ( اليت أظه   تينيا    مستوت الوعي الككاني 6442اليت اىتمت نكا الاؿ دراسة يفهي   
 لتفميك الص ني اخلامس وال امن  ص . 
سػفمة اجلسػيية والعقليػة والعاط يػة ليكػوف ويقصػي نػا دتتػس ال ػ د بال الي ة الشخيقة واألمةرا:: 

يكوف قادرا  علا التكين مس بيئتو ورلتمعو الك  يعيش فيو. ويجيد  عيـ تطبيو ال  د للواجبا  والسلوكيا  
الصػػحية الػػػيت عليػػػو اتباعهػػػا إم ااخػػػفؿ بصػػػحتو ووقوعػػػو   ادلػػ  ، وىنػػػا لػػػيس علػػػا ال ػػػ د أف يكػػػوف ملمػػػا 

عفمػػا  م ضػػية، بػػل يتعػػيت  لػػ  إم اختػػا ه التػػيابا وااجػػ ا ا  الف مػػة  باحلػػاال  الػػيت ت هػػ  فيهػػا عليػػو
لت ػػاد  الوقػػوع   ادلػػ  ، وحتقيػػو ادلسػػتوت الصػػحي ادلطلػػو .  ومػػن اليراسػػا  ادل تبطػػة نػػكا الػػاؿ دراسػػة 

( الػيت أكػػي  دور ادلػػنها   تنميػػة الػػوعي الطػػفيب Robert & Stephanie, 1994روبػ   وسػػتي اين  
( اليت اقرتيت ويي  دراسية للصن ال الث 2000السيئة لتعاطي الكحوؿ، وككل  دراسة إمساعيل  باآليار 

 ااعياد  نيؼ الوقاية من افيي  وافم ا  ادلنقولة جنسيا. 
وميؼ إم توعية افف اد بقواعي افمن والسفمة، وتوجيههس إم السلوؾ الك  ؽلنس  الرتبقة الوقائقة:
اد  ويقيهس من أخطارىا، فيحاف وف علا سػفمتهس وسػفمة اآلخػ ين. ومػن اليراسػا  عنهس ااصابة باحلو 

ة   الوقاية من التعاطي ملا الطيب مي( اليت بينت دور الرتبية العل6442اليت اىتمت نكا الاؿ دراسة النم   
  اليت دت ل أيفكاؿ ( اليت استهيفت تع ؼ مستويا  التنوي6445للمواد والعقاقا الن سية، ودراسة بكياد   

 الوعي احليا   ا  ال  ور  وافعلية حليا  الطالل ادلتت ، من ادليرسة. 
 وتع  يالة تواف  ادلوطن البيئي السليس وادلستق  ليستطيس اانساف أف يعيش يياتو  ص ة اليقىة:
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هػػارا ، واالجتاىػػا  بشػػكل سػػليس، وأف ػلػػافب علػػا بيئتػػو سػػليمة. وتقػػـو الرتبيػػة الصػػحية ببنػػا  ادلػػيركا ، وادل
الف مة ل هس العفقا  ادلعقي  اليت ت بت الطالل  حيطو احليو  الطبيعي وتقيي ىا، وتوضػف يتميػة احملاف ػة 

( اليت 6447علا مصادر البيئة وض ور  يسن استكفذلا. ومن اليراسا  ادل تبطة بصحة البيئة دراسة  يتوف  
ار الق ػػػػػايا البيئيػػػػػة الػػػػػيت تواجػػػػػو التمػػػػػس ادلصػػػػػ     تناولػػػػػت بعػػػػػض الق ػػػػػايا وادلشػػػػػكف  الصػػػػػحية   إطػػػػػ

( الػػػيت كشػػػ ت عػػػن بعػػػض ادلشػػػكف  الصػػػحية الػػػيت يعانيهػػػا التمػػػس 6449التسػػػعينيا ، ودراسػػػة صػػػمل   
 ادلص  . 

ورملس أف م ايل التعليس  تتلن مستوياما تعي من أىس ادل ايل العم ية لك س مبادم الرتبية الصحية عني 
وكيا  واالجتاىػػا  السػػليمة، فػػ ف نتػػانا الك ػػا مػػن اليراسػػا  أيفػػار  إم ال ػػعن   ال ػػ د وإكسػػابو السػػل

ت ػمني منػاىا العلػػـو للم ػاىيس وادلوضػػوعا  الصػحية ومػن يف القصػػور   حتقيػو أىػػياؼ الرتبيػة الصػػحية   
عنػي  درجػة الػوعي الصػحي( إم حتييػي 64.1ادل ايل التعليمية. ميؼ دراسة اخلليلي والسامل وأبو دىيس  

 لػػيت رلموعػػة مػػن الطػػف ال ػػانو  العلمػػي و افديب و ادلهػػ    يػػف  منػػاطو جك افيػػة سلتل ػػة  طلبػػة ال ػػاين
، وأيفار  نتانمها إم تيين مسػتوت الػوعي الصػحي بػني الطلبػة افردنيػني   مػيارس التعلػيس ادليرسػي افردف

اليراسػػة اختففػػا    مسػػتوت الػػوعي  ال مسػػي  تتلػػن ف وعػػو العلمػػي وافديب وادلهػػ  ، كمػػا أظهػػ   نتػػانا
 الصحي تعةت إم كل من اجلنس، ونوع اليراسة، وادلنطقة اجلك افية.

ٍُ من الصن ال الث وإم ال اين 9100( دراسة مسحية علا  Harris,1989وأج ت ىاريس   ( طالٍل
ة للطػػػف  ( ميرسػػػة أم يكيػػػة، وتوصػػػل إم أف ادلعلومػػػا  واالجتاىػػػا  والسػػػلوكيا  الصػػػحي644عشػػػ     

 تتحسن مس تقيـ افعواـ اليت ييرسوف فيها ب اما الرتبية الصحية.
( الػيت مػػيؼ إم إعػػياد ب نػاما   الرتبيػػة الصػػحية 64.4ومػن جهػػة أخػ ت فقػػي أظهػػ   دراسػة عػػو   

ل يػػا  افط ػػاؿ  حاف ػػة قنػػا  مهوريػػة مصػػ  الع بيػػة، وقيػػاس أيػػ ه   اكتسػػا  بعػػض العػػادا  والسػػلوكيا  
أيفػػار  النتػػانا إم فاعليػػة الملنػػاما   إكسػػا  افط ػػاؿ للعػػادا  الصػػحية، خاصػػة فيمػػا يػػ تبت الصػػحية، و 

 بالتككية، والن افة، والوقاية من افم ا ، وصحة السمس، وايتياطا  افماف.
( بعنػػواف "دور مػػػنها ادليرسػػة ال انويػػػة العامػػة   حتقيػػػو التنػػور العلمػػػي   6440و  دراسػػة للطنطػػػاو   

ميػػا  لطفنػػا"؛ تناولػػت بعػػض الق ػػايا وادلشػػكف  الكيميانيػػة الصػػحية ادلعاصػػ     كتػػل كيميػػا  رلػػاؿ الكي
ادل يلة ال انوية  ص ، وييد  اليراسة ق ايا ادلتيرا ، والعقاقا ادلتير ، والتيخني، واحل و  الكيمياوية، 

نا اليراسػػة أف اىتمػػاـ كتػػل والتلػػو  الكيميػػاو  للمػػا  واذلػػوا  والكػػكا ، والتلػػو  اايفػػعاعي. وأوضػػحت نتػػا
 الكيميا   ع س ىكه الق ايا ط ين وليس بادلستوت ادلطلو .  

( مػيت تنػاوؿ مقػ را  العلػـو الطبيعيػة بػالتعليس العػاـ   مصػ  لق ػية 6446كمػا تناولػت دراسػة النمػ   
( إم STSتمس  صحة اانساف وم ضو بوص ها إييت الق ايا ادل تبطة بالت اعل بني العلس والتكنولوجيا وال

جانل ق ايا أخ ت ذلا أبعاد صحية كتلو  اذلوا  وادلا  والككا ، وافسلحة الكيمياوية والبيولوجية. وتوصلت 
 اليراسة إم أف اىتماـ زلتوت مناىا العلـو بادل يلة ااعيادية وال انوية  ص  دل ل ىكه الق ايا 
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 ضعين جيا .
نة في  الملاما التعليمية الصػحية   ادلػيارس وت بيػة اآلبػا  ( مقار Collins,1992وعقي  دراسة كولنة  

لخنط ػاؿ علػا ادلمارسػا  الصػػحية ذلػجيال  افط ػاؿ   الواليػا  ادلتحػػي  افم يكيػة، وتوصػلت إم عفقػة بػػني 
شلارسػػػا  السػػػلوؾ الصػػػحي   ت بيػػػة اآلبػػػا  لخنبنػػػا ، والسػػػلوؾ الصػػػحي لخنبنػػػا ؛ بينمػػػا مل ت هػػػ  عفقػػػة فيػػػ  

 ملاما التعليمية الصحية ادليرسية   ادلمارسا  الصحية لخنط اؿ.   مستوت ال
 Developing A Plan of Action to ( بيراسػػة بعنػػواف "Kolbe,1993وقػػاـ كولػػل  

institutionalize Comprehensive School Health Education Programs in The 

United States,  يفػػاملة   ادلػػيارس افم يكيػػة. وأكػػي  ". لتطػػوي  خطػػة عمػػل لتريسػػيس بػػ اما صػػحية
نة وإم هنايػة اليراسة أعلية فاعلية ىكه الملاما الصحية   تكيا السلوكيا  الصحية لطلبة ادليارس من احل ا

 لتقيـ بصور  متتالية ومستم  ، بيال  من تل  اليت تقيـ بشكل ع ضي أو    م يلة التعليس
 مناسبا  بعينها.
( إم فاعلية ت مني موضوعا  الرتبية افمانية، والتككية الصحية، والصحة Leavy,1993وأيفار لي ي  

الوقانية   منها الصن افوؿ االبتياني علا إكسا  الطف  افم يكاف للمعلوما  والسػلوكيا  الصػحية 
 السليمة.   

 الصػحة  ا( بيراسة لوضس تصور دلق ر دراسػي   افييػا  للم يلػة العليػEvans,1994كما قاـ إي انة  
(، ويػػػيد  اليراسػػػة دور ادلقػػػ ر ادلقػػػرتح   الورايػػػة والبيئػػػة    يػػػاد  الػػػوعي الصػػػحي والبيئػػػي 2600  العػػػاـ 

 .(South Dakotaلطف  ادل يلة ال انوية   والية ساو  دكوتا  

( إم تػيين مسػتوت ادلعلومػا  الصػحية لػيت طلبػة الصػن Fabiyi,1995وأيفار  نتانا دراسػة فػابيي  
 بوالية أويو بنيمايا، وأقرتح البايث ض ور  االىتماـ بالرتبية الصحية   ادلناىا اليراسية. التاسس

( إم قيػػاس أيػػ  ب نػػاما مقػػرتح   الرتبيػػة الصػػحية بريسػػلو  الػػ ـ  التعليميػػة 6441ومػػيؼ دراسػػة أمػػني  
أس    النتانا عن  لتحصيل ادل اىيس وتنمية االجتاىا  الصحية ليت تفميك الصن ال الث ااعياد . وقي

فاعليػة الملنػػاما ضلػػو موضػػوعي اادمػػاف واايػػي  لػػيت تفميػػك الموعػػة التم يبيػػة مقارنػػة بن ػػ انهس   الموعػػة 
ال ػػػابطة. كمػػػا أظهػػػ   اليراسػػػة عفقػػػة ارتباطيػػػة بػػػني درجػػػا  أفػػػ اد الموعػػػة التم يبيػػػة   االختبػػػار البعػػػي  

 .للم اىيس ودرجامس  قياس االجتاىا  الصحية
( بػػو ار  الرتبيػػة بيولػػة الكويػػت إم مع فػػة مػػيت  ػػوؿ زلتػػوت .644كمػػا سػػعت دراسػػة ويػػي  ادلنػػاىا  

منػاىا العلػـو   ايػل التعلػػيس العػاـ للم ػاىيس ادل تبطػػة بالرتبيػة الصػحية والككانيػػة والبيئيػة. وأيفػار  النتػػانا إم 
 ية، وقلة ادل اىيس الككانية والبيئية. ت وؽ م اىيس الرتبية الصحية   الصن افوؿ من ادل يلة االبتيان

( أعليػػػة فاعليػػػة مػػػيخلني تيريسػػػيني للرتبيػػػة الصػػػحية   حتصػػػيل طلبػػػة  .644كمػػػا أكػػػي  دراسػػػة كامػػػل  
( ببنػػا  ب نػػاما   الرتبيػػة 2002كليػا  الرتبيػػة  صػػ  للم ػػاىيس ضػمن ب نػػاما للرتبيػػة الصػػحية.  وقػاـ صػػاحل  

لصػػحي لػػيت تفميػػك ادل يلػػة ااعياديػة بشػػماؿ سػػينا ، وبينػػت النتػػانا الصػحية وبقيػػاس أيػػ ه   تنميػػة التنػور ا
 فعالية الملناما   تنمية التنور الصحي ليت التفميك.
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( تػػيين مسػػتوت الػػوعي الصػػحي لػػيت طالبػػا  كليػػا  2007وأظهػػ   نتػػانا دراسػػة خطايبػػة وال وايفػػي   
يلػػة ال انويػػة ال حتتػػو  علػػا مػػواد   الصػػحة التمػػس احلكوميػػة   افردف، وعػػةوا تػػيين النتيمػػة أف منػػاىا ادل  

 العامة، وافم ا ، والتككية، ورعاية افـ والط ل. 
( للكشػػن عػػن رلػػاال  الرتبيػػة الصػػحية الػػيت غلػػل ت ػػمينها  زلتػػوت  2005و  دراسػػة قػػاـ نػػا احلمػػي  

ني كتػل ( من التعليس افساسي بسػلطنة عمػاف. بينػت نتػانا اليراسػة أف ت ػم.-5كتل العلـو للص وؼ  
العلـو بالتعليس افساسي بسلطنة عماف  الص وؼ اخلامس والسادس والسابس( لاال  الرتبية الصحية بنسبة 

 ٪( من احملتوت احمللل، وأهنا ت كة  بصور  أكمل علا ادلوضوعا  ادل تبطة بالصحة الشتصية.71 
ية   العلـو والرتبية الصحية ( لتحييي أي  تيريس ويي  دراسية مقرت 2001و  دراسة قاـ نا إمساعيل  

  تنمية فهس تفميك الصن السادس االبتياني  ص  دل   السك  واجتاىػامس ضلػو الوقايػة منػو. وقػي تبػني أف 
الويي  ادلقرتية  ا  ترييا إغلايب وفعاؿ لتحقيو فهس الطف  دلػ   السػك  والوقايػة منػو واحلػي مػن انتشػاره.  

ف زلتػػػوت الويػػػي  ادلقرتيػػػة لػػػو فاعليػػػة وتػػػرييا إغلػػػايب فيمػػػا ؼلػػػت  ب كسػػػا  كمػػػا أيفػػػار  نتػػػانا اليراسػػػة إم أ
التفميػػك اجتاىػػػا  إغلابيػػة ضلػػػو االىتمػػاـ والوقايػػػة مػػػن مػػ   السػػػك . وأظهػػ   اليراسػػػة أي ػػا ارتباطػػػا موجبػػػا 

 وبياللة إيصانية بني درجا  التفميك   مقياس االجتاىا  ودرجامس   االختبار التحصيلي.
حتليػل زلتػوت   نا ىكه اليراسا  يت ف للبايث ات اؽ مع س اليراسػا  الػيت اعتمػي  علػاو  ضو  نتا

قصػػػور   معاجلػػػة ىػػػكه الكتػػػل لػػػاال  الرتبيػػػة الصػػػحية، شلػػػا يعػػػ  قصػػػورىا   ااسػػػهاـ  كتػػػل العلػػػـو علػػػا
 الواجل   حتقيو أىياؼ الرتبية الصحية واجلانل الوقاني ذلا.

 مستوت الوعي الصحي للتفميك  ا يت منو من ادلع فة الصحية، كما أ عت مع س اليراسا  علا تيين
واالجتاىا  الصحية، والسلوؾ الصحي، ودعت إم ض ور  ت مني الق ايا الصحية   ادلناىا الرتبوية عامة 

 ومناىا العلـو بشكل خاص.   
لعلػػـو   كمػػا يسػػتتل  البايػػث أي ػػا أف ىػػكه اليراسػػا  وملاىػػا ركػػة  جهودىػػا علػػا تطػػوي  منػػاىا ا

ضػو  أىػػياؼ الرتبيػػة الصػػحية، ب ضػافة ويػػيا  دراسػػية تعػػس باجلوانػل الصػػحية أو دمػػا م ػػامني صػػحية   
 ىكه ادلناىا، و ل  انطفقا من اطل ا  مستوت الوعي الصحي ليت ادلتعلمني.

نػا  وقي اسػت اد  اليراسػة احلاليػة مػن افد  الرتبػو  واليراسػا  السػابقة   تشػكيل ااطػار الن ػ  ، وب
 أدوا  اليراسة، وااج ا ا  ادلنهمية، وافساليل التحليلية واايصانية الف مة لإلجابة عن أسئلة اليراسة.

 الًعروػات اإلجرائقة مليطؾ ات الدرادة - 8

 ايفتملت اليراسة علا عيد من ادل اىيس وادلصطلحا  ، ؽلكن تع ي ها إج انيا كما يلي:
 الرتبقة الي قة -8-1

 ( بريهنا "التعليس ادلوجو ضلو تقيًن ادلعارؼ 6447:46ث تع ين من مة الصحة العادلية  يتبس الباي 
 وادلهارا  واالجتاىا  الف مة للح اظ علا الصحة والنهو  نا". ويع فها البايث   ىكه اليراسة بريهنا 

 عملية رفس الوعي الصحي للطالل عن ط يو استتياـ ادلناىا ادليرسية للعلـو   الترييا   مع فتو 
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 وميولو وسلوكو من ييث: صحتو وصحة رلتمعو الك  يعيش فيو.   
 جماالت الرتبقة الي قة -8-2

س. وييد    زلاور رنيسية تت من عيدا  من ادلوضوعا  واجلوانل الصحية ادلتعلقة بصحة ال  د والتم
ىػػكه اليراسػػة   أربعػػة رلػػاال  كمػػا يلػػي: الصػػحة الشتصػػية وافمػػ ا ، التككيػػة الصػػحية، الرتبيػػة الوقانيػػة، 

 صحة البيئة.   
 تيؿقم الدرادة ومًغرياتفا - 9

تقػػػـو ىػػػكه اليراسػػػة علػػػا ادلػػػنها الوصػػػ ي التحليلػػػي، مػػػن خػػػفؿ وصػػػن مػػػا ىػػػو كػػػانن وت سػػػاه، ويتم ػػػل 
ال هس ليت الطف ، ووصن أي  متكا النوع االجتماعي   مستوت فهس رلاال  الوصن   حتييي مستوت 

الرتبيػػػة الصػػػحية، أمػػػا التحليػػػل فهػػػو لنتػػػانا اليراسػػػة وااجابػػػة عػػػن أسػػػئلتها والتحقػػػو مػػػن ف ضػػػياما. وتت ػػػمن 
 اليراسة ادلتكاا  التالية:    

 املًغري الًيـقػي -9-1

   ك  / أن ا(.اجلنس  النوع االجتماعي( ولو مستوياف   -
 املًغري الًابع -2- 9

 مستوت فهس الطالل أو الطالبة لاال  الرتبية الصحية.  -
 جمًؿع الدرادة -11

ال صػل اليراسػي ال ػاين للعػاـ اليراسػي  يػس طػف  التعلػيس العػاـ ادلسػملني   تكوف رلتمػس اليراسػة مػن 
طالبػػػا  و  (6114 لبػػػا  وطالبػػػا  مػػػنهس ( طا79.1  الكلػػػيلبػػػة والطالبػػػا  ـ. وبلػػػم رلمػػػوع الط2001/2001

 .(2001بوابة سلطنة عماف التعليمية،   طالبة( .616 
 عقـة الدرادة -11

طالبػػا ( 50  قوامهػػا cluster random sampleعينػػة عشػػوانية عنقوديػػة  تكونػػت عينػػة اليراسػػة مػػن
 علا الشكل اآل : العشوانية بالط يقة وااختا قي و . طالبة( 15و 

يت ميارس البنني للتطبيو كتبت أرقاـ يفعل الصن ال امن  وعيدىا مخسػة فصػوؿ( علػا بعي حتييي إي
كمػا قػاـ البايػث باعتمػاد الط يقػة   .قصاصا  ورقيػة وسػحبت اينتػاف منهمػا عشػوانيا  وطب ػو االختبػار عليهمػا

 يفعل( من إييت ميارس البنا . 1 اما الختيار يفعبتني من أصل  
 لتعليس افساسي بوالية السيل  إييت واليا  زلاف ة مسقت(، ن  ا  وقي اختا  ميرستاف من ميارس ا

أهنس ؽل لوف واالقتصاد  فس  الطف ، ناىي  عن  دلا دت لو ىكه الوالية من جتانس طفيب   ادلستوت ال قا 
عػػػػيدا  مػػػػن البيئػػػػا  االجتماعيػػػػة باعتبػػػػارىس وفػػػػيوا للعػػػػيش   العاصػػػػمة مػػػػن سلتلػػػػن واليػػػػا  السػػػػلطنة طلبػػػػا  

 عيشة. للم
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 دةداتا الدراأ -12

 قائؿة جماالت الرتبقة الي قة -1 -12

قػػاـ البايػػث ب عػػياد قانمػػة  مػػاال  الرتبيػػة الصػػحية، الػػيت ؽلكػػن ت ػػمينها   زلتػػوت كتػػل العلػػـو   يلػػة 
(، مسػػػػتعينا بريىػػػػياؼ تػػػػيريس العلػػػػـو نػػػػكه ادل يلػػػػة وبعػػػػض اليراسػػػػا  .-6التعلػػػػيس افساسػػػػي للصػػػػ وؼ  

عػػيد مػػن ادل اجػػس العلميػػة ادلتتصصػػة، وع ضػػت القانمػػة بصػػورما ادلبينيػػة علػػا طلبػػة مػػن والبحػػو  السػػابقة، و 
ادلتتصني ابيا  ال أ    تصنين الاال  وصياملتها، وبعي إج ا  التعييف  ادلقرتية من احملكمػني ظهػ   

مػػن  ( موضػػوعا  صػػحيا . ووضػػعت ىػػكه الػػاال  أمػػاـ مقيػػاس72قانمػػة تت ػػمن عػػيدا  مػػن الػػاال  ضػػمت  
 .  مستوين  غلل ت مينها، ال غلل ت مينها( حتيد ميت مف متها للت مني   زلتوت كتل العلـو

علػا  هاع ضػقاـ البايث مسا  صيؽ القانمة مػن خػفؿ صيؽ احملتوت والصيؽ البناني وللتحقو من 
مة العلميػػة السػػفل ػماف الصػػيؽ و   العلػػـو والرتبيػة وعلػػس الػػن س مػػن احملكمػني ادلتتصػػني  (1عػيد سػػبعة  

و  ضو  اقرتايا  احملكمني ومفي امس أصبحت القانمة بصورما النهانيػة، تشػمل علػا  الصياملة اللكوية.و 
 (.6( فق   مو عة علا أربعة رلاال  كما   ادللحو رقس  72 

 اخًيار ففم اجملاالت الي قة -12-2

كتػل علػا القانمػة السػابقة مسػتعينا بفهػس الػاال  الصػحية معتمػيا   راختبػا عػياد وقاـ البايث ككل  ب
ال امن( مػن احللقػة ال انيػة مػن التعلػيس افساسػي  -ال ابس( والص وؼ  اخلامس-العلـو   احللقة افوم  افوؿ

  سلطنة عماف، وافد  الرتبو    ىكا الاؿ ف ف  عن بعػض منشػورا  و ار  الصػحة ومستشػ ا جامعػة 
 لػػػت عػػػيدا  مػػػن  ار مػػػن متعػػػيد (يػػػاختفقػػػ     92صػػػورتو افوليػػػة مػػػن  . تكػػػوف االختبػػػار  السػػػلطاف قػػػابوس

أج يت لفختبار معامف  الصيؽ  اما لط يقة السابقة اب. و ادلوضوعا  الصحية صن ت إم رلاال  رنيسية
بعػػػض ال قػػػ ا  وأخػػػك  يػػػكؼ(، و  ضػػػو  ءرا  احملكمػػػني 2001خ يػػػن  - خػػػفؿ ال صػػػل اليراسػػػي افوؿ
 أربعػػػة( فقػػػ   مو عػػػة علػػػا 90مػػػن   ابصػػػورتو النهانيػػػة مكونػػػ االختبػػػارأصػػػبف و  ابعػػػض ال قػػػ ا  وعػػػيؿ بع ػػػه

 علا النحو التاا: ( 2رلاال  ملحو رقس  
 .التككية الصحيةا :ة  ج س ة اس
 .الصحة الشتصية وافم ا  :ة  ج س ة ث ن 

 .الرتبية الوقانية ة  ج س ة ث  د:
 .صحة البيئة :نة مة  ج س ة  

الصحيحة عني التصحيف عفمة وايي  لإلجابة الصحيحة وص   لإلجابػة اخلاطئػة وقي أعطيت ال ق ا  
 ( عفمة و أدىن عفمة ص  .90االختبار    كانت أعلا عفمة و 

 احملكمني أي ا حتييي العفمة احمل   ادلستوت ادلقبوؿ ت بويا ( دلتوست أدا  الطف    إم  كما طلل
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(   االختبار و  كل رلاؿ من رلاالتو. ونكه العفمة ٪15ة احمل  ىي  االختبار، وقي أيفاروا إم أف العفم
الرتبيػػة الصػػحية أو ي تقػػ   درجػػة( ؽلكػػن تق يػػ  مػػا إ ا كػػاف ادلػػتعلس ؽلتلػػ  ال هػػس ادلقبػػوؿ لػػاال  90مػػن  70 

 إليها.
راسػة مجيل ػة وللتحقو من يبا  االختبار ج ت تطبيقو وإعاد  تطبيقػو علػا عينػة مشػانة أو شل لػة لعينػة الي

( طالبا مت استبعيوا اليقا من عينة اليراسة. وسملت ادلفي ا  ادلتعلقة بتعليما  االختبار و من 72من  
( ويعتػػمل ىػػكا ادلعامػػل 0.47أنػػو  ( وتبػػني Cronbach-Alphaاالختبػػار. اسػػتت ، معامػػل أل ػػا لك ونبػػا   

 جييا  ؽلكن افخك بو ومناسبا  فمل ا  اليراسة.
 اإلحيائقةاملعاجلة  -13

اسػػتتيـ البايػػث الػػ ـ  اايصػػانية للعلػػـو اصػػة باالختبػػار لعينػػة اليراسػػة، بعػػي تصػػحيف أوراؽ ااجابػػة اخل
واسػػتتيـ اايصػػا ا  الوصػػ ية كالنسػػل ادلئويػػة وادلتوسػػطا  احلسػػابية واالضل افػػا  . (SPSS)االجتماعيػػة 

 ادلعيارية، واختبار   ( وفو أسئلة اليراسة.
 نًائج الدرادة -14

 :تسلسل أسئلتها علا النحو التاا يما يلي ع   لنتانا اليراسة يسلف
 الـًائج املًعؾؼة بالسؤال األول  -14-1

( افساسػػي بسػػلطنة .-6مػػا رلػػاال  الرتبيػػة الصػػحية الػػفـ  ت ػػمينها  حتػػوت كتػػل العلػػـو للصػػ وؼ  
 عماف؟

 توصػل إليهػا مػن تطبيػو اسػتطفع لإلجابة عن ىكا السجياؿ استتيـ البايث افو اف النسبية للنتػانا الػيت
الػػػ أ  للعػػػاملني بالػػػاؿ الرتبػػػو  وادليػػػياف الصػػػحي، واسػػػػتبعي اجلوانػػػل الػػػيت رأت احملكمػػػوف أهنػػػا ملػػػا مناسػػػػبة 

( الػػػاال  وادلوضػػػوعا  الصػػػحية الػػػيت غلػػػل 2( افساسػػػي. ويبػػػني ادللحػػػو رقػػػس  .-6ت ػػػمينها للصػػػ وؼ  
 ساسي.( من التعليس اف.إم6ت مينها   الص وؼ  من

ووفقا دلا أيفار  إليو نتانا ىكا االستطفع، قاـ البايث برتتيػل رلػاال  الرتبيػة الصػحية يسػل أعليتهػا 
 ( نتانا ت تيل ىكه الاال .6  الت مني من وجهة ن   احملكمني. وي ه  اجليوؿ رقس  
  (1ة جهاس لبأل  

 اة  حل ة  ئل ي اة انت ل   ج  ا ة ان  ي ة  ه ي اة اتنةلة 
 ة انت ل ة  حبي ة  ئل ي ة اتنةل  ج سة 

 6 ٪99 69 الصحة الشتصية وافم ا 
 2 ٪.2 4 التككية الصحية
 7 ٪65.5 5 الرتبية الوقانية 
 9 ٪62.5 9 صحة البيئة
  ٪600 72 الموع
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جلػػػيوؿ أعػػػػفه، تصػػػير رلػػػاؿ الصػػػػحة الشتصػػػية وافمػػػ ا  ويصػػػػولو علػػػا ادل تبػػػة افوم   أعليػػػػة يبػػػني ا
٪( .2٪( من رلموع ءرا  احملكمني، وجا  رلاؿ التككية الصحية   ادل تبة ال انية بنسبة  99 بنسبة  الت مني

٪( وأخػاا جػا  رلػاؿ صػحة 65.5من رلموع ءرا  احملكمني تفه رلاؿ الرتبية الوقانية   ادل تبػة ال ال ػة بنسػبة  
 مني.٪( من رلموع ءرا  احملك62.5البيئة   ادل تبة ال ابعة بنسبة  

 الػرضقة األوىل املـيٌؼة عن السؤال الٌاني ونيفاالـًائج املًعؾؼة ب -14-2

( بني متوسطا  درجا  طػف  الصػن α  =0.05"ليس ىناؾ من ف وؽ دالة إيصانيا عني مستوت  
 ٪(".15ال امن   إختبار فهس رلاال  الرتبية الصحية ومستوت ال هس ادلقبوؿ ت بويا احمليد بػ 

ر ىكه ال  ضية؛ يسبت ادلتوسطا  احلسابية وادلتوست كيرجػة مػن مئػة وال تبػة لكػل رلػاؿ من أجل اختبا
الصػحية، الصػػحة الشتصػية وافمػ ا ، الرتبيػػة الوقانيػة، صػحة البيئػػة(،  ةمػن رلػاال  الرتبيػة الصػػحية  التككيػ

ن أجػػل حتييػػػي ويسػػبت ادلتوسػػطا  احلسػػابية واالضل افػػػا  ادلعياريػػة واليرجػػة  مػػػن مئػػة( لفختبػػار الكلػػػي، مػػ
مسػػتوت فهػػػس طػػف  الصػػػن ال ػػامن مػػػن التعلػػيس افساسػػػي لػػاال  الرتبيػػػة الصػػحية. وقػػػي يػػيد  درجػػػا  

 (2، كما ىو موضف   اجليوؿ رقس  600االختبار علا اعتبار أف اليرجة القصوت لو ىي 
 (2ة جهاس لبأل  

      ل  ة  اب ل ارج  ا ة ان  ي ة  ال   ا ة هح   ي اة  حل ة  ئل ي اة نتبي   ةء ابس ة  ب ة ث ر  ة
 ة  ه ي

 ال تبة ادلتوست كيرجة من مئة* ادلتوست احلسايب عيد ال ق ا  الاؿ
 6 94.17 4.97 64 الصحة الشتصية وافم ا 

 2 71.25 6.95 9 الرتبية الوقانية
 7 4..75 7.27 4 صحة البيئة

 9 79.50 2.11 . الصحية ةالتككي
  92.90 61.41 90 االختبار الكلي

 600* باعتبار اليرجة القصوت لفختبار 
   رلمل فق ا   يفؿ اجليوؿ أعفه، نفيب أف متوست أدا  طف  الصن ال امن افساسػمن خ

مػػػػن مئػػػة(، كمػػػػا ي هػػػػ  أف  92.90( أ  مػػػػا يعػػػادؿ  61.41اختبػػػار فهػػػػس رلػػػاال  الرتبيػػػػة الصػػػحية كػػػػاف  
 94.17لاؿ الصحة الشتصية وافم ا  جا    ادل تبة افوم  ادلتوسطا  احلسابية دلستوت فهس الطف  

مػن مئػة(،  79.50من مئة(، بينما كانت ادلتوسطا  احلسابية   رلاؿ التككية الصػحية   أدىن مسػتوياما  
من مئة( وىػكا مجييفػ  علػا ال ػعن الواضػف لػيت طػف   15وكف النسبتني أقل من ادلستوت ادلقبوؿ ت بويا   

 من   فهمهس لاال  الرتبية الصحية.   الصن ال ا
ولتحييػػػػي مػػػػا إ ا كانػػػػت ىنػػػػاؾ فػػػػ وؽ  ا  داللػػػػة إيصػػػػانية   متوسػػػػطا  أدا  طػػػػف  الصػػػػن ال ػػػػامن 

٪( مػن اليرجػة الكليػة   االختبػار علػا اعتبػار أف 15افساسي   االختبار الكلي وادلستوت ادلقبوؿ ت بويا   
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( درجػػة، أسػػتتيـ البايػػث اختبػػار   ( لعينػػة وايػػي  70ويػػا  تعػػادؿ  العفمػػة احملػػ    ادلسػػتوت ادلقبػػوؿ ت ب
 للكشن عن ال  وؽ بني متوسطا  أدا  الطف  وادلستوت ادلقبوؿ ت بويا ، كما يوضحها اجليوؿ 

 (.7رقس  
  (3ة جهاس لبأل  

 ة اب ل  ا(   فنار     ة  ال   ا ة هح   ي   ةء ة  بس اة  حالت ة   بلس تن ل    
 مستوت الياللة قيمة   ( ادلتوست احلسايب البياف

 70 العفمة احمل  ( α  =0.05 دالة عني  51.61 61.41 االختبار الكلي
مسػتوت الياللػة نػي ف وقا  دالة إيصػانيا  عو أف ىناؾ تينيا  واضحا  ( أعفه، صلي 7بالن   إم اجليوؿ رقس  

 α  =0.05  مقارنػػػػة  طػػػػف  الصػػػػن ال ػػػػامن افساسػػػػييت لػػػػ ةالصػػػػحي فهػػػػس رلػػػػاال  الرتبيػػػػة(   مسػػػػتوت
 .من مئة 15بالعفمة احمل  

 الػرضقة األوىل املـيٌؼة عن السؤال الٌالث ونيفاالـًائج املًعؾؼة ب -14-3

( بػني متوسػطا  درجػا  طػف  α  =0.05"ليس ىناؾ من ف وؽ  ا  داللة إيصانية عني مستوت  
 حية تعةت إم متكا اجلنس".الصن ال امن   اختبار فهس رلاال  الرتبية الص

مػػن أجػػل اختبػػار ىػػكه ال  ضػػية؛ اسػػتت ، البايػػث ادلتوسػػطا  احلسػػابية واالضل افػػا  ادلعياريػػة فدا  طلبػػة 
( نتػػانا 9الصػن ال ػامن افساسػي   االختبػػار ورلاالتػو تبعػا  دلتكػػا اجلػنس   ك /أن ػا(. ويبػػني اجلػيوؿ رقػس  

ال ػػػ وؽ بػػػني ادلتوسػػػطا  احلسػػػابية واالضل افػػػا  ادلعياريػػػة فدا  اختبػػػار   ( لعينتػػػني مسػػػتقلتني للكشػػػن عػػػن 
 الطف    االختبار تبعا  دلتكا اجلنس.

 (4ة جهاس لبأل  
   ك رج س ر  رج  ا ة  اب ل  ة اب ل  ا(   فنار     ة  ال   ا ة هح   ي   ةء ة  بس ل 
 اة  اب ل ة ت   تب      اغ ن ة ج ن

ست ادلتو  العيد اجلنس الاؿ
 احلسايب

االضل اؼ 
 عني مستوت الياللة قيمة   ( ادلعيار 

 α  =0.05 ) 

  ك  الصحية ةالتككي
 أن ا

50 
15 

2.11 
2..7 

6.0. 
 ملا دالة 0.1.1 6.26

  ك  الرتبية الوقانية
 أن ا

50 
15 

6.15 
6.9. 

0.10 
 ملا دالة 0.445 6..0

الصحة الشتصية 
 وافم ا 

  ك 
 أن ا

50 
15 

..19 
60.07 

2.01 
 دالة 7.244 2.71

  ك  صحة البيئة
 أن ا

50 
15 

7.6. 
7.2. 

6.51 
 ملا دالة 0.716 6.29

 دالة .2.59 7.70 61.60 50  ك  االختبارفق ا  رلمل 
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 7.01 61.12 15 أن ا
 مل ت ه  نتانا اجليوؿ السابو ف وقا   ا  داللة إيصانية بني متوسطا  أدا  الككور وأدا  اانا    

  الرتبية الصحية باست نا  رلاؿ الصحة الشتصية وافم ا  وقي ت وؽ اانا  علػا الػككور فهس  يس رلاال
(، 19..(   يػني كػاف ادلتوسػت احلسػايب للػككور  60.07  ىكا الاؿ، وجا  ادلتوست احلسايب لإلنا   

(، 61.12وت ػػػوؽ اانػػػا  أي ػػػا علػػػا الػػػككور   االختبػػػار الكلػػػي، وقػػػي كػػػاف ادلتوسػػػت احلسػػػايب فدانهػػػن  
 (. 61.60وجا   ادلتوسطا  احلسابية للككور  

 مـاقشة الـًائج -15

  أفػػػ    النتػػػانا ادلييانيػػػة ذلػػػكه اليراسػػػة عػػػيدا  مػػػن ادلوضػػػوعا  واجلوانػػػل الصػػػحية الػػػيت غلػػػل ت ػػػمينها 
( من م يلة التعليس افساسي، وأف  يعها  ا  درجة من افعلية، ن  ا  حلصوذلا علا نسػبة .-6لص وؼ  ا
٪( لت ػميها  حتػوت ىػكه الكتػل. وتعػةت 15-٪600الية من توافػو ءرا  ادلشػاركني   اسػتطفع الػ أ   ع

لطالػػل   ىػػكا السػػن؛ وىػػكا يعطػػي داللػػة واضػػحة لىػػكه النتيمػػة إم أف ىػػكه اجلوانػػل وادلوضػػوعا  ضػػ ورية 
مػػن  ٪(15مػػن  وافقػػة علػػا ت ػػمينها أقػػل علػػا أعليػػة ت ػػمينها. كمػػا يػػكفت اجلوانػػل الػػيت كانػػت نسػػبة ادل

، بسػبل عػيـ أعليػة ت ػمينها    القانمة ادلقرتية لعيـ ات ػاؽ احملكمػني علػا ت ػمينها   زلتػوت كتػل العلػـو
ىكه ادل يلة من عم  الطالل، فهنا قي تكوف أعلا من مسػتواه العقلػي والعمػ  ، وال ختيمػو   ىػكه ادل يلػة 

هػػػػػػػػا، واحلميػػػػػػػػة الككانيػػػػػػػػة، والتلػػػػػػػػو  اايفػػػػػػػػعاعي العم يػػػػػػػػة، ومنهػػػػػػػػا افمػػػػػػػػ ا  الن سػػػػػػػػية والعقليػػػػػػػػة والوقايػػػػػػػػة من
 والكه ومكناطيسي وم ارىا الصحية.

الصػحية، والرتبيػة  ةووفقا ذلكه النتانا، فقي قاـ البايث بتصني ها إم أربعة رلاال  رنيسية، وىػي: التككيػ
مني من الوقانية، والصحة الشتصية وافم ا ، وصحة البيئة. وبنا  علا  ل  رتبت يسل أعليتها   الت 

(، تصػػير رلػػاؿ الصػػحة الشتصػػية 6وجهػػة ن ػػ  احملكمػػني. وعلػػا يسػػل النتػػانا ادلوضػػحة   اجلػػيوؿ رقػػس  
وافم ا  ورلاؿ التككية الصحية علا ادل كةين افوؿ وال اين علا الرتتيل من ييث أعليتها   الت ػمني وفقػا 

ي مػػن أىػػس الواجبػػا  الػػيت غلػػل أف آلرا  احملكمػػني، وىػػكا يعػػود إم أف عنايػػة اانسػػاف بصػػحتو الشتصػػية ىػػ
ؽلارسػػػها اانسػػػاف   يياتػػػو اليوميػػػة، لكػػػي يػػػيرأ عػػػن ن سػػػو أخطػػػار افمػػػ ا ، وػلػػػافب علػػػا قوتػػػو اجلسػػػيية 
وال ك يػػػة، وأف اادلػػػاـ بػػػافم ا  مسػػػبباما وأع اضػػػها وط انػػػو الوقايػػػة منهػػػا ىػػػو السػػػبيل لػػػير  خط ىػػػا والتمتػػػس 

اعيػػػة. وىػػػكا يتطلػػػل اتبػػػاع ادلػػػ   لتككيػػػة صػػػحية تناسػػػل م يلتػػػو بكامػػػل القػػػيرا  اجلسػػػيية وال ك يػػػة واالجتم
العم يػػة؛ فالتككيػػة ادلتوا نػػة تقػػو  اجلسػػس وتعمػػل علػػا ظلػػو ه، وقػػي يػػجيد  الكػػكا  ملػػا ادلتػػوا ف إم سػػو  التككيػػة 

( الػيت أيفػار  إم أف 2005وإعاقة النمو اجلسمي والعقلي.  وتت ػو ىػكه النتيمػة مػس نتػانا دراسػة احلمػي  
توت الصػحي   منػاىا العلػـو بسػلطنة عمػاف بصػور  أكػمل   ادلوضػوعا  الصػحية ادل تبطػة بالصػحة ت كة احمل

 الشتصية.  



 ...................... د.علي الشعيلي...……مستوى فهم طالب التعليم األساسي بسلطنة عمان لمجاالت التربية الصحية
 
 

 131 

متوسػت أدا  طػف  الصػن ال ػامن افساسػي أف ( 2ادلبينػة   اجلػيوؿ رقػس  أظه   نتػانا اليراسػة كما 
( علمػػا  أف  مػػن مئػػة 92.90  هػػسنبلػػم متوسػت أدا وقػػيكػػاف متػػينيا ،     اختبػار فهػػس رلػػاال  الرتبيػػة الصػحية

 ( . من مئة 15معيؿ القبوؿ ت بويا  لك   اليراسة كاف   
 ( من مئة 15مس العفمة احمل     يكلف    االختبار الأما اختبار " " دلقارنة متوست أدا  الط
بني   اجليوؿ (، كما ىو م α  =0.05بياللة إيصانية  و  نهسادلقبولة ت بويا  فقي أظه  تينيا  واضحا    أدا

 (.7رقس  
 لعامل أو أك   من العوامل اآلتية: تعةت ىكه النتيمة ادلتينية ؽلكن أف و 

القصور   ت مني كتل العلـو ادلق ر  لػاال  الرتبيػة الصػحية ادلناسػبة، وت كيةىػا علػا اجلانػل افكػادؽلي 
 ادلع   عني معاجلتها ذلكه اجلوانل.
  ك ػػػا مػػػن الطػػػف  وإمل ػػػاذلس أف افظلػػػاي الصػػػحية ذلػػػا تريياىػػػا وإسػػػهامها  اخلل يػػػة ال قافيػػػة والتعليميػػػة فسػػػ

ادلبايفػػ    حتييػػي نوعيػػة ييػػامس ومسػػتوت معيشػػتهس، ناىيػػ  عػػن اتبػػاع بعػػض افسػػ  دلمارسػػا  صػػحية ملػػا 
 سليمة.

رلتمس الطالل وال فاؽ ومعايشتو االجتماعية ذلػس ومػا يصػحل  لػ  مػن سػلوكيا  صػحية خاطئػة تػجيد  
سلبية و ل  نتيمة لعيـ مع فتهس بافسس الصحية السليمة اليت غلل أف يتبعوىا لرت تها إم واقس  إم نتانا

 ملموس   ييامس.

 اد الطلبة علا ي ب ادلاد  للحصوؿ علا درجة عالية بكض الن   عن ميت فهمهس ذلا، مس ػاعتم
ومناقشتها خاصػة مػس ي ػور عػيد   ت كية ادلعلمني   ط انو تيريسهس علا احل ب، وس عتهس   ع   ادلاد 

 كبا من الطف    الشعبة الوايي .
ف وقػا   ا  داللػة إيصػانية بػني متوسػطا  أدا   - (9اجلػيوؿ رقػس  كمػا يبػني -أظه   نتانا اليراسػة و 

طف  الصن ال امن افساسػي   االختبػار الكلػي، و  رلػاؿ الصػحة الشتصػية وافمػ ا  لصػاحل اانػا ، 
فػػ وؽ  ا  داللػػة إيصػػانية   بقيػػة الػػاال . وتجييػػي ىػػكه النتيمػػة مػػا توصػػل إليػػو اخلليلػػي  بينمػػا لػػيس ىنػػاؾ

 (. 6441وءخ وف  
ويعػةو البايػػث نتيمػػة ت ػػوؽ الطالبػػا  اانػػا  علػا الطلبػػة الػػككور   االختبػػار الكلػػي  إم أف التحصػػيل 

الػككور   افمػور الصػحية وأك ػ   هنػن أك ػ  اىتمامػا  مػنيكوف لصاحل اانا  دوف الككور ف العلمي ملالبا ما
إط فعا  من الككور   الاؿ ادلع   من خفؿ الق ا   احل    أو مطالعة التل ا  لبقانهن داخل ادلنةؿ ل رت  أطوؿ 
مقارنة بالككور الكين لييهس ف صػة اخلػ و، مػن ادلنػةؿ بشػكل أكػمل، ناىيػ  عػن ادلسػجيوليا  االجتماعيػة عنػي 

اانا  افم  الك  يقلل من الوقت ادلتص  ليراسػتهس. ىػكا ف ػف  عػن أهنػن أك ػ  الككور أعلا منها عني 
مواظبػة علػػا حتصػػيل العلػػس اليراسػػي واسػػتيعا  ادلعػػارؼ وأك ػ  ي  ػػا ذلػػا، وأك ػػ  تنافسػػا فيمػػا بيػػنهن بعكػػس 

 الطلبة الككور الكين ال يبيوف القير  ن سها من االىتماـ باليراسة والتحصيل العلمي.



 0202 –الثالثالعدد   - الثامنلمجلد ا...……...............…….. لتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات العربية ل
 
 

 131 

إم أنو رملػس أف كػف نتيمة ت وؽ اانا  علا الككور   رلاؿ الصحة الشتصية وافم ا   وؽلكن إرجاع
ف ادلناىا اليراسية ن سها ويتلقياف ال عاية الن سية واالجتماعية ن سػها إال أف االىتمػاـ الةانػي اجلنسني ييرسا

وإيبػػا  القػػير    رلتمػػس الػػك  توليػػو ادلعلمػػا  للنهػػو  بادلسػػتوت ال كػػ   لطالبػػامن وي صػػهن علػػا التمي ػػة 
يعتمي علا الككور بشكل أكمل. كما ي اعن من اىتماـ الطالبة باجلوانػل الصػحية لشتصػيتها االجتاىػا  

أف التعلػػػيس وافناقػػػة أو االىتمػػػاـ بػػػالن س يةيػػػي   ف صػػػة افن ػػػا     الػػػيت بػػػيأ  تنمػػػو   التمػػػس وادلتم لػػػة 
 التوظين ومن يف الةوا،.

 ةالدراد تمؼرتحا -16

 البايث ما يلي : قرتح  ضو  نتانا اليراسة ي
م يلػػػة التعلػػػيس افساسػػػي     زلتػػػوت كتػػػل العلػػػـو  ةالصػػػحي رتبيػػػةالاالىتمػػػاـ بةيػػػاد  موضػػػوعا  ضػػػ ور  
 الاال  الصحية. لتشمل ك بالسلطنة

  منػاىا العلػـو تريكيي أعلية م اعا  النوايي الوجيانية وادلهاريػة والسػلوكية لػاال  الرتبيػة الصػحية عنػي بنػا
 وعيـ االقتصار علا معاجلة النوايي ادلع فية فقت.

، والػيور الرتبػو  ذلػا    القياـ بيراسا  شلايلة حتيد ب اما مقرتية   الرتبية الصػحية ضػمن منػاىا العلػـو
 تنمية الوعي الصحي للطف . 

  أطبا  متتصصني تن يس أنشطة ال ص ية وب اما ت قين صحي للطف  م ل لويا  احلانت، واستيعا
 اعطا  احملاض ا  وتقيًن الع و  التوعوية  ا  الصلة بصحة اانساف.
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الرتبيػة والتعلػيس، مسػقت،  يػار   ، و ار ةدة د ءةا ة ا     دي(، 2001بوابة سلطنة عمػاف التعليميػة   -
 ـ .4/2/200ادلوقس بتاريخ 

www.moe.gov.om/portal/SiteBuilder/Sites/EPS/arabic/home.aspx 

 لة ي ته    ي   هالت  ال ة   دلش  د  ا   أل ة    د   حد   ي   د ص (، 2005احلمي، سػين   -
 امعة السلطاف قابوس، مسقت. ، رسالة ماجستا ملا منشور ، جل  ضلء رج  ا ة ان  ي ة  ه ي

(، "مسػػػتوت الػػػوعي الصػػػحي لػػػيت طالبػػػا  كليػػػا  2007اهلل؛ وال وايفػػػي ، إبػػػ اىيس   خطايبػػػة، عبػػػي -
، جامعػػػة ادللػػػ  سػػػعود، (6  رج دددي ة   دددلش ة ان ل دددي اة هلة ددد ا ةد دددبر يالتمػػػس احلكوميػػػة   افردف"، 

 .241-254، 65ال يا ، 
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درجػػة الػػوعي الصػػحي عنػػي طلبػػة " (، 64.1 ، ب ىػػاف أبػػو دىػػيس، و ، خليػػل، وسػػامل، معتػػةاخلليلػػي -
، رج ي ن ه ث ة  نرلز . "افردف  ادله    يف  مناطو جك افية سلتل ة ال انو  العلمي و افديب و  ال اين
7  6 ،)46-660. 

ي دور كتػل العلػـو   يلػة التعلػيس افساسػي   تنميػة الػوعي الصػح(، "2002الوار    ال ا يي، عبي -
 .604-1.، .1  لة  ا ل  ة     ج اانر ة اهل ن،، للطلبة"
 دراسػػػػة  "السػػػلوؾ الصػػػػحي واالجتاىػػػا  ضلػػػػو الصػػػحة"(، 2006رضػػػواف، سػػػػام ؛ وريشػػػكة، كػػػػون اد   -

 . 11-12:25 شتاص ة ا    ي،مييانية مقارنة بني طف  سوريني وأدلاف(، 
، تبطػػػػة بػػػػالعلس والتكنولوجيػػػػا والتمػػػػس"من ػػػػور معلمػػػػي العلػػػػـو للق ػػػػايا ادل  (، "6447 يتػػػػوف، كمػػػػاؿ   -

ة  تت ن ة      ة ث  د   ج   ي ة   ن ي       ج اانر ة اهل ن "لؤت رحا ب  ي       ج ل  ة لا  
 .127-144، اللي ال اين، ة  ن  "
 دار ال ك  الع يب. ، الطبعة افوم، القاى  :ة  هي اة ان  ي ة  ه ي(، 6441سفمة، نا  اليين   -

بػل ب نػت  الطبعػة افوم، القػاى  : ، تج  د ا ةه ثدي لد  تدهل ن ة   دلش(، 6447، زلمي صاب   سليس
 للطباعة.
"أضػػػوا  علػػػا تطػػػوي  منػػػاىا العلػػػـو للتعلػػػيس العػػػاـ   الػػػيوؿ الع بيػػػة"، (، .644سػػػليس، زلمػػػي صػػػاب    -

 .64-6(، 2 6، ة ج   ي ة   ن ي   ان  ي ة     ي
ة  ددتت ن ة    دد   ،لكػػكاني لػػيت تفميػػك م يلػػة التعلػػيس افساسػػي""الػػوعي ا(، 6442يفػػهي ، السػػيي   -

 .64-6، اللي ال الث: ة نة م   ج   ي ة   ن ي       ج اانر ة اهل ن "نهل ت   أل ن     نل ك
"فعالية ب ناما مقػرتح   الرتبيػة الصػحية   تنميػة التنػور الصػحي لػيت (، 2002صاحل، صاحل زلمي   -

 .44-56(، 9 5، ة ج   ي ة   ن ي   ان  ي ة     ي "،ادية بشماؿ سينا تفميك ادل يلة ااعي
 الق ايا وادلشكف  الصحية ادلعاص     مناىا العلـو دل ايل التعليس (، "6449صمل ، ماى    -

ة  ددتت ن ة    ددد  ة حدد      ج   دددي ة   ددن ي     ددد  ج ااددنر ة ادددهل ن  "دراسػػػة تقوؽليػػة""، العػػاـ  صػػ 
 .69-6، اللي افوؿ: "    ةد ج    ا اة ح  ب ا"ر   ج ة ا   أل 

دراسػة حتليليػة تتبعيػة دلػيت إتسػاؽ مقػ را  البيولػوجي بػالتعليس ال ػانو    (، "2002طليما ، ىالة   -
(، 7 5، ة ج   ددي ة   ددن ي   ان  ددي ة     ددي، مصػػ  مػػس تطػػور توجهػػا  الرتبيػػة العلميػػة خػػفؿ أربعػػني عامػػا"

94-602. 
دور مػػنها ادليرسػػة ال انويػػة العامػػة   حتقيػػو التنػػور العلمػػي   رلػػاؿ (، "6440اف  الطنطػػاو ، رم ػػ -

، 65/60/6440-67 رددتت ن ب دد ي ة ا  دد أل لدد  ر ددنح ن ددن ةدصددبح اة ا ددل ن"، الكيميػػا  لطفنػػا
 .21-6اسيوي، 
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  هة   نن رج لد  ة ان  دي ة  ده ي  ن د ض ة افد س   ه لظدي ب د  اب د   (، 64.4عو ، زلمي   -
رسػالة ماجسػتا ملػا منشػور ، كليػة الرتبيػة بقنػا، ، نا   ى   اح س   ض ة    ةا اة حد ل   ا ة  ده ينه

 جامعة أسيوي.
 ا   ، الطبعػػػػػة افوم، الكويػػػػػت:ة ث  لدددددي ة  ددددده ي(، 6441الكنػػػػػيس، مػػػػػ  وؽ؛ والبهبهػػػػػاين، نيمػػػػػة   -

 السفسل.
كلية الرتبية للم اىيس ادلت ػمنة   فعالية ميخلني للتيريس علا حتصيل طلبة(، ".644كامل، ريفي    -

 .671-666(، 2 6، ة ج   ي ة   ن ي   ان  ي ة     ي"،   ب ناما للرتبية الصحية وإجتاىامس ضلوىا
ة ان  ي ة  ه ي ة  هل  ي   لب  ي ر  ة  دهز اة ردنةض ة    ل دي (، 6447من مة الصحة العادليػة   -
 كتل ااقليمي لش ؽ البح  ادلتوست. ادل :(، ااسكنيرية60، سلسلة افيي     ح  
: تق يػػػ  جلنػػػة خػػػملا  من مػػػة ت ز دددز ة  دددهي رددد   دددبس ة  دددهةل  (،6441من مػػػة الصػػػحة العادليػػػة   -

صػاحل بػن سػعيي افنصػار ، ال يػا ،  :الصحة العادلية يوؿ التعليس والتعةية الصحي ادليرسي الشػامل، ت  ػة
 و ار  ادلعارؼ.

مػػيت تنػػاوؿ مقػػ را  العلػػـو الطبيعيػػة بػػالتعليس العػػاـ للق ػػايا  ا  (، "6446النمػػ ، مػػييت أمحػػي   -
ة  دتت ن ة    د  ة ث  دد   ج   دي ة   دن ي     د  ج اادنر ة ادهل ن "لؤت "، الصلة بالعلس والتكنولوجيػا

 .6677-60.6، اللي ال الث: رحا ب  ي       ج ل  ة لا  ة  ن  "
ة البيولوجيػػػة   محايػػػة الػػػنش  مػػػن أخطػػػار ادلػػػواد دور جييػػػي للرتبيػػػ(، "6442النمػػػ ، مػػػييت أمحػػػي   -

 .92-6، 65 ،رج ي  لة  ا ل  ة     ج"، والعقاقا الن سية
، م ػػاىيس الرتبيػػة الصػػحية والككانيػػة والبيئيػػة   منػػاىا العلػػـو بيولػػة الكويػػت، (.644ويػػي  ادلنػػاىا   -

 .96-.2، 21 ،الكويت، الكويت ر  الرتبية، دولة، م كة البحو  الرتبوية وادلناىا بو ارج ي ة ان  ي
، طبعػة جت يبيػة، سػلطنة عمػاف،    ك   ك ردهةل  ة ا  د أل ة    د (، 2006و ار  الرتبية والتعليس   -
 .مسقت
 ، سلطنة عماف، ادليي ية العامة للتتطيت.ة ا ن ن ة  ه  ة ح ل (، 2002و ار  الصحة   -
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