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٤٣٨

  :الملخص

تضمین المفاھیم الصحیحة في كتاب الفقھ للصف الثالث من ھدفت الدراسة تعرف مدى 
في بأسلوب تحلیل المحتوى، وصممت أداة ، واستخدمت الدراسة المنھج الوصالمرحلة المتوسطة

  مفاھیم التربیة الصحیةلتحلیل المحتوى مع التأكد من صدقھا وثباتھا، واقتصرت الدراسة على
 سبع وذلك في، المالئمة لطالب المرحلة المتوسطة ومدى تضمینھا في كتب الفقھ المقررة علیھم

، وتوصلت النتائج )والدوائیة، والنفسیة، بیئیةوال، الجنسیة، والوقائیة، والعقلیة، الشخصیة(مجاالت 
فقرة وبنسبة ١٨٧ تكرار من أصل ٩٢النسبة المئویة األعلى تكرارًا مجال الشخصیة بواقع إلى أن 
وثم جاء مجال النفسیة بتكرار ، %٢٥ونسب ، ٤٧وقایة بتكرار، ثم جاء مجال ال%)٤٩(بلغت 

وبنسبة ، ٩ثم مجال البیئیة بتكرار ، %٧ة وبنسب، ١٣ثم مجال الجنسیة بتكرار، %٩بنسبة ، ١٦
وذلك ، %٢وبنسب ، ٤ومجال األدویة بتكرار ، %٣وبنسبة ، ٦ومجال العقلیة بتكرار ، %٥

، بسبب أن مجال الشخصیة یتضمن مفھوم النشاط والریاضة وأیضا تضمنھ مفردة أداء العبادات
، ل مجال تم تناولھ ھو األدویةأق،  یكون سلوكأنوبما أنھ فقھ والفقھ ھو العمل بالجوارح أي 

والعلة في ذلك أن كتاب الفقھ للصف الثالث متوسط جل ما تحدث عنھ ھي األطعمة واللباس وما 
ولو تم ، النشاط والریاضة والعلة ذكرت سابقًا وأكثر مفھوم تم تناولھ ھو، یخص أحكامھا الشرعیة

أقل مفھوم تم تناولھ ھو السلوكیات ، وًالألصبح مفھوم الوقایة من األضرار ھو األكثر تدا، استبعاده
  .وعلتھا كعلة سابقتھا في ذكر قلة األدویة، فلم یتم ذكرھا أبدًا، الجنسیة المحرمة
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٤٣٩

  :المقدمة

لقد وضع اإلسالم منھجًا متكامًال یضمن الحفاظ على الصحة العامة ألفراد المجتمع من 
 النفس والحفاظ على الصحة من حیث اعتبر دیننا الحنیف حمایة، خالل قواعد ومبادئ شتى

وأكد علماء الدین أن . الضروریات الخمس المتمثلة في الدین والنفس والمال والنسل والعقل
إال ، اإلسالم الحنیف جاء بنظام حیاة لم یترك كبیرة وال صغیرة تتعلق باإلنسان في دنیاه أو أخرتھ

ومن ھذا المنطلق أولى ، افووضع لھا ضوابط وحدودًا تضمن مسارھا الصحیح دون أي انحر
  .اإلسالم صحة اإلنسان عنایة فائقة وجعلھا من أولویاتھ

وجاءت الشریعة اإلسالمیة بصالح القلوب واألبدان فكانت فروضھا وسننھا ومستحباتھا 
وأوامرھا ونواھیھا أسس صحیحة فالفروض والواجبات والسنن والمستحبات التي كلف بھا 

وھذه ، غایة دینیة وغایة صحیة: دفین وتحقیق غایتین في آن واحدالمسلمون ترمي إلى إصابة ھ
األسس والفوائد الصحیة منھا ما كشف الطب الحدیث عنھا ومنھا ما زال بحاجة إلى بحث قال 

  ).٥٣:فصلت"(َسُنِریِھْم آیتنا ِفي اْلآَفاِق وفيء َأْنُفِسِھْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھ اْلَحقُّ" :تعالى

 أن اإلسالم وضع أسس الوقایة الصحیة من األمراض النفسیة التي تعاني منھا بعض كما
  .األمر الذي عجز عنھ الطب الحدیث، وتولد عنھا االنتحار واالكتئاب، المجتمعات خاصة الغربیة

ذلك أنھ بغیرھا ال یستطیع تحقیق آمالھ ، وإن الصحة تكاد تكون أھم شيء في حیاة اإلنسان
 أن یعمل وال یستطیع أن یؤدي حتى واجباتھ الدینیة ویحقق اإلنسانلصحة ال یستطیع فبغیر ا. فیھا

. »الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال یراه إال المرضى«: فمن ھنا قیل المثل المشھور، الفضیلة
ولھذا . »خذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك«: ولھذا قال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

اغتنم خمس قبل «:  اغتنام الصحة قبل المرض فقالإلىلى اهللا علیھ وسلم أیضا دعا النبي ص
خمس حیاتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل ھرمك وغناك قبل 

  ).٧٨٤٦رقم ، ٤/٣٤١(أخرجھ الحاكم . »فقرك

عات فقد أولت المجتم، ونظرًا لما لصحة اإلنسان من أثر كبیر على رقي المجتمع وتقدمھ
واھتمامھا واتخذت التربیة أداة لھا في ذلك سواء على مستوى ، ھذا الجانب الكثیر من عنایتھا

أو على مستوى الجماعات برفع ثقافتھم عن ، األفراد بتعلیمھم واكتسابھم المبادئ والعادات الصحیة
 المدرسة في ھي وسیلة، وبما أن المناھج التربویة، طریق البرامج التوعویة والمؤتمرات العلمیة

تحقیق أھداف التربیة فإن دور المدرسة في مواجھة المشكالت الصحیة ال یمكن أن یتحقق إال 
وإذا كانت القاعدة األساسیة في عملیة ، )١٢ص ، ٢٠٠٨، سالم(بواسطة تلك المناھج التربویة 

" مساعدة الناس على تحسین سلوكھم بما یحفظ صحتھم"التربیة الصحیة والتثقیف الصحي 
  ).٩ص ، ٢٠٠٤، صبحي(

فالفرد یستطیع أن یبدي ، وتقع مسئولیة الحفاظ على الصحة على األفراد في المقام األول
أنماطًا سلوكیة صحیة تھدف إلى تنمیة وتطویر طاقاتھ وبالتالي یجنب نفسھ اإلصابة بالكثیر من 

تشكیل القرار ومما الشك فیھ أن الوعي الصحي یسھم في بناء و. األمراض الجسمیة والنفسیة
الفردي في القیام بسلوك صحي مناسب یتسم مثًال باالعتدال في الطعام واتباع عادات غذائیة سلیمة 
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٤٤٠

وممارسة الریاضة واالمتناع عن التدخین واالبتعاد قدر المستطاع عن مصادر الضغوط النفسیة 
، الشعیلي. (لجامعةوالمؤثرات العقلیة ومحاولة توفیر بیئة صحیة سلیمة في المنزل والمدرسة وا

  ) ١١٤ص، ٢٠١٠

وأن ، ویشیر األدب التربوي إلى أن العالقة بین الصحة والتربیة عالقة قویة وحتمیة
ومن ھذه األھداف تحقیق الذات ، التعلیم في المجتمعات الدیمقراطیة لھ أھداف یسعى إلى تحقیقھا

، الشخصیة والصحة العامةواكتساب الثقافة الصحیة والعادات الصحیة السلیمة وحمایة الصحة 
وكذلك تحقیق العالقات اإلنسانیة السویة من خالل احترام اإلنسانیة والتأكید على قیم الحق والعدل 

، ٢٠١٠، صابر. (واتباع السلوك المھذب والتعاون مع الغیر وتقدیر الحیاة األسریة وغیر ذلك
  ) ١٤٤ص

تخاذ القرار السلیم فیما یتعلق وتھدف التربیة الصحیة المدرسیة إلى إعداد التالمیذ ال
وحتى یتم تحقیق ھذا الھدف ال بد من تزویدھم ، بصحتھم وصحة أسرھم وصحة المجتمع عمومًا

بالتربیة الصحیة من المرحلة التمھیدیة إلى الثانویة مع التركیز على جعل ھؤالء المتعلمین یقوموا 
و قد . ة وأھمیتھا بالنسبة لھم ولغیرھمبممارسة أنشطة التربیة الصحیة بأنفسھم وفھم ھذه األنشط

صحة المجتمع و التسوق : حدد محتوى برامج التربیة الصحیة الشاملة في عشر مواضیع ھي
الصحي و صحة البیئة و الصحة الشخصیة و اللیاقة البدنیة و الصحة العائلیة و النمو و التطور و 

، الرشید(و مكافحة التدخین و المخدرات التغذیة و التحكم و مكافحة األمراض و األمن و السالمة 
  ). ھـ١٤٢٥

تتعدد لذلك ، أھمیة قصوى في حیاة األفراد والمجتمعاتیة الصحوعیة التوتحمل 
تعد التوعیة الصحیة حیث ، وتؤثر على عاداتھم الصحیة، المؤسسات التي تشّكل سلوكیات المجتمع

یة بالتوعیة الصحیة مؤسسة األسرة  ومن أھم المؤسسات المعن،حقًا أصیًال لكل أفراد المجتمع
، والمعایطة، الدلیمي(ومؤسسات المجتمع المدني ، والمؤسسة التعلیمیة والمؤسسة اإلعالمیة

٢٠١٤ .(  

وُتمكن التوعیة الصحیة األفراد من التمتع بنظرة صحیة تساعدھم في تفسیر الظواھر 
ما یمكنھم من تجنبھا والوقایة الصحیة وتجعلھم قادرین على البحث عن أسباب األمراض وعللھا ب

كما أن التوعیة الصحیة بمثابة رصید معرفي یستفید منھ أفراد المجتمع من خالل توظیفھم ، منھا
كما ، لھا في وقت الحاجة في اتخاذ قرارات صحیحة صائبة إزاء ما یعترضھم من مشكالت صحیة

سیلة من وسائل الخیر وبالعلماء تخلق التوعیة الصحیة روح االعتزاز والتقدیر والثقة بالعلم كو
إضافة إلى ذلك تولد التوعیة الصحیة لدى أفراد المجتمع الرغبة في ، المتخصصین في الصحة

االستطالع وتغرس فیھم حب اكتشاف المزید منھا كونھا نشاط غیر جامد یتسم بالتطور المتسارع 
  ).٥٤ص، ٢٠٠٧، الزكري(

یتھا الكبرى بالنمو المتوازن للفرد معرفیًا وتھتم العملیة التربویة المعاصرة ضمن غا
بحیث یتم إعداده على أسس سلیمة تضمن صحة فكریة وعقلیة وجسدیة ، واجتماعیًا وصحیًا ونفسیًا

 الفرد القوي القادر على النھوض بذاتھ وبمجتمعھ لذا كان ال بد من االھتمام إلىسعیا للوصول 
اء رحلتھ التربویة والتعلیمیة وتتنوع ھذه المفاھیم بتنوع  المختلفة التي یكتسبھا الفرد أثنالمفاھیمب
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٤٤١

 الجوانب ھو الجانب الصحي لما لھا من تأثیر على كافة ھذهولعل أھم ، الجانب الذي تتبع لھ
مستوى ، وحیاتھ النفسیة، وعالقاتھ، االجتماعیة، سواء العقلیة، جوانب حیاة الفرد األخرى

داع والنجاح لھذا السبب اھتمت المؤسسات الراعیة للتربیة وقدرتھ على االنجاز واإلب، إنتاجیتھ
والتعلیم بالتربیة والتوعیة الصحیة من خالل المناھج الدراسیة التي تعمل على إعدادھا لجمیع 

وأصبح ھناك اھتمام بتنمیة االتجاه االیجابي نحو السلوك الصحي ، المراحل المدرسیة
  )٨٢ص ، ٢٠٠٩، بدران(السلیم

لبات المرحلة المتوسطة یعشن مرحلة المراھقة التي تعد من أھم مراحل وال شك أن طا
كما تتسم ھذه المرحلة بمجموعة من الخصائص ، النمو إذ فیھا یتم اكتمال التكوین والتشكل

  .والسمات التي تجعل من دراسة التربیة الصحیة في ھذه المرحلة ذات أھمیة خاصة

، المناھج الدراسیة التي یشتمل علیھا التعلیم العامولما كان منھاج التربیة اإلسالمیة ضمن 
فإنھ من المتوقع أن یكون لھ دوره وإسھامھ في تزوید الطالب بجملة من المفاھیم المتصلة 

ألنھ یعكس طبیعة اإلسالم ویتمثل ، وتزداد إمكانیة دور ھذا المنھاج نحو التربیة الصحیة. بالصحة
إذ أن طبیعة الدین اإلسالمي ھي إحدى المكونات ، یاتومفاھیم وقیم وسلوك، ما فیھ من حقائق

  . األربعة التي ینبغي مراعاتھا عند بناء المنھج

والفقھ اإلسالمي فرع من فروع التربیة اإلسالمیة یعنى بدراسة العبادات والمعامالت 
جده متسمًا والمطالع لتراث الفقھ اإلسالمي ی، واألخالق الفردیة واالجتماعیة التي یلتزم بھا المسلم

وتلك ضرورة تقتضیھا طبیعة الدین واللغة والبشر والكون والحیاة التي ، بالثراء واآلراء الفقھیة
یدعمھا إلى مصادر متعددة منھا ما ھو أصلي كالقرآن الكریم والسنة النبویة ، یعیشھا الناس

  )١٩، ھـ١٤٣٣، القحطاني(الصحیحة 

جاء مفعمًا بجوانب  فمنھاج الشریعة اإلسالمیة، روتعد مادة الفقھ من المواد التي بھذا الدو
التربیة الصحیة من حیث الطرق واألسالیب الصحیة والمعرفة الصحیة التي ساھم الدین اإلسالمي 

  .في تزویدھا للمفاھیم الصحیة والعادات الصحیة

یسة في إذ ُتعدُّ مادة رئ، ویلقى تدریس الفقھ في المملكة العربیَّة السعودیَّة عنایة واضحة
،  تقدم كجزء من مكونات البرنامج التعلیمي في جمیع المراحل التعلیمیَّة، نظام التعلیم العام

  . ومنھا المرحلة المتوسطة التي تحتل مكانة بارزه في سلم التعلیم العام) ٢ص ، ٢٠٠٥: العتیبي(

یكون من خالل تضمین المفاھیم ، إن المنحى التكاملي في المقررات الدراسیة
وھو ما قامت بھ المنظمة العربیة للتربیة  والكتب المدرسیة، موضوعات الصحیة في المناھجوال

، من إعداد وحدات مرجعیة على مستوى التعلیم العام مبنیة على أساس التكامل، والثقافة والعلوم
 وكیفیة إسھامھا في تحقیق، من بینھا مقررات الفقھ، وتضمنت نماذج مختلفة من المواد الدراسیة

أھداف التربیة الصحیة لدى الطالب ووجھت إلى مخططي المناھج ومؤلفي الكتب ومصممي 
  )٨٣ص ، ٢٠١٠، إسلیم(الوسائل التعلیمة وواضعي برامج التدریب لإلفادة منھا

، ٢٠٠١، الدمرداش(والمقررات الدراسیَّة باعتبارھا أھم مفردات المنھج بمفھومھ الشامل 
 تأتي ،  وما تحاول تحقیقھ من أھداف،  اإلسالمي كمادة دراسیَّةوإلى جانب أھمیَّة الفقھ) ٣٢ص
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٤٤٢

 خصوًصا في تعلیم التربیة ، أھمیَّة الكتاب المدرسي الذي یعد أداة مھمة لتحقیق األھداف
 وھذه األھمیَّة للكتاب المدرسي في عملیَّة التعلیم ، اإلسالمیَّة؛ ألنھ یتضمن الكثیر من أھدافھا

 في ضوء ما تضمنتھ ألساسیات المعرفة وأنماط ، مام باختیار محتواه وتنظیمھوالتعلم تستلزم االھت
 أي أن ارتباطھ ، وأیًضا مدى مناسبتھ لمراحل نمو المتعلم وحاجاتھ وقضایا عصره، تنظیمھا

باألھداف وصدق المحتوى ال یقتصر على مدى االرتباط الوثیق بین المحتوى المراد اختیاره 
 أي أن یتضمن المحتوى أحدث ،  بل یعني أیًضا المعاصرة، حقیقھاواألھداف المرجو منھ ت

  )٢٨٢ص، ٢٠٠١ ، الدمرداش(الجوانب في المجال الذي یؤخذ منھ أو ینتمي إلیھ 

بالمرحلة  ولما كان منھاج الفقھ من ضمن المناھج الدراسیة التي یشتمل علیھا التعلیم
ھ في تزوید الطالب بجملة من المفاھیم فإنھ من المتوقع أن یكون لھ دوره وإسھام، المتوسطة

ألنھ یعكس طبیعة ، وتزداد إمكانیة دور ھذا المنھاج نحو التربیة الصحیة، المتصلة بالصحة
وللحكم على ما یمكن لمنھاج الفقھ أن ، اإلسالم ویتمثل ما فیھ من حقائق ومفاھیم وقیم وسلوكیات

فإن ذلك یتطلب في ھذه ، اصة بالصحةیسھم بھ في تزوید الطالب بالمعلومات والمفاھیم الخ
الدراسة محاولة البحث في مدى تضمین المفاھیم الصحیة في كتب الفقھ للصف الثالث من المرحلة 

  المتوسطة

        : وأسئلتھامشكلة الدراسة

تؤدي المدرسة دورًا بارزًا في نشر الوعي الصحي وتكوین االتجاھات والعادات الصحیة 
یة والبیئة الصحیة من خالل المقررات الدراسیة واألنشطة المدرسیة المختلفة السلیمة وتوفیر الرعا

  .وأداء المعلمات الجیدات اللواتي یتولین مھمة التربیة والتوجیھ واإلشراف

وعندما یتم النظر للتربیة الصحیة في إطار التعلیم فإنھا تعني العملیة التعلمیة التعلیمیة 
ظامیة یزود من خاللھا الطلبة بالمعارف والحقائق والمفاھیم التي تستخدم فیھا طرق تربویة ن

مما یساھم في تعدیل سلوكیاتھم وتطویرھا لتنسجم مع التوجھات الصحیة ، والسلوكیات الصحیة
  . )٩ص ، ٢٠١٠،  وبدران، بدح(، )٦١ص ، ٢٠٠٣، عبد الوھاب(الصحیحة للمجتمع 

السلوكیات الصحیة السلیمة سیمكنھم من إذ أن تعلیم الطلبة الحقائق والمعارف والمفاھیم و
وأن یكونوا عوامل تعزیز تعكس صحة المجتمع ككل؛ وتعد الصحة مؤشرا ، العیش بصحة سلیمة

، سالم(واالنجازات على مستوى التعلیم بشكل خاص ، قویا للداللة على نوعیة الحیاة بشكل عام
  ).٧٣ص ، ٢٠٠٧

ورعایتھم صحیًا ونفسیًا ،  حمایة المتعلمینلذا فقد سعت مناھج التربیة الصحیة إلى تحقیق
منذ التحاقھم بریاض األطفال حتى التخرج من المعاھد ، وتوفیر المناخ الصحي لنموھم، واجتماعیا

وذلك " التربیة الصحیة "وقد تمثل تضمین المناھج المدرسیة تعلیما صحیا بما یسمى ، والجامعات
   محورًا تعلیمیاباعتبارھم الطلبة بصورة أساسیة ھو توجھھا نحو، ألن أبرز خصائصھا التربویة

، فالطالب من خالل الخبرات التي تقدم لھم في ھذا الموضوع یتعلمون السلوك الصحي
وعلى ذلك یعد موضوع التربیة الصحیة في المناھج ، فینتقل أثر تعلمھم إلى أسرھم وبیئاتھم
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باطراد أھمیة متزایدة في الكثیر من یكتسب ، المدرسیة برنامج توعیة صحیة للمجتمعات المحلیة
  ).٢٠٠٦، مد اهللا(البلدان

ونظرا ألھمیة الوعي الصحي بشكل عام لمختلف األفراد وفي كافة األعمار للنمو 
ومنھا ، عنیت العدید من الدراسات بدراستھ في مختلف المستویات التعلیمیة، والصحة السلیمة
 مستوى الوعي الصحي ومصادر الحصول والتي ھدفت التعرف إلى) ٢٠٠٥(دراسة القدومي 

وأظھرت نتائج الدراسة أن ، على المعلومات الصحیة لدى العبي األندیة العربیة للكرة الطائرة
حیث وصلت النسبة المئویة لالستجابة ، مستوى الوعي الصحي العام لدى أفراد العینة كان عالیا

تغیري الخبرة في اللعب والمؤھل العلمي بینما لم تكن الفروق دالة إحصائیا تبعا لم، %)٨١(إلى 
كما أظھرت النتائج أن وسائل اإلعالم سجلت أعلى مصدر للحصول على ، والتفاعل بینھما

بإجراء دراسة ھدفت التعرف إلى مستوى ) ٢٠٠١( وقام العلي ، المعلومات الصحیة عند الالعبین
، ا في المدارس الحكومیة في جنینالثقافة الصحیة لدى الطلبة في نھایة المرحة األساسیة العلی

وأوصت ، أظھرت نتائج الدراسة أن مستوى الثقافة الصحیة كان جیدا عند أفراد عینة الدراسةو
  .الدراسة بضرورة وجود منھاجا مستقال للتربیة الصحیة في المدارس كباقي المواضیع الدراسیة

رصھا الشدید على وح، وعلى الرغم من اھتمام المملكة العربیة السعودیة بالصحة
الداعیة إلى األخذ بالتربیة ، واستجابتھا لتوصیات المؤتمرات الدولیة واإلقلیمیة، المحافظة علیھا

بما یمكن أن ، إال أن الدراسات تكاد تكون نادرة، الصحیة كمنحنى في المناھج والكتب المدرسیة
الل إدراك أو إدراج مفاھیم تسھم بھ مناھج التربیة في توعیة األفراد بواجبھم نحو صحتھم من خ

وعلى ذلك فإن مسألة تضمین ما یتصل بالصحة في مناھج الفقھ ال یمكن أن یبت . التربیة الصحیة
إال عن طریق إجراء دراسة علمیة تحلل كتب الفقھ وتكشف ما فیھا من مفاھیم واتجاھات ، فیھا

  . صحیة

ات والدراسات التي نادت لذا جاءت ھذه الدراسة مستجیبة لتوصیات المؤتمرات والندو
حیث أوصت ، )٢٠٠٦(، ومن ھذه الدراسات دراسة مد اهللا، بضرورة التثقیف الصحي المدرسي

  بإجراء دراسات تبحث عن مدى تضمین المفاھیم الصحیة لمناھج متعددة ولمراحل عمریة مختلفة
لممارسات  وااتھواالتجا المفاھیم أھمیة تضمین إلى توصلت والتي )٢٠١٤، بلوش(ودراسة 

 معرفة المفاھیم الصحیة في إلى ھدفت والتي) ٢٠١٠، إسلیم(ودراسة ، الصحیة في كتب العلوم
  .كتب التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة

 تتضمن المقررات الدراسیة أنومن ھذا المنطلق رأت الباحثة أن تسلط الضوء على أھمیة 
لطالب وبخاصة مقررات العلوم الشرعیة نظرا لما تضمنتھ شریعتنا اإلسالمیة الحاجات الصحیة ل

والروحیة واألخالقیة ، من االھتمام باإلنسان من جمیع جوانبھ الجسدیة والعقلیة واالعتقادیة
واإلرادیة واإلبداعیة في جمیع مراحل نموه في ضوء المبادئ والقیم التي أتى بھا اإلسالم وفي 

  .ق التربیة التي بینھاضوء أسالیب وطر

وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة في ضرورة تضمن المقررات الدراسیة 
ومن ثم یكون من ، خاصة الفقھ لمفاھیم التربیة الصحیة المتطلبة لطالب المرحلة المتوسطة
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٤٤٤

لتساؤل وذلك من خالل اإلجابة عن ا، األھمیة الكشف عن مدى تضمن مقرر الفقھ لھذه المضامین
  .ما مدى تضمین كتب الفقھ للمرحلة المتوسطة لمفاھیم التربیة الصحیة للطالب: التالي

  : ھدف الدراسة

ھدفت الدراسة تعرف مدى تضمین كتب الفقھ للمرحلة المتوسطة لمفاھیم التربیة الصحیة 
  .للطالب

  :أھمیة الدراسة

 والتطبیقي یمكن تناولھا تنبع أھمیة الدراسة من عدة اعتبارات على المستویین النظري
  :بإبجاز على النحو التالي

  :أھمیة نظریة

 حیث تسلط األضواء على موضوع على جانب ، أھمیة الموضوع الذي تحاول البحث فیھ
وھو مجال االھتمام بالتربیة الصحیة في ، قد یكون األول في مجالھ، كبیر من األھمیة

  .لباحثین ضرورة التوعیة الصحیة لألفرادال سیما بعد تأكید التربویین وا، مقررات الفقھ
 كما أنھا تستمد ، محاولتھا التعریف بمفاھیم التربیة الصحیة الواردة في مقررات الفقھ

وبالتالي ، أھمیتھا من كونھا تحاول الكشف عن شكل المحتوى الذي تقدم فیھ ھذه المفاھیم
بادئ التي روعیت تعكس مدى حرص مؤلفي ھذه الكتب على تنفیذ جانب من األسس والم

  في وضع منھاج الفقھ المتصل بالصحة 

  من المتوقع لھذه الدراسة بما تنتھي إلیھ من نتائج وتوصیات أن تفید مخططي مناھج الفقھ
  . ومؤلفي كتبھا كیفیة تضمین المفاھیم الصحیة حسب عناوین فرعیة وأخرى عامة

 وعالقتھا باتجاھات الطلبة تفتح المجال أمام المھتمین بدراسة عناصر المنھاج األخرى 
  . وسلوكیاتھم الصحیة

  :أھمیة تطبیقیة

  رعایة ھذه الفئة العمریة واالھتمام بتوعیتھا صحیًا سیعمل على ایجاد مخرجات إیجابیة
  .واالبتعاد عن العادات الغذائیة السیئة، تتمثل في اتباع عادات وسلوكیات سلیمة

  العربیة السعودیة في توعیة األفراد  المملكةتلبیة للحاجة إلى تكاتف الجھود على مستوى
وذلك من خالل كشفھا عن دور مقررات ، بواجبھم نحو صحتھم وتفاعلھم اإلیجابي معھا

  .الفقھ في ھذا المجال
  تزود القائمین على المناھج في وزارة التعلیم وإعداد البرامج التربویة بقاعدة بیانات

  .لمناھج لتلبي حاجاتھم الصحیةتساعدھم على تضمین التربیة الصحیة في ا
  : حدود الدراسة

 مفاھیم التربیة الصحیة المالئمة لطالب المرحلة المتوسطة ومدى : حدود موضوعیة
، والعقلیة، الشخصیة( سبع مجاالت وذلك في، تضمینھا في كتب الفقھ المقررة علیھم

  .)والدوائیة، والنفسیة، والبیئیة، الجنسیة، والوقائیة
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 كتب الفقھ في المملكة العربیة السعودیة:حدود مكانیة .  
 م٢٠١٨/ ـھ١٤٤٠عام : حدود زمانیة  

  : مفاھیم الدراسة

فالفاء والقاف والھاء أصل واحد یدل على إدراك ، الفھم: وُیراد بھا) الفقھ( تطلق لفظة :لغة: الفقھ
إذا ظھر : لفتحوا، إذا كان لھ سجیة: والضم، لمطلق الفھم: فالكسر، فقھ: وقال، الشيء والعلم بھ

تفّقھ : وُیقال، سواء أكان الفھم دقیقا أو سطحیا، أي فھمتھ: فقھت الحدیث أفقھھ: وتقول، على غیره
   . الفقھتعاطيأي : الرجل تفُقھًا

، الزحیلي"(التفصیلیة العلم باألحكام الشرعیة من أدلتھا" عرف اإلمام الشافعي الفقھ بأنھ و
٣٠، ١٩٩٧.(  

أحد مواد العلوم الشرعیة التي قررت وزارة التعلیم تدریسھا : بأنھاإجرائیًا  یعرف الفقھو
على طالب الصف الثالث المتوسط والمقسومة إلى فصلین دراسیین یشمل الفصل األول على أربع 

  .ویشمل الثاني على ثمان وحدات، وحدات

 مرتبط  الشخص من معنىھلكوھو ما یمت، ھو بناء عقلي یجعل للحقائق معنى: الصحيالمفھوم 
  ).٢٠٠٩الھاشمي وعطیة  (بكلمات آو عبارات آو عملیات معینة

صور ذھنیة ، مرتبط بكلمات آو عبارات آو عملیات معینة:  بأنھالصحيالمفھوم  یعرفو
 حقائق وأفكار تشترك في خصائص معینة في مجال الصحة وتندرج في مجاالت صحیة إلىتشیر 

ویقاس مدى تمثلھا من خالل ، مراض والسالم العامةوالعقلیة واأل، مختلفة مثل الصحة البدنیة
  )٨٠ص ، ٢٠١٣، البركاتى(الكلمة أو الجملة الدالة على مفھوم صحي 

 ھو صورة ذھنیة تشیر إلى حقائق وأفكار : في ھذه الدراسة المفھوم الصحياإلجرائيالتعریف 
ل الصحة تشترك في خصائص معینة في مجال الصحة وتندرج في مجاالت صحیة مختلفة مث

وسیقاس مدى تمثلھا من خالل الكلمة أو الجملة الدالة ، البدنیة والعقلیة واألمراض والسالمة العامة
  .على مفھوم صحي في محتوى كتاب الفقھ للصف الثالث متوسط

  :النظرياإلطار 

  :المفاھیم الصحیة: أوًال

حیث تساعد على ،  من أھم جوانب العملیة المدرسیةھيإن المفاھیم العلمیة بشكل عام 
، وتسھیل الحصول علیھا، وربطھا بمصادرھا، ومتابعة التصورات، تنظیم الخبرة وتذكر المعرفة

 العلمیة تسھل على المتعلمین فھم العلم المفاھیم إنحیث ،  العلمیةالمفاھیمویؤكد التربویون أھمیة 
حقیق التفاھم وت، كما أن وضوح المفاھیم والمصطلحات ضروري للفھم واالستیعاب، بوضوح

 وتنمیتھا لدى المتعلمین أصبح ضرورة ماسة وحاجة ملحة المفاھیملذا فإن تعلم ، والتواصل العلمي
ویعرف خطایبة المفھوم على أنھ مجموعة أو ، وھدفا أساسیا من أھداف تعلم العلوم وتدریسھا

ھا  الرموز الخاصة التي تجمع معا على أساس خصائصأوصنف من األشیاء أو الحوادث 
والتي تمیزھا عن غیرھا من ، والتي تجمع معا على أساس خصائصھا المشتركة، المشتركة
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على أنھ مصطلح یتضمن مجموعة من األفكار الموجودة التي تم ،  األخرىواألصنافالمجموعات 
وھو بناء عقلي عن إدراك العالقات او ،  مواقف معینةأو مالحظات أوتعمیمھا من مناسبات 

وھو ما یتكون لدى الفرد من ،  األشیاءأوكة الموجودة بین الظواھر أو الحوادث الصفات المشتر
 العلمیة في فھم ھیكل المفاھیمتفید . معنى وفھم یرتبط بكلمة مصطلح أو عبارة أو عملیة معینة

  ).٤٨ص ، ٢٠٠٥، خطایبة( العلم وتطوره

نى من مجموعة من أو أن المعرفة ُتب، وذلك ألنھا تعد أساس العلم والمعرفة العلمیة
وذلك ،  اللبنات األساسیة في بناء المبادئ والتعمیمات والنظریات العلمیةھي المفاھیمو، المفاھیم

 على ترسیخ ھذه المفاھیموتساعد ، ألنھا تعمل على اختصار كل والحقائق في مصطلح واحد
م الطالب كم ھائل  تعد الطریقة األسھل لتعلفھي، في ذھن الطالب، المعلومات عند تذكر المفھوم

وتساعد المفاھیم على تنظیم الخبرة والتقلیل من ، من المعلومات من خالل استرجاع ھذه المعلوم
إعادة التعلم وتسھیل انتقال اثر ویساعد تعلم التعلم من خالل تطبیقھا في مواقف مختلفة عدة 

  ).٢٠٠٥، خطایبة(مرات

قد اھتم المربون منذ وقت بعید بدراستھا ونظرا ألھمیتھا في المواد األكادیمیة وطبیعتھا ف
 إلمكانیة تكوینھا واكتسابھا في مختلف إكسابھاودراسة كیفیة نعلمھا ووضع نظریات في 

 الصحیة بشكل كبیر في المفاھیمتساھم ) ٢٠١٥، بطرس(ومختلف المواد الدراسیة ، المستویات
وعرفت ، المشكالت الصحیةنشر الوعي والثقافة الصحیة والعمل الجماعي والمؤسسي على حل 

 العمر وترقیة الصحة وإطالة األمراضالصحة العامة على أنھا علم وفن وتحقیق الوقایة من 
 الھدف عن طریق صحة إلىمن أجل الوصول ، ویتم ذلك بمجھودات منظمة للمجتمع، والكفایة

ومكافحة  ،والتشخیص المبكر لألمراض والعالج الوقائي، والصحة الفردیة الشخصیة، البیئة
من أجل أن یتمكن كل فرد من أفراد المجتمع من ، وتطویر الحیاة االجتماعیة،  المعدیةاألمراض

  ).٢١ص ، ٢٠٠٩، كماش(الحصول على حقھ في الصحة والحیاة 

  التربیة الصحیة : ثانیًا

وال تقتصر رسالتھا على أن یعیش الفرد في ، التربیة الصحیة جزء ھام من التربیة العامة
 تفھما وتقدیرا أفضل للخدمات الصحیة األفرادبل تتعدى ذلك إلى اكتساب ،  تالئم الحیاة الحدیثةبیئة

،  تزوید أفراد المجتمع بالمعلوماتوكذلك، المتاحة في المجتمع واالستفادة منھا على أكمل وجھ
تعدیل والعمل على ،  الصحیة المتعلقة بصحتھم بغرض التأثیر الفعال على اتجاھاتھمواإلرشادات

سلوكھم الصحي وتطویره لمساعدتھم على تحقیق السالمة والكفایة البدنیة والنفسیة واالجتماعیة 
  )٥٦ص ، ٢٠٠١، سالمة". (والعقلیة

التربیة الصحیة عبارة عن تھیئة خبرات تربویة متعددة تھدف إلى التأثیر الطیب على 
ع مستوى صحتھ وصحة المجتمع مما یساعده على رف، عادات الفرد وسلوكھ واتجاھاتھ ومعارفھ

  .الذي یعیش فیھ

، ھو االھتمام بصحة المسلمین وسالمتھم: اإلسالميوالتربیة الصحیة في ضوء الفكر 
واتخاذ أسباب سالمة النفس ،  اإلسالمإلیھاوحثھم على التزام قواعد الصحة العامة التي دعاء 
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، ٢٠١١، النجار. ( الضرر عنھادوإبعاوالحرص على الوقایة والحمیة والعالج لصونھا وحفظھا 
  ).٣٣ص

وتنوعت التصنیفات لمجاالت التربیة الصحیة فقد صنفت وكالة التعلیم في الوالیات 
: ھيمجاالت أساسیة ) م٥٩ص ، ٢٠٠٩( التربیة الصحیة كما جاءت في البراك األمریكیةالمتحدة 

، وصحة المستھلك، فیةوالعاط، والصحة العقلیة، والتغذیة، وصحة المجتمع، الصحة الشخصیة(
، السالمة والوقایة من الحوادث،  والوقایة منھااألمراضومكافحة ، وصحة البیئة، والصحة العائلیة

  ).وما یتعلق باألدویة والتدخین والكحول والمخدرات، استعمال وسوء استعمال المواد

، ةصحة البیئ: ( المجاالت اآلتیةإلىالتربیة الصحیة ) ٤٣ص ، ٢٠٠٤(وصنف صبحي 
تنظیم خدمات الطب ، الصحة الفردیة واالجتماعیة، التثقیف الصحي،  المعدیةاألمراضومكافحة 

  ).ومجاالت البحوث الطبیة، مجاالت اإلحصاء الحیوي والتسجیالت، والتمریض

مجال : ( أربعة مجاالت وھىإلىالتربیة الصحیة ) ٩١ص ، ٢٠٠٤(كما صنف سالمة 
ومجال التربیة الصحیة في محیط ، األسرةصحیة في محیط ومجال التربیة ال، الصحة الشخصیة

، الرعایة الصحیة، درجات الصحة: (ومجال التربیة الصحیة في محیط كما یلي، المدرسة
  ).المجتمع

، الرعایة الصحیة، درجات الصحة(: یليكما ) ٤٢ص ، ٢٠١٥(وصنف السیالوي 
الصحة ، صحة المجتمع، یةالصحة األسر، الصحة النفسیة، صحة الغذاء، الصحة الشخصیة

الصحة الوقائیة والصحة العالجیة الصحة ، المناعة، العدوى، المرض، الصحة البیئیة، المدرسیة
  ). األولیةواإلسعافات وھي أقسام ثالثة إلى

  :كما یلي، التربیة الصحیة) ٦٢، ص ٢٠٠٤ (صبحيویقسم 

وعملھا متناسقة بما ، ةوكفاءة أجھزتھ المختلف، تعبر عن حیویة الجسم: الصحة البدینة .١
  . من مواجھة المرض بما لدیھ من رصید الصحةیمكنھ

مجموعة من اإلجراءات والطرق التي ،  نفسیااإلنسانتعبر عن توافق : الصحة النفسیة .٢
حتى یتمّكنوا من إیجاد الحلول المناسبة ، یتبعھا األفراد في المحافظة على صحتھم النفسیة

ف أیضًا بأنھا قدرة الفرد على التعامل مع البیئة المحیطة وُتعر، للمشكالت التي تواجھھم
وتغلیب ُحكم العقل على االنفعاالت التي تنتج نتیجة لتأّثره بالعوامل التي تدفعھ ، بھ

  .أو القلق، للغضب
 رعایة وترقیة إلىوتھدف ،  مع المجتمعاإلنسانتعبر عن توافق : الصحة االجتماعیة .٣

باعتبار أن الصحة ، میة والعقلیة والخلقیة والروحیةصحة اإلنسان في مكوناتھا الجس
  وسعادة الفرد ال تنفصل مؤثرة ومؤثرة عن صحة وسعادة المجتمع 

  .مصادر التربیة الصحیة اإلسالمیة :ثالثًا

القران الكریم ھو مصدر التشریع األول للمسلمین یأخذ المسلمون منھ األدلة : لقران الكریم  -أ 
كما یأخذون منھ ما ، اآلخرة والثواب في األجر الوھم هللا تعالى لینامتعلقة بعبادات الواألحكام

وال نزاع بین المسلمین جمیعا في أن ، ینفعھم ویحقق مصالحھم في أمور حیاتھم الدنیویة
وعلى المجتھد أن یرجع إلیھ أوال في استنباط ، كتاب اهللا تعالى حجة یجب العمل بما فیھ



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٤٨

 عالعتقاد الجمی، نھ إلى غیره إال إذا لم یجد مطلبھ فیھالعدول ع وال یجوز ألحد، األحكام
واهللا ال یقول إال ، بعد نقلھ إلینا بطریق التواتر الذي یفید العلم الثابت، بأنھ كالم اهللا یقینا

ولذلك لم یتكلم أحد من األصولیین على ، وھذا أمر مسلم بھ ال یجتاح إلى دلیل، الحق
ا أمر ال یحتاج إلى االستدالل وقد حوى القرآن آیات اختالف مذاھبھم عن حجیتھ باعتبارھ

َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّریًضا َأْو على َسَفٍر َفِعدٌَّة "في التربیة الصحیة اإلسالمیة منھا قولھ تعالى 
 َفُھَو َخْیٌر لَُّھ ۚ َوَأن مِّْن َأیَّاٍم ُأَخَر ۚ َوَعَلى الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُھ ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكیٍن ۖ َفَمن َتَطوََّع َخْیًرا

ھذه رخصة لألقطار من اهللا تعالى ) ٤٤، النحل"(َتُصوُموا َخْیٌر لَُّكْم ۖ ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن
للمسلم الذي كتب علیھ الصیام سواء كان مریضا أم مسافر أم عاجز عن الصیام لھرم أو 

 المرض وعلى مرض وھذه الرخصة حمایة للمسلمین ووقایة لصحتھم من مضاعفات
ضوء ذلك نرى أن الشریعة جاءت كلھا إما لتدرأ مفاسد أو لتجلب مصالح وفي القرآن 

  .الكریم آیات كثیرة من أمثال اآلیة السابقة تدل على التربیة الصحیة
إذا استعرضنا السنة النبویة وجدنا أنھا غیر مستقلة عن القرآن في وجوھھا : السنة النبویة  -ب 

في األصل بیانا للكتاب واتفقت كلمة جماھیر العلماء ممن یعتد برأیھم ذلك أنھا نزلت ، كلھا
في كل عصر على أن مصادر من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم متعلقا بالتشریع مصدر 
من مصادر األحكام یجب على المجتھد أن یلجأ إلیھ عن االستنباط كما یجب على 

والعمل بھ متى ما ثبتت نسبتھ إلى رسول ، المسلمین جمیعا االمتثال لما جاء فیھ من أحكام
إن األحادیث النبویة التي تدعوا إلى التربیة الصحیة اإلسالمیة . اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  .فمنھا ما یدعوا إلى الوقایة ومنھا ما یدعوا إلى الحمیة ومنھا ما یدعوا إلى العالج، كثیرة
مون من مصادر التربیة الصحیة اإلسالمیة  یعد األطباء المسل:األطباء المسلمون ومؤلفاتھم  -ج 

وقد عرف العرب . إلى جانب مؤلفاتھم التي تعد مرجعا ال غنى عنھ أیضا في ھذا المجال
وتطور تطورا بارزا مع ظھور اإلسالم ونشأة الدورة اإلسالمیة في ، قبل اإلسالم الطب

مھم البالغ بلغتھم فقد أھتم المسلمون بالطب إلى جانب اھتما، مختلف مراحلھا وتكوینھا
، وأخذ المسلمون ینھلون من مختلف العیون ومن ضمنھا الطب. ومعرفة أحكام شریعتھم

حتى صار ، فنبغوا بالطب، طاعة ألوامر اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم في طلب العلم
العلماء یأتون من جمیع أنحاء العالم إلى مدارس المسلمین لنھل العلم من طبھ وصیدلیتھ 

 وقد ظھرت مؤلفات إسالمیة تعرضت ألوضاع الطب واألطباء عند المسلمین ةمیائیوكی
والمؤلفات جمیعھا تتضمن دروسا في التربیة . في العصر اإلسالمي القدیم والحدیث

وھذه المؤلفات الطبیة كلھا دلیل واضح على أن ، الصحیة وفي تعلیم الطب والعالج
العنایة بھا من الوجوه كافة التربویة والوقائیة ودعا إلى ، اإلسالم أھتم بصحة المسلمین

  والعالجیة 
  :مجاالت التربیة الصحیة: رابعًا

  : الصحة الشخصیة-أ

، وفي ھذا المجال نجد في القران الكریم والسنة النبویة، اھتم اإلسالم بالصحة الشخصیة
یة المحافظة على كثیرًا من اآلیات واألحادیث التي ترسم لنا الطریق السلیم والصحیح في كیف

لم یؤد ویحقق شروط  فال تقبل عبادة المسلم ما، ربط العبادة بالنظافة: ومن ذلك، الصحة الشخصیة
 ُوُجوَھُكْم َوَأُیدَیُكْم فاغسلوا ُقْمُتْم إلى الصالة إذا آمنوایا أیھا الذي {: ، قال تعالىالطھارة والنظافة

بین لنا الرسول صلى اهللا علیھ ) ٦: المائدة(} َلى اْلَكْعَبیَنإلى المرافق َوامسحوا برؤوسكم َوأْرُجَلُكْم ِإ
، وسلم في السنة أسس الوضوء وكیفیتھ لما لھ من فوائد تعود على صحة اإلنسان مادیا ومعنویا
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النجاسة والقاذورات قبل الوضوء لما فیھ حمایة لإلنسان من األمراض  وأرشدنا إلى طھارة مكان
 اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یدخل رضي أنس فقد روى، وحفاظا على صحتھ

، البخاري(وعنده أناء من جلد فیستنجي بالماء ، الخالء فاحمل أنا وغالم نحوي أدواه من ماء
  ).١٤٨حدیث ، ٢٠٠٤

والماء یزیل ویطھر مكان النجاسة ویطھر مخرج القناة البولیة وفتحة الشرج ویعتبر وقایة 
وقد أثبتت دراسة منظمة الصحة العالمیة أن استعمال الماء ، ب المسالك البولیةمن حدوث التھا

وأما المضمضة فإنھا كفیلة بإذابة كل المواد ، من المكروبات) ٩٠(%النظیف في الغسل یزیل 
 مفعول المواد الحمضیة التي یتم تكوینھا وإفسادالسكریة الموجودة فیما بین األسنان أو معظمھا 

  )٨٠ص ، ١٩٩٢، يالعل(بالفم 

ولھذا حض النبي صلى اهللا علیھ وسلم على نظافة الفم خشیة أن یصیب األسنان التسوس 
) لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة(والتھاب اللثة باستعمال السواك فقال 

  ). حدیث٢٠٠٤، ٨٣٨، البخاري(

من الید إلى الجھاز الھضمي حیث كما أن تقلیم األظافر یمنع انتقال الجراثیم والفضالت 
  .تسبب األمراض المعویة

واھتم القرآن الكریم والسنة النبویة بالصحة الغذائیة فحرم القرآن الكریم المیتة والدم ولحم 
الخنزیر والمنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب واألصنام 

ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِلَغْیِر {: ال تعالىق: واألزالم وغیرھا قال تعالى
اللَِّھ ِبِھ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإلَّا َما َذكَّْیُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب 

  ).٣: المائدة(} َأن َتْسَتْقِسُموا ِباْلَأْزَلاِم ۚ ذلكم ِفْسٌقَو

ولعل من أسباب تحریم المیتة عدم معرفة الحالة الصحیة للحیوان قبل موتھ فقد یكون مات 
فیصبح من الخطورة تناول لحمھ بسبب احتباس الدم داخلھا وعدم خروجھ ، بسبب مرض معین

  . لتي تعتمد علیھ في غذائھا مما ینتج عن ذلك مركبات سامةمنھا ویزداد من تكاثر المیكروبات ا

 حرم علینا كل ھذا وجھھا الوجھة السلیمة إلى تناول الطعام الطیب والحسن قال أنوبعد 
: البقرة(َیا أُیَھا الَّذیَن آَمُنوا ُكلوا من طیبات َما َرَزَقناُكْم َواشُكُروْا هللا إن ُكنتْم ایاه تعبدون : (تعالى
١٧٢.(  

وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َوَال ُتسرُفوا ِإنَُّھ ال : وحث اإلسالم أیضًا إلى االقتصاد في الطعام فقال تعالى
المؤمن بأكل في معي واحد والكافر (وقال صلى اهللا علیھ وسلم ) ٣١:األعراف(} ُیحب اْلُمْسِرِفیَن

یؤدي إلى زیادة مادة الطعام ألن اإلسراف في ) ٤٩٧٤، ٢٠٠٤، البخاري" (یأكل في سبعة أمعاء
  .سترول في الدم التي تؤدي إلى إصابة شرایین القلب بالتضییق نتیجة ترسب المادة فیھالوالك

) ٣٧٧٤حدیث ، ٢٠٠٤، مسلم(ومن ھدیھ صّلى اهللا علیھ وسلم أنھ نھى عن الشرب قائمًا 
زل بسرعة وال یستقر بالمعدة حتى یضمھ الكبد على األعضاء وین، ألنھ ال یحصل بالري التام

فیخشى منھ أن یبرد حرارتھا ویشوشھا ویسرع إلى النفوذ إلى أسال البین بغیر ، وحده إلى المعدة
  ).١٧٨، ٢٠٠٦، ابن القیم(وكل ھذا مضربا لشارب ، تدریج
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  : األدویة واستخدامھا-ب

ّبك ذلًال ُتْم كِلي من ُكّل الّثَمَراِت َفاُسْلكي ُسُبَل َر{حث اإلسالم على التداوي فقال عز وجل 
) ٦٩:النحل(} یحرج ِمن ُبُطوِنَھا تراب ُمخَتِلف ألَواُنُھ ِفیِھ َشَفاء ِللنَّاس ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیة َلَقْوَم َیَتَفكَُّروَن

فتداووا وال تداووا ، وجعل لكل داء دواء، وقال صلى اهللا علیھ وسلم أن اهللا أنزل الداء والدواء
  ). ٣٣٧٦ حدیث، ٢٠٠٤، أبو داوود" (بالحرام

وھي لیست قاصرة على عدد قلیل من العقاقیر ، إن أمر التداوي بالمحرمات قضیة شائكة
ولكن المشكلة إن التداوي بالمحرمات شائع بالنسبة لكثیر من ، ولو كان األمر كذلك لھان، الطبیة

 وتعدى المواد المحرمة، وقد أصبح شائعًا خطیرة، األمراض النفسیة وبعض األمراض العضویة
إلى سلوك لدرجة مرفوض ال یتفق مع المبادئ األخالقیة ونھج اإلسالم ویتعارض مع صالح الفرد 

  )٤١ص ، ١٩٩٠، الكیالني(والمجتمع 

   التربیة الصحیة البیئیة- جـ

ألنھا من العوامل المھمة ،  والمجتمعاإلنسانتعد صحة البیئة مجاال شدید الصلة بصحة 
ولذلك ینبغي ، عن بیئتھ  فصحة البیئة ال یمكن فصلھانساناإلوالمؤثرة بصورة مباشرة في صحة 

 كیف یتعاملون مع البیئة ومواردھا بشكل صحیح فاعتنى اإلسالم بنظافة مصادر األفرادتعلیم 
وعدم التبول فیھا واعتبر ، وأكد على عدم تلویث ھذه المیاه بالنجاسة أو إلقاء القاذورات فیھا، المیاه

اتقوا "فقال صلى اهللا علیھ وسلم ، ا یؤدي إلى ما یسمى بالتلوث البیئيألن ھذ، ذلك مجلبة للعفن
) ٢٤حدیث ، ٢٠٠٤، أبو داوود" (البراز في الموارد وقارعة الطریق والظل: المالعن الثالث

، ٢٠٠٤، البخاري" ( في الماء الدائم الذي ال ثم یغتسل منھأحدكمال یبولن : "وقولھ علیھ السالم
ألن الماء الذي "، عن التبول أو االغتسال في الماء الدائم الذي یبقى مستمرًاالنھي ھنا ).٢٣٢حدیث

، یجعل الماء ذا رائحة كریھة، تصیبھ النجاسة یصبح مأوى للجراثیم ومصدرًا االنتقال األمراض
ویغیر لون والبول الماء وبالتالي یكون الماء ناقًال ألمراض كثیرة وخطیرة أھمھا مرض 

  ).٨٤ص، ٢٠٠٥، الدین ضیاء"(سبب أضرارًا كبیرة ألفراد المجتمعالبلھارسیا الذي ی

  الصحة النفسیة-د

حرص اإلسالم على تھذیب النفس البشریة من خالل تعلیماتھ وكل ما یساعد على تكوین 
والذین یؤذون المؤمنین والُمؤِمَناِت ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا {: السلوك السوي واالتزان النفسي قال تعالى

ونھى اإلسالم عن االنتحار بقتل النفس حیث یقول ، )٥٨:األحزاب(} ِد احتملوا ُبْھَتاًنا َوِإنََّما ُمِبیًناَفَق
  ).النساء٢٩(} َوَال َتْقُتُلوْا أنفسُكْم إنَّ اهللا كان ِبُكْم َرِحیًما{: تعالى

 صلى وقد حث اإلسالم المجتمع على التعاون والتراحم والتكافل وقایة لھم من كل ذلك قال
) مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد بالسھر والحمى: "اهللا علیھ وسلم

والبدن یتغیر من جھة األعراض النفسیة مثل الغضب والفرح ).  حدیث٤٦٨٥، ٢٠٠٤، مسلم(
وحركات ، وقد یحدث اضطرابًا في ضغط الدم، فالغضب مثًال قد یؤثر في الجسم، والھم والغم

وقد نھى الرسول عن ، الوة على المردود النفسي الذي یحدثھ الغضب في نفس اإلنسانالقلب ع
  ).٥٦٥١حدیث ، ٢٠٠٤، البخاري" (یقول ال تغضب"الغضب 
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وكذلك یأمرنا الرسول صلى في إدخال السرور والطمأنینة والثقة على نفس المریض عند 
" فإن ذلك ال یرد شیئًا ویطیب نفسھ ،إذا دخلتھم على المریض فنفسوا لھ في األجل: زیارتھ فیقول

  ).٢٠١٣حدیث ، ٢٠٠٤الترمذي (

   التربیة الجنسیة -ه

إن التربیة الجنسیة من القضایا المھمة والخطیرة وربما یؤدي الجھل بھا إلى عواقب 
  ). ٤٤ص ، ھـ١٤٢٦، أبو رزق(وأخطار شدیدة 

ت القرآنیة واألحادیث لذلك لم یغفل اإلسالم ھذا الجانب المھم فجاءت الكثیر من اآلیا
الزاني ال ینكح إال زانیة أو مشركة : (النبویة التي تنظم ھذا المجال تنظیمًا سلیمًا قال تعالى

  ).٣:النور(} والزانیة ال ینكحھا إال زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنین

وضرب اهللا في كتابة العزیز قصصًا لمن یمارسون الفاحشة وكیف أن اهللا أخذھم بسوء 
) ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرَِّجاَل َشْھَوًة مِّن ُدوِن النَِّساِء ۚ َبْل َأنُتْم َقْوٌم مُّْسِرُفوَن(أعمالھم ومنھا قصص قوم لوط 

  ).٨١:األعراف(

   التربیة الصحیة العقلیة- و

 االھتمام یبدو من خالل ما اوھذ، لقد اھتمت التربیة الصحیة بالعقل وأعلت من شأنھ
 األفعال الدالة علیة أو، ي سوره العدیدة من اآلیات العدیدة الدالة على معنى العقلعرض القران ف

وكل ھذه اآلیات تدل على . والتدبر والتأمل،  التفكر واالعتبارإلىوتشیر ھذه اآلیات بمجموعھا 
  .العقل ووظیفتھ

نسانیة للحفاظ على عقلھ ألن العقل أساس اإل، وقد حرم اإلسالم أشیاء كثیرة على اإلنسان
وینحدر إلى درجة العجماوات وعلى أساسھ یتحمل ، فینحط اإلنسان بتفكیره إلى درجة البھائم

  ).١ص، ١٩٩٤، براھیماإل( ة الفردیة في الحیاة وبعد المماتاإلنسان المسؤولی

لقد حذر اإلسالم من المھلكات التي تؤدي إلى أن تلحق الضرر باإلنسان ومنھا الخمر 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواَألنَصاُب َواَألْزَالُم : (ن فقال تعالىوالمخدرات والتدخی

وعن عائشة رضي اهللا عنھا عن  )٩٠: المائدة) (ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن
). ٢٣٥حدیث، ٢٠٠٤، البخاري" (شراب أسكر فھو حرامكل : "الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قال

وجاء تحریم الخمر وغیرھا من المسكرات والمخدرات والتدخین وقایة لإلنسان من األمراض 
، المترتبة على تعاطیھا وقد ثبت علمیًا وطبیًا أن الخمر تؤثر في كثیر من وظائف أعضاء الجسم

عة رد الفعل كما یقلل صحة التجاوب مع وال سیما وظائف الدماغ حیث یؤدي إلى تقلیل سر
ضیاء . (األحداث وتقدیر الموقف مثل وقوع حوادث السیارات لتأخر االستجابة السریعة للحدث

  .)١٤١ص ، ٢٠٠٥، الدین
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  التربیة الصحیة الوقائیة- ز

مع عدم ،  على الجانب الوقائي في األغلب األعماإلسالمویقوم منھج الرعایة الصحیة في 
وھذا المفھوم الذي ینادي بھ اإلسالم یعني أخذ التدابیر واالحتیاطات ، إغفال الجانب العالجي

  .  عن مخالفة التعالیم اإلسالمیةالالزمة؛ لتجنب األمراض واآلفات الناتجة

، والقرآن الكریم لیس كتاب طب أو صیدلة، فاإلسالم لم یأِت لعالج األمراض الجسمیة
حیث یكون ، وجاء لبناء مجتمع مثالي على ظھر األرض،  جاء للدین والدنیا معًاولكن اإلسالم قد

ھذا المجتمع متكامًال في جمیع النواحي األخالقیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والعسكریة 
فقد حرص اإلسالم على إعطائنا األوامر والتعالیم الطبیة الوقائیة التي ، وأیضًا الصحیة؛ ولذلك

  ).بالمجتمع الصحي( إلى ما نسمیھ تؤدي

إلى منع حدوث ) ١٨، م٢٠٠٩( وتھدف التربیة الصحیة الوقائیة كما ذكر بدح ومزاھرة
  : وذلك وفق المستویات التالیةاألمراض

  .رفع المستوى الصحي لألفراد .١
  .األمراضالوقایة النوعیة من  .٢
  .لشفاء عاجلاالكتشاف المبكر للمرض وتقدیم العالج األمثل لھ بھدف الوصول  .٣
  .منع حدوث مضاعفات والحد منھا٤ .٤
  .اإلعداد البدني والتأھیل النفسي االجتماعي .٥
  خصائص نمو المتعلم في المرحلة المتوسطة: خامسًا

وُیطلق علیھا علماء النفس ، تعد المرحلة المتوسطة مرحلة فاصلة في حیاة الطالب
تمیز بالتغیرات الجسمانیة ت،  فترة زمنیة في مجرى حیاة الفردفھي، مصطلح المراھقة

تجعل لھذه المرحلة مظاھرھا النفسیة ، التي تتم تحت ضغوط اجتماعیة معینة، والفسیولوجیة
  . وتساعد الظروف الثقافیة في بعض الثقافات على تمییز ھذه المرحلة، المتمیزة

ص ، ٢٠٠٥،  مرحلة ینتقل فیھا الفرد من الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج زھرانفھي
وتبدأ عند البلوغ وتنتھي مع ، فالمراھقة ھي المرحلة التي تتوسط مرحلة الطفولة والشباب،  )٩

ویصاحب ذلك ، والمراھقون في ھذه المرحلة یكافحون لكي یجدوا ھویتھم الذاتیة، مرحلة الشباب
  .وخروجھم عن المألوف، بعض الغرابة في تصرفاتھم

ھما المرحلة االبتدائیة والمرحلة ، ن مرحلتینوتعد المرحلة المتوسطة مرحلة انتقالیة بی
والتي تتضح فیھا السمات ، وبدایة مرحلة المراھقة، فھي تمثل نھایة مرحلة الطفولة، الثانویة

ولكي نحسن تعلیم التالمیذ في ھذه المرحلة المھمة من ، الشخصیة واالجتماعیة لدى الطالب
ال بد من التعرف على خصائص النمو التي تمیز ، ونحقق لھم نمًوا شامال ومتكامال، مراحل النمو
  .تلك المرحلة
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  :النمو الجسمي .١
، والعرض، والوزن، كالطول، وُیقصد بھ التغیرات التي تطرأ على الشكل الظاھري للجسم

   ونمو العضالت والعظام وغیرھا

  ):٣٣ص ، ٢٠٠٩، فرج(ویمكن وصف مظاھر النمو الجسمي بالتالي

 وتكون الفروق في القوة ، العضالت والقوة البدنیة بصفة عامةوزیادة نمو ، النمو السریع
  .العضلیة في منتھى الوضوح بین اإلناث والذكور

 ویزداد طول الجذع وطول ، ومحیط األرداف، یزداد الطول زیادة سریعة ویتسع الكتفان
  .الساقین؛ مما یؤدي إلى زیادة في الطول

 األنثى أكثر من الذكرویظھر لدى، االھتمام بالمظھر الشخصي الخارجي .  
 وانخفاض قوة ، كالعادات الغذائیة غیر السلمیة، یعاني تالمیذ ھذه المرحلة من مشكالت

  .التحمل الجسمي والعقلي
  تتحول دقة المالمح الممیزة للطفولة إلى فظاظة جسمیة؛ بسبب اختالف نسب أعضاء

 .الجسم عما كانت علیھ

  :النمو العقلي .٢
وھو یسیر من البسیط ، " تطرأ على األداء العقلي في الكم والكیفیقصد بھ التغییرات التي

    ):١٢، ص ٢٠٠٥، زھران(ومظاھر النمو العقلي تتركز في اآلتي . إلى المعقد

 والمبادئ األخالقیة والقیم، إدراك المفاھیم والعالقات المجردة.  
 ي مرحلة الطفولةبعد أن كانت محدودة ف، تزداد القدرة على االنتباه واإلصغاء واإلدراك.  
 واالنسیاق وراء أحالم الیقظة، تزداد القدرة على التخیل.  
 ویظھر االختالف في درجة القدرة العقلیة العامة، تتضح الفروق الفردیة في ھذه المرحلة.  
 ویظھر اھتمام المراھق بمستقبلھ الدراسي والمھني، نمو المیول واالھتمامات.  
 فال یتقبل الحقائق بدون أدلة علیھا ،یمیل المراھق إلى التفكیر النقدي.  
  :النمو االنفعالي .٣

  .ھو ما یطرأ من تغییرات على انفعاالت المراھقین واستجاباتھم للمثیرات من حولھم

  :ومظاھر النمو االنفعالي تتركز فیما یلي

 قد تجعل المراھق شدید الحساسیة، الفروق في معدالت النمو.  
 وذلك لكونھم یتصرفون كالكبار حینا، راھقینالتقلبات االنفعالیة في تصرفات الم ،

  .وكالصغار حینا آخر
 ظنًا منھ أنھ في غنى عن ، وتحقیق االستقالل االنفعالي، السعي لتكوین ھویة ذاتیة مستقلة

  .الخدمات التي یقدمھا الكبار
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 وال یسھل في ھذه المرحلة توقع تصرفاتھ، كثرة الغضب عند المراھقین.  
 اإلصرار على الرأي من صفات مراھقي ھذه المرحلةو، قلة الصبر والعناد.  
 واالستغراق في أحالم الیقظة، الخیال الواسع الخصب.  
  :النمو االجتماعي .٤

  .ومدى عمقھا واتساعھا، وُیقصد بھ عالقة الفرد بالبیئة المحیطة بھ

  :ومن أبرز مظاھر النمو االجتماعي ما یلي

 واالستقالل االجتماعي، واالعتماد على النفس، المیل نحو االستقاللیة.  
 ورفض توجیھات الكبار، حب القیادة والسیطرة والتمرد على مصادر السلطة.  
 یزداد میل المراھق إلى االنتماء نحو جماعة األصدقاء.  
 یھتم المراھق بما یكنھ لھ اآلخرون من مشاعر الحب واالحترام.  
  دور المنھج المدرسي في تلبیة الحاجات الصحیة: سادسًا

 ولما كان المجتمع في حاجة ماسة إلى، لتحقیق أھدافھ، لمنھج الدراسي أداة المجتمعیعد ا
، نتیجة المدخالت الثقافیة المعقدة، أفراد قادرین على مواكبة التغیرات التي تطرأ على عناصره

فإنھ أصبح لزامًا على الخبراء ، وتحاول أن تغیر في مفاھیمھ وأفكاره وقیمھ، التي تجتاح المجتمع
بحیث یكون أي تغییر أو تعدیل في ، أن یولوا عنایة واھتمامًا بعملیات المنھج، ي مجال المناھجف

یجد سبیلھ في المنھج باعتباره السبیل ، األفكار والمفاھیم والعادات التي یتمسك بھا أفراد المجتمع
بحیث ، كھمكما أنھ السبیل إلى بناء األفراد وتحسین سلو، إلى تحقیق آمال المجتمع وتطلعاتھ

والتطور المستمران كما یعد ، یكونون على درجة عالیة من التكلیف في مجتمع یسوده التغیر
ونمو أفراده نموًا یتصف مع قدراتھم ، األساس التي تعتمد علیھ عملیة التربیة في بناء المجتمع

. ع وتطلعاتھوأنھ المرآة التي تعكس اتجاھات المجتم، العقلیة والجسمیة واالنفعالیة والمھاریة
ویوفر االنسجام ، فالمنھج الجید ھو الذي یساعد المتعلم على اكتساب عناصر ثقافیة مشتركة

وھو الذي یعمل على ، والتوافق بین ھذه العناصر حتى یستطیع المتعلم یكون بنیة ثقافیة متماسكة
ي الجدید أن یأخذ ربط التراث من قیم ومعتقدات وُمثل ومھارات الثقافي بما فیھ بالواقع االجتماع

ویحثھ على تقبل التغیر الذي ، باعتباره التغییرات الجدیدة التي تربط المتعلم بحاضره ومستقبلھ
 إلى تطویر أي منھج أون یستند إعدادا أوبالتالي أصبح من الضروري ، یؤدي إلى الرقي والتقدم

  .فرادهحاجات أ. أھداف واقعیة في ضوء التغیرات السائدة في المجتمع ومراعاة

ولقد أصبح االتجاه نحو مراعاة حاجات األفراد في بناء المنھج یلقى دعمًا واھتماما 
، األمر الذي تناولتھ آراء الخبراء في التربیة حول أھمیة ھذه الحاجات في بناء المنھج، واضحًا

ا تؤدي فإنھ، فإذا لم تشبع تلك الحاجات، فیرى حلمي الوكیل وأمین المفتي أھمیة الحاجات للمنھج
كما أن اھتمام المنھج ، وتقف حائًال أمام التعلیم المستمر، إلى ظھور مشكالت تعوق الدراسة

إضافة إلى اكتساب ، بحاجات الطلبة یجعلھم یقبلون على الدراسة في مزید من الواقعیة والنشاط
  ).٤٣ص ، ١٩٩٦، الوكیل والمفتي(بعض المھارات نتیجة إشباع ھذه الحاجات 
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وأن ، ودافعیتھم أثناء عملیة التعلم، بحاجات الطلبة یزید من دافعیتھم للتعلمواالھتمام  
وأنھ ینبغي أن یراعي ، إشباع الحاجات یؤدي إلى اكتساب المھارات التي یسعى المنھج إلى تطبیقھا

  . عند إعداد المنھج الدراسي أو تخطیطھ أو تطویره أو تعدیلھ حاجات واتجاھات األفراد المتعلمین

د عفانة على ضرورة مراعاة حاجات الطلبة عند إعداد المناھج الدراسیة لما توفره ویؤك
واالھتمام في المنھج ، التي ینبغي ان تعطى لھا حق األولویة، من مبادئ الختار األھداف التربویة

كما یؤكد أیضًا على ضرورة اختیار خبرات المنھج التي تلبي الحاجات التي یشترك فیھا ، الدراسي
  . ر عدد ممكن من الطلبةأكب

  : الصحیةالمفاھیم في تعزیز الفقھدور مقررات : سابعًا

، تنبع أھمیة الكتاب المدرسي من كونھ وسیلة لنقل العلم والمعرفة الى طلبة المدارس
 التي یسعى المنھاج المدرسي للكتاب المفاھیمویتضمن العلم الذي یحتویھ الكتاب المدرسي جمیع 

لذلك فإن الكتاب المدرسي ھو احد اھم ان ،  لھ وترسیخھ في ذھنھوإكسابھا، أن یوصلھ للطالب
 – ٢٥٨ص ، ٢٠١٤ (یرى القضاة،  العملیة التعلیمیةأركانالكتاب المدرسي یساھم في تنمیة 

 إنوھو اھم مصادر التعلُّم في المدرسة حیث ، جوانب المجتمع وتحقیق أھدافھ التربویة ) ٢٥٩
 الدعم واالھتمام من الباحثین إلىویحتاج ، رسیة ُیعتَبر عملیة ُمسَتمّرة وتطویر الكتب المدإعداد

ویظل الكتاب ، باعتبارھا دعامة أساسیة للتعلیم ُیعتَمد علیھا كل من المعلِّم والُمتعلِّم داخل الصف
المدرسي ُمتمتعًا بمكانة مرموقة فھو أھم مصدر من مصادر تعلم الطالب وتقویم ومراجعتھ 

وھو المساعد في ، ویعد الكتاب المدرسي ُصلب التعلیم وجوھره، من التحصیلواالستزادة 
وھو ، فیكتسب مھارات القراءة والمطالعة، حیث یتعلم الطالب من خاللھ تعلما ذاتیا، استمراریتھ

إضافة ،  دافعیة المتعلموإثارةمصدر للمعلم من حیث المعلومات المنظمة ومرجع للتخطیط والتنفیذ 
وتنبع أھمیة الكتاب ، مفردات المنھاج التي تقدم للمتعلمین على شكل كتب مدرسیة تضمینھ إلى

  .  تحقیقھا وتنمیتھا لدى الطلبةإلىالمدرسي من مجموعة األھداف التي یسعى 

 الطالب المدرسي ھالكثیر من الصعوبات التي قد تواج وتساھم المفاھیم في التخلص من 
، آخر إلى ھذه المفاھیم لدى الطلبة عند انتقالھم من صف ىوتنم، وتطویرھا،  تلقھ للمعرفةأثناء

 تھذیبھا أوتعدیلھا  أو، ولعل االفتراض القائل بضرورة تعلیم واكتساب المفاھیم وإمكانیة تغییرھا
وتتم ، بطرق تعلیمیة مختلفة یشكل أحد األھداف المھمة التي تحاول المدرسة تحقیقھا لدى طالبھا

 یربط بین ما لدیھ من بنیة مفاھیمیة مع ما یتلقاه من أن استطاع المتعلم إذاعملیة تعلم المفاھیم 
 مفاھیم جدیدة فإنھ یقوم بعملیات عقلیة تساعده على إلىوعندما یتعرض المتعلم ،  الجدیدةالمفاھیم

ومع استمرار اكتساب المتعلم لمثیرات وخبرات ، ربطھا بما لدیھ من مفاھیم في بنیتھ المعرفیة
ص ، ٢٠١٢، أبو عاذرة(تساعا ا خارجھا فإن تلك المفاھیم تزداد عمقا وأو المدرسة جدیدة داخل

١٢٩ (  

 أنوالبد ألي منھج أو مقرر ، ویعمل الكتاب المدرسي على تعزیز المفاھیم لدى الطلبة
مفاھیمھا  وفي مجال التربیة الصحة وتعزیز، تبنى فیھ المفاھیم وفق برنامج یختص في مجال معین

برنامج التربیة الصحیة قام ھو  مجموعة من أھداف ) ٢٠٠٣، صالح ( فقد وضعلدى الطلبة
  :وجاءت األھداف كما یلي، بإعداده
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تزوید طلبة المدارس بالمعلومات والمفاھیم المرتبطة بالصحة الشخصیة والمجتمعیة  .١
  . الشائعة بینھماألمراضوالبیئیة والوقایة من 

ات والمنتجات التي تعمل على تحسین الصحة تزوید طلبة المدارس بالمعرفة حول الخدم .٢
  .على المستوى المحلي بطریقة وظیفیة

 إلىمما یؤدي ، تشجیع الطلبة على ممارسة السلوكیات الصحیة الصحیحة والمناسبة .٣
  .التقلیل من المخاطر والسلبیات المختلفة التي قد تسببھا البیئة المحیطة بھم

ى تحلیلھم لما قد تسببھ الثقافة ووسائل تكنولوجیا تزوید طلبة المدارس بالقدرة والخبرة عل .٤
  . على الصحة من تأثیرات سلبیةواإلعالمالمعلومات الحدیثة 

تزوید الطلبة بالقدرة على االتصال مع الجمیع للعمل على تحسین الصحة على المستوى  .٥
  .المحلي

من حولھ من العمل على تنمیة قدرة الطالب على اتخاذ القرارات المناسبة بالتشارك مع  .٦
  .أسرة ومدرسة ومجتمع لتحسین الصحة الشخصیة على المستوى المحلي

العمل على تعزیز االتجاھات الصحیة لدى الطلبة ومیولھم نحو مجال االھتمام بالصحة  .٧
  .الشخصیة والصحة المجتمعیة

 الصحیة والعادات وما یتبعھ الناس من سلوكیات لھا المفاھیموترتبط التربیة الصحیة و
، وھي لیست حكرا على تخصص أو مقرر دون آخر، سیةقة بالصحة بجمیع المقررات المدرعال

 أنھ ال بد من االھتمام بھا إال،  الصحیة كالعلومالمفاھیم ھناك مقررات تختص بأنعلى الرغم من 
ولعل مقرر التربیة اإلسالمیة من ، في باقي المقررات التي لھا عالقة بعادات وسلوكیات الطالب

لمناھج التي یجب على إدارة المناھج أن تقوم بتضمین المفاھیم الصحیة فیھا وذلك ألن الثقافة اھم ا
وتھدف التربیة الصحیة ،  االھتمام بالصحة من جمیع الجوانبإلىاإلسالمیة ھي ثقافة صحیة تدعو 

ھات وتنمیة االتجا،  رفع الوعي الصحي للمجتمع من خالل تزوید المتعلمین بالمعارف الصحیةإلى
 إلىومن ھنا برزت الحاجة ، والتي من شأنھا أن تعبر عن سلوكیاتھم، والعادات الصحیة اإلیجابیة

بما في ذلك كتب الفقھ لكافة ، أھمیة تضمین المناھج والكتب المدرسیة مفاھیم التربیة الصحیة
ص ، ٢٠١٦، سلیمان(،  تسھم في تعزیز وتحقیق األھداف العامة للتربیةأنوالتي یؤمل ، المراحل

٢١٦(  

  :الدراسات السابقة :ثامنًا

  :الدراسات العربیة: أوًال

  المفاھیم المتضمنة فى كتب التربیة اإلسالمیة بالمرحلة " بعنوان ) ٢٠١٠، اسلیم(دراسة
  "  المملكة العربیة السعودیة فيالثانویة 

انویة في ھدفت الدراسة معرفة المفاھیم الصحیة في كتب التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الث
كعینة ممثلة ) بنین(وجرى االقتصار على كتب الصف األول الثانوي ، المملكة العربیة السعودیة

، وحاولت الدراسة تحقیق أھدافھا من خالل اإلجابة عن األسئلة التي طرحتھا%) ٢٩٫٢(لھا بنسبة 
ن مراجعة وكانت أداتھا قائمة تحلیل تم اشتقاقھا م، مستخدمة في ذلك أسلوب تحلیل المحتوى

وكانت أھم . البحوث والدراسات السابقة واألدب التربوي المتصل بموقف اإلسالم من الصحة
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نتائج تحلیل محتوى كتب التربیة اإلسالمیة للصف األول الثانوي مجموع الفقرات التي وردت فیھا 
، داتھااشتملت علیھا الكتب بجمیع وح، فقرة) ١٨٦٠(فقرة من أصل ) ١٩٨(المفاھیم الصحیة بلغ 

  .وأن معظم ھذه المفاھیم تتصل بالجوانب الصحیة %) ١٠٫٦٥(أي بنسبة مئویة مقدارھا 

  مدى تضمن كتب التربیة اإلسالمیة األساسیة للمرحلة : "بعنوان) ٢٠١١(دراسة السعدوني
  ".العلیا لمفاھیم التربیة الصحیة في ضوء التصور اإلسالمي لھا

ربیة اإلسالمیة للمرحلة األساسیة العلیا لمفاھیم ھدفت الدراسة تعرف مدى تضمن كتب الت
واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي ، التربیة الصحیة في ضوء التصور اإلسالمي لھا

حیث قامت بإعداد قائمة تتضمن مفاھیم التربیة الصحیة الواجب ،  عن أسئلة الدراسةةلإلجاب
قائمة النظافة (ساسیة العلیا والقائمة تشمل توافرھا في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة األ

 جملة من النتائج من إلىوتوصلت الدراسة ، األمراض المعدیة، الغذاء والتغذیة، الشخصیة
بلغ مجموع مفاھیم التربیة الصحیة في كتبا التربیة اإلسالمیة لصفوف المرحلة األساسي :بینھا

تضمن كتاب التربیة : كاآلتيموزعة .مامفھو ) ١٣٥٧ (العلیا من الصف الخامس وحتى العاشر
،  )٢٠٣( وتضمن كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السادس،  )٢٧٨( اإلسالمیة للصف الخامس

   )١٨٥ (وتضمن كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع

  معاییر التربیة الصحیة ودرجة مراعاتھا في " ، بعنوان)٢٠١٢، وآخرون، العزام(دراسة
  " سالمیة منھاج التربیة اإل

ھدفت الكشف عن مدى تضمنین منھاج التربیة اإلسالمیة للصف الثامن األساسي المعاییر 
معلمًا ومعلمة وكانت مجتمع البحث معلمي التربیة ) ٨٢(التربیة الصحیة وكانت عینة الدراسة 

ود وج: ربد األولى واستخدم الباحثان المنھج الوصفي وكانت نتائج البحثإاإلسالمیة بمدیریة 
وأوصى الباحثون بضرورة ، فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للمؤھل العلمي وسنوات الخبرة

إعادة النظر بمحتوى مناھج التربیة اإلسالمیة للمرحلة األساسیة وذلك من خالل تضمینھا 
  .لموضوعات التربیة الصحیة

  نة في كتب المفاھیم الصحیة والبیئیة المتضم" بعنوان ، )٢٠١٢(دراسة سویدان ورمضان
  " العلوم للمرحلة األساسیة في فلسطین 

ھدفت الكشف عن المفاھیم الصحیة والبیئیة المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة األساسیة 
بینما %) ٧٢٫٧(وأظھرت النتائج أن نسبة المجاالت الصحیة في كتب العلوم ھي . في فلسطین

   %).٦٦٫٧(بلغت نسبة المجاالت البیئیة 

 دراسة تحلیلیَّة لمقرر الفقھ للصف األول الثانوي في (بعنوان ): ھـ١٤٣٣(ني دراسة القحطا
 )ضوء احتیاجات الطالبات السیكوسسیولجیَّة

إلى الكشف عن مدى تضمن محتوى مقرر الفقھ للصف األول الثانوي :  ھدفت الدِّراَسة
فقھ للصف أولى الثانوي مجتمع الدِّراَسة وعینتھا مقرر ال. لالحتیاجات السیكوسیولجیَّة للطالبات

اعتمدت الباحثة على المنھج الوصفي التحلیلي )  ھـ١٤٣٣-١٤٣٢(للطالبات المعتمد تدریسھ 
تضمن محتوى مقرر الفقھ : باستخدام استمارة تحلیل المحتوى وقد أظھرت النتائج الدِّراَسة ما یلي

 الوحدات الخمس عشرة حاجات من مجاالت االحتیاجات النفسیَّة في) ٨(للصف األولى الثانوي 
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تضمن محتوى مقرر الفقھ للصف األول  .فقط من قائمة االحتیاجات النفسیَّة%) ٥٠(والتي مثلت 
ثالث حاجات من مجال االحتیاجات االجتماعیَّة في الوحدات الخمس عشرة والتي ) ٣(الثانوي
تیاجات من مجال االح) ١١(تضمن محتوى مقرر الفقھ للصف األول الثانوي ،%)٢٥(مثلت 

  %)٨٥(النفس االجتماعیَّة السیكوسیلوجیَّة في الوحدات الخمس عشرة والتي مثلت 

  التربیة الصحیة في محتوى كتب العلوم للصفوف الثالثة " بعنوان ، )٢٠١٦، الرویثي(دراسة
  " .العلیا في المرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة

ا من المرحلة االبتدائیة في ضوء تناولھا ھدفت تقویم كتب العلوم للصفوف الثالثة العلی
لمجاال التربیة الصحیة وذلك من خالل تحدید أھم مجاالت التربیة الصحیة وكان مجتمع البحث 
مقررات العلوم من المرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة وكانت عینة البحث كتب العلوم 

بجزأیھا األول والثاني وتبعت الباحثة ، )النشاط كتاب ، كتاب الطالب(للصفوف الثالثة العلیا 
أن نسبة المجاالت الصحیة التي غطتھا كتب العلوم  المنھج الوصفي التحلیلي وكانت نتائج البحث

حیث احتل مجال الصحیة البیئیة الترتیب األول ، من موضوعات الكتب فقط) ٪٣٨،٣(بلغت 
في  )٪٢٧،١(، ثم الصحة الجسمیة بنسبة) ٪٢٨،٥(یلیھ الصحة األمانیة بنسبة )  ٪٣٣،٥(بنسبة

أما الصحة الغذائیة فقد احتلت ) ٪١٣،٥(حین احتلت الصحة العقلیة والنفسیة الترتیب الرابع بنسبة
  ).٪١٢،١(المرتبة األخیرة بنسبة 

 درجة تضمین المفاھیم التغذویة والصحیة في كتب التربیة : "بعنوان) ٢٠١٦ (دراسة صالح
  ".الث األولى في األردنالبیئیة للصفوف الث

 ھدفت الدراسة الكشف عن درجة تضمین المفاھیم التغذویة والصحیة في كتب التربیة  
 التغذویة والصحیة المقترح المفاھیم تم تطویر قائمة بإذالمھنیة للصفوف الثالثة األولى في األردن 

: ة على المجاالت اآلتیةوصحیا موزع،  مفھوما تغذویا٣٧اشتملت ،  تتضمنتھا الكتب المستھدفةأن
األدویة والمنظفات ، الصحة الشخصیة والصحة المجتمعیة، التغذیة الصحیة والنشاط البدني(

الصحة العقلیة والنفسیة ، والمواد الكیمیائیة األخرى الوقایة من اإلصابات والسالمة العامة
د المفاھیم التغذویة بلغ عد: وكشفت نتائج الدراسة عن اآلتي، )الصحة البیئیة، واالجتماعیة

 مفھوما تغذویا وردت في القائمة ١٤ مفھومًا من ضمن ١١المتضمنة في الكتب المستھدفة 
  . مفھوما مقترحًا٢٣ من ضمن ١٦في حین بلغ عدد المفاھیم الصحیة ، المقترحة

 درجة تضمین المفاھیم الصحیة في كتب العلوم للصفوف  "بعنوان ، )٢٠١٧، على (دراسة
  . ولى في األردن وفقًا للمعاییر العالمیةالثالثة األ

ھدفت ھذه الدراسة إلى تقصي درجة تضمین المفاھیم الصحیة في كتب العلوم للصفوف 
إذ تم تطویر قائمة بالمفاھیم الصحیة المقترح أن ، الثالثة األولى في األردن وفقًا للمعاییر العالمیة

مفھوما صحیا موزعة ) ٢٣(اشتملت على ، یةتتضمنھا الكتب المستھدفة في ضوء المعاییر العالم
الوقایة من ، الصحة الشخصیة والصحة المجتمعیة، النمو والتنمیة: (على المجاالت اآلتیة

وكشفت نتائج ). الصحة البیئیة، الصحة النفسیة والعقلیة واالجتماعیة، اإلصابات والسالمة العامة
مفھوما مقترحا ) ٢٣(مفھوما من ضمن ) ١٣(الدراسة أن عدد المفاھیم الصحیة في كتب العلوم 

یلیھ ، %)٤٧(وقد احتل مجال النمو والتنمیة أعلى النسب ، مرة) ٤٨٦(وبتكرار %) ٥٦٫٥(بنسبة 



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٥٩

ومجال الوقایة ، ثم مجال الصحة الشخصیة والصحة المجتمعیة، %)٣٤٫٤(مجال الصحة البیئیة 
وفي المقابل لم ترد ،  التواليعلى%) ٨٫٤(، %)١٠٫٣(بنسب ، من اإلصابات والسالمة العامة

  .مفاھیم مجال الصحة النفسیة والعقلیة واالجتماعیة بأي تكرار

  :الدراسات األجنبیة: ثانیًا

 دراسة )Leavy، في منطقة بوندو في ھدفت تعرف طرق ووسائل التثقیف الصحى  ،)١٩٩٣
راوح أعمارھم بین طالبا من المرحلة االبتدائیة الذین تت) ٤٠(تكونت العینة من . غرب كینیا

 سنة من العمر خضعوا للتدخل شھرین والتحقوا بعد ذلك في نقل األفكار الصحیة في ١٥- ١٠
وأظھرت النتائج أن األطفال قد اكتسبوا مفاھیم .  شھرا١٢دراسة طولیة لفترة إضافیة مدتھا 

یمكن وتخلص الدراسة إلى أنھ . وأظھرت وجود تغیر عام في المفاھیم الصحیة، صحیة جدیدة
  .للطالب تعدیل وتوسیع مفاھیمھم عن الصحة والمرض من خالل التثقیف الصحي

 ٢٠٠٩( دراسة Dion( ، ھدفت تعرف مدى تضمین مؤشرات الصحة الشخصیة في الكتب
وقد بنیت الدراسة على سؤال ، المدرسیة في المدارس العلیا في الوالیات المتحدة األمریكیة

صحیة الواردة في الكتب المدرسیة تدعم تحقیق أھداف ھل من المعلومات ال: رئیس مفاده
المبادرة الصحیة لوزارة الصحة األمریكیة ومبادرة منظمة الصحة العالمیة حول الصحة 

واعتمدت الدراسة على تحلیل المحتوى لثالثة كتب من أھم الكتب المستخدمة في ، المدرسیة؟
اء المتخصصین في الصحة بتحلیل المفاھیم حیث قام ثالثة من الخبر، المدارس العلیا األمریكیة

الصحیة المتعلقة بالصحة الشخصیة الكتب الثالثة وقام الباحث بتطبیق المؤشرات مع النتائج 
وتبین أن المقررات الثالثة تدعم ، التي توصل لھا الخبراء على المقررات الدراسیة الثالثة

وھو ما یتفق مع المؤشرات ، ةالتوجھات الصحیة الشخصیة والتثقیف الصحي بصورة مقبول
  .ومبادرة الصحة المدرسیة لمنظمة الصحة العالمیة، التي حددتھا وزارة الصحة األمریكیة

 ھدفت تعرف واقع التربیة الصحیة في الكتب الدراسیة ، )٢٠٠٩ (دراسة كوسونان وآخرون
حتوى لجمیع الكتب وقد تم استخدام منھج تحلیل الم، الفنلندیة للمرحلتین االبتدائیة والثانویة

، الدراسیة من خالل بطاقة مخصصة بمفاھیم التثقیف الصحي التي یجب توافرھا لكل مرحلة
وتوصلت الدراسة إلى أن الكتب المدرسیة تغطي مجموعة واسعة ، وھى ثمان مجاالت أساسیة

من المواضیع الصحیة وتلبي محتویاتھا األساسیة المتطلبات الصحیة الالزمة للطالب في 
  .مرحلتین االبتدائیة والثانویة على حد سواءال

  : التعقیب على الدراسات السابقة

 في الدراسة الحالیة تشابھت مع ھذه الدراسات باستعراض الدراسات السابقة نجد أن
التعرف على مدى احتواء الكتب المدرسیة على المفاھیم الصحیة؛ فقد استقصت بعض الدراسات 

: من خالل تحلیل الكتب المدرسیة  تضمینھا في الكتب المدرسیةأھم المفاھیم الصحیة الواجب
و دراسة ) ٢٠١٢(ودراسة سویدان ورمضان ) ٢٠١٥، عاكیف(كدراسة كل من دراسة 

 ,Ouma(اما دراسة أوما وھانسن وجنسن ) ٢٠١٠، اسلیم(ودراسة ) ٢٠١٢، محمد، السرور(
Hansen & Jensen,2004 (طفال الصحة الصحیة والمرض كانت في كیفیة تغییرات مفاھیم األ

تقویم كتب العلوم للصفوف الثالثة العلیا ) ٢٠١٦، الرویثي(ودراسة ، بعد تدخل التثقیف الصحي
 ھذه الدراسة فقد اقتصرت على كتاب سنھ واحدة من المرحلة المتوسطة أما. من المرحلة االبتدائیة

  .للمفاھیم الصحیةوھي كتاب الفقھ للصف الثالث المتوسط ومدى تضمن ھذه الكتب 
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حیث ، كما جاءت الدراسات السابقة متشابھة من حیث األھداف التي تسعى الى تحقیقھا
كان الھدف الرئیسي لجمیع الدراسات ھو معرفة درجة تضمین الكتب المدرسیة على اختالفھ 

مت واختلفت الدراسات السابقة من ناحیة المناھج الدراسیة التي قا،  التربیة الصحیةالمفاھیم
باستھدافھا والمراحل العمریة التي قامت بتطبیق الدراسة علیھا واستفادت الدراسة الحالیة من 

وتصمیم أداة ، الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة وتحدید أھداف وأسئلة الدراسة
والتي ، سطإال أنھا اختلفت عن كونھا استھدفت محتوى مقررات الفقھ للطف الثالث المتو، الدراسة

تعد من أھم المراحل العمریة التي تستطیع إن تزرع فیھا المفاھیم العامة التي یجب إن یكون أفراد 
  .المجتمع على علم بھا

  :منھج الدراسة وإجراءاتھا

  : منھج الدراسة

القائم على وصف الواقع ومعطیاتھ من خالل مراجعة ، استخدمت الدراسة المنھج الوصفي
ومن خالل استخدام أسلوب ، والمصادر األخرى لألدب التربوي المكتوبالدراسات والبحوث 

ویعرف في مجال ، یقع في نطاق البحث الوصفي، تحلیل المحتوى الذي كما یرى رشید طعمیة
كل استقصاء ینصب على ظاھرة من الظواھر التعلیمیة والنفسیة ": العلوم التربویة والنفسیة بأنھ

".  تشخیصھا وكشف جوانبھا وتحدید العالقة بین عناصرھاكما ھي قائمة في الحاضر بقصد
والظاھرة التعلیمیة التي تستخدم ھذا المنھج لتشخیصھا وكشف جوانبھا ) ٤٠ص، ٢٠٠٧، طعمیة(

مقرر الفقھ للصف الثالث المتوسط  وعالقتھا في ھذا البحث ھي المفاھیم الصحیة في محتوى
  .الثانوي في المملكة العربیة السعودیة

  : د مجتمع الدراسة ووصفھتحدی

یدرس الجزء األول في ، تكون مجتمع الدراسة من كتاب الفقھ للمرحلة الثالث متوسط
عرض لمحتوى كتب ) ١(ویوضح جدول ، الفصل األول یلحقھ الجزء الثاني في الفصل الثاني

   :الفقھ للمرحلة الثالث المتوسطة ذلك حسب الوحدات

  رر توزیع عدد الوحدات المق) ١(جدول 
 المجموع عدد الوحدات الفصل الدراسي الصف

  م٣  وحدات٤ الفصل األول
  وحدات٨ الفصل الثاني

١٢ 

 ١٢ المجموع
   :عینة الدراسة

بالمملكة العربیة  الفقھ للصف الثالث المتوسط تم اختیار عینة البحث المتمثلة في كتاب
  . ألھمیة ھذه المرحلة، السعودیة بالطریقة القصدیة
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  : الدراسةأداة

ُطورت أداة بھدف ،  بعد مراجعة األدب التربوي والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة
لتعرف مدى تضمینھا مفاھیم التربیة الصحیة المالئمة لطالب المرحلة ، تحلیل محتوى كتب الفقھ

 ،والنفسیة، والبیئیة، الجنسیة، والوقائیة، والعقلیة، الشخصیة(في سبع مجاالت ، المتوسطة
  :وقد مر بناء أداة البحث بالخطوات اآلتیة، )والدوائیة

  وضعت قائمة أولیة بالمفاھیم الصحیة المتطلب أن تتضمنھا كتب الفقھ للصف الثالث
 ) ٢٠٠٨ (بعد االطالع على كتب الفقھ ومراجعة األداء التربوي السابق الجمیعي، المتوس
  ).٢٠١٣ (البركاتي،  )٢٠١١ (السعدوني ) ٢٠١١ (القرعان

 والعقلیة، الشخصیة: (وقد تضمنت األداة سبع مجاالت، أعدت أداة تحلیل المحتوى ،
  .مفھوما) ٥٢ (بلغ عدد المفاھیم، )والدوائیة، والنفسیة، والبیئیة، الجنسیة، والوقائیة

  وضع مؤشرات جزئیة لتشمل مجاالت المفاھیم الصحیة؛ لتسھیل عملیة التحلیل ورصد
  .التكرارات

  بعرضھا على مجموعة من المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات تحكیم األداة
  . للتأكد من شمولیة األداء مفھوما، السعودیة

  التحقق من صدق وثبات األداة

  :صدق أداة الدراسة

تم التحقق من صدق أداة التحلیل بعرضھا على مجموعة محكمین من أعضاء ھیئة 
وعدد من معلمي العلوم الشرعیة ، عربیة السعودیةالتدریس في عدد من جامعات المملكة ال

وطلب إلیھم إبداء مالحظاتھم وآرائھم حول مدى مالءمة األداة وانتماء فقراتھا الفرعیة ، لتحكیمھا
لمجاالتھا الرئیسة وإمكانیة إضافة او حذف بعض المفردات حسب مالءمتھا لمجاالت الدراسة 

 المحكمین ومالحظاتھم أصبحت القائمة بصورتھا النھائیة وبعد األخذ بآراء، وسالمة بنائھا اللغوي
  . مفردة٥٢ مفھومًا فرعیًا و١٣سبع مجاالت و: مكونة من

  :ثبات األداة والتحلیل

وبعد أن تم تدریبھا ، قامت الباحثة باالستعانة بمعلمتین من معلمات الفقھ بوزارة التربیة
  .الثالث المتوسط وفق األداة المعدة لھذا البحثعلى كیفیة التحلیل قامتا بتحلیل كتاب الفقھ للصف 

 والمحللة الثانیة وفق معادلة ھولستى ى ثبات االتفاق بین المحللة األولوقد تم حساب معامل
 وبین الباحثة والمحللة ىتفاق بین الباحثة والمحللة األولومعامل ثبات اال ، )Holisty (للثبات

  :الثانیة حسب المعادلة التالیة

× عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق /عدد مرات االتفاق بین المحللین= لثباتمعامل ا
%١٠٠  

قیم االتفاق واالختالف بین تحلیل المحللین للمفاھیم الصحیة في ) ٢ (ویظھر من الجدول
  . كتاب الفقھ للصف الثالث المتوسطفي
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  ثبات التحلیل ) ٢(جدول 
 معامل الثبات الرئیسیة المجاالت

 ٠٫٨٩ یةالشخص
 ٠٫٧٧ العقلیة
 ٠٫٨٨ الوقائیة
 ٠٫٨٦ الجنسیة
 ٠٫٨٨ البیئیة
 ٠٫٨٧ النفسیة
 ٠٫٨٤ األدویة

 ٠٫٨٥ المجموع
ووفقا للجدول السابق فإن معامالت الثبات بین تحلیل المحللین إلجمالي االستمارة كانت 

  .وتعد قیم ثبات عالیة وكافیة لتحقیق أغراض البحث وإجابة أسئلتھ ) ٠٫٨٥(
 وحدات التحلیل وفئاتھ  

المفاھیم : فئات التحلیل الرئیسة: تم تحدید فئات التحلیل الرئیسة ومؤشراتھا فیما یلي
ودخل في ، بالجملة الدالة على أي من المفاھیم الصحیة: وعدت وحدة التحلیل. الصحیة الدالة علیھا

 شكل تساؤالت وقد عملیة التحلیل النصوص سواء كانت توضیحات أو أنشطة أو أمثلة أو على
  . تناول التحلیل السیاق اللفظي في المحتوى التعلیمي

  :المعالجة اإلحصائیة

 الصحیة المفاھیم تم حساب التكرارات والنسب المئویة لمجاالت دراسةلإلجابة عن أسئلة ال
  .للتحقق من ثبات تحلیل المحللین) Holisty (وتم اعتماد معادلة ھولستى، الرئیسیة والفرعیة
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  :  ومناقشتھادراسةائج النت
ما المفاھیم الصحیة المتضمنة في "  ینص على والذي دراسةالنتائج المتعلقة بسؤال ال
 الصحیة في كتاب المفاھیمتم حساب النسب المئویة لتكرارات ، "مقرر الفقھ لصف الثالث متوسط 

  .الفقھ
  التكرارات والنسب المئویة لمجاالت المفاھیم الصحي ) ٣(جدول 

 التكرار نسبة التكرار مجموع الرئیسیة جاالتالم
 %٤٩ ٩٢ الشخصیة
 %٣ ٦ العقلیة
 %٢٥ ٤٧ الوقائیة
 %٧ ١٣ الجنسیة
 %٥ ٩ البیئیة
 %٩ ١٦ النفسیة
 %٢ ٤ األدویة
 %١٠٠ ١٨٧ المجموع

 تكرار ٩٢أن النسبة المئویة األعلى تكرارًا مجال الشخصیة بواقع ) ٣(یتبین من جدول 
وثم ، %٢٥ونسب ، ٤٧وقایة بتكرار، ثم جاء مجال ال%)٤٩(قرة وبنسبة بلغت ف١٨٧من أصل 

ثم مجال ، %٧وبنسبة ، ١٣ثم مجال الجنسیة بتكرار، %٩بنسبة ، ١٦جاء مجال النفسیة بتكرار 
، ٤ومجال األدویة بتكرار ، %٣وبنسبة ، ٦ومجال العقلیة بتكرار ، %٥وبنسبة ، ٩البیئیة بتكرار 

ب أن مجال الشخصیة یتضمن مفھوم النشاط والریاضة وأیضا تضمنھ وذلك بسب، %٢وبنسب 
أقل مجال تم ،  یكون سلوكأنوبما أنھ فقھ والفقھ ھو العمل بالجوارح أي ، مفردة أداء العبادات

والعلة في ذلك أن كتاب الفقھ للصف الثالث متوسط جل ما تحدث عنھ ھي ، تناولھ ھو األدویة
النشاط والریاضة والعلة  وأكثر مفھوم تم تناولھ ھو، امھا الشرعیةاألطعمة واللباس وما یخص أحك

أقل مفھوم تم ، ألصبح مفھوم الوقایة من األضرار ھو األكثر تداوًال، ولو تم استبعاده، ذكرت سابقًا
وعلتھا كعلة سابقتھا في ذكر قلة ، فلم یتم ذكرھا أبدًا، تناولھ ھو السلوكیات الجنسیة المحرمة

  .األدویة

،  الموجودة في أداة البحثالمفاھیم یعود انخفاض النسبة المئویة الكلیة من مجموع وقد
 القائمین على إعداد أن إلى،  الصحیة المتضمنة في كتاب الفقھالمفاھیموالنسب المئویة لتكرار 

المناھج وكتب التربیة اإلسالمیة للمرحل المتوسطة یقومون بالتركیز على تعلیم الطالب في ھذه 
وضعف التركیز للتربیة ، والركائز التي یقوم علیھا، حلة القواعد األساسیة للدین اإلسالميالمر

والبركاتي  ) ٢٠١١ (القرعان: واتفقت الدراسة في ھذه النتیجة مع دراسة كل من، الصحیة
 Dion ) ٢٠١١(السعدوني : واختلفت الدراسة في ھذه النتیجة مع دراسة كل من،  )(٢٠١٣(

(2009 ( ،)٢٠٠٩ (Kosonen، )من حیث المباحث الصفیة المدروسة والبیئة  ) ٢٠٠٤  
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  : التوصیات

  مراجعة صیاغة وتضمین المفاھیم الصحیة في مقررات الفقھ لجمیع المراحل المدرسیة بشكل
  .عام وللمرحلة المتوسطة بشكل خاص

 خصوصا فیما مراعاة المراحل العمریة األولى في تعلیمھم للمفاھیم الصحیة التي یحتاجونھا و
  .یتعلق بالوقایة والتغذیة

 وخاصة في ، ضرورة تكثیف مضامین المفاھیم الصحیة بوجھ عام في كتب المرحلة التعلیمیة
، والسلوكیات الجنسیة المحرمة ألھمیتھما في ھذه المرحلة العمریة، مفھومي اإلبداع واالبتكار

   .امل معھاوكذلك التركیز على المشكالت الصحیة المعاصرة وكیفیة التع
 والتوسع بتطبیق العادات الصحیة الواجب ، إفراد المفاھیم الصحیة الرئیسیة بدروس خاصة بھا

  .واالستمرار على ترسیخ مبادئ المفھوم، إتباعھا لتتحقق الغایة من المفھوم
  التنسیق مع وزارة الصحة بالمملكة العربیة السعودیة والمنظمات والمؤسسات الصحیة

  .یز المفاھیم الصحیة لدى طلبة المدارسالمختلفة في تعز

  الدراسات واألبحاث التي درست وبحثت في مواضیع تتعلق بالمفاھیم الصحیة إلى الرجوع 
  .في الكتب المدرسیة واخذ نتائجھا بعین االعتبار عند إعداد المناھج التربویة

 ب مدرسياألخذ بعین االعتبار المرحلة العمریة عند تضمین مفھوم صحي معین في كتا ،
  .وضرورة وجود قدرة للطالب على استیعاب المفھوم وفھمھ

  دمج المعاییر العالمیة للمفاھیم الصحیة في برامج تدریب معلمي الفقھ في جمیع المراحل
  .الدراسیة لتساعدھم في تدریس مقررات الفقھ
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  المراجع

  المراجع العربیة: أوًال

 عمان، یم العلمیة ومھارات عملیات العلم تنمیة المفاھ).٢٠١٢ (.سناء محمد، أبو عاذرة :
  .دار الثقافة للنشر والتوزیع

 المفاھیم المتضمنة فى كتب التربیة اإلسالمیة بالمرحلة ): "٢٠١٠ (.ناصر محمود، إسلیم
مركز البصیرة للبحوث ، )٣(ع، دراسات نفسیة، " المملكة العربیة السعودیة فيالثانویة 

  .١٣٢- ٨٣ص ص ، ةواالستشارات والخدمات التعلیمی
 -ریف ري ش ي، فخ ة   .)٢٠٠١ (.العل ة المرحل ي نھای ة ف دى الطلب صحیة ل ة ال ستوى الثقاف  م

ة      شورة، جامع ر من ستیر غی الة ماج ین، رس ي جن ة ف دارس الحكومی ي الم ا ف یة العلی األساس
  . النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

 - د   القدومي، عبد رحیم  الناصر عب ص     ). ٢٠٠٥. (ال وعي ال حي ومصادر الحصول   مستوى ال
ائرة   رة الط ة للك ة العربی ي األندی دى العب صحیة ل ات ال ى المعلوم ة  .عل وم التربوی ة العل مجل

  .٢٦٣-٢٢٣، )١(العدد ، )٦(جامعة البحرین، المجلد ) كلیة التربیة(والنفسیة، 
 دار المسرة: عمان. الثقافة الصحیة). ٢٠١٠ (.زین، ؛ بدرانأیمن، أحمد؛ مزاھره، بدح .  
 دار المسیرة: عمان. الرعایة الصحیة األولیة). ٢٠٠٩(.زین، بدران .  
 المملكة التربیة الصحیة في كتب األحیاء بالمرحلة الثانویة في ).٢٠٠٩(. خالد فھد، البراك 

  . جامعة الملك سعود، كلیة التربیة، الریاض.رسالة ماجستیر. لعربیة السعودیةا
 م المطورة  التربیة الصحیة فى كتب العلودرجة تضمن مفاھیم): "٢٠١٤(.ولید، البركاتى

جامعة أم . رسالة ماجستیر". ء مفاھیم التربیة الصحیة العالمیة ضوفية طللمرحلة المتوس
  المملكة العربیة السعودیة ، القرى

 درجة تضمین مفاھیم التربیة الصحیة في كتب العلوم المطورة ).٢٠١٣ (.ولید، البركاتي 
جامعة ام . رسالة ماجستیر. فاھیم التربیة الصحیة العالمیةللمرحلة المتوسطة في ضوء م

  .المملكة العربیة السعودیة، القرى
 تنمیة المفاھیم والمھارات العلمیة والریاضیة لطفل الروضة).٢٠١٥ (.بطرس، بطرس  .

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان
 رسات الصحیة في كتب درجة تضمین المفاھیم واالتجاھات والمما .)٢٠١٤ (.جیھان، بلوش

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، العلوم للصفین التاسع والعاشر األساسیین في األردن
  الجامعة األردنیة

 مجاالت التربیة الصحیة في مقررات العلوم الشرعیة ).٢٠٠٩ (.نورة، الجمیعي 
، ام القرىجامعة . رسالة ماجستیر، بالمرحلةالمتوسطة للبنات في المملكة العربیة السعودیة

  مكة المكرمة
 دار المسیرة: عمان،  تعلیم العلوم للجمیع).٢٠٠٥ (.عبد اهللا، خطایبة.  
 مكتبة المنار اإلسالمیَّة. الكویت.  المناھج حاضًرا ومستقبًلا.)٢٠٠١ (.صبري، الدمرداش .  
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  ة، مصعب رازق، والمعایط د ال دیلمي عب صحیة  ). ٢٠١٤. (ال ة ال ي التوعی ون ف دور التلفزی
ة  ول   دراس ن أیل ى األول م ران إل ن حزی ن األول م رة م ة للفت ؤتمر األول ٢٠١٤تحلیلی ، الم

  .، عمان٢٠١٤ كانون أول ١٠ الى٩لإلعالم الصحي، المنعقد في الفترة من
  ل ید، جمی ـ١٤٢٥. (الرش یة،   ). ھ صحیة المدرس ة ال ة و   التربی ة البدنی ة للتربی ة العلمی المجل

ة الب   سعودي للتربی اد ال ى الریاضة، االتح سنة األول ة و الریاضة، ال اني -دنی دد الث رجب ،  الع
 ھـ ١٤٢٥

  ر       )٢٠٠٧(. الزكري، محمد ، جھود الصحافة في نشر المعرفة الصحیة، رسالة ماجستیر غی
 .منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، السعودیة

 دار : القاھرة. ٦ ط.علم نفس النمو الطفولة والمراھقة). ٢٠٠٥. (حامد عبد السالم، زھران
  .علم الكتب

 مكتبة المجتمع العربي للنشر: عمان. الصحة المدرسیة). ٢٠٠٨. (ئد خلیلار، سالم.  
 األساسي مدى تضمن كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة ).٢٠١١ (جمالت خمیس، السعدوني 

رسالة ماجستیر غیر ، العلیا لمفاھیم التربیة الصحیة في ضوء التصور اإلسالمي لھا
  .غزة، ة الجامعة اإلسالمیةمنشور

 تنمیة المفاھیم والمھارات العلمیة وطرق تدریسھا).٢٠٠٤ (. العزاأبوعادل ، سالمة  ،
  دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان

 دار الفكر العربي: القاھرة. الصحة والتربیة الصحیة). ٢٠٠١. (بھاء الدین إبراھیم، سالمھ.  
 التغذویة والصحیة في كتب التربیة لمفاھیما درجة تضمین ).٢٠١٦ (على ریم، سلیمان 

  .األردن في األولىللصفوف الثالثة 
 البیئیة والصحیة المتضمنة في كتب المفاھیم ).٢٠١٥ (.حسین عمران عبود، السیالوي 

جامعة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، العلوم للصفین السابع والثامن األساسي في األردن
  .مؤتة

  ي شعیلي، عل االت        .)٢٠١٠ (.ال ان لمج سلطنة عم ي ب یم األساس الب التعل م ط ستوى فھ  م
د            ة دمشق، المجل نفس، جامع م ال ة وعل ة للتربی ات العربی التربیة الصحیة، مجلة اتحاد الجامع

 . ١٣٤-١١٣، )٣(، العدد)١٨(

  ي اتخاذ         .)٢٠١٠ (.صابر، ابتسام ا ف ة وأثرھ ة المعلم  المعتقدات الصحیة الخاطئة لدى الطالب
د          القرار تجاه     ة، المجل ة العربی ستقبل التربی ة م دات الحشریة، مجل ذاء بالمبی وث الغ ، )١٧(تل

 . ٢٠٦-١٤٣، )٦٢(العدد

 درجة تضمین المفاھیم التغذویة والصحیة في كتب التربیة البیئیة "، )٢٠١٦(أحمد ، صالح
   األردن، رسالة ماجستیر، "للصفوف الثالث األولى في األردن

 الصحة العامة بین البعدین االجتماعي والثقافي).٢٠٠٣ (عبد الحي محمود، صالح  ،
  .دار المعرفة الجامعیة: القاھرة

 مجموعة النیل العربیة : القاھرة،  التربیة الغذائیة والصحیة).٢٠٠٤ (عفاف حسین، صبحي
  .للنشر والتوزیع
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 الم ع:  اربد.أثر التربیة الوقائیة في صیانة المجتمع اإلسالمي). ٢٠٠٥. (احمد، ضیاء الدین
  .الكتب

 الریاض: مكتبة الرشد) ٥ط. (أسس الثقافة الصحیة). ٢٠٠٣. (منال، عبد الوھاب.  
   ،ي ضوء القضایا           ، صالح سعود  العتیبي انوي ف ث الث ھ للصف الثال اب الفق وى كت ل محت تحلی

 .م٢٠٠٥كلیَّة التربیة . جامعة الملك سعود.ماجستیررسالة ، الفقھیَّة المعاصرة

 منھج المدرسة الثانویة في ظل تحدیات القرن الواحد ). م٢٠٠٩ (.اللطیف حسین عبد، فرج
  .دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان. والعشرین

   ،ھ للصف األول    ).ھـ١٤٣٣(. شریفة بنت یحیى بن محمدالقحطاني رر الفق دراسة تحلیلیَّة لمق
ات السیكوسسیولجیَّة         ة . رسالة ماجستیر  . الثانوي في ضوء احتیاجات الطالب سم   كلیَّ ة ق  التربی

 . جامعة الطائف.  التعلموتكنولوجیاتالمناھج 

 مفاھیم التربیة الصحیة ومدى تضمینھا في كتب التربیة ).٢٠١١ (.ي، لینا علالقرعان 
  جامعة الیرموك. رسالة دكتوراه. اإلسالمیة للمرحلة األساسیة في األردن

 دار وائل للنشر: عمان ، مقدمة في المناھج التربویة الحدیثة).٢٠١٤ (.بسام، القضاة  
 عمان، الصحة المدرسیة والریاضیة،  الصحة والتربیة الصحیة).٢٠٠٩ (یوسف، كماش :

  .دارالخلیج ناشرون وموزعون
 المفاھیم البیئیة والصحیة في مناھج العلوم للمرحلة المتوسطة ). ٢٠٠٤( .خالد طایع، مد اهللا

  . عماناربد ، جامعة الیرموك، رسالة ماجستیر. في السعودیة
 رؤیة : تحلیل محتوى مناھج اللغة العربیة .)٢٠٠٩ (.محسن، عبد الرحمن وعطیة، الھاشمى

  .دار الصفاء، األردن، عمان،، نظریة تطبیقیة
 األسس ، المناھج المفھوم العناصر. )١٩٩٦. (محمد أمین، حلمي أحمد؛ والمفتي، الوكیل

 . مكتبة األنجلو المصریة: القاھرة. التنظیمات
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