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 مقدمة

لقد شهدت العقود الماضية تغيراً جذرياً في أنماط األمراض وانتشارها بين أفراد ◦

المجتمع من األمراض المعدية، إلى األمراض المزمنة السيما األمراض التي يعبر عنها 

 والسكريبأمراض النمط المعيشي كأمراض الضغط والقلب 

 

وكثير من هذه األمراض إنما هي نتيجة لسلوك خاطئ ومن هنا فإن التثقيف الصحي هو ◦

الصحة فمن خالله يتم لتعزيز حجر الزاوية للوقاية من هذه اإلمراض بل هو أول مناشط 

 .االرتقاء بالمعارف والمعلومات وبناء التوجهات وتغيير السلوكيات الصحية



 تعريف التثقيف الصحي

ومحاولة منع أو التقليل من حدوث والمجتمع، هو السعي المتواصل لتعزيز صحة الفرد ◦

 ومجتمعياً والسلوك فردياً المعتقدات، االتجاهات، وذلك من خالل التأثير على األمراض 

 

المرسل من  (الصحية المعلومات ) اتصال حيث يتم فيه نقل الرسالة وهي عملية ◦

 اتصالعن طريق قناة ( المستهدف بالتثقيف الصحي)إلى المستقبل ( المثقف الصحي)

 (وسيلة للتثقيف الصحي) 



 مفاهمي يف التثقيف الصحي 

 :  المصطلحات الهامة والتي تتعلق بالتثقيف الصحي

 

ال ُتعّد الصحة تعبيراً عن خلو الجسم من األمراض فحسب، وإنما هي تعبير : الصحة

 .عن التكامل البدني والعقلي والنفسي واالجتماعي والروحي

 

 للفرد وُيقصد بها تقديم حقائق ومعلومات ترتبط بالصحة والمرض : الصحيةالثقافة

 والمجتمع 

 



 مفاهمي يف التثقيف الصحي 
هو اهتمام الناس وإلمامهم بالحقائق الصحية، إضافة إلى تحقيق الهدف : الوعي الصحي

المرجو من التثقيف الصحي وهو زيادة شعور األفراد بالمسؤولية اتجاه صحتهم وصحة 
 . من حولهم

 

وهي سلوك الفرد الذي يؤّديه بدون تفكير أو شعور؛ وذلك لكثرة تكراره: العادة الصحية. 

 

وُتعرف بالسلوك الصحي، وهي ما يؤّديه الشخص عن قصد ويكون : الممارسة الصحية
كه بعادات وقَِيم معينة  .سلوكه نابع من تمسُّ

 



 أ مهية التثقيف الصحي

  المجتمعتحسين صحة الفرد و و نشر المفاهيم الصحية السليمة. 

 حلها في مساعدتهم و األفراد من تحديد مشاكلهم الصحية تمكين. 

 السلوكيات الصحية السليمة ترسيخ. 

 نسبة األمراض و الوفيات تخفيض. 

 نوعية حياة الفرد و المجتمع تحسين. 



 العناصرلكي تكون عملية التثقيف الصحي فاعلة ومؤثرة يستلزم أن تحقق هذه 

 

وسيلة 
التثقيف 
 الصحي

المستهدف 
بالتثقيف 
 الصحي

المثقف 
 الصحي

الرسالة 
 الصحية 

 عنارص التثقيف الصحي 



 عنـاصـر التثقيف الصحي

 أن تكون المعلومة صحيحة وواضحة ومفهومة وفي مستوى يجب : الرسالة الصحية
 .المتلقي ومشوقة وتحقق الهدف المنشود

 

مقتنعاً، القدرة على توصيلها ويكون مع ( المعلومة)تكون لديه المعرفة : المثقف الصحي
 .ومؤمناً بالرسالة التي ينوي إيصالها و لديه مهارات اتصال

  

يجب تحديد درجة فهمه وثقافته وأن تتوفر فيه الرغبة في : المستهدف بالتثقيف الصحي
 .  التغيير مع التركيز على حاجته الصحية

 



 عنـاصـر التثقيف الصحي

تتنوع وسائل التثقيف الصحي المستخدمة في نشر المعلومات : وسائل التثقيف الصحي

الصحية من وسائل تقليدية نمطية إلى تقنيات عصرية حديثة وكلما كانت وسيلة االتصال 

 تفاعلية وتخاطب كلما كان تأثيرها أكبر

 ومن هذه الوسائل : 

 المقابالت ، : )يتم نقل المعلومات عن طريق الكلمة المنطوقة مثل : مسموعةوسائل

 (.  الندوات ، المحاضرات ، المؤتمرات 

 



 عنـاصـر التثقيف الصحي

 النشرات، الكتيبات، ): يتم نقل المعلومات عن طريق العبارة المكتوبة مثل : مقروءةوسائل

المعارض، رسائل الجوال، السبورة ، النماذج ، الصور التوضيحية ، العينات ، الملصقات، 

 (.  الشرائح

(.مدمجةأقراص ألفالم، فيديو التلفاز، ) مثل : وسائل مسموعة مرئية 

 



 الصحيمس توايت التثقيف 

 : وهيالصحي على أربعة مستويات ُيقدم التثقيف 

التغذية، وهنا يتم تثقيف الفرد عن األمور التي تهمه مثل  :التثقيف الصحي لألفراد

 .  الخ...النظافة الشخصية واإلصحاح البيئيمنه، المرض والوقاية طبيعة ومسببات 

الكثير من السلوك الصحي يغرس في النفوس من خالل : التثقيف الصحي األسري

األسرة لذا فإن التثقيف في هذا المستوى مطلب لما له من تأثير إيجابي مستقبلي على 

 . أفراد األسرة ومن ثم المجتمع بأسره

 



 الصحيمس توايت التثقيف 
 المجموعة أفراداً ذوي خصائص متشابهة والمعرضين تشمل : التثقيف الصحي للمجموعات

 .الشائعة المبنية على الجنس أو العمر أو الوظيفةأو المصابين ببعض المشاكل الصحية 

مجموعة المدخنين  -األمهات -أطفال المدارس: ويمكن أن يشمل المجتمع مجموعات مختلفة مثل
تعليم الحوامل عن الوالدة : وغيرهم، ويجب اختيار الموضوع الذي يهم المجموعة كلها مثالً 

وكيفية رعاية الطفل و تعليم أطفال المدارس عن النظافة الشخصية ومن األهمية في تثقيف 
ويجب اختيار الوسائل حسب مميزات المجموعة المتلقين بين المجموعات هو المشاركة اإليجابية 

 .لتكون أكثر فعالية

 

ويتم ذلك عن طريق وسائل اإلعالم بحيث يصل إلى عدد كبير : التثقيف الصحي المجتمعي
 من المواطنين على اختالف شرائحهم ومستوياتهم

 



 تغيري السلوك الصحي

التثقيف الصحي عملية متصلة ومستمرة وتراكمية محصلتها النهائية هو تغيير سلوك األفراد 

 والمجتمع

وتغير السلوك يمر بسلسلة من المراحل قبل إتباع السلوك الجديد ويجب على كل من يقوم 

 :بالتثقيف الصحي فهم هذه المراحل لكي تكون لديه المقدرة على التغيير وهذه المراحل كاآلتي

وهي مرحلة اإللمام بالمعلومات والحقائق الصحية : مرحلة الوعي 

 

وهي المرحلة التي يبحث فيها الفرد عن تفاصيل المعلومات ويكون مرحباً باالستماع : االهتمام

 أو القراءة أو التعلم عن الموضوع 

 



 تغيري السلوك الصحي

المرحلة التي يتم فيها تنفيذ القرار عملياً ويحتاج الفرد لمعلومات إضافية ومساعدة أثناء هي : المحاولة
 .التطبيقهذه المرحلة للتغلب على المشاكل التي تعترض طريق 

 

وفيها يتم تحديد إيجابيات وسلبيات السلوك الُمقترح وتحديد مدى مرجوعه بالفائدة على : مرحلة التقييم
 .الفرد، يلي ذلك اّتخاذ القرار باتباع السلوك الجديد أو رفضه

 

السلوك الجديد واتباعهصحة وفي هذه المرحلة يكون الفرد مقتنعاً ويقرر : اإلتباع. 

 

هذه المراحل ليست أجزاء مستقلة حرفياً عن بعضها حيث تتداخل مع بعضها أثناء تنفيذها ويمكن 
لألشخاص المختلفين الذين تعرضوا لنفس المعلومات أن يمروا بمراحل مختلفة من عملية االتباع وهو ما 

يمكن تشجيعه بالسلوك الجماعي اإليجابي حيث يكون بطيئاً في البداية ويزداد كلما اتبعه عدد أكبر من 
 األفراد

 



 تقيمي برامج التثقيف الصحي

 :  للتقييم فوائد منها 

دراسة ما تم تحقيقه من أهداف . 

 التعرف على الطرق والوسائل التي اتبعت في تنفيذ مشروع التثقيف الصحي ومعرفة السلبيات

 .التنفيذصاحبت واإليجابيات التي 

 أو األهداف إذا إليها، احتاج األمر حتى نصل إلى األهداف التي نسعى الخطة إذا تعديل

 .وجدناها غير عملية

التعرف على العقبات و كيفية التغلب عليها. 

 



 الإنرتنت كوس يةل للتثقيف الصحي

كبير في السنوات للحصول على المعلومات الصحية بشكل نما االهتمام في اإلنترنت كأداة ◦

هائل من المعلومات الطبية والخدمات التفاعلية المتاحة عبر فال يقتصر وجود كم . األخيرة

نمط الحياة "ولكن أيًضا عدد متزايد من المواقع الصحية التي تركز على قضايا اإلنترنت، 

 ".الصحي

حيث تقدم مجموعة واسعة من المعلومات حول الجمهور، وتناشد هذه المواقع الصحية العامة  ◦

 مواضيع صحية مختلفة



 الإنرتنت كوس يةل للتثقيف الصحي

مزايا استخدام اإلنترنت للتثقيف الصحي: 

حيث كانت   اإلنترنتالعديد من الدرسات المزايا المرتبطة بتقديم التعليم الصحي عبر أوضحت 

والدعم لعدد التكلفة للحصول على المعلومات وسيلة منخفضة أحد هذه المزايا أن اإلنترنت يعد 

 .  من التكلفة المالية للتثقيف الصحيالحد وبالتالي األفراد، كبير من 

. يسمح أيًضا بتقديم المعلومات الصحية المصممة لكل فرد وفًقا لحالته الصحية واهتماماتهكما 

باستخدام اإلنترنت االستطاعة للوصول للفئات التي يصعب الوصول فإن ذلك، وباإلضافة إلى 

 .الصحيةلنشر المعلومات إليها 



 الإنرتنت كوس يةل للتثقيف الصحي

أضرار استخدام اإلنترنت للتثقيف الصحي: 

بدون نشر الشائعات، فكل مستخدم لهذه المواقع بإمكانه الكتابة و نشر إدعاءات علمية أوصحية 

يجب تصديق كل ما يتم قراءته على مواقع التواصل بدون التفكير بهوية لذا ال  للصحةأي وجه 

 الفيديوكاتب المقال أو صاحب مقطع 

هل هو منتدى بماهيته، البحث في محركات البحث ودخول أول رابط يظهر أمامك دون التفكير 

ُيطرح به تجارب شخصية بدون أساس علمي مدروس ؟ أم موقع طبي موثوق تابع لمنظمة 

الطبيب المختص و الحصول على زيارة صحية ؟ لذا ننصح من لديه تساؤل حول حالة طبية 

 اإلجابة من مصدرها الموثوق

 

 



 

 

 الصـــحة املدرســـية



   مقدمة

هي فرع هام من فروع صحة المجتمع، تهتم بصحة الطلبة خصوصا و المجتمع المدرسي 

 .عموما، و يمثل االهتمام بها وسيلة فعالة لتعزيز صحة المجتمع ككل

 

في تطوير  2030والن المؤسسات التعليمية تسعى لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 

برامجها فكان من المهم أن تساهم رفع الوعي الصحي وتعزيز السلوك ونمط الحياة الصحي بين 

 طلبة المدارس بكافة مراحلهم التعليمية لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين األكثر تقدًما



 املدرس يةالعوامل املتصةل ابلصحة 

سوء التغذية، األمراض المزمنة، : من األمثلة على العوامل المتصلة بالصحة المدرسية مثالً 

 .االعتداء الجسدي والعاطفي وغيرها والتي يمكن أن تؤدي الى ضعف األداء المدرسي

 

كذلك السلوكيات الخطيرة صحياً مثل التدخين، تعاطى المخدرات، العنف، الخمول البدني، غالباً 

 .األكاديميما ترتبط بالفشل 

 



 أ هداف الصحة املدرس ية 
 

  بأولويات المشكالت العاملين في المجال التعليمي سواء كان تربوي أو صحي تعريف

 المدرسيةالفئة الصحية في 

  القائمين على الصحة المدرسية بمهارات التوعية الصحية بالمدرسة و كيفية إقامة إكساب

 األنشطة والفعاليات التوعوية الموجّهة لطلبة المدارس ولجميع المراحل التعليمية 

  على كيفية إنتاج المواد التثقيفية بكافة أنواعها و الموجّهة لطلبة المدارس ولجميع التدريب

 المراحل التعليمية

 



 أ هداف الصحة املدرس ية 

 المدرسيةمعاونة الطالب والتربويين والعاملين الصحيين في مراقبة وتحسين البيئة الصحية . 

 

 م وتحفظ وتعزز صحة الطالب والمجتمع  .  المدرسيتقديم الخدمات الصحية التي تقوِّ

 

 التنسيق مع الجهات الصحية األخرى في تقديم الخدمات العالجية المتقدمة  . 

 



 الربامج املقرتحة للصحة املدرس ية 

 

برامج التربية الصحية لتشمل العديد من الموضوعات التي قد تختلف من تتسع 

 هذه الموضوعاتأهم ومن الحتياجاته، مجتمع إلى آخر تبعاً 



 النظافة الشخصية

تشمل النظافة الشخصية إلى نظافة الجسم عامًة باإلضافة إلى تحسين المظهر ، كما أنها من 

النظافة لطلبة المدارس أنواعها، وتكمن االساسيات للحماية ضد األمراض وااللتهابات بجميع 

 :أمورأهمهابشكل خاص في عدة 

 اليدينغسل 

أهم خطوة للوقاية من األمراض، بحكم بيئة المدرسة واختالف الفصول الدراسية، يستخدم وهي 

المقاعد، المختبر، السبورة، اللعب مع األطفال )الطفل يديه لمسك العديد من األشياء منها 

مما يعني تعرضه للعديد من األوساخ والجراثيم والتي قد تنتقل من يديه ( وغيرها..... اآلخرين 

أو عند مالمسة األنف، الفم، أو العين، مما قد يجعله أكثر الفسحة إلى جسده، خصوصاً عند وقت 

 .عرضة لإلصابة باألمراض

 



 النظافة الشخصية
االستحمام اليومي 

 .والتعرقتكمن أهمية االستحمام لحماية الطالب من التعرض ألي مرض جلدي بسبب الشمس 

 

تقليم األظافر 

األظافر هي أرض خصبة للبكتيريا، حيث يسهل انتقال الجراثيم التي تعيش تحت أظافر الطفل 

لذا يجب على المعلمين تأكد من أن أظافر طفلك يتم قصها كل . بسهولة إلى عيونهم وأنفهم وفمهم

 .أسبوع وأنهم يغسلون أيديهم قبل وبعد تناول طعام الغداء في المدرسة

 



 النظافة الشخصية

التخلص من القمل 

 .وهي من المشاكل التي تكثر بين األطفال وطالب المدارس والتي يعاني منها األهل والمعلمون

 

 الفم واألسنان 

ساعات يتعلمون علوم ومهارات جديدة، وبحكم هذه المدة  ٦يبقى الطالب في المدرسة أكثر من 

الطويلة يجب على المعلمين تنبيهم بضرورة العناية باألسنان، خصوصا بعد وجبة الطعام، وذلك 

بمضمضة الفم واستخدام فرشاة األسنان للتنظيف ولتقليل خطر اإلصابة بتسوس األسنان 

 .والتهابات اللثة

 



 النظافة الشخصية

 والعطس ينشر األمراضالسعال 

من المهم توضيح للطالب عند السعال أو العطس يجب تغطية األنف والفم بمنديل ورقي لمنع 

الجراثيم من أن تنتقل إلى الهواء، و أن يقوموا برمي المناديل الورقية المستخدمة في سلة القمامة 

 .ومن ثم غسل األيدي بالماء والصابون بعد ذلك

 

 السماح للطالب بالتغيب عن المدرسة ان كان مريضاً للحد من انتشار البكتيريا 

 

 



 داخل املدرسة السالمة 
إن إتباع إجراءات األمن وتطبيقها هي الوقاية الحقيقة وخط الدفاع األول إلدارة المدرسة من 

سواء الحوادث حصول الحوادث أو المشاكل، وفي المدرسة يمكن أن تحدث فيها العديد من 

 .المختلفةفرديه أو جماعية وذلك لتعدد أنماط الطالب سواء من سلوكيات أو البيئات 

 البرامج التي يمكن تفعيلها فيما يخص السالمة في المدرسة ومن 

 االولية االسعافات 

إن الهدف من هذا البرنامج تثقيف المدرسين والطالب وتدريبهم حول كيفية تقديم الرعاية األولية 

اإلنعاش القلبي الرئوي، : والفورية التي يتلقاها الشخص نتيجة لتعرضه لحالة صحية طارئة مثل

االختناق، النزيف، الكسور، الرعاف، الحروق، إصابات العين إلنقاذ حياته بالمدرسة، زمن ثم 

 طلب سيارة االسعاف لنقله ألقرب مستشفى

 



 داخل املدرسة السالمة 

 السيارات وربط حزام األمانحوادث 

ينبغي توفير الحماية لألطفال عند ركوب السيارات سواء كان ذلك أثناء مرافقته لوالديه أو أثناء ركوبه 
لسيارة المدرسة، فكثير من الحوادث عند وقوعها تؤدي إلى أَضرار جسيمة لمن بداخل السيارة وخاصة 

األطفال مما قد يتسبب في إصابة الطفل وجرحه أو إعاقته، ومن اإلجراءات التي يجب إتباعها لحماية 
 :الطفل ما يلي

 .الطفل من الوقوف على المقاعد الخلفية للباصاتمنع •

 .سير الحافلة أو السيارة ينبغي التأكد من إغالق األبواب والنوافذ وعدم السماح للطفل بفتحهاأثناء •

 .الطفل في مكانه المخصص له في السيارة أو الحافلة قبل سيرهاجلوس •

 االطفال من  الصعود أو النزول من نوافذ الحافلة، أو رمي المخلفات منهامنع •

 



 السالمة داخل املدرسة 
حقيبة الظهر 

يعاني بعض الطالب آالماً في الظهر ويرجع السبب إلى ثقل وزن الحقيبة المدرسية أو طريقة الجلوس 

 .الخطأ سواء في الصفوف المدرسية أو في المنزل مما يسبب ضرراً للعظام والمفاصل

ولهذا يجب على ادارة المدرسة طلب من أولياء األمور فحص أبنائهم المستجدين فحصاً شامالً، والكشف 

 .على العمود الفقري من قبل طبيب مختص

 

عن وجود أمراض و للتأكد من عدم وجود فحص للكشف وفي السنوات األولى للطالب يجب عمل 

 .تشوهات أو عيوب خلقية، مثل اعوجاج الساقين والجهاز الحركي

 



 الافطار الصحي و السمنة يف املدارس

يسود في بعض األوساط التربوية وبين أولياء األمور فكرخاطئ وهو أن المقصف المدرسي يجب أن 

يقدم وجبة غذائية متكاملة ليتناول الطالب فطوره، على أولياء األمور معرفة أن  المقصف مكان يقدم فيه 

وجبة تكميلية خفيفة ،وليست بديل عن وجبة اإلفطار حيث أن وجبة اإلفطار ذات أهمية كبيرة جداً وأن 

 .مكانها الطبيعي هو البيت وليس المدرسة

 

لذا يجب على ادارة المدرسة  تعزيز مفهوم الغذاء الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط 

 .الغذاء الصحي

 



 الافطار الصحي و السمنة يف املدارس

 :ينبغي أن تشمل التدابير الصحية الغذائية بالمدرسة ما يلي 

 وتداولهمراقبة المقصف المدرسي من حيث المحتوى ومراقبة صحة العاملين في تحضير الطعام 

   

 التي يقومون بشرائها من المقصف المدرسي  سواء )مراقبة ما يتاح للطالب من أطعمة داخل المدرسة

 .  خارجهاأو ( بيوتهمأو التي يحضرونها من 

 

 وتوصيل الرسائل الصحية إلى أولياء أمور المدرسي، رفع مستوى الوعي الغذائي في المجتمع

 .  الطالب وأسرهم 

 

 



 السمنة يف املدارس
 أحدث التغير السريع في النظام الغذائي وقلة النشاط البدني زيادة في عدد المصابين بزيادة

 الوزن والسمنة حيث أظهرت دراسة بأن معدل انتشار السمنة في المجتمع السعودي وصل من 

 %٤0األطفال ونسبة السمنة بين ، ٦0% – ٤0

 

يجب على إدارة المدرسة طلب من أولياء األمور أن يحرصوا على وجود أطعمة منزلية صحية داخل حقيبة لذا 

الطفل المدرسية وعدم منحهم الكثير من النقود التي تسمح لهم بشراء وجبات وأطعمة غير صحية مثل رقائق 

البطاطس والمخبوزات والحلويات، أو أي شيء يحتوي على الكثير من السكر أو الملح والدهون غير الصحية 

سواء داخل المدرسة أو خارجها، باإلضافة إلى محاولة توعيتهم باألضرار التي يسببها تناول هذه األغذية على 

 .حياتهم وصحتهم



 والعقليةالصحة النفس ية 
الرتبوي من الضروريات  لما قد يمربه الصحة النفسية وتعزيزها بالنسبة للطالب والكادر سالمة على يعد الحفاظ 

على االستيعاب والفهم، قدرتهم بعض الطالب من مشاكل قد تؤثر على الحالة نفسية، والتي تؤثر تأثيراً كبيراً على 

 .ومن ثم على تحصيلهم الدراسي وصحتهم النفسية

 

 األساليب الناجحة في التعامل مع الطالب داخل المدرسة، وطلب استشارة متخصصة عند الحاجة تطوير 

 في االكتشاف المبكر لالضطرابات النفسية ومن ثم التعامل معهاالمساعدة  . 

 مهارة العاملين في هذا المجال، ومساعدهتم على التعامل مع هذه الحاالتتطوير. 

 الوعي بحجم المشاكل النفسية واآلليات المقترحة للتعامل معهازيادة  . 

 التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات لخدمة هذه الفئةتعزيز. 

 

 



 السكري، الربو والرصع: الامراض املزمنة مثل

من الطبيعي أن يصاب األطفال في فترة تعليمهم بالكثير من األمراض ولكن في بعض الحاالت يكون 

الوضع استثنائياً بسبب إصابة بعضهم بأمراض مزمنة كالسكري، الربو و الصرع، لذا من الضروري 

أن توجد إدارة المدرسة  برنامج خاص للطلبة والطالبات الذين يعانون من أمراض معينة ومساعدة 

 .الموظفين على اتخاذ التدابير المناسبة والالزمة لحاالت مماثلة



 املدرسة و داء السكري 
يعتبر داء السكري من األمراض المزمنة الشائعة في مرحلة الطفولة وال يعتبر داء السكري مرضاً معيقاً 

للتحصيل الدراسي وفي الوقت نفسه، ينبغي على إدارة المدرسة التعامل مع الطفل السكري معاملة 
 .  في األنشطة المدرسية واالجتماعية جميعهاومشاركته طبيعية دون تمييز، وتسهيل اندماجه 

 :ومن التوجيهات التي يجب اتباعها

 تنظيم ملف خاص بكل طالب سكري في المدرسة، تشتمل على اسمه كامال وعنوانه ورقم ضرورة
الغذائية جرعاته، توقيتها، حميته هاتف والديه وطبيبه، وتشتمل على معلومات مفصلة عن عالجه ،

 .وينبغي أن تؤخذ المعلومات من األهل وفريق الرعاية الطبية السكري الخاصة بالطالب

 على مقدمي الرعاية الصحية تدريب الكادر التعليمي بكيفية رعاية الطالب المصابين بالسكري  ينبغي
أعراض انخفاض وارتفاع  سكر، تدريبهم استخدام أجهزة قياس سكر، كيفية استعمال شرائط : مثل

 .فحص البول وكيفية حقن األنسولين والجلوكاجون

 



 واملدرسة داء السكري 
 الكادر التعليمي على كيفية معالجة انخفاض سكر الدم، وتأمين بقاء الطفل تحت المراقبة حتى تدريب

 تأمين وصوله إلى المستشفى

 الكادر التعليمي ببرنامج الحمية المتبعة لمرضى السكري  معرفة 

 نقل الطالب إلى المستشفى في حال كانت تحليل السكر مرتفعتأمين. 

 الجلوكاجونأو / المناسب لتخزين عالجات األنسولين و توفيرالمكان. 

 للتخلص من األدوات الحادة بناًء على اتفاقية مع عائلة الطالب واالحتياطات القياسيةخطة. 

 



 املدرسة و داء السكري 
 :السماح للطالب المصاب بداء السكري بـــ

 .إجراء فحص مراقبة سكر الدم الذاتية في المدرسة وقتما يراه مناسباً  -أ

 .حرية طلب الطبيب عند الحاجة لذلك -ب

 .حقن األنسولين حسب البرنامج المخطط له -ج

مكان، بما في ذلك داخل كل حرية تناول الوجبة الغذائية أو تناول وجبة خفيفة ، شرب الماء  في أي وقت، وفي  -د

 .الصف، إذا اقتضى األمر ذلك، بغية الوقاية من حدوث انخفاض سكر الدم أو معالجته إن حدث

 .السماح للطفل باستعمال غرف الحمامات في المدرسة للتبول في أي وقت -هـ 

 .المشاركة في األنشطة المدرسية كافة، بما في ذلك الرحالت واألنشطة الرياضية -و 

 .العلميالسماح بتغيب الطالب في حل تعرض لوعكة صحية وأن اليؤثر ذلك على تحصيله  -ي 

 

 



 املدرسة مرض الربو و 

على الكادر التعليمي تدارك الطالب، لذلك شك في أن مرض الربو له تأثيرات سلبية  ومضاعفات على صحة  ال

 .األزمة بسرعة قبل ان تخرج عن السيطرة وتهدّد صحة الطالب

 :المدرسة ومنهالذا من الضروري معرفة دور الكادر التعليمي لحماية الطالب من أزمات الربو في 

 ملف خاص بكل طالب مصاب بالربو في المدرسة، تشتمل على اسمه كامال وعنوانه ورقم هاتف والديه تنظيم

 وطبيبه، وتشتمل على معلومات مفصلة عن عالجه ،جرعاته وكيفية استخدامها

 العوامل المحفزة لمرض الربو لدى الطالبمعرفة 

 الكادر التعليمي بالخطوات المتبعة في حال تعرض الطالب لألزمة تدريب 

 



 املدرسة مرض الربو و 

توفيرالمكان المناسب لتخزين عالجات الربو إن لزم األمر 

تأمين نقل الطالب إلى المستشفى في حال تعرضه ألزمة ربو 

مشاركة الطالب في األنشطة المدرسية والرياضية وذلك تبعاً لحالته الصحية 

 السماح بتغيب الطالب في حل تعرض لوعكة صحية وأن اليؤثر ذلك على تحصيله العلمي 

 



 مرض الرصع واملدرسة 
يعتبر الصرع من األمراض المزمنة عند األطفال والتي قد يؤدي تكرار النوبات وتطورها من غير عالج إلى 

دراسياً وحدوث مشاكل نفسية للمصاب الطالب مما قد يقود إلى تأخر الطالب صعوبات ذهنية وفكرية لدى 

 .ويجاري أقرانه في المجتمعويتطور لذلك وجب االهتمام بتشخيص المرض وعالجه لكي ينمو . ولعائلته

 :لذا من الضروري معرفة الكادر التعليمي كيفية التعامل مع الطالب المصابين بالصرع ومنها

 

 ضرورة تنظيم ملف خاص بكل طالب مصاب بالصرع في المدرسة، تشتمل على اسمه كامال وعنوانه ورقم

 هاتف والديه وطبيبه، وتشتمل على معلومات مفصلة عن عالجه ،جرعاته وكيفية استخدامها

 على معلم الصف التواصل مع ولي أمر الطالب أو الطبيب المختص إذا الحظ بأن الطالب يعاني من خمول أو

 .أي سلوك غير طبيعي

 



 مرض الرصع واملدرسة 

 السماح للطفل بممارسة التمارين الرياضية مع أقرانه وعدم منعه من القيام بأي نشاط يريده وذلك تبعاً لحالته

 الصحية

 نوع من النوبات الصرعية تحدث على شكل سرحا ن فقد يتكرر حدوثها في الحصص المدرسية، وهنا هنالك

 المناسبة ينبغي عدم لوم الطالب ويجب اخبار ولي األمر بها حتى التخاذ اإلجراء 

 الكادر التعليمي بكيفية التعامل مع الطالب أثناء األمرتدريب المناسب لتخزين عالجاته ان لزم توفيرالمكان

 حدوث النوبة 

  صرعتأمين نقل الطالب إلى المستشفى في حال تعرضه لنوبة 

 



 مرض الرصع واملدرسة 
يكون أحد األسباب فقد في حالة تأخر الطفل في تحصيله الدراسي يجب االستقصاء عن السبب الذي أدى إلى ذلك 

 :التالية

 مركز التعلم في دماغ المريض بمرض الصرعتأثر. 

 الجانبية للدواءاآلثار. 

 عن الدراسةالتغيب. 

 النفسي الذي قد يصيب الطالب المصاب عند تشخيصه بمرض الصرعالتوتر. 

 

 



 التدخني واحلبوب املنشطة 
من النساء كل  2۱%والرجال من %  ٧۱بحياة أوجدت وزارة الصحة دراسة توضح فيها بأن التدخين يؤدي 

آالف شخص تقرًيبا كل عام بسبب األمراض التي  ٥أي ما يعادل أكثر من السعودية، أسبوع في المملكة العربية 

 .  يسببها التبغ

كما تعتبر ظاهرة انتشار التدخين بين الطالب من المخاطر الرئيسية التي تؤثر على الطالب وتتسبب في الكثير من 

المشاكل الجسمية والنفسية، وتؤثر على التحصيل التعليمي لديهم وال جدال أن هناك أسباب كثيرة ومتباينة تؤدي 

 .إلى انتشارعادة التدخين

لذا كان من الضروري توعية الطالب وتوعية أولياء األمور باألساليب التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من انتشار 

 هذه الظاهرة ومنها 

 

 

 



 التدخني واحلبوب املنشطة 
 إدخال برامج تربوية وتوعوية في المدرسة لتدريب الطالب على بعض المهارات للوقاية من التدخين 

 إنشاء عيادة مكافحة التدخين تابعة للوحدة الصحية المدرسية تقوم بمتابعة الطالب المدخنين بالتعاون مع إدارة
الطرق المثلى للمعالجة النفسية والصحية خصوصاً أن أغلب الطالب المدخنين ولديهم الرغبة وتوفير المدرسة 

 .بتركه ال يجدون عيادات متخصص تساعدهم

إجراء دراسة الستطالع اتجاهات الطالب المدخنين نحو السبل واألنشطة التي قد تقودهم لالقالع عن التدخين. 

 يحظر استخدام التبغ من قبل الطالب والموظفين والزائرين داخل المدرسة 

 تقديم برامج تربوية داخل المدارس تقوم بتوعية وحث اآلباء على اإلقالع عن التدخين حتى ال يتسببوا في وقوع
 أبنائهم لعادة التدخين 

الخاطئ بأن المنشطات خالل فترة االختبارات العتقادهم كذلك يجب توعوية الطالب بمخاطر الحبوب المنشطة 
تمنحهم النشاط والحيوية وتساهم في تقوية الذاكرة، فهم اليدركون أن هذه المنشطات تحول نشاطهم الوهمي الى 

 خمول دائم وادمان في المستقبل



 الفم وال س نان واملدرسةحصة 

طالب المدارس يعانون من %٩0تشير منظمة الصحة العالمية الى االحصائيات التي تخص صحة الفم واالسنان أن 

 :من تسوس األسنان لذا كان من الضروري من الكادر التعليمي

 رفع الوعي الصحي للطالب بأهمية المحافظة على صحة الفم واألسنان وتشجيعهم على استعمال الفرشاة

 .والمعجون 

 زيادة معرفة الطالب والمجتمع المدرسي بأمراض الفم واألسنان وتأثيرها على الصحة. 

 تفعيل دور المدرسة في مجاالت التوعية الصحية بأهمية المحافظة على نظافة الفم و األسنان وكيفية استعمال

 الفرشاة والمعجون

 تفعيل دور األسرة في البرامج التوعوية وغرس السلوك الصحي لدى الطالب وذلك بمساهمة األسرة من خالل

 طلب فحص ألسنان الطالب بشكل دوري من اجل صحة أسنان ابنهم

 



 حصة النظر واملدرسة 
النظر إلى السبورة واستخدام القراءة، الكتابة، إن الرؤية الجيدة هي أحد و أهم مفاتيح النجاح للطالب، وألن 

لذا من الضروري أن يكون معلم الصف على علم  ،يومًياالكمبيوتر تعد من المهام البصرية التي يؤديها الطالب 
 :بأعراض ضعف النظر عند الطالب ومنها

 الزائد من الكتاب لمحاولة الرؤية، مع مواجهة صعوبة في القراءةاالقتراب  . 

 قدرة الطفل على التمييز بين األلوان، أو مواجهة صعوبة في التمييزانعدام. 

 رؤيته لألشياءصعوبة  . 

امكانية الرؤية في فترة النهار أكثر من فترة المساء  . 

جلوس الطفل بشكل قريب جداً من السبورة في الصف . 

الشكوى المستمرة من تعب عينيه وإجهادها  . 

الشكوى المستمرة من إجهاد عينيه بعد القراءة أو الدراسة 

 



 حصة النظر واملدرسة 

 :دور الكادر التعليمي للطالب المصابين بضعف في النظر

 

 مراجعة هؤالء الطالب لطبيب العيون مرة على األقل كل عام دراسي ويفضل أن تتم المراجعة في أوائل أهمية

العام للتأكد من مالئمة النظارة لدرجة إبصارهم وتعبئة استمارة فحص بصري لمتابعة تغيرات درجة اإلبصار 

 .لديهم لدراستها واقتراح الرعاية التربوية والخدمات التعليمية المناسبة لكل حالة

 الكادر التعليمي لهؤالء الطالب للحد من المشكالت الدراسية خاصة ما يتصل منها باإلبصار سواء متابعة

 .بطريق مباشر أو غير مباشر وللرفع من مستوى أدائهم التحصيلي

 ادارة المدرسة بتوعية أولياء األمور بأهمية لبس النظارة الطبية إن لزم االمر للمحافظة على بصرهم حرص 

 المرشد الطالبي لهؤالء الطالب للحد من المشكالت الدراسية متابعة 

 



 الرايضة البدنية واملدرسة 

واالجتماعية للطالب ولها الصحية  النفسية،تعتبرالتربية البدنية ضرورة تربوية وصحية  لما لها أثرعلى الناحية 

 . أيضاً ارتباط وثيق بلتحصيل الدراسي

  : مواصفات  التربية البدنية المدرسية المثالية

 يجب أن تتم ممارسة الرياضة لكونها عادة تمارس منطلق الوعي الصحي  وال يتم تناولها في إطار المنافسات

  . الرياضية التي تتطلب مهارات عالية

 االجتماعية بين الطالب للمشاركة أن تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والنفسية للطالب ، وإيجاد فرصة

 .والمعلمين

 الكمبيوتر عن أجهزة ممارسة الرياضة في المدارس تعد فرصة لكي يقضي الطالب فترة من الزمن ليكون بعيد

 .أو األجهزة المحمولة  أو شاشات التلفزيون والتي تؤثر على نمط حياة الطالب

 



 خطة معل للصحة املدرس ية

 .لتنفيذ برنامج للصحة المدرسية على الكادر التعليمي عمل خطة لضمان نجاح البرنامج

 

 :الغرض من خطة العمل

تعّد ُخطة العمل الخريطة التي ُتساعد على السير في الطريق الصحيح؛ من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسّي، 

ف ُخطة العمل بأّنها  فعندما يعتمد العمل على ُخّطٍة دقيقة وواضحة عندها يكون ُمعّدل الخطورة قليل وُتعرَّ

استراتيجّية تسعى إلى تقديم الُمساعدة على إيجاد حلول للُمشكالت، وتعزيز مهارات العاملين وزيادة تركيزهم، 

 وغالباً ال تعتمد ُخطط العمل على حدود زمنّية معينة

 

 



 حصيكيفية كتابة خطة معل لربانمج 

 :للبدء بكتابة خطة العمل يجب اتباع الخطوات التالية

 اسم البرنامج تحديد . ۱

 الـعــام الهـــدف . 2

 الرسالة الموجهة للفئة المستهدفة ؟ماهي 

 ؟ماهي المعلومة والمهارة التي تود أن يكتسبوها

 التفصيلي الهدف . 3

 العام الهدف بها األهــداف المشــتقة من المقصـود 

يجب األخذ بعين االعتبار ضرورة وجود توافق وارتباط منطقي بين الهدف التفصيلي و اسم البرنامج 
 .المحقق لهذا الهدف

 



 كيفية كتابة خطة معل لربانمج حصي
 الفترة الزمنية للبرنامج. ٤

مع مراعاة أن اليكون بداية أو ( الخ .... شـهر ـ شهران ) ويقصد بها الفترة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ البرنامج 
 الرسميةنهاية البرنامج أيام العطلة األسبوعية أو العطل 

 للبرنامجتحديد الجهة المنفذة  . ٥

هي معرفة األشخاص الذين سيشاركون في العمل سواء كانت إدارة المدرسة، مرشديين صحيين، معلميين، طالب 
 أو أولياء االمور

 المستهدفةالفئة تحديد . ٦ 

 من هم الفئة المراد تطبيق البرنامج عليهم سواء كانوا الطالب أو أولياء االمور

 معرفة الموارد. ٧

هو إدراك صاحب البرنامج للموارد التي يحتاجها حّتى ُتصبح ُخّطة العمل جاهزة للتنفيذ، وتشمل هذه الموارد 
 .فريق العمل، والميزانّية المالّية، ودعم اإلدارة

 



 كيفية كتابة خطة معل لربانمج حصي

 : آلية التنفيذ. ٨

يقصد بها الخطوات واإلجراءات المتبعة لتنفيذ البرنامج بالخطوات الملموسة التي تتخذها لتحويل خطتك 

 االستراتيجية إلى إجراءات تساعدك على تحقيق أهدافك

 التقييم والمراجعة. ٩

بعد االنتهاء من الخطة يتم وضع مؤشرات تقييم وقياس األداء حتي تستطيع كل فترة التوقف ومعرفة ما تم من 

 تنفيذه من الخطة وما لم يتم وهل ما تم انجازه تم انجازه بشكل صحيح أم ال؟ 

 الصعوبات والمعوقات . ۱0

يتم  تحديد اسم البرنامج الذي واجه صعوبات في التنفيذ مع تحديد تلك الصعوبات واإلجراءات المتخذة للتغلب  

 .على الصعوبات 

 

 

 

 





 

 الانصـــــــات حلسن شكراً 



  املراجـــــع
 

◦ https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/school/csh/if-sch-csh-sample-action-plan-he-elementary.pdf 

◦ https://study.com/academy/lesson/the-teachers-role-in-elementary-secondary-physical-education.html 

◦ https://www.aoa.org/patients-and-public/good-vision-throughout-life/childrens-vision/school-aged-vision-6-to-18-
years-of-age 

◦ http://care.diabetesjournals.org/content/38/10/1958 

◦ http://smhp.psych.ucla.edu/aboutmh/mhinschools.html 

◦ http://www.ahmed-ershad.com/assets/a1.pdf 

◦ https://tobaccoatlas.org/country/saudi-arabia/ 

◦ http://care.diabetesjournals.org/content/38/10/1958 

◦ https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/resources/lung/asth_sch.pdf 
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