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دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية من وجهة نظرهم مبنطقة عسري
 مسفر أمحد مسفر آل عاطف الوادعي.د
األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية يف جامعة امللك خالد

:امللخص

َّعرف على دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية مبنطقة عسري من خالل املقررات لدى تالميذ املرحلة
ُّ هدفت هذه الدراسة إىل الت
 وسغةراا الدراسةةة ت اختيةةار عينةة الدراسةةة مةةن، وقةةد اعتمةةدت الدراسةةة املةةن الوصة ي لكونةةا اسنسةةب ملثةةا هةةذه الدراسةةات اإلنسةةانية،االبتدائيةةة
 وجلمةةب بيةةالت الدراسةةة فقةةد اسةةت دم الباحة اسةةتبانة. وقةةد ت اختيارهةةا بطرئقةةة عشةوائية بقيةةة،) معلة ل للعلةةوم ال َّشةرعيَّة ابملرحلةةة االبتدائيةةة100(
 وقد توصلت الدراسة إىل إس ام معلمي العلوم الشرعية بدرجة كبرية يف تنمية الثقافة الصحية لدى التالميذ فيما،صممت لتحقيق أهداف الدراسة
ُ
 كما توسةطت درجةة إسة ام يف تنميةة الثقافةة الصةحية لةدى التالميةذ فيمةا ئتعلةق ابلتغذئةة الصةحية،ئتعلق ابلنظافة الش صية واإلسعافات اسولية
 وأوصت الدراسة بضرورة تضمني.وصحة املست لك؛ بينما أوضحت الدراسة ضعف ممارسة معلمي العلوم الشرعية سدواره املتعلقة ابلصحة البيئية
 ودعم ةةا ابسنشةةطة اإلارائيةةة والوسةةائا التعليميةةة،مقةةررات العلةةوم الشةةرعية ابملرحلةةة االبتدائيةةة بعةةدد مةةن املوضةةوعات املع ة ة للصةةحة العامةةة للتالميةةذ
.االئضاحية مبا ئتناسب مب العمر ال مين والعقلي للمتعلمني
. معلمو العلوم الشرعية؛ الثقافة الصحية؛ املرحلة االبتدائية:الكلمات املفتاحية

Role of Islamic Studies Teachers in Enhancing the Health Education through
Courses among Primary School Students: The Islamic Studies Teachers' Perspective
at Asir Region
Dr. Mesfer Ahmed Mesfer Alwadai
Associate Professor, Department of Curriculum and Instruction,
Faculty of Education, King Khalid University

Abstract:
The current study aimed at identifying a role played by Islamic Studies teachers in enhancing health
education through courses among primary school students, which is from the Islamic Studies teachers'
perspective at Asir Region. In the study, the researcher used a quasi-experimental design because it is
more suitable for humanities studies. Moreover, for the current study, the purposive sample consisted of
(100) Islamic Studies teachers of primary schools. Fittingly, the purposive sample was a stratified random
sample. Markedly, the researcher used a questionnaire for collecting the data to achieve the objectives of
the study, The study revealed that: the pivotal roles played by Islamic Studies teachers in raising the level
of health culture, concerning personal hygiene and first aid seem highly among the pupils. In addition,
their degree of played roles regarding the healthy diet and consumer health hit an average degree, The
study also showed roles played by Islamic Studies teachers concerning environmental health are weak.
Also, the current study recommends the necessity of embedding Islamic Studies courses in the primary
school stage with consolidated subjects for health as well as supporting it with enriching activities and
illustrative instructional materials that is commensurate with physical or chronological age and the mental
age of the learners.
Keywords: Islamic Studies Teachers, Health Education, Primary School Level.
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د .مس ر أمحد مس ر آل عا ف الوادعي :دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة
عسري.

مقدمة:

اإلسالم بشرئعة شاملة ملصاحل ال رد واجملتمب الشرعية والدنيوئة حتقيقا لعبادة هللا وحده دون غريه
جاء
ُ
وإعمارا واستصالحا لألرا واستدامة للعنصر البشري إىل أن أيذن هللا ب وال الدنيا ،ومن أعظ اجلوانب اليت
أبر ت عظمة اإلسالم ومشوليتا مراعاتا للضرورايت اخلمس املشتملة على ح ظ الدئن والعقا والن س والعرا
واملال واستكماهلا ليعيش املسل آمنا مطمئنا يف ن سا ،وئعيش اجملتمب جسدا واحدا كالبنيان ئشد بعضا بعضا.
ومن مجلة تلك الضرورئة احملافظة على الن س وما ئتعلق هبا كاجلسد؛ ولذا أمر الشارع احلكي عباده بقولا{:وأن ِ ُقوا
ب ال ُمح ِسنِني} (سورة البقرة ،اآلئة ،)195وجاء
اَّللِ وال تُةل ُقوا ِِبئ ِدئ ُك إِىل التَّة لُك ِة ۛ وأح ِسنُوا ۛ إِ َّن َّ
ِيف سبِ ِيا َّ
اَّلل ُُِي ُّ
يف حدئ عبدهللا بن عمرو رضي هللا عن ما ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل " :دخا ُ
اَّللِ صلَّى َّ
رسول َّ
اَّللُ
ِ
قلت] :بلى ،قال :فال ت عل َّنَ ،ن
تقوم اللَّيا،
وتصوم النَّ ار.قالُ [ :
ُ
عليا وسلَّ ُحجريت ،فقال :أمل أخَب أنَّك ُ
وإن ِ
وقُ  ،وص و ِ
وإن ل وجتِك عليك حقًّاَّ ،
جلسدك عليك حقًّاَّ ،
فإن لِعينِك عليك حقًّاَّ ،
أفطرَّ ،
وإن لضي ِ ك
ُ
وإن لِص ِ
دئقك عليك حقًّا ،وإنَّاُ عسى أن ئطول بِك عُمر ،وأنَّاُ حسبُك أن تصوم من ِ
عليك حقًّاَّ ،
كا ش لر
االًث ،فذلِك صيام الدَّه ِر كلِ ِا ،واحلسنةُ بعش ِر ِ
أمثاهلا ،قلتِ :إّن أج ُد َّقوة ،فشدَّدتِ ،
ص من
ُ ُ
فشدد َّ
ُ
علي ،قالُ :
ُ
مجعة االاة َّأايلم ،قلتِ :إّن أ يق أكثر من ذلِك ،فشدَّدتِ ،
كا ل
ِ
اَّللِ داود،
ص صوم ِ
نب َّ
ُ ُ
فشدد َّ
ُ
ُ
علي ،قالُ :
ِ
صف الدَّه ِر" (اسلباّن1409،ه،رق احلدئ .)34724
صوم داود ،قال :ن ُ
ُ
قلت :وما كان ُ
واملتتبب سحكام الشرئعة جيد اهتمام ا ابلصحة والعافية ،وسالمة أج اء اجلسد وأعضائا من اسمراا
ابعتبارها نعمة جليلة امنت هللا هبا على عباده لكوهنا املمكنة هل واملعينة على القيام ابلعبادات والطاعات اليت أمر
هبا .ولكوهنا شر ا ال ما للمحافظة على احلياة كما أهنا شرط ال م لتحقيق مراد هللا تعاىل من خلق عباده وإجياده
(اخلياط2004،م) .وئتجلى ذلك االهتمام يف أمرها ابلعنائة ابلنظافة والط ارة كما يف قولا تعاىل{:اي أئةُّ ا ال ُمدَّاُِر
( )1قُ فأ ِ
نذر ( )2وربَّك فكَِب ( )3واِيابك فط ِ ر} (سورة املدار ،اآلايت ،}4-1وكذلك احل على التغذئة
ب
اجليدة واملوا نة في ا فقال سبحانا{:اي ب ِين آدم ُخ ُذوا ِئنةت ُك ِعند ُك ِا مس ِج لد وُكلُوا واشربُوا وال تُس ِرفُوا ۚ إِنَّاُ ال ُُِي ُّ
ال ُمس ِرفِني} (سورة املدار ،اآلئة ،)31وعدم إج اد اجلس وحتميلا ما ال ئطيق ،واسمر ابملداواة والعالج عند املرا
َّب
ت الن َّ
كما جاء يف حدئ أسامة بن شرئك رضي هللا عنا ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل " :ش ِ د ُ
مرت ِ
ني  -؟فقال( :عباد هللاِ وضب
اب ئسألُونا :اي رسول هللاِ ها علينا ُجناح يف كذا َّ -
صلَّى هللاُ عليا وسلَّ واسعر ُ
هللاُ احلرج َّإال امرؤ اقرتا ِمن ِعر ِ
ا أخيا شيئا فذلك الَّذي حرِج) قالوا :اي رسول هللاِ ف ا علينا ُجناح أن نتداوى
فإن هللا مل ئضب داء َّإال وضب لا دواء) قالوا :اي رسول هللاِ فما خري ما أُ ِ
؟ فقال( :تداووا عباد هللاِ َّ
العبد ؟
عطي ُ
ُ
قالُ ( :خلُق حسن)" (البسيت1414،ه ،رق احلدئ .)6061كما هنت الشرئعة املط رة عن كا ما ئضر اجلسد
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ُِ
من املأكوالت واملشروابت كاخلمر والدم وامليتة وحل اخلن ئر ،ودعت الجتناهبا كما يف قولا
تعاىل{:حرمت علي ُك ُ
اَّللِ بِِا والمن نِقةُ والموقُوذةُ والمرتِدئةُ والن ِ
َّم وحل ُ اخلِن ِئ ِر وما أ ُِه َّا لِغ ِري َّ
َّطيحةُ وما أكا َّ
السبُ ُب إَِّال ما ذ َّكيةتُ
الميةتةُ والد ُ
ُ
ُ
ُّص ِ
ب وأن تستةق ِس ُموا ِابس الِم ذلِ ُك فِسق اليةوم ئئِس الَّ ِذئن ك ُروا ِمن ِدئنِ ُك فال َتشوُه واخشو ِن
وما ذُبِح على الن ُ
ِ
ِ
ِ
اإلسالم ِدئنا فم ِن اضطَُّر ِيف َممص لة غري متجانِ ل
يت ل ُك ِ
ف
ت ل ُك دئن ُك وأْتم ُ
اليةوم أكمل ُ
ُ
ت علي ُك نعم ِيت ورض ُ ُ
اَّلل غ ُور رِحي } (سورة املائدة ،اآلئة.)3
ِِإل لْث فِإ َّن َّ
وجاء التوجيا الشرعي ابلوقائة من اسمراا وجتنب العدوى هبا ،والن ي عن االقرتاب من اسمراا املعدئة
كاجلذام والطاعون وغريها ودخول أماكن ا كما يف حدئ عائشة رضي هللا عن ا قالت قال رسول هللا صلى هللا
اَّللِ صلَّى هللا عليا وسلَّ ع ِن الطَّاع ِ
عليا وسل َّ :
اَّللِ صلَّى هللاُ عليا وسلَّ  :أنَّا
ب َّ
"أهنا سألت رسول َّ
ون ،فأخَبها نِ ُّ
ُ
ُ
اَّلل رمحة لِلمؤِمنِني ،فليس ِمن عب لد ئةقب الطَّاعو ُن ،فةيم ُك ُ يف بةل ِدهِ
كان عذااب ئةبةعثُاُ َّ
ُ ُ
اَّللُ على من ئشاءُ ،فجعلاُ َُّ
ُ
الش ِ ِ
صابِرا ،ئةعل أنَّا لن ئ ِ
يد" (الب اري1400،ه ،رق
اَّللُ لاَّ ،إال كان لا ِمث ُا أج ِر َّ
صيباُ َّإال ما كتب َّ
ُ
ُ
احلدئ .)5734وجاء يف حدئ أسامة بن ئد رضي هللا عنا ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل " :إذا
َِسعتُ ِابلطَّاع ِ
دخلُوا عليا ،و إذا وقب وأنةتُ ِِب ل
ون ِِبر ل
را فال َت ُر ُجوا ِمن ا فِرارا ِمناُ"(السيو ي1437،ه،
ُ
ا فال ت ُ
رق احلدئ  ،)695ويف هذا أتصيا مل وم احلجر الصحي جتنبا للعدوى واحلد من انتشارها سواء عن رئق
املالمسة أو االختالط يف املأكا واملشرب وغريها.
ومب انتشار اسوبئة واجلوائح الصحية تَب أمهية التثقيف الصحي لألفراد مب تلف مراحل العمرئة تقويا
لسلوك وهتذبيا هل مبا ُي ظ صحة اجملتمب ،وُيقق معائري التنمية الو نية والعاملية يف حتدئد مستوى الرفاهية والنمو
اجملتمعي للحكومات واجملتمعات (ابراين1425،ه) .كما أن االهتمام برفب مستوى الوعي الصحي ئُعد وسيلة
فعالة يف احلد من انتشار اآلفات واسمراا وفق من جية علمية عملية تطبيقية واالست ادة من التجارب احمللية
واإلقليمية والعاملية يف ذلك .ومن أبر اسمثلة اليت جتلت في ا أمهية التثقيف الصحي ودوره ال عال اجتياح فائروس
كورول املستجد ) Coronavirus (COVID-19لدول العامل مب تلف مستوايهت االقتصادئة واالجتماعية
والتقنية وغريها ،وعالقة ذلك مبستوى وعي ال رد الصحي ومشاركتا يف انتشاره أو احلد منا .ومن مجلة الدول
املتضررة من ال ائروس اململكة العربية السعودئة؛ إال أن اإلجراءات االحرتا ئة املعمول با ،والعما التكاملي بني
املؤسسات احلكومية واخلاصة واسهلية واخلريئة سامهت يف َت يف اآلًثر املرتتبة على انتشار ال ائروس بني اسفراد.
ولذا بر ت أمهية دور مؤسسات التعلي العام يف توعية هيئت ا التعليمية اسكاديية واإلدارئة ِبدواره يف
احملافظة على الصحة العامة للمجتمب وفق خطط علمية منية ْتاشيا مب الدور املناط هبا وفق رؤئة اململكة العربية
السعودئة 2030م واليت نصت على أمهية العنائة ابلشباب والصحة ابعتبارمها ركي تني رئيستني يف بناء اجملتمب
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السعودي ومنائا ،ولكون ذلك ئتوقف على بناء ش صية ال رد وت وئده ابلقي اإلجيابية وخصوصا القي الصحية يف
َمتلف اجملاالت لتحقيق أعلى معائري جودة احلياة .وئتأكد ذلك الدور لدى الب املرحلة االبتدائية لكوهنا املرحلة
املعنية يف املقام اسول بصياغة ش صية املتعل فكراي واقافيا وصحيًّا واجتماعيًّا مما سيساه يف ايدة اإلنتاج
وخ ض مستوى اإلن اق على العالج (الصرائرة والرشيدي2012،م).
ولتحسني مستوى الثقافة الصحية لدى الب املرحلة االبتدائية البد أن ئكون املعل على درائة كافية
ِببعاد منو الط ا يف املرحلة االبتدائية ،والعما اجلاد على دع العما املشرتك بني املدرسة واسسرة لكون العادات
تنمو يف مستوى مبكر من حياة ال رد من خالل ترمجة املعلومات النظرئة إىل ممارسات سلوكية (عثمان واملغريب
وحجاج2012،م) ،إال أن دراسة جرجاوي وأغا (2011م)،ودراسة مجعة (2017م) ،ودراسة عبداحللي
(2018م) أوضحت حمدودئة دور املعل يف توعية واقيف املتعلمني صحيا مب أمهيتا البالغة يف توجيا سلوكياهت
إىل السلوك الصحي الصحيح الذي ئقي املرا وجينب اإلصابة ،وخيطو هب حنو الصحة اجلسدئة والعقلية؛ لذا
كانت الدراسة احلالية للتعرف إىل دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى
تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري.
مشكلة الدراسة:
ش د العامل تطورا ملحوظا يف َمتلف اجملاالت التقنية والصناعية وال كرئة والثقافية واالجتماعية وغريها مما
أفر عدد من التغريات املتسارعة واآلًثر اجلانبية على عالقة اسفراد ببعض وصحت وسالمت  ،واليت ضاع ت
املسؤوليات امللقاة على عاتق القائمني على التعلي يف حتسني مستوى الوعي الصحي لدى التالميذ وخصوصا
املرحلة االبتدائية السيما وه يثلون يف اململكة العربية السعودئة ما ئ ئد عن  % 60من إمجايل عدد الب
التعلي العام بتعداد بلغ  6187776الب و البة (اهليئة العامة لإلحصاء2020،م) .ونظرا لتواجده يف
مساحات ضيقة وحمدودة يف املباّن التعليمية ف أكثر عرضة لإلصابة ابسمراا ونقا العدوى لغريه  .ولذا بر ت
مكانة املدرسة وأمهيت ا من خالل كادرها التعليمي يف الن وا بصحة التالميذ وحتسني مستواها من خالل
التثقيف الصحي اجليد ،وتقدمي اخلدمات اإلرشادئة الوقائية والذي ئُعد من أه مؤشرات جناح العملية التعليمية
الرتبوئة كما أشارت إىل ذلك دراسة عبدال تاح وعبداحلميد (2001م) ،ودراسة أبو ليلى ( ،)2002ودراسة
كماش (.)2009
ومب انتشار فائروس كورول املستجد ) Coronavirus (COVID-19بر ت أمهية دور املعلمني على
وجا اخلصوص ابعتباره حجر ال اوئة ومكول م ًّما يف العملية الرتبوئة التعليمية يف نشر الثقافة الصحية يف أوساط
التالميذ من خالل الَبام وال عاليات واسنشطة ،ومن خالل املقررات التعليمية .وسجا هذا أكدت دراسة
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2010( William & Angelaم) على ضرورة حتقيق مضامني شعار منظمة الصحة العاملية "الصحة للجميب"
السيما يف املرحلة االبتدائية واليت تستوجب إرساء امل اهي الصحية وممارسة اسمناط السلوكية الصحية واملؤارة
بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف صحت على املدى القرئب والبعيد ،وحتسني مستواه التعليمي و ايدة التحصيا
وتقليا فرص الغياب والتسرب املدرسي ،إال إن نتائ دراسة الصرائرة والرشيدي (2012م) أشارت إىل ضعف
دور املعل يف تع ئ امل اهي الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؛ مما أدى إىل ارت اع نسب اإلصابة ابسمراا
ونقا العدوى إىل أُسره نتيجة للعادات الغري الصحية ،و شيوع اقافة التغذئة السلبية وتناول اسغذئة الغري صحية
يف أوساط عدد من اسسر ،وظ ور عدد من املمارسات السلبية كعدم النظافة الش صية ،وعدم الت لص من
ال ضالت الضارة ،ووضب الن اايت يف غري أماكن ا امل صصة .وبناء على ما سبق تَب أمهية تقدمي املعلمني للدع
الال م لأل ال لتطوئر معارف وم اراهت يف اجلانب الصحي ،حبي ئكون هناك برام فعالة ومصممة لتسرئب
جناح تعل اس ال العادات الصحية كما أشارت إىل ذلك دراسة أبو شقري (2006م) ،ودراسة اجلرجاوي وأغا
(2011م) ،ودراسة مجعة (2017م).
وأتسيسا على ما سبق كانت الدراسة احلالية للتعرف إىل دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة
الصحية من خالل املقررات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية لإلس ام يف حتسني البيئة التعليمية ،وحتقيق مستوى
توعوي صحي أفضا إبذن هللا تعاىل يف إ ار حتقيق مست دفات الرؤئة الرتبوئة احلدئثة للمتعل واليت تُعىن ابملتعل
من َمتلف اجلوانب العقلية واجلسمية والثقافية وغريها بصورة مشولية ومتوا نة ،والذي سيع من مقدرة الطالب
على التحصيا العلمي اجليد.
أسئلة الدراسة:
حتاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
ما دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
من وج ة نظره مبنطقة عسري؟ وئت رع من هذا السؤال جمموعة من اسسئلة ال رعية على النحو التايل:
 .1ما دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابلنظافة الش صية من خالل املقررات
لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري؟
 .2ما دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابلتغذئة الصحية من خالل املقررات لدى
تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري؟
 .3ما دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابإلسعافات اسولية من خالل املقررات
لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري؟
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 .4ما دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابلصحة البيئية من خالل املقررات لدى
تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري؟
 .5ما دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق بصحة املست لك من خالل املقررات لدى
تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري؟
 .6ما دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق مب اهي اسمراا وكي ية الوقائة من ا من
خالل املقررات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري؟
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف كوهنا:
 .1تستمد أمهيت ا من املوضوع الذي تتناولا ابلبح والدراسة واملتعلق مب وم الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية ابعتباره الشرُية العرئضة يف التعلي العام ابململكة العربية السعودئة ،ومناقشت ا سدوار معلمي العلوم
الشرعية يف تنميت ا من خالل املقررات الدراسية.
 .2تُس ِ ُ يف حتقيق مضامني الرؤئة الو نية للمملكة العربية السعودئة 2030م يف حتسني جودة احلياة واملرتك ة
على رفب مستوى اسفراد الصحي ودع املمارسات الصحية املتمي ة يف حياة تالميذ املرحلة االبتدائية.
 .3تةُب ِ
ص ُر صانعي القرار بو ارة التعلي بضرورة ربط املقررات الشرعية حبياة التالميذ الصحية اليومية من خالل
اسمثلة واسنشطة اإلارائية املصاحبة للمقررات.
 .4تتيح اجملال للباحثني والباحثات لدراسة أدوار املعلمني يف سائر املقررات يف مراحا التعلي اسخرى لإلس ام يف
صناعة وعي صحي جمتمعي متمي .
أهداف الدراسة:

تتمثا أهداف الدراسة فيما ئلي:
 .1التعرف إىل م اهي الثقافة الصحية الال مة لتالميذ املرحلة االبتدائية.
 .2التعرف إىل دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية.
حدود الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على:
• احلد املوضوعي :دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية.
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• احلد املكاّن :تتناول الدراسة آراء معلمي العلوم الشرعية ابملرحلة االبتدائية إبداريت التعلي مبحافظة ظ ران
اجلنوب ،وإدارة التعلي مبحافظة سراة عبيدة.
• احلد ال ماّنُ :بِ ِ
قت الدراسة يف ال صا الثاّن من العام اجلامعي 1441/1440ه.
مصطلحات الدراسة:
يكن إمجال مصطلحات الدراسة فيما ئلي:

دور :ئُعرفا الشرئف (2007م) ِبنا ":جمموعة من اسساليب املعتادة يف عما أشياء معينة وإجنا وظائف
حمددة يف موقف اجتماعي ما" (ص .)10وئُعرفا الباح إجرائيا ابملن جية العملية اليت ئنت ج ا معل العلوم
الشرعية ابملرحلة االبتدائية يف ت وئد املتعلمني ابملعلومات الصحية اإلارائية من خالل املقررات رغبة يف رفب مستوى
وعي الصحي ال ردي واجملتمعي.

الثقافة الصحية :ئُعرف ا بدح و ئن وم اهرة (2013م) ِبنا ":عملية ترمجة احلقائق الصحية املعروفة إىل
أمناط سلوكية صحية سليمة على مستوى ال رد واجملتمب ،هبدف تغيري االجتاهات والعادات السلوكية غري السوئة،
وكذلك مساعدة ال رد على اكتساب اخلَبات وممارسة العادات الصحية الصحيحة" (ص .)14وئضيف عبد
احللي (1440ه)" :عملية هدف ا ح الناس على تبين منط حياة وممارسات صحية سليمة ،من أجا رفب
املستوى الصحي للط ا واجملتمب ،واحلد من انتشار اسمراا ،وئتحقق هذا اهلدف بنشر امل اهي الصحية السليمة
يف اجملتمب ،وإرشاده إىل وسائا الوقائة من ا"(ص .)81وئعرف ا الباح إجرائيًّا ِبهنا مجيب املعلومات واملعارف
واالجتاهات الصحية ،والسلوكيات اليت ئتلقاها املتعل يف املرحلة االبتدائية ،واليت تؤار بطرئقة فعالة على اجتاهاتا
وتنعكس على تصرفاتا ،وت وده ابمل ارات اليت ْتكنا من التعاما مب املواقف امل تل ة بطرئقة صحية سليمة.
املرحلة االبتدائية :تُعرف املرحلة االبتدائية ِبهنا" :املرحلة التعليمية اليت تشكا القاعدة اسساسية للتعلي
النظامي ومدتا ست سنوات ،وتُعىن ابلتالميذ يف مرحلة الط ولة اليت تتشكا في ا ش صياهت وم اراهت
واجتاهاهت  ،وتبدأ عادة من ( )12-6سنة" (الصرائرة والرشيدي2012،م ،ص .)2311وئعرف ا الباح إجرائيا
ِبهنا املرحلة التعليمية اليت هتت ابلط ولة املتوسطة واملتأخرة ابلتعلي العام ابململكة العربية السعودئة واليت تساه يف
صناعة الط ا اجتماعيًّا ،واقافيًّا ،وصحيًّا ،وفكرًّاي.

اإلطار النظري:
تُةع ُّد املرحلة االبتدائية من أه املراحا التعليمية للمتعل وأكثرها أتاريا يف مستقبلا؛ وتعود أمهيت ا لسببني
رئيسني مها :كوهنا مرحلة تكوئنية وحجر اسساس لتطوئر املتعل ومنائا يلة حياتا ئوضب في ا عدد من اسسس
املكونة لش صيتا ،واكتساب عدد من العادات واسمناط السلوكية امل تل ةً .ثني ا :كوهنا مرحلة بناء للقدرات
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العقلية والذهنية ،واليت تعما على حتدئد اإل ار العام حلياتا من خالل ما ئتلقاه من خَبات ومعارف وم ارات.
وأتسيسا على ما سبق فالعنائة ابلتثقيف الصحي لتالميذ املرحلة االبتدائية ُيتا أمهية خاصة لتأاريها على عالقتا
ِبسرتا ،وعالقتا ب مالئا يف املدرسة ،وكذلك عالقتا ابجملتمب ،ولكي ئتمكن من القيام ابلواجبات التعليمية املنا ة
با بصورة منتظمة حتقيقا لألهداف التعليمية املرسومة؛ ولذا كان احلدئ عن دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية
الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.
الثقافة الصحية:

من خالل الرجوع لألحباث واسدبيات امل تمة مبوضوع الدراسة تبني تعددئة املصطلحات تبعا الختالف
املدارس واملنطلقات الرتبوئة للباحثني والباحثات ،ومن مجلة تلك املصطلحات :الثقافة الصحية ،والتثقيف
الصحي ،والوعي الصحي وإن اجتمعت يف جممل ا حول العنائة ابملستوى الصحي لل رد ومسؤوليتا اجملتمعية يف
ذلك؛ لذا أوضح كمال (2003م) أن التثقيف الصحي ئرتك على االاة حماور رئيسية هي :املعرفة النظرئة
واالجتاهات الوجدانية واملمارسات السلوكية ،وهبذا ئتضح أن التثقيف الصحي يثا املنطلق للَبام الرعائة الصحية
اسولية يف اجملتمعات .كما ئشري ظاهر ( )2004إىل أن التثقيف الصحي ئُقصد با" :العملية اليت نستطيب من
خالهلا تثقيف اسفراد ،وإًثرة وعي لغرا تغيري سلوك  ،وعاداهت خاصة يف حالة انتشار اسمراا داخا
اجملتمب ،وكذلك غرس العادات ،والتقاليد االجتماعية اليت من شأهنا تدعي اجلانب الصحي ،وتطوره مثا ممارسة
الرايضة ،والتغذئة الصحية" (ص .)2وئضيف أبو شقري (2006م) ِبن الثقافة الصحية تتعلق" :ابملعرفة وال
وتكوئن امليول واالجتاهات لبعض القضااي الصحية املناسبة للمرحلة العمرئة من خالل تقدمي النصح والتوجيا
والتواصا مبا ئنعكس إجيااب على السلوك الصحي اليومي" (ص ،)11كما ئرى نكة (2009م) َّ
أن الثقافة الصحية
ترك على املمارسات التطبيقية العملية املتعلقة ابلرعائة الصحية املعين بتحسني السلوك الصحي لدى املتعل من
خالل استثمار املعارف واملعلومات املع ة لصحة املتعل داخا املدرسة وخارج ا.
أمهية الثقافة الصحية:
ت نمية الثقافة الصحية ج ء من تنمية املنظومة الثقافية املتكاملة للمتعل لتساعده للعيش بسالم وا مئنان،
وتقدئر اجل ود احلكومية الرَسية واسهلية املتعلقة بتقدمي اخلدمات الصحية واملتاحة للموا ن واملقي واالست ادة من ا
على أكما وجا .وتستمد أمهيت ا من اهتمام النظام اسساسي للحك ابململكة العربية السعودئة هبا يف مادتيا
الثالاون واحلادئة والثالاون (1412ه)" :املادة الثالاون :توفر الدولة التعلي العام ،وتلت م مبكافحة اسمية .املادة
احلادئة والثالاون :تعىن الدولة ابلصحة العامة ،وتوفر الرعائة الصحية لكا موا ن" (ص ،)9كما تنبب أمهيت ا
كذلك من خالل أهداف التعلي يف اململكة العربية السعودئة (1389ه) "رفب مستوى الصحة الن سية إلحالل
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السكينة يف ن س الطالب ،وهتيئة اجلو املدرسي املناسب" (ص ،)6وكذلك أتكيد رؤئة اململكة العربية السعودئة
(2016م) على دور اجملتمب احليوي املتس ابلصحة والنشاط يف حتقيق معائري جودة احلياة والرفاهية للموا ن
واملوا نة .وهبذا ئتضح ضرورة العنائة ابجلانب الصحي للمتعلمني سواء فيما ئتعلق بتوفري ابلبيئة التعليمية الصحية،
واملعلومات واملعارف املضمنة يف املقررات الدراسية.
أهداف الثقافة الصحية:
تتنوع أهداف الثقافة الصحية وتتعدد لتشما معاجلة املعتقدات والتصورات وتعدئا السلوكيات ،وقد
أوضح العباس و ا (2001م) ،واجلرجاوي وأغا (2011م) والصرائرة والرشيدي (2012م) ،وعثمان
(2016م) ،وعبد احللي (2018م) ِبن أهداف الثقافة الصحية يكن إمجاهلا فيما ئلي:
 .1نشر امل اهي الصحية السليمة يف أوساط اجملتمب والعادات الصحية واملمارسات السلوكية اإلجيابية يف أوساط
التالميذ من خالل املقررات التعليمية ومن خالل جتسيد املعلمني مل اهي القدوة احلسنة لطالهب  ،والعما على
معاجلة االشكاليات الصحية من وقت مبكر هبدف رفب مستوى الوعي الصحي لل رد وحتسني املستوى
الصحي يف اجملتمب.
 .2تنمية امليول واالجتاهات االجيابية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية حنو الصحة ،والعادات السليمة ،وغرس القي
الصحية يف ن وس  ،وتع ئ مسؤولياهت اجملتمعية يف احملافظة على صحة اجملتمب العامة.
 .3العما على تغيري م اهي اسفراد املتعلقة ابلصحة العامة وما ئ ددها من اسمراا واسوبئة ،وجعا الصحة على
قائمة أولوايهت من خالل استثمار البيئة التعليمية هل  ،واملقومات اجملتمعية واالقتصادئة.
 .4هتيئة البيئة التعليمية الصحية واملعينة على النمو املتوا ن للمتعل يف َمتلف اجملاالت ،من خالل العما التكاملي
بني املدرسة واملؤسسات اجملتمعية اسخرى هبدف رفب ك اءة البيئة التعليمية مبا ُيقق أعلى املعائري الصحية.
 .5العما على االست ادة من برام املؤسسات الصحية التوعوئة من خالل التعاون البناء املشرتك اهلادف لبناء
االنسان وتع ئ ش صيتا مما ُيقق العما التكاملي الرايدي بني مؤسسات اجملتمب احلكومية واخلاصة واسهلية.
َ .6ت يض معدالت اسمراا والوفيات يف اجملتمب من خالل تعرئف التالميذ ابسمراا واسوبئة و رق الوقائة
من ا ،ويكن االست ادة من ذلك يف ظا س ولة انتشار العدوى كما ئتضح يف فائروس كورول املستجد
).Coronavirus (COVID-19
مستوايت التثقيف الصحي :من خالل ما تضمنتا الدراسات واسحباث الرتبوئة امل تمة بتع ئ الثقافة
الصحية ِبسلوب تدرجيي ئ دف إىل حتسني مستوى وعي ال رد واجملتمب حول امل ا ر الصحية احملتملة ،ولذا أشار
خطابية رواشدة (2003م) ،وعبد احللي (2018م) أن مستوايت التثقيف الصحي تت لص يف املستوايت التالية:
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 .1التثقيف الصحي اسويل :والذي ئ دف إىل رفب مستوى الوعي الصحي لدى ال رد حول التغذئة اجليدة
وسبا الوقائة من اسمراا ،وتع ئ النظافة الش صية ،واحملافظة على صحة البيئة اليت ئعيش في ا.
الصحيةُ ،
وال شك أنا ئقب على عاتق املؤسسات التعليمية واجملتمعية كاملدارس واسسرة واملساجد ومجاعة الرفاق وغريها
مسؤولية كَبى يف غرس امل اهي الصحية السليمة لل رد عَب مراحلا العمرئة امل تل ة.
 .2التثقيف الصحي الثانوي :وئتناول جمموعات اسفراد ذوي اخلصائص والسمات املتشاهبة كاملرحلة العمرئة،
واملرحلة التعليمية ،واجلنس ،وبيئة العما ابعتبار تلك اخلصائص عواما خطورة لإلصابة ابسمراا أو نقا
العدوى لغريه  .وتكمن أمهية التثقيف يف ت وئده ابملعلومات الضرورئة على السالمة الصحية والتعاما مب
احلاالت املرضية الطارئة هبدف احلد من اسمراا والتقليا من انتشارها.
 .3التثقيف الصحي املتعلق بتمكني املصابني ابإلعاقات ،أو املصابني ِبمراا م منة كالسكري وارت اع ضغط الدم
وفقر الدم وغريها هبدف احلد من ت اق املشكلة املرضية ،وت وئده ابآلليات املعينة هل على التعائش مب
اسمراا إبمكانياهت املتاحة اجلسدئة ،والعقلية ،والن سية.
جماالت الثقافة الصحية :يف ضوء اهتمام الرتبية احلدئثة مب تلف جوانب املتعل الثقافية وال كرئة والصحية

واالجتماعية وغريها؛ أتيت الثقافة الصحية على قائمة أولوايت اهتمامات القائمني على تربية اجليا وتنشئتا وحتسني
مستوايت الوعي لدئ لتشتما على جماالت عدة ذات عالقة بسالمة املتعل وصحتا بصورة مباشرة أو غري
مباشرة ومن أبر تلك اجملاالت ما ئلي:
 .1الصحة العقلية والوجدانية :الثقافة الصحية هتت خبلق توا ن بني التكوئن العقلي واالن عايل للمتعل ملا هلا من
أار واضح يف حتدئد بيعة ونوعية استجابة ال رد مما ئساه يف حتقيق ذاتا وحتسني مستوى التوافق الش صي
واالجتماعي لا .وأضافت قمر (2015م) أن املعلمني ئؤدون دورا م ما يف حتقيق ذلك التوا ن وخصوصا يف
فرتة اس مات الن سية والصحية واجملتمعية سعيا لتحقيق اإلحساس ابلسعادة والرضى الذايت واجملتمعي؛ ولذا
ئنبغي العنائة ابلعالقة احلميمة بين وبني املتعلمني سعيا إلشباع حاجاهت الن سية ،كما سيكون هلا أار يف بناء
خَباهت التعليمية واحلياتية .وتعظ احلاجة لذلك أاناء مواج ة اململكة العربية السعودئة جلائحة فائروس كورول
املستجد ).Coronavirus (COVID-19
 .2النظافة الش صية :حي تعتَب النظافة املرتك الرئيسي يف السالمة من اسمراا وانتشارها ،واليت تعد من
اسمور امل مة لصحة املتعل وسالمتا يف كافة اجلوانب .وئكمن دور املعل يف تعوئد املتعل علي ا حىت تصبح
عادة سلوكية يف ش صيتا ومن أبر اسمثلة اليت تتجلى في ا النظافة الش صية ما ورد يف حدئ أيب هرئرة
ِ
وقص
حداد ،واخلتا ُنُّ ،
رضي هللا عنا ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل َ" :خس من ال طرة :االست ُ
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 .)5332ومن اجلوانب املتعلقة

تف اإلبط ،وتقلي ُ اسظ ار"(اسلباّن1408،ه ،رق احلدئ
الشَّارب ،ون ُ
بتحقيق النظافة الش صية غسا اليدئن ابعتبارمها أحد أه املنافذ امل مة لألمراا لل رد ،وأحد وسائا نقا
العدوى بني اسفراد ولذا جيدر العنائة هبا والتأكيد علي ا من خالل املقررات التعليمية واملمارسات التطبيقية
للمعلمني وخصوصا يف فرتات اس مات الوابئية يف اجملتمعات كما أشار إىل ذلك دراسة
.)2019( Leger,Young,Blanchard, Perry
 .3التغذئة الصحية وذلك سن التغذئة اجليدة هي املسؤولة عن بقاء حيوئة اجلس واستمرارئة نضارتا ومجالا من
خالل اتباع املتعل لنظام غذائي جيد ئوفر كمية كافية من الطاقة وئوفر مجيب العناصر الغذائية الال مة لنموه
ل
بشكا سلي كاسلياف ،والَبوتني ،والدهون ،وغريها .وقد جاءت الشرئعة املط رة ابلتأكيد على ذلك والعنائة
با من خالل من جية تتس ابلتوسط واالت ان كما يف قولا تعاىل{:اي ب ِين آدم ُخ ُذوا ِئنةت ُك ِعند ُك ِا مس ِج لد
اَّللِ الَِّيت أخرج لِعِب ِادهِ والطَّيِب ِ
ات ِمن
ب ال ُمس ِرفِني ﴿ ﴾31قُا من حَّرم ِئنة َّ
وُكلُوا واشربُوا وال تُس ِرفُوا ۚ إِنَّاُ ال ُُِي ُّ
الدنةيا خالِصة ئةوم ال ِقيام ِة ۗ كذلك نةُ ِ
ِ
الر ِق ۚ قُا ِهي لِلَّ ِذئن آمنُوا ِيف احلياةِ ُّ
ص ُا اآلاي ِت لِقولم ئةعل ُمون ﴿﴾32
قُا إَِّمنا حَّرم رِيب ال و ِ
احش ما ظ ر ِمنة ا وما بطن و ِ
اإلْث والبةغي بِغ ِري احل ِق وأن تُش ِرُكوا ِاب ََّّللِ ما مل ئةُنة ِل بِِا
اَّللِ ما ال تةعل ُمون ﴿( }﴾33سورة اسعراف ،اآلايت  .)33-31وجاء التأكيد
ُسلطال وأن تة ُقولُوا على َّ
النبوي على ذلك كما يف حدئ املقدام معدي بن كرب رضي هللا عنا قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل :
"ما ِمن ل
ل ِ
ِ
وعاء مأل ابن آدم ًّ ِ
صلبا فإن كان ال َّ
لطعاما
بد فثُةلُ
ب اب ِن آدم أُ ُكالت ئُقمن ُ
شرا من بط لن ،حس ُ
ُ
واةُلُ لشرابِا واةُلُ لنة ِسا" (البسيت1414،ه ،رق احلدئ  ،)674وجاء الثناء على أكا املؤمن واقتصاده
وذم شراهة الكافر وجشعا فكما جاء يف حدئ أيب هرئرة رضي هللا عنا قالَّ ":
أن ر ُجال كان أي ُك ُا أكال
للنب صلَّى هللاُ عليا وسلَّ فقالَّ :
إن املؤِمن أي ُك ُا يف معي
كثِريا ،فأسل  ،فكان أي ُك ُا أكال قلِيال ،ف ُذكِر ذلك ِ
ُ
اح لد ،والكافِر أي ُكا يف سبةع ِة أم ل
وِ
عاء" (الب اري1400،ه،رق احلدئ .)5159ولذا ئتأكد دور املعلمني من
ُ
خالل املقررات التعليمية مب تلف َتصصاهتا لتمد املتعل ابلعادات الغذائية الصحية لوقائتا من اسمراا
امل منة كالسكري وارت اع ضغط الدم والسمنة امل ر ة وغريها.
 .4اإلسعافات اسولية واملتعلقة بتوفري الرعائة والعنائة اسولية وال ورئة لإلنسان نتيجة تعرضا حلالة صحية ارئة أو
حادث م اجئ هبدف إنقاذ حياتا واحملافظة علي ا ،والتقليا من اآلًثر اجلانبية املرتتبة على اإلصابة حىت ئت
تقدمي الرعائة الصحية الال مة من املراك الطبية املت صصة (منظمة إنقاذ الط ا2013،م) .ولذا تَب أمهية
معاجلة ذلك من خالل املقررات التعليمية الشرعية وإبرا أمهية ذلك وتعلقا ابحملافظة على إحدى ركائ
الضرورايت اخلمس املتمثلة يف ح ظ الن س وما ئرتتب على ذلك من اسجر العظي إذ ئقول سبحانا
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س أو فس لاد ِيف اسر ِ
وتعاىلِ {:من أج ِا ذلِك كتةبةنا على ب ِين إِسرائِيا أنَّاُ من قةتا نة سا بِغ ِري نة ل
ا فكأَّمنا قةتا
مجيعا ولقد جاءهتُ رسلُنا ِابلبيِن ِ
مجيعا ومن أحياها فكأَّمنا أحيا النَّاس ِ
النَّاس ِ
ات ُْثَّ إِ َّن كثِريا ِمنة ُ بةعد ذلِك ِيف
ُُ
اسر ِ
ا ل ُمس ِرفُون} (سورة املائدة :اآلئة  ،)32ومن أبر اإلسعافات اسولية اجلدئرة ابالهتمام اإلنعاش القلب
الرئوي ،والن ئف ،واحلروق ،وإصاابت العني ،وغريها.
 .5الصحة البيئية :واملتعلقة حبمائة وصحة وسالمة البيئة الطبيعية احمليطة ابملتعل واليت تؤار على صحتا ،ومقاومة
كا ما من شأنا االعتداء علي ا .وتشما الصحية البيئية :احملافظة على جودة اهلواء واالبتعاد عن تلوئثا من
خالل العوادم واجليف وغريها ،والسالمة اسحيائية واحملافظة على التوا ن البيئي للكائنات احلية ،والتأهب
للكوارث البيئية والتعاما اجليد مع ا ،وإدارة املواد اخلطرة املن لية والتسرئبات امللواة ،و رق الت لص من
الن اايت ،واحملافظة على املياه ومصادرها .وسمهية ذلك جاءت الشرئعة املط رة ابحل على إما ة اسذى عن
الطرئق وعده من شعب اإليان وجعلا من أفضا الصدقات والقرابت كما يف حدئ أيب هرئرة رضي هللا عنا،
قال قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل " :ا ِإليا ُن بضب وسبةعون ،أو بضب ِ
وستُّونُ ،شعبة ،فأفضلُ ا قةو ُل ال إلا
ُ
ِ
اإليان" (النيسابوري1374،ه ،رق احلدئ
اَّللُ ،وأدلها إما ةُ اسذى ع ِن الطَِّر ِئق ،واحلياءُ ُشعبة ِمن
َّإال َّ
 ،"35كما جاء الن ي على االعتداء على البيئة سواء بقطب أشجارها كشجرة السدر املثمرة كما يف حدئ
"إن الَّذئن ئقطعون ِ
عائشة رضي هللا عن ا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل َّ :
السدر ئُصبُّون يف النَّا ِر
على ِ
وجوه صبُّا" (اهليثمي1406،ه ،رق اجل ء  ،8رق احلدئ  ،"118وجاء الوعيد ملن ئتغوط أو ئبول يف
ظا اسشجار أو يف رئق الناس كما يف حدئ أيب هرئرة رضي هللا عنا ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليا
اَّللُ عليا وسلَّ قال :اتةَّ ُقوا اللَّعَّان ِ
وسل َّ :
ني قالوا :وما اللَّعَّال ِن اي ر ُسول هللاِ؟ قال :الذي
"إن ر ُسول هللاِ صلَّى َّ
ئةت لَّى يف ِر ِئق الن ِ
َّاس ،أو يف ِظلِ ِ " (النيسابوري1374،ه ،رق احلدئ .)269
وجاء احل على املياه ومصادرها ،ف ي حدئ عبد هللا بن عمرو رضي هللا عن ما قال" :إن رسول هللا
ِ
الوضوء إسراف؟! قال :نع  ،وإن
السرف؟ فقال :أيف
مر بسعد وهو َّ
صلَّى هللاُ عليا وسلَّ َّ
ئتوضأُ ،فقال :ما هذا َّ
كنت على هن لر جا لر"(الشوكاّن1403،ه ،ج ،1رق احلدئ  ،)316كما جسد النب صلى هللا عليا وسل سمتا
النب صلَّى هللاُ عليا وسلَّ ئةغ ِس ُا ،أو كان ئةغت ِس ُا،
ب علا كما يف حدئ أنس بن مالك رضي هللا عنا قال ":كان ُّ
ضأُ ابمل ِد" (الب اري1400،ه ،رق احلدئ  )201و(النيسابوري1374،ه ،رق
ابلص ِاع إىل َخس ِة أمد لاد ،وئةتةو َّ
َّ
ُ
احلدئ  .)325وأكدت على أمهية التو ان البيئي للكائنات احلية ومن ذلك الن ي عن قتا احليوالت لغري احلاجة
كما يف حدئ عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عن ما ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل " :من قتا
عص ورا بغري ِ
ِ
القيامة قيا اي رسول هللاِ وما حقُّا قال أن تذحبا وال أتخذ بعُنُِقا فتةقطعا"
حقا سألا هللاُ عنا ئوم
ُ
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(الشوكاّن1403،ه ،رق اجل ء ،9رق احلدئ  ،)13وجاء يف حدئ س ا بن سعد الساعدي رضي هللا عنا،
النملة و ِ
ِ
ِ
قال قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل " :هنى عن ِ
الص ِرد
اخلمسة ،عن
قتا
النحلة والض ِ
دع و ُّ
و ِ
اهلدهد"(البي قي1413،هة ،رق اجل ء ،9رق احلدئ .)317
 .6صحة وسالمة املست لك :وتتعلق إبدراك املتعل سمهية صحة املنت الغذائي وصالحيتا لالست دام اآلدمي،
ومدى الت اما للشرئعة ومدى تقيده ابملعائري الغذائية الو نية واإلقليمية والعاملية ،وتعرئف املتعل ابسدوار
احلكومية املبذولة يف هذا اجلانب ،وضرورة التعاون مب اسج ة املعنية قياما ابلواجب الشرعي املتمثا يف اسمر
ابملعروف والن ي عن املنكر ،وبذل النصيحة ملن أسند هل ويل اسمر مسؤولية الرقابة واملتابعة ،والتعاون على
الَب والتقوى يف حماربة الغش واخلداع والبضائب املقلدة.
 .7التعاما مب اسمراا واسوبئة :وئتعلق ابلتعرئف ابسمراا يف صورهتا العامة و رق انتقاهلا ومسبباهتا ،وت وئد
املتعل ابإلجراءات الوقائية واالحرتا ئة اليت أقرهتا الشرئعة املط رة يف حال حدوث الوابء كما يف حدئ أبو
سلمة بن عبدالرمحن بن عوف رضي هللا عن ما ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل " :إ َّن رسول هللاِ صلَّى
ِ
اَّلل عليا وسلَّ قال :ال ئوِرد ُمم ِرا على م ِ
ثَّ ،
ص لح".
َّ
اَّللُ عليا وسلَّ قال :ال عدوى وُُي ِد ُ
ُ ُ
ُ
أن رسول هللا صلَّى َُّ
(النيسابوري1374،ه ،رق احلدئ  ،)2221والن ي عن دخول اسماكن املؤبوة كما يف حدئ عبد هللا بن
اب ،خرج إىل الش ِ
عباس رضي هللا عن ما قال" :إن عُمر بن اخلطَّ ِ
حىت إذا كان بسرغ ل ِقياُ أه ُا اسجن ِاد أبُو
َّامَّ ،
اس فقال عمر :ادع يل امل ِ
أن الوابء قد وقب ابلش ِ
ابن عبَّ ل
بن اجلَّر ِاح وأصحابُاُ ،فأخَبُوهُ َّ
اج ِرئن
َّام .قال
ُ
ُ
ُ
عُبةيدة ُ
ُ
ُ
أن الوابء قد وقب ابلش ِ
اسولِني فدعوُهتُ  ،فاستشارُه  ،وأخَبُه َّ
ض ُ  :قد خرجت سم لر وال
َّ
َّام ،فاختةل ُوا فقال بةع ُ
ِ
َّاس وأصحاب ر ِ
ض ُ معك ب ِقيَّةُ الن ِ
اَّللُ عليا وسلَّ وال نةرى أن
سول هللاِ صلَّى َّ
نةرى أن تةرجب عنا ،وقال بةع ُ
ُ
تُةق ِدم ُ على هذا الواب ِء فقال :ارت ِ عُوا ع ِينُْ ،ثَّ قال ادعُ يل اسنصا ِر فدعوُهتُ لا ،فاستشارُه  ،فسل ُكوا سبِيا
ِ
ِ ِ
ِ
اهنا ِمن مشي ِة قُةرئ ل
ش ِمن
املُ اج ِرئن ،واختةل ُوا كاختالف ِ  ،فقال :ارت عُوا ع ِينُْ ،ثَّ قال :ادعُ يل من كان ه ُ
م ِ
اجرةِ ال ت ِح ،فدعوُهتُ فةل خيتلِف عليا ر ُجال ِن ،فقالوا :نةرى أن تةرِجب ابلن ِ
َّاس وال تُةق ِدم ُ على هذا الواب ِء،
ُ
ِ
ِ
فةنادى عُم ُر يف الن ِ
بن اجلَّر ِاح :أفِرارا ِمن قد ِر هللاِ؟
َّاسِ :إّن ُمصبح على ظ لر ،فأصب ُحوا عليا ،فقال أبُو عُبةيدة ُ
فقال عُم ُر :لو غريُك قاهلا اي أاب عُبةيدة ،وكان عُم ُر ئكرهُ ِخالفاُ ،نةع ن ِ ُّر ِمن قد ِر هللاِ إىل قد ِر هللاِ ،أرأئت لو
امها خصبة واسُخرى جدبة أليس إن رعيت اخلصبة رعيةتة ا
كانت لك إبِا فة بطت و ِاداي لا عُدوَت ِن ،إحد ُ
الرمح ِن بن عو ل
ف ،وكان ُمتةغيِبا يف بةع ِ
ض
عبد َّ
بقد ِر هللاِ ،وإن رعيت اجلدبة رعيةتة ا بقد ِر هللاِ ،قال :فجاء ُ
ُ
ِ
ِ
حاجتِ ِا ،فقالِ ِ ِ َّ :
ئقول :إذا َِسعتُ با ِبر ل
ا،
اَّللُ عليا وسلَّ ُ
ت رسول هللاِ صلَّى َّ
إن عندي من هذا علماَ ،سع ُ
ِ
ِ
اَّلل عُمر بن اخلطَّ ِ
فال تةقد ُموا عليا ،وإذا وقب ِبر ل
اب ُْثَّ
ا وأنةتُ هبا ،فال َت ُر ُجوا فرارا منا .قال :فحمد َّ ُ ُ
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انصرف .و اد يف حدئ ِ معم لر قال :وقال لا أئضا :أرأئت أنَّاُ لو رعى اجلدبة وتةرك اخلصبة أ ُكنت ُمع ِج هُ؟
اَّللُ"
حىت أتى امل ِدئنة ،فقال :هذا امل ِح ُّا ،أو قال :هذا املن ُِل إن شاء َّ
قال :نةع  ،قال :ف ِسر إذا ،قال :فسار َّ
(النيسابوري1374،ه ،رق احلدئ .)2219

وسائل الثقافة الصحية:
أشار عرب (2019م) إىل َّ
أن وسائا الثقافة الصحية تتنوع ابختالف ال ئة املست دفة من عملية التثقيف
الصحي ومراعاة سمناط التعل لدى املتعلمني ال سيما يف ظا التطور التقين والتكنولوجي ،والعما على صناعت
كأدوات لنشر الوعي لآلخرئن ،ويكن إمجال تلك الوسائا فيما ئلي:
 .1الوسائا املسموعة املرئية :واليت ئت من خالهلا نقا املعلومات الصحية عن رئق الكلمة املنطوقة ،ومن أبر
الوسائا املعينة على ذلك الَبام اإلذاعية القصرية من خالل اإلذاعة املدرسية واحملاضرات واملقابالت ،كما
يكن االست ادة من برام التواصا االجتماعي كَبلم السناب شات هبدف إئصال الرسالة التوعوئة سكَب
قدر ممكن من املتعلمني.
 .2الوسائا املقروءة :واليت ئت نقا املعلومات الصحية التوعوئة واإلارائية عن رئق العبارة املكتوبة ،ومن أبر
املعينة على حتقيق ذلك النشرات التوعوئة القصرية اليت ئقوم إبنتاج ا املتعلمون مبتابعة وإشراف من املعلمني،
ورسائا اجلوال املدرسية النصية  ،SMSوالرسومات التوضيحية ،وإقامة املعارا التعليمية التوعوئة،
وامللصقات ،وكذلك است دام برام التواصا االجتماعي كتوئرت ،وال يس بوك ،والواتساب ،وغريها.
دور معلم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية:
من خالل الرجوع لوايقة من مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعلي العام
(1427ه) ،ومجعة (2017م) واللتان أوضحتا الدور التكاملي ملقررات العلوم الشرعية مب سائر املقررات التعليمية
اسخرى يف تنمية الثقافة الصحية لدى الب التعلي العام على وجا العموم و الب املرحلة االبتدائية على وجا
اخلصوص ،وئقب الدور اسكَب يف ترمجت ا واقعا ملموسا على معل العلوم الشرعية ابعتباره أحد مرتك ات العملية
الرتبوئة والتعليمية ،والعنصر ال عال يف ب روح احليوئة والبناء والنماء لسائر املكولت ،والذي ئتطلب إلدراكا
ملسؤولياتا جتاه صحة البا ووعيا مبتطلبات ذلك ،ومن خالل ا الع الباح على اإل ار الت صصي جملال
تعلي الرتبية اإلسالمية (1440ه) ،ووايقة معائري جمال تعل الرتبية اإلسالمية (1440ه) يكن إمجال دور معل
الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية فيما ئلي:
 .1تعرئف املتعل ابسحكام الشرئعة املرتبطة بصحة ال رد وسالمتا.
 .2تعرئف املتعل ابلعادات والقي وامل ارات الصحية اإلسالمية ،وحث على تطبيق ذلك يف حياهت اليومية.
- 185 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442ه – مارس 2021م

 .3تثقيف املتعل ِبمهية االعتماد على ذاتا يف اجلوانب الصحية كغسا ال وتنظيف اسسنان واحلليب وتناول
الغذاء الصحي مكتما العناصر.
 .4استثمار مقررات العلوم الشرعية املقدمة للمتعل يف ت وئده ِبسس التغذئة الصحية واملعلومات اإلارائية املتعلقة
بذلك واليت تعما على بناء اجلس بناء صحيا جيدا من خالل است دام الوسائا التعليمية املشوقة.
 .5توظيف اسنشطة التعليمية يف تع ئ م اهي الصحة العامة ،وحتقيق التكاما املعريف لدى املتعل من ربط
اخلَبات التعليمية املع ة للصحة العامة يف َمتلف املقررات التعليمية.
 .6ت عيا أساليب احلوار والنقاش اهلادف بني املتعلمني وأساتذهت ملناقشة القضااي واسساليب املع ة للصحة
العامة.
 .7ربط البيئة التعليمية ابجملتمب من خالل معاجلة قضااي اسوبئة واسمراا واجلوائح الصحية من خالل الصف
الدراسي.
 .8تدرئب املتعلمني على اإلسعافات اسولية كج ء من االستجابة ال ورئة يف حال وقوع إصابة أو حالة صحية
ارئة أو حادث م اجئ سحد مالئ داخا املدرسة وخارج ا.
الدراسات السابقة:

دراسة لي ي 1993( Leavyم) وقد هدفت إىل تقومي مدى أتاري برلم تثقيف صحي على سلوك
الب الصف اسول يف مدرستني ِبمرئكا ،واست دمت املن شبا التجرئب حي مشلت عينة الدراسة ()64
البا و البة وتوصلت الدراسة إىل وجود حتسن يف معرفة التالميذ الذئن تعرضوا للَبلم الصحي وسلوك مقارنة
ابجملموعة الضابطة.
دراسة املر وعطااي (1998م) حي هدفت إىل إبرا التوعية الصحية يف اسحادئ النبوئة الشرئ ة ودور
الرتبية يف حتقيق ا .ولتحقيق هدف الدراسة فقد است دم الباحثان املن الوص ي التحليلي من خالل دراسة
العدئد من النصوص النبوئة والعما على استنباط عدد من الوسائا املعينة على ترمجت ا يف البيئة التعليمية املدرسية،
وقد توصلت الدراسة إىل إجراء عدد من الدورات التدرئبية التأهيلية للمعلمني يف جمال التثقيف الصحي ورفب
مستوى ك اءهت امل نية املتعلقة بذلك ،وضرورة ت عيا شراكة املدارس اجملتمعية مب القطاع الصحي فيما شأنا حتقيق
املعائري الصحة والسالمة يف البيئة التعليمية.
دراسة العلي (2001م) حي هدفت إىل معرفة مستوى الثقافة الصحية لدى تالميذ املراحا اسساسية
العليا يف املدارس احلكومية مبحافظة جنني بدولة فلسطني .ولتحقيق هدف الدراسة است دم الباح املن شبا
التجرئب لتحدئد أار جنس الطالب وسكنا ومستوى تعلي الوالدئن ،واملستوى التحصيلي التعليمي للطالب على
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مستوى الثقافة الصحية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )470الب و البة .وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية تع ى لصاحل اإللث فيما ئتعلق ِبار تعلي الوالدئن ومستوى الطالب التحصيلي على مستوى
الثقافة الصحية.
دراسة وقان (2003م) حي هدفت إىل التعرف إىل واقب برام الصحة املدرسية للمراحا اسساسية
الدنيا يف املدارس احلكومية ،واملدارس التابعة لوكالة غوث من وج ة نظر معلمي ومعلمات هذه املراحا مبحافظة
لبلس بدولة فلسطني .وقد است دم الباح املن شبا التجرئب لتحقيق هدف الدراسة من خالل عينة بلغت
( )433معلما ومعلمة .وقد توصلت الدراسة إىل أنا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف واقب برام الصحة
املدرسية مبجاالهتا املتعلقة ابلصحة البيئية ،والصحة اجلسمية ،والصحة الن سية ،والصحة االجتماعية تبعا ملتغريات
اجلنس واملؤها العلمي وسنوات اخلَبة وساعات اليوم الدراسي.
دراسة ع ت ( )2009واليت هدفت إىل إبرا دور العرا املسرحي يف تنمية الوعي الصحي لدى الب
الصف اخلامس االبتدائي ضد مرا أن لون ا الطيور واخلنا ئر ،وقد است دمت الدراسة املن شبا التجرئب حي
تكونت عينة الدراسة من  64من َمتلف اجلنسني ملتحقني مبدرسة خالد بن الوليد االبتدائية ابلدق لية جبم ورئة
مصر العربية .وتوصلت نتائ الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القياس البعدي للمجموعة
التجرئبية يف مستوى الوعي الصحي وأار العرا املسرحي يف ذلك.
دراسة اجلرجاوي وأغا (2011م) واليت هدفت إىل التعرف إىل واقب تطبيق الرتبية الصحية يف مدارس
التعلي احلكومي مبدئنة غ ة ،وقد است دم الباحثان املن الوص ي التحليلي يف الدراسة ،كما تكونت عينة
الدراسة من ( )129فردا من ( )50مدرسة من املدارس احلكومية مبدئنة غ ة .وقد أس رت الدراسة عن دور
املدرسة يف مراقبة البيئة الصحية املدرسية وتقدي ا لل دمات الصحية للتالميذ مبستوى عايل.
دراسة الصرائرة والرشيدي (2012م) واليت هدفت إىل التعرف إىل مستوى الصحة املدرسية يف املدارس
االبتدائية يف دولة الكوئت من وج ة نظر املدئرات واملعلمات .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )104مدئرة
و( )670معلمة ت اختيارهن بطرئقة بقية عشوائية ،كما است دمت الدراسة املن شبا التجرئب لتس ر نتائج ا
عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05يف مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية
تع ى ملتغريات املؤها العلمي والسلطة املشرفة ،وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05يف
مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية تع ى ملتغري اخلَبة العملية من وج ة نظر املعلمات بينما ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05يف مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية تع ى لل َبة
العملية من وج ة نظر املدئرات.
- 187 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442ه – مارس 2021م

دراسة مجعة (2017م) واليت هدفت إىل حتليا كتب الرتبية اإلسالمية يف ضوء موضوعات الرتبية الصحية
ملرحلة التعلي املتوسطة ،واست دمت الدراسة حتليا احملتوى لكتب الرتبية االسالمية ملرحلة التعلي املتوسطة لعام
2017-2016م .وقد أظ رت الدراسة وجود فرق جوهري يف توع املوضوعات الرتبوئة الصحية يف مناه الرتبية
اإلسالمية ملرحلة التعلي املتوسط عند مستوى الداللة .0.01
دراسة عبداحللي (2018م) حي هدفت إىل التعرف على مدى أمهية الثقافة الصحية للط ا وعالقت ا
بصحة اجملتمب من وج ة نظر معلمات رايا اس ال مبحلية أمبدة ِبم درمان ،ولتحقيق ذلك اهلدف ت است دام
املن شبا التجرئب .وقد شارك يف تن يذ الدراسة ( )150معلمة ومدئرة روضة ،كما توصلت الدراسة إىل أن
َسات الثقافة الصحية العامة للط ا واسم واجملتمب لدى عينة الدراسة تتس ابالخن اا ،وال توجد عالقة ارتبا ية
ذات داللة بني أمهية الثقافة الصحية للط ا والثقافة الصحية لألم من وج ة نظر معلمات رايا اس ال يف حني
أهنا توجد عالقة ارتبا ية ذات داللة بني أمهية الثقافة الصحية للط ا والثقافة الصحية للمجتمب.
التعليق على الدراسات السابقة:
أكدت الدراسات السابقة على أمهية تنمية الوعي الصحي وتنمية الثقافة الصحية يف املؤسسات التعليمية
يف مراحا التعلي العام من خالل دراسة العدئد من املتغريات املتعلقة هبا كاملرحلة العمرئة والتعليمية ومستوى تعلي
الوالدئن واجملتمب وغريها ،وقد است اد الباح من ا يف حتدئد اإل ار العام للدراسة وإارائ ا معرفيًّا وحبثيًّا ،وحتدئد
املنطلقات العامة هلا ،إال إن الدراسة احلالية ْتي ت عن الدراسات السابقة برتكي ها على إبرا دور معلمي العلوم
الشرعية ابملرحلة االبتدائية يف تنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من خالل املقررات التعليمية اليت
ئقومون بتدرئس ا.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة:

است دمت الدراسة احلالية املن الوص ي ابعتباره املن اسنسب للدراسات اإلنسانية ،وذلك لكونا
ئ ت جبمب أوصاف دقيقة علمية للظاهرة املراد دراست ا واقرتاح الصورة املمكنة هلا ( ئتون2006،م) ،ولإلجابة عن
تساؤالت الدراسة وما تسعى إليا أهداف ا اتبعت املن الوص ي ملالءمتا لطبيعة الدراسة لكونا ئعتمد على دراسة
الثقافة الصحية وتش صيا والعواما املع ة لا ووص ا وص ا دقيقا ،ووصف الواقب الراهن وت سرياتا ،وكذلك
حتدئد املمارسات الشائعة والتعرف إىل اآلراء واملعتقدات واالجتاهات عند اسفراد واجلماعات و رائق ا يف النمو
والتطور .وكذلك دراسة العالقات القائمة بني الظواهر امل تل ة والتعبري عن ا بلغة كمية أو كي ية
(عبداحل يظ2000،م) .وبناء عليا ت التعرف على دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل
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املقررات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري من خالل االستبيان املعد لذلك ،ابإلضافة
إىل بعض أساليب املعاجلة اإلحصائية لتحليا نتائ الدراسة امليدانية.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمب الدراسة من معلمي العلوم الشرعية ابملرحلة االبتدائية إبدارة التعلي مبحافظة ظ ران اجلنوب
والبالغ عدده 160معلماحبسب إحصائية شؤون املعلمني ابإلدارة خالل ال صا الثاّن من العام اجلامعي
1442/1441ه ،بينما كان عدد معلمي العلوم الشرعية ابملرحلة االبتدائية إبدارة التعلي مبحافظة سراة عبيدة
والبالغ عدده  180معلما حبسب إحصائية شؤون املعلمني ابإلدارة خالل ال صا الثاّن من العام الدراسي
1441/1440ه.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من  100معلما للعلوم الشرعية ابملرحلة االبتدائية ممثلني إلداريت التعلي مبحافظة
ظ ران اجلنوب وسراة عبيدة ،حي اُختريوا ابلطرئقة العشوائية الطبقية بنسبة ( )%30تقرئبا من جمتمب الدراسة،
وئوضح اجلدول رق ( )1تو ئب أفراد عينة الدراسة على النحو التايل:
جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة.
م

املدينة

العدد

النسبة

1

ظهران اجلنوب

50معلما

%50

2

سراة عبيدة

 50معلما

%50

أداة الدراسة:
قام الباح ابست دام االستبانة كأداة جلمب املعلومات والبيالت املتعلقة ابلدراسة ،واليت ت إعدادها من
خالل اال الع على عدد من الدراسات والتقارئر الرَسية املتعلقة مبوضوع الدراسة واملتمثا يف دور معلمي العلوم
الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري.
وقد اشتملت االستبانة على ( )35فقرة يف صورهتا الن ائية ْتثا جماالت الثقافة الصحية الرئيسية وهي :تنمية
الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابلنظافة الش صية ،وتنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابلتغذئة الصحية ،وتنمية الثقافة
الصحية فيما ئتعلق ابإلسعافات اسولية ،وتنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابلصحة البيئية ،وتنمية الثقافة الصحية
فيما ئتعلق بصحة املست لك ،وتنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق مب اهي اسمراا وكي ية الوقائة من ا .كما ت
اعتماد سل (ليكرت) اخلماسي لتحدئد استجاابت عينة الدراسة وهي على النحو التايل :ئقوم بدوره بدرجة كبرية
جدا بواقب َخس درجات ،وئقوم بدوره بدرجة كبرية بواقب أربب درجات ،وئقوم بدوره بدرجة متوسطة بواقب االث
درجات ،وئقوم بدوره بدرجة قليلة بواقب درجتني ،وأخريا ئقوم بدوره بدرجة قليلة جدا بواقب درجة واحدة .كما
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تكون االستبيان يف صورتا الن ائية من ج ئني رئيسني مها :اجل ء اسول :واملتعلق ابملعلومات اسولية للمجيب عن
االستبيان ،واجل ء الثاّن :واملتعلق ابإلجابة عن فقرات االستبيان بوضب إشارة ( )Xأمام ال قرة املعَبة عن رأي
اجمليب.
صدق أداة الدراسة :للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباح بعرض ا يف صورهتا اسولية على جمموعة
من احملكمني املت صصني العاملني يف اجلامعات السعودئة ومعلمي العلوم الشرعية ومشرفي ا وعدده ()10
حمكمني ،وذلك هبدف التحقق من مناسبة الصياغة اللغوئة وسالمت ا ،ومناسبة فقرات اسداة هلدف الدراسة ،وقد
وردت العدئد من املالحظات واملقرتحات التطوئرئة لألداة ،كما ت استبعاد العدئد من ال قرات لعدم تعلق ا
مبوضوع الدراسة ،وقد ت اسخذ هبا فت تعدئا الصياغة اللغوئة لبعض ال قرات وحذف بعض ا اآلخر ،لتصبح
فقرات االستبيان يف صورهتا الن ائية بواقب ( )35فقرة.
ثبات أداة الدراسة :للتأكد من ابات أداة الدراسة ت حساب معاما الثبات بطرئقة االتساق الداخلي
لل قرات ابست دام معادلة (كرونباخ أل ا) حي بلغ معاما الثبات ( )0.83وبذلك ئتمتب االستبيان بدرجة عالية
من الثبات.
األساليب اإلحصائية :بعد مجب البيالت اخلاصة ابلدراسة وت رئغ بيالت االستبيان ،ت اإلجابة عن

تساؤل الدراسة الرئيسي :ما دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري؟ واسسئلة ال رعية املنبثقة منا ،وذلك من خالل است دام برلم
التحليا اإلحصائي ) (SPSSوذلك ابست دام املعاجلات اإلحصائية اآلتية:
 .1حساب التكرارات إلجاابت العينة واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارئة هلا.
 .2ت اعتماد النسب املئوئة اآلتية من أجا ت سري النتائ :
• مستوى قيام دور معل العلوم الشرعية ابلدور بدرجة قليلة جدا :وهي ال ئة اليت سينحصر متوسط إجاابت
العينة احلسابية بني (.)1.80-1.00

• مستوى قيام دور معل العلوم الشرعية ابلدور بدرجة قليلة :وهي ال ئة اليت سينحصر متوسط إجاابت
العينة احلسابية بني (.)2.60-1.81
• مستوى قيام دور معل العلوم الشرعية ابلدور بدرجة متوسطة :وهي ال ئة اليت سينحصر متوسط إجاابت
العينة احلسابية بني (.)3.40 – 2.61
• مستوى قيام دور معل العلوم الشرعية ابلدور بدرجة كبرية :وهي ال ئة اليت سينحصر متوسط إجاابت
العينة احلسابية بني (.)4.20 – 3.41
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• مستوى قيام دور معل العلوم الشرعية ابلدور بدرجة كبرية جدا :وهي ال ئة اليت سينحصر متوسط إجاابت
العينة احلسابية بني (.)5.00 – 4.21
حتليل النتائج ومناقشتها:
ئتضمن هذا اجل ء عرضا للنتائ اليت ت احلصول علي ا ابست دام أداة الدراسة ،وبعد إجراء املعاجلات
اإلحصائية وفقا لتساؤل الدراسة املتمثا يف :ما دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل
املقررات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة عسري؟
ولإلجابة على هذا السؤال ت است دام املتوسطات احلسابية والنسب املئوئة لكا فقرة من فقرات
االستبيان ،وكذلك الدرجة الكلية لكا جمال من جماالت الثقافة الصحية كما ئلي:
احملور األول -تنمية الثقافة الصحية فيما يتعلق ابلنظافة الشخصية:

جدول ( )2يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الدراسة وترتيبها تنازليا حول دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما
يتعلق ابلنظافة الشخصية من خالل املقررات

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الرتتيب

الفقرة

م
1

تعرئف املتعل بتأكيد الشرئعة املط رة على النظافة الش صية

3.63

1.40

5

2

تعرئف املتعل بعدم مشاركة أدوات النظافة الش صية مب اآلخرئن.

3.69

1.33

3

3

تعرئف املتعل ِبمهية العنائة بنظافة الوجا والك ني.

3.70

1.31

2

4

تعرئف املتعل بضرورة العنائة بغسا اجلس بصورة دورئة.

3.71

1.21

1

5

تعرئف املتعل بضرورة العنائة بنظافة الشعر وترجيلا وتسرُيا.

3.64

1.36

4

6

تعرئف املتعل ِبمهية العنائة بنظافة املالبس بصورة دورئة.

3.64

1.36

4

7

تعرئف املتعل ِبمهية العنائة بنظافة اسسنان بصورة دورئة.

3.63

1.40

5

8

تعرئف املتعل بضرورة العنائة بتقلي اسظافر وهتذئب ا.

3.70

1.31

2

3.67

املتوسط العام للمحور
* املتوسط احلساب من  5درجات

ني اجلدول رق (َّ )2
أن املتوسطات احلسابية الستجاابت عينة الدراسة حول دور معلمي العلوم الشرعية
ئةُبِ ُ
يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابلنظافة الش صية من خالل املقررات قد تراوحت بني ( )3.71-3.63وأن
املتوسط احلسايب العام للمحور ( )3.67واالحنراف املعياري العام للمحور ( ،)0.06وأن ال قرة رق " 4تعرئف
املتعل بضرورة العنائة بغسا اجلس بصورة دورئة" جاءت ابملرتبة اسوىل مبتوسط حسايب ( )3.71واحنراف معياري
( )1.21وهذا ئؤكد أمهية العنائة ابالغتسال للمتعل بشكا دوري ،وهبذا ئتأكد دور معل العلوم الشرعية يف بيان
إئضاح العنائة ابالغتسال وأمهيتا ئوم اجلمعة ،وأنا من السنن املستحبة يف ذلك اليوم كما أكدت ذلك دراسة مجعة
(2017م) .وقد جاءت ال قرة رق " 8تعرئف املتعل بضرورة العنائة بتقلي اسظافر وهتذئب ا" ،وال قرة رق 3
"تعرئف املتعل ِبمهية العنائة بنظافة الوجا والك ني" يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ( )3.70واحنراف معياري
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( )1.31وئتأكد ذلك من خالل بيان معل العلوم الشرعية لطالبا عنائة الشرئعة املط رة ابلعنائة بتقلي اسظافر
وعدها من خصال ال طرة السوئة ،وكذلك العنائة بغسا الوجا والك ني بصورة دورئة سواء خالل أداء الوضوء
للصلوات اخلمس والسنن املكتوبة والنوافا املطلقة أو قبا است دام اسشياء وملس اسسطح املكشوفة وبعدها
كذلك ،وتت ق الدراسة احلالية مب دراسة عرب ( )2019واليت أكدت أمهية العنائة ابسظافر لكوهنا من ذ لدخول
اسمراا للجسد مما ئستل م نظافت ا بصورة دورئة سواء ابلغسا ابملاء والصابون أو ابملط رات واملعقمات .كما
جاءت يف املرتبة الثالثة ال قرة رق " 2تعرئف املتعل بعدم مشاركة أدوات النظافة الش صية مب اآلخرئن" مبتوسط
حسايب ( )3.69واحنراف معياري ( )1.33وهذا ئتماشى مب أمهية احرتام اآلخرئن ومبادئ اخلصوصية املتعلقة هب
وهذا ئت ق مب دراسة لي ي (1993م) ،ودراسة ع ت 2009م .وئبني اجلدول رق ( )2كذلك أن ال قرتني رق 5
"تعرئف املتعل بضرورة العنائة بنظافة الشعر وترجيلا وتسرُيا" ،وال قرة رق " 6تعرئف املتعل ِبمهية العنائة بنظافة
املالبس بصورة دورئة" جاءَت يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ( )3.64واحنراف معياري ( ،)1.36والشك أن
ذلك من حماسن االسالم وكمالا ومجالا حي دلت النصوص النبوئة على أمهية ذلك كما جاء يف حدئ عبدهللا
ذرةل
ئدخ ُا النَّار من كان يف قلبِا مثقا ُل َّ
بن مسعود رضي هللا عنا ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليا وسل " :ال ُ
ِ
ل
جا :اي رسول هللاِ َّ
ب أن ئكون
ئدخ ُا اجلنَّة من كان يف قلبِا ُ
مثقال َّ
الرجا ليُ ِح ُّ
إن َّ
ذرةل ِمن كِ لَب فقال َّ
من إيان وال ُ
الر ُ
الكَب من ِ
ِ
احلق ِ
اوبُا حسنا ونعلُا حسنة فقالَّ :
وغمص النَّاس" (البسيت1414،ه،
بطر َّ
إن هللا مجيا ُُِي ُّ
ب اجلمالُ ،
رق احلدئ  ،)5466وجتسيد النب صلى هللا عليا وسل القدوة يف ذلك حي ئعتين برتجيا شعره وتطيبا،
وتسرئح حليتا ،وكان لدئا شعر وئا ئصا إىل شحمة أذنيا كما يف حدئ الَباء بن عا ب رضي هللا عنا قال:
"كان رسول هللاِ صلى هللا عليا وسل لا شعر ئبلغ شحمة أذنيا ،ورأئتا يف حلة محراء ،مل أر شيئا قط أحسن
منا" (الب اري1400 ،ه ،رق احلدئ  )3551و(النيسابوري1374،ه ،رق احلدئ  ،)2337كما كان ئسدل
شعره َمال ة ملشركي مكة كما يف حدئ ابن عباس رضي هللا عن  ،قالَّ " :
اَّللِ صلَّى هللاُ عليا وسلَّ ،
أن رسول َّ
كان ئس ِد ُل شعره ،وكان املش ِرُكون ئة رقُون رُؤوس  ،فكان أها ِ
الكت ِ
اَّللِ صلَّى
اب ئس ِدلُون ُرُؤوس ُ  ،وكان ر ُ
سول َّ
ُ
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ل
ب موافةقة أه ِا ِ
ِ
الكت ِ
اَّللِ صلَّى هللاُ عليا وسلَّ رأساُ"
اب فِيما مل ئةُؤمر فيا
بشيءُْ ،ثَّ فةرق ر ُ
سول َّ
هللاُ عليا وسلَّ ُُي ُّ ُ
(الب اري1400 ،ه ،رق احلدئ  ،)3558وهبذا ئتأكد دور معل العلوم الشرعية يف أتكيد تلك املعاّن لدى
تالميذ املرحلة االبتدائية وتؤكد ذلك مجعة (2017م).وجاءَت ال قرة رق " 1تعرئف املتعل بتأكيد الشرئعة املط رة
على النظافة الش صية" ،وال قرة رق " 7تعرئف املتعل ِبمهية العنائة بنظافة اسسنان بصورة دورئة" يف املرتبة
اخلامسة مبتوسط حسايب ( )3.63واحنراف معياري ( )1.40وهبذا ئتضح أمهية ذلك من خالل تعلي اس ال من
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القدوة احلسنة وْتثيا اسدوار يف ذلك وخصوصا فيما ئتعلق بتعلي الوضوء وآداب الطعام وغريها وتت ق الدراسة
احلالية مب نتائ دراسة وقان (2003م) ودراسة ع ت (2009م).
احملور الثاين -تنمية الثقافة الصحية فيما يتعلق ابلتغذية الصحية:

جدول ( )3يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الدراسة وترتيبها تنازليا حول دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما
يتعلق ابلتغذية الصحية من خالل املقررات

الفقرة

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الرتتيب

م
1

تعرئف املتعل بتأكيد الشرئعة على ضرورة احملافظة على اجلس

3.41

1.31

1

2

تعرئف املتعل ِبمهية الغذاء الصحي املتكاما للجس

3.12

1.06

4

3

تعرئف املتعل بقوائ الغذاء الصحي املتكاما

3.16

1.36

2

4

تعرئف املتعل بقيمة نعمة الغذاء واملشرب الصحي

3.15

1.01

3

5

تعرئف املتعل آبداب الطعام

2.49

1.32

5

3.07

املتوسط العام للمحور
* املتوسط احلساب من  5درجات

ني اجلدول رق (َّ )3
أن املتوسطات احلسابية الستجاابت عينة الدراسة حول دور معلمي العلوم الشرعية
ئةُبِ ُ
يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابلتغذئة الصحية من خالل املقررات قد تراوحت بني ( )2.49-3.41وأن
املتوسط احلسايب العام للمحور ( ،)3.07وأن ال قرة رق " 1تعرئف املتعل بتأكيد الشرئعة على ضرورة احملافظة على
اجلس " جاءت ابملرتبة اسوىل مبتوسط حسايب ( )3.41واحنراف معياري( )1.31وتتأكد أمهية ذلك من خالل
مقررات العلوم الشرعية من خالل إئضاح سبا عنائة الشرئعة ابجلس وحترمي كا ما ئؤذئا من املأكوالت احملرمة
كامليتة والدم واخلن ئر وغريها واملشروابت كاخلمر واملسكرات وامل درات واملؤارات العقلية وغريها ،وهذا ئت ق مب
نتائ دراسة املر وعطااي (1998م) ،ودراسة اجلرجاوي وآغا (2001م) ،ودراسة الصرائرة والرشيدي
(2011م).كما جاءت ال قرة رق " 3تعرئف املتعل بقوائ الغذاء الصحي املتكاما" يف املرتبة الثانية مبتوسط
حسايب ( )3.16واحنراف معياري ( )1.36ويكن تناول ذلك من خالل بيان اسصا الشرعي يف املأكوالت
واملشروابت وأنا احلا ما مل ئتعارا مب قواعد الشرئعة الكلية ،كما أكدت دراسة عرب (2019م) على ت وئد
املتعل يف املراحا التعليمية اسولية بقائمة ِبه اسغذئة الصحية لثقتا املطلقة يف معلما ومعلمتا .وجاءت يف املرتبة
الثالثة ال قرة رق " 4تعرئف املتعل بقيمة نعمة الغذاء واملشرب الصحي" مبتوسط حسايب ( )3.15واحنراف
معياري ( ،)1.01وكما ئتضح من اجلدول أن ال قرة رق " 2تعرئف املتعل ِبمهية الغذاء الصحي املتكاما للجس "
جاءت يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ( )3.12واحنراف معياري ( )1.06وهذا ئت ق مب نتائ دراسة العلي
(2001م) .كما جاءت ال قرة رق " 5تعرئف املتعل آبداب الطعام "يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب ()2.49
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واحنراف معياري ( ،)1.32وجاءت ال قرة رق " 9ت وئد الطالب مب ارات اَتاذ القرار الصحيح" يف املرتبة اسخرية
مبتوسط حسايب ( )3.26واحنراف معياري ( )1.18وهاَتن النتيجتان تت ق مب نتائ دراسة عبداحللي (2018م).
احملور الثالث -تنمية الثقافة الصحية فيما يتعلق ابإلسعافات األولية:

جدول ( )4يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الدراسة وترتيبها تنازليًا حول دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما
يتعلق ابإلسعافات األولية من خالل املقررات

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الرتتيب

الفقرة

م
1

تعرئف املتعل بتأكيد الشرئعة على احملافظة على الروح وسالمت ا

3.75

1.40

1

2

تعرئف املتعل ِبسس اإلسعافات اسولية للحاالت الطارئة

3.48

1.13

4

3

تدرئب املتعل على اإلسعافات اسولية للحاالت الطارئة

3.68

1.36

2

4

تعرئف املتعل بضروة االبتعاد عن املواقب واسدوات اخلطرة

3.64

1.39

3

املتوسط العام للمحور

3.64

* املتوسط احلساب من  5درجات

ني اجلدول رق (َّ )4
أن املتوسطات احلسابية الستجاابت عينة الدراسة حول دور معلمي العلوم الشرعية
ئةُبِ ُ
يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابإلسعافات اسولية من خالل املقررات قد تراوحت بني ( )3.48-3.75وأن
املتوسط احلسايب العام للمحور ( ،)3.64وأن ال قرة رق  "1تعرئف املتعل بتأكيد الشرئعة على احملافظة على الروح
وسالمت ا" جاءت ابملرتبة اسوىل مبتوسط حسايب ( )3.75واحنراف معياري ( )1.40وهذا ئت ق مب نتائ مجعة
(2017م) يف التأكيد على حرص االسالم على ح ظ الضرورايت اخلمس ومن ا ح ظ الن س من كا ما شأنا
اإلضرار هبا ،والوعيد الشدئد املرتتب على منت ك حرمت ا كما يف قولا تعاىل{:وما كان لِ ُمؤِم لن أن ئةقتُا ُمؤِمنا إَِّال
ص َّدقُوا فِإن كان ِمن قةولم ع ُد لو ل ُك
خطئا ومن قةتا ُمؤِمنا خطئا فةتح ِر ُئر رقةب لة ُمؤِمن لة وِدئة ُمسلَّمة إِىل أهلِ ِا إَِّال أن ئ َّ
وُهو ُمؤِمن فةتح ِر ُئر رقةب لة ُمؤِمن لة وإِن كان ِمن قةولم بةيةن ُك وبةيةنة ُ ِميثاق ف ِدئة ُمسلَّمة إِىل أهلِ ِا وحت ِر ُئر رقةب لة ُمؤِمن لة فمن
اَّللِ وكان َّ ِ
ِ
ِ
ِ
مل ِجيد ف ِ
صي ُام ش رئ ِن ُمتةتابِع ِ
ني تةوبة ِمن َّ
اَّللُ عليما حكيما ( )92ومن ئةقتُا ُمؤمنا ُمتةعمدا فج ُاؤهُ ج نَّ ُ
خالِدا فِي ا وغ ِ
ضب ا ََّّللُ علي ِا ولعناُ وأع َّد لاُ عذااب ع ِظيما (( })93سورة النساء :اآلئتان  ،}93-92وقولا
س أو فس لاد ِيف اسر ِ
سبحاناِ {:من أج ِا ذلِك كتةبةنا على ب ِين إِسرائِيا أنَّاُ من قةتا نة سا بِغ ِري نة ل
ا فكأَّمنا قةتا
مجيعا ولقد جاءهتُ رسلُنا ِابلبيِن ِ
مجيعا ومن أحياها فكأَّمنا أحيا النَّاس ِ
النَّاس ِ
ات ُْثَّ إِ َّن كثِريا ِمنة ُ بةعد ذلِك ِيف
ُُ
اسر ِ
ا ل ُمس ِرفُون} (سورة املائدة :اآلئة .)32
كما جاءت ال قرة رق " 3تدرئب املتعل على اإلسعافات اسولية للحاالت الطارئة" يف املرتبة الثانية
مبتوسط حسايب ( )3.68واحنراف معياري ( )1.36مت قة مب نتائ دراسة لي ي 1993( Leavyم) ودراسة
وقان (2003م) يف التأكيد على تدرئب املتعل على آليات التعاما مب احلاالت االسعافية اسكثر شيوعا يف
حميطا اجملتمعي الصغري كمداوة اجلروح ،واجلبائر البسيطة وغريها .وجاءت يف املرتبة الثالثة ال قرة رق " 4تعرئف
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املتعل بضرورة االبتعاد عن املواقب واسدوات اخلطرة" مبتوسط حسايب ( )3.64واحنراف معياري ( ،)1.39وكما
ئتضح من اجلدول أن ال قرة رق " 2تعرئف املتعل ِبسس اإلسعافات اسولية للحاالت الطارئة" جاءت يف املرتبة
الرابعة مبتوسط حسايب ( )3.48واحنراف معياري ( )1.13وهذا ئت ق مب دراسة عرب (2019م) .ت وئد املتعل
ابسسس املعرفية والتطبيقية لإلسعافات اسولية يف مرحلة عمرئة مبكرة سعيا لتقليا حاالت اإلصاابت اخلطرية.
احملور الرابع -تنمية الثقافة الصحية فيما يتعلق ابلصحة البيئية:

جدول ( )5يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الدراسة وترتيبها تنازليًا حول دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما
يتعلق ابلصحة البيئية من خالل املقررات

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الرتتيب

الفقرة

م
1

توعية املتعل بضرورة العنائة ابلبيئة احمليطة با

2.99

1.37

5

2

توعية املتعل بضرورة العنائة ابملرافق العامة كدورات املياه وغريها وعدم العب هبا

3.68

1.22

1

3

توعية املتعل ِبمهية الت وئة اجليدة ملواقب اجللوس

2.97

1.47

6

4

توعية املتعل ِبمهية اإلضاءة اجليدة ملواقب اجللوس

2.59

1.32

7

5

توعية الط ا ِبضرار إشعال احلرائق يف اسماكن العامة

3.63

1.23

2

6

تشجيب املتعل على إلقاء القمامة يف املكان امل صص هلا.

2.35

1.04

8

7

تعرئف املتعل مب ا ر التلوث البيئي

3.17

1.47

4

8

تعرئف املتعل بضرورة ابحملافظة على املياه ومصادرها

3.26

1.18

3

املتوسط العام للمحور

3.08

* املتوسط احلساب من  5درجات

ني اجلدول رق (َّ )5
أن املتوسطات احلسابية الستجاابت عينة الدراسة حول دور معلمي العلوم الشرعية
ئةُبِ ُ
يف تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق ابلصحة البيئية من خالل املقررات قد تراوحت بني ( )2.35-3.68وأن
املتوسط احلسايب العام للمحور ( ،)3.08وأن ال قرة رق " 2توعية املتعل بضرورة العنائة ابملرافق العامة كدورات
املياه وغريها وعدم العب هبا" جاءت ابملرتبة اسوىل مبتوسط حسايب ( )3.68واحنراف معياري ( ،)1.22وجاءت
ال قرة رق " 5توعية الط ا ِبضرار إشعال احلرائق يف اسماكن العامة" يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ()3.63
واحنراف معياري ( )1.23وهذا ئت ق مب نتائ دراسة لي ي (1993م) ودراسة املر وعطااي (1998م) يف التأكيد
على أمهية املرافق العامة ودرها امل يف خدمة فئات اجملتمب ،وضرورة قيام ابل رد مبسؤوليتا جتاه ا وح ظ ا من
التعدي ِبي شكا كان ،وحلت ال قرة رق " 8تعرئف املتعل بضرورة ابحملافظة على املياه ومصادرها" يف املرتبة
الثالثة مبتوسط حسايب ( )3.26واحنراف معياري ( ،)1.18وجاءت يف املرتبة الرابعة ال قرة رق " 7تعرئف املتعل
مب ا ر التلوث البيئي" مبتوسط حسايب ( )3.17واحنراف معياري ( )1.47وهذا ئت ق مب نتائ دراسة وقان
(2003م) يف التأكيد على أمهية احملافظة على مصادر املياه لدورها يف استدامة احلياة واحلد من تلوئث ا ابلن اايت
وامل ل ات وغريها.
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كما ئتضح من اجلدول أن ال قرة رق " 1توعية املتعل بضرورة العنائة ابلبيئة احمليطة با" جاءت يف املرتبة
اخلامسة مبتوسط حسايب ( )2.99واحنراف معياري ( )1.37وهذا ئت ق مب نتائ دراسة العلي (2001م) املتمثلة
يف التأكيد على أمهية إشراك املتعل يف احل اظ على البيئة من خالل املسابقات الدورئة وال عاليات والَبام
واسنشطة التوعوئة ،وعرا املبادرات الناجحة حمليا وإقليما وعامليا يف احل اظ على البيئة .وجاءت ال قرة رق 3
"توعية املتعل ِبمهية الت وئة اجليدة ملواقب اجللوس" يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب ( )2.97واحنراف معياري
( ،)1.47وحلت ال قرة رق " 4توعية املتعل ِبمهية اإلضاءة اجليدة ملواقب اجللوس" يف املرتبة السابعة مبتوسط
حسايب ( )2.59واحنراف معياري ( ،)1.32وجاءت أخريا ال قرة " 6تشجيب املتعل على إلقاء القمامة يف املكان
امل صص هلا" مبتوسط حسايب ( )2.35واحنراف معياري ( )1.04وهذا ئتوافق مب نتائ دراسة الصرائرة والرشيدي
(2012م) ِبمهية ت وئد املتعل بقواعد الصحة العامة وأسس ا ذات عالقة ابلبيئة التعليمية كاإلضاءة وأنواع ا
وسبُا االست ادة من ا ِبسلوب علمي اقتصادي ،وكذلك املسافة بني الطالب يف مقاعده مبا ئتيح هل التباعد
ُ
االجتماعي واحلد من انتشار اسمراا وخصوصا يف فصا الشتاء وانتشار اسن لون ا املوَسية وغريها.
احملور اخلامس -تنمية الثقافة الصحية فيما يتعلق بصحة املستهلك:

جدول ( )6يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الدراسة وترتيبها تنازليًا حول دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما
يتعلق بصحة املستهلك من خالل املقررات

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الرتتيب

الفقرة

م
1

توعية املتعل بضرورة مطالعة َترئخ صالحية املنت الغذائي

2.99

1.37

2

2

توعية املتعل ِبخطار املواد احلافظة على صحة االنسان

3.68

1.22

1

3

توعية املتعل بعدم تناول اس عمة جم ولة املصدر

2.97

1.47

3

4

توعية املتعل ابالبتعاد عن شراء اس عمة من الباعة املتجولون

2.59

1.32

4

املتوسط العام للمحور

3.06

* املتوسط احلساب من  5درجات

ني اجلدول (َّ )6
أن املتوسطات احلسابية الستجاابت عينة الدراسة حول دور معلمي العلوم الشرعية يف
ئةُبِ ُ

تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق بصحة املست لك من خالل املقررات قد تراوحت بني ( )2.59-3.68وأن
املتوسط احلسايب العام للمحور ( ،)3.06وأن ال قرة رق  "2توعية املتعل ِبخطار املواد احلافظة على صحة
االنسان" جاءت ابملرتبة اسوىل مبتوسط حسايب ( )3.68واحنراف معياري ( )1.22وهذا ئت ق مب نتائ دراسة
ع ت (2009م) املتمثلة يف احملافظة على الصحة العامة للجسد وتناول اس عمة الطا جة والبعد عن الصبغات
امللونة واملواد احلافظة املضافة لعدد من اس عمة ملا هلا آًثر صحية على اجلسد على املدى القرئب والبعيد .وحلت
ال قرة رق " 1توعية املتعل بضرورة مطالعة َترئخ صالحية املنت الغذائي" يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب
( )2.99واحنراف معياري( ،)1.37كما جاءت ال قرة رق " 3توعية املتعل بعدم تناول اس عمة جم ولة املصدر"
يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ( )2.97واحنراف معياري ( ،)1.47كما جاءت ال قرة رق "4توعية املتعل
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ابالبتعاد عن شراء اس عمة من الباعة املتجولون" مبتوسط حسايب ( )2.59واحنراف معياري ( )1.32وئتعني هذا
على معل العلوم الشرعية التأكيد للطبيعة العمرئة للتالميذ واليت ْتيا إىل حب االستطالع من خالل تذوق بعض
املأكوالت الغري صحية جم ولة املصدر واملنشأ؛ مما قد ئؤار على الصحة العامة للتالميذ وانتشار اسوبئة يف الوسط
التعليمي املدرسي.
احملور السادس -تنمية الثقافة الصحية فيما يتعلق مبفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها:

جدول ( )7يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الدراسة وترتيبها تنازليًا حول دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية فيما
يتعلق مبفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها من خالل املقررات
الفقرة

م

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الرتتيب

3.75

1.40

1

1.13

4
2

1
2

بسبُا التعاما مب احلاالت املرضية الطارئة
تعرئف املتعل ُ

توعية املتعل ِبمهية التقيد ابلتعليمات الصادرة عن اجل ات الرَسية املعنية ابلصحة

3.48

3

تعرئف املتعل ابسمراا املعدئة وكي ية الوقائة من ا

3.68

1.36

4

تعرئف املتعل بنواقا ومسببات اسمراا املعدئة

3.64

1.39

3

5

بسبُا الوقائة من اسمراا املعدئة
تعرئف املتعل ُ

2.99

1.53

5

املتوسط العام للمحور

3.51

* املتوسط احلساب من  5درجات

ني اجلدول (َّ )7
أن املتوسطات احلسابية الستجاابت عينة الدراسة حول دور معلمي العلوم الشرعية يف
ئةُبِ ُ
تنمية الثقافة الصحية فيما ئتعلق مب اهي اسمراا وكي ية الوقائة من ا من خالل املقررات قد تراوحت بني
بسبُا التعاما مب
( )2.99-3.75وأن املتوسط احلسايب العام للمحور ( ،)3.51وأن ال قرة رق "1تعرئف املتعل ُ
احلاالت املرضية الطارئة" جاءت ابملرتبة اسوىل مبتوسط حسايب ( )3.75واحنراف معياري ( )1.40وهذا ئت ق مب
دراسة الصرائرة والرشيدي (2012م) يف التأكيد على أمهية رفب مستوى الوعي الصحي لدى التالميذ بت وئده
بوسائا عملية للتعاما مب اسمراا اسكثر شيوعا يف أوساط التالميذ كاسمراا النامجة على ن الت الَبد وغريها
ومن أبر ايرة املرئض وأخذ االستشارة الطبية ،والتوقف عن القدوم إىل املدرسة حىت ئت التمااا للش اء وغريها.
وحلت ال قرة رق  "2تعرئف املتعل ابسمراا املعدئة وكي ية الوقائة من ا" يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب
( )3.68واحنراف معياري ( ،)1.36كما جاءت ال قرة رق  "3تعرئف املتعل بنواقا ومسببات اسمراا املعدئة"
يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ( )3.64واحنراف معياري ( ،)1.39كما جاءت ال قرة رق "2توعية املتعل ِبمهية
التقيد ابلتعليمات الصادرة عن اجل ات الرَسية املعنية ابلصحة" يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ( )3.48واحنراف
بسبُا
معياري( )1.13وهذا ئت ق مب دراسة اجلرجاوي وآغا (2011م) ،وجاءت ال قرة رق " 5تعرئف املتعل ُ
الوقائة من اسمراا املعدئة" يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب ( )2.99واحنراف معياري ( )1.53وهذا ئت ق مب
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دراسة عرب (2019م) يف تعرئف املتعل مب تلف مراحلا العمرئة بضرورة التقيد ابلتعليمات والتوجي ات الصادرة
عن ج ات االختصاص الصحي والعما هبا ح اظا على سالمتا وأسرتا واجملتمب.
النتائج:
ويف ضوء نتائ الدراسة ومناقشت ا استنت الباح ما ئلي:
 .1أوضحت نتائ الدراسة ِبن دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
فيما ئتعلق ابلنظافة الش صية جاءت بدرجة كبرية.
 .2أوضحت نتائ الدراسة ِبن دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
فيما ئتعلق ابلتغذئة الصحية جاءت بدرجة متوسطة.
 .3أوضحت نتائ الدراسة ِبن دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
فيما ئتعلق ابإلسعافات اسولية جاءت بدرجة كبرية.
 .4أوضحت نتائ الدراسة ِبن دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
فيما ئتعلق ابلصحة البيئية جاءت بدرجة متوسطة.
 .5أوضحت نتائ الدراسة ِبن دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
فيما ئتعلق بصحة املست لك جاءت بدرجة متوسطة.
 .6أوضحت نتائ الدراسة ِبن دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
فيما ئتعلق مب اهي اسمراا وكي ية الوقائة من ا جاءت بدرجة كبرية.
توصيات الدراسة:
يف ضوء أهداف الدراسة ونتائج ا تتل ص التوصيات فيما ئلي:
 .1ضرورة تضمني مقررات العلوم الشرعية ابملرحلة االبتدائية بعدد من املوضوعات املع ة للصحة العامة للتالميذ،
ودعم ا ابسنشطة اإلارائية والوسائا التعليمية االئضاحية مبا ئتناسب مب العمر ال مين والعقلي للمتعلمني.
 .2ضرورة العما التكاملي بني اجل ات احلكومية ومؤسسات التعلي العام (االبتدائي) هبدف توفري البيئة املع ة
للصحة العامة وتطبيق مضامني الصحة العامة بصورة تطبيقية عملية.
مقرتحات حبثية:
يف ضوء نتائ الدراسة ئقرتح الباح إجراء الدراسات التالية:
 .1إعداد تصور مقرتح تدرئب ملعلمي العلوم الشرعية على م اهي الصحة العامة وآليات تطبيق ا يف البيئة
التعليمية.
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 .2إعداد دراسة حبثية تتناول دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى الب
املرحلة املتوسطة من وج ة نظره مبنطقة عسري.
 .3دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى الب املرحلة الثانوئة من وج ة
نظره مبنطقة عسري.
قائمة املراجع:
القرآن الكرمي
اإل ار الت صصي جملال تعل الرتبية اإلسالمية1440( .ه) .ط .1هيئة تقومي التعلي والتدرئب.
اسلباّن ،حممد لصر الدئن1408( .ه) .صحيح سنن الرتمذي .حتقيق هري الشاوئش .الرايا :مكتب الرتبية
العريب لدول اخللي .
اسلباّن ،حممد لصر1409( .ه) .صحيح سنن النسائي .ط .1الرايا :مكتب الرتبية العريب لدول اخللي .
ابراين ،أمحد راين1425( .ه) .دور وسائا اإلعالم يف التثقيف الصحي للمرأة السعودئة مبدئنة الرايا .رسالة
ماجستري غري منشورة .قس اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود.
الب اري ،حممد بن إَساعيا1400( .ه) .اجلامب الصحيح املسند من حدئ رسول هللا وسننا وأايما .حتقيق
حمب الدئن اخلطيب .القاهرة :املكتبة السل ية.
بدح ،أمحد حممد وبدران .ئن حسن .وم اهرة ،أين سليمان2013( .م) .الثقافة الصحية .اسردن :دار املسرية
للنشر والتو ئب.
البسيت ،حممد بن حبان1414( .ه) .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .حتقيق شعيب اسرلؤوط .بريوت:
مؤسسة الرسالة.
أبو شقري ،حممد سليمان2006( .م) .فاعلية برلم ابلوسائط املتعددة لتنمية امل اهي والوعي الصحي .رسالة
ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية ،قس املناه وتكنولوجيا التعلي  .اجلامعة االسالمية بغ ة.
أبو ليلي ،أمحد2002( .م) .الصحة املدرسية والرعائة الصحية .ط .1عمان :دار املناه للنشر والتو ئب
البي قي ،أمحد بن احلسني1413( .ه) .السنن الكَبى .بريوت :دار املعرفة.
اجلرجاوي ،ايد علي .وأغا ،حممد هاش 2011( .م) .واقب تطبيق الرتبية الصحية يف مدارس التعلي احلكومي
مبدئنة غ ة .جملة جامعة اس هر بغ ة.1252-1205،)1(13،
مجعة ،عارف أسعد2017( .م) .إدراج مواضيب الثقيف الصحي يف مناه الرتبية اإلسالمية للمرحلة املتوسطة-
دراسة حتليلية .-جملة كلية الرتبية اسساسية للعلوم الرتبية واإلنسانية .جامعة اببا.93-77 ،36 ،
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حرب ،راجح سعدي راجح2019( .م) .مدى توافق الوعي الصحي لدى لبة عمادة الَبام التحضريئة يف

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايا مب رؤئة اململكة العربية السعودئة 2030م .اجمللة الرتبوئة
املت صصة.133-120،)7(8 .

خطابية ،عبدهللا حممد .ورواشدة ،إبراهي فيصا2003( .م) .مستوى الوعي الصحي لدى البات كليات اجملتمب
احلكومية يف اسردن .جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوئة والدراسات االسالمية-259 ،)1(15 .
.296
اخلياط ،حممد2004( .م) .الصحة حق من حقوق االنسان يف االسالم .القاهرة :منظمة الصحة العاملية.
رؤئة اململكة العربية السعودئة لعام 2030م2016( .م)https://vision2030.gov.sa.
نكة ،سو ان درئد أمحد2009( .م) .الوعي الصحي ومصادره لدى لبة كلية الرتبية ابن اهليث  .جملة داييل ،كلية
الرتبية جبامعة بغداد.105-68 ،41 ،
ئتون ،كمال .)2006( .تصمي البحوث الكي ية :ومعاجلة بيالهتا إلكرتونيًّا .القاهرة :عامل الكتب.
سياسية التعلي يف اململكة العربية السعودئة1389( .ه)shorturl.at/fgqu1 .
السيو ي ،عبدالرمحن بن أيب بكر1437( .ه) .اجلامب الصغري يف أحادئ البشري النذئر .بريوت :دار الكتب
العلمية.
الشرئف ،سحر صاحل2007( .م) .دور بيئة الروضة يف إكساب اس ال بعض م ارات االستعداد للقراءة .رسالة
ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية .جامعة امللك سعود.
الشوكاّن ،حممد بن علي1403( .ه) .نيا اسو ار شرح منتقى اسخبار .ط .2اسردن :دار ال كر لشرون
ومو عون.
ظاهر ،جع ر2004( .م) .أسس التغذئة الصحية .اسردن :دار جمدالوي.
العباس ،رقية السيد الطيب .و ا ،ال بري بشري2001( .م) .جتربة تدرئب اس ال املصابني ابلشما الدماغي على
م ارات احلياة اليومية .جملة اجمللس اإلسالمي العاملي لإلعاقة والتأهيا.20-1.
عبداحللي  ،م ا أمحد2018( .م) .أمهية الثقافة الصحية للط ا وعالقت ا بصحة اجملتمب من وج ة نظر معلمات
رايا اس ال مبحلية أمبده ِبمدرمان .جملة جامعة القضارف للعلوم اإلنسانية.94-78،)2(1.
عبداحل يظ ،إخالص2000( .م) .رق البح والتحليا اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوئة والن سية .القاهرة :مرك
الكتاب للنشر.
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د .مس ر أمحد مس ر آل عا ف الوادعي :دور معلمي العلوم الشرعية يف تنمية الثقافة الصحية من خالل املقررات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وج ة نظره مبنطقة
عسري.

عبدال تاح ،أبو العال وعبداحلميد ،كمال2001( .م) .الثقافة الصحية للرايضيني .ط .1القاهرة :دار ال كر
العريب.
عثمان ،أماّن َخيس واملغريب ،رندا حممد وحجاج ،أمحد علي2012( .م) .مدى وعي معلمة الروضة ببعض
املشكالت البيئية التكنولوجية .جملة ال تح.92 -68 ،48 .
عثمان ،على عبدالتواب حممد .)2016( .دور رايا اس ال يف توعية ا الروضة مب اهي الثقافة الصحية من
وج ة نظر املعلمات وأم ات اس ال يف ضوء بعض املتغريات .جملة كلية الرتبية .جامعة اس هر.
.81-13.)1(169
عرب ،هنى َسري2019( .م) .التثقيف الصحي والصحة املدرسية .الرايا :مستش ى امللك فيصا الت صصي
ومرك اسحباث.
ع ت ،السيد حممد2009( .م) .العرا املسرحي املدرسي ودوره يف تنمية الوعي الصحي لدى الب الصف
اخلامس االبتدائي ضد مرا ان لون ا الطيور واخلنا ئر دراسة جترئبية .جملة دراسات الط ولة،
.142-117،)45(12
العلي ،ف ري شرئف2001( .م) .مستوى الثقافة الصحية لدى الطلبة يف هنائة املرحلة اسساسية العليا يف املدارس
احلكومية يف جنني .رسالة ماجستري غري منشورة .جامعة النجاح الو نية ،لبلس ،فلسطني.
الصرائرة ،خالد .والرشيدي ،تركي2012( .م) .مستوى الصحة املدرسية يف املدارس االبتدائية يف دولة الكوئت
من وج ة نظر املدئرات واملعلمات .جملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم االنسانية)-2306،)10(26 .
.2348
وقان ،داليا2003( .م) .واقب برام الصحة املدرسية للمراحا اسساسية الدنيا يف املدارس احلكومية واملدارس
التابعة لوكالة الغوث من وج ة نظر املعلمني واملعلمات يف حمافظة لبلس .رسالة ماجستري غري منشورة.
جامعة النجاح الو نية.
قمر ،جمذوب أمحد حممد أمحد2015( .م) .الصحة الن سية والذكاء الوجداّن وعالقت ما ببعض املتغريات (دراسة
على عينة من لبة كلية مروي التقنية) .جملة العلوم الن سية والرتبوئة.183-161،)1(2 .
كاما ،س ري2003( .م) .أساليب تربية الط ا .مصر :مرك اإلسكندرئة للكتاب.
كماش ،ئوسف2009( .م) .الصحة والرتبية الصحية-الصحة املدرسية والرايضية .ط .1عمان :دار اخللي .
املر ،مصط ى وعطااي ،وعبدالناصر1998( .م) .التوعية الصحية يف اسحادئ
حتقيق ا .جملة كلية الرتبية .جامعة اس هر.178-119 ،72.
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منظمة إنقاذ الط ا2013( .م) .اإلسعافات الن سية اسولية :دليا التدرئب للعاملني والعامالت مب اس ال.
shorturl.at/abvF2

النظام اسساسي للحك يف اململكة العربية السعودئة1412( .هة).shorturl.at/foqtY.
النيسابوري ،مسل بن احلجاج القشريي1374( .ه) .صحيح مسل (املسند الصحيح امل تصر من السنن بنقا
العدل عن العدل عن رسول هللا صلى هللا عليا وسل ) .حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي .بريوت :دار إحياء
الكتب العربية.
اهليئة العامة لإلحصاء2020( .م)https://www.stats.gov.sa/ar/5331.
اهليثمي ،علي بن أيب بكر1406( .ه) .جممب ال وائد ومنبب ال وائد .بريوت :مؤسسة املعارف.
وايقة من مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعلي العام1427( .ه) .مرك التطوئر
الرتبوي .اإلدارة العامة للمناه  .و ارة الرتبية والتعلي ابململكة العربية السعودئة.
وايقة معائري جمال تعل الرتبية اإلسالمية1440( .ه) .ط .1هيئة تقومي التعلي والتدرئب.
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