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الملخص
ىدفت ىذه الدراسة التحليلية؛ الكشف عن مدى احتواء كتب العلوـ بالتعليم األساسي جملاالت الًتبية الصحية اليت
ينبغي تضمينها .حيث ملس الباحث ممارسة الكثري ممن ىم يف سن املدرسة ،لكثري من السلوكيات الصحية اخلاطئة،
ذات النتائج السيئة .ويؤكد ذلك ما جاء يف التقرير الصحي السنوي لوزارة الصحة (0220أ) بسلطنة عماف.

تكونت عينة الدراسة من كتب العلوـ للصفوؼ اخلامس وحىت الثامن .أعد الباحث قائمة مبجاالت الًتبية الصحية
الواجب تضمينها مبحتوى كتب العلوـ ،اشتملت على (  ) 20نقطة ،موزعة على مخسة جماالت ،ىي :الصحة
اشتقت من املراجع ،والدراسات
الشخصية ،والتغذية الصحية ،والًتبية الوقائية ،وصحة البيئة ،والوقاية من األمراض.
ْ
وأىداؼ مادة العلوـ ،قاـ بتحكيمها جمموعة من اخلرباء يف امليدانني :الًتبوي ،والصحي .ويف ضوء ىذه القائمة أعد
توت كتب العلوـ
الباحث بطاقة حتليل احملتوى ،واعترب الفقرة وحدة للتحليل .كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية :اح ْ
جماالت الًتبية الصحية بنسبة ( )% 73من احملتوى احمللل .وىذه اجملاالت مل ختضع ملعايري التكامل األفقي،
والراسي .وقد تركز احملتوى الصحي يف اجملاؿ األوؿ اخلاص بالصحة الشخصية ،مع الًتكز على النواحي :الًتكيبية،
والوظيفية .أوصت الدراسة بضرورة إعطاء الًتبية الصحية درجة أكرب من االىتماـ عند إعداد كتب العلوـ يف التعليم
كلمات مفتاحية :الًتبية الصحية ،حمتوى ،كتب العلوـ ،التعليم األساسي
Abstract
The purpose of this analytical study; disclosure the extent of how much the basic education
science books contain the health areas that should be included. This is confirmed by the annual
health report of the Ministry of Health (2002a) in the Sultanate of Oman. The study sample
consisted of science textbooks for grades fifth through eighth. The researcher prepared a list
including (82) points of health education aspects, to be included in the science books content,
the list includes: personal health, health nutrition, preventive education, environmental health
and disease prevention. From the references, studies and the objectives of the science subjects
that was arbitrated by a group of experts in the fields of education and health. In the light of this
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list, the researcher prepared the content analysis card, and considered the paragraph a unit of
analysis. The study revealed that: The science books contained (37%) of the health education.
These areas were not subject to horizontal and vertical integration criteria. Health content has
focused on the first area of personal health, focusing on aspects: structural, functional and
sometimes linked to health aspects. The study recommended that health education should be
given greater attention when preparing science textbooks.
Keywords: health education, content, science books, basic education.

المقدمة
حث اإلسالـ على االىتماـ بصحة اجلسم والعناية بو ونظافتو ،واعترب ذلك حقا ال رنوز التهاوف فيو ،قاؿ عليو
السالـ{ :إف لبدنك عليك حقا} ( البخاري ،) 486 :7823 ،ويتجلى حق البدف يف احملافظة على نظافتو
وسالمتو من األمراض ،واالىتماـ بكل ما رنلب لو الصحة والعافية .وحرـ اإلسالـ على املسلم بعض األطعمة
واملشروبات اليت تضر بصحتو ،وال تليق بكرامتو وإنسانيتو ،فنهاه عن شرب اخلمر وأكل اخلنزير وامليتة ،قاؿ تعاىل:
اخلِْن ِزي ِر( املائدة .)7 ،وحث أيضا على التداوي ،قاؿ عليو السالـ{ :تداووا
َّـ َو ََلْ ُم ْ
ُ حِّرَم ْ
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ َوالْد ُ
عباد اهلل ،فانو مل سنلق داء إال جعل لو دواء إال اهلرـ} ( ابن حباف.) 604 :7827 ،
عرؼ معجم املصطلحات ،العلوـ الًتبوية على أهنا "جانب من جوانب املنهج ،يقدـ معلومات ،ومواد عن السلوؾ،
واالجتاىات الصحية" (الشريفي .)776:0222 ،ويرى الباحث ،أ ّف الًتبية الصحية ليست فقط جمرد تزويد األفراد
باملعلومات واَلقائق الصحية فحسب ،وإدنا يصاحب ذلك تعديل وتغيري يف اجتاىات األفراد وسلوكهم حنو الصحة،
أي :ترمجة ما يعرفو األفراد عن الصحة إىل سلوؾ واقعي يف حياهتم ،وإىل أسلوب من العمل اجلماعي يف اجملتمع َلل
املشكالت الصحية .كما يستخلص الباحث أيضا ،اعتبار الًتبية الصحية وسيلة لتحقيق املستوى الصحي لؤلفراد،
ووقايتهم من املرض.
إف وزارة الًتبية والتعليم ممثلة يف مدارسها ومناىجها الدراسية ،يف برامج الصحة املدرسية بأبعادىا الثالث( :البيئة
املدرسية الصحية ،والًتبية الصحية املدرسية ،وخدمات الصحة املدرسية) ،تقع عليهما مسؤولية إكساب الطلبة
السلوؾ الصحي السليم ،واالرتقاء باملستوى الصحي ،واملساذنة يف تطوير الربامج الصحية ،وحتديد املعوقات ،واقًتاح
االسًتاتيجيات املناسبة.
ورغم من أف وزارة الًتبية والتعليم بالسلطنة ،مل ختصص مقررا خاص بالًتبية الصحية؛ إال انو مت تضمني ودمج
املفاىيم الصحية يف املواد الدراسية للعلوـ إلثرائها .فالصحة من املوضوعات اليت رنب أف تتناوهلا مناىج العلوـ،
حسبما حددتو اجلمعية القومية للًتبية

()NEA: National Education Association
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واليت حددت ستة مبادئ أساسية شنكن أف زنققها منهج العلوـ ،كاف يف مقدمتها اجلانب الصحي (طليمات،
.)0220
وحتقيقا هلذا التوجو الصحي ،صيغت أىداؼ تدريس العلوـ للتعليم األساسي بالسلطنة ،وكاف من بينها :تنمية
العادات الصحية اجليدة ،واكتساب املعرفة حوؿ التغذية السليمة ،والصحة العامة ،والسالمة ،وتنمية االىتماـ بالبيئة
لدى الطلبة ( وزارة الًتبية والتعليم ،) 0227 ،وعليو رنب ترمجة ىذه األىداؼ يف حمتوى كتب العلوـ املدرسية
للتعليم األساسي.
مشكــلة الدراسة
َّ
أف مقاومة األمراض والوقاية منها ،ال تتم مبا تقدمو وزارة الصحة من خدمات وقائية أو عالجية فحسب ،وإدنا ال
بد أف يكوف الفرد نفسو مزوداً بالقدر املناسب من الثقافة الصحية ،اليت دتكنو من إدراؾ ما يهدده من أخطار
صحية ،إذ ال بد أف يكوف لو دور فاعل يف املقاومة والعالج (الطناوي.)0227 ،
ولقد ملس الباحث من خالؿ املعايشة االجتماعية ،ممارسة الكثري من األفراد ممن ىم يف سن املدرسة ،للكثري من
السلوكيات الصحية اخلاطئة ،اليت تؤدي إىل نتائج سيئة ،وذلك نتيجة لعدـ معرفتهم باألسس الصحية السليمة ،اليت
رنب أف يتبعوىا؛ ليًتمجوىا إ ىل واقع ملموس يف حياهتم ،ومن أمثلتها :التدخني ،والسلوكيات الغذائية غري الصحية،
وإذناؿ النظافة الشخصية.
وما يؤكد ذلك ما جاء يف التقرير الصحي السنوي لوزارة الصحة (0220أ) بسلطنة عماف ،حيث أورد التقرير دراسة
بعنواف "حنو فهم أفضل للشباب" ىدفت إىل مسح معارؼ ،واجتاىات ،وممارسات طلبة املدارس الثانوية يف جماالت:
الصحة العامة ،والصحة اإلجنابية بالسلطنة ،وبينت اآليت:

 ) %74.3 ( من الفتيات يعتمدف يف معلوماهتن عن البلوغ على األـ.
 ) %62.8 ( من الفتية يعتمدوف يف معلوماهتم عن البلوغ على األصدقاء.

 ) % 62.6 ( من املراىقني يعرفوف طرؽ انتقاؿ اإليدز و(  ) %70.7منهم :لديهم معلومات صحيحة جزئيا
عن ىذا املرض.

 ) %2 ( من الذكور يدخنوف و(  ) %02.7منهم سبق هلم التدخني.
 ) %3.7 ( من اإلناث يدخن و(  ) %0.3منهن سبق هلن التدخني.
 ) %6.7 ( نسبة من سبق لو تعاطي الكحوؿ من الذكور واإلناث.
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كما أورد التقرير أيضا دراسة املسح الصحي الوطين ،واليت ىدفت إىل دراسة عوامل اخلطورة ألدناط اَلياة ،وبينت أف
معدؿ انتشار السمنة ( )%78.7يف البالغني بعمر أكرب من ( )02سنة .ونسبة اإلصابة بالطفيليات املعوية
( )%76.6لؤلفراد ما بني ( )72- 4سنة من العمر .ونسبة ( )% 28من األطفاؿ بعمر ست سنوات يعانوف من
تسوس األسناف .ووجود زيادة ملحوظة يف نسبة املعاناة من املشاكل النفسية واإلدماف (وزارة الصحة0220 ،ب).
كما أفادت الوزارة :أف العدد الًتاكمي َلاالت اإليدز اليت سجلت بنهاية أكتوبر من عاـ  ،0226بلغ ()820
حالة ،وىذه اَلقيقة مدعاة للشعور بالقلق وعدـ الرضا.
إف مكافحة ىذه األمراض والقضاء عليها ىي مسؤولية اجلميع وليس وزارة الصحة فحسب؛ إذ ال ب ّد أف تعاوف
األسرة ومؤسسات اجملتمع ( مبا فيها الًتبية ) يف إشاعة بيئة صحية يف املمارسات .وىنا يأيت دور املدرسة ودور
مناىج العلوـ يف إكساب مفاىيم الًتبية الصحية للطلبة ،مبا يكسبهم املعرفة يف مواجهة املشكالت الصحية ،منها:
التدخني ،إدماف املخدرات ،سوء التغذية ،ومسببات األمراض ،وبالتايل يتمكنوف من التصرؼ الصحي السليم
إزاءىا؛ للمحافظة على حياهتم ،ووقايتهم من األمراض .وىذا ما أوصت بو ندوة الًتبية الصحية والغذائية والبيئية يف
مناىج التعليم العاـ ،لدوؿ اخلليج العربية املنعقدة يف دولة قطر يف الفًتة من  07-07إبريل 7882ـ؛ بضرورة تعزيز
مفاىيم الًتبية الصحية ،والغذائية ،والبيئية يف حمتوى مناىج مراحل التعليم حسب املرحلة العمرية (مكتب الًتبية
العريب لدوؿ اخلليج.)7882 ،
وتع ّد مقررات العلوـ إحدى أىم الدعامات يف اكساب الطلبة الًتبية الصحية ،باعتبارىا تناقش موضوعات تتعلق
جبسم اإلنساف وحياتو .حيث ناقشت دراسات عدة كتب العلوـ هبدؼ الكشف عن جوانب القصور فيها
وتطويرىا ،منها :دراسة مغريب ()7828؛ والسابح ()7823؛ وصربي ()7886؛ واألمعري ()7884؛ وفراج
()7888؛ والطناوي ()0227؛ والرازحي ()0220؛ وغريىا؛ وقد أظهرت النتائج اخنفاض نسب تناوؿ كتب العلوـ
جلوانب الًتبية الصحية .من ىنا كانت ىذه الدراسة لتقصي مدى تضمن كتب العلوـ مبرحلة التعليم األساسي
بسلطنة عماف ،للمفاىيم وقضايا الًتبية الصحية.
أهداف الدراسة

أ .تشخيص جماالت الًتبية الصحية ،اليت ينبغي تضمينها مبحتوى كتب العلوـ ،للصفوؼ اخلامسة وحىت الثامن
من التعليم األساسي.
ب .الكشف عن مضموف الًتبية الصحية يف حمتوى كتب العلوـ املقرة يف الصفوؼ اخلامسة وحىت الثامن من التعليم
األساسي.
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أهمية الدراسة

االستجابة لآلراء واالجتاىات ،اليت تنادي بضرورة االىتماـ باجلانب الوظيفي للعلم ،وتأكيداً للبعد الصحي يف
مناىج العلوـ ،اليت دعت إىل إعطاء األولوية يف مناىج العلوـ للموضوعات العلمية ،ذات األثر يف اجملتمع ،مثل:
الصحة ،والبيئة ،والتغذية ،والسكاف ،وغريىا من املوضوعات املرتبطة باجملتمع ( الرحمي.) 0226 ،
أذنية موضوع الصحة ،وحيويتو نظرا لتعلقو حبياة الناس ،وتأثريه الذي يشمل جوانب اَلياة كافة ،وإسهامو املباشر يف
حتديد نوعية حياهتم ،ومستوى معيشتهم.
تزويد القائمني على تأليف وتطوير كتب العلوـ بتغذية راجعة ،حوؿ مدى تضمن الكتب اَلالية جملاالت الًتبية
الصحية ،واليت شنكن االستفادة منها يف تطوير كتب العلوـ؛ ملواكبة التغريات العاملية املعاصرة.
فتح اجملاؿ للباحثني إلجراء دراسات مماثلة ،تتناوؿ كتب العلوـ يف صفوؼ ومراحل تعليمية أخرى.

حدود الـدراسة

املكانية :حمتوى كتب العلوـ املقرة للصفوؼ :اخلامس ،والسادس ،والسابع ،والثامن مبرحلة التعليم األساسي بسلطنة

عماف.
املوضوعية :جماالت الًتبية الصحية يف حمتوى كتب العلوـ ،وتشمل مخس جماالت ،ىي :الصحة الشخصية .التغذية
الصحية .الًتبية الوقائية .صحة البيئة .الوقاية من األمراض.
اإلطار النظري

أعدت اللجنة املشًتكة للمعايري القومية للًتبية الصحية املدرسية

(Joint Committee for National School Health

) ،(1995) Education Standardsاليت تشكلت من ممثلني من الرابطة األمريكية لتقدـ الًتبية الصحية (American
) ،Association for the Advancement of Health Educationوالرابطة األمريكية للصحة العامة (American Public
) ،Health Associationوالرابطة األمريكية للصحة املدرسية ) ،(American School Health Associationواجلمعية
Physical Education ،(Society of State Directors

األمريكية ملديري الصحة والًتبية البدنية والًتفيو )of Health
أعدت دليال ملعايري الصحة
) ، and Recreationواجلمعية األمريكية ملرضى السرطاف )(American Cancer Society؛
ْ
املدرسية ،تضمن سبعة معايري هتدؼ إىل تنمية الثقافة الصحية ،وتأكيد اَلاجة للًتبية الصحية يف املدارس ،ومع كل
معيار يوجد دليل للعمل ملساعدة املعلمني على حتديد املعلومات واملهارات اليت رنب أف يكتسبها الطلبة يف هناية
الصفوؼ :الرابع ،والثامن ،واَلادي عشر ،وىذه املعايري ىي ):(Summerfield, 1995
247
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 أف يكتسب الطلبة املفاىيم الصحية اليت تسهم يف حتسني صحتهم ،ومنع إصابتهم باألمراض، أف شنارس الطلبة السلوكيات الصحية املناسبة ،مبا يساعد على حتسني حالتهم الصحية.= أف يظهر الطلبة القدرة على عدـ التعرض للمخاطر الصحية.
-

أف زنلل الطلبة تأثري :الثقافة ،ووسائل اإلعالـ ،والتكنولوجيا ،على الصحة.
أف يظهر الطلبة القدرة على استخداـ مهارات االتصاؿ بني األفراد ،مبا يساعد على حتسني اَلالة الصحية للفرد.
أف يظهر الطلبة القدرة على استخداـ مهارات اختاذ القرار؛ لتحسني حالتهم الصحية.
أف يظهر الطلبة تأييدىم للمصادر املوجودة يف اجملتمع اخلاصة بالصحة الشخصية ،وصحة األسرة ،وصحة اجملتمع،
ويعملوف متعاونني؛ لتحسني اَلالة الصحية.
أظهرت الدراسات فعالية تلك الربامج للًتبية الصحية ،وأثرىا على تنمية الوعي الصحي للطلبة ،ومنها :دراسة ليفي
)Leavy, (1993اليت ناقشت مدى فعالية الربنامج يف اكتساب املعلومات والسلوكيات الصحيحة لدى عينة من
تالميذ الصف األوؿ االبتدائي يف موضوعات :تربية السالمة ،والتغذية الصحية ،والصحة الوقائية ،وأسفرت النتائج
عن فعالية الربنامج يف حتقيق أىدافو.
أصدر جملس املنهج الوطين الربيطاين

)، (NCC: National Curriculum Council, 1990

تسعة مجاالت يجب أن

تتضمنها التربية الصحية ) ،(Dixon, 1993هي:

 استخداـ املواد ،وسوء استخدامها. الًتبية اجلنسيةSexual education . -الًتبية للحياة األسريةFamily life education .

Substance use and misuse

 الرياضة ،والصحة. السالمة ،واألمافSafety . -الغذاء ،والتغذيةFood and nutrition .

Health related exercise

 الصحة الشخصية. أوجو صحة البيئةEnvironmental aspects . أوجو الصحة النفسيةPsychological aspects .Personal hygiene

وقد أمجعت كثري من الدراسات ،على ضرورة جعل الثقافة الصحية ىدفاً رئيساً من أىداؼ تدريس العلوـ ،إلكساب
الطلبة املعلومات ينبغي إتباعها للحفاظ على صحتو ،ووقاية جسمو من األمراض ،منها :دراسة كالرؾ (،)1989
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مسبسوف وأندرسوف ( ،)7828كارين ) ،(Carin, 1993عمار(  ،) 7880وسليم ( ،)7882السابح
(.)7823
أمجعت معظم الدراسات اليت قامت بتحليل حمتوى مقررات العلوـ ،يف كثري من الدوؿ؛ على ضعف تناوؿ ىذه
الكتب ملفاىيم الًتبية الصحية ،وإذناؿ اجلانب الوظيفي واالجتماعي للعلم ،وتأكيد تلك املقررات على النواحي
النظرية واألكادشنية بصورة كبرية )Hamm & Adams, 1989؛ النمر7887 ،؛ حسن7887 ،؛ األمعري7884 ،؛
الطناوي0227 ،؛ الرازحي.)0220 ،
منهج الدراسة

هبدؼ التوصل إىل وصف دقيق ملضموف كتب العلوـ املقررة لطلبة التعليم األساس ،من حيث احتوائها جملاالت

الًتبية الصحية .اتبعت الدراسة اَلالية املنهج الوصفي ،باستخداـ أسلوب حتليل احملتوى "."Content Analysis
مجع البيانات :تتمثل يف الكتب العلوـ املقرة للصفوؼ ( )2- 8للتعليم األساس.
جتري الدراسة وفقاخلطوات اآلتية:
أوالً :إعداد قائمة جماالت الًتبية الصحية اليت ينبغي تضمينها مبحتوى كتب العلوـ
 اإلطالع على األدب الًتبوي فيما سنص الًتبية الصحية. صياغة قائمة أولية مبجاالت الًتبية الصحية ،اليت ينبغي تضمينها مبحتوى كتب العلوـ. عرض القائمة على احملكمني. الوصوؿ إىل الصورة النهائية لقائمة جماالت الًتبية الصحية اليت ينبغي تضمينها مبحتوى كتب العلوـ للصفوؼ مناخلامس وحىت الثامن من التعليم األساسي.
ثانياً :القياـ بتحليل حمتوى الكتب املقرة ،وفق اخلطوات اآلتية:
 صياغة بطاقة حتليل حمتوى ،من خالؿ األخذ بآراء احملكمني ،وفق قائمة جماالت الًتبية الصحية اليت مت إعدادىا. حساب ثبات عملية التحليل باالستعانة مبحللني خارجيني. حتليل حمتوى كتب العلوـ للصفوؼ ( )2-8يف ضوء جماالت الًتبية الصحية الواردة يف بطاقة التحليل. الوصوؿ إىل النتائج وتفسريىا. -تقدمي التوصيات واملقًتحات.
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حتليل البيانات :جري التحليل وفق منهج حتليل احملتوى ،الذي شنكن أف يستخدمو الباحث يف جماالت حبثية متنوعة،
للتعرؼ على املقاصد امن خالؿ :الكلمات ،واجلمل ،والرموز والصور ،واألساليب التعبريية كافة :شكال،
ومضموناً (طعيمو.)76 :7823 ،
الخطوات اإلجرائية للدراسة

إعداد قائمة جماالت الًتبية الصحية اليت ينبغي تضمينها مبحتوى كتب العلوـ :مشلت الصورة املبدئية للقائمة على
عدد من اجملاالت ،واملوضوعات الصحية ،مت تصنيفها إىل جماالت رئيسة ،تضم موضوعات أخرى فرعية ،حيث كاف
عدد اجملاالت الرئيسة تسعة جماالت ضمت (  ) 742موضوعا فرعيا.
للتأكد من صدؽ األداة ،عرض الباحث القائمة على جمموعة من احملكمني العاملني :بتدريس العلوـ ،مناىج وطرؽ
تدريس العلوـ ،مشريف العلوـ  ،معلمي العلوـ ،والعاملني بامليداف الصحي من أطباء الصحة املدرسية؛ هبدؼ حتديد
مدى مالئمة املوضوعات ملقررات العلوـ للصفوؼ األربعة من التعليم األساسي .بذلك أصبحت القائمة يف صورهتا
النهائية مكونة من مخسة جماالت تضم ( )20جانبا فرعيا ،ويوضح اجلدوؿ اآليت ىذه اجملاالت ،مقرونة بًتتيبها من
حيث أذنيتها يف التضمني مبحتوى كتب العلوـ للصفوؼ األربعة من التعليم األساسي وفقا آلراء احملكمني:
جدول (  ) 1مجاالت التربية الصحية ،وعدد جوانبها ،وترتيبها وفقا آلراء المحكمين
الترتيب وفقا
المجال

عدد الجوانب

آلراء
المحكمين

التغذية الصحية.

76

7

الصحة الشخصية.

78

0

األمراض ،والوقاية منها.

8

7

الًتبية الوقائية.

07

6

صحة البيئة.

73

8

اجملموع

20
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إعداد بطاقة تحليل المحتوى:

للتعرؼ على مدى احتواء كتب العلوـ جملاالت الًتبية الصحية ،قاـ الباحث بتصميم بطاقة حتليل احملتوى .مشلت
البطاقة بيانات الكتب موضع التحليل ،وفئات التحليل املتمثلة يف جماالت وموضوعات وجوانب الًتبية الصحية.

كما وردت يف الصورة النهائية لقائمة اجملاالت اليت سبق حتديدىا ،حيث وضع أماـ تلك الفئات مقياس لتكرار الفئة
بوصفو وحدة تعداد.
عملية التحليل
بعد االنتهاء من إعداد بطاقة التحليل ،مت اختيار حمللني من مشريف العلوـ اللذين يشرفاف على مدارس التعليم
األساسي ،ألجل حساب ثبات عملية التحليل .مت اختيار عينة للتحليل وفق البطاقة ،من وحدات الكتب الدراسية:
الوحدة األوىل من كتاب العلوـ للصف اخلامس األساسي ،والوحدة األوىل من كتاب العلوـ للصف الثامن
األساسي .وبعد اكماؿ حتليل العينات ،مت حساب نسب االتفاؽ بني احملللني الثالثة ،وحساب معامل الثبات
باستخداـ معادلة ىولسيت ،كما يف أمبوسعيدي )72 :0226( ،وىي:
ف (متوسط االتفاؽ بني احملللني )
معامل الثبات لػ "ىولسيت" = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 ( + 7ف ػ  ( ) 7متوسط االتفاؽ بني احملللني )

حيث ف = عدد احملللني.
وقد ظهر أف ثبات التحليل وفق البطاقة كاف ( )2.87مما جعلها على درجة من املوثوقية تصلح ألغراض الدراسة.
قاـ الباحث بتحليل حمتوى كتب العلوـ للصفوؼ ،)2 -8( :اعتمد الفقرة وحدة للتحليل ،وأخذ باالعتبار اجلوانب
اآلتية:
 حساب كل فقرة حتتوي على أي جانب مذكور يف قائمة اجملاالت. عند احتواء الفقرة الواحدة على أكثر من جانب من اجلوانب الواردة بقائمة اجملاالت ،يتم حساب التكراربواقع تكرار واحد لكل جانب.
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النتائج
بعد االنتهاء من حتليل مقررات الصفوؼ األربع ،مت استخداـ التكرارات ،والنسب املئوية ،لتحديد مدى تضمن
كتب العلوـ جملاالت الًتبية الصحية يف كل صف على حدة ،ويف الصفوؼ األربعة ككل .وفيما يايت عرض بنتائج
كل صف:
أوألً :بلغت النسبة املئوية الحتواء جماالت الًتبية الصحية يف كتاب العلوـ للصف اخلامس األساسي.)% 63.8( :
جدول (  ) 2التكرارات والنسب المئوية والترتيب لمجاالت التربية الصحية
في مقرر العلوم للصف الخامس
التكرار

النسبة %

الًتتيب

اسم اجملاؿ
الصحة الشخصية

67

%72.0

0

التغذية الصحية

76

%4.0

7

الًتبية الوقائية

62

%07.7

7

صحة البيئة

6

%7.2

6

الوقاية من األمراض

2

%2

8

723

%63.8

اجملموع

كما بينت نتيجة التحليل أ ّف املوضوعات الفرعية اآلتية ،مل يتم تضمينها يف املقرر :املمارسات الصحية ،املشكالت
الغذائية ،اإلسعافات األولية  ،السالمة املرورية.
ثانياً :بلغت النسبة املئوية الحتواء جماالت الًتبية الصحية يف كتاب العلوـ للصف السادس األساسي.)% 72.8( :
جدول (  ) 3التكرارات والنسب المئوية والترتيب لمجاالت التربية الصحية
في مقرر العلوم للصف السادس
التكرار

النسبة %

الًتتيب

اسم اجملاؿ
الصحة الشخصية

4

7.8

0

التغذية الصحية

6

0.7

6
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الًتبية الوقائية

8

0.8

7

صحة البيئة

76

2.7

7

األمراض ،والوقاية منها

7

7.3

8

اجملموع

77

72.8

كما بينت نتيجة التحليل أ ّف املوضوعات الفرعية اآلتية ،مل يتم تضمينها يف املقرر :املؤثرات العقلية ،املمارسات
الصحية ،املؤشرات الصحية لنمو اجلسم ،العادات الغذائية ،السالمة املرورية.
ثالثاً :بلغت النسبة املئوية الحتواء جماالت الًتبية الصحية يف كتاب العلوـ للصف السابع األساسي.)% 03.6( :
جدول (  ) 4التكرارات والنسب المئوية والترتيب لمجاالت التربية الصحية
في مقرر العلوم للصف السابع
التكرار

النسبة %

الًتتيب

اسم اجملاؿ
الصحة الشخصية

76

4.7

0

التغذية الصحية

77

6.8

7

الًتبية الوقائية

4

0.3

8

صحة البيئة

02

8.2

7

األمراض ،والوقاية منها

72

6.8

6

اجملموع

40

03.6

كما بينت نتيجة التحليل أ ّف املوضوعات الفرعية اآلتية ،مل يتم تضمينها يف املقرر :املؤثرات العقلية ،املؤشرات
الصحية لنمو اجلسم ،العادات الغذائية ،السالمة املرورية.
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ثانياً :بلغت النسبة املئوية الحتواء جماالت الًتبية الصحية يف كتاب العلوـ للصف الثامن األساسي.)% 82.3( :
جدول (  ) 5التكرارات والنسب المئوية والترتيب لمجاالت التربية الصحية
في مقرر العلوم للصف الثامن
اسم اجملاؿ

التكرار

النسبة %

الًتتيب

الصحة الشخصية

67

72.4

7

التغذية الصحية

78

4.2

7

الًتبية الوقائية

3

7.0

8

صحة البيئة

78

78.2

0

األمراض ،والوقاية منها

76

4.7

6

اجملموع

770

82.3

كما بينت نتيجة التحليل أ ّف املوضوعات الفرعية اآلتية ،مل يتم تضمينها يف املقرر :املمارسات الصحية،
املؤشرات الصحية لنمو اجلسم ،اإلسعافات األولية ،السالمة املرورية.
نتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف األربعة

يوضح اجلدوؿ ( ) 4أف النسبة املئوية العامة ملعاجلة مجيع جماالت الًتبية الصحية اخلمسة ،يف ضوء حتليل حمتوى كتب
العلوـ للصفوؼ األربعة بلغت ( .)% 73وقد جاءت أقل النسب مبجايل :التغذية الصحية ( ،)%8.0واألمراض
والوقاية منها بنسبة (.)%7.0
جدول ( )6التكرارت والنسب المئوية والترتيب لمجاالت التربية الصحية
في مقررات العلوم للصفوف األربعة
عدد

التكرارات

النسبة المئوية

الفقرات

المتضمنة

%

الصحة الشخصية

260

720

70.7

7

التغذية الصحية

260

66

8.0

6

اسم المجال
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الًتبية الوقائية

260

44

3.2

7

صحة البيئة

260

37

2.3

0

األمراض ،والوقاية منها

260

03

7.0

8

اجملاالت ككل

260

770

73

وشنثل الشكل ( )7اآليت النسب املئوية جملاالت الًتبية الصحية يف حمتوى كتب العلوـ للصفوؼ األربعة:

14.00%
12.00%
النسب المئوية

10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
الصحة الشخصية

التغذية الصحية

التربية الوقائية

صحة البيئة

األمراض والوقاية
منها

مجاالت التربية الصحية

الجوانب الصحية الفرعية غير المضمنة بمحتوى مقررات العلوم للصفوف األربعة

بينت نتائج التحليل ،احتواء مقررا الصفوؼ األربعة على ( )47جانبا من أصل ( )20من اجلوانب الصحية اليت
اشتملت عليها بطاقة حتليل احملتوى .وىذا يعين وجود ( )07جانبا مل يتم التطرؽ هلا يف كافة مقررات الصفوؼ
ت نسبة ( .)% 08.4رغم اتفاؽ احملكمني على أذنية تضمينها مبحتوى تلك الكتب.
األربعة على اإلطالؽ ،شكل ْ
واجلدوؿ اآليت يبني اجلوانب الصحية غري املضمنة مبحتوى كتب العلوـ للصفوؼ األربعة.
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جدول ( )7الجوانب الصحية غير المضمنة بمحتوى كتب العلوم للصفوف األربعة
م

الجوانب الفرعية غير المضمنة

اسم المجال
7

صحة األذف.

0

املخدرات.

7

الصحة الشخصية

املسكرات.

6
8

الفحص الطيب الدوري.
سوء التغذية.

التغذية الصحية

4

إسعافات اجلروح املختلفة.

3

إسعافات الكسور.

2

عالج لدغات اَلشرات والزواحف.

8

طرؽ إنقاذ الغريق.

72

إسعافات نزؼ األنف.

77

إسعافات اإلنعاش القليب والتنفسي.

70

الًتبية الوقائية

إسعافات إصابة العيوف.

77

إسعافات التسمم.

76

إسعافات االختناؽ.

78

إسعافات اَلروؽ.

74

إسعافات الصعق بالكهرباء.

73

أذنية إتباع قواعد السالمة املرورية.

72

مكافحة اَلشرات والزواحف الضارة.

78

التخلص من الفضالت اآلدمية صحيا.

صحة البيئة

02
07

التلوث الضوضائي.
التطعيمات واللقاحات.

الوقاية من األمراض
256

 دراسة حتليلية:جماالت الًتبية الصحية يف حمتوى كتب العلوـ بالتعليم األساسي يف سلطنة عماف

التوصيات
: شنكن اخلروج بالتوصيات اآلتية،يف ضوء ما توصلت إليو الدراسة من نتائج
 وموضوعاهتا املتنوعة يف حمتوى كتب العلوـ للصفوؼ التعليم، ضرورة االىتماـ بتعزيز جماالت الًتبية الصحية. للمساذنة يف تنمية الوعي الصحي للطلبة،األساسي
،)؛ اليت كشفت الدراسة عدـ حضورىا07(  اجلوانب الفرعية اؿ، ضرورة تضمني املوضوعات الًتبية الصحية.يف حمتوى كتب العلوـ للتعليم األساسي
الخاتمة
تضمنت الدراسة حتليل كتب العلوـ باَللقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عماف وفق جماالت الًتبية الصحية
 وبينت الدراسة، والوقاية من األمراض، وصحة البيئة، والًتبية الوقائية، والتغذية الصحية، بالصحة الشخصية:املتعلقة
أف النسبة املئوية العامة ملعاجلة مجيع جماالت الًتبية الصحية اخلمسة يف حمتوى كتب العلوـ اليت مت حتليلها بلغت
كما بينت وجود بعض املواضيع الصحية غري املضمنة هبذه الكتب رغم اتفاؽ احملكمني على أذنية، )%73(
. واوصت بضرورة إعطاء الًتبية الصحية درجة أكرب من االىتماـ يف كتب العلوـ،تضمينها
REFERENCES
„Ammar, H. (1992). Al-Tanmiyyah al-bashariyyah fi al-watan al-‘Arabi: Al-Mafahim, almu’attharat, al-awdha‘. Al-Qahirah: Dar Sina li al-Nashr.
Al-Am„ari, H. (1995). Taqwim manahig al-tarbiyyah al-sohiyyah fi kutub al-„lum fi almarhalah al-ibtidaiyyah fi dawlht al-Kuwait. Majallah Kulliyyah al-Tarbiyyah.
Jami„ah Asyut, 2(11), 1176-1202.
Al-Bukhari, M. (1987). Sahih al-Bukhari. Vol. 2. Tahqiq Mustafa al-Bughi. Bayrut: Dar Ibn
Kathir.
Al-Namr, M. (1991). Mada tanawal muqarrarat al-‘ulum al-tabi‘iyyah bi al-ta‘lim al-‘am l- alqadaya dhat al-sillah bi al-‘ilm wa al-tiknulujiyya. Al-Mu„tamar al-„Ilmi al-Thalith li
Jam„iyyah al-Misriyyah li al-Manahig wa turq al-tadris "Ru‟y Mustaqbaliyyah li alManahij fi al-Watan al-„Arabi", Al-Qahirah و3, 1065-1088.
Al-Razahi A. (2002). Dawr kutub al-„ulum bi marhalah al-ta„lim al-asasi fi tanmiyyah al-wa„y
al-shohhi li al-talabah. Dirasat fi Al-Manahij aa Turuq Al-Tadris, 78, 87-109.
Al-Rumhi, H. (2004). Tahlil kutub al-‘ulum bi al-halaqah al-thaniyyah min al-ta‘lim al-asasi bi
Sultanah ‘Umman fi dhaw’ munhiy al-‘ilm wa al-taqanah wa al-mujtama‘ wa al-bi’ah
(Unpublished master‟s thesis). Kuliyyah al-Tarbiyyah, Jami„ah al-Sultan Qabus.
Al-Shuraiqi, S. (2000. Mu‘jam mustalahat al-‘ulum al-tarbawiyyah. 1st. edition. Al-Riyadh:
Maktabah al-‟Ubaykan.
Al-Tanawi, E. (2001). Dhawr muqarrarat al-‘ulum fi tahqiq al-thaqafah al-sohiyyah li altalamiz bi marahil al-ta‘lim al-‘am. Al-Mu„tamar al-„Ilmi al-Khamis li al-Jam„iyyah
al-Misriyyah li al-Tarbiyyah al-„Ilmiyyah "al-Tarbiyyah al‟Ilmiyyah li al-Muwatanah",
1, 43-99.

257

Journal al-„Abqari

جملة العبقري

Vol. 14 (Special Edition), 2018

Ambusai„di, A. (2004). Tahlil muhtawa manahig al-‘ulum. Waraqah ‘amel muqadamah li almultaqa muwahhi al-‘ulum bi wazarah al-tarbiyyah wa al-ta‘lim. Muscat: Jami„ah alSultan Qabus.
A-Sabih, A. (1987). Tatwir manhaj al-ahya’ bi al-madrasah al-thanawiyyah al-‘ammah ‘alaa
dhaw’ mutatallibat al-thaqafah al-biologiyyah (Unpublished doctoral dissertation).
Kuliyyah al-Tarbiyyah, Jami„ah „Ayn Shams, Al-Qahirah.
Carin, A. (1993). Teaching modern science, 6th ed. New York: Macmillan Publishing Co.
Dixon, A. (1993). Science and health education, in Hall, R. (ed). ASE Science Teachers
Handbook. Herts: the Association for Science Education, 326 – 338.
Farraj, M. (1999). Tanmiyyah al-wa‘y al-wiqa‘i lada talamidh al-marhalah al-ibtida’iyyah bi
al-mamlakah al-‘Arabiyyah al-So‘udiyyah. Al-Mutamar al-„Ilmi al-Thalith li alJam„iyyah al-Misriyyah li al-Tarbiyyah al-„Ilmiyyah, Al-Qahirah, 2, 831-862.
Hamm, M & Adams, D. (1989). An analysis of global problem issues in sixth and seventh
grade textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 26(5), 445-452.
Hasan, A. (1991). Dirasah tahliliyyah li muhtawa manahij al-‘ulum bi dawlah al-imarat al‘Arabiyyah al-mutahiddah fi dhaw’ ittijah al-tafa‘ul bayna al-‘ilm wa al-tiknulujiyya
wa al-mujtama‘. Al-Mu‟tamar al-„Ilmi al-Thalith li Jam„iyyah al-Misriyyah li alManahij wa Turq al-Tadris “Ru‟y Mustaqbaliyyah li al-manahij al-„Arabi”, AlQahirah: 4, 1563-1588.
Ibn Haban, M. (1983). Sahih Ibn Haban (13). Tahqiq Shu„aib al-Arnut. Bayrut: Muassasat alRisalah, Hadith (6061).
Leavy, E. (1993). The evaluation of an oral health education program for the inner city first
grade students: Instrument development and outcome assessment. Dissertation
Abstract International, 54(1), 98-103.
Maghribi, S. (1985). Dhawr manhaj al-‘ulum fi tahqiq ahdaf al-tarbiyyah al-sohiyyah li
talamidh al-halaqah al-‘uwla min al-ta‘lim al-asasi bi muhafazat qana wa iqtirah
barnamij li tahqiq hathihi al-ahdaf. Assiyut: Kuliyyah al-Tarbiyyah Bisuhaj, Jami„ah
Assiyut, Misr.
Maktab al-Tarbiyyah al-‘Arabi li Dawl al-Khalij. (1998). Nadwht al-tarbiyyah al-sohiyyah wa
al-ghadha’iyyah wa al-bay’ah fi manahij al-ta‘lim al-‘am fi dawl al-Khalij al-‘Arabi.
Risalah al-Khalij al-‘Arabi, 19(68), 214-217.
Sabri, M. (1994). Al-Qadhaya wa al-mushkilat al-sohhiyyah al-mu‘asirah fi manahij al-‘ulum li
marahil al-ta‘lim al-‘am bi Misr "dirasah taqwimiyyah". Al-Mu„tamar al-„Imi al-Sadis
li al-Jami„ah al-Misriyyah li al-Manahij wa Turq al-Tadris, "Manahij al-Ta„lim bayn
al-Ijabiyyat wa al-Silbiyyat", Misr, 1, 1-41.
Salim, S. (1998). Adhwa‟ „ala tatwir manahij al-„ulum li al-ta„lim al-„am fi al-dawl al„Arabiyyah. Al-Jam‘iyyah al-Misriyyah li al-Tarbiyyah al-‘Ilmiyyah,Misr, 1(2), 1-19.
Sembson, R. & Anderson, N. (1989). Al-‘Im wa al-talabah wa al-madaris. Translated by
Abdalmonem Husain. Al-Qaherah: al-Hai‟ah al-Misriyyah al-„Amah li al-Kitab.
Summerfield, M. (1995). National standards for school health education. ERIC No: ED 387483.
To„imah, R. (1987). Tahlil al-muhtawa fi al-‘ulum al-ijtima‘yyah: Mafhumuh, asasuh,
istikhdamatuh. Al-Qahirah: Maktabah al-Anglu al-Misriyyah.
Tolaimat, H. (2002). Dirasah tahliliyyaah tatabi„iyyah li mada ittisaq muqarrarat al-biology bi
al-ta„lim al-thanawi fi Misr ma„a tatawwur tawjihat al-tarbiyyah al-„ilmiyyah khilal
arba„in „aman. Al-Jam‘iyyah al-Misriyyah li alTarbiyyah al-‘Ilmiyyah, 5(3), 49-102.
Wazarah al-Sihhah. (2002a). Al-Taqrir al-sahhiy al-sanawi. Sultanat Oman: Al-Mudiriyyah al„ammah li Takhtit.
Wazarah al-Sihhah. (2002b). Bayan wizarah al-sihhah li majlis al-shura al-Omani. Muscat: alFatrah al-Rabi„ah.
Wazarah at-Tarbiyyah wa al-Ta„lim. (2001). Dalil al-mu‘allim li maddah al-‘ulum li al-saf alkhamis al-asasi. Sultanat Oman: Mutabi„ al-Nahdhah.
258

