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 ٥٤١ فريح العنزي. د.إعداد أ

  

  حسن فريد أبو غزالة ثـــــاسم الباح
  تقويم التربية الصحية في مدارس الكويت ثــــعنوان البح

  جامعة عين شمس ةـــــــمعجا
  الطب ةــــــــكلي
  الصحة العامة م ــــــــقس

  )م١٩٧٩(الدكتوراه  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تهدف إلى تقويم أحد المؤشرات الحضارية لقياس تفاعـل اإلنـسان           
  . الجديدة وهو قضية التربية الصحيةالحضريةوتوافقه مع المظاهر 

  اسةمنهج الدر
لقد تم اختيار عينة عشوائية من تالميذ المدارس في المراحـل التعليمـة             

حيث أن الطالب يمثلون قطاعا منظما    )  الثانوية ،االبتدائية، المتوسطة (الثالث  
من المجتمع يمكن للباحث دراسته، وتتمثل فيه كل وجوه المجتمع والعوامـل            

ـ          ي البيـت والمدرسـة     المتداخلة المؤدية إلى ترسيب المفـاهيم التربويـة ف
  .والمجتمع
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 بحيث يتمثل ،من مجموع تالميذ الكويت% ١تم االختيار العشوائي بنسبة 
في العينة طبقات المجتمع االقتصادية واالجتماعية الخمس الموزعـة علـى           

  . ذكورا وإناثا،مختلف مناطق الكويت السكنية من كويتيين ووافدين
  .كويتيون غير محدودي الدخل-أ

 .يين من ذوى الدخل المرتفعغير كويت-ب

 .كويتيون من ذوى الدخل المحدود-ج

 .غير كويتيين من ذوى الدخل المنخفض-د

 .سكان العشيش-هـ

روا عشوائيا مـن    ي تلميذا وتلميذة اخت   ٢٤٤٠لقد جرت الدراسة على     
 ورصدت أبعاد   ، مدرسة من حيث العادات الصحية واإلدراك الصحي       ٤٧

تلميذ في العينة المختـارة مـن بدايـة         الدراسة في استمارة خاصة لكل      
الصف األول في المرحلة االبتدائية خطا للبداية حتى الصف الرابع فـي            

  .المرحلة الثانوية خطا لنهاية الدراسة
  : الدراسة على الوجه التالي توقد جر

تم رصد اإلدراك الصحيح والسلوك الصحي في المجـال الشخـصي            -
 ومن ثم تحديد عالقة العوامل ،به لكل طالب في استمارة خاصة      يوالبيئ

  .المختلفة في البيت والمدرسة والمجتمع بمستوى هذا اإلدراك والسلوك
الكتب الدراسة المقررة لكافة المراحل وكافة الـسنوات الدراسـية تـم             -

مراجعتها الستطالع المحتوى الصحي لها وتوزيعه على جداول مرتبة         
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 ، إكساب المعرفة  :ا وهي   على أساس األهداف التربوية المقررة منهجي     
  . ثم تزويد الخبرات والمهارات،وتكوين العادات، وإقامة المثل والقيم

% ٢٠لقد تمت دراسة اإلدراك والسلوك الصحي لعينة عشوائية حوالي           -
من المدرسين والعاملين في المدارس المختارة في عينة الدارسة وصل          

سـة وتبويبهـا     وتم رصد المعلومات المستقاة مـن الدرا       ،٦٥٩عددهم  
  . في المدارسنإحصائيا في استمارات خاص بقطاع العاملي

تم رصد أوجه النشاط المدرسي ذي المضمون الصحي لكل مدرسة من            -
  .المدارس المختارة في استمارات خاصة لهذا الغرض

 المدرسية درست أبعادها وسجلت في استمارة خاصة بالمقارنة مع ةالبيئ -
عليها دوليا فـي االتجاهـات الـصحية        المقاييس الصحيحة المتعارف    

  .العالمية
لقد تم جمع المعلومات وتبويبها وجدولتها في مركز الحاسـب اآللـي             -

 وتحليلها والوصول إلى النتـائج      ا ومن ثم دراساته   ،لجامعة عيس شمس  
 .التي انتهى إليها هذا البحث 

  استنتاجات الدراسة
 بينما نجد   ،الصحيلسلوك  اهر في العادات الصحية و    ار ظ يالبيت له تأث   .١

  .تأثيره محدود جدا في إدراك المعلومات الصحية
المستوى االجتماعي واالقتصادي أحد المحاور األساسية لالختالف في         .٢

  .العادات الصحية والسلوك الصحي بين طبقة وأخرى
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لم يثبت إحصائيا بصفة عامة أن هناك خالفا واضـحا فـي الـسلوك               .٣
  .ينالصحي بين الكويتيين وغير الكويتي

مما يبدوا إحصائيا أن هناك اختالفا واضحا فـي العـادات والـسلوك              .٤
الصحي بين الكويتيين ذوى الدخل الغير محدود، والكويتيين ذوى الدخل 
المحدود، بينما ال يبدو هناك أي فرق واضح إحـصائيا بـين طبقـات              

  .المجتمع من غير الكويتيين في العادات الصحية والسلوك الصحي
موس إحصائيا بين سكان العشيش وسكان البيـوت ذوي  هناك تقارب مل  .٥

  .الدخل المحدود في السلوك الصحي
لقد ثبت إحصائيا أن تدخل الوالدين واألسرة في اإلشراف على السلوك            .٦

  .له أثير واضح لصالح العادات الصحية
محـدود   هاالمدرسة لها تأثير واضح في المعلومات الصحية بينما تأثير         .٧

  .حيةجداً في العادات الص
التربية الصحية في الكتب المقررة للمنهاج المدرسي تحتل ادني نـسبة            .٨

 وهي مركزة أساسا في مواضيع      – بين العلوم األخرى     –%) ٢حوالي  (
  .العلوم وأحيانا نادرة في المواضيع األخرى

توزيع المادة الصحية ال يتفق مع توزيع األهداف التربوية األربعة وال            .٩
 فالمعلومات الصحية تحتل نصيب األسد ،عليميةمع متطلبات المراحل الت  

مثـل النـسبة األقـل فـي     تفي كاف المراحل ن بينما معالجة العادات     
  .المناهج

إدراك المدرسين والعاملين في المدرسة لمـسؤوليتهم فـي تـدريس            .١٠
 ،شاط المدرسي نالتربية الصحية محدود جدا، ويعتمد أساسا على مبدأ ال        

كل مدرس  "(لتربوي الصحي الحديث القائل     وهو ما ال يتفق مع المبدأ ا      
 .)"مسؤول عن التربية الصحية 


