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 علىمصر ب التعليم االبتدائي تفعيل آليات التربية الصحية المدرسية في
 ضوء الخبرة اليابانية 

 *شيماء خالد عبد السالم علىأ/                                       

 الملخص:

ال شك أن الصحة عامل أساسي من عوامل النجاح، حيث اليقظة العقلية       
ر النفسي يعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية، وتعد  والصحة البدنية واالستقرا

التربية الصحية وسيلة حيوية هامة من وسائل النهوض بمستوى صحة الفرد 
والمجتمع، وعلى ذلك لم تعد التربية الصحية مجرد حشو عقول التالميذ ببعض 
ف  المعلومات المتعلقة بالصحة والمرض، بل أصبحت عملية تربوية أساسية تستهد 
تعديل السلوك وتغيير المفاهيم وإكساب الناس عادات صحية سليمة ترتبط بمفهوم 

 .صحي سليم في مختلف مراحل العمر

  لحياة  األساسية العادات  اكتساب  إلى  ، يسعى التعليم االبتدائياليابانففي 
 التربية  بعنوان إلزامية مادة فتوجد  وعقلية، بدنية وصحة سعيدة وحياة  صحية 

وتهدف    سليمة. صحية حياة الصحية، وذلك إلكسابهم التربية  شملالرياضية وت
وفي ،إلى تعزيز الصحة المدرسية لدى أطفال التعليم االبتدائي المدرسية األنشطة
 الجسدية والسالمة الصحة مقومات  ، يهدف التعليم االبتدائي إلى توفيرمصر
ن أهمية األنشطة في  وتكم الدمج في المقررات  بمبدأ األخذ  مصر وتفضل  والنفسية،

 . المساعدة على حسن استخدام أوقات الفراغ بما يعود على التالميذ بالنفع
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 أهداف البحث:واستخدم البحث المنهج الوصفى ، ومن 

 على األسس النظرية المرتبطة بالتربية الصحية المدرسية. التعرف -1
 الوقوف على واقع التربية الصحية المدرسية فى مصر.  -2
 قع التربية الصحية المدرسية فى اليابان. على واالتعرف  -3
التربية الصحية   تفعيلالمقترحة لاآلليات التوصل إلى مجموعة من  -4

 ضوء الخبرة اليابانية.   علىمصر بالمدرسية 
 ومن نتائج البحث :

إن المعلم له دوًرا كبيًرا فى تشكيل شخصية التالميذ وتوجيه سلوكهم  ومن   -1
وتدريبه أثناء الخدمة على الموضوعات  هنا وجب االهتمام بإعداد المعلم
 الخاصة بالتربية الصحية المدرسية.

مقررات منفصلة، ومقررات  :توجد طريقتين لتقديم التربية الصحية المدرسية -2
 مدمجة ومتكاملة. 

تعتبر األنشطة المدرسية بمختلف أنواعها من اآلليات الهامة حيث يمارسها   -3
 ه ومن المقررات الدراسية.التلميذ بنفسه ويطبق ما تعلمه من معلم
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               Activating Mechanisms Of School Health 

Education In Primary Education  In Egypt In The Light Of 

Japanese Experience 

Shymaa  Khaled Abd El Salam Ali 

Abstract 
Health education is considered an important part of the overall 

educational process, school health education is an important means of 

improving the health of the individual and  society. School health 

education is no longer simply filling the minds of the students with some 

information related to health and disease. It has become a basic 

educational process aimed at modifying behavior, changing concepts, 

Sound in different stages of life. 

In Japan, primary education seeks to acquire the basic habits of a 

healthy life, a happy life , and physical and mental health. There is a 

compulsory subject called Physical Education, which includes health 

education, in order to give them a healthy and healthy life. School 

activities aim to enhance school health for primary education children, 

and in Egypt, primary education aims to provide the elements of health 

and physical and psychological safety, and Egypt prefers to adopt the 

principle of inclusion in the decisions and the importance of activities lies 

in helping to make good use of spare time for the benefit of students.  

 

The research used the descriptive method, and among the research 

objectives: 

1- Identify the theoretical foundations related to school health education. 

2- Determining the reality of school health education in Egypt. 

3- Identify the reality of school health education in Japan. 

4- To arrive at a set of proposed mechanisms to activate school health 

education in Egypt in the light of Japanese experience. 

research results: 
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1- The teacher is the cornerstone of the educational system and has a 

significant role in shaping the personality of students and guide their 

behavior and make them healthy habits sound, and hence the attention to 

prepare the teacher and training during the service on topics of school 

health education 

2-There are two ways to provide school health education through courses: 

separate courses, integrated courses and integrated courses. 

3- School activities of all kinds are considered important mechanisms 

practiced by the student himself and apply what he learned from his 

teacher and courses 
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 علىمصر ب التعليم االبتدائي تفعيل آليات التربية الصحية المدرسية في
 ضوء الخبرة اليابانية 

 *شيماء خالد عبد السالم علىأ/                                       

 مقدمة:
ال شككككك أن الصككككحة عامككككل أساسككككي مككككن عوامككككل النجككككاح، حيككككث اليقظككككة العقليككككة 

ة، وبالتككالي يكك واالسككتقرار النفسككي يعمككل علككى تحقيككق أهككداف العمليككة التعليم والصككحة البدنيككة
أفراد قادرين على مواجهككة التحككديات المسككتقبلية وبنككاء مجككتمعهم وتحقيككق الرفاهيككة، فالصككحة 
تساعد التلميذ على التحصيل الدراسي وتحقيككق التميككز فككي المدرسككة وكككل ذلككك يككنعكس علككى 

 المجتمع من تقدًم أو تخلف.
د التربية الصحية وسيلة حيوية هامة من وسائل النهوض بمستوى صحة الفككرد وتع

والمجتمع، وعلى ذلك لم تعد التربية الصحية مجرد حشو عقول التالميذ بككبعض المعلومككات 
المتعلقككة بالصكككحة والمككرض، بكككل أصككبحت عمليكككة تربويككة أساسكككية تسككتهدف تعكككديل السكككلوك 

ية سكككليمة تكككرتبط بمفهكككوم صكككحي سكككليم فكككي وتغييكككر المفكككاهيم وإكسكككاب النكككاس عكككادات صكككح
 (1)مختلف مراحل العمر. 

 صككحية لحيككاة  األساسككية العادات اكتساب إلى ، يسعى التعليم االبتدائياليابانففي 
 الرياضكككية وتشكككمل التربيكككة بعنككوان إلزاميكككة مكككادة  فتوجكككد وعقليككة، بدنيكككة وصكككحة سكككعيدة  وحيككاة 
فالمنكككاهج الدراسكككية فكككي التعلكككيم  (2) ة.سكككليم صكككحية حيكككاة  الصكككحية، وذلكككك إلكسكككابهم  التربيكككة
 بأنشكككطة المنكككاهج ربكككط اإليجكككابي تجكككا  الصكككحة ويكككتم  االتجكككا   غكككرس علكككى تعمكككل االبتكككدائي
الشككهر، وتهككدف  فككي مككرة  بالمنككاهج المرتبطككة لألنشككطة أحككدا  حيككث يككنظم المعلمككون  شككيقة،

كمكككا تهكككتم  ،(3) هكككذ  األنشكككطة إلكككى تعزيكككز الصكككحة المدرسكككية لكككدى أطفكككال التعلكككيم االبتكككدائي
 (4)والصحية.  البدنية التربية مادة  في تدريبة للمعلمين اليابان بإعداد وبتقديم دورات
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 والسككككالمة الصككككحة مقومككككات ، يهككككدف التعلككككيم االبتككككدائي إلككككى تككككوفيرمصررررروفككككي 
 علككى القككدرة  ورعايتككه، واكتسككاب البككدن ثقافككة مكونككات مككن بهككا يككرتبط ومككا والنفسككية، الجسككدية
 إدراك علكككى والقكككدرة  والتككككافلي، التعكككاوني والجهكككد الجماعكككة، عمكككل فكككي اإليجابيكككة المشكككاركة
 منهككا عككدة  العتبككارات الككدمج فككي المقككررات بمبككدأ األخككذ مصككر وتفضككل والواجبككات، الحقككو  
 احتككواء إلمكانيككة الككدمج وشككمولية الدراسككية، المككواد كككل خككالل مككن المفككردات كككل على التأكيد
في المساعدة على حسككن اسككتخدام أوقككات الفككراغ بمككا وتكمن أهمية األنشطة  (5) مفردات. أي

يعككود علككى التالميككذ بككالنفع، وتحقيككق النمككو البككدني والعقلككي مككن خككالل توسككيع الخبككرات فككي 
 (6) مجاالت متعددة.
 مشكلة البحث:
 فككي الصككحية بالتربيككة االهتمككام  أجل من مصر في المبذولة الجهود من الرغم  على 
 بعكككككض إلكككككى السكككككابقة، إشكككككارات والدراسكككككات الرسكككككمية قكككككاريرالت بعكككككض أن العكككككام إال التعلكككككيم 
   -ما يلي:  منها الضعف وجوانب السلبيات
 مككن الدراسككية للمقككررات عامككة أهككداف علككى االبتككدائي التعلككيم  مرحلككة كتككب احتككواء ضككعف-
 أهككداف بتحقيككق ال تفككي األهككداف هككذ   المعلككم، حيككث دليل كتاب سوى  الصحية التربية ناحية
 (7). المدرسيةالصحية  التربية
 لككدى والبيئككي الصككحي الككوعي تنميككة إلككى تهككدف التككي التربويككة باأللعككاب االهتمككام  ضككعف -

 التالميذ.
 الرعايكككة دعكككم  فكككي للمسكككاهمة األمكككور ألوليكككاء دوريكككة ولقكككاءات نكككدوات بعمكككل االهتمكككام  قلكككة-

 (8). للطالب الصحية
 مصككر فككي االبتدائيككة ةبالمرحلكك  الحكوميككة المككدارس في( الصفوف إعادة )الرسوب معدل بلغ-
 مكككن أكثككر حيكككث االعتبككار، فكككي التغذيككة بكككنق  المتعلقككة الخطكككورة  عوامككل وبأخكككذ%.6 نحككو
 ألككف 79 ، نحككو2009 عككام  فككي تسككجلها تككم  التككي الدراسككية للصككفوف إعككادة  حالة ألف 830
 علككى األطفككال  قككدرة  علككى آثككار مككن عليهككا ترتككب ومككا بككالتقزم  باإلصككابة ارتبطككت منهككا حالككة
 التعليميكككة المنظومكككة علكككى إضكككافية تككككاليف عليكككه مكككا ترتكككب ،وهكككو التعليميكككة عمليكككةال مواكبكككة
 تككردي لمواكبككة األسككر تحملتهككا تكلفككة وكككذلك التعليميككة الخككدمات علككى الطلككب زيككادة  بسككبب
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للتالميككذ.  التحصككيلي المسككتوى  تككأخر مككن عليهككا ومككا ترتككب للطفككل والمعرفيككة الذهنيككة القدرات
(9) 
 :التالية األسئلة في البحث مشكلة بلورة يمكن ذلك وعلى   
 المعاصر؟  العالم في المدرسية الصحية للتربية النظرية ما األسس-1
 مصر؟  في التعليم االبتدائي لتالميذ المدرسية الصحية التربية ما واقع-2
 اليابان ؟  في االبتدائي لتالميذ التعليم المدرسية الصحية التربية ما واقع-3
ة لتفعيررل التربيررة الصررحية المدرسررية بمصررر علررى ضرروء الخبرررة مررا ايليررات المقتر رر -4

 اليابانية؟ 
 منهج البحث:

تقتضى طبيعة البحككث الحككالي إلككى اسككتخدام المككنهج الوصككفي ،حيككث يهككتم بوصككف 
ا ،ثككككم فككككي دولككككة المقارنككككة  -التربيككككة الصككككحية المدرسككككية-الظككككاهرة البحثيككككة –وتحليلهككككا نظريككككً

مقترحة لتفعيل التربية الصككحية المدرسككية فككي التعلككيم وذلك بغية الوصول إلى آليات -اليابان
 االبتدائي بمصر.
 أهداف البحث:

 -يسعى البحث الراهن لتحقيق األهداف األتية: 
 على األسس النظرية المرتبطة بالتربية الصحية المدرسية. التعرف -5
 مصر. فيالوقوف على واقع التربية الصحية المدرسية  -6
 اليابان. فيحية المدرسية على واقع التربية الصالتعرف  -7
التربيكككة الصكككحية المدرسكككية  تفعيكككلالمقترحكككة لاآلليكككات التوصكككل إلكككى مجموعكككة مكككن  -8

 ضوء الخبرة اليابانية. علىمصر ب
  دود البحث:

بككككالتعليم  دراسككككته للتربيككككة الصككككحية المدرسككككية فككككييقتصككككر البحككككث علككككى المحككككاور التاليككككة   
 :االبتدائي
 األنشطة المدرسية.–الدراسية.         المقررات  –             المعلم. -
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:  نظري إطار  التربية الصحية المدرسية: أوالا
 الرعايككة تهتم الدول المختلفة بالتربية الصحية المدرسية وتهدف برامجها إلككى تككوفير

 المختلفككة التعلككيم  مراحككل فككي اجتماعيككة أو نفسككية أو جسككمية كانككت سككواء للتالميككذ، الصككحية
 السكككليمة والبيئككة المناسككب الجككو وتهيئكككة الجامعيككة، المرحلككة حتككى ضكككانةالح فتككرة  مككن ابتككداء
 وغككرس صككحًيا تككوعيتهم  علككى والعمككل النمككو، ذلككك ومتابعككة والعككاطفي والذهني البدني لنموهم 
 (10).فيهم  الصحية العادات

 وتسعى السلطات التربوية إلى تفعيل آلياتها في التعليم االبتدائي التي تتمثل فيما يلي:   
 - المعلم: -ا

التعلككيم  فككي وخاصككة والككديهم  بعككد التالميككذ حيككاة  فككي شخصككية أهككم  المعلككم  ويعتبككر      
 فككإذا وجككه، خيككر على التربوي  بدور   النهوض يستطيع بحيث يعد أن ينبغي فلذا ، االبتدائي
 التككأثير يسككتطيع أهككم شككخ  المعلككم  فإن البيت، المدرسة تأتى في المرتبة الثانية بعد كانت
 المعلم  أثر ويمتد )11(المدى . بالغ ثرأ نفوسهم  في يترك والديهم، وهو بعد التالميذ حياة  في
 السلوك والمحاكاة و التقليد طريق عن منه ينقل التلميذ فنجد والثقافية المعرفية النواحي في

 التلميككذ ميككول توجيككه مككن مككا يككاثر المعلككم فيككه علككى األخككرى، عككالوة  الشخصككية وصككفاته
 النمككوذ  الطفككل يعتبككر   الككذي المصككدر هككو المختلفككة، فككالمعلم  األمككور نحو يةالعقل واتجاهاته
  (12).السككوى  السككلوك يسككلك أن علككى تسككاعد   التككي والخلقيككة الثقافيككة النواحي منه يستمد الذي

فككي التربيككة الصككحية السككليمة للتالميككذ  امعلمي التعلككيم االبتككدائي لهككم دورًا كبيككرً  ومن ثم جميع
لكككديها مقككررات خاصكككة بالتربيككة الصكككحية المدرسككية، وبالتكككالي يوجككد مكككا  إال إن بعككض الككدول
   .يسمى بمعلم الصحة

 (13): في أدوار   فتكمن الصحة لمعلم  بالنسبة أما   
المككرض أثنككاء وجككودهم فككي المدرسككة،  علككيهم  يبككدو الذين المرضى التالميذ كتشافا   
 غسككل مثككل سككلوكيات صككحية م بإكسككابه التالميككذ، وذلككك فككي الصككحية والعادات القيم  غرسو 

 المككواد بأهميككة التالميككذ توعيككةواألسككنان، و  العينككين بنظافككة والعنايككة وبعككد   األكككل قبككل اليدين
 الجسم ووقايته من األمراض.و نم في ودورها الغذائية
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 المقررات الدراسية:-2
 بيككةالتر  فككي متعككددة  جوانككب لككديها)كالواليككات المتحككدة األمريكيككة(  البلككدان بعككض      
 االجتماعيككة، والعلككوم  األحيككاء مككادة  مثككل متعككددة  مككواد خككالل مككن تدرسككها يتم  حيث الصحية
 مثككل منفصككل بمنهج إلزامي كمقرر الصحية التربية مقرر يقدم  البلدان من قليل عدد ويوجد

التربيككة  تشككمل و المقككررات مككن كجككزء الصككحية التربيككة مقككرر فتقككدم  أكثككر البلككدان قبرص، أما
 واالجتماعيككة، والشخصككية الجسككدية الرفاهيككة :سككية موضككوعات متعككددة مثككلالصككحية المدر 
 الجنسككية، التغذيككة ،الصككحة األمككراض، النظافككة، األمككان ،الصككحة مككن والوقايككة الصككحة
 (14 (. المخدرات تعاطى التبغ، ، الكحول االجتماعية،  واألضرار

 المدرسية: األنشطة-3   
التعليميككة  العمليككة أركككان مككن اهامككً  اركنككً  كونهككا تكمككن أهميككة األنشككطة المدرسككية فككي       
 ذاتهككا، فهككي حككد فككي غايككة وليسككت وسككيلة المربككون  اعتبرهككا فقككد المدرسككي المككنهج مككن وجككزءً 
 باإلضككافة والنفسككية االجتماعيككة الجوانب وتنمية بناء في تسهم  التي التربوية الوسائل إحدى
 (15(لدى المتعلمين. والحركية الجمالية النواحي إلى
ومككككن هنككككا تتضككككث العالقككككة الوثيقككككة بككككين األنشككككطة المدرسككككية والتربيككككة الصككككحية السككككليمة    

 (16)تعليم االبتدائي إلى: لل المدرسية األنشطة تهدفللتالميذ، حيث 

 تنميككة ، ووصككقلها المهككارات فككراغهم، وتنميككة وقككت اسككتغالل علككى التالميككذ مسككاعدة    
 العلميككة المككواد وتأكيككد ، وترسككي للتالميككذ الخلقيككةو  االجتماعيككة والقككيم  االجتماعيككة العالقككات
 غير السلوك كشف على المربين ة ساعدم و ،وميولهم  الدارسين قدرات وتنمية علمي بشكل
 لبنككاء مهمككة وسككيلة ، وتعككدوتقككويمهم  تككوجيههم  علككى فيعملككون  التالميككذ، بعككض لككدى السككوي 
 افة.والكش والمعسكرات الرياضية األنشطة طريق عن التالميذ أجسام 

 ثانياا: واقع التربية الصحية المدرسية في مصر:
اهتمككت مصككر بالتربيككة الصككحية المدرسككية فككي التعلككيم االبتككدائي مككن خككالل المعلككم 
 فإعداد  الجيد وتدريبة أثناء الخدمة يعمل على تحقيق أهداف التربية الصحية المدرسية.

 (17) شمس على سبيل المثال:إعداد معلم التعليم االبتدائي بكلية تربية جامعة عين -أ 
 العلكككوم  فككي البككككالوريوس األولككي، الجامعيكككة للدرجككة للدراسكككة الطالككب لقيكككد يلككي مكككا يشككتر   

 االبتدائي: التعليم  شعبة والتربية اآلداب في والليسانس االبتدائي، التعليم  شعبة والتربية
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أخككرى، و  بككالد مككن لهككايعاد مككا أو العامككة الثانوية دراسة إتمام  شهادة  على حاصاًل  يكون  أن
 والمنصككوص للجامعككات، األعلككى المجلككس يحككددها التككي القبككول لشككرو  مسككتوفًيا يكككون  أن
بالكليككة، و  للدراسككة متفرغككا يكككون  الجامعككات، و أن تنظككيم  لقانون  التنفيذية الالئحة في عليها
 اجتيككاز ومنهككا التعلككيم  لمهنككة لياقتككه مككن للتحقككق اختبككارات مككن الكليككة تجربككة فيمككا يككنجث أن

 .التعليم  مهنة للممارسة الجسمية صالحيته لبيان الطبي الكشف
 التربككوي حيككث الككنفس وعلككم  النفسككية الصككحة وتضككم كليككة تربيككة جامعككة عككين شككمس قسككم    
 واتبككا  للتالميككذ السككليمة السككلوكية القككيم  لنقككل تعككدهم  المعلككم  بالطالككب خاصككة مقككررات يقككدما

 .اتاالنحراف عن والبعد الصحية السلوكيات
يختككار  الثككاني الدراسككي بالفصككل الثالثككة الفرقككة كمككا توجككد مقككررات ثقافيككة اختياريككة: فككي    

 إلكككى المقكككرر هكككذا درجكككات تضكككاف وال التاليكككة، الثقافيكككة المقكككررات مكككن الطالكككب منهكككا مقكككررا
 فيككه نجاحككه بعككد إال الطالككب يتخككر  ال لكككن الرسككوب مككواد مككن تحتسككب وال الكلككى المجمككو 

 (.الشخصية سيكولوجية-النفسي واإلرشاد المبكر التدخل-لبيئيةا التربية وهي)
 إسككالمية، ودراسككات عربككي األساسككي) التعلككيم  ويككدرس الطككالب مككن خككالل تخصصككات    
 السككنة والرياضككيات(، فككي العلككوم  وشككعبة االجتماعيككة الدراسككات شككعبة إنجليزيككة لغككة وشككعبة
 حركيكككة ومهككارات البيئككة علككوم  انيككةالث والسككنة النمككو، نفككس وعلككم  الككنفس علككم  مبككادي األولككى
 الربعككة والسككنة بيئيككة، علككوم  الثالثككة والسككنة والككتعلم، التعلككيم  وسككيكولوجية اجتمككاعي نفككس وعلككم 
   نفسي. وإرشاد نفسية صحة

 يوجككد ال شككمس عككين جامعة التربية كلية في التعليم االبتدائي معلم  أن سبق مما ويتضث   
ليحقككق  د مقككررات مدمجككة ضككمن بككرامج اإلعككدادتوجكك  ولكككن بالصككحة خككاص معلككم  إعككداد بهككا

 علككم  مبككاد  المعلككم  الطالككب فيككدرس المدرسككية الصككحية التربيككة أهككداف معلم التعليم االبتككدائي
 والكككتعلم  التعلكككيم  وسكككيكولوجية الحركيكككة والمهكككارات البيئكككة وعلكككوم  النمكككو، الكككنفس وعلكككم  الكككنفس
 الصككحية التربيككة أهككداف قتحقيكك  المعلمككين يسككتطيع لكككي وذلككك نفسككي وإرشككاد نفسككية وصككحة
 .المدرسية واألنشطة المقررات خالل من المدرسية
 إعداد معلم التربية الرياضية:-ب
يعككككد معلككككم التربيككككة الرياضككككية أقككككرب معلككككم لتقككككديم الصككككحة المدرسككككية لتالميككككذ التعلككككيم      

 ية.االبتدائي حيث ال يعد معلم خاص بالصحة المدرسية للتعليم االبتدائي في كليات الترب
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إن لمعلكككككم التربيكككككة الرياضكككككية دور أساسكككككي فكككككي العمليكككككة التعليميكككككة والتربويكككككة ولتعكككككدد      
اتصاالته بغالبية التالميذ وتأثير  المباشككر علككى سككلوكهم، لككذا يعككد مككن أكثككر المعلمككين حاجككة 
ا، مكككع اتصككافه بمجموعكككة مككن االتجاهكككات  ا وشخصكككًيا ومهنيككً ا اجتماعيككً إلككى أن يكككون متوافقكككً

 (18) التربوية والسلوكية التي تعينه على القيام بدور  بنجاح.اإليجابية 
ويعككد معلككم التربيككة الرياضككية بكليككة التربيككة الرياضككية بجامعككة حلككوان علككى سككبيل المثككال    

 كما يلى:
 علككى حاصككاًل  يكككون  أن :(19)الرياضككية التربيككة فككي البكككالوريوس لدرجككة القيككد مككن شككرو  

 الكليككة، وأن مجلككس يقرهككا التككي القبككول الطالككب اختبككارات تككازيج العامككة، وأن الثانويككة شككهادة 
 . الجامعة تحددها التي الجهة في الطبي الكشف بنجاح الطالب يجتاز
 (20)وتضم جوانب إعداد معلم التربية الرياضية ما يلى:    

 )اإلعداد األكاديمي، اإلعداد المهني، اإلعداد الثقافي، اإلعداد الشخصي(.
 الرياضككية التربيككة كليككات مهككام  أولككي التككدريس مجككال فككي للعمككل الطككالب إعككداد و يعتبككر  

ا، الطكككالب إعكككداد جكككوهر عمليكككات وتعتبكككر دراسكككية، كمكككادة   إكسكككابهم  خكككالل مكككن وذلكككك مهنيكككً
 أمككامهم  المجككال وإفسككاح التككدريس، بمهنككة للعمككل التدريسككية مهككاراتهم  لتنميككة الالزمككة الخبككرات
 الدراسككية المقككررات فككي درسككوها التككي المختلفككة لتككدريسا ألسككاليب التربويككة النظريككات لتطبيككق
 الرئيسككية األسككس أحككد المعلككم  يعككد حيككث مسككتقباًل، المهنيككة المسككئولية تحمككل على لمساعدتهم 
 تختلككف الرياضككية التربيككة مجككال فككي التككدريس طبيعككة وأن خاصككة التربويككة، األهككداف لتحقيق
 المهككارات وأهمهككا المهككارات مككن عديككدال تككوفير يسككتلزم  ممككا األخككرى  المككواد بككاقي تككدريس عككن

 (21).الحركية
 (22) وتتم الدراسة في درجة البكالوريوس على مرحلتين على النحو التالي:   

المرحلة األساسية: وهي مرحلة دراسية عامة للفككرقتين األولككى والثانيككة يككدرس فيهمككا  -
التربيككة الطالب المقررات األساسية تمهيًدا لاللتحا  بأحد التخصصات )تككدريس 

الرياضكككية، تكككدريب الرياضكككات األساسكككية، تكككدريب الرياضكككات الجماعيكككة وألعكككاب 
المضرب، تدريب الرياضات الفرديككة، اإلدارة الرياضككية، التككرويث الرياضككي، علككم 
الكككنفس واالجتمكككا  والتقكككويم الرياضكككي، علكككوم الصكككحة الرياضكككية، علكككوم الحرككككة 

 ار السن(.الرياضية، التربية الرياضية المعدلة، رياضة كب
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المرحلكككة التخصصككككية: وهككككي مرحلككككة دراسكككية تخصصككككية للفككككرقتين الثالثككككة والرابعككككة  -
ا للتخصصكككككات الدراسكككككية  يكككككدرس فيهمكككككا الطكككككالب المقكككككررات التخصصكككككية طبقكككككً
)تككككدريس التربيككككة الرياضككككية، تككككدريب الرياضككككات األساسككككية، تككككدريب الرياضككككات 

الرياضكككي، علكككوم الجماعيكككة وألعكككاب المضكككرب، علكككم الكككنفس واالجتمكككا  والتقكككويم 
الصكككككحة الرياضكككككية، علكككككوم الحرككككككة الرياضكككككية، رياضكككككة كبكككككار السكككككن، التربيكككككة 

 الرياضية المعدلة(.
وفى ضوء مككا سككبق إن إعككداد معلككم التربيككة الرياضككية بمككا يكتسككبه مككن معككارف ومهككارات     

تاهلككككه إلكسككككاب التالميككككذ المهككككارات الصككككحية مككككن الغككككذاء الصككككحي، والنظافككككة الشخصككككية، 
 لتمارين الرياضية وغيرها.  وممارسة ا

 تدريب معلم )التعليم االبتدائي/ التربية الرياضية( أثناء الخدمة:- 
تدريب المعلم هو إعداد وتأهيل المعلمين فنًيا ومهنًيا وإكسابهم إمكانيككات ومهككارات ترفككع     

ا تحقيكككق النمكككو الكككذاتي  مكككن قكككدراتهم اإلنتاجيكككة، والتكككدريب بمفهومكككه العلمكككي يسكككتهدف أساسكككً
المسكككككتمر للقكككككائمين بعمليكككككة التعلكككككيم فكككككي كافكككككة المسكككككتويات لرفكككككع مسكككككتوى األداء واالرتقكككككاء 
بالمستوى العلمي والمهني والثقافي للمعلمين أنفسهم مما يحقككق طمككوحهم واسككتقرارهم النفسككي 
ورضاهم المهني تجا  عملهم وإخالصهم فككي أداء رسككالتهم ، ومككن هنككا تبككرز أهميككة التككدريب 

عتبكككار  السكككبيل للنمكككو المهنكككي والحصكككول علكككى مزيكككد مكككن الخبكككرات الثقافيكككة أثنكككاء الخدمكككة با
 (23)واالجتماعية وكل ما من شأنه رفع مستوى أدائهم.

فقككد احتككل موضككو  تككدريب وصككقل المعلككم االبتككدائي أثنككاء الخدمككة أهميككة كبيككرة بمصككر،       
هكككداف التربويكككة، فالتكككدريب أثنكككاء الخدمكككة للمعلمكككين مكككن العوامكككل التكككي تسكككهم فكككي تحقيكككق األ

ويحظككى تككدريب معلمككي مرحلككة التعلككيم االبتككدائي باهتمككام خككاص لمككا لهككذ  المرحلككة مككن دور 
فعككال فككي إكسككاب التالميككذ مهككارات الككتعلم األساسككية وتحقيككق االتجككا  الحككديث للتربيككة وهككو 
تشكيل شخصية التلميذ وتنمية شككاملة ومتكاملككة ومتوازنككة مككن جميككع الجوانككب، وتعقككد العديككد 

ن البككرامج التدريبيككة لمعلمككي التربيككة الرياضككية بككالتعليم االبتككدائي مثككل برنككامج تككدريبي علككى مكك 
اإلسكككعافات األوليكككة ل صكككابات الرياضكككية حيكككث إنكككه توجكككد إصكككابات مختلفكككة داخكككل جكككدران 
المدرسككة منهككا مككا هككو مككرتبط بالنشككا  الرياضككي ومنهككا مككا هككو نككاتج عككن الحركككة والفوضككى 
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يككذ، وال تقتصككر هككذ  اإلصككابات داخككل حككدود الملعككب بككل تمتككد لتشككمل والنشككا  الزائككد للتالم
 (24)جميع أنحاء المدرسة ومرافقها، ومنها ما هو ناتج عن تنظيم البيئة الداخلية للمدرسة. 

 الدراسية: المقررات-
تفضل مصككر األخككذ بمبككدأ الككدمج العتبككارات عككدة منهككا التأكيككد علككى كككل المفككردات مككن      

ا مككن عككبء إضككافة مككواد دراسككية جديككدة، وشككمولية الككدمج خككالل كككل المككواد  الدراسككية، وتخفيفككً
إلمكانككات احتككواء أي مفككردات، ويككتم هككذا الككدمج عككن طريككق تحليككل كككل قضككية إلككى مفككاهيم 
رئيسككية ومفككاهيم فرعيككة، ثككم تككوز  هككذ  المفككاهيم علككى المككواد الدراسككية المختلفككة فككي الصككفوف 

ا لطبيعككة المرحلككة  المختلفة، وذلك طبًقا لطبيعة المادة  ا طبقككً والمفهوم المطلوب دمجككه، وأيضككً
العمريكككة للتالميكككذ وقكككدراتهم، مكككع مراعكككاة التكككدر  والنمكككو فكككي المفكككاهيم والتكامكككل والتكككرابط فكككي 

 (25)المحتوى. 
وال يوجككد مقككرر مككن مقككرات التعلككيم االبتككدائي فككي مصككر يسككمى مقككرر الصككحة، ولكككن      

ررات اعتمككاًدا علككى مبككدأ الككدمج، ولككذلك سككيتم تنككاول يوجككد كموضككوعات فككي العديككد مككن المقكك 
المقككككررات الدراسككككية التككككي تتنككككاول موضككككوعات التربيككككة الصككككحية المدرسككككية كمقككككرر التربيككككة 
الرياضككية ومقككرر العلككوم ومقككرر االقتصككاد المنزلككي ومقككرر التربيككة الدينيككة ومقككرر الدراسككات 

يكككة، وسنقتصكككر فكككي الورقكككة البحثيكككة االجتماعيكككة ومقكككرر اللغكككة العربيكككة ومقكككرر اللغكككة اإلنجليز 
 على مقرر التربية الرياضية.

 الرياضية: التربية مقرر
مقككككرر التربيككككة الرياضككككية يككككدرس فككككي مككككدة فتككككرة دراسككككية أسككككبوعًيا لتالميككككذ التعلككككيم 

 (26): االبتدائي ، ويسعى لتحقيق العديد من األهداف ومنها
 بالحركككة يتصككل فيمككا ئككهوأجزا بالجسككم  الخاصككة المعلومككات علككى التلميككذ يتعككرف أن
 مراعكككاة  مككع صككحيحة بطريقككة الحركككات أداء كيفيكككة علككى التلميككذ يتعككرف الجيككد، وأن والقككوام 
 يقكككدر السكككليمة، وأن الصكككحية العكككادات بعكككض التلميكككذ يمكككارس والسكككالمة، وأن األمكككن عامكككل
 روحوالكك  السككلوك بككاداب التلميككذ يهتم  وحاجاته، وأن ميوله إشبا  في الرياضية األنشطة أهمية

 الصكككفات لديكككه التلميكككذ ينمكككى الخاصكككة، وأن الفرديكككة قدراتكككه التلميكككذ يكتشكككف الرياضكككية، وأن
 التككي الموضككوعات العامككة، ومككن البدنيككة اللياقككة مسككتوى  لتحقيككق الطبيعيككة والمهككارات البدنيككة
 جسكككمي ، أحكككرك كيكككف: االبتكككدائي األول الصكككف فكككي الرياضكككية، التربيكككة مقكككرر فكككي تكككدرس



 آليات التربية الصحية املدرسية  تفعيلشيماء خالد  عبدالسالم علي                                            /أ

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

430   

 واأللعككاب التوافقيككة، الحركككات االبتككدائي، الثككاني الصككف وفككي الطبيعيككة، األساسككية الحركككات
 والخككككامس الرابككككع الصككككف وفككككي القككككوى، وألعككككاب الجمبككككاز الثالككككث الصككككف وفككككي الجماعيككككة،
 السككككلة، كككككرة  الطككككائر، كككككرة  القككككدم، كككككرة  اليككككد، كككككرة  القككككوى، ألعككككاب التالميككككذ يككككدرس والسكككادس
   الجمباز.
يككة الرياضكككية فككي التعلكككيم االبتككدائي يهكككتم بإرسككاء العكككادات وهكككذا نجككد أن مقكككرر الترب       

الصككحية السككليمة لككدى التالميككذ، وأن يمتلككك التلميككذ القككدرات البدنيككة العاليككة، وأن يسككعى إلككى 
تكوين شخصية تراعى آداب السلوك والروح الرياضككية ويحككل التعككاون بككين التالميككذ بككداًل مككن 

 نفعاالته.الصرا  وأن يستطيع التلميذ التحكم في ا
 ومما سبق نجد أن من أوجه القصور في المقررات الدراسية في التعليم االبتدائي:

( قلكككة الوقككككت المخصككك  لككككبعض المقككككررات الدراسكككية مثككككل التربيكككة الرياضككككية واالقتصككككاد 1
 المنزلي.
 ( اقتصار تدريس بعض المقررات بداية من الصف الرابع كمقرر العلوم.2
 المدرسية: األنشطة-
 (27)هداف العامة لألنشطة التربوية: األ   
 وتكمن أهمية األنشطة التربوية في أنها تعد وسيلة لتحقيق العديد من األهداف منها:    
توجيه التالميذ ومساعدتهم على اكتشاف قككدراتهم ومككواهبهم وميككولهم واتجاهككاتهم، والعمككل    

لتعككككاون والتسككككامث وخدمككككة علككككى تنميتهككككا وصككككقلها، وتنميككككة القككككيم االجتماعيككككة وتعزيزهككككا، كا
اآلخككرين والمنافسككة الشككريفة، وتحقيككق النمككو البككدني والعقلككي، مككن خككالل توسككيع الخبككرات فككي 
مجاالت متعددة، وإشبا  حاجات التالميذ النفسككية واالجتماعيككة، ومسككاعدتهم علككى الككتخل  

 تئاب.من بعض المشكالت النفسية واالجتماعية، كالقلق والتوتر واالنطواء والخجل واالك
و يتم جدولة الموضوعات الخاصة بالصحة المدرسية لتالميككذ التعلككيم االبتككدائي  حيككث      

تطككرح  الموضككوعات مككن خككالل األنشككطة والمعسكككرات والككرحالت، فبدايككة مككن شككهر أكتككوبر 
صككحة الفكككم والتغذيكككة السكككليمة، وشكككهر نكككوفمبر  حيككث الجكككو البكككارد وانتشكككار اإلنفلكككونزا يطكككرح 

راض اإلنفلككككونزا وكيفيككككة الوقايككككة منهككككا، وفككككى ديسككككمبر األمككككراض المعديككككة علككككى التالميككككذ أعكككك 
كككاإلنفلونزا واإليككدز، وفككى ينككاير مكافحككة التككدخين لمككا يسككببه مككن أمككراض صككدرية وسككرطان، 
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والوقايككة مكككن العنككف وعكككدم مشككاجرة التالميكككذ مككع بعضكككهم والتنمككر علكككى زمالئهككم األضكككعف 
 (28) ونظافته. منهم، واإلسعافات األولية من تطهير الجرح

 النشاط الرياضي:      
يسككعى النشككا  الرياضككي إلككى اإلسككهام فككي تحقيككق األهككداف العامككة للتربيككة الرياضككية فككي    

 (29)التعليم االبتدائي من خالل ما يلي:
غكككرس المفكككاهيم الصكككحيحة للتربيكككة البدنيكككة ، و االهتمكككام بالصكككحة والعنايكككة بكككالقوام السكككليم    

ا مفهكككككوم التعكككككاون وروح الفريكككككق وإدراك البعكككككد التربكككككوي الصكككككحيث والنشكككككا  الرياضكككككي ومنهككككك 
تنميكككة االتجاهكككات االجتماعيكككة السكككليمة والسكككلوك القكككويم عكككن طريكككق ، و للمنافسكككات الرياضكككية

، و اسككتثمار أوقككات الفككراغ بطريقككة إيجابيككة، و بعككض المواقككف فككي األلعككاب الجماعيككة والفرديككة
 وجيه السليم.إشبا  الميول واالحتياجات في إطار من الت

القصككك   (30)ومكككن أمثلكككة األنشكككطة الرياضكككية فكككي الصكككف األول حتكككى الثالكككث االبتكككدائي:  
، التمرينككات علككى شكككل ألعككاب، و دون أدواتبكك األلعاب الصككغيرة بككأدوات و ، و الحركية والتقليد

، ألعاب تمهيديككة لأللعككاب الجماعيككة والرياضككية األساسككية، و الجمباز المدرسي وألعاب القوى و 
فرديككة وجماعيككة لتطبيككق مككا  السككادس: أنشككطةطة الرياضككية مككن الصككف الرابككع للصككف أنشكك 

تكككدريبات خاصكككة ، و  طكككائرة(-يكككد-سكككلة-سكككبق تعلمكككه مكككن مهكككارات األلعكككاب الجماعيكككة )قكككدم 
رياضكككيات الأنشكككطة خاصكككة ب، و عكككداد البكككدني لالرتقكككاء باللياقكككة البدنيكككة العامكككة والخاصكككةاإلب

مبسككطة عككن قككوانين وقواعككد األنشككطة المختلفككة أثنككاء  ة نبككذ، و ألعككاب قككوى(-األساسككية )جمبككاز
 . ممارسة كل منها

ى االهتمككام بالصككحة الجسككمية وبنككاء إلكك النشككا  الرياضككي يسككعى  ويتضككث ممككا سككبق أن    
ويتقبككل  ،يكتسككب التلميككذ روح المنافسككة الشككريفةو قوام سليم، فالعقل السليم في الجسككم السككليم، 

 السالمة النفسية لهم.تزداد يذ وبالتالي الهزيمة ويقل الصرا  بين التالم
 ثالثاا: واقع التربية الصحية المدرسية في اليابان:

تكككامن اليابكككان بأهميكككة وجكككود معلكككم الصكككحة فكككي جميكككع المراحكككل التعليميكككة، وتكفكككل لمعلكككم    
حيككث يقككوم معلككم الفصككل بتككدريس جميككع المقككررات  الفصل في التعليم االبتدائي هذ  المهمككة 

)ماعككدا الموسككيقى والفككن( لألطفككال، ويككتم تككدريس التربيككة الصككحية مككن خككالل فصككول التربيككة 
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% مكككن الوقكككت الدراسكككي فكككي التربيكككة الصكككحية فكككي المكككدارس 10الرياضكككية، وتسكككتخدم نسكككبة 
 (31(االبتدائية.
نسككبة للتعلككيم االبتككدائي  حيككث وجككود وفككى ضككوء مككا سككبق اليابككان تسككير فككي اتجككاهين بال    

معلكككم الفصكككل االبتكككدائي وتدريسكككه لككككل المكككواد الدراسكككية عكككدا المكككواد الفنيكككة، واالتجكككا  اآلخكككر 
 التخص  ويتم تدريس الصحة المدرسية خالل إعداد معلم الصحة والتربية الرياضية.

 إعداد معلم الفصل:-أ
لتعلككيم العككالي علككى المسككتوى الجككامعي، يككتم إعككداد معلككم التعلككيم االبتككدائي فككي ماسسككات ا  

ويعككد لككه برنككامج خككاص مدتككه أربككع سككنوات، وفككق برنككامج توافككق عليككه وزارة التربيككة والثقافككة 
ا فككي التعلككيم االبتككدائي،   MEXTوالرياضككة والعلككوم والتكنولوجيككا    ولكككي يصككبث الفككرد معلمككً

عككدًدا مككن الشككرو   عليه أن يحصل على شهادة تككدريس يمنحهككا مجلككس التعلككيم الككذي وضككع
 التككي يككتم علككى أساسككها انتقككاء وقبككول التالميككذ الجككدد فككي ماسسككات اإلعككداد وهككي كمككا يلككي:

(32) 
   الحصول على الدرجة الجامعية، و أن يجتاز اختبار التأهيل للتدريس.

و كككل جامعككة /كليككة تضككع مناهجهككا الدراسككية الخاصككة بإعككداد المعلككم علككى أسككاس المككواد  
المعلمككين، والهككدف مككن تلككك المككواد الدراسككية هككي التأكككد مككن أن كككل طالككب  األساسككية لتربيككة

معكككد جيكككد ليككككون ممكككارس لمهنكككة التكككدريس للتالميكككذ، ويعكككد مكككنهج الطالكككب المعلكككم بواسكككطة 
أعضككاء هيئككة التككدريس فككي الجامعككات المختلفككة باإلضككافة إلككى مشككاركة المككدارس االبتدائيككة 

 (33(في تلك المناهج.
 (34) :تيكيو  Teikyoبجامعة االبتدائي التعليم  في الفصل معلم  إعداد
 النمككو وطريقككة ،للتعلككيم  األساسككية المبككاد  األولككي الدراسككية السككنة فككي المعلككم  الطالككب يككدرس
 بكككالتعليم  الخكككاص والعملكككي النظكككري  الجانكككب المنكككاهج ويشكككمل للتالميكككذ، والوجكككداني المعرفكككي
 والموضككوعات التككدريس منهجيككات فككي م المعلكك  بلكك الطا يتعمككق الثانيككة السككنة وفككى، االبتككدائي
 نظريكككات فكككي محاضكككرات الطكككالب يتلقكككى: الثالثكككة السكككنة وفكككى، والكككتعلم  التعلكككيم  فكككي الحديثكككة
 فككككي التككككدريس علككككى تككككدريبهم  يككككتم  حيككككث  العملككككي للجانككككب باإلضككككافة ،محككككددة  ومنهجيككككات
 نككاتلالمتحا التحضككير مجككال فككي العمليككة الخبككرة  الكتسككاب  الخارجيككة التعليميككة الماسسككات
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 الجتيككاز لالمتحانككات المعلككم  الطالككب يسككتعد الرابعككة السككنة وفى، للتالميذ التمريضية والرعاية
 .للتخر  البحثي مشروعه ومتابعة االعتماد اختبار
ويتضكككث ممكككا سكككبق أن معلكككم الفصكككل االبتكككدائي يكككدرس منكككذ دخولكككه للكليكككة موضكككوعات     

ال  حيككككث يككككدريس للتالميككككذ فكككككي مرتبطككككة بالصككككحة النفسككككية والجسككككدية واالجتماعيكككككة لألطفكككك 
للتالميككذ مككن جميككع  ةالمككدارس التربيككة الصككحية المدرسككية، ويكتسككب طككر  الرعايككة التمريضككي

 الجوانب.
 (35)إعداد معلم الصحة للتعليم االبتدائي:-ب
 والتربيككة الصككحة معلمككي تزويككد إلككى(  Fukuoka)جامعككة فككي الدراسككي المككنهج ويهدف     
 ويقككوم  العمليككة، التككدريس مهككارات مككن عال مستوى  تحقيق على ئيةاالبتدا للمدارس الرياضية
 محاضككرات ذلككك ويتبككع الصككحية، والتربية الرياضية التربية عن عامة مقدمة بدراسة الطالب
 اختيككار للطككالب يمكككن المواضككيع، مجككاالت مككن مجككال لكككل عمقككا أكثككر دراسككة تككوفر عديككدة 
 أو الحركككة نظريككة دراسككات الرياضككية، بيةالتر  دراسات من واحد مجال في كثافة أكثر دراسة
( يسككعى إلككى فهككم (fukuoka،  فإعككداد معلككم الصككحة فككي جامعككة الصككحية التربيككة دراسككات

الطكككالب لطكككر  التكككدريس والقكككدرات العمليكككة فكككي جميكككع المكككواد، وخاصكككة فكككي مجكككال الصكككحة 
ا قككادرين والتربيككة الرياضككية فككي المككدارس االبتدائيككة، و يككتم تشككجيع الطككالب علككى أن يصككبحو 

ا فككي مزيككد مككن البحككو  حككول التخطككيط وتعلككيم الككدروس ويسككتمر هككذا  علككى االنخككرا  طوعككً
ا ليكككتمكن الطكككالب مكككن صكككقل عقكككول سكككليمة وقويكككة وتفعيكككل  4بكككالطبع لمكككدة  سكككنوات، أيضكككً

مهاراتهم العملية واكتساب المعرفة المهنية، واكتساب موقف فضولي وحسككاس لككدعم قككدراتهم 
 التدريسية.
شكككجيع الطكككالب علكككى دراسكككة التطكككور العقلكككي والجسكككدي لألطفكككال، األمكككر الكككذي يكككتم ت     

وخاصككة فككي )سيادى بهم إلى متابعة التعليم البشرى ككل وبالتككالي تتجككاوز مواضككيع محككددة 
إطار التعليم المدرسككي االبتككدائي( ويمصككمجم مككنهج هككذ  الككدورة الدراسككية  بحيككث يككتعلم الطككالب 

 ضة، نظرية الصحة، والمهارات العملية للرياضة.التطور التدريجي، نظرية الريا
 :الخدمة أثناء معلم التعليم االبتدائي تدريب-ب

 برنككامج فككي عككام  لمككدة  بالتككدريب المعلمككين يلككزم  قككانون  إصككدار تككم  1988 عككام  ومنككذ       
اإ امجنكككك البر  هككككذ   وأصككككبث المدرسككككة، داخككككل الخدمككككة أثنككككاء المعلمككككين تككككدريب  كككككل فككككي جباريككككً
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 ويقككوم  ا،سككنويً  األقككل علككى ايومككً  وسككتون  ،اأسككبوعيً  يومككان البرنككامج ومدة  ، دائيةاالبت المدارس
 هبكك  يقككوم  مككا كل محتوا   ويغطى خبرة، ي ذو  معلمين مع األوائل المعلمون  البرنامج هذا بتنفيذ
 التكككدريس أسكككاليب مناقشكككة فيهكككا تكككتم  لقكككاءات البرنكككامج هكككذا ويتضكككمن المدرسكككة، فكككي المعلكككم 
 التككدريبي العككام  نهايككة فككيو  ،الجككدد والمعلمككين الخبككرة  ي ذو  علمككينالم بككين الككدروس وتخطككيط

 التدريبيككككككة الككككككدورة  هككككككذ   اجتيككككككاز يسككككككتطيعوا لككككككم  الككككككذين المعلمككككككون  التككككككدريس مككككككن سككككككتبعديم 
 تككدريب ماسسككات فككي تكككون  الصككحة، لمعلككم  أثنككاء الخدمككة التدريب دورات معظم و (36).بنجاح
 (37) .التمريض تدريب معاهد في خراآل والبعض المعلمين،
ومككن ثككم يتنككو  تككدريب المعلمككين أثنككاء الخدمككة فككي اليابككان فيضككم: تككدريب إجبككاري داخككل     

الخبككرة ومدتككه ومعلمككي ذوي المدرسة وفيه يتم مناقشة أسككاليب التككدريس بككين المعلمككين الجككدد 
ا سككككنوًيا علككككى  وزارة التربيككككة والثقافككككة والرياضككككة والعلككككوم  تنظمككككهتككككدريب األقككككل، و سككككتون يومككككً

   . MEXTولوجيا والتكن
 المقررات الدراسية:-2
أوصكككى المجلكككس المرككككزي للتعلكككيم بتحسكككين المقكككررات الدراسكككية بكككالتعليم االبتكككدائي عكككام      
 (38(م وأبرزها:2008

تعزيكككز االسكككتمتا  بالحيكككاة فكككي ضكككوء المبكككاد  التعليميكككة التكككي يوضكككحها وينقحهكككا 
كتسككككاب المعككككارف األكاديميككككة القككككانون األساسككككي للتعلككككيم، والحفككككاف علككككى تككككوازن جيككككد فككككي ا

والمهكككارات وتنميكككة القكككدرات فكككي التفكيكككر الناقكككد والقكككدرة علكككى التعبيكككر، وزر  اإلنسكككانية وهيئكككة 
 سليمة، عن طريق تعزيز موضوعات التربية األخالقية والتربية الرياضية.

 (39)و تاكد المقررات اليابانية على:   
تخصصككات الدراسككية، واالسككتفادة مككن المعرفككة التركيز علككى المنككاهج التعليميككة المختلطككة لل  

والمعلومكككات فككككي حيككككاتهم اليوميككككة، والتأكيككككد علكككى تقليككككل المحتككككوى الدراسككككي وعككككدد سككككاعات 
الفصككل وزيككادة فككرص الككدورات االختياريككة واألنشككطة الحككرة لألطفككال والككتعلم الككذاتي والككوعي 

لككى تنميككة التفكيككر النقككدي الذاتي، و االسككتفادة القصككوى مككن األنشككطة التعليميككة مككع التأكيككد ع
 ومهارات حل المشكالت، وخفض دور الذاكرة وزيادة التعلم القائم على المشاريع.

ويككككتم تككككدريس التربيككككة الصككككحية المدرسككككية مككككن خككككالل عككككدة مقككككررات، وهككككي )التربيككككة       
الرياضككككية، دراسككككات البيئككككة الحياتيككككة، الدراسككككات االجتماعيككككة، العلككككوم، االقتصككككاد المنزلككككي، 
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بيكككة األخالقيكككة، اللغكككة اليابانيكككة( وسكككوف نقتصكككر فكككي الورقكككة البحثيكككة علكككى مقكككرر التربيكككة التر 
 الرياضية.

 (40)مقرر التربية الرياضية:
 يهدف مقرر التربية الرياضية في التعليم االبتدائي باليابان إلى:

مسككاعدة التالميككذ علككى ممارسككة الرياضككة وزيككادة وعككيهم بأسككاليب الصككحة والسككالمة مككن 
ب الجسكككدي والعقلكككي، ومعرفكككة التالميكككذ بكيفيكككة المحافظكككة علكككى صكككحتهم وليكككاقتهم الجانككك 

ونهكككج السككككلوكيات السكككليمة التككككي تككككادى إلكككى حيككككاة سككككعيدة وممتعكككة، و تمكككككين التالميككككذ 
بأساليب الحياة الصحية وفهم تطور النمو الجسدي، وذلك لنمككو الصككفات والقككدرات التككي 

ميكككذ بأسكككاليب الحيكككاة الصكككحية وفهكككم تطكككور تكككادى حيكككاة سكككعيدة وممتعكككة، و تمككككين التال
النمو الجسدي، وذلك لنمو الصفات والقدرات التي تادى إلى حياة يوميككة صككحية وأمنككة، 
و تمكككين التالميككذ مككن فهككم الصككحة النفسككية وكيفيككة الوقايككة مككن األمككراض واإلصككابات، 

 وذلك لنمو الصفات والقدرات التي تادى إلى حياة يومية صحية وأمنة.
من محتوى مقككرر التربيككة الرياضككية ألطفككال التعلككيم االبتككدائي: اللياقككة البدنيككة، الجككري و يتض

والقفكككز، السكككباحة، األلعكككاب وتشككككمل مهكككارة الككككرة، األنشككككطة التعبيريكككة ككككالرق  اإليقككككاعي، 
 الصحة .

ويهدف محتوى الصحة الذي يعتبر جزًءا من مقرر التربيككة الرياضككية إلككى مسككاعدة 
أهمية الصحة، والحصول علككى الطككر  السككليمة لحيككاة صككحية، والحفككاف  التالميذ على إدراك

علككى النظافككة الشخصككية، واتبككا  أسككلوب غككذائي متككوازن العناصككر الغذائيككة والراحككة والنككوم، 
والحفكككاف علكككى بيئكككة معيشكككية جيكككدة  بمكككا فكككي ذلكككك اإلضكككاءة والتهويكككة المناسكككبة، ومسكككاعدة 

سككماني حسككب الفككرو  الفرديككة لكككل تلميككذ وسككن التالميذ على فهككم أسككباب النمككو والتطككور الج
 البلوغ.

ومكككن ثكككم يمككككن القكككول: إن مقكككرر التربيكككة الرياضكككية يهكككدف إلكككى الصكككحة الجسكككدية 
للتالميككذ  عككن طريككق ممارسككة الرياضككة، وانتهكككا  السككلوكيات السككليمة، ويمكككنهم مككن كيفيكككة 

ات الصكككحية، الوقايكككة مكككن األمكككراض واإلصكككابات، ويسكككاعد التالميكككذ علكككى ممارسكككة السكككلوكي
والحفاف على النظافة، وتناول الغذاء الصحي، من أجل النمككو، وأن يصككبث التالميككذ قككادرين 

 على التعلم وإفادة المجتمع.
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 األنشطة:
تتعككدد األنشككطة الخاصككة بالصككحة المدرسككية فككي التعلككيم االبتككدائي، ومنهككا برنككامج الغككذاء    

وأنشككككطة خاصككككة بالوقايككككة مككككن  المدرسككككي، وأنشككككطة مرتبطككككة بصككككحة األسككككنان، والتنظيككككف،
 المخدرات، والنشا  الرياضي، والنشا  الرياضي على سبيل المثال:  

لككدى التالميككذ ومهككاراتهم الشخصككية والتفاعليككة  وبالتككالي  ةينمككي الشككعور بالمسككئولي
يشكككجع علكككى الخيكككارات التكككي مكككن شكككأنها أن تسكككهم فكككي حيكككاة صكككحية طويلكككة األجكككل، ويكككتعلم 

طة الرياضككية لغككة الحركككة البدنيككة، واستكشككاف المهككارات المرتبطككة التالميككذ مككن خككالل األنشكك 
بمجاالت مختلفة في التربية الرياضية، فالنشا  الرياضي هو جانككب أساسككي مككن نمككط حيككاة 

 (41) صحي متوازن كما تساعد على بناء الذات والثقة والتعاون واكتساب اللياقة البدنية.
ى طككالب التعلككيم االبتككدائي تسككاهم فككي تشكككيل ويتضث مما سككبق أن ممارسككة الرياضككة لككد   

شخصيتهم  حيث اكتساب الثقة واللياقة البدنيككة، والقككدرة علككى العمككل الجمككاعي والتعككاون مككع 
األخككرين  فالنشككا  الرياضككي هككو مككن أساسككيات الصككحة  حيككث إن العقككل السككليم فككي الجسككم 

القفكككز، والسكككباحة السكككليم، وذلكككك عكككن طريكككق ممارسكككة األلعكككاب الرياضكككية، مثكككل: الجكككري، و 
 والرق .

ا: آليررات مقتر ررة لتفعيررل التربيررة الصررحية المدرسررية فرري مصررر علررى ضرروء الخبرررة  رابعررا
 -اليابانية: 

ا عككن التربيككة الصككحية المدرسككية، والتربيككة الصككحية  فككي ضككوء مككا تككم عرضككه نظريككً
 المدرسية بكل من مصر واليابان، يمكن التوصل إلككى مجموعككة مككن اآلليككات التككي يمكككن أن
ا  تسكككهم فكككي تفعيكككل التربيكككة الصكككحية المدرسكككية بمصكككر، ويمككككن تصكككنيف هكككذ  اآلليكككات وفقكككً

 للمحاور التالية:
 المعلم:-1
 بالتربيككككة خاصكككة مقككككررات التربيكككة بكليكككات االبتككككدائي التعلكككيم  معلكككم  إعككككداد بكككرامج تضكككمين-أ

 دائي،االبتككك  التعلكككيم  لتالميكككذ المدرسكككية الصكككحية التربيكككة أهكككداف لتحقيكككق المدرسكككية  الصكككحية
 :خالل من وذلك
 .االبتدائي التعليم  شعب لجميع المدرسية الصحية التربية عن إجباري  مقرر 0
 .االبتدائي التعليم  شعب لجميع الرياضية التربية عن إجباري  مقرر 0
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 التربية. كليات في الرياضية والتربية الصحية التربية مقررات وتكامل استمرارية 0
 لجميككع المدرسككية الصككحية بالتربيككة متعلككق الخدمة أثناء ببالتدري خاص تضمين برنامج-ب

 :خالل ومن االبتدائي، التعليم  معلمي
 المدرسككية الصككحية التربيككة علككى االبتككدائي التعلككيم  لمعلككم  الخدمككة أثنككاء التككدريب يكككون  أن 0

 .بالترقية ومرتبط إجباريا
 المدرسكككية، الصكككحية التربيكككة موضككوعات االبتكككدائي فكككي التعلككيم  معلكككم  لتنميكككة دورات عمككل 0

 .التعليمية اإلدارات في عنها واإلعالن مكثف بشكل
 : الدراسية المقررات -2
 اكتسككاب علككى ليسككاعدهم  االبتككدائي، التعلككيم  لتالميككذ الصككحية بالتربيككة خككاص مقككرر إعككداد-أ

 :خالل من وذلك األمراض، من والوقاية الصحة على والمحافظة الصحية العادات
 يتضكككمن االبتكككدائي السكككادس للصكككف االبتكككدائي األول الصكككف مكككن الصكككحة مقكككرر تطبيكككق 0

 اليكككدين، وغسكككل األمككراض، مكككن الوقايكككة وكيفيككة الرياضكككة، وممارسكككة الصككحي، األككككل طككر  
 إل ...األسنان وتنظيف
 التالميككذ اهتمككام  مككن ممككا يزيككد الصككحة، الدراسي علككى مقككرر العام  نهاية في التالميذ تقييم  0

 .األمور وأولياء
 الخاصككككة بالموضككككوعات االبتدائيككككة المدرسككككة فككككي الدراسككككية بككككالمقررات الهتمككككام ا زيككككادة -ب

 :خالل من وذلك المدرسية، الصحية بالتربية
 بالصكككحة خاصكككة موضكككوعات االبتدائيكككة المقكككررات بجميكككع تضكككمين حيكككث الكككدمج، مبكككدأ 0

 .يةالصح والتغذية الجنسية والتربية األمراض من والوقاية واالجتماعية والعقلية النفسية
 المدرسككككية بالصكككحة الخاصكككة الموضككككوعات اسكككتمرار والتكامككككل، حيكككث االسكككتمرارية مبكككدأ 0

 وذلككك االبتككدائي السككادس للصككف االبتككدائي األول الصككف مككن الككبعض بعضككها مككع وتكاملهككا
ا  المراهقككة لمرحلككة االبتككدائي التعلككيم  أطفككال وتأهيككل المدرسككية الصككحية التربيككة ألهككداف تحقيقككً
 .وتحدياتها

 المدرسية: نشطةاأل -3
 ذوي  تالميككذ إعككداد فككي الهككام  لككدورها نظككًرا المدرسككية باألنشككطة االهتمككام  مككن المزيككد إعطككاء-أ

 :خالل من وذلك السليمة، الصحية العادات جيدة، يتبعوا صحة
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 الوقككت، مضككيعات مككن ليسككت وأنهككا المدرسككية، األنشككطة والمعلمين بأهمية التالميذ توعية 0
 . الدراسية اتالمقرر  مع تتكامل وأنها
 مكككن يزيكككد ممكككا الدراسكككي العكككام  نهايكككة فكككي المدرسكككية األنشكككطة ممارسكككة فكككي التالميكككذ تقيكككيم  0

 .األمور وأولياء التالميذ اهتمام 
 مراعككاة  وذلككك المدرسككية، األنشككطة بممارسككة يتعلككق فيمككا المرونة من قدر التالميذ إعطاء-ب

 :خالل من وذلك األسرية، والظروف الفردية للفرو  
 المدرسككي النشككا  تالميككذ كككل يختككار حسككب بالتالميككذ، الخاصككة المدرسككية األنشككطة و تنكك  0

 .واحتياجاته وميوله قدراته حسب
 حيككث المدرسككي، الجككدول تالئككم  التككي المدرسككية األنشككطة بممارسككة الخاصككة األوقككات تنككو  0

 .منه االستفادة  وبالتالي له المناسب الوقت في المدرسي النشا  ممارسة التلميذ يستطيع
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