
  School Healthالصحة المدرسٌة 

مجموعة المفاهٌم والمبادئ واألنظمة والخدمات التً تقدم لتعزٌز صحة الطبلب فً السن المدرسٌة ، وتعزٌز صحة المجتمع من خبلل 

.  المدارس 

والصحة المدرسٌة لٌست تخصصاً مستقبل وإنما هً بلورة لمجموعة من العلوم والمعارف الصحٌة العامة كالطب الوقابً وعلم الوبابٌات 

.  والتوعٌة الصحٌة واإلحصاء الحٌوي وصحة البٌبة والتغذٌة وصحة الفم واألسنان والتمرٌض 

برنامج الصحة المدرسٌة من برامج الصحة المتخصصة الذي ٌوجه اهتمامه لؤلطفال فً السن المدرسً وفً بٌبة المدرسة ، وتولً 

: المجتمعات المتقدمة عناٌة خاصة لبرامج الصحة المدرسٌة لعدة أسباب منها 

. من السكان ٌمثل أكثر من سدس مجموع السكان " كبٌرا" ٌشكل التبلمٌذ واألطفال فً السن المدرسً قطاعا- 1

. تتمٌز فترة السن المدرسً بالنمو والتطور السرٌع سواء كان هذا فً الناحٌة البدنٌة أو النفسٌة أو االجتماعٌة - 2

ٌتعرض الطفل فً مرحلة الدراسة إلى الكثٌر من المشاكل والضغوط االجتماعٌة فقد تكون المدرسة أول خبرات الطفل فً الحٌاة - 3

.  الجماعٌة خارج المنزل مما ٌعرض للتنافس فً اللعب أو الدراسة 

التقاء التبلمٌذ فً المدرسة ٌعرضهم إلى مخاطر األمراض المعدٌة فكل منهم ٌأتً من بٌبة مختلفة عن بٌبة اآلخرٌن فإذا كان أي - 4

بمرض معد انتقلت العدوى للتبلمٌذ اآلخرٌن وقد ٌحمل التلمٌذ العدوى من زمبلبه التبلمٌذ إلى بٌته " لمٌكروب أو مرٌضا" منهم حامبل

.  مما ٌؤدي إلى انتشار العدوى فً المجتمع 

هناك فرص كثٌرة مهٌأة لئلصابة بالحوادث داخل المدرسة أثناء لعب التبلمٌذ مع بعضهم البعض أو فً الطرٌق أثناء ذهاب التلمٌذ - 5

.  إلى المدرسة أو عودته منها 

تمتع التلمٌذ بالصحة الجٌدة عامل مهم ٌساعده على التعلم واكتساب المعلومات والخبرات التعلٌمٌة التً تهٌؤها له المدرسة  - 6

 . (العقل السلٌم فً الجسم السلٌم  )

التربٌة الصحٌة المدرسٌة تساعد التلمٌذ على اكتساب السلوك الصحً السلٌم وقد ٌساعد هذا على التأثٌر فً اسرته الحالٌة واسرته - 7

.  فالطفولة هً صانعة المستقبل " أو اما" المستقبلٌة عندما ٌصبح أبا

 

:  أهمٌة الصحة المدرسٌة 

نسبة هامة من المجتمع تصل إلى ربع عدد السكان ، وتوفر المدرسة فرصة كبرى  (الدراسة  )ٌمثل األطفال فً هذه المرحلة العمرٌة - 1

.  للعناٌة بالصحة فً هذه الفبة 

ٌمر كل أفراد المجتمع بكل فباته بالمدرسة ، حٌث تتوفر الفرصة للتأثٌر فٌهم وإكسابهم المعلومات وتعوٌدهم على السلوك الصحً  - 2

هذه المرحلة من العمر مرحلة نمو للطفل وتطور ونضج وتحدث خبللها الكثٌر من التغٌرات الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والعاطفٌة - 3

.  وال بد أن تتوفر للطالب فً هذه السن المؤثرات الكافٌة لحدوث هذه التغٌرات فً حدودها الطبٌعٌة 

فً ظروف المدارس وفً السن المدرسٌة ٌكون األطفال أكثر عرضة لئلصابة باألمراض السارٌة والمعدٌة كما أنهم أكثر عرضة - 4

.  لئلصابات والحوادث 

فً السن المدرسٌة ٌكتسب األطفال السلوكٌات المتعلقة بالحٌاة عموماً وبالصحة بصفة خاصة وٌحتاجون إلى جو تربوي ٌساعد فً - 5

.  اكتساب هذه العادات كما توفر المدرسة جواً مناسباً لتعدٌل السلوكٌات الخاطبة 

 

:  مكونات برامج الصحة المدرسٌة 

ٌتكون برنامج الصحة المدرسٌة الشامل من مكونات ال تختلف فً أساسها عن مكونات أي برنامج من برامج الصحة العامة الشاملة 

:  وهذه المكونات هً 

: الخدمات الصحٌة المدرسٌة : أوالً 

:  الرعاٌة الصحٌة للتبلمٌذ وهٌبة المدرسة - أ

. تقوٌم صحة التبلمٌذ - 1

. متابعة صحة التبلمٌذ - 2

.  الوقاٌة من األمراض المعدٌة ومكافحتها - 3

. إجراءات الطوارئ واإلسعافات األولٌة - 4

. رعاٌة التبلمٌذ المعوقٌن - 5



.  رعاٌة هٌبة المدرسة من مدرسٌن وغٌرهم - 6

:  البٌبة الصحٌة المدرسٌة - ب

. البٌبة الطبٌعٌة - 1

. البٌبة االجتماعٌة - 2

. التغذٌة المدرسٌة - 3

. الوقاٌة من الحوادث - 4

. المواصبلت المدرسٌة - 5

: التربٌة الصحٌة المدرسٌة - ج

. التربٌة الصحٌة للتبلمٌذ - 1

. التربٌة الصحٌة لآلباء - 2

. التربٌة الصحٌة لهٌبة المدرسة - 3

. تدرٌب العاملٌن فً مجال الصحة المدرسٌة : ثانٌاً 

. إجراءات البحوث فً الصحة المدرسٌة : ثالثاً 

 

:  أهداف الصحة المدرسٌة 

:-  تهدف أنشطة وبرامج الصحة المدرسٌة إلى 

.  تقوٌم صحة الطبلب بالتعرف على المؤشرات الصحٌة لصحة الطبلب فً كافة المجاالت - 

. حفظ صحة الطبلب والمؤشرات الصحٌة ضمن المستوى المطلوب ، و تعزٌز صحة الطبلب- 

: أما األهداف التفصٌلٌة ألي منظومة تعنى بالصحة المدرسٌة فٌنبغً أن تشمل ما ٌلً 

.  تعرٌف العاملٌن فً المجال التربوي والصحً بأولوٌات المشكبلت الصحٌة فً السن المدرسٌة  (1

إكساب القابمٌن على الصحة المدرسٌة مهارات التخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم لبرامج الصحة المدرسٌة   (2

.  إكساب العاملٌن فً المجال التربوي الصحً القدرات والمهارات البلزمة لبلكتشاف المبكر للمشكبلت الصحٌة  (3

.  تزوٌد العاملٌن فً المدرسة بمهارات التوعٌة الصحٌة بالمدرسة  (4

.  معاونة الطبلب والتربوٌٌن والعاملٌن الصحٌٌن فً مراقبة وتحسٌن البٌبة الصحٌة المدرسٌة (5

م وتحفظ وتعزز صحة الطبلب والمجتمع المدرسً  (6 .  تقدٌم الخدمات الصحٌة التً تقوِّ

.  التنسٌق مع الجهات الصحٌة األخرى فً تقدٌم الخدمات العبلجٌة المتقدمة  (7

 

 

 

: البٌبة المدرسٌة 

: المبنى المدرسً : أوالً 

: موقع المدرسة - أ

: أن ٌكون فً مكان ٌسهل الوصول الٌه 

. فً منطقة هادبة بعٌدة عن الضوضاء ومصادر التلوث والمصانع والسكك الحدٌدٌة . 1

. طلقة الهواء لتساعد على التهوٌة الداخلٌة للمدرسة . 2

. تكون قرٌبة من مجاري مٌاه صالحة للعمل وضمان توصٌلها بها . 3

. تحوي شبكة ماء اسالة . 4

أن ال تكون ارض المدرسة مستخدمة مسبقاً كموقع لطمر الفضبلت منعاً من تعرض المبنى للغازات الناتجة من استمرار تحلل المواد . 5

. العضوٌة وكذلك تعرض المبنى للتصدع نتٌجة عدم استقرار طبقات االرض 

: المساحة - ب

 متر مربع لكل طالب وتشمل المساحة المبانً والمبلعب 15-10أن تكون مساحة كبٌرة إلمكان التوسع فً البناء مستقببلً ٌخصص 

.  والحدابق وتزداد المساحة فً المدارس االعدادٌة عن المتوسطة واالبتدابٌة 



: اتجاه المبنى - ج

ٌوجه بناء المدرسة طبقاً لتعرضه للشمس واتجاه الرٌاح بحٌث تدخل الشمس من جمٌع اركان المبنى مع االستفادة من الرٌاح فً تهوٌة 

. المبنى وتلطٌف درجة حرارته 

: سور المدرسة - د

 ( م 2-1.8ٌجب أن ٌكون على ارتفاع  )ٌجب أن ٌكون هناك سور نظامً 

: نوع المبنى - هـ

: المبانً ذات البلوكات - 1

تتوالى الصفوف على خط مستقٌم ٌقابلها شرفة تطل على ساحة المدرسة ان هذا الترتٌب ٌسهل عملٌة التهوٌة وتزداد االضاءة وٌقلل من 

الضوضاء وتتصل اجزاء المبنى مع بعضها بشكل زواٌا قابمة وٌفضل ان ٌكون للمبنى سلمٌن وان ال ٌزٌد المبنى عن طابقٌن كما ٌقام 

. على اعمدة كونكرٌتٌة كوقاٌة من الرطوبة وٌستعمل الدور االرضً كمظلة للطلبة فً االٌام الحارة 

: الشكل المركزي - 2

ٌكون شكل المدرسة عبارة عن مسكن متكون من مساحة وحولها الصفوف وبذلك ٌكون اتجاه الصفوف مختلف فً تهوٌته وحرارته من 

لذلك ٌفضل أن تبنى المدرسة بنظام . صف آلخر وتتفاوت االضاءة وٌساعد على انتقال الضوضاء كما ٌساعد على انتقال العدوى 

.  البلوكات وهذا النوع المتبع حدٌثاً 

: غرفة الدرس : ثانٌاً 

: شكل غرفة الدرس ومساحتها - أ

 م 8 م عرض ، 6م ، تكون االبعاد المناسبة للغرفة هً  (1.5-1)غرفة الدرس تكون مستطٌلة ، تخصص مساحة لكل طالب تتراوح بٌن 

.  م ارتفاع 4طول ، 

: التهوٌة - ب

. بطرٌقة اصطناعٌة باستعمال المراوح ومكٌفات الهواء مع وضع االسبلك المشبكة على النوافذ - 1

بالطرٌقة الطبٌعٌة باستخدام النوافذ ومن االفضل وضع النوافذ متقابلة على الضلعٌن المتقابلٌن جهة تفتح على الممر وجهة تفتح - 2

مساحة ارض الغرفة ٌراعى ان تكون النوافذ السفلى على مستوى مقاعد  (4/1-6/1)على ساحة المدرسة ، تتراوح مساحة النوافذ 

الطلبة حتى ال ٌتعرضون للتٌار بشكل مستمر ، أما حافة النوافذ العلٌا فتصل الى ما ٌقارب سقف الغرفة لكً تساعد فً خروج الهواء 

%( 70-30)ْم ودرجة الرطوبة النسبٌة  (24-19)ان درجة حرارة الغرفة ٌجب ان تتراوح بٌن . الساخن الذي ٌخف وٌرتفع الى االعلى 

 .

: اإلضاءة - ج

ال خلف وال أمام  )تكون النوافذ جانبٌة . تتم االضاءة بالطرٌقة الطبٌعٌة باستخدام النوافذ او باستخدام المصابٌح الكهربابٌة فً الظلمة 

ٌجب عدم وجود سطح المع سواء على الجدران او المقاعد او المناضد او . حتى ال تبهر عٌونهم او تسبب لمعان السبورة  (الطلبة 

. القٌام بنظافة زجاج النوافذ والمصابٌح . السبورة 

: األثاث المدرسً : ثالثاً 

: وٌتضمن االثاث ما ٌلً . ٌجب أن تتوفر فٌه البساطة وقلة التكالٌف والمحافظة على الجودة وتلبٌة المتطلبات االساسٌة 

: ٌجب أن تتوفر فٌها عدة شروط هً : السبورة - أ

. لون أسود داكن غٌر لماع . 1

. توضع فً منتصف الحابط االمامً وال توضع جانبٌاً . 2

. م  (2-1.5)أن ٌترك بٌنها وبٌن الصف االول من مقاعد الدراسة مسافة . 3

. أن ٌكون لها مجرى تترسب فٌه ذرات الطباشٌر. 4

. أو تتوفر سبورة مغناطٌسٌة 

: مقاعد المدرسة - ب

ٌجب أن تهٌا طبقاً للتكوٌن البدنً وطبٌعة النمو الجسمً للطلبة ، بحٌث ٌكون الجلوس على المقاعد بطرٌقة صحٌحة وسلٌمة وٌتم ذلك 

: بمراعاة ما ٌلً 

ارتفاع المقعد مناسباً لطول ساق الطالب بحٌث اذا جلس علٌه كانت قدماه مستقرة على االرض وكان جسمه معتدل وظهره مستنداً . 1

. على المسند 



. أن ٌكون المقعد مقوساً قلٌبلً من االمام الى الخلف لٌناسب تقوس فخذ الطالب . 2

. أن ٌكون عرض المقعد مناسب . 3

. أن ٌكون ارتفاع المسند مناسب بحٌث ٌبلقً منحنى الظهر وتصل حافته العلٌا فً مستوى الطرف االسفل العظمً للوح الكتف . 4

أن تكون حافة المقعد متداخلة تحت حافة الدرج حتى ال ٌضطر الطالب الى االنحناء الى االمام عند القراءة . 5

. والكتابة 

.  درجة 15أن ٌكون سطح الدرج ماببلً بدرجة . 6

. اعتماد ترتٌب المقاعد على أن ٌكون اغلب الضوء على ٌسار الطالب . 7

. ٌفصل بٌن كل صفٌن من المقاعد ممر بعرض نصف متر . 8

.  المتر 3/4ٌترك بٌن الصف الجانبً والحابط . 9

.  متر 1ٌترك بٌن الصف االخٌر والحابط الخلفً . 10

.  اعطاء اولوٌة فً المقاعد االمامٌة لضعاف البصر وضعاف السمع . 11

: المرافق الصحٌة فً المدرسة : رابعاً 

: المورد المابً - أ

االصح ٌكون ماء اسالة ٌتطلب قٌاس نسبة الكلور الحر المتبقً فً مٌاه الشرب ، أما اذا لم ٌتوفر ماء اسالة 

: فٌؤخذ من مصدر تتوفر فٌه الشروط التالٌة 

. أن ٌكون بعٌداً عن مٌاه القاذورات . 1

. أن ٌكون المصدر المابً عمٌق . 2

. أن ٌتم ترسٌب الماء من العوالق ومن ثم غلٌه . 3

. من الممكن استعمال حبوب الهاالزون للتعقٌم . 4

. مراعاة تنظٌفها بشكل مستمر . 5

 

: حنفٌات مٌاه الشرب - ب

فوهة الحنفٌة الى االعلى واعلى من حافة الحوض حتى ال ٌتمكن الطبلب من وضع افواههم مباشرة على 

. طالب  (100-50)الحنفٌات والمعٌار حنفٌة واحدة لكل 

: خزان حفظ المٌاه فً المدرسة - ج

 ٌجب أن ٌكون 

 


