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Abstract 

This study aimed to identify the contribution degree of special education centers in 

raising the healthy behavior of mentally handicapped from the view point of  their 

teachers.  

In order to achieve its objectives, a tool was developed consisting of (40) items 

distributed in four domains; healthy behavior on (personal hygiene, physical health & 

disease prevention, food hygiene, physical environment & safety). Applied at a sample 

of (30) special education teachers in the educational medical center for mentally 

disabled in Msila city.     

The result indicated that the contribution degree of special education centers in raising 

the healthy behavior of mentally handicapped from the view point of  their teachers 

came in  a high degree on the first dimension, but the other dimensions came in  

medium degree & on the total healthy behavior.  

Keywords: Mental Retardation, Healthy Behavior, Special Education Centers, Special 

Education Teachers. 
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 من ادلعاقني لدى الصحي السلوك تنمية يف اخلاصة الرتبية مراكز مسامهة درجة
 معلميهم نظر وجهة

 

 اجلزائر -ادلسيلة دمحم بوضياف جامعة- مام عواطفد.

 

 لص ادل
درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي لدى  الدراسة إىل التعرؼ على ىدفت 

( فقرة موزعة على 40أداة تكونت من )مت تطوير  ها، ولتحقيق أىدافادلعاقُت عقليا من وجهة نظر معلميهم
النظافة الشخصية، الصحة اجلسمية والوقاية من األمراض، الصحة الغذائية، البيئة ادلادية  رلاالت )ة أربع

( مريب ومربية اختَتوا بطريقة ادلسح الشامل اتبعُت 30من )مكونة عينة على  طبقت .(اآلمنة والسالمة
الًتبية اخلاصة يف تنمية درجة مساعلة مراكز نتائج إىل أف الأشارت و والًتبوي دبحافظة ادلسيلة.  للمركز الطيب

بدرجة عالية على اجملاؿ األوؿ وبدرجة  تجاء السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا من وجهة نظر معلميهم
 اجملاالت وعلى األداة ككل.متوسطة يف ابقي 

 اخلاصة.مراكز الًتبية اخلاصة، معلم الًتبية  ، الصحي سلوؾالعاقة العقلية، اإل ادلفتاحية: الكلمات

 

 :ادلدخل
تكتسب الصحة أعلية ابلغة يف حياة الفرد واجملتمع، وتنبع أعلية الصحة من ارتباطها الوثيق جبوانب   

وتتداخل معها بصورة يصعب فيها الفصل  متعددة ورلاالهتا ادلختلفة، فالصحة ترتبط ابحلياة ارتباطا جوىراي
فيما بينها، لذا سبثل يف نظر الكثَتين الوجو اآلخر للحياة، فاحلياة تتجدد وتنمو وتزدىر ابلصحة، ويف 
غياب الصحة فإف احلياة زببو وتضمحل وتتالشى، بل إف احلياة بدوف صحة تفقد قيمتها وتصبح غَت 

 (681 ،1999ذات معٌت. )الرازحي، 
،  1946قا من األعلية الكربى للصحة فقد أنشأت ىيئة األمم ادلتحدة منظمة الصحة العادلية يف عاـ وانطال

كوكالة متخصصة هبدؼ أف تصل مجيع الشعوب إىل أرفع مستوى صحي شلكن على أساس أف تتوىل 
ودعم تلك الربامج يف الدوؿ النامية.  ،مسؤولية اإلشراؼ على الربامج الصحية ادلطبقة على مستوى العامل

 (3، 1995منظمة الصحة العادلية، )
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مشًتكا ذلا ىو "الصحة  اوحبلوؿ عاـ ألفُت وضعت أقطار العامل اليت تتعاوف يف رلاؿ الصحة، ىدف
قضاء مربما يف ذلك التاريخ، أو قياـ األطباء للجميع"، وال يعٍت ذلك القضاء على ادلرض والعجز 

حة مورد يضمن يعٍت أكثر من ذلك بكثَت، فهو يعٍت أف الص رعاية كل فرد، ولكن ىذا الشعاروادلمرضات ب
، وأهنا مفهـو إغلايب ومسؤولية تقع على عاتق كل فرد، كما يعٍت أف الصحة تبدأ يف حياة أكثر نفعا وغٌت

تخفيف من مغبة سيستخدموف أفضل ما لديهم اآلف التقاء األمراض وال األفرادالبيت ويف ادلدارس. وأف 
 (3، 2016عثماف، ميكن رباشيو من عجز ومرض. ) ماال

( مادة، ومن ضمنها حقو يف 54كما تضمن ميثاؽ األمم ادلتحدة حلقوؽ الطفل قائمة تشمل على )
حقو كامال يف ىذا  ( على إعطاء الطفل24التعليم، وحقو يف التمتع بصحة جيدة، وقد نصت ادلادة )

لك احلق يف أف تتمتع بصحة جيدة بل شلتازة ولك احلق يف احلصوؿ على الرعاية نصها " أف اجملاؿ. أما 
. ويف ىذا أتكيد على أف (1، 2018أبو زيد، الطبية وادلعلومات اليت تساعدؾ على البقاء بصحة جيدة. )

ألفراد ال يقتصر على فئة العاديُت فقط، بل يشمل حىت ادلعاقُت ابعتبار أهنم ميثلوف نسبة االىتماـ بصحة ا
يف اجملتمعات  اإلعاقةال يستهاف هبا يف اجملتمع. حيث يشَت تقرير منظمة الصحة العادلية إىل أف نسبة 

 يف العامل حبوايلوتقدر عدد ادلعاقُت  ،%12.3ويف اجملتمعات النامية إىل حوايل  %10الصناعية حوايل 
َت مثل ىذه األرقاـ خوفا وىلعا من حجم مشكلة اإلعاقة يف العامل، شلا دفع ابلدوؿ مليوان، وتث (16)

واحلكومات وادلؤسسات وادلنظمات والقطاع اخلاص إىل ازباذ التدابَت الالزمة للوقاية من اإلعاقة واعتبارىا 
  (194-193، 2013مشكلة ذلا أبعادىا النفسية واالجتماعية واالقتصادية. )الروساف، 

فئة اإلعاقة العقلية واحدة من فئات الًتبية اخلاصة شيوعا مقارنة مع الفئات األخرى كالسمعية  شكلوت
إىل  % 3حيث تبلغ من الناحية النظرية  آخر،والبصرية واحلركية واللغوية، وزبتلف نسبتها من رلتمع على 

 (154، 2013من سكاف اجملتمع. )اخلطيب وآخروف،  4%

العملية ادلنظمة اليت يتم من خالذلا تزويد األفراد ابخلربات الصحية، وادلستوى الذي  وتعترب الًتبية الصحية
مقدمة يف الصحة والتغذية، ميكنهم من وقاية أنفسهم وبيئتهم واألفراد احمليطة من التعرض ألي مرض.)

من خالذلا تكوين اذباىات وعادات صحية لدى األفراد، وتبصَتىم بضرورة العناية  حيث يتم ،(31
واحملافظة عليها، وىذا يتطلب إدلامهم بقدر رئيسي من ادلعرفة عن أحواذلم اجلسمية، ومعٌت بصحتهم 

الصحة اجليدة ووسائل اكتساهبا واحملافظة عليها وكيف يتجنب ادلرض واحلوادث، وكيف ػلمي صحة 
، (40، 2017ة العقلية واالنفعالية. )احلليب، لصحين، كما ينبغي أف يعرؼ قيمة الغذاء اجليد وأعلية ااآلخر 

 ربقيق ما يلي: وهتدؼ الًتبية الصحية إىل
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والبيئية والوقاية من األمراض ، ادلعلومات وادلفاىيم ادلرتبطة ابلصحة الشخصية واجملتمعية إكساب األفراد-
 الشائعة بينهم.

 األفراد ادلعلومات اخلاصة خبدمات ومنتجات ربسُت الصحة على ادلستوى احمللي بطرؽ وظيفية.إكساب -

شلارسة األفراد للسلوكيات الصحية السليمة دبا يؤدي إىل تقليل ادلخاطر الصحية ادلختلفة يف بيئتهم -
 احمليطة.

 إكساب األفراد مهارة االتصاؿ الشخصي، لتحسُت الصحة على ادلستوى احمللي.-

  (69، 1990وميوذلم وأوجو التقدير ضلو رلاؿ الصحة. )عرفات،  تنمية اذباىات األفراد-

ويعترب الوعي الصحي الوسيلة اليت ربقق من خالذلا الًتبية الصحي أىدافها، حيث يشَت إىل إدلاـ        
األفراد ابدلعلومات واحلقائق الصحية وإحساسهم ابدلسؤولية ضلو صحتهم وصحة غَتىم، وىنا يعترب الوعي 

الصحية إىل عادات سبارس بال ، أي تتحوؿ ادلمارسات واإلقناعادلمارسة عن قصد نتيجة الفهم  الصحي ىو
من خالؿ: إدلاـ األفراد  شعور أو تفكَت، وىو اذلدؼ الذي غلب ربقيقو. ويتم نشر الوعي الصحي

ابدلعلومات الصحية واألمراض اليت تنتشر يف اجملتمع وكيفية الوقاية واحلد من انتشارىا، مسؤولية األفراد ذباه 
فراد ابخلدمات وادلنشآت الصحية وكيفية االنتفاع هبا، وبذؿ احملافظة عل صحتهم وصحة غَتىم، معرفة األ

 ويؤسس الوعي الصحي على ثالثة جوانب ىي:، (26اجلهد يف تطويرىا. )مقدمة يف الصحة والتغذية، 

اجلانب ادلعريف: ويقصد بو توافر ادلعلومات العلمية عن الصحة، ودور الفرد ومسؤوليتو الشخصية  -
 عن صحتو.

 ويتمثل يف تكوين االذباىات ضلو احلفاظ على صحتو. اجلانب الوجداين: -

 اجلانب السلوكي: ويتمثل يف كيفية التصرؼ يف ادلواقف احلياتية ادلتعلقة ابلصحة اليت تواجو الفرد. -

وإذا اكتملت جوانب الوعي ادلعرفية، والوجدانية، والسلوكية لدى الفرد وصف أبف لديو وعيا صحيا 
  (89 ،2017مكي، )ة عادات سلوكية تتم بصورة دائمة.تو الصحيمتكامال، حبيث تتحوؿ شلارسا

ويشَت السلوؾ الصحي ألظلاط السلوؾ وادلواقف القائمة على الصحة وادلرض واستخداـ اخلدمات الطبية،  
كما يتمثل يف أظلاط السلوؾ اليت هتدؼ إىل تنمية وتطوير الطاقات الصحية عند الفرد.)مقدمة يف الصحة 

وللسلوؾ الصحي صورا متعددة منها السلوؾ الصحي  الوقائي وىو نشاط يقـو بو الفرد ، (41والتغذية، 
بغرض الوقاية من األمراض، السلوؾ الصحي ادلرضي وىو أي نشاط يقـو بو الذي يعتقد أنو معاىف صحيا، 

مرينات الفرد الذي يدرؾ أنو مريض ليصل إىل حالة من الصحة والشفاء ابلعالج ادلناسب لو من خالؿ الت
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النواصرة الرايضية وتناوؿ الطعاـ الصحي والرعاية الذاتية والنـو وذبنب التدخُت واستخداـ العقاقَت النفسية.)
 ( 158، 2017واحلوراين، 

راسات إىل أف من اخلصائص اجلسمية والصحية، حيث تشَت الد ف ادلعاقُت عقليا يتميزوف بعددإ       
السمع والبصر واجلهاز العصيب، كذلك يواجهوف صعوبة كبَتة يف مشاكل أكثر من العاديُت يف لديهم 

، وتعاين عرضة اللتهاابت رلرى التنفس شلا قد غلعلهمساف، ويظهروف أظلاط تنفسية شاذة التحكم حبركة الل
 .(66-65، 2015)لطيف،  نسبة كبَتة من ادلعاقُت عقليا من االضطراابت العصبية وخباصة الصرع.

وتزداد درجة االطلفاض ابزدايد  النمو اجلسمي واحلركي لديهم إىل االطلفاض بشكل عاـ،كما مييل معدؿ 
ويف معظم حاالت اإلعاقة ، م وأطواذلم من أقراهنم العاديُتشدة اإلعاقة، فادلعاقوف عقليا أصغر يف حجمه

للمعوقُت عقليا كما أف احلالة الصحية العامة   ادلتوسطة والشديدة يبدو ذلك واضحا على مظهرىم اخلارجي.
العاـ شلا غلعلهم يشعروف بسرعة التعب واإلجهاد، وحيث أف قدرهتم على االعتناء أبنفسهم  تتسم ابلضعف

فهم حباجة إىل اكتساب ادلعرفة  ،(28. )النجار وآخروف، مرض أكثر احتماال من العاديُتأقل وتعرضهم لل
كذلك إىل معرفة كيفية وقاية أنفسهم ربسُت صحتهم، و القيم اليت من شأهنا وادلهارات الكافية، وإىل اعتناؽ 

من األمراض الشائعة اليت تنتشر يف اجملتمع، فضال عن أهنم يف حاجة إىل معرفة ما غلب أف يفعلوه إذا ما 
أصاهبم مرض، وال غلب االكتفاء بتقدًن ادلعلومات ذلم بل يلـز أف يكتسب ىؤالء ادلعاقُت مهارات عملية 

 ( 96، 2001)عبد اللطيف، دلساعدة أنفسهم. 

من صعوابت يف  وفيعان ادلعاقُت عقلياإىل أف  اإلشارةميكن وبناء على ادلالحظات ادليدانية أتسيسا دلا تقدـ 
وامتالؾ بعض ادلهارات يف مواقف زلددة مثل مهارات العادات الصحية  ،احلياة اليومية اتشلارسة مهار 

وتنظيم الذات والعادات السليمة يف الغذاء وتناوؿ واستخداـ الدواء. لذلك ىناؾ اعتبارات أساسية تفرض 
على مراكز الًتبية اخلاصة القياـ بدور مهم يف الًتبية الصحية للمعاقُت، ويف مقدمة ىذه االعتبارات أف 

حة ادلعاؽ ىدؼ رئيسي من أىداؼ الًتبية اخلاصة وعليها يتوقف إىل حد كبَت ربقق األغراض األخرى ص
ذلا، فلكي يتعلم ادلعاقُت غلب أف يتوفر السالمة الصحية والصحة اجليدة، كما أف ادلراكز بقيامها هبذا الدور 

 عليها آاثر خطَتة.تساعدىم على اكتساب ادلعرفة الصحيحة بدال من اخلاطئة اليت قد يًتتب 

ويشَت السلوؾ الصحي إىل اكتساب ادلعاقُت ألظلاط السلوؾ وادلواقف القائمة على الصحة وادلرض وعلى 
استخداـ اخلدمات الطبية وتشمل كل أظلاط السلوؾ اليت هتدؼ إىل تنمية وتطوير الطاقات الصحية لديهم. 

مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ وسنحاوؿ من خالؿ ىذا البحث التعرؼ على درجة مساعلة 
 من وجهة نظر معلميهم. عقليا الصحي لدى ادلعاقُت
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  التايل: العاـ يف التساؤؿدراسة د مشكلة الحدتا سبق تشل
درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا من وجهة نظر  ما

 ؟معلميهم
 الفرعية اآلتية:تساؤالت ال إىل دراسةميكننا أف ضللل مشكلة الالطرح ومن خالؿ ىذا 

درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا من وجهة نظر ما  -
 ؟على رلاؿ النظافة الشخصية معلميهم

عقليا من وجهة نظر ما درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت  -
 ؟معلميهم على رلاؿ الصحة اجلسمية والوقاية من األمراض

لدى ادلعاقُت عقليا من  الغذائي ما درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي -
  ؟الصحة الغذائيةعل رلاؿ  وجهة نظر معلميهم

الصحي لدى ادلعاقُت عقليا من وجهة ما درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ   -
 ؟البيئة ادلادية اآلمنة والسالمةعلى رلاؿ  نظر معلميهم

 
  :دراسةالأهداف 

درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت  إىل التعرؼ على هتدؼ الدراسة
النظافة الشخصية، الصحة اجلسمية والوقاية من يف كل من اجملاالت اآلتية، عقليا من وجهة نظر معلميهم 

إىل تطوير استمارة حبث تقيس  كما هتدؼ  .األمراض، الصحة الغذائية، البيئة ادلادية اآلمنة والسالمة
 السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا.

 
 :دراسةأمهية ال

اجملاؿ الذي تبحث فيو الدراسة وىو رلاؿ االىتماـ ابلفئات اخلاصة ورعايتهم، فقد شهدت اآلونة  أعلية -
األخَتة اىتماـ زلليا وعادليا متزايدا لتحقيق أكرب قدر من الرعاية الًتبوية واالجتماعية والنفسية والتأىيلية 

األمم ادلتحدة يف اإلعالف حلقوؽ فقد أشارت وثيقة  حىت ميكن االستفادة من قدراهتم يف خطط التنمية.
( على تقدًن الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية والًتبوية، وأيضا تدريبهم 1975الطفل ادلعاؽ عقليا )

ومساعدهتم للوصوؿ إىل الطرؽ األمثل يف احلياة من خالؿ توفَت رلموعة اخلدمات واألنشطة والربامج اليت 
   (96، 2011)عبد الرحيم، .اراهتمتساعدىم على تطوير إمكانياهتم ومه
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( من حجم %8.5حيث تشَت اإلحصاءات إىل أهنا سبثل ) أف ىذه الدراسة تتناوؿ فئة ادلعاقُت عقليا -
 (6، 2000كاشف، ).( من سكاف اجملتمع%3تقل عن ) بشكل عاـ، كما سبثل نسبة ال اإلعاقات

( من الدوؿ النامية معاقوف إعاقات %12( إىل )%10حسب تقديرات منظمة الصحة العادلية فاف من )و 
، NDPبرانمج ).معاقوف مسعيا( %3.5( معاقوف بصراي، و)%3.5معاقوف عقليا و) (%4سلتلفة حيث أف )

1997، 42) 

عل توفَت ادلراكز ادلتخصصة رص لذلك رب ،األساس لتطوير قدراهتمللمعاقُت عقليا عترب الرعاية الصحية ت -
بغرس العادات الصحية السليمة من  ومهارية،الصحة ذلم من خالؿ عدة برامج وقائية وعالجية وتثقيفية 

خالؿ تعليمهم طرؽ النظافة الشخصية، وتعريفهم أبعلية ادلواد الغذائية ودورىا يف ظلو اجلسم، وأساليب 
من أجل إكساهبم  ،يف البيئة ر اخلطروذبنب مصاد السالمةاألمن و عايَت الوعي دبالوقاية من األمراض، و 

السلوؾ الصحي الذي ميكنهم من شلارسة احلياة دبا يتناسب مع ما ميلكوف من قدرات عقلية ليصبح ثقافة 
 .دلساعدة أنفسهم شخصية

 
  :دراسةمفاهيم ال

العقلية يف  لإلعاقة( التعريف التايل APA)نفسي أقرت اجلمعية األمريكية للطب ال عاقة العقلية:اإل -
وىو: أداء ذىٍت وظيفي دوف ( IV DSMاإلصدار الرابع للدليل التشخيصي واإلحصائي لألمراض العقلية )

على اختبار ذكاء يطبق بشكل فردي، وابلنسبة لألطفاؿ تقرير أو أدىن  70ادلتوسط، نسبة ذكاء حوايل 
بة يف األداء التكيفي الراىن إكلينيكي بوجود أداء وظيفي دوف ادلتوسط. عيوب أو جوانب قصور مصاح

ة( يف اثنُت من )أي كفاءة الشخص يف الوفاء ابدلستوايت ادلتوقعة شلن ىم يف عمره أو مجاعتو الثقافي
 األكادمييةالتوجو الذايت وادلهارات  اجملتمع، إمكاانتاالتصاؿ )التخاطب( استخداـ اجملاالت اآلتية: 

 (51 ،1997الشناوي، )والصحة والسالمة. الوظيفية، العمل، الفراغ،
يشَت السلوؾ الصحي إىل رلموعة السلوكيات اليت ميارسها الفرد للحفاظ على مستوى  :السلوك الصحي-

صحي مناسب، على اعتبار صحة الفرد ىي نتاج تكامل جوانب النمو اجلسمية والعقلية واالنفعالية 
 ( 125، 1996واحلركية.)الطحاف، 

يشَت إىل أظلاط السلوؾ ادلالئمة اليت يسلكها ادلعاؽ عقليا من أجل احلفاظ على الصحة  إجرائيا: -
الدرجات اليت يتحصل عليها أفراد العينة )معلمي الًتبية  حدد يف ىذه الدراسة من خالؿوتت ،وتنميتها

الصحة اجلسمية  ، رلاؿالنظافة الشخصية : رلاؿرلاالت مكونة من أربعة وىي البحث أداة اخلاصة( بتطبيق
 .البيئة ادلادية اآلمنة والسالمة ، ورلاؿوالوقاية من األمراض، رلاؿ الصحة الغذائية
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قُت ابختالؼ إعاقاهتم سواء  تعليم ادلعا لموف وادلعلمات الذين يقوموف دبهنةادلع :الرتبية اخلاصة معلم-
مرخصة من قبل اجلهات الرمسية  كانت مسعية أو حركية أو بصرية أو عقلية وذلك ضمن مراكز ومؤسسات 

  (7 ،2005عواد، )كوزارة الًتبية والتعليم ووزارة الشؤوف االجتماعية.

الشخص الذي ربصل على شهادة تكوين سبكنو من االلتحاؽ ابلسلك معلم الًتبية اخلاصة ىو  :إجرائيا 
احملددة دلهامو يف اجلريدة الرمسية عدد  34و 32الوظيفي مريب سلتص أو مريب سلتص رئيسي حسب ادلادة 

. ويقصد هبم يف ىذه الدراسة معلمي ومعلمات ادلعاقُت عقليا التابعُت للمركز 2004شورة يف مارس نادل 25
 .2019/2020خالؿ ادلوسم الدراسي 30والبالغ عددىم  ( بوالية ادلسيلة01الطيب الًتبوي )

 

 الطريقة واإلجراءات:
ديد درجة لوصفي التحليلي للوصوؿ إىل رباعتماد ادلنهج ا دراسةال ذهيف ى مت :دراسةال منهج -1

 .مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا من وجهة نظر معلميهم
 

 من خالؿ االطالع على أدبيات الًتبية اخلاصة من كتب ومراجع ودراسات سابقة، :دراسةأداة ال-2
النظافة الشخصية، الصحة اجلسمية والوقاية من ) رلاالتأربعة  ت من خالؿاستمارة حبث ربددمت تطوير 

( 40اشتملت األداة يف صورهتا النهائية على )و  .(األمراض، الصحة الغذائية، البيئة ادلادية اآلمنة والسالمة
عالية، بدرجة  بندا غليب عنها ادلفحوص تبعا دلقياس ليكرت اخلماسي )بدرجة عالية جدا، بدرجة

، حبيث تنمح االستجابة على ىذا ادلقياس درجة تًتاوح بُت (بدرجة ضعيفة، بدرجة ضعيفة جدا متوسطة،
وسبثل  ،( يف حالة االستجابة بدرجة ضعيفة جدا01، ودرجة )( يف حالة االستجابة بدرجة عالية جدا05)

يف  الًتبية اخلاصة الدور اإلرشادي دلراكزبذلك الدرجة ادلرتفعة على األداة مؤشرا على ارتفاع مستوى 
، الدور اإلرشادي للمراكز، بينما سبثل الدرجة ادلنخفضة مؤشرا على اطلفاض مستوى التوعية ابلًتبية اجلنسية

ولتحديد درجة الدور اإلرشادي دلراكز الًتبية  (.200-40على األداة بُت ) حيث تًتاوح الدرجة الكلية
، (5.00-4.20عالية جدا )مت اعتماد ادلعيار التقييمي النسيب اآليت: بدرجة  ،ةعلى رلاالت األدااخلاصة 

بدرجة ، (2.60-1.80)ضعيفة بدرجة ، (3.40-2.60) متوسطةبدرجة ، (4.20-3.40)بدرجة عالية 
 .(1.80)أقل من ضعيفة جدا
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 :اخلصائ  السيكومرتية ألداة الدراسة حساب -
اذليئة من أعضاء ( 05 )مت عرضها على رلموعة من احملكمُت : للتحقق من صدؽ األداةصدق األداة 

إلبداء الرأي حوؿ مناسبة الفقرات جملاالت األداة حيث تكونت يف صورهتا  ،التدريسية بقسم علم النفس
)النظافة الشخصية، الصحة اجلسمية والوقاية من األمراض،  التارلأربعة ( عبارة موزعة يف 40النهائية من )

 (.الغذائية، البيئة ادلادية اآلمنة والسالمةالصحة 
للتأكد من ثبات األداة جرى تطبيقها على عينة استطالعية من معلمي الًتبية اخلاصة ابدلركز األداة:  ثبات

مريب ومربية، من خالؿ  (15بلغ عددىم ) ،والية ادلسيلةدبدينة بوسعادة  الطيب الًتبوي للمعاقُت عقليا
وقد بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية تطبيق وإعادة التطبيق بفاصل زمٍت مقدر أبسبوعُت، 

 ( وىو معامل ثبات عاؿ.0.87)
رئيسي ابدلركز مريب متخصص ومريب متخصص ( 30تكوف رلتمع البحث من ) جمتمع البحث: -3

بوالية ادلسيلة خالؿ الفصل الدراسي األوؿ من السنة الدراسية  (2و1) الطيب الًتبوي البيداغوجي
2019/2020. 

 
 دراسة:ال حدود وحمددات -4
 حافظةدب( 2و1)التابعُت للمركز الطيب الًتبوي معلمي ادلعاقُت عقليا  اقتصرت الدراسة احلالية على مجيع -

  .، اجلزائرادلسيلة
درجة مساعلة مراكز  يف التعرؼ علىأنفسهم  الًتبية اخلاصة علميماقتصرت الدراسة على تقديرات  كما -

 .الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا

 .2019/2020 الدراسيةمن السنة األوؿ الدراسي تتحدد الدراسة زمنيا ابلفصل  -

 .ةالباحث تطويرمن  وىي كأداة جلمع البياانت  االستبانةاستخدمت الدراسة احلالية  -

 درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية التعرؼ علىيف  اقتصرت ىذه الدراسةد ادلوضوعية: احلدو  -
النظافة الشخصية، الصحة اجلسمية والوقاية ) من خالؿ أربعة رلاالتالسلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا، 

  .والسالمة(من األمراض، الصحة الغذائية، البيئة ادلادية اآلمنة 
 

  :دراسةعرض وحتليل نتائج ال5-
درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي ما : العامالسؤال عرض وحتليل نتائج : أولً 

 ؟لدى ادلعاقُت عقليا من وجهة نظر معلميهم
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حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجاابت أفراد  مت لإلجابة عن ىذا السؤاؿ       
لنسيب ادلذكور سابقا لتحديد درجة مساعلة مراكز الًتبية ، واعتماد سلم التقدير ااألداةالدراسة على رلاالت 

 ( اآلتية:5-1، كما ىو مبُت يف اجلداوؿ )اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي
 

 .األداة جمالت علىستجاابت عينة الدراسة ية لادلتوسطات احلسابية والحنرافات ادلعيار :(11)دول اجل

 الدرجة الرتبة الحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملالت 

 عالية 1 0.84 3.69 النظافة الشصصية

الصحة اجلسمية والوقاية 
 من األمراض

 متوسطة 3 0.69 3.008

 متوسطة 2 0.73 3.17 الصحة الغذائية

 متوسطة 4 0.92 2.75 البيئة اآلمنة والسالمة

 متوسطة  0.79 3.15 الكليةدرجة ال

 
 يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لتقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالكهم لكفايات تكنولوجيا         

 
درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي ما  :األولالسؤال عرض وحتليل نتائج  :اثنياً 

 ؟ رلاؿ النظافة الشخصيةلدى ادلعاقُت عقليا من وجهة نظر معلميهم على 
 . النظافة الشصصية لجمابنود  علىاستجاابت عينة الدراسة  :(12دول )اجل

رقم 
 البند

ادلتوسط  العبارات
 احلسايب

الحنراف 
 ادلعياري

 الدرجة الرتبة

 عالية 5 0.59 3.68 تعريفهم أبف لكل شخص أدواتو اخلاصة. 11

 عالية 1 0.48 3.95 تعويدىم على نظافة الوجو. 12

 عالية 3 0.67 3.72 تعويدىم بضرورة نظافة الشعر وسبشيطو. 13

 عالية 6 0.72 3.63 حثهم على نظافة ادلظهر العاـ. 14
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 عالية 2 0.59 3.78 توجيههم ابلطريقة الصحيحة لغسل اليدين. 15

 عالية 2 0.71 3.78 لتفريش األسناف.تعريفهم ابلطريقة  16

 عالية 7 0.70 3.58 تعريفهم ابلطريقة الصحيحة لتقليم األظافر. 17

 عالية 4 0.66 3.70 توعيتهم أبعلية نظافة األنف واألذنُت. 18

 عالية 8 0.45 3.55 تعويدىم على نظافة اجلسم. 19

 عالية 9 0.61 3.52 على نظافة ادلالبس.تعويدىم  11

 عالية  0.84 3.69 الدرجة الكلية 

تنمية السلوؾ الصحي للمعاقُت عقليا  يفدرجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يتضح من اجلدوؿ السابق أف 
(، 3.69) ككل  جاؿ، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للمعاليةجاء بدرجة  النظافة الشخصية رلاؿ على

، (3.52-3.95) أما ادلتوسطات احلسابية لكل عبارة فًتاوحت بُت( 0.84وابضلراؼ معياري يساوي )
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو دراسة اجملرب  األداة االتابلنسبة جملاألوىل واحتل بذلك الرتبة 

( حيث تصدر رلاؿ النظافة الشخصية ادلرتبة األوىل مث رلايل األمراض ادلعدية والغذاء والنظافة، 2004)
تعليم وتدريب  كز الًتبية اخلاصة بشكل أساسي يفتركيز مناىج وبرامج مرا وميكن تربير ىذه النتيجة إىل 

، كما أهنا ة العامةقالليمن ادلهارات االست ىار اعتب، ابالنظافة الشخصيةمهارات على األطفاؿ ادلعاقُت عقليا 
االجتماعي مع الشخصي و وأثر ذلك يف تكيفو  علية الصحة الشخصية للفرد ادلعاؽم أبتعكس مدى وعيه

درجة اإلعاقة والظروؼ التعليمية.كما أف ىذه ذلذه ادلهارات على  خرين، ويعتمد إتقاف ادلعاؽ عقليااآل
 ادلراكز اخلاصة أبعلية تكوين ادليوؿ واالذباىات جلوانب السلوؾ تشَت إىل وعي ادلختصُت يف النتيجة

برانمج حيث ساىم  على السلوؾ الصحي اليومي.إغلااب ابلنظافة ادلناسبة ذلم دبا ينعكس  ةالصحي اخلاص
ن )غسل اليدياآلتية  ية الشخصية الفرعيةعقليا يف تنمية ادلهارات الصح ادلهارات االستقاللية للمعاقُت

تنظيف األسناف والفم واألنف واألذنُت، قص األظافر، االستحماـ واحملافظة على نظافة ادلظهر  و،والوج
  .(، ذبنب استخداـ أغراض اآلخرينوادلالبس
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درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية ما  :الثاين سؤالوحتليل النتائج ادلتعلقة ابلعرض : اثلثاً   
رلاؿ الصحة اجلسمية والوقاية من السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا من وجهة نظر معلميهم على 

 ؟األمراض
 

 .الصحة اجلسمية والوقاية من األمراض جمالبنود على  الدراسة ستجاابت عينةا :(13)دول اجل

 رقم
 البند

ادلتوسط  العبارات
 احلسايب

الحنراف 
 ادلعياري

 الدرجة الرتبة

 عالية 4 0.80 3.55 تعريفهم أبجهزة اجلسم وكيفية احملافظة عليها. 1

 عالية 1 0.44 3.83 تعريفهم بكيفية التعبَت عن أنفسهم أثناء ادلرض. 2

 عالية 3 0.86 3.61 تزويدىم ابلقواعد الصحية للوقاية من األمراض)الزكاـ، احلصبة..( 3

 متوسطة 7 0.65 2.46 تعريفهم ابلرعاية الصحية يف احلاالت الطارئة )الكسور، احلروؽ..( 4

 متوسطة 8 0.60 2.45 توعيتهم أبضرار التدخُت على صحة اجلسم. 5

 متوسطة 9 0.78 2.30 ابألمراض ادلعدية وأساليب الوقاية منها.تعريفهم  6

 عالية 2 0.66 3.63 اجلسم.توعيتهم أبعلية النـو ادلبكر وأثره على صحة  7

 عالية 5 0.87 3.48 توعيتهم أبعلية األنشطة احلركية والرايضية للجسم. 8

 متوسطة 10 0.78 2.20 تعريفهم أبعلية التطعيمات الالزمة للوقاية من بعض األمراض. 9

 متوسطة 6 0.50 2.57 توعيتهم أبمراض الفم واألسناف وأساليب الوقاية منها. 11

متوسط  0.69 3.008 الكلية الدرجة 
 ة

درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي للمعاقُت عقليا يتضح من اجلدوؿ السابق أف 
 ككل  جاؿ، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للممتوسطة على رلاؿ الصحة اجلسمية والوقاية من األمراض

-3.83)أما ادلتوسطات احلسابية لكل عبارة فًتاوحت بُت  ،(0.69اضلراؼ معياري يساوي )و  (،3.008)

( 8.7.3.2.1) وقد جاءت كل من العبارات .األداة االتابلنسبة جمل لثالثةواحتل بذلك الرتبة ا ،(2.20



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 7 (2); February 2020 
 

Route Educational & Social Science Journal  476 

Volume 7 (2); February 2020 
 

تعريف ادلعاؽ أبجهزة  ( يف النواحي اآلتية:3.48-3.55بدرجة عالية دبتوسطات حسابية تًتاوح بُت )
اجلسم واحملافظة عليها، التعبَت أثناء ادلرض، قواعد الوقاية من األمراض، النـو ادلبكر، األنشطة الرايضية 

فجاءت بدرجة متوسطة دبتوسطات ( 10.9.6.5.4. أما العبارات رقم )واحلركية، التطعيم ضد األمراض
الرعاية يف احلاالت الطارئة، أضرار التدخُت،  اآلتية:( يف النواحي 2.57-2.46حسابية تراوحت بُت )

تعترب ىذه النتيجة مؤشرا على اىتماـ . الوقاية من األمراض ادلعدية، التطعيمات، أمراض الفم واألسناف
حبكم أف فًتة الطفولة تتميز حبساسيتها وشدة  مراكز الًتبية اخلاصة ابلصحة اجلسدية لألطفاؿ ادلعاقُت عقليا

من كاف لعوامل احمليطة وسوء التغذية، وتعرض ادلعاقُت ابدلراكز خلطر انتشار األمراض ادلعدية، لذلك  أتثرىا اب
الضروري تعويدىم على العادات الصحية السليمة منذ سن مبكرة، إىل جانب تقدًن اخلدمات الصحية 

وادلرضي وشلارسة  كنهم من اكتساب مهارات السلوؾ الصحي الوقائيادلختلفة ذلم كالتطعيم والعالج لتم
ادلزيد إىل ادلعاقُت عقليا  كما أنو من ىذه النتيجة نستشعر حاجة .النشاط الرايضي والنـو وذبنب التدخُت

على ادلزيد من ادلهارات اليت زبص  هموتدريب شلنهجة تركز على توعيتهممن خالؿ برامج  من ادلعلومات
 & Ouman Onyyangoإليو دراسة ) وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلتالصحة اجلسدية. جانب 

Others, 2004)  أف الطالب اكتسبوا مفاىيم صحية جديدة، وأف ىناؾ إمكانية لتعديل وتوسيع ادلفاىيم
 الصحية وادلرضية للمتعلمُت من خالؿ الًتبية الصحية ادلوجهة.

درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية ما  :الثالثسؤال ة ابلعرض وحتليل النتائج ادلتعلق: رابعاً 
 ؟ رلاؿ الصحة الغذائيةالسلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا من وجهة نظر معلميهم على 

 .الصحة الغذائيةجمال  بنود علىاستجاابت عينة الدراسة  :(14) دولاجل

 رقم 
 البند

ادلتوسط  العبارات
 احلسايب

الحنراف 
 ادلعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 7 0.84 2.67 توعيتهم أبعلية الغذاء السليم. 1

 متوسطة 6 0.77 3.28 تعريفهم دبواصفات الغذاء السليم. 2

 عالية 1 0.67 3.77 حثهم على أعلية تناوؿ وجبة إفطار الصباح. 3

 عالية 2 0.88 3.69 توعيتهم أبعلية شرب ادلاء وأتثَته على أجهزة اجلسم. 4
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 لمعاقُت عقليااصة يف تنمية السلوؾ الصحي لدرجة مساعلة مراكز الًتبية اخليتضح من اجلدوؿ السابق أف 
اضلراؼ معياري (، و 3.17) ككل  جاؿ، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للمرلاؿ الصحة الغذائية متوسطةعلى 

واحتل بذلك الرتبة  (2.53-3.77أما ادلتوسطات احلسابية لكل عبارة فًتاوحت بُت )، (0.73يساوي )
الية دبتوسطات حسابية ( بدرجة ع8.7.5.4.3وقد جاءت كل من العبارة ) ابلنسبة حملػػػاور األداة.الثانية 

ذبنب تناوؿ اإلفطار، شرب ادلاء، حفظ األغذية،  يف النواحي اآلتية:( 3.55-3.77) تراوحت بُت
( فجاءت بدرجة 10.9.6.2.1أما العبارات ) .األغذية اليت تسبب السمنةو  األغذية الغنية ابلزيوت الضارة،

أعلية الغذاء السليم،  ( يف النواحي اآلتية:2.53-2.67متوسطة دبتوسطات حسابية تراوحت بُت )
ذبنب األغذية اليت تسبب سوء تغذية، التثقيف الغذائي من خالؿ األنشطة مواصفات الغذاء السليم، 

مراكز الًتبية اخلاصة ربرص على تنمية بعض وىذه النتيجة تشَت إىل أف  .التعليمية وادلطبوعات والصور
ية لدى ادلعاقُت عقليا كتناوؿ وجبة إفطار الصباح دلا ذلا من آاثر صحية جيدة السلوكات الصحية الغذائ

للبناء الصحيح للجسم وإمداده ابلطاقة الالزمة لألنشطة وادلهارات الذىنية واجلسمية، وللوقاية من العدوى 
اعل مع فاجلسم الضعيف أكثر عرضة للعدوى وأتثَت ادليكروابت واكتساب األمراض، وأقل قدرة على التف

( إىل وجود عالقة بُت الغذاء 1988، حيث تشَت صبحي وموسى والبشري )األنشطة التعليمية ادلتنوعة
ونشاطهم يف زليط تفاعلهم مع األسرة وأف السلوؾ االجتماعي للطفل يتأثر بنظاـ التغذية )اجلماؿ، 

نقصو إىل التعب  كما أف شرب ادلاء يدخل يف تركيب عناصر اجلسم وخالايه ويؤدي (.43-44، 2004

 عالية 5 0.55 3.42 عن األغذية الغنية ابلزيوت الضارة.توعيتهم ابالبتعاد  5

 متوسطة 8 0.60 2.63 تعريفهم بعدـ تناوؿ األطعمة اليت تسبب سوء التغذية. 6

 عالية 3 0.98 3.65 حثهم على ضرورة حفظ األغذية بطرؽ سليمة. 7

 عالية 4 0.80 3.55 توعيتهم ابألغذية اليت تسبب السمنة. 8

ابلعادات الغذائية الصحية من خالؿ األنشطة توعيتهم  9
 التعليمية.

 متوسطة 9 0.50 2.57

 متوسطة 10 0.71 2.53 تزود الفصوؿ دبطبوعات وصور عن الوعي الغذائي. 11

 متوسطة  0.73 3.17 الدرجة الكلية 
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، وذبنب ادلشروابت اليت ربوي على السكر وادللوانت، وادلشروابت ص الًتكيز واالصلاز احلركيقواإلرىاؽ ون
ال يعٍت إلغاء دور ادلراكز يف تغيَت السلوؾ ىذا جاءت بدرجة متوسطة   . وابلنسبة للبنود اليتالغازية أبنواعها

، وتنويرىم دبواصفات إكساهبم خربات جديدة يتم نقلها للمنزؿالغذائي للمعاقُت عقليا، فهي تسعى إىل 
الغذاء ادلتوازف الذي يشمل على مجيع العناصر الغذائية الكربوىيدرات والربوتينات والدىوف والفيتامينات 

الغذائي للبعض منهم وتقوًن حالتهم  . وتصحيح الوضعواألمالح ادلعدنية من خالؿ األنشطة التعليمية
حيث أشارت دراسة  كساهبم العادات الصحية لتجنب سلاطر السمنة وسوء التغذية والسكري.الغذائية إل 

(Ploeger, Angelika, 2009 إىل أف تناوؿ الغذاء ببطء يؤدي إىل التثقيف الصحي الناجح، وأف )
 األطفاؿ يستهلكوف ويرغبوف يف األطعمة السريعة، وأظهرت أف أمراض سوء التغذية والبدانة تنتشر بُت

           األطفاؿ حيث يوجد عدد كبَت منهم يذىبوف للروضة وادلدرسة بدوف تناوؿ وجبة اإلفطار.

درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية ما  :الرابع سؤالحتليل النتائج ادلتعلقة ابلعرض و  خامسا:
 ؟ ادلادية اآلمنة والسالمةرلاؿ البيئة السلوؾ الصحي لدى ادلعاقُت عقليا من وجهة نظر معلميهم على 

 البيئة ادلادية اآلمنة والسالمة. جمال بنود استجاابت عينة الدراسة على :(15) دولاجل

 رقم 
 البند

ادلتوسط  العبارات
 احلسايب

الحنراف 
 ادلعياري

 الدرجة الرتبة

تدريبهم على كيفية التخلص من القمامة ووضعها يف ادلكاف  1
 ادلناسب.

 عالية 1 1.081 3.52

 متوسطة 4 1.43 3.22 توعيتهم ابالستخداـ األمثل للمرافق ادلدرسية. 2

تعويدىم على إبداء ادلالحظات حوؿ نظافة احلجرة وهتويتها  3
 وحسن إضاءهتا.

 عالية 2 1.46 3.50

إرشادىم بكيفية احملافظة على دورة ادلياه )غلق احلنفيات،  4
 استخداـ مواد التنظيف (

 عالية 3 1.11 3.45

ى ربسُت البيئة ادلدرسية ابدلشاركة يف غرس النبااتت حثهم عل 5
 واحملافظة عليها.

 متوسطة 6 0.73 2.33

 متوسطة 5 0.59 2.67تزويدىم ابلقواعد الصحية الضرورية للوقاية من األخطار  6
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يتضح من اجلدوؿ السابق أف درجة مساعلة مراكز الًتبية اخلاصة يف تنمية السلوؾ الصحي للمعاقُت        
 ككل  جاؿدلتوسط احلسايب للمحيث بلغ ا .رلاؿ البيئة ادلادية اآلمنة والسالمة متوسطة على عقليا

-3.52بُت )أما ادلتوسطات احلسابية لكل عبارة فًتاوحت ، (0.92اضلراؼ معياري يساوي )(، و 2.75)
( بدرجة عالية 4.3.1وقد جاءت كل من العبارة ) ابلنسبة حملػػػاور األداة. الرابعة( واحتل بذلك الرتبة 2.14

وضع القمامة يف ادلكاف ادلناسب، إبداء  ( يف النواحي اآلتية:3.45-3.52حيث تراوحت ادلتوسطات بُت )
( فجاءت بدرجة 10.9.8.7.6.5.2عبارات )ال ا. أمادلالحظات حوؿ نظافة احلجرة وهتويتها ونظافتها

االستخداـ األمثل للمرافق  ( يف النواحي اآلتية:2.30-3.22متوسطة حيث تراوحت ادلتوسطات بُت )
ادلدرسية، الوقاية من األخطار، ادلشاركة يف غرس النبااتت واحملافظة عليها، الوعي ابإلشارات ادلرورية، 

وىذه النتيجة  .كاف يف حالة الطوارئ، واستخداـ طفاايت احلريقاستخداـ صندوؽ اإلسعافات، إخالء ادل
م األمن والسالمة واحلفاظ على البيئة ادلادية لدى د مراكز الًتبية اخلاصة ضلو غرس مفاىيتعكس جهو 
واحلفاظ  ، من خالؿ وعيهم ابلشروط الصحية داخل الفصوؿ من إضاءة كافية وهتوية جيدة،ادلعاقُت عقليا

التنقل من مكاف آلخر، استعماؿ و  واكتساهبم دلهارات السالمة ،التعليمية ادلركز واحلجراتعلى زلتوايت 
النار، ذبنب ادلواقف اخلطرة  احلادة حبذر، إمخاداألدوات  الدرج وادلمرات، استعماؿ األدوات الكهرابئية و

نب ادلخاطر واحلوادث لتج األولية للعناية أبمنهم وسالمتهم واإلسعافاتالتبليغ عن األخطار، األماف و 
( إؿ أف 2012. وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو دراسة فضة )الفجائية سواء يف البيت أو ادلركز

 ىناؾ دور لإلدارة ادلدرسية يف تفعيل الوعي ابألمن والسالمة ابدلرحلة األساسية.
 
 
 

 )الكهرابء، األدوات احلادة(

تدريبهم على كيفية إخالء ادلكاف يف حالة احلوادث  7
 والطوارئ.

 متوسطة 9 0.80 2.15

 متوسطة 10 0.69 2.14 تدريبهم على كيفية استخداـ طفاايت احلريق. 8

 متوسطة 8 0.65 2.27 تعريفهم على كيفية استخداـ صندوؽ اإلسعافات. 9

 متوسطة 7 0.69 2.30 إرشادىم دبعٌت اإلشارات ادلرورية. 11

 متوسطة  0.92 2.75 الدرجة الكلية 
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 :على النتائج ادلتوصل إليها نقًتح اآليت بناء :دراسةرتحات القإ
تزويد ادلعاقُت عقليا دبعلومات صحية مبسطة وتوجيههم داخل فصوؿ مراكز الًتبية اخلاصة وخارجها  -

والتكيف  ظ على صحتهم ووقايتهم من األمراضاالصحية السليمة، للحف تدلمارسة العادات والسلوكيا
 .االجتماعي والنجاح يف احلياة

اإلشراؼ الصحي على ادلعاقُت عقليا داخل الفصوؿ من طرؼ ادلعلمُت، دلراقبة نظافتهم الشخصية  -
 ادلبكر ألي تغَتات صحية تظهر عليهم واألعراض األولية مثل ارتفاع درجة حرارهتم. واالكتشاؼ

الصحي لدى فئة الوعي والسلوؾ وورش عمل دلعلمي الًتبية اخلاصة ألساليب تنمية  عقد دورات إرشادية -
توعية أولياء ادلعاقُت عقليا بدورىم و  يشرؼ عليها خرباء وسلتصُت يف رلاؿ الطب والتغذية. ،ادلعاقُت عقليا

بنائهم، شإشراكهم يف احللقات الغذائية السليمة أل الرئيسي يف تعزيز مفاىيم التثقيف الصحي والعادات
 ـ دبهمتهم على أمت وجو.اإلرشادية اجلماعية داخل ادلراكز شلا يؤىلهم للقيا

 

 ادلراجع:  قائمة
واقع الصحة ادلدرسية يف مدارس حمافظة اخلليل احلكومية (. 2018) أبو زيد، أسيل دمحم خليل -

 22/12/2019مت اسًتجاعو يف .جامعة القدسوسبل تطويرها. رسالة ماجستري غري منشورة. 
  https:// dspace.alquds.edu على الرابط:

(. برانمج لتنمية الوعي الغذائي الصحي ألطفاؿ احلضانة وعالقتو 2004اجلماؿ، رضا مسعد ) -
 54-31(. 14. )4جملة الطفولة والتنمية. اجمللد بقدرهتم على االنتباه والًتكيز. 

. 6. طمقدمة يف تعليم الطلبة ذوي الحتياجات اخلاصة (.2013اخلطيب، مجاؿ وآخروف ) -
 ف وموزعوف.عماف: دار الفكر انشرو 

الوعي الصحي لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي يف اجلمهورية (. 1999الرازحي، عبد الوارث ) -
  698- 681 (.14) اجمللة العربية للرتبية.اليمنية ادلتحدة. 

 .دار الفكر(. عماف: 3ط) .قضااي ومشكالت يف الرتبية اخلاصة(. 2013)فاروؽ  ،الروساف -

. القػػاىرة: دار التصلففف العقلففي األسففباب التشففصي  الفف امج(. 1997الشػػناوي، دمحم زلػػروس ) -
 الغريب.
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. 5اجمللد. جملة الرتبية العلمية.فعالية برانمج مقًتح يف تنمية التنور الصحي(. 2002صاحل، دمحم ) -
(4 .)51-99 

 . ديب: دار اجلالـ.مبادئ الصحة العقلية(. 1996الطحاف، دمحم ) -

دور رايض األطفػػػػاؿ يف توعيػػػػة طفػػػػل الروضػػػػة دبفػػػػاىيم  (.2016علػػػػي عبػػػػد التػػػػواب دمحم ) عثمػػػػاف، -
جملففة كليففة . الثقافػػة الصػػحية مػػن وجهػػة نظػػر ادلعلمػػات وأمهػػات األطفػػاؿ يف ضػػوء بعػػض ادلتغػػَتات

 81-13 (.169. )35الرتبية. جامعة األزهر. اجمللد 

تنميػػة بعػػض مهػػارات السػػلوؾ التكيفػػي فاعليػػة بػػرانمج سػػلوكي يف (. 2011)سػػامية  ،عبػػد الػػرحيم -
 156-89 .27اجمللد . جملة جامعة دمشق. لألطفاؿ ادلعوقُت عقليا القابلُت للتعلم

جملفة الطفولفة والتنميفة. (. ضلو اسًتاتيجيو متكاملة للصػحة ادلدرسػية. 2001عبد اللطيف، فاتن ) -
 107-93(. 2) .1لد اجمل

علمي الرتبية اخلاصة يف العمل اليت تواجه مبعض الصعوابت (. 2005)يوسف ذايب  ،عواد -
 .: عمافاجلامعة األردنية. َت غَت منشورةرسالة ماجست. عاقنيادل مع

سيكولوجية األطفال ذوي (. 2007القمش، مصطفى نوري وادلعايطة، خليل عبد الرمحن ) -
 . عماف: دار ادلسَتة.1ط الحتياجات اخلاصة مقدمة يف الرتبية اخلاصة.

 .دار قباء :القاىرة .اإلعاقة العقلية بني اإلمهال والتوجيه(. 2001) إمياف ،كاشف -

. طففرق الرعايففةة  النظففرايت ادلفسففر اإلعاقففة العقليففة ادلففدخل  (. 2015، متػػويل فكػػري )لطيػػف -
 . الرايض: مكتبة الرشد انشروف.1ط

والعلـو االجتماعية متطلبات اجلامعة.جامعة طيبة  كلية اآلدابمقدمة يف الصحة والتغذية. -
 على الرابط: 23/12/2019مت اسًتجاعو يف  عمادة التعليم عن بعد.

https://bazingafiles.s3.us-west-2.amazonaws.com.  
(. احملػػػددات االجتماعيػػػة للػػػوعي الصػػػحي يف الريػػػف 2017مكػػػي، عبػػػد التػػػواب جػػػابر أمحػػػد دمحم ) -

للدراسفففات البيئية.)العفففدد  جملفففة أسفففيو ادلصػػػري دراسػػػة ميدانيػػػة شإحػػػدى قػػػرى زلافظػػػة أسػػػيوط. 
46) .83-122 
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أمنفففففوذه ادلفففففنهج ادلدرسفففففي الصفففففحي ذي ادلفففففردود العملفففففي (. 1995منظمػػػػػة الصػػػػػحة العادليػػػػػة ) -
ادلكتػب اإلقليمػي للشػرؽ  منظمػة الصػحة العادليػةاإلسفكندرية:  البتدائيفة مردفد ادلعلفم.للمدارس 
  ادلكتب اإلقليمي للشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا. منظمة األمم ادلتحدة للطفولة األوسط.

   جامعة القاىرة: مركز التعليم ادلفتوح. .مقدمة يف الرتبية اخلاصة. النجار، خالد وآخروف -

(. السلوؾ الصحي لدى األطفاؿ ادلعوقُت من وجهة نظػر 170النواصرة، فيصل واحلوراين، فيصل ) -
 170-155(. 11. )6اجمللة الدولية للرتبية ادلتصصصة. اجمللد أمهاهتم يف زلافظة عجلوف. 

 


