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المقدمة

لشبباب هبو الهمبر الخبالي اليسترى زوجين كبيرين في السن يمشيان بدون عكاز، ويبدوان بصحة جيدة، فتتساءل ما سر تمتعهما بصحة مثالية؟ أليست الصحة مرتبطة بالعمر؟ أ

من األمراض ماذا يجب أن أفعل حتى أحصل على حياة صحية نوعية خالية من األمراض؟

Concepts related to health: المفاهيم المرتبطة بالصحة

الصحة 

The 

Health

الصحة العامة 

Public Health 
الثقافة الصحية 

Health 

Education

a a
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The Health: الصحة 

The Health: الصحة 

وم مبن قببل تعددت مفاهيم الصحة تبعًا لتعدد زوايا الرؤية للمفهب

الصبحة الباحثين، ويُجِمع البباحثون فبي مجبال الصبحة علبى أن

:تعني

:وقد عّرفت منظمة الصحة العالمية مفهوم الصحة بأنه 

يس سالمة الجسم والعقل وسوية األحاس"

واالنفعببببباالت بشبببببكل يضبببببمن تحقيبببببق

".االستمرار في العيش والحياة

حالبببببببة الكفايبببببببة البدنيبببببببة والعقليبببببببة " 

خلو واالجتماعية الكاملة وليست مجرد ال

".من األمراض أو العجز
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 Public Health: الصحة العامة 

:تعرف الصحة العامة بأنها

معبزل عبن الفبرد هبذا الهبدف بيق من هذا التعريف يتبين لنا التأكيد على أهمية النهوض بالصحة، وال يكون ذلك إال من خالل المشاركة الفردية والجماعية، إذ ال يمكن تحق

. ومساهمته في عملية التطور والتقدم والنماء

ا؛ ليقبوم ببدورو وهبو علبى مبنهج يًّا معً جسدوهذا يتفق مع أهداف العملية التربوية في عمادة السنة األولى المشتركة، التي تسعى إلى إخراج الفرد وبنائه بناًء متكامالً عقليًّا و

عليًمبا صبحيًّا، وهبو مبا ولكي يدرك معنى كلمة الصحة ويتعرف على مفاهيمها المتعددة ال بّد أن يبتعلم ت. صحي سليم، يشتمل على معارفه ومعلوماته، وسلوكياته واتجاهاته

. يسمى بالثقافة الصحية

علببم وفببن الوقايببة مببن المببرض وتهيئببة الظببروف  طالببة"

ت العمر والنهوض بالصحة من خالل تنظيم جهود وطاقبا

".المجتمع نفسه
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Health Education: الثقافة الصحية

: تعرف الثقافة الصحية بأنها

الحديثة التي تهدف إلى يةوترجمة بعض الحقائق العلمية المعروفة، إلى أنماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد والمجتمع، وذلك بتوظيف األساليب التربوية التوع» 

اعدو علبى الحفباظ سبة ترفع الوعي الصحي للمجتمع، عن طريق تزويد المتعلم بالمعلومات والخبرات بهدف التأثير في معارفه واتجاهاتبه وسبلوكه، وإكسبابه عبادات صبحي

. «على صحته 

الثــــقــافـة

الصحيـــــــة
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Elements of primary health care: عناصر الرعاية الصحية األولية 

، ولم تعد هي المدخل لبلوغ أعلى مستوى في الصحة ، وقد تطور مفهوم الرعاية الصحية األولية

مليبة من مسئوليات الجهاز الطببي فقبط ، لتشبمل قطاعبات أخبرى مبن المجتمبع التبي تسبهم فبي ع

 نسببان فالصببحة حببق أساسببي مببن حقببو  ا. التنميببة االجتماعيببة والتربويببة واالقتصببادية ل نسببان

ين وواجب أيضاً، إذ من واجبات األفبراد فبي المجتمبع الحفباظ علبى صبحتهم أوال وصبحة ا خبر

ع البذي ثانياً، وتحسين الصحة بكافة ا مكانبات المتاحبة، ألنهبا مبن أهبم اهتمامبات الفبرد والمجتمب

ميعباً أن ولعلنبا نتفبق ج. يعيش فيه، بل إن كل مجال من مجاالت الحياة يمت بصبلة البى الصبحة 

ساسية يجب على جميع المؤسسات والمنظمات الصحية العمل على أن تكون الرعاية الصحية األ

ع وللدولببة ميسببرة لجميببع األفببراد واألسببر؛ وذلببك بوسببائل مقبولببة لببديهم، وبتكبباليف يمكببن للمجتمبب

:تحملها ، ومن ذلك

التثقيف حول المشكالت الصحية السائدة وطر  الوقاية منها ومكافحتها❖

تعزيز التغذية وتحسين الموارد الغذائية❖

تأمين ماء صالح للشرب❖

. رعاية صحة األم الحامل والطفل بما في ذلك تنظيم األسرة❖

التطعيم ضد األمراض المعدية❖

. الوقاية من األمراض المتوطنة ومكافحتها❖

. العالج المالئم لألمراض وا صابات الشائعة❖

توفير األدوية األساسية❖
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Elements of primary health care: عناصر الرعاية الصحية األولية 

، التثقيف حول المشكالت الصحية السائدة وطر  الوقاية منها ومكافحتها

تشكيل والتي تعتبر من أهم عناصر الرعاية الصحية األولية، لما لها من أهمية في

ن أنمبباط صببحية لألفببراد وبالتببالي المجتمعببات، با ضببافة إلببى محاولتهببا الحببد مبب

. األمراض المزمنة 

تعزيز التغذية وتحسين الموارد الغذائية

فات التكميليبة واختيبار الوصبالتغذويبةمن خبالل تطبوير الممارسبات 

.الغذائية المتوازنة  والمتاحة والمناسبة لدخل األسرة

تأمين ماء صالح للشرب

التحتيبة تعمل الحكومات على تخصيص الموارد المالية وبنباء البنيبة

وهببا مببن الالزمببة لتببوفير ميبباو صببالحة للشببرب تتصببف بنظافتهببا وخل

مواد ضارة أو ميكروبات بهدف المحافظبة علبى الصبحة والحبد مبن 

.األمراض 

رعاية صحة األم الحامل والطفل بما في ذلك تنظيم األسرة

حامبل تتطلب مرحلة الحمل لكثير من االهتمام والرعايبة؛ فبالمرأة ال

يجبب معرضة للكثير مبن المشباكل واالضبطرابات الصبحيّة؛ لبذلك

اكل االهتمام بها وضرورة المراجعة الدورية للطبية لتفبادي أي مشب

.صحية لها ولطفلها
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Elements of primary health care: عناصر الرعاية الصحية األولية 

التطعيم ضد األمراض المعدية

ا مببن فهببي تحمينبب. تعتبببر التطعيمببات إنجبباًزا مهًمببا فببي مجببال الطببب

نبببع األمبببراض بواسبببطة تبببوفير حمايبببة شخصبببية لمتلقبببي التطعبببيم وم

.العدوى وانتشار األمراض

الوقاية من األمراض المتوطنة ومكافحتها

امببل تعمببل الحكومببات ممثلببة بمؤسسبباتها الصببحية علببى القضبباء الك

علببى األمببراض الوبائيببة والمتوطنببة مببن خببالل محافحتهببا بشببتى

.الطر  وتثقيف األفراد بمضاعفاتها وأعراضها

العالج المالئم لألمراض وا صابات الشائعة

كافببة تببوفير ا مكانببات البشببرية المتخصصببة واألجهببزة المناسبببة ل

. ااألمراض وا صابات الشائعة من حوادث البيت والطر  وغيرهب

وادث عالوة على توفير العالجات في حالة ا صابات الشائعة من ح

.البيت والطر  وغيرها

توفير األدوية األساسية

أسبعار توفير األدوية األساسية لجميع األمراض ولكافبة األعمبار وب

.مناسبة يتماشى من دخلهم الشهري
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 Health Determinantsمحددات الصحة 

مكبان البذي ال: عوامبل مثبلإن هناك عوامل كثيرة لها تأثير على صحة األفراد والمجتمعات، فتحديد ما إذا كان األشخاص بصحة جيدة أم ال، يتحبدد حسبب ظبروفهم وبيئبتهم، و

.نعيش فيه، وحالة بيئتنا، وجيناتنا، ومستوى دخلنا ومستوى تعليمنا، وعالقاتنا مع األهل واألصدقاء جميعها لها آثار كبيرة على الصحة

:إن محددات الصحة األساسية تشمل ما يلي

فهبي . التبي تحبدد صبحتهمتتمثل المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة في الظروف االقتصادية واالجتماعية والتي يعيش األفراد تحتهبا و. البيئة االجتماعية واالقتصادية 

 مبا، والتبي ، بدالً من كونها عوامل فردية للمخاطرة والتي قد تتسبب إما في زيادة أو نقصان مخباطر ا صبابة بمبرض  "ظروف الخطورة االجتماعية واالقتصادية"عبارة عن 

.منها على سبيل المثال أمراض القلب الوعائية أو سكري النمط الثاني
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 Health Determinantsمحددات الصحة 

نزلبي ؤثر علبى  تلبّوث الهبواء المتتمثل بمكان السكن في البيئات التي تكثر فيها المصانع مثالً أو يكثبر فيهبا اسبتخدام المبيبدات الحشبرية والتبي تب(.مكان السكن)البيئة المحيطة 

.والهواء المحيط وأحوال السكن من تراكم المواد السامة والنفايات
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 Health Determinantsمحددات الصحة 

التزامبه بأنمباط الحيباة يصاب ا نسان باالعتالل والمرض أو قد يتمتع بالصحة التامة نتيجبة سبلوكه الفبردي وتصبرفاته الشخصبية، ومبدى. الخصائص والسلوكيات الشخصية

.الصحية التي تتضمن ممارسات ومهارات صحية ووقائية

ها وتغييرها وتقييمها ولها أثر فبي ديلتعفالبيئة االجتماعية واالقتصادية والمحيط الذي نعيش فيه، غالباً ال يمكن تغييرو أو اختيارو، أما سلوكياتنا وخصائصنا الشخصية؛ فيمكن

.رفع مستوى صحتنا
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همصحتاكتمالدونتتمالوسعادتهماألولويات،رأسعلىوالمقيمينالمواطنينسعادةتحقيقعلى(حيويمجتمع)األولمحورهافي(2030)المملكةرؤيةركزت

.وجاذبةإيجابيةبيئةفيالعيشيتيحومحيطصّحي،حياةبنمطأفرادوينعممجتمعبناءفي(2030)رؤيةأهميةتكمنوهناواالجتماعية،والنفسيةالبدنية

معها،ويتواكب(2030)المملكةرؤيةوأهدافأهدافهبينوثيقًاارتباًطاليجدالمشتركة،األولىالسنةلطالبيدرسالذيالصحيةوالثقافةاللياقةمقررألهدافالناظرإن

:ا تيالنحوعلىوهيسليمة،صحيةحياةيعيشكيأمورأربعةإلىيحتاجمناواحدكلألنذلك

«2030رؤية المملكة » مجتمع سعودي حيوي صحي  

الببذي سببلوك نمببط الحيبباة الصببحي 

ظبة يشمل الغذاء والرياضة والمحاف

.على الوزن

بمبببا ال يحققبببه الوقايبببة مبببن األمبببراض 

سببببلوك نمببببط الحيبببباة الصببببحي وحببببدو 

كاالمتنببببببال عببببببن التببببببدخين وتعبببببباطي 

المخببدرات واتبببال وسببائل السببالمة مببن 

الحوادث والعدوى وا صابة باألمراض

فببي المنببزل والشببارل والعمببل وأمبباكن 

.الترفيه والسفر

كيفية والضغوط النفسية الوقاية من 

.التعامل معها

ووسببببائل نظببببام صببببحي تببببوفير 

رة ترفيهيبببة وثقافيبببة يهبببدف ألسببب

.ناجحة وسعيدة
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Risksالبشرصحةتهددالتيالمخاطربعضنذكرأنيجبا جابةقبل that threaten human health :ا تيالنحوعلىوهي((

المخاطر التي تهدد أفراد المجتمع؟

التببببي تسببببببها .  األمببببراض المعديببببة . 1

ت البكتيريبببببببا والفيروسبببببببات والفطريبببببببا

ى والديببدان واألميبببا، والتببي قببد تببدخل إلبب

الجسببم إمببا ببباللمس وإمببا عببن طريببق الفببم

.وإما عن طريق التنفس

كالضبببغط . األمببراض غيبببر المعديبببة . 2

والسكري وأمراض القلب

عببدم ممارسببة . قلببة النشبباط الجسببدي . 3

األنشببببطة الرياضببببية واالعتمبببباد علببببى 

اء وسببائل المواصببالت فببي التنقببل وقضبب

ناتجة الحاجيات بشكل مستمر، والبدانة ال

مبببببن تنببببباول وجببببببات غنيبببببة بالبببببدهون 

.والكربوهيدرات بصورة مستمرة

قلة النشاط الجسدي األمراض غير المعدية األمراض المعدية 
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المخاطر التي تهدد أفراد المجتمع؟

إن تنببباول أو . الكائنبببات غيبببر الحيبببة . 4

مالمسبببة أو استنشبببا  المبببواد كالجببباز أو 

رات السموم المعدة خصيصاً لمكافحة حش

النبببات أو الغبباز والسببماد والرصبباص أو

األحمببباض؛ كلهبببا تتلبببف جسبببم ا نسبببان 

كببببببذلك تنبببببباول المشببببببروبات . وتببببببدمرو

باب الكحولية وا دمان على العقباقير ألسب

إذا أخبببذت ) غيبببر طبيبببة حتبببى األدويبببة 

بب كل هذا قد يس( بطريقة غير صحيحة 

.االعتالل النفسي والعقلي والجسدي

كالطوفبببببببان . الكببببببوارث الطبيعيببببببة . 5

ب والهزات األرضية والعواصف قد تسبب

إصبببابات وإعاقبببات ووفيبببات، ممبببا يلبببزم 

ل التنبببه بهببا وأخببذ كافببة االحتياطببات قببب

.وقوعها

العوامببببل البيئيببببة التببببي مببببن صببببنع . 6

كإشبببعال الحرائبببق وازدحبببام . ا نسبببان 

ة المنببببازل والبيببببوت واألقنيببببة المفتوحبببب

يقة والنفايببات المتراكمببة والشببوارل الضبب

كببل. المزدحمببة واألبنيببة غيببر الصببحية

ذلببببك يببببؤدي إلببببى الحببببوادث وحببببدوث 

.أمراض وإصابات

العوامل البيئية الكوارث الطبيعية الكائنات غير الحية 
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المخاطر التي تهدد أفراد المجتمع؟

اعي الضغط االجتمب. العوامل النفسية. 7

فببي العمببل وفببي العائلببة ممببا يببؤدي إلببى

.االعتالل النفسي والجسدي

مببرض فقببر الببدم المنجلببي . الوراثببة . 8

ومبرض السبكري وبعبض أنبوال ا عاقبة 

من األم العقلية يمكن توارثها بين األجيال

.أو األب أو معاً إلى األوالد واألحفاد

معها،تعاملالوكيفيةالمخاطر،هذومواجهةكيفيةعلىنتعرفأنأسرناوصحةصحتناعلىالمحافظةأردناإذادورناويأتيالصحة،تهددذكرهاتمالتيالمخاطرهذوكل

تحقيقهايمكنالصحيةالوالحياةعنها،غنىفينحنكثيرة  تبعات  منوتحمينااألمراض،منخاليةً حياةً نعيشيجعلناوسليم،صحيحياةنمطعلىالسيرخاللمنوذلك

،يوم  في فكمااألطباء،مراجعةعنيناويغنوالنفسية،الجسديةالصحةعلىبالنفعيعودصحي،بنظاموالعيشااللتزامألنّ ا مكان؛قدربهنلتزمنظاموضعيجببلوليلة 

.«عالجقنطارمنخير  وقاية،درهم»:يقولون

الوراثةالعوامل النفسية
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:فوائد االلتزام بنمط حياة صحي 

:الطلبةأعزائي

:الفوائدهذوومنصحي،حياةبنمطاللتزامكمعديدةفوائدهناك

بسببماإضعيفًاالجسميكونعندماتحدثالمرضفحالة:باألمراضل صابةعرضةأقليجعلكم-1

.النفسيالضغطبسببأوالحركةقلةأوالغذاء

مثلالصحية،األساسياتلهتوفرعندماالمثلىطاقتهفييكونالجسمفإن:وطاقةحيويةأكثرتكونون-2

مماالطاقةمستوياتأحسنفيأنفسكمتجدونوسوفوالحركة،والماءالشمسوأشعةالطعامنول

.الحياةمجاالتكلفيونجاحكمتحصيلكمعلىسينعكس

قاومةلمأسلحةستوفرونالصحيالحياةفبنمطاالكتئاب،بمقاومةوذلك:سعادةأكثرتكونون-3

.والحركةوالنومالغذاء:خاللمناالكتئاب،

.الخارجيمظهركموالداخليشعوركموعنأجسامكم،وعن،ذاتكمعنرضاأكثرتكونون-4

اتبالنولكوجل،عزهللابيداألعمارفإن،ا نسانلدىالحياةبنوعيةعالقةلهاالفوائدهذومجملإن-5

.هللابإذنوالعجزاألمراضمنالجسدوخلوالعمرإطالةعلىيساعدصحيحياةنمط
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:المهارات والممارسات الصحية الشخصية

ولكن.ومستقبالً حاضراً ليكعيعودوتحسينهالصحيللسلوكوتغييرك.الشخصيةوتصرفاتهالفرديسلوكهنتيجةالتامةبالصحةيتمتعقدأووالمرض،باالعتاللا نسانيصاب

.الكبرفيفوائدهاحصدمنتتمكنحتىالشباب؛عمرفيالصحيةوسلوكياتكعاداتكبتغييرالبدءالضروريمن

السلوكياتبعضالطلبةأعزائيلكمسنستعرضوهناتواجهنا،أنيمكنالتيالصحيةالمشاكلأهمهيوماصحة،أكثرنكونكيفسنتعلمالصحيةوالثقافةاللياقةمقررفي

التيواألمراضاطرالمخمنالعديدمنالواقيالدرليشكلالسلوكياتبهذووالمعرفةفالوعيالحياتية،ممارساتكممنوجعلهااكتسابهاعلىالحرصيجبالتيالفرديةالصحية

:ا تيالنحوعلىوهيالمقرر،جلساتخاللتدريسهسيتمماوهذاا نسان،صحةتهدد

:الشخصيةالنظافة:أوالً 

ومظهروويتهوحيصحتهعلىليحافظالفرديتبعهاالتيوالسلوكياتالعاداتمنمجموعةهيالشخصيةالنظافة

فكيف.واالغتسالوالطهارةالوضوءأهميةعلىتأكيدوفيذلكوينعكسعليه،الحنيفدينناحثناوقد.العام

الشخصية؟نظافتكعلىتحافظ

فإن.المنزلمنالخروجوبعدالمياو،دورةاستخداموبعداألكل،وقبلبعدجيًدايديكغسلعلىاحرص❖

.والبكتيرياالجراثيممنالعديدتنقلوتحملقداليدين

.بولاألسفيأيامثالثةعنيقلوالدوري،بشكلوالصابونبالماءواالغتسالاالستحمامعلىاحرص❖

.المتسخةالمالبسلبسوعدمباستمرارمالبسكغسلعلىاحرص❖

.لذاتكواحترامكشخصيتكيعكسالذيالخارجيومظهركجسمك،لرائحةانتبهودائًما❖
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:المهارات والممارسات الصحية الشخصية

:واألسنانالفمصحة:ثانيًا

العالميةةالصحمنظمةوتعرفها.الحياةنوعيةوعلىعموًما،الصحةعلىللحفاظالضروريةاألمورمنالفمصحة

التيرحاتالتقومنوالحلق،الفميصيبالذيالسرطانومنوالوجه،الفمتصيبالتيا الممنالسالمة»:بأنها

األمراضمنذلكوغيروفقدانها،األسنانتسّوسومناللثّة،تصيبالتياألمراضومنالفم،تصيب

فكيف.تماعيةاالجالنفسيةعلىتأثيرمنلهاوماواالبتسامة،المضغعلىالفردقدرةمنتحدّ التيواالضطرابات

؟عليهاتحافظ

.العمرمنّكرةمبمراحلفيوفقدانهااألسنانتسّوسلتجنّبمتوازنةتغذيةوضمانالسكاكرتناولمنا قالل-1

.الفمسرطانمنالحمايةفيتسهمالتيوالفواكهالخضراواتتناول-2

فقدانطرمخاومناللثةتصيبالتيواألمراضالفمبسرطاناتا صابةمخاطرمنللحدالتدخينعنا قالل-3

.األسنان

.سواكوالوالمعجونبالفرشاةاألسنانتنظيفعلىالمداومةطريقعنالفمنظافةمنمناسبمستوىضمان-4

.الوجهإصاباتمخاطرمنللحدالمركباتوقيادةالرياضةممارسةلدىالالزمةالحمايةمعداتاستخدام-5

مظهرناعلىوتؤثرصحتناتفقدناالتيالحوادثفيالوقوليجنبناالسيربقواعدالتزامنا-6
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:المهارات والممارسات الصحية الشخصية

:المحمولةواألجهزةالتكنولوجيااستخدام:ثالثًا

إنسانأييخلوالكاديالتياليوميةالعاداتمنالتكنولوجيااستخدامأصبححيثونشاطاتنا،أعمالنافيأهميتهامدىوعنحياتنا،فيالتكنولوجيافوائدعنجميعًانعلم

نتجنبها؟كيفواألخطارتلكفما.صحتناعلىكبيًراخطًرايشكلقدلهاالخاطئاالستخدامولكن.منها

لألجهزةالمطولاالستخدامأنالدراساتأثبتت:الدماغوظائفعلىالكهرومغناطيسيةالموجاتخطر-1

نشاطىعلخطراً تشكلأنيحتملالتيالكهرومغناطيسية،الموجاتمنعاليةلنسبا نسانيعرضالمحمولة،

إلىالسرطاناتبا صابةعرضةتزيدأنيحتملأنهاكماالتركيزفيوضعفصدالعنهاينتجفقد.الدماغووظيفة

ً ونفيهذلكعكسواألبحاثالدراساتتأكيدحين استخدامناساعاتمننقللأنعليناوالواجب.نتمناوماوهذاتماما

.متواصلةدقيقة(30)منألكثرالجهازنستخدموالالنوم،قبلأجهزتناإطفاءوكذلكالمحمولة،لألجهزة
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:المهارات والممارسات الصحية الشخصية

:المحمولةواألجهزةالتكنولوجيااستخدام:ثالثًا

األجهزةاستخدامبينعالقةهناكأنالدراساتأظهرت:الرقبةوعضالتالعلويةاألطرافصحةعلىالخطر-2

بينانتشاراً أكثركانتاألطرافوتشنجاتوتنميلالمزمنالصدالحاالتإنحيثا نسان،وصحةا لكترونية

األجهزةاماستخدعنداألمامإلىالرأسانحناءأنالدراساتأثبتتأنهكما.طويلةألوقاتا لكترونيةاألجهزةمستخدمي

أخذعلينافالواجب.والرقبةبالظهرالمتعلقةا الممنالعديديسببمماالفقري،العمودفقراتعلىكبيًراضغًطايشكل

.والرقبةاألطرافلعضالتا طالةبتمارينوالقياماألجهزة،استخدامعندراحةفترات
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:المهارات والممارسات الصحية الشخصية

:المحمولةواألجهزةالتكنولوجيااستخدام:ثالثًا

يسببممانالعيجفافيسببطويلة؛لفتراتاألجهزةلشاشاتالنظرفياالستمرار:العينصحةعلىالخطر-3

علينااجبفالو.النظرقوةعلىسلبًاويؤثرالعينيضعفالمطولالتركيزأنكماأخرى،ومخاطرالتهاباتلها

نقطةعلىالنظرزتركيمحاولة:فالتركيز.والومضالتركيزكتمرينسالمتهاعلىللمحافظةللعينبتمارينالقيام

عناالبتعاد:ومضوال.ثوان  بضعكلالبعيدإلىالقريبمنالتركيزيتمحيثقريبة،نقطةعلىبعدهاومنبعيدة،

منخففيالومضعلىالحرصفإن.ثوانلبضع(وفتحإغال )العينينومضعلىبالتركيزوالبدءاألجهزة،

.العينصحةويدعمالجفاف

نسبةيفالسببهيالمحمولة؛والهواتفا لكترونيةاألجهزةأنالدراساتأثبتت:السيرحوادثمنالخطر-4

.لقيادةاأثناءاستخدامهاتجنبعلىالجميعوحثاستخدامهامنالتحذيريجبلذاالمرورية؛الحوادثمنكبيرة
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:المهارات والممارسات الصحية الشخصية

 ً :متوازنغذائيبنظامااللتزام:رابعا

فيا سرافدموعوالماء،والدهون،والكربوهيدرات،المعدنية،واألمالحالفيتامينات،منالكاملةالغذائيةالعناصرعلىنتناولهالذيالغذائيالنظاميحتويأنيجب

.األخرىدونغذائيةمجموعةتناول

 ً :النوممنكاف  قسطأخذ:خامسا

.والجسمالبشرةشبابعلىويحافظالميتة،الخاليالتجديدفرصةالجسمويعطيوالحيوية،الطاقةويجددالجسم،يريحالنوم

 ً :وصداقاتاجتماعيةعالقاتإقامة:سادسا

آراءسمالفعام،بشكل  والصحةالجسدعلىتنعكسالتيالنفسيةالصحةويحسنبالطاقة،الجسميمدمعهم،الحواراتوإجراءوأحزانهم،أفراحهمالناسمشاركة

.المزاجويحّسنوالتوترالقلقمشاعرعلىويقضيوالمعنويّ الماديّ الدعمويوفراألفق،ويوّسعالخبرةيعّززالناس

 ً :منتظمبشكل  الرياضةممارسة:سابعا

بارتفالا صابةمنيوتقوالشرايين،القلبأمراضمنوتحميالسلبية،المشاعرتطردفهيالمشي،رياضةوخصوًصاوالجسدية،النفسيةللصحةجدًّامهمةالرياضة

.التنفسعمليةوتحسنالنشاط،وتزيدالرشاقة،علىوتحافظالبدنية،اللياقةوتعززالسكري،وأمراضالدم،ضغط
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:المهارات والممارسات الصحية الشخصية

 ً :الهواياتممارسة:تاسعا

.الجسمفيالمناعةجهازعلىاإيجابً ينعكسالنفسيةالطاقةتحسنألنّ المناعة؛وتعّززالحياة،علىمقبالً وتجعلها يجابية،بالطاقةالجسمتمدالمحببة،الهواياتممارسة\

:والسالمةاألمن:عاشراً 

.والسفرالترفيهوأماكنوالعملوالشارلالمنزلفيباألمراضوا صابةوالعدوى،الحوادثمنالسالمةوسائلاتبال

 ً :والمخدراتالمسكراتوتجنبالتدخينعناالمتنال:ثامنا

المسكراتاطيتعوتجنبالتدخينعنالتوقفيجبصحي،معيشةبنظاموللتمتعالتنفسي،الجهازوأمراضوالشرايينالقلبأمراضفيرئيسسببالتدخين

والمخدرات
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:األمراض المعدية وطر  تجنبها 

ات،والفيروسالبكتيريا،سببهايكونالتياألمراض:هيالمعديةاألمراض

أو خرصشخمنمباشرغيرأومباشربشكلوتنتقل.والفطرياتوالطفيليات

طريقعنأوا نسانإلىالحيواناتمنانتقالهاويمكنألخرى،مجموعةمن

الدم)الجسديةالسوائلطريقأوعنالهواء،خاللمنأوالملوثة،األطعمة

.(واللعاب

تمتازغالبيتهاولكن خر،مرضمنالمعديةاألمراضأعراضتختلف

آالم-والوهنالضعف-الشهيةفقدان-الجسمحرارةارتفال):ا تيةباألعراض

.(العضالتفي
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:السلوكيات والممارسات التي ينصح بها لمقاومة العدوى وا صابة باألمراض المعدية

ألنواء؛الدأخذبتعليماتوااللتزامالطبيب،وصفةحسبالحيويةالمضاداتاستخدام❖

يوية،الحاألمراضبمقاومةيسمىبماعنهينتجالحيويةللمضاداتالخاطئاالستخدام

منمعينةأنوالمحاربةفيفعالةغيرالحيويةالمضاداتتكونعندماوخاصة

.لهاعالجالخطيرةبكتيريةلعدوىانتشاًرايسببقدمماالبكتيريا،

:ا تيالنحوعلىوهيالمعدية،األمراضفيالوقولتجنبنابهانقومكثيرةوممارساتسلوكياتهناك

العامة،النظافةعلىالحرص❖

بطريقةاليدينوغسل

ولتناقبلباألخصصحيحة،

الطعام،إعدادوبعدالطعام

وبعدمصابين،مالمسةوعند

.المياودوراتاستخدام

والطعامنظافةعلىالحرص❖

.مصدرومعرفة

بهاالموصىاللقاحاتأخذ❖

.والكبارلألطفال

الجنسيةالممارساتاجتناب❖

نالديتعاليمواتبالالمحرمة،

بنايجنالذيالحنيف،ا سالمي

الجنسيةباألمراضا صابة

والزهريكا يدزالمعدية

.وغيرها

بهاالموصىاللقاحاتأخذ❖

.دولةأليالسفرقبل

دعناالختالطتجنبمنالحد❖

وأخذبالمرض،ا صابة

معالتعاملعندالحذر

.المصابيناألشخاص
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Health-promoting activities: األنشطة المعززة للصحة 

منالمجتمعأفرادجميعتمّكنالتيلها،المخططالصحيةالتثقيفيةواألنشطةالبرامجمجملهي

علومات،المإعطاءالبرامجهذووتتضمنطوعية،سلوكيةتغييراتواتخاذالصحة،إلىالتعرف

تغييرعمليةتسهيلبهدفالصحيةالحياتيةالمهاراتمنوالتمكينوالقيم،المواقفإلىوالتعرف

.السلوك

األنشطة المعززة 

للصحة 
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الملخص

يبف أن تسبهم رؤيبة صبحة وكالتتناول هذو الجلسة الممارسات الصحية الشخصية بدءاً بالمفاهيم المرتبطة بالصحة، وتحديد عناصر الرعاية الصحية األوليبة ومعرفبة محبددات

رسبات لممافي تحسين صحة الفرد والمجتمع ؟ وكذلك المخاطر التي تهدد صحة البشر وبا ضبافة إلبى فوائبد االلتبزام ببنمط حيباة صبحي و أهبم المهبارات وا( 2030)المملكة 

المعبززة شبطة واألمراض المعدية وطر  تجنبها، وأهم السلوكيات والممارسات التي ينصح بها لمقاومة العدوى واالصابة باألمراض المعدية، وأخيبراً األن. الصحية الشخصية

.للصحة
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المصطلحات

The Healthالصحة

Public Healthالصحة العامة

Health Educationالثقافة الصحية

Personal Hygieneالنظافة الشخصية

-Healthاألنشطة المعززة للصحة promoting activities

Elements of primary health careعناصر الرعاية الصحية األولية

 Infectious Diseasesاألمراض المعدية
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(فجب1202)اللياقة والثقافة الصحية 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة

Health - related physical Fitness

تم التطوير بوحدة تطوير المحتوى الرقمي

عمادة التعامالت ا لكترونية واالتصاالت


