
  ١

  
  

  

  
  

   الشبابمواجھة مشكالت
 مدعمة  و الشاباتلشبابا لتفعیل حقوقستراتیجیات إ 

  سائل اعالمیة وتثقیفیة بر
  عزة محمد عبد المنعم أبو الفضل. د.أ: إعداد

  
  جمعیة دراسات المرأة و الحضارة
  وحدة الصحة والرعایة اإلجتماعیة

  المشھرة برقم       
  القاھرة 

٢٠١٠
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  فـــھــــــرس 
  الصفحة  

    الصحة والتـعلیم: الجزء األول 
  ١  مقدمة ×
  ٤  استراتیجیات الصحة والتعلیم  ×
  ٥  النمو والتطور اإلدراكى  ×

    مشكالت الشباب: الجزء الثانى 
  ٧  الصحة والتغذية: أوًال ×
  ٨  الصحة النفسیة : ثانیا ×
  ٩  مشكالت متصلة بالسلوكیات : ثالثا ×
  ١٠  مشكالت اجتماعیة : رابعا ×
  ١١  ق عن المغنیات الدقیقة حقائ ×
  ١٤  حقائق عن مشكالت النمو والتطور ×
  ١٦  حقائق عن المشكالت الصحة البدنیة ×
  ١٩  حقائق عن العنف ×
  ٢٢  حقائق عن التدخین واإلدمان  ×

حق  ائق ع  ن ال  شباب ذوى : الج  زء الثال  ث 
    االحتیاجات الخاصة

اس   تراتیجیات للرعای   ة  : الج   زء الراب   ع  
    الصحیة للشباب

  ٢٧  مة مقد ×
  ٢٨  تنظیم وإدارة الخدمات الصحیة: التوجه األول ×
  ٢٩  التوعیة واإلرشاد الصحى: التوجه الثانى ×
  ٣٢  المسح الصحى: التوجه الثالث ×
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  ٣٥  التطعیم : التوجه الرابع ×
  ٣٦  صحة الطاقم المدرسى : التوجه الخامس ×

    

رسائل إعالمیة وتثقیفیة : الجزء الخامس 
  لصحة الشباب

  

  ٤٠  امة فى الصحة والسلوكیات الصحیةرسائل ع ×
  ٤٦  العنف وكیفیة التغلب علیه  ×
  ٤٨  التدخین وآثاره السلبیة ×
  ٤٩  االضطرابات النفسیة ×
  ٥١  الرعاية الصحیة ×
  ٥٣  التغذية وسلوكیاتھا  ×
الحد من السلوك المنحرف ودعم العالقات  ×

  ٥٦  األسرية 

  ٥٩  الختان  ×
  ٦٠  العلم والعمل ×
  ٦٢  رعاية الفئات الخاصة ×
  ٦٤  الحفاظ على البیئة ×

  ٦٦  المراجع
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  الجزء األول
  

  حقائق عن
  صحة الشباب 

 و المؤسسات التعلیمیة
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  مقدمة
  الرعایة الصحیة والمؤسسات التعلیمیة

.. ترتبط الصحة إرتباطا وثيقا باإلنجازات التعليمية ونوعية حياة الفرد، واإلنتاجية االقتصادية            "
لشباب المعرفة والقيم والمهارات والسلوك الصحى تمكنهم مـن التمتـع           إن إكساب األطفال وا   

  ".بحياة صحية و يصبحوا عوامل مفيدة لتعزيز صحة مجتمعاتهم

  هيروشى ناكاجيحا . د

  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 

  : إن ھناك عالقة وثیقة بین الصحة والتعلیم
 األطفال بشكل جيد فإنهم بحاجـة إلـي     لكى يتعلم "يقول خبراء منظمة الصحة العالمية      

  ".صحة جيدة

فقد أثبتت األبحاث إن نقص التغذية وضعف الصحة من األسباب التى تؤدى إلي عـدم      
االلتحاق بالمدرسة والتسرب المبكر و التغيب الكثير وضعف األداء فى الـصف وبـاألخص               

ديدان وخاصة البلهارسـيا   ونقص البروتين وعوز اليود واإلصابة بال”أ“نقص الحديد وفيتامين    
  ".والديدان المحلقة والطفيليات المعدية األخرى

  : كما أن ھناك عالقة وثیقة ومتبادلة بین التعلیم والصحة
إن المدرسة تؤثر تأثيرا مباشرا على تنمية االعتزاز بالنفس وتقدير الذات مـن خـالل      

فيها والعالقة بين الطالب والمـدرس    المناخ والتنظيم واإلدارة ونوعية البيئة الحية واالجتماعية        
وآليات التفاعل بين مع الطلبة وطرق التعليم وجودة التعليم ومراقبة التطور ومراعـاة حقـوق              

  . الطالب ومسئوليته

وتظهر فوائد التعليم بشكل خاص فى البنات أنفسهن وفى مجـتمعهن وفـى أطفـالهم               
  . حة أطفالهممستقبال حيث أن مستوى تعليم األم من أهم المحددات لص
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  -:ولكن ھناك ما یھدد الصحة والتعلیم
لقد أظهرت األبحاث أن هناك مشكالت صحية تهدد معدالت التعلـيم وتهـدد صـحة               
األطفال مثل انتشار اإلنيميا واألمراض المعدية الطفيلية واألمراض المذمنة واإلعاقات الحسية           

  . والبدنية واألمراض النفسية والمشكالت السلوكية

أن االستيطان العشوائى وتدنى صحة البيئة ونقص المياه الصالحة للشرب وعـدم            كما  
استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية تهدد صحة األطفال وتعليمهم وبـاألخص إذا ارتـبط             

  .بالتفكك األسرى والفقر وازدياد وتحجم مشكلة األطفال بال مأوى

  :ل المتضاربةمن أخطر التھدیدات التى تواجھ الشباب ھى الرسائ
.. إن األطفال والمراهقين والبالغين يتلقون وسائل متناقضة من العديد مـن الجهـات              

فبينما يقوم المختصون فى الصحة بعرض أخطار التدخين، تقوم وسـائل اإلعـالم األخـرى               
بتوصيل رسائل متناقضة مضللة تخفى المخاطر وأيضا بالنسبة للممارسات الجنسية والسلوكية           

المراهقين وإثارتهم جنسيا وباألخص أننا على حافة منطقة وبـاء مـرض اإليـدز              واستغالل  
  .بأفريقيا الذى يهدد بقاء البشرية على هذه القارة

  -:والحقائق ھى
q          ٢٥-١٠بـين عمـر     % ٢٩ سنة منهم    ٢٥إن اكثر من نصف سكان العالم تحت عمر 

بليونا ناشـئ فـى سـن    إذ يبلغ عدد الناشئ .. منهم فى البلدان النامية    % ٨٠سنه ويعيش   
  .المراهقة

q                إننا إذا فشلنا فى تأمين صحتهم وتحقيق آمالهم وتنمية مهاراتهم فإن تـأثيرهم الـسلبى
  .على الصعيد السياسى واالجتماعى واالقتصادى سيكون هائالً

q  مليون شخص٤٠-٣٠ أصبح عدد المصابين باإليدز ٢٠٠٠بحلول عام .  

q      كل عام باإلضافة إلي الزيادة المطردة فى كلفة         بسبب التدخين ثالثة ماليين وفاة مبكرة 
  .الرعاية الصحية

q     من اإلناث يتسربن من التعليم مبكراً حيث تواجـه البنـات علـى             % ٧٥إن أكثر من
مستوى العالم التمييز والمستمر والعنف المتزايد واالعتالالت الصحية وهذا يهـدد صـحة      

 سنوات بالمدرسة فـإن     ٣-١رست األم من    األطفال المستقبلية فقد أثبتت األبحاث أن إذا د       
فى مجتمعـاتهم وكلمـا زادت      % ١٥هذا يؤدى إلي انخفاض معدل وفيات األطفال بمقدار         

  ..سنوات الدراسة كلما تقلصت وفيات األطفال
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q                إن االستثمار فى صحة المدارس والشباب يوفر على الدولة مبالغ طائلـة فقـد أثبتـت
ر فى مكافحـة التـدخين فـى المـدارس ومكافحـة      األبحاث أن كل دوالر أمريكى يستثم 

  . مرة من اقتصاد الدولة١٤ إلي ٦ دوالرا اى من ١٤-٦المخدرات يوفر حوالى من 

q       يضمن جودة أدائهم فـى     ) هيئة التدريس واإلداريين  (إن تعزيز صحة الكادر المدرسى
الفصول ومن خالل انخفاض وزن جسمهم وضغط الدم ومعدل نبضات القلـب ومـستوى              

  .ولسترولالك

q           إن المشكالت الصحية النفسية مثل الميول االنتحارية واالكتئاب واالضطرابات الناجمة
عن التوتر النفسى تنتج من قلة تقدير الذات وقد أظهرت الدراسات أن بـرامج المـشورة                
واالتصال الجيد تؤدى إلي تحسن مستوى الطالب وزيادة وقت التعليم والتعلم وزيادة نـسبة      

خفاض معدالت التسرب الدراسى وارتفاع أعداد األصحاء بدنيا وذهنيا منهم          حضورهم وان 
)٨٠، ٧٩، ٧٨.(  
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  استراتیجیات الصحة والتعلیم
 أن تتوجه الرعاية الصحية داخل المدرسة لطلبة المـدارس والمعلمـين            يجب مراعاة   

ليم تعليمـا    أن يكون التع   يجب مراعاة   والعاملين داخل المدارس وإال تقتصر على الطلبة فقد و        
شامال ومتكامال مهارات الحياة التى من شأنها تعلم اتخاذ القرار فى الخيـارات والـسلوكيات                

  :الصحية والتغذية والمستقبل الدارس والمهنى والزواج اإلنجاب وذلك من خالل

  

  

  

  

    

الخدمات 
  الصحية

  

التثقيف 
  الصحى

البيئة 
الصحية 
  المدرسية

تعزيز صحة 
قم الطا

  التعليمى
التغذية 
وسالمة 
  الغذاء

  الصحة النفسیة 
وتقدیم المشورة 

والدعم االجتماعى 
  للطالب وأسرتھ
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  الجزء الثانى
  

  حقائق عن
  مشكالت الشباب 

 و الشابات
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  النمو والتطور اإلدراكى
لنمو والتطور اإلدراكى للطفل هو الذى يحدد قدرته على االبتكار واإلبداع ويعتمد            إن ا 

التطور اإلدراكى على توفير البيئة المناسبة الكتمال النمو البدنى والذهنى والعـاطفى الـسليم              
والتفاعل االجتماعى والتواصل الفعال مع الطفل فى كافة مراحل نموه يحدد ويؤثر على قدراته              

  :  االبتكار واإلبداع من أجل السالم فهناك مرحلتين أساسيتين للنمو اإلدراكى هماكشاب على

  .مرحلة ما بعد الوالدة وباألخص فى شهور السنة األولى وتستمر لمدة عامين: األولى

مرحلة البلوغ وباألخص فى فترة ما بعد ظهور الحيض فـى اإلنـاث فـى               : والثانية
  .الذكور

لمراحل الحرجة التى يتحدد فيها اإلكتمـال النفـسى لـدى           وتسمى هاتين المرحلتين با   
الطفل من اكتمال شخصيته ونضوجه الفكرى وقدرته على االبتكار واإلبداع والعطاء الفكـرى             

  .المعنوى والمادى اإليجابى للمجتمع وانتماءه له

إن العوامل التى تحدد اكتمال نموه اإلدراكى فى فترة المهد تتأثر أساسـا بالرضـاعة               
  .طبيعية واألمومة النابعة لهذه الممارسة وأما البيئة المحيطة فتلعب دورا ثانوياال

ولكننا نجد أن مرحلة البلوغ تتأثر بعوامل أخرى ويكون من أهمها البيئـة المحيطـة               
سواء فى األسرة أو المجتمع المدرسى أو المجتمع ؟؟؟ والصحبة وتكوين الشلل وأماكن تجميع              

ء كما أن القدوة سواء الملموسة من واقع مجتمعه أو غير الملموسـة             هذه الشلل وأصحاب السو   
من واقع خياله أو من اإلعالم أو القصص التى يتعرض لها كل هذه العوامل تلعب دورا فعاال                 

  .في تشكيل شخصية هذا الشاب أو الشابة وطريقة تفكيره ومستقبله

م العوامل التى تجعل من هـذا       إن تقدير الذات عند المراهقين أثناء البلوغ تعتبر من أه         
الشاب عضو مؤثر فى المجتمع قادرا على العطاء سواء الفكرى أو االجتمـاعى فـإذا كانـت            
العوامل المحيطة به عوامل إيجابية وداعمة لتقدير الذات لديه فإنه سيصبح عضو مؤثر وفعال              

  . في مجتمعه 

لطفل فعلينا كأولياء أمـور     إن المراهقة تعتبر مرحلة حرجة الكتمال تقدير الذات عند ا         
أو مدرسين أن ننمى وندعم تقدير الذات باألساليب التربوية الحديثة التى تعتمد على التواصـل               
الفعال ومدخل حل المشكالت ودعم قدراته على االختيار والتخاذ القرار مـن ذاتـه والقيـادة                

ئوليات والتقييم من أجـل     والمشاركة اإليجابية والتعلم من األخطاء وإعداد الخطط وتوزيع المس        
التقويم واإلصالح من أجل الصالح العام ونشر األمن بالسالم والحب الصادق بمفهـوم الخيـر           
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لآلخرين ولألرض التي ينتمي إليها إيمانا منه بأنه كإنسان مكلف بتلك المهام ومحاسـبا بـذلك                
  .أمام خالفه في دنياه وأخرته 

نانية وحب الذات والتحكم والتسلط كرغبة      وأن التعدى على حقوق الغير من منطلق األ       
فى إثبات تقدير الذات والعداء والكراهية كمبررات إلعادة الحقوق ال يدل إال علـى الـضعف                

  . وقلة تقدير ذات وهي تؤدي بالمجتمعات البشرية إلى الهالك والدمار 
  : إن شبابنا وشباب العالم تعدد شعاراته ولكنها طالما ما تعنى

  .. "قدوة ال.. أرنى "
  .. "بحبك لى .. قدرنى "
  .. " لكى أفصح عن ذاتى .. إسمع لى "

فهى جميعا نداءات ولتنمية تقدير الذات بطريقة إيجابية فإذا لم نستجيب له لجـأ إلـى                
  .سلوك سلبى لدعم تقدير الذات لديه

فكيف نستطيع كمربين ومعلمين ومصلحين أن نوفر لهذا الشاب احتياجاته الملحة مـن             
دوة الصالحة والحب الصادق والبيئة الصحية المتفتحة التى تتيح له اإلفصاح والتعبير عـن              الق

  .ليصبح إنسانا سويا.. ذاته لكى تتشكل شخصيته بدون ضغوط أو تأثيرات سلبية تعيق تطوره 

  . يتطور بالسمات اإلنسانية السامية وبالفطرة اإللهية لحب الخير للنفس البشرية

سان السوي وغير السوي يعتمد أساسا على فرق النمـو والتطـور            إن الفرق بين اإلن   
اإلدراكى التى تدعم القدرات الذهنية على االبتكار واالختالق والتدبر والتحليل فهذه سـمات ال              
تتواجد إال فى اإلنسان الذى توافرت له البيئة المناسبة لتنمية إدراكـه والتـى تتـسم بالحـب                  

  .العمل واإليمان المدعم بالعلم والتفاعل بالمعامالت الصادقة و

    ولذلك فإن المدخل األساسي لدعم صحة الشباب يكون بدعم الصحة النفسية وال يتأتى ذلك              
إال في دراسة الحتياجات الشباب والشابات االجتماعية والـصحية والتربويـة واالقتـصادية              

متكاملة والمستمرة لدى شـاب  والبيئية والتعليمية والثقافية ألن كل هذه الجوانب تحدد الصحة ال         
  .  اليوم وصانع قرار المستقبل 
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  حقائق عن
  مشكالت الشباب

  واحتیاجاتھم الصحیة واالجتماعیة والنفسیة
 سنة وهـى تـشمل      ٢١ إلى   ١١الشباب هم المرحلة العمرية من سن       : تعريف الشاب 

 فـى مراحـل    مرحلة البلوغ وبها يتحول اإلنسان من طفل إلى رجل أو سيدة وهى أهم مرحلة             
  .تطور اإلنسان ألنها تحدد مستقبله ونظرته للحياة

  :تتمثل أهم مشكالت الشباب فيما يلى

يتعرض الشباب لمشكالت عديدة سواء أن كانت مشكالت صـحية بدنيـة أو صـحية           
نفسية أو صحية اجتماعية وتؤدى هذه المشكالت إلى إعاقة فى نموه وتطوره البدنى أو العقلى               

  .اكى فى فتراتها الحرجة فى هذه المرحلة العمريةأو النفسى اإلدر

  :الصحة والتغذیة: أوًال
بالنسبة لإلناث والذكور ويعانى حـوالى      % ٨٤انتشار اإلنيميا بنسبة تصل إلي حوالى        -١

  ).  جم٧أقل من (من الذكور من اإلنيميا الشديدة % ١٥من اإلناث و% ١٦,٥

  .ث فى سن المراهقةفى اإلنا% ١٥و% ١٧ينتشر قصر القامة فى الذكور  -٢

وأمـا النحافـة    . وباألخص فى المدن  % ٢١تنتشر البدانة فى اإلناث بنسبة تصل إلي         -٣
كما تنتشر فـى البنـات اإلصـابة     % ١٦فتنتشر فى محافظات وجه قبلى وتصل إلي        

  .بتضخم الغدة الدرنية وتسوس األسنان واإللتهابات الصدرية

فـى اإلنـاث    % ٥٧بنسبة تصل إلي    تنتشر اإلصابة باألمراض المتوطنة فى الشباب        -٤
  .فى الذكور% ٥٥,٥و

تنتشر األمراض المذمنة كالروماتيزم والقلب وأمـراض الكلـى وأمـراض الجهـاز              -٥
التنفسى وأمراض السكر البـولى وأمـراض الكبـد والطحـاب واألنيميـا المذمنـة            

  %.١٦إلي % ١كالثاالسيميا وغيرها بنسب تتراوح من 

س كالبصر والسمع والكالم والقراءة والكتابة والـتعلم        تنتشر العاهات المتصلة بالحوا    -٦
  %.٣٠إلي % ١بوجه عام بنسبة تتراوح من 

  .اإلصابات من الحوادث تكون أكثر انتشارا فى البالغين -٧
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  ١٣

  :الصحة النفسیة: ثانیا
  .االضطرابات النفسية الناجمة من التوتر والقلق والخوف -١
  .اإلحباط واالكتئاب والميول االنتحارية -٢
  . والسلوك المنحرف واإلساءة الجنسيةالعنف -٣

  :مشكالت متصلة بالسلوكیات: ثالثا
  .انتشار ظاهرة تجربة وممارسة التدخين -١
  .انتشار ظاهرة تجربة المخدرات -٢
إهمال وجبة اإلفطار أو شرب الشاى : انتشار سلوكيات خطأ فى الغذاء مثل -٣

تماد علـى  والمنبهات األخرى بكثرة وعدم االهتمام باألغذية الصحية واالع   
  .الوجبات السريعة من المحالت أو المعروضة بالشارع

انتشار سلوكيات متصلة بالتحرش الجنسى واإلساءة كتعرض اإلناث وفى           -٤
  .بعض األحيان الذكور إلي المعاكسات باأللفاظ

قلة ممارسة الرياضة وباألخص اإلناث وكذلك الذكور بـسبب الـضغوط            -٥
  .لكفاءاتاالجتماعية وقلة الوقت والتجهيزات وا

قلة ممارسة الهوايات بجميع أنواعها وقلة تشجيها وعدم وجود االحتياجات           -٦
  . الالزمة لممارستها

  .انتشار ظاهرة التسرب من المدارس وباألخص للفتيات -٧
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  ١٤

  :مشكالت اجتماعیة :رابعا
  .العمل أثناء الدراسة وباألخص للذكور -١
ـ         -٢ ام المراحـل   الزواج المبكر وباألخص لإلناث والمتصل بالتسرب من إتم

  .التعليم اإلعدادى والثانوى
تغيب وتسرب اإلناث من المدرسة وتكملة التعليم نتيجة الـضغوط علـى             -٣

البنات للبقاء فى المنزل ورعاية األشقاء أو الوالدين المسننين أو المرضى           
  .والزواج فى سن مبكرة

تعرض اإلناث للختان فى سن حرج بالنسبة للتطور النفسى وبطريقة غير            -٤
  .مة وبأسلوب اجتماعى غير حضارىسلي

المجتمع للمـصابين بـاألمراض المزمنـة أو        ) وصم(انتشار ظاهرة نبذ     -٥
  .العاهات أو األمراض النفسية والعقلية

انتشار ظاهرة التمييز والتفرقة بالنسبة للنوع والجنسية وما بـين التعلـيم             -٦
معاهـد العليـا    وال) الجامعية(الثانوى العام والتعليم الثانوى الفنى والكليات       

وبين التعليم الخاص والتعليم الحكومى وداخل الجامعات مـا بـين كليـة             
  .وأخرى

البطالة وفقدان القدرة على التطلع إلى مستقبل نتيجة لضيق فرص العمـل             -٧
والطبقية المهذبة والنظرة الدونية لكثير من الحرف والمهن التـى تعتبـر            

والـصناعة والحـروف    دعامات لبناء مجتمع متطور مثل حرفة الفالحة        
وتركيـز  . الخ.. اليدوية والحرف المتخصصة واألعمال الخاصة والفنية       

البـاش  "أو  " الدكتور"الشاب على أن يكون إما طبيبا أو مهندسا ليأخذ لقب           
  ". !مهندس
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  ١٥

  حقائق عن
  نقص المغذیات الدقیقة

لوجية المتعلقة يتعرض الكثير من الفتيات والفتيان لألنيميا الفسيو"": األنیمیا: "أوال
  . بفترة تفرة النمو والبلوغ وزيادة احتياجات الجسم للمواد التغذية األساسية فى هذه الفترة

  ولذلك 
يحتاج الطفل فى سن ما قبل المراهقة إلـي إعـداده بالتغذيـة الـسليمة والـصحيحة                

  .والمتكاملة لمنع حدوث انخفاض مفاجئ فى هذه الفترة

يات أثناء المراهقة إلي تغيرات نفـسية واضـطرابات نتيجـة     يتعرض الكثير من الفت  :ثانی ا 
للتغيرات السريعة التى تحدث لهم خارجيا وداخليا تجعلهم يفقدون الـشهية ويتمـردون علـى               

  .األكل

  : ولذلك

يحتاج الطفل فى سن ما قبل المراهقة وأثناء المراهقة اإللمـام بالمعلومـات البـسيطة          -
راك هذه التغييرات وتؤهله لالسـتعداد لهـا نفـسيا          القليلة التى تساعده على تفهم وإد     

  .وفكريا وعاطفيا

 يتعرض الشاب أو الشابة أثناء الدراسة إلي ضغوط قد تجعله يهمـل فـى الوجبـات         :ثالث ا 
  .األساسية ويلجأ إلي المنبهات وكثرة تناول الشاى والقهوة التى تقلل من االستفادة من الغذاء

  :ولذلك

اب والشابات بالسلوكيات الغذائية السليمة التى تساعده علـى النمـو          توعية الشب  يجب مراعاة    
  .والتطور البدنى واالستقرار والنضوج العاطفى واإلدراكى
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  ١٦

  كیفیة تمكین الشباب لمواجھة مشكلة األنیمیا
  

  دور الصحة والمجتمع 
  .االكتشاف المبكر لإلنيميا والسلوكيات الخطأ فى التغذية التى تؤدى إلى اإلنيميا -١

المتابعة والفحص الدورى الكتشاف وعالج الحاالت والتأكد من شفائهم وعدم معاودة            -٢
  .المرض ليهم

  .توعية األهل والطلبة بالسلوك الغذائى السليم -٣

  دور األسرة
  .تشجيع األباء واألمهات لمجالسة أوالدهم أثناء الطعام للتحاور والتشاور معهم -١

غذائى بتناول وجبة اإلفطار مع أطفـالهم   تشجيع جميع أعضاء األسرة بإتباع السلوك ال       -٢
  .وليس بالعمل

توعية األباء واألمهات عن أهمية وكيفية االكتـشاف المبكـر لألنيميـا وأعراضـه               -٣
  .ومضاعفاته

تدريب أولياء األمور على كيفية االستماع الجيد ألوالدهم ومـساعدتهم علـى حـل                -٤
  .مشكالتهم

  .معهمتشجيع األبناء على ممارسة الرياضة بممارستها  -٥

  دور المدرسة
  .التوعية داخل الفصول وخارجها -١

  .توطيد العالقة بين الطالب ومعلمه بالتواصل الفعال -٢

  .تشجيع الطلبة على تناول وجبتى اإلفطار ووجبة أثناء الفسحة -٣

  .تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة كمدخل لمنع األنيميا -٤
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  ١٧

  

  

  

  توصيل المعلومة الصحيحة ال تكتمل إال

  باالتصال الجيد  بالقدوة الحسنة

  بالحب
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  ١٨

  حقائق عن 
  مشكالت النمو والتطور

  :أوًال

اك تفاوت كبير ما بين شاب وآخر فى أنماط النمو الطبيعية أثنـاء البلـوغ تـؤدى إلـي                   هن-
  .اختالفات فى الطول والحجم والقوة والمظهر العام

  :ثانیا
إن هذه االختالفات الواسعة قد تؤثر على نفسية الشاب وتجعله انعزالى إذا تأخر عن زمالئه               -

  . ى إلي اضطرابات السلوكيةأو متسلط وعنيف إذا كان متقدم عنهم مما يؤد

  :ثالثا
إن توعية األطفال بهذه االختالفات تجعلهم مستعدين لها نفسيا وفكريا وأكثـر قـدرة علـى                -

  . مواجهتها

  :رابعا
إن االهتمام بتوجه األطفال قبل وأثناء وبعد البلوغ بممارسة الرياضة ترفـع مـن تقـديرهم                -

  .ات فى أنماط الحد والتطور لديهملذاتهم وتجعلهم أكثر قدرة على مواجهة اختالف
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  ١٩

  كیفیة تمكین الشباب
  عملیا لمواجھة اضطرابات النمو والتطور

  دور الصحة
التوعية أثناء الكشف الدورى على نمو وتطور الطفل بتوفير رسـائل قـصيرة عـن                -١

  .طبيعة نمو الطفل

تدريب العاملين عن كيفية التشاور مع األطفال وتوصـيل رسـائل مواجـه إيجابيـة                -٢
  .إعالمية أثناء عمل الفحص الدورى عليهمو

  .االكتشاف المبكر الضطرابات النمو وعالجها ومتابعتها -٣

  دور األسرة
  .التفاعل والتشاور بالتواصل الجيد الفعال -١

  .توفير أوقات لمجالسة األوالد واالستماع لهم ولمخاوفهم -٢

تفوقهم فـى   تشجيع أولياء األمور على ممارسة الرياضة مع أوالدهم ومشاركتهم فى            -٣
  .األلعاب التنافسية

  دور المدرسة
  .توفير معلومات صحيحة عن النمو والتطور الصحيح وأهمية ذلك -١

  .تدريب المعلمين على التواصل الجيد مع الطلبة باستخدام مهارات التواصل الفعال -٢

تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة المناسبة لنموهم وطولهم وحجمهم وقدراتهم مـع     -٣
  .م على ممارسة رياضيات قد تجعلهم يشعرون بدونيتهم عن زمالئهمعدم إرغامه

االهتمام بمعاملة جميع الطلبة بالمساواة وعدم تلقيـب الطلبـة حـسب مظهـرهم أو                -٤
  .مشكلتهم أو طولهم أو قصرهم
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  ٢٠

  حقائق عن
  المشكالت الصحیة البدنیة

  : أوًال
انتقاص حاد فـى االحتياجـات   مع الدخول فى البلوغ تزداد اإلصابة باألمراض الحادة نتيجة       -

 الوقايـة بالتغذيـة الـسليمة       يجـب مراعـاة     الالزمة للنمو والتطور وضعف المناعة ولذلك       
  .والمقويات الالزمة

  :ثانیا
 نظرا للمخـاوف    البلوغ يتحاشون الذهاب إلي الطبيب للكشف     إن كثير من األطفال فى سن       -

مهم وهذا يعيق من ترددهم للكـشف       والشكوك والخجل من التغييرات التى تحدث لهم فى أجسا        
  .الطبى

   :ثالثا
كثـر عرضـه   نمو والتطور فيجعل الطفـل أ الإن وجود مرض مذمن قد يؤدى إلي تأخر فى       -

  . التى تجعله يرفض العالج فتزداد حالته الصحية سوءالإلحباط واالضطرابات النفسية

  :رابعا

 والـى  إلي متابعـة أشـد وأدق  إن األطفال التى تعانى من أمراض أو عاهات مذمنة تحتاج         -
  .مالزمة بالتشاور والحوار بمساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة بسالم وبدون مضاعفات

  :خامسا
بدون  التى تعانى من أمراض مذمنة يمكنها تخطى مرحلة البلوغ والنضوج         إن معظم األطفال    

  .ل وعليهم بذلك التأكيد على األهيجب مراعاة وتأثير على قدرتهم على اإلنجاب والزواج 

  :سادسا
 ويمكن تشجيعهم فى الهوايات والتـى       ممارسة الرياضة التى تناسبهم    يستطيع هؤالء األطفال  

  .يحبونها وأن ذلك يدعم تقدير الذات لديهم

  :سابعا
 ومتـابعتهم   قد يتعرضون للتغيب من المدرسة بسبب حـالتهم المرضـية         إن هؤالء األطفال    

 أن تعمل المدرسة على تعويضهم بفـصول إضـافية   عاة يجب مرابالمؤسسات الصحية ولذلك  
  .لمساعدتهم على مواصلة دراستهم
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  ٢١

  حقائق عن
  كیفیة تمكین الشباب

  الذى تعانى من مشكلة صحیة مزمنة عملیا
  دور الصحة

  .توفير رعاية شاملة لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة من األمراض المذمنة -١

  . التعامل معها ومنعهاتوعية المجتمع باألمراض المذمنة وكيفية -٢

توفير األدوية والمستلزمات الالزمة لمواجهة المضاعفات التى يعانى منهـا هـؤالء              -٣
  .األطفال بالمدارس وعمل اإلسعافات الالزمة لهم

  .توفير خدمات المتابعة األولية واإلحالة للمستويات األعلى -٤

  دور األسرة
  .توفير األغذية واألدوية المناسبة للطفل -١

  . فى التعامل بينه وبين أخوته وعدم إشعارهالمساواة  -٢

فتح باب الحوار والتشاور بين األهل واألبناء باالستماع الجيد بمساعدتهم التعبير عـن      -٣
  .مخاوفهم

  دور المدرسة
  .االكتشاف المبكر لهذه األمراض -١

  .العمل مع األسرة والفريق الصحى لتوفير مناخ دراسى مالئم للطالب -٢

ألنشطة الدراسية واالنشطة غير الدراسية لتفريـغ طاقـات        تشجيع الطالب من خالل ا     -٣
  .اإلبداع لديه

  .توعية باقى الزمالء واألساتذة عن طبيعة المرض المذمن واحتياجات الطالب -٤
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  ٢٢

  العنف حقائق عن

 إن العنف هو تعبير الشاب عن رفضه لمواقف تعرض لها سواء أثناء طفولتـه               :أوالً -
شر فى المجتمعات األسرية التـى تتـسم بالتـسلط          أو مراهقته ولذلك وهو غالبا ما ينت      

  .والتحكم

  ..ولذلك  -
فإن مساعدة الشاب عن التعيبر واإلفصاح اللغوى والتحاور يساعده على تفريغ شحنة  -

  الغضب

 إن اإلضطهاد والتفرقة يبن األبناء داخل األسرة وبين الطلبة داخـل المدرسـة            :ثانيا -
  .يجعل الشاب أكثر عرضه إلى العنف

  ..ولذلك  -
   أن نعمل على المساواة بين األبناء والطلبةيجب مراعاة  -

إن الشاب الذى يتعرض لألذى والعنف سواء مباشرة من األهل أو المدرسة أو              :ثالثا -
زمالئه أو بطريق غير مباشر مثل تعامل الزوجين فى األسرة أو اإلعالم بـالتلفزيون              

  والسيدى تجعله يمارس العنف بذاته 

  ..ولذلك  -

 أن نشجع التعامل مع أبنائها ومع الطلبة بلغة الحوار والكلمة الطيبة عاة يجب مرا -
واالستماع الجيد وان تكون المواجهة الصريحة الصادقة هو أداة حل المشكالت مع 

  بعضنا البعض

 إن الشاب الذى يمارس العنف مع غيره غالبا ما يمارسه مـع نفـسه فيكـون        :رابعا -
اإلدراكى وإهدار مستقبله عندما يسرق أو يحـرق أو         نتيجة ذلك إعاقة النمو والتطور      
  .يدمر ممتلكات اآلخرين أو يقتل

  ..ولذلك 
 أن نتعامل مع الشباب الذى يمارس العنف بالتعقل والرشد ولغة الحوار التى يجب مراعاة 

  .تساعده على التغلب على إصابته
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  ٢٣

   ال یؤدى إال إلي الدمار مواجھة العنف بالعنفإن : خامسا

  ..ولذلك 

 توعية أجهزة اإلعالم والتربية والتعليم والثقافة واالتصاالت بأهمية نشر الوعى يجب مراعاة 
  .القيمى والدينى بالحب من أجل السالم والتنمية

 إن مواجهة الشاب بالظلم والقهر وسلبه من حقوقه ومستحقاته تجعلـه فـى حالـة                :سادسا
  غضب مستمر تؤدى إلي العنف 

  ..ولذلك 
 تعليم الشاب كيفية المطالبة عن حقوقه بحيث ال يؤذى أحد بطريقة سليمة  يجب مراعاة

  .بالتفاوض.. يتراض بها جميع األطراف 

 إن اإلحباط وقلة تقدير الذات تؤدى إلي العنف ضد النفس بإذائها وربما إلي اإلنتحـار   :سابعا
  .حراف الجنسىأو التمر بإتباع سلوك منحرف ومنافى للقيم والعقل مثل اإلدمان أو االن

  ..ولذلك 
  .. أن نكتشف عالمات اإلحباط مبكرا والتعامل معها قبل أن تؤدى إلي االنتحاريجب مراعاة 
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  ٢٤

  كیفیة مساعدة
  الشباب على تفادى العنف والتعرض لھ

  دور الصحة
االكتشاف المبكر لألعراض الطبية التى تؤدى إلي العنف واالنحرافات التى تؤدى الى             -١

  .ت السلوكيةالعنف واالنحرافا

  .التشاور مع األهل لتهيئة البيئة المالئمة لعالج تلك الحاالت -٢

  .تعليم األهل مهارات االتصال الجيد والتواصل مع األبناء -٣

  .توعية المجتمع عن أضرار العنف -٤

  دور األسرة
  .إظهار الحب الصادق عمليا والكالم والعمل واألداء الفعلى مع جميع أعضاء األسرة -١

  .ألبناء فى األكل والملبس والتعليمالمساواة بين ا -٢

نشر القيم الدينية بالمحبة والقدوة وان الـدين هـو المحبـة ولـيس بـالقهر والقـوة                 -٣
  .والمصدقية

  .التشاور والتحاور مع األبناء ومساعدتهم للتعبير عن مخاوفهم وقلقهم -٤

  .تعلم وتعليم األبناء العمل والمشاركة بروح الفريق -٥

  دور المدرسة
  .نسانية والدينية فى جميع المناهجنشر القيم اإل -١

  .القدوة الحسنة بالتعامل مع الزمالء األساتذة والطلبة -٢

عدم استخدام العنف واالذاء ووسائل العقاب أو ثـواب فـى تنظـيم وإدارة الفـصل                 -٣
  .المدرسى

  .تعليم أساليب االتصال الجيد باالستماع الجيد والمواجهة وحل المشكالت -٤

  . وعدم استخدام المسميات التى تثير الطالبالمساواة بين جميع الطلبة -٥
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  ٢٥

  حقائق عن:خامسا 
  التدخین واإلدمان

 يتعلم الشاب التدخين من األسرة والمجتمع المحيط له من خالل رؤية اآلخـرين والقـدوة    :أوالً
  وتقبل المجتمع لهذا السلوك على أن سلوك اجتماعى ناضج وراقى 

  .. ولذلك 

من الصغر أن هذا السلوك خطأ وخطر وأن الـذين يمارسـونها             أن نعلم أبناءنا     يجب مراعاة   
  .مرضى وغر أصحاء بدنيا وذهنيا

 يتعلق الشاب بالتدخين بضغوط من الزمالء لتجربة السيجارة األولى وهى بمثابة الشمعة             :ثانيا
  .. األولى التى تعلق مع الشاب إلي األبد

  .. ولذلك 

غير مباشرة عـن أصـحاب الـسوء الـذين           أن نوجه الشباب بطرق مباشرة و      يجب مراعاة   
  .يشجعون زمالئهم على سلوكيات تضير بهم وباآلخرين

 يتعلق الشاب بالتدخين عندما يتعرض للتدخين من اآلخرين داخل المنـزل أو المجتمـع               :ثالثا
  .المدرسى فيكون أكثر قابلية للتعلق والتعود عيها وبالتالى ممارستها

  .. ولذلك 

األهل والمدرسين بعدم التدخين فى مكان معلق مع الشباب وأضـرار            أن نوجه    يجب مراعاة   
  .التدخين السلبى على المدى القريب والبعيد

 إن أضرار التدخين الصحية تكون أكثر سوءا بالتعرض لها على مدى طويل وباألخص              :رابعا
فى األطفال والشباب وذلك بالنسبة ألمراض الـسرطان واإللتهابـات الـشعبية والحـساسية               
وأمراض القلب واألزمات القلبية وقلة التركيز والقدرة على العمل واللياقة البدنيـة والقـدرات              

  .. اإلنجابية والتشوهات الخلقية فى أسرته فيما بعد 
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  ٢٦

  . . ولذلك 

 أن تنشر من خـالل جميـع المنافـذ اإلعالميـة            يجب مراعاة   فإن التوعية بأخطار التدخين     
  . والمعلوماتيةوالتعليمية والثقافية واالتصال

 أن التدخين هو الخطوة األولى إلي اإلدمان واإلدمان مدمر لحيـاة ومـستقبل الـشاب              :خامسا
  .. وأسرته بل للجميع بأكمله

  .. ولذلك 

 توفير أوجه الرعاية المتكاملة للشباب الذين يتعرضون لإلدمان ومساعدتهم بكافة           يجب مراعاة   
ن المجتمع بل احتضانهم فـى مؤسـسات عالجيـة          الطرق للتغلب على إدمانهم وعدم نبذهم م      

  .ونقاهة إلنقاذهم بقدر المستطاع

 إن األسرة هى التى تتحكم فى مصير الشاب ومستقبله فإن تدخين أى فرد من أفـراد   :سادسـا 
األسرة استثمار سلبى على جميع األبناء يهدد اقتصادها وبقائهـا واسـتمرارها علـى المـدى              

  .. البعيد

  .. ولذلك 

 توفير الرعاية المتكاملة لألسرة التى يدخن فيها أى فرد من أفرادهـا بالتوعيـة               اعاة  يجب مر 
  . والمشورة والمساعدة العملية
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  كیفیة مساعدة األسرة التى یتعرض أفرادھا من أخطار التدخین
  .كیفیة مساعدة الشاب الذى یتعرض للتدخین السلبى

  دور الصحة
  .ى تدخن بالكشف الدورىتوفير الرعاية المتكاملة لألفراد الت -١

  .التوعية والتوعية والتوعية بأخطار التدخين السلبى واإليجابى -٢

  .منع التدخين داخل جميع المؤسسات الصحية -٣

  . توفير الرعاية المتكاملة للمدمنين -٤

  دور األسرة 
  .القدوة ثم القدوة ثم القدوة بعدم التدخين داخل المنزل -١

  .الهوايات المفضلةتشجيع األبناء على ممارسة الرياضة أو  -٢

تشجيع التواصل داخل األسرة واالستماع لألبناء للتعرف على مخاوفهم وممارسـتهم            -٣
  .ومعارفهم وتوجههم إلي الصحبة الجيدة الحسنة السلوك

  دور المدرسة
اكتشاف الشلل والعصابات من أصحاب السوء واستقطابهم وإشـراكهم فـى أنـشطة              -١

  .ء داخل المجتمعأخرى مثل الرياضة أو الهوايات أو عطا

  .القدوة ثم القدوة ثم القدوة بمنع التدخين المدرسى داخل الفصل أو أمام الطلبة -٢

  .توجيه الشباب إلي أخطار التدخين بالتحاور والتشاور وورش عمل حل الصراعات -٣
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  الجزء الثالث
  

  حقائق عن
  الشباب فى ظروف  صعبة 
و المحروم من التعلیم وذوى 

 لخاصةاالحتیاجات ا
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  حقائق عن الشباب ذوى االحتیاجات الخاصة
  حقائق عن الشباب فى ظروف صعبة

  حقائق عن الشباب واألطفال بال مؤوى
حقائق عن الشباب والشابات المحرومین من 

  التعلیم
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  ٣٠

  حقائق عن الشباب 
  ذوى االحتیاجات الخاصة

q ًرحلة السنية لنموهم  إن هؤالء األطفال والشباب لديهم مشاعر وأحاسيس طبقا للم:أوال
وتطورهم لإلصابة باألمراض النفسية مثل االكتئاب أو االنتحار والتوتر العصبى وكذلك 

فان إهمال هذه المشاعر أو االستخفاف بها ممكن أن تجعلهم عرضة لإلصابة 
  باالضطرابات النفسية 

  … يجب مراعاة ولذلك  ×

وللقائمين على رعايتهم فى هذه المرحلة  أن يتم تكثيف التوعية واإلرشاد و المشورة معهم لهم 
للتجواب مع احتياجاتهم و اكتشاف أية اضطرابات نفسية قبل أن تسبب أضرارا نفسية 

  .وعضوية لهم

q إن هؤالء األطفال والشباب يحتاجون إلى رعاية صحية متكاملة ومتخصـصون            :ثانيا 
  .أو فى الدولةفى مجاالت طبية وجراحية دقيقة قد تكون متعذرة فى مكان إقامتهم 

  .… يجب مراعاة ولذلك  ×

أن يتم توفير لهم كافة الخدمات الصحية المتكاملة وتوجيههم إلى المراكز المتخصصة            
  .إذا احتاج األمر لذلك مع متابعتهم الكتشاف ما يستجد من احتياجات لهم و ألسرهم

q فادة منهـا إذا     إن هؤالء األطفال والشباب يمثلون طاقة إنتاجية مهارة يمكن االست          :ثالثا
  .وجهت التوجه الجيد بالتدريب المهنى واكتشاف قدراتهم الفنية واإلبداعية

  .… يجب مراعاة ولذلك  ×

 أن يتم  توفير المعاهد الفنية المتخصصة لتدريب تلك الفتيان وتوجيههم حسب قدراتهم             
تهم فـى   و تعليمهم أعمال حرفية أو فنية يمكن أن تساعدهم على تحمل مسؤوليات أعباء حيـا              

  .المستقبل لمساعدتهم على االستقالل و االعتماد على أنفسهم

 يتحمل األهالي و القائمين على رعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة أعبـاء     :رابعا
  . اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة

  .… يجب مراعاة ولذلك  ×

ليل توعية وتـدريب     أن يتم توفير مساندة اقتصادية واجتماعية ومع لتلك األسر ة وتق          
  .األسر للتعامل مهم والوفاء باحتياجاتهم
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  ٣١

 إن المجتمع الذى يعيش فيه هؤالء األطفال ينظر إليهم بنظرة عطـف وشـفقة    :خامسا
  يريدون أن يتستروا منها 

  .… يجب مراعاة ولذلك  ×

أن يتم  مساعدة هذا المجتمع على التغلب على أفكاره ومشاعره والتعامل مع هـؤالء               
  .بدون تفرقة عن الشباب األخر كما ذكر فى اآليات الكريمةالشباب 

"سبلَّى  عتَو١(و ( ىماَألع هاءَأن ج)٢( امكَّى   وزي لَّهلَع رِيكدي)٣ (  ـهفَتَنفَع ذَّكَّري َأو
  ).٤(الذِّكْرى 

  )٤-١سورة عبس اآلية (صدق اهللا العظيم 
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  ٣٢

  حقائق عن الشباب فى
  ظروف صعبة

q إن األطفال والشباب الذين يعيشون فى أسرة مفككة أو كثيرى الـشجار ويـرون              : والًأ
أمهاتهم وأخواتهم يتعرضون لألذى والعنف البدنى أو النفسى يعـانون مـن اضـطرابات              
  .نفسية تجعلهم غير قادرين على التحصيل الجيد بالمدرسة والحفاظ على مستواهم الدراسى

  .… يجب مراعاة ولذلك  ×

تدريب المدرس على كيفية اكتشاف هؤالء األطفال ما بين الطـالب اآلخـرين             أن يتم   
والتعامل معهم بالطريقة التى تساعدهم على التعبير عن مشاعرهم وتفريغ آالمهم حتى يتمكنوا             

  .من التركيز على الدراسة والتعلم

q حة  إن معظم هؤالء األطفال قد تعرضوا فى مرحلة ما بطفولتهم إلى مواقف جار             :ثانيا
جعلتهم يفقدون الثقة فى المجتمع الذى ينتمون إليه بل ويفقدون الثقة فى أنفسهم ولذلك فهـم      

  .يشعرون بعدم اآلمان ويعيشون فى خوف ويحرمون من األمل والتطلع والخيال

  .… يجب مراعاة ولذلك  ×

أن يتم توفير المناخ الذى يساعدهم على اإلحساس باآلمان وذلك برفع تقـدير الـذات               
م وإحساسهم بأنهم جديرين بتحمل المسؤولية بإشراكهم فى أعمال لتطوير وتنمية المجتمـع           لديه

  .والبنية

q إن األطفال والشباب األحداث الذين يسرقون أو ينهبـون أو يقتلـون أو يـؤذون              :ثالثا 
اآلخرين يعانون من انحراف سلوكي حاد يمكنه أن يعيق تطورهم اإلدراكى فيصابوا إمـا              

ى واالجتماعى أو األمراض النفسية وهذا يجعلهم غير قديرين على التعامل           بالتخلف العاطف 
  .أو التفاعل مع المجتمع

  .… يجب مراعاة ولذلك  ×

أن يتم تفهم احتياجات أطفال األحداث بتوفير كافة اإلمكانيات التـى تجعلهـم ينمـوا               
السـتماع لهـم   قدراتهم اإلدراكية مع تدريب القائمين على رعايتهم بكيفية التواصـل معـم وا            

ومساعدتهم على حل مشكالتهم وفك الصراعات النفسية بداخلهم بطرق حل المشكالت حتـى              
تتزن وتتطور وتنضج مشاعرهم وعواطفهم وترهف أحاسيسهم فيصبحوا أكثر إيجابية و تفاعل            

  .مع مشاعر  اآلخرين و تقبال و تفهما الحتياجاتهم
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  ٣٣

q ة إلى العنف والمعاملـة القاسـية        إن تعرض األطفال والشباب فى ظروف صعب       :رابعا
والحبس والضرب واإلساءة النفسية تجعلهم أكثر تمردا وقد تؤدى بهم إلى الهـالك والـى               

  .مجتمعهم إلى الدمار 

  .… يجب مراعاة ولذلك  ×

أن تكون هناك قوانين صارمة ومراقبة شديدة على كيفية معاملـة هـؤالء األطفـال               
املة جيدة و أن يوفر لهم أخصائيين اجتماعيين مؤهلـون    باألحداث والتأكد من أنهم يعاملون مع     
  .ومدربون وأطباء نفسيين متخصصين 

q ألطفال األحداث وباألخص المراهقين منهم يكنون طاقة بدنية ونفسية عالية إذا           ا: خامسا
لم يتم تفريغها بدال من كبتها يمكن أن تجعلهم أكثر عرضة إلى تفريغها فى أعمال العنـف                

  .والتدمير

  .… يجب مراعاة لك ولذ ×

أن يتم توجه هذه الطاقة فى أعمال وأنشطة مفيدة لهم وللمجتمع المحـيط بهـم مثـل                 
الرياضة والهوايات واألعمال اإلنشائية التى تمكنهم من استعراض قوتهم البدنية وتوجييها إلـى   

  .البناء سواء بناء قدراتهم النفسية أو البناء والتنمية فى المجتمع
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  ٣٤

  اب واألطفالحقائق عن الشب
  بال مؤوى

q ًإن األطفال والشباب الذين يحرمون من حياة أسرية مستقرة يكونوا أكثر عرضـة          :أوال 
إلى الخروج إلى الشارع حيث يجدون أطفاال أخرى تتماثل ظـروفهم االجتماعيـة معهـم          

  .فيكونون أسرة يقوم كل طفل بتمثيل دورة فيها

  .… يجب مراعاة ولذلك 

تقرة داخل األسرة التى يخرج منها األطفال إلى الشارع وتدريب          إن يتم توفير حياة مس    
أعضاء هذه األسرة على توفير األمان ألطفالهم ومساعدتهم على كيفية احتضانهم وضمهم أمر             

  .يتطلب التدريب على مهارات الوالدية و االتصال الفعال مع متابعة هذه األسر

q ارع إما بالتسوق أو السرقة يجرد من        إن الطفل الشاب الذى يخرج ليعمل فى الش        :ثانيا
اإلحساس بذاته وباحتياجات طفولته وبذلك يفقد مرحلة هامة من مراحل تطوره تجعله ناقم             

  .وساخط على حياته ومجتمعه

  .… يجب مراعاة ولذلك 

إن يتم توفير أماكن مفتوحة فى الحدائق العامة يستطيع كل طفل أن يلعب فيها وتفـتح                
يع هؤالء األطفال للتردد عليها واستخدامها ألغـراض المـرح تحـت            ألى طفل وأن يتم تشج    

إشراف مسئول تربوى فأن هذا يجعلهم أكثر حساسية باحتياجات طفولتهم وأقل سـخطا علـى               
  .المجتمع

q إن معظم هؤالء األطفال والشباب بال مؤوى ويفـضلون العمـل فـى الـشارع                :ثالثا 
غلقة ويهربـون مـن المؤسـسات أو        ويرفضون العمل فى محالت أو مصانع أو أماكن م        

  .البيوت التى يعادوا فيها ويرجع ذلك إلى أسباب وعوامل كثيرة وغير مفهومة

  .… يجب مراعاة ولذلك 

علينا أن نتفهم احتياجات هؤالء األطفال وأال نكرههم على وضع معين بل نترك لهـم               
م على التعبيـر واإلفـصاح   االختيار مع توفير البدائل المتعددة وحمايتهم فى الشارع و تشجيعه 

الذاتى باالستماع لهم ومساعدتهم على إيجاد الحلول التى تناسبهم مـع تـوجيههم باقتراحـات               
عملية و ملموسة يمكنهم أن بتفهمها كطفل دون إصدار أوامر أو فرض عقوبات أو النـصح و               

  .ذات لديةإلقاء اللوم عليه أو تهذيبه فان كل تلك األساليب التربوية تقلل من تقدير ال
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q إن معظم هؤالء األطفال والشباب يعرضون إلى اإلساءة البدنية والجنـسية مـن       :رابعا 
األطفال والشباب األكبر سنا ولذلك يتحول الشارع إلى فريق األقويـاء والـضعفاء الـذين       

  .يستغلوا لحساب األقوياء

  .… يجب مراعاة ولذلك 

ساءة البدنيـة والجنـسية بالكـشف       أن يتم حماية األطفال والشباب من االستغالل واإل       
الطبى الدورى عليهم و يمكن توفير عيادات متنقلة أو مراكز طبية لالكتشاف المبكر للحـاالت               

  .التى تعرض لإلساءة وعزلها وعالجها نفسيا وعضويا

 إن معظم هؤالء األطفال يحرمون من مواصلة التعليم نتيجة إهمال أو جهل أو              :خامسا
  .د األهل أو مشكالت بالمدرسة والمجتمععدم إمكانية مادية عن

  .… يجب مراعاة ولذلك 

أن يتم توفير مدارس أو فصول غير تقليدية لهؤالء األطفال لتعليمهم مبادىء القـراءة              
والكتابة مع تثقيفهم ومحو أميتهم وتمكينهم من مواصلة دراستهم مثل مدارس الفـصل الواحـد       

  .وفصول محو األمية
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  شابات حقائق عن الشباب وال
  المحرومین من التعلیم 

من الفتيات يتعرض للتسرب مـن التعلـيم بعـد المرحلـة            % ٧٥إن أكثر من    : أوالً
  .اإلعدادى نتيجة لضغوط اجتماعية وتقاليد مقيدة لألنثى

  .… يجب مراعاة ولذلك 

أن يتم تكثيف التوعية ألهالى طالب المرحلة اإلعدادى عن أهميـة تـشجيع بنـاتهم               
متابعة تعليمهم مع إما توقيع جزاءات مالية على األهالى التى تحرم أوالدها مـن              وابنائهم على   

مواصلة التعليم رغم قدرتهم على ذلك أو توفير مساعدات أو إعانات عينية أو تسهيالت لألسر               
  . التى لديها ظروف صعبة حتى  تستجيب الى مواصلة التعليم ألبنائهم

q من المدارس يتعرضن إلى الزواج المبكر وبـذلك         إن معظم الفتيات التى يتسربن       :ثانيا
يتعرضن للحمل المبكر ومضاعفات على صحتها وقدرتها اإلنجابية فيمـا بعـد وصـحة              

  .الرضيع

  .… يجب مراعاة ولذلك 

توعية الفتيات فى المرحلة اإلعدادى عن مخاطر الحمل المبكر عليهن وعلى أطفـالهن   
لتفاوض معهم لتمكينهم من اإلدالء بآرائهم وإقناع       وأهمية التواصل مع األهل وطرق التحاور وا      

  .اآلخرين بها والتوصل إلى الحلول التى ترضى جميع األطراف

q إن كثير من الذكور يتعرضون إلى عدم قدرة على استكمال تعليمهم  نتيجة للفقر               :ثالثا 
ا فـى   استثمارهيجب مراعاة أو االعتقادات السائدة فى بعض المجتمعات بأن الذكور ثروة   

  .الخروج إلى العمل لمساعدة األهل على اإلنفاق على احتياجات األسرة

  .… يجب مراعاة ولذلك 

توفير بدائل إلعانة األسر المحتاجة مع تشجيع أبنائهم على مواصلة دراسـتهم بـدون              
تحمل األسرة أعباء مادية وتكاليف تعليم إضافية مع تكثيف التوعيـة و تغييـر االعتقـادات و        

  . السائدة فى هذه المجتمعات بما جاء فى آيات القرآن الكريم و األحاديث الشريفةالمفاهيم

q هناك نسبة من التسرب تحدث نتيجة إلى صعوبات فى التعليم أو إعاقات حـسية               :رابعا 
  . أو نفسية تجعلهم غير قديرين على مواصلة التعليم

  .… يجب مراعاة ولذلك 
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كتشاف المبكـر لإلعاقـات الحـسية والـسمع         توفير النظم والكوادر المدرية على اال     
والبصر واإلعاقات األخرى كالقراءة والكتابة أو حل المسائل الحسابية أو التعامل مع األرقـام              

  .أو الحفظ

q هناك نسبة من التسرب تحدث نتيجة للتعـرض لألمـراض العـضوية مثـل               :خامسا 
مزمنة أو أمـراض أخـرى      روماتيزم القلب أو البلهارسيا وتليف الكبد أو أمراض الكلى ال         

  .مثل السكر أو أمراض الصدر

  .… يجب مراعاة ولذلك 

أن يتم توفير رعاية صحية متكاملة ومتابعة مستمرة لهؤالء األطفال والشباب والتأكـد             
من استمرارهم فى الدراسة وتوفير اإلمكانيات التى تقلل من نسبة تغيبيهم مـع حـثهم علـى                 

 لديهم وعدم إشعارهم بـدونيتهم أو اخـتالفهم عـن بـاقى             مواصلة التعليم ورفع تقدير الذات    
  .زمالئهم
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  الجزء الرابع 
  

  إستراتیجیات 
للرعایة الصحیة 

  للشباب
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  مقدمـة
إن اإلستراجيات المقترحة تمثل دالئل عمل للخدمات الوقائية للشباب وهي            

سـية  عبارة عن مجموعة متكاملة من التوصيات ألطباء الرعايـة الـصحية األسا       
والعاملين الصحيين اآلخرين الذين يتعاملون مع المرضى المراهقين أثناء عملهـم           

هذه الخدمات يمكن تقديمها من خالل الزيارات الدورية سنوياً من عمر        . اإلكلينيكي
  . عام ٢١إلى ١١

إن هذه اإلستراتيجيات تمثل إطارا لجودة خدمات للمؤسسة الصحية التـي             
. من أجل تحسين وتطوير برامج الرعاية الصحية للـشباب تخدم هذه الفئة العمرية  

وإن بعض هذه اإلستراتيجيات تطبق بالفعل ولكننا نأمل أن تطبيـق جميعهـا إذا              
توفرت اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة لذلك تتضمن اإلسـتراتيجيات توصـيات          

د موجه إلى تحسين الصحة من خالل تدخالت أولية وثانوية مثل التوجيه واإلرشـا     
والتطعيمات ثم االكتشاف المبكر والعالج وهي ال تنو به إلى العالج والتـدخالت             

  .على المستوى الثالث أو عالج األمراض الحادة أو المزمنة 
إن هذه التوصيات نابعة من تدهور ملحوظ في المؤشرات الصحية للشباب             

وإصالح في على مدى العصور السابقة في العالم والضرورة الملحة إلدخال تغيير     
من السكان فـي    % ٣٠طرق تقديم الصحة لهذه الفئة العمرية التي تمثل أكثر من           

  .العالم 
إن هذه الدالئل معدة من قبل الجمعية الطيبة األمريكية وحدة صحة الشباب              

  " جابر"وتعتبر الـ 
AMA Guidelines for Adolesser preventive Services Gapss  
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ية التي تساعد على تطويره وتحسين الخدمات الـصحية         من التوجيهات اإلستراتيج  
  -:التي يمكن أن تقدم لصحة الشباب وهي تستهدف للشباب في فيما يخص اآلتي

  الوالدية والتكيف األسري  -١

  التكيف النفسي واالجتماعى  -٢

  اإلصابات المتعمدة وغير المتعمدة وغير المتعمدة  -٣

  دانة والنحافة ونقص المغذيات الدقيقة السلوكيات الغذائية واالضطرابات التغذية والب -٤

  اللياقة البدنية  -٥

  السلوك الجنسي وأمراض الجهاز التناسلي واإليدز -٦

  اضطرابات الضغط وارتفاع الدهون بالدم  -٧

  التدخين واإلدمان واستخدام المخدرات واألدوية الهلوسة والمنبهات  -٨

  االكتئاب الحاد والمتكرر -٩

              اإلساءة البدنية والجنسية والنفسية -١٠

  صعوبات التعلم ومشكالت المدارس واإلعاقات الحسية  -١١

  األمراض المعدية  -١٢

  األمراض المتوطنة  -١٣
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  استراتیجیات الرعایة الوقائیة للشباب
  

  : تنقسم استراتيجيات الرعاية الوقائية للشباب إلى أربع توجهات 
  
   تنظيم وإدارة الخدمات الصحية :التوجه األول  ♦

  يات خاصة بتقديم الخدمات الصحية وتحتوي على توص
  

   التوعية واإلرشاد الصحي:التوجه الثاني  ♦
  وتحتوي على عدة توصيات عن التوعية واإلرشاد الصحي 

  
   المسح الصحي :التوجه الثالث  ♦

وتحتوي على عدة توصيات للمسوح الـصحية، والفحوصـات المعمليـة           
  الدورية 

  
   التطعيم :التوجه الرابع  ♦

  لى توصيات عن التطعيمات وتحتوي ع
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  تنظيم وإدارة الخدمات الصحية : التوجه األول  ♦
  تشمل التوصيات عن تنظيم الخاصة 

تنظیم وإدارة : التوجیھ األول 
  الخدمات الصحیة 

  
   ) :١( التوصية رقم ♣

 على جميع البـالغين أن تحـدد لهـم    يجب مراعاة  ٢١ إلى   ١١  من عمر     -
  .لطبي الوقائي زيارة دورية سنوية للكشف ا

الكشف الطبي الشامل من خالل على األقل ثالثة من هذه الزيـارات            القيام ب  -
 إلـى   ١٥(والثانية من   ) ١٤ إلى   ١١(الوقائية على أن تتم األولى مما بين سن         

إال إذا احتاج الحالة إلى أكثر من كـشف         ) سنة٢١ إلى   ١٨(والثانية من   ) ١٧
  . ة الموجودةنظراً لألعراض والعالمات اإلكلينيكي

  ) :٢(التوصية رقم  ♣
أن يراعى مالءمتها للمرحلة العمريـة ومرحلـة التمـدد          :  الخدمات الوقائية 

 تتحسن وتراعى االختالفات البيئيـة واالجتماعيـة        يجب مراعاة   والتطور أن   
  .والعادات والتقاليد المتبعة

  ) :٣(التوصية رقم  ♣
 مـع البـالغ   مريض  تتضمن التواصل     و معلنة للألطباء و الت    مكتوبة  وضع سياسة    -
  تكفل حقوقة كانسان بالغ خصوصية وسرية ب
  . تهمرعاي المشاركة في   أن يقوم األهل باحترام خصوصيات الشباب و-
  . السياسة للبالغين وألسرهمصيل هذة تومراعاة  -  

  التوعية واإلرشاد الصحي : التوجه الثاني ♦
  : رشاد الصحي ما يلي وتشمل التوصيات الخاصة عن التوعية واإل

  "توعية األهالي" ) :٤(التوصية رقم  ♣
لبالغين توعية وإرشاد صحي علـى األقـل        ا تلقى األهل أو أولياء أمور       يجب مراعاة   

ومـرة فـي مرحلـة البلـوغ     ) سـنة  ١٤-١١(مرة واحدة في مرحلة البلوغ المبكرة   
  ).سنة٢١-١٨(ومرة في المرحلة المتأخرة ) ١٧-١٥(المتوسطة 
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  -:حتوي المعلومات المقدمة علىوی

  التطور الطبيعي للبالغ ومعلومات عن التطور البدني والجنسي والعاطفي 
  .األعراض والعالمات لألمراض المنتشرة والتوتر العاطفي* 
  . الصحي الصحيح للبالغتدعم السلوكسلوك الوالدية التي * 
المتصلة بالصحة مع أبنائهم البـالغين      الفوائد التي تعود على الوالدين من مناقشة السلوكيات         * 

  .والتخطيط ألنشطة األسرة تمثيلهم القدوة في السلوك الصحي الصحيح
   -:الطرق المتبعة لمساعدة البالغين على التمنع من السلوكيات التي قد تؤذيه مثال مالي* 

  
  متابعة والتعامل مع االستحداث في قيادة السيارة

  .و أدوية خطرة بالمنزلالحرص على أال تتواجد أسلحة أ
متابعة الشبكة االجتماعية من األصدقاء واألماكن التي يتردد عليها البالغ وباألخص بالنسبة 

  للتدخين ولتعاطي المخدرات أو ما شابه سواء دخل المدرسة أو خارجها
  

  المهارات الالزمة للتواصل مع المدرسين واألخصائيين االجتماعيين  * 
للتواصل الجيد مع األبناء مثل كيفية استشعار المشكالت والحاالت النفسية          المهارات الالزمة   * 

لديهم وكيفية مساعدتهم على اإلفصاح عنها واالستماع الجيد لهم وكيفية مساعدتهم على حـل              
المشكالت التي يتعرضون لها أو الطرقات األسرية باستخدام حل المـشكالت التـي تـساعد               

ل التي تالئم مهارة الجانبين والتـي تحـافظ علـى العالقـة     األطراف على التوصل إلى الحلو    
األسرية بعيداً عن التشدد وإصدار األوامر وإلقاء اللوم والتذنيب التي تؤدي إلى التمرد وانفكاك              

  .األسري 
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  "النمو والتطور ") :٥(التوصية رقم  ♦
علـى تفهـم   تلقى جميع البالغين اإلرشاد الصحي سنوياً لتنمية قـدراتهم          يجب مراعاة     

واستيعاب التطور البدني والنفسي االجتماعي والنفسي الجنسي وأهمية اشتراكهم في قـرارات             
  .خاصة برعايتهم الصحية 

  "الوقاية من الحوادث "):٦(التوصية رقم  ♣
 تلقى البالغين اإلرشاد الصحي عن الوقاية من الحوادث ومـن أعمـال             يجب مراعاة     

   -:العنف والبيئة مثال ذلك 
  لمشورة واإلرشاد عن أخطار االستحمام في الترع والمصارف ا •
المشورة واإلرشاد عن أخطار لماسة كرة القدم في األماكن الخطر مثل  الشوارع وبجوار               •

  .الطرق السريعة أو الترع المردومة 
  .المشورة واإلرشاد عن كيفية التعامل مع العنف البدني واللفظي •
الحـزام  (وات الوقاية في قيادة العجلة النارية أو السيارة         المشورة واإلرشاد عن استخدام أد     •

  ) .وغطاء الرامي الوقائي 
   المشورة واإلرشاد الصحي عن كيفية منع إصابات الرياضة  •
  

  السلوك الغذائي  ) :٧(التوصية رقم  ♣
 تلقى جميع البالغين إرشادات صعبة سنوياً عن السلوك الغذائي الصحيح والفوائد يجب مراعاة 

لتي يعود عليه من الغذاء الصحي والطرق التي تساعده على التغذية المتوازنة الصحيحة ا
والحفاظ على الوزن يحب أن يتم اإلرشاد عن جميع البالغين عن سالمة الطعام وطرق 

  تحضير الطعام بالطرق السليمة وسالمة مياه الشرب وطرق تعقمها 
  . إرشاد جميع البالغين عن نظافة وسالمة وكيفية الحفاظ على األسنان يجب مراعاة   

  
  ) :٨(التوصیة رقم  ♣

 تلقى جميع البالغين اإلرشاد الصحي السنوي عن السلوك الجنسي يجب مراعاة   
  المتحفظ ومعلومات عن األمراض الجنسية ومرض اإليدز وكيفية الوقاية منه

بالغين اإلرشاد الصحي عن السنوي الصحة  تلقى جميع الفتيات اليجب مراعاة   
اإلنجابية وكيفية الحفاظ على قدراتها اإلنجابية والبعد عن االعتقادات الخطأ والممارسات التي 

  . تؤذيها في المستقبل
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   -:ویتضمن ذلك ما یلي 
المشورة واإلرشاد عن الدورة الشهرية وكيفية التعامل معها والطهارة والعالمات * 

  .تي تحتاج إلى رعاية صحية والطبيب المختص بذلك وكيفية التي تردد عليها واألعراض ال
المشورة واإلرشاد عن خطورة الزواج المبكر الذي يعقبه حمل مبكر واإلضرار الملحقة * 

  .بذلك وفوائد تنظيم األسرة والمباعدة 
اسلي وكيفية المشورة واإلرشاد عن األعراض والعالمات المصاحبة اللتهابات بالجهاز التن* 

  .التعامل معها
المشورة واإلرشاد الصحي عن الرضاعة الطبيعية والممارسات التي تساعد على الرضاعة * 

  .الطبيعية الصحيحة 
  
  ) : ١٠(التوصية رقم  ♣

 أن يتلقى جميع يجب مراعاة والفوائد التي تعود على الفتاة وعلى األسرة من الرضاعة 
عن كيفية تنحية قدراتهم على الوقاية واالمتناع عن التوجيه البالغين اإلرشاد الصحي السنوي 

  .والمخدرات 
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  المسح الصحي : التوجه الثالث  ♦
وتشمل  عدة توصيات خاصة عن الفحوصات المعملية وغير المعملية الكتشاف   

   -:المبكر للحاالت المرضية ومؤشرات الخطورة كما يلي 
   "ضغط الدم والبدانة ")١١(التوصية رقم  ♣

 تلقى جميع البالغين سنويا الكشف الدوري على ضغط الدم والوزن يجب مراعاة   
وذلك طبقاً للسياسة المتبعة لمنظمة الصحة العالمية على أن يتم الكشف الدقيق على جميع 

) ٩٠(ووزنهم عن المنحنى ال ) السيستولي أو الدياستولي(البالغين التي يزيد ضغطهم 
ى ثالث مرات متتالية في زيارات متفرقة للتأكد من حالتهم على لمنحنيات الضغط والوزن عل

ويتم متابعتهم كل " ٩٥"أن يتم لهم فحص معملي شامل إذا كان ضغطهم أكثر من المنحنى 
  .شهور ووضعهم في برنامج غذائي ورياضي مناسب لحالة البدانة وضغط الدم لديهم٦
  

  " األنيميا ")١٢(التوصية رقم  ♣
جميع البالغين سنويا كشف لنسبة الهيموجلوبين بالدم على أن يتم  أن يتلقى يجب   

إلى الطبيب المعالج مع تقديم اإلرشاد " مجم١١"تحويل الحاالت التي تنقص النسبة فيها عن 
  . الصحي والغذائي لألسرة عن أهمية وفوائد الغذاء الصحي الصحيح بأقل اإلمكانيات

  " والبلهارسيا والطفيلياتاألمراض المتوطنة  :)١٣(التوصية رقم  ♣
أن يتلقى جميع البالغين سنوياً الكشف الدوري المعلمي الكتشاف األمراض يجب   

المتوطنة كالبلهارسيا والطفيليات العالقة واألميبا والجارديا وأن يعاد فحصهم بعد العالج على 
 والكشف مدار ثالث مرات على أن يتلقى باقي أفراد األسرة العالج حسب حالتهم الصحية

  .العملي
  التدخین واألدویة والمخدرات ) :١٤(التوصیة رقم  ♣
   البالغين عن ممارستهم للتدخين والمخدرات سنويا ونمط استخدامهم لها سؤاليجب    -
الء المدخنين على التوقف عن التدخين بوضع خطة للتوقف         ؤ مساعدة ه  يجب مراعاة      -

  . عن التدخين 
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  لتهابات التناسلية واأليدز  اال) :١٥(التوصية رقم  ♣
 توفير فحص سري للبالغين والبالغات وبناء علـى مـوافقتهم وطلـبهم             يجب مراعاة     -

للفحص كتابيا لألمراض السرية وباألخص مرض األيدز على أن يتم توفير المـشورة             
  . قبل وبعد الفحص لجميع المفحوصين

ـ  وحـسب طلبه   ريك حياته لشغ أو   ليتحدد دورية للكشف بالممارسات الجنسية للبا       - . ا  م
  . وحسب الظروف االجتماعية والبيئية ومؤشرات الخطورة المحيطة بالحالة 

  
  " االكتئاب والميول االنتحارية  : " )١٦(التوصية رقم  ♣
جميع البالغين سنويا عن األعراض والعالمات أو السلوك أو العواطف التى تدل            سؤال     -

  . و خطورة من االنتحار على وجود اكتئاب شديد أو متكرر أ
يتم فحص االكتئاب واالكتئاب من الحاالت التى لديها مؤشـرات خطـورة تتـضمن                 -

انخفاض فى المستوى الدراسي أو تمارض مزمن أو تفكك أسـري او تعـرض الـى               
إساءة بدنية أو جنسية أو تعاطى مخدرات أو أدويـة أو محاولـة انتحـار سـابقة أو                  

  . التخطيط لإلنتحار
  أن يتم تقييمها فى الحـال بتحويـل        يجب مراعاة    ية انتحار ميولالتشكك بوجود    عند   -

حجزها تحت المالحظة الطبيـة مـع        الى طبيب نفسي أو طبيب أسرة أو يمكن          الحالة
 يجب مراعـاة   أما فى حاالت االكتئاب بدون ميول انتحارية ف       االحتفاظ بالخصوصية ،    

عنـد   لعالجهـا   لتشخيـصها و نفـسي  متخصص فى التواصل والعالج ال     تحويلها الى 
  . الضرورة

  
  " صعوبات تعلم وإعاقات حسية : " ) ١٧(التوصية رقم  ♣
  . يتم استجواب جميع البالغين سنويا عن وجود صعوبات تعلم او مشكالت فى المدرسة   -
 تقييم البالغين المعروفين بالتمرد  أو التخلف أو التغيب عن المدرسـة أو  يجب مراعاة      -

ض في المستوى الدراسي وذلك الكتشاف صعوبات في التعليم أو الدراسة مثـل             إنخفا
إعاقات التعلم أو عدم قدرة على التركيـز أو حـاالت ضـعف التركيـز والعـصبية              
والحاالت الطبية المرضة واإلسـاءة الجنـسية أو إضـطرابات داخـل األسـرة أو               

  .اضطرابات عقلية 
طة العالج الملحقة بها مع العـاملين بالمدرسـة         أن ينسق هذا التقييم وخ     يجب مراعاة      -

  .ومع األهل
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 الفحـص   و فحص الغدة الدرقية وعمل تحليالتها إذا كان هناك تـضخم        يجب مراعاة      -
  . وتحويلهم إلى المتخصص )الطرش ( والسمعحدة البصرالدوري على 

  " واستدعاء األهل لالرشاد والثقيفدرنال: ) ١٨(التوصية رقم   ♣
ل إختبار فحص توبركلين لجميع البالغين وخاصة الذين تعرضوا إلـى حـاالت   يتم عم    -

السل المفتوح أو البالغين الذين يعيشون تحت ظروف صعبة مثل األطفال دون مـؤدي       
وتحويلهم إلى المستشفيات الصدرية إذا كان اإلختبار موجبا  واستدعاء بـاقي أفـراد              

  .األسرة للكشف
  

  الروماتيزمية الحمى : )١٩(التوصية رقم  ♣
يتم فحص جميع البالغين سنويا إلكتشاف أعراض الحمى الروماتيزمية في الجهاز التنفسي              -

أو على القلب وتحويل المشتبه منهم للمستويات المتخصصة واستدعاء باقي أفراد األسـرة             
  .للكشف عليهم ومعالجتهم من إلتهابات البكتريا العنفودية بالحلق

  
  غدة الدرقية ونقص اليود ال) ٢١(التوصية رقم  ♣
يتم فحص جميع البالغات سنوياً على تضخم في الغدة الدرقية وتحويل المصابين بنقص                -

  .اليود للعالج واستدعاء باقي أفراد األسرة للفحص ولإلرشاد والعالج
  

  " كشف األسنان ")٢٢(التوصية رقم ♣
  دعية طبيب األسنانالكشف الدوري على األسنان والتسوس وتحويل الحاالت المست  -
  

  التطعيم : التوجه الرابع ♦
   -:وتشمل التوصيات الخاصة بالتطعيمات كما يلي    -
  

  ) :٢٣(التوصية رقم  ♣
 تطعيم البالغين بالطعم الثنائي لدفتريا والتتانوس بعد عشر سنوات مـن            يجب مراعاة       -

  .التطعيم األخير إال أذا أثبت أنه يمنع 
 إال إذا قـد حـصل علـى    Mme البالغين تطعيم ثاني من ثالثي  إعطاءيجب مراعاة      -

  .جرعتين سابقاً 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٥٠

 ينعرضون  الذينكلسلوكيات الخطرة تطعيم الكبد الوبائي      ل ذووى اشتباه إعطاء البالغين       -
جنس أو يتعاطون المخدرات أو األطفـال بـال مـأوى أو            ال ونمارسي للسفر أو الذين  

أو الشباب الذى لدية حالـة نفـسية أو         ار األيتام   األطفال بالمؤسسات اإلصالحية أو د    
بتعرضون الى التدخين السلبى أو الشيشة أو تحـت تـأثير أدويـة تفقـد الـوعى أو                  

  .مشروبات كحولية
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  صحة الطاقم المدرسي : التوجه الخامس  ♦
   -:وتشمل عدة توصيات خاصة بالمعلمين والطاقم اإلداري بالمدرسة كما يلي  -

  :) ٢٤(التوصية رقم 
 الكشف الدوري الشامل على جميع المعملين الكتشاف أمراض ضغط الـدم        يجب مراعاة     -

ومؤشرات الخطورة ألمراض القلب واللياقة البدنية واألنيميا وأمـراض الـسكر البـولي             
  .والسل واألمراض المتوطنة وتحويلهم للعالج والمتابعة 

  ) : ٢٥(التوصية رقم 
  .بات نفسية   وأعراض ألمراض نفسية المشورة واالستجواب الكتشاف اضطرا -

  ) : ٢٦(التوصية رقم 
  .التوعية واإلرشاد عن كيفية الوقاية عن األمراض المعدية المنتشرة وكيفية التعامل معها -

  ):٢٧(التوصية رقم 
 تدريب المعلمين على كيفية اكتشاف عالمات الخطورة لألمراض المنتشرة          يجب مراعاة     -

  شف الطبي الخاص واألمراض المذمنة في البالغين وتحويلهم للك
   تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع األطفال دوري االحتياجات يجب مراعاة  -
  العالقة بين أولويات صحة الشباب والتوجيهات اإلستراتيجية والتوصيات العملية  -
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  التوجيهات االسترتيجية والتوصيات الخاصة بكل مشكلة
  أولويات صحة الشباب

  التطعيمات  المسح الصحي  ثقيف الصحيالت

      )٤(التوصية رقم   الوالدية والتكيف األسري-١
التكيــــف النفــــسي -٢

  واالجتماعي
      )٥(التوصية رقم

أو )٤(التوصية رقم   الحوادث واإلصابات-٣
)٦(  

    

السلوك الغذائي والتغذيـة    -٤
  ونقص المغذيات الدقيقة 

و ) ١١(التوصية رقم   )٧(التوصية رقم
)١٢(  

  

      )٨(التوصية رقم    اللياقة البدنية -٥
    )١٥(التوصية رقم   )٩(التوصية رقم   . السلوك الجنسي وعواقبه-٦
و )٧(التوصية رقم    الضغط العالي-٧

)٨(  
و )١١(التوصية رقم 

)١٤(  
  

    )١٤(التوصية رقم    )٨(التوصية رقم    التدخين واإلدمان -٨
اإلصــابة بــاألمراض  -٩

    )١٣(التوصية رقم   ( )التوصية رقم   ليات المتوطنة والطفي

ــو  -١٠ ــطرابات النم  اض
  والتطور

و ) ٤(التوصية رقم 
)٥(  

و ) ١٢(التوصية رقم 
)١٧(  

  

ــول  -١١ ــاب والمي  االكتئ
    )١٦(التوصية رقم     االنتحارية 

) ١٨(التوصية رقم      التعلم والدراسة -إعاقة -١٢
  )١٩(و

  

    )٢٣(التوصية رقم     األمراض المعدية-١٣
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  الجزء الخامس
  

  رسائل إعالمیة 
 وتثقیفیة لصحة الشباب
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  : رسائل عامة فى الصحة العامة والسلوكیات الصحیة : أوًال
  

 واألحاديث النبوية الشريفةالقرآنية ات ياآل
  الداعمة

  ئل التوعية رسا

نعمتـان   :" صـلى اهللا عليـة و سـلم        الرسولقال   •
الـصحة  : مغبون فيهما كثير مـن النـاس      

  ".والفراغ
مـا أوتـى     : " صلى اهللا علية و سلم     الرسولقال   •

  ".أحد بعد اليقين خيرا من معافاة
 أصـبح   من : " صلى اهللا علية و سلم     الرسولقال   •

منكم آمنا فى سربه، معافى فى جسده، عنده        
قوت يومـه، فكأنمـا حيـزت لـه الـدنيا           

  ".بحذافيرها

الحفاظ على الصحة نعمة من أعظم      -١
نعم اهللا عز وجل، بل هى أعظم نعمـة         

 مع األمن والحـد     –بعد اإليمان، وهى    
 -األدنى مـن االحتياجـات األساسـية      

  .ضمان الحياة الطيبة

  )ِئن شَكَرتُم ألزينكم لَ(: قال تعالى  •
 ذَِلك بَِأن اللَّه لَم يك مغَيراً       (: قال تعالى  •

نعمةً َأنْعمها علَى قَومٍ حتَّـى يغَيـروا مـا          
هِمبَِأنْفُس(.   

 ومن يبدْل نعمةَ اللَّه مـن       (: قال تعالى  •
  .)عقَابِبعد ما جاءتْه فَِإن اللَّه شَديد الْ

 المحافظة على نعمة    يجب مراعاة    -٢
الصحة واالستزادة منها بشكرها، وذلك     
بالعمل على  انتهاج السلوك الصحي في       
الحياة فإن التفريط و التبديل أو التغييـر        
في  يؤدى إلي زوال نعمـة الـصحة،         

  .والعقوبة بالمرض

  أنزل من السماء مـاء       (: قالي تعالي    •
  )لكم منه شراب

  وأنزلنا من السماء ماء      (: تعالي  قالي   •
  )طهورا

  وينـزل علـيكم مـن        (: قالي تعالي    •
  )السماء ماء ليطهركم به

 أن نشرب من المـاء    يجب مراعاة    -٣
الطاهر الذي أنـزل اهللا مـن الـسماء         
وشرب الماء الكـافي يـساعدنا علـى        
التخلص من السموم التي تتـراكم فـي        
أجسامنا وبذلك تطهر وتنظـف أجهـزة     

  .  وتجعلها اكثر حيوية الجسم
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 واألحاديث النبوية الشريفةالقرآنية ات اآلي
  الداعمة

  ئل التوعية رسا

  ال (  صلى اهللا علية و سـلم   الرسول عنحديث شريف  •
  )يبلولن أحدكم في الماء الراكد

 (:  صلى اهللا علية و سلم     الرسول عن   حديث شريف  •
الذي ال يجـري  ] الراكد[ال تبل في الماء الدائم      

  )ثم تغتسل منه
  ال يبلـولن     (:  صلى اهللا عليـة و سـلم       الرسولقال   •

  )أحدكم في مستحمة ثم يغتسل
  ال يغتـسلن     (:  صلى اهللا علية و سـلم      الرسولعن   •

   )وهو جنب] الراكد[ أحدكم في الماء الدائم 
 :  صلى اهللا عليـة و سـلم  الرسول عن   حديث شريف  •
ن الثالث البراز في المـوارد      ي  اتقوا المالع   (

  )وقارعة الطريق والظل

وال يجوز للمسلم أن يلوث المـاء      -٤
والسيما الماء الراكد، فال يحل له أن       
يبول فيه، وال أن يتبرز فيه، ويمنـع        
منعا باتا أن يستخدمه لالغتـسال أو       
الغسيل النه غيـر طـاهر وملـئ         
بـالجراثيم واألوبئـة التـي تــسبب    

الدسـتريا  : أمراض خطيـرة مثـل      
  . والبلهارسيا 

[   أو كلوا األسقيه وخمروا       (: لي تعالي   قا •
  )الطعام والشراب] غطوا

  

وعلى المسلم أن يحفظ الماء مـن   -٥
أن تسقط فيـه الحـشرات المؤذيـة        
وغيرها مما ينقل عوامـل المـرض       

  . بأن يغطيه جيدا 

حـق اهللا علـى   "   صلى اهللا علية و سلم    الرسولقال   •
يغـسل  : كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام   

  " ه وجسدهرأس
  ) وان كنتم جنبا فاطهروا(: قالي تعالي  •
ال يحافظ علـى   " صلى اهللا علية و سـلم    الرسولقال   •

  "الوضوء إال مؤمن 

والنظافة العامة ركن  من أركان      -٦
الصحة يأمر به اإلسـالم ، وذلـك        

غسل الجمعـة وغـسل     ( باالغتسال  
  .وبالضوء مرارا كل يوم ) الجنابة

من بات وفي   : "  ة و سـلم    صلى اهللا علي   الرسولقال   •
فأصابه شيء فال يلومن    ] دسم[ يده ريح غمر    

وينبغي في نظر اإلسالم أن تغسل      -٧
اليدان عند مالمسة كل شيء قذر أو       
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  "إال نفسه
 إذا أراد يأكـل      صلى اهللا علية و سلم     الرسولكان    " •

  "غسل يديد 
صح انه عليه الصالة والسالم، أكل كتف       " •

  " شاة فتمضمض وغسل يديه
  إذا قمـتم إلـي الـصالة         (: قالي تعالي    •

  )...رافق فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلي الم
إذا توضـأت   : "   صلى اهللا علية و سـلم      الرسولقال   •

  " فخلل بين أصابع يديك ورجليك
نقوا براجمكم  : "   صلى اهللا علية و سـلم      الرسولقال   •
  ] " أي مفاصل أصابعكم [ 

. ملوث، وكذا قبـل الطعـام وبعـده       
سل اليدين حين الوضـوء     ويكرر غ 

  .للصالة، غسال جيدا 

 إذا قمـتم إلـي الـصالة        (: قالي تعالي    •
  ) وأرجلكم إلي الكعبين …فاغسلوا 

إذا توضـأت   : "   صلى اهللا علية و سـلم      الرسولقال   •
  "فخلل بين أصابع يديك ورجليك 

ويل لألعقـاب   : "  صلى اهللا علية و سلم     الرسولقال   •
  "أسبغوا الوضوء .. من النار 

أسبغ الوضوء  : "   صلى اهللا علية و سلم     الرسولقال   •
  " وخلل بين األصابع 

  صلى اهللا عليـة و سـلم       الرسولعن    حديث شريف  " •
  "إذا توضا يدلك أصابع رجليه بخنصره

وينبغي كـذلك العنايـة بنظافـة       -٨
األرجل وغسلها غـسال جيـدا فـي       

  الوضوء 

توضا ومسح   إذا  صلى اهللا علية و سـلم      الرسولكان   •
ذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصابعه فـي       بأ

  صماخ أذنيه 
:  مـسح أذنيـه       صـلى اهللا عليـة وسـلم      صح أنه      •

داخلهما بالسبابتين وخالف إبهامه إلي ظـاهر       
  أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما

وتجب العناية بنظافـة األذنـين      -٩
بمسحهما مـرارا وتنظيفهمـا مـن       
الصماخ الذي يتراكم فـي الـصماخ       

  ) .مجري األذنية و سلمصلى اهللا عل
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كان يمسح المأفين   : " صلى اهللا علية وسـلم    صح انه    •
"  

  

 العناية بنظافـة    يجب مراعاة   و-١٠
العينين، وذلك بتكرار غسلهما كجزء     
من الوجه فـي الوضـوء، وبتعهـد        

ــا  ــة و  زواياهم ــلى اهللا علي ص
التــي تتــراكم فيهــا ) المأقينســلم

  .المفرزات العينية الخاصة 

إذا توضـأ   : "   لى اهللا عليـة وسـلم     ص  الرسول قال •
  "أحدكم فيستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر

اسـتنثروا  : "   صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسول قال •
  " مرتين بالغتين أو ثالثا

وينبغي العناية بنظافة األنـف،     -١١
وذلك باستنشاق الماء في المنخرين،     

  .ثم االستنثار أو التمخط 

 إذا:  "     عليـة وسـلم   صـلى اهللا      الرسـول  قال*  •
  "تغوط أحدكم فليتمسح ثالث مرات 

    صـلى اهللا عليـة وسـلم   كان النبـي   :" عن أنس    * •
 " إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به 

ما رأيت رسـول    :  " عن عائشة قالت     *  •
خرج من غائط قط إال مس          صلى اهللا علية وسلم    اهللا  
 " ماء 

اء المـسلمين  السيدة عائشة تعلم نسقالت  *  •
مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء     : "المسلمين  

    صـلى اهللا عليـة وسـلم      فإني أستحييهم، فإن رسول اهللا      
  "كان يفعله

 تنظيف مخـرج    يجب مراعاة   و-١٢
البول، ومخرج البراز، واألعـضاء     
التناسلية باالستنجاء أو االسـتطابة،     

غسلها بالماء أو مسحها بالورق     وهو  
  .أو الحجر 

قـصوا  : "     صلى اهللا عليـة وسـلم   الرسول  قال  *  •
  " أظافركم وادفنوا قالماتكم

من كان لـه    "   صلى اهللا علية وسلم     الرسول قال*  •
  "شعر فليكرمه

 تقليم األظفـار،    يجب مراعاة   و-١٣
وإزالة األشعار التي تتـراكم فيهـا،       
األوســاخ، وتعهــد شــعر الــرأس 

  .بالنظافة 

إذا توضـأت   : "     صـلى اهللا عليـة وسـلم       قال  *  •
  "فتمضمض

والمضمنة مـأمور بهـا فـي       -١٤
اإلسالم، وهي ضرورية لتنظيف الفم     

  . من آثار 
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نظفـوا   : "    صلى اهللا علية وسـلم    الرسول  قال  *  •
  ] "تسوكوا[لثتكم من الطعام، وتسننوا 

وتنظيف اللثة مأمور به كذلك،      -١٥
ــن  ــا م ــو ضــروري لحمايته وه

  .األمراض

الـسواك   : "    علية وسلم  صلى اهللا   الرسول قال *  •
  "مطهرة للفم مرضاة للرب

لوال أن   : "      صلى اهللا علية وسلم     الرسول قال*  •
أشق على أمتى ألمرتهم بالـسواك عنـد كـل        

  "مع كل وضوء: وضوء، وفي رواية 
إذا دخل   : "    صلى اهللا علية وسلم    الرسولكان  * " •

  "بيته بدأ بالسواك 
إذا قـام    : "  ة وسـلم  صلى اهللا علي   الرسولكان  * " •

  "من الليل يشوص فمه بالسواك
يـصلي  : "  صلى اهللا عليـة وسـلم      الرسولكان  * " •

  "بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك
ال  يرقـد        صلى اهللا علية وسلم     الرسول كان* "  •

من ليل وال نهار فيستيقظ إال تـسوك قبـل أن           
  "يتوضأ

صــلى اهللا عليــة و والـسواك  -١٦
مـأمور  ) ستياك أو التسوك  أو اال سلم

به كذلك، وهو ذلك األسنان بمسواك      
عود صلى اهللا عليـة و سـلم      مناسب  

ــنان ــاة أس ــو )أراك أو فرش ، وه
ضروري لحفـظ صـحة األسـنان       

ويفضل اإلكثار منه في كـل      . واللثة
مناسبة، مثل دخول البيت والوضوء     
والصالة، والقيام من النـوم، وقبـل       

  .النوم 

وان  : "   عليــة وســلمصــلى اهللا الرســولقــال *  •
  "لجسدك عليك حقا

المـؤمن   : "  صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  *  •
  "القوى خير من المؤمن الضعيف

أحـرص  : "   صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  *  •
  "على ما ينفعك

وتقوية الجسم مطلوبـة  فـي        -١٧
اإلسالم والسيما  بحماية الرياضـة      

  . المناسبة 

زلنا عليكم لباسا يواري     قد أن  (قال تعالى   * •
  ) سوءاتكم وريشا 

 وجعل لكم سرابيل تقـيكم      (: قال تعالى   * •
  ) الحر 

واللباس كذلك من نعم اهللا عـز       -١٨
وجل ، لدفع البرد والحر ، وللزينـة        

يـه النظافـة    ويـشترط ف  . والتجمل  
  . والجمال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٦٠

 واألنعام خلقهـا لكـم فيهـا        (قال تعالى   * •
  ) دفء

 ومن أصـوافها وأوبارهـا      (قال تعالى   * •
  ) وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 

 وثيابك  صلى اهللا علية و سلم    : قال تعالى   * •
  ) فطهر 

أما كان هذا   :"   صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  *  •
  " يجد ماء يغسل به ثوبه 

أصـلحوا  : "   صلى اهللا عليـة وسـلم    الرسولقال  * •
  " ثيابكم 

أن اهللا : "    صـلى اهللا عليـة وسـلم      الرسـول قال  * •
  "جميل يحب الجمال
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  .رسائل عن العنف: ثانیا

 واألحاديث النبوية الشريفةالقرآنية ات اآلي  رسائل للتوعية
  الداعمة

وال يجوز أن يتخذ أحد سـلوكا       -١
يعرضه للخطر هو أو من حوله أو       
يلقى به وبمن حوله إلى المهالك ،       
كتعريض نفسه وبيتـه للحريـق ،       

اطـات  ويجب مراعاة  اتخاذ االحتي  
  . الالزمة لمنع الحوادث 

  ) صلى اهللا علية و سلم وال تقتلوا أنفسكم : قال تعالى 
صلى اهللا علية و سلم وال تلقوا بأيديكم ألـى          : قال تعالى   

  ) التهلكة 
إذا عرستم فاجتنبوا الطريق     : "  صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

  " فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل 
إذا أوى أحدكم إلى فراشـه      : "  صلى اهللا علية وسـلم     ولالرسقال  

فلينفض فراشه بداخلة إزاره ، فإنه ال يدري مـا خلفـه            
  " عليه 
أطفئوا المصابيح إذا رقـدتم   : "  صلى اهللا علية وسلم  الرسولقال  

، وغلقوا األبواب ، وأوكوا األسقية ، وخمروا صـلى اهللا    
  " الطعام والشراب ) علية و سلمغطوا

ال ينبغي لمـسلم أن يـذل   : "    صلى اهللا علية وسـلم    الرسولل  قا
يتعـرض مـن    : " وكيف يذل نفسه ؟ قال    : قالوا  " نفسه  

  " البالء لما ال يطيقه 

والنوم آيـة مـن آيـات اهللا ،         -٢
ويأمر اإلسالم بالتمتع بهذه النعمـة    
، وال سيما فـي الليـل ، تـسكينا          

  .للنفس وإتاحة للراحة 
يحرص علـى   يجب مراعاة  أن     -

اخذ قسط كافي من النوم الن النوم       
يساعد علـى هـدوء األعـصاب       
ــع    ــذا يمن ــخ وبه ــريح الم وي
االضطرابات النفـسية والتعليميـة     

  . ينمى القدرة على االبتكار 

  ) جعل لكم الليل لتسكنوا فيه (: قال تعالى 
 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم       (: قال تعالى   
  ) من فضله 

  )  جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا (:  تعالى قال
ونم ، فإن لجسدك عليك ٠٠ : "  صلى اهللا علية وسـلم   الرسولقال  
  "حقا

ــوم  -٣ ــاة  أن تق ــب مراع  ال يسخر قوم من قوم عـسى أن يكونـوا           (: قال تعالى   يج
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التعامالت والعالقات اإلنسانية على    
  . أساس الرحمة والحب 

  
وينهي اإلسالم عـن الـسخرية      -

باآلخرين ، وعن اإلضرار بالغير     
 أجسامهم ونفـسيتهم  إضرارا يشمل 

وسمعتهم ، وعـن إكـراه النـاس      
  .وقهرهم 

يجب مراعاة  تـشجيع الـشباب       -
علــى حــل مــشكالتهم بنفــسهم 
وباالستماع آلرائهـم وتـشجيعهم     
على اتخاذ القرار الـذي يناسـبهم       

  . والذي ينبع من ذاتهم 

 عسى أن يكن خيرا مـنهن   خيرا منهم وال نساء من نساء     
 (  

  )  ويل لكل همزة لمزة (: قال تعالى 
  )  ال إكراه في الدين (: قال تعالى 
  )  أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (: قال تعالى 
  )  لست عليهم بمسيطر (: قال تعالى 

  " ال ضرر وال ضرار  : "  صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 
يؤذون المؤمنات بغير ما اكتـسبوا       والذين   (: قال تعالى   

  ) فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا 
إن اهللا يعذب الذين يعـذبون       "  صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  

  " الناس في الدنيا
إنـك إن اتبعـت عـورات      : "  صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

  "  الناس أفسدتهم 
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  : سلبیة رسائل عامة عن التدخین وآثاره ال: ثالثا

 واألحاديث النبوية الشريفةالقرآنية ات اآلي  رسائل للتوعية
  الداعمة

ويحرم اإلسـالم الجمـاع فـي       -١
المحيض ، ويبيح جميع األوضـاع      

ــسية  ــة و  الجن ــلى اهللا علي ص
في الزواج مـا   ) أوضاع الجماع سلم

  .دامت في الفرج 

  ) فاعتزلوا النساء في المحيض (قال تعالى 
كم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شـئتم     نساؤ (: قال تعالى   

 (  
ال تأتوا النساء في أدبـارهن  "    صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

 "  

والمــسلم يجتنــب المــسكرات -٢
والمخدرات وغير ذلك من أنـواع      
اإلثم ، أي كل ما فيه ضرر للـنفس      
أو المــال أو غيرهمــا ، وأشــدها 

  .المضار والمفاسد االجتماعية 

سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم        ي (: قال تعالى   
  ) كبير 

 إنما حرم ربي الفواحش ما ظهـر منهـا          (: قال تعالى   
  ) وما بطن واإلثم 

  " عن كل مسكر ومفتر     صلى اهللا علية وسلم نهى رسول اهللا " 
أال إن كل مسكر حـرام ،       : "   صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

 حرم قليلـة ، ومـا   وكل مخدر حرام ، وما أسكر كثيرة  
  " خمر العقل فهو حرام 

واإلسالم يحارب التدخين كذلك    -٣
لما أثبت الطب من أضراره األكيدة      
على الصحة ، فال يجوز تعـريض       
النفس له لئال يلقى بها إلى التهلكة ،        
وال إيذاء اآلخـرين بـه ال سـيما         

  . األطفال والحوامل 

  )  وال تقتلــــوا أنفــــسكم (قــــال تعــــالى 
  )  وال تلقوا بأيدكم إلى التهلكة (: ى قال تعال

  " ال ضرر وال ضرار : "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 
من كـان يـؤمن بـاهللا      : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  

  " واليوم اآلخر فال يؤذ جاره 
 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيـر       (: قال تعالى   

  ) نا وإثما مبينا ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتا
ال تؤذ جارك ولـو بقتـار      : "   صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

  " قدرك 
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  .رسائل عامة عن اإلضرابات النفسیة: رابعا

 واألحاديث النبوية الشريفةالقرآنية ات اآلي
  الداعمة

  رسائل للتوعية

  واهللا جعل لكم من بيوتكم       (: قالي تعالي    •
  )سكنا

نظفـوا   : "    عليـة وسـلم    صـلى اهللا   الرسول قال   •
  " أفنيتكم 

أربـع مـن    : "   صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال   •
المرأة الصالحة والمـسكن الواسـع      : السعادة  

  "والجار الصالح والمركب الهنيء

والمسكن في نظر اإلسالم واسطة     -١
لضمان السكنية الجسمية والنفـسية،     
وتشترط فيه النظافة، ويفـضل فيـه       

  االتساع

ر اإلسالم بأن تقوم العالقـة      ويأم-٢
بين الزوجين على التواد والتـراحم      
والتشاور والمعروف ، وفـي ذلـك       
ضمان للصحة النفـسية للـزوجين      

  .وسائر األسرة 

  )  وجعل بينكم مودة ورحمة (قال تعالى 
  ) وعاشروهن بالمعروف (: قال تعالى 
  ) وائتمروا بينكم بمعروف (قال تعالى 

  " خيركم خيركم ألهله : "   علية وسلمصلى اهللا  الرسولقال 
ال تحملوا النساء على ما    " :    صلى اهللا علية وسـلم      الرسول قال

  "يكرهن

  " استوصوا بالنساء خيرا  : rقال 

ويضمن اإلسالم الصحة النفـسية     -٣
باتباع السلوك اإلسالمي في األسـرة      
والمجتمع ، وهـو سـلوك يجتنـب        
التشاجر والتشاحن ، ويحض علـى      

ضى بقضاء اهللا ، وعـدم الغـم        الر
والكمد عند الكرب ، كما يحث على       
الــصبر ، واالســتعانة بــذكر اهللا ، 

  . وعدم الغضب 

ال تباغـضوا وال    : "     صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسـول قال  
  " تحاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا 

ما أصاب من مصيبة فـي األرض وال        ( : قال تعالى   
ن قبل أن نبرأها ، إن ذلـك        في أنفسكم إال في كتاب م     

  ) لكيال تأسوا على ما فاتكم …على اهللا يسير 
واعلم أن ما أصابك لـم  : "    صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  

يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، واعلـم أن           
النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكـرب وأن مـع            

  ) العسر يسرا 
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إن ذلك لمـن عـزم       ولمن صبر وغفر     (: قال تعالى   
  ) األمور 

  " الصبر ضياء : "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 
  " من يتصبر يصبره اهللا : "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 

 أال بذكر اهللا تطمئن     صلى اهللا علية و سلم    : قال تعالى   
  ) القلوب 

  " ال تغضب : "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 
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  رسائل عامة عن الرعایة الصحیة: خامسا

واألحاديث النبوية القرآنية ات اآلي  رسائل للتوعية
   الداعمةالشريفة

وللسفر احتياطاته الصحية ، فتجـب فيـه        -١
النظافة، والتزود بالزاد المناسب الذي يتقي به       
المرض ، وينهي فيه عن الوحدة ، ويؤمر فيه         

  .ما فيه من مشقة بالتعجيل في العودة ل

السفر قطعـة   : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  
يمنع أحـدكم نومـه وطعامـه       . من العذاب   

وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سـفره ،        
  " فليجعل الرجعة إلى أهله 

فاصـلحوا  .. :  صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسـول قال  
  " رحالكم 

 وتـزودوا فـإن خيـر الـزاد         (: قال تعالى   
  )تقوىال
: عن الوحدة       صلى اهللا علية وسـلم    نهى رسول اهللا    " 

  " أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده 

ويأمر اإلسالم باتخاذ جميع أسباب الوقاية      -٢
من األمراض ، بحسب وصية أهل الذكر من        
. األطباء ، الن التوقي يؤدي إلـى الوقايـة          

ويدخل في هـذه الوقايـة التطعـيم التقـاء          
لمعدية ،واالبتعاد عن كل مـصدر      األمراض ا 

  . من مصادر العدوى 

ومـن يتـوق    : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  
  " الشر يوقه 

ال ضـرر وال    : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  
  " ضرار 

ال عـدوى وال    : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  
  " طيرة 
 ال يـورد    : "    صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسـول قال  

  " الممرض على المصح 
إذا سـمعتم   : "     صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسولقال  

بالطاعون بأرض فال تـدخلوها ، وإذا وقـع         
  " بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها 

ويأمر اإلسالم بالتداوي من األمـراض ،       -٣
وال سيما إذا كان التداوي يقـي مـن تطـور           

ـ          ى المرض تطورا وبيال أو مـن إفـضائه إل

تداووا ، فـإن  : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  
  " اهللا لم ينزل داء إال أنزل له شفاء 

لكـل داء دواء    : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٦٧

  " ، فإذا أصيب دواء الداء برا بإذن اهللا تعالى   . أمراض أكثر خطورة 
ال ينبغـي   : "     صـلى اهللا عليـة وسـلم        الرسولقال  
وكيـف يـذل    : قالوا  " ن أن يذل نفسه     للمؤم

يتعرض من البالء لما ال يطيقه      : نفسه ؟ قال    
 "  

يا رسول اهللا ، أرأيت رقـي نـسترقيها      : قيل  
ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها ، هل ترد مـن          

: "   صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقدر اهللا شيئا ؟ فقال      
  " هي من قدر اهللا 
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  .ائل عامة عن التغذیة وسلوكیاتھارس: سادسا

 واألحاديث النبوية الشريفةالقرآنية ات اآلي
   الداعمة

  رسائل للتوعية

  ووضع الميزان، أال تضغوا في الميزان،        (: قال تعالى * 
  )وأقيموا الوزن بالقسط، وال تخسروا الميزان

ــة -١ ــى التغذي ــصحية ه ــة ال التغذي
 المتوازنة ، تحقيقا للميزان الذى وضعه     

  .اهللا فى كل شئ

وتحري الغـذاء الطيـب واجتنـاب       -٢  ) كلوا من طيبات ما رزقناكم(: قال تعالي * 
  .ضمانة للصحة  .. الغذاء الخبيث 

واالمتناع عن الغذاء الطيـب، بـال       -٣  ) ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم(: قال تعالي * 
مبرر مشروع، أمر مناف للصحة، وال      

  .يسمح به اإلسالم 

  )  وكلوا واشربوا وال تسرفوا(: ل تعالي قا •
 كلوا من طيبات ما رزقنـاكم       (: قالي تعالي    •

   )وال تطغوا فيه 
ما مـال آدمـي   "     صلى اهللا علية وسـلم    الرسولقال   •

وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن         
  "صلبه

أن اكثر الناس  : "      صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال   •
  "يا، أطولهم جوعا يوم القيامة شبعا في الدن

طعام الواحـد  : "      صلى اهللا علية وسـلم    الرسولقال   •
ة، وطعام  يكفي ألثنين، وطعام االثنين يكفي األربع     

  األربعة يكفي الثمانية 
المؤمن يأكـل   : "      صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال   •

  "في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء 

ية هي أوال التغذيـة     والتغذية الصح -٤
المتوازنة من حيث الكم، فاإلسراف في      
الغذاء مضر بالصحة، لما يـؤدي إليـه      

صلى اهللا علية   من أمراض فرط التغذية     
وهو مخـالف   ) أمراض المتحمة و سلم 

  .لتعاليم اإلسالم 

  واألنعام خلقها لكم بها دفء       (: قالي تعالي    •
  )ومنافع ومنها تأكلون

ن جعلناهـا لكـم مـن         والبد  (: قالي تعالي    •

والتغذية الصحية هي تلـك التغذيـة       -٥
المتوازنة من حيث النوع، وهي تشتمل      
على مزيج من مختلف أنواع األغذيـة       
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  )شعائر اهللا لكم فيها خير 
   وهو الـذي سـخر البحـر          (: قالي تعالي    •

  )لتأكلوا منه لحما طريا
   ينبـت لكـم بـه الـزرع           (: قالي تعالي    •

  )والزيتون والخيل واألعناب ومن كل الثمرات
  نسقيكم مما في بطونه مـن        (: قالي تعالي    •

  )بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين
  يخرج من بطونهـا شـراب        (: قالي تعالي    •

   )مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
  )  كلوا من ثمره إذا أثمر(: قالي تعالي  •
  وأخرجنا منهـا حبـا فمنـه         (: قالي تعالي    •

   )يأكلون

أنعم اهللا بها على عباده، لسد حاجة       التي  
الجسم من البـر وتينـات والـدهنيات        
ــات  والــسكريات واألمــالح والفيتامين

  .وغيرها 

عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبـي          •
: ما هـذا ؟ فقالـت       : رغيفا فقال         صلى اهللا علية وسلم   

طعام نصنعه بأرضنا فأحببت أن أصنع منه لـك         
  رد به ثم اعجنيه: رغيفا، فقال 

ويفضل اإلسالم األغذيـة الكاملـة،      -٦
فيرجح مثال استعمال الدقيق الكامل على      

  .الدقيق المنخول 

 ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا       (: قالي تعالي    •
  )لكم وال تعتدوا 

وال يجوز تناول ما نص أهل الذكر        -٧
من األطباء على أن من شأنه أن يحدث        

  . يجوز  الضرر ألن في ذلك عدوانا ال
  " غطوا اإلناء "    صلى اهللا علية وسلم الرسولقال  •
غطوا [خمروا  : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال   •
  الطعام والشراب ] 

ويأمر اإلسالم بستر الطعام وعـدم      -٨
  .تعرضه إلي التلوث  

  والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين  (: قال تعالى 
  )  عامين  وفصاله في(: قال تعالى 
  ). وان تعاشرتم فسترضع له أخرى(: قال تعالى 

اعزل عنها إن : "     صلى اهللا علية وسـلم   الرسولقال   •
  "شئت 

ويشجع اإلسالم على اإلرضاع مـن      -٩
الثدي ، فيحافظ علـى صـحة الطفـل         

يحـافظ علـى    فبتغذيته أفضل تغذيـة،     
ال بديل للبن األم ف صحة األم ورضيعها
  .إال من لبن أم بديلة 
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  .رسائل عامة عن الحد من السلوك المنحرف والعالقات الزوجیة واألسریة: سابعا

واألحاديث النبوية القرآنية ات اآلي
    الداعمةالشريفة

  رسائل للتوعية

  ومـن آياتـه أن   (: قالي تعالي    •
خلق لكم فمن أنفسكم أزواجا لتسكنوا      

  )إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
 : "      يـة وسـلم   صلى اهللا عل   الرسولقال   •

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي       
  "فليس منى

 : "  صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسـول قال   •
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي      

  "فليس منى
يـا  : "   صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال   •

من اسـتطاع مـنكم     ! معشر الشباب   
  "الباءة فليتزوج

      صـلى اهللا عليـة وسـلم      نهي رسول اهللا       " •

  "عن التبتل 
لم  : "   صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال   •

  "أوزر بالرهبانية

والزواج ضروري إلقامة األسرة، وتوفير     -١
السكنية الجسمية والنفسية والجنسية، وحفـظ      

ولذلك حيض عليه اإلسالم، وينهي عن      . النوع
التبتل والرهبانية، ويرغب الشباب في الزواج      

  .متى توافرت لهم مقوماته  

  وأنكحوا األيامي    (: قالي تعالي    •
  )منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

إذا  : "    صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال   •
جاءكم من ترضـون دينـه وأمانتـه        

أن ال تفعلوا تكن فتنه فـي       ! فزوجوه  
  "األرض وفساد كبير

ويجعل اإلسالم من واجبات المجتمع العمل      -٢
تبـر عـدم   على تزويج غير المتـزوجين ويع  
  .التزويج طريقا إلي الفساد الكبير 
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 : "  صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسـول قال   •
  "فاظفر بذات الدين

 : "  صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسـول قال   •
  "تزوجوا الودود الولود 

إذا  : "  صلى اهللا عليـة وسـلم   الرسولقال   •
خطب أحدكم المرأة فان اسـتطاع أن       

احهـا  ينظر منها إلي ما يدعوة إلي نك      
  "فليفعل 

: "   صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسـول قال   •
انظر إليها فـذلك أحـرى أن يـودم         

  "بينكما
خطب أبو بكر وعمر رضى اهللا      " •

    صلى اهللا علية وسـلم     بنت النبي [عنهما فاطمة   
فخطبها علـى   . إنها صغيرة : فقال  ] 

  "فزوجها منه

ويعمل اإلسالم علـى تـوفير الـضمانات       -٣
ر بتحـري الـدين فـي       للزواج الناجح، فيأم  

األزواج، ويحث على تزوج الودود الولـود،       
ويأمر بالنظر إلي المخطوبة، ويرغـب فـي        

  .تقارب سن الزوجين 

ويعمل اإلسالم على توفير ضمانات صحة      -٤
  .النسل ، فيأمر بتخير الزوجين 

تخيروا لـنطفكم   : "    صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  
"  

اط الجنسي في   ويأمر اإلسالم بحصر النش   -٥
إطار الزواج ، ويعتبر أي نشاط خارج هـذا         

  .اإلطار عدوانا ال يجوز 

والذين هـم لفـروجهم      و سـلم   (قال تعـالى    
حافظون ،إال على أزواجهـم أو مـا ملكـت          
إيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء         

  )ذلك فأولئك هم العادون 

ويأمر اإلسالم بممارسة النشاط الجنـسي      -٦
في الزواج ، ويعتبر ذلك عمال يـؤجر        كامال  

ويوصي بالمالطفة والمالعبة   . عليه الزوجان   
واستثارة الشهوة قبل الجماع ، ويأمر كال من        

  .الزوجين بانتظار اآلخر حتى يقضي شهوته 

وفي بضع أحدكم   : "   صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  
قالوا يا رسول اهللا أيأتي أحدنا شهوته       " صدقة  

أرأيتم لو وضعها   :" ه فيها أجر؟ قال     ويكون ل 
في الحرام أكـان عليـه وزر ؟ فكـذلك إذا           

  " وضعها في الحالل كان له أجر
ال يقعن أحـدكم    :"     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  
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  ٧٢

على امرأته كما يقع البعيـر ولـيكن بينهمـا          
القبلـة  : وما الرسول ؟ قـال      : قيل  " رسول  
  "والكالم 

إذا جامع أحدكم :"      علية وسـلم صلى اهللا  الرسولقال  
امرأته فليصدقها ، فإن قضى حاجته قبـل أن         
تقضي حاجتها فال بعجلها حتى تقضي حاجتها       

 "  
 ولهـن مثـل الـذي علـيهن         (: قال تعالى   
  ) بالمعروف 

 ومع أن اإلسالم يعتبر اإلنجاب مقـصدا        -٧
أساسيا من مقاصد الزواج ، ويعتبـر األبنـاء         

هللا ، فإنـه يـسمح بتنظـيم        واألحفاد من نعم ا   
إذ يسمح بمنع الحمل باتفاق الزوجين      : األسرة  

، ويسمح بالمقابل بالسعي إلى عالج العقم لمن        
  .لم ينجب 

 جعل لكم من أنفـسكم أزواجـا        (: قال تعالى   
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكـم        
من الطيبات ، أفبالباطل يؤمنون وبنعمـة اهللا        

  ) هم يكفرون 
تزوجوا الودود  : "     صلى اهللا علية وسلم    لرسولاقال  

  " الولود 
رب ال  :  و زكريا إذ نادى ربه       (: قال تعالى   

  )تذرني فردا وأنت خير الوارثين 
صلى اهللا عليـة    عن جابر أن رجال أتى رسول اهللا        " 

إن لـي جاريـة هـي خادمتنـا       : فقال    وسـلم 
وساقيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكـره تحمـل         

اعزل عنهـا إن شـئت ، فإنـه         : ال  فق……
  "سيأتيها ما قدر لها

ويأمر اإلسالم باالبتعاد عن أي فاحـشة ،        -٨
  .كالزنى واللواط 

وال تقربوا الفواحش ما ظهـر      ( : قال تعالى   
  )منها وما بطن 

إنكم لتأتون الرجال شهوة مـن      ( : قال تعالى   
  )دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 

إن أخوف مـا    :"     لية وسـلم  صلى اهللا ع   الرسولقال  
  " أخاف على أمتى عمل قوم لوط 
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  ٧٤

  .رسائل عامة عن الختان: ثامنا
  

و األحاديث النبوية الشريفة  القرآنية اتاآلي  الرسالة
  الداعمة

وال يسمح اإلسالم بتشويه جسد المرأة ألي       -١
سبب كان ، فعملية التبتيك التي تمارس باسـم         

 ، ملعون فاعله ،     ختان األنثى تغيير لخلق اهللا    
وال يجيزه نـص صـحيح ، ال سـيما وانـه       

  .يعرض المرأة إلى مضاعفات صحية رهيبة 

 وإن يدعون   صلى اهللا علية و سلم    : قال تعالى   
إال شيطانا مريدا ، لعنه اهللا ، وقال ألتخـذن          
من عبادك نـصيبا مفروضـا ، وألضـلنهم         

  ) وألمنينهم وآلمرنهم فليغيرن خلق اهللا 
لعـن اهللا   : "    صـلى اهللا عليـة وسـلم       الرسـول قال  

  "المغيرات خلق اهللا……

  
   : العلم والعمل: تاسعا 

 واألحاديث النبوية الشريفةالقرآنية ات اآلي  رسائل للتوعية
   الداعمة

ويحض اإلسالم على التعلم، ويجعله فريـضة       -١
على كل مسلم ومسلمة، ويؤكد على العلـم الـذي          

رفـع المـستوى    وليس يخفي أن الـتعلم ي     . ينفع  
  . الصحي والحضاري للمتعلم 

 هل يستوى الذين يعلمون والـذين ال        (: قال تعال   
  ) .يعلمون 

طلب العلم فريضة  :"      صلى اهللا علية وسـلم  الرسولقال  
  " . على كل مسلم 

 أن يحرص المرء على اختيـار       يجب مراعاة   -٢
العلوم والكتب والمواد اإلعالمية والتثقيفية التـي        

  . عه وتنفع به وان يتجنب المواد التي ال تنفع تنف

الناس عالم ومتعلم،   : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  
  " . وال خير فيما بعد ذلك 

 أن يحرص كل فرد على تعلـيم        يجب مراعاة   -٣
من يعوله حتى نهاية مراحل التعليم ويتساوى فـي       

  . ذلك الذكر واألنثى 

اللهم إنى أعوذ بك    : "      وسـلم  صلى اهللا علية   الرسولقال  
  ". من علم ال ينفع 

" إنما العلم بـالتعلم     : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  
.  

 أن يسعى المرء على التعلم مهما       يجب مراعاة   -٤
  . كان عمره أو نوعه وإذا كان أميا أن يمحو أميته 

 علموا ويسروا وال  : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  
  " . تعسروا وبشروا وال تنفروا 
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  ٧٥

ويحض اإلسالم على العمل ويرفع من شـأن         -٥
. فللعمل آثاره التنموية علـى اإلنـسان        . العاملين

تتحسن به جميع جوانب معاشه، ومنها الجوانـب        
فالعمل اليدوي يحسن الصحة الجـسمية،      . الصحية

واالستغراق في العمل يفيد الصحة النفسية، والعائد       
يمكن اإلنسان مـن الحـصول علـى        من العمل   

  . احتياجاته األساسية ومنها الصحة 
ال فرق بين ذكر أو أنثى في العمل وفي الجزاء          -

  . الذي يتلقاه من عمله 
 أن يقترن العمل بالنصح وتدريب      يجب مراعاة   -

وتوجه اآلخرين وان يدرب األكثر خبرة من بعده        
  . لنقل المهارات والمعارف 

يلتزم الشخص بالعمل الموكل     أال   يجب مراعاة   -
له بل يقوم بإضافة التقنيات الحديثة واإلبداع فيـه         
النه بذلك يقوم به على احسن وجه وتكون صدقة         

  . جارية له 

 جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في       (: قال تعالى   
  ) . مناكبها وكلوا من رزقه 

  ) .  فإذا فرغت فانصب (: قال تعالى 
ـ   (: قال تعالى    ن األرض واسـتعمركم     أنشأكم م

  ). فيها
 من عمل صالحا من ذكر أو أنثـى         (: قال تعالى   

  ) . وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة 
خير الكسب كـسب  : "     صلى اهللا علية وسلم   الرسولقال  

  " . يد العامل إذا نصح 
ما أكل أحد طعاما    : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  

ه، وان نبـي اهللا     قط خيرا من أن يأكل من عمل يد       
  " . كان يأكل من عمل يده  داوود
أطيب الكسب عمل : "     صلى اهللا علية وسـلم    الرسولقال  

  ". الرجل بيده
 ولقد مكناكم في األرض وجعلنا لكم       (: قال تعالى   

  ) . فيها معايش 
على كـل مـسلم    : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  

 فيعمـل بيديـه     : "قالوا فان لم يجد ؟ قال     " صدقة  
  " . فينفع نفسه ويتصدق 

اليد العليا خير مـن  : "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال  
  " . اليد السفلى 

  

ويحض اإلسالم اإلنسان كذلك علـى تـرويح        -٦
النفس واتخاذ حظها من الراحة، فان ذلك معـين         

  . على استئناف العمل ومساعد على حفظ الصحة 

يا حنظلة، سـاعة    : "     ة وسـلم  صلى اهللا علي   الرسولقال  
  " . وساعة 

كل شئ ليس مـن    : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  
ذكر اهللا عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو إال أربع           

  " . وذكر مالعبه الرجل أهله ٠٠٠خصال 
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  ٧٦

الرعای ة للفئ ات المعرض ة للخط ورة م ن الن ساء واألطف ال وذوي               : عاشرا  
  االحتیاجات الخاصة  

   الداعمةواألحادیث النبویة الشریفةالقرآنیة ات اآلی  ئل التوعیةسار
والمرأة عرضة للمرض أكثر مـن      -١

سواها لما تتعرض إليه مما يـضعف       
بنيتها، ولذلك يوصي اإلسالم بالعنايـة      
بها، ويشدد فـي إعطائهـا حقهـا ؛          
والرعاية الصحية الكاملة مـن حقهـا       

  . والبد 

  )  على وهن حملته أمه وهنا(: قال تعالى 
اليتيم : اللهم إني أحرج حق الضعفين : "    صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  

  ".والمرأة 
  " .استوصوا بالنساء خيرا   :"     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 

ورعاية صحة الطفل رحمـة بـه       -٢
مفروضة في اإلسالم ، وتضييع الطفل      

  .بإهدار صحته إثم كبير 

  "ليس منا من لم يرحم صغيرنا : "     اهللا علية وسلمصلى  الرسولقال 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت       : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  

 "  
والرجل راع في أهله ومسؤول عـن   : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها           
 "  

من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها : "     صلى اهللا علية وسـلم     رسولالقال  
عليها أدخلـه اهللا  )  يعنى الذكورصلى اهللا علية و سلم    ولم يؤثر ولده    

  " .الجنة 

والطفولة في اإلسالم عالم ممتلـئ      -٣
بالبهجة والسعادة والحب ، يقسم به اهللا       
عز وجل ، ويتحدث عن األطفال بأنهم       

  .عين وزينة الحياة الدنيا بشرى وقرة 

 ال أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولـد          (: قال تعالى   
 (  

  )  يا زكريا إنا نبشرك بغالم (: قال تعالى 
  )  فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب (: قال تعالى 
  )  ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين (: قال تعالى 

  ).المال والبنون زينة الحياة الدنيا(: لى قال تعا

ويأمر اإلسالم بالمحافظـة علـى      -٤
صحة المسنين الجسمية والنفسية ، وال      
سيما في نطاق األسـرة ففـي ذلـك         
عرفان بحق الكبير ، وتحقيق للتـوقير       

ليس منا لم يرحم صغيرنا ويعـرف       : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  
  " حق كبيرنا 

ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قـيض     : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  
  " اهللا له من يكرمه عند سنه 
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إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهمـا           ( قال تعالى     . واإلكرام واإلحسان 
  ) أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما 

  )  وبالوالدين إحسانا (: قال تعالى 
  )  ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا(: قال تعالى 

ال : وللجنين في اإلسالم حق الحياة     -٥
يجوز قتله بأي شكل مـن األشـكال ؛      
حتى لو حكم على امـرأة باإلعـدام ،         
تعين تأجيل تنفيذ الحكم حتى تلد بـل        

  .حتى ترضع 

 من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنمـا            (: قال تعالى   
  ) قتل الناس جميعا 

أحسن إليهـا   : "في شأن الغامدية لوليها         صلى اهللا علية وسـلم     الرسولال  ق
  "فإذا وضعت فأتني 

ومن الرعاية الـصحية لألطفـال      -٦
تطعيمهم ضد األمـراض المهلكـة ،       
والتفريط بذلك نوع من التضييع لهم ،       

  .بل القتل لهم ، وهو خسران مبين 

  )  بغير علم  قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها(:قال تعالى
  "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت: "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 

والمعوقين شـريحة مهمـة مـن       -٧
ضعفاء المجتمع، ال يجـوز تعـريض       
صحتهم النفسية للسوء باالستهزاء بهم،     
وتتعين إعانتهم بمختلف الوسائل التـي   
تكفل تأهيلهم وأعادتهم أفرادا صالحين     

.  

  )  ال يسخر قوم من قوم (: ى قال تعال
  " وتهدي األعمى : "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 
  " وتسمع األصم واألبكم حتى يفقه : "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 
وبصرك الرجل الرديء البصر لـك      : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

  " صدقة 
  " وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف: "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 
  " تعين صانعا أو تصنع ألخرق : "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال 
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  الحفاظ على البیئة  : الحادي عشر 
 واألحاديث النبوية الشريفةالقرآنية ات اآلي  رسائل للتوعية

   الداعمة
ويأمر اإلسالم بالمحافظة على البيئـة      -١

ي واإلسراف والطغيان في    فينهي عن البغ  
استغاللها دون مباالة بالموازين، ويحارب     
على الخصوص الفساد الذي يؤدي إلـى       
هالك الحيوان والنبات، ويشجع الزراعـة      
وكل مـا يـؤدي إلـى إصـالح البيئـة           
وتجديدها، وينشئ محميات بيئية ال يجوز      
قطع شجرها وال قتل حيوانها، وينهي عن       

األشكال ويأمر  تلويث البيئة بأي شكل من      
  . بتنظيفها 

  ) . أن ال تطغوا في الميزان :  ووضع الميزان(قال تعالى 
  ) .  وال تعثوا في األرض مفسدين (: قال تعالى 
الذين يفـسدون   :  وال تطيعوا أمر المسرفين      (: قال تعالى   

  ) . في األرض 
  ) .  وال تبغ الفساد في األرض (: قال تعالى 
لى سعي فـي األرض ليفـسد فيهـا        وإذا تو  (: قال تعالى   

  ) . واهللا ال يحب الفساد ٠٠٠الحرث والنسل 
ال يغرس المسلم غرسا وال    : "     صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  

يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة وال شئ إال كانـت            
  " .له صدقة 

 كل ناحية مـن المدينـة         صلى اهللا علية وسلم    حمى رسول اهللا  " 
ال يخبط شجره وال يعضد، إال ما يساق بـه          : ا بريدا   بريد

  " . الجمل 
إنى احرم ما بـين البتـي       :     صلى اهللا علية وسلم    الرسولكان  " 

  " . أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها : المدينة 
أن صـيد   : " عن واد بالطائف        صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

  " . وج وعضاهه حرام 
: اتقوا المالعـين الـثالث      : "     اهللا علية وسلم  صلى   الرسولقال  

  " . البراز في الموارد ، وقارعة الطريق، والظل 
إماطة األذى عن الطريـق  : "     صلى اهللا علية وسـلم   الرسولقال  

  " . صدقة 
اإليمـان بـضع وسـبعون     : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

  . " ادناها إماطة األذى عن الطريق ٠٠٠شعبة 
عرضت علي اعمال أمتـى     : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  
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  ٧٩

األذى يماط  : حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها       : 
عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكـون         

  " . في المسجد ال تدفن 
صـلى اهللا  من قطع سـدرة  : "     صلى اهللا علية وسلم الرسولقال  

  . صوب اهللا رأسه في النار ) ون مبرر  يعنى دعلية و سلم

وينهي اإلسالم عـن رفـع الـصوت        -٢
والضوضاء وكل ما يؤدي إلى األضـرار       

صـلى اهللا عليـة و      باآلخرين أو إيذائهم    
؛ كما ينهي عـن العنـف       )إزعاجهم  سلم

  .بمختلف أشكاله

 واغضض من صوتك، أن أنكر األصـوات        (: قال تعالى   
  ) .لصوت الحمير 

من ضار اضـر اهللا بـه،       : "     ى اهللا علية وسـلم    صل الرسولقال  
  " . ومن شاق شق اهللا عليه 

عليك بالرفق وإياك والعنف    : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  
 . "  
أن اهللا رفيق يحب الرفـق،      : "     صلى اهللا علية وسلم    الرسولقال  

ويعطي على الرفق ماال يعطي على العنف وماال يعطـي          
  . " على سواه 

واهللا ال يؤمن من ال يأمن       : "      صلى اهللا علية وسـلم     الرسولقال  
  ) " . غوائله وشروره وجاره بوائقه 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

