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مفهوم الصحة 
البدنٌة الناحٌة اكتمال حالة : الصحة العالمٌة الصحٌة الهٌئة عرفت 

. العاهة او المرض من الخلو مجرد ولٌست واالجتماعٌة والنفسٌة

على المختلفة الجسم واجهزة اعضاء مقدرة : ٌعرف البدنٌة الناحٌة ومن  

 النفسً والتوازن العقل اكتمال ٌعنً ومتوافق طبٌعً بشكل وظائفها اداء

الخارجً المحٌط مع التكٌف على االنسان قدرة االجتماعٌة الناحٌة واكتمال

تحقٌق وفن علم هً : وٌنسلو العالم وصفة العامة للصحة تعرٌف واهم 

. والكفاٌة الصحة وترقة العمر واطالة االمراض من الوقاٌة

االمراض مكافحة ، البٌئة صحة ) : طرٌق عن الٌها الوصول اجل ومن 

 والمعٌشٌة االجتماعٌة الحٌاة تطوٌر ، الشخصٌة الفردٌة الصحة ، المعدٌة

( لالمراض المبكر التشخٌص ،



مكونات الصحة
1- راحة ، نوم ، نظافة ، تغذٌة : النفسٌة الصحة ، 

. شخصٌة ،عناٌة رٌاضة

2- الفضالت ،تصرٌف الشرب مٌاه : البٌئة صحة ، 

. اإلضاءة ، التهوٌة ، األغذٌة ، القمامة

3- استعمال ، الشخصٌة الصحة :الوقائً الطب 

.المبكر ،العالج األدوٌة

4- المجتمع طب: االجتماعٌة الصحة.



مجاالت الصحة وميادينها
الصحٌة اإلدارة تقدمها التً الخدمات :أوال :

1- البٌئً المجال .

2- واالجتماعٌة الشخصٌة الصحة مجال .

3- المعدٌة اإلمراض مكافحة مجال .

4- وتطوٌرها الصحة لتقوٌة العام المجال .

5- والصحٌة البدنٌة والتربٌة التغذٌة .

6- العلمٌة البحوث مجال .

واالجتماعٌة العامة للصحة المساعدة الخدمات :ثانٌا 



واجبات الصحة الرئيسية 
المختلفة الخارجٌة العوامل تأثٌر دراسة : أوال .

ودفاعاته الجسم مقاومة لرفع والوسائل السبل دراسة ثانٌا 

. الخارجٌة التأثٌرات ضد

اآلتً إتباع ٌجب الواجبات هذه تنفٌذ اجل من :

1- الوقائً بالجانب الخاصة المطبوعات .

2- التجرٌبٌة النظرٌات .



صحة التربية البدنية 
البدنٌة التربٌة لصحة األساسٌة الواجبات :

1- الخارجٌة البٌئة وحاالت عوامل مختلف تأثٌر دراسة 

 التربٌة لممارسً الوظٌفٌة والقابلٌة الصحً الوضع على

. البدنٌة

2- الصحٌة للمؤثرات علمٌة أسس وضع على العمل 

 فً الصحً للتطوٌر المثالٌة للحالة قواعد وبناء والطبٌعٌة

. البدنٌة التربٌة مجال

الرٌاضٌة األلبسة صحة ، الرٌاضٌٌن تغذٌة ، التأقلم ، 

 الشخصٌة الصحة ، التدرٌب صحة ، األدوات



التثقيف الصحي 
داخل اإلمراض انتشار فً وعاداتهم سلوكهم تغٌر لغرض اإلفراد تثقٌف 

 تدعٌم شانها من التً االجتماعٌة والتقالٌد العادات وغرس المجتمع

.( الصحٌة والتغذٌة الرٌاضة ممارسة ) مثل وتطوره الصحً الجانب

مهم جانب بتشكٌل عالقة له اإلفراد لدى تكوٌنها فً والنجاح الوعً مسالة 

 البدنٌة الناحٌة من اإلنسان اكتمال حالة هً ) الفرد شخصٌة جوانب من

.( واالجتماعٌة والنفسٌة

( االجتماعً ، النفسً ، البدنٌة ) الثالث بمقوماتها متكاملة وحدة الصحة.

( التربٌة ، الماء) البٌئة التأثٌرات.



أهداف التثقيف الصحي 
1- الصحٌة التوجٌهات بإتباع سلٌمة صحٌة اتجاهات تكوٌن 

. الصحً الوعً وزٌادة

2- تحسٌن باتجاه اٌجابٌة صحٌة وممارسات عادات تكوٌن 

.اإلمراض من والوقاٌة المجتمع صحة

3- واألساسٌة الصحٌة بالمعلومات اإلفراد وتزوٌد ضخ 

 بالصحة العقلً اإلدراك باتجاه التعلٌمً المستوى حسب

 بهذا بالفرد المناطة والواجبات واالجتماعٌة والنفسٌة البدنٌة

. االتجاه



وسائل التثقيف الصحي 
الصحً التثقٌف وسائل من :  

1- والمشاهدة والجماعً والفردي المباشر واالتصال المحاضرات 

.التقارٌر وكتابة والمناقشة المباشر والجواب والسؤال

2- ( الخاصة الصحٌة بحاالت) الدراسات تقدٌم.

3- الرادٌو ) اإلعالم وسائل طرٌق عن مباشر الغٌر االتصال ، 

 الصور ، المعارض ، الصحف ، الكتب ، سٌنما ، التلفزٌون

. والبصرٌة السمعٌة الوسائل كافة إي ( التوضٌحٌة

4- واألنشطة األلعاب .

5- الطلبة مستوى على االختبارات .


