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 الشكر والتقدير

يـ: ، كتبعان ليدم رسكلنا الكر [40النمؿ، ](ومن شكر فإّنما يشكر لنفسو) استجابة لقكلو تعالى:
(، كعرفانان بالفضؿ ألىمو، فإنني أتقدـ بكافر الشكر من ال يشكر اهلل ال يشكر الناس)

، كالعامميف فييا، القدسالدراسات العميا في جامعة  كمية كالتقدير إلى الطاقـ التدريسي في
ؿ ، فكمنيـ ، كال أستثني أحدان عريقةفي ىذه الجامعة المسيرتنا التعميمّية لما أسدكه لنا طيمة 

 في مكقعو قد أسيـ بكصكلي إلى ىذه المرحمة العممية مف حياتي.

لما قّدمتو لي مف نصائح ثمينة ، ميا النكبانيد.  ةالقدير  ةكأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى المشرف
لى الممتحكتكجييات قّيمة،   .الخارجيّ  كالممتحف الداخميّ  فكا 

 فميـ جميعان مني كؿ الشكر كالعرفاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

  الممخص:
مدل تطبيؽ البرنامج الصحي المدرسي في مدارس المرحمة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 

 مف كجية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف. األساسية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ/ القدس
تكّكنت مف تي ، كأداة االستبانة، الالمنيج الكصفي التحميميكلتحقيؽ ىذا اليدؼ، استخدمت الدراسة 

قسميف أساسييف، األكؿ تناكؿ المتغيرات الديمغرافية لمدراسة، كىي )الجنس، كالمسمى الكظيفي، 
ىؿ يكجد في المدرسة مكظؼ كسنكات الخبرة، كالمؤىؿ العممي، كالعمر، كالجية المسؤكلة( كمف سؤاؿ )

الخدمات ) بعة محاكر، كىي:( فقرة مكزعة عمى أر 78(، أّما القسـ الثاني فقد تكّكف مف )صحة ميداني
 (.التغذية المدرسيةك البيئة المدرسية، ك  التثقيؼ الصحي،ك الصحية، 

ـّ تكزيعيا عمى   جميع المنسقييف الصحييف كمديرم كمديرات مدارس مفالذم تكّكف الدراسة  مجتمعكت
ـّ اختي( مدرسة132األساسية في مدينة القدس، حيث يبمغ عدد ىذه المدارس ) المرحمة ار عينة ، كت

مدارس  2( مدرسة، منيا 50) مف ( مدير كمنسؽ100) تككنت مفالدراسة بالطريقة العشكائية، كقد 
 .مدرسة حككمية 37مدرسة خاصة،  11ككالة، ك

اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ أظيرت النتائج أف دكر كبعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي 
ية بمدينة القدس كمف كجية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف التربية الصحية لطمبة المرحمة األساس

كالبيئة  ،التثقيؼ الصحي، ك كتبّيف أيضان أف درجة تطبيؽ الخدمات الصحية كانت عالية،  الصحييف
 .  تكظيؼ برنامج األغذية المدرسية داخؿ المدرسة كانت بدرجة عاليةك المدرسية، 

( في كجيات α ≤ 0.05صائية عند مستكل الداللة )ذات داللة إحكأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ 
نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 

سنكات ك المسمى الكظيفي، ك الجنس،  ات:لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير 
لى متغير ذات داللة  كجكد فركؽكجكد مكظؼ صحى ميداني أـ ال، ك  الخبرة لممسمى الكظيفي، كا 

 كالجية المشرفة. العمرك المؤىؿ العممي، ات: إلى متغير تعزل  إحصائية
العمؿ عمى تحسيف األكضاع الصحية كفي نياية الدراسة أكصت الباحثة بعدة تكصيات، كاف أبرزىا ب

العمؿ عمى تخصيص منسؽ ، ك ككميةما ىك حاليا في المدارس الح، ككالككالةفي المدارس الخاصة 
شراؾ األىالي كاألكلياء األمكر ، ك في مدينة القدس كغيرىا مف المدف صحي في كافة المدارس العاممة ا 

بنشاطات تتعمؽ بالتربية الصحية، لما ليا مف دكر بارز في تعزيز الثقافة الصحية لدل جميع أفراد 
 المجتمع.
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The role of the school administration in achieving the goals of health 

education for the elementary schools following the education directorate 

of Jerusalem. 

Prepared by: Rania “Mohammed Yousef” Mosbah Shaludi. 

Supervised by: Dr. Maha Al-Nubani  

Abstract: 

 This study aimed to recognize the extent of the implementing  of the school health 

program in the elementary schools of the directorate of education / Jerusalem from the 

point of view of schools principals  and health coordinators .In order  to achieve this aim  

the study used the descriptive analytical method and a questioner tool, which consists of 

two main sections. the first section deals with the demographic variables of the study 

(gender, job title, years of experience, educational qualification, age and the authorized 

body) concerning the question (is there a filed health officer in the school, the second 

section consists of (78) paragraph divided into four annexes: (health services, health 

education, school environment, school feeding). 

It was distributed to study community, which consists all health coordinators, and 

principals of the elementary schools in Jerusalem, the number of these schools is 

(132), and the sample was randomly chosen. which consisted of (50) schools, two of which 

are UNRWA, (11) private schools, (37) public schools. 

After conducting statistical  analysis the result showed the role of the school administration 

in achieving the  aim of the health education for students the elementary level  in 

Jerusalem, for the point of view of  schools principals and health coordinator it was high, 

and the degree of application health services, health education, the school feeding within 

the school was high degree.  

The result showed that there were no statistically significant differences at the level of 

significant in the point of view of schools principles and health coordinators towards the 

role of the schools administrations in achieving the goals of health education for the 

students in elementary level in Jerusalem due to the variables: gender, job title, years of 

experience, the variables of failed health officer or not, and difference due to: educational 

qualification, age, and supervising authority. 



 ه
 

At the end of this study, the researcher recommended several recommendations, the most 

important of which  is to work to improve the health conditions in private schools and 

endowments, as it’s the case in public schools and working on allocating health 

coordinator in all working schools in Jerusalem and other cities, involving parents in 

activities related to health education, due to its prominent role in enhancing health care 

education in the whole society.  
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 الفصل األول: 

_________________________________________________________ 

 خمفية الدراسة وأىميتيا: 

 مقدمة:  1.1

 الحالة كتعد بأسره، المجتمع بارتقاء كصكالن  كأسرىـ، الطمبة، بصحة لمنيكض فّعالة بيئات   المدارس ُتعد
ـ   أف الدراسات مف العديدُ  بينت فقد التعميمية، العممية المؤشرات أىـ مف لمطمبة الصحية  بصحة االىتما
 الطمبة، صحة عمى الحفاظ في ميمان  دكران  تمارس كىي المبكرة، النمك مراحؿ في كخصكصان  الطمبة
 المدرسية اإلدارة عاتؽ عمى كيقع جيدة، صحية حياةل السميـ السمكؾ نحك تكجيييـ إلى كتسعى

 الكعي كنشر المدرسة، في السميـ كالسمكؾ لمطمبة، الصحية العادات متابعة في بيرةك مسؤكليات
 إعدادىـ حسف في يؤثر الذم األمر ليـ، كالتثقيفية كالعبلجية، الكقائية، الخدمات كتقديـ بينيـ، الصحي
 أف عف فضبلن  المجتمع مف بيرةك نسبة الطمبة شكؿ، حيث يعيـمجتم في فاعمة عناصر ليككنكا

ف المعدية، األمراض تجاه ثركأ حساسة أجساميـ  محدكدة مساحة في الدراسة فترة خبلؿ تكاجدىـ كا 
 المختمفة باألمراض إصابتيـ حالة في المدارس عف الطمبة غياب أف ماك لمعدكل، ـيقابميت مف يزيد
 جنب إلى جنبان  كيسير التعميـ، يتبلـز أف جدان، الميـ مف إذ العاـ، تعميميال المستكل تدىكر إلى يؤدم
 (2307، ص 2012. )الصرايرة، كتركي، لمطمبة كالنفسية كالعقمية، الجسمية، الصحة استقرار مع

 بالصحة لمميتميف ثبت فقد ،الصحة لتعزيز المتاحة القنكات أفضؿ مف نياأ عمى المدرسة إلى كينظر
 مف كثير مف كلمكقاية لمجتمع،ا قطاعات كؿ في الصحة لتعزيز كبيرة فرصة تكفر المدارس أف كالتربية

 المزمنة لؤلمراض العبلجية الخدمات تكاليؼ زيادة مع خاصة ،حدكثيا قبؿ الصحية المشكبلت
 كما، مبكرة سف في المشكبلت ىذه مف لمكقاية ادالجّ  االلتفات إلى أدل مما ،المعيشي بالنمط كالمرتبطة

 خارج عاداتو تككف بسبب كذلؾ، حياتو في األىمية بالغ لو دراستو أثناء الطالب بصحة االىتماـ إف
ا تأثره كسيكلةنزؿ الم ف، ك كتقكيميا الصحية العادات اكتساب كمنيا، األكلى مراحمو في كخصكصن  ا 

 أف كما جيدة،ال الصحية العادات كممارستيـ الطبلب، أبداف سبلمة عمى الحفاظ في ىاـ دكر لممدرسة
 كتقديـ بينيـ، الصحي الكعي كنشر باستمرار، التبلميذ سمكؾ متابعة مسؤكلية المدرسية اإلدارة عمى
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 ينعكس الذم األمر النفسي، كتكافقيـ العقمية،تيـ قدرا كتنمية مختمفة، كتثقيفية كعبلجية كقائية خدمات
 (.15، ص 2008اتيـ. )القرني، حي مستقبؿ بناء في عمييـ

 يبلزميا المجتمعات ألف فيو االجتماعية كالحياة المجتمع تقدـ تساير أف المدرسة عمى كجب لذلؾ
 مدارس كجكد إف فيو، تعيش الذم المجتمع في كالتقدـ التطكر حجـ تعي متطكره منظمات كجكد
 بشكؿ كالمدارس المجتمعات بيف جدلية العبلقة أف بذلؾ المجتمعات، تطكر سمسمة ضمف مف متقدمة
يجابيان  ميان ك اندماجان  تندمج لذلؾ باآلخر، كيتأثر يؤثر منيما كؿف عاـ  كعمى الحياة، نكاحي مختمؼ في كا 

 المدرسة ألف أبنائيـ، مع المكاظبة متابعة كمحاكلة المدرسة لدكر المكمؿ التربكم دكرىـ يعكا أف اآلباء
 العبلقة كأدت. المدرسة وإلي كصمت ما متابعة عمى األقدر فيـ اآلباء أما معينة عمؿ ساعات تفترض
: بأنوأصبح يعرؼ  الذم الصحية التربية مفيكـ انبثاؽ إلى كالصحة التربية بيف بالتبلـز تتصؼ التي

 مستكل عمى صحيحة يةكسمك  أنماط إلى المعركفة الصحية الحقائؽ ترجمة إلى تسعى التي العممية
 (54، ص 2007)الكعبي،  .كالمجتمع الفرد

( أف التربية الصحية أصبحت تشير 7-6، ص 2010يؼ )الجرجاكم، كمحمد، كاستدؿ مف ىذا التعر 
 السنكات في الطمبة صحة لتعزيز تقدـ التي كالخدمات كاألنظمة كالمبادئ المفاىيـ مف مجمكعةل

 لخدمة المجتمع أكجدىا اجتماعية اتمؤسس، ألنيا المدارس خبلؿ مف المجتمع صحة كتعزيز الدراسية
 تكفير طريؽ عف ،الصحية كخاصة ،النكاحي كافة مف التبلميذ إعداد في ميـ كربد تقكـ فيي ،أبنائو
 بمستكل النيكض إلى يؤدم كىذا السميـ، الصحي السمكؾ كاكتسابيـ لمتبلميذ السميمة الصحية الرعاية
 . لممجتمع العامة الصحة

نب العمؿ كترل الباحثة أف الحفاظ عمى صحة الطبلب مف أكلكلكيات العمؿ اإلدارم، إلى جا
 تقكيـاألكاديمي، كأف يتضمف التخطيط السنكم اإلدارم برامج خاصة كأنشطة صحية، تعمؿ عمى 

زمنة كالمعدية م)األمراض ال المجاالت كافة في الصحية المؤشرات عمى بالتعرؼ الطبلب صحة
 بأكلكيات التربكم المجاؿ فيكالمدرسيف  العامميف تعريؼكالمكسمية كالطارئة(، كأف تقكـ اإلدارة ب

 التي قد تكاجييا المدرسة. الصحية المشكبلت
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 مشكمة الدراسة:  1.2

تسعى اإلدارة الحديثة في المدراس لتحقيؽ التكامؿ بيف مقكمات الحياة المدرسية، كالتحصيؿ الدراسي 
كاألجكاء الدراسية المناسبة، كتكفير الغذاء كالتكجييات الصحية المناسبة، فالصحة المناسبة أصبحت 

صحة الطمبة، عمى مف التكجيات التي يجب االلتزاـ كتحقيقيا لمكصكؿ إلى مستكل بيئي يحافظ 
 ككقايتيـ مف أم أمراض قد تصيبيـ. 

التي  (2008)القرني، كقد تطرقت إلى ىذا المكضكع العديد مف الدراسات السابقة، كما في دراسة 
 التربية تسعى التي األساسية طالبالم مف عمييا كالمحافظة لمجتمع ا في الفرد صحة إفأكضحت 
 مدارس في خاصة – التربكية المؤسسات مسؤكلية تضاعفت كلقد، كمكاف زماف كؿ في إلييا لمكصكؿ
براز,  الصحية بالنكاحي االرتقاء في - العاـ التعميـ . أما دراسة ذلؾ في التعميـ ك التربية دكر كا 

 معالجة في لدكرىف الثانكية المدارس يراتمد ممارسة مدل( فقد عممت عمى معرفة 2008)الجدم، 
 الطالب صحة( بأف 2012الصحية كاالجتماعية. كأشار )الصرايرة، كتركي،  الطالبات مشكبلت
 مسؤكلية تضاعفت كقد تحقيقيا، إلى المدارس تسعى التي األساسية المطالب مف عمييا كالمحافظة
براز الصحية، بالنكاحي االرتقاءب اصخ شكؿب االبتدائية المرحمة كمدارس عاـ، بشكؿ المدارس  دكر كا 
 .فييا كالتعميـ التربية

دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية في مدارس  كبناء عميو تعالج ىذه الدراسة
حيث إف التربية الصحية كالتخطيط ليا  ،المرحمة األساسية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ/ القدس 

ى تكفير بيئة صحية مناسبة مف مياـ اإلدارة المدرسية، كأصبحت متطمب أساسي مف كالعمؿ عم
ظاىرة اجتماعية كصحية كأكاديمية لما ليا مف دكر فعاؿ  ىذا األمر متطمبات الحياة المدرسية، كأصبح

 في تحقيؽ تكافؽ صحي كأكاديمي لدل الطالب. 

 أىمية الدراسة:  1.3

دكر اإلدارة  إلى التعرؼ بمحاكلة كالمتعمؽ تتناكلو الذم لمكضكعا مف أىميتيا الدراسة ىذه تستمد
المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية بمدينة القدس كمف كجية نظر 
مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف، كىذا المكضكع ال يتكقؼ عند حدكد المدرسة فقط، إنما يمتد إلى 

ف تكفير بيئة كغذاء صحي مناسبيف لؤلطفاؿ، مكضكع يتشارؾ فيو األىؿ كالمدرسة، المجتمع بأسره، أل
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فيجب عمييـ معرفة أىمية الصحة المدرسية، لتكفير أجكاء مناسبة لمطمبة في المنزؿ كالمدرسة عمى 
 السكاء.

في  دارسالم في المدرسية الصحة لتناكلياإلى المكتبة العربية  عممية إضافة بمثابة الدراسة ىذه تعدك 
 فائدة مف الدراسة ىذه تقدمو أف يمكف كلماسقيف الصحييف، نيف كالمالمدير  نظر كجية مفمدينة القدس 

بتطرقيا لمسألة قد ال يكلي ليا الجميع  خاص بشكؿالفمسطينية  كالمكتبة عاـ، بشكؿ العربية لممكتبة
 أىمية، أك يعتبرىا مف المكاضيع الفرعية.

 الصحة مستكل مكضكع حكؿ التربكية اإلدارة مجاؿ في الباحثيف تفيد أف الدراسة ىذه لنتائج كيمكف
 القرارات متخذم تفيدقد  أنيا ماك ،بشكؿ عاـ كليس لدل طمبة المرحمة األساسية المدارس في المدرسية

 المدرسية الصحة تطكير عمىيعممكف  يفكمعمميف مدير  اختيار في أىدافيا تحقيؽ في التربية كزارة في
 لمصحة مسؤكليف الكزارة ىذه مف كلينبثؽ الصحة، كزارة الدراسة ىذه تفيد أف يمكف ماك رس،المدا في

 تحتاج التي كالجكانب المدرسية الصحة كاقع لتعرؼىـ تفيد أف الدراسة ىذه لنتائج كيمكف .المدرسية
 .كمتابعة تعزيز إلى

 أىداف الدراسة:  1.4

سية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية في مدارس دكر اإلدارة المدر : التعرؼ عمى اليدف الرئيسي
مف كجية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف  المرحمة األساسية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ/ القدس

 الصحييف. 

 األىداف الفرعية: 

 التعرؼ عمى دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ: 
قدس كمف جية نظر مديرم المدارس الخدمات الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة ال .1

 كالمنسقيف الصحييف.
لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كمف جية نظر مديرم المدارس  الصحي التثقيؼ .2

 كالمنسقيف الصحييف.
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البيئة الصحية المدرسية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كمف جية نظر مديرم المدارس  .3
 كالمنسقيف الصحييف.

ذية المدرسية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كمف جية نظر مديرم المدارس التغ .4
 كالمنسقيف الصحييف.

معرفة الفركقات ذات الدالالت اإلحصائية بيف كجيات نظر مديرم المدارس كالمسنقيف الصحييف  .5
ية في مدينة تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساس

القدس تعزل إلى متغيرات )الجنس، المسمى الكظيفي، سنكات العمؿ، المؤىؿ العممي، نكع 
 (.كجكد مكظؼ صحة ميدانيالمدرسة، العمر، 

 : وفرضياتيا أسئمة الدراسة 1.5

 تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية: 

أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية : ما دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ الرئيسي السؤال
 بمدينة القدس كمف كجية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف؟ 

 الفرعية: األسئمة 

 ما دكر اإلدارة المدرسية في:

تحقيؽ الخدمات الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كمف جية نظر مديرم المدارس  (1
 كالمنسقيف الصحييف؟

لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كمف جية نظر مديرم المدارس  الصحي قيؽ التثقيؼتح (2
 كالمنسقيف الصحييف؟

تحقيؽ البيئة الصحية المدرسية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كمف جية نظر مديرم  (3
 المدارس كالمنسقيف الصحييف؟ 

سية في مدينة القدس كمف جية نظر مديرم المدارس تحقيؽ التغذية المدرسية لطمبة المرحمة األسا (4
 كالمنسقيف الصحييف؟
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ما مدل تطبيؽ البرنامج الصحي المدرسي في مدارس المرحمة األساسية التابعة لمديرية التربية 
كالتعميـ/ القدس كمف كجية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف؟ لبلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 

 ة:   طرح الفرضيات التالي
( في كجيات نظر مديرم α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (1

المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 
 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير الجنس.

( في كجيات نظر مديرم α ≤ 0.05مستكل الداللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  (2
المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي.
جيات نظر مديرم ( في ك α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (3

المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 
 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير سنكات العمؿ.

( في كجيات نظر مديرم α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (4
الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية  المدارس كالمنسقيف

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.  
( في كجيات نظر مديرم α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (5

مدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة ال
 .الجية المسؤكلةلطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير 

( في كجيات نظر مديرم α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (6
الصحية  المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير العمر.
( في كجيات نظر مديرم α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (7

المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 
 أـ ال. ميداني صحيمكظؼ ة القدس تعزل إلى متغير كجكد لطمبة المرحمة األساسية في مدين
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 محددات الدراسة:  1.6

مجمكعة مف المدارس المشاركة في مدينة القدس، كىي عمى الحد المكاني: تقتصر ىذه الدراسة عمى 
 ثبلثة أنكاع: خاصة كككالة كحككمية.

 . 2017 – 2016الحد الزماني: السنة الدراسة 

 ف كالمنسقكف الصحييف في مدارس مدينة القدس.الحد البشرم: المديرك 

 في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية.المدرسية الحد المفاىيمي: دكر اإلدارة 

 ىذه الدراسة عمى أداة االستبانة المكجو لممديريف كالمنسقيف الصحييف. تعتمدأداة الدراسة: 

 : المتغيرات تعريف 1.7

ي تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطبلب المرحمة األساسية الدنيا دكر اإلدارة المدرسية فالمتغير التابع: 
 في مدينة القدس.

 : المستقمةالمتغيرات 

 : ذكر كأنثى.الجنس

 مدير كنائب مدير كمنسؽ صحي.بثبلثة كظائؼ: ُحِدّد : كقد المسمى الكظيفي

 نة فأكثر. س 11سنكات، ثـ مف  10-6سنكات، ثـ مف  5-1:  تـ تحديدىا بالفترات: سنكات العمؿ

 .راسات عميا، كبكالكريكس، كدعالي : كيشتمؿ عمى الدرجات: دبمكـالمؤىؿ العممي

 .خاصة ، كىي عمى ثبلثة أنكاع: حككمة، ككالة: الجية المسؤكلة
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 مصطمحات الدراسة:  1.8

  :السياسة تنفيذ المسؤكلة عف كىي ،في أية دكلة التعميمية دارةاإل مف جزءاإلدارة المدرسية 
كالقكانيف  المكائح كتنفيذ ،رسالتيا أداء نحك المدرسة تكجيو كمسؤكليتو مدير كيرأسيا ،عميميةالت

دارييف كلكائح كقكانيف مكضكعية دراسية كمقررات لمناىج كفقا الكزارة مف تصدر التي التعميمية  كا 
 ؿك يرتكف كحكؿ الطالب يدكر حكؿ األساس كىدفيا محدكدة مادية كبإمكانيات ،كمشرفيف كفنييف

 ،كالعمؿ كاالجتماعي كالركحي كالجسمي لمنمك العقمي تكجيو عمى تساعد التي كاإلمكانات الظركؼ
 خبلؿ مف االجتماعية األىداؼ تحقيؽ أيضا كىدفيا النمك لتحقيؽ ىذا التربكية العممية تحسيف عمى

، ص 2009 )المعايطة، .فيو الحياة كتحسيف مشكبلت حؿ في كالمساىمة بدراسة أكضاعو العناية
45 - 46) 

  :صحة لتعزيز تقدـ التي كالخدمات كاألنظمة كالمبادئ المفاىيـ مف مجمكعةالتربية الصحية 
. )الجرجاكم، كمحمد، المدارس خبلؿ مف المجتمع صحة كتعزيز الدراسية السنكات في الطمبة
 (6، ص 2010

  :كالنفسية كالجسدية العقمية النكاحيالكضع الذم تتخذه المدرسة لضماف الصحة المدرسية 
 عمى كالتعميـ التربيةات كزار  تعمؿ التي األسس أىـلدل طمبة المدارس، كىي مف  كاالجتماعية

كالمحافظة عمى صحة  الداعمة المدرسية البيئة ايجاد الى تيدؼ كخطط برامج خبلؿ مفتنفيذىا 
 (55، ص 2009افة جكانبيا. )المعايطة، كالطالب ب

 أخالقيات البحث: 1.9

عمى المكافقة المسبقة عمى إجراء البحث عف طريؽ تكزيع نمكذج المكافقة الذم الطالبة حصكؿ بعد 
يكضح أف الدراسة ستتـ ألغراض البحث العممي فقط، كأف المعمكمات ستحمؿ كتعرض دكف الحاجة 

ىي إلى ذكر اسـ المشارؾ في الدراسة، كتـ الحصكؿ عمى مكافقة مديرية التربية كالتعميـ في القدس، ك 
أما بالنسبة لمدارس الككالة، فقد تـ الحصكؿ عمى مكافقة  ،الجية المسؤكلة عف المدارس الحككمية

مكتب تربية الككالة، كفي المدارس الخاصة تـ الحصكؿ عمى مكافقة إدارة كؿ مدرسة، باإلضافة إلى 
غ المدراء كالمنسقييف مكافقة كمية الدراسات العميا ككمية الصحة العامة في جامعة القدس، ككذلؾ تـ إببل

كأف نتائجيا ستسخدـ فقط ألغراض البحث  ،بيدؼ الدراسة كحيثياتيا ،الصحييف المشاركيف في الدراسة
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ذا حدث كأف تدخمت الباحثة فذلؾ  ،كلـ يكف ىناؾ تدخؿ مف الباحثة في إجابات أفراد العينة ،العممي كا 
 التي كانكا يطرحكنيا. مف أجؿ تكضيح استفسارات أفراد العينة حكؿ بعض األسئمة

 

  ىيكمية الدراسة: 1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكر اإلدارة 
المدرسية في تحقيؽ 
أىداؼ التربية 

 الصحية

 الخدمات الصحية

 التثقيؼ الصحة

 البيئة المدرسية

 التغذية المدرسية

دور اإلدارة المدرسية 
أىداف  في تحقيق

 التربية الصحية

 الجية المسؤكلة

 الجنس

 المؤىؿ العممي العمر

 سنوات الخبرة

 المسمى الكظيفي

 كجكد منسؽ صحة ميداني
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 الفصل الثاني: 

____________________________________________________ 

 والدراسات السابقة:  األدبيات

 مقدمة:  2.1

 التربكية، المؤسسات مسؤكلية مف عؼضا الذم األمر الحياة مياديف ؿك في بيران ك تطكران  العالـ شيد
 كاإلصابات لؤلمراض عرضة الطمبة ألف الصحية، بالنكاحي االرتقاء في العاـ، التعميـ مدارسخاصة 
 في معركفة تكف لـ جديدة أدكاران  المؤسسات ىذه تمارس أف ينبغي لذا، غيرىـ، مف ثركأ كالحكادث
)الصرايرة كتركي،  .المختمفة كصكرىا بأشكاليا لمطمبة الصحية بالنكاحي االىتماـ كمنيا السابؽ،
2012) 

، لذا ال بد مف الحفاظ عمى صحتيـ في البيت كالمدرسة المجتمع مف بيرةك نسبةيشكمكف  الطمبةف
نتيجة النتقاؿ العدكل مف طالب  مختمفة، أمراضب صابةلئل يتعرضكف قد يـأن كمعمكـكالمجتمع، 

 عددان  كتتضمف ،الناتج عف عدـ تناسب اإلضاءة البصرية ةالقدر  اضطراباتآلخر، أك قد يعانكف مف 
، أك اضطرابات في السمع، كغيرىا مف األمراض كالمشكبلت الصحية التي قد تمحؽ العيف أمراض مف
 (Casey & Christian, 2003) بيـ
 الحالة كتعد بأسره، المجتمع بارتقاء كصكالن  كأسرىـ، الطمبة، بصحة لمنيكض فّعالة بيئات   المدارس كُتعدُّ 

ـ   أف الدراسات مف العديدُ  بينت فقد التعميمية، العممية المؤشرات أىـ مف لمطمبة الصحية  بصحة االىتما
 الطمبة، صحة عمى الحفاظ في ميمان  دكران  تمارس كىي المبكرة، النمك مراحؿ في كخصكصان  الطمبة
 المدرسية اإلدارة عاتؽ عمى كيقع جيدة، صحية لحياة السميـ السمكؾ نحك تكجيييـ إلى كتسعى

 الكعي كنشر المدرسة، في السميـ كالسمكؾ لمطمبة، الصحية العادات متابعة في بيرةك مسؤكليات
 إعدادىـ حسف في يؤثر الذم األمر ليـ، كالتثقيفية كالعبلجية، الكقائية، الخدمات كتقديـ بينيـ، الصحي
 ( 2009كماش، ) .مجتمعيـ في فاعمة عناصر ليككنكا
كؼ عمى المفاىيـ النظرية في ىذه الدراسة، سكؼ يتـ تقسيـ الفصؿ الثاني إلى مكاضيع أساسية، كلمكق

، المدرسيةؿ الصحة ياألكؿ يتعمؽ بإيجاز حكؿ اإلدارة المدرسية، كالثاني يتناكؿ بشيء مف التفص
 كالثالث الدراسات السابقة، كذلؾ كاآلتي: 



11 
 

 اإلدارة المدرسية:  2.2

 المدرسية: تعريف اإلدارة 2.2.1

األصغر في األكلى ك الحمقة بأنيا دارة المدرسّية اإل( 2001( ك)العمايرة، 1994لقد عّد )الفقي، 
 ، إذ أنيااألىميةكاألكسع مف حيث األكبر كعّدكىا ، ككؿ عمى الصعيد التربكم ، كذلؾالتشكيؿ اإلدارم
كيتـ تشبيييا أىدافيا، ك كيتـ تنفيذ  فييا السياسات التعميميةتجرم التي في ذات الكقت، األداة كالميداف 

يتطمب العمؿ فييا جيدان ك تحكم مزيجان مف االتجاىات كالصراعات كاالنتماءات،  ،خمية بشرّية عمى أّنيا
 .الستيعاب ىذه المتغيرات، كبمكرة أىداؼ الجماعة، كقيادة إمكانياتيا

 تنسيؽكال تخطيطالعمميات مف مجمكعة ليذا فقد كضعا تعريفا متشابيان لئلدارة المدرسية، بأنيا 
مناخ مناسب داخؿ المدرسة في  بإيجابيةض عمع بعضيا البتتفاعؿ ك  ،كظيفيبشكؿ  تكجيوالك كاإلرشاد 

بما يتفؽ كأىداؼ المجتمع  األجياؿإعداد ، بيدؼ تضعيا الدكلةتيف كخارجيا، كفقان لسياسة كفمسفة تربكي
 كالدكلة. 

التي يقكـ بيا فريؽ مف العامميف في ك الجيكد المّنسقة نيا ( فقد لخصيا بأ2004أما تعريؼ )عطكم، 
تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة تحقيقان يتماشى مع ما تيدؼ إليو الدكلة مف تربية لالمدرسة، 

  أبنائيا تربية صحيحة كعمى أسس سميمة.

 ة: يالمدرساإلدارة واجبات  2.2.2

( كاجبات اإلدارة المدرسية بكاجبات 2005ابديف، ( ك)ع2004ربطت الدراسات السابقة )ستراؾ، 
لـ تعد مياـ مدير المدرسة ككاجباتو مقتصرة عمى الجانب اإلدارم، المدير، كأشارت ىذه الدراسات بأنو 

إنما أصبح االىتماـ في كقتنا الحاضر منصبان عمى الجانب الفني اإلشرافي باعتبار مدير المدرسة 
 . مشرفان تربكيان مقيمان 

بأنيا مجمكعة مف األنشطة كالكظائؼ المياـ اإلدارية ( 2004،ستراؾ( ك)2004، قبابعة)ؼ عرّ كقد 
تتككف العممية  إذتحقيؽ األىداؼ اإلدارية بأية مؤسسة مف المؤسسات، بيدؼ اإلدارم قكـ بيا التي ي

متكامبلن  بلن ؿ في الكاقع العممي كتشكّ فيي  ،ة مف العمميات الجزئية لتسييؿ دراستياماإلدارية مف سمس
 يصعب تحميؿ أجزائو. 
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، ميمات إدارّيةإلى الكاجبات كالمياـ التي يقـك بيا المدير ( 2005ؿ دراستيا فقد قّسـ )عابديف، كلتسيي
تنظيـ التسييبلت ، ك نمية العبلقات مع المجتمع المحميت، ك ـإدارة شؤكف الطمبة كرعايتيكالتي تضـ 

دارة الشؤكف المالّية، ك المادية التقكيـ ، ك ؿ بيف المدرسة كاإلدارة التربكيةظيـ االتصاؿ كالتكاصتن، ك ا 
 . الختامي، كمتابعة الجكانب اإلدارية

أمكران تتعمؽ بإعداد الخطة السنكية، كتنظيـ اإلدارية ميمات عمى ال( 2007، الحريرم)أضاؼ كقد 
درسي، كتشكيؿ المجاف التشكيبلت المدرسّية، كتنظيـ السجبلت كالممفات، كحفظ النظاـ كاالنضباط الم

كتحديد مياميا، كتنظيـ البرامج اإلعبلمّية في المدرسة، كتشكيؿ لجاف االمتحانات كتنظيميا، كتنظيـ 
إدارة الكقت، كاألعماؿ الركتينية اليكمية، كالتخطيط المستقبمي، كأخيران متابعة النكاحي الصحية، كالتربية 

 الجمالية لمبيئة المدرسية. 
تنمية ( فيي تشتمؿ عمى العديد مف الجكانب، أبرزىا 2005عند )عابديف،  شرافيةالميمات اإلأّما 

ثراء المنياج الدراسي، ك المعمميف مينيان  ة خطط دراس، ك القياـ بدراسات كبحكث إجرائّية، ك كتحسيف تنفيذه ا 
، عمميفالنمك الميني المتكامؿ لمم تكظيؼ أساليب كأدكات التدريب كفرص، ك المكاد الدراسية كتحميميا

يجاد نظاـ مستمر لمتقكيـ ا، ك متابعة نمّك التبلميذ في مختمؼ االتجاىاتك  لمستمر لعمؿ العامميف في ا 
 تنمية االتجاىات اإليجابّية لدل المعمميف نحك التعميـ. ، ك المدرسة
( 2005، أما )أسعد، ّعاؿ لمتقكيـ التككيني كمتابعتوإقامة نظاـ فمكضكع  (2007)الحريرم، كأضاؼ 

يشمؿ الكاجبات التي يغمب عمييا الطابع اإلدارم  كاجبات المدير إلى قسميف رئيسيف: األكؿقّسـ  فقد
 الثاني يشمؿ الكاجبات ذات الطابع الفني كالميني.، ك كالتظيمي
 : لإلدارة المدرسيةالميارات الالزمة  2.2.3

)سمعاف كمرسي،  حظي مكضكع ميارات اإلدارة المدرسية بدراسة مفصمة كمكسعة، إذ قاـ كؿ مف
( بتكضيح كتفصيؿ حكؿ ىذه الميارات، كتناقمتو عنيـ 1996( ك)اآلغا، 1988البرادعي، ( ك)1975

 العديد مف الدراسات البلحقة. 

مف ، فتختمؼ عف أية كظيفة ُأخرلكقد أجمعت ىذه الدراسات عمى أّف ميمة اإلدارة المدرسية ككظيفة 
 إلعداد الميني كالصفات القياديةإلى ارة طكيمة، إضافة بخبىذه الكظيفة  المفترض أف يتمتع شاغؿ

، كالتدريب المستمر، لمكاكبة كؿ ما ىك جديد في العممية التعميمية، كقد كشؼ العديد كالصفات اإلدارية
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مف تكافرىا في المدير إلنجاز ميمتو عمى  مف الباحثيف في العمكـ التربكية عف مجمكعة ميارات ال بدّ 
 كىي : ثبلثة أنكاع مف الميارات يدحدت تـّ حيث ، أحسف كجو

 :(Technical Skillsالميارت الفنية )  (1

قدرة المدير عمى استخداـ الميارات المتعمقة بتنفيذ مجاالت اإلدارة، مثؿ: التخطيط، كالتنظيـ، كتعني 
التدريس أيضان، كالتنسيؽ، كالرقابة، كاالتصاؿ، كاتخاذ القرار، كالمتابعة، كالتقكيـ، كالميارات المتعمّقة ب

دارة الصؼ، كاستخداـ الكسائؿ المعينة.   كالتربية كا 

 (: Human Skillsالميارات اإلنسانّية ) (2

 كتعني امتبلؾ المدير لمميارات اإلنسانّية المبنية عمى الفيـ الصحيح لمعامميف معو. 

 (: Conceptual Skillsالميارات التصورّية )  (3

لتكامؿ بيف جميع أنشطة المدرسة كاىتماماتيا، بحيث يعتبر كؿ جزء كىي القدرة العقمية عمى التنسيؽ كا
 أم القدرة عمى رؤية التنظيـ بشكؿ شمكلي.  منيا مؤثران في بقية األجزاء

( عمى الميارات المطمكب تكفرىا في مدير المدرسة، كصّنفيا ألربعة أصناؼ: 2005كما أكد عابديف )
 الفنّية، كالميارات اإلدراكّية، كالميارات اإلنسانية. الميارات الذاتية )الشخصّية(، كالميارات

كتعتبر الميارات مف األمكر الضركرية لمدير المدرسة، كال يتسنى لو أف يقكـ بعممو اإلدارم كالفني 
دكنما تمؾ الميارات، التي مف الممكف أف تكتسب بالتدريب كالتعمـ، كمف ىنا يأتي دكر التدريب كأىميتو 

 (.1988) البرادعي، 

 

 الصحة المدرسية:  2.3

 مفيوم التربية الصحية:  2.3.1

ـّ تناكؿ مفيكـ التربية الصحية كتعريفاتيا مف جكانب مختمفة، ليذا   كضعت التي التعاريؼ تعددتلقد ت
 ىذه مضمكف أف إال التعدد ىذا مف بالرغـ لكف، ك الصحية التربية لمفيكـ المتخصصيف قبؿ مف
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 نستعرض كسكؼ. كالصحة التربية بيف المميزة العبلقة عمىيؤكد  ذاتو قتالك  في، ك ان متقارب التعاريؼ
 .الصحية التربية مفيكـ تكضح التي التعاريؼ بعض يمي فيما

 إلى المعركفة الصحية الحقائؽنفيذ ت إلى تسعى تربكية عممية( بأّنيا 2001، سبلمة) عرفياحيث 
 . الحديثة التربكية ألساليبا باستعماؿ الفرد مستكل عمى سميمة صحية سمككية أنماط
 عمى الطيب التأثير إلىاألىداؼ  متعددة تربكيةال خبرات( فأكضح أّنيا تييئة ال2004، األميفأما )
 المجتمع.   كصحة صحتو مستكل رفع عمى يساعد ماب كمعارفو؛ كاتجاىاتو كسمككو الفرد عادات
 تمميذ مساعدةات التي يجرم بيا ىا بأنيا اإلجراءا( فقد عرفCasey & Christian, 2003أّما )

تباع ،سميمة صحيةمعارؼ  تككيف عمى المدرسة  عمى يحافظ بما اليكمية حياتو في الصحي السمكؾ كا 
 .مجتمعو كصحة أسرتو كصحة صحتو
، عمرىـيتفقكف ك  كمشاعر بسمكؾ األطفاؿ مع التعامؿبأنيا طريقة  (Summerfield, 2000)كعرفيا 

 األدكات تكفير، بكاألخطار األمراضكبلت ك المش مف أنفسيـ حماية ككيفية ـكتعميمي تيـ حاجا مراعاةك 
 . كالنفسية الجسمية لمراحة لمكصكؿ البلزمة

 المبلئمة الظركؼ تكفير إلىيما يسعياف ف ،كالصحة التربية بيف الكثيقة العبلقةتكضح ىذه التعريفات 
كىذا ، كاالجتماعية كاالنفعالية كالعقمية ميةالجس: النكاحي جميعمف  الشامؿ النمك عمى لمساعدتو لمفرد؛

ينتج  كالتي، كالفعالة المناسبة الصحية المعرفة الفرد إكساب نابع مف اليدؼ العاـ لمتربية الصحية، كىك
المجتمع،  أفراد لجميعالصحية  التربية، كتكضح أّف الفرد لدل سميمة كعادات اتجاىات تككيفعنيا 
 أثرىا يككف الصغر في الصحية التربية، كمف أف سمككيـ تغيير عمى ؿلمعم المدارس تبلميذصكصان كخ

 يككف لكي مبكرة سف في لؤلطفاؿ الصحية التربية ويتكجمف  بد ال لذلؾ، نفعنا أكثر كتكجيييا، أعمؽ
 (Summerfield, 2000) .كتحقيقان  ان تأثير كثر أ اليدؼ

 

 أىمية الصحة المدرسية:  2.3.2

 ألف الكطنية، األكلكيات قائمة عمى نفسيا تفرض كممحةن  ميمةن  مسألةن  المدرسية الصحة أصبحت لقد
 كمتميزةن  فعالةن  أداةن  المدرسية الصحة برامج كتعد لممستقبؿ، استثماران  تعد المدارس في الجيدة الصحة
 مف حساسة شريحة تخاطب التي كالبيئية الصحية التكعية برامج كخاصة المجتمعات بصحة لبلرتقاء
 في تؤثر يةكسمك  كانماط مفاىيـ إرساء تستكجب الشريحة ىذه في التطكر كمراحؿ الطمبة، ىـك  المجتمع



15 
 

 األمر فإف لذا الشريحة، ليذه أفضؿ كضع صحي عنو ينتج المبكر الصحي فالسمكؾ صحتيـ مستقبؿ
 خبلؿ مف الطمبة صحة مف تعزز التي كالبرامج األسس لكضع اإلمكانيات بكؿ االىتماـ يستكجب
 (  2002. )أبك ليمى، المدرسية لمصحة كشامؿ منظـ برنامج

 القياـ خبلؿ مف كذلؾ المدرسية، لمصحة العبلجية الكقائية المجاالت في ميمان  دكران  راءلممد أف ماك
 تعزيز إلى بمجمميا تيدؼ التي كالخدمات، كاألنظمة، كالمبادئ، المفاىيـ، مف متكاممة مجمكعة بترسيخ
 ةكمشار  تفعيؿ عمى يزالترك خبلؿ مف كؿ،ك المجتمع في كبالتالي المدارس، في الصحي الكضع
 كالمعمميف، لمطمبة كالبيئي الصحي، الكعي مستكل كرفع الصحية، كالبرامج األنشطة، متابعة في الطمبة
 لمطمبة، كالغذائي الصحي، الكضع كتحسيف المدارس، في كالعامة الشخصية، النظافة مستكل كرفع

 الصحية، كالمرافؽ المدرسية البيئة تحسيف عمى بالعمؿ تتمثؿ صحية مؤشرات خبلؿ مف ذلؾ كمراقبة
 في العامميف قدرات كرفع المدرسي، المجتمع ةكبمشار  الصحية االحتياجات أكلكيات كتحديد كمتابعتيا،

. المدرسية الصحة مجاؿ في العبلقة ذات كالمؤسسات األىالي، دكر كتفعيؿ المدرسية، الصحة مجاؿ
(Casey & Christian, 2003) 

 التربكية النظرة مع متكافقان  األساسية المراحؿ في لمطمبة الصحية النكاحي بتطكير االىتماـ كيأتي
 كالعقمية، الجسمية، النكاحي في اإلنساف نمك مع كمتكازنة شمكلية، تنمية أداة تعد التي الحديثة،
 الدراسي، التحصيؿ عمى الجيدة حةبالص يتمتع الذم الطالب مقدرة أف فيو شؾ ال كمما كالنفسية،
 كالعقمية البدنية الصحة مع طرديان  كتتناسب األفضؿ، ىي العممية المعمكمات تسابككا كالتعمـ،

 لمتربية يمكف يؼك باالعتبار األخذ مع كحتمية قكية، عبلقة كالتربية الصحة بيف فالعبلقة، كاالجتماعية
 نظران  المناسبة التعميمية بالكسائؿ كتطكيرىا دعميا،ك  المتنكعة، بالمعارؼ الطالب تزكيد كالتعميـ
 (2012الصرايرة كتركي، ). أخرل جية مف الصحي كالكعي جية مف التعمـ بيف الكثيؽ لبلرتباط

 بؿ لمطمبة، كاالجتماعية كالنفسية، البدنية، النكاحي تحسيف عمى المدرسية الصحة برامج تقتصر كال
 الشركط فييا تتكافر أف يجب التي كمرافؽ، مباف، مف تشممو بما أيضا، المدرسية البيئة إلييا يضاؼ
 تكافرت فإذا الجيدة، الصحية العادات عمى الطمبة تعكيد في أىميتيا ليا التي الجيدة، الصحية

 السمكؾ، ىذا ممارسة السيؿ مف أصبح مثبلن  كالصابكف الغسيؿ أحكاضك الجيدة البيئية التسييبلت
 مثميا الصحية لمتطبيقات التسييبلت بتقديـ يككف الصحية التربية في الطبيعية المدرسية البيئة فإسياـ
 مستكل لرفع كمجدية اقتصادية كسيمة المدرسية الصحة ُتعد لذا ؛لمطمبة التعميمية الفرص تقديـ مثؿ

 أكلئؾ صحة يككف أف ينبغي الذم الناتج ذلؾ النيائي، ناتجيا في مقياسيا كيتمثؿ المجتمع، صحة



16 
 

 مف ثيرك لمكاجية كمستعديف مطمئنيف كيعيشكا عالية، عاطفية عقمية بدنية بقدرات ليتمتعكا ،الصغار
 يسعى أىداؼ لو الديمقراطية المجتمعات في التعميـ ألف ذلؾ حياتيـ، مسيرة في الصحية المعضبلت

 الصحة كحماية الصحية، كالعادات الصحية، كالثقافة الذات تحقيؽ: األىداؼ ىذه كمف تحقيقيا، إلى
 كالتعاكف الميذب كالسمكؾ اإلنساف، احتراـ خبلؿ مف السميمة اإلنسانية العبلقات تحقيؽ ذلؾكك  العامة،

 التربكية العممية انتك إذا ىدفيا تحقيؽ الصحية التربية تستطيع كال األسرية، الحياة كتقدير اآلخريف مع
 التي التربية، اىتماـ مكضع ىي فقط ةالذىني الناحية تجعؿ ألنيا المعمكمات، تمقيف أساس عمى قائمة
 كالجسمية الذىنية نكاحيو جميع مف لمفرد الشامؿ النمك بتحقيؽ الصحية التربية تتصؼ أف يجب

. )الصرايرة كتركي، لمفرد كاالجتماعي الفكرم الجانب تشمؿ الصحية فالتربية كاالنفعالية، كاالجتماعية
2012) 

 ككسيمة الصحية التربية عمى الحديثة التربية تؤكد حيث صةخا أىمية المدرسة في الصحية لمتربيةك 
 كجب ىنا كمف ،ككؿ لممجتمع العامة الصحة تحقيؽ في كسائؿ أىـ مف أنيا كما أىدافو، التعميـ لبمكغ

ذا .كمتابعة كتنفيذنا تخطيطنا بيا االىتماـ  أكثر المدرسة لطمبة فيي فرد لكؿ ضركرية الصحة كانت كا 
 :(2010)الجرجاكم، كمحمد،  ليةالتا لؤلسباب ضركرة

 يجب االىتماـ لذا تقريبان، الثمث إلى تصؿ قد السكاف مجمكع مف كبيرة نسبة المدارس تبلميذ يشكؿ (1
كذات  ضركرية المدرسية الصحية التربية تصبح ذايكب المجتمع، أفراد مف الكبير العدد ىذا بصحة
  .خاصة أىمية

 يكمينا، ساعات ست حكالي فييا يقضي فيك و،يكم ساعات معظـ المدرسة في الطالب يقضي (2
 باألمكر الطمبة تكعية في ىاـ دكر لممدرسة يككف أف كجب لذا عامنا، عشر ذلؾ اثني كيستمر
 كتكجيييـ كممارساتيـ سمككيـ كمراقبة فييـ، الصحة نحك االتجاىات اإليجابية كغرس الصحية،
ا تكجيينا   .صحيحن

 مف طالب كؿ كيأتي الطمبة، آالؼ إلى يصؿ قد األفراد مف ركبي لعدد تجمع مركز المدرسة تعتبر (3
 لمرض حامبلن  أك مريضان  الطمبة ىؤالء بعض يككف كقد اآلخر، منزؿ عف يختمؼ كمف منزؿ أسرة،
 كأسرىـ، منازليـ إلى بدكرىـ المرض ىذا سينقمكف الذيف الطمبة بيف المرض بالعدكل فينتقؿ ما،

  .المدرسية الصحية بالتربية االىتماـ مف البد كاف لذا مجتمع،ال مف أبناء كبير عدد بذلؾ فيصاب
 فإذا السميـ، الجسـ في السميـ العقؿ ألف كذلؾ لمتمميذ، ضركرة المدرسية الصحية التربية تعتبر (4

 أما المدرسة، تييؤىا التي الخبرات كاكتساب التعمـ عمى قدرة أكثر كاف جيدة التمميذ بصحة تمتع
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 أك غيابو، يتكرر فقد العممي، تحصيمو في يؤثر ذلؾ فإف مف األمراض نييعا التمميذ كاف إذا
 . العممية الفائدة فتقؿ مف الدركس عدد منو يضيع كبذلؾ ذىنو يتشرد

 
 أىداف الصحة المدرسية:  2.3.3

كعف أىداؼ الصحة  الصحية التربية أىداؼ عف اكثير  المدرسية الصحية التربية أىداؼ تختمؼ ال
 لطمبة تككف المدرسية الصحية كالتربية عاـ، بشكؿ المجتمع ألبناء تككف الصحية تربيةفال ،المدرسية
 لمحفاظ كتدريبيـ كتكجيييـ الطمبة تكعية كمعممكىا المدرسة إدارة تتكلى حيث خاص، بشكؿ المدرسة
 في تتمثؿ المدرسية الصحية لمتربية العامة األىداؼ فإف كباختصار .اآلخريف كصحة صحتيـ عمى
 :(2010تي )الجرجاكم، كمحمد، اآل
 األمراض مف ككقايتيـ صحتيـ، عمى المحافظة في تساعدىـ مبسطة بمعمكمات الطمبة تزكيد (1

  .كالحكادث
 في الصحية القيـ كغرس السميمة، كالعادات الصحة، نحك الطمبة لدل اإليجابية الميكؿ تنمية (2

  .نفكسيـ
  .عمييا كتدريبيـ ألكلية،ا كاإلسعافات الصحية الميارات بعض الطمبة تعميـ (3

 تعميؽ أف في شؾ كال تحقيقيا في يساعد اإلسبلمية بقيميا األىداؼ ىذه ربط أف فيو شؾ ال مماك 
  .إقباالن  أكثر تجعميـ سكؼ إسبلمية ضركرة ىك إنما الصحي باليدؼ الطمبة لدل الشعكر

( يمكف 2002يمى، ؛ أبك ل2008؛ الجدم، 2012كبعد اإلطبلع عمى دراسات )الصرايرة كتركي، 
 لمباحثة إجماؿ أىداؼ الصحة المدرسية بما يمي: 

المجاالت الجسدية  كافة في ةبالطم لصحة الصحية المؤشرات عمى بالتعرؼ ةالطمب صحة تقكيـ .1
 . المطمكب المستكل ضمف الصحية كالمؤشرات الطبلب صحة فظحكالعقمية كالنفسية، ك 

  . المدرسية السفّ  في الصحية المشكبلت بأكلكيات كالصحي التربكم المجاؿ في العامميف تعريؼ .2
المدرسية،  الصحة لبرامج كالتقكيـ كالتنفيذ التخطيط ميارات المدرسية الصحة عمى القائميف إكساب .3

كسابيف القدرات  الصحية، كبالميارات التكعكية لممشكبلت المبكر لبلكتشاؼ البلزمة كالميارات كا 
 . في المدرسة الصحية
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  . المدرسية الصحية البيئة كتحسيف مراقبة في الصحييف كالعامميف كالتربكييف بةالطم معاكنة .4
ـ التي الصحية الخدمات تقديـ .5   . المدرسي كالمجتمع الطبلب صحة كتعزز كتحفظ تقكِّ
  . المتقدمة العبلجية الخدمات تقديـ في األخرل الصحية الجيات مع التنسيؽ .6

 كاآلتي: كىي ىداؼ مف األ كضعا مجمكعةقد ( فJeanine, P. & Didier, 2010أّما )
مف مشكبلت  يصيبيـ ما طمبة المدارس كمعالجة لدل السميمة الصحية االتجاىات تككيف .1

 . ليـ الشامؿ النمك صحية، كتحقيؽ كانحرافات
 الجسـ كطريقة المحافظة بيا أجيزة تعمؿ التي الطريقة عف المتعمميف لدل السميـ الفيـ تككيف .2

 نتيجة لذلؾ.  الجيدة بالصحة كالتمتع الجيدة بالصحة عكالتمت، عمييا
أـ عادات أـ سمككيات، لمكقاية مف  األفكار الخاطئة كتصحيحيا، سكاء كانت معارؼ تغيير .3

 األمراض كالمشكبلت الصحية. 
 ليـ.  ىدفا تككف الصحة أف كالمرض كمحاكلة حكؿ الصحة األفراد مفاىيـ تغيير .4
 الممقاة تفيـ المسئكليات عمى لمجتمع، بحيث يككف معينان ليـأفراد ا بيف الصحي الكعي نشر .5

 كصحة غيرىـ.  بصحتيـ االىتماـ نحك عمييـ
نجاحيا كمساعدتيا في الصحية المشركعات تشجيع .6 أىدافيا، كتزكيد األىؿ بأىداؼ  تحقيؽ كا 

 ىذه المشركعات 
 كمعرفة أسباب يناصح متفكؽ مجتمع كخمؽ الكقائي المفيكـ إلى العبلجي المفيكـ مف النيكض .7

  .العبلج إلى المجكء عدـ كبالتالي لتجنبيا كاإلصابات األمراض
  .عمييا كالتدريب لمتغذية السميمة العادات معرفة .8
 تكاليؼ العبلج كتكفير اإلصابة تكاليؼ تقميؿ كبالتالي األمراض عف الكافية المعمكمات تقديـ .9

  .الزىيدة لكقايةكا التكعية بتكاليؼ مقارنة الثمف باىظة تككف التي

 المدرسية: الصحية التربية أسس 2.3.4

بما  (Hollander, 2002( ك)2004، األميف، حددىا )الصحية متربيةتكجد أسس عديدة كمتنكعة ل
 يأتي: 

ف كالمدرسة البيت بيف مشتركة مسؤكلية الصحية التربية -1  ميـ في دكر لآلباء كالمجتمع، كا 
  .نجاحيا
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 بالمدرسة، كتكافرت لدل اإلدارية اىتمت بيا الييئة إذا لمدارسا في الصحية التربية تنجح -2
  .ىذه اإلمكانيات بتكفير المدرسة تعنى أف كليذا المدرسية، لمبيئة بالنسبة اإلمكانيات التبلميذ

 مف المكتسبة تككف مكتسبة، فالعكامؿ كعكامؿ كراثية عكامؿ عمى الشخصية الصحة تتكقؼ -3
 األسمكب إلى كذلؾ لتكجيييـ المكتسبة العكامؿ في التأثير يمكف نوفإ لمتبلميذ البيئة، كبالنسبة

 حياتيـ.  في الصحيح

 حياتيـ الخاصة في الصحي األسمكب إتباع عمى التبلميذ كتدريب المدرسة في الصحي التعميـ -4
  .حياتيـ كمجتمعيـ في الفائدة ليـ يجعؿ

  :نيام المدارس في الصحية لمتربية أخرل أسس( Gold, 2001) كأضاؼ

 .الدراسية المراحؿ جميع في الصحية التربية لبرامج خطط كضعأف يجرم  -1

  .المدارس في الصحية التربيةبرنامج  تطكير في الحديثة العممية الدراساتاألخذ بتكصيات  -2

 .المنيج مفأساسّي  جزء اعتبارىاعمى  الصحية التربية برامج تدريسأف يقـك  -3

 المكضكعات إدخاؿ عند أك ،الصحية التربية برامج تطكير عند االعتبار بعيف األسس ىذهيجب تؤخذ ك 
 .إلييا نسعى التي لؤلىداؼ محققة البرامج ىذه تككف أف أردنا إذا، الدراسية المناىج في الصحية

 :بالمدرسة في الصحة المدرسية ر اإلدارةادو أ 2.3.5

 مطمب ، كىذا األمربالمدرسة حةكالص السبلمة كسائؿ تأميفتؤدم اإلدارة المدرسية دكران أساسيان في 
 اإلدارة جيكد، إنما بفراغ مف أتيي الا الدكر كىذسميمان،  اعممي ان سير  التعميمية العممية يريلتس أساسي
حالة  في التبلميذ مساعدة ، ليجرمالمدرسة في األكلية اإلسعافات تكفيرىا أبرز  مفالمتنكعة،  المدرسية

 لتدريب برنامج كضعثـ عمى اإلدارة المدرسية  .الطبيب ءاستدعا إلى تحتاج الحدكث أية إصابة 
 (2002)شحات،  .األكلية اإلسعافات عمى كالطبلب المعمميف

 الفصكؿ داخؿ الصحية الشركط تكفير( أنو يظير دكر اإلدارة المدرسية ب2005كبّيف )عبد الكىاب، 
 كفيرالطمبة، كيظير دكرىا بت فبي العدكل انتشار فرص تقمؿ، لجيدةكتيكية  كافية إضاءة مف الدراسية
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 ،الفقرممشكبلت في العمكد  تسبب قد الصحية غير الجمسة ألفعمار الطمبة، أل المناسبة المقاعد
 . رقابي دكر كىك الفنية بالمكاصفات االلتزاـ بمدل ذلؾ كيككف

 ةحظبلم أك ،بمرض أم طالب إصابة عندكأكصى بأنو عمى اإلدارة المدرسية تعريؼ المعمميف بأنو 
 التأكد، ك لعبلجو الصحية لمكحدة ؿيحكّ  ، بأفالصباح طابكر في أكحصة ال في المرض أعراض كجكد
 كسائؿ كجكد مف التأكد. كعمييا المدرسة في تسجيمو عند المعدية األمراض مف التمميذ خمك مف

د مف أنيا كالتأك المدرسة داخؿ األسبلؾ كجميع الكيربائية التركيباتبفحص  ،المدرسة داخؿ السبلمة
 مبة.الط عمى فييا خطكرة تسبب كال جيدة الةبح

 في ميـ عامؿّد تع التي، الرياضية البرامج اخصكص ،المدرسة داخؿ باألنشطة االىتماـعدا عف ذلؾ، 
ـّ القياـ بالطبلب رعاية  عبث، ال سيما المدرسة محتكيات سبلمة عمىالمساعدة  البلزمة اإلجراءات، ث
 مبنى، كالتأكد مف أنفسيـ مبةبالط الضرر يمحؽ قد أك تكسير، كالذم ينتج عنو المحتكيات بيذه ةالطمب

 األثاث بتفقد القياـ، ك مبكرة كعبلجية كقائية أساليبكاستخداـ  و، مثؿ دكرات المياه،كاستخدام المدرسة
ـّ السبلمةالصحة ك  لشركط مبلئمتو كمدل المدرسي ي مع المراكح الخاصة بتبادؿ اليكاء الداخم تكفير. ث

الخارجي مف غرؼ المدرسة كممراتيا. كتأكد اإلدارة مف سبلمة أجيزة إطفاء الحريؽ. )األنصارم، 
2005) 

 المدرسي المبنى حاجات كتحديد دراسة، تككف ميمتيا المعمميف مف لجنة تشكيؿ كعمى اإلدارة المدرسية
، مع المتاحة المدرسة إمكانيات كفؽلئلصبلح كالتجديد،  خط بكضع كتكميفيـ ،الضركرية لمصيانة

 .حكادثحدكث  حالة في الستخداميا مباشرة بالخارج متصمة سبللـ كتكفير لممدرسة إخبلء خطة جكدك 

 كالبيانات المعمكمات تقديـ، فيي تتمخص بالصحي التثقيؼفي مجاؿ  المدرسية اإلدارة مياـأما 
، كالتكجيو اإلرشادالمدرسة، مع المكجكديف في  لكافة كالمرض بالصحة ترتبط التي، ك الصحية كالحقائؽ
 اإلرشادات طالب كعامؿ في المدرسة مستعدان لتطبيؽ كؿ فيو يصبح الذم الكضع إلى لمكصكؿ
 (2002 ،مرسى) الصحية

 منظمة وحددتما ( بناء عمى 2002، الشمرم) ذكره ما كمنيامتعددة  الصحي التثقيؼ أىداؼكتككف 
 بالخبراتمجتمع لا إمداد، ثـ لممجتمع قكة كمصدر الصحة أىمية عمى التأكيد، أىميا العالمية الصحة

 .الصحية الخدمات تطكير رفع، ثـ بأنفسيـ الصحية مشاكميـ حؿ عمىتيـ لمساعد كالمعمكمات
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 يفعمو أف يمكف ما إدراؾعمى  مساعدةال إلى ييدؼ الصحي التثقيؼ( فقد بّيف أف 2002أما )مرسي، 
، فيك يرل أف ىذه الصحي لمتثقيؼمتعددة  أىدافنا( 1998، دمردا، كذكر )الصحية مشاكمو لحؿالفرد 

 بصحتيـ يضر عمؿ أم عف االبتعاد عمى يـكحثّ ، الصحي السمكؾ إلى األفراد إرشاداألىداؼ تتمثؿ ب
 البلزمة المعمكمات تقديـ، ك المعدية كاألمراض األكبئة مف أنفسيـ حماية، كحّثيـ عمى اآلخريف كصحة
 ظركؼال تحسيفك  .منيا الكقاية ككيفية البيئة في المنتشرة األمراض عمى ؼتعرّ لملمجتمع ا أفراد لجميع
 .كالصحية كاالجتماعية االقتصادية النكاحي مف لؤلفراد المعيشيةك  ةيالبيئ

( 1997عديدة أماـ الطمبة، منيا ما أكرده )فريحات،  أساليبكيمكف تحقيؽ ىذه األىداؼ لدل اإلدارة ب
، كمف خبلؿ المدرسية الصحة فعاليات، مف خبلؿ التبلميذ بصحة يتعمؽ ما يف النصائح تقديـبأف يتـ 
 لتكعية كذلؾمف خارج المدرسة،  أطباء ستضافة، كأف يتـ االمدرسة داخؿ كندكات دكرات تنظيـ

 .التبلميذ

 المدرسي البرنامجيتـ مف خبلؿ شمكؿ  المدارس في الصحي التثقيؼ بأف( 2002، مرسى) كأضاؼ
 تنظيـ، كبمنيا الكقاية كطرؽ الصحية المشكبلت بأىـ التبلميذ لتكعية الصحي قيؼالتث مادة عمى

 مع أكلياء األمكر كأبنائيـ. بصحة تتعمؽ التي األمكر مناقشةفييا  يتـ لندكات المدرسة

 مجبلت استخداـب الصحي التثقيؼ تحقيؽ ةيالمدرس ئلدارةل يمكف أنو( ب1999، الشريؼكأكضح )
، كاستخداـ كاإلرشادات بالتكجييات كتزكيدىا الصحية كالنصائح المعمكمات قديـتل المدرسية الحائط
 الصحية المناسبات فيات كالدكري المنشكرات، كاستخداـ الصحي الكعي نشر في المدرسية اإلذاعة
 .بالمدرسة الصحية المجاف تشكيؿ، كمف خبلؿ المختمفة

، يجب أف المبلئمة البيئة تكفير تجاه المدرسية دارةاإل كمياـ الصحية التغذيةأما دكر اإلدارة المدرسية ب
عمى حد  كالعقمية البدنية الطمبة صحة عمى كبير أثر لياالسميمة  التغذيةيككف مستمدان مف فكرة أّف 

 المراحؿ في يككنكف ةالطمبأكألن، ألف  االبتدائية المرحمةسكاء، مف ىذه الفكرة فإنو يجب االىتماـ ب
 . ليـ المناسب الغذاءذا يحتاجكف إلى ، ليالنمك مف األكلى

 المدرسية التغذيةب كذلؾلمطمبة،  الغذائي السمكؾ تغيير فيكيظير دكر المدرسة بأدائيا لدكر كبير 
 كبالتاليحكؿ التغذية،  جديدةكمعارؼ  خبرات الطمبة يكتسب حيث، بكالمنيجي الغذائي كالتعميـ
 قبؿ ما سف في الطفؿ، فاألسرة مف اكتسبيا لتياغير الصحيحة  الغذائية العادات تغيير يستطيع
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 المدرسي السف في المدرسة ؿتدخّ  الضركرم مفيذا لالتابعة ألسرتو،  الغذائية عاداتوب تميزي المدرسة
 حالتيـ تدىكر قبؿ المناسب الكقت في الغذائي كضعيـ تصحيحلمطمبة، ك  الغذائية الحالة لتقكيـالمبكر؛ 
 (.2002، شحات) عبلجيا يصعب تمضاعفا إلى كتعريضيـ الصحية

 ، كالذم أكضحوالمدرسيكمف أبرز أدكار اإلدارة المدرسية في ىذا الشأف االىتماـ بالمقصؼ 
 الصحي كالشراب الطعاـ مف مختمفة مختارة أنكاع تقديـ( بأنو يككف عف طريؽ 2005، األنصارم)

 في التغذية لتحسيف النمكذج ربدك ، كقياميا الصحية الغذائية العادات نشر، ك مناسب بسعر الجذاب
 .الطبلب لدل الصحي مطعاـالمدرسة ل اختيار يرتقيالمدرسة، كأف 

 األغذية صبلحية مف التأكدأيضان  المدرسية الصحية التغذية تجاه المدرسية اإلدارة مياـكمف 
لمشرب  أككاب تكفير، ك التمكث مصادر عف ان بعيد المياهخزانات  كضع، ك بالمقصؼ كالمشركبات

 ( 2005 ،الكىاب عبد. )العدكل نقؿ لمنع كاحدة لمرة ستعمؿت
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 الدراسات السابقة:  2.4

 أواًل: الدراسات المحمية: 

أساسييف، بمجاليف تناكلت الدراسات المحمية دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 
، كما في دراسة كؿ مف غزة بمدينة الحككمي يـالتعم مدارس في الصحية التربية تطبيؽ كاقعاألكؿ كاف 

 بيانات لجمع الدراسة  في التحميمي الكصفي المنيج افالباحث استخدـ كقد (2010)الجرجاكم، كمحمد، 
مف  تككنت الصحية التربية عمى المشرفيف مف عينة عمى ماإعدادى مف استبانو بتطبيؽا كقام ،الدراسة

 كقد، غزة مدينةفي  الحككمية المدارس مف مدرسة (50) مف بسيطة عشكائية بطريقة خذتأُ ( 129)
 في دكر لممدرسة أف النتائج دلت، ك بعناية لممدرسة الصحية البيئة تراقب المدرسة أفبّينت النتائج 

 أف النتائج كأظيرت، لمتبلميذ الصحي التثقيؼ في دكر ممدرسة، كلكالمدرسيف لمتبلميذ الصحية الرعاية
  .لمتبلميذ النفسية ةبالصح تيتـ المدرسة

 الثانكية رساالمد في المدرسية الصحة لممارسة الفاعمة األساليبأما المجاؿ الثاني فيك عبارة 
 ة في دراستو، فأكضحالنكعي، الذم اعتمد عمى الطريقة (2007)قكش، كما في دراسة   الفمسطينية،

 الصحية لمممارسة األساليب مف مجمكعة افترض كقد ككسائميا، كأىدافيا المدرسية، الصحة مفيكـ
 كمف الثقافية، كالمسابقات المدرسية كالرحبلت المدرسية، كاإلذاعة الدراسي، المنياج خبلؿ مف المدرسية
 الصحة استراتيجيات لتكصيؿ المدرسية البرامج كافة تفعيؿ ضركرة عمى كأكد األخرل، النشاطات خبلؿ

 تطبيؽ بضركرة الباحث أكصى كقد ،ان عمكم لفمسطينيا المجتمع إلى كمنو المدارس، لتبلميذ المدرسية
  .الفمسطينية المدرسة في األكمؿ الكجو عمى الصحية التربية

 الدراسات العربية واألجنبية: ثانيًا: 

 في دكلة االبتدائية المدارس في المدرسية الصحة مستكلأّما الدراسات العربية كاألجنبية فقد تناكلت 
، كقاـ كؿ مف (2012)الصرايرة، كتركي، كما في دراسة  كالمعممات يراتالمد نظر كجية مف الككيت

(Jeanine & Didier, 2010)،  الحديثة كالطرؽ المدرسية الصحية الرعاية مستكلبدراسة تناكلت 
عادة المدرسية، الصحة عف التربكية الككادر معارؼ تقييـعمى  (2005)المنيؼ، . كعمؿ المستخدمة  كا 
 William and) دراسة أما. كقد تشابيت ىذه الدراسة مع دراسة صحة بالمدارسال لتعزيز التخطيط

Angela, 2010)  الكميات الخاصة في الطمبة لصحة كالتقكيـ التقدير تأكيدالمذيف عمبل عمى 
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كتكجد مجمكعة مف الدراسات التي تناكلت دكر اإلدارة في الصحة المدرسية ككاقع البرامج الصحية 
 دكر إلى التعرؼ يدؼ، الذم أجرل دراسة ب(2008دراسة )القرني، لشأف، كما في المقدمة في ىذا ا

دراسة )بدح، ، كذلؾ المرحمة االبتدائية لطبلب الصحية التربية أىداؼ تحقيؽ في المدرسية اإلدارة
 مدارسال في لمطمبة المقدمة الصحية الخدمات برامج كاقعإلى  التعرؼ إلى ىدفت التي (2007

 تى الثانكية. االبتدائية ح

( لمربط كتأكيد العبلقة ما 2001عبد المطيؼ، ك) (Hollander, 2002)ككاف مكضكع دراسة كؿ مف 
 الحالية لمممارسات لمجميكر كمسح صحية معمكمات تزكيدبيف الصحة المدرسية كطرؽ تعزيزىا، مثؿ 

 كقد كالنمائية، قائيةكالك  العبلجية جكانبيا المدرسية في الصحة تعزيز، ك الصحي العمكـ مكتبات في
 التربيةك  المدرسية، الصحية الخدماتفي تزكيد معمكمات عف  المدرسية فعالية الصحة عف تحدثت

 الصحية كالبيئة المدرسية. 

كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في أىداؼ التربية 
اإلدارة المدرسية في تعزيز مفاىيـ الصحة المدرسية، مثؿ الصحية كمدل تطبيقيا، كمستكياتيا، كدكر 

 مستكل أف إلى (2012دراسة )الصرايرة، كتركي، التربية الصحية كالبيئة الصحية. كقد تكصمت 
 متكسطان، كاف المديرات كجية نظر مف الككيت دكلة في اإلبتدائية المدارس في المدرسية الصحة
 في المدرسية الصحة مستكل تكجد فركؽ في ال انو الدراسة كبينت المعممات، نظر كجية مف ككذلؾ

 العممي المؤىؿ لمتغيرات تعزل المديرات نظر كجية مف إحصائية داللة ذات لفركؽ االبتدائية المدارس
في  إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد كعدـ الصحة، مستكل كالسمطة المشرفة في العممية كالخبرة
 ككجكد المشرفة، العممي كالسمطة المؤىؿ لمتغيرات تعزل المعممات نظر كجية مف االبتدائية المدارس
العممية  الخبرة لمتغير تعزل المعممات نظر كجية مف االبتدائية المدارس في إحصائية داللة ذات فركؽ

 10متكسط  مع الحسابي متكسطيـ مقارنة عند دكف، فما سنكات 5 مف الخبرة أصحاب كلصالح
 . سنكات

 كالمعمميف الطمبة قبؿ مف تكصمت إلى كجكد جيؿ فقد (Jeanine & Didier, 2010)أما دارسة 
 دكرىا، في فاعمة غير المطبقة المدرسية الصحة برامج كأف المدرسية، الصحة مفاىيـ كالمديريف حكؿ

 .قديمة المدارس ىذه في المستخدمة الصحية البرامج كما أف
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رس حكؿ الصحة المدرسية، أكضحت نتائج دراسات كفيما يتعمؽ بمستكل معرفة العامميف في المدا
(William and Angela, 2010)  ،في سنة  طبقت كجيدة حديثة كجكد برامج( 2005ك)المنيؼ

 قبؿ مف كاضحان  رضان  ىناؾ أف الدراسة نتائج أظيرت كما الطبلبية، الصحة مستكل رفع بيدؼ 2010
 أفك  .المناسبة كالبيئة المناسبة الصحية تجييزاتال يخص فيما االىتماـ عمييا بدا كأف الكميات الطمبة
 بينيا مف كاف بتكصيات الدراسة كأكصت قاصر، المدرسية لمصحة فيميـ في المدارس التربكم الكادر
 لغرض بالرياض كالتعميـ التربية مديرية ترعاىا تربكية دكرات في لممشاركة المشرفيف تعزيز ضركرة
 .بالصحة المدرسية معرفتيـ زيادة

 

، ك)بدح، (2008)القرني، كمف الدراسات التي تشابيت مع مكضكع الدراسة الحالية، دراسة كؿ مف 
 المرحمة لطبلب الصحية التربية أىداؼ تحقيؽ في المدرسية اإلدارة دكر(، كقد تكصمتا إلى 2007

ف دكر متكسطة، بدرجة كاف عامة بصفة الدراسة عينة نظر أفراد كجية مف الطائؼ بمدينة االبتدائية  كا 
ف بدرجة كاف كالسبلمة الصحة كسائؿ تحقيؽ في المدرسية اإلدارة  في المدرسية اإلدارة دكر عالية، كا 
ف بدرجة كاف االبتدائية المرحمة لطبلب الصحي التثقيؼ تحقيؽ  في المدرسية اإلدارة دكر منخفضة، كا 
ف بدرجة كاف الصحية لمتغذية المبلئمة البيئة تكفير  النظافة تحقيؽ في المدرسية دارةاإل دكر عالية، كا 
 زيادةبحاجة إلى  لمطمبة المقدمة الصحية الخدمات برامج كاقعكأف كاقع  عالية. بدرجة كاف العامة

 ككذلؾ الصحة المدرسية خدمات عمى المشرفيف قبؿ مف المساعدة الطبية الككادر بتدريب االىتماـ
عطاء المدرسية، حيةالص الخدمات تقديـ عف كالمسئكليف المعمميف، تدريب  مف مف االىتماـ مزيدنا كا 
 .الصحة المدرسية برامج ككادر يطمبيا التي البيئية باإلصبلحات بالقياـ كالتعميـ التربية، مديرم قبؿ

كبشأف المعمكمات الكاجب تزكيدىا لمطمبة كتعزيز مفاىيـ الصحية المدرسة، تكصمت دراسة كؿ مف 
(Hollander, 2002 )(إلى أّف 2001عبد المطيؼ، ك )المعمكمات عمى الحصكؿ يفضمف اإلناث 

 غالبية كأشار كاالنترنت، المجبلت يفضؿ الذككر بينما الصحية، التربية حصة طريؽ عف الصحية
 الجنسية، األمراض في تتمثؿ معيـ تناقش يجب أف التي الصحية المكضكعات أف إلى العينة أفراد

لى الكافية، كالميارات المعرفة اكتساب إلىؿ بحاجة كاألطفا .كالكحكؿ كالمخدرات، كالتدخيف،  تكصيؿ كا 
 أف كأثبتت النظافة، عمى الحث ضركرة عمى الدراسة كقد أكدت صحتيـ، تحسيف شأنيا مف التي القيـ
 المدرسية الصحة أف إلى تكصمت كقد البرامج النفسية، تتضمف أف يجب المدرسية الصحة برامج
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 مف المتسربيف عدد كتقميؿ كالنجاح الدراسي المدرسة في الحضكر نسبة زيادة إلى تؤدم الشاممة
 إلى الدراسة أكصت كقد صعكبات القراءة، تسبؽ السمككية المشكبلت أف عف الدراسة كأسفرت المدرسة،
 .المدارس في المدرسية لمصحة متكاممة استراتيجية تطبيؽ ضركرة

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  2.4.1

جكانب مختمفة، فقد عممت عمى معرفة مكضكع التربية الصحية مف دراسات السابقة لقد تناكلت ال
 كاإلجراءات الطرؽ، كتطرقت إلى الصحية التربية تطبيؽ كاقع، كبحثت في المدرسية الصحة مستكل
لى الصحية  المدرسية اإلدارة دكر عمى التعرؼ، كمنيا ما ىدؼ إلى المدرسية الصحة برامج تقييـ، كا 

، كالكشؼ عف لمطمبة المقدمة الصحية الخدمات برامج كاقع، كمعرفة الصحية التربية أىداؼ تحقيؽ في
 المدرسية، الصحة عف التربكية الككادر معارؼ تقييـ، ك المدرسية الصحة لممارسة الفاعمة األساليب
عادة  ألكلكياتكا االحتياجات، كتحديد التربكية، الككادر خبلؿ مف بالمدارس الصحة لتعزيز التخطيط كا 
. كذلؾ مف كجيات نظر المديريف كالمعمميف مف كبل الجنسيف، كقد تكصمت إلى الصحية البرامج مف

ىا أشارت إلى أىمية التربية الصحية كنتائجيا اإليجابية عمى الطمبة، كر العديد مف النتائج، كالتي بد
ل الطمبة، ككشفت نتائج ىذه كالدكر الفعاؿ الذم تقكـ بو اإلدارات لتعزيز مفاىيـ التربية الصحية لد

الدراسات عف بعض المشكبلت التي تكاجييا التربية الصحية، مثؿ عدـ تطبيؽ برامج التربية الصحية 
 بالشكؿ المناسب في المدراس عمى اختبلؼ أنكاعيا. 

أما ىذه الدراسة فيي مخصصة لمكشؼ عف دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 
 القدس.  في مدارس
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 الفصل الثالث:

_____________________________________________________________ 

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 تمييد:

 مف العممي، لممنيج كفقا كالمراحؿ لمخطكات عرضان  بتناكؿ الدراسة مف الفصؿ ىذا في الباحثة قامت
جراءات المستقمة، الدراسة كمتغيرات المستخدمة كاألدكات كعينتو، الدراسة مجتمع تحديد خبلؿ  كا 
 المتعمقة البيانات معالجة في المستخدمة اإلحصائية كالكسائؿ كثباتيا، األداة صدؽ مف التحقؽ

 .  فرضياتيا كاختبار الدراسة أسئمة عمى العينة أفراد باستجابة

 منيجية الدراسة: 3.1

ي، حيث يتـ كصؼ دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميم
أىداؼ الصحية المدرسية كتكفير بيئة كغذاء صحييف لمطمبة، كذلؾ بناء عمى ما كرد في المراجع 
المكتبية كالدراسات السابقة التي تناكلت نفس المكضكع أك مكاضيع مشابية، كسيتـ تحميؿ آراء مديرم 

 قدس لمكصكؿ إلى نتائج ىذه الدراسة. كمنسقي الصحة المدرسية في مدينة ال

 مجتمع الدراسة:  3.2

في ساسية األ المرحمة جميع المنسقييف الصحييف كمديرم كمديرات مدارس الدراسة مف مجتمع يتككف
 46كعددىا  حككمة( مدرسة، مكزعة كالتالي: ال132مدينة القدس، حيث يبمغ عدد ىذه المدارس )

 في مديرية التربية كالتعميـ القدس التابعة لكزارةمدرسة،  79 خاصةالك  ،مدارس فقط 7 ككالةكال مدرسة،
 . كالتعميـ العالي التربية
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 عينة الدراسة:  3.3

مدرسة  37مدرسة خاصة،  11كمدارس ككالة،  2( مدرسة، منيا 50تككنت ىذه العينة مف )
جتمع الدراسة، كبيذا /ة مدرسة مف كؿ مدرسة مف مدراس ممنسؽ صحي كمديراختيار  حككمية، كتـّ 

 ( مف المديريف كالمشرفيف.100يبمغ حجـ العينة )
 كقد تـّ حساب حجـ العينة حسب: 

significant level of 5% (p<0.005) power of 90% 
 طريقة اختيار العينة:  3.3.1

ـّ اختيار ع ـّ تكزيع االستبانات عمى المدارس بأنكات عيا الثبلث ينة الدراسة بالطريقة العشكائية، فقد ت
كقد أعطت الباحثة ىذه )الككالة، كالخاصة كالحككمية(، كمف المدارس مف قاـ بتعبئة االستبانة، 

 فارغة أرجعياقاـ بتعبئة االستبانة، كمنيا كمنيا مف المدارس مدة مف الزمف، مف أربع أياـ إلى أسبكع، 
  .كما ىي

ديمغرافية، ككما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ كفيما يمي كصفان ألفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات ال
(3.1) 

 (: خصائص العينة الديمغرافية3.1جدول )

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

 الجنس
 25.0 25 ذكر

--- 
 75.0 75 أنثى

 المسمى الكظيفي
 48.0 48 مدير/ة

 43.0 43 منسؽ/ة صحة ---
 9.0 9 نائب/ة مدير/ة

 رة بالنسبة لممسمى الكظيفيسنكات الخب
 43.5 37 سنكات 5-1مف 

 32.9 28 سنكات 10-6مف  15
 23.5 20 سنة فأكثر 11مف 

 المؤىؿ العممي
 70.5 69 بكالكريكس

 6.0 6 دبمـك عالي 2
 23.5 23 دراسات عميا
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 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

 العمر

 3.5 3 سنة 25أقؿ مف 

14 
 16.3 14 سنة 35-26مف 
 45.3 39 سنة 45-36مف 

 34.9 30 سنة 45أكثر مف 

 الجية المسؤكلة
 74.0 74 مديرية القدس

 22.0 22 خاصة ---
 4.0 4 ككالة

 ىؿ يكجد في المدرسة مكظؼ صحة ميداني
 46.5 46 نعـ

1 
 53.5 53 ال

 

( أّف نسبة المديرات كالمنسقات الصحيات في المدارس األساسية مف عينة 1.3يكضح الجدكؿ رقـ )
%( لمذككر، كذلؾ 03.7%( مقابؿ )53.7القدس كانت أعمى مف الذككر، كبمغت ) مدينةاسة في الدر 

%( مف المنسقيف، كفقط بمغت نسبة )نائب 21%( مقابؿ ما نسبتو )26.7بمغت ) مدراءنسبة اليتضح 
 %( مف أفراد عينة الدراسة.1.7المدير( )

سنكات( ىي األعمى، ككانت نسبتيا  3-3أما بالنسبة لمتغير سنكات الخبرة، فقد كانت الفئة )
سنة فأكثر( كبنسبة  33%( ثـ الفئة )10.7سنكات( كبنسبة ) 37-4%(، تمييا الفئة )21.3)
%(، أما تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي، فكانت الفئة )بكالكريكس( ىي 01.3)

ـّ دبمـك عالي كبنسبة 01.3ة )%( تمييا الفئة )دراسات عميا( كبنسب57.2األعمى كبنسبة ) %(، ث
 %( فقط. 4.7)

%(، تمييا الفئة )أكثر مف 23.1( ىي األعمى، كبنسبة )23-14كبالنسبة لمتغير العمر، فكانت الفئة )
( 03%(، ثـ الفئة )أقؿ مف 34.1)سنة( بنسبة  13 – 04)%(، ثـّ جاءت الفئة 12.7( كبنسبة )23

غير الجية المسؤكلة، فقد بمغت نسبة المدارس التابعة لمديرية %( فقط. أما بالنسبة لمت1.3كبنسبة )
 %( فقط.2.7%( ثـ الككالة كبنسبة )00.7%( تمييا المدارس الخاصة كبنسبة )52.7القدس )

في المدرسة، مكظؼ صحة ميداني %( مف أفراد عينة الدراسة باإليجاب حكؿ كجكد 24.3كقد أجاب )
 %( بالنفي. 31.3كأجاب )
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 ت الدراسة: إجراءا 3.4

بعد التحقؽ مف صدؽ األداة كصبلحيتيا لقياس دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية 
باإلطبلع عمى اإلجراءات المتبعة في مدارس القدس قامت الباحثة ثـ مدينة القدس، الصحية في 

فة، ثـ قامت بتكزيع لتحقيؽ أىداؼ التربية الصحية، مف حيث المرافؽ الصحية، كالبيئة الصحية، كالنظا
بعد  المدارس األساسية في مدينة بأنكاعيا الثبلثة )مديرية القدس، كخاصة، كككالة(،أداة الدراسة عمى 
كتكّد الباحثة أف تشير إلى أف بعض جراء الدراسة مف مدير التربية. إلالمكافقة أف حصمت عمى 

استرجاع االستبانات الصالحة لمتحميؿ  المدارس الخاصة لـ تتعاكف معيا بشأف تعبئة االستبانة. كبعد
دخاليا إلى الحاسكب إلجراء المعالجة اإلحصائية.   اإلحصائي، قامت الباحثة بترميز اإلجابات كا 

 أداة الدراسة:  3.5

تكّكنت أداة الدراسة مف قسميف أساسييف، األكؿ تناكؿ المتغيرات الديمغرافية لمدراسة، كىي )الجنس، 
ىؿ يكجد كات الخبرة، كالمؤىؿ العممي، كالعمر، كالجية المسؤكلة( كمف سؤاؿ )كالمسمى الكظيفي، كسن

( فقرة مكزعة عمى أربعة 56(، أّما القسـ الثاني فقد تكّكف مف )في المدرسة مكظؼ صحة ميداني
 :محاكر، كىي

 فقرة.  18كيشتمؿ عمى  الخدمات الصحية، :بعنكافالمحكر األكؿ  (3

 فقرة.  23كيشتمؿ عمى الصحي،  التثقيؼ بعنكاف: المحكر الثاني (0

 فقرة. 21يشتمؿ عمى : البيئة المدرسية، ك بعنكاف المحكر الثالث (1

 .فقرة 16، كيشتمؿ عمى : التغذية المدرسيةبعنكاف المحكر الرابع (2

ـّ التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا.   كقد ت

 

 

 



31 
 

 صدق أداة الدراسة: 3.6

 كعػة مػف المحكمػيف مػف ذكم االختصػاص كالخبػرةتـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمػى مجم
، كالذيف أبدكا بعض المبلحظات حكليا، كبناءن عميو تػـ إخػراج االسػتبانة بشػكميا الحػالي، (0)ممحؽ رقـ 

ػا بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف  ىذا مف ناحيػة، كمػف ناحيػة أخػرل تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ األداة أيضن
(Pearson correlationلفقرات الدراس ) ممحػؽ ة مػع الدرجػة الكميػة لػؤلداة، كذلػؾ كمػا ىػك كاضػح فػي
إلػػى أف غالبيػػة قػػيـ مصػػفكفة ارتبػػاط فقػػرات أداة الدراسػػة مػػع الدرجػػة الكميػػة   (، حيػػث أشػػارت النتػػائج2)

فقػرات األداة كأنيػا تشػترؾ معنػا فػي بػيف اتسػاؽ داخمػي كجػكد لؤلداة كانت دالة إحصائينا، ممػا يشػير إلػى 
 .رنامج الصحي المدرسي في المدارسقياس مدل تطبيؽ الب

 ثبات أداة الدراسة: 3.7

 Cronbachكبحسػػػاب معادلػػػة الثبػػػات كركنبػػػاخ الفػػػا ) ،تػػػـ حسػػػاب الثبػػػات بطريقػػػة االتسػػػاؽ الػػػداخمي

Alpha ،)يفػي بثبات االداة ىذه تمتع الى تشير النتيجة كىذه(. 0.95) لبلستمارة الكمية الدرجة ككانت 
 (.1.0اضح في الجدكؿ )كما ىك ك ، الدراسة بأغراض

 ( لثبات أداة الدراسةCronbach Alpha(: نتائج معامل كرونباخ ألفا )4.7جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المحور
 7.53 36 377 الخدمات الصحية
 7.66 01 377 التثقيؼ الصحي
 7.62 03 377 البيئة المدرسية
 7.66 34 377 التغذية المدرسية

الكمية الدرجة  377 56 7.73 
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 متغيرات الدراسة: 3.8

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية: 

 

  : المتغيرات المستقمة:3.8.1

  كتشتمؿ عمى ما يمي:

 أبعاد الدراسة: -1

 فقرة. 18البعداألكؿ: الخدمات الصحية، كقد اشتمؿ عمى 

 فقرة. 23البعد الثاني: التثقيؼ الصحي، كقد اشتمؿ عمى 

 فقرة. 21د الثالث: البيئة المدرسية، كقد اشتمؿ عمى البع

 فقرة.  16البعد الرابع: التغذية المدرسية، كقد اشتمؿ عمى 

 : خصائص العينة الديمغرافية -2

  .كلو مستكياف: )ذكر، كأنثى( الجنس:
  .، كمنسؽ/ة صحة، كنائب/ػة مدير/ة(ة/مديرمستكيات: ) كلو ثبلثة  المسمى الوظيفي:

 .بناء عمى إجابات أفراد عينة الدراسةبالنسبة لممسمى الوظيفي.  ةسنوات الخبر 
 .(دراسات عميا، ك دبمـك عالي، ك بكالكريكسكلو ثبلثة مستكيات: )المؤىل العممي: 

  بناء عمى إجابات أفراد عينة الدراسة.: العمر
 ، كككالة(.خاصة، ك مديرية القدسكلو ثبلث مستكيات: ): الجية المسؤولة

 .(ال، نعـكلو مستكياف: ): في المدرسة حة ميدانيموظف صوجود 
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 المتغيرات التابعة:  3.8.2

مف  دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية، كذلؾفراد عينة الدراسة حكؿ أجابات ستإ
يؼ التثقالخدمات الصحية، ك ( أبعاد كىي: )4( فقرة مكزعة عمى )78مف ) ةخبلؿ أداة الدراسة كالمككن

الثبلثي المككف مف ثبلثة درجات ، بحسب مقياس ليكرت (التغذية المدرسية، ك البيئة المدرسية، ك الصحي
 التالي كالذمبإعداد الشكؿ  ةالباحث تكلتكضيح متغيرات الدراسة قام )دائمان، أحيانان، ال عمى اإلطبلؽ(
 .كالتابعة يكضح متغيرات الدراسة المستقمة

  
 

 المتغيرات التابعة        المتغيرات المستقمة
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 المعالجة اإلحصائية 3.9

معينػة(، كذلػؾ تمييػدا  بعد جمع االستبيانات كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقامػان  
إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة، كتحميػػؿ البيانػػات 

سػػػئمة الدراسػػة بيانػػػات الدراسػػة، كقػػػد تمػػت المعالجػػػة اإلحصػػائية لمبيانػػػات باسػػتخراج المتكسػػػطات كفقػػا أل
، اختبػػػار "ت"، اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االسػػػتبانة

 SPSS Version 20( )Statisticalكذلػػؾ باسػػتخداـ الػػرـز اإلحصػػائية ) اختبػػار تػػككي، ،األحػػادم

Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع:

_________________________________________________ 

 نتائج الدراسة تحميل

 تمييد

 كىػػك الدراسػة مكضػكعبالنسػػبة ل تكصػمت إلييػا الباحثػة التػػي الدراسػة، لنتػائج عرضػػا الفصػؿ ىػذا تضػمفي
ــامج الصــحي المدرســي فــي مــدار " ــة مــدت تطبيــق البرن ــة األساســية التابعــة لمديريــة التربي س المرحم

 اإلحصػائية البيانػات كتحميػؿ الدراسػة، أداة عمى العينة أفراد استجابة خبلؿ مف كذلؾ"، والتعميم/ القدس
 اعتمػػاد تػػـ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجابة متكسػػطات درجػػة تحديػػد كمػػف أجػػؿ. عمييػػا الحصػػكؿ تػػـ التػػي

 :التالية الدرجات

 سطيا الحسابيمدت متو  الدرجة
 فأقؿ 3.44 منخفضة

 0.11-3.45 متكسطة

 فأعمى 0.12 عالية

 

ـّ اعتماد ىذه الدرجات لتحديد درجػة إجابػة كػؿ فقػرة  ، حيػث تكجػد خمػس (3.44=  3/1كذلػؾ بقسػمة )ت
احتمػػاالت كىػػي )منخفضػػة( ك)منخفضػػة أك متكسػػطة( فػػيمكف أف تكػػكف اإلجابػػة )أحيانػػان(، أك )ال عمػػى 

د درجػػة الفقػػرة منخفضػػة أك متكسػػطة بنػػاء عمػػى المتكسػػط الحسػػابي لئلجابػػات، كلمدرجػػة اإلطػػبلؽ( فتتحػػد
متكسػػػطة ممكػػػف أف تكػػػكف اإلجابػػػة )أحيانػػػان( أك مكافػػػؽ، فتتحػػػدد الدرجػػػة بنػػػاء عمػػػى المتكسػػػط الحسػػػابي 

ضػػػافة العػػػدد SPSSلئلجابػػػات، إذ يعتمػػػد برنػػػامج ) )عبػػػد المجيػػػد،  .3( عمػػػى قسػػػمة عػػػدد االحتمػػػاالت كا 
 (37 – 7، ص 0731
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 نتائج أسئمة الدراسة: 4.1

 :الرئيسي سؤال الدراسةالنتائج المتعمقة ب 4.1.1

ما دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية كالذم نصو: 
 بمدينة القدس كمف كجية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف؟ 

لمدرجة الكمية  استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريةلئلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ 
تطبيؽ البرنامج الصحي المدرسي في مدارس المرحمة األساسية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ/ القدس ل

 (.4.1، كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ )كمف كجية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف

دور اإلدارة  حول لمدرجة الكمية سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتو 4.1جدول )
المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية بمدينة القدس ومن وجية 

 نظر مديري المدارس والمنسقين الصحيين

 الدرجة النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
 عالية %84.7 0.24 2.54 جة الكمية لممقياسالدر 

 

اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية دكر إلى أف  (4.1)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
 الصحية لطمبة المرحمة األساسية بمدينة القدس كمف كجية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف،

كانت عالية، بمتكسط حسابي ديرية التربية كالتعميـ/ القدس في مدارس المرحمة األساسية التابعة لم
 (.0.24(، كانحراؼ معيارم )2.54)

 : الفرعي األولنتيجة السؤال  4.1.2

ما دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ الخدمات الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة كالذم نصو: 
 حييف؟ القدس كمف جية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الص

ـّ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  لمفقرات المتعمقة لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ت
 ( يكضح ذلؾ: 4.2بالخدمات الصحية، كالجدكؿ رقـ )
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور المتعمق بالخدمات الصحية مرتبة 3.7جدول )
 حسب األىمية.

ي الرقم ف
 االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 عالية %98.7 0.20 2.96 تعمؿ اإلدارة المدرسية عمى نظافة المدرسة باستمرار 3
 عالية %97.3 0.27 2.92 تشدد اإلدارة المدرسية عمى نظافة الطالب 4
 عالية %97.3 0.31 2.92 يتكفر في المدرسة صندكؽ لئلسعاؼ األكلي 1

16 
تتابع المدرسة تطعيـ جميع الطبلب حسب خطة 

 الكزارة
 عالية 96.3% 0.35 2.89

2 
تقدـ المدرسة خدمة العبلج األكلي عند تعرض أم 

 طالب لؤلذل
 عالية 95.7% 0.34 2.87

6 
تعمؿ المدرسة عمى تكفير التيكية المناسبة في 

 عالية %95.0 0.36 2.85 الصفكؼ

12 
اعي اإلدارة المدرسية شركط الصحة العامة تر 

 بمكضكع التمديدات الكيربائية
 عالية 95.0% 0.39 2.85

 عالية %92.7 0.44 2.78 متابعة إعداد سجؿ صحي لكؿ طالب 17

18 
العزؿ الصحي المبكر لمطالب المصاب بمرض 

 معدم
 عالية 89.7% 0.61 2.69

ابؽ مع تكفر المدرسة مقاعد في الغرؼ الصفية تتط 10
 المعايير الصحية

 عالية 88.7% 0.54 2.66

14 
تزكد اإلدارة خطة دكرية لتجنب الحكادث داخؿ 

 عالية %88.0 0.50 2.64 المدرسة

13 
تضع اإلدارة خطة دكرية لتجنب الحكادث داخؿ 

 المدرسة
 عالية 87.7% 0.51 2.63

تقـك المدرسة بنشاطات تختص بالصحة الجسدية  9
 لمطمبة

 عالية 87.0% 0.49 2.61

 عالية %86.3 0.75 2.59 يكجد في المدرسة منسؽ صحي 8

يكجد في المدرسة ممصقات خاصة باإلرشادات  5
 الصحية لمطمبة

 عالية 81.3% 0.57 2.44

 متكسطة %72.7 0.86 2.18 تخصص المدرسة مخزنا لؤلدكات الطبية العبلجية 15
 متكسطة %60.3 0.79 1.81ف تقـك المدرسة بعمؿ فحكصات دكرية لمطمبة الذي 7
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ي الرقم ف
 االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 يعانكف مف أمراض كراثية

11 
تكفر المدرسة طاكالت في الساحات تتطابؽ مع 

 المعايير الصحية
 متكسطة 58.0% 0.80 1.74

 عالية %87.0 0.23 2.61 لمخدمات الصحية الدرجة الكمية
 

داخؿ المدرسة  إلى أف درجة تطبيؽ الخدمات الصحية (2.0)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
 (.7.01(، بانحراؼ معيارم )0.43كانت بدرجة عالية، حيث بمغ المتكسط الحسابي لدرجة تطبيقيا )

 نظافة عمى المدرسية اإلدارةت الصحية ىي عمؿ لمظاىر شيكعا فيما يتعمؽ بالخدماقد كانت أكثر اك 
 صندكؽ، ككذلؾ كجكد البالط نظافة عمى(، تبعيا التشديد 0.74، بمتكسط حسابي )باستمرار المدرسة
 جميع تطعيـ المدرسة ( لكؿ منيا، ثـ متابعة 0.70في المدرسة، بمتكسط حسابي ) األكلي لئلسعاؼ
 عند األكلي العبلج خدمة(، ثـ العمؿ عمى تقديـ 0.67، بمتكسط حسابي )الكزارة خطة حسب الطبلب
 في المناسبة التيكية تكفير(، ثـ العمؿ عمى 0.65، بمتكسط حسابي )لؤلذل طالب أم تعرض

، التي تراعي شركط السبلمة الكيربائية التمديدات بشأف العامة الصحة شركط، ككذلؾ مراعاة الصفكؼ
 ( لكؿ منيا.0.63بمتكسط حسابي )

، طاكالت في الساحات تتطابؽ مع المعايير الصحيةىي تكفير  في حيف كانت أقؿ المظاىر شيكعان 
بعمؿ فحكصات دكرية لمطمبة الذيف يعانكف مف أمراض مدرسة (، ثـ قياـ ال1.74بمتكسط حسابي )

، بمتكسط حسابي العبلجية الطبية لؤلدكات مخزنا(، ثـ تخصيص 1.81، بمتكسط حسابي )كراثية
في المدرسة، بمتكسط حسابي  لمطمبة الصحية باإلرشادات خاصة ممصقات(، ثـ كجكد 2.18)
 (.2.59حسابي ) في المدرسة، بمتكسط صحي منسؽ(، ثـ كجكد 2.44)

 تحميل نتائج السؤال الفرعي الثاني:  4.1.3

كالذم نصو: دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ التثقيؼ لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كمف 
 جية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف؟ 
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ـّ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ا لمعيارية لمفقرات المتعمقة لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ت
 ( يكضح ذلؾ:4.3بالتثقيؼ الصحي، كالجدكؿ رقـ )

مرتبة  التثقيف الصحيب(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور المتعمق 3.4جدول )
 حسب األىمية.

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

38 
تنبو التبلميذ عمى ضركرة التأكد مف صبلحية 

 األغذية المباعة
 عالية 97.3% 0.27 2.92

 عالية %95.7 0.34 2.87 تنبو التبلميذ عمى ضركرة غسؿ الفكاكو قبؿ األكؿ 39
 عالية %95.3 0.35 2.86 تحث اإلدارة الطمبة عمى تناكؿ الغذاء الصحي 26
 عالية %95.0 0.36 2.85 اء الصحي كمككناتوتكضح اإلدارة لمطمبة أىمية الغذ 27

تكجو التبلميذ بتجنب األماكف الممكثة خارج المدرسة  37
 كداخميا

 عالية 92.3% 0.42 2.77

 عالية %91.3 0.44 2.74 تشجع اإلدارة المدرسية عمى القياـ بالنشاطات البدنية 36

تنشر اإلدارة الكعي الصحي مف خبلؿ اإلذاعة  22
 المدرسية

 عالية 91.0% 0.53 2.73

19 
تشكؿ اإلدارة لجنة تيتـ بتكعية الطمبة بالجكانب 

 الصحية
 عالية 89.7% 0.51 2.69

30 
تقـك اإلدارة بتعريؼ الطمبة حكؿ جكانب الصحة 

 كالسبلمة في المدرسة
 عالية 87.7% 0.53 2.63

40 
يعمؿ المرشد الصحي عمى تثقيؼ الطمبة صحيا 

 عالية %87.0 0.65 2.61 بشكؿ دكرم

35 
تناقش اإلدارة في اجتماعاتيا قضايا الصحة في 

 المدرسة
 عالية 83.3% 0.59 2.50

 عالية %82.7 0.58 2.48 تشارؾ معممات المدرسة بالتثقيؼ الصحي 21
 عالية %81.0 0.59 2.43 تخصص اإلدارة بعض الحصص لمتثقيؼ الصحي 29

41 
يكجد تفعيؿ لممناسبات الصحية )يـك مرضى 

 عالية %81.0 0.71 2.43 رم، السرطاف، الربك( كغيرىا مف المناسباتالسك

28 
تعمؿ اإلدارة عمى إقامة لقاءات تتعمؽ بالصحة 

 العامة
 عالية 79.0% 0.61 2.37
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الرقم في 
 االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

24 
تنظـ اإلدارة لقاءات مع أكلياء األمكر لمنقاش حكؿ 

 صحة أبنائيـ
 متكسطة 77.7% 0.59 2.33

33 
حية لنشر الكعي تقيـ اإلدارة برامج تكعكية ص

 %73.7 0.52 2.21 الصحي لدل الطمبة كالمدرسيف
 متكسطة

34 
تعقد اإلدارة جمسات تكعية حكؿ الطعاـ الصحي مع 

 األىالي
2.14 0.65 71.3% 

 متكسطة

 متكسطة %70.7 0.54 2.12 تكزع اإلدارة مطبكعات تتعمؽ األمكر الصحية 25
 متكسطة %70.0 0.61 2.10 العامةيتـ تنظيـ زيارات لمجيات المختصة بالصحة  23
 متكسطة %68.3 0.66 2.05 تستدعي اإلدارة مختصا طبيا بشكؿ دكرم 32
 متكسطة %67.0 0.58 2.01 تعقد اإلدارة دكرات حكؿ الصحة المدرسية لممدرسيف 31
 متكسطة %55.7 0.78 1.67 يكجد في المدرسة طبيب أك ممرض 20

 عالية %81.7 0.29 2.45 الدرجة الكمية لمتثقيف الصحي
 

إلى أف درجة التثقيؼ الصحي في المدرسة كانت ( 2.1رقـ )تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
(، بانحراؼ 0.23عالية، حيث بمغ المتكسط الحسابي لدرجة تكظيؼ التثقيؼ الصحي في المدرسة )

 (.7.07معيارم )

 األغذية صبلحية مف التأكد ضركرة عمى يذالتبلمتنبيو  شيكعان  أكثر مظاىر التثقيؼ الصحيفقد كانت 
، بمتكسط األكؿ قبؿ الفكاكو غسؿ ضركرة عمى التبلميذ(، ثـ تنبيو 0.70، بمتكسط حسابي )المباعة

الذم يحتكم عمى العناصر البلزمة  الصحي الغذاء تناكؿ عمى الطمبة اإلدارة(، ثـ حث 0.65حسابي )
(، تبعيا قياـ 0.64، بمتكسط حسابي )صحية لو لنمك جسـ الطفؿ كال يتسبب بحدكث أية مشكبلت

(، ثـ تكجيو اإلدارة 0.63، بمتكسط حسابي )كمككناتو الصحي الغذاء أىميةاإلدارة المدرسية بتكضيح 
 (.0.55، بمتكسط حسابي )كداخميا المدرسة خارج الممكثة األماكف بتجنب التبلميذالمدرسية 

، ثـ (3.45ممرض داخؿ المدرسة، بمتكسط حسابي )في حيف كانت أقميا شيكعا ىي كجكد طبيب أك 
(، ثـ قياـ 0.73، بمتكسط حسابي )لممدرسيف المدرسية الصحة حكؿ دكراتقياـ اإلدارة المدرسية بعقد 

 زيارات تنظيـ(، ثـ القياـ بتنظيـ 0.73، بمتكسط حسابي )دكرم بشكؿ طبيا مختصااإلدارة باستدعاء 
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 األمكر تتعمؽ مطبكعات(، ثـ تكزيع اإلدارة 0.73تكسط حسابي )، بمالعامة بالصحة المختصة لمجيات
 (.0.30، بمتكسط حسابي )الصحية

 تحميل نتائج إجابات السؤال الفرعي الثالث:  4.1.4

ما دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة الصحية المدرسية لطمبة المرحمة األساسية في كالذم نصو: 
 المدارس كالمنسقيف الصحييف؟  مدينة القدس كمف جية نظر مديرم

ـّ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة  لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ت
 ( يكضح ذلؾ:4.4بتحقيؽ البيئة الصحية، كالجدكؿ رقـ )

مرتبة  بالبيئة المدرسية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور المتعمق 3.3جدول )
 حسب األىمية.

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

46 
تحرص اإلدارة عمى رفع مستكل النظافة العامة 

 عالية %99.0 0.17 2.97 لممدرسة

 عالية %98.7 0.20 2.96 متابعة التخمص مف النفايات بشكؿ منتظـ 45

49 
رة عدد كاؼ مف السبلؿ لمحفاظ عمى تكفر اإلدا
 عالية %97.7 0.26 2.93 النظافة

 عالية %97.0 0.32 2.91 تيتـ اإلدارة بالنظافة اليكمية لممقصؼ 42

47 
تحرص اإلدارة عمى رفع مستكل النظافة الشخصية 

 عالية %97.0 0.29 2.91 يكميا لمطمبة

43 
ات تشدد اإلدارة عمى إبعاد مكاف مياه الشرب عف دكر 

 المياه
 عالية 97.0% 0.29 2.91

57 
تشجع المدرسة مظاىر السمكؾ الصحي )كضع 

 المخمفات بالسبلؿ، ترشيد استيبلؾ المياه(
 عالية 94.7% 0.37 2.84

48 
تشرؼ اإلدارة صحيا عمى األماكف التي يكثر فييا 

تكاجد الطمبة أثناء أكقات الفراغ بيف الحصص 
 كاالستراحة

 يةعال 94.3% 0.40 2.83

 عالية %94.0 0.39 2.82تحرص عمى إجراءات السبلمة بالمختبرات كغرؼ  44



42 
 

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 النشاط كالمستكدع

62 
يتكفر في المدرسة عدد مرافؽ صحية )حمامات( 

 يتناسب مع عدد الطمبة
 عالية 90.3% 0.52 2.71

58 
تعمؿ عمى دراسة المشكبلت الصحية الشائعة في 

 المدرسة كتحديد أكلكياتيا
 عالية 88.7% 0.50 2.66

53 
تعمؿ المدرسة عمى نشر مفيـك )تعزيز الصحة( في 

 عالية %86.3 0.53 2.59 المدرسة بيف المعمميف كالطمبة

56 
يتكفر في المدرسة مصادر صحية بمكتبة المدرسة 

 )كتب، مجبلت، دكريات، نشرات(
 عالية 83.0% 0.61 2.49

54 
تخطط المدرسة الستثمار بعض حصص النشاط في 

 بية الصحيةالتر 
 عالية 82.7% 0.56 2.48

 عالية %82.7 0.67 2.48 تكجد أماكف مظممة في ساحات المدرسة 61

51 
تيتـ المدرسة باالستفادة مف تجارب المدارس األخرل 

 كمنتديات الصحة المدرسية
 عالية 80.7% 0.57 2.42

50 
يشكؿ المثقؼ الصحي بالتنسيؽ مع مدير المدرسة 

 عالية %79.7 0.63 2.39 تعزيز الحصة المدرسيةفريقا لمساعدتو في 

 متكسطة %76.3 0.71 2.29 يتكفر في المدرسة مجمة لمصحة المدرسية 52
 متكسطة %75.0 0.56 2.25 تعد المدرسة مسابقات تتعمؽ بالجكانب الصحية 55

59 
التكاصؿ مع إدارة المركر لتقميؿ المخاطر المركرية 

 حكؿ المدرسة
 متكسطة 64.0% 0.71 1.92

 متكسطة %61.0 0.74 1.83 تقـك بتييئة البيئة المدرسية لذكم االحتياجات الخاصة 60
 عالية %86.7 0.25 2.60 الدرجة الكمية لمبيئة المدرسية

إلى أف درجة تطبيؽ البرامج المتعمقة بالبيئة المدرسية كانت  (2.2)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
 (.7.03( بانحراؼ معيارم )0.47الحسابي ليا ) عالية، حيث بمغ المتكسط

، لممدرسة العامة النظافة مستكل رفع عمىفقد كانت أكثر المظاىر شيكعا ىي حرص اإلدارة المدرسية 
، بمتكسط حسابي منتظـ بشكؿ النفايات مف التخمص متابعة(، تبعيا القياـ ب0.75بمتكسط حسابي )

، بمتكسط حسابي النظافة عمى لمحفاظ السبلؿ مف كاؼ عددير (، ثـ قياـ اإلدارة المدرسية بتكف0.74)
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 النظافة مستكل رفع عمى اإلدارة، ككذلؾ حرص لممقصؼ اليكمية بالنظافة(، ثـ االىتماـ 0.71)
، بمتكسط حسابي المياه دكرات عف الشرب مياه مكاف إبعاد عمى، كالتشديد لمطمبة يكميا الشخصية

 ( لكؿ منيا.0.73)

البيئة المدرسية لذكم االحتياجات قؿ المظاىر شيكعا ىي قياـ المدرسة بتييئة في حيف كانت أ
 المركرية المخاطر لتقميؿ المركر إدارة مع(، ثـ تكاصؿ المدرسة 1.83، بمتكسط حسابي )الخاصة
، الصحية بالجكانب تتعمؽ مسابقات(، ثـ قياـ المدرسة بإعداد 1.92، بمتكسط حسابي )المدرسة حكؿ

(، ثـ قياـ 2.29في المدرسة، بمتكسط حسابي ) المدرسية لمصحة مجمة(، ثـ 2.25بي )بمتكسط حسا
، بمتكسط المدرسية الحصة تعزيز في لمساعدتو فريقا المدرسة مدير مع بالتنسيؽ الصحي المثقؼ

 (.2.39حسابي )

 تحميل نتائج السؤال الفرعي الرابع:  4.1.5

يؽ التغذية المدرسية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة دكر اإلدارة المدرسية في تحقما كالذم نصو: 
 القدس كمف جية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف؟ 

ـّ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة  لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ت
 ( يكضح ذلؾ:4.5بالتغذية المدرسية، كالجدكؿ رقـ )

مرتبة  بالتغذية المدرسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور المتعمق (: 3.4جدول )
 حسب األىمية.

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 عالية %97.7 0.29 2.93 تتابع اإلدارة نظافة مياه الشرب كمرافقيا 63

ارة األطعمة كالمشركبات التي تباع في تراقب اإلد 64
 المقصؼ مف حيث مبلءمتيا لمطمبة

 عالية 97.3% 0.31 2.92

65 
التأكد مف صبلحية األغذية كالمشركبات في 

 المقصؼ
 عالية 97.0% 0.35 2.91

 عالية %94.7 0.44 2.84 تراقب اإلدارة نكعية األطعمة المتكفرة في المقصؼ 68
 عالية %92.0 0.53 2.76 مقصؼ المدرسيتجييز مكاف مبلئـ لم 66
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الرقم في 
 االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

73 
تشدد المدرسة عمى استخداـ تجييزات مطابقة 

 لمكاصفات الصحة المدرسية في المقصؼ
 عالية 91.0% 0.55 2.73

72 
تعمؿ اإلدارة عمى امتثاؿ األغذية التي تقدـ في 

 عالية %90.3 0.56 2.71 المدارس لتعميمات كزارة التربية كالتعميـ

74 
إلدارة عمى تناسب األغذية المدرسية مع تحرص ا

 النمك الجسدم لمطمبة
 عالية 86.3% 0.59 2.59

77 
تشارؾ المدرسة بإفطارات جماعية بالتنسيؽ مع 

 المجتمع المحمي
 عالية 84.3% 0.61 2.53

 عالية %79.0 0.66 2.37 تعمؿ اإلدارة عمى تكفير كجبات صحية متكازنة 67

غذكم بالتنسيؽ مع تقيـ المدرسة يـك صحي ت 76
 المجتمع المحمي

 متكسطة 77.7% 0.70 2.33

75 
تعمؿ اإلدارة عمى تطبيؽ برنامج غذائي صحي 

 متكسطة %77.7 0.67 2.33 لمطمبة

70 
تشدد المدرسة عمى كجكد بدائؿ صحية مثؿ الترمس 

 كالزبير كالمكز كالبشار
 متكسطة 73.0% 0.71 2.19

شتقاتو في تشدد المدرسة عمى كجكد حميب كم 71
 المقصؼ

 متكسطة 68.0% 0.70 2.04

78 
تشارؾ المدرسة في تقديـ كجبات ساخنة لمطمبة 

 متكسطة %67.7 0.76 2.03 بالتنسيؽ مع المجتمع المحمي

69 
تشدد المدرسة عمى كجكد خضراكات كفكاكو في 

 المقصؼ
 متكسطة 66.7% 0.65 2.00

 عالية %83.7 0.35 2.51 الدرجة الكمية لمتغذية المدرسية 
 

إلى أف درجة تكظيؼ برنامج األغذية المدرسية في المدرسة  (2.3)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
 (.7.13( بانحراؼ معيارم )0.33كاف بدرجة عالية، حيث بمغ المتكسط الحسابي )

، بمتكسط قياكمراف الشرب مياه نظافة ةفقد كانت أكثر المظاىر شيكعا ىي قياـ اإلدارة المدرسية بمتابع
 مبلءمتيا حيث مف المقصؼ في تباع التي كالمشركبات األطعمة اإلدارة(، ثـ مراقبة 0.71حسابي )
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 في كالمشركبات األغذية صبلحية مف التأكد(، ثـ قياـ اإلدارة ب0.70، بمتكسط حسابي )لمطمبة
، بمتكسط المقصؼ في المتكفرة األطعمة نكعية(، ثـ مراقبة اإلدارة 0.73، بمتكسط حسابي )المقصؼ
 (.0.54، بمتكسط حسابي )المدرسي لممقصؼ مبلئـ مكاف(، ثـ قياـ اإلدارة بتجييز 0.62حسابي )

، المدرسة عمى كجكد خضراكات كفكاكو في المقصؼفي حيف كانت أقؿ المظاىر شيكعا ىي تشديد 
يؽ مع المجتمع المدرسة في تقديـ كجبات ساخنة لمطمبة بالتنس(، ثـ مشاركة 2.00بمتكسط حسابي )

، المقصؼ في كمشتقاتو حميب كجكد عمى المدرسة(، ثـ تشديد 2.03، بمتكسط حسابي )المحمي
 كالمكز بكالزبي الترمس مثؿ صحية بدائؿ كجكد عمى المدرسة(، ثـ تشديد 2.04بمتكسط حسابي )

، كقياـ لمطمبة صحي غذائي برنامج تطبيؽ(، ثـ عمؿ اإلدارة عمى 2.19، بمتكسط حسابي )كالبشار
 (.2.33، بمتكسط حسابي )المحمي المجتمع مع بالتنسيؽ تغذكم صحي يكـالمدرسة بتطبيؽ 

 :الدراسة نتائج فرضياتتحميل  4.2

 الفرضية األولى:نتائج  4.2.1

( في كجيات نظر α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كالتي نصيا: 
حييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية مديرم المدارس كالمنسقيف الص

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير الجنس.

ـّ استخداـ اختبار "ت" لمفركؽ في كجيات نظر مديرم المدارس  لمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى، ت
حقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في ت

 (4.6األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير الجنس، كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

 

 

 



46 
 

(: نتائج اختبار "ت" لمفروق في وجيات نظر مديري المدارس والمنسقين الصحيين 4.6جدول )
الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية 

 القدس تعزت إلى متغير الجنس.

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الخدمات 
 الصحية

 0.188 2.66 25 ذكر
98 1.166 0.247 

 0.247 2.60 75 انثى
التثقيؼ 
 الصحي

 0.237 2.46 25 كرذ
98 0.111 0.912 

 0.312 2.46 75 انثى

 البيئة المدرسية
 0.196 2.63 25 ذكر

98 0.682 0.497 
 0.260 2.59 75 انثى

التغذية 
 المدرسية

 0.203 2.52 25 ذكر
98 0.206 0.837 

 0.391 2.51 75 انثى

 الدرجة الكمية
 0.175 2.57 25 ذكر

98 0.642 0.523 
 0.263 2.54 75 نثىا

ذات داللة إحصائية عند مستكل تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ 
( في كجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية α ≤ 0.05الداللة )

نة القدس تعزل إلى متغير الجنس، في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدي
، كىي غير دالة إحصائيا، كبذلؾ رفضت الفرضية 0.05أكبر مف حيث كانت الداللة اإلحصائية 

 .األكلى الصفرية

 الفرضية الثانية: نتائج  4.2.2

( في كجيات نظر α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كالتي نصيا: 
المنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية مديرم المدارس ك 

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي.

في لمفركؽ تحقؽ مف صحة الفرضية الثانية، تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لم
كجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية 
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، كذلؾ كما ىك الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي
 ( التالي: 4.7مكضح في الجدكؿ رقـ )

في وجيات نظر ، واالنحرافات المعيارية لمفروق (: األعداد، والمتوسطات الحسابية3.2جدول )
مديري المدارس والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية 

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير المسمى الوظيفي

 عيارياالنحراف الم المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي المحور

 الخدمات الصحية
 0.23 2.64 48 مدير/ة

 0.25 2.61 43 منسؽ/ة صحة
 0.19 2.49 9 نائب/ة مدير/ة

 التثقيؼ الصحي
 0.32 2.45 48 مدير/ة

 0.28 2.48 43 منسؽ/ة صحة
 0.24 2.41 9 نائب/ة مدير/ة

 البيئة المدرسية
 0.25 2.60 48 مدير/ة

 0.26 2.61 43 منسؽ/ة صحة
 0.16 2.55 9 مدير/ة نائب/ة

 التغذية المدرسية
 0.26 2.54 48 مدير/ة

 0.42 2.50 43 منسؽ/ة صحة
 0.46 2.42 9 نائب/ة مدير/ة

 الدرجة الكمية
 0.24 2.55 48 مدير/ة

 0.26 2.55 43 منسؽ/ة صحة
 0.20 2.47 9 نائب/ة مدير/ة

 

اىرية في كجيات نظر مديرم المدراس كجكد فركؽ ظ( 2.5رقـ )تظير المعطيات الكرادة في الجدكؿ 
كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة 

 األساسية في مدينة القدس كذلؾ حسب متغير المسمى الكظيفي.
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 (.2.6ؿ )كلفحص داللة الفركؽ استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدك 

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في وجيات نظر مديري المدارس 4.8جدول )
والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة المرحمة 

 األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير المسمى الوظيفي

ع مجمو  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الخدمات 
 الصحية

 0.079 2 0.158 بيف المجمكعات
 0.054 97 5.277 داخؿ المجمكعات 0.240 1.448

 99 5.435 المجمكع
 

التثقيؼ 
 الصحي

 0.027 2 0.053 بيف المجمكعات
 0.087 97 8.482 داخؿ المجمكعات 0.739 0.304

 99 8.535 المجمكع
 

البيئة 
 المدرسية

 0.013 2 0.027 بيف المجمكعات
 0.061 97 5.919 داخؿ المجمكعات 0.804 0.219

 99 5.946 المجمكع
 

التغذية 
 المدرسية

 0.059 2 0.119 بيف المجمكعات
 0.126 97 12.181 داخؿ المجمكعات 0.625 0.472

 99 12.299 المجمكع
 

 الدرجة الكمية
 0.027 2 0.054 بيف المجمكعات

 0.060 97 5.827 داخؿ المجمكعات 0.637 0.453
 99 5.881 المجمكع

 
 

ذات داللة إحصائية عند مستكل إلى عدـ كجكد فركؽ  (2.6رقـ )تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
ارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية ( في كجيات نظر مديرم المدα ≤ 0.05الداللة )

في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير المسمى 
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، كىي غير دالة إحصائيا، كبذلؾ رفضت 0.05أكبر مف  الكظيفي، حيث كانت الداللة اإلحصائية
 .الثانية الفرضية الصفرية

 ة:الفرضية الثالثج نتائ 4.2.3

( في كجيات نظر α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كالتي نصيا: 
مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير سنكات الخبرة.

في كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لمفركؽ لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة، ثـ حساب 
كجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية 

كما ىك مكضح في  الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير سنكات الخبرة،
 ( التالي: 4.9الجدكؿ رقـ )

 

في وجيات نظر (: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق 3.4جدول )
مديري المدارس والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية 

 ت إلى متغير سنوات الخبرة.لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعز 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة في المسمى الوظيفي المحور

 الخدمات الصحية
 0.20 2.63 37 سنكات 5-1مف 
 0.27 2.58 28 سنكات 10-6مف 
 0.22 2.63 20 سنة فأكثر 11مف 

 التثقيؼ الصحي
 0.28 2.42 37 سنكات 5-1مف 
 0.23 2.51 28 سنكات 10-6مف 
 0.37 2.43 20 سنة فأكثر 11مف 

 البيئة المدرسية
 0.25 2.56 37 سنكات 5-1مف 
 0.22 2.59 28 سنكات 10-6مف 
 0.27 2.65 20 سنة فأكثر 11مف 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة في المسمى الوظيفي المحور

 التغذية المدرسية
 0.45 2.43 37 سنكات 5-1مف 
 0.27 2.56 28 سنكات 10-6مف 
 0.29 2.55 20 سنة فأكثر 11مف 

 الدرجة الكمية
 0.26 2.51 37 سنكات 5-1مف 
 0.21 2.55 28 سنكات 10-6مف 
 0.27 2.56 20 سنة فأكثر 11مف 

تظير المعطيات الكرادة في الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ظاىرية في كجيات نظر مديرم المدراس 
صحية لطمبة المرحمة كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية ال
 األساسية في مدينة القدس كذلؾ حسب متغير سنكات الخبرة لممسمى الكظيفي.

كلفحص داللة الفركؽ استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ 
(2.37.) 

رس (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في وجيات نظر مديري المدا4.10جدول )
والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة المرحمة 

 األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير سنوات الخبرة لممسمى الوظيفي.

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الخدمات الصحية
 0.029 2 0.058 بيف المجمكعات

 0.054 82 4.405 داخؿ المجمكعات 0.584 0.542
 84 4.463 المجمكع

 

 التثقيؼ الصحي
 0.065 2 0.130 بيف المجمكعات

 0.084 82 6.906 داخؿ المجمكعات 0.466 0.770
 84 7.035 المجمكع

 

 البيئة المدرسية
 0.048 2 0.096 بيف المجمكعات

 0.062 82 5.044 داخؿ المجمكعات 0.463 0.777
 84 5.140 المجمكع
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 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التغذية المدرسية
 0.170 2 0.341 بيف المجمكعات

 0.132 82 10.851 داخؿ المجمكعات 0.281 1.288
 84 11.191 المجمكع

 

 الدرجة الكمية
 0.022 2 0.044 بيف المجمكعات

 0.060 82 4.959 ؿ المجمكعاتداخ 0.697 0.363
 84 5.003 المجمكع

 
ذات داللة إحصائية عند مستكل تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ 

( في كجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية α ≤ 0.05الداللة )
لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير سنكات  في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية

، كىي غير دالة إحصائيا، 0.05أكبر مف  الخبرة لممسمى الكظيفي، حيث كانت الداللة اإلحصائية
 .الثالثة كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية

 : الفرضية الرابعةنتائج  4.2.4

( في كجيات نظر α ≤ 0.05مستكل الداللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند كالتي نصيا: 
مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

في النحرافات المعيارية لمفركؽ كالمتكسطات الحسابية، كالمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة، تـ حساب 
كجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية 
الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي، كما ىك مكضح 

 ( التالي:4.11في الجدكؿ )
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في وجيات نظر والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق  (: األعداد،3.88جدول )
مديري المدارس والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية 

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير المؤىل العممي.

 االنحراف المعياري لحسابيالمتوسط ا العدد المؤىل العممي المحور

 الخدمات الصحية
 0.22 2.60 69 بكالكريكس
 0.28 2.74 6 دبمـك عالي
 0.25 2.64 23 دراسات عميا

 التثقيؼ الصحي
 0.30 2.41 69 بكالكريكس
 0.25 2.57 6 دبمـك عالي
 0.26 2.56 23 دراسات عميا

 البيئة المدرسية
 0.25 2.58 69 بكالكريكس
 0.27 2.69 6 ليدبمـك عا

 0.21 2.64 23 دراسات عميا

 التغذية المدرسية
 0.39 2.46 69 بكالكريكس
 0.20 2.73 6 دبمـك عالي
 0.21 2.62 23 دراسات عميا

 الدرجة الكمية
 0.25 2.51 69 بكالكريكس
 0.22 2.68 6 دبمـك عالي
 0.20 2.62 23 دراسات عميا

كجكد فركؽ ظاىرية في كجيات نظر مديرم المدراس  (2.33)ؿ تظير المعطيات الكرادة في الجدك 
كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة 

 األساسية في مدينة القدس كذلؾ حسب متغير المؤىؿ العممي.

كاضح مف خبلؿ الجدكؿ  كلفحص داللة الفركؽ استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كما ىك
(2.30.) 
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(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في وجيات نظر مديري المدارس 4.12جدول )
والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة المرحمة 

 األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير المؤىل العممي.

مجموع  مصدر التباين محورال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الخدمات الصحية
 0.070 2 0.141 بيف المجمكعات

 0.054 95 5.138 داخؿ المجمكعات 0.277 1.301
  97 5.278 المجمكع

 التثقيؼ الصحي
 0.242 2 0.483 بيف المجمكعات

 0.085 95 8.051 داخؿ المجمكعات 0.063 2.850
  97 8.534 المجمكع

 البيئة المدرسية
 0.059 2 0.117 بيف المجمكعات

 0.060 95 5.693 داخؿ المجمكعات 0.379 0.980
  97 5.810 المجمكع

 التغذية المدرسية
 0.377 2 0.754 بيف المجمكعات

 0.121 95 11.492 داخؿ المجمكعات **0.049 3.118
  97 12.246 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.152 2 0.305 بيف المجمكعات

 0.058 95 5.525 داخؿ المجمكعات 0.078 2.618
  97 5.829 المجمكع

 1.14** دالة إحصائيا عند مستوت الداللة 

لة إحصائية عند مستكل ذات دالإلى عدـ كجكد فركؽ  (2.30رقـ )تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
كجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر الدرجة الكمية ل( في α ≤ 0.05الداللة )

اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى 
، كىي غير (0.05( كىي أكبر مف )0.49) ، حيث كانت الداللة اإلحصائيةالمؤىؿ العمميمتغير 

 .الرابعة دالة إحصائيا، كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية
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كبالرغـ مف عدـ كجكد فركؽ في الدرجة الكمية، فقد كجدت فركؽ في المحكر المتعمؽ بالتغذية 
كجيات المدرسية، كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في 

نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 
لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كالمتعمقة بالتغذية المدرسية تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي، 

 (.4.13كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ )

وجيات نظر مديري مقارنات الثنائية البعدية لمفروق في اختبار توكي لم(: نتائج 4.13جدول )
المدارس والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة 
 المرحمة األساسية في مدينة القدس والمتعمقة بالتغذية المدرسية تعزت إلى متغير المؤىل العممي

 دراسات عميا بموم عاليد بكالوريوس المقارنات المحور

 التغذية المدرسية
 بكالكريكس

 
-0.270* -0.163 

 0.107   دبمكـ عالي
 دراسات عميا

   
 1.14* دالة إحصائيا عند مستوت الداللة 

تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفركؽ كانت بيف حممة شيادة البكالكريكس، كحممة شيادة 
تحقيؽ أىداؼ التربية حممة شيادة الدبمـك العالي كالذيف كانت تكجياتيـ نحك  الدبمـك العالي، كلصالح

 الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كالمتعمقة بالتغذية المدرسية أعمى شيء.

 : الفرضية الخامسة نتائج 4.2.5

كجيات نظر  ( فيα ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كالتي نصيا: 
مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير العمر.

المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لمفركؽ لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة، تـ حساب 
نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ في كجيات 

التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير العمر، كما ىك مكضح في 
 ( التالي: 4.14الجدكؿ رقـ )
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في وجيات نظر ية لمفروق (: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيار 3.83جدول )
مديري المدارس والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية 

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير العمر.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المحور

 الخدمات الصحية

 0.03 2.26 3 سنة 25أقؿ مف 
 0.24 2.54 14 سنة 35-26مف 
 0.21 2.62 39 سنة 45-36مف 

 0.24 2.61 30 سنة 45أكثر مف 

 التثقيؼ الصحي

 0.25 1.94 3 سنة 25أقؿ مف 
 0.24 2.35 14 سنة 35-26مف 
 0.23 2.48 39 سنة 45-36مف 

 0.33 2.45 30 سنة 45أكثر مف 

 البيئة المدرسية

 0.33 2.24 3 سنة 25أقؿ مف 
 0.24 2.53 14 سنة 35-26مف 
 0.22 2.62 39 سنة 45-36مف 

 0.24 2.58 30 سنة 45أكثر مف 

 التغذية المدرسية

 0.81 1.69 3 سنة 25أقؿ مف 
 0.38 2.38 14 سنة 35-26مف 
 0.25 2.56 39 سنة 45-36مف 

 0.23 2.53 30 سنة 45أكثر مف 

 الدرجة الكمية

 0.31 2.04 3 سنة 25أقؿ مف 
 0.23 2.45 14 سنة 35-26مف 
 0.19 2.57 39 سنة 45-36مف 

 0.23 2.54 30 سنة 45أكثر مف 
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كجكد فركؽ ظاىرية في كجيات نظر مديرم المدراس  (2.32رقـ )تظير المعطيات الكرادة في الجدكؿ 
ية لطمبة المرحمة كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصح

 األساسية في مدينة القدس كذلؾ حسب متغير العمر.

كلفحص داللة الفركؽ استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ 
(2.33.) 

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في وجيات نظر مديري المدارس 4.15جدول )
ه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة المرحمة والمنسقين الصحيين تجا

 األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير العمر.

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الخدمات الصحية
 0.138 3 0.413 بيف المجمكعات

 0.050 82 4.113 داخؿ المجمكعات **0.048 2.745
 85 4.526 المجمكع

 

 التثقيؼ الصحي
 0.305 3 0.915 بيف المجمكعات

 0.073 82 5.948 داخؿ المجمكعات **0.008 4.202
 85 6.863 المجمكع

 

 البيئة المدرسية
 0.150 3 0.449 بيف المجمكعات

 0.054 82 4.400 داخؿ المجمكعات **0.046 2.786
  85 4.849 المجمكع

 التغذية المدرسية
 0.779 3 2.336 بيف المجمكعات

 0.086 82 7.071 داخؿ المجمكعات **0.000 9.030
 85 9.408 المجمكع

 

 الدرجة الكمية
 0.283 3 0.849 بيف المجمكعات

 0.046 82 3.769 داخؿ المجمكعات **0.001 6.160
 85 4.619 المجمكع

 1.14** دالة إحصائيا عند مستوت الداللة  

ذات داللة إحصائية عند مستكل إلى كجكد فركؽ  (2.33رقـ )تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
( في الدرجة الكمية لكجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر α ≤ 0.05الداللة )
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ؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىدا
، كىي دالة إحصائيا، كبذلؾ قبمت 0.05أقؿ مف متغير العمر، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

 .الخامسة الفرضية الصفرية

مديرم  كجيات نظركإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في 
المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة 
المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير العمر، كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ 

(4.16.) 

ت نظر مديري وجيااختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في (: نتائج 4.16جدول )
المدارس والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة 

 المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير العمر.

 25أقل من  المقارنات المحور
 سنة

 35-26من 
 سنة

 45-36من 
 سنة

 45أكثر من 
 سنة

الخدمات 
 الصحية

 سنة 25أقؿ مف 
 

-0.276 -0.356* -0.356 
 0.079- 0.080-   سنة 35-26مف 
 سنة 45-36مف 

   
0.001 

 سنة 45أكثر مف 
    

التثقيؼ 
 الصحي

 *0.507- *0.541- 0.412-  سنة 25أقؿ مف 
 سنة 35-26مف 

  
-0.129 -0.095 

 0.033    سنة 45-36مف 
 سنة 45أكثر مف 

    

البيئة 
 المدرسية

 نةس 25أقؿ مف 
 

-0.293 -0.382* -0.346 
 سنة 35-26مف 

  
-0.090 -0.054 

 سنة 45-36مف 
   

0.036 
     سنة 45أكثر مف 
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 25أقل من  المقارنات المحور
 سنة

 35-26من 
 سنة

 45-36من 
 سنة

 45أكثر من 
 سنة

التغذية 
 المدرسية

 سنة 25أقؿ مف 
 

-0.692* -0.872* -0.842* 
 سنة 35-26مف 

  
-0.180 -0.150 

 سنة 45-36مف 
   

0.030 
 سنة 45أكثر مف 

    

الدرجة 
 الكمية

 *0.497- *0.523- 0.406-  سنة 25 أقؿ مف
 سنة 35-26مف 

  
-0.117 -0.091 

 0.026    سنة 45-36مف 
 سنة 45أكثر مف 

    
 1.14* دالة إحصائيا عند مستوت الداللة 

تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفركؽ كانت في مجاؿ الخدمات الصحية بيف الفئة العمرية 
 سنة. 45-36سنة، كلصالح الفئة العمرية مف  45-36لفئة العمرية مف سنة، كا 25أقؿ مف 

سنة، كالفئة العمرية مف  25كبالنسبة لمتثقيؼ الصحي فقد كانت الفركؽ بيف الفئة العمرية أقؿ مف 
 سنة. 45-36سنة، كلصالح الفئة العمرية مف  36-45

سنة، كلصالح  45مرية أكثر مف سنة، كالفئة الع 25أيضا كجدت فركؽ بيف الفئة العمرية أقؿ مف 
 سنة. 45الفئة العمرية أكثر 

-36سنة، كالفئة العمرية مف  25كبالنسبة لمبيئة المدرسية فقد كجدت فركؽ بيف الفئة العمرية أقؿ مف 
 سنة. 45-36سنة، كلصالح الفئة العمرية مف  45

سنة، كالفئة العمرية مف  25مف  كبالنسبة لمتغذية المدرسية فقد كجدت فركؽ بيف بيف الفئة العمرية أقؿ
 سنة. 35-26سنة، كلصالح الفئة العمرية مف  26-35

سنة، كلصالح  45-36سنة، كالفئة العمرية مف  25أيضا كجدت فركؽ بيف الفئة العمرية أقؿ مف 
 سنة. 45-36الفئة العمرية مف 
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سنة، كلصالح الفئة  46ف سنة، كالفئة العمرية أكثر م 25كما كجدت فركؽ بيف الفئة العمرية أقؿ مف 
 سنة. 45العمرية العمرية أكثر مف 

 : الفرضية السادسةنتائج  4.2.6

( في كجيات نظر α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كالتي نصيا: 
مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 

 طمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير الجية المسؤكلة.ل

المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لمفركؽ لمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة، تـ حساب 
في كجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ 

لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير الجية المسؤكلة، كذلؾ كما  التربية الصحية
 ( التالي:4.17ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

في وجيات نظر (: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمفروق 3.82جدول )
ية في تحقيق أىداف التربية الصحية مديري المدارس والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرس

 لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير الجية المسؤولة.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجية المسؤولة المحور

 الخدمات الصحية
 0.24 2.62 75 مديرية القدس
 0.22 2.57 22 خاصة
 0.14 2.69 3 ككالة

 لصحيالتثقيؼ ا
 0.26 2.51 75 مديرية القدس
 0.34 2.27 22 خاصة
 0.19 2.57 3 ككالة

 البيئة المدرسية
 0.24 2.63 75 مديرية القدس
 0.25 2.49 22 خاصة
 0.11 2.54 3 ككالة

 التغذية المدرسية
 0.33 2.58 75 مديرية القدس
 0.36 2.30 22 خاصة
 0.29 2.52 3 ككالة
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجية المسؤولة المحور

 الدرجة الكمية
 0.23 2.58 75 رية القدسمدي

 0.25 2.40 22 خاصة
 0.06 2.58 3 ككالة
كجكد فركؽ ظاىرية في كجيات نظر مديرم المدراس ( 2.35رقـ )تظير المعطيات الكرادة في الجدكؿ 

كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة 
 القدس كذلؾ حسب متغير الجية المسؤكلة. األساسية في مدينة

كلفحص داللة الفركؽ استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ 
(2.36.) 

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في وجيات نظر مديري المدارس 4.18جدول )
تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة المرحمة  والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في

 األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير الجية المسؤولة.

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الخدمات الصحية
 0.031 2 0.061 بيف المجمكعات

 0.055 97 5.374 المجمكعات داخؿ 0.577 0.554
 99 5.435 المجمكع

 

 التثقيؼ الصحي
 0.494 2 0.988 بيف المجمكعات

 0.078 97 7.547 داخؿ المجمكعات **0.003 6.347
 99 8.535 المجمكع

 

 البيئة المدرسية
 0.185 2 0.369 بيف المجمكعات

 0.057 97 5.577 داخؿ المجمكعات **0.045 3.211
 99 5.946 المجمكع

 

 التغذية المدرسية
 0.673 2 1.345 بيف المجمكعات

 0.113 97 10.954 داخؿ المجمكعات **0.004 5.957
 99 12.299 المجمكع

 



61 
 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الدرجة الكمية
 0.272 2 0.545 بيف المجمكعات

 0.055 97 5.336 داخؿ المجمكعات **0.009 4.952
 99 5.881 المجمكع

 
 1.14دالة إحصائيا عند مستوت الداللة  **

ذات داللة إحصائية عند مستكل إلى كجكد فركؽ  (2.36رقـ )تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
( في الدرجة الكمية لكجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر α ≤ 0.05الداللة )

لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى  اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية
، كىي دالة إحصائيا، كبذلؾ 0.05أقؿ مف متغير الجية المسؤكلة، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

 قبمت الفرضية الصفرية.

كجيات نظر مديرم كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في 
كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المدارس 

المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير الجية المسؤكلة، كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ 
(4.19.) 

مديري وجيات نظر اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في (: نتائج 4.19جدول )
المدارس والمنسقين الصحيين تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة 

 المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزت إلى متغير الجية المسؤولة.

 وكالة خاصة مديرية القدس المقارنات المحور

 التثقيؼ الصحي
 مديرية القدس

 
0.236* -0.058 

 0.294-   خاصة
 ككالة

   

 البيئة المدرسية
 مديرية القدس

 
0.145* 0.095 

 0.051-   خاصة
 ككالة
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 وكالة خاصة مديرية القدس المقارنات المحور

 التغذية المدرسية
 مديرية القدس

 
0.281* 0.056 

 خاصة
  

-0.225 
    ككالة

 الدرجة الكمية
 مديرية القدس

 
0.178* 0.005 

 خاصة
  

-0.173 
    ككالة

 1.14ة * دالة إحصائيا عند مستوت الدالل

تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفركؽ كانت في جميع المجاالت السابقة كالدرجة الكمية بيف 
كجيات نظر مديرم المدارس مديرية القدس كالمدارس الخاصة، كلصالح مديرية القدس كالتي كانت 

صحية لطمبة المرحمة كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية ال
 أعمى شيء. األساسية في مدينة القدس

 :السابعةالفرضية نتائج  4.2.7

( في كجيات نظر α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كالتي نصيا:
مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية 

 ة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير كجكد مكظؼ صحة ميداني.لطمب

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابعة، تـ استخداـ اختبار "ت" لمفركؽ في كجيات نظر مديرم المدارس 
كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة 

ي مدينة القدس تعزل إلى متغير كجكد مكظؼ صحة ميداني، كما ىك مكضح في الجدكؿ األساسية ف
 ( التالي: 4.20رقـ )
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(: نتائج اختبار "ت" لمفروق في وجيات نظر مديري المدارس والمنسقين الصحيين 4.20جدول )
في مدينة تجاه دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية 

 القدس تعزت إلى متغير وجود موظف صحة ميداني.

 المجال
وجود موظف 

 صحة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الخدمات 
 الصحية

 0.226 2.63 46 نعـ
97 0.857 0.394 

 0.243 2.59 53 ال
التثقيؼ 
 الصحي

 0.252 2.50 46 نعـ
97 1.318 0.190 

 0.324 2.42 53 ال
البيئة 
 المدرسية

 0.223 2.62 46 نعـ
97 0.934 0.352 

 0.264 2.58 53 ال
التغذية 
 المدرسية

 0.328 2.56 46 نعـ
97 1.254 0.213 

 0.373 2.47 53 ال
الدرجة 
 الكمية

 0.221 2.57 46 نعـ
97 1.286 0.201 

 0.261 2.51 53 ال
 

ذات داللة إحصائية عند مستكل إلى عدـ كجكد فركؽ  (2.07رقـ )تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
( في كجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية α ≤ 0.05الداللة )

ل إلى متغير كجكد في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعز 
، كىي غير دالة 0.05أكبر مف مكظؼ صحى ميداني أـ ال، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

 .السابعة إحصائيا، كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية

 مقارنة بين الجيات المشرفة:  4.3

( المقارنة بيف الجيات المشرفة عمى المدارس )مديرية القدس، خاصة، 4.21يكضح الجدكؿ رقـ )
 كالة( كذلؾ كما يمي:ك 
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 مقارنة بين الجية المشرفة والفقرات الدالة إحصائياً حول ال نتائج مربع كاي (4.21) جدول

 االستجابة الفقرات
 الجية المشرفة

الداللة 
 اإلحصائية

 ككالة خاصة مديرية القدس
 نسبة مئكية عدد نسبة مئكية عدد نسبة مئكية عدد

يكجد في المدرسة منسؽ 
 صحي

 -- -- %54.5 12 %5.3 4 معارض
 -- -- %22.7 5 %5.3 4 محايد 0.000

 %100.0 3 %22.7 5 %89.3 67 مكافؽ

متابعة إعداد سجؿ صحي 
 لكؿ طالب

 -- -- %4.5 1 -- -- معارض
 %66.7 2 %27.3 6 %16.0 12 محايد 0.053

 %33.3 1 %68.2 15 %84.0 63 مكافؽ
تشكؿ اإلدارة لجنة تيتـ 

تكعية الطمبة بالجكانب ب
 الصحية

 -- -- %4.5 1 %1.3 1 معارض
 -- -- %54.5 12 %20.0 15 محايد 0.011

 %100.0 3 %40.9 9 %78.7 59 مكافؽ
تنشر اإلدارة الكعي 
الصحي مف خبلؿ 
 اإلذاعة المدرسية

 -- -- %13.6 3 %1.3 1 معارض
 -- -- %36.4 8 %14.7 11 محايد 0.007

 %100.0 3 %50.0 11 %84.0 63 مكافؽ
تحث اإلدارة الطمبة عمى 
 تناكؿ الغذاء الصحي

 -- -- %31.8 7 %9.3 7 محايد
0.022 

 %100.0 3 %68.2 15 %90.7 68 مكافؽ
تعمؿ اإلدارة عمى إقامة 
لقاءات تتعمؽ بالصحة 

 العامة

 -- -- %22.7 5 %2.7 2 معارض
 %66.7 2 %45.5 10 %49.3 37 محايد 0.023

 %33.3 1 %31.8 7 %48.0 36 مكافؽ
يعمؿ المرشد الصحي 

عمى تثقيؼ الطمبة صحيا 
 بشكؿ دكرم

 -- -- %27.3 6 %4.0 3 معارض
 %33.3 1 %45.5 10 %13.3 10 محايد 0.000

 %66.7 2 %27.3 6 %82.7 62 مكافؽ
يكجد تفعيؿ لممناسبات 
الصحية )يـك مرضى 

السكرم، السرطاف، الربك( 
مف المناسبات كغيرىا  

 -- -- %40.9 9 %5.3 4 معارض

 %33.3 1 %54.5 12 %24.0 18 محايد 0.000

 %66.7 2 %4.5 1 %70.7 53 مكافؽ

متابعة التخمص مف 
 النفايات بشكؿ منتظـ

 %33.3 1 %9.1 2 %1.3 1 محايد
0.008 

 %66.7 2 %90.9 20 %98.7 74 مكافؽ
 0.000 -- -- %22.7 5 %1.3 1 معارضتعد المدرسة مسابقات 
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ب الصحيةتتعمؽ بالجكان  %66.7 2 %63.6 14 %62.7 47 محايد 
 %33.3 1 %13.6 3 %36.0 27 مكافؽ

تشدد المدرسة عمى كجكد 
بدائؿ صحية مثؿ الترمس 
 كالزبير كالمكز كالبشار

 -- -- %36.4 8 %12.0 9 معارض
 %33.3 1 %45.5 10 %48.0 36 محايد 0.046

 %66.7 2 %18.2 4 %40.0 30 مكافؽ
تشدد المدرسة عمى 

استخداـ تجييزات مطابقة 
لمكاصفات الصحة 
 المدرسية في المقصؼ

 -- -- %9.1 2 %4.0 3 معارض

 %66.7 2 %36.4 8 %9.3 7 محايد 0.003

 %33.3 1 %54.5 12 %86.7 65 مكافؽ

تحرص اإلدارة عمى 
تناسب األغذية المدرسية 

لمطمبة مع النمك الجسدم  

 -- -- %9.1 2 %4.0 3 معارض
 -- -- %59.1 13 %24.0 18 محايد 0.008

 %100.0 3 %31.8 7 %72.0 54 مكافؽ
تقيـ المدرسة يـك صحي 
تغذكم بالتنسيؽ مع 
 المجتمع المحمي

 -- -- %31.8 7 %8.0 6 معارض
 %100.0 3 %36.4 8 %40.0 30 محايد 0.009

 -- -- %31.8 7 %52.0 39 مكافؽ
تشارؾ المدرسة في تقديـ 
كجبات ساخنة لمطمبة 
بالتنسيؽ مع المجتمع 

 المحمي

 %33.3 1 %45.5 10 %21.3 16 معارض

 %66.7 2 %45.5 10 %41.3 31 محايد 0.047

 -- -- %9.1 2 %37.3 28 مكافؽ

لصحي في مدارسيا يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ إلى أف جميع المدارس تقكـ بتطبيؽ البرنامج ا
ككالة الغكث كبالرغـ مف صغر حجـ عينتيا إال  مع كجكد بعض التفاكت في درجة التطبيؽ، فقد كانت

أف تطبيؽ البرنامج الصحي المدرسي في مدارسيا كاف أكثر شيء كذلؾ مف كجية نظر المبحكثيف. ثـ 
ارس الخاصة كذلؾ لدل غالبية جاء في المرتبة الثانية المدارس التابعة لمديرية القدس، كأخيرا لممد

 الفقرات في الجدكؿ السابؽ.
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 :الخامسالفصل 

___________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج:

 مقدمة: 5.1

مــدت " كىػػك الدراسػػة مكضػػكعبالنسػػبة ل تكصػػمت إلييػػا الباحثػػة التػػيممخصػػان لمنتػػائج  الفصػػؿ ىػػذا تضػػمفي
نـامج الصـحي المدرسـي فـي مـدارس المرحمـة األساسـية التابعـة لمديريـة التربيـة والتعمـيم/ تطبيق البر 
كتفسػيرىا كتعميميػػا، كالتعميػػؽ عمييػػا كمػػا كرد فػػي الدراسػػات السػػابقة مػػع  ثػػـ مناقشػػة ىػػذه النتػػائجالقــدس"، 

 كذلؾ عمى النحك اآلتي:حيث االتفاؽ كاالختبلؼ مع، 

 نتائج:ممخص ال 5.2

اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية دكر  أظيرت النتائج أف
كانت عالية، كبمتكسط حسابي بمغ  بمدينة القدس كمف كجية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف

 (.0.24(، كانحراؼ معيارم )2.54)

رجة عالية، حيث بمغ المتكسط كتبّيف أيضان أف درجة تطبيؽ الخدمات الصحية داخؿ المدرسة كانت بد
(. كقد كانت أكثر المظاىر شيكعا فيما 7.01(، بانحراؼ معيارم )0.43الحسابي لدرجة تطبيقيا )

، في حيف كانت أقؿ باستمرار المدرسة نظافة عمى المدرسية اإلدارةيتعمؽ بالخدمات الصحية ىي عمؿ 
، بمتكسط حسابي لمعايير الصحيةطاكالت في الساحات تتطابؽ مع االمظاىر شيكعان ىي تكفير 

، بمتكسط بعمؿ فحكصات دكرية لمطمبة الذيف يعانكف مف أمراض كراثية(، ثـ قياـ المدرسة 1.74)
 (.1.81حسابي )

كتبّيف أف درجة التثقيؼ الصحي في المدرسة كانت عالية، حيث بمغ المتكسط الحسابي لدرجة تكظيؼ 
(. ككانت أكثر مظاىر التثقيؼ 7.07ؼ معيارم )(، بانحرا0.23التثقيؼ الصحي في المدرسة )

، بمتكسط حسابي المباعة األغذية صبلحية مف التأكد ضركرة عمى التبلميذالصحي شيكعان كانت تنبيو 
(، في حيف كانت أقميا شيكعا ىي كجكد طبيب أك ممرض داخؿ المدرسة، بمتكسط حسابي 0.70)
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، بمتكسط حسابي لممدرسيف المدرسية الصحة حكؿ دكرات(، ثـ قياـ اإلدارة المدرسية بعقد 3.45)
البيئة المدرسية لذكم (. في حيف كانت أقؿ المظاىر شيكعا ىي قياـ المدرسة بتييئة 0.73)

 المخاطر لتقميؿ المركر إدارة مع(، ثـ تكاصؿ المدرسة 1.83، بمتكسط حسابي )االحتياجات الخاصة
 (. 1.92، بمتكسط حسابي )المدرسة حكؿ المركرية

كتبّيف أف درجة تكظيؼ برنامج األغذية المدرسية في المدرسة كاف بدرجة عالية، حيث بمغ المتكسط 
(. ككانت أكثر المظاىر شيكعا ىي قياـ اإلدارة المدرسية 7.13( بانحراؼ معيارم )0.33الحسابي )

شيكعان  (، في حيف كانت أقؿ المظاىر0.71، بمتكسط حسابي )كمرافقيا الشرب مياه نظافة ةبمتابع
 (. 2.00، بمتكسط حسابي )المدرسة عمى كجكد خضراكات كفكاكو في المقصؼىي تشديد 

( في كجيات α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ 
ية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصح

لى  لى متغير المسمى الكظيفي، كا  لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير الجنس، كا 
لى متغير  لى متغير كجكد مكظؼ صحى ميداني أـ ال، كا  متغير سنكات الخبرة لممسمى الكظيفي، كا 

ممة شيادة المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفركؽ كانت بيف حالمؤىؿ العممي، لكف أكضحت 
البكالكريكس، كحممة شيادة الدبمكـ العالي، كلصالح حممة شيادة الدبمكـ العالي كالذيف كانت تكجياتيـ 

تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس كالمتعمقة بالتغذية نحك 
 المدرسية أعمى شيء.

ت في مجاؿ الخدمات الصحية بيف الفئة العمرية أقؿ أما بالنسبة لمتغير العمر فقد كانت الفركؽ كان
سنة. كبالنسبة  45-36سنة، كلصالح الفئة العمرية مف  45-36سنة، كالفئة العمرية مف  25مف 

 45-36سنة، كالفئة العمرية مف  25لمتثقيؼ الصحي فقد كانت الفركؽ بيف الفئة العمرية أقؿ مف 
سنة،  25. ككجدت فركؽ بيف الفئة العمرية أقؿ مف سنة 45-36سنة، كلصالح الفئة العمرية مف 

 سنة.  45سنة، كلصالح الفئة العمرية أكثر  45كالفئة العمرية أكثر مف 

-36سنة، كالفئة العمرية مف  25كبالنسبة لمبيئة المدرسية فقد كجدت فركؽ بيف الفئة العمرية أقؿ مف 
لمتغذية المدرسية فقد كجدت فركؽ بيف  سنة. كبالنسبة 45-36سنة، كلصالح الفئة العمرية مف  45

-26سنة، كلصالح الفئة العمرية مف  35-26سنة، كالفئة العمرية مف  25بيف الفئة العمرية أقؿ مف 
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سنة،  45-36سنة، كالفئة العمرية مف  25سنة. ككجدت فركؽ بيف الفئة العمرية أقؿ مف  35
سنة، كالفئة  25يف الفئة العمرية أقؿ مف سنة. كما كجدت فركؽ ب 45-36كلصالح الفئة العمرية مف 

 سنة. 45سنة، كلصالح الفئة العمرية العمرية أكثر مف  46العمرية أكثر مف 

( في الدرجة الكمية لكجيات α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كتبّيف كجكد فركؽ 
ة في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية نظر مديرم المدارس كالمنسقيف الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسي

لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس تعزل إلى متغير الجية المسؤكلة، حيث كانت الفركؽ في 
جميع المجاالت السابقة كالدرجة الكمية بيف مديرية القدس كالمدارس الخاصة، كلصالح مديرية القدس 

الصحييف تجاه دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ كالتي كانت كجيات نظر مديرم المدارس كالمنسقيف 
 أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية في مدينة القدس أعمى شيء.

 الدراسة:نتائج مناقشة  5.3

اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطمبة المرحمة األساسية بمدينة القدس تبّيف أف دكر 
ثة ىذه النتيجة إلى أّف اإلدارات المدرسية في مدارس القدس تسعى إلى تحقيؽ كاف عاليان، تعزك الباح

أفضؿ جك بيئي لمطمبة، كتعمؿ عمى تحسيف مرافقيا الصحية كغير الصحية، مثؿ الساحات كالممرات، 
كتقـك بيذه اإلجراءات لتحسيف لمحفاظ عمى صحة الطمبة بالدرجة األكلى، كلمحفاظ عمى العممية 

 ى استمرارية عمؿ مدارس القدس. التعميمية عم

كترل الباحثة أّف المدارس تخضع لجيات إشراؼ تحاسبيا عمى التفاصيؿ الدقيقة، كتحاسبيا عمى 
االلتزاـ بالمعايير المينية كالتعميمية كالصحية، كذلؾ قياـ المنسؽ الصحي بزيارات بشكؿ دكرم كؿ  

 أسبكع يؤدم إلى تحسيف المرافؽ الصحية. 

لباحثة أثناء زياراتيا لممدارس أف اىتماـ اإلدارات في المدارس الحككمية كاف أكبر مقارنة كقد الحظت ا
 مع مدارس الككالة كالخاصة.

 لممديريف أف (Casey & Christian, 2003)( ك2002)أبك ليمى، كفي ىذا الشأف أكضحت دراستا 
 المفاىيـ، مف متكاممة مجمكعة يخبترس المدرسية، لمصحة العبلجية الكقائية المجاالت في ميمان  دكران 

 كبالتالي المدارس، في الصحي الكضع تعزيز إلى بمجمميا تيدؼ التي كالخدمات، كاألنظمة، كالمبادئ،
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 كرفع الصحية، كالبرامج األنشطة، متابعة في الطمبة ةكمشار  تفعيؿ عمى يزكبالترك كؿ،ك المجتمع في
 في كالعامة الشخصية، النظافة مستكل كرفع ،كالمعمميف لمطمبة كالبيئي الصحي، الكعي مستكل

 .لمطمبة كالغذائي الصحي، الكضع كتحسيف المدارس،

تبّيف أف درجة تطبيؽ الخدمات الصحية داخؿ المدرسة كانت بدرجة عالية، تعزك الباحثة ىذه النتيجة ك 
يا نظيفة باستمرار، إلى متابعة اإلدارات المدرسية بشكؿ يكمي لعممية النظافة في المدرسة، كالحفاظ عمي

كذلؾ تتابع المدرسة النظافة الشخصية لمطالب، كتحث الطمبة كالعامميف فييا عمى االلتزاـ بالنظافة، 
حيث الحظت الباحثة عدة مدارس تضع الفتات تدؿ عمى أىمية النظافة في حياة الطالب، كتستخدـ 

 مجمة الحائط لتكضيح أىمية نظافة الجسـ.

مدارس في مدينة القدس عمى السبلمة كاألمف لدل الطمبة، كقد الحظت مف ناحية أخرل تشدد ال
في المدارس، كتعمؿ المدارس أيضان عمى تكفير بيئة صحية  األكلي لئلسعاؼ ؽيداصنالباحثة كجكد 

أك  أمراض معديةالذيف يعانكف مف سميمة، بحيث تحافظ عمى التيكية باستمرار، كتتابع حاالت الطمبة 
كانت عرضية أـ دائمة أـ أمراض مكسمية كالرشح كاإلنفمكنزا ، كتبمغ األىالي عف غير معدية، سكاء 

   أية مشكمة صحية تستجد مع حالة االبف، كتعمؿ عمى إنصراؼ الطالب المريض مف المدرسة.

( أف الخدمات الصحية 2010( ك )الجرجاكم، كمحمد، 2012)الصرايرة كتركي، كقد أكضحت دراستا 
 البيئة إلييا يضاؼ بؿ لمطمبة، كاالجتماعية كالنفسية، البدنية، النكاحي حسيفت عمىيجب أف تشمؿ 

 التي الجيدة، الصحية الشركط فييا تتكافر أف يجب التي كمرافؽ، مباف، مف تشممو بما أيضا، المدرسية
 .الجيدة الصحية العادات عمى الطمبة تعكيد في أىميتيا ليا

رس القدس كانت عالية، حيث تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى تبّيف أف درجة التثقيؼ الصحي في مداك 
نتيجة لمتجارب الميدانية التي يخكضكنيا،  إدراؾ كمعرفة اإلدارات المدرسية بأىمية التربية الصحية

كنتيجة لمعمؿ اليكمي في مجاؿ الحفاظ عمى صحة الطمبة كالبيئة المدرسية الخالية مف أية مسببات 
، كأىمية التثقيؼ الصحي، كتدرؾ أف العقؿ السميـ في الجسـ السميـ، لذا حيةلؤلمراض كلممشكبلت الص

تعمؿ عمى تكضيح أية مسألة تتعمؽ باألمكر الصحية لمطمبة، مثؿ الغذاء الصحي المناسب لكؿ مرحمة 
 عمرية، كتعمؿ عمى تكجيو الطمبة مف خبلؿ الدركس كالنشاطات التثقيفية، كذلؾ تعمؿ عمى نشر

 الفرد، كتعمؿ عمى تكضيح السمككيات صحة تحسيف السميمة التي تؤدم إلى حيةالمعمكمات الص
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مف السمككيات الخاطئة لدل الطمبة، كتكضح ليـ أّف االىتماـ بصحة الفرد يقمؿ مف  السميمة الصحية
كتكضح الطرؽ السميمة لتناكؿ . الدائـيسبب منيا الخطر اإلصابة مف األمراض المعدية، كالتي قد 

 صحي.الغذاء ال

( أف مف أىـ 2002؛ أبك ليمى، 2008؛ الجدم، 2012)الصرايرة كتركي، كقد أكضحت دراسات 
 ذلؾكك  العامة، الصحة كحماية الصحية، كالعادات الصحية، الثقافة تحقيؽأدكار اإلدارات المدرسية 

 اآلخريف عم كالتعاكف الميذب كالسمكؾ اإلنساف، احتراـ خبلؿ مف السميمة اإلنسانية العبلقات تحقيؽ
 .األسرية الحياة كتقدير

تبّيف أف درجة تطبيؽ البرامج المتعمقة بالبيئة المدرسية كانت عالية، تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ك 
 العامة النظافة مستكل رفعاإلدارة المدرسية كالمنسقيف الصحييف في مدينة القدس يعممكف عمى 

ت كدكرات المياه كالمقاصؼ، كالتقّيد بشركط الصحة ، كذلؾ بالحفاظ عمى نظافة الساحالممدرسة
سميـ، كال تترؾ مجاالن لتكّكف  بشكؿ النفايات مف التخمصكالسبلمة، حيث تتابع ىذه المدارس عممية 

، كتشدد عمى إبقاء أماكف النفايات نظيفة بعد الجراثيـ أك البكتيريا في مرافؽ المدرسة كذلؾ بشكؿ يكمي
دـ ترؾ آثار أك بقايا لتمؾ المخمفات، تفاديان لحصكؿ أم تمكث في المرافؽ التخمص مف النفايات، كع

 كالبيئة المدرسية.

 & .Jeanine, P)ك (Hollander, 2002( ك)2004، األميف)في ىذا الشأف أشارت دراسات 

Didier, 2010 ) الصحية االتجاىات تككيفأف اإلدارة المدرسية الناجحة ىي التي تعمؿ عمى 
 البيئة كتحسيف مراقبة في الصحييف كالعامميف كالتربكييف الطمبة معاكنةطمبة المدارس، ك  لدل السميمة
ـ التي الصحية الخدمات تقديـ، ك المدرسية الصحية  كالمجتمع الطبلب صحة كتعزز كتحفظ تقكِّ
 نشر، ك ليـ ىدفا تككف الصحة أف كالمرض كمحاكلة حكؿ الصحة األفراد مفاىيـ تغيير، ك المدرسي
 . أفراد المجتمع بيف الصحي الكعي

، حيث تعزك الباحثة تبّيف أف درجة تكظيؼ برنامج األغذية المدرسية في المدرسة كاف بدرجة عالية
كتعمؿ  التغذية، تدخبلت في ىذه النتيجة إلى أّف المدارس في مدينة القدس تعتبر أف لمطمبة األكلكية

يتعمـ فيو الطمبة الميارات كالمعمكمات حكؿ  مثاليان  عمى المدارس عمى أف تعد مرافقيا ألف تككف مكانان 
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كالمؤسسة الذم يجب أف يكتسب فيو  التغذية، كيتـ ذلؾ بتثقيفيـ ثقافة سميمة، كتعتبر نفسيا المكاف
 األطفاؿ معمكمات حكؿ الغذاء السميـ. 

يؼ كترل الباحثة أف المدارس تعمؿ عمى تحقيؽ ىذا األمر لكي يككف الطمبة حمقة كصؿ في تعر 
المجتمع بأىمية التغذية الصحية، كتعمؿ عمى تشجيعيـ لكي يقكمكا بنقؿ ىذه المعمكمات إلى المجتمع 

 المحيط بيـ.

( أّف دكر اإلدارة 2005( ك)األنصارم، 2002ك)شحات،  (Gold, 2001)كقد بّينت دراسات 
 الغذائي السمكؾ غييرتيتمخص بتكجيو إرشادات لمطمبة، تتمثؿ في المدرسية ببرامج التغذية المدرسية 

 تصحيح، ثـ األسرة مف اكتسبيا التيغير الصحيحة  الغذائية العادات تغيير يستطيع بالتاليلمطمبة، ك 
 .الصحية حالتيـ تدىكر قبؿ المناسب الكقت في الغذائي كضعيـ

ذات داللة إحصائية تعزل إلى متغير الجنس، تعزك الباحثة ىذه أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ك 
نتيجة إلى أف المدرسيف مف الذككر اإلناث لدييـ نفس التكجيات نحك دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ ال

أىداؼ التربية الصحية، حيث ينظر كبل الجنسيف إلى ىذا المكضكع بنفس النظرة، كأنيـ يتشارككف 
 ب.بنفس المكاد كالمعمكمات التي يقدمكىا لمطمبة حكؿ التغذية السميمة كالغذاء المناس

كذلؾ تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المدرسيف مف كبل الجنسيف لدييـ نفس االىتماـ بيذا المكضكع، 
التعرض لمكثير مف األمراض التي تنتقؿ  بصحة الطمبة كحياتيـ، كيجنبيـ خاصة أنو مكضكع يتعمؽ

 عف طريؽ سكء التغذية، لذلؾ لـ تكجد فركؽ في آرائيـ. 

 يفضمف اإلناث أف، مف حيث (Hollander, 2002) ىكلندرنتيجة دراسة كتختمؼ ىذه النتيجة عف 
 أكثر مف الذككر الصحية التربية حصة طريؽ عف الصحية المعمكمات عمى الحصكؿ

ذات داللة إحصائية تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي، تعزك عدـ كجكد فركؽ أظيرت النتائج ك 
ؽ الصحي أك نائب المدير، ىـ اإلداريكف الذيف يشغمكف الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المدير أك المنس

مراكز في المدارس مف شأنيا تحسيف األكضاع الصحية، كذلؾ ىـ المسؤكلكف عف تكجيو الطمبة 
التكجيو الصحي السميـ، كيككف ممقى عمى عاتقيـ تحسيف المرافؽ الصحية، كالحفاظ عمى صحة 

كالغرؼ في المدرسة، كذلؾ أماـ الجيات المسؤكلة  الطمبة، كالحفاظ عمى نظافة األماكف كالساحات
كأماـ المجتمع كأماـ أكلياء األمكر، فيـ الذيف يتحكمكف كيتصرفكف بالتفاصيؿ الدقيقية حكؿ األمكر 
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التي مف شأنيا الحفاظ عمى األكضاع الصحية سميمة في المدرسة، لذا كانت كجيات نظرىـ متشابية 
أكلكيات اإلدارة التركيز عمى سبلمة الطمبة، كىذا األمر يتـ  إلى حد كبير، كترل الباحثة أف مف

السبلمة العامة في مؿ المدير كالنائب كالمنسؽ الصحي، إذ يمتزمكف بما كرد في دليؿ )بكساطة ع
، كدليؿ )البيئة المدرسية( الصادر 2014المدارس( الصادر عف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية لسنة 

 .2016سنة 

 رؽ الدراسات السابقة لمتغير المسمى الكظيفي.لـ تتط

ذات داللة إحصائية تعزل إلى متغير سنكات الخبرة، ترل الباحثة تبّيف مف النتائج عدـ كجكد فركؽ ك 
أّنو عندما يتعمؽ األمر بصحة الطمبة كالتغذية المدرسية، يعتبر ذلؾ مف أكلكيات العمؿ اإلدارم، كترل 

ؽ لو العمؿ كمدرس، كلديو إطبلع كاؼ  عمى أىمية الصحة المدرسية، أيضان أف المدير أك نائبو سب
كيعرؼ مدل أىمية ىذا األمر، بغض النظر عف سنكات عممو كمدير أك نائب مدير، إذ ال يتـ تعييف 
مدير أك نائب إلى بعد أف اكتسب خبرة في المجاؿ اإلدارم، أما المنسؽ الصحي فيذا األمر ىك 

خراجو عمى أحسف كجو.   صميـ عممو، كيتحتـ عميو   اتقانو كا 

مف حيث االختبلؼ في آراء عينة  (2012تختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الصرايرة، كتركي، 
 الدراسة تبعان لمتغير سنكات الخبرة.

(، حيث أظيرت نتائج ىذه الدراسة 2012تختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الصرايرة، كتركي، 
 الخبرة لمتغير تعزل المعممات نظر كجية مف االبتدائية المدارس في إحصائية لةدال ذات فركؽ ككجكد
 .دكف فما سنكات 5 مف الخبرة أصحاب كلصالح العممية

كقد كانت بيف حممة أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ك 
كلصالح حممة شيادة الدبمكـ العالي، تعزك الباحثة  شيادة البكالكريكس، كحممة شيادة الدبمكـ العالي،

إلى أّف حممة الدبمكـ العالي أعمى درجة مف حممة البكالكريكس، كلدييـ إطبلع أكبر عمى النكاحي 
تحقيؽ أىداؼ التربية اإلدارية كالصحية في المدارس مف حممة البكالكريكس، لذا كانت تكجياتيـ نحك 

ة في مدينة القدس كالمتعمقة بالتغذية المدرسية أعمى شيء. أما عند الصحية لطمبة المرحمة األساسي
المقارنة مع حممة الدراسات العميا، فإف مكضكع التربية الصحية أصبح جزء معيف مف المكاد العممية 

 كالخبرات التي اكتسبيا حممة الدراسات العميا، لذا كانت نظرة حممة الدبمـك أعمى شيء. 



73 
 

- 36ائية كجكد فركؽ بيف الفئات العمرية لصالح الفئات العمرية الكبيرة، كىي )أظيرت المقارنات الثن
فأكثر(، تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أّنو مع تقدـ العمر، تزداد خبرة اإلداريكف باألمكر  46( ك)45

 الصحية، كيزداد اىتمامو كمعرفتو بالصحة الطمبة، إذ يككف قد عايش حاالت صحية لدل الطمبة أكثر
مف الفئات األقؿ عمران، كذلؾ اكتسب خبرة في تطكير المرافؽ المدرسية الصحية، مما يدفعو لبلىتماـ 

 أكثر بالنكاحي الصحية لمطمبة كلممدرسة عمى السكاء. 

 .لـ تتطرؽ الدراسات السابقة لمتغير العمر

خبلؿ إطبلعيا  لصالح مديرية القدس، تعزك الباحثة ىذه النتيجة، كمف فركؽ أظيرت النتائج كجكد
الميداني عمى كاقع المدارس في مدينة القدس، أّف االىتماـ بالنكاحي الصحية كالنظافة، كمف حيث 
االلتزاـ  بالقكانيف كالتنظيـ في مدارس مديرية القدس، كاف أفضؿ مف مدارس الككالة كالخاصة، كذلؾ 

كمية عمى متابعة األمكر الصحية كاف التشديد كالمتابعة أفضؿ، حيث تعمؿ اإلدارات في المدارس الحك
ؼ الصحي، نظيؼ، كتتابع أم تطكر مف حيث التثقيبشكؿ يكمي، كتخصص ميزانية لمشتريات مكاد الت

 كتتابع التطكرات العممية الحاصمة في الصحة المدرسية. 

مف حيث دكر الجية المشرفة في  (2012ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الصرايرة، كتركي،  كتتفؽ
 ؽ أىداؼ التربية الصحيةتحقي

ذات داللة إحصائية تعزل إلى متغير كجكد مكظؼ صحى ميداني أـ ال، تعزك تبّيف عدـ كجكد فركؽ ك 
الباحثة ىذه النتيجة إلى أف اإلدارات المدرسية تيتـ بالنكاحي الصحية كما تيتـ بالناحية التعميمية، 

تؿ جزءان ميمان مف العمؿ اإلدارم، كسكاء سكاء بكجكد منسؽ صحي أـ ال، حيث إف الناحية الصحية تح
كاف المنسؽ مكجكد أـ ال، فإف اإلدارات المدرسية تيتـ بنظافة الساحات كالمقاصؼ كالكحدات الصحية 

 حفاظان عمى سبلمة الطمبة كنظافة المدرسة.   

 أـ ال.   كجكد مكظؼ صحة ميدانيلـ تتطرؽ الدراسات السابقة إلى متغير 

ت الباحثة مف كاقع صحي في المدارس، كبحكـ معاينتيا لدكر اإلدارة المدرسية في كبناء عمى ما شاىد
طبلع عمى مدل تطبيؽ المفاىيـ الصحية المختمفة مف تربية صحية  تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية، كا 
كصحة بيئية، كالغذاء السميـ كالنمك السميـ، الحظت اىتماـ اإلدارات المدرسية بشأف التزاـ الطمبة 

لجكانب الصحية، كالنظافة الشخصية كنظافة المكاف، كمعاقبة الطالب المخالؼ ليذه التعميمات با
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كقد قارنت الباحثة ىذه األمكر  كاستدعاء كلّي أمره، كما يحدث في المدارس الحككمية بالدرجة األكلى.
 ة.ككجدت أف معظـ ىذه األمكر مطبق(، دليؿ عمؿ المجاف الصحية المدرسيةمع ما كرد في )

ـّ إف ىذه اإلدارات تيتـ بكضع سبلؿ لمنفايات مكضكعة في الساحات العامة كالممرات كالغرؼ  ث
الصفية، حيث تشدد اإلدارات عمى بقاء المدارس نظيفة، كتشدد عمى عدـ رمي األطعمة في الساحات 

، كعدـ إ بقاءىا كغرؼ الصؼ، كتعمؿ عمى التخمص مف النفايات الناتجة عف األطعمة مرتيف في اليـك
لفترة تزيد عف ساعتيف، ألّف ذلؾ يساعد عمى انتشار الجراثيـ كالبكتيريا الضارة، حيث تنص التعميمات 

بقاء النفايات متراكمة في نفس المكاف، إنما يجب التخمص منيا بأسرع كقت عمى عدـ في المدارس 
رساليا إلى األ المدرسة، كذلؾ  ماكف المخصصة لذلؾ خارجممكف، ككضعيا بأكياس ببلستيكية كا 

مسح لممعرفة  –المياه كالصرؼ الصحي كالنظافة المدرسية تماشيان مع ما ىك مبّيف في دليؿ )
 .2016الصادر عف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية لسنة كاالتجاىات كالممارسات( 

إلرشاد، كذلؾ الحككمية كالخاصة تعتمد عمى أسمكب التكجيو كامف المدارس  كالحظت الباحثة أّف بعضان 
بكضع لكحات إرشادية تكضح لمطالب أىمية النظافة الجسدية، كأىمية الحفاظ عمى المكاف نظيؼ 
كخالي مف البكتيريا كالجراثيـ الضارة، كلكحات مكجكدة في الممرات كقرب الكفتيريا تدّؿ عمى طريقة 

 تناكؿ الطعاـ. التخمص مف )السانديش أك الكجبة( كغسؿ اليديف كالفـ كاألسناف جيدان بعد

كمف األمكر اإليجابية التي الحظتيا الباحثة، الحفاظ عمى نظافة مصادر المياه، كخصكصان المياه 
المخصصة لمشرب، حيث تشدد عمى بقاء المشارب )كىي صنابير المياه المخصصة لمطمبة لمشرب( 

نظافة مياه  نظيفة، كتشدد عمى نظافة مكاف المشارب، حيث تضع تعميمات كتكجييات عف أىمية
 الشرب، كتكضح أىمية شرب المياه بالنسبة لمجسـ. 

 التوصيات:  5.4

 تكصي باآلتي:  ةبناء عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج، فإف الباحث

  كما ىك حاليا في المدارس الككالةالعمؿ عمى تحسيف األكضاع الصحية في المدارس الخاصة ك ،
 الحككمية.

 صحية في جميع مدارس القدس.تعزيز برنامج التغذية ال 
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 .العمؿ عمى تخصيص منسؽ صحي في كافة المدارس العاممة في مدينة القدس كغيرىا مف المدف 

  تعزيز دكر اإلدارة المدرسية ببرنامج التغذية المدرسية، مف خبلؿ تخصيص دكرات لممديريف
 كالمديرات حكؿ كؿ ما ىك جديد في التربية الصحية.

 ياء األمكر بنشاطات تتعمؽ بالتربية الصحية، لما ليا مف دكر بارز في تعزيز إشراؾ األىالي كاألكل
 الثقافة الصحية لدل جميع أفراد المجتمع.

  قياـ الجيات المسؤكلة عف المدارس في مدينة القدس بمتابعة جميع المرافؽ الصحية بالمدارس
 ربية الصحية.كالعمؿ عمى جعميا مرافؽ تتماشى مع آخر التطكرات الحديثة بشأف الت

  .القياـ بدراسات مشابية في مدف أخرل كمتغيرات مختمفة 

  في الساحات تتطابؽ مع المعايير الصحيةكمقاعد ر المدرسة طاكالت يتكفضركرة . 

  بعمؿ فحكصات دكرية لمطمبة الذيف يعانكف مف أمراض كراثيةعمى اإلدارات المدرسية االىتماـ. 

 حة العامةتنظيـ زيارات لمجيات المختصة بالص . 

  عقد اإلدارة دكرات حكؿ الصحة المدرسية إلى المدارس ك  بشكؿ دكرم طبيان  مختصان استدعاء
 . في المدرسة طبيب أك ممرض، كتكفير لممدرسيف
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 ( االستبانة بصورتيا األولية1ممحق )
 بصورتيا األولية:  االستبانة

 حضرة المديريف كالمنسقيف المحترميف
 تحية طيبة كبعد:

التربية الصحية  دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىدافتقكـ الباحثة بإجراء دراسة حكؿ مكضكع ) 
( كقد كقع عميؾ االختيار عشكائيان بتعبئة ىذه لطالب المرحمة األساسية الدنيا في مدينة القدس

االستبانة كإلبداء رأيؾ في ىذا المكضكع، كيرجى مف حضرتكـ تعبئة االستمارة بما يتبلءـ مع كجية 
أنو سيتـ التعامؿ مع بياناتكـ نظركـ، مع العمـ أف ىذه الدراسة معدة ألغراض البحث العممي فقط، ك 

 بشكؿ عممي كميني. 

 الباحثة: رانيا شمكدم 

 ( مع الحالة التي تنطبق عميك: القسم األول: يرجى وضع إشارة )

   الجنس: -أ

 ( أنثى2  ( ذكر1

 المسمى الوظيفي: -ب

 ( نائب/ػة مدير/ة4  ( منسؽ/ة صحة3  ( إدارم/ػة2 ة/مدير( 1

  ____________________:لممسمى الوظيفيبالنسبة  سنوات الخبرة -ج

 المؤىل العممي:  -د 

 ( دراسات عميا3  ( دبمـك عالي2 بكالكريكس( 1

 : _______________العمر -ىػ

 : ______________ الديانة -ك

   ككالة -3  خاصة -2 مديرية القدس -1 : نوع المدرسة -ز
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 :تتالءم ووجية نظركتي الحالة المع  ( ) القسم الثاني: الرجاء وضع إشارة

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 المحور األول: الخدمات الصحية
      يتكفر في المدرسة كحدة صحية لئلسعاؼ األكلي   .1
      تكفر المدرسة خدمة العبلج األكلي  .2
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 لمطمبة
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      تّزكد اإلدارة المدرسيف بالمعمكمات الصحية   .13
      نان لؤلدكات الطبية العبلجيةتخصص المدرسة مخز   .14
      تطبؽ المدرسة برنامج الحميب المدرسي  .15
      تطبؽ المدرسة برنامج غذاؤؾ حياتؾ  .16

 المحور الثاني: التثقيف الصحي
      تشكؿ اإلدارة لجنة تيتـ بتكعية الطمبة بالجكانب الصحية  .17
      تنشر اإلدارة الكعي الصحي مف خبلؿ اإلذاعة المدرسية  .18
      يتـ تنظيـ زيارات لمجيات المختصة بالصحة العامة  .19
تنظـ اإلدارة لقاءات مع أكلياء األمكر لمنقاش حكؿ حصة   .20

 أبنائيـ
     

      تكزع اإلدارة مطبكعات تتعمؽ باألمكر الصحية  .21
      تحّث اإلدارة الطمبة عمى تناكؿ الغذاء الصحي    .22
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      غذاء الصحي كمككناتوتكضح اإلدارة لمطمبة أىمية ال  .23
      تعمؿ اإلدارة عمى إقامة لقاءات تتعمؽ بالصحة العامة  .24
      تخصص اإلدارة بعض الحصص لمتثقيؼ الصحي  .25
تقـك اإلدارة بتعريؼ الطمبة حكؿ جكانب الصحة كالسبلمة في   .26

 المدرسة
     

      تعقد اإلدارة دكرات حكؿ الصحة المدرسية لممدرسيف  .27
      عي اإلدارة مختصان طبيان بشكؿ دكرمتستد  .28
تقيـ اإلدارة برامج تكعكية صحية لنشر الكعي الصحي لدل   .29

 الطمبة كالمدرسكف 
     

      تعقد اإلدارة جمسات تكعية مع األىالي  .30
      تناقش اإلدارة في اجتماعاتيا قضايا الصحة في المدرسة  .31
      شاطات البدنيةتشجع اإلدارة المدرسية عمى القياـ بالن  .32
      تكجو التبلميذ بتجنب األماكف الممكثة خارج المدرسة كداخميا  .33
      تنبو التبلميذ عمى ضركرة التأكد مف صبلحية األغذية المباعة  .34
      تنبو التبلميذ عمى ضركرة غسؿ الفكاكو قبؿ األكؿ  .35
      يعمؿ المرشد الصحي عمى تثقيؼ الطمبة صحيان   .36

 الثالث: البيئة المدرسيةالمحور 
      تيتـ اإلدارة بالنظافة اليكمية لممقصؼ  .37
      تشدد اإلدارة عمى إبعاد مكاف مياه الشرب عف دكرات المياه  .38
      تعمؿ اإلدارة عمى تطبيؽ برنامج غذائي صحي لمطمبة  .39
      تحرص اإلدارة عمى رفع مستكل النظافة العامة لممدرسة  .40
عمى رفع مستكل النظافة الشخصية يكميان تحرص اإلدارة   .41

 لمطمبة
     

      تكفر اإلدارة الخدمات الصحية الكقائية  .42
تشرؼ اإلدارة صحيان عمى األماكف التي يكثر فييا تكاجد   .43

 الطمبة أثناء أكقات الفراغ بيف الحصص كاالستراحة
     

      تحرص اإلدارة عمى استمرارية تجدد اليكاء في البناية  .44
      تكفر اإلدارة عدد كاؼ مف السبلؿ لمحفاظ عمى النظافة  .45
ينسؽ المرشد الصحى مع مدير المدرسة لتشكيؿ فريؽ يعاكنو   .46

 في تعزيز الصحة المدرسية
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االستفادة مف تجارب المدارس األخرل تيتـ المدرسة ب  .47
 كمنتديات الصحة المدرسية

     

      يةيتكفر في المدرسة مجمة الصحة المدرس  .48
في المدرسة  (تعزيز الصحة)مفيـك تعمؿ المدرسة عمى نشر   .49

 بيف المعمميف كالطبلب
     

الستثمار بعض حصص النشاط فى التربية تخطط المدرسة   .50
 الصحية

     

      الجكانب الصحيةعمؽ بمسابقات تتتعد المدرسة   .51
 –يكجد تفعمي لممناسبات الصحية )يـك مرشى السكرم   .52

 الربك( كغيرىا مف المناسبات –السرطاف 
     

 -مصادر صحية بمكتبة المدرسة )كتبيتكفر في المدرسة   .53
 نشرات(  – دكريات -مجبلت

     

يشجع مظاىر السمكؾ الصحي مثؿ )كضع المخمفات   .54
ترشيد  -عدـ الكتابة عمى الطاكالت كالجدراف -بالسبلؿ

 .استيبلؾ المياه

     

الصحي )كضع المخمفات  مظاىر السمكؾالمدرسة شجع ت  .55
 (ترشيد استيبلؾ المياه -عدـ الكتابة عمى كالجدراف -بالسبلؿ

     

دراسة المشكبلت الصحية الشائعة في المدرسة تعمؿ عمى   .56
 .كتحديد أكلكياتيا

     

التكاصؿ مع إدارة المركر لتقميؿ المخاطر المركرية حكؿ   .57
 المدرسة

     

      ذكم االحتياجات الخاصةتييئة البيئة المدرسية لتقـك ب  .58
 المحور الرابع: التغذية المدرسية

      تتابع اإلدارة نظافة مياه الشرب كمرافقيا  .59
تراقب اإلدارة األطعمة كالمشركبات التي تُباع في المقصؼ   .60

 مف حيث مبلءمتيا لمطمبة
     

      التأكد مف صبلحية األغذية كالمشركبات في المقصؼ  .61
      مبلئـ لممقصؼ المدرسي تجييز مكاف  .62
      تعمؿ اإلدارة عمى تكفر كجبات صحية متكازنة   .63
      تراقب اإلدارة نكعية األطعمة المتكفرة في المقصؼ  .64
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      تمنع اإلدارة دخكؿ أغذية تتضمف مكاد مسرطنة  .65
      تمنع اإلدارة دخكؿ أغذية تتضمف مكاد حافظة   .66
      في المقصؼ تشدد المدرسة عمى كجكد حميب  .67
متثاؿ األغذية التي تُقدـ في المدارس تعمؿ اإلدارة عمى ا  .68

 معايير التغذيةل
     

تشدد المدرسة عمى استخداـ تجييزات مطابقة لمكاصفات   .69
 الحصة المدرسية في المقصؼ

     

تحرص اإلدارة عمى تناسب األغذية المدرسية مع النمك   .70
 الجسدم لمطمبة 

     

إجراءات السبلمة بالمختبرات كغرؼ النشاط تحرص عمى   .71
 كالمستكدع 

     

      متابعة التخمص مف النفايات بشكؿ منتظـ  .72
اإلطبلع عمى تطعيـ جميع طبلب المدرسة حسب خطة   .73

 الكزارة
     

      متابعة إعداد سجؿ صحي لكؿ طالب  .74
      العزؿ الصحي المبكر لمطالب المصاب بمرض معدم  .75

ـّ االستع  ( 2012( ك دراسة )الصرايرة كتركي، 2008انة بدراسة )القرني، ت

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 ( قائمة بأسماء المحكمين: 2ممحق )

 د. سكزاف طكطح. (1
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 ( االستبانة بصورتيا النيائية 3ممحق )

 االستبانة

 حضرة المديريف كالمنسقيف المحترميف

 ة طيبة كبعد:تحي

مدت تطبيق البرنامج الصحي المدرسي في مدارس تقكـ الباحثة بإجراء دراسة حكؿ مكضكع ) 
كقع عميؾ االختيار عشكائيان بتعبئة  ( كقدالمرحمة األساسية التابعة لمديرية التربية والتعميم/ القدس

ستمارة بما يتبلءـ مع ىذه االستبانة كإلبداء رأيؾ في ىذا المكضكع، كيرجى مف حضرتكـ تعبئة اال
كجية نظركـ، مع العمـ أف ىذه الدراسة معدة ألغراض البحث العممي فقط، كأنو سيتـ التعامؿ مع 

 بياناتكـ بشكؿ عممي كميني. 

 الباحثة: رانيا شمكدم 

 المعمومات الشخصية:القسم األول: 
 ( مع الحالة التي تنطبق عميك: يرجى وضع إشارة )

   الجنس: -أ
 ( أنثى2  ( ذكر1
 المسمى الوظيفي: -ب
 ( نائب/ػة مدير/ة3  ( منسؽ/ة صحة2 ة/مدير( 1
  ____________________:بالنسبة لممسمى الوظيفي سنوات الخبرة -ج
 المؤىل العممي:  -د 
 ( دراسات عميا3  ( دبمـك عالي2 بكالكريكس( 1
 : _______________العمر -ىػ
   ككالة -3  خاصة -2 سمديرية القد -1 : الجية المسؤولة -ك
 ىل يوجد في المدرسة موظف صحة ميداني:  -ز
 ال -2   نعـ -1
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 :تتالءم ووجية نظركالحالة التي مع ( ) القسم الثاني: الرجاء وضع إشارة
ال عمى  أحياناً  دائماً  الفقرة الرقم

 اإلطالق
 المحور األول: الخدمات الصحية

    كلي لئلسعاؼ األ صندكؽيتكفر في المدرسة   .76
    عند تعرض أم طالب ألذل  المدرسة خدمة العبلج األكليتقدـ   .77
    باستمراراإلدارة المدرسية عمى نظافة المدرسة  تعمؿ  .78
    تشدد اإلدارة المدرسية عمى نظافة الطالب  .79
    دات الصحية لمطمبةكجد في المدرسة ممصقات خاصة بااإلرشي  .80
    المناسبة في الصفكؼ تعمؿ المدرسة عمى تكفير التيكية  .81
    تقـك المدرسة بعمؿ فحكصات دكرية لمطمبة الذيف يعانكف مف أمراض كراثية  .82
    يكجد في المدرسة منسؽ صحي  .83
    تقـك المدرسة بنشاطات تختص بالصحة الجسدية لمطمبة  .84
    تتطابؽ مع المعايير الصحية في الغرؼ الصفية  مقاعدتكفر المدرسة   .85
    تتطابؽ مع المعايير الصحيةفي الساحات  طاكالترسة المدتكفر   .86
    تراعي اإلدارة المدرسية شركط الصحة العامة بمكضكع التمديدات الكيربائية  .87
    تضع اإلدارة خطة دكرية لتجنب الحكادث داخؿ المدرسة  .88
    الصحية حكؿ التغذية تّزكد اإلدارة المدرسيف بالمعمكمات   .89
    نان لؤلدكات الطبية العبلجيةتخصص المدرسة مخز   .90
    تطعيـ جميع طبلب حسب خطة الكزارة تتابع المدرسة  .91
    متابعة إعداد سجؿ صحي لكؿ طالب  .92
    العزؿ الصحي المبكر لمطالب المصاب بمرض معدم  .93

 المحور الثاني: التثقيف الصحي
    تشكؿ اإلدارة لجنة تيتـ بتكعية الطمبة بالجكانب الصحية  .94
    كجد في المدرسة طبيب أك ممرضي  .95
    تشارؾ معممات المدرسة بالتثقيؼ الصحي  .96
    تنشر اإلدارة الكعي الصحي مف خبلؿ اإلذاعة المدرسية  .97
    يتـ تنظيـ زيارات لمجيات المختصة بالصحة العامة  .98
    أبنائيـ صحةتنظـ اإلدارة لقاءات مع أكلياء األمكر لمنقاش حكؿ   .99
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ال عمى  أحياناً  دائماً  الفقرة الرقم
 اإلطالق

    ة مطبكعات تتعمؽ باألمكر الصحيةتكزع اإلدار   .100
    تحّث اإلدارة الطمبة عمى تناكؿ الغذاء الصحي    .101
    تكضح اإلدارة لمطمبة أىمية الغذاء الصحي كمككناتو  .102
    تعمؿ اإلدارة عمى إقامة لقاءات تتعمؽ بالصحة العامة  .103
    تخصص اإلدارة بعض الحصص لمتثقيؼ الصحي  .104
    الطمبة حكؿ جكانب الصحة كالسبلمة في المدرسةتقـك اإلدارة بتعريؼ   .105
    تعقد اإلدارة دكرات حكؿ الصحة المدرسية لممدرسيف  .106
    تستدعي اإلدارة مختصان طبيان بشكؿ دكرم  .107
    تقيـ اإلدارة برامج تكعكية صحية لنشر الكعي الصحي لدل الطمبة كالمدرسكف   .108
    مع األىاليصحي حكؿ الطعاـ التعقد اإلدارة جمسات تكعية   .109
    تناقش اإلدارة في اجتماعاتيا قضايا الصحة في المدرسة  .110
    تشجع اإلدارة المدرسية عمى القياـ بالنشاطات البدنية  .111
    تكجو التبلميذ بتجنب األماكف الممكثة خارج المدرسة كداخميا  .112
    تنبو التبلميذ عمى ضركرة التأكد مف صبلحية األغذية المباعة  .113
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 ( صدق األداة: 4ممحق )

( لمصفوفة ارتباط Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )4.7جدول رقم )
 فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لألداة.

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات  الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات
q1 0.23 0.022  q40 0.60 0.000 
q2 0.30 0.002  q41 0.42 0.000 
q3 0.18 0.070  q42 0.30 0.002 
q4 0.40 0.000  q43 0.34 0.000 
q5 0.61 0.000  q44 0.25 0.012 
q6 0.32 0.001  q45 0.18 0.075 
q7 0.21 0.038  q46 0.29 0.003 
q8 0.49 0.000  q47 0.47 0.000 
q9 0.62 0.000  q48 0.44 0.000 
q10 0.30 0.002  q49 0.35 0.000 
q11 0.40 0.000  q50 0.54 0.000 
q12 0.21 0.038  q51 0.00 0.000 
q13 0.39 0.000  q52 0.00 0.000 
q14 0.49 0.000  q53 0.00 0.000 
q15 0.47 0.000  q54 0.00 0.000 
q16 0.22 0.026  q55 0.00 0.000 
q17 0.46 0.000  q56 0.00 0.000 
q18 0.18 0.080  q57 0.00 0.000 
q19 0.43 0.000  q58 0.00 0.000 
q20 0.32 0.001  q59 0.00 0.000 
q21 0.55 0.000  q60 0.00 0.000 
q22 0.64 0.000  q61 0.00 0.000 
q23 0.52 0.000  q62 0.00 0.000 
q24 0.54 0.000  q63 0.00 0.000 
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q25 0.47 0.000  q64 0.00 0.000 
q26 0.46 0.000  q65 0.00 0.000 
q27 0.38 0.000  q66 0.00 0.000 
q28 0.55 0.000  q67 0.00 0.000 
q29 0.60 0.000  q68 0.00 0.000 
q30 0.56 0.000  q69 0.00 0.000 
q31 0.49 0.000  q70 0.00 0.000 
q32 0.31 0.002  q71 0.00 0.000 
q33 0.56 0.000  q72 0.00 0.000 
q34 0.57 0.000  q73 0.00 0.000 
q35 0.53 0.000  q74 0.00 0.000 
q36 0.50 0.000  q75 0.00 0.000 
q37 0.48 0.000  q76 0.00 0.000 
q38 0.44 0.000  q77 0.38 0.000 
q39 0.46 0.000  q78 0.00 0.000 
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