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0Bاإلهداء 
 

 

 شهداء الحرية والكرامة.… إلى من روت دماؤهم الزكية ثراء وطننا الحبيب فلسطين … 

 ... إلى أسرانا البواسل القابعين خلف قضبان االحتالل.

 ووالدتي، إخوتي وأخواتي.إلى من هم تاج رأسي ونبض روحي.... والدي … 

 ... إلى من وقف إلى جانبي وساندني بكل السبل "زوجي الغالي".

 ... إلى من هم قرة عيني وفلذة كبدي "أبنائي وبناتي".

 ... إلى كل من كللهم اهللا بالهيبة والوقار، جهابذة العلم والمعرفة فوق كل أرض وتحت كل سماء.

 

اضع، واهللا أسأل أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتي إليهم جميعًا أهدي هذا العمل المتو 

 وحسناتهم ان شاء اهللا.

 

 

 

 أسيل محمد أبو زنيد
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2Bشكر وعرفان 
 

ي في كل زمان ومكان. بداية وقبل كل شيء أشكر هللا العلي القدير على توفيقه ورعايته الدائمة ل

كما أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساندني وقدم لي الدعم إلتمام هذا العمل المتواضع ليخرج الى 

 حيز الوجود بصورته الحالية، واخص بالذكر:

والتي أتشرف بانتمائي لها، وأن  -جامعة القدس-مؤسستي العلمية الشامخة بعلمها وعلمائها  -

 أكون احد طلبتها.  

رفي على هذه الرسالة القامة العالية االستاذ الدكتور المبدع والمميز في عطائه محمود أبو مش -

 سمرة، وأشكره على ُحسن معاملته لي، وعلى ما قدمه من نصح وٕارشاد.

أعضاء لجنة المناقشة الدكتور محمد شعيبات، والدكتور حكم حجة للجهد الذي بذلوه في تدقيق  -

 راء التعديالت عليها.ومراجعة هذه الرسالة وٕاج

 أساتذتي وكافة أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في جامعتي جامعة القدس. -

أعضاء لجنة تحكيم االستبانة والمقابلة لما بذلوه من جهد في صياغة وتعديل االستبانة لخدمة  -

 غرض هذه الدراسة بالشكل السليم. 

ية ومنسقيها في مديريات مدارس التربية والتعليم زمالئي وزميالتي معلمي ومعلمات اللجان الصح -

في محافظة الخليل، وذلك تقديرا لتعاونهم في تعبئة فقرات االستبانة، واالستجابة ألسئلة المقابلة 

 الشخصية.

 أخيرًا أشكر كل من قدم وساهم في انجاز هذا العمل من األهل واألصدقاء. 

 

 

 

 

 

 

 أسيل محمد أبو زنيد
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3Bالملخص 
الدراسة التعرف الى واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية وسبل  هدفت هذه

تطويرها. تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء اللجان الصحية ومنسقيها من المعلمين في 

) معلما 1482، والبالغ عددهم (2017/2018مدارس محافظة الخليل الحكومية للعام الدراسي

ميدانيا. استخدمت الباحثة أداتي االستبانة والمقابلة، وكانت عينة الدراسة  ) منسقا28ومعلمة، و(

) فقرة موزعة على 40) فردا، وتكونت من (305لالستبانة عينة عشوائية طبقية بلغ عدد أفرادها (

) فردا. تم 14أربعة مجاالت، في حين كانت عينة الدراسة للمقابلة عينة قصدية بلغ عدد افرادها (

ن الصدق والثبات لألداتين بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة. وتمت اإلجابة عن اسئلة التأكد م

 ).SPSSالدراسة وفحص الفرضيات باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (

أظهرت نتائج الدراسة ان تقديرات أعضاء اللجان الصحية ومنسقيها من المعلمين لواقع الصحة 

ة في مدارس محافظة الخليل الحكومية جاءت بدرجة مرتفعة، لجميع مجاالت أداة الدراسة المدرسي

(الخدمات الصحية، التغذية المدرسية والمقاصف، التثقيف والتعزيز الصحي، والبيئة المدرسية).  

 )، كما0.45)، واالنحراف المعياري الكلي مقداره (4.03حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية (

)، 4.42تبين بأن أعلى المؤشرات هي درجة واقع الخدمات الصحية بمتوسط حسابي مقداره (

)، 3.86)، أما أقلها مجال البيئة المدرسية بمتوسط حسابي مقداره (0.44وانحراف معياري مقداره(

 )، وكانت جميعها مرتفعة. 0.67وانحراف معياري مقداره (

ديرات أفراد عينة الدراسة، تعزى لمتغير جنس المدرسة. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين تق

ولم تظهر النتائج فروقا في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الصحة المدرسية تعزى لمتغيرات: 

المديرية، المرحلة الدراسية، موقع المدرسة، سنوات الخبرة، الوصف الوظيفي. كما جاءت نتائج 

 تبانة.المقابلة متوافقة مع نتائج االس
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4BAbstract 

 
This study aimed at investigating the status of school health in the 
Governorate of Hebron and the way to develop them. The study population 
consisted of all teacher members of the health committees and their 
coordinators ,in Governorate of Hebron. In academic year 2017/2018, (1482) 
committee members, and (28) field health coordinator. The researcher used 
two tools (questionnaire and interview ) to collect data. The questionnaire 
sample was randomly stratified, and consisted of (305) members, and the 
interview sample was intentional and consisted of (28)members.  The 
researcher developed (40) items questionnaire that covers the aspects of the 
status of school health. Validity and reliability of the two tools were verified. 
The questions and hypotheses of the study were answered and tested using 
Statistical Packages for Social Sciences(SPSS                                          ( 

 
The study results revealed that, the degree of estimation of the teacher 
members of school health and the coordinators to the status of school health 
principals in the Governorate of Hebron is high in the four fields of the 
questionnaire (health services, school nutrition and canteen, education and 
health promotion, school environment), with an average of (4.03) and 
standard deviation of (o.45). The highest score average was (4.42)and 
standard deviation (0.44) for the field of health services, the lowest field was 
school environment, with (3.86) average and(3.86) standard deviation                                                             . 

                      
There were statistically significant differences between the estimation of the 
sample study members for status of school health attributed to the variables of 
school gender. However, the result didn’t reveal difference attributed to the 
variables of: Directorate of education, educational level, school location, 
years of experience, job description, the result of interview compatibility with 
questionnaire
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5Bالفصل األول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة1.1  .1

 

 أهـمبشكل عـام، ولعـل مـن  أفرادهاالرقي بمستوى معيشة  إلىتسعى الدول من خالل سياساتها المختلفة 

لـــدالئل علـــى ذلـــك عملهـــا الـــدؤوب علـــى تطـــوير كـــل مـــن القطـــاعين الصـــحي والتربـــوي، وذلـــك لتمكـــين ا

المــواطن مــن الوصــول الــى اكتمــال الصــحة الجســدية والنفســية واالجتماعيــة، وحتــى يتحقــق هــذا الهــدف 

تي ال األساسيةوجب تظافر الجهود، والتعاون المثمر بين هذين القطاعين، وتشكل المدرسة وحدة الربط 

 أنهــاتقــوم بإكســاب الطلبــة العلــم والمعرفــة، كمــا  أنهــاتصــل هــذين القطــاعين بشــكل فاعــل ومثمــر، حيــث 

بؤرة العمل والتعاون فيتمثل فـي  أمايتمتعوا بالصحة الجيدة وذلك لبناء جيل المستقبل،  أنتحرص على 

وحـــدة  إنهـــايميـــة فاعلـــة والتطـــوير والتهيئـــة لبيئـــة تعل اإلشـــرافمهمـــة لهـــا دورهـــا البـــارز فـــي  إداريـــةوحــدة 

 الصحة المدرسية. 
 

) مــادة ومــن ضــمنها حقــه فــي 54المتحــدة لحقــوق الطفــل مــن قائمــة تشــمل علــى ( األمــميتــألف ميثــاق 

الطفـل حقـه كـامال فـي هـذا  إعطـاء) علـى 24التعليم، وحقه في التمتع بصحة جيدة، وقد نصت المادة (

فـي الحصـول  أيضـاجيدة بـل ممتـازة ولـك الحـق  تتمتع بصحة أنلك الحق في  إننصها  " أماالمجال. 

" أيضـــــــــــاعلـــــــــــى الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة والمعلومـــــــــــات التـــــــــــي تســـــــــــاعدك علـــــــــــى البقـــــــــــاء بصـــــــــــحة جيـــــــــــدة 

)Duckworth,2008.( 
 

مهمــا فــي تحقيــق مســتوى عــال مــن الصــحة  أمــراتعتبــر  التنميــة الصــحية الشــاملة فــي جميــع المجــاالت 

ــــال بشــــكل خــــاص، مــــن هــــذا ال ــــق للمجتمــــع عمومــــا، ولألطف ــــيم العــــالي  أكــــدتمنطل وزارة التربيــــة والتعل

نشــطة وبــرامج الصــحة المدرســية. أمــن خــالل  التنميــة الصــحية فــي المــدارس، أهميــةالفلســطينية  علــى 
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هاما في المجاالت الوقائية والعالجية، وذلك من خـالل مجموعـة متكاملـة  وتلعب الصحة المدرسية دوراً 

تعزيـز الوضــع الصـحي فــي المـدارس، وبالتــالي فــي  إلــىهــا والخـدمات، التــي تهـدف بمجمل واألنظمــةمـن 

فلسـطين، الطلبة هم محور العملية التعليميـة واسـتثمارنا فـيهم هـو االسـتثمار الحقيقـي ( أنالمجتمع. كما 

 ).2018،وزارة التربية والتعليم العالي
 

الـدور الـذي تقـوم بـه  يـةأهم إلـىوانطالقا من المقولة المأثورة (العقل السليم في الجسم السليم)، نخلـص  

ــذا يتوجــب علينــا  نصــيبها الــوافر مــن واجبــات رســالتنا التربويــة التعليميــة،  إعطاءهــاالصــحة المدرســة، ل

. حيث يعد الجانب الصحي القاعدة الصـلبة التـي تنصـب عليهـا ها وتطويرهاوالعمل باستمرار على دعم

 ).2002هرم التربية والتعليم (تايحي، أعمدة

العميــق بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الصــحة المدرســية جــاءت هــذه  إيماننــاق ومــن عطفــا علــى مــا ســب

محافظـة  ة، من خـالل دراسـة وسبل تطويرهاالدراسة لتلقي الضوء على واقع الصحة المدرسية الفلسطيني

الخليـــل، وتعـــد هـــذه الدراســـة تواصـــال لسلســـلة مـــن الدراســـات التـــي تســـلط الضـــوء علـــى الواقـــع الصـــحي 

 فلسطين عموما وفي محافظة الخليل بشكل خاص.المدرسي في 
 

2. 14B2.1  مبررات الدراسة 
 يمكن إيجاز مبررات الدراسة بالنقاط اآلتية:

دراســات تقــيم الواقــع العــام للصــحة المدرســية وذلــك لتعزيــز نقــاط القــوة  إلــىحاجــة إدارات المــدارس  •

 ومعالجة نقاط الضعف.

والتعليم في رسم سياساتها وخططها المستقبلية فيما  الرغبة بإنجاز مادة بحثية تخدم مديريات التربية •

 يخص الصحة المدرسية.

يتمتــع موضــوع الدراســة باهتمــام الباحثــة بشــكل خــاص، وامتــداد لخبرتهــا العمليــة فــي مجــال الصــحة  •

 بشكل عام. 
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3. 15B3.1  مشكلة الدراسة 
 

فيمـا يطـرح نظريـا  هناك بعض الفجوات أنمن خالل عمل  الباحثة في مجال الصحة المدرسية وجدت 

تســليط الضـــوء علـــى واقـــع البيئـــة  أرادتمــن قضـــايا صـــحية ومـــدى تطبيقهــا علـــى ارض الواقـــع، وكـــذلك 

وكـــذلك  ،أعضـــاء اللجـــان الصـــحية ومنســـقيها مـــن المعلمـــين المدرســـية، كمـــا اســـتعانت الباحثـــة بخبـــرات

جـال. ومـن هـذا المنطلـق خذ آرائهم حول سبل التطوير والتحسـين لهـذا المأجل أمن  المنسقين الميدانيين

 محافظـــة الخليـــلتمثلـــت مشـــكلة الدراســـة فـــي تســـليط الضـــوء علـــى واقـــع الصـــحة المدرســـية فـــي مـــدارس 

ـــى  ،وســـبل تطويرهـــا ،الحكوميـــة نظـــرهم حـــول واقـــع مجـــاالت  الصـــحة  اتوجهـــمـــن خـــالل التعـــرف عل

ل التغذيــة المطبقــة فــي مــدارس فلســطين عمومــا وهــي مجــال الخــدمات الصــحية ومجــا األربعــةالمدرســية 

 البيئة المدرسية.ومجال المدرسية ومجال التثقيف والتعزيز الصحي 
 

 :اآلتيلذلك تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 

 ، وما هي سبل تطويرها؟ الحكومية ما واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل

 

4. 16B4.1 أهمية الدراسة 
 األهمية العلمية:

لهذه الدراسة فيما ستضيفه من معلومـات جديـدة حـول واقـع الصـحة المدرسـية فـي  تكمن األهمية العلمية 

بشــكل عــام، وعليــه تأمــل الباحثــة أن تكــون اســتنتاجات هــذه الدراســة  الحكوميــة مــدارس محافظــة الخليــل

بمثابة قاعدة معلوماتية للعديد من األبحـاث والدراسـات المسـتقبلية، وأن تفـتح البـاب أمـام دراسـات علميـة 

 .أخرىل الصحة المدرسية في مناطق فلسطينية حو 

 :األهمية التطبيقية

أما األهمية التطبيقية  لهذه الدراسة فتكمن في إمكانية االسـتفادة مـن مخرجـات هـذه الدراسـة فـي  تعزيـز 

نقــاط القــوة ومعالجــة نقــاط الضــعف، وبالتــالي يــنعكس إيجابــا علــى واقــع الصــحة المدرســية فــي محافظــة 

 الخليل.
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 أهداف الدراسة 5.1  .5
 

تتمثل أهداف الدراسة فـي هـدف رئـيس ومجموعـة مـن األهـداف الفرعيـة، أمـا الهـدف الـرئيس فـيكمن فـي 

 .، وسبل تطويرها الحكومية محافظة الخليل التعرف على واقع الصحة المدرسية في مدارس

 األهداف الفرعية تتمثل في:

 الحكومية. فظة الخليلمحا واقع الصحة المدرسية في مدارسالتعرف الى  • 

المديريــة،  :متغيــراتفــي ظــل الحكوميــة  تحديــد واقــع الصــحة المدرســية فــي مــدارس محافظــة الخليــل • 

 جنس المدرسة، المرحلة الدراسية، سنوات الخبرة، الوصف الوظيفي، موقع المدرسة.

 سبل تطوير الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية. إلىالتعرف • 

 

 أسئلة الدراسة6.1  .6
 

 التالية: األسئلةعن  اإلجابةتحاول الدراسة 

 ؟الحكومية ما واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل :األولالسؤال  -

واقع الصحة المدرسية في مدارس عينة الدراسة ل أفرادتقديرات هل تختلف : السؤال الثاني .1

 ديرية، جنس المدرسة، المرحلة الدراسية،الم: لمتغيراتباختالف ا الحكومية محافظة الخليل

 ؟سنوات الخبرة، الوصف الوظيفي موقع المدرسة،

 محافظة الخليل الحكومية.ما سبل تطوير الصحة المدرسية في مدارس  :السؤال الثالث -
 

7. 19B7.1  فرضيات الدراسة 
 

 راسة في اآلتي:الدراسة فقد تمثلت فرضيات الدأسئلة وفقًا لمراجعة األدبيات السابقة وبناء على 

بــين تقــديرات ) α≤0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة (: الفرضــية األولــى •

لمتغيــر  تعــزى، الحكوميــة واقــع الصــحة المدرســية فــي مــدارس محافظــة الخليــلافــراد عينــة الدراســة ل

 المديرية.

بـين تقـديرات )  α≤0.05(ى الداللـة ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  الفرضية الثانية: •

لمتغيـــر  تعـــزى، الحكوميـــة لصـــحة المدرســـية فــي مـــدارس محافظـــة الخليــل واقــعافــراد عينـــة الدراســـة ل

 جنس المدرسة.
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بين تقديرات افراد  )α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( الفرضية الثالثة:

لمتغير المرحلة  تعزى، الحكومية في مدارس محافظة الخليلالصحة المدرسية  واقععينة الدراسة ل

 الدراسية.

بين تقديرات افراد ) α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( :الرابعة الفرضية

موقع  لمتغيرتعزى ، الحكومية الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليلواقع عينة الدراسة ل

 .المدرسة

بين تقديرات ) α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( :الخامسة الفرضية

سنوات  لمتغير تعزى، الحكومية المدرسية في مدارس محافظة الخليلالصحة واقع افراد عينة الدراسة ل

 .الخبرة

ن تقديرات بي) α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( :السادسة الفرضية

الوصف  لمتغيرتعزى ، الحكومية الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليلواقع افراد عينة الدراسة ل

 .الوظيفي

 

8. 20B8.1 حدود الدراسة 
 

 .2017/2018: العام األكاديمي الحدود الزمانية

رية ) مديريات: مدي4: كافة المدارس الحكومية في محافظة الخليل والتي تشمل (الحدود المكانية

 الخليل، مديرية شمال الخليل، مديرية يطا، مديرية جنوب الخليل. 

 اللجان الصحية ومنسقيها من المعلمين،  في مدارس محافظة الخليل أعضاء :الحدود البشرية

 منسقي الصحة الميدانيين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل. .الحكومية

لصحية، ومجال التغذية والمقاصف، ومجال التثقيف والتعزيز : مجال الخدمات امجاالت الدراسة

  الصحي، ومجال البيئة المدرسية. 
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9. 21B9.1 مصطلحات الدراسة 
 

فرع هام من فروع صحة المجتمع، وتعنى بصحة الطالب في السن المدرسية  الصحة المدرسية:

 خصوصا، وصحة المجتمع عموما وذلك من أجل تعزيز الصحة العامة.

) كم، 35الجنوب من القدس بحوالي (مدينة فلسطينية تقع في الضفة الغربية الى  الخليل: محافظة

عد اكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة، أسسها الكنعانيون في العصر وتُ 

ة البرونزي المبكر، وتمتاز المدينة بأهمية اقتصادية حيث تعتبر من أكبر المراكز االقتصادية في الضف

 الغربية، وفيها الحرم االبراهيمي الذي اكسبها اهمية دينية كذلك. 
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6Bالفصل الثاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة  1.2  .10

 

جسميا ونفسيا واجتماعيا وروحيا بهم االهتمام كان لذا  نبض االمة، همالمستقبل طفال اليوم هم قادة أ

وتعد ، التغيير من اجل النماء والرفاه الثروة البشرية هي لبنةالن هذه  ؛قطاعات الدولةعلى كل  واجبا

  ولذلك  للمدرسة دور مهم في تنشئتهم بالشكل السليم،و  ،ول بيئة حاضنة لهم بعد المنزلأالمدرسة 

لتكون في خدمة المجتمع المدرسي من  ، وذلكالصحة المدرسيةبويون على االهتمام بالتر حرص 

الصحة  وتعتبر، ايضا اثرها ليشمل المجتمع المحليطالب واعضاء هيئة التدريس والعاملين وليمتد 

ذي تصبو اليه المنظومة حقق النمو المتكامل للطالب والتالتربوية التي  لركائزالمدرسية من اهم ا

من خالل الدراسات التي  ،واتضح اثرها على عملية التعليم والتعلم بشكل عامبرز دورها  وقد ،ليميةالتع

صيص هذا الجزء ولقد تم تخ ،وعلى تحصيلهم الدراسيلطلبة اثبتت دورها الفاعل والمؤثر على سلوك ا

ة المدرسية وعلى البدايات االولى للصح ،والصحة المدرسية مفهوم الصحةمن الدراسة للتعرف على 

ودور كل من مدير المدرسة  ،وانينهاكممارسة ثم لتصبح علما يدرس وسياسات تتبع لها انظمتها وق

  والمعلم والمنسق الميداني واللجان الصحية في تعزيز برامج  الصحة المدرسية.
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 اإلطار النظري لموضوع الدراسة  2.2  .11
 

 الصحة المدرسية على النحو اآلتي: ضوعمو إطارًا نظريًا حول  تعرض الباحثةفيما يلي 

 
12. 24B.1.2.2 :المدرسة 

شـــــئتهم واكســـــابهم القـــــيم وتن ،يعهـــــد اليهـــــا المجتمـــــع رعايـــــة ابنائـــــهالمؤسســـــات التـــــي  أهـــــمالمدرســـــة مـــــن 

ان للمدرســـة فـــالالزمـــة جانـــب اكســـابهم المهـــارات والمعـــارف الـــى  ،وانمـــاط الســـلوك البنـــاء، واالتجاهـــات

 ).2012 ،التي تعمل على تحقيقها لخدمة البيئة والمجتمع، (العياصرة اهدافها التربوية واالجتماعية
 

لتلقـي معلومـات   ؛و المكان الذي يلتقي فيه العديـد مـن االشـخاصأالبناء " أنها: المدرسةويمكن تعريف 

وبهـدف ، ع نـواحي الحيـاة العلميـة والعمليـةمختلفة من خالل الحصص المتعددة االختصاصات في جميـ

مـــع تـــوفر شـــروط الصـــحة ، االخـــالق بشــكل صـــحيح وســـليموالجســـم والشخصـــية والنفســـية و تنميــة العقـــل 

وتعــد المدرســة عنصــرا فــاعال فــي تخــريج العديــد مــن الطــالب القــادرين علــى مواكبــة العصــر  ."والســالمة

ومجابهــــــة مشــــــاكله وصــــــعابه وتطــــــوير البيئــــــة وتحســــــينها واكســــــابهم الخبــــــرات للتعامــــــل مــــــع المجتمــــــع 

 .)19ص 2005،ول(السب
 

بــل كــان مخرجــا لمبــادرات شــبيهة  ،ة الطفــل فــي فلســطين لــم يخلــق جديــداتطبيــق مفهــوم المدرســة صــديق

والتعلـيم المبنـي  )،1996على شكل برامج ومشاريع كمشروع التعزيز الصحي المدرسي الذي نفـذ عـام (

طيني حيـث تـزامن مـع تطـوير المنهـاج الفلسـ والـذي، )2000على المهارات الحياتية الذي نفذ في عام (

ـــيم العـــالي  وقـــد قامـــت وزارة التربيـــة .العالميـــة للمدرســـة صـــديقة الطفـــلكـــان مبنيـــا علـــى المعـــايير  والتعل

للخـروج بمعـايير المدرسـة الفلسـطينية صـديقة الطفـل وقـد  ؛)(2003الفلسطينية بعمل دراسة وطنية عام 

جميـــع، وتعزيـــز ثقـــة تـــوفير بيئـــة صـــحية امنـــة لللخصـــت هـــذه المعـــايير الـــى خمـــس مجـــاالت تتمثـــل فـــي 

وتفعيــل  ،زيــز التعلــيم المتمركــز حــول الطالــبوتــوفير بيئــة خاليــة مــن العنــف، وكــذلك تع، الطالــب بنفســه

 .)2013وزارة التربية والتعليم العالي، (فلسطين، الشراكة مع المجتمع المحلي

صــحي ومفيــد نســاني والجــدير بالــذكر ان اغلــب نظــم التعلــيم والــتعلم الفعالــة تحــدث فــي منــاخ مدرســي ا

مج ومــن هنــا تظهــر المســؤولية االداريــة فــي المدرســة لتحقيــق النجاحــات الخاصــة بهــا وبــرا ،روغيــر ضــا
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، وال تتحقق هذه االهداف اال من خالل التعاون الفعال  بين كـل عناصـر التعليم وبناء المواطن الصالح

 ).2014يل،(الطو و من االنسجام والتناغم المثمر العملية التعليمية التعلمية في ج

خــالل  الصــحية واالجتماعيــة والثقافيــة علــى المدرســة التأكــد مــن ان جميــع التالميــذ تــم مراعــاة ظــروفهم

حيـــث ان  ،فــي العمليــة التعليميـــة الخاصــة بهــموعنــدها يـــرى االطفــال انفســهم شـــركاء  ،النظــام التعليمــي

كمــا ان لــديهم العديــد ، لســليمةالسـلوكيات اواكتســاب ، عديــدة تجــاه القيـام بعمليــة الــتعلمعلـيهم مســؤوليات 

 ).2007من الحقوق ايضا على النظم التعليمية وجب اعطائهم اياها  (ماجيلكرست،
 

توجه المدرسة في الوقت الحاضر عنايتها الى توفير الخدمات الصحية للتالميذ وتتضمن هذه الخدمات 

الخدمات ، وتعد ة الالزمةالثقافة الصحي اكسابهمو  ،ى صحة التالميذ الجسمية والعقليةاالشراف عل

وكذلك ، ضمن االحتياجات الطبيعية للطالب وهي ،ء من العملية التربوية المتكاملةالصحية للطلبة جز 

تكز اساسا لكنها تر  ،تؤديه الدولة بمختلف مؤسساتها التي تهتم بتربية ورفاهية االفراد ،فهي حق لهم

امج الصحي المدرسي هو العمل على ان ينمو لهذا فأن هدف البرنو  ،لصحيةالمدرسة والهيئات اعلى 

التلميذ نموا بدنيا وفكريا وخلقيا وروحيا واجتماعيا بصورة طبيعية وفي جو من الحرية والكرامة حيث ان 

صحة التالميذ في حد ذاتها هدف رئيسي من اهداف التربية وعليها يتوقف الى حد كبير تحقيق 

ميذ يجب ان يتوفر له السالمة الصحية والصحة الجيدة االغراض االخرى للتربية فلكي يتعلم التل

 ).2014(عطوي ،

 
 مفهوم الصحة المدرسية: .2.2.2  .13

 

بة خصوصا والمجتمع تهتم بصحة الطل ،هي فرع هام من فروع صحة المجتمع" الصحة المدرسية 

زارة التربية فلسطين، و ( "ويمثل االهتمام بها وسيلة فعالة لتعزيز صحة المجتمع ككل ،المدرسي عموما

 ).11ص ،2008،والتعليم العالي
 

احد برامج الصحة العامة المتخصصة  ") فقد عرف الصحة المدرسية بأنها65، ص2017اما كماش (

 . "الذي يوجه اهتماما لألطفال في العمر المدرسي وفي بيئته المدرسية
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لتي توفر البيئة الصحية وتقدم بأنها مجموعة البرامج ا :كما عرفتها جمعية الصحة المدرسية االمريكية

الرعاية الطبية التي يحتاجها الطالب وكذلك الوجبات المدرسية المغذية والجذابة لهم، واالهتمام 

ن في بنشاطهم البدني والتثقيف الصحي لهم ،وكذلك البرامج التي تعزز صحة المعلمين والموظفي

 .( American School Health Association,2017) ةالمدرس

البرامج التي تسعى للتحديث والتغيير من خالل التركيز  ويمكن تعريف الصحة المدرسية بأنها مجموعة

على صحة الطفل ليتعلم ويسأل ويحظى بفرص متساوية مع اقرانه من خالل توفير التغذية المناسبة 

 .)Bundy,2011( والرعاية الصحية الالزمة
 

مفــاهيم والمبــادئ واالنظمــة والخــدمات التــي تقــدم لتعزيــز مجموعــة مــن ال "الصــحة المدرســية، هــي وأخيــرا

وزارة  ،(فلسـطين "صحة الطلبة طيلـة تواجـدهم فـي المدرسـة وتعزيـز صـحة المجتمـع مـن خـالل المـدارس

 .)9ص،2011،التربية والتعليم العالي

ورا هامـا المدرسة مؤسسة تعليمية تلعب د، تعتبر لصحة المدرسية وعالقتها بالصحة العامةأما بالنسبة ل

التعليميــة والثقافيــة، كمــا أنهــا ترعــى التالميــذ مــن الناحيــة الصــحية عــن فــي تكــوين التالميــذ مــن الناحيــة 

وهذا يؤدي فـي النهايـة  ،يذ واكسابهم السلوك الصحي السليمطريق توفير الرعاية الصحية السليمة للتالم

وقتنا الحاضر بالصحة المدرسية  الى النهوض بمستوى الصحة العامة للمجتمع. وتهتم جميع الدول في

 ).1999،وآخرونوتوفر لها جميع الوسائل التي تساهم في نجاح اهدافها (شكر 
 
 

 :تطور مفهوم الصحة 3.2.2.
 

عيــة وتعــدد تطــورت النظــرة للصــحة عبــر العصــور بــاختالف الحقبــة التاريخيــة، وتغيــر االهــداف المجتم

 قد برز منها:و  ،األيدولوجيات السياسية

لهـا للصـحة ال موروثهم الثقـافي فقـد كـان لهـم هد اليوناني القديم ظهر اهتمامهم بالصحة من خالفي الع

) وكــان مفهــوم الصــحة يركــز علــى موضــوع الصــحة الشخصــية والحــرص علــى  Hygeiaاطلقـوا عليــه (

        )                 Hygieneاشــتقت كلمــة (  منــهكمــا ظهــر اهتمــامهم باللياقــة البدنيــة و  ،لراحــة والنــومالنظافــة البدنيــة وا

فـــي عهـــد الرومـــان فبـــرز االهتمـــام فـــي البيئـــة وظهـــر ذلـــك مـــن خـــالل  .التـــي تعنـــي الصـــحة الشخصـــية

التصميمات الهندسية الصـحية واالهتمـام بتصـريف ميـاه المجـاري ونظافـة المكـان والحـد مـن الضوضـاء 

 ).1987وتزيين الحدائق (منصور،
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بصــحة الفــرد فــي كافــة مراحــل  تجــاه موضــوع الصــحة فقــد اهــتم امــا االســالم فقــد  اعطــى صــورة شــمولية

 اب والرشد وصوال لمرحلة منذ تكوينه علقه في رحم امه مرورا بمرحلة الطفولة فالمراهقة والشب ،حياته

وظهـر االهتمـام  ،تعداه لالهتمام بالناحيـة النفسـيةولم يقتصر االمر على النواحي الجسدية و  ،الشيخوخة

 ).2008لسلوكيات االيجابية تجاه االخرين وتجاه البيئة (العاني،وزرع ا ،بالنظافة

اذ اقتصــر علــى معنــى انعــدام المــرض دون االلتفــاف  ،م الصــحة لســنوات طويلــة محــدودا جــدابقــي مفهــو 

تــؤثر فــي صــحة الفــرد  ،وبيئيــة وسياســية واقتصــادية ووراثيــة وبيولوجيــة واجتماعيــة الــى عوامــل شخصــية

الصحة كحـق ومع تطور مفهوم الصحة تطورت النظرة الى  ما .وتتأثر به، وصحة المجتمع بشكل عام

فالصـحة تتوقـف علـى  ،تكره فئة قليلة من افـراد المجتمـعوليس فقط كعلم تح ،اساسي من حقوق االنسان

وهــذه  ،ه العائليــة واالجتماعيــة والمهنيــةالطريقــة التــي يتــأقلم فيهــا االنســان مــع محيطــه انطالقــا مــن بيئتــ

 ).2008اليونيسيف،مما يجعل الصحة مفهوما ديناميكيا يتطور بشكل مستمر ( ،تغير دائمالبيئة في 
 

ان "التي وضعت لمفهوم الصحة ذاك التعريـف الـذي وضـعه نيومـان والـذي مفـاده : ريفاتالتع أشهرمن 

وان حالـة التـوازن هـذه تنـتج عـن تكيـف الجسـم ، الة التوازن النسبي لوظـائف الجسـمالصحة عبارة عن ح

 ).13،ص2005،وآخرون(الشاعر "ع العوامل الضارة التي يتعرض لها م

 

) "هــي حالــة مــن المعافــاة الكاملــة بــدنيا ونفســيا واجتماعيــا 2006( تهــا منظمــة الصــحة العالميــةوقــد عرف

 .) Green&Tone,2010,p9("ال مجرد انتفاء المرض او العجز ،لياوعق
 

فن تحقيق الوقاية مـن االمـراض واطالـة و علم هي " الصحة بأنها Winslow)( لقد عرف العالم وينسلو

منظمــة للمجتمــع مــن اجــل الوصــول الــى الهــدف عــن بجهــود العمــر وترقيــة الصــحة والكفايــة ويــتم ذلــك 

ومكافحة االمراض المعدية  لألمراضطريق صحة البيئة والصحة الفردية الشخصية والتشخيص المبكر 

 ).15ص ،2017 (كماش، "وتطوير الحياة االجتماعية

 العوامل التي تؤثر على صحة الفرد:

من المعروف ان االنسان يولد بصفات عضوية وجسمية وصحية موروثة من والديه وكذلك  :الوراثة -

 .األمراضبأحد  لإلصابةاجداده، وقد يولد ولديه استعداد وراثي 
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وتـــؤثر علـــى  ســـانباإلنوهـــي العوامـــل والظـــروف الحيويــة والفيزيائيـــة والكيميائيـــة التـــي تحــيط  :البيئــة -

حياتــــه، وقــــد تكــــون عوامــــل طبيعيــــة مثــــل العوامــــل المناخيــــة والجغرافيــــة وقــــد تكــــون عوامــــل حيويــــة 

 كالطفيليات ومسببات االمراض.

حيـــث يـــؤثر المســـتوى االقتصـــادي واالجتمـــاعي للمجتمـــع علـــى  :العوامـــل االقتصـــادية واالجتماعيـــة -

 ي المجتمعات الفقيرة.صحة االفراد لذا نجد ان انتشار االمراض اكثر شيوعا ف

حيــث تتوقــف صــحة الفــرد علــى عاداتــه الشخصــية فــي حياتــه مــن حيــث  :العــادات الشخصــية للفــرد -

 ).1999خرون،آالنظافة، واتباع العادات الصحية الغذائية، وممارسة التمارين الرياضية (شكر و 

-  

 :تطور الصحة المدرسية 4.2.2.
 

بعـدما كانـت مجـرد اهتمامـات محـدودة  ،ين بشـكل فعلـيالصحة المدرسية في بدايـة القـرن العشـر  تطورت

وكانـت الخـدمات الصـحية تقـدم مـن قبـل االطبـاء والممرضـين  ،روممارسات فردية في القرن التاسع عش

ـــى  ـــةواقتصـــرت هـــذه الخـــدمات عل ـــديم  التطعيمـــات الالزمـــة للطلب ـــوزن، وعمـــل  ،تق وقياســـات الطـــول وال

 .)Steven et al.,2004( كالت الصحية للطلبةص المشتشخي وكذلك ،لفحوصات للنظر والسمعا
  

ثــم تحولــت  ،ية بــدأت بدايــة عالجيــة مــن حيــث الهــدف والمحتــوىـظ ان الصــحة المدرســـنالحــ ،بقـممــا ســ

 األمراض ع ـاءات التعامل مالى توفير الخدمات الوقائية مثل مكافحة العدوى واعطاء التطعيمات واجر 

الطباء والممرضين الى اشراك فئات متخصصة لكنها اقل تأهيال وانتقلت من االعتماد على ا ،المعدية 

المدرسية وفني صحة الفم مثل المشرف الصحي والزائر الصحي والمثقف الصحي وممرض الصحة 

وتحولت الخدمات المقدمة في ، قديم خدمات تعزيز الصحة الوقائيةحيث تزايد االهتمام بت ،واالسنان

 ،الى االهتمام بالسلوكيات الصحية السليمة، لمشكالت الجسدية فقطالتعامل مع االصحة المدرسية من 

   تعليمية  ممثلة وانتقلت اعمال الصحة المدرسية من العيادات والمستشفيات الى داخل المؤسسات ال

 ).2015بالمدارس (عمران،
 

 ،المدرسـيةربيـة التـي اهتمـت بالصـحة في الوطن العربي كانت مصر وتلتهـا العـراق مـن اوائـل الـدول الع

 فـي حـين ان  ،)م1921بعد انشاء امارة شـرق االردن عـام ( بها اما في فلسطين واالردن فظهر االهتمام

وظــل االمـر مقتصــرا علــى تقــديم الرعايــة الصــحية االوليــة  .ة العمليــة كانــت فــي مطلــع الســتيناتالممارسـ
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تسـعى الـى  ااساسـي اهـدف لعـدوىوالحـد مـن انتشـار االوبئـة وا واالهتمام بتغذية الطلبـة وصـحتهم الجسـدية

 ). 2002،ليلى أبو( تحقيقه
 

بدأ االهتمام بشكل جدي بموضوع الصحة المدرسية فقد عقـدت  ،وطنية الفلسطينيةعند دخول السلطة ال

، المــؤتمر الفلســطيني االول تحــت بالتعــاون مــع التعاونيــة االيطاليــةوزارة التربيــة والتعلــيم ووزارة الصــحة 

وقـد خـرج المـؤتمر  ،)م1996سية شاملة "وكان المؤتمر في مدينة غزة فـي عـام (شعار "نحو صحة مدر 

ع العمــل علــى وضــ ،تشــكيل لجنــة وطنيــة للصــحة المدرســيةبالعديــد مــن التوصــيات وكــان مــن اهمهــا  ،

كـذلك و  ،)م2000وتحقيق شعار "الصحة المدرسـية الشـاملة فـي فلسـطين عـام ( ها،خطة وطنية شاملة ل

ــــــي  إيجــــــاد ــــــامج وطن ــــــيم موحــــــد  للصــــــحة المدرســــــية فــــــي فلســــــطين (فلســــــطينبرن ــــــة والتعل ، وزارة التربي

 ).2006،العالي

 

 :الصحة المدرسيةب ام االهتم أسباب5.2.2. 
 

ويتعامل باستقاللية مع بيئة جديدة يتعرض  ،تمثل المدرسة البيئة االولى التي يخرج فيها الطفل من بيته

و فتـرة طويلـة مـن  ،سـاعات يوميـا )6فيها ما يعـادل (يقضي مل كثيرة تؤثر على صحته حيث فيها لعوا

ن أ، وكذلك امكانيـة الوصـول للطلبـة بسـهولة وبطـرق غيـر مكلفـة، اضـافة الـى ماعا )12( حياته حوالي

يشكل العمر المدرسي مراحل فسيولوجية ونفسية و كما  ،لبة تمثل قطاعا عريضا من المجتمعشريحة الط

هـــذا باإلضـــافة الـــى ان المدرســـة مـــن حيـــث تكوينهـــا  ،صـــيتهمـــن نمـــو الطفـــل وفيهـــا تتشـــكل شخحرجـــة 

فلســـــطين، وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم (يويـــــة بإدارتهـــــا ومعلميهـــــا وطالبهـــــا وطبيعتهـــــا مؤسســـــة اجتماعيـــــة ح

 ). 2008،العالي
 

 االهتمام بالصحة المدرسية يرجع لألسباب التالية: أن إلى) 1999خرون،(آشكر و  أشاروقد 

 )% من مجموع السكان العام في معظم دول العالم.16-18سبته (يشكل طلبة المدارس ما ن -

يتعرض كثير من االطفال للمشاكل العائلية واالجتماعية التي تعيـق نمـوهم الجسـدي والعـاطفي، لـذا  -

 يجب توفير الرعاية االجتماعية السليمة لجميع طالب المدارس.

مـن االمـراض المعديـة، لـذا يجـب  في المدارس يمكـن ان يسـاعد علـى انتشـار الكثيـر األطفالتجمع  -

 على الصحة المدرسية توفير جميع الوسائل الالزمة لمكافحة هذه االمراض.
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المختلفــة، ولــذلك يجــب  لألنشــطةاالصــابات التــي قــد تحــدث للطلبــة اثنــاء لعــبهم او اثنــاء ممارســتهم  -

 التي تقلل من المضاعفات. على الصحة المدرسية توفير مواد االسعاف االولي

 الطلبة بصحة جيدة يكسبهم نشاطا وحيوية وينعكس على تحصيلهم. تمتع -

 يكتسب التالميذ من البيئة الصحية السليمة في المدرسة السلوك الصحي السليم. -
 

 :الصحة المدرسية أهداف 6.2.2
 

 :)2017(كماش، هناك عدة أهداف اساسية لبرنامج الصحة المدرسية تتمثل بما يأتي

 خالية من مصادر التلوث للتالميذ.تهيئة بيئة صحية امنة  -

 وقاية التالميذ من امراض الطفولة واالمراض المعدية. -

 تحقيق التكامل البدني والنفسي واالجتماعي للتالميذ. -

اكتشــــاف االنحرافــــات الصــــحية واالمــــراض المعديــــة مبكــــرا والعمــــل علــــى ســــرعة اكتشــــاف وتصــــحيح  -

 االخطار الصحية وتقديم العالج المناسب.

 رعاية التالميذ غير االسوياء بدنيا وذهنيا واجتماعيا. -

 رفع الوعي الصحي والغذائي للتالميذ بالتثقيف والتنشئة الصحية. -
 

 ) الى هدفين رئيسيين للصحة المدرسية هما:2015عمران ( أشارتوقد 

 تقويم صحة الطالب بالتعرف على المؤشرات الصحية للطلبة في كافة المجاالت. -

 وتعزيز صحتهم. ،شرات الصحية ضمن المستوى المطلوبة الطالب والمؤ حفظ صح -
 

المشـكالت التفصـيلية فتتمثـل فـي تعريـف العـاملين فـي المجـال التربـوي والصـحي بأولويـات  األهداف أما

والتقـويم  واكساب القائمين على الصحة المدرسية مهارات التخطيط والتنفيذ ،الصحية في السن المدرسي

وكـــذلك اكســـاب العـــاملين فـــي المجـــال التربـــوي الصـــحي القـــدرات والمهـــارات  ،المدرســـية لبـــرامج الصـــحة

تزويـــد العـــاملين فـــي المدرســـة بمهـــارات والعمـــل علـــى  ،كتشـــاف المبكـــر للمشـــكالت الصـــحيةالالزمـــة لال

 فـــي مراقبـــة وتحســين البيئـــة الصـــحية المدرســـية طـــالب والتربــويين العـــاملينال اشـــراكو  ،الصـــحيةالتوعيــة 

 .)2015،(عمران
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لعمــل علــى ايجــاد بيئــة صــحية ) ان اهــداف الصــحة المدرســية تتمثــل فــي ا2017فــي حــين ذكــر ســمارة (

التعــرف علــى االحــوال الصــحية تمكــن المدرســة مــن و  ،الكشــف المبكــر عــن االمــراض المعديــةو  ،مناســبة

ل السـريع التعامـ ،الفحوصـات الدوريـة المتكـررةللطلبة والحصول على صـورة واقعيـة وصـادقة مـن خـالل 

ة بالطلبـة ذوي االحتياجـات والعنايـ ،لبصـر او ضـعف السـمعمع الحـاالت الصـحية الشـاذة مثـل ضـعف ا

 غرس العادات الصحية لدى الطلبة لتكون جزءا من شخصيتهم. العمل على وكذلك  ،الخاصة
 

للنمــو للصــحة المدرســية العديــد مــن االهــداف تتمثــل فــي خلــق الوســط المناســب والبيئــة الصــحية الالزمــة 

الصــحية للتالميــذ فــي ســن  لألحــوالوالحصــول علــى صــورة واقعيــة ودقيقــة  ،البــدني والعقلــي واالنفعــالي

فحــوص الدوريــة وعــن طريــق ال، الطبيــة فــي بــدء المرحلــة التعليميــةالمدرســة وذلــك عــن طريــق الفحــوص 

تالميــــذ العنايــــة الخاصــــة بالتقــــديم و  ،وكــــذلك اكتشــــاف االنحرافــــات الصــــحية ،حســـبما تقتضــــي الظــــروف

ورفــع مســتوى ثقــافتهم الصــحية ، ميــذ علــى العــادات الصــحية الســليمةوتعويــد التال، باإلعاقــةالمصــابين 

 ).2005.وآخرون(الشاعر 
 

) علــى مــا ســبق مــن اهــداف تســعى الصــحة المدرســية لتحقيقهــا مــن حيــث 1999وأخــرون، (وأكــد شــكر 

وعمـل فحـوص طبيـة دوريـة للطلبـة، خلق بيئة مدرسية صحية، ورفع مستوى التثقيف الصحي للتالميـذ، 

 وتوفر سجل طبي يدون به التاريخ الطبي للتالميذ.

 

 :ادوار العاملين في الصحة المدرسية7.2.2. 

 

 المدرسية  في تعزيز الصحة المدرسية: اإلدارةدور 

  لطالب بالعلومالمدرسية ان تهتم بصحة الطالب وسالمة ابدانهم بقدر اهتمامها بتزويد ا اإلدارةعلى 

مـن الطالـب در علـى التحصـيل ومتابعـة الدراسـة فالطالـب الـذي يتمتـع بصـحة جيـدة يكـون اقـ ،والمعارف

وجـــب علـــى المـــدير ان يـــذلل للطـــالب المرضـــى عمليـــة الوصـــول الـــى ، مـــن اجـــل هـــذا كلـــه ،الضـــعيف

 ومـديرالطالـب بالعـادات الصـحية السـليمة وعليه ان يركز علـى تزويـد كما  ،العالجية الوحدات الصحية

طبيعــة نمــو التالميــذ فهـو فــي المدرســة بمثابــة اخصـائي نفســي يجــب ان يعـرف  ،المدرسـة لــه دور نفســي

الجسـمية او العاطفيـة  سـواء مـن الناحيـة ،الطريقة والكيفية التي ينمون ويتطورون فيهاو  ،وكيف يتعلمون

وهـــذا  ،التالميـــذحتـــى يـــتمكن مـــن اعـــداد وتـــوفير المنـــاخ التربـــوي المناســـب لمتابعـــة حاجـــات  ،او العقليـــة



 
 

  
  16 

ساعده في التوصل الى حلها وي ،واية مشاكل صعبة اخرى ،على حل مشكالت المدرسينايضا يساعده 

 ).2016،(عثمان
 

االعمـــــال التـــــي يقـــــوم بهـــــا مــــدير المدرســـــة فـــــي مجـــــال الصـــــحة المدرســـــية فيمـــــا  أهـــــمويمكــــن تلخـــــيص 

 :)2014(عطوي،يلي

 سية.توفير االعتمادات المالية لتحسين البيئة المدر  -

المغاسـل والصـابون والعـدد الكـافي مـن المـراحيض توفير متطلبات العناية بصحة التالميذ مثل توفير  -

 وحنفيات مياه الشرب وغيرها.

 توفير االعتمادات المالية للصرف على نواحي التثقيف الصحي المختلفة مثل عمل النشرات التثقيفية -

 تأمين نماذج وسجالت الصحة المدرسية. -

 .إليهاالسجالت الصحية للطالب المنقول من مدرسته الى المدرسة المنقول  سالإر  -

 التعاون واالتصال مع الدوائر الصحية المختلفة. -

 والتأكد من العمل بتوصيات الطبيب وارشاداته في المدرسة. اإلشراف -

 .ليةاألو التخطيط للتدريب الداخلي في بعض االمور الصحية كالتدريب على االسعافات  -

 )2014نتائج الفحوصات الطبية الدورية (عطوي، الصحية عن المدرسة مثل اإلحصاءاتحفظ  -

 

 دور المعلم في تعزيز الصحة المدرسية:
 

يقـوم حيـث ، ولـه مركـز قيـادي فـي نفوسـهم ،يقع على المعلم عبء كبير ألنه يالزم التالميـذ طـوال اليـوم

فاة للشــروط ليتأكــد مــن أن المدرســة مســتو  ؛بالمدرســة فــي بدايــة العــام الدراســي بمالحظــة الوســط الصــحي

كمــا ان المعلــم بمالحظتــه للتالميــذ طــوال  ،ومكافحــة الحشــرات، وميــاه الشــرب، الصــحية كــدورات الميــاه

مرضـية فيحولهـا الـى طبيـب  اليوم يمكـن ان يكتشـف بعـض االعـراض االولـى التـي قـد  تشـير الـى حالـة

لومـات عامـة معيلـم بان ويتوجـب هـذا مـن المعلـم  ،قيف الصـحيفي التث دور فاعل وكذلك له  ،المدرسة

عند العـودة مـن االجـازات  تفقد حالة الغائبينايضا كما يبرز من واجباته  ،عن اعراض بعض االمراض

لمـا  ؛زوعليه ايضا االطالع على احدث الطرق التربوية للتعامـل مـع الطلبـة المصـابين بـالعج ،المرضية

اغذيـة  ةم وعليه المشاركة في برامج التغذية المدرسية واالشـراف علـى مراقبـله من دور فعال في عالجه

 ) 2003،(صبحي .الطلبة
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مجموعـة مـن الطـالب يرأسـهم احـد اعضـاء الهيئـة التدريسـية او طبيـب فتتكـون مـن  اللجـان الصـحيةاما 

 دإلعــــدا ؛او فــــي اجتماعــــات طارئــــة خاصــــة ،ظمتيجتمعــــون مــــن فتــــرة الــــى اخــــرى بشــــكل منــــ ،المدرســــة

ومتابعــة االنظمــة والمعــايير والرقابــة علــى التصــرفات المتعلقــة بالصــحة  ،النشــاطات والقيــام بالتطبيقــات

لموجـودين داخـل المدرسـة ومـدى التـزام ا ،مراقبة المقصف او المطعـم المدرسـيمثل  ،والسالمة المدرسية

دمها هـذه اللجنـة والمشــاكل المدرسـية التـي تــدرس االفكـار التـي تقـ لـإلدارةويقـدمون تقـاريرهم ، او خارجهـا

الصـــــــحة والســـــــالمة المدرســـــــية واخـــــــذ القـــــــرارات المســـــــاندة للتوجيهـــــــات المتعلقـــــــة ب ،التـــــــي يـــــــتم طرحهـــــــا

 ).2005،(السبول
 

 لجنة الصحية المدرسية:ال دور
 

وهـي عبـارة عـن  ،تعتبر اللجنة الصحية المدرسية الركيزة الرئيسة لتطـوير الوضـع الصـحي فـي المـدارس

بــة والمعلمــين واالهــالي الــذين تــم اختيــارهم وفــق معــايير معينــة ليقومــوا بوضــع خطــة مجموعــة مــن الطل

ومـن . ومتابعة وتنفيذ مهام محددة تهدف الى االرتقاء بالوضـع الصـحي فـي المدرسـة ،للصحة المدرسية

 ؛وعقد اجتماعات دورية وموثقة بحضـور مـدير المدرسـة ،ملوضع خطة الع ،ابرز المهام التي تقوم بها

 ،وتعبئـــة بطاقـــة الطالـــب الصـــحية، متابعـــة فحوصـــات الطلبـــة والتطعيمـــاتو  ،حـــث القضـــايا الصـــحيةلتبا

 ،ميـةواحيـاء المناسـبات الصـحية المحليـة والعال ،رة عـن أي حالـة وبائيـة فـي المدرسـةوكذلك التبليغ مباش

 ).2006ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالصحة المدرسية (خليل،

 

 حة المدرسية:دور منسق الص
 

واسـتالم الملـف ، ةيتمثل دور منسق الصحة المدرسية بتوزيع مهـام العمـل  علـى اعضـاء اللجنـة الصـحي

ومتابعــة بــرامج  ،منــه مــن معلومــات صــحية تخــص الطلبــة مــا يصــل اليــة او يــرد لوتوثيــق كــ ،الصــحي

ى تنفيـذ الخطـة واالشـراف علـ ،ومتابعـة اعمـال اللجنـة الصـحية ،وفحوصات التقصـي ،يم للصفوفالتطع

 .)2008،فلسطين، وزارة التربية والتعليم العاليلضمان افضل النتائج (
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 :مجاالت عمل الصحة المدرسية. 8.2.2
 

 وير ـالتط إلحداثتراتيجية ـاس واســـكأس ،موليةــــــية الشـــــوم الصحة المدرســـة المدرسية مفهـتعتمد الصح

وعليـه يجـري العمـل فـي اطـار العناصـر والمكونـات ، ت مـن اجلهـايـق االهـداف التـي انشـأالمنشود ولتحق

االساســية إلكســاب الطلبــة الســلوكيات والعــادات الصــحية الســليمة والمهــارات الحياتيــة التــي تمكــنهم مــن 

 .االبداع والتميز
 

) ان مجــــاالت الصــــحة المدرســــية تتمثــــل فــــي المحافظــــة علــــى صــــحة 2017( ،وقــــد اشــــار ابــــو النصــــر

 واإلرشاد، والتوعية الصحية والغذائية ،وعالجهم منها في حالة حدوثها ،يتهم من االمراضوقاو  ،التالميذ

 واشراكهم في برامج الصحة . ،الطبي للتالميذ وألسرهم وللعاملين في المدرسة
 

ورفــع المســتوى ، مدرســيةوهــي البيئــة ال ،فــي ســت مجــاالت رئيســية )2003فــي حــين صــنفتها صــبحي (

 ، والتثقيف الصحي ،وتوفير الخدمات الطبية ،مة االمراض المعدية في المدارساو ومق، الصحي للتالميذ

 واخرها الخدمات االجتماعية.

 

: مجــال ) فقـد قســموا مجــاالت الصـحة المدرســية الــى ثالثـة مجــاالت وهــي2005واخــرون ( ،الشــاعر أمـا

 لصحي.ومجال التربية او التثقيف ا ،ومجال البيئة الصحية ،الخدمات الصحية المدرسية
 

ور تســعى اليهـا وتعمــل علــى البـرامج القائمــة علــى ثالثـة محــامــن تقـوم الصــحة المدرســية علـى مجموعــة 

واالبقاء على بيئـة  ،، وتنفيذ التثقيف الصحي لهموهي تزويد الطلبة بالخدمات الصحية الالزمة ،تركيزها

 ).Schwab&Gelfman,2005صحية امنة للطلبة (
 

 ) حيث صنفها الى ثالث مجاالت وهي:1999(،وآخرونشكر  إليها أشاروقد 

 مجال الخدمات الصحية، حيث تقوم بالرعاية الطبية لجميع الطلبة والعاملين بالمدرسة. -

مجــال خدمــة البيئــة المدرســية، والتــي تشــمل المبنــى المدرســي والحجــرات الدراســية واالثــاث المدرســي  -

 والمرافق الصحية والمقصف.

وأمـراض سـوء  م بتوعيـة التالميـذ بـأنواع المـواد الغذائيـة وفوائـدها،مجال التثقيف الصـحي، حيـث تقـو  -

 التغذية واالمراض بشكل عام سواء المعدية وغير المعدية.
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ــيم ســنلقي الضــوء علــى مجــاالت الصــحة المدرســية االربعــة  المعمــول بهــا رســميا فــي وزارة التربيــة والتعل

ـــز الصـــحيوالتثقيـــف وال، الخـــدمات الصـــحية وهـــي:العـــالي الفلســـطينية  ـــة المدرســـية ،تعزي ، ومجـــال البيئ

 )2008(فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي، والمجال الرابع التغذية المدرسية
 

 الخدمات الصحية  المدرسيةالمجال األول: 
 

حية المدرســـية التـــي تعمـــل علـــى تقـــويم الحالـــة الصـــ اإلجـــراءاتهـــي تلـــك ":الخـــدمات الصـــحية المدرســـية

ومحاولـة حلهـا بالتعـاون مـع اوليـاء  ،لـديهموالكشف عـن المشـاكل الصـحية  ،ن بالمدرسةللتالميذ والعاملي

كـذلك و ة المساعدة في التخطيط لعملية العناية بصحة وتربية االطفـال ذوي االعاقـالعمل على و  ،االمور

مل وتشـت ،"صـابةاالة بمـن يـداهمهم مـرض او واعـداد مـا يلـزم للعنايـ ،المساعدة في الوقاية من االمراض

 هذه الخدمات الصحية المدرسية على:

 الرعاية الصحية للتالميذ وهيئة المدرسة. -

 الفحص الدوري السنوي. -

 تقويم صحة التالميذ . -

 متابعة صحة التالميذ. -

 التطعيم ضد االمراض المعدية. -

 التبليغ عن االمراض المعدية. -

 .)2017،67(كماش،األوليةالوقاية واالسعافات  إجراءات -

 :الخدمات المتعلقة بالصحة والمرض وتنقسم الى أيضا بالخدمات الصحية المدرسيةويقصد 

  والمشكالت الصحية الشائعة فـي المجتمـع المدرسـي، وتشمل الوقاية من االمراض الخدمات الوقائية: -

بكر وخدمات االكتشاف الم ،م االسعافات االولية عند الضرورةوتقدي (التطعيمات والعزل الصحي )،

 ،والتــدخل المبكــر الممكــن لعالجهــا واحالتهــا الــى الخــدمات العالجيــة المختصــة ،للمشــكالت الصــحية

 والتعامل مع الحاالت الصحية المزمنة. ،ومتابعة الحاالت

 .وعالجهـــم، ى المصـــابين بـــأمراض حـــادة او مزمنـــةوتشـــمل الكشـــف الطبـــي علـــ الخـــدمات العالجيـــة: -

 .)2007(عبد الحميد، صحية الوقائية والعالجيةويوجد تداخل كبير بين الخدمات ال

 تضم الخدمات الصحية المدرسية العديد من المواضيع من اهمها: 
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يم صــحة التالميــذ، وذلــك بقيــاس مســتوى صــحتهم ومعــدالت نمــوهم ومــا يصــيبهم مــن امــراض او يــتق -

 مشاكل صحية.

ي حـــد ذاتـــه بـــل وســـيلة اخـــرى يم صـــحة التالميـــذ هـــدفا فـــيـــحيـــث ال يعتبـــر تق ،متابعـــة صـــحة التالميـــذ -

ويتم هذا بمتابعة صحة التالميذ بمـا تشـتمل عليـه مـن عـالج ورعايـة صـحية  ،لتحقيق الصحة للتالميذ

 وطبية.

والتحصـين والتطعـيم  ،الوقاية من االمراض المعدية ومكافحتها عن طريق تهيئـة بيئـة صـحية وسـليمة -

الصــــــحية فــــــي حالــــــة الطــــــوارئ (الشــــــاعر والرعايــــــة  ،واتبــــــاع اجــــــراءات مكافحــــــة االمــــــراض المعديــــــة

 ).1999و (شكر واخرون، )2017و(سمارة، )2005،وآخرون

) خدمة الرعاية الصحية في حالة الطـوارئ فـي حالـة االصـابات 1999،(وآخرونشكر  أضاففي حين 

امــا الخدمــة  طالــب، حيــث يــتم نقلــه فــورا الــى اقــرب مستشــفى وكــذلك ابــالغ ولــي االمــر، أليالطارئــة 

  فهي الرعاية الصحية لهيئة التدريس والعاملين بالمدرسة.االخيرة 

فهـو مجموعـة الخـدمات التـي  ،ةويشكل مجال الخدمات الصحية جانبـا مهمـا فـي عمـل الصـحة المدرسـي

وتركـز  ،ارسة حياتهم المدرسـية بشـكل طبيعـيصممت من اجل تمكين االطفال في سن المدرسة من مم

وتـــوفير ، مـــن اجـــل التشـــخيص الوقـــائي ؛الحتياجـــات الخاصـــةهـــذه الخـــدمات علـــى تقـــديم العـــون لـــذوي ا

مهمــا مــن اجــل تجــاوز هــذه  كمــا ويشــكل دور الممــرض المدرســي فــي هــذه الحــاالت دورا .العــالج الــالزم

 ).Giuliani,2012(وتوفير ما يلزمهم من معينات  ودعم هؤالء الطلبة، ومتابعتهم ، المشكالت

 

 يالتثقيف والتعزيز الصحالمجال الثاني: 

 

التعليميــة المنظمــة التــي تســهل اختيــار الفــرد للســلوك الــذي ال  األنشــطةمجموعــة "التثقيــف الصــحي:  -

وتحويـــل المفـــاهيم والحقـــائق  ،يتعـــارض مـــع ســـالمة الجســـم والعقـــل والـــنفس مـــن أي علـــل او امـــراض

 ).20،ص2005(السبول، "والتجارب الى انماط سلوكية صحية نافعة غير ضارة

هـــو عمليـــة تمكـــين النـــاس  مـــن زيـــادة تحكمهـــم فـــي صـــحتهم  وتحســـينها وبالتـــالي  التعزيـــز الصـــحي: -

وذلـك مـن خـالل تحريـر تفكيـره وتوجيهـه نحـو االيجابيـة مـن اجـل  ، تحسين نمط حيـاتهم بشـكل عـام

 .)Green&Tones,2010الحفاظ على صحته (
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التربيـــة والتعلـــيم زارة و  فلســـطين،( .يوضـــح الفـــرق بـــين التثقيـــف الصـــحي والتعزيـــز الصـــحي :1.2 جـــدول

 )2008،العالي

 التعزيز الصحي التثقيف الصحي

 المشكالت على مستوى المجتمع ككلحل  حل المشكالت الصحية على مستوى االفراد او الجماعات

 عملية مستمرة لتغيير وتبني نهج حياة صحي. يركز على ارشاد الناس بكيفية المحافظة على اجسامهم.

 المسؤولية الشخصية للحفاظ على الصحة على تطوير يركز فات صحية.يهتم بتعليم عادات وتصر 

 يركز على المشاكل الواسعة االنتشار بيئيا واحصائيا.  .يركز على المشاكل الحالية التي تخص الفرد او الجماعة

 يتطلب فعالية جماعية. يعتمد على الطواقم الطبية في تقديم خدماته.

 يركز على ايجاد وسائل مناسبة لتجعل العمل اكثر نجاحا .مواضيع صحية مختلفةيركز على اعطاء معلومات حول 

ينمي الوعي حول االعالم وتأثيره على مقدرتنا للحكم على 

 االشياء بالشكل الصحيح.

االيجابي على  التأثيريعمل على اقناع الشخص عن طريق 

 .طريقة تفكيره وتوجهاته

الـذي يشـكل و صحي تتحقق من خالل االهتمام بالتعزيز الصحي نستنتج مما سبق ان اهداف التثقيف ال

 مفهوما اوسع واكثر شمولية.

 

 التثقيف الصحي: أهداف

 ):2005من اهداف التثقيف الصحي، السبول(

الوقايــة مــن االمــراض مــن خــالل تزويــد الطــالب واالهــالي بالمعلومــات العلميــة وفــي محاولــة إلنجــاح . 1

 الخطة االستراتيجية للدولة.

والرفــــع مــــن مســــتوى الــــوعي  ،اعطــــاء المعلومــــات الكافيــــة والالزمــــة عــــن االمــــراض خاصــــة المزمنــــة. 2

 الصحي واكسابهم المهارات الصحية .

 .شكل واقعي ومنطقي لتحقيق السالمةالنهوض بالسلوكيات والتوجيه الصحيح للممارسات الصحية ب. 3

لتــي غالبــا مــا تكــون باهظــة مقارنــة بتكــاليف تقليــل حــاالت االصــابة وبالتــالي تــوفير تكــاليف العــالج ا. 4

 التوعية والوقاية الزهيدة.

من خالل المشـاركة الجماعيـة مـن قبـل  ،التوثيق لجميع الخطط والبرامج والقياس من فترة الى اخرى. 5

جميع افراد المجتمع مع التركيز على االشتراك المبكر للطالب صـغار السـن لغـرس مفـاهيم الصـحة 

 نذ الصغر.والسالمة فيهم م
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النهــوض مــن المفهــوم العالجــي الــى المفهــوم الوقــائي وخلــق مجتمــع متفــوق صــحيا ومعرفــة اســباب . 6

 وبالتالي عدم الحاجة للعالج مستقبال. ؛االمراض واالصابات لتجنبها

التـــي  ،كمـــا ان التثقيـــف الصـــحي يـــزود الطلبـــة بالمعلومـــات والمهـــارات والمعـــارف واالتجاهـــات الصـــحية

العــيش فــي الحيــاة المدرســية بصــورة خاصــة والحيــاة العمليــة بصــورة عامــة بشــكل صــحي تسـاعدهم علــى 

 :)2014(عطوي،الصحية ما يليسليم وتتضمن التوعية 

 عقد دورات وندوات ولقاءات صحية بإشراف أطباء ومختصين لبحث مختلف المواضيع الصحية. -

 توزيع ملصقات وصور ونشرات وكتيبات صحية. -

 ة في المدرسة وتفعيل دور هذه اللجان بمختلف الوسائل المتاحة.تشكيل لجان صحي -

 استغالل االذاعة المدرسية وحصص النشاطات في التوعية الصحية. -

 القيام بزيارات للمؤسسات الصحية المختلفة من مستشفيات ومراكز صحية. -

ومــن ناحيــة  ،مــرضه للحقــائق الجوهريــة للصــحة والويعــد التثقيــف الصــحي بــالغ االهميــة مــن حيــث نشــر 

 أليوالتثقيـــف الصـــحي هـــو االســـاس  ،حيـــاة صـــحية لإلنســـاناالرشـــاد نحـــو العـــادات التـــي تـــوفر اخـــرى 

و متعلقـــا بالوقايـــة مـــن أمتعلقـــا برفـــع مســـتوى صـــحة المجتمـــع  برنـــامج صـــحي ســـواء كـــان هـــذا البرنـــامج

 ).2005،وآخروناالمراض ومكافحتها (الشاعر 
 

 

 تفعيل نشاطات التعزيز الصحي:
 

فـي  وذلك بوضع القضايا الصحية ،سليمةببناء سياسات صحية  تفعيل نشاطات التعزيز الصحي كنيم

كـذلك العمـل علـى و  حيث يتم تعديل الخطط لتراعي الجوانـب الصـحية، ،قائمة اهتمامات صانعي القرار

 ،تهم وســـيطرتهم علـــى اقـــدارهم الصـــحيةمـــن خـــالل احســـاس افـــراد المجتمـــع بملكيـــ تفعيـــل دور المجتمـــع

وبنــاء التوجهــات والقــيم وتقويــة المهــارات  ،بتقــديم المعلومــات الالزمــة لــذلكالصــحية تطــوير المهــارات و 

فـي بيئـة امنـة تشـجع علـى صـحي ، ويتحقق كل ذلك بخلق مناخ التي تدعم الصحة بشكل عام الحياتية

 .)2008،فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي(العمل 
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 مدرسيةالبيئة الالمجال الثالث: 

 

تعد المدرسة بيئة كاملة يعيش فيها التالميذ طوال اليوم الدراسي، لذلك للمدرسة تأثير كبير علـى الطلبـة 

 على النحو التالي:ونموهم ويمكن تعريفها 
 

تماعيــة بعــدة عوامــل اج أثروهــي تتــ ،هــي المحــيط او المكــان الــذي يعــيش فيــه التالميــذ :البيئــة المدرســية

البيئـــة الكبـــرى وهـــي المجتمـــع  ويمكـــن تقســـيم البيئـــة المدرســـية الـــى قســـمين: .يعيـــةوثقافيـــة وجغرافيـــة وطب

مـن  وتشـمل البيئـة الكبـرى عوامـل المنـاخ ،ويمارسون نشاطاتهم المتعددة الكبير الذي يعيش فيه التالميذ

وكـــــذلك المســـــتوى ، او الجفـــــاف والريـــــاح ،رومعـــــدل هطـــــول االمطـــــا، ارتفـــــاع وانخفـــــاض درجـــــة الحـــــرارة

كل هذه العوامل يمكن ان تؤثر بصورة مباشرة او غيـر مباشـرة  ،والعادات والتقاليد ،للمجتمع االقتصادي

 تتمثــل فــي المدرســة ومــا يحــيط بهــافالبيئــة الصــغرى امــا  ،وكــذلك افــراد المجتمــع ،التالميــذ علــى صــحة

 ).41،ص2007،وأخرون (شكر

وجيــة واالجتماعيــة للمدرســـة البيولو هــي تــداخل العوامــل الطبيعيــة  :)55، ص2012وقــد عرفهــا حســن (

ة مـن حيوانـات بـل تشـمل العوامـل البيولوجيـ ، وهي غير مقصورة فقط على االبنية والمالعب والساحات

وبالتــالي  ،ويمكــن ان تمتــد للعالقــة مــع المجتمــع المحلــي والمؤسســات الموجــودة ،ونباتــات فــي المدرســة

 ئة المدرسية او المجتمع المحيط بالمدرسة.يتحقق الدور الكبير والفاعل في اعداد المناهج سواء للبي

يه ادوات ومصادر ويستخدمان ف، تفاعل فيه كل من المعلم والمتعلمهي المكان الذي ي البيئة المدرسية: 

ـــــــــــــتعلم الموضـــــــــــــوعة، ومعلومـــــــــــــات متنوعـــــــــــــة ـــــــــــــق اهـــــــــــــداف ال ، ويـــــــــــــرى جـــــــــــــون فـــــــــــــي ســـــــــــــبيل تحقي

ل مدرســــة شخصــــيتها بانهــــا مجموعــــة مــــن العوامــــل التــــي تكســــب كــــ ) Jone&Barry,1983وبيــــري(

 ). 387،ص2013(الخفاف،المستقلة وتميزها عن غيرها من المدارس. 
 

وعلـى مـدير المدرسـة ان  ،ية المتـوفرة داخـل البنـاء المدرسـيوتشمل البيئة المدرسية كل االمكانيات الماد

ويتدرج من اجل تحقيق اهداف المدرسة المنشودة ، كانيات المادية والبشرية المتاحةيخطط لتوظيف االم

ـــة المدرســـية: (تحـــت هـــذا المجـــال عـــدة اعمـــال منهـــا ـــاء  ،المشـــروعات التحســـينية فـــي البيئ وصـــيانة البن

و أ، قصـف المدرسـةالـى انشـاء م باإلضـافة ،والسـاحات والمالعـب، وانشاء الحـدائق المدرسـية ،المدرسي

 ).2012(الصالحي، )وصيانة االثاث المدرسي ،مختبر وأمكتبة 
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، لهم العلمـيوفـي عالقـاتهم وفـي تحصـي ،ة قد تؤثر ايجابا في حيـاة الطلبـةئة السليمفي المدرسة فان البي

وال نجــافي  ،وتــؤثر فــي حيــاتهم ســلبا، المناســبة ان تعيــق تحصــيلهم العلمــييــر غويمكــن لبيئــة المدرســة 

يمكنهـا ان تشـكل عامـل جـذب للطـالب يزيـد مـن ، ان مدرسة تتمتـع بظـروف بيئيـة جيـدةالحقيقة اذا قلنا 

وتعتبـر المدرســة مكـان مثــالي لرفــع  ،ثــم التفـاني فــي العلــم وحـب المعرفــةتهم فــي المجـيء اليهــا ومـن رغبـ

والمدرســــة  ،حــــس البيئــــيوغــــرس الســــلوكيات االيجابيــــة وتنميــــة ال ،الــــوعي البيئــــي لــــدى الجيــــل الصــــاعد

ان بـــل  ،ونباتـــات الزينـــة فقـــط باألشـــجارالخضـــراء ليســـت بالضـــرورة ان تكـــون تلـــك المدرســـة المزروعـــة 

وعمل الهيئة التدريسية على ادارتهـا ، بسلوكيات طالبها الصديقة للبيئة المدرسة يمكن ان تكون خضراء

 .)2007 ،وأخرون بطريقة بيئية (كرزم

 االبنيـــة المدرســـية، ،الســـاحات والمالعــب ،موقـــع المدرســة( تتكــون عناصـــر البيئــة المدرســـية ممــا يلـــي: 

 ).2012(حسن، )البيئة االجتماعية ،المدرسةمقصف  ،المرافق الصحية ،المدرسي األثاث

ومــدى صــالحيتها  ،بحــث فــي البيئــة مــن الناحيــة الصــحيةويمكــن تعريــف صــحة البيئــة:"هو العلــم الــذي ي

 )115،ص2005لمعيشة الفرد والكائنات الحية" (الشاعر واخرون،

 التي يجب مراعاتها حتى تكون عناصر البيئة المدرسية امنة وصحية: األمور

وكـذلك بعيــدة عــن ، الرئيسـية النشــيطة الحركـة والضــجيجموقــع بعيـد عــن الشــوارع  حيــث الموقـع:مـن  .1

وان تكـون  ،وسهولة الوصول اليها و قربها من الخدمات العامة والتجمعات السكانية ،اسباب التلوث

 تجنب كوارث الفيضانات.ل  ؛عن مجاري الوديان بعيدة

 في البناء مجموعة من المواصفات تتمثل في: تتوفر أنيجب  البناء المدرسي:من حيث  .2

، وتشـــــمل شـــــكل البنـــــاء ويفضـــــل االمتـــــداد العرضـــــي وان يـــــوفر الراحـــــة والترفيـــــه مواصـــــفات مدنيـــــة -

وان تراعـى المسـاحات والمسـافات  ،علم وجميع العاملين بالمدرسـةموالخصوصية لكل من الطالب وال

ويجـب  ،للطـوارئومخارج ، صميم مخارج امنةوت ،من الغرف الصفية واالثاث المكتبيالمناسبة لكل 

 صفية.اطات الاللضمان السالمة واالمان وتوفير قاعات للنش ؛ن هناك اسوار مرتفعة نسبياو كيان 

ا امكانيـــة هـــوفي، ومعزولـــة، تهـــا للظـــروف المناخيـــةيجـــب ان يتـــوفر فيهـــا مقاوم ،مواصـــفات كهربائيـــة -

وتوفر اجهزة الحريق  ،ثبت عليها الفولتية القصوىاضحة مومفاتيحها مميزة وو ، الفصل االوتوماتيكي

 .واإلنذار
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صــارف والمجــاري والتأكــد مــن ســالمة الم، وتشــمل تركيــب نظــام تدفئــة وتبريــد ،مواصــفات الميكانيكيــة -

  ؛وكــــذلك مشــــربيات علـــى نظــــام النــــافورة، وتــــوفر عـــدد كــــاف لخزانــــات الميـــاه ،والتمديـــدات الصــــحية

 ).2005وتمديدات الغاز االمنة (السبول، ،ها لألمراضستعمالها وقلة فرص نقللسهولة ا

المرافق الصحية، مياه الشرب وأحـواض الغسـيل ودورات الميـاه، وطـرق تصـريف القمامـة ويجـب وتشمل 

 ان تتوفر فيها مجموعة من الشروط والمواصفات التي يجب مراعاتها ومنها:

 .األمراضن تكون مياه الشرب نقية ونظيفة وخالية من مسببات أيجب  -

 يجب االهتمام بنظافة الخزانات واحكام اغالقها وتنظيفها باستمرار. -

 عمار الطلبة.أعداد الطلبة وان يتناسب ارتفاعها مع أحواض غسيل تتناسب و أ ريجب توفي -

 ن يتناسب عدد دورات المياه مع عدد الطلبة .أيجب  -

صــــحيحة تمنــــع انتشــــار االمــــراض يجــــب تصــــريف الميــــاه العادمــــة والفضــــالت والقمامــــة بطريقــــة  -

 ).1999،وآخرونوالعدوى (شكر 

، روالتشــجير المســتمومراعــاة النظافــة ، وتشــمل الممــرات االمنــة :الفنــاء والحديقــة المدرســيةمــن حيــث . 3

ترســيخ فكــرة لمــع المحلــي التعــاون مــع المجتتعزيــز و  ،والتعامــل الصــحيح والســليم مــع المخلفــات المدرســية

 ).2017ر المخلفات بما يساهم في االستفادة منها (ابو النصر،واعادة تدوي، التشجير

 
 المدرسة الصديقة للبيئة:

 

والبيئــة الخارجيــة (المجتمــع المحلــي) ، هــي المدرســة التــي تحــافظ علــى البيئــة الداخليــة (داخــل المدرســة)"

وبــين ذها علــى ســبيل المثــال ان تنشــر الــوعي البيئــي بــين تالميــ ،"لهلتلــوث بمختلــف انواعــه واشــكامــن ا

وذلك بواسطة قيامها بالعديد مـن االنشـطة وبـرامج البيئـة المختلفـة مثـل  ،سكان المجتمع المحلي المحيط

ندوات التوعية والمسابقات والملصقات وعرض االفالم والقيام بمشروعات خدمة البيئـة المدرسـية وخدمـة 

 .)34،ص2009البيئة الخارجية (ابو النصر،

نيــة بالعديــد مــن المصــادر وغ، ي ضــخمة، تســتخدم فيهــا الكثيــر مــن الطاقــةالمبــاني المدرســية هــي مبــان

تأخذ طاقتها من االلـواح ، لذا كان مهما للمدارس ان تتجه الن تكون خضراء (صديقة للبيئة ) ،والموارد

ـــة  ،الشمســـية ـــأنواعولهـــا حديقـــة غني ـــدوير  ،الخضـــروات المختلفـــة ب وتســـاهم بشـــكل فاعـــل فـــي اعـــادة الت

 .)Juntti,2011( ايضاية بشكل خاص والمخلفات الزجاجية والمعدنية للمخلفات الورق
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 التغذية المدرسية الرابع: مجالال
 

الغــذاء المناســب الكامــل الــذي يحتــوي علــى جميــع العناصــر الغذائيــة بالنســب المقــررة للجســم  إنال شــك 

ي قـدرة التلميـذ علـى اسـتيعاب وبالتـال، لهـمدرة العقليـة قـوايضا الكفاءة البدنيـة والم، ميذضروري لنمو التال

الن العقل السليم في الجسم السليم كما وتـؤدي التغذيـة الصـحيحة الـى رفـع  ،الدروس والتحصيل العلمي

مســـتوى مناعـــة الجســـم ضـــد االمـــراض المعديـــة . وقـــد لـــوحظ فـــي الـــبالد الفقيـــرة ان وجـــود وجبـــة غذائيـــة 

ذ ان االسـرة تعتمـد علـى هـذه الوجبـة المدرسـية ا ،بالمدرسة يساعد على تقليل نسـبة الغيـاب بـين التالميـذ

 .)2003وخاصة االسر الفقيرة .(صبحي،
 

  التغذية المدرسية:

مـــن خـــالل تحقـــق  ،صـــف المدرســـيالســـالمة الغذائيـــة واالشـــتراطات الصـــحية للمق إجـــراءاتهـــي جميـــع 

لمدرسي عة في المقصف ابابحيث يشمل مطابقة االغذية الم ،فعناصر الغذاء الصحي السليم للمقاص

ومطابقة البنية التحتية للمقصف المدرسي للمواصـفات  ،ي وزارة التربية والتعليم العاليلالئحة المعتمدة ف

 باإلضــافة الــى الــدور المهــم فــي التوعيــة الغذائيــة للطلبــةهــذا  ،والتــزام العــاملين بهــا ،الشــروط الصــحيةو 

وزارة التربيــة  ،(فلسـطين ى صــحتهم غلـ وانعكاســه وزيـادة رصـيدهم الثقــافي حـول اهميــة الغـذاء الصـحي 

 ).12،ص2011والتعليم العالي،

مــن مزايــا الوجبــة المدرســية التــي تقــدم للطــالب انهــا تعلمهــم اساســيات الغــذاء ويمكــن عــن طريقهــا تقــديم 

كمـا تسـتطيع الحكومـات والسـلطات  ،عالـة لمقاومـة الجـوع وسـوء التغذيـةاطعمة جديدة، كما انها وسـيلة ف

ويمكــن الصــرف عليهــا مــن  ،لمدرســية كجــزء مــن النظــام التعليمــية فــي تقــديم الوجبــة االمحليــة المســاهم

على ان يسـاهم  ،وهناك طريقة اخرى وهي جعل التغذية المدرسية اجبارية، المصاريف المدرسية العادية

الغذائيــة الضــرورية  االحتياجــاتلضــمان حصــولهم علــى جــزء مــن  ؛التالميــذ فيهــا بــدفع مصــاريف رمزيــة

 ).2003وزيادة قدرتهم على التحصيل العلمي (عبدالقادر، لنموهم
 

 عناصر التغذية المدرسية:

 الوعي التغذوي وتشجيع تناول االفطار. -

 المقاصف المدرسية. -
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 توفير المواد الغذائية. -

 ).2008وزارة التربية والتعليم العالي، دراسات تقييم الوضع التغذوي (فلسطين، -

 ا لتحسين التغذية في المدارس:االمور الواجب مراعاته

تعليم الطفل في المدرسة للقواعد االساسية للتغذية السليمة بطريقة بسـيطة ومسـلية مـع المـواد العلميـة  -

 وذلك بطريقة مباشرة او تطبيقية. ،االخرى

تصــميم لوحــات ارشــادية فــي المــدارس وداخــل الصــفوف توضــح اهميــة تنــاول االطفــال وجبــة االفطــار  -

وفـي المسـاعدة  ،الجسـم باحتياجاتـه اثنـاء الـدوام المدرسـيتزويـد لضرورة هذه الوجبة في  ؛لفي المنز 

 على رفع مقدرة التالميذ على االستيعاب والحضور الذهني اثناء الدوام المدرسي.

التوجيه على اهمية بيع الوجبات الخفيفة لمطعم المدرسة وضرورة احتوائها على حليب وفواكه ومـواد  -

 طاقة.منتجة لل

 التشجيع على جلب مكونات الوجبات الخفيفة من المنزل. -

 المقدمة في المدارس. األطعمةتنويع  -

ية لمطـــاعم المـــدارس حيـــث ان المطعـــم المدرســـي جـــزء مـــن النشـــاط التعليمـــي لصـــحمراعـــاة الشـــروط ا -

 للتالميذ.

 والفواكــه،ضــراوات تصــحيح بعــض العــادات الغذائيــة الخاطئــة مثــل عــدم تنــاول كميــات كبيــرة مــن الخ -

 ).2009يوسف وعفانة، (ابومن السكاكر والمشروبات الغازية  واإلكثار
 

 :المقصف المدرسي

زمـــة للطلبـــة ، وانمـــا تـــوفير الحاجـــات االساســـية الالايجـــاد المقصـــف المدرســـي لـــيس الـــربح الهـــدف مـــن 

) مــن قيمــة %25بحيــث ال تزيــد نســبة الــربح عــن ( ،وبنوعيــات جيــدة ونظيفــة ،بأســعار مخفضــة مناســبة

لتصــرف فــي شــراء االثــاث واللــوازم واعمــال  ،) مــن االربــاح الســنوية للمقصــف%8ويــتم تحويــل ( الشــراء،

 ).2017الصيانة الخفيفة الالزمة للمقصف المدرسي اوال وللمدرسة ثانيا ( سمارة،

ب ان يقــدم المقصــف المدرســي الوجبــات الغذائيــة او االطعمــة المختلفــة وكــذلك المشــروبات للطلبــة ويجــ

 تتوفر فيه مجموعة من الشروط الصحية من اهمها:

ان تحتوي الوجبات الغذائية التي تقـدم للطلبـة علـى البروتينـات والكربوهيـدرات والـدهون والفيتامينـات  -

 واالمالح المعدنية بكميات مناسبة ومالئمة لعمر الطلبة.
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 لجافة االخرى متنوعة.يجب ان تكون االطعمة اتنويع الوجبات الغذائية والمشروبات وكذلك  -

 ان تكون اسعار االطعمة والوجبات الغذائية مناسبة. -

 يجب االهتمام بنظافة الطعام والمشروبات التي تقدم للطلبة، وكذلك نظافة االدوات والمكان. -

ـــوهم مـــن  - ـــا مـــن خل ـــة الصـــحية للعـــاملين فـــي المطعـــم المدرســـي، والتأكـــد دوري يجـــب االهتمـــام بالحال

مــامهم بالنظافــة الشخصــية ،والمــامهم بالعــادات الصــحية الســليمة عنــد اعــداد االمــراض المعديــة واهت

 ).1999واخرون، الطعام (شكر

 :لغذاء المدرسي حول العالما

ة مخللـــة وحســـاء زجاجـــة حليـــب وزبديـــة ارز وطبـــق مـــن الســـمك وســـلط الغـــذاء المدرســـي فـــي اليابـــان، -

 ون معهم اجتماعيا.ويأكل االساتذة مع تالميذهم ويتواصل ،خضار مع حبة فاكهة

يتم تعليق الئحات وجبات الطعام المدرسـية علـى موقـع المجلـس التعليمـي  ،في مدينة هلسنكي بفنلندا -

وطبق من البطاطا  ،وتتضمن طبق رئيسي من اللحوم، رنت قبل اربعة اسابيع من تقديمهاعلى االنت

امـــا احـــدى  ،جـــوز الهنـــد ل طعـــام نبـــاتي كحليـــبولـــدى االوالد دائمـــا خيـــار تنـــاو  ،وعصـــيدة الشـــعير

 الوجبات المفضلة لدى التالميذ فهي فطائر السبانخ .

 فـي اسـبانيا غالبــا مـا يحضــر االوالد الـى البيــت فـي بدايـة االســبوع قائمـة بوجبــات طعـامهم المدرســية، -

كمـــا تعـــرض المـــدارس  ،وكافـــة العناصـــر الغذائيـــة ،مرفقـــة بتفاصـــيل عـــن مقـــدار الســـعرات الحراريـــة

لـى احتياجـاتهم اليوميـة مـن لضـمان حصـول الطلبـة ع ؛يم وجبـة عشـاء منزليـة تكميليـةمقترحات لتقـد

 ).2008(غودول،الغذاء
 

 :مشاركة المجتمع المحلي في الصحة المدرسية9.2.2. 
 

كبــر فــي تحســين الوضــع الصــحي علــى االدارة المدرســية تشــجيع االهــل والمجتمــع المحلــي للعــب دور ا

هم نحــو وتوجيــه اهتمامــات ،هــل بتبنــي مفــاهيم التربيــة الصــحيةيع االوعمــل حلقــات توعيــة لتشــج ،للشــباب

ع الصحية في البيئة المدرسية ،وكذلك اهالي والمجتمع المحلي على االوضواطالع اال ،البيئة المدرسية

ورفــع التوصــيات للجهــات المعنيــة بالتعــاون مــع  ،الت التــي تعــاني منهــا هــذه المــدارسرصــد اهــم المشــك

ود علـى على ان يجري تركيز الجه ،يات العاملة في نطاق تلك المدارسلبلديات والجمعادارة المدارس وا

والســالمة العامــة والوســائل الصــحية والتواصــل وسياســات الســلوك بمــا يخــدم  ،االهتمــام بالبنــاء المدرســي

 )2013ويرسخ المبادئ الصحية (مهنا، ،العملية التعليمية
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 :التفريط بها الصحة المدرسية ضرورة ال يمكن .10.2.2
 

 ،شــهد تطــورا ســريعا فــي عصــرنا الحاضــرتشــكل الصــحة المدرســية احــدى دعــائم الطــب الوقــائي الــذي ي

مســتندا فــي ذلــك الــى  ،االمــراض او الوقايــة مــن تــداعياتهامحــاوال التخفيــف مــن اصــابة عــدد كبيــر مــن 

الصحة المدرسية في الدور ، وتبرز اهمية التكنولوجياالتقدم العلمي والبحثي في مجاالت علوم االحياء و 

مـن خــالل تــأمين البيئـة الصــحية الســليمة و  لميـذ داخــل المدرســة،الـذي تؤديــه مــن ناحيـة مراقبــة صــحة الت

ومراقبـــة  وذلــك بالمحافظــة علـــى قواعــد النظافــة العامــة ، ،يــة مــن عــدوى االمــراض ومـــن الملوثــاتالخال

ـــة مـــن الحـــوادث ـــذالتـــي يمكـــن ان يتعـــرض لهـــا ال اللقاحـــات والوقاي ـــك  ،تلمي ـــى كـــل ذل المهمـــة تضـــاف ال

 .)2013االرشادية لألهل (بزي،

 

 الدراسات السابقة باللغة العربية3.2. 
 

تنوعـت الدراسـات التـي اهتمـت بموضـوع تعتبر الدراسات السابقة ارثًا علميًا تراكميًا للباحثين والمهتمين، 

نــب مــن هــذه االخــر ركــز علــى جاوبعضــها  ،الصــحة المدرســية فمنهــا مــا درس الواقــع بمجاالتــه المتعــددة

وهـذا  ،وجزء منها ركـز علـى دور االدارة المدرسـية فـي تفعيـل الصـحة المدرسـية ،المجاالت وقام بدراسته

  وصف موجز لبعض الدراسات في موضوع الصحة المدرسية:
 

بة هدفت الدراسة الى تقييم مدى كفاية المباني المدرسية وفق متطلبات طل :)2017دراسة ابا الخيل (

تم استخدام المنهج  ذوي االحتياجات الخاصة في دولة الكويت، في ضوء بعض المعايير العالمية.

تحقق الباحث من صدق االداة وثباتها،  ،حيث استخدمت االستبانة كأداة للدراسة، الوصفي المسحي

في  )فئة الدمجوهم جميع مديري المدارس الحكومية (، ع الدراسةوتمثلت عينة الدراسة بكافة افراد مجتم

مدير، اظهرت نتائج الدراسة ان المتوسط الحسابي لكفاية المباني  )52والبالغ عددهم (، دولة الكويت

المدرسية وفق متطلبات طلبة ذوي االحتياجات الخاصة في دولة الكويت في ضوء بعض المعايير 

مباني المدرسية وفق من المدارس فقط تحقق كفاية ال )%32اذ ان (، عيفةالعالمية كانت بدرجة ض

في ضوء بعض المعايير العالمية. بينما  ،الحتياجات الخاصة في دولة الكويتمتطلبات طلبة ذوي ا

وجاءت المجاالت مرتبة تنازليا على النحو االتي  ،ة المطلوبةمن المدارس ال تحقق الكفاي )58%(
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وقد اوصت  .والتجهيزات الالزمة  ،لمدرسيتصميم البناء  ،االمن واالمان ،لبناء المدرسي(مجال موقع ا

الباحثة على ضرورة تبني وزارة التربية والتعليم بناء مدارس دمج قريبة من اماكن سكن الطلبة ذوي 

االحتياجات الخاصة، وتبني ادارات مدارس الدمج توفير االثاث والتجهيزات المناسبة لذوي االحتياجات 

 الخاصة.

البيئة المدرسية  هدفت الى التعرف على العالقة بين جودةقد ف )2017تح وعون (بوفادراسة اما 

ومعرفة  في منطقة االغواط في الجزائر لدى عينة من معلمي المرحلة االبتدائية،  ،والصحة النفسية

 تعزى الى متغير (المنطقة واالقدمية)، صحتهم النفسيةو ، رهم لجودة البيئة المدرسيةالفروق في تقدي

م التأكد حيث ت، )(مقياس جودة البيئة المدرسية ومقياس الصحة النفسيةهما ن استخدمت الدراسة اداتي

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة االبتدائية في االغواط و  ،من صدق وثبات المقياسين

ان هناك ، ةهذه الدراس وكانت نتائج ،امعلم )60وتم اخذ عينة عشوائية طبقية من ( ،)733وعددهم (

جبة ذات داللة احصائية بين جودة البيئة المدرسية والصحة النفسية لدى معلمي المرحلة عالقة مو 

وال توجد  ،ل من جودة البيئة والصحة النفسيةاالبتدائية بوالية االغواط، وان هناك تقدير متوسط لك

لة فروق دالة احصائيا في تقدير كل من جودة البيئة المدرسية والصحة النفسية لدى معلمي المرح

 االبتدائية تعزى الى متغير المنطقة واالقدمية .

الوقوف على واقع تطبيق معايير الجودة الشاملة في  :)2017دراسة موسى وخالد (في حين هدفت 

، ذات الصلة بجودة البيئة المدرسية وتوفير االمكانيات في السودان التعليم الثانوي بمحلية الخرطوم

ومناسبتها للطالب في جوانبها ، الدراسية المقرراتفة مدى جودة هدفت الى معر و المادية لها، كما 

المدارس تكون مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات ب المختلفة ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي.

اختيرت منهم عينة عشوائية بلغت ، ) معلما ومعلمة1456والبالغ عددهم (، الثانوية بمحلية الخرطوم

وبعد  ،وتأكدا من الصدق والثبات ،الدراسة في االستبانةداة أوتمثلت  ،معلمة )114معلما و( )56(

 توصل الباحثان الى عدم توفر مصادر تمويل كافية للكثير من المدارس، ،تحليل البيانات االحصائية

والتي تساعد على توفير متطلبات الجودة الشاملة، كما ال يوجد اهتمام بالبيئة المدرسية من حيث 

 فكان  توفير الوجبات الصحية للطالبل بالنسبة ماأو  ،ثناء اليوم الدراسيأائية للطالب احي الغذالنو 

نشطة مؤهلة لتنفيذ األمالعب مدرسية مياه كافية و ر دورات عدم توفينتج كذلك ناسبة و بأسعار م

لحديثة، وعدم ا لكترونيةاإلالرياضية، اضافة لعدم توفر المشرف النفسي وعدم توفر الوسائل التعليمية 

وهناك اهتمام بالبيئة المدرسية في  المناسبة للطالب بالمدارس الثانوية في المحلية، ستراحاتاالتوفر 
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وظهر ضعف جهود االدارة التربوية عبر ادارة المناهج في  توفير احتياطات السالمة عند الطوارئ،

 جودة المنهاج الدراسي با علىمما ينعكس سل، جودة تأليف المنهاج الدراسي تطبيق معايير 

المدرسية في توفير بيئة امنة في  اإلدارةدور  الىالتعرف دراسة هدفت  :)(2016حشايكة أجرى 

علمين من وجهة نظر المفي فلسطين المدارس الحكومية االساسية في محافظات شمال الضفة الغربية 

لجنس والمؤهل العلمي والكلية ، ومعرفة مدى الفروق الفردية التي تعزى لمتغيرات اوالمعلمات فيها

وتكون مجتمع الدراسة من جميع  وسنوات الخبرة والمديرية وجنس المدرسة وموقعها وعدد الطالب .

وقد اختارت  ،معلم )14875معلمي المدارس الحكومية في شمال الضفة الغربية والبالغ عددهم (

ولتحقيق  ،معلما ومعلمة )375عددهم (الباحثة عينة طبقية عشوائية تبعا لمتغير المديرية، وقد بلغ 

 وقامت بأعداد استبانة تحققت من صدقها وثباتها . ،هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

 ،ارة المدرسية في توفير بيئة امنةوبعد تحليل البيانات توصلت الباحثة الى وجود درجة كبيرة لدور االد

مي والكلية عزى لمتغير الجنس والمؤهل العلة احصائية تود فروق ذات داللواظهرت الدراسة عدم وج

برة ومتغير ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير سنوات الخ ،وجنس المدرسة وموقعها

وقد اوصت الباحثة بزيادة نشر الوعي البيئي وعمل دورات تدريبية للمدراء من  .المديرية وعدد الطالب

 .ةاجل الحفاظ على البيئة المدرسي

تقييم مدى تطبيق برنامج الصحة المدرسية في مدارس  هدفت بدراسة )2016( وآخرونقام صالح 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، حيث تكونت عينة  ،السورية تعليم االساسي في مدينة الالذقيةال

وائية مدرسة. تم اختيار العينة بالطريقة العش )20مسؤول تربوي موزعين على ( )140الدراسة من (

 ،االولى استمارة اسئلة ألفراد العينة، داتين للدراسةأم الباحثون ببناء وألغراض الدراسة قاالطبقية، 

وكانت مجاالت . األداتينوقاموا بالتأكد من صدق وثبات  ،والثاني استمارة مالحظة للبيئة الفيزيائية

والتثقيف الصحي  ،حية العالجية، والخدمات الصالدراسة متمثلة في خدمات الصحة المدرسية الوقائية

وبعد جمع المعلومات وتحليلها توصلت الدراسة الى ان مستوى  ،والبيئة النفس اجتماعية ،المدرسي

 )28%تطبيق برنامج الصحة المدرسية في مدارس التعليم االساسي في مدينة الالذقية كان جيدا عند (

وقد  ،) من المدارس%15ضعيف عند ( وبمستوى منها، )%57من المدارس، وبمستوى متوسط عند (

وعمل فحوصات دورية شاملة للطلبة،  ،هتمام بالبيئة الفيزيائية للصفوفاوصت الدراسة بضرورة اال

 وزيادة االهتمام بالتثقيف الصحي.
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المدرسية في تحقيق التربية الصحية لطالب  اإلدارةدور  الىالتعرف : ) (2015دراسة زمزمهدفت 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،  ،السورية في مدينة الالذقيةاسي مرحلة التعليم االس

) مدير تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة 30واالستبانة كأداة للدراسة، تكونت عينة الدراسة من (

وكانت مجاالت الدراسة متمثلة في تحقيق وسائل  من مدارس التعليم االساسي في مدينة الالذقية،

وتأمين  وتوفير البيئة المالئمة للتغذية الصحية، ،وتقديم خدمات التثقيف الصحي لصحة والسالمة،ا

اشارت نتائج الدراسة الى ان دور االدارة المدرسية في تحقيق اهداف التربية الصحية  النظافة العامة.

لت هذه النتائج وتمث ،منخفضةلطالب مرحلة التعليم االساسي في مدينة الالذقية بشكل عام كان بدرجة 

 ،ائل الصحة والسالمة بدرجة منخفضة، كان دور االدارة المدرسية في تحقيق وسعلى النحو التالي

وكذلك في توفير البيئة المالئمة بدرجة منخفضة ايضا، وتحقيق التثقيف الصحي بدرجة منخفضة اكثر 

ة العامة للمدرسة بدرجة متوسطة. من كل المحاور، بينما كان دور االدارة المدرسية في تحقيق النظاف

 ومتابعة تطبيقها بشكل عام، ،برامج التربية الصحية في المدارسالباحثة بضرورة تفعيل  أوصتوقد 

باإلضافة الى ضرورة تفعيل دور  ،وتطوير برامج التثقيف الصحي المقدم لطلبة المدارس بشكل خاص

 لموضوع .المشرف الصحي عن طريق عقد دورات وندوات خاصة بهذا ا

نشطة واقع الصحة المدرسية من خالل األ إظهار إلى دراسة هدفت :)(2015محمد كما أضاف 

د اعتم ،من وجهة نظر المعلمين في السودان شرق النيل التطبيقية في المدارس االساسية في محلية

اسية في شمل مجتمع الدراسة جميع المعلمين في مدارس االسحيث  ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي

بهم على برامج الصحة المدرسية منطقة شرق النيل واختيرت العينة من جميع المعلمين الذين تم تدري

عدد المعلمين في المدارس  إجماليمن  )%10بنسبة ( ،معلما )554وبلغ مجموع المعلمين (

اض واضح انخف ،تحليل البيانات ونتج عن الدراسة االساسية، استخدم الباحث االستبانة كأداة، ثم تم

وات وهذه الفحوصات بحيث يتم اجراء الفحوص الطبية لهم كل ثالث سن ،في الوضع الصحي للتالميذ

وال يوجد متابعة لألمراض المزمنة لدى الطلبة باإلضافة الى قلة االهتمام بوجبات ليست تشخيصية. 

التالميذ عادة وجباتهم من  ويشتري ،التثقيف التغذوي في معظم المدارساالفطار، وال يوجد أي اهتمام ب

واالهتمام  ،ورة عمل الفحوصات الطبية السنويةوفقا لهذه النتائج اوصت الدراسة بضر   خارج المدرسة

 مع تذكير بضرورة التثقيف الصحي. بتناول وجبة االفطار، وان تكون مدعومة ماليا،

ج المدارس المعززة للصحة واقع برنام الىهدفت التعرف  دراسة :)(2015المسند والدغيم  وقد أجرى

ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر  ،والتقويم) التنفيذ، المحتوى، ،األهداففي التعليم العام من حيث (
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والكشف عن وجود فروق دالة احصائيا  ،السعودية يممشرفي البرنامج ومعلمي العلوم في منطقة القص

امج المدارس المعززة للصحة تعزى بين استجابات مشرفي البرنامج ومعلمي العلوم حول واقع برن

والتعرف على مقترحات تطوير برنامج المدارس ، سنوات الخبرة) المؤهل العلمي، لمتغيرات (الجنس،

المعززة للصحة في التعليم العام. استخدمت االستبانة كأداة للدراسة المسحية لجميع افراد مجتمع 

لمدارس المعززة للصحة وجميع المعلمين في الدراسة في منطقة القصيم وهم جميع مشرفي برنامج ا

وجاءت استجابات افراد العينة حول  .امعلم )109و(، افمشر  )75وتكونت العينة من ( ،منطقة القصيم

، والتنفيذ والمحتوى، ،األهدافواقع برنامج المدارس المعززة للصحة في التعليم العام من حيث (

) %63و(، من وجهة نظر مشرفي البرنامج (4,14%)عام والتقويم) بدرجة موافق حيث بلغ المتوسط ال

ت تطبيق البرنامج اكما جاءت استجابات افراد عينة الدراسة لمعوق ، من وجهة نظر معلمي العلوم

) من وجهة %3,67و( ،) من وجهة نظر مشرفي البرنامج%3,59بدرجة موافق حيث المتوسط العام (

وعدم  ،صائية لصالح مشرفي البرنامجوق ذات داللة احاظهرت النتائج وجود فر  ،نظر معلمي العلوم

وقد اوصت  ،نس وسنوات الخبرة والمؤهل العلميوجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغيرات الج

وتخفيف نصابهم من  ،والحرص على تفريغ مشرفي البرنامج ،وسيع تطبيق البرنامجالدراسة بضرورة ت

 تخصص الصحة المدرسية ضمن التخصصات الجامعية. وتحسين نظام الحوافز، وادراج ،الحصص

بدراسة هدفت الى التعرف على واقع البيئة المدرسية في الكويت، من ) 2014( خرون،آوقام العجمي و 

المدرسية على العملية  حيث الموقع والتصميم ومن حيث توفر الشروط الصحية والنفسية، واثر البيئة

 ،فقرة موزعة على ثالثة مجاالت )39من ( تتكون تطوير استبانة قيق اهداف البحث تمولتح ،التعليمية

تأثير المبنى  وتمثلت هذه المجاالت واقع المبنى المدرسي ومالئمة المبنى للشروط الصحية والنفسية،

واتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من جميع  على العملية التعليمية.

في مدارس التعليم العام في الكويت، وتم اختيار عينة عشوائية تكونت من  ومعلمين) العاملين (اداريين

اظهرت النتائج ان واقع التصميم وموقع المدارس مناسب بدرجة متوسطة، كما حيث  .فرد )724(

ؤثر ايجابا في العملية وان البيئة المدرسية ت ،صحية والنفسية بدرجة متوسطة ايضاتتوفر الشروط ال

كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في تقديرات افراد العينة تعزى  ،يميةالتعل

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من  ،باستثناء متغير المرحلة الدراسيةلمتغيرات الدراسة 

ناحية واالهتمام بال ،واختيار الموقع المناسب للمدرسة ،يادة االهتمام بالتصميم المعمارياهمها ز 

 وكذلك التركيز على التربية البيئية. ،يةالجمال
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الواقع الفعلي لصحة االطفال داخل المدارس  الىالتعرف  فقد هدفت دراسته ):(2014صدراتي  أما

وخاصة االبتدائية منها في الجزائر(والية بسكرة) من وجهة نظر الفاعلين في القطاع الصحي المدرسي 

والتربية  درسية،صحية بثالثة مؤشرات دالة وهي الرعاية الصحية الموقد ضبطت الباحثة المجاالت ال

والبيئة الصحية المدرسية، وقد كان السؤال الرئيسي للدراسة ما واقع الصحة  ،الصحية المدرسية

وتكون مجتمع الدراسة من وحدات الكشف والمتابعة  المدرسية في المدارس االبتدائية في والية بسكرة ؟

 ،) مدرسة (ممثلة بالمدراء)353والمدارس االبتدائية ( وحدة (ممثلة باألطباء)، (44) التي بلغ عددها

استخدمت مؤسسات  )9عددها ( ومؤسسات عمومية للصحة الجوارية (مراكز صحية متخصصة)

مدرسة بنسبة  )64الباحثة اسلوب العينة العشوائية البسيطة الختيار المدارس االبتدائية وعددها (

اتبعت الباحثة  المسح الشامل لوحدات الكشف والمتابعة والمؤسسات العمومية. بوأسلو  )،%18(

 والتأكد من صدق وثبات االداة، المنهج الوصفي التحليلي ،قامت الباحثة ببناء اداة البحث (االستبانة)

هذا بالنظر الى  حيث توصلت  الى ان الصحة المدرسية في المؤسسات التربوية تمارس بمستوى عال،

وكذلك الرعاية الصحية، اال ان الصحة المدرسية ومن خالل مجال التربية الصحية  بيئة الصحية،ال

ومن هنا اوصت الباحثة بضرورة االهتمام بالتثقيف والتوعية الصحية  تعاني من الضعف والجفاف.

 للتالميذ، فالرعاية وحدها ال تكفي للحفاظ على الصحة فدرهم وقاية خير من قنطار عالج.

واقع الخدمات الصحية المقدمة للطالب في قطاع  الىالتعرف  هدفتدراسة  )(2013،إسماعيل ىأجر 

والعوامل المؤثرة في تطويرها وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  في فلسطين غزة

في وقد وزعت االستبانة على العاملين  ،للدراسة وتأكدت من الصدق والثباتواستخدمت االستبانة كأداة 

تم استخدام طريقة الحصر الشامل وتم  حيث  موظف )79برنامج الصحة المدرسية والبالغ عددهم (

من العاملين في الصحة  )%60واظهرت نتائج الدراسة، ان اكثر من ( ،جمع البيانات وتحليلها

هم من حملة  )%72عام، كما اظهرت ان حوالي ( )35-45المدرسية تتراوح اعمارهم من (

كما كشفت نتائج الدراسة ان هناك  ،صف الموظفين يعملون في مدينة غزةوس واكثر من نالبكالوري

دارة بالتطوير في حين ظهر اهتمام اال اهتمام بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لطالب المدارس ،

وصت الباحثة أ وقد بينت الدراسة وجود خلل في نظام الحوافز واليات الترقية. ،االداري للعاملين

ن خالل الضغط على رورة قيام الصحة المدرسية بتوفير العالج والدواء المناسب للطالب مجانا مبض

ع نظم للحوافز المادية والعمل على تطوير اداء العاملين في الصحة المدرسية ووض ،الجهات المعنية

 وتدريب العاملين على مهارات االتصال والتواصل. ،والمعنوية
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دور اإلدارة المدرسية في تفعيل التربية الصحية في   الىالتعرف  )2012فضة،(دراسة في حين هدفت 

وقد ، مدارس المرحلة األساسية بمحافظات غزة من وجهة نظر مدراء المدارس والمشرفين الصحيين

قامت الباحثة ببناء االستبانة كأداة للدراسة استنادا الى االدب التربوي والدراسات السابقة  وبلغ عدد 

من المدراء ومشرفي الصحة وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية  )693مع الدراسة (افراد مجت

ال ومج ،دراسة مجال الوعي بالصحة النفسيةوتمثلت مجاالت ال واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي

ي ومجال الوع ،ومجال االمن والسالمة ،ومجال الوعي الرياضي ،الصحة الوعي بالصحة االنجابية

وأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لدور اإلدارة المدرسية في تفعيل التربية الصحية من  الغذائي.

وقد  )،74.61%( وجهة نظر المدراء والمشرفين الصحيين لمحافظات غزة كانت عالية بوزن نسبي

 )76.72%نسبي (تبين ان هناك دور لإلدارة المدرسية في تفعيل الوعي باألمن والسالمة كانت بوزن 

وفي حين أظهرت الدراسة أن هناك دور لإلدارة المدرسية في تفعيل الوعي الرياضي كانت بوزن نسبي 

)، وأظهرت الدراسة أن أدنى األدوار دور اإلدارة المدرسية في تفعيل الوعي بالصحة 73.18%(

ل الوعي بالصحة ويوجد دور لإلدارة المدرسية في تفعي)، 63.93%اإلنجابية كانت بوزن نسبي (

)، في ما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين %74.56النفسية بوزن نسبي (

متوسطات درجات تقدير أفراد العينة حول دور اإلدارة المدرسية في تفعيل الوعي الغذائي تعزى إلى 

 متغير الجنس والوصف الوظيفي ومتغير سنوات الخدمة.

مستوى الصحة المدرسية في المدارس  الىالتعرف  هدفتدراسة  ) 2012( ،صرايرةالرشيدي و أجرى 

) 104االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظر المديرات والمعلمات، تكونت عينة الدراسة من (

ونسبة  ،من المديرات )50%معلمة تم اختيارهن بالطريقة الطبقية العشوائية، وبنسبة (670) و ( ،مديرة

 ،ستبانة واستخدامها لجمع البياناتوقد قام الباحث ببناء اال، المعلمات من مجتمع الدراسة من%5) (

ان مستوى الصحة المدرسية في المدارس االبتدائية من وجهة نظر الى أشارت نتائج الدراسة حيث 

لة المديرات كان متوسطا وكذلك من وجهة نظر المعلمات، وبينت الدراسة ان ال وجود لفروق ذات دال

احصائية في مستوى الصحة المدرسية في المدارس االبتدائية من وجهة نظر المديرات تعزى لمتغيرات 

المؤهل العلمي والخبرة والسلطة المشرفة، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصحة 

لمي والسلطة المدرسية في المدارس االبتدائية من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيرات المؤهل الع

المشرفة ووجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصحة المدرسية في المدارس االبتدائية من 

عند  سنوات فما دون )5وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغير الخبرة العملية لصالح اصحاب الخبرة من (
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لباحثان ضرورة وقد اوصى ا ،) سنوات10-6مقارنة المتوسط الحسابي مع متوسط اصحاب الخبرة (

المهارات الخاصة بالصحة عقد دورات مستمرة لمديرات المدارس االبتدائية ومعلماتها لتزويدهن ب

رسة بإعداد وتوعية مديرات ومعلمات المدارس االبتدائية بأهمية رفع مستوى الصحة في المد ،المدرسية

القوة ومواطن الضعف وتطبيق وتقويم برامج الصحة المدرسية لتحديد مواطن  ،برامج تدريبية مناسبة

 االجراءات المناسبة.

مبادرة المدارس المدرسية في تطبيق  اإلدارةدور  الىهدفت التعرف  فقد )(2012 دراسة الخالدي،أما 

 ،معلمين والمعلمات في تلك المدارسومقترحات التطوير من وجهة نظر ال ،الصحية في االردن

طويرية التي يمكن ان تسهم في تفعيل دور االدارة المدرسية باإلضافة الى التعرف على المقترحات الت

ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم  .نظر مديري المدارسفي تطبيق مبادرة المدارس الصحية من وجهة 

فقرة موزعة  )58الباحث المنهجين الوصفي والنوعي وعليه تم بناء ادتين االولى استبانة مكونة من (

و اختيرت العينة بطريقة عشوائية  ،االدب التربوي والدراسات السابقةالى  استنادا ،) مجاالت7على (

ها مدارس ذكور ) ثانوية نصف6اساسية و ( 6)مدرسة منها (12) طبقية عنقودية وتكونت من (

واختيرت العينة بطريقة قصدية   ،ة  الثانية فكانت اسئلة المقابلةاما اداة الدراس ،والنصف االخر اناث

ومجال الخدمات  ،الدراسة من مجال البيئة المدرسيةوتكونت مجاالت  ،) مديرا ومديرة15(وتكونت من 

الصحية، ومجال التثقيف الصحي، ومجال االرشاد والصحة النفسية، ومجال النشاط البدني، ومجال 

اد وبعد جمع البيانات وتحليلها اظهرت النتائج ان تقديرات افر التغذية، واخيرا مجال خدمة المجتمع .

كما اظهرت  ،لمدارس الصحية جاءت بدرجة مرتفعةالعينة لدور االدارة المدرسية في تطبيق مبادرة ا

س في جميع النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في تقديرات افراد العينة تعزى لمتغير الجن

النتائج عدم ولمتغير مستوى المدرسة لصالح المدارس الثانوية كما اظهرت  ،المجاالت لصالح االناث

، ببنما اظهرت الدراسة وجود فروق ذات حصائية لمتغير المنطقة الجغرافيةوجود فروق ذات داللة ا

داللة احصائية بين اقليمي الجنوب والوسط لصالح اقليم الجنوب في مجال البيئة المدرسية ومجال 

هة نظر مديري المدارس التثقيف الصحي ومجال التغذية .كما بينت النتائج عدد من المقترحات من وج

ادي للمدارس المشاركة في المبادرة ،وتأهيل البنية التحتية للمدارس  من ابرزها توفير التمويل الم

 الحكومية وتوفير ممرض او ممرضة في المدارس التي تتوفر فيها اعداد كبيرة من الطلبة.

الغذائي للتالميذ والتلميذات الفروق في السلوك  الىالتعرف  هدفت بدراسة )2012( ،شلش وكريموقام 

السلوك الغذائي لبعض من المدارس االبتدائية بمدينة سوران في العراق، وكذلك دراسة العالقة بين 
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، قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي واداة االستبانة حيث احتوت على بعض ومؤشر كتلة الجسم

الدراسة من مدرستين احدها للتالميذ واالخرى  وتكونت عينة القياسات االنثروبومترية (الوزن والطول)

 ،تلميذة )50تلميذ و( )50للتلميذات، في بيئة ذات مستوى اجتماعي واقتصادي متساوي، بواقع (

واشتملت على اربع محاور (الثقافة الغذائية والعادات الغذائية بالمدرسة والسلوك الغذائي والسلوك 

توصل الباحثان الى ان السلوك الغذائي للتالميذ وتلميذات حيث  ،)الغذائي في الرحالت والمناسبات

وتوصال  ،الغذائيالمدرستين متقارب لحد كبير، فضال عن تميزهم بمحوري الثقافة الغذائية والسلوك 

ايضا الى ان محوري الثقافة الغذائية والسلوك الغذائي يؤثران بشكل مباشر في مؤشر كتلة الجسم 

حين ان محور الثقافة الغذائية يؤثر بشكل مباشر في مؤشر كتلة الجسم  لتالميذ مدرسة الذكور، في

 لتالميذ مدرسة البنات.

واقع التربية الصحية في مدارس التعليم  الىهدفت التعرف فقد  )(2011 جرجاوي واغا،اما دراسة 

بناء حيت تم  ،منهج الوصفي التحليلي في الدراسةالحكومي بمدينة غزة، وقد استخدم الباحثان ال

االستبانة والتحقق من صدقها وثباتها وتطبيقها على عينة من المشرفين على التربية الصحية، تكونت 

من المدارس  مدرسة )50حيث اخذت العينة بالطريقة العشوائية البسيطة من ( ،فردا )129من (

يم الخدمات سية، ومجال تقدوتمثلت مجاالت الدراسة من مجال البيئة المدر  ،الحكومية بمدينة غزة

وقد اظهرت نتائج هذه الدراسة ان ومجال الصحة النفسية  ،والتوعية الصحية ،ومجال التثقيف ،الصحية

كما ان للمدرسة دور في  )،91.46المدرسة تراقب البيئة المدرسية بعناية، حيث سجلت وزن نسبي (

)، باإلضافة الى 87.51(تقديمها خدمات الرعاية الصحية للتالميذ والمدرسين حيث كانت بوزن نسبي 

وقد اظهرت النتائج ان  )، 83.45دورها في التثقيف الصحي للتالميذ حيث سجلت وزن نسبي (

)، وكانت الدرجة الكلية لتطبيق التربية الصحية 85.04المدرسة تهتم بالصحة النفسية للتالميذ بنسبة (

مجال الصحة المدرسية عن  وقد اوصى الباحثان بضرورة تفعيل دور المعلم في ).87.33بنسبة (

 طريق عقد دورات خاصة بهذا الموضوع، واالهتمام بالمشاركة والعمل بروح الفريق.

) بدراسة هدفت التعرف الى درجة تطبيق برامج الصحة المدرسية في المدارس (2009 ،قام الصعوب

رفي الصحة االساسية في االردن، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمعلمين ومش

وقد اختيرت عينة عشوائية من افراد مجتمع الدراسة بواقع  ،ة في المدارس االساسية في االردنالمدرسي

واالستبانة  ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،معلم )708) مشرف صحي و(91و( ،مدير )274(

التخطيط والتوعية جال وتكونت مجاالت الدراسة من م كأداة للدراسة، وتأكدت من صدق االداة وثباتها
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ومجال  ،المقاصف والتغذية الصحيةومجال  ،ومجال الصحة الجسدية والنفسية ،والتثقيف الصحي

وبعد معالجة البيانات احصائيا ظهرت النتائج ان درجة تطبيق برامج  ،واألسنانالعناية بصحة الفم 

معلمين ومشرفي دارس والالصحة المدرسية في المدارس االساسية في االردن من قبل  مديري الم

ووجود فروق ذات داللة احصائية بين درجة تطبيق برامج الصحة تعزى الى  ،الصحة كانت متوسطة

موقع متغير الوظيفة لصالح مشرفي الصحة المدرسية، ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لل

متغير الجنس .وقد وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ل ،الجغرافي لصالح اقليم الوسط

ومعالجة  ،مج التغذية المدرسيةاوصت الباحثة ضرورة وضع خطط للطوارئ في المدارس، ودعم برا

 مشكالت سوء التغذية.

هدفت التعرف الى واقع الصحة المدرسية في مرحلة التعليم االساسي فقد  ) (2007،دراسة طاهر أما

ين بمدارس التعليم االساسي للمهام التي يجب ان ومعرفة مدى ادراك االداري في ليبيا بمدينة بنغازي

وتكون  ،الباحثة المنهج الوصفي التحليلي استخدمت ،لمدرسيةعند تطبيق برامج الصحة ا يمارسوها،

مديرا  )87) فردا موزعين كاالتي (677مدرسة، وبلغ عدد االداريين ( )232مجتمع الدراسة من (

اجتماعي، استخدمت الباحثة الطريقة  خصائيأ )300و( إداري )677امين مساعد و( )90و(

وتكونت مجاالت االستبانة  العشوائية في اختيار افراد العينة، كما اعتمدت اداتي االستبانة والمالحظة

وبعد تحليل البيانات اظهرت نتائج الدراسة ان  ،من مجالي الخدمات الصحية، ومجال البيئة المدرسية

حيث اوصت الباحثة بضرورة اعادة التخطيط  ،في المدارسفي تطبيق مبادئ الصحة هناك ضعفا 

للمباني المدرسية وعمل دورات تدريبية لإلداريين وبرامج تثقيفية، واوصت بتوفير ممرض وطبيب في 

 .المدارس

واقع برامج الخدمات الصحية المقدمة لطالب  إلىالتعرف  )2007( ،في حين هدفت رسالة بادة

وهو ما واقع برامج  ،ن خالل االجابة عن السؤال التاليم في االردن المدارس في محافظة الزرقاء

بلغ عدد  ،زرقاء من وجهة نظر مدراء المدارسالصحة المدرسية المقدمة لطالب مدارس محافظة ال

وقد اعد الباحث  ،مدير 316)افراد عينة الدراسة جميع مدراء المدارس في محافظة الزرقاء وعددهم (

فقرة تغطي مجاالت البرامج الصحية للمدارس (الخدمات الصحية والتثقيف  40)استبانة مكونة من (

وبعد جمع  ،لباحث من صدق وثبات اداة الدراسةكما تحقق ا الصحي والبيئة الصحية للمدارس ).

توصل الباحث الى ان مستوى تنفيذ برامج الخدمات الصحية في مدارس محافظة  ،البيانات وتحليلها
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اوصى الباحث بزيادة تدريب العاملين الصحيين من قبل المشرفين على يث ح ،متوسطةالزرقاء 

 الخدمات الصحية المدرسية، وعمل دورات ومحاضرات تثقيفية صحية.

واقع برامج الصحة المدرسية للمراحل االساسية الدنيا  إلى) التعرف 2003( ،طوقاندراسة  هدفت

مات هذه المراحل في محافظة نظر معلمي ومعل الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغوث من وجهة

معلما ومعلمة من  )433حيث قامت الباحثة بدراسة عينة عشوائية مكونة من ( ،في فلسطين نابلس

وقد استخدمت  ،معلم ومعلمة )1173المراحل االساسية الدنيا، من مجتمع الدراسة البالغ عدده (

، وقد تأكدت الباحثة من االدب التربوي والدراسات السابقةالباحثة استبانة قامت بتطويرها باالستفادة من 

صدقها من خالل عرض االستبانة على لجنة من المحكمين وتأكدت من ثباتها من خالل حساب 

وتكونت  )%90( معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا حيث وصل معدل معامل الثبات الكلي

 ،والصحة االجتماعية، والصحة الجسمية ،فسيةوالصحة الن ،مجاالت الدراسة من الصحة البيئية

أظهرت نتائج الدراسة انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في واقع برامج الصحة المدرسية 

بمجاالتها للمراحل االساسية الدنيا في المدارس الحكومية وكذلك التابعة لوكالة الغوث الدولية في 

، وتوجد فروق ذات لمي وسنوات الخبرة ودوام المدرسةل العمحافظة نابلس تبعا لمتغيرات الجنس والمؤه

داللة احصائية في واقع برامج الصحة المدرسية بمجاالتها للمراحل االساسية الدنيا في المدارس 

المشرفة ولصالح الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغوث في محافظة نابلس تبعا لمتغير الجهة 

وقد اوصت الباحثة  .لصالح مدارس التي تقع في المدينةالمدرسة وفي موقع  ،المدارس الحكومية

واجراء المزيد  ،ارس التي تشرف عليها وكالة الغوثبالعمل على تحسين مجال الصحة البيئية في المد

 من الدراسات حول موضوع برامج الصحة المدرسية وذلك في محافظات أخرى.

ن طلبة الى الكشف عن مستوى الوعي الصحي بي)، فقد هدفت 1986، (دراسة الخليلي واخرون أما

الصف الثاني ثانوي العلمي واالدبي والمهني في كل من مدينة المفرق واربد  المدارس االردنية لطالب

الوعي  ر) طالبا وطالبة طبق عليهم اختبا1902واالغوار الشمالية ،تكونت عينة الدراسة من (

لكشف على مستوى تمكن من خاللها الباحثون من ا) فقرة لي52من ( الصحي، وقد تكون االختبار

الوعي الصحي للطلبة ، واظهرت نتائج الدراسة ان مستوى الوعي الصحي بين الطلبة متدن ،وقد 

كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الوعي الصحي تعزى لمتغير الجنس 

 ق االحصائية لصالح طلبة الفرع العلمي،لصالح االناث، اما بالنسبة للتخصصات فظهرت الفرو 

 والمنطقة الجغرافية كانت الفروق لصالح مدينة المفرق.
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 الدراسات السابقة باللغة االنجليزية4.2. 
 

العالقــة بموضــوع الصــحة  ذاتالســابقة باللغــة االنجليزيــة  مــن الدراســات داعــد ةعــرض الباحثــفيمــا يلــي ت

 على النحو اآلتي: المدرسية

الوقـوف علـى الـدور الـذي تقـوم بـه الممرضـات المدرسـيات  ) هدفت الى Naki.B et al,2018دراسة (

مراجعــة ادبيـــة تكامليـــة لألبحــاث المنشـــورة التـــي  وعالقتــه بالتحصـــيل العلمــي للطلبـــة ،مـــن خــالل عمـــل 

ثــرت ممارســاتهن المهنيــة علــى تحســين مســتوى التحصــيل أتصــف عمــل الممرضــات المدرســيات وكيــف 

اخالت لتصـــــنيف تـــــدذلـــــك ) دراســـــة، و 65ث تكونـــــت العينـــــة المـــــراد مراجعتهـــــا مـــــن (لـــــدى الطلبـــــة، حيـــــ

رس تـــم اعتمـــاد االطـــار الـــوطني لرابطـــة ممرضـــات المـــدارس فـــي القـــرن الممرضـــات المهنيـــة فـــي المـــدا

ــــي الواليــــات المتحــــدة االمريكيــــة كأســــاس الحــــادي والعشــــرين لممرضــــات التــــداخالت ل هــــذه لتصــــنيف ف

وتدابير نتـائج الصـحة  سات التي تؤدي الى نتائج افضل لتحصيل الطلبة،في تحسين الممار  المدرسيات

) مــن %80، وكانــت (والتعلــيم وتــم تصــنيف غالبيــة التــدخالت فــي اطــار مبــدأ تنســيق الرعايــة الصــحية

الدراســات الخاضــعة للمراجعــة وصــفية وقــد ربطــت النتــائج التــداخالت التمريضــية بتحســن نتــائج الطلبــة 

والبحـث عــن اســاليب  الدراسـة بضــرورة تعزيــز العلـوم التمريضــية فـي المــدارس،بشـكل عــام، وقـد اوصــت 

 تقييم اثر التداخالت التمريضية، وذلك للوصول الى نتائج اكثر دقة وموضوعية.اكثر صرامة في 

العلمـــي عــن العالقـــة  اإلنتــاجتحليـــل  إلــى )Pinto.M,Silva.K,Andrade.L,2017دراســـة (هــدفت  

طريقـة المراجعـة التكامليـة التـي  الدراسة  استخدمت ،ول منظور تعزيز الصحةوالمجتمع ح بين المدرسة

تم اختيـار تسـع دراسـات باللغـة  ثوالمجتمع في مجال تعزيز الصحة حيبحثت في العالقة بين المدرسة 

، حيــث تــم دراســتها وتحليلهــا ،)2006-2016والتــي نشــرت مــن عــام (البرتغاليــة واالســبانية واالنجليزيــة 

ذه الدراسات نوع العالقة بين المدرسة والمجتمع والتي تركز معظمها علـى قضـايا فرديـة دون اظهرت هو 

بينمـا اظهـر عـدد قليـل مـن الدراسـات ،او عوامل الخطـر التـي تسـبب المـرض النظر للقضايا الجماعية، 

ي ترجـع ان تعزيز الصحة له منظور جماعي وامكانية االستفادة من الخبرات واالمكانيات المجتمعية الت

وقــد اوصــت هــذه  ،والمشــاكل الصــحية المدرســية لألخطــاربــالنفع علــى صــحة االفــراد وبالتــالي التصــدي 

الدراســة بضـــرورة  فـــتح افـــاق جديــدة تعـــزز عالقـــة المجتمـــع بالمدرســة وبالتـــالي تعزيـــز الوضـــع الصـــحي 

 المجتمعي بشكل عام.
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ى تقيــيم مــدى التغييــر الــذي هــدفت هــذه الدراســة الــفقــد   )Nyanda & Richard,2017دراســة (امــا 

وتقيـيم مسـتوى  ،فـي عمـل مشـروع الصـحة فـي اسـتراليا حصل علـى المعرفـة الصـحية و اداء المشـاركين

 )91العمل وذلك على مـدى ثـالث سـنوات مـن المشـاركة فـي هـذا المشـروع ،تكونـت عينـة الدراسـة مـن (

، وبعـد جمـع البيانـات المشـاركةن اسـتوفوا شـروط ومعـايير مشاركا من غير المعلمـين ممـ )47معلما و (

اظهـرت  ،واتالمتعلقة بمدى المعرفة والتغير الذي طرأ على سـلوك المشـاركين وتحليلهـا خـالل هـذه السـن

والوقــت الــذي  ،وا تحســنا كبيــرا فــي مســتوى المعرفــةهــذه الدراســة ان المشــاركين مــن المعلمــين قــد اظهــر 

عزيز الصحة ،وكما اظهر المشتركين من غيـر يقضيه في تدريس الصحة للطلبة، وزيادة عدد  انشطة ت

المعلمين تحسنا ملحوظا في مستوى المعرفة في تعزيز الصحة المدرسية، وقد اوصـت الدراسـة بضـرورة 

 االستمرار في تعزيز النهوض في الصحة في المدارس في مناطق استراليا االخرى . 

تعــرف علــى مــدى االرتبــاط بــين ال إلــىهــدفت  :)Park. Aesoon.et al,.2017( فــي حــين ان دراســة

اختيـار عينـة التثقيف الصحي والممارسات الصحية لـدى طلبـة المـدارس الثانويـة العليـا فـي امريكـا، وتـم 

)مـن الـذكور %48) انـاث و(57%عام وكان ( )14مراهق بمتوسط عمر ( )(250الدراسة المكونة من 

يمهــا لمعرفـــة مســتوى التثقيـــف الصـــحي وتقي ،الصــل، وتـــم رصــد الســـلوكيات للطلبـــةا إفريقـــي األمــريكيين

) شــهور حيــث توصـــل 6وذلــك لمــدة ( ،الت الشخصــية وقــوائم الرصــد والشــطبلــديهم مــن خــالل المقــاب

وارتبط هـذا التـدني بقلـة االهتمـام  ،نة أخذت درجتين  أقل من المتوقعمن العي )50%الباحثون الى ان (

وذلــك لقلــة المعلومــات المتــوفرة لــديهم عــن  ،لنظــام الغــذائي غيــر الصــحي والســمنةبالصــحة الشخصــية وا

وقـــد اوصـــى  ،لضـــارةكمـــا انعكـــس ذلـــك ســـلبا علـــى زيـــادة اكبـــر فـــي تعـــاطي المـــواد ا ،الجانـــب الصـــحي

 الباحثون الحاجة الملحة الى تحسين التثقيف الصحي في المدارس الثانوية.

قــة بــين صــحة دراســة طوليــة هــدفت الــى معرفــة العالهــي : )Minkkinen. J et al.,2017( دراســة

 )565بواقـــع ( ،مدرســـة )123الطـــالب وتحصـــيلهم االكـــاديمي فـــي فنلنـــدا ،تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن (

وتـم )عـام ،12-13) طالبـا فـي المرحلـة العمريـة (773فصال دراسيا، اما عينـة الدراسـة فقـد تكونـت مـن (

ارنـة ذلـك زمنـة ومقوكـذلك الشـكاوى الصـحية ان وجـدت، واالمـراض الم ،دراسة المشاكل الصحية للطلبـة

وبعد تخرج الطلبة من المدرسة الثانوية حصل الباحثون على نتائج الطلبـة  .مع مستوى التحصيل لديهم

من سجل التطبيق الوطني الفنلندي وعنـد مقارنـة نتـائج الطلبـة توصـل البـاحثون الـى ان حصـول الطلبـة 

 انجاز افضل). على نتائج جيدة مرتبط  بتمتع الطلبة بصحة جيدة (صحة افضل تعني
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الـى تقيـيم جـدوى اسـتدامة تنفيـذ بـرامج التثقيـف الصـحي التـي هـدفت  )Rajan. S et al.,2017(دراسة 

ي فــي الواليــات المتحــدة القــائم علــى الفصــول الدراســية ،والــذي يــدمج تنميــة المهــارات مــع التعلــيم الصــح

) طالبـا مـن الصـف 168ونة من (حيث تم استخدام المنهج التجريبي على عينة الدراسة المك .االمريكية

وبـالرغم  ،) اسـابيع10السادس في مدرستين امريكيتين وتم جمع البيانات وتنفيذ البرامج فـي مـدة زمنيـة (

من العوائق امام التنفيذ بما في ذلك القيود الزمنية واختالف مستوى المدرسـتين وتفـاوت فـي قـدرة الطلبـة 

نتائج كشفت عن زيادة كبيرة فـي الكفـاءة الذاتيـة فيمـا يتعلـق فـي على القراءة واستعداد المعلمين اال ان ال

حقــوق  اوصــى البــاحثون بضــرورة دمــج جهــود التثقيــف الصــحي ضــمن ،واتاســتهالك الفاكهــة والخضــرا

ومعالجـــة الصـــعوبات وحـــواجز التنفيـــذ التـــي حـــدثت فـــي الدراســـة مـــن اجـــل  ،المنـــاهج الدراســـية االساســـية

 رامج الصحية.تحقيق اقصى استدامة لمكاسب الب

هميــة انتشــار الحــدائق أهــدفت الــى القــاء الضــوء علــى بدراســة  )Turner.T et al.,2016(  واوقــام

المدرسية في المدارس االبتدائية االمريكية، وتناولت هذه الدراسة االتجاهات الزمنية والفوارق الديمغرافية 

تخـــــذت الدراســـــة اســـــلوب الجمـــــع ا ،ت ذات الصـــــلة بالزراعـــــة فـــــي المـــــدارسواالقليميـــــة وكـــــذلك الجمعيـــــا

  االستقصــــائي الســــنوي علــــى عينــــات ممثلــــة للمــــدارس االبتدائيــــة، وتراوحــــت العينــــات الســــنوية مــــا بــــين 

فــي  11,9%)(اظهــرت نتــائج الدراســة زيــادة انتشــار الحــدائق بشــكل مطــرد مــن  ،) مدرســة748-553(

 اعــداد حــدائق الغــرب وبينــت الدراســة زيــادة فــي )،2013-2014%) فــي (31,2) الــى (2007-2006(

التــي لهــا بــرامج مــن المزرعــة الــى المدرســة، فــي حــين كانــت اقــل  االمريكــي ومــدارس المــدن والمــدارس

وبينــت الدراســة اهميــة  ،علــى مـن الطــالب ذوي الــدخل المــنخفضانتشـارا فــي المــدارس التــي تخــدم نســبا ا

وصـت الدراسـة بضـرورة أو  .ة للطـالبوتقليـل السـلوكيات السـلبيزيادة الحدائق بتقليل الفـوارق بـين الطلبـة 

 االهتمام بالحدائق في المدارس التي تخدم الطالب ذوي الدخل المحدود. 

ات السـويديات هـدفت التعـرف الـى تصـورات الممرضـفقـد  )Ellertsson.A et al,.2016دراسـة ( أمـا

وكـان عـدد ) 2005ول فـي عـام (وتسـتند هـذه الدراسـة الـى مسـحين وطنيـين األ ،لصحة اطفال المـدارس

 ،) ممرضا مدرسيا181) وكان عددهم (2015والثاني في عام ( ،)129ممرضين المدارس المبحوثين (

اظهـــرت و  ،اجـــاب خاللهـــا ممرضـــي المـــدارس حـــول مجموعـــة مـــن االســـئلة عـــن صـــحة اطفـــال المـــدارس

 اليها ينظر ن الصحة البدنية والعقلية لتالميذ المدارس في المدارس شديدة الخطورةأالمقارنة االحصائية 

سوء من صحة االطفال في مناطق المدارس منخفضة الخطورة، في حين لم يظهر فرق فيما أعلى انها 

يتعلــق بجــنس المدرســة. وخرجــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصــيات اهمهــا ضــرورة التوثيــق لعمــل الفــرق 



 
 

  
  43 

فــــي المنــــاطق الحاجــــة الــــى زيــــادة الــــدعم  إلثبــــاتالتمريضــــية ، واالبــــالغ عــــن صــــحة تالميــــذ المــــدارس 

المعرضــة للخطــر علــى ســبيل المثــال، واالهتمــام بالعوامــل التــي يمكــن ان تــؤثر علــى صــحة التالميــذ، 

 وزيادة التعاون بين المهنيين العاملين في مجال الصحة المدرسية لمنع المرض وتحسين الصحة. 

الغذائيــة  هــدفت الــى التعــرف علــى جــودة الوجبــاتوالتــي  )Wang.Y .et al,.2016دراســة ( وأجريــت

وجـاءت هـذه الدراسـة تلبيـة للنـداءات  .دارس الواليات المتحـدة االمريكيـةالخفيفة والحلويات المباعة في م

التوجيهيــة الغذائيــة (الوجبــات الذكيــة) وتــم مــن خــالل هــذه الدراســة مقارنــة جــودة الوجبــات المقدمــة فــي 

سـية موزعـة فـي مناطق مدر  )8ة من (تكون مجتمع الدراس ،ع معايير الوجبات الخفيفة الذكيةالمدارس م

وتـــم جمــع بيانـــات حـــول االغذيــة المقدمـــة، والوجبـــات المباعــة فـــي المـــدارس خـــالل  ،الواليــات االمريكيـــة

توافقهـا  وكمية السكر في كل منتج ،ومـدى ،وتم تحديد كمية السعرات الحرارية )2011-2014االعوام (

مــن عــروض الوجبــات الخفيفــة فــي  األقــلعلــى 50%)(اظهــرت النتــائج ان  ،مــع مبــادئ الوجبــة الذكيــة

المــدارس متوافقــة مــع معــايير الوجبــات الذكيــة، ولــوحظ مــن العينــات الغذائيــة ان هنــاك اتجــاه عــام نحــو 

وقـــد حققـــت العديـــد مـــن  ،الـــثالث ســـنوات االخيـــرة مـــن الدراســـةخفـــض كثافـــة الســـعرات الحراريـــة خـــالل 

ل للمبــادئ التوجيهيــة للوجبــات الخفيفــة الذكيــة علــى نحــاء الــبالد تقــدما فــي االمتثــاأالمنــاطق فــي جميــع 

 الرغم من الثغرات التي ال زالت قائمة.

راء مدراء المدارس حـول أالتعرف الى  بمسح شامل هدف )Persson&Haraldsson,2013(وقد قام 

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري  ،حة المدرسية في المدارس السويديةما يشمله مفهوم تعزيز الص

واســتخدم مــنهج المســح الشــامل والمقابلــة  ،لديــة متوســطة الحجــم فــي وســط الســويدب )13المــدارس فــي (

وتـم تحليـل محتـوى المقـابالت ضـمن ثالثـة فئــات  ،لومـات المتعمقـة مـن مـدراء المـدارسكـأداة لجمـع المع

رس مـــن اجـــل وتـــم اخـــذ اراء مـــدراء المـــدا وتعزيـــز الفـــرد) (التنظـــيم والتعـــاون، وتحســـين البيئـــة المدرســـية،

لتحسـين فـرص حصـول و  ،حةتشكيل صورة اكثر اكتمال عن كيفية عمل مدراء المدارس في تعزيز الص

الطالب على تعلم  وصحة افضل. وكانت نتائج الدراسة متوافقة مع ما نص عليه ميثـاق اوتـاوا لتعزيـز 

وقد اعطت  ،قوق الطفلفاقية االمم المتحدة لحالصحة، واعتبرت الدراسة كتطبيق عملي لهذا الميثاق وات

صــورة شــاملة بضــرورة زيــادة الــوعي فــي المــدارس. اوصــت الدراســة بمواصــلة استكشــاف اراء المعلمــين 

 .وكذلك اراء الطالب حول ما يهمهمحول تعزيز الصحة في المدارس  باءواآل

متع ثر التأهدفت هذه الدراسة الى توضيح فقد  )Jin.J, Yun.J,Adiovalasitis.S,2012دراسة ( أما

وافتـرض البـاحثون ان  ،مريكيـةباأللعاب الرياضية على صحة االطفال المعاقين في الواليات المتحدة اال
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اسـتخدم فـي البحـث المـنهج لها تأثيرا ايجابيا علـى الصـحة العامـة، اذا مـا تمـت الممارسـة بشـكل يـومي. 

 )129عــام بواقــع () 5-15طفــل معــاق مــن الفئــة العمريــة ( )241تكونــت عينــة الدراســة مــن ( ،التجريبــي

اعاقـة  اعاقـة حسـية، عاقـة حركيـة،اانثى، وتم تقسـيمهم حسـب االعاقـة الـى ثالثـة اقسـام ( )112ذكر و(

وقـد نـتج عـن الدراسـة  ،نتيجة الممارسـة اليوميـة للرياضـة عقلية) وتم دراسة المتغيرات المستخرجة للعينة

دني اكثــر صـحة مـن نظــرائهم، ومـع ذلــك ان االطفـال الـذين يقضــون وقتـا اطــول فـي ممارسـة النشــاط البـ

تبــين ان العالقــة وســطية عنــدما قســمت علــى الفئــات العمريــة وقــد اوصــى البــاحثون علــى ضــرورة تــوفير 

اخصائية للتوعية البدنية فـي فصـول التربيـة البدنيـة لـذوي االعاقـة فـي الواليـات المتحـدة االمريكيـة وذلـك 

 من أجل تعزيز صحتهم.

) هـدفت هـذه الدراسـة الـى التعـرف علـى وضـع البيئـة المدرسـية فـي (Jones, Sh. et al,2007دراسـة 

ـــة  ـــم اخـــذ عين ـــا حيـــث ت ـــى مقاطعـــة كولومبي ـــة الخمســـين باإلضـــافة ال ـــات المتحـــدة االمريكي مـــدارس الوالي

) مدرســة، واســتخدمت اداتــي االســتبانة 421) مــن مــوظفي المــدارس فــي (1025عشــوائية تتكــون مــن (

تفية بمساعدة الحاسوب، فكانت النتائج ان معظم الواليات تقـوم بسياسـة تفتيشـية البريدية والمقابالت الها

دورية لبيئات المدارس حيث يتم صيانتها وتزويدها بالمعدات التدريبيـة الالزمـة بشـكل دوري، وان جميـع 

المدارس لديها خطط للطوارئ، وبرامج لمكافحة التـدخين والكحـول وحمـل السـالح، فـي حـين ان بعضـها 

وقــد  انشــطة الهــواء الطلــق وذلــك لتجنــب االوقــات التــي تكــون الشــمس فــي ذروتهــا.جدولــة  إلعــادةقــر يفت

  الدراسة بضرورة دعم الجهود المدرسية في تعزيز البيئة الصحية المدرسية.  أوصت

المـدارس  ألطفـال) هدفت الدراسة الى تقييم الوضع الصحي Kark, L. & Lerich, H.1944دراسة (

تكـون  )م،1939-1938تو في جنوب افريقيا .،حيث اجريـت هـذه الدراسـة فـي الفتـرة مـن (في منطقة بان

) مناطق جغرافية ثالثة منها حضرية وسـتة منـاطق 9على ( موزعين) طفل 7000مجتمع الدراسة من (

حيـــث تـــم عمـــل الفحوصـــات الالزمـــة  ) تلميـــذ،800ريفيــة ،وقـــد تـــم اختيـــار عينـــة عشـــوائية تكونـــت مـــن (

وجود امراض سـارية او معديـة لـدى الى  باإلضافة الوزن والطول وبعض فحوصات الدم) للطلبة (قياس

وجــدت دالئـل واضــحة لـنقص التغذيــة  الطـالب وتــم جدولـة النتــائج ومقارنتهـا وكانــت علـى النحــو التـالي،

وظهـر الضـعف العضـلي عنـد ثلـث االطفـال امـا التشـوهات العظميـة فكانـت نسـبتها  في جميع المناطق،

 ،يهموتم تسجيل حاالت لتضخم الطحال في معظم المناطق حيث ظهر فقر الدم واضـحا لـد )16.1%(

البلهارسيا  ءظهر انتشار لبعض الطفيليات والديدان في فحوصات بعض الطلبة في منطقة واحدة اما دا

بالنســـبة لنتـــائج قياســـات الطـــول والـــوزن فقـــد اظهـــرت ان اطفـــال البـــانتو اخـــف  ،) منـــاطق5فظهـــر فـــي (
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بكثير من البيض واستنتج البـاحثون ان العوامـل البيئيـة مثـل التغذيـة ال تقـل اهميـة عـن العوامـل  واقصر

الوراثيــة فــي تحديــد حجــم االطفــال وقــد نــتج عــن هــذه الدراســة العديــد مــن التوصــيات مــن اهمهــا ضــرورة 

 ى زيادة كمياتها.ال باإلضافةاالهتمام بتغذية الطلبة والتركيز على اهمية تكامل العناصر الموجودة فيها 

 

 تعقيب على الدراسات السابقة5.2  
 

التعقيـب  تـم الصـحة المدرسـية،لى أدبيات الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع االطالع عمن خالل 

 على الدراسات السابقة في النقاط اآلتية:

عراضـــها امـــا باست فـــة،مجـــاالت الصـــحة المدرســـية المختلركـــزت علـــى اســـات الســـابقة إن غالبيـــة الدر  •

) وطوقــان، 2007(طــاهر،) و 2015و(مســند ودغــيم، ) 2015مثــل دراســة (محمــد،  لمعرفــة واقعهــا

) ودراســة (موســى 2017مثــل دراســة (ابــا الخيــل، تهــامجاالاحــد بدراســة مــدي فاعليــة  ، او)2003(

 .)2007) و(بادة،  2016،إسماعيل) و(2017وخالد،

 لبحـث فيـهل من مجاالت الصحة المدرسـية نمعيمجال دراسة في  اسات السابقةاختصت بعض الدر  •

 )Jones,Sh.etal,.2007) ودراسـة (2014،وآخـرونمثـل دراسـة (العجمـي  البيئة المدرسيةمجال ك

 مجـال اوWang.y.etal,.2016) ودراسـة ( ،)2012دراسـة (شـلش وكـريم ، مثـل التغذيـة مجـال أو

 .)Park.A esoon.etal,.2017دراسة ( مثل التثقيف الصحي 

تتــراوح فــي  مجــاالت الصــحة المدرســية متعــددة وقــدأجمعــت معظــم الدراســات الســابقة أن ن فــي حــي •

مثل دراسة  الى ست مجاالت ) 2014مثل دراسة (صدراتي، بعض الدراسات  بين الثالثة مجاالت

ويمكــن مالحظــة دمــج لــبعض المجــاالت فــي دراســات فــي حــين تفصــيلها فــي  ،)2009(الصــعوب،

 تغطي موضوع الصحة المدرسية.  خر ولكنها جميعاآلالبعض ا
 

 .الصحة المدرسيةفي دراسة موضوع  المنهج الوصفي قة استخدمت معظم الدراسات الساب •

 وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها:

 .األربعةالضوء على واقع الصحة المدرسية في محافظة الخليل بمديرياتها  ألقت •

 لدراسة.ل هازارة التربية والتعليم الفلسطينية مجاالتاتخذت من المجاالت المعتمدة في و  •

 للدراسة وهما اداتي االستبانة والمقابلة. أداتيناعتمدت  •
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7B الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
29B1.3  المقدمة 

 

المسـتخدمة فـي الحصـول علـى  واألداةيتناول هذا الفصل التعريـف بمـنهج الدراسـة، ومجتمعهـا وعينتهـا، 

التـي  اإلحصـائيةتطبيقهـا ومتغيراتهـا، والمعالجـات  إجـراءاتالبيانات وكذلك صدقها وثباتها، كما يتنـاول 

 والتحقق من فرضياتها. هاأسئلتاستخدمت لإلجابة عن 
 

30B2.  منهج الدراسة 
 

اســـتخدمت الباحثـــة فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج الوصـــفي  الـــذي يعتمـــد علـــى دراســـة الظـــاهرة فـــي الوقـــت 

الحاضـــر وكمـــا هـــي فـــي الواقـــع عـــن طريـــق وصـــف خصـــائص المبحـــوثين وٕاجابـــاتهم المتعلقـــة بأهـــداف 

 سات.الدراسة، وهو المنهج المناسب واألفضل لمثل هذه الدرا

 
31B3.3 مجتمع الدراسة 

 

الحكوميـة مـدارس ال فـي ومنسقيها من المعلمين اللجان الصحية اعضاءتكون مجتمع الدراسة من جميع 

) منســـقا ميـــدانيا، مـــوزعين علـــى 28معلمـــا ومعلمـــة، و( (1482)فــي محافظـــة الخليـــل ، والبـــالغ عـــددهم 

 ظة الخليل.المدارس الحكومية لمديريات التربية والتعليم األربع في محاف
 

مجتمــع الدراســة لمعلمــي اللجــان الصــحية ومنســقيها، حســب المديريــة  أفــراد) يوضــح توزيــع 1.3الجــدول (

 وجنس المدرسة: 
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: توزيـــع أفـــراد مجتمـــع الدراســـة لمعلمـــي اللجـــان الصـــحية ومنســـقيها، حســـب المديريـــة وجـــنس 1.3جـــدول

 المدرسة

 المجموع مختلطة إناث ذكور المديرية/جنس المدرسة

 441 15 228 198 مديرية الخليل 

 309 51 123 135 مديرية شمال الخليل

 483 195 132 156 مديرية جنوب الخليل

 249 117 66 66 مديرية يطا التعليمية

 1482 378 549 555 المجموع

 

 وجنس ) يوضح توزيع افراد مجتمع الدراسة للمنسقين الميدانيين، حسب المديرية 2.3والجدول (

 ث: المبحو 
 

 حسب المديرية وجنس المبحوث مجتمع الدراسة للمنسقين الميدانيين، أفراد: توزيع 2.3جدول 

 المجموع إناث ذكور اسم المديرية الرقم

 10 9 1 مديرية الخليل .1

 6 5 1 مديرية شمال الخليل .2

 8 7 1 مديرية جنوب الخليل .3

 4 4 1 مديرية يطا .4

 28 24 4 المجموع                

 عينة الدراسة  4.3
 

  أعضاء اللجان الصحية ومنسقيها من المعلمين العينة األولى: أ )

 ن ـــاء اللجان الصحية ومنسقيها مــاعض) فردا من 305تبانة (ـــة الخاصة باالســغ حجم عينة الدراســـبل

 وبذلك تكون    ئية.وذلك حسب قانون العينة العشوامدارس محافظة الخليل الحكومية، في المعلمين 

% مــن المجتمــع، حيــث تــم توزيــع أداة الدراســة (االســتبانة) علــيهم، وهــي عبــارة عــن 20.6نســبة العينــة 

% تقريبـا وهـي نسـبة 82استبانة، وبذلك تكـون نسـبة االسـترداد  250عينة طبقية عشوائية، وتم استرداد 
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ة علــــى المــــديريات األربــــع واألعــــداد مقبولــــة بحثيــــًا، والجــــدول التــــالي يوضــــح توزيــــع أفــــراد عينــــة الدراســــ

 المستردة. 

 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المديرية واالعداد المستردة من االستبانات3.3جدول

 المجتمع /جنس المدرسةالمديرية

%*حجم 20.6

المجتمع=حجم العينة 

 المطلوب

حجم العينة 

 المسترد

نسبة 

 داالستردا

 %82 75 91 441 مديرية وسط الخليل
 %81 52 64 309 مديرية شمال الخليل
 %84 83 99 483 مديرية جنوب الخليل
 %78 40 51 249 مديرية يطا التعليمية

 %82 250 305 1482 المجموع
 

 وفيما يلي خصائص افراد عينة الدراسة الديمغرافية

 

 

 : توزيع المبحوثين وفق متغير المديرية 4.3جدول

 النسبة المئوية العدد اسم المديرية الرقم

 30.0 75 مديرية الخليل .1

 33.2 83 مديرية شمال الخليل .2

 20.8 52 مديرية جنوب الخليل .3

 16.0 40 مديرية يطا  .4

 100.0 250 المجموع 
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 : توزيع المبحوثين وفق متغير جنس المدرسة5.3جدول

 النسبة المئوية العدد اسم المدرسة الرقم

 37.6 94 ذكور .1

 36.8 92 إناث .2

 25.6 64 مختلطة .3

 100.0 250 المجموع 
 
 
 

 : توزيع المبحوثين وفق متغير المرحلة الدراسية6.3جدول

 النسبة المئوية العدد المرحلة الدراسية الرقم

 64.0 160 أساسية .1

 36.0 90 ثانوية .2

 100.0 250 المجموع 

 
 
 
 

 قع المدرسة: توزيع المبحوثين وفق متغير مو 7.3جدول

 النسبة المئوية العدد موقع المدرسة الرقم

 42.4 106 مدينة .1

 54.0 135 قرية .2

 3.6 9 مخيم .3

 100.0 250 المجموع 
 
 
 
 



 
 

  51 
 

 : توزيع المبحوثين وفق متغير سنوات الخبرة8.3جدول

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة الرقم

 18.0 45 سنوات 5أقل من  .1

 24.4 61 نواتس 10-5من  .2

 57.6 144 سنوات 10أكثر من  .3

 100.0 250 المجموع 

 

 

 : توزيع المبحوثين وفق متغير الوصف الوظيفي 9.3جدول

 النسبة المئوية العدد الوصف الوظيفي للمبحوث الرقم

 32.4 81 منسق لجنة صحية .1

 67.6 169 عضو لجنة صحية .2

 100.0 250 المجموع 

 

 

 من المنسقين الميدانيننية: العينة الثا )ب
 

قامــت الباحثــة باختيــار عينــة قصــدية مــن مجتمــع الدراســة الخــاص بالمنســقين الميــدانيين والبــالغ عــددهم 

) مبحوثا، وقد تم 14) منسقا ومنسقة بهدف إجراء مقابالت شخصية معهم، حيث بلغ حجم العينة (28(

لنســـبة المئويـــة للعـــاملين فـــي كـــل مديريـــة  اختيـــار األشـــخاص المطلـــوب مقـــابلتهم وفـــق معيـــار الجـــنس وا

 )، كما هو مبين في الجدول.9(انظر ملحق
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 : يبين حجم عينة الدراسة الخاصة بالمقابلة10.3جدول

 المجموع إناث ذكور المديرية الرقم

 4 3 1 الخليل وسط مديرية .1

 3 2 1 مديرية شمال الخليل .2

 4 3 1 يلمديرية جنوب الخل .3

 3 2 1 مديرية يطا  .4

 14 10 4 المجموع 
 

 

32B5.3 أداتا الدراسة 
 :للدراسة استخدمت الباحثة أداتين

 

 االستبانةاألداة األولى:  )أ
 

باالســتعانة  ء االســتبانةببنــا الباحثــة لدراســة واقــع الصــحة المدرســية فــي مــدارس محافظــة الخليــل، قامــت

) كمــا اختــارت 2009ودراســة (الصــعوب، ) 2003دراســة(طوقان، بالعديــد مــن الدراســات الســابقة، مثــل 

واقــــع الصــــحة لتحديــــد الباحثــــة المجــــاالت المعتمــــدة مــــن قبــــل وزارة التربيــــة والتعلــــيم العــــالي الفلســــطينية 

 المدرسية. 

) فقـرة موزعـة علـى أربعـة مجـاالت هـي: الخـدمات 40مـن ( لنهائيـةوقد تكونت االسـتبانة فـي صـورتها ا 

يـة المدرســية، التثقيـف والتعزيــز الصـحي، البيئـة المدرســية، وتتـدرج اإلجابــة علـى الفقــرات الصـحية، التغذ

وفــق مقيــاس ) 5(أوافــق بشــدة= )،4)، (أوافــق=3)، (محايــد=2)، (أعــارض=1كالتــالي: (أعــارض بشــدة=

 .)1(، ملحق رقم )5-1ليكرت الخماسي من (

 

 المقابلة ) األداة الثانية:ب
 

للدراسة، وتم تصميم استمارة خاصة بالمقابلـة تتكـون   إضافيةالشخصية أداة  استخدمت الباحثة المقابلة

بغــرض جمــع البيانــات مــن منســقي الصــحة الميــدانيين حــول واقــع الصــحة المدرســية فــي  أســئلة) 8مــن (

 .)7، ملحق رقم (مديريات محافظة الخليل
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33B1.5.3 صدق أداتي الدراسة 

 

، ولضــمان تحقيقهمــا لألهــداف التــي وضــعتا مــن أجلهــا، للحصــول علــى مصــداقية عاليــة ألداتــي الدراســة

تمت مراجعتهما وتحكيمهما مـن قبـل عـدد مـن األكـاديميين والمتخصصـين مـن أعضـاء هيئـات التـدريس 

 في كل مـن جامعـة القـدس، وجامعـة القـدس المفتوحـة، وجامعـة بوليتكنـك فلسـطين، وجامعـة الخضـوري،

ــيم فــي محافظــة الخليــل، ورؤســاء أقســام الصــحة المدرســ وجامعــة الخليــل، ية فــي مــديريات التربيــة والتعل

وفـي ضـوء مالحظـات المحكمـين تـم تعـديل بعـض  ).2رقـمملحـق () محكمـا، 24وكان عدد المحكمـين (

) مــنهم، وأخرجــت االســتبانة بصــورتها النهائيــة، %70عبــارات االســتبانة التــي اجمــع عليهــا اكثــر مــن (

 )، حيث تكونت مما يلي:3ملحق رقم (

) متغيــــرات: صــــممت بهــــدف جمــــع بيانــــات عامــــة عــــن المبحــــوث 6: يحتــــوي علــــى (األول القســــم •

(متغيرات ديمغرافية)، وتمثل متغيـرات الدراسـة المسـتقلة وتشـمل: المديريـة، جـنس المدرسـة، المرحلـة 

 الدراسية، سنوات الخبرة، الوصف الوظيفي، موقع المدرسة. 

 : تكون من أربعة مجاالت:القسم الثاني •

 ) فقرات.10: الخدمات الصحية،  ويتكون من (األول المجال -

 ) فقرات. 10: التغذية والمقاصف، ويتكون من (المجال الثاني -  

 ) فقرات.10: التثقيف والتعزيز الصحي، ويتكون من (المجال  الثالث -

 ) فقرات. 10البيئة المدرسية، ويتكون من ( المجال الرابع: -     
 

االســـتبانة ســـؤاًال مفتوحـــًا، لمقترحـــات يقـــدمها المبحـــوث، عـــن ســـبل تطـــوير  كمـــا ضـــم القســـم الثـــاني مـــن

 .الحكومية الصحة المدرسية في محافظة الخليل
 

أما بخصوص المقابلة فقد تم التأكد من صحتها بعرضها على عدد مـن المحكمـين للتأكـد مـن صـحتها، 

 ).8ملحق رقم (
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34B2.5.3ثبات أداة الدراسة : 
 

يعني أن تعطي أداة الدراسة النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقها على عينة أخـرى مماثلـة  ثبات أداة الدراسة 

). ولقيـاس ثبـات أداة الدراسـة تـم قيـاس الثبـات لمجـاالت Sauro & Lewis,2012في نفس الظروف (

 ).11.3أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وكانت النتائج كما في الجدول (
 

 معامالت ثبات أداة االستبانة وفق معادلة كرونباخ الفا :11.3جدول    

 معامل الثبات كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم

 0.85 10 الخدمات الصحية  .1

 0.85 10 التغذية المدرسية .2

 0.86 10 التثقيف والتعزيز الصحي  .3

 0.85 10 البيئة المدرسية .4

 0.93 40 الدرجة الكلية 

 

)، كمـــا 0.86-0.85أن قـــيم معـــامالت الثبـــات لمجـــاالت الدراســـة (مجـــاالت االســـتبانة) تراوحـــت ( يتبـــين

)، ممـــا يعنــي أن أداة الدراســـة تتمتـــع بقـــيم ثبـــات 0.93بلغــت قيمـــة معامـــل الثبـــات علــى الدرجـــة الكليـــة (

 راض الدراسة التي وضعت من أجلها.مرتفعة، وبالتالي فهي مناسبة ألغ

 
35B6.3 تطبيق الدراسة 

ومــن ثــم مــن مــديريات التربيــة  )،4(ملحق رقــممهمــة مــن جامعــة القــدسالالحصــول علــى كتــب تســهيل  تــم

حيــث تــم توزيــع االســتبانات عــن طريــق بريــد مكاتــب  )،5فــي محافظــة الخليــل(ملحق رقــم األربــعوالتعلــيم 

اسـتغرقت على المدارس المستهدفة ضمن عينة الدراسـة. و  األربعةالتربية والتعليم الرسمي في المديريات 

) اســتبانة، وبعــد ذلــك تــم مراجعتهــا 250عمليــة جمــع االســتبانات مــا يقــارب الشــهر، حيــث تــم اســترجاع (

 .اإلحصائيوتدقيقها، والتأكد من صالحيتها للتحليل 
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 متغيرات الدراسة 7.3 
 

 المتغيرات المستقلة: أ )

 يطا.شمال الخليل،  المديرية: وله أربع مستويات: الخليل، جنوب الخليل، -

 ، مختلط.إناثذكور، :  وله ثالث مستويات: جنس المدرسة -

 المرحلة الدراسية: وله مستويان:  أساسي، ثانوي. -

 موقع المدرسة: وله ثالث مستويات: مدينة، قرية، مخيم. -

 10ســـنوات، أكثـــر مـــن  10-5ســـنوات، مـــن  5ســـنوات الخبـــرة: ولـــه ثـــالث مســـتويات: أقـــل مـــن  -

 سنوات.

 ي: وله مستويان: منسق لجنة صحية، عضو لجنة صحية.الوصف الوظيف -

 المتغير التابع:ب ) 
 

 .الحكومية محافظة الخليل لواقع الصحة المدرسية في مدارسافراد عينة الدراسة تقديرات 
14.  
15. 37B8.3   اإلحصائيةالمعالجة 

 

ات الحسابية عن أسئلتها واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة المتوسط واإلجابةالدراسة  أهدافلتحقيق 

ـــار ( ـــة واختب ـــاين t-testواالنحرافـــات المعياري ـــل التب ـــين مســـتقلتين، كمـــا اســـتخدمت تحلي  األحـــادي) لعينت

)One Way Anova ) واختبـــار تـــوكي (Tukey  للمقارنـــات الثنائيـــة البعديـــة للتحقـــق مـــن داللـــة (

 الحكوميــة فظــة الخليــلمحا مـدارس فــي الدراســة لواقــع الصـحة المدرســيةالفـروق بــين تقــديرات أفـراد عينــة 

)  Cronbach Alphaتبعــا لمتغيــرات الدراســة، كمــا اســتخدمت الباحثــة معامــل الثبــات كرونبــاخ الفــا(

  وذلك باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة  الدراسة، أداةلحساب قيمة معامل ثبات 

 SPSS. 

وقد تم اعتماد المقياس الوزني التالي لتحديد درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع الصـحة المدرسـية مـن 

 خالل قيم المتوسطات الحسابية:
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 عينة الدراسة لواقع الصحة المدرسية أفراد: المقياس الوزني لتحديد درجة تقدير 12.3جدول رقم 

 الحالة الوسط الحسابي

 منخفضة 2.34أقل من 

 متوسطة 3.67أقل من  - 2.34من 

 مرتفعة فأكثر 3.67من 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (نتائج الدراسة) الفصل الرابع
 المقدمة 1.4

 عرض نتائج الدراسة  2.4

 ملخص نتائج الدراسة 3.4
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8B الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16. 38B1.4 مقدمة 
 

اعضــاء اللجــان الدراســة مــن خــالل اســتجابات  إليهــاتضــمن هــذا الفصــل عرضــا للنتــائج التــي توصــلت 

على أداتـي  ،الحكومية في مدارس محافظة الخليل والمنسقين الميدانيين قيها من المعلمينالصحية ومنس

 الدراسة، تبعا ألسئلة الدراسة وفرضياتها.
 

39B2.4  عرض نتائج الدراسة 
 

40B1.2.4 عرض نتائج االستبانة  
 

41B1.1.2.4 األول. نتائج السؤال 
 ؟يةالحكوم ما واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل :
 

المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات المبحـوثين علـى  إيجـادلإلجابة عـن السـؤال تـم 

 )1.4، كما يبينها جدول (الحكومية فقرات ومجاالت واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل
 

ــ أفــرادلتقــديرات المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة : 1.4جــدول  ة الدراســة لمجــاالت واقــع عين

 الحكومية الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم

 مرتفعة 0.44 4.42 الخدمات الصحية .1

 مرتفعة 0.56 3.95 التغذية المدرسية .2

 مرتفعة 0.56 3.88 التثقيف والتعزيز الصحي .3

 مرتفعة 0.67 3.86 درسيةالبيئة الم .4

 مرتفعة 0.45 4.03 الدرجة الكلية 
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عينــة الدراســة لواقــع الصــحة المدرســية   أفــراد) بــأن تقــديرات 1.4تشــير الدرجــة الكليــة الــواردة فــي جــدول (

حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي للدرجـــة  مرتفعـــة،جـــاءت بدرجـــة  الحكوميـــة فـــي مـــدارس محافظـــة الخليـــل

). كمــا يتبــين أن جميــع المجــاالت جــاءت بــدرجات مرتفعــة. 0.45ف المعيــاري () واالنحــرا4.03الكليــة(

)، وأقلهــــا مجــــال البيئــــة المدرســــية 4.42وأعالهــــا مجــــال الخــــدمات الصــــحية، بمتوســــط حســــابي مقــــداره(

 ). 3.86بمتوسط حسابي مقداره(
 

 اول التالية:فراد عينة الدراسة لفقرات مجاالت واقع الصحة المدرسية فتوضحها الجدأأما تقديرات 
 

 ).2.4ويبينها الجدول (المجال االول: الخدمات الصحية، 
 

المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لتقـــديرات افـــرد عينـــة الدراســـة لفقـــرات مجـــال : 2.4جـــدول 

 الخدمات الصحية.

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.57 4.68 يع الطلبة المستهدفين خالل العام الدراسيتقدم التطعيمات الالزمة لجم   .1

 مرتفعة 0.52 4.64 تتعاون ادارة المدرسة مع الطواقم الطبية المسؤولة عن فحوصات الطلبة    .2

 مرتفعة 0.54 4.59 ترصد الحاالت المرضية في المدرسة في سجل خاص   .3

 مرتفعة 0.70 4.48 عام الدراسيتعمل فحوصات نظر لجميع الطلبة المستهدفين خالل ال   .4

 مرتفعة 0.62 4.46 يتوفر في المدرسة مستلزمات اإلسعافات األولية بشكل دائم  .5

 مرتفعة 0.65 4.44 تتوفر هواتف الجهات الطبية المساعدة في حالة الطوارئ    .6

 مرتفعة 0.73 4.39 تجرى فحوصات أسنان لجميع الطلبة المستهدفين خالل العام الدراسي   .7

 مرتفعة 0.78 4.28 تراعى خصوصية الطلبة المفحوصين في المدرسة   .8

 مرتفعة 0.74 4.12 يتابع طبيب الصحة الطلبة المحولين إليه   .9

10.  
تحــدث البطاقــة الصــحية لكـــل طالــب فــي المدرســـة كلمــا اســتدعى االمـــر  

 ذلك
 مرتفعة 0.80 4.12

 مرتفعة 0.44 4.42 الدرجة الكلية 
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 أعاله أن:) 2.4يتضح من الجدول (

 . جميع تقديرات أفراد عينة الدراسة للفقرات العشرة كانت بدرجة مرتفعة.1

. جـــاءت الفقـــرة (تقـــدم التطعيمـــات الالزمـــة لجميـــع الطلبـــة المســـتهدفين خـــالل العـــام الدراســـي بالمرتبـــة 2

 ). 0.57) وانحراف معياري مقداره ( 4.68وبمتوسط حسابي مقداره(  األولى

ذلـك)، فقـد جـاءت  األمـرالبطاقـة الصـحية لكـل طالـب فـي المدرسـة كلمـا اسـتدعى  . أما الفقرة (تحـدث3

ضــــــــمن ترتيــــــــب المتوســــــــطات الحســــــــابية لفقــــــــرات أداة االســــــــتبانة، ومتوســــــــطها  األخيــــــــرةبالمرتبــــــــة 

 ) وبدرجة مرتفعة. 0.80وانحرافها المعياري () 4.12الحسابي(
 

 ). 3.4، ويبينها الجدول (المجال الثاني: التغذية المدرسية
 

: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة لفقــرات مجـــال 3.4جــدول 

  التغذية المدرسية

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

1.  
تراقـــــب اللجنـــــة الصـــــحية عمليـــــة حفـــــظ األغذيـــــة بشـــــكل ســـــليم فـــــي  

 المقصف
 مرتفعة 0.71 4.41

 مرتفعة 0.80 4.30 ادة خلو من األمراض للعاملين في مقصف المدرسةيتوفر شه  .2

 مرتفعة 0.72 4.16 يخصص وقت كاٍف لشراء جميع الطالب من المقصف   .3

 مرتفعة 0.76 4.13 تعمل المدرسة افطارات صباحية جماعية للطلبة بشكل دوري  .4

 فعةمرت 0.83 4.07 يلتزم العاملون في المقصف بقواعد النظافة العامة  .5

 مرتفعة 0.84 4.03 يلتزم ضامن المقصف بتوفير قائمة األغذية المسموح توفرها للطلبة  .6

 مرتفعة 0.95 4.00 يتوفر في المدرسة مقصف مطابق للمواصفات الصحية المطلوبة   .7

 مرتفعة 0.92 3.83 يصطف الطالب بانتظام لشراء احتياجاتهم   .8

 متوسطة 0.90 3.64 عالية  يقدم مقصف المدرسة مواد غذائية ذات قيمة   .9

 متوسطة 1.17 2.98 يوجد في المقصف مكان مخصص لشراء ذوي االحتياجات الخاصة  .10

 مرتفعة 0.56 3.95 الدرجة الكلية 
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 أن:) 3.4( يتضح من الجدول

عينة الدراسة لثمان فقـرات مـن مجـال التغذيـة المدرسـية جـاءت بدرجـة مرتفعـة، فـي  أفراد. ان تقديرات 1

 ت فقرتان بدرجة متوسطة.حين جاء

بشـــكل ســـليم فـــي المقصـــف) بالمرتبـــة  األغذيـــة. جـــاءت الفقـــرة (تراقـــب اللجنـــة الصـــحية عمليـــة حفـــظ 2

 ).0.71)، وانحراف معياري مقداره ( 4.41، وبمتوسط حسابي مقداره (األولى

. أمــــا الفقــــرة (يوجــــد فــــي المقصــــف مكــــان مخصــــص لشــــراء ذوي االحتياجــــات الخاصــــة) فقــــد جــــاءت 3

، ضــمن ترتيــب المتوســطات الحســابية لفقــرات اداة االســتبانة، ومتوســطها الحســابي األخيــرةمرتبــة بال

 ) بدرجة متوسطة. 1.17)، وانحراف معياري ( 2.98(
 

 )4.4ويبينها الجدول (المجال الثالث: التثقيف والتعزيز الصحي، 

عينــة الدراســة لفقــرات مجـــال  المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات افــراد: 4.4جــدول 

 التثقيف والتعزيز الصحي

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفعة 0.70 4.26 يشارك طلبة ممثلين للصفوف في اللجان الصحية   .1

 مرتفعة 0.83 4.14 يتم التدريب على اإلخالء بالتعاون مع الدفاع المدني سنويا   .2

 مرتفعة 0.72 4.04 لرفع الوعي باألمن والسالمة للطلبة في المدرسةتقدم برامج    .3

 مرتفعة 0.72 4.03 تقدم برامج لرفع مستوى الوعي الغذائي للطلبة في المدرسة   .4

 مرتفعة 0.77 4.00 تنظم مسابقات مدرسية للصف والطالب النظيف   .5

 مرتفعة 0.79 3.88 تقدم برامج لرفع مستوى الوعي الرياضي للطلبة في المدرسة   .6

 مرتفعة 0.87 3.84 تنظم برامج لرفع الوعي باإلسعافات األولية في المدرسة   .7

 متوسطة 0.96 3.54 تعقد دورات خاصة بالوعي الصحي للمعلمين   .8

 متوسطة 0.98 3.52 تقدم ندوات صحية تثقيفية ألولياء أمور الطلبة في المدرسة   .9

 متوسطة 0.96 3.50 ابية للطلبة في المدرسةتنظم برامج لرفع الوعي بالصحة االنج   .10

 مرتفعة 0.56 3.88 الدرجة الكلية 
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 ):4.4يتضح من الجدول(

 لسبع فقرات من مجال التثقيف والتعزيز الصحي جاءت بدرجة مرتفعة. العينة أفراد. أن تقديرات 1

، وبمتوســـط ولـــىاأل. جـــاءت الفقـــرة (يشـــارك طلبـــة ممثلـــين للصـــفوف فـــي اللجـــان الصـــحية)، بالمرتبـــة 2

 ). 0.70)، وانحراف معياري مقداره (4.26حسابي مقداره (

للطلبــــة فــــي المدرســــة ) فجــــاءت بالمرتبــــة  اإلنجابيــــة. أن الفقــــرة (تــــنظم بــــرامج لرفــــع الــــوعي بالصــــحة 3

، ضـــــمن ترتيـــــب المتوســـــطات الحســـــابية لفقـــــرات أداة االســـــتبانة، بمتوســـــط حســـــابي مقـــــداره األخيـــــرة

 )، وبدرجة مرتفعة ايضًا. 0.96ي مقداره ()، وانحراف معيار 3.88(
 

 )5.4ويبينها الجدول (لمجال الرابع :البيئة المدرسية، ا
 

: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات افــراد عينــة الدراســة للفقــرات المتعلقــة 5.4جــدول

 بمجال واقع البيئة المدرسية

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال
 المستوى

 مرتفعة 0.58 4.59 يوجد طفايات حريق داخل مرافق المدرسة   .1

 مرتفعة 0.73 4.31 تجرى فحوصات دورية للمياه في المدرسة   .2

 مرتفعة 0.95 4.03 تبعد مصادر التلوث البيئي عن مباني المدرسة مسافة كافية   .3

 رتفعةم 0.90 3.94 يتناسب عدد المشربيات مع مجموع عدد الطلبة   .4

 مرتفعة 1.13 3.90 تتناسب مساحة الغرف الصفية مع أعداد الطلبة    .5

6.  
يتناســـب عـــدد الوحـــدات الصـــحية مـــع مجمـــوع عـــدد الطلبـــة فـــي  

 المدرسة
 مرتفعة 0.93 3.86

 مرتفعة 1.13 3.77 يوجد نادي بيئي في المدرسة   .7

 مرتفعة 1.12 3.75 يتوفر مخارج طوارئ في المدرسة   .8

 متوسطة 1.39 3.32 اصة لذوي االحتياجات داخل المدرسةيوجد ممرات خ   .9

 متوسطة 1.25 3.15 تتوفر مساحات خضراء كافية في المدرسة    .10

 مرتفعة 0.67 3.86 الدرجة الكلية 
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 ):5.4( يتضح من الجدول

عة، .  أن تقديرات افراد عينة الدراسة لثمان فقرات من فقرات مجال البيئة المدرسية جاءت بدرجة مرتف1

 في حين جاءت فقرتان بدرجة متوسطة .

ـــى، وبمتوســـط حســـابي 2 ـــة االول ـــات حريـــق داخـــل مرافـــق المدرســـة) بالمرتب . جـــاءت الفقـــرة (يوجـــد طفاي

 ). 0.58)، وانحراف معياري مقداره (4.59(

، ضـمن ترتيـب األخيـرةالفقرة (تتوفر مساحات خضـراء كافيـة فـي المدرسـة) فقـد جـاءت بالمرتبـة  أما. 3 

)، وانحــراف معيــاري  3.15ســطات الحســابية لفقــرات اداة االســتبانة، بمتوســط حســابي مقــداره (المتو 

 )، وبدرجة متوسطة. 1.25مقداره (
 

 :. النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.1.2.4

 

 الحكوميـة عينة الدراسة لواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل أفرادهل تختلف تقديرات 

 يرات: المديرية، جنس المدرسة، المرحلة الدراسية، سنوات الخبرة، الوصف الوظيفي.باختالف متغ

 ولإلجابة عن السؤال الثاني تم فحص الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه:

 :األولىنتائج الفرضية 
 

) بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تعزى لمتغير المديرية.لواق

للتحقــق مــن صــحة الفرضــية الصــفرية األولــى، تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة 

 لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الصحة المدرسية في المدارس المعينة تبعًا لمتغيـر المديريـة، والجـدول

 التالي يوضح ذلك:
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عينــة الدراســة لواقــع الصــحة  أفــراد: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات 6.4جــدول 

 المدرسية تبعًا لمتغير المديرية

 العدد المديرية المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

* 

 

 الدرجة الكلية

 0.47 3.97 75 الخليلوسط 

 0.45 4.10 83 الخليل جنوب

 0.42 4.07 52 شمال الخليل

 0.42 3.92 40 يطا

 0.45 4.03 250 المجموع
 

بــين تقــديرات افــراد عينــة  ظــاهرةيتضــح مــن قــيم المتوســطات الحســابية فــي الجــدول الســابق وجــود فــروق 

ـــة، وللتعـــرف فيمـــا اذا كانـــت  ـــر المديري ـــة الدراســـة لواقـــع الصـــحة المدرســـية تعـــزى لمتغي هـــذه الفـــروق دال

 )، والجدول التالي يوضح ذلك:One Way ANOVAإحصائيا، تم استخدام تحليل التباين األحادي(

 

) للفـروق بـين تقـديرات أفـراد عينـة One Way ANOVA:  نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي(7.4جـدول 

 الدراسة لواقع الصحة المدرسية حسب متغير المديرية.

 ينمصدر التبا المجال الرقم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 الدرجة الكلية *

 0.105 2.067 0.406 3 1.219 بين المجموعات

   0.197 246 48.342 داخل المجموعات

    249 49.561 المجموع
 

ســتوى الداللــة المحــدد، عنــد م إحصــائيةليســت فروقــًا ذات داللــة  ةالفــروق الظــاهر  أنيتضــح مــن الجــدول 

 وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية األولى. 

 
  :نتائج الفرضية الثانية
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) بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 لواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تعزى لمتغير جنس المدرسة؟ 
 

لتحقــق مــن صــحة الفرضــية الصــفرية الثانيــة، تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ل

 لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الصحة المدرسية في المدارس المعينة، والجدول التالي يوضح ذلك:
 

لدراسة لواقع الصحة عينة ا أفراد: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 8.4الجدول 

 المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تبعًا لمتغير جنس المدرسة

 العدد جنس المدرسة المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

* 

 

 الدرجة الكلية

 0.46 3.93 94 ذكور

 0.44 4.12 92 إناث

 0.41 4.05 64 مختلطة

 0.45 4.03 250 المجموع

 ةعينة الدراسة في الجدول السابق وجود فروق ظاهر  أفراديتضح من قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات 

بــين تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة لواقــع الصــحة المدرســية تبعــًا لمتغيــر جــنس المدرســة، وللتحقــق مــن أن 

)، والجــدول One Way ANOVAهــذه الفــروق دالــة إحصــائيا، تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي(

 التالي يوضح ذلك:

) لفحـص الفـروق بـين تقـديرات افـراد عينـة One Way ANOVA: تحليل التبـاين األحـادي(9.4جدول 

 الدراسة لواقع الصحة المدرسية تبعًا لمتغير جنس المدرسة

 مصدر التباين المجال الرقم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 

* 

 

 الدرجة الكلية

 0.016 4.200 0.815 2 1.630 بين المجموعات

   0.194 247 47.931 داخل المجموعات

    249 49.561 المجموع
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تبعــا يتبــين مــن الجــدول الســابق بــأن الفــروق بــين تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة لواقــع الصــحة المدرســية، 

يه ترفض الفرضية الصـفرية الثانيـة. ومـن أجـل معرفـة لمتغير جنس المدرسة، ذات داللة إحصائية، وعل

) للمقارنــات الثنائيــة البعديــة، والجــدول التــالي Tukey( مصــدر هــذه الفــروق، تــم اســتخدام اختبــار تــوكي

 يوضح نتائج هذا االختبار:

 

 

 

) للمقارنات الثنائية البعدية حسب متغير جنس المدرسة Tukey: نتائج اختبار توكي (10.4جدول 

 ي تمثل الفروق في األوساط الحسابيةوالت

 مختلطة إناث جنس المدرسة المجال الرقم
 

 الدرجة الكلية *
 -0.12 -0.19* ذكور

 0.07  إناث

 .0.05* دال إحصائيا عند مستوى 
 

من خالل القيم الواردة في الجدول السابق يتبين بأن الفروق كانت بين مدارس الذكور ومدارس االناث، 

 س اإلناث. لصالح مدار 

 

 نتائج الفرضية الثالثة:
 

) بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 لواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تعزى لمتغير المرحلة الدراسية. 
 

خدام اختبــار (ت) تبعـًا لمتغيــر المرحلــة الدراســية، للتحقـق مــن صــحة الفرضـية الصــفرية  الثالثــة، تـم اســت

 . والجدول التالي  يوضح ذلك

 

ـــار ت(11.4الجـــدول  ـــائج اختب ـــة الدراســـة لواقـــع الصـــحة  t-test):  نت ـــين تقـــديرات أفـــراد عين للفـــروق ب

 لمتغير المرحلة الدراسيةتبعا المدرسية 
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 المجال الرقم
المرحلة 

 الدراسية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري
 قيمة(ت)

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة 

 الدرجة الكلية *
 0.354 248 0.928 0.41 4.05 160 أساسية

    0.51 3.99 90 ثانوية

 

فــروق بــين تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة لواقــع الصــحة يتبــين مــن خــالل القــيم الــواردة فــي الجــدول  أن ال

دراســية هــي فــروق ليســت ذات داللــة إحصــائية، وعليــه تقبــل الفرضــية المدرســية تبعــًا لمتغيــر المرحلــة ال

 الصفرية الثالثة.
 

 

 نتائج الفرضية الرابعة

) بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ع المدرسة.لواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تعزى لمتغير موق
 

للتحقــق مــن صــحة الفرضــية الصــفرية الرابعــة، تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة 

لتقديرات أفراد عينة الدراسـة لواقـع الصـحة المدرسـية فـي مـدارس محافظـة الخليـل الحكوميـة تبعـًا لمتغيـر 

 ) يبين ذلك.12.4موقع المدرسة. والجدول (

 

عينــة الدراســة لواقــع الصــحة  أفــرادلحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات : المتوســطات ا12.4جــدول 

 المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تبعًا لمتغير موقع المدرسة

 العدد موقع المدرسة المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

* 

 

 الدرجة الكلية

 0.43 4.09 106 مدينة

 0.44 3.99 135 قرية

 0.62 3.81 9 مخيم

 0.45 4.03 250 المجموع
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يتضــح مــن قــيم المتوســطات الحســابية فــي الجــدول الســابق وجــود فــروق ظــاهرة بــين تقــديرات أفــراد عينــة 

الدراســة لواقــع الصــحة المدرســية تبعــًا لمتغيــر موقــع المدرســة، وللتعــرف فيمــا اذا كانــت هــذه الفــروق دالــة 

 )، والجدول التالي يوضح ذلك:One Way ANOVAتحليل التباين األحادي( احصائيًا، تم استخدام
 

 

) لفحــص الفــروق فــي واقــع الصــحة One Way ANOVA:  تحليــل التبــاين األحــادي(13.4جــدول 

 المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تبعًا لمتغير موقع المدرسة.

 مصدر التباين المجال الرقم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 الدرجة الكلية *

 0.075 2.619 0.515 2 1.029 بين المجموعات

   0.196 247 48.532 داخل المجموعات

    249 49.561 المجموع
 

ة عينة الدراسـة لواقـع الصـح أفرادبين تقديرات  إحصائيةيتبين من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة 

 .المدرسية تعزى لمتغير موقع المدرسة، وعليه تقبل الفرضية الصفرية الرابعة
 

 :لخامسةنتائج الفرضية ا
 

) بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ت الخبرة؟ لواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تعزى لمتغير سنوا
 

، تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة خامسـةللتحقق من صحة الفرضـية الصـفرية ال

لتقديرات أفراد عينة الدراسـة لواقـع الصـحة المدرسـية فـي مـدارس محافظـة الخليـل الحكوميـة تبعـًا لمتغيـر 

 ) يبين ذلك.14.4سنوات الخبرة. والجدول (
 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

ات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات افــراد عينــة الدراســة لواقــع الصــحة المتوســط 14.4جــدول 

 المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

 العدد سنوات الخبرة المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

* 

 

 الدرجة الكلية

 0.49 3.94 45 سنوات 5أقل من 

 0.43 4.07 61 سنوات 10-5من 

 0.44 4.04 144 سنوات 10أكثر من 

 0.45 4.03 250 المجموع

 

بـين تقـديرات افـراد عينـة  ةيتضح مـن قـيم المتوسـطات  الحسـابية فـي الجـدول السـابق وجـود فـروق ظـاهر 

ات الخبـــرة، الدراســة  لواقـــع الصـــحة المدرســـية فـــي مـــدارس محافظـــة الخليـــل الحكوميـــة تبعـــًا لمتغيـــر ســـنو 

 One Wayولتحقـق فيمـا اذا كانـت هـذه الفـروق دالـة احصـائيًا، تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي(

ANOVA:تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، والجدول التالي يوضح ذلك ( 
 

) لفحص الفروق بين تقديرات افراد عينـة One Way ANOVA: تحليل التباين األحادي(15.4جدول 

 الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تبعًا لمتغير سنوات الخبرةالدراسة لواقع 

 مصدر التباين المجال الرقم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 الدرجة الكلية *

 0.302 1.202 0.239 2 0.478 بين المجموعات

   0.199 247 49.084 داخل المجموعات

    249 49.561 المجموع

 

) α≤0.05يتضــح مــن الجــدول الســابق بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة (

بــين تقــديرات افــراد عينــة الدراســة  لواقــع الصــحة المدرســية فــي مــدارس محافظــة الخليــل الحكوميــة تبعــًا 

 .لخامسةية المتغير سنوات الخبرة. وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفر 
 

 :السادسة نتائج الفرضية
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) بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 لواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تعزى لمتغير الوصف الوظيفي؟ 

متوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة ، تـم حسـاب الادسـةسللتحقق من صـحة الفرضـية الصـفرية ال

ونتائج اختبار (ت) لفحص الفروق في تقـديرات افـراد عينـة الدراسـة لواقـع الصـحة المدرسـية فـي مـدارس 

 محافظة الخليل الحكومية تبعًا لمتغير الوصف الوظيفي، والجدول التالي يوضح ذلك:

 
 

 

الفــروق بــين تقــديرات افــراد عينــة الدراســة لواقــع نتــائج اختبــار(ت) للعينــات المســتقلة لفحــص  16.4جــدول 

 الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تبعًا لمتغير الوصف الوظيفي.

 الرقم

 
 العدد الوصف الوظيفي المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة(ت)

درجات 

 الحرية

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

   الدرجة الكلية *
 0.727 248 0.350 0.42 4.04 81 جنة صحيةمنسق ل

    0.46 4.02 169 عضو لجنة صحية
 

يتضــح مــن الجــدول الســابق بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين تقــديرات افــراد عينــة الدراســة 

لواقــع الصــحة المدرســية فــي مــدارس محافظــة الخليــل الحكوميــة تبعــا لمتغيــر الوصــف الــوظيفي، وعليــه 

 .ادسةفرضية الصفرية الستقبل ال
 

 :. نتائج السؤال الثالث3.1.2.4

 ما سبل تطوير الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية؟

 

يتضح من خالل تحليـل اجابـات المبحـوثين علـى السـؤال المفتـوح فـي االسـتبانة، اهـم السـبل التـي تـؤدي 

 كومية.الى تطوير الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الح

من وجهة نظرك ما هي اهم االقتراحات المناسبة لتطوير واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظـة 

 الخليل؟

الـذين  األفـراد%) مـن 64) مبحوثا، بنسبة (160الذين قاموا باإلجابة عن السؤال ( األفرادعدد  التحليل:

لمبحــــــوثين المتعلقــــــة بالســــــؤال.  ا إجابــــــاتوالجــــــدول التــــــالي يوضــــــح  ،قــــــاموا بتعبئــــــة االســــــتبانة البحثيــــــة
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يبــين اجابــات المبحــوثين حــول االقتراحــات المناســبة لتطــوير واقــع الصــحة المدرســية فــي  17.4جــدول 

 الحكومية مدارس محافظة الخليل

 االقتراحات عدد المبحوثين

 تفريغ معلمي اللجان الصحية والتخفيف من العبء التدريسي لهم. 40

 ة وورشات عمل للمعلمين في الصحة المدرسية.دورات ومحاضرات تثقيفي 39

 زيادة الرقعة الخضراء وتشجيع التشجير من خالل االندية البيئية المدرسية. 39

 وجود ممرض او مسعف مقيم بالمدرسة. 36

 توعية وتثقيف وعمل نشرات ولوحات ارشادية بالسالمة والصحة الطالبية. 36

 ة ألهالي الطلبة.عمل محاضرات صحية واجتماعات دوري 29

 الدعم المادي لقطاع التعليم بشكل عام والصحي بشكل خاص. 25

 دعم المأكوالت المقدمة في المقاصف من قبل ادارة المدرسة والمجتمع المحلي. 23

 تخصيص غرفة مجهزة لإلسعاف االولي في المدارس. 19

 لطلبة.مناسبة عدد المشربيات ودورات المياه وسعة الصفوف ألعداد ا 19

 الرقابة المستمرة لمدى التزام الضامن بشروط الطعام الصحي. 18

 توعية الطلبة بطرق انتقال العدوى والممارسات الصحية الشخصية. 15

 عمل وجبات صحية وتنفيذ افطارات جماعية للطلبة. 13

 توفير مرافق مهيأة لذوي االحتياجات الخاصة. 9

 تدريب الكافي .زيادة عدد االذنة وتزويدهم بال 8

 التعاون مع المؤسسات الصحية الوطنية بما يخدم المجتمع المدرسي. 7

 قرب من المدارس مثل الروث والنفايات.لمعالجة قضايا التلوث البيئي با 6

 المتابعة الصحية للطلبة المفحوصين وتوثيق النتائج. 5

 زيادة الوقت المخصص لالستراحة (الفرصة). 3

االقتراحـــات تكـــرارا كانـــت تفريـــغ معلمـــي اللجـــان الصـــحية وتخفيـــف  أكثـــران  أعـــالهول نالحـــظ مـــن الجـــد

البيئيـة  األنديـةالعبء التدريسي عليهم، تالها مقترح زيادة الرقعة الخضراء وتشجيع التشـجير مـن خـالل 

فــــي اللجــــان  األعضــــاءالمدرســــية، وكــــذلك عقــــد دورات ومحاضــــرات تثقيفيــــة وورشــــات عمــــل للمعلمــــين 

كمـا اكـد بعضـهم علـى ضـرورة وجــود ممـرض او مسـعف بشـكل دائـم فـي المدرسـة، باإلضــافة الصـحية، 
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بخصـوص السـالمة والصـحة الطالبيـة،  اإلرشـاديةالى تعزيز التوعية والتثقيف بعمل النشـرات واللوحـات 

 . أعالهباإلضافة الى العديد من االقتراحات البناءة المبينة في الجدول 
42B2.2.4 لةالمقاب أسئلة. نتائج 

من  50%)) شخصًا من األفراد المبحوثين، ومثلت عينة المقابلة (14تم إجراء مقابلة شخصية مع (

المبحوثين  في جداول خاصة، يمثل كل جدول إجابات  إجاباتوتم تدوين  ،المنسقين الميدانيين

 كل سؤال.عن المبحوثين 

 يتناسب العدد مع حاجة المدارس؟ تابعها كمنسق ميداني، وهل السؤال األول:كم عدد المدارس التي تُ 

: يبين رأي المبحوثين الذين تم مقابلتهم حول السؤال األول، كم عدد المدارس التي تتابعها 18.4جدول

 كمنسق ميداني، وهل يتناسب العدد مع حاجة المدارس؟

 االجابة رقم المبحوث

 مدارس واتوقع انه كاف نوعا ما . 10 1

 لمدارس اقل كلما زادت الفائدة واالنتاجية.مدارس وكلما كان عدد ا 10 2

 مدارس واتوقع انه عدد كبير اذا اردنا نتائج افضل.  10 3

 مدارس ويفضل تقليلها لتسهيل المتابعة وتفعيل االنشطة. 10 4

 مدارس العدد االقل يجعل فرص المتابعة اكبر واجدى. 10  5

 مدارس وكل مدرسة بحاجة الى موظف ميداني.10 6

 مدارس وال يتناسب العدد مع عدد الميدانيين. 10 7

 مدرسة وهو ال يتناسب مع حاجة المدارس . 12 8

 مدارس وال يتناسب 10 9

 مدارس وهو كبير نسبيا . 10 10

 مدارس وهو عدد غير كاف 10 11

 وال يتناسب 10 12

 وال يتناسب 10 13

 وهو عدد كبير نسبيا  10 14

) مــدارس فــي 10ان عــدد المــدارس التــي يتابعهــا المنســق الميــداني هــي ( )18.4يتضــح مــن الجــدول (

األغلب، وقد أبدى منسقو المدارس الميدانيين ان هذا العدد كبير، وكلما قل عدد المـدارس التـي يتابعهـا 

 . أفضلالميداني، كانت المخرجات المتوقعة 
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 تراها؟  السؤال الثاني: ما واقع الصحة المدرسية في مدارس مديريتكم كما

 المبحوثين لهذا السؤال. إجابات يبين) 19.4(الجدول رقم 

 المبحوثين للسؤال الثاني إجابات: 19.4جدول     

 اإلجابة رقم المبحوث

1 
أرى ان واقع الصحة المدرسية في مجال الخدمات الصحية جيد جدا ،ومجال التثقيف الصحي ممتاز اما 

 يد جدا وكذلك البيئة المدرسية فهي جيدة جدا.بالنسبة لمجال التغذية والمقاصف فهو ج

 ارى ان واقع الصحة المدرسية جيد جدا بمجاالته األربعة. 2

 وضع الصحة المدرسية في المدارس بأنه جيد جدا.  أقيم 3

4 
مجال الخدمات الصحية والتثقيف الصحي والبيئة المدرسية جيد جدا في حين ان مجال التغذية المدرسية 

 جيد.والمقاصف 

5 
مجال الخدمات الصحية المتمثل بالتطعيمات ممتاز، ومجال التثقيف الصحي والبيئة المدرسية جيد جدا، 

 ومجال التغذية والمقاصف فهو جيد وبحاجة لمزيد من التركيز والعمل.

6 
ي يعتبر كل من مجال الخدمات الصحية والتغذية المدرسية والبيئة جيد، في حين ان مجال التثقيف الصح

 في المدارس فهو جيد جدا. 

 مجال الخدمات الصحية جيد جدا، اما باقي المجاالت فهي جيدة. 7

8 
مجال الخدمات الصحية والتغذية المدرسية فهو جيد جدا، اما مجال التثقيف الصحي فهو ممتاز ،بالمقابل 

 مجال البيئة المدرسية فهو جيد . 

9 
والبيئة المدرسية ممتازة، في حين ان التثقيف الصحي جيد  كل من مجاالت الخدمات الصحية، والتغذية

 جدا.

10 
مجال الخدمات الصحية والتثقيف الصحي والبيئة المدرسية جيدة جدا، اما مجال التغذية والمقاصف فهو 

 جيد.

11 
يمكن تقدير واقع كل من الخدمات الصحية، والتثقيف الصحي، والتغذية والمقاصف بأنه جيد جدا، اما 

 بيئة المدرسية فتتفاوت حسب طبيعة المدرسة وحداثتها، باإلجمال جيدال

12 
مجال الخدمات الصحية، والتثقيف الصحي جيد جدا اما مجالي التغذية والمقاصف والبيئة المدرسية فهما 

 جيدان.

 جيدة جدا، جميع المجاالت. 13

 . انوالبيئة المدرسية الصحية فهما جيدمجال الخدمات الصحية والتغذية جيد جدا، اما التثقيف الصحي  14
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 أن تقديراتهم  لواقع الصحة المدرسية في  )20.4المبحوثين الواردة في الجدول ( إجاباتيتبين من 

، امـا اجابـات المبحـوثين كانـت اءت  ضـمن(ممتاز، جيـد جـدا، وجيـد)المدارس التي خضعت للدراسـة جـ

 معظمها ضمن تقدير جيد جدا لمعظم المجاالت.

السؤال الثالث: من خالل خبرتكم العملية في العديد من المدارس، هل الصحة المدرسية في مدارس 

 ).20.4كما في الجدول ( اإلجاباتوجاءت المديرية مناسبة لضمان نمو سليم وآمن للطلبة؟ 

 : رأي المبحوثين حول السؤال الثالث 20.4جدول 

 االجابة رقم المبحوث

 نعم 1

 نعم 2

 نعم 3

 نعم، ولكن ال نزال بحاجة لمزيد من التطوير والتحسين. 4

ال، الضمان غير موجود في جميع المدارس والعديد يفتقر الى الدعم المادي وهناك المباني  5

 المستأجرة والمشاريع الواردة من الوزارة تتأخر وتأخذ فترات زمنية طويلة لتنفيذها. 

ي مدارس المديرية من حيث مدى توفر معايير جزء نعم وجزء ال ،بمعنى ان هناك تدرج ف 6

 الصحة والسالمة العامة فبعض المدارس تحقق المستوى الثالث وبعضها لم يحقق المستوى االول 

 نعم 7

 نعم 8

 نعم 9

 ال ، فعدد المدارس كبير بالنسبة لمنسق الصحة المدرسية. 10

 يعيق التطور احيانا.  نعم، ولكن البنية التحتية سيئة في بعض المدارس وهذا 11

 نعم 12

 نعم 13

 نعم 14

نعــم،  بنســبة  إجابــاتهمغالبيــة مـن تــم مقــابلتهم حــول هــذا السـؤال كانــت  أن )20.4يتضـح مــن الجــدول (

من كانـت  أما) من المبحوثين، %14ال، كانت ( أجابوانسبة من  أنمن المبحوثين، في حين  %79)(

 ) من المبحوثين.%7(نعم وال  معا فكانت نسبتهم  باتهمإجا
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 ؟ الصعوبات التي تواجه برامج الصحة المدرسية في المديرية أهمالسؤال الرابع: ما 

 .الرابعالمبحوثين على السؤال  إجابات) نتائج 21.4ويبين الجدول (

 الصعوبات التي تواجه برامج الصحة المدرسية في المديرية؟ أهم: يبين 21.4جدول

 اإلجابة رقم المبحوث

الجماعية ،و العائق المادي في العديد من المدارس  األنشطة يوجد مساحة جيدة في البرنامج المدرسي لتنفيذ ال 1

 المهمشة والمعدمة.

،عدم تفريغ Cضعف تفاعل وتعاون المجتمع المحلي في بعض المناطق، ووقوع بعض المدارس ضمن المناطق  2

 ون على حساب الحصص الصفية.منسق اللجنة الصحية في المدارس، بعض البرامج تك

 المادية وعدم تعاون المجتمع المحلي. اإلمكانات 3

عدم وجود ميزانيات كافية، وصعوبة تغيير السلوكيات التي تحتاج الى سنوات لرؤية اثرها، وقلة تعاون المجتمع  4

الصحية، وضيق الوقت المحلي، واالعتداءات على المدارس خارج وقت الدوام، وعدم وجود تفريغ لمنسق اللجنة 

 الالزم إلتمام المشاريع

والفعاليات مع  األنشطةعدم رصد ميزانيات خاصة بقسم الصحة المدرسية، معارضة المجتمع المحلي للكثير من  5

 هادفة. أنها

 دائما.منشغلة  األغلبوالتدريسية وهي على  اإلداريةتطبيق برامج الصحة المدرسية مرتبط ارتباطا وثيقا بالهيئتين  6

عدد الميدانيين المشرفين على الصحة المدرسية ال يتناسب مع عدد المدارس، وعدم وجود تفريغ لمنسقي اللجان  7

 الصحية على مستوى المدرسة. 

 عدم تعاون مدراء المدارس، وعدم توفر الدعم الكامل للمدارس. 8

 كثرة عدد المدارس على الميدانيين. 9

بعض المدارس، ثقافة الطالب وعدم وجود التوعية الكافية لهم، التشتت في البرامج التي عدم تعاون االذنة في  10

 تطرحها الوزارة لكثرتها. 

، وعدم تفاعلهم األمور وأولياءعدد المدارس كبير بالنسبة لمتابعة الميداني، وصعوبة التعاون مع المجتمع المحلي  11

 مادية مثل البناء.مع برامج الصحة المدرسية، وكذلك المحددات ال

 عدم تفاعل بعض المجتمعات المحلية، البنية التحتية السيئة، اكتظاظ الصفوف وصغر حجم الصف نفسه. 12

 عدم تفريغ منسق اللجنة الصحية، وعدم توفر ميزانية داعمة. 13

 المادية. واإلمكانياتاالحتالل وخصوصا في المنطقة،  14

مـــن تـــم مقـــابلتهم مـــن  أغلبيـــة أبـــدىتعـــددت وتنوعـــت حيـــث  تاإلجابـــا) أن 21.4يتضـــح مـــن الجـــدول(

، تلتهـــا تفاعـــل إجـــابتهمتكـــرارا فـــي  األكثـــرالماديـــة تمثـــل الصـــعوبة  اإلمكانيـــات أنالمنســـقين الميـــدانيين 

المجتمـــع المحلـــي الضـــعيف مـــع بـــرامج الصـــحة المدرســـية، وكـــذلك عـــدم تفريـــغ منســـق اللجنـــة الصـــحة 
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يتابعها المنسق الميداني، واكتظاظ البرنامج المدرسي، في حين ان  المدرسية، وزيادة عدد المدارس التي

 نسبة قليلة تطرقت لقلة التعاون من قبل االذنة ومدراء المدارس. 
 

 السؤال الخامس: باعتقادك ما الحلول التي تراها مناسبة لمواجهة هذه الصعوبات؟ 

 ).22.4عرض المبحوثون مجموعة من الحلول، ويبينها الجدول (
 

 رأي المبحوثون  حول السؤال الخامس أ:-22.4جدول     

 اإلجابة رقم المبحوث

1 

عند اختيار المدرسة لتنفيذ المشاريع يجب ترك مساحة للموظف الميداني لترشيح المدارس 

حسب الواقع الحالي لكل مدرسة ،وتفريغ منسق الصحة لتسهيل مهامه، واخيرا عند شراء 

حية يفضل عرض الموضوع على المنسق الميداني لتقدير المواد الخاصة بالمشاريع الص

 احتياجات الطلبة كال في وقته.

2 
زيادة وعي المجتمع المحلي بأهمية التعاون مع برامج الصحة المدرسية، وتفريغ منسق 

 اللجنة الصحية حتى يتمكن من تنفيذ الخطة ومتابعتها.

 يف الصحي.تبني البلديات لإلمكانيات المادية، وزيادة التثق 3

4 
تخصيص جزء من المنهاج لبرامج الصحة، وتوفير الميزانيات المناسبة للحاجات، وتفريغ 

 منسق الصحة المدرسية.

5 
التوعية بماهية برامج الصحة المدرسية وأهدافها والجوانب التي تعنى بها وتعمل عليها، 

 ورصد الميزانيات لألقسام الصحية، مع تفريغ منسقي الصحة.

6 
يص موظف صحة مدرسية لكل مدرسة، للتمكن من تطبيق برامج الصحة المدرسية تخص

 بشكل افضل.
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 رأي المبحوثون  حول السؤال الخامس ب: -22.4جدول  

 اإلجابة رقم المبحوث

7 
) مدارس، وتفريغ منسقة 5الى ( 10)تخفيض عدد المدارس المتابعة من قبل الميداني من (

 توى المدرسة.اللجنة الصحية على مس

 التزام مدراء المدارس بكل ما هو مطلوب من المديرية وزيادة عدد الميدانيين. 8

 تقليل عدد المدارس التي يشرف عليها الميداني حتى يستطيع القيام بالمطلوب. 9

10 
تفريغ منسقي الصحة المدرسية في المدارس، وتحديد مواعيد معينة لتطبيق برامج الصحة 

 خطة واضحة. المدرسية ضمن

 تقليل عدد المدارس التي يتابعها الميداني، بناء مدارس جديدة وفق االشتراطات الصحية. 11

 بناء مدارس حسب المواصفات العالمية. 12

 ) حصص دراسية، ورصد موازنة لدعم المدارس.3تفريغ منسق اللجنة الصحية ( 13

 المادية الالزمة. اإلمكانياتفير ) لتعزيز صمودهم، وتو cدعم المدارس في المناطق ( 14
 

 اإلمكانيـاتمـع تفريـغ منسـق الصـحة المدرسـية، ثـم رصـد  اإلجابات أغلبيةأن  أعاله يتضح من الجدول

تقليــل عـدد المــدارس التــي  إلــىبعضـهم  أشــاروالميزانيـات الخاصــة بأنشـطة الصــحة المدرســية، فـي حــين 

الـبعض علـى ضـرورة زيـادة  وأكـدسقين الميـدانيين، كمـا المن أعداديتابعها المنسق الميداني، وذلك بزيادة 

الوعي الصحي المجتمعي بشكل عام، وكانت اقل المقترحات تكرارا ضرورة دعـم المـدارس فـي المنـاطق 

 .واألهاليلدعم صمود الطلبة  c)المصنفة (

 

 السؤال السادس: برأيك ما المقترحات التي تسهم في تعزيز السلوك الصحي التغذوي؟

 ) االقتراحات التي قدمت من المبحوثين.23.4الجدول رقم(ويبين 
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 : رأي المبحوثون حول السؤال السادس23.4جدول

 

 االجابة رقم المبحوث

 الطلبة، والمتابعة الحثيثة بعد التثقيف. أمامواقعية  أنشطةتنفيذ  1

2 

التغذوي،  تضمين المقاصف للجمعيات النسوية، ووجود برامج صحية معززة للثقافة والسلوك

تربوية حديثة في  أساليبوكذلك دعم المقاصف المدرسية ماديا، والعمل على استخدام 

 الصحية. واألنشطةفي المشاريع  األمهات وٕاشراكتعزيز الثقافة الصحية والتغذوية 

 ، وزيادة المعرفة للمجتمع المدرسي .األمزيادة الوعي لألسرة وخاصة  3

4 
، تعيين اإلعالمصحية، تفعيل  أغذيةت نسوية إلنتاج يفضل تضمين المقاصف لجمعيا

 تغذية في المدارس. أخصائي

5 
تطبيق برامج اإلفطارات بشكل ممنهج، لجميع الفئات العمرية، ووضع قوانين ضمان تجبر 

 الضامن على عمل البدائل التغذوية ضمن برامج معينة يوميا. 

 لوك التغذوي الصحي عند ربات البيوتنحقق ذلك بتعزيز الس أنالقدوة الحسنة، ويمكن  6

7 
تعديل السلوك التغذوي عن طريق تعزيز فكرة الغذاء الصحي، وتوفير بدائل تغذوية في 

 والثانية. األولىالمقصف، وتفعيل فكرة االفطارات الصباحية في المدارس بين الحصة 

 زيادة الفعاليات التغذوية الصحية للطلبة، وتفعيلها في المنهاج. 8

 الطالبية في مجال التغذية. اإلبداعاتعمل مسابقات تغذوية وتشجيع  9

 التركيز على ضامني المقاصف المدرسية من خالل تطبيق سياسة التغذية المدرسية. 10

 زيادة برامج التثقيف والتعزيز الصحي، والمتابعات طويلة المدى. 11

 تقليل الضمان المالي للمقصف. 12

 .اإلعالمطلبة، تفعيل لل األهلمتابعة  13

 المستمر على سالمة الغذاء. واإلشرافعمل وجبات غذائية مفيدة وصحية للطلبة،  14

علــى ضــرورة تفعيــل التثقيــف الصــحي  أكــدواالــذين تــم مقــابلتهم  أغلبيــة) أن 23.4يتضــح مــن الجــدول (

مان المقاصـف والمجتمـع بأكملـه، وتحـدث بعضـهم عـن مقترحـات لضـ واألسـرةالتغذوي لكل مـن الطالـب 

تمثلت بأن تتولى عملية الضمان للمقاصف جمعيات نسوية، وتقليل الضـمان المـالي للمقصـف حتـى ال 

ينظـــر لـــه كمشـــروع ربحـــي مـــادي، وتـــوفير البـــدائل الغذائيـــة الصـــحية للطلبـــة، ومتابعـــة المقصـــف بشـــكل 

 تغذية في كل مدرسة.  أخصائيحثيث، في حين كانت اقل المقترحات تكرارا وجود 
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 ؟أفضلسؤال السابع: كيف باإلمكان تفعيل برامج التثقيف الصحي في المدارس بشكل ال

 ).24.4تقدم المبحوثون بمجموعة من االقتراحات حول هذه السؤال، ويبينها الجدول(

 ابعس: رأي المبحوثون حول السؤال ال24.4جدول

 االجابة رقم المبحوث

1 
لتطبيق العملي وتوفير بعض المواد التي تشجع ا أساليبالتلقين وابتكار  أسلوبعدم استخدام 

 السلوك الصحي السليم. إتباعالطلبة على 

2 

المجتمع المحلي في برامج التثقيف عن طريق سلسلة من  إدماجتفاعلي ترفيهي،  أسلوباستخدام 

 األدواتورشات العمل الصحية، التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتوفير 

 بة خصوصا في المناطق النائية لتعزيز السلوك الصحي.الصحية للطل

 بتخصيص جزء من الحصص الدراسية للتثقيف الصحي. 3

 . األهاليالصحي، ولقاءات  اإلعالممن خالل المنهاج الدراسي، وتفعيل  4

 استحداث وظيفة مثقف صحي في مدارس مديريات التربية والتعليم. 5

 ارس يحتوي على دروس وحصص دراسية صحية.برنامج موحد لجميع المد إعداد 6

 بتكثيف اللقاءات التثقيفية عن طريق التعلم النشط والدراما واللعب. 7

 المدرسية الصباحية، وتفعيل التثقيف في المنهاج. اإلذاعةمن خالل فعاليات  8

 استخدام وسائل حديثة في التوعية، عبر الوسائط االلكترونية الحديثة. 9

10 
ضمن المنهاج،  وٕادراجهالتثقيف الصحي للطالب، وعمل دليل التثقيف الصحي  ولوياتأتحديد 

 .األساسيةوالتركيز على طلبة المرحلة 

 تكون برامج التثقيف الصحي ممنهجة ومحددة وفق احتياجات الطلبة، وان تكون دورية وعلمية أن 11

 في المدارس. التشبيك مع خريجي الجامعات حسب التخصصات لتفعيل التثقيف 12

 تكون برامج التثقيف الصحي شاملة ومدعومة. أن 13

 التعاون والتواصل مع المؤسسات من اجل دعم هذه البرامج. 14

التثقيف الصحي،  أساليبركزت على ضرورة تنويع  اإلجاباتغالبية  أن) 24.4يتضح من الجدول (

 دة وشاملة ومدعومة لتحقق الهدف الذيالحديثة، وان تكون برامجه ممنهجة ومحد األساليبواستخدام 

وضعت من اجله، كما واكد بعضهم على ضرورة ان تخصص حصص دراسية لهذا الغرض ،وكانت 

 اقل المقترحات تكرارا هي استحداث وظيفة مثقف صحي في المدارس.

 السؤال الثامن: ما اهم المقترحات التي تراها مناسبة لتحسين البيئة المدرسية بشكل عام ؟
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 ).25.4ءت المقترحات كما يبينها الجدول (جا

 : رأي المبحوثون حول السؤال الثامن25.4جدول

 رقم المبحوث
 اإلجابة

1 
اعطاء المساحة والصالحيات للموظف الميداني في امور متعددة، وتفريغ منسق اللجنة الصحية ،وتمويل 

 المدارس بمشاريع تخدم الطالب. 

2 

لمدرسية وزراعة االشتال واالشجار، وزيادة التعاون مع البلديات لتحسين البيئة توفير الدعم لتأهيل الحديقة ا

 تأهيل المدارس ذات البنية التحتية القديمة. وٕاعادةالمدرسية وحل المشكالت والصيانة الدورية للممتلكات، 

 بتعديل السلوكيات والتوجيه. 3

4 
كذلك بهذه  واألهاليبيئية، ودمج المجتمع المحلي باألنشطة ال وٕاشراكهمزيادة الوعي البيئي لدى الطالب 

 . األنشطة

5 
رصد الميزانيات الخاصة والتي تغطي التكاليف الالزمة، ووضع شروط صحية ومعيارية للبيئة  وأخيرا أوال

 المدرسية السليمة.

6 
متلكات وخصوصا من التحسين هو الحفاظ على البيئة المدرسية، الموجودة وعدم التخريب والتكسير للم األهم

 الدوام الرسمية.   أوقاتخارج 

7 
حصر المدارس بأسوار حماية ضد التخريب الخارجي، وتعزيز فكرة االنتماء البيئي لدى الطلبة، وعمل 

 نشاطات بيئية متعددة.

 مشاريع صحية يتم دعمها من قبل الوزارة 8

 حدائق مدرسية، ورسم جداريات صحية وتغذوية. وٕانشاءعمل  9

10 
حصر احتياجات البيئة المدرسية لكل مدرسة قبل دوام الطلبة، صيانة دورية لمرافق المدرسة، تخصيص 

 ميزانية من المدرسة للبيئة المدرسية فقط .

11 
 البيئية، تعاون المجتمع المحلي في تبني تحسين البيئة المدرسية. واألنديةتفعيل اللجان الصحية 

12 
 عالمية، وتفعيل النادي البيئي، وتخصيص ميزانية داعمة لنشاطاته.بناء مدارس حسب المواصفات ال

13 
البناء المدرسي، وفق معايير السالمة  إجراءاتلتعزيز البيئة المدرسية، وسن قوانين تحكم  اإلمكانياتتوفير 

 المخالفات الالزمة عند وقوعها. وٕايقاع، واألمان

 في البناء. واألمانالسالمة تحسين البنية التحتية للمدارس، واالهتمام ب 14
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شــددت علــى ضــرورة الــدعم المــادي وتمويــل المــدارس بمــا يلــزم  األغلبيــة) أن 25.4يتضــح مــن الجــدول(

الــدور الفاعــل للمجتمــع  إلــى أشــاروامــن اجــل الحفــاظ علــى البيئــة المدرســية والعمــل علــى تحســينها، كمــا 

لبيئـــي الســـليم فـــي الطالـــب ودعـــم اللجـــان التعـــاون المشـــترك معـــه، وكـــذلك زرع الســـلوك ا وأهميـــةودعمـــه 

البيئية في المدارس، وكان مقترح توسيع مدى الصالحيات الممنوحة للمنسـق الميـداني  واألنديةالصحية 

 تكرارا. األقل

 :ملخص نتائج الدراسة 3.4
 

 ملخص نتائج االستبانةأ ) 

درسية في مدارس لواقع الصحة الماعضاء اللجان الصحية ومنسقيها ان متوسطات تقديرات  -

محافظة الخليل الحكومية جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

)، كما تبين بأن جميع مجاالت أداة الدراسة 0.45)، واالنحراف المعياري الكلي مقداره (4.03(

 جاءت بدرجة مرتفعة. 
 

) بين تقديرات أفراد عينة α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  -

ليل الحكومية تعزى لمتغيرات (المديرية، خالدراسة لواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة ال

المرحلة الدراسية، موقع المدرسة، سنوات الخبرة، الوصف الوظيفي). في حين وجدت فروق تعزى 

 .اإلناثلمتغيرات: جنس المدرسة، لصالح مدارس 
 

: تفريغ منسق الصحة الحكومية لتطوير الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليلأهم السبل  -

عامل صحي بشكل  أوالمدرسية، االهتمام برفع المستوى الثقافي الصحي للمعلمين، توفير ممرض 

 مستمر في المدارس. 
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 ملخص نتائج المقابلة  ب)

) مـــدارس، بشـــكل عـــام، وقـــد اجمـــع منســـقو 10( عـــدد المـــدارس التـــي يتابعهـــا المنســـق الميـــداني هـــي -

ـــداني، كانـــت  ـــدانيين ان هـــذا العـــدد كبيـــر، وكلمـــا قـــل عـــدد المـــدارس التـــي يتابعهـــا المي الصـــحة المي

 . أفضلالمخرجات المتوقعة 
 

واقـع الصــحة المدرسـية بشــكل عــام هـو جيــد جــدا، فـي مــدارس مــديريات التربيـة والتعلــيم الحكوميــة  أن -

 ن وجهة نظر المنسقين الميدانيين .في محافظة الخليل م
 

، مناسبة لضمان نمو سليم وامـن للطلبـة مـن  الحكومية الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل -

 وجهة نظر منسقي المدارس الميدانيين.
 

 أفـراد إجابـاتتكـرارا التـي تواجـه الصـحة المدرسـية فـي  األكثـرالمادية تمثل الصـعوبة  اإلمكانيات أن - 

الدراسة، ثم تالها تفاعل المجتمع المحلي الضعيف مـع بـرامج الصـحة المدرسـية، وكـذلك عـدم  عينة

 تفريغ منسق اللجنة الصحة المدرسية، وزيادة عدد المدارس التي يتابعها المنسق الميداني.
 

عينــة الدراســة لحلــول حــول الصــعوبات  التــي تواجــه واقــع الصــحة المدرســية، فكانــت  أفــرادمقترحــات  -

والميزانيـــات الخاصـــة  اإلمكانيـــاتمـــع تفريـــغ منســـق الصـــحة المدرســـية، ثـــم رصـــد  اإلجابـــات بيـــةأغل

بعضــهم الــى تقليــل عــدد المــدارس التــي يتابعهــا المنســق  أشــاربأنشــطة الصــحة المدرســية، فــي حــين 

 البعض الى ضرورة زيادة الوعي الصحي المجتمعي بشكل عام. أشارالميداني، في حين 
 

ينــة الدراســة  التــي تســهم فــي تعزيــز الســلوك الصــحي التغــذوي تمثلــت فــي ضــرورة ع أفــرادمقترحــات  -

والمجتمــع بأكملــه، وتحــدث بعضــهم عــن  واألســرةتفعيــل التثقيــف الصــحي التغــذوي لكــل مــن الطالــب 

مقترحــات لضــمان المقاصــف بــأن تتــولى عمليــة الضــمان جمعيــات نســوية، وتــوفير البــدائل الغذائيــة 

 المقصف بشكل حثيث.الصحية للطلبة، ومتابعة 
 

 أسـاليبعينـة الدراسـة لتفعيـل بـرامج التثقيـف الصـحي فقـد أكـدت علـى ضـرورة تنويـع  أفـرادمقترحات   -

الحديثة، وان تكون برامجه ممنهجة ومحددة وشاملة ومدعومة  األساليبالتثقيف الصحي، واستخدام 
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صـــص حصـــص بعضـــهم علـــى ضـــرورة ان تخ وأكـــدلتحقـــق الهـــدف الـــذي وضـــعت مـــن اجلـــه، كمـــا 

 دراسية لهذا الغرض.
 

عينة الدراسة لتحسين البيئة المدرسية تمثلت في توفير الدعم المادي وتمويل المدارس  أفرادمقترحات  -

بما يلزم من اجل الحفاظ على البيئة المدرسية والعمـل علـى تحسـينها، وتفعيـل التعـاون مـع المجتمـع 

حية واالنديــة البيئيــة فــي الــب ودعــم اللجــان الصــالمحلــي، وكــذلك زرع الســلوك البيئــي الســليم فــي الط

 المدارس
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9Bالفصل الخامس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

43B1.5 مقدمة 
 

رها، وفقــا ألســئلتها وفرضــياتها، ثــم عرضــا للتوصــيات تضــمن هــذا الفصــل مناقشــة نتــائج الدراســة وتفســي

 الدراسة بناء على نتائجها.  إليهاالتي توصلت 

 
44B2.5 مناقشة اسئلة االستبانة 

 

 :األولمناقشة نتائج سؤال الدراسة  1.2.5

 

 ما واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية؟

 

لصــحة المدرســية فــي مــدارس محافظــة الخليــل الحكوميــة، تبــين مــن خــالل نتــائج الدراســة بــأن واقــع ا -

)، واالنحـراف المعيـاري الكلـي 4.03جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجـة الكليـة (

)، وكانت أعلى المؤشرات هي درجـة واقـع الخـدمات الصـحية، فجـاءت بمتوسـط حسـابي  0.45مقداره (

) ، ثــم يليهــا مجــال التغذيــة المدرســية بمتوســط حســابي 0.44ه()، وانحــراف معيــاري مقــدار 4.42( مقــداره

)، ثم مجال التثقيف والتعزيز الصحي بمتوسط حسابي   0.56) وانحراف معياري مقداره (3.95( مقداره

 )، وأخيرا مجال البيئة المدرسية بمتوسـط حسـابي مقـداره0.56) وانحراف معياري مقداره (3.88( مقداره

 )،فكانت جميعها مرتفعة. 0.67ري مقداره ()، وانحراف معيا3.86(
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االهتمام الذي توليه وحدات الصحة المدرسية على مستوى وزارة التربية  إلىوتعزو الباحثة هذا االرتفاع 

والتعليم ومديرياتها، بقطاع الصحة المدرسية من اجل النهوض بالقطاع التعليمي بشكل عـام، والصـحي 

اللجــــان الصــــحية مــــن المعلمــــين  أعضــــاءفــــاع  مــــدى تطبيــــق بشــــكل خــــاص، وكــــذلك يوضــــح هــــذا االرت

الصــحة المدرســية فــي المــديريات، كمــا أن للتقــدم  أقســامالتــي تنــادي بهــا  األساســيةوالمنســقين للمبــادئ 

العلمي والتكنولوجي األثر الكبير في انتشار الوعي بالعادات  الصحية بين الطلبة والمعلمين والمجتمع، 

نافســة مــن أجــل التميــز فــي مــدارس مــديريات المحافظــة والــذي ســاهم بــدوره فــي دور الم إغفــالوال يمكــن 

بلـوغ هـذه الدرجـة المرتفعـة، فكـل مدرسـة تحـاول جـادة مـن اجـل تطـوير كافـة المنـاحي المتصـلة بالعمليـة 

التعليمية التعلمية بما فيها الصحة المدرسية، والمسابقات الصحية التي تجرى طـوال العـام الدراسـي هـي 

 حقيقية لهذه المنافسة.ترجمة 

وزارة الصــــحة الفلســـطينية ممثلــــة بمــــديريات  وأهمهــــاالتعــــاون المثمـــر مــــع المؤسســــات الصـــحية كمـــا ان 

الصــحة بالمحافظــة وقســم الصــحة المدرســية فــي كــل منهــا، والــدفاع المــدني ومــا يقــوم بــه مــن نشــاطات 

الـدور القيـادي الـذي  أذهاننـاعـن ممنهجة طوال العـام الدراسـي لنشـر الـوعي بالسـالمة العامـة، وال يغيـب 

 .يتمتع به الكثير من المدراء

الفاعلة المتابعـة بشـكل حثيـث للبـرامج  اإلداريةالصحة المدرسية في المديريات من الوحدات  أقساموتعد 

والمشــاريع الصــحية، مــن خــالل انطالقهــا بشــكل يــومي للميــدان مــن اجــل االطــالع والرقابــة  والتطــوير، 

االبداعيــة لكــل الفــاعلين فــي الميــدان مــن اجــل صــحة مدرســية مميــزة، وتعمــل كــذلك  وتشــجيع المبــادرات

حظـا، ولهـا  األقـلجاهدة من أجل سد الثغرات ان وجدت، وتحقيق العدالة من خالل االهتمام بالمـدارس 

 دور ضليع في التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي للنهوض بالوضع الصحي بشكل عام.

:(الخــدمات األولعينـة الدراسـة لواقــع الصـحة المدرسـية وفقـا لفقـرات المجـال  ادأفـر بالنسـبة لتقـديرات 

هذه النتائج تعبر عن مـدى  أن)، فقد جاءت تقديرات افراد العينة بدرجة مرتفعة، وترى الباحثة، الصحية

 ) تقـــديم التطعيمـــات1مثـــل فقـــرة( ، وذلـــك تبعـــا الســـتجابات المبحـــوثين بتطبيـــق فقـــرات االســـتبانة االلتـــزام

المدرســـية مـــع الطـــواقم الطبيـــة  اإلدارة) تتعـــاون 9لجميـــع الطلبـــة المســـتهدفين خـــالل العـــام الدراســـي، و(

 )2) ترصـد الحـاالت المرضـية فـي المدرسـة فـي سـجل خـاص، و(7المسؤولة عن فحوصات الطلبـة، و(

لمدرسـة يتـوفر فـي ا )10تعمل فحوصات نظر لجميع الطلبة المستهدفين خالل العـام الدراسـي، والفقـرة (

 بشكل دائم، وغيرها من الفقرات، فمن الطبيعي ان تكون الدرجة مرتفعة. األولية اإلسعافاتمستلزمات 
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عينـة الدراسـة لواقـع الصـحة المدرسـية وفقـا لفقـرات المجـال الثـاني :(التغذيـة  أفـرادبالنسبة لتقـديرات 

االلتزام بتطبيـق يعبر عن هذا بدوره و  العينة مرتفعة لفقرات هذا المجال أفراد)، جاءت تقديرات المدرسية

) تراقـب اللجنـة الصـحية 3،  وخاصـة الفقـرات، مثـل فقـرة (حسب ما اورده المبحوثـون فقرات هذا المجال

للعـــاملين فـــي  األمـــراض) يتـــوفر شـــهادة خلـــو مـــن 5بشـــكل ســـليم فـــي المقصـــف، ( األغذيـــةعمليـــة حفـــظ 

) تعمــل المدرســة 6ن المقصــف، () يخصــص وقــت كــاف لشــراء جميــع الطلبــة مــ9مقصــف المدرســة، (

) يلتـزم العـاملون فـي المقصـف بقواعـد النظافـة 8افطارات صباحية جماعية للطلبة بشـكل دوري، وفقـرة (

 العامة، وغيرها من الفقرات التي تبرر االرتفاع في درجة هذا المجال. 

ــرادتقــديرات  أمــا  ــا لفقــرات المجــال ا أف ــة الدراســة لواقــع الصــحة المدرســية وفق ــث:( التثقيــف عين لثال

 أفـراديعكـس السـبب فـي ارتفـاع تقـديرات فقـرات هـذا المجـال تطبيـق  أن)، تـرى الباحثـة والتعزيز الصـحي

) يــتم التــدريب علــى 10) يشــارك طلبــة ممثلــين للصــفوف فــي اللجــان الصــحية، و(1( العينــة، مثــل فقــرة

ألمن والســــالمة للطلبــــة فــــي ) تقــــدم بــــرامج لرفــــع الــــوعي بــــا6بالتعــــاون مــــع الــــدفاع المــــدني، و( اإلخــــالء

) تنظم مسـابقات مدرسـية 9) تقدم برامج لرفع مستوى الوعي الغذائي للطلبة في المدرسة، (2المدرسة، (

 ، وعليه فمن الطبيعي ارتفاع درجة هذا المجال .   األخرىللصف والطالب النظيف، وغيرها من الفقرات 

ــرادبالنســبة لتقــديرات  ــة الدراســة لواقــع الصــحة أف ــة  عين ــرات المجــال الرابع:(البيئ ــا لفق المدرســية وفق

) يوجـد 3، وخاصـة الفقـرات، (بتطبيق فقرات هذا المجـالعكست االلتزام فقرات هذا المجال المدرسية)، 

تبعــد  )4) تجــرى فحوصــات دوريــة للميــاه فــي المدرســة، و(2طفايــات حريــق داخــل مرافــق المدرســة، و(

) يتناسب عدد المشربيات مع مجموع عدد 6مسافة كافية، و(مصادر التلوث البيئي عن مباني المدرسة 

 الطلبة.  أعداد) تتناسب مساحة الغرف الصفية مع 5الطلبة، وفقرة(

) التـي درسـت واقـع الصـحة المدرسـية 2014وقد اتفقـت نتيجـة هـذه الدراسـة مـع نتيجـة دراسة(صـدراتي، 

) التـي درسـت واقـع التربيـة الصـحية فـي 2011في والية بسكرة الجزائرية، ونتيجة دراسة (جرجاوي واغا،

) والتـــي كانـــت عـــن مـــدى تطبيـــق بـــرامج الصـــحة  2016،وآخـــروندراســـة (صـــالح  أنغـــزة، فـــي حـــين 

) 2012المدرســـــــــية فـــــــــي الالذقيـــــــــة جـــــــــاءت النتــــــــــائج بدرجـــــــــة متوســـــــــطة، وكـــــــــذلك دراسة(الرشــــــــــيدي،

لدراســة كــل مــن ، وقــد خالفــت نتــائج اكــذلك ) جــاءت النتــائج كــذلك بمســتوى متوســط 2009و(الصــعوب،

)التــــي جــــاءت نتائجهــــا المعبــــرة عــــن واقــــع الصــــحة  2014) و(طــــاهر، 2015نتــــائج  دراســــة (محمــــد،

 المدرسية بنسبة منخفضة.
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 :مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني 2.2.5

 

واقـــع الصـــحة المدرســـية فـــي مـــدارس محافظـــة الخليـــل ل الدراســـة عينـــةفـــراد أتقـــديرات هـــل تختلـــف 

المديرية، جنس المدرسة، المرحلة الدراسية، سنوات الخبرة، الوصـف  لمتغيرات:، باختالف االحكومية

 الوظيفي؟

 حيث تم عرض نتائج هذا السؤال من خالل الفرضيات المنبثقة عنه:

 :األولىمناقشة نتائج الفرضية 

 بين تقديرات افراد عينة الدراسـة) α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 لمتغير المديرية.تعزى الخليل الحكومية، محافظة واقع الصحة المدرسية في مدارس ل

بين تقديرات افراد عينة  )α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة  -

  .لمتغير المديريةتعزى واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية، الدراسة ل

تقارب البيئات بـين جميـع مـديريات المحافظـة، وكـذلك الظـروف االقتصـادية  أن إلىرجع الباحثة ذلك وت

الكبير في عدم وجود فـروق فـي واقـع الصـحة المدرسـية فيهـا،  األثروالسياسية واالجتماعية فيها كان له 

ة واضـــحة فــــي مـــا يخـــص الصــــح وأهـــدافوكونهـــا جميعـــا تخضـــع لســــلطة واحـــدة ذات قـــوانين ملزمــــة، 

المدرســية، والخطــوط العريضــة للعمــل فيهــا ، وجميعهــا منبثقــة مــن قــوانين وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي، 

دور فــي ذلــك، وهــذه  األربعــةالصــحة المدرســية فــي المــديريات  أقســامان لتعــاون رؤســاء وتــرى الباحثــة 

التقــارب والتعــاون مــن يــدل علــى مــدى  األمــرمــن مديريــة واحــدة، وهــذا  أساســاانبثقــت  األربعــةالمــديريات 

 القطاع الصحي في مدارس المحافظة اجل تحقيق المصالح المشتركة لخدمة

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية

بين تقديرات افراد عينة الدراسـة ) α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 .جنس المدرسة لمتغيرتعزى  واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية،ل

 

بــين  )α≤0.05عنــد مســتوى الداللــة ( إحصــائيةفــروق ذات داللــة أشــارت نتــائج الدراســة الــى وجــود  -

 لمتغيـرتعـزى واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكوميـة، تقديرات افراد عينة الدراسة ل

 . بل مدارس الذكور، حيث كانت الفروق لصالح مدارس االناث مقاجنس المدرسة
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االنضـباط وااللتـزام  إلـىتميل عـادة  اإلناث، في  أن مدارس اإلناثيمكن تفسير الفروق لصالح مدارس 

، حيـث تنـزع االنثـى الـى االهتمـام الطبيعـة البشـرية  إلـىبالقوانين والقواعـد المنظمـة للعمـل، ويرجـع ذلـك 

بطبيعتهم  يمتـازون  األوالد أنفي حين ، تفصيليةوالتفكير بطريقة  ،والترتيب والنظام بالمظاهر الجمالية

 ).2000(الرواجبة،  واالنضباط. بعكس البنات فإنهن يملن الى الهدوء ،بكثرة الحركة والتنقل والعنف

وقد يكون للمشاكل التي يواجها مدراء ومعلمو مدارس الذكور الخاصة بأمور الضبط وتقليل العنف بين 

فية تقـف حـائال امـام وجـود الوقـت الكـافي لالهتمـام بـالنواحي الجماليـة الطلبة دور في ظهور اعباء اضـا

    .والتنظيمية  المتعلقة بالصحة المدرسية
 

) والتــي لــم تظهــر وجــود تــأثير لمتغيــر جــنس  2014وتختلــف نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة (صــدراتي،

 المدرسة على واقع الصحة المدرسية .

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:

بين تقديرات افراد عينة الدراسـة ) α≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال

 .لمتغير المرحلة الدراسية تعزىواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية، ل

اد عينة بين تقديرات افر  )α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة  -

  .المرحلة الدراسية لمتغيرتعزى واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية، الدراسة ل

والقــوانين والتعليمــات الصــحية الصــادرة مــن  األنظمــةتوحيــد  إلــىوترجــع الباحثــة عــدم وجــود هــذه الفــروق 

ة مـن المعلمـين  والمنسـقين اللجـان الصـحي أعضـاءمكاتب الصحة المدرسية في المـديريات، ويـتم تزويـد 

او الثانوية فكل مرحلة لها  األساسيةبما هو جديد في مجال الصحة المدرسية، سواء كانوا في المدارس 

المعايير العامة للحكم على توافر الشروط الصحية، كما ان    أماممتطلباتها لخاصة والتي ال تقف عائقا 

يولوجية المرحليـة للطلبـة تمكـن معلمـي اللجـان الصـحية الدورات التدريبية المتخصصـة فـي النـواحي الفسـ

والمنسقين من سد الفجوات بـين مـا يمتلكـه المعلمـون مـن معـارف ومهـارات ومـا ينبغـي ان يكونـوا عليـه، 

 من اجل تحقيق الكفاية الوظيفية وهذا بدوره يلغي هذه الفوارق تبعا لمتغير المرحلة الدراسية.

 لصالح المدارس الثانوية.) التي اظهرت فروق 2014سة (العجمي،وقد اختلفت هذه الدراسة مع درا

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:

) بين تقديرات افراد عينة الدراسة α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 .موقع المدرسة لواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية، تعزى لمتغير
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) بين تقديرات افراد عينة α≥0.05تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( -

 .موقع المدرسة الدراسة لواقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية، تعزى لمتغير

الــى ان وزارة تعــزي الباحثــة عــدم وجــود فــروق فــي واقــع الصــحة المدرســية تبعــا لمتغيــر موقــع المدرســة، 

الخــــدمات الصــــحية لجميــــع المنــــاطق  إيصــــالالتربيــــة والتعلــــيم ممثلــــة بمــــديريات التربيــــة تحــــرص علــــى 

حظا من اجل تحقيق المسـاواة، حيـث تقـوم برفـد المـدارس بالمسـتلزمات والحاجـات مـن  األقلوخصوصا 

والثقافيـة القتصـادية منطلق العدالة الواعية بحاجات كل منطقة، كمـا ان لتقـارب الظـروف االجتماعيـة وا

هذه الفروق، وما يتمتع به المجتمع الفلسطيني والخليلـي بشـكل خـاص مـن  جسرفي المحافظة دور في 

 حظا. األقلتكافل ودعم للنهوض بالمدارس 

الوســـط فـــي  إقلـــيمفـــروق لصـــالح  أظهـــرت) التـــي  2009وتختلـــف هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة (الصـــعوب،

الح المــدارس التــي تقــع فــي نتــائج دراســتها الفــروق لصــ أظهــرتتــي ) ال2003، ودراســة (طوقــان ،األردن

 ) التي اظهرت فروقا لصالح المفرق.1986، ودراسة (الخليلي،المدينة

 

 :الخامسة مناقشة نتائج الفرضية

 

بين تقديرات افراد عينة الدراسـة ) α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 .سنوات الخبرة لمتغيرتعزى سية في مدارس محافظة الخليل الحكومية، واقع الصحة المدر ل

بين تقديرات افراد عينة  )α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة  -

 . سنوات الخبرة لمتغيرتعزى واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية، الدراسة ل

ان المعـارف والمهـارات التـي يجـب ان  إلـىعدم وجود الفروق تبعا لمتغيـر سـنوات الخبـرة،  تعزو الباحثة

يتمتـــع بهــــا منســــق او عضــــو اللجنــــة الصــــحية هـــي واضــــحة ومحــــددة ومعروفــــة للجميــــع، كمــــا ان هــــذه 

هــــي فــــي حالــــة تطــــور وتغيــــر مســــتمر بفعــــل البحــــوث  وٕانمــــابحكــــم التقــــادم،  إثرائهــــاالممارســــات ال يــــتم 

، كمـا ان اإلطـارتي تزداد يوما بعد يوم، لذلك ال يظهر تأثير كبيـر لسـنوات الخبـرة فـي هـذا والدراسات ال

المعلمـــين  إكســابللــدورات والمحاضــرات التــي تقــوم بهـــا المــدارس والمــديريات علــى حـــد ســواء دور فــي 

قسـم  الجدد بالمهارات الالزمة ألداء العمل في مجال الصحة المدرسية، وكما ان متابعة عملهم مـن قبـل

المدرســية، ســاهم وبشــكل كبيــر فــي تخطــي ســنوات مــن الخبــرة  واإلدارةالصــحة المدرســية فــي المــديريات 
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، وهـذا ان دل علـى شـيء فانـه يـدل علـى مـدى التعـاون بـين المعلمـين واإلرشادبالعلم والمعرفة والتطبيق 

 الصحة المدرسية.  أهدافالجدد وذوو الخبرة من اجل تعميم المهارات لتحقيق 

) التي ظهرت فيها  فـروق تعـزى لمتغيـر  2012د اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (الرشيدي وصرايرة،وق

 ) سنوات فما دون.5سنوات الخبرة لصالح اصحاب الخبرة من (

 :السادسة مناقشة نتائج الفرضية

اسـة بين تقديرات افراد عينة الدر ) α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 .الوصف الوظيفي لمتغيرتعزى واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية، ل

بين تقديرات افراد عينة  )α≤0.05عند مستوى الداللة ( إحصائيةتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة  -

 . الوظيفي الوصف لمتغيرتعزى واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية، الدراسة ل

وتعزو الباحثة السبب في ذلك الى ان الـدورات التدريبيـة التـي يتلقاهـا المعلمـون  سـواء كـانوا منسـقين أو 

أعضاء لجان صـحية  كفيلـة بإكسـابهم المهـارات الالزمـة للقيـام باألعبـاء الوظيفيـة الملقـاة علـى عـاتقهم، 

مـن اجـل النهـوض بالمسـتوى  وٕارشـادهممـين المعل وٕاسـنادكما ان تعاون مدراء المدارس في توفير الـالزم 

الصــحي المدرســي، لــه دور كبيــر فــي ان يتمتــع جميــع اعضــاء اللجــان الصــحية ومنســقيها بالتوجــه ذاتــه 

نحـــو النهـــوض بواقـــع الصـــحة فـــي مدارســـهم، وهـــذا يعكـــس التفـــاهم والتنـــاغم القـــائم بـــين معلمـــي اللجـــان 

 الصحية ومنسقيها.

) حيـث ظهـرت الفـروق لصـالح مشـرفي  2009ئج دراسـة (الصـعوب ،اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتـا

 الصحة المدرسية.
 

 :مناقشة نتائج السؤال الثالث 3.2.5

 تطوير الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية؟ما االقتراحات التي تراها مناسبة ل
 

يــغ معلمــي اللجــان الصــحية االقتراحــات تكــرارا كانــت تفر  أكثــرالمبحــوثين ان  إجابــاتاتضــح مــن خــالل 

وتخفيـــف العـــبء التدريســـي علـــيهم، تالهـــا مقتـــرح زيـــادة الرقعـــة الخضـــراء وتشـــجيع التشـــجير مـــن خـــالل 

فـي  األعضـاءالبيئية المدرسية، وكذلك عقد دورات ومحاضرات تثقيفيـة وورشـات عمـل للمعلمـين  األندية

شــكل دائــم فــي المدرســة، بعضــهم علــى ضــرورة وجــود ممــرض او مســعف ب أكــداللجــان الصــحية، كمــا 

بخصـوص السـالمة والصـحة  اإلرشـاديةتعزيز التوعية والتثقيـف بعمـل النشـرات واللوحـات  إلىباإلضافة 

اللجــان الصـــحية  أعضــاءالطالبيــة، ومجمــل هــذه االقتراحـــات انبثقــت مــن واقـــع التطبيــق العملــي لمهـــام 
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، وكــذلك هـم  العنصــر الفاعــل الــذي خبــرة فـي هــذا المجــال واألكثــر األقــدر، فهـم مــن المعلمــين ومنسـقيها

 يدعم ويطور الصحة المدرسية.
45B3.5  لةالمقابأسئلة مناقشة نتائج  

بناء على اجابات المبحوثين في المقابلة الشخصية حول عدد المدارس التي يتابعها المنسق الميـداني ، 

نســق وان هــذا ) مــدارس لكــل م10اتضــح ان العــدد هــو ( ،ومــدى مناســبة هــذا العــدد مــع حاجــة المــدارس

اذا مــا كــان التطــور والتمييــز هــو مــا تنــادي بــه اقســام الصــحة المدرســية علــى مســتوى العــدد كبيــر نســبيا 

الميدانيين متابعة المدارس بشكل أكبـر وبـذلك  للمنسقينحتى يتسنى وذلك  المديريات اوال والوزارة ثانيا، 

كـن تحقيـق هـذا االمـر بزيـادة عـدد المنسـقين ، ويميتعزز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع الصحية المختلفـة

في ظل التزايد في متطلبات الصحة المدرسية نحتاج الى تقلـيص عـدد المـدارس المتابعـة مـن  الميدانيين

 .قبل المنسق الميداني

مبحوثين حول السؤال الثاني عن واقـع الصـحة المدرسـية فـي مـدارس مـديريات التربيـة والتعلـيم لا إجابات

بتقــدير جيــد جــدا لمعظــم المجــاالت وهــذا يتفــق مــع مــا ذكرنــاه ســابقا عنــد تفســير نتــائج  فجــاءت النتــائج

 .، ويعزز ما توصلت اليه االستبانة من نتائجاالستبانة للسؤال االول

هــل الصــحة المدرســية فــي مــدارس والمتمثــل فــي فــي حــين ان اجابــات المبحــوثين حــول الســؤال الثالــث 

 نعـم وهـذا يؤكـد باألغلبيـةوأمن للطلبة؟ فكانـت اجابـات المبحـوثين  المديريات  مناسبة لضمان نمو سليم

 النتائج التي توصلت اليها الدراسة عن طريق االستبانة. ويدعم

المبحـــوثين حـــول الســـؤال الرابـــع عـــن اهـــم الصـــعوبات التـــي تواجـــه بـــرامج الصـــحة  إجابـــاتبخصـــوص 

بة اال ان ميزانية الدولة المقتطعة لدعم المادية، وترجع الباحثة هذه الصعو  المدرسية، فكانت الصعوبات

القطــاع التربــوي ال زالــت دون المطلــوب لتحقيــق النهــوض الحقيقــي ويمكــن حــل الصــعوبات الــواردة برفــد 

 هذا القطاع بالخبرات والموظفين لتقليل الضغط على العاملين.

فير االمكانيــات اوال بتــو  ،الحلــول لهــذه الصــعوباتحــول  عــن الســؤال الخــامس جابــاتاالفــي حــين كانــت 

تقليــــل عــــدد المــــدارس التــــي يتابعهــــا المنســــق كـــذلك بو  والميزانيــــات الخاصــــة لــــدعم هــــذا القطــــاع الماديـــة

، وتؤكــد الباحثــة علــى مــا اوردتــه ســابقا الميــداني، والعمــل علــى رفــع مســتوى الــوعي الصــحي المجتمعــي

 كضغطمشاكل الالحقة المترتبة ما تم الدعم المادي المرجو ستحل البضرورة الدعم لقطاع التعليم، واذا 

 . العمل الملقى على عاتق المنسق الميداني
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 إجابـات، وتمثلـت  كان السؤال السادس حول المقترحات التي تسهم في تعزيز السلوك الصحي التغـذوي

فـي تفعيـل التثقيـف الصـحي التغـذوي للطلبـة واالسـرة والمجتمـع، وتشـديد الـدور الرقـابي علـى المبحوثين، 

، وتــرى واليــة ضــمانها، وتبــرز االجابــات هنــا مــن واقــع التطبيــق العملــي للمنســقين الميــدانيينالمقاصــف 

الباحثـــة ضـــرورة عقـــد الـــدورات والنـــدوات وورش العمـــل لكـــل عناصـــر العمليـــة التعليميـــة مـــن اجـــل دعـــم 

 .السلوك الصحي

ت تمحــور ع، ففــي الســؤال الســاب حــول اليــة تفعيــل بــرامج التثقيــف الصــحي فــي المــدارسامــا المقترحــات 

حـــول اســـتخدام الوســـائل التربويـــة الحديثـــة فـــي نشـــر الـــوعي الصـــحي، وتخصـــيص  اجابـــات المبحـــوثين 

، وتـــرى الباحثـــة ضـــرورة االنفتـــاح علـــى خبـــرات االخـــرين واخـــذ حصـــص دراســـية ممنهجـــة لهـــذا الغـــرض

 .وتفعيل الدور الرقابي الداعم لتعزيز الممارسات الصحية الدروس من تجاربهم،

فقد شددت االغلبية على ضـرورة  الصحية  اهم المقترحات حول تحسين البيئة المدرسيةت في حين كان

 واالندية البيئية. توفير الدعم المادي وزرع السلوك البيئي السليم لدى الطلبة، ودعم اللجان الصحية

تهم الميدانيـة جميع اسئلة المقابلة عبرت عن الواقع الفعلـي الـذي يعايشـه المنسـقين الميـدانيين اثنـاء جـوال

فــي المــدارس، والقــت الضــوء علــى بعــض القضــايا المهمــة التــي يجــب اخــذها بعــين االعتبــار مثــل تقليــل 

   .عدد المدارس وتخفيف العبء الوظيفي الملقى على عاتقهم من اجل التميز والتطوير
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46B4.5 التوصيات 
ا لـذلك جـاءت التوصـيات مـن كانت النتائج الدالة على واقع الصـحة المدرسـية مرتفعـة بشـكل عـام، وتبعـ

، ومحاولة تجاوز بعـض الفجـوات والثغـرات التـي تظهـر بـين الحـين أوالاجل تعزيز الممارسات االيجابية 

 ، من أجل استمرار التقدم والرقي بالسلوك الصحي العام.واآلخر

 في ضوء نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

 .ئم مع متطلبات ذوي االحتياجات الخاصةالعمل على تحسين البيئة المدرسية لتتال .1
  

التأكيد على ضرورة عقد البرامج التثقيفية الممنهجة والمدروسة في مجال الصحة المدرسية لكل مـن  .2

 المجتمع المحلي على حد سواء. وأفرادالمعلم والطالب 
 

 .اصةالعمل على تزويد المدارس بالمستلزمات الالزمة لمساعدة ذوي االحتياجات الخ  .3
 

التأكيد على دعم برامج الزراعـة والتشـجير فـي المـدارس وتشـجيعها، انطالقـا مـن الخطـط الحكوميـة،  .4

 ).2020(فلسطين خضراء بحلول (
 

ضرورة دعم المقاصف المدرسية وتحويلهـا الـى جهـات غيـر ربحيـة كالجمعيـات النسـوية، حيـث انهـا  .5

وفير المطعـــم المدرســـي علـــى اعـــداد وجبـــات صـــحية بأســـعار مدعومـــة كحـــل مؤقـــت نحـــو تـــ األقـــدر

 الصحي مستقبال.
 

 مقترحات بحوث ودراسات مستقبلية  5.5

 عمل دراسة عن واقع البيئة المدرسية ومدى مالئمتها للطلبة ذوو االحتياجات الخاصة. .1

 عمل دراسة بحثية تتناول المقاصف المدرسية، وطرق ضمانها (االيجابيات والسلبيات). .2
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10Bقائمة المراجع 
 

 ع باللغة العربية:أوًال: المراج

 

): تقيــيم كفايــة المبــاني المدرســية وفــق متطلبــات  طلبــة ذوي االحتياجــات  2017أبــا الخيــل، منــى.( -

، ص  191، مجلـة القـراءة والمعرفـة الخاصة في دولة الكويـت فـي ضـوء بعـض المعـايير العلميـة،

 .  136-95ص

 

 مان، االردن.، دار المنهل، عتطوير المدارس): 2009أبو النصر، مدحت. ( -

  

ــي المجــال المدرســي ):2017أبــو النصــر، مــدحت. ( - ــة ف ، دار المنهــل، عمــان، الخدمــة االجتماعي

 االردن. 

 

، الطبعــة االولــى، الموســوعة التغذويــة الفلســطينية): 2009ابــو يوســف، عــوني. وعفانــة، ابــراهيم. ( -

 بابل، الخليل،  فلسطين.

ــة الصــحيةالصــحة المدر ):  2002ابــو ليلــى، أحمــد. ( - ، دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، ســية والرعاي

 عمان، االردن.

 

، الجامعــة العوامــل المــؤثرة فــي تطــوير الخــدمات الصــحية المدرســية): 2013اســماعيل، عبيــر. ( -

 االسالمية، غزة، فلسطين(رسالة ماجستير غير منشورة).

 

بيـــة الصـــحية فـــي مـــدارس التعلـــيم ): واقـــع تطبيـــق التر  2011الجرجـــاوي، زيـــاد. أغـــا، محمـــد. (ايـــار، -

 . 1252-1205،  ص ص1B)( 13، . مجلة جامعة االزهرالحكومي بمدينة غزة

 



 
 

95 
 

دور االدارة المدرسية في تطبيـق مبـادرة المـدارس الصـحية فـي االردن ):  2012الخالدي، خالـد. ( -

 (رسالة ماجستير منشورة). األردن، جامعة اليرموك، اربد،ومقترحات للتطوير

  

 ، دار المنهل، عمان، االردن.الذكاء االنفعالي تعلم كيف تفكر انفعاليا ):2013خفاف، ايمان. (ال -

 

): درجــة الــوعي الصــحي عنــد 1987الخليلــي، خليــل. والشــيخ ســالم، معتــز. و أبــو دهــيس، احمــد. ( -

اث مجلــة ابحــطلبــة الثــاني الثــانوي العلمــي واالدبــي والمهنــي فــي ثــالث منــاطق جغرافيــة فــي االردن، 

 .110-91) ، ص ص 1(3، اليرموك

 

، دار اســامة للنشــر والتوزيــع،  الطبعــة االولــى،  موســوعة عــالم المــرأة): 2000الرواجبــة، عايــدة. ( -

 .األردن عمان،

 

ــة المدرســية) 2005الســبول، خالــد. ( - ، الطبعــة االولــى، دار المنــاهج : الصــحة والســالمة فــي البيئ

 للنشر والتوزيع عمان، االردن.

 

، دار اليـازوري العلميـة الصحة والسـالمة العامـة): 2005الشاعر، عبد المجيد. أبو حسين، ليلـى. ( -

 للنشر والتوزيع، عمان، االردن.

 

، المدرســــية فــــي ضــــوء االتجاهــــات المعاصــــرة اإلدارة): اســــتراتيجيات 2012الصــــالحي، نبيــــل. ( -

 الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 

 

): مستوى الصحة المدرسية في المـدارس االبتدائيـة 2012لد. الرشيدي، تركي. (ايلول، الصرايرة، خا -

)،    10(26، . مجلـة جامعــة النجــاح لألبحــاثفـي دولـة الكويــت مـن وجهــة نظـر المـديرات والمعلمــات

 . 2348-2306ص ص 
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فــي درجــة تطبيــق بــرامج الصــحة المدرســية فــي المــدارس االساســية ): 2009الصــعوب، اســالم. ( -

 ، جامعة عمان العربية العليا، االردن (رسالة دكتوراه غير منشورة). االردن

 

 ، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر. المناخ المدرسي): 2014الطويل، غالب. ( -

 

، المعهــد العلمــي للفكــر االســالمي، جامعــة الكويــت، االســالم وعلــم الــنفس ):2008العــاني، نــزار. ( -

 الكويت.

 

): واقــع البيئــة المدرســية بدولــة الكويــت 2014جمــي، معــدي. والعجمــي، عمــار. والــذروة، مبــارك. (الع -

 .   104-65، ص ص (15)86 مجلة الثقافة والتنمية، وأثرها على العملية التعليمية. 

 

، دار اســـامة للنشـــر والتوزيـــع، التربيـــة البيئيـــة واســـتراتيجيات تدريســـها ):2012العياصـــرة، وليـــد. ( -

 ، االردن.عمان

 

): تقويم برنامج المدارس المعززة للصحة في التعلـيم العـام  2015المسند، سلطانة. والدغيم، خالد. ( -

، مجلة البحـوث النفسـية والتربويـةمن وجهة نظر مشرفي البرنامج ومعلمي العلوم بمنطقة القصيم، 

 .153-113، ص ص 30) 3(

  

 االردن.عمان، مؤسسة المجتمع المفتوح ،  ،المدارس الصديقة للطفل): 2008اليونيسيف (-

 

): واقــع بـرامج الخــدمات الصــحية المقدمـة لطــالب مــدارس محافظـة الزرقــاء مــن 2007بـادة، احمــد. ( -

 .394_373، ص ص   (1)21، مجلة جامعة النجاحوجهة نظر مدراء المدارس، 

 

، دار الفـارابي، بيـروت، مبادئ الطب الوقائي في صـحة االمومـة والطفولـة): 2013بزي، فاروق. ( -

 لبنان.
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): جودة البيئة المدرسية وعالقتها بالصحة النفسية من وجهة 2017بوفاتح، محمد. وعون، عائشة. ( -

 113، ص ص18، مجلـة مخبـر الصـحة النفسـيةنظر معلمي المرحلة االبتدائية بوالية االغواط ، 

-128 . 

 

، وزارة التربية الوطنيـة، رها على التحصيل الدراسيلصحة المدرسية واثا): ا2002تايحي، ابراهيم. ( -

 الجزائر.

 

) ، المجموعــة العربيــة للتــدريب والنشــر،  تطــوير المنــاهج (رؤيــة معاصــرة ):2012حســن، شــوقي. ( -

 القاهرة، مصر.

 

دور االدارة المدرســية فــي تــوفير بيئــة امنــة فــي المــدارس الحكوميــة ):  2016حشــايكة، شــيرين. ( -

، جامعـة محافظات شمال الضـفة الغربيـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين والمعلمـات فيهـااالساسية في 

 النجاح الوطنية،نابلس، فلسطين (رسالة ماجستير غير منشورة).

 

ــة ):2006خليــل، محمــد الحــاج. ( - ــذاتي فــي التربي ــويم ال ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، التق

 عمان، االردن.

 

ر االدارة المدرسـية فـي تحقيـق التربيـة الصـحية المدرسـية لطـالب مرحلـة ): دو 2015زمزم، سـوزان. ( -

، ص  (2)38، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسـات العليـا التعليم االساسي في مدينة الالذقيـة،

 .164-151ص  

 

 ، دار الخليج، عمان، االردن. : التفاعل الصفيأ) 2017سمارة، فوزي. ( -

 

 ، دار الخليج، عمان، االردن. أساسيات في االدارة التربوية الحديثة ب): 2017سمارة، فوزي. ( -
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، الطبعـة االولـى، الصـحة المدرسـية): 1999( واسعد، أمان. وعبد الحلـيم ،ابـو القاسـم. شكر، فايز. -

 عالم الكتب، القاهرة، مصر.

 

، الطبعـة الثانيـة، ةالصـحة المدرسـي ):2007شكر، فايز. واسعد، امان. وعبد الحليم، ابو القاسـم. (  -

 دار عالم الكتاب، الرياض، السعودية. 

 

): دراســـة مقارنـــة للســـلوك الغـــذائي لـــبعض تالميـــذ وتلميـــذات 2012شـــلش، فـــالح. وكـــريم، ابـــو زيـــد. ( -

، ص  )1(14، قمجلــــة القادســــية لعلــــوم التربيــــة الرياضــــيةالمـــدارس االبتدائيــــة بمدينــــة ســــوران، 

 .  334-314ص

 

ـــدا. ومرعـــ - ـــي، يوســـف. (صـــالح، لين ـــامج الصـــحة 2015ي، ســـمير. والغزال ـــيم مـــدى تطبيـــق برن ): تقي

مجلـة جامعـة تشـرين للبحـوث والدراسـات  المدرسية في مدارس التعليم االساسي في مدينة الالذقيـة،

 . 293-306، ص ص (2)38 العلمية،

 

ــة والصــحية ):2003صــبحي، عفــاف. ( - ــة الغذائي ة حلــوان، ، كليــة االقتصــاد المنزلــي،  جامعــالتربي

 مجموعة النيل العربية، مصر.

 

واقــع الصــحة المدرســية فــي الجزائــر مــن وجهــة نظــر الفــاعلين فــي  ):2014صــدراتي، فضــيلة. ( -
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 ) االستبانة قبل التحكيم1ملحق رقم (

 
 
 
 

 جامعة القدس
 التربوية اإلدارةبرنامج ماجستير  –كلية العلوم التربوية 

 
 

47Bاستبانة 
 
 

 الزميل الكريم/ الزميلة الكريمة:
 

. وتأتي الحكومية تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل

 التربوية من جامعة القدس. اإلدارةهذه الدراسة كمتطلب لنيل درجة الماجستير في 

 

ابة عن فقرات االستبانة، لما لرأيكم من أهمية في تحقيق هدف تأمل الباحثة من حضراتكم التكرم باإلج

الدراسة، وتقديم ما يفيد مجال الصحة المدرسية في مدارسنا، ويرتقي بأدائه نحو األفضل. علمًا بأن 

 البيانات التي ستقدمونها ستعامل بسرية تامة وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

 

 مع الشكر والتقدير لحسن تعاونكم

 

 الباحثة: أسيل أبو زنيد.

 إشراف: أ. د. محمود أبو سمرة.
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 القسم األول: معلومات عامة
 

 على الحالة التي تنطبق عليك.(×) يرجى وضع إشارة 

 ذكر                         أنثى                   . الجنس: 1

 الوريوس         أعلى من بكالوريوس          بك أقل من بكالوريوس          . المؤهل العلمي:             2

 سنوات                 10)           أكثر من 10-5أقل من خمس سنوات         (   . سنوات الخبرة:           3

 الخليل                  شمال الخليلوسط   . المديرية:                 4

   يطا جنوب الخليل                                               

 أساسية                      ثانوية .المرحلة الدراسية:           5
 

 المجال األول: الخدمات الصحية
 داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك: (√) يرجى وضع  إشارة 

 الفقرة        الرقم

شدة
ق ب

اتف
 

فق
ات

ايد 
مح

ض 
عار

أ
 

ض
عار

أ
 

شدة
ب

 

      التطعيمات الالزمة لجميع  الطلبة المستهدفين خالل العام الدراسي.تقدم  .1

      يتم عمل فحوصات نظر لجميع الطلبة المستهدفين خالل العام الدراسي. .2

      يتم اجراء فحوصات أسنان لجميع الطلبة المستهدفين خالل العام الدراسي. .3

      لين اليه.يقوم طبيب الصحة بمتابعة الطلبة المحو .4

      يتوفر بطاقة صحية لكل طالب في المدرسة يتم تحديثها باستمرار .5

      تراعى خصوصية الطلبة المفحوصين في المدرسة. .6

      يتم رصد الحاالت المرضية في المدرسة في سجل خاص. .7

      يتم تزود الطلبة ذوو االحتياجات باألجهزة الطبية المساندة لهم. .8

      تقدم ادارة المدرسة التسهيالت الالزمة لألطباء للقيام بعملهم . .9

      يقدم المرشد التربوي برامج دعم نفسي للطلبة بشكل عام . 10

      يتوفر في المدرسة مستلزمات االسعافات األولية بشكل دائم. 11

      يتم عزل الطلبة المصابين عند انتشار مرض معدي. 12
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 المجال الثاني: التغذية والمقصف
 

الفقرات التالية تعكس وجهة نظر الموظفين حول التغذية السليمة، وسياسات نمو متكامل بشكل عام، 

 باإلضافة الى غرس قيم ومفاهيم حسنة في نفوس الطلبة. 
 

 

 ) داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك:√يرجى وضع إشارة (
 

 الفقرة الرقم

شدة
ق ب

أتف
 

فق
أت

 

م
ايد

ح
ض 

عار
أ

شدة 
ض ب

عار
أ

 

      يتوفر في المدرسة مقصف مطابق للمواصفات الصحية المطلوبة. .1

      يصطف الطالب بانتظام لشراء احتياجاتهم. .2

      تقوم اللجنة الصحية في المدرسة بعمل فحوصات للمياه بشكل دوري. .3

      ي المقصف.تقوم اللجنة الصحية بمراقبة حفظ األغذية بشكل سليم ف .4

      يقدم مقصف المدرسة بضائع ذات قيمة غذائية عالية . .5

      يتوفر شهادة خلو من األمراض للعاملين في مقصف المدرسة. .6

      تقوم المدرسة بعمل افطارات جماعية للطلبة بشكل دوري. .7

      لبة.يلتزم ضامن المقصف بتوفير قائمة األغذية المسموح توفرها للط .8 

      يلتزم العاملون في المقصف بقواعد النظافة العامة.  .9

      يخصص وقت كاف لشراء جميع الطالب من المقصف  .10

      يوجد في المقصف مكاناً مخصصاً لذوي االحتياجات الخاصة. .11

      أسعار البضائع المباعة في المقصف مدعومة من قبل إدارة المدرسة .12
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 المجال الثالث: التثقيف والتعزيز الصحي

 

الفقرات التالية تعكس وجهة نظر الموظفين حول تنفيذ األنشطة والبرامج الصحية، باإلضافة إلى 

 األنظمة التي تعزز األمن والسالمة العامة. 
 

 : ) داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك√يرجى وضع إشارة (

 الفقرة الرقم

شدة
ق ب

أتف
 

فق
أت

ايد 
مح

ض 
عار

أ
 

ض
عار

أ
 

دة
بش

 

      يشارك طلبة ممثلين للصفوف في اللجان الصحية. .1

      تقدم برامج لرفع مستوى الوعي الغذائي للطلبة في المدرسة. .2

      تقدم برامج لرفع مستوى الوعي الرياضي للطلبة في المدرسة. .3

      ة. تنظم برامج لرفع الوعي بالصحة اإلنجابية للطلبة في المدرس .4

      تنظم برامج لرفع الوعي بالصحة النفسية للطلبة في المدرسة. .5

      تقدم برامج لرفع الوعي باألمن والسالمة للطلبة في المدرسة. .6

      تعقد دورات خاصة بالوعي الصحي للمعلمين. .7

      تقدم ندوات صحية تثقيفية ألولياء أمور الطلبة في المدرسة. .8

      تنظم مسابقات مدرسية للصف والطالب النظيف.   .9 

      يوجد خطة للطوارئ في المدرسة. .10

      يتم صيانة لألثاث المدرسي كلما لزم األمر.  .11

      يتوفر طفايات حريق داخل مرافق المدرسة.  .12

      يتم التدريب على اإلخالء بالتعاون مع الدفاع المدني سنويا. .13
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 المجال الرابع: البيئة المدرسية (الصحية)
 

الفقرات التالية تعكس وضع البيئة المدرسية بشكل عام والتي تتحدث عن مكان آمن، وصالح ومناسب 

 لقضاء األوقات بما ينفع الطلبة. 
 

 :) داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك√يرجى وضع إشارة (

 الفقرة الرقم

شدة
ق ب

أتف
 

ق 
أتف

ايد 
مح

 

عا
أ

ض
ر

 

شدة
ض ب

عار
أ

 

1.       يوجد نادي بيئي في المدرسة. 

2.       تصل أشعة الشمس معظم أماكن تواجد الطلبة داخل المدرسة. 

3.       يراعي تصميم مباني المدرسة توفر التهوية المناسبة  

4.       يصل الطالب الى المدرسة بكل سهولة. 

5.       رسة مسافة كافية.تبعد مصادر التلوث البيئي عن مباني المد  

6.       تتناسب مساحة الغرف الصفية مع أعداد الطلبة . 

7.       تتناسب أعداد المرافق العامة في المدرسة مع أعدد الطلبة. 

8.       تتوفر مصادر تدفئة مناسبة داخل الغرف الصفية . 

9.       يتوفر مصادر تبريد مناسبة داخل الغرف الصفية.   

10.       فر مخارج طوارئ ضمن المرافق العامة في المدرسة.يتو 

11.       يتناسب عدد الوحدات الصحية مع مجموع عدد الطلبة في المدرسة. 

12.       تتوفر مساحات خضراء كافية في المدرسة . 

13.       يتوفر ممرات خاصة لذوي االحتياجات داخل المدرسة. 

 

 بة لتطوير واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة الخليل ؟ما االقتراحات التي تراها مناس*
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 

 شكرا لتعاونكم
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 ): أسماء أعضاء لجنة التحكيم2ملحق (

 توزيع االستبانة على أعضاء لجنة تحكيم التالية أسماؤهم:  تم

 مكان العمل التخصص االسم الرقم

 جامعة القدس المفتوحة تربية وعلم نفس أ.د. محمد شاهين 1

 جامعة الخليل  عمال إدارة األ أ.د. سمير ابو زنيد 2

 مدير في مؤسسة نهر األردن مناهج وطرائق التدريس د. غسان قطيط 3

 جامعة القدس المفتوحة إدارة تربوية د. جمال بحيص 4

 جامعة الخليل  إدارة تربوية د. كمال مخامرة 5

 جامعة القدس ابو ديس أساليب التدريس د. إبراهيم الصليبي 6

 جامعة الخليل  رة أعمالإدا د. محمد الجعبري 7

 جامعة فلسطين التقنية الكيمياء د. جبرائيل بنورة 8

 جامعة فلسطين التقنية رياضيات طبيعية د. رشيد حرب 9

 جامعة بوليتكنك فلسطين علوم إدارية د. مروان جلعود 10

 جامعة بوليتكنك فلسطين إدارة أعمال د. محمد فخري حسونة 11

 جامعة القدس المفتوحة ة تربويةادار  د. رجاء عسيلة 12

 جامعة القدس ابوديس ادارة تربوية د. محمد الشعيبات 13

 جامعة القدس المفتوحة قياس وتقويم د. خالد كتلو 14

 جامعة بوليتكنك فلسطين رياضيات د. منجد سموح  15

 جامعة بوليتكنك فلسطين علوم تطبيقية د. منير كرمة 16

 جامعة بوليتكنك فلسطين بيقيةعلوم تط د. مي حمدان 17

 جامعة بوليتكنك فلسطين احياء تطبيقية د. فوزي الرازم 18

 جامعة بوليتكنيك فلسطين تنمية بشرية وبناء مؤسسات أ. علي أبو زنيد 19

 جامعة القدس المفتوحة إدارة وتخطيط تربوي د. عادل فوارعة 20

 فتوحةجامة القدس الم ادارة تربوية أ. فلایر عمرو  21

رئيس قسـم الصـحة المدرسـية فـي  بكالوريوس خدمة اجتماعية أ. محمد ابو ذريع 22

 مديرية الخليل
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رئيس قسـم الصـحة المدرسـية فـي  ماجستير صحة نفسية  أ. حاكمة الزعارير 23

 مديرية شمال الخليل

رئيس قسـم الصـحة المدرسـية فـي  بكالوريوس خدمة اجتماعية أ. عايدة ابو لبن 24

 ة جنوب الخليل مديري
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 ) االستبانة بعد التحكيم3ملحق (
 

 
 

 جامعة القدس
 برنامج ماجستير االدارة التربوية –كلية العلوم التربوية 

 
 

 استبانة
 
 

 الزميل الكريم/ الزميلة الكريمة:

 

تقــوم الباحثــة بــإجراء دراســة حــول واقــع الصــحة المدرســية فــي مــدارس محافظــة الخليــل الحكوميــة وســبل 

 ها. وتأتي هذه الدراسة كمتطلب لنيل درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس.تطوير 

 

تأمل الباحثة من حضراتكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة، لما لرأيكم من أهمية فـي تحقيـق هـدف 

فضــل. علمــًا بــأن الدراسـة، وتقــديم مــا يفيــد مجــال الصــحة المدرســية فـي مدارســنا، ويرتقــي بأدائــه نحــو األ

 البيانات التي ستقدمونها ستعامل بسرية تامة وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
 

 شاكرين لكم ُحسن تعاونكم

 

 

 الباحثة: أسيل أبو زنيد

 إشراف: أ. د. محمود أبو سمرة
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 على الحالة التي تنطبق عليك.(×) معلومات عامة: يرجى وضع إشارة 
 

 الخليل                  جنوب الخليل         شمال الخليل               يطاالمديرية:       .1

 . جنس المدرسة:                        ذكور                 إناث                      مختلط2

 . المرحلة الدراسية:                       أساسية              ثانوية3

 ) سنوات           أكثر من عشر سنوات10-5خبرة:         أقل من خمس سنوات                 (. سنوات ال4

 . الوصف الوظيفي:      منسق لجنة صحية                  عضو لجنة صحية 5

 مخيم قرية                                     مدينة          .موقع المدرسة    6
  

 ي: مجاالت الدراسةالقسم الثان

 المجال األول: الخدمات الصحية
 ) داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك: √يرجى وضع  إشارة (

 

 الفقرة (مؤشرات الخدمات الصحية) الرقم

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
أوا

ايد 
مح

ض 
عار

أ
 

شدة
ض ب

عار
أ

 

      تقدم التطعيمات الالزمة لجميع  الطلبة المستهدفين خالل العام الدراسي  .1

      تعمل فحوصات نظر لجميع الطلبة المستهدفين خالل العام الدراسي  .2

      تجرى فحوصات أسنان لجميع الطلبة المستهدفين خالل العام الدراسي  .3

      يتابع طبيب الصحة الطلبة المحولين إليه  .4

      تحدث البطاقة الصحية لكل طالب في المدرسة كلما استدعى االمر ذلك  .5

      تراعى خصوصية الطلبة المفحوصين في المدرسة  .6

      ترصد الحاالت المرضية في المدرسة في سجل خاص  .7
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 الفقرة (مؤشرات الخدمات الصحية) الرقم

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
أوا

ايد 
مح

ض 
عار

أ
 

شدة
ض ب

عار
أ

 

      تتوفر هواتف الجهات الطبية المساعدة في حالة الطوارئ   .8

      تتعاون ادارة المدرسة مع طواقم الطبية المسؤولة عن فحوصات الطلبة   .9

      ي المدرسة مستلزمات اإلسعافات األولية بشكل دائميتوفر ف .10

 

 

 المجال الثاني: التغذية المدرسية:

 

الفقرات التالية تعكس وجهة نظر معلمي اللجان الصحية حول التغذية المدرسية السليمة، وتعزيز  

 ذاء. السلوك الصحي التغذوي، باإلضافة إلى غرس قيم ومفاهيم سليمة في نفوس الطلبة حول الغ

 

 

 ) داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك:√يرجى وضع إشارة (

 

 الفقرة (مؤشرات التغذية المدرسية) الرقم

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
أوا

ايد 
مح

ض 
عار

أ
 

شدة
ض ب

عار
أ

 

      يتوفر في المدرسة مقصف مطابق للمواصفات الصحية المطلوبة  .1

      يصطف الطالب بانتظام لشراء احتياجاتهم  .2

      تراقب اللجنة الصحية عملية حفظ األغذية بشكل سليم في المقصف  .3

      يقدم مقصف المدرسة مواد غذائية ذات قيمة عالية   .4

      يتوفر شهادة خلو من األمراض للعاملين في مقصف المدرسة .5
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 الفقرة (مؤشرات التغذية المدرسية) الرقم

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
أوا

ايد 
مح

ض 
عار

أ
 

شدة
ض ب

عار
أ

 

      تعمل المدرسة افطارات صباحية جماعية للطلبة بشكل دوري .6

      المقصف بتوفير قائمة األغذية المسموح توفرها للطلبةيلتزم ضامن  .7

      يلتزم العاملون في المقصف بقواعد النظافة العامة .8

      يخصص وقت كاٍف لشراء جميع الطالب من المقصف  .9

      يوجد في المقصف مكان مخصص لشراء ذوي االحتياجات الخاصة .10

 



 
 

115 
 

 عزيز الصحي: المجال الثالث: التثقيف والت

 

الفقرات التالية تعكس وجهة نظر معلمي اللجان الصحية حول تنفيذ األنشطة والبرامج الصحية، 

 باإلضافة إلى األنظمة التي تعزز األمن والسالمة العامة.

 

 

 : ) داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك√يرجى وضع إشارة (  

 

 الفقرة (مؤشرات التثقيف والتعزيز الصحي) الرقم

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
أوا

ايد 
مح

ض 
عار

أ
 

شدة
ض ب

عار
أ

 

      يشارك طلبة ممثلين للصفوف في اللجان الصحية  .1

      تقدم برامج لرفع مستوى الوعي الغذائي للطلبة في المدرسة  .2

      تقدم برامج لرفع مستوى الوعي الرياضي للطلبة في المدرسة  .3

      نجابية للطلبة في المدرسةتنظم برامج لرفع الوعي بالصحة اال  .4

      تنظم برامج لرفع الوعي باإلسعافات االولية في المدرسة  .5

      تقدم برامج لرفع الوعي باألمن والسالمة للطلبة في المدرسة  .6

      تعقد دورات خاصة بالوعي الصحي للمعلمين  .7

      في المدرسةتقدم ندوات صحية تثقيفية ألولياء أمور الطلبة   .8

      تنظم مسابقات مدرسية للصف والطالب النظيف  .9

      يتم التدريب على اإلخالء بالتعاون مع الدفاع المدني سنويا  .10
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 المجال الرابع: البيئة المدرسية

الفقرات التالية تعكس وضع البيئة المدرسية بشكل عام والتي تتحدث عن مكان آمن، وصالح ومناسب 

 طلبة.لل

 ) داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك:√يرجى وضع إشارة (

فق الفقرة (مؤشرات البيئة المدرسية) الرقم
أوا

 
شدة

ب
 

فق
أوا

ايد 
مح

ض 
عار

أ
 

شدة
ض ب

عار
أ

 

1.       يوجد نادي بيئي في المدرسة  

2.       تجرى فحوصات دورية للمياه في المدرسة  

3.       سةيوجد طفايات حريق داخل مرافق المدر   

4.       تبعد مصادر التلوث البيئي عن مباني المدرسة مسافة كافية  

5.       تتناسب مساحة الغرف الصفية مع أعداد الطلبة   

6.       يتناسب عدد المشربيات مع مجموع عدد الطلبة    

7.       يتوفر مخارج طوارئ في المدرسة  

8.       عدد الطلبة في المدرسة يتناسب عدد الوحدات الصحية مع مجموع  

9.       تتوفر مساحات خضراء كافية في المدرسة   

10.       يوجد ممرات خاصة لذوي االحتياجات داخل المدرسة  

 
من وجهة نظرك: أذكر/ي أهم االقتراحات المناسبة لتطوير واقع الصحة المدرسية في مدارس محافظة 

 الخليل؟.
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 شكرا لتعاونكم

 الباحثة: أسيل أبو زنيد
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48B) من جامعة القدس كتب تسهيل المهمة) 4ملحق. 
 )مديرية وسط الخليل (كتاب تسهيل مهمة جمع البيانات من ) أ
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 )الخليل شمالمديرية  (كتاب تسهيل مهمة جمع البيانات من ب)

 

 

 



 
 

119 
 

 )الخليل جنوبمديرية  (كتاب تسهيل مهمة جمع البيانات من ج)
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 )طايمديرية (كتاب تسهيل مهمة جمع البيانات من  د)
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49B) من مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل ) كتب تسهيل المهمة5ملحق. 

 )الخليلمديرية  (كتاب تسهيل مهمة جمع البيانات من أ)
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 )شمال الخليلمديرية  (كتاب تسهيل مهمة جمع البيانات من ب)
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 جنوب الخليلكتاب تسهيل مهمة جمع البيانات من مديرية  ج)
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 )يطامديرية  (كتاب تسهيل مهمة جمع البيانات من د)
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 .للمحكمين ) كتب تسهيل المهمة6لحق (م
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
 

 المحترم/ة. ......................................................................................................السيَد/ة  

 

 

 

 يم استبانة بحثيةالموضوع: تحك

 
 

 تحية طيبة وبعد،،،
 

تقــوم الباحثــة بــإجراء دراســة حــول واقــع الصــحة المدرســية فــي مــدارس محافظــة الخليــل الحكوميــة وســبل 

تطويرهــا، وذلــك كمتطلــب للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي االدارة التربويــة مــن جامعــة القدس/كليــة 

 الدراسات العليا.  

 

راتكم تحكــيم االســتبانة المرفقــة، وذلــك بــاالطالع علــى مجاالتهــا وفقراتهــا، وعليــه ترجــو الباحثــة مــن حضــ

إليه، ومدى  وتقييم مدى مالءمتها لموضوع الدراسة، ومدى مناسبة وكفاية كل فقرة  للمجال الذي تنتمي

علــى تحقيــق الهــدف الــذي أعــدت مــن أجلــه بشــكل ســليم، هــذا باإلضــافة إلــى أي  ةقــدرة فقــرات االســتبان

ونه مناسـبًا مـن تعـديل وٕاعـادة صـياغة للفقـرات أو حـذفها، أو إضـافة فقـرات جديـدة ذات عالقـة اقتراح تر 

 بالموضوع.
 

 ولكم جزيل الشكر واالحترام
 
 

 الباحثة: أسيل أبوزنيد                                                                          
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 ): استمارة المقابلة7ملحق رقم (

 لةالمقاب

 معلومات عامة:
 

 ......................................................... لجنس:2  ...................................................................االسم: .1

 ............................................هل العلمي: .المؤ 4              ................................................................المديرية: 3

 .......................................................سنوات الخبرة: 5

  
 كم عدد المدارس التي تتابعها كمنسق ميداني، وهل يتناسب العدد مع حاجة المدارس؟السؤال األول: 

................................................................................................................................................ 

 

 : ما واقع الصحة المدرسية في مدارس مديريتكم كما تراها؟ (تقدير)السؤال الثاني

 ............................................................................................................ مجال الخدمات الصحية:

 ............................................................................................................ مجال التثقيف الصحي:

 ............................................................................................................ مجال التغذية والمقاصف:

 ............................................................................................................ مجال البيئة المدرسية الصحية:

 

دارس، هل الصحة المدرسية في مدارس : من خالل خبرتكم العملية في العديد من المالسؤال الثالث

 المديرية مناسبة لضمان نمو سليم وآمن للطلبة؟ 

 ال         اذا كانت االجابة ال، ما االسباب كما تراها؟  الجواب: نعم
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 : ما أهم الصعوبات التي تواجه برامج الصحة المدرسية في المديرية؟السؤال الرابع
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 : باعتقادك ما الحلول التي تراها مناسبة لمواجهة هذه الصعوبات؟السؤال الخامس
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 

 

 برأيك ما المقترحات التي تسهم  في تعزيز السلوك الصحي التغذوي؟ السؤال السادس:
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 كيف باإلمكان تفعيل برامج التثقيف الصحي في المدارس بشكل أفضل؟السؤال السابع: 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 ما أهم المقترحات التي تراها مناسبة لتحسين البيئة المدرسية بشكل عام؟ سؤال الثامن:ال
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 شكرا لتعاونكم
 

 الباحثة: أسيل أبو زنيد
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50B) أسماء لجنة تحكيم استمارة المقابلة): 8ملحق رقم 
 

 مكان العمل التخصص االسم الرقم

 جامعة الخليل  إدارة األعمال  أ.د. سمير ابو زنيد  .1

 جامعة الخليل  إدارة أعمال د. محمد الجعبري  .2

 تكنك فلسطينجامعة بولي علوم إدارية د. مروان جلعود  .3

 جامعة بوليتكنك فلسطين إدارة أعمال د. محمد فخري حسونة  .4

 جامعة القدس المفتوحة قياس وتقويم د. خالد كتلو  .5

 جامعة بوليتكنك فلسطين رياضيات د. منجد سموح   .6

 جامعة بوليتكنك فلسطين علوم تطبيقية د. منير كرمة  .7

 معة بوليتكنيك فلسطينجا تنمية بشرية وبناء مؤسسات أ. علي أبو زنيد  .8

رئيس قسم الصـحة المدرسـية فـي  بكالوريوس خدمة اجتماعية أ. محمد ابو ذريع  .9

 مديرية الخليل

رئيس قسم الصـحة المدرسـية فـي  بكالوريوس خدمة اجتماعية أ. عايدة ابو لبن  .10

 مديرية جنوب الخليل 



 
 

129 
 

51B) أسماء األشخاص الذين تم مقابلتهم9ملحق رقم :( 
 

 مكان العمل التخصص االسم الرقم

 مديرية شمال الخليل  هندسة زراعية نداء محمود مناصرة  .1

 مديرية شمال الخليل  بكالوريوس تغذية  موسى البربراوي إيمان  .2

 مديرية شمال الخليل  بكالوريوس علوم عامة قاسم زيدات   .3

 مديرية يطا بكالوريوس تمريض  لينا فخري ابو سالم  .4

 مديرية يطا الوريوس تمريضبك لينا يوسف مخامرة   .5

 مديرية يطا بكالوريوس تمريض همام جهاد ابو تحفة  .6

 مديرية جنوب الخليل بكالوريوس رنا احمد دودين  .7

 مديرية جنوب الخليل  بكالوريوس تمريض كوكب خالف  .8

 مديرية جنوب الخليل  بكالوريوس سائدة طميزي  .9

 وب الخليل مديرية جن بكالوريوس تمريض خليل عبداهللا عمرو  .10

 مديرية الخليل  هندسة غذائية مروة عادل ابو عمر  .11

 مديرية الخليل بكالوريوس احياء االء سعيد المحتسب  .12

 مديرية الخليل  بكالوريوس تغذية بشائر سلهب  .13

 مديرية الخليل  ماجستير ادارة روبين الشويكي  .14
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52Bفهرس المالحق 
 

 

 رقم الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 104 استمارة االستبيان قبل التحكيم 1

 109 قائمة أعضاء لجنة التحكيم 2

 111 استمارة االستبيان بعد التحكيم 3

 114 من جامعة القدس كتب تسهيل المهمة 4

5 

من مديريات التربية والتعليم في محافظة  كتب تسهيل المهمة

 الخليل
118 

 125 كتاب تسهيل مهمة المحكمين 6

 128 ابلةأسئلة المق 7

 128 لجنة تحكيم استمارة المقابلةأسماء  8

 129 أسماء األشخاص الذين تم مقابلتهم 9
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53Bفهرس الجداول 
 

 

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

يوضح الفرق بين التثقيف الصحي والتعزيز الصحي(دليل عمل اللجان  1.2

 )2008الصحية المدرسية،

21 

لدراســة لمعلمــي اللجــان الصــحية ومنســقيها، حســب توزيــع أفــراد مجتمــع ا 1.3

 المديرية وجنس المدرسة

48 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة للمنسقين الميدانيين، حسب المديريـة وجـنس  2.3

 المبحوث

48 
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