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ً)مفًالًيشكرًالناسًالًيشكرًاهلل(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

دةًالدراساتًالعميا,ًفواجبًعمىًأفًأتقدـًبالشكرًوعظيـًاالمتنافًإلىًالجامعةًاإلسبلمية,ًوعما
ًالتيً ًبالمعاونة ًواعترافًا ًوتقديرًا ًووفاًء ًالعميا. ًدراستي ًإكماؿ ًأتاحتًلي ًالتي ًالتجارة ًكمية لى وا 
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ًبالذكرًكبًلًمف:

 ًمبلئيًفيًدائرةًالصحةًالمدرسيةًبوزارةًالصحةًالفمسطينية.ًز
 ًًبالموافقةًعمىًاإلشراؼ ًالذيًتفضؿًمشكورًا ًاسماعيؿًاليابيؿ, ًوسيـ أستاذيًالدكتور/

ًعمىًىذاًالبحث.
 ًأبو ًبساـ ًالفاضؿ/ ًوالدكتور ًيوسؼًبحر, ًالفاضؿ/ ًالدكتور ًمف ًلتفضميماًًكبًل حمد,

ًبقبوؿًمناقشةًىذاًالبحث.
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أسأل اهلل تعالى أن تكون جيود ىؤالء جميعًا, في سجل حسناتيم يوم تجد كل نفس ما عممت 
 من خير محضرًا.
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ًمعًالطبلب.ًوالتواصؿ
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ABSTRACT 

Care for students has become a tangible fact, regarding the research 

works that dealt with them, in different field of services. 

Out of this conception, this study came under the title, "The Influential 

Factors in Developing the Management of Scholastic Health 

Services". This study aimed at recognizing the reality of  services 

rendered to the students in schools and the factors that affect on it's  

development in Gaza Strip. 

The researcher defined five dimensions to develop services, as follows: 

1. Level of health services for students. 

2. Administration aspects and skill in the school health program. 

3. Incentives. 

4. Implementation of strategic plan. 

5. Improvement of  working  conditions for employees.  

The analytical descriptive method has been used which depends on 

collecting data for the related phenomena, explain and analyze the data. 

The questionnaire was used to gain information from employees in school 

health directorate in Gaza Strip, consisting of 79 employees. The 

Statistical Package for Social Studies programme, SPSS, was used to 

analyze the data.  

The study results revealed that the ages of  more than 60% of  employees 

are between 35 and less than 45 years, 72% have a bachelor degree, more 

than 57% work in Gaza Strip, and the results show good interest for 

school health services provide to students, existence of administrative 

development, but there is defect in the system of incentives. 

The researcher recommended the necessity to provide medicine for 

students freely, improve the performance of employees through training 

program, put systems for incentives and give employees the right to 

complain and training employees on communication skills. 
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 مقدمة
ًحاؿً الصحة ًبؿًأيضًا ًالحضاريًليستًغيابًالعاىةًواألمراضًالجسديةًفحسب, فيًالمفيوـ
ًوالنفسية العافية ًوالجسدية ًواإلجتماعية ًالعالمية(ًالعقمية ًالصحة ًرسالةًً,)منظمة ًأف ًيخفى وال

القياـًبميمةًًتقتصرًعمىًتحقيؽًوظيفتياًالتعميمية,ًلكفًتتعدىًذلؾًإلى المؤسسةًالتعميميةًال
ًتتمثؿ ً دقيقة ًتكويف ًواإلجتماعيًًالطالبفي ًالتربوي ًالتأىيؿ ًطريؽ ًعف ًشخصيتو وصقؿ

العديدً ,ًإذًيكتسبًالفردوالصحي.ًوالسنواتًالدراسيةًتشكؿًزمفًتطورًالذاتًشخصيًاًواجتماعياًً
ًالحالية ًالّصحة ًفي ًيؤثر ًوىذا ًوالميارات, ًوالمعرفة ًالسموؾ ًعناصِر ً مف ًالب,لمطوالمستقبمية

إكسابوًالمعموماتًومختمؼًأنواعً يكتسبًأىميةًتضاىيًلمطالبوبالتاليًفإفًالتأىػيؿًالصحيً
وقواعدًالتغذيةًالمتوازنةًًالنظافةوعاداتً المعرفة,ًحيثًأفًاكتسابًالسموكياتًالصحيةًالسميمة

ميـًأفًترسخًسموكياتًحضاريةًلديو,ًوتساعدهًعمىًاإلندماجًالس واالىتماـًبالمحيطًمفًشأنيا
 .فيًالمجتمع

 

يطرأًعمىًًالذيىـًمراحؿًالعمرًمفًحيثًالنموًوالتطورًالسريعًأمفًًالمدرسيتعتبرًفترةًالسفً
ً ًالبدنية ًالناحية ًمف ًذلؾ ًكاف ًسواء ًًأوالتبلميذ ًالنفسية ًالظروؼًأو ًيتطمب ًمما االجتماعية

ًونمو ًلتطور ًمتكامؿًالمناسبة ًوكم, ًالتبلميذ ًمف ًعدد ًفيو ًيجتمع ًمكاف ًبيئاتًوالمدرسة ًمف يـ
سفًالطفولةًماًًفييكثرًانتشارىاًًالتيالمعديةًًباألمراضًلئلصابةمختمفةًمماًيزيدًمفًتعرضيـً

 (.2010)حافظ,ًًاألمراضلـًتتخذًالمدرسةًاحتياطاتًصحيةًكافيةًلوقايتيـًمفًىذهً

 

ًالمقصود ًوعبد ًالخالؽ ًعبد ًمف ًكؿ 1981ً)ًويضيؼ ًالصحيةًأ( ًالمشكبلت ًتعقد ًبسبب نو
يوفرًالتربيةًالصحيةًالفعالةًلمطبلبًوبذلؾًتصبحًالمدرسةًًأفيستطيعًالمنزؿًًيةًقدًالواالجتماع
 ايجابيةًلتييئةًالتربيةًالصحيةًلمطبلب.ًأكثروضعًًفيًبإمكاناتيا

 

شباعالمدرسةًيقعًعمىًعاتقياًتنميةًالفردًًأفًً(1975ً)ًوآخروفويذكرًلبيبً حاجاتوًورغباتوًًوا 
ًجًو ًتنمى ًبدورىا ًالثقافة ًونقؿ ًكما ,ً ًالشخصية ًالتراثًًأفانب ًعمى ًالحصوؿ ًتسيؿ المدرسة

ًيتكيؼًمعًالحياةً.ًأفوالتغيراتًالثقافيةًحتىًيستطيعًالفردً

ً

ً

ً
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ًإلىيرجعًًالمدرسيالمحيطًًفيالعنايةًبالتربيةًالصحيةًًأسبابًأف(1998ً)واألميفًًويذكرًحجر
ًً
مفًحياتيـًداخؿًالمدارسًًكبيراًًًيقضوفًجزءاًًً,المجتمعًأفرادتضـًالمدارسًنسبةًكبيرةًمفًًً-1
ذا المجتمعًالمفاىيـًًإلىينقمواًًأفتعميميـًحؿًغيرىـًمحميـًوىؤالءًالطبلبًيستطيعوفًًكممواأًوا 

ًاألمةواالتجاىاتًالصحيةًالسميمةًوليذاًكانتًالعنايةًبالصحةًالمدرسيةًمعناىاًالعنايةًبصحةً
ً ًالمتتابعة, ًبأجياليا ىماؿكميا ًوعدًوا  ًالمدرسية ًبالفرصًالصحة ًاالىتماـ ًالحياةًًالتيـ توفرىا

ً.الناشئةًولمستقبؿًالمجتمعًعموماًًًلؤلجياؿالمدرسيةًلمتربيةًالصحيةًمعناىاًخسارةًكبيرةً

2-ًًً ًتضـ ًًفيًأفرادالمدرسة ًالعمر ًًالتيمرحمة ًوالتشكيؿ ًالمطرد ًالنمو ًبظاىرة ًالبدنيتتميز
تتحددًفيياًًالتيوالتكويفًًاإلنشاءمةًمرحًىيىذهًالمرحمةًًأفًأيًواالجتماعيًوالعقميًوالنفسي

ً ًالمستقبمية ًالفرد ًًأىممتًفإذاصورة ًًأداءًفيالمدرسة ًًأووظيفتيا ًًفيأخطأت ًاألفرادتوجيو
ًأثراًًتمؾًالفترةًقدًيترؾًًفييحدثًلمتمميذًًالذيوتربيتيـًعمىًالسموؾًالسميـًكافًىذاًاالنحراؼً

ًطوؿًحياتوً.ًشخصوًوربماًيظؿًمبلزماًًًفيًسيئاًً

مفًغيرىاًبكثيرًوعبلوةًعمىًذلؾًفافًالمدرسةًًأفضؿالمدرسةًًفيفرصًالتربيةًوالتوجيوًًً-3
ً.التجمعًىذهًمجاؿًالنتقاؿًالعاداتًواالتجاىاتًأماكفمكافًتجمعًكبير,ًوعادةًتكوفً

 مشكمة الدراسة:
ًالتيًتمرًبي ًالمدرسيةًأفًسوءًالظروؼًاإلقتصادية ًالصحة ًلدائرة ًأكدتًالتقاريرًالسنوية اًلقد

وزارةًالصحةًمفًأىـًالمشكبلتًالتيًتعيؽًعمؿًطواقـًًالصحةًالمدرسية,ًحيثًانخفضًأعدادً
العامميفًفيًالصحةًالمدرسيةًإلىًماًيقاربًالنصؼًنتيجةًلعزوؼًالموظفيفًعفًالعمؿًبسببً
الوضعًالسياسي,ًوعدـًتحمؿًميزانيةًوزارةًالصحةًالستقطابًموظفيفًجدد,ًباإلضافةًإلىًوجودً

جدًاًمفًاألجيزةًالتيًالًتكفيًلعمؿًالفحوصاتًاألوليةًلمطبلبًوفيًظؿًغيابًدورًًعددًقميؿ
ً.)دائرةًالصحةًالمدرسية(ًودعـًالمؤسساتًالرسميةًوالخاصة

ًحيث:

 ًًوالزيادة ًكافي ًبعدد ًطبي ًطاقـ ًتوفر ًلعدـ ًالكشؼًالطبي ًفي ًالتغطية انخفاضًنسبة
ًالعدديةًالسنويةًلمطمبةًوالمدارس.

 طيةًلمكشؼًالبيئيًوعيناتًالمياهًلعدـًتوفرًمفتشيًصحةًبعددًكافيًانخفاضًنسبةًالتغ
ًوالزيادةًالعدديةًلممدارس.
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 ًًلمطمبة ًالعددية ًتوفرًمثقفيفًوالزيادة ًفيًالتثقيؼًالصحيًلعدـ ًالتغطية انخفاضًنسبة
ًوالمدارس.

 .ىذاًكموًأثرًبشكؿًكبيرًعمىًجودةًونوعيةًالخدماتًالمقدمةًلطبلبًالمدارس 

مدرسةًفي432ًً,ًوازدادتًلتصبح1996ًمدرسةًفيًعاـ155ًالمدارسًًكانتًعددًحيث
,ًوازدادت1996ًطالبًوطالبةًفيًعاـ132105ًً,ًفيًحيفًكافًعددًالطمبة2010ًعاـً

ً(.2010طالبًوطالبة.ً)تقريرًدائرةًالصحةًالمدرسية,247575ًأعدادىـًلتصبحً

ًوعميوًفإنوًيمكفًصياغةًمشكمةًالدراسةًفيًالتساؤؿًالتالي:

ىيًالعوامؿًالمؤثرةًفيًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًوالمطبقةًمفًقبؿًوزارةًًما
ًالصحةًالفمسطينيةًبغزة؟

 الدراسة: وضفر 
 ًعمىًوجياتًنظرًًؤثرت ًالمدرسية ًالصحة ًالتيًتقدميا مستوىًالخدماتًالصحية

ًإحصائيةً ًداللة ًمستوى ًعند ًالمدرسية ًالصحية ًالخدمات ًتطوير ًفي العامميف
(0.05.) 

 ًيؤثرًالتطويرًاإلداريًوالمياريًلمعامميفًفيًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًعمىًوجيات
نظرًالعامميفًفيًتطويرًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعندًمستوىًداللةًإحصائيةً

(0.05.) 
 ًًالمدرسية ًالعامميفًفيًتطويرًالخدماتًالصحية ًالحوافزًعمىًوجياتًنظر تؤثر

 (.0.05عندًمستوىًداللةًإحصائيةً)
 ًيؤثرًتطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجيًعمىًوجياتًنظرًالعامميفًفيًتطويرًالخدمات

 (.0.05الصحيةًالمدرسيةًعندًمستوىًداللةًإحصائيةً)
 ًيؤثرًتحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميفًعمىًوجياتًنظرًالعامميف

 (.0.05فيًتطويرًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعندًمستوىًداللةًإحصائيةً)
 ًعند ًإحصائية ًداللة ًذات ًفروقات ًاستجاباتαًً=0.05توجد ًمتوسطات بيف

ًعمى ًالمؤثرة ًالعوامؿ ًحوؿ ًإدارةًًالمبحوثيف ًتطوير ًفي ًالعامميف ًنظر وجيات
ًالمؤىؿً ًالعمر, ًالشخصية)الجنس, ًلممتغيرات ًتعزى ًالمدرسية, ًالصحية الخدمات

 العممي,ًسنواتًالخبرة,ًالمحافظة(.
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 أىمية الدراسة:  
ميةًىذهًالدراسةًمفًالحاجةًالممحةًلدراسةًقطاعًالخدماتًالصحيةًالمقدمةًلطبلبًأىتنبعً

ًنتيجةً ًالصحية ًالخدمات ًفي ًوجمود ًقصور ًمف ًالحالية ًالفترة ًفي ًيعاني ًوالذي المدارس
ًالظروؼًاإلقتصاديةًوالسياسيةًواإلجتماعيةًالصعبةًوترجعًأىميةًىذهًالدراسةًلؤلسباب:

قتصاديًا.تقديـًخدماتًالوقايةًوالعبل .1  جًالمبكرًىوًأكثرًنجاحًاًصحيًاًوا 
تقديـًالخدماتًالصحيةًإلىًمجموعاتًمتجانسةًمفًحيثًاالحتياجًوكذلؾًمتواجدةًفيً .2

قتصاد.  أماكفًمحدودةًىوًأكثرًسيولةًوا 
ًتشمؿً .3 ًفيًالمستقبؿًصحة ًنجنيًمنو ًثقافةًصحية ًأو ًمفًصحة ًاليوـ ًنزرعو إفًما

 صحيةًلياًفرصةًأكبرًفيًالبقاءًواإلنتشار.قطاعاتًأوسعًمفًالمجتمعًوكذلؾًعاداتً
ًفيً .4 ًألسرىـ ًتوعية ًرسؿ ًيعتبروف ًفيـ ًليـ ًالمباشرة ًالفائدة ًإلى ًباإلضافة ًالطمبة إف

 الحاضرًوالمستقبؿ.
إفًالطمبةًىـًأفرادًمفًالمجتمعًيتكفؿًغيرىـًبالعنايةًبيـًوغالبًاًماًتكوفًأسرىـًلديياً .5

 أولوياتًأخرى.
جتمعناًبحاجةًإلىًاىتماـًكبيرًباإلضافةًإلىًأفًكثيرًإفًمستوىًالوعيًالصحيًفيًم .6

 مفًالمشاكؿًالصحيةًقابمةًلموقايةًمنيا.
سنةً)دائرةًالصحةًالمدرسية,14ًً%ًمفًأفرادًمجتمعناًىـًتحتًسف47ًإفًأكثرًمفً .7

 غزة(.

 أىداف الدراسة:  
حميؿًؼًمفًىذهًالرسالةًىوًدراسةًقطاعًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًوذلؾًمفًخبلؿًتاليد

ًبعضً ًوضع ًثـ ًومف ًوالمعوقات ًوالمتطمبات ًاالحتياجات ًوتحديد ًالحالي ًالواقع وتقييـ
ًضوءً ًفي ًالمدرسية ًالصحة ًلخدمات ًوالتطوير ًالتخطيط ًوالمقترحاتًحوؿ االستراتيجيات
تزايدًعددًطبلبًالمدارسًومماًيزيدًمفًأىميةًىذهًالدراسةًىوًقمةًأوًغيابًمثؿًىذاًالنوعً

ًعمىًمست ًإلىًتحقيؽًأىداؼًمفًالدراسة ًإلىًذلؾًتسعىًالدراسة ضافة ًوا  وىًقطاعًغزة,
ًأخرىًوأىميا:

 .تحميؿًوتقييـًواقعًخدماتًالصحةًالمدرسية 
 ًًدائرةًالصحة تحديدًوتنظيـًالعبلقةًبيفًكافةًأنواعًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدميا

 المدرسية.
 ة.تحديدًدورًالمؤسساتًالرسميةًوالخاصةًفيًدعـًدائرةًالصحةًالمدرسي 
 .وضعًاستراتيجياتًمناسبةًلتطويرًقطاعًخدماتًالصحةًالمدرسية 
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 متغيرات الدراسة:

 المتغير التابع:
ًوجياتًنظرًالعامميفًفيًتطويرًخدماتًالصحةًالمدرسية

 المتغيرات المستقمة:
 .مستوىًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسية .1
ً.الصحةًالمدرسيةالمياريًلمعامميفًفيًبرنامجًًوالتطويرًاإلداريً .2
ً.الحوافز .3
ًتطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجي. .4
ً.لمعامميفالماديةًوالمعنويةًتحسيفًظروؼًالعمؿً .5
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري لمدراسة

 

  المبحث األول : اإلدارة الصحية 

  المدرسية في قطاع غزةالمبحث الثاني : واقع إدارة الخدمات الصحية  

 : بعض البمدان العربيةواقع إدارة الخدمات الصحية المدرسية في  المبحث الثالث 
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 مقدمة 2.1.1 

ًبأفًالناسًيخمقوفًالصحةًويعيشونياًضمفًإطارًحياتيـًاليومية حيثً,ًيعترؼً"ميثاؽًأوتاوا"
ارًاألساسيًلتمكيفًالناسًمفًويشكؿًالترويجًلمصحةًالمس.ًيتعمموفًويعمموفًويمعبوفًويحبوف

ًسيطرتيـًعمىًصحتيـًوتحسينيا ًزيادة ًالجسديًوالمعنويًواالجتماعيً, ولبموغًحالةًمفًالرفاه
ًالمطمؽ ًالحاجاتً, ًوتمبية نجازىا ًالتطمعاتًوا  ًالتمكفًمفًتحديد ًمف ًالمجموعة ًأو ًلمفرد فبلًبد

ًً.(1986,ًوالتكيؼًمعًالبيئةًأوًالتحوؿًمعيا)ميثاؽًأوتاواًلمترويجًلمصحة

والعنصرًً,اردًالبشريةًوالمواردًالطبيعيةلمًومحصمةًلتضافرًاإالًىوًًفًتقدـًالمجتمعًورقيوًماإ
ليذاًفكثيرًً,عمميةًالتنميةًسواءًكانتًىذهًالتنميةًاقتصاديةًأوًاجتماعيةًفيالبشريًأىميةًكبريً

شريةًومشكمةًىذهًالدوؿًمفًالدوؿًالمختمفةًالًيعوزىاًالمواردًالطبيعيةًبقدرًاحتياجياًلممواردًالب
أفًنوعيةًالسكافًالًًأيًالتقدـتعودًإلىًحدًكبيرًإلىًعدـًتوافرًالعنصرًالبشريًالمبلئـًلعمميةً

 . تتوافؽًمعًعمميةًالتنمية

ًتول ًالمتقدمة ًفالدوؿ ًاىتماماًًًيلذلؾ ًالصحية ًوالخدمات ًالرعاية ًمؤخرأًًبرامج ًحدث ًوقد كبيرأ
دةًوقدًكممتًالجيودًبإنشاءًمنظمةًالصحةًالعالميةًالتابعةًالصحيةًعديًبالنواحيًاىتماماًدولياًً

ًً(.Lawrence, 2003)ًلييئةًاألمـًالمتحدةًبالنجاح

 مفيوم اإلدارة الصحية  2.1.2
ًلممستشفياتًاإل ًاألمريكية ًعرفتًالجمعية ًوتوجيوًورقابةًلقد ًتخطيطًوتنظيـ ًبأنيا ًالصحية دارة
ًبًو ًالتي ًوالطرؽ ًواإلجراءات ًالموارد ًخدماتًوتنسيؽ ًعمى ًوالطمب ًالحاجات ًتمبية ًيتـ اسطتيا

الرعايةًالصحيةًوالطبيةًوتوفيرًالبيئةًالصحيةًوذلؾًمفًخبلؿًتقديـًخدماتًالرعايةًالصحيةً
ً.ًًً(Kogan, 1997)ًلممستيمكيفًكأفرادًوجماعاتًولممجتمعًككؿ

ًاإلجتم ًالجيود ًوتناسؽ ًوتكامؿ ًتعاوف ًعممية ًأنيا ًعمى ًالصحية ًاإلدارة ًتعريؼ اعيةًوتـ
ًاألىداؼً ًلتحقيؽ ًمنظمة ًصحية ًمؤسسة ًضمف ًالمختمفة ًاإلنسانية ًوالنشاطات والتكنولوجيا
ًالمعالجةً ًالصحيًخبلؿًمرحمة ًالمدخبلتًلمنظاـ ًالعظمىًمفًجميع ًاإلستفادة ًمع الموضوعة

ً(.2002ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)قزاقزةًوآخروف,ً

ًتـًتطبيقياًأنياًمًعمىًالخدماتًالصحيةوُتعرؼًالكرانيً جموعةًمفًالخدماتًالوقائيةًالتيًإذا
ً ًوالكشؼ ًالسميمة ًالتغذية ًاألمراضًوتشمؿ ًمف ًبالعديد ًاإلصابة ًاألفراد ًالدوريًالطبيتجنب

ًالشامؿًوالوقايةًمفًاألمراضًالمعديةًواألمافًواإلسعافاتًاألوليةًوالعنايةًبالجسـًوالمحافظةً



 
10 

فرادًالمعاقيفًوالخدماتًاألجيزةًواألدواتًالتعويضيةًلؤلعميوًلؤلفرادًالمعاقيفًواألسوياءًوتوفيرً
ً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(1999,)الكرانيًالعبلجية

2001ًكامؿً)فيًحيفًيرىًً ًمفًأكثر( الخدماتًالتيًيقعًعمىًعاتؽًًأفًالخدماتًالصحية
حمايةًأغمبًالسكافًًإليجةًمناسبةًيؤدىًألفًوجودىاًوتوافرىاًبدًرًالكثيرًمفًالدوؿًتوفيرىاًنظراًً

يشعرًالفردًباالطمئنافًوالسعادةًوينعكسًًوبالتاليمفًاألمراضًوذلؾًعفًطريؽًالوقايةًوالعبلجً
ًفالفردًالسميـًصحياًًًباآلخريفذلؾًعمىًعبلقةًالفردً ًروىوًأكثأقدرًعمىًخدمةًمجتمعوًًوليذا

ً.العمؿًمفًالشخصًالمريضلمشاؽًًكفاءةًمفًالناحيةًاالقتصاديةًوأكثرًتحمبلًً
ً

 أىمية إدارة الخدمات الصحية  2.1.3
ويواجيوًمفًمشاكؿًوقضاياًرئيسيةًوصعبةًتعودًًوإفًالمتتبعًلقطاعًالرعايةًالصحيةًوماًواج

بموضوعًًمتزايداًًًلمواضيعًعدالةًتوزيعًخدماتًالرعايةًالصحيةًوجودتياًوكفاءتياًيبلحظًاىتماماًً
تميفًوالمشتغميفًبالقطاعًالصحيًمفًمخططيفًصحييفًومزوديفًاإلدارةًالصحيةًمفًقبؿًالمي

ًإلىًالمنتفعيفًبيا ًالخدماتًإضافة ًليذه ًكعنصرًأساسيًويأتيًالتركيزًعمىًاإل. ًالصحية دارة
ًحيثوجوىريًفيًالتغمبًعمىًىذهًالمشاكؿًالصعبةًالتيًتواجوًالمؤسساتًواألنظمةًالصحيةً

ًالمؤسسات ًالتيًتواجو ًالحقيقية ًالمشكمة ًمنياًًأف ًأكثر ًإدارية ًىيًمشكمة ًبشكؿًعاـ الصحية
دارةًالصحيةًفيًوقدًنماًىذاًاالىتماـًبموضوعًاإل(.2003ً)نصيرات,ًًمشكمةًإمكاناتًوموارد

صبحًيدرسًمفًخبلؿًالجامعاتًأكثيرًمفًالدوؿًالمتقدمةًوخاصةًأمريكاًمنذًعشراتًالسنيفًًو
ًاألخرىًكما ًشأفًالتخصصاتًاإلدارية ًمينةًأصبحتًاإلًكتخصصًإداريًشأنو ًالصحية دارة

ًالميفًاألخرى ًشأف ًكبرىًشأنيا ًوذاتًأىمية ًمعترؼًبيا ًأىميةً. ًورغـ ًالعربية ًفيًالدوؿ أما
ًالصحيةً ًخدماتًالرعاية ًفيًمجاؿًتخطيطًوتقديـ ًبو ًالقياـ ًالصحية ًالذيًيمكفًلئلدارة الدور

ًتحظًاإل ًفمـ ًوالفاعمية ًتستحقوبإطارًمفًالكفاءة ًبما ًالصحيةًبعد ًالًتزاؿًًدارة ًإذ مفًاالىتماـ
ًوأحياناًً ًالصحية ًومؤسساتيا ًأنظمتيا ًإدارة ًميمة ًاألطباء ًإلى ًاألطباءًًتسند ًىؤالء ًيساعد ما

دارةًالصحيةًمماًيحدًمفًفعاليةًاألنظمةًالصحيةًومؤسساتياًإداريوفًغيرًمتخصصوفًفيًاإل
ًالصحيةًالم ًوالمرتفعةًومفًقدرتياًعمىًتوفيرًخدماتًجيدةًوبشكؿًيحافظًعمىًمواردىا حدودة

ً.(2011)نصيرات,ًالتكمفة
كماًىدفتًجميعًدوؿًالعالـًإلىًتحقيؽًمستوىًمتقدـًمفًالصحةًلممواطنيفًالذيفًيعيشوفًفيًًً

ًمؤتمرًالماتاً تمؾًالدوؿً,ًولتحقيؽًذلؾًاليدؼًعقدتًالندواتًوالمؤتمراتًوالتيًكافًمفًأىميا
ً(1999ً)منظمةًالصحةًالعالمية,1978ًعاـً
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المؤتمرًعمىًأفًالرعايةًالصحيةًاألوليةًأمرًضروريًباعتبارىاًالمحورًالرئيسيًلمنظاـًوركزًىذاً
ًمفًالتنميةًاالجتماعيةًواالقتصاديةًوتحتاجًالرعايةًالصحيةًإلىًعمميةً الصحي,ًوجزءًالًيتجزأ
ًالمواردً ًيتناسبًمع ًلممواطنيفًوبما ًيمكفًمفًالصحة ًتحقيؽًأقصىًما ًمفًأجؿ ًناجحة إدارية

يةًواالجتماعيةًوالسياسيةًفيًتمؾًالدولةًويجبًأفًتشترؾًالقطاعاتًالمختمفةًفيًالعمميةًاالقتصاد
ًاإلداريةًلمقطاعًالصحي.

ًوذلؾً ًكبير ًوبشكؿ ًزاد ًقد ًالماضية ًالقميمة ًالسنوات ًفي ًالصحي ًبالموضوع ًاالىتماـ ًأف كما
ً                   (2000لؤلسبابًالتاليةً)البكري,ً

ًالظرؼًالمثاليًلتمتعًالناسًبحياتيـ.ًأفًالصحةًالجيدةًتمثؿ .1
 أفًموضوعًالصحةًيعتبرًالموضوعًالوحيدًالذيًييتـًبوًكؿًالناسً. .2

 أفًالخدماتًالصحيةًمفًأكبرًوأعقدًالصناعاتًحاليًاًبسبب: .3

ًارتفاعًتكاليفيا -
 ازديادًربحيتيا -

 كثرةًأعدادًالعامميفًفيًالقطاعًالصحيً -

 الصحيتنوعًالميفًوالوظائؼًالعاممةًفيًالقطاعً -

 كثرةًالمحتاجيفًلمخدماتًالصحيةً -

ًأفًموضوعًالصحةًيستيمؾًنسبةًكبيرةًمفًالمواردًوالطاقاتًالمتوفرةًلدىًالدولةً. .4
 احتياجًالخدماتًالطبيةًألرقىًوأثمفًوأعقدًأنواعًالتكنولوجيا. .5

 طبيعة اإلدارة الصحية   2.1.4
ًواتعتبرًاإل ًاإلدارية ًمفًالعموـ ًمتخصصًا ًفرعًا ًالصحية ًتطبيقيًدارة ًوىيًعمـ ًالمتميزة لصحية
ًالعامةًًاجتماعي, ًوالصحة ًالطبية ًوالعموـ ًالعامة ًواإلدارة ًاألعماؿ ًإدارة ًعموـ ًمف ًمزيج يضـ

ًأخرىًمتخصصةًفيًاإل ًدارةًالصحية.والسياساتًالصحيةًوعمـو
ويعتبرًالنظاـًالصحيًمفًأعقدًاألنظمةًبسببًتعددًالخبراتًوالمياراتًوعدـًتجانسياًواإلدارةً

ًالطبية,ًوتدريبًوتعميـًالقوىًا لصحيةًعمـًوففًمتغيرًومتطورًنتجًعفًالتغيرًفيًالتكنولوجيا
ً(.2009)العنزي,ًوازديادًتكاليؼًالخدماتًالصحيةًأيضاًًًالصحيةًالعاممة,

ًاإل ًاإلإف ًشأف ًشأنيا ًالصحية ًاألىداؼًوتنسيؽًدارة ًبتحديد ًتقوـ ًاألخرى ًالمؤسسات ًفي دارة
ًالعا ًالقوى ًاإلممنشاطات ًة ًمف ًوغيرىا ًوالطبية ًوالمينية ًالمرجوةًأدارية ًاألىداؼ ًتحقيؽ جؿ

ً,ًواستراتيجياًًويتطمبًىذاًمفًاإلداريًالصحيًأفًيكوفًمخططاًًًوالمتوقعةًفيًالمؤسسةًالصحية.
ًًلمعنصرًالبشريًومحفزاًًًوموجياًًًوقبؿًكؿًشيءًقائداًًًومنسقاًًًفيًبعضًالنواحي,
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كماًأفًالمديرًالصحيًكقائدًىوًالقدوةًوالنموذجًلكؿً.ً(2000)حسف,ًلؤلعماؿًواألنشطةًومراقباًً
ً.الذيًيستعمؿًالمواردًبكفاءةًوفعاليةًفيًالمؤسسةًالصحيةًالمرؤوسيف,ًوىوًصانعًالقراراتًوىو

 أىداف إدارة الخدمات لممؤسسة الصحية  2.1.5 
المؤسسةًًىناؾًالعديدًمفًاألىداؼًلممؤسسةًالصحيةًتختمؼًباختبلؼًالقطاعًالذيًتتبعًلوًتمؾ

ًأيضًاً ًاألىداؼ ًوتختمؼ ًالمقدمة ًالخدمة ًنوعية ًباختبلؼ ًتختمؼ ًالواحد ًالقطاع ًضمف وحتى
ًفإف ًاإلختبلفات ًىذه ًعف ًوبغضًالنظر ًالعوامؿ ًمف ًالعديد ًالخدماتً باختبلؼ ًإدارة أىداؼ

ًًً(:2011)نصيرات,ًًلممؤسسةًالصحيةًىي
ًيـ.ًتوفيرًأقصىًماًيمكفًمفًخدماتًطبيةًلممصابيفًمفًأجؿًشفائ .1
 تدريبًوتعميـًالعامميفًفيًالمجاالتًالطبيةًوالميفًالمساعدةً. .2

 توفيرًأقصىًماًيمكفًمفًالخدماتًالطبيةًوخدماتًالرعايةًالصحيةًاألوليةً. .3

 إجراءًالبحوثًوالدراساتًالحيويةًبمختمؼًجوانبًالصحة. .4

 أىداؼًأخرىًخاصةًبالمؤسسةًالصحية,ًتتسـًبالخصوصية. .5

ًًصحية خصائص الخدمات ال2.1.6  
.ًإفًالخدمةًالصحيةًسمعةًعامةًيمكفًاستيبلكياًمفًقبؿًشخصًواحدًدوفًأفًيقمؿًذلؾًمف1ً

ً(.2005الكميةًالتيًيستيمكياًاآلخروفً)البكري,ً
ً.ًإفًالخدمةًالصحيةًغيرًقابمةًلمتخزيفًوتستيمؾًفيًنفسًالوقت.2

عمىًالخدمةًالصحيةًً.ًالطمبًعمىًالخدمةًالصحيةًيتغيرًبتغيرًالزمف,ًوىذاًيعنيًأفًالطمب3
ًتمؾً ًتختمؼًعف ًالعمر, ًالتيًتطمبًفيًمقتبؿ ًفالخدماتًالطبية ًالمريض, ًعمر ًبتغير يتغير
ًزمنيةً ًفترة ًمف ًتختمؼ ًوحدتيا ًاألمراض ًظيور ًأف ًكما ًالسف, ًلكبار ًالمطموبة الخدمات

ً(.Kowalski, 2003ألخرى)

ًدميًالخدمة..ًتعتبرًالخدماتًالصحيةًذاتًدرجةًاتصاؿًعاليةًمعًالعمبلءًومق4

ًالخدمةًفي5ً .ًالخدماتًالصحيةًحؽًلكؿًمواطفًيجبًأفًيحصؿًعميوًعندًالحاجةً,ًوىذه
ًالغالبًتقدرًمفًقبؿًالمواطنيفًبأقؿًمفًقيمتياًالحقيقيةًعمىًالرغـًمفًأىميتيا.

.ًجودةًالخدمةًالصحيةًتخضعًلرأىًالمريضًبشكؿًجزئيًويعتمدًرأىًالمريضًعمىًمجموعة6ً
ً(:2009ميا)ًذياب,مفًالمتغيراتًأى
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ًأوًليبًل,ًوقتًالفحصًطويؿًأوًقصيرًوكذلؾًالحضورًً-ً وقتًالحصوؿًعمىًالخدمةًنيارًا
ًكحالةًطارئةًأوًعاديةًباإلضافةًإلىًطوؿًأوًقصرًوقتًاالنتظار.

ًمكافًتقديـًالخدمة,ًفيًالعيادةًأوًخارجياًأوًفيًموقعًاإلصابة.ً-

ًدرجةًاالستفادةًمفًالخدمة.ً-

ًمريضًالشخصية.ًاتجاىاتًالً-

 مميزات إدارة المؤسسات الصحية  2.1.7
 أىـًماًيميزًإدارةًالمؤسساتًالصحيةًعفًإدارةًالمؤسساتًغيرًالصحيةًماًيمي:

طبيعةًالعمؿًفيًالمؤسساتًالصحيةًغالبًاًماًتكوفًعمىًمدارًالساعةًوبدوفًتوقؼًأثناءً .1
ًالعطؿًواإلجازات.

ًيكوف .2 ًما تحتًظؿًمفًاإلضطرابًالنفسيًوالعاطفيًًالعمؿًفيًالمؤسسةًالصحيةًغالبًا
ًالنواحيً ًتسيطرًأحيانًا نما وىذاًالًيعنيًبالطبعًعدـًوجودًالعقبلنيةًفيًاتخاذًالقراراتًوا 

 (.2008العاطفيةًوالنفسيةًفيًاتخاذًبعضًالقرارات)الخالدي,ً

ًألقؿً .3 ًيمكف ًوكذلؾ ًاإلدارية, ًالمستويات ًبأقؿ ًمباشرة ًتتصؿ ًأف ًالعميا ًلئلدارة يمكف
ستوياتًاإلداريةًأفًتتصؿًمباشرةًبأعمىًمستوىًإداريًدوفًالحاجةًلممرورًبالتسمسؿًالم

 اإلداريًحسبًالييكؿًالتنظيمي.

ًاتخاذً .4 ًضرورة ًمع ًالصحية ًالمؤسسة ًفي ًتحدث ًقد ًالتي ًالمشاكؿ ًفي ًالزائد االىتماـ
ًلحؿًتمؾًالمشاكؿًكإنقطاعًالتيارًالكيربائيًأوً التدفئةًاإلجراءاتًالفوريةًوالمستعممةًجدًا

 أوًالمياه.

ًمفً .5 ًكبيرة ًوكذلؾًأعداد ًكثيرة ًمختمفة ًميف ًلوجود ًبالتعقيد ًتتميز ًالصحية ًالمؤسسة إدارة
العامميفًووجودًأجيزةًومستمزماتًطبيةًمعقدةًباإلضافةًإلىًأفًأغمبًالمؤسساتًالصحيةً

 (.2009تتميزًبوجودًخطيفًلمسمطةً)ذياب,ً

ًالصحية .6 ًالمؤسسات ًإدارة ًفي ًالعالية ًوفيًًالمرونة ًالكثيرة ًاإلنسانية ًبالعبلقات لتميزىا
 مختمؼًاالتجاىات.

مشاركةًالمجتمعًالمحميًفيًاتخاذًالقراراتًفيًالمؤسسةًالصحيةًأحيانًاًوأحيانًاًأخرىًتتسـً .7
ًالقراراتً ًفيًاتخاذ ًأيًنوعًمفًالمشاركة ًوجود ًيؤديًإلىًعدـ القراراتًباالستعجاؿًمما

 (.2003)مخيمر,ً
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ًالمًؤ .8 ًإدارة ًعمى ًالمؤسسةًيغمب ًإدارة ًأف ًإلى ًباإلضافة ًاألزمات ًأسموب ًالصحية سسات
 الصحيةًلياًالقدرةًعمىًالتكيؼًمعًمختمؼًالتغيراتًالبيئيةًخاصةًالتغيراتًالسياسيةً

ًالمؤسساتً .9 ًإدارة ًمف ًواألدياف ًمختمؼًاألجناسًوالطبقاتًواألعمار ًمف موقؼًالجميور
ًباألىميةًالقصورًوذلؾًالىتماـً ًبصحةًاإلنسافًوتأميفًالصحيةًموقؼًيتسـ ًاالدارة ىذه

 (.2003الحياةًالمثمىًألفرادًالمجتمعً)نصيرات,ً

 كثرةًالمعاييرًواألىداؼًالمستخدمةًفيًالمؤسساتًالصحية.ًًً .10

التأكدًمفًصحةًالقراراتًالمتخذةًفيًالمؤسسةًالصحية,ًتستغرؽًفترةًزمنيةًطويمةًوأحيانًاًً .11
ًًو ًالقرار ًبيف ًالزمنية ًفالفترة ًسنوات. ًفيًتصؿ ًالقرار ًالذيًيجعؿ ًاألمر ًكبيرًا ًيكوف نتائجو
 (.2010المؤسسةًالصحيةًيتميزًبالخطورةً)ذياب,

مدخبلتًالعمميةًاإلداريةًومرحمةًالمعالجةًوالمخرجاتًفيًالمؤسسةًالصحيةًتختمؼًعنياًً .12
 فيًأيًمؤسسة.

بناءًمفًالناحيةًاإلقتصاديةًفإفًالطمبًوالعرضًوالسعرًتخضعًلعبلقاتًعكسيةًأوًطرديةًً .13
ًالصحيةً ًالمؤسسة ًقرارات ًفي ًالعبلقة ًىذه ًتوجد ًال ًبينما ًوالمنافسة ًالسوؽ ًمعطيات عمى

 (ً.2002)ماضي,

ًلماًً .14 ًالتوضيحية ًالخرائط ًلئلنتاجًورسـ ًمواعيد ًتحديد ًيمكف ًالصحية ًالمؤسساتًغير في
ًفروؽً ًعمى ًالعامميف ًمحاسبة ًيمكف ًكما ًالعمؿ, ًساعات ًعممياتًخبلؿ ًمف ًانجازه يمكف

 إالًأفًذلؾًالًيمكفًتطبيقوًفيًالمؤسسةًالصحيةًبشكؿًعاـ.اإلنتاجً

ًالقانونيةًً .15 ًمفًقبؿًاألجيزة ًالتيًيحتاجًنشاطًالمؤسسةًالصحيةًإلىًوجودىا ًالرقابة نوعية
ًالمؤسساتًغيرً ًفي ًالرقابة ًنوعية ًتختمؼًعف ًوالسكاف ًالمرضى ًبيدؼًحماية والتشريعية

 الصحيةً.

تًالصحية,ًفإفًإدارةًالمؤسسةًالصحيةًأخذتًموقعًاًفيًضوءًاستعراضًمميزاتًإدارةًالمؤسسا
ًعمىًصحةًاإلنسافً ًمفًأىميةًكبيرة ًليا ًفيًالعصرًالحديثًبيفًاإلداراتًاألخرىًلما متقدمًا
ًتتمتعًبوًمفًارتفاعًفيًالتكاليؼًواستقبلليةًالمواقؼًوالقراراتًاإلداريةًوكذلؾًفإفًمعرفةً ولما

ةًتقوـًبتوفيرًالخدمةًالصحيةًالتيًتؤثرًعمىًالصحةًالجميورًواإلدارييفًبأفًالمؤسسةًالصحي
ًوالًتقوـًبإنتاجًالصحةًذاتياًأمرًضروريًوأساسيًفيًرقيًوتقدـًإدارةًالمؤسساتًالصحية.

ً

ً
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 العممية اإلدارية في المؤسسة الصحية  2.1.8
ًتعتبرً ًالثبلثة ًالمراحؿ ًوىذه ًثبلثًمراحؿ ًالصحيًمف ًالقطاع ًفي ًاإلدارية ًالعممية تتكوف

ًرًاإلدارةًالصحية.جوى
والمقصودًبالعمميةًاإلداريةًفيًالمؤسسةًالصحية,ًالمراحؿًوالخطواتًالمتسمسمةًوالتيًيجبً
عمىًالمؤسسةًالصحيةًإتباعياًمفًأجؿًتحقيؽًأىدافياًوبالتاليًاستمرارىاًفيًالبقاءًمفًأجؿً

ًتصبوًاليوًمفًأىداؼًمفًناحيةًأخرى ًالخدمةًالصحيةًمفًناحيةًوتحقيؽًما وىذهًًتقديـ
ًالمراحؿ:ً

ًوتحديدًالمرحمة األولى ًاألىداؼًالمتوقعة ًتحديد ًإلىًجزئيفًأساسييف, ًالمرحمة ًىذه ًتقسـ :
ًلتحقيؽًاألىداؼًالمتوقعة.ًفالجزءًاألوؿًمفًىذهًالمرحمةًوىوً المدخبلتًالمطموبًتوفيرىا
ًتحديدًاألىداؼًالمتوقعةًويجبًأفًتكوفًطريقةًوضعًاألىداؼًمدروسةًبشكؿًجيد,ًويمكف
استخداـًأسموبًاالدارةًباألىداؼًأوًأيًطريقةًأخرىًتتناسبًمعًالمؤسسةًوظروفياً)عميوة,ً

2001.)ً

أماًالجزءًالثانيًمفًالمرحمةًاألولىًفييًتحديدًالمدخبلتًالمطموبةًمفًأجؿًتحقيؽًاألىداؼً
ًالمتوقعة.

ً ًفانو ًالصحية ًالمؤسسة ًتحددىا ًأولويات ًوضمف ًنيائية ًبصورة ًاألىداؼ ًتحديد مفًفبعد
البديييًأفًنبدأًبتحضيرًاألشياءًأوًالموادًالتيًتؤديًإلىًتحقيقيا,ًويطمؽًعمىًىذهًاألشياءً

ًاسـًالمدخبلت.ً

ًوتتكوفًمدخبلتًالعمميةًاإلداريةًفيًالمؤسسةًالصحيةًمفًاألمورًالتالية:ً
ًالقوىًالبشريةًالمتخصصة .1
 المباني .2

 اآلالتًوالمعداتًواألجيزة .3

 يةالمستيمكاتًالطبيةًوغيرًالطب .4

 رأسًالماؿ .5

ًالطبيةً .1 ًالكوادر ًتوفير ًيتطمب ًاألىداؼ ًتحقيؽ ًإف ًالمتخصصة: ًالبشرية القوى
ً)الكمي(ً ًالعددي ًالتوفر ًيشمؿ ًوىذا ًالصحية, ًالمؤسسة ًتحتاجيا ًوالتي المتخصصة
ًفيً ًالصحية ًالخدمة ًتقديـ ًمراحؿ ًجميع ًفي ًوالتوفر ًالجيدة( ً)النوعية ًالنوعي والتوفر

ً)ذياب ًالزمنية ًالفترات ًالكوادر2009ً,مختمؼ ًعمى ًالتركيز ًالتوفير ًوتتطمبًعممية .)
ًتمؾً ًعمؿ ًاستمرارية ًعمى ًبالمحافظة ًومرورًا ًوالتوظيؼ ًاالختيار ًمف ًابتداء البشرية
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الكوادرًالبشريةًوبالطبعًفإفًموضوعًإدارةًالكوادرًالبشريةًفيًالمؤسسةًالصحيةًمفًأىـً
دًمفًالمتغيراتًالتيًيتأثرًبياًوأعقدًاألمورًالتيًيواجيياًالقطاعًالصحيًلوجودًالعدي

اإلنساف.ًوالخبلصةًأنوًإذاًتوفرًلديناًالكـًوالنوعًالمناسبيفًمفًالكوادرًالبشريةًفإنوًمفً
ًالطبيعيًتحقيؽًاألىداؼًالتيًتصبوًالمؤسسةًالصحيةًلتحقيقيا.

المبانيً:ًأفًلكؿًمبنىًتصميـًخاصًبو,ًوىذاًالتصميـًوضعًليناسبًمعًاإلحتياجاتً .2
ًوبالتاليًفإفًالمؤسسةًالصحيةًيجبًأفًيكوفًلياًتصميـًواألىداؼً المرغوبًتحقيقيا

 (.2010خاصًيتناسبًوطبيعةًالخدماتًواألىداؼًالمرادًتحقيقياً)ذياب,

ًالتكنولوجياً .3 ًعصر ًىو ًالحديث ًالعصر ًأف ًالمعروؼ ًمف ًواألجيزة: ًوالمعدات اآلالت
ً ًالمتطورة ًالصناعات ًمف ًالعديد ًفيو ًبرزت ًوقد ًاالنترنت ًشتىًوعصر ًفي والمختمفة

ًلذلؾً ًفيًالمجاؿًالطبي, ًنرىًونستخدـًشتىًأنواعًالتكنولوجيا ًفقدًأصبحنا المجاالت,
ًالعاداتً ًبحيثًتتناسبًمع ًالتكنولوجيا ًليذه ًوالصحيح ًاألمثؿ ًاالستخداـ يجبًمراعاة
والتقاليدًوالمبادئًالتيًيعيشياًالمجتمعًالتيًتستخدـًتمؾًالتكنولوجياًباإلضافةًإلىًقدرةً

ًبالكميةًذ ًالتكنولوجيا ًاستخداـ ًويجب ًاستخداميا. ًتكاليؼ ًتغطية ًعمى ًالمجتمع لؾ
ًمصنعيتياً ًرداءة ًمع ًكمفتيا ًلقمة ًتكنولوجيا ًاستخداـ ًتتجنب ًبحيث ًالجيدة والنوعية
ًوجودً ًإلى ًباإلضافة ًالمناسبيف ًوالكمية ًبالعدد ًنوعية ًأفضؿ ًاستخداـ والحرصًعمى

ًالفعمي ًالحاجة ًمدى ًتبيف ًحقيقية ًالتكنولوجياًدراسات ًأنواع ًمف ًنوع ًأي ًالستخداـ ة
 (.2007المستخدمةًفيًالمجاؿًالطبيً)جمدة,ً

المستيمكاتًالطبيةًوغيرًالطبية:ًوتشمؿًاألدويةًوالمستمزماتًالطبيةًالمختمفةًوالتيًيتـً .4
استخدامياًلمرةًواحدةًفقطًأوًتستخدـًلمريضًواحدًوتشمؿًأيضاًالموادًغيرًالطبيةًمثؿً

ًوالًت ًالمستيمكاالمنظفات, ًوالمعداتًحيثًتعتبرًتكاليؼًًتقؿًىذه أىميةًعفًاألجيزة
ىذهًالمستيمكاتًمرتفعةًجدًاًفيًمختمؼًالمؤسساتًالصحيةًباإلضافةًإلىًأىميتياًفيً
تحقيؽًأىداؼًالمؤسسةًالصحيةًبكفاءةًوفعاليةًوعمىًاإلدارةًالتركيزًعمىًجانبيفًوىماً

المناسبةًوتخزينياًوشراءىاًوصرفياًوالجانبًاألوؿًاختيارًالكمياتًالمناسبةًوالنوعياتً
الثانيًمراقبةًاستيبلؾًىذهًالموادًحيثًتعتبرًمفًأكثرًاألمورًعرضةًلميدرًواإلسراؼً

 (.Armoni,2002والضياعً)

رأسًالماؿ:ًأيًمؤسسةًصحيةًأوًغيرًصحيةًفإنياًتحتاجًإلىًرأسًالماؿًوىذهًالحاجةً .5
بمختمؼًأشكالياًإضافةًإلىًاإلستفادةًمفًتنبعًمفًتغطيةًتكاليؼًالمصروفاتًالجاريةً

فرصًاإلستثمارًوالتوسعًفيًمختمؼًالمجاالتًالطبية.إالًأفًالحديثًعفًرأسًالماؿً
ًالقصوىًوذلؾًعندً ًباألىمية ًيمتاز ًاألوؿ ًبعديف ًأو ًشكميف ًيأخذ ًالصحي ًالقطاع في

ًالثانيًفيكوفًأقؿًأى ًالبعد ميةًالحديثًعفًالمؤسسةًالصحيةًفيًالقطاعًالخاص.ًأما



 
17 

عندًالحديثًعفًالمؤسسةًالصحيةًفيًالقطاعًالحكوميًوفيًكبلًالحالتيفًفإفًأىميةً
الحديثًعفًرأسًالماؿًفيًالقطاعًالصحيًتكادًتكوفًقميمةًاألىميةًأوًمحدودةًاألىميةً
ًرأسًالماؿً ًتوفر ًفإف ًأيًحاؿ ًوعمى ًاألخرى, ًوالتجارية ًبالقطاعاتًالصناعية مقارنة

ًشعًو ًيعطي ًالنقدية ًجيدًوالمبالغ ًوضعيا ًالصحية ًالمؤسسة ًوأف ًوالحماية ًباألماف رًا
 (.2004)األحمدي,

ًالخاصة, ًالصحية ًالمؤسسات ًفيًًففي ًاألوؿ ًاألساسي ًالعنصر ًالماؿ ًرأس يشكؿ
ًدراساتً ًفإف ًولذلؾ ًالخدمات ًتقديـ ًمع ًربحي ًاليدؼ ًألف ًاإلدارية ًالعممية مدخبلت

ؿًكبير,ًفيًحيفًأفًمؤسساتًالجدوىًاالقتصاديةًتكوفًميمةًويتـًالتركيزًعميياًبشك
ًىذهً ًالعتماد ًالماؿ ًرأس ًمسألة ًعمى ًتركز ًال ً)الحكومي(, ًالعاـ ًالصحي القطاع
المؤسساتًعمىًموازنةًالدولةًوبالتاليًتقديـًالخدمةًالصحيةًبالقدرًالذيًيخصصًلياً
ًبالجدوىًاالقتصاديةًوالًتيدؼًإلىً ًعمىًالدراساتًالمتعمقة مفًموازنةًوالًتركزًأيضًا

ً(.2003مستوىًمعيفًمفًاألرباحً)نصيرات,ًًتحقيؽ

ًمفًعناصرًالمدخبلتًلمعمميةًاإلداريةًفيًالمؤسساتً ًميمًا ويعتبرًرأسًالماؿًعنصرًا
ًالصحيةًوالًيمكفًاالستغناءًعنيا.

:ًوىيًمرحمةًالمعالجة,ًوتأتيًىذهًالمرحمةًبعدًأفًتكوفًقدًوضعتًأوًالمرحمة الثانية
ً(:2009المرحمةًمفًثبلثةًعناصرًىيً)البكري,ًجيزتًكافةًالمدخبلتًوتتكوفًىذهً

ًاإلدارة -
 التكنولوجياًوالمعمومات -

 رأسًالماؿً)استمراريةًتوفرًالنقدًخبلؿًعمميةًالمعالجة( -

ًالتكامؿًوالتنسيؽًوالتعاوفًمفًأجؿًنجاحًىذهً ًيجبًأفًيتوفرًفييا ًالعناصرًالثبلثة وىذه
ًالمرحمة.

رًإدارةًتتسـًبالمرونةًوالكفاءةًوتستطيعًتطبيؽًولكيًنستطيعًمعالجةًالمدخبلتًالبدًمفًتوفي
ًاألىداؼً ًلتحقيؽ ًالمدخبلت ًىذه ًتسخير ًأجؿ ًمف ًوفاعمية ًبكفاءة ًاإلدارية ًالوظائؼ كافة
المرغوبةًوتعتبرًىذهًالمرحمةًالمفتاحًالرئيسيًلمنجاحًفيًتحقيؽًأىداؼًالمؤسسةًالصحية,ً

ًوأ ًمستوياتيا ًبمختمؼ ًتعتبر ًالتي ًاإلدارة ًإلى ًعفًباإلضافة ًالمسؤولة ًوسياساتيا ساليبيا
ً(.2009النجاحًفيًتحقيؽًاألىداؼًأوًالفشؿًفيًتحقيقياً)البكري,ً
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وحتىًتستطيعًاإلدارةًتحقيؽًاألىداؼًالًبدًلياًمفًاستخداـًالتكنولوجياًوالمعمومات,ًوكوفً
العصرًالحديثًىوًعصرًالمعموماتًفالنجاحًفيًاتخاذًالقراراتًيعتمدًعمىًماًتتوفرًلدىً

دارةًمفًمعموماتًدقيقةًوصحيحةًوسريعة.ًفإفًنجاحًاإلدارةًيرتبطًبماًيتوفرًلديياًمفًاإل
المعموماتًالضروريةًواألساسيةًوالتيًلياًعبلقةًبعمؿًالمؤسسةًالصحيةًسواءًبشكؿًمباشرً

ً(.2003أوًغيرًمباشرً)بواعنة,

ناؾًمجموعةًوالعنصرًالثالثًىوًتوفرًرأسًالماؿًبمختمؼًمراحؿًالعمؿًوبكميةًمناسبةًوى
أخرىًإضافيةًتساعدًفيًنجاحًتحقيؽًاألىداؼًمثؿًالتنظيـًاإلداريًالذيًيتصؼًبالسيولةً
والبساطةًوالديمقراطيةًوتفويضًالسمطاتًباإلضافةًإلىًتوضيحًاألدوارًوالمستوياتًاإلداريةً

ًلجميعًاألفرادًالعامميفًفيًالمؤسسةًالصحيةًيساعدًأيضًاًفيًتحقيؽًاألىداؼًالمتوقعة.

:المخرجات,ًوتعتبرًىذهًالمرحمةًمحصمةًالمرحمتيفًالسابقتيف,ًوبالتاليًفإفًمرحمة الثالثةال
النتائجًالتيًسوؼًتظيرًتعكسًمدىًالجيدًواالستعدادًوالقدرةًاإلداريةًوالفكريةًالتيًبذلتً
ًتتمخصًفيماً ًاحتماالت, ًثبلثة ًالمرحمة ًوليذه ًالمدخبلت, ًومرحمة ًالمعالجة ًمرحمة خبلؿ

ً(:2007ًيمي)جمدة,

ًأفًتكوفًالمخرجاتًىيًنفسًاألىداؼًالمرغوبًبتحقيقياًدوفًزيادةًأوًنقصاف. .1
 أفًتكوفًالمخرجاتًأقؿًمفًمستوىًاألىداؼًالمرغوبًبتحقيقيا. .2

 أفًتكوفًالمخرجاتًأعمىً)أكثر(ًمفًمستوىًاألىداؼًالمرغوبًتحقيقيا. .3

المدخبلتًوأسموبًالمعالجةًيعكسًاالحتماؿًاألوؿًالقدرةًالعاليةًوالمتميزةًلئلدارةًفيًإعدادً
مماًأدىًإلىًظيورًنتائجًحسبًماًتـًالتخطيطًلو.ًوفيًىذهًالحالةًتكوفًاإلدارةًقدًدرستً
العوامؿًالخارجيةً)البيئةًالخارجية(ًبصورةًمثمى,ًوبالتاليًفإفًتأثيرًالعوامؿًالخارجيةًعمىً

ًالمدخبلتًوالمعالجةًواألىداؼًتكادًتكوفًمعدومة.

ًالثا ًاالحتماؿ ًالمتوقعةًأما ًاألىداؼ ًمستوى ًمف ًأقؿ ًمخرجات ًعمى ًالحصوؿ ًفإف ني
ً(:2002)المرغوبة(ًفإفًىذهًالنتيجةًيمكفًأفًتعزىًلؤلسبابًالتاليةً)ىيوكوتس,

ًأوً .1 ًالكمية ًالناحية ًمف ًالمطموبًسواء ًمف ًأقؿ ًأكثر( ًأو ًالمدخبلتً)إحداىا ًتكوف أف
يةًلـًيتـًتحضيرهًوتجييزهًالنوعيةًبمعنىًأفًواحدًأوًأكثرًمفًمدخبلتًالعمميةًاإلداًر

ًالتيً ًالمناسبةًسواءًمفًناحيةًالعددً)الكمية(ًكأفًيكوفًعددًاألجيزة بالشكؿًوالصورة
يجبًوضعياًفيًالمستشفىًأقؿًمفًالعددًالمطموبًأوًأفًيكوفًعددًالكوادرًالبشريةً
ًفيً ًنقصًا ًيكوف ًأف ًأو ًالمستشفى, ًذلؾ ًفي ًيتوفر ًأف ًينبغي ًمما ًبكثير ًأقؿ العاممة
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عيةًسواًءًنوعيةًاألجيزةًأوًالمعداتًأوًنوعيةًالتخصصاتًالطبيةًالتيًيجبًتوفيرىاًالنًو
ًولذلؾًفإفًأيًنقصًفيًالمدخبلتًسيؤديًإلىًنقصًفيًمستوىًالمخرجات.

نقصًفيًمرحمةًالمعالجة,ًوالنقصًىناًيعنيًعدـًالقياـًبمرحمةًالمعالجةًبكفاءةًوفاعميةً .2
ًاإلدا ًقبؿ ًمف ًالكافي ًالجيد ًبذؿ ًعدـ ًالقياـًأو ًتستطيع ًجيدة ًإدارة ًوجود ًعدـ ًأو رة

بوظائفياًعمىًأكمؿًوجوًأوًعدـًوجودًإدارةًتستطيعًالتعامؿًمعًالمعموماتًوالتكنولوجياً
 بشكؿًجيدًأوًعدـًالقدرةًعمىًاتخاذًالقراراتًالمناسبة.

ً)المرغوبة(ً .3 ًبحيثًتكوفًقدًوضعتًاألىداؼًالمتوقعة السببًالثالثًالمخرجاتًنفسيا
ًبمستوىًأع ًالتيًتقـو ًأوًأعمىًبكثيرًمفًمستوىًاإلدارة مىًبكثيرًمفًالقدراتًالمتوفرة

ًالقدراتً ًدراسة ًيتـ ًلـ ًبحيث ًالتخطيط ًعممية ًفي ًخطأ ًعف ًناتج ًوىذا بالمعالجة,
واإلمكاناتًالحقيقيةًالمتوفرةًلدىًالمؤسسةًعندًوضعًاألىداؼًالمتوقعةًوبالتاليًكانتً

ًالنتيجةًعدـًتحقيؽًتمؾًاألىداؼ.
ًىوًمتوقعًيمكفًأفًيعزىًإلىًالعوامؿًوأخي .4 ًفإفًتحقيؽًالمخرجاتًبمستوىًأقؿًمما رًا

ًمثاليةًإالًأفً ًبحيثًتكوفًقدًوضعتًكافةًمكوناتًالعمميةًاإلداريةًبصورة الخارجية,
ًكانتًتكنولوجيةًأوًاقتصاديةًأوًسياسيةًأوًاجتماعيةًأوًبيئيةً العوامؿًالخارجيةًسواًء

ً ًالمخرجات ًعمى ًأثرت ًقد ًايجابيًاًتكوف ًيكوف ًوقد ًسمبيًا ًيكوف ًقد ًالتأثير وىذا
 (.2011)نصيرات,

ًالمخرجاتًأعمىً)أكبرًمفًمستوىًاألىداؼًالمتوقعة(,ًً ًالثالثًحيثًتكوف ًاالحتماؿ أما
ًعكسًذلؾً ًىو ًالحاؿ ًواقع ًأف ًإال ًوممتازًا ًايجابيًا ًاألولى ًلموىمة ًيكوف ًقد ًاالحتماؿ وىذا

ًعزىًإلىًأحدًأوًأكثرًمفًاألسبابًالتالية:تمامًا,ًفيوًأيضًاًاحتماؿًسيءًوقدًي

ًأكثرًمماًىوًمخططًلوً .1 ًأوًبنوعيةًمتميزة أفًيكوفًقدًتـًوضعًمدخبلتًبكميةًكبيرة
ًوبالتاليًفإفًىذاًيعتبرًىدرًاًأوًتكمفةًزائدةًأوًبمعنىًآخرًتخطيطًسيء.

ألنوًأفًتكوفًعمميةًالمعالجةًتمتًبفاعميةًوكفاءةًكبيرةًوأيضًاًىذاًيعكسًتخطيطًسيءً .2
 لـًيحددًالقدراتًواإلمكاناتًالحقيقيةًالمتوفرةًلدىًالمؤسسة.

ًالطموحً .3 ًتحقؽ ًوال ًمتدني ًبمستوى ًوضعت ًقد ًتحقيقيا ًالمرغوب ًاألىداؼ ًتكوف أف
الحقيقيًلممؤسسةًالصحيةًوبالتاليًتـًتحقيؽًمستوىًأعمىًمنياًبكؿًبساطةًوىذاًأيضًاً

 يعكسًتخطيطًمتدنيًالمستوى.

ًالعوامؿ .4 ًتكوف ًالمخرجاتًًأحيانًا ًتمؾ ًتحقيؽ ًفي ًالتأثير ًعمى ًالمسؤولة ًىي الخارجية
بشكؿًأعمىًمماًىوًمتوقعًوبالتاليًيكوفًتأثيرًالبيئةًالخارجيةًفيًىذهًالحالةًايجابيًاًأوً

 تـًإعطاءًالبيئةًالخارجيةًتأثيرًأكبرًبكثيرًمماًىوًعميو.
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ىًمماًىوًمطموبًأوًوتتـًعمميةًتقييـًالمخرجاتًمفًخبلؿًتحقيقياًماًىوًمطموبًأوًأعم
اقؿًمماًىوًمطموبًمفًخبلؿًماًيسمىًبالتغذيةًالراجعةًبحيثًيتـًنقؿًالمعموماتًبشكؿً
مستمرًمفًمرحمةًالمخرجاتًأوًالمدخبلتًأوًالمعالجةًوتحديدًاألخطاءًفيًكؿًمرحمةًمفً
ًىذهًالمراحؿًليتسنىًتعديمياًأوًتغيرىاًأوًتصحيحياًأوًاتخاذًأيًإجراءًمناسبًمفًشأنوًأف

ً(.2005تحقؽًاألىداؼًالمرغوبةًبكفاءةًوفاعميةً)البياتي,

وعمميةًتقييـًالمخرجاتًبحدًذاتياًتكوفًمفًخبلؿًمقارنةًماًتـًإنجازهًمعًاألىداؼًالمرغوبةً
ًباألمرً ًليست ًالصحي ًالقطاع ًفي ًالمعايير ًوضع ًمسبقًا,وعممية ًالموضوعة ًالمعايير أو

لصعوبةًوالتعقيدًويجبًإيجادًمعاييرًمعينةًالبسيطًوتتميزًالمعاييرًفيًالقطاعًالصحيًبا
ًليتسنىًقياسًنجاحًأوًفشؿًعمؿًالمؤسسةًالصحيةً.

ًأوً ًالتأكدًمفًالسببًأوًاألسبابًالتيًأدتًإلىًالزيادة وبعدًاالنتياءًمفًعمميةًالتقييـ,يتـ
ًالنقصافًفيًالمخرجاتًومفًثـًإتخاذًاإلجراءًالتصحيحيًالمناسب.

ًنحقؽً ًعندما ًأنو ًالحاؿ ًأخرىًًواقع ًأىداؼًمرغوبة ًيجبًتطوير ًفإنو األىداؼًالمرغوبة
ًالعمؿًوالتقدـً ًتستمرًعجمة ًوىكذا ًمفًجديد ًنسعىًلتحقيقيا ًثـ أعمىًمستوىًوأرقىًدرجة

ً(.2001واالزدىارًمفًجديد)عميوة,
أماًدورًالعوامؿًالخارجيةًفيًالعمميةًاإلداريةًفإنوًيوجدًنوعيفًمفًالعوامؿًتؤثرًإيجابيًاًأوً

عمىًتحقيؽًأىداؼًالمؤسسة,ًاألوؿًالعوامؿًالبيئيةًالداخميةًلممؤسسةًوالتيًتتمثؿًفيًسمبيًاً
ًالموظفيفً ًىؤالء تجاه ًوا  ًوالوحداتًاإلدارية ًبيفًالعامميفًفيًمختمؼًاألقساـ ًالعبلقة طبيعة
ونوعيةًالييكؿًالتنظيميًالموجودًباإلضافةًإلىًاألنظمةًوالتعميماتًوالقوانيفًالمعموؿًبياًفيً

ً(.,Heyssell 1991سةًً)المؤس
ًفيً ًاإلدارية ًالعممية ًفي ًسمبًا ًأو ًإيجابًا ًتؤثر ًالتي ًالخارجية ًالعوامؿ ًمف ًالثاني ًالنوع أما

ً(:Swayne, 1998المؤسسةًالصحيةًفييًتتكوفًمماًيميً)
ًالوضعً .1 ًوالعبلقاتًالدولية, ًبالدولة ًالخاصة ًواألنظمة ًالقوانيف ًمثؿ المتغيراتًالسياسية

ًاالستقرارًالسياسي,ًوالسياسةًالعامةًلمدولة.األمنيًوالسياسيًًو
ًلدىً .2 ًالسائدة ًوالسموكيات ًواألخبلقيات ًوالقيـ ًوالتقاليد ًكالعادات ًاإلجتماعية المتغيرات

ًالمؤسسةً ًأىداؼ ًتحقيؽ ًعمى ًالتأثير ًفي ًدورًا ًتمعب ًكميا ًالدخؿ, ًومعدالت المجتمع
 الصحية.

 المتغيراتًاإلقتصادية,ًالوضعًاإلقتصاديًالعاـً .3
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ًومجاالتًالمت .4 ًوكميتيا ًأوًالممكفًتوفيرىا ًالمتوفرة ًالتكنولوجيا ًدرجة غيراتًالتكنولوجية,
 استخدامياًإضافةًإلىًدرجةًقبولياًواستخدامياًمفًقبؿًالمجتمع.

ًدورًفيًتحقيؽً .5 ًليا ًمثؿًالطقسًوالمناخ,ًكميا ًالسائدة المتغيراتًالبيئيةًكدرجةًالحرارة
 األىداؼ.
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ًمقدمة  2.2.1
ًإمتدتًفكرةًالصحةًالمدرسيةًفي ًقطاعًغزةًالضفةًالغربيةًوًعمىًمدىًأزمافًيصعبًتعقبيا

ًً.1967تبلؿًفيًونستذكرًتواجدًممرضًفيًكؿًمدرسةًفيًفترةًماًقبؿًاإلح
أوًإنشاءًنظاـًيرعىًالطمبةًصحيًاًوقدًًإلحياءبشتىًالطرؽًًالعمؿوأثناءًفترةًاإلحتبلؿًاستمرً

ًالصحةًأوًمفًخبلؿًًالمحاوالتًعمىًأكثرًمفًجيةًسواءًًًاستمرت مفًالمسئوليفًفيًمديرية
عتًىذهًحكوميةًإلىًأفًتجمالًغيرًالعمؿًالتطوعيًفيًالجمعيةًالطبيةًأوًمفًخبلؿًالمؤسسات

األفكارًوالجيودًمفًخبلؿًالمجمسًالصحيًالفمسطينيًالذيًوضعًأوؿًمبلمحًلخطةًالصحةً
ً ًفيًأعمىًسمـ ًالمدرسية ًاألوليةًوخصًالصحة ًالرعاية ًأفًوضع ًبعد ولوياتًفيًاألالمدرسية

ً ًالوطنية ًًلمصحةالخطة ًتسمـ ًومع ًالفمسطينيةالفمسطينية ًالوطنية ًالقرارًًالسمطة ًكاف لمياميا
ومعًبدايةًالعاـًالدراسيًًبإنشاءًإدارةًالصحةًالمدرسيةًترجمةًعمميةًليذهًالخطط.ًالصحةلوزارةً
ًال1995ًً-1994ً ًالعممية ًاإلنطبلقة ًالمدرسيةكانت ًالصحة ًلنشاطات ًفنيًتنفيذية ًوبدعـ ,

ًالمدرسية,ً ًالصحة ًلدائرة ًاإلرشادي ً)الدليؿ ًاليونيسيؼ ًومف ًااليطالية ًالتعاونية ًمف ومادي
2010(.ً

ً ًالوطني,عأما ًالمستوى ًااليطاليةًًًمى ًالتعاونية ًمع ًبالتعاوف ًالفمسطينية ًالصحة ًوزارة عقدت
)المؤتمر1996ًًًنحوًصحةًمدرسيةًشاممة"ًفيًغزةًعاـؤتمرًالفمسطينيًاألوؿًتحتًشعارً"الم

ًلمتشريعات, ًاألوؿ ًالمدرسيةًً(,1996الفمسطيني ًالصحة ًعرضًتجارب ًالمؤتمر ًفي ًتـ حيث
ًالفمسط ًالصحة ًلوزارة ًبتطوير ًالمتعمقة ًوالمشاريع ًوتجاربًالمؤسساتًاألىمية ًينية خدماتًإدارة

ًالصحيةً ًالخدمات ًإدارة ًتطوير ًعمى ًالعمؿ ًبضرورة ًالمؤتمر ًأوصى ًوقد ًالمدرسية الصحة
المدرسيةًباإلضافةًإلىًوضعًخطةًوطنيةًشاممةًموحدةًلتطويرًخدماتًالصحةًالمدرسيةًعمىً

 مستوىًفمسطيف.

 الصحية المدرسية مفيوم الخدمات 2.2.2
ًتقدـًًُتعرؼ ًوالخدماتًالتي ًواألنظمة ًوالمبادىء ًالمفاىيـ ًمف ًمجموعة ًبأنيا ًالمدرسية الصحة

لتعزيزًصحةًالطمبةًفيًالمدارس,ًوتعزيزًصحةًالمجتمعًبأسرهًوذلؾًبالتعاوفًالفعاؿًمعًاألطرً
ً(.2010ًالصحيةًالعاممةًفيًالمجتمعً)الدليؿًاإلرشاديًلمخدماتًالمدرسية,

(ًبرامجًالصحةًالمدرسيةًعمىًأنياًالبرامجًالمنظمةًالتيًتعنيًبتوفير1996ً)ًأبوًالربًعرؼوي
ًالظروؼًالصحيةًوالنفسيةًوالبيئيةًالمناسبةًلمطمبةًمفًبدايةًدخوليـًالمدرسةًوبشكؿًدوري.
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ًعمىًاالكتشاؼًالمبكرًلبعضًاألمراضً ًتساعد ًفيًأنيا ًالمدرسية ًبرامجًالصحة وتبرزًأىمية
ًت ًقد ًاألمراضالتي ًىذه ًأىـ ًومف ًبالمدرسة, ًالطمبة ًالتحاؽ ً ًخبلؿ ًمف والبصرًًالسمعًظير

(Picket,1998.)ً
مجموعةًمفًاإلجراءاتًوالخدماتًالوقائيةًًبأفًالصحةًالمدرسيةًىي(1996ً)ًمصطفىًويشير

ً.الصحيتقدـًلرفعًالمستوىًًالتيوالعبلجيةًوالتأىيميةً
كيًتضمفًلؤلجياؿًالناشئةًًطبيةًالبلزمةًلطبلبيا,تسعىًالعديدًمفًالدوؿًإلىًتوفيرًالعنايةًال

حياةًصحيةًسميمةًخاليةًمفًاألمراضًوذلؾًعمبًلًبمقولةً"ًالعقؿًالسميـًفيًالجسـًالسميـً"ًوىذاً
ً.)2011ً,وزارةًالصحةًالفمسطينية)ًاإلجراءًالصحيًيعرؼًبالصحةًالمدرسية

ًطبيعة برنامج الصحة المدرسية 2.2.3
ًفيةًمفًبرامجًالصحةًالعامةًالمتخصصةًالذيًيوجوًاىتماموًلؤلطفاؿًبرنامجًالصحةًالمدرسي

ًالسفًالمدرسي برنامجًوقائيًًويعتبروىوًاآلفًمفًالبرامجًاألساسيةًلمرعايةًالصحيةًاألولية.ً,
بًدوفًأفًيشعرًيبحثًعفًمجموعةًأمراضًتكوفًموجودةًفيًالطالًحيثًأكثرًمفًعبلجي,

ًحولو ًمف ًأو ًىو ًل.بيا ًيمتد ًنفسية,ًالبرنامج ًجسمية, ًلمطالب ًالحياتية ًالنواحي ًجميع يشمؿ
ً(.,Dilley 2009)ًإجتماعية,تثقيفية,ًبيئية

تيدؼًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًإلىًتمييدًالسبؿًأماـًالطالبًحتىًينموًنموًاًطبيعيًاًمتكامبًلًً
ًسواءًكافًىذاًالنموًجسميًاًأوًعقميًاًأوًاجتماعيًاًأوًعاطفيًا.

ًاألىداؼًتكمفًفيماًيمي:ووسائؿًتحقيؽًىذهً
ًمفً - ًالطبلب ًخمو ًمف ًلمتأكد ًالشاممة ًالفحوص ًبإجراء ًذلؾ ًويكوف ًالطبية, الرعاية

ًوعبلجياًإفًوجدت.ًاألمراض,
 الوقايةًمفًاألخطارًالصحيةًومكافحةًاألمراضًالمعديةًوالحوادث. -

 نشرًالوعيًالصحيًبيفًالطبلب. -

 توفيرًالبيئةًالصحيةًالمدرسية. -

 لطبلب.اإلىتماـًبتغذيةًا -

الحرصًعمىًقياـًتعاوفًوثيؽًبيفًالمدرسةًواألىؿًمفًجيةًوبيفًالجيازًالطبيًمفًجيةً -
ً(.,Minto 2011أخرىً)

ًالطالبًوالمدرسةًمفًاألمراضًومعرفةًاألسبابً ًالمدرسيةًإلىًحماية وتيدؼًالفحوصًالطبية
تقييـًًفًاإلعتبارخذيفًبعياالتيًتحوؿًبيفًالطالبًومشاركتوًفيًالنشاطاتًالمدرسيةًاإلعتياديةً
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النموًالجسميًوالتطورًالعقميًوالعاطفيًواالجتماعيًلمطبلبًويجبًأفًتستغرؽًعمميةًالفحصً
ً. (McCall, 2003)عشريفًدقيقةًلكؿًطالب

 فحصًنظرًالطبلبًمرةًكؿًعاـًعمىًاألقؿً. .1

 فحصًسمعًالطبلبًوخصوصًاًاألطفاؿًالذيفًيشكوفًمفًااللتياباتًالمتكررة. .2

 رحمةًالبموغًومعرفةًنقائصًنموىـ.فحصًالطبلبًفيًم .3

ًالمدرسيةً ًالصحية ًالخدمات ًتمقوا ًالذيف ًالحكومية ًالمدارس ًفي ًالطمبة ًعدد ًإجمالي بمغ
ًالدراسي174,398ً) ًفيًفمسطيفًلمعاـ ًفي128,650ًمنيـً)2010ًً–2009ً(ًطالبًا (ًطالبًا

ً ًوشكموا ًالغربية ًو)74الضفة ًالمفحوصيف, ًالطمبة ًإجمالي ًطالبا457748ًً%ًمف ًقطاعًً( في
ً(ً.2010غزة)التقريرًالصحيًالسنويًوزارةًالصحة,

ًمنيـ267939ًبمغًعددًالمرضىًبيفًطبلبًالمدارسًالحكوميةًالذيفًشمميـًالفحصً) (ًطالبًا
ًنسبتوًً(ًفيًقطاعًغزة,77164و)ً(ًفيًالضفةًالغربية,197775) %ًمفًإجمالي1574ًأيًما

ً.2010ًالطمبةًالمفحوصيفًفيًنيايةًعاـً
ًمفًالصؼ117715ًتشخيصً)2010ًً–2009ًفمسطيفًخبلؿًالعاـًالدراسيًوتـًفيً (ًطالبًا

ً ًنساألساسي ًما ًأي ًصحية ًمشاكؿ ًبلدييـ 677ًتو ًالمفحوصيف ًالطمبة ًإجمالي ًمف  منيـ%
 الصحية المشاكؿ وتنوعت غزة, قطاع في طالباًًً (2,470)و الضفةًالغربية مف طالًباً((9,245

ًالقامةًوالنحافةً.قصرً إلىًاإلبصار في ضعؼ بيف ما
ًصحية مشاكؿ لدييـ شخصت الذيف غزة قطاع في والعاشر السابع الصفيف مف الطمبة عدد وبمغ
ً.العاشر الصؼ في (3,026) و السابع, الصؼ في (1,668) منيـ ,طالبا4,694ًً) )

 حسب وذلؾ فمسطيف, في المدارس طمبة بتطعيـ الصحة وزارة في المدرسية الصحة فرؽ تقـو
  وطالبة,ًطالباًً (341,081) المطعميف الطمبة عدد بمغ حيث لمتطعيـ, الموحد الوطنيًالجدوؿ

التقريرًالصحيًالسنويً,ً)غزة قطاع في (146,188) و الغربية الضفةًفي منيـً (194,893)
ً(.2010وزارةًالصحةًالفمسطينية,
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  :رسالة الصحة المدرسية
جتماعيًاًتسعىًالصحةًالمدرسيةًلتحسيفًصحةًالطمبةًوالم جتمعًالمدرسيًعقميًاًوجسديًاًونفسيًاًوا 

ًمفًالمعارؼًوالمياراتً ًوكذلؾًتمكينيـ ًالوقائيةًوالعبلجية. مفًخبلؿًتوفيرًالخدماتًالصحية
البلزمةًلمتعامؿًمعًظروؼًالحياةًبفعاليةًوذلؾًفيًبيئةًصحيةًآمنةًيشارؾًفيياًاألىؿًوالمجتمعً

ً.(2010ية,ً)الدليؿًاإلرشاديًلمصحةًالمدرسًوالطمبة
 الرؤية:

ًنحوًمجتمعًطبلبيًيتمتعًبالصحة,ًوالرفاهًالجسدي,ًوالنفسي,ًوالعقمي,ًواالجتماعيًفيًفمسطيف
ً.(2010)الدليؿًاإلرشاديًلمصحةًالمدرسية,ً

 أىداف الصحة المدرسية:
ًوالنفسية,ً :ليدف العاما ًالجسدية, ًالطالب ًصحة ًتعزيز ًىو ًالمدرسية ًلمصحة ًالعاـ اليدؼ

,ًوالعقمية,ًوتييئةًالبيئةًالصحيةًلمنموًوالتطورًالطبيعيًلمطالب,ًمفًأجؿًالحصوؿًواالجتماعية
ً(.2010)الدليؿًاإلرشاديًلمصحةًالمدرسية,ًًعمىًأقصىًاإلنجازاتًالممكنة

  :األىداف الخاصة
ًالكشؼً .1 ًعبر ًالتنموية ًحاجاتيـ ًتمبية ًيؤمف ًمما ًالطمبة, ًلدى ًالصحي ًالوضع تحسيف

ًاقاتًومتابعتياًالوقايةًمنياًومفًمضاعفاتياًالمحتممة.المبكرًعفًاألمراضًواإلع
 تحسيفًالظروؼًالبيئيةًلمطمبة. .2

ًالطمبةًعمىًتبنيًأنماطًسموكيةًوعاداتًصحيةًسميمةًتعززًصحتيـًوصحةً .3 مساعدة
 أسرىـًوالمجتمعًالذيفًيعيشوفًفيو.

 إيجادًأنظمةًلممعموماتًالصحيةًلتوفيرًقاعدةًمعموماتًمفيدةًوطنيًا. .4

 باب االىتمام بالصحة المدرسية  أس2.2.4 
ًتعطيًمعظـًالدوؿًالصحةًالمدرسيةًاىتمامًاًكبيرًاًوذلؾ:

ً%ًمفًمجموعًالسكاف.30ألفًطمبةًالمدارسًورياضًاألطفاؿًيشكموفًأكثرًمفً .1
ًلنقؿًالرسائؿًالصحية,ًولماًلياًمفًتأثيرًعمىً .2 ًكبيرًا ألفًالمدرسةًتعتبرًتجمعًاًطبلبيًا

 ً.األىؿًوالمجتمع

 احتياجاتًالطمبةًالصحيةًوالنمائيةًمعًتبايفًالفئاتًالعمرية.ًتبايف .3

ًالمياراتً .4 ًوتكتسبًفييا ًوالسموكيات, ًالشخصية ًفييا ًتتشكؿ ًمرحمة ًتمثؿ ًالمدرسة ألف
ًالنفسيً ًالنمو ًوتضمف ًالمختمفة, ًالحياة ًمتطمباتًظروؼ ًلمواجية ًالضرورية الحياتية
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ًتنعكسًبمجممي ًالتي ًالمعارؼ ًوكذلؾ ًالسميـ, ًحياةًوالعقمي ًعمى ًسمبًا ًأو ًإيجابًا ًإما ا
 الطالبًومستقبمو.

 شموليةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًونظرتياًالشموليةًلمطالب. .5

ًويقيياً .6 ًليا, ًالفعاؿ ًالعبلج ًيضمف ًبما ًالمبكر ًواالكتشاؼ ًاألمراض ًمف الوقاية
ًوالمعنوي ًالمادي ًالعبء ًمف ًويقمؿ ًالمحتممة, ًلمصحةًًالمضاعفات ًاإلرشادي )الدليؿ

 (.2010ية,ًالمدرس

 عناصر الصحة المدرسية واستراتيجياتيا 2.2.5
مفًمبادرةًالمنظماتًالدوليةًذاتًالعبلقةًيشتمؿًعمىًأربعةًًوانطبلقاًًًإفًبرنامجًالصحةًالمدرسية

ًعناصرًأساسيةًوىي:
ًالسياساتًالصحيةًالمدرسية .1
 البيئةًالمدرسية .2

 التثقيؼًالصحيًالمبنيًعمىًأسسًالمياراتًالحياتية .3

 الصحيةًالمقدمةًعمىًأسسًمدرسيةًًالخدمات .4

ًحيثًيتـًتنفيذىاًمفًخبلؿًثبلثةًاستراتيجياتًداعمةًىي:

ًالشراكةًماًبيفًقطاعًالصحةًوالتعميـ. .1
 الشراكةًالفاعمةًفيًالمجتمعًالمحمي. .2

 وعيًالطمبةًومشاركتيـًالفعالة. .3
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 (2.1شكل رقم )

 عناصر الصحة المدرسية

ً

ً

2011ًة,دائرةًالصحةًالمدرسيًالمصدر:

 

 فريق الصحة المدرسية 2.2.6
 (:2011يتكوفًفريؽًالصحةًالمدرسيةً)دائرةًالصحةًالمدرسية,ً

 ً,طبيبًبشري:ًيقوـًبالفحوصاتًالوقائيةًوتحويؿًالحاالتًالتيًتحتاجًلذلؾًومتابعتيا
ًوكذلؾًعبلجًالحاالتًالحادةًوالمعدية.

 ناف,ًوتحويؿًالحاالتًالتيًطبيبًأسناف:ًيقوـًبالفحوصاتًالوقائيةًألمراضًالفـًواألس
ًلذلؾ, ًأمراضًتسوسًًتحتاج ًمف ًلموقاية ًالمتوفرة ًالوقائية ًالعبلجات ًوتقديـ ومتابعتيا

ًاألسناف.
 ًًاألمراض ًعف ًالصحي ًوالتفتيش ًالوقائية ًالفحوصات ًبعض ًبإجراء ًيقوـ ممرض:

ًومتابعةًالحاالتًالمحولةًمفًقبؿًفريؽًالصحةًالمدرسية,ًالمرتبطةًبالنظافةًالشخصية,
ًومتابعةًقضاياًصحةًالبيئةًالمدرسية.
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 ًًعف ًالصحي ًوالتفتيش ًالوقائية ًبعضًالفحوصات ًبإجراء ًتقـو ًحيث ًصحية: عاممة
األمراضًالمرتبطةًبالنظافةًالشخصية,ًومتابعةًالحاالتًالمحولةًمفًقبؿًفريؽًالصحةً
عًالمدرسية,ًومتابعةًقضاياًصحةًالبيئةًالمدرسيةًمعًالجياتًذاتًالعبلقةًفيًالمجتم

ًالذيًيعممفًفيو.
 :ًبالتوعيةًالصحيةًلمطبلب,ًباستخداـًأدلةًالتثقيؼًالصحيًالمدرسيًًمثقؼًصحي يقـو

ًالمتوفرة.
 ًًعيناتًمفًمياه ًوأخذ ًالمدرسية ًالبيئة ًبالتفتيشًعمىًصحة ًيقوـ ًالبيئة: مفتشًصحة

ًالشربًومفًمبيعاتًالمقصؼًإلجراءًالفحوصاتًالمخبرية.
 ًالمب ًبالكشؼ ًيقوـ ًنفسي: ًوالعاطفيةًأخصائي ًوالسموكية ًالنفسية ًاالضطرابات ًعف كر

ًاألىؿًمفً ًوكذلؾًالتواصؿًمع ًالحاالتًالتيًتستدعيًذلؾ, ًوتحويؿ ًالمدارس, لطمبة
ًالصحةً ً)دائرة ًالطبلب ًلجميع ًالصحي ًالدعـ ًوتقديـ ًالنفسية, ًالطالب ًصحة أجؿ

 (.2011المدرسية,ً

 رسية الفئات المستيدفة من الخدمات الصحية المد 2.2.7       

ً.رياضًاألطفاؿ .1
ناثً(ًمفًجميعًالمدارسًالحكوميةًوالخاصة. .2  طمبةًالصؼًاألوؿًاألساسي)ذكورًوا 

ناث(ًمفًجميعًالمدارسًالحكوميةًوالخاصة. .3  طمبةًالصؼًالسابعًاألساسي)ذكورًوا 

ناث(ًمفًجميعًالمدارسًالحكوميةًوالخاصة. .4  طمبةًالصؼًالعاشرً)ذكورًوا 

 (.2010إلرشاديًلمصحةًالمدرسية,طبلبًالمراكزًالمينيةً)الدليؿًا .5
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 (2.2شكل رقم )

ًًًً

 من الخدمات الصحية المدرسيةالفئات المستيدفة 

ً

ًرياضًاألطفاؿًًً

ًاألوؿًاألساسيًًً

ًالسابعًاألساسيًً

ًًًًًً

ًالعاشػػرًًًً

ً 

طبلبًالمراكزً
ًالمينية

 

 

 

2011ًالمصدر:ًدائرةًالصحةًالمدرسية,ًًًًًً

ً

ً
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 لصحية المدرسية المقدمةالخدمات ا  2.2.8
:ًوىوًفحصًأوليًوبسيطًلشخصًسميـًظاىريًا,ًبقصدScreeningًفحوصاتًالتقصيً .1

الكشؼًالمبكرًعفًاحتماليةًوجودًمرضًأوًحالةًصحيةًأوًخمؿًماًغيرًمكتشؼًحتىً
ًًًًًًً(.2.3كـًىوًموضحًفيًشكؿًرقـً)ًتاريخًالفحصًوقبؿًظيورًاألعراض

 ً.المقاحات .2

مراضًالمعدية:ًوالمرضًالمعديًىوًالذيًيمكفًأفًينتقؿًمفًطالبًمكافحةًومراقبةًاأل .3
 إلىًآخرًسواءًمباشرةًأوًغيرًمباشرة.ً

 (.2010)الدليؿًاإلرشاديًلمصحةًالمدرسية,ًاإلسعافاتًاألولية .4
 

 (2.3شكل رقم )

 الحاالت الصحية المستيدفة لفحوصات التقصي

 

ً(2011)دائرةًالصحةًالمدرسية,المصدر:ًًًًًًًًًًًًً
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 المشاركة المجتمعية في برامج الصحة المدرسية 2.2.9
يقصدًبالمجتمعًالمحميًأيًمؤسسةًأوًتنظيـًأوًىيئةًمحميةًمثؿًالبمديات,ًوالمجالسًالقروية,ً
ًوالطبيةً ًالصحية ًوالمنظمات ًوالنسائية, ًالشبابية ًوالنوادي ًوالمجاف ًواألميات, ًاآلباء ولجاف

ًوالحكوم ًالخاصة, ًوالمستشفيات ًووجياءًوالعيادات ًالداعمة, ًوالمؤسسات ًالحكومية ًوغير ية
ًوالديني ًوالعشائري ًواالجتماعي ًالسياسي ًالقرار ًوأصحاب ًوأغنيائيا, ًالمطيؼ,ًًالمنطقة )عبد

.ًفمممجتمعًالمحميًدورًميـًفيًإنجاحًبرامجًالصحةًالمدرسيةًويمكفًتعزيزًىذاًالدورً(2001
ًمفًخبلؿ:

 االجتماعاتًالدوريةًألولياءًاألمور. .1

اؾًممثميفًمفًالمجالسًوالييئاتًالمحمية,ًوالمؤسساتًالصحيةًالمحميةًسابقةًالذكرًإشًر .2
بفعاليةًفيًنشاطاتًالمجافًالصحية,ًوتعنيًالفعاليةًإشراكيـًفيًإتخاذًالقرار,ًوتحديدً
األولوياتًالصحيةًالمدرسية,ًوالتخطيطًوالتنفيذًوالتقييـًجنبًاًإلىًجنب,ًمعًإشراكيـًفيً

ًالدعـ ًوسائؿ ًفيًًتوفير ًصحية ًنشاطات ًأو ًبرامج ًأي ًإنجاح ًتكفؿ ًالتي المختمفة
 المدرسة.

ً:(2002)عيسى,ًًويتمثؿًىذاًالدورًفيماًيميً

ًمتابعةًالتحويبلتًالصحيةًوتوفيرًتداخبلتًعبلجيةًمناسبةًضمفًاإلمكاناتًالمتاحة. .1
 الدعـًالماديًوالموجستيًلبرامجًالصحةًالمدرسية. .2

 نشرًالوعيًالصحي. .3

ًياـًوالمناسباتًالصحيةًالمختمفة.المساىمةًفيًاأل .4
ً

ً
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 المبحث الثالث : واقع إدارة الخدمات الصحية المدرسية في الوطن العربي

 

 مقدمة2.3.1  

 لمحة عن إدارة الخدمات الصحة المدرسية في بعض البمدان العربية2.3.2  

 الصحة المدرسية في المؤتمرات العربية2.3.3  
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 مقدمة  2.3.1
ًكأماكفًبالغةًاألىميةًلتدخُّبلتًالصحةًالعمومية,ًإقميـًالشرؽيتزايدًاإلعتراؼًبالمدارسًفيً

ًككؿ ًلممجتمع ًكبوابة ًبؿ ًالتطوُّرً, ًمستوى ًدوف ًتزاؿ ًال ًالمدرسية ًالصحة ًبرامج ًأف غير
ًولـًتتحقَّؽًاالستفادةً المناسب,ًولـًتصؿًخدماتًالصحةًالمدرسيةًبعدًإلىًأقصىًقدراتيا

ًم ًالصحةًالكاممة ًوخدمات ًبرامج ًلتقوية ًاليامة ًاإلستراتيجية ًالقضايا ًمف ًعدد ًوثػَمَّة نيا,
ًبرامجًًتشمؿًالمدرسية ًإدارة ًتحسيف ًإلى ًلمدعوة ًالبلزمة ًالقدرات ًبناء ًالمثاؿ, ًسبيؿ عمى

ًالمدرسية ًالصحة ًلمصحة, زة ًالمعزِّ ًالمدارس ًإلقامة ًالبلزمة ًوالتحالفات ًالشبكات نشاء ً,وا 
ميةًإلىًتحسيفًوتطويرًخدماتًالصحةًالمدرسية.ًويتزايدًحاليًاًاالىتماـًوتعزيزًالبحوثًالرا

زةًلمصحةًكأسموبًنشطًوفعَّاؿًفيًحفظًوتعزيزًصحةًال ,ًويتمثَّؿًطبلببَدْورًالمدارسًالمعزِّ
 .أحدًالتحدِّياتًاليامةًفيًوضعًمعايػيرًوطنيةًليذهًالمدارس

 بعض البمدان العربيةلمحة عن إدارة الخدمات الصحة المدرسية في 2.3.2  

حيثًواصؿًالمكتبًاإلقميميًلمنظمةًالصحةًالعالميةًدورهًالنشيطًفيًدعـًالبرامجًالتعاونيةً
ً(2006)منظمةًالصحةًالعالمية,ًًبمدا18ًًًالمعنيَّةًبالصحةًالمدرسيةًوالمنفَّذةًفيً

ًًوً ًتوجُّياتًإستراتيجية ًالتقنيًمفًأجؿًإعداد ًالمكتبًاإلقميميًدعَمو ًقدَّـ ًلبرامجًكما طنية
زةًلمصحةًالتيًتنفذىاًالمنظمةًفيً وخدماتًالصحةًالمدرسية,ًوترسيخًمبادرةًالمدارسًالمعزِّ
ًالمتحدةً ًالعربية ًواإلمارات ًاألردف ًفي ًلمصحة زة ًالمعزِّ ًالمدارس ًوُتعتبر ًالبمداف. ًمف عدد

اليوميةًًوالبحريفًوالجميوريةًالعربيةًالسوريةًوُعمافًومصر,ًأحدًاألوجوًالمشرقةًلمممارسة
ًلمصحةًالمدرسية.

وُعقدتًاالجتماعاتًالسنويةًالمعنيَّةًبالصحةًالمدرسيةًفيًتونسًوالمممكةًالعربيةًالسعوديةً
ًفيً ًالمدرسية ًالصحة ًفي ًوطنية ًدوراتًتدريبية ًتنظيـ ًويجريًحاليًا ًناجح. ًمنيجي بشكؿ

ميـًفيًعضويةًالعديدًمفًالبمداف.ًويشارؾًخبراءًالصحةًالمدرسيةًوضباطًاالتصاؿًمفًاإلق
ًالصحةً ًحوؿ ًشاممة ًأساسية ًوثيقة ًإعداد ًعمى ًتعكؼ ًالتي ًالعالمية ًالتوجييية المجنة

فيًسمطنةًًوطنيةًلمصحةًالمدرسيةًاستراتيجيةإعدادًُمْرَتَسـًوطنيًومشروعًتـًالمدرسية.ًوقدً
تافًالجيودًالوطنيةًفيًأفغانسًلمنظمةًالصحةًالعالميةًبدعـًالمكتبًاإلقميميًكماًقاـً,ُعماف

ً(ً.2006)منظمةًالصحةًالعالمية,ًلوضعًسياسةًوطنيةًلمصحةًالمدرسية

ًبخدماتًالصحةًالمدرسيةًالوقائيةًوالعبلجية فإفًالوزارةًتوليًاىتماماًًأماًفيًاألردفً ,ًبالغًا
وقدًأنجزتً وُيحتفؿًبيوـًالصحةًالمدرسيةًفيًاألردفًفيًشيرًنيساف/أبريؿًمفًكؿًعاـ.ً

ًالمدًر ًالصحة ً سيةإستراتيجية 8008ًًً-8002ًلؤلعواـ ًالخدماتًالتيًركزتًعمى تطوير
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ًتقوـًبعمؿًالفحوصاتًالصحيةإالتوجياتًف وترجمةًليذهالصحيةًفيًالمدارس.ً  فًالوزارة

ً ًالكشؼًالضروريةالبلزمة جراء ً وا  ًعمى ًالشامؿ ًالدوري ًالصحيةًالطبي ًالخدمات وتطوير
ًليـ, ً المقدمة ً فأوأضاؼ ًلعاـ ًنسبةتش8000ً/8000ًاإلحصاءات ًأف ًإلى التغطيةً ير

المفحوصيفً بالمئةًوافًنسبةًالتغطيةًلمطبلب99ًر3بمغتً لمطبلبًالمفحوصيفًصحةًعامة
(2010ًوزارةًالصحةًاألردنيةً( ًالمستيدفة إجماليًالفئة بالمئةًمف99ًر6صحةًسنيةًبمغتً

.ً

مىًالصعيديفًوفيًلبنافًبدأتًوتيرةًاالىتماـًبالصحةًالمدرسيةًترتفعًمنذًمطمعًالثمانيناتًع
ًالصحيةً ًالرعاية ًمف ًأساسي ًمكوف ًلبناف ًفي ًالمدرسية ًالصحة ًوتعتبر ًواألىمي, الرسمي

ًالصحيةًحواليً ًأيًثمثًالشعبًالمبناني,35ًاألولية,ًوتشمؿًالرعاية %ًمفًسكافًلبناف,
ًوالبيئةً ًوالتعميـ ًالصحة ًوزارات ًلبناف ًفي ًالمدرسية ًالصحة ًلبرنامج ًالوطنية ًالمجنة وتضـ

ً ًالمبنانية,ًوالشؤوف ًاألىمية ًوالييئات ًوالجامعات, ًالمينية ًوالنقابات ًوالبمديات, االجتماعية,
ًالدولي ًاإلسبلمية,ًًةوالمنظمات ًالصحية ً)الييئة ًواليونيسيؼ ًالعالمية ًالصحة ًمنظمة مثؿ

2003.)ً

 الصحة المدرسية في المؤتمرات العربية 2.3.3

ًالمؤتمراتًاإلقميمي ًةوعمىًصعيد ًالع, ًالطفولة(ًوجيتًاألمانة ً)إدارة ًالعربية ًالدوؿ ًلجامعة امة
ًإلىًاألعضاءًوالمنظماتًوالييئاتًالعربيةًوالدولي الندوةًةًالمعنية,ًلممشاركةًفيًأعماؿً"الدعوة

العربيةًحوؿًالدورًالتكامميًلمصحةًالمدرسيةًوأىميتياًفيًحمايةًالنشءًالعربي"ًفيًالفترةًمفً
اإلعدادًالفنيًوالتنظيـًلعقدًالندوةًبالتعاوفًبيفًًليبياًوقدًتـً-بطرابمس2002ًمارس23ً-25ًً

ً.ً(2002)مجمةًالطفولة,ًإدارةًالطفولةًبالجامعةًالعربيةًوالمجنةًالعمياًلمطفولةًبالجماىيريةًالميبية
ًالصحةً ًإدارات ًعف ًالمسئوليف ًمف ًعربية ًدوؿ ًتسع ًمف ًممثموف ًالندوة ًفعاليات ًفي وشارؾ

ًييئاتًالعربيةًوالدوليةًالمعنيةًعددًمفًالمنظماتًوالًالمدرسيةًفيًدوليـ,ًوكذلؾًممثموفًمف

ًدوليـ.ً ًفي ًالمدرسية ًالصحة ًعظـ ًوتونسًإلى ًوليبيا ًواليمف ًمصر ًمف ًكؿ ًممثمو ًأشار وقد
ًالتأميفً ًمفًخبلؿ ًالصحة ًتتبعًوزارة ًفيًمصر ًالمدرسية ًالعروضًأفًالصحة وأوضحتًىذه

يـًويباشرًالعمؿًفيًمجاؿًالصحةًالمدرسيةًالصحيًالطبلبي,ًوفيًاليمفًتتبعًوزارةًالتربيةًوالتعم
أطباءًتابعوفًلموزارة,ًأماًفيًليبياًفتتبعًالمجنةًالشعبيةًوزارةًالخدماتًالتيًتتبعياًأجيزةًالصحةً
والتعميـ,ًفيًحيفًأفًالصحةًالمدرسيةًفيًتونسًتتبعًثبلثًوزاراتًىيًالصحة,ًالتربيةًوالتعميـ,ً

ًالشئوفًاالجتماعية.
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مؿًالندوةًعرضًتجاربًوبرامجًمختمفةًمفًقبؿًالدوؿًوالجمعياتًاألىميةًوقدًشممتًجمساتًع
ً:(2002)مجمةًالطفولة,ًالمشاركةًمنيا

ًفيًتعزيزً - ًالصحة ًدورًوزارة ًاإلماراتًويعرضًفيو ًفيًدولة ًالمدرسية برنامجًالصحة
ًوتطويرًإدارةًخدماتًالصحةًالمدرسية.

 .بياليً–دورًمكتبًالصحةًوالتغذيةًالمدرسيةًفيًطرابمسً -

 دورًالمكتبًاإلقميميًلمنظمةًالصحةًالعالميةًفيًدعـًبرنامجًالصحةًالمدرسية. -

ًوقدًخمصتًأعماؿًالندوةًإلىًالتوصياتًالتالية:ًًًًًًً
ًالعمؿًعمىًالمستوىًالوطنيًمفًخبلؿًالمحاورًالتالية: .1
ًتعميـًوتنفيذًمسحًاستبيانيًيحمؿًالوضعًالراىفًلمصحةًالمدرسيةًفيًكؿًدولة. -
دارةًالصحةًالمدرسيةًفيًكؿًدولةًعربيةًبماًيمكنياًمفًالتنسيؽًبيفًالجياتًتطويرًإ -

المعنيةًالحكوميةًواألىميةًوالدوليةًوالمحمية,ًبماًيمكفًمفًتطويرًإدارةًخدماتًالصحةً
 المدرسية.

ًكبيرًاً - ًأوًالييئاتًالوطنيةًلمطفولةًفيًالدوؿًاألعضاءًاىتمامًا أفًتوليًالمجالسًالعميا
 .سيةبالصحةًالمدًر

ًالعمؿًعمىًمستوىًجامعةًالدوؿًالعربيةًمفًخبلؿًالمحاورًالتالية: .2
تجميعًالمسوحًالوطنيةًالخاصةًبالصحةًالمدرسيةًفيًالدوؿًاألعضاءًلوضعًإستراتيجيةً -

ً.(2002)مجمةًالطفولة,ًبناًءًعمىًنتائجيا
ربيًعقدًدوراتًوندواتًوورشًعمؿًتدريبيةًلمعامميفًفيًالصحةًالمدرسيةًفيًالعالـًالع -

 بصورةًدوريةًبالتعاوفًبيفًجامعةًالدوؿًالعربيةًوالمنظمةًالعربيةًلمصحة.

 خدماتًالصحةًالمدرسيةًًايبلءًمزيدًمفًاالىتماـًبالدراساتًالمتخصصةًبيدؼًتعزيز -

ًأنشطةًوانجازاتً - ًالعربيةًعفًأىـ ًبالجامعة ًالطفولة وضعًتقريرًدوريًمفًخبلؿًإدارة
 ذاًالمجاؿ.الدوؿًاألعضاءًوأىـًالمشكبلتًفيًى

ًبالصحةً - ًالخاصة ًالبيانات ًوتضمينيا ًالعربية, ًبالطفولة ًخاصة ًبيانات ًقاعدة إنشاء
 .المدرسيةًفيًموقعًالطفولةًالتابعًلموقعًجامعةًالدوؿًالعربيةًعمىًشبكةًاالنترنت

,ًتحتًشعار2009ًالمنامةًانعقدًالمؤتمرًالخميجيًالثانيًلمصحةًالمدرسيةًفيًمارسًًفيًو
شراكةًومسؤولية(,ًوشارؾًفيًالمؤتمرًمصرًواألردفًوالسودافًباإلضافةًً)الصحةًالمدرسية

ورقةًعمميةًتحدثتًعفًالخدماتًالصحية32ًًإلىًدوؿًالخميجًالعربي,ًحيثًناقشًالمؤتمرً
المقدمةًلطبلبًالمدارسًوكيفيةًالعمؿًعمىًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية,ًودرسً
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دةًكفاءةًالطاقـًالطبيًالعامؿ,ًوالعمؿًعمىًتحسيفًاألداءًالمؤتمرًالعوامؿًالتيًتؤثرًمفًزيا
ًلمخروجًبأفضؿًالنتائج.

ًالمدرسيةًوالعمؿًعمىً وأوصىًالمؤتمرًبضرورةًوضعًاستراتيجياتًتطويريةًلعمؿًالصحة
 (.2009تطبيقيا,ًوالعمؿًعمىًتقييـًبرامجًالتطويرًبعدًتطبيقياً)إدارةًشبكةًالمجافًالطبية,ً
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 مقدمة 3.1

قامتًالباحثةًفيًىذاًالفصؿًباإلطبلعًعمىًالدراساتًالسابقةًذاتًالعبلقةًبموضوعًالدراسة,ً
الباحثةًصعوباتًعدةًفيًإيجادًدراساتًسابقةًمتعمقةًبالخدماتًالصحيةًالمقدمةًوقدًواجيتً

لطبلبًالمدارس,ًولكفًبعدًالبحثًالمستمرًفيًالدورياتًوفيًشبكةًاإلنترنتًوجدتًالباحثةً
فًكانتًقميمة. ًبعضًالدراساتًوا 

ًوقدًقامتًالباحثةًبتصنيفياًوترتيبياًمفًالحديثًلمقديـ.
ً

 :العربيةالدراسات  3.2

(: "الفجوة بين اإلدراكات والتوقعات لقياس جودة الخدمات التي تقدميا 2010. دراسة بركات)1
 جامعة القدس المفتوحة من وجية نظر الدارسين فييا"

ًالقدسًالمفتوحةً ًإدراكاتًالدراسيفًفيًجامعة ًبيف ًالفجوة ًإلىًالكشؼًعف ًالدراسة ىدفتًىذه
,ًوتوقعاتيـًلمستوىًالخدمةًالتيًت قدمياًليـًالجامعةًفيًالمجاالتًالمختمفة,ًكماًاعتمدًبطولكـر

ً(SERVQUAL).الباحثًعمىًأداةًقياسًالفجوةًلقياسًجودةًالخدمةًوالمعروؼًباسـً
استخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميًالمقارفًلمناسبتوًاجراءاتًىذهًالدراسةًوأىدافيا,ًوذلؾً

مفًوجيةًنظرًالدارسيفًلقياسًجودةًالخدماتًلمقارنةًمستوىًالفجوةًبيفًاإلدراكاتًوالتوقعاتً
 موجبة فجوة ىناؾ أف الدراسة نتائج أظيرت وقد المختمفةًالتيًتقدمياًجامعةًالقدسًالمفتوحة.

 تقدميا التي الخدمة لمستوى الكمية لمدرجة وتوقعاتيـ الدارسيف راكات اد بيف إحصائًيا غيرًدالة
 بينت كما لمدارسيف, الجامعة تقدميا التي خدمةال مستوى الرتفاع بسيط وىوًمؤشر , الجامعة
ًدالة موجب فرؽ وجود النتائج  و االجتماعي, التعاطؼ : المجاالت في إحصائًيا وغير

ًالترتيب. عمى واألمف والسبلمة االستجابة,
ًوقدًخمصًالباحثًإلىًعددًمفًالتوصيات,ًومفًأىميا:

عناصرًًمفةًوماًتضمنياًأوصىًالباحثًإدارةًالجامعةًبالتركيزًعمىًجودةًالخدم .1
 مختمفة.

 االىتماـًبمجاالتًالسبلمةًواألمفًواالستجابةًوالتعاطؼًاالجتماعيًوتطويرىا. .2
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(: "قياس جودة خدمات المعمومات في المكتبات الطبية بمدينة 2001دراسة السميمي ). 2
  الرياض: دراسة تطبيقية

ًالمعموما ًخدمات ًواقع ًعمى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ًىذه ًبمدينةًتيدؼ ًالطبية ًالمكتبات ًفي ت
ًببعضً ًوالخروج ًفييا, ًوالتقصير ًالقوة ًمواطف ًلتحديد ًالخدمات, ًتمؾ ًجودة ًوتقويـ الرياض,

ًالمقترحاتًلتطويعًالمقياسًالمستخدـًفيًالدراسةًووضعًآليةًلتطبيقو.
ًاستخدمتً ًكما ًالمرسومة, ًالمنيجًالوصفيًالمسحيًلتحقيؽًأىداؼًالدراسة ًطبقتًالباحثة وقد

ًمقي ًالخدمات ًجودة ًباإلضافةًً(Libqual)اس ًوتحميميا, ًالمستفيديف ًمف ًالبيانات ًلجمع كأداة
ًالستخداـًالمقابمةًكأداةًلجمعًالبياناتًمفًالعامميفًفيًالمكتباتًمجتمعًالدراسة.

ًوقدًخرجتًالدراسةًبعددًمفًالتوصياتًأبرزىا:

 ًالخدمات ًلمقياسًجودة ًجياً (Libqual)اصدارًنسخةًعربية ًمثؿًتتبناىا تًمينية
 جمعيةًالمكتبات.

 ًالتعاوفًبيفًالجياتًالمينيةًالمتخصصةًفيًالبحثًعفًمعاييرًأخرىًلقياسًجودة
 الخدماتًيمكفًتطويعياًوتطبيقياًفيًالمكتباتًالعربية.

 ًًالخدماتًونشرىا,ًسواءًنجحتًأـًأخفقت توثيؽًتجاربًالمكتباتًفيًقياسًجودة
ًلتستفيدًمنياًالمكتباتًاألخرى.

 
(:"قياس جودة الخدمات الياتفية الثابتة التي تقدميا شركة 2006سة عابدين )درا. 3

 االتصاالت الفمسطينية في محافظات قطاع غزة من وجية نظر الزبائن"

ًاالتصاالتً ًشركة ًتقدميا ًالتي ًالثابتة ًالياتفية ًالخدمات ًجودة ًقياس ًإلى ًالدراسة ًىذه تيدؼ
ًنظ ًوجية ًمف ًغزة ًقطاع ًمحافظات ًفي ًنظريةًالفمسطينية ًإلى ًالباحث ًاستند ًوقد ًالزبائف, ر

ًالقياسً ًنموذج ًالخدماتً(SERVQUAL)باستخداـ ًجودة ًتقييـ ًعممية ًالدراسة ًحيثًتوضح ,
الياتفيةًالثابتةًالمقدمة,ًمفًحيثًالفرؽًماًبيفًماًيتوقعوًالزبائفًمفًخدماتًىاتفيةًثابتةًوبيفً

ًماًيتمقونوًفعبًل.

ًميا:حيثًأشارتًالدراسةًإلىًنتائجًمفًأى
 ًوجودًاختبلؼًفيًاألىميةًالنسبيةًلممعاييرًالتيًيستخدمياًزبائفًشركةًاالتصاالت

الفمسطينيةًعندًتقييميـًلجودةًالخدماتًالياتفيةًالثابتةًالتيًتقدمياًشركةًاالتصاالتً
ًحيثً ًاألولىًمف ًالمرتبة ًفي ًالممموسة ًالمادية ًحيثًجاءتًالعناصر الفمسطينية,
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ًالتعاطؼ ًوأخيرًا ًتطويرًاألىمية, ًبعممية ًلمقياـ ًمجااًل ًىناؾ ًأف ًعمى ًيدؿ ًمما ,
 وتحسيفًالخدماتًالياتفيةًالثابتةًكماًيوليياًالزبائف.

ًوتحسيفًً ًلتطوير ًوالمنافسة ًلمتميز ًكإستراتيجية ًالخدمة ًجودة ًتبني ًبضرورة ًالدراسة وأوصت
ًمستوىًجودةًالخدماتًالياتفيةًالثابتة.

ً"طوير وتخطيط الخدمات الصحية في مدينة جنين"استراتيجيات ت: (4002) دراسة مساد. 4

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًربطًتطويرًالخدماتًالصحيةًفيًجنيفًبتطويرًالمدينةًونموىاًالسكانيً 
 الصحيةًفيًالمدينة.ًتوالعمرانيًواالقتصاديًووضعًاستراتيجياتًمناسبةًلتطويرًقطاعًالخدما

,ًوالتحميؿًالمكانيًوذلؾًمفSPSSًسطةًبرنامجًتـًاستخداـًأسموبيفًوىماًالتحميؿًاإلحصائيًبواً
خبلؿًاستخداـًصمةًالجوارًونطاؽًالتغطيةًلمخدماتًالصحيةًلمعرفةًإمكانيةًوصوؿًالمواطنيفً

ًإلىًالخدمةًوأماكفًتوزيعياًومقدارًالخدمةًالتيًتقدميا.
ًاالختصاصًوفيًمعداتًالمستشفياتًوالمراكزً ًأطباء ًنقصًفيًعدد ًوجود ًالنتائج: ًأىـ ومف

ًوكذلؾًغيابًالتكنولوجياًالحديثة.ًالصحيةًوعددًاألسرة,
وأوصتًالباحثةًبأفًيكوفًىناؾًتعاوفًوترابطًوثيؽًبيفًالمؤسساتًالصحيةًفيًالمدينةًومديريةً

نشاءًًالتربيةًوالتعميـًمفًأجؿًالتثقيؼًالصحيًوالكشؼًالمبكرًعفًأيًأمراضًفيًالمدارس, وا 
ًب ًالصحية, ًالخدمات ًلمراقبة ًصحية ًالنطاؽًإدارة ًعمى ًقوية ًقيادة ًوجود ًإلىًضرورة اإلضافة

ًالمؤسساتًعمىًالمستوياتً ًومشاركة ًالمركزية ًمفًالسمطة ًتتطمبًتوجيو ًفيناؾًقضايا الواسع
 المحمية.

"واقع برامج الصحة المدرسية في المدارس الحكومية والمدارس : (4002. دراسة طوقان )5
 التابعة لوكالة الغوث في محافظة نابمس"

ًبرامجًالصحةًالمدرسيةًفيًالمدارسًالحكوميةًومدارسًًتيدؼ الدراسةًلمتعرؼًعمىًواقعًإدارة
األنروا,ًوتقديـًالمقترحاتًلمجياتًالمعنية,ًوتكوفًمجتمعًالدراسةًمفًمعمميًومعمماتًالمراحؿً

ًاألساسيةًالدنياًفيًالمدارسًالحكوميةًومدارسًاألنرواًفيًمحافظةًنابمس.
ًعيً ًعمى ًالدراسة ً)وأجريت ًقواميا ًالمنيج433ًنة ًالباحثة ًاستخدمت ً,حيث ًومعممة ًمعممًا )

ًالوصفيًالميداني.
ومفًأىـًالنتائج:ًوجودًضعؼًفيًتطبيؽًبعضًبرامجًالصحةًالمدرسيةًفيًالمراحؿًاألساسيةً

ًوقدًأوصتًالدراسةًبضرورةًتحسيفًإدارةًبرامجًالصحةًالمدرسيةًفيًالقرىًالفمسطينية.ً,ًالدنيا
ً
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"مستوى السموك الصحي بين طالب الجامعات في الضفة بعنوان:  (4002) . دراسة جابر6
 الغربية"

ًالدراسةًلمتعرؼًعمىًمستوىًالسموؾًالصحيًلطبلبًالجامعاتًفيًالضفةًالغربيةً ىدفتًىذه
ًفيً ًاألمريكية ًوالجامعة ًبيتًلحـ ًبيرزيتًوجامعة ًالقدسًوجامعة ًالنجاحًوجامعة وىيًجامعة

ًً.2001-2000ًراسيًجنيفًوذلؾًخبلؿًالعاـًالد
وقدًشممتًالدراسةًعمىًعددًمفًالمتغيراتًمثؿًالجنسًوالتحصيؿًاألكاديميًلمطبلبًوالمستوىً

ًالسكف ًومكاف ًالعمميًلآلباء ًعمىًالمقاببلتً, ًواعتمد ًالبحثًعشوائيًا ًالباحثًعينة ًاختار وقد
ًطالبة.528ًطالبًو529ًطالبًوطالبةً,1057ًالشخصية,ًوتكونتًعينةًالبحثًمفً

ًالجامعاتًأ ًطبلب ًبيف ًالصحي ًالسموؾ ًمف ًعالي ًمستوى ًىناؾ ًأف ًالدراسة ًنتائج وضحت
,SPSSًوقدًاستخدـًالباحثًأسموبًالتحميؿًاإلحصائيًبواسطةً,ًالفمسطينيةًفيًالضفةًالغربية

ًخطتياً ًفي ًالصحية ًلمثقافة ًلتضميف ًالجامعاتًالستراتيجيات ًوضع ًبضرورة ًالباحث وأوصى
رةًتزويدًوزارةًالصحةًلمجامعاتًبالبروشوراتًوالكتبًالطبيةًالبلزمةًالدراسيةًبشكؿًشامؿ,ًوضرًو

ًلياً.
"مستوى الثقافة الصحية لدى طمبة المدارس الحكومية في بعنوان:  (4002العمي ) دراسة. 7

ً"جنين
ًالدراسةًلمتعرؼًعمىًمستوىًالثقافةًالصحيةًلطبلبًالمدارسًالحكوميةًفيًجنيف,ً ىدفتًىذه

ًكؿًمفًالجنسًومكافًاإلقامةًوالمستوىًالتعميميًلآلباء.ًوتحديدًأثرًمتغيرات
ً ًمف ًالدراسة ًعينة 470ًًتكونت ًوطالبة ًو231ًطالب ًاختيارىا239ًًطالب ًتـ ًحيث طالبة

ًتحميؿً ًاختبار ًواستخدـ ًمستقمتيف ًلمجموعتيف ًاختبار ًالباحث ًاستخدـ ًوقد ًالعشوائية, بالطريقة
ًالتبايفًاألحادي.

ًأفًىنا ًلدىًالطبلبًوذلؾًلصالحًوأظيرتًنتائجًالدراسة ًالصحية ؾًفروؽًفيًمستوىًالثقافة
ًاإلناث,ًوىناؾًفروؽًأيضًاًتعزىًلممستوىًالتعميميًلآلباء.

ًواألىميةًمفًأجؿًالعمؿًعمىً ًالتعاوفًبيفًالمؤسساتًالحكومية وأوصتًالدراسةًعمىًضرورة
ًتعزيزًالثقافةًالصحيةًبيفًفئاتًالمجتمعًوخاصةًالطبلب.ً

ً

ً

ً
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 األجنبية: الدراسات 3.3

 "A Report of an Action Research on School(: Adhikari, 2011)دراسة. 2

Health and Environmental Education"                                         ً
ًلدىًالطبلبًوالمدرسيف,ً ًبرنامجًيعمؿًعمىًتعزيزًالصحة ًايجاد ًىو ًالدراسة اليدؼًمفًىذه

ًعارؼًوالمياراتًوالسموؾًالصحيًلدىًالطبلب.والعمؿًعمىًتغييرًالم
ً ًعمى ًالدراسة ًو75ًتمت ًاستخداـ6ًًطالب ًتـ ًوقد ًبالياباف, ًكوشاديفو ًمدينة ًفي مدرسيف

ًالمقاببلتًالشخصيةًلكؿًمفًالطبلبًوالمدرسيف.
وأظيرتًالدراسةًعدـًاىتماـًالطبلبًبالسموؾًالصحيًالجيد,ًوغيابًمفاىيـًالصحةًالمدرسيةً

ًلمدرسيف.لدىًالطبلبًوا
ًأوصتًالدراسةًبضرورةًخمؽًبيئةًصحيةًوآمنةًلمطبلبًوالمدرسيف.

ً
 :(Albert, 2011)ًدراسة. 4

"Evaluating Health-Management In Schools In Hong Kong: 

Development Of A framework" 

قميؿًسنة,ًورغـًذلؾًىناؾًال15ًالعالـًمنذًًالمدارسًالمعززةًبالصحةًفيًدوؿًمبادراتًانتشرت
مفًبرامجًالتقييـًالمتاحةًالتيًتستخدـًفيًتقييـًمخرجاتًمبادراتًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةً

إطارًلتقييـًىذهًالمبادراتًتـًتطويرهًفيًىونغًكونغًويستخدـًًفيًالمدارس,ًتضعًىذهًالدراسة
ًالم ًالخدماتًالصحية ًتأثيرًمبادراتًتطويرًإدارة ًمفًالطرؽًلمعرفة ًاإلطارًالعديد درسية,ًىذا

وتعتبرًتطبيؽًبرامجًومبادراتًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًقضيةًمعقدةًتتضمفًعدةً
ًطرؽًلجمعًالبياناتًوتحميمياًليتـًالحكـًعمىًنجاحًىذهًالمبادرات.

حيثًتـًقياسًالمخرجاتًلمبادراتًتطوير470ًًمدرسةًوبمغًعددًأفرادًالعينة43ًًشمؿًالتقييـً
ةًلكؿًمدرسةًمثؿًجودةًالخدماتًالمقدمة,ًوالوضعًالصحيًواإلجتماعي,ًإدارةًالخدماتًالصحي
ًاإلداري, ًومعًًوتـ والتطوير ًالعامؿ ًالطبي ًوالطاقـ ًالمدرسية ًالصحة ًمدراء ًمقاببلتًمع عمؿ

ً .الطبلب,ًووزعتًاستباناتًعمىًكؿًمدرسة
ًالمدرسي ًالخدماتًالصحية ًإدارة ًتطوير ًببرامج ًاىتماـ ًوجود ًعدـ ًوأوصتًوأظيرتًالدراسة ة,

الدراسةًبضرورةًالعمؿًعمىًالتطويرًالمستمرًلمبادراتًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةً
ًوجعمياًأكثرًكفاءةًوفعاليةًوتطبيقياًفيًمعظـًدوؿًالعالـ.
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   (Yoshimura, 2011):دراسة  .3

"Health Promoting Schools In Urban, Semi-Urban 

And Rural" 

ًًطبقتًمبادراتًتطوير ًفيًالببلد ًالخدماتًالصحية ًالخبرةًإدارة ًيزاؿًينقصيا ًولكفًما النامية
ىوًمعرفةًاإلختبلفاتًنتيجةًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًًدراسةالًهاليدؼًمفًىذ,ًالكافيةًلذلؾ

المدرسيةًفيًالمناطؽًالحضريةًوشبوًالحضريةًوالمناطؽًالريفيةًفيًجنوبًشرؽًآسياًولتحقيؽً
ًًمحافظات3ًمدرسةًفي167ًًًىعمًتًالدراسةذلؾًتم ًالطبلبًفييا طالب,6210ًًوبمغًعدد
وقدًتـًعمؿًمقاببلتًلمطاقـً,ًقائمةًتـًإعدادىاًمفًقبؿًطاقـًالصحةًالمدرسيةًستخدمتاًحيث

دارةًالصحةًالمدرسية. ًالطبي,ًوطبلبًالمدارس,ًورؤساءًالمجتمعًالمحمي,ًوا 
ريةًعمىًنتائجًتفوؽًالمناطؽًالريفيةًوقدًأظيرتًالنتائجًحصوؿًالمناطؽًالحضريةًوشبوًالحض

ًأظيرتً ًكما ًالخدماتًالصحية, ًتطوير ًوكيفية ًالحياتية ًالميارات ًبتطوير ًيتعمؽ ًفيما وخاصة
ًالدراسةًبأفًىناؾًاختبلفاتًبيفًمدرسةًوأخرى.

ًالخدماتً ًإدارة ًتطوير ًبرنامج ًوشاممة ًمحكمة ًطريقة ًمدرسة ًكؿ ًتتبنى ًبأف ًالدراسة وأوصت
 حميؿًنتائجًىذهًالدراسة.الصحيةًبناًءًعمىًت

 
 (Andersson, 2010):دراسة . 2

"Practice-Based Improvement Ideas In Healthcare Services In 

Sweden" 

ًفيًالعقودً دخاؿًالتحسينات, ًالتغييرًوا  ًإدارة ًىوًكيفية ًلمقطاعًالصحيًحاليًا ًالمركزية المشكمة
ًفًإدارةًالخدماتًالصحيةًفيًالسويد.األخيرةًتـًالشروعًفيًصياغةًمبادراتًوبرامجًلتحسي

يمكفًمبلحظةًأفكارًالتحسيفًوالتطورًعمىًأنياًابتكاراتًتنشأًمفًنوعًمختمؼًمفًاإلحتياجاتً
ًالخارجية ًالضغوط ًنتيجة ًالزامي ًيكوف ًوأحيانًا ًًووالمشكبلت, ًمفً, ًلتعريفاتًكثيرة ىناؾًمعيار
ًالفعاليةًوالكفاءة.ًاإلبتكاراتًوىوًأفًيكوفًىناؾًتغييرًمحددًيؤديًإلىًتحسيف

دراتًاليدؼًمفًىذهًالدراسةًىوًالمساىمةًفيًمعرفةًكيفيةًالتزاـًممارسيفًالقطاعًالصحيًبمبا
ًحيثًتـًعمؿًمقاببلتًمعيـ.830ًتحسيفًإدارةًالخدماتًالصحية,ًبمغًعددًأفرادًالعينةً

ويؿًإلنجازًتـًدعوةًجميعًإداراتًوأقساـًالرعايةًالصحيةًفيًمجمسًالمقاطعةًلمحصوؿًعمىًتمًو
طمبًمفًالمراكزًالصحيةًالمختمفةًحيثًتـًاالتفاؽ808ًً,ًوتـًاستبلـًمشاريعًالتحسيفًوالتطوير

ًالكفاءة,ً ًتطوير ًوالجودة, ًاألدلة ًالتنظيـ, ًعممية ًوىى: ًالتطويرية ًلممشاريع ًفئات ًخمس عمى
ًالتكنولوجيا,ًعمؿًالمريضًاإلستباقي.
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شيوعًاًوتركزًعمىًالمساراتًالصحيةًواإلدارية.ًأماًًوكانتًالنتائجًبأفًعمميةًالتنظيـًىيًاألكثر
األدلةًوالجودةًفييًتتعمؽًبمختمؼًسجبلتًالجودةًوالمعاييرًالوطنيةًوالمبادئًالتوجييية.ًتطويرً
ًتطبيؽً ًتخص ًوىى ًالتكنولوجيا ًالمرضى. ًسبلمة ًلضماف ًوالتعميـ ًالتدريب ًويتضمف الكفاءة

ًامكاني ًوتسيؿ ًجديدة ًوتكنولوجيا ًطرؽ ًالمريضًاإلستباقيًًوتطوير ًعمؿ ًلممرضى. ًالوصوؿ ة
ًالمرضىًوتدريبًالمجموعاتًعمىًتحديدً ًمف ًالتدريبًلمجموعاتًمختمفة ًمثؿ ًبمواضيع ييتـ

ً المخاطرًقبؿًأفًيصبحواًمرضى.

 :(Wong, 2008دراسة ). 5

"The Impact Of A Newly Designed Resilience-Enhancing 

Programme Among Health Promoting Schools In Hong Kong" 

ًفيً ًلمطبلب ًالصحية ًالخدمات ًإدارة ًوتطوير ًتحسيف ًمف ًالفعالية ًلتقييـ ً ًالدراسة ًىذه تيدؼ
وقدًتـًاختيارًعينةًعشوائيةًمفًالمدارسًفيًالمناطؽًالميمشةًاجتماعيًاًفيً,ًالمجتمعًالصيني

طويرًالخدماتًغربًىونغًكونغًوقدًتـًاستطبلعًآراءًكؿًمفًالمدرسيفًواألىاليًقبؿًوبعدًت
602ًمفًأىاليًالطبلبًو4918ًوقدًشممتًالعينةًً,شيور4ًالصحيةًوقدًاستمرًالبرنامجًلمدةً

 .مدرساًً
وقدًوزعتًاستبانةًعمىًاألىاليًوالمدرسيفًوقدًشممتًاإلستبانةًعدةًأبعادًمثؿًمياراتًالطاقـً

ًاإلستفادة ًومدى ًوتنوعيا ًالمقدمة ًالصحية ًالخدمات ًجودة ًومدى ًالعامؿ ًالخدماتًًالطبي مف
 المقدمة.

ًإدارةً ًتطوير ًبرامج ًتطبيؽ ًلصالح ًايجابي ًوتغير ًكبير ًاختبلؼ ًىناؾ ًأف ًالدراسة وأظيرت
ًلمطبلب ًالخدماتًالصحية ًبالتطويرًالمستمرًلمبرامجًالتيًتحسفًمفًاألداءً, وأوصتًالدراسة

ًلمحصوؿًعمىًأفضؿًالنتائج.

 

 The Status Of Health-Promoting (:Mandy & others, 2007)دراسة . 6

Schools In Hong Kong And Implications For Further Development" 

ًالخاطئةً ًوالسموكياتًالصحية ًالصحية ًالمشاكؿ ًلمتعرؼًعمىًمدىًانتشار ًالدراسة ىدفتًىذه
لطبلبًالمدارسًبيونغًكونغ,ًوكذلؾًدراسةًكفاءةًطاقـًالصحةًالمدرسيةًومدىًدقتوًفيًالفحصً

,ًوقدًتـًاستخداـ6598ًمدرسةًوبمغًعددًالطبلب56ًًددًالمدارسًالمستيدفةًبمغًع,ًوالتوعية
ًالمنيجًالوصفي.
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ًفيًالمدارسًوأفًالخدماتًالصحيةًالً ًأظيرتًالنتائجًنقصًكبيرًفيًالسياساتًالصحية وقد
ًتصؿًبطريقةًفعالةًلطبلبًالمدارس,ًوأيضًاًأظيرتًالدراسةًعدـًكفاءةًالطاقـًالطبي.

ًبالع ًالدراسة ًالعمؿ,ًوأوصت ًفي ًالدقة ًلضماف ًمستمرة ًبصورة ًالطبي ًالطاقـ ًتدريب ًعمى مؿ
ًوالعمؿًعمىًتوسيعًانتشارًالبرامجًالصحيةًالمدرسيةًلتشمؿًجميعًالمدارس.

ً
ًًًًًً: (4007) واليافعين صحة الطفلوحدة  .7

"Becoming A Health Promoting School: Evaluating The 

Process Of Effective Implementation In Scotland" 

نحوًمتزايدًاكتشؼًالباحثوفًطرؽًعديدةًلتقييـًأثرًتطبيؽًمبادراتًتطويرًإدارةًالخدماتًًعمى
ًالمستوىً ًصعيد ًعمى ًسريع ًتغيير ًإلى ًالمبادرات ًىذه ًتقود ًويفترضًأف ًالمدرسية, الصحية

ًالفردي.
التيًتـًتحديدىاًمسبقًا,ًالعبلماتًالمحتممةًلمنجاحًالمتعمؽًبالعممياتًوالطرؽًًىذهًالدراسةًناقشت

ركزً,ًوتوعمىًالرغـًمفًاإلختبلفاتًفيًطريقةًتصورًوتطبيؽًبرامجًتطويرًالخدماتًالصحية
ًىذ ًاله ًالخدماتًالصحيةًدراسة ًإدارة ًتطوير ًعمى ًتعمؿ ًالتي ًإكتشاؼًالعممياتًوالطرؽ عمى

ًالمرجوة ًالمخرجات ًأفضؿ ًعمى ًلمحصوؿ ًفعالية ًأكثر ًبطرؽ ًوتطبيقيا ًوتـالمدرسية عمؿًً,
,ًومنسقيفًالمشاريعًالصحيةًالمدرسية6ً,ًوالمدراءًوعددىـ9ًمقاببلتًمعًالطاقـًالطبيًوعددىـً

ً.01,ًإداريوفًوآخروفًعددىـ01ًوعددىـً
ً ًعمى ًالضوء ًالدراسة ًالخدماتًسمطت ًتطوير ًلبرامج ًوناجح ًكامؿ ًتبني ًإلى ًتقود ًنقاط أربع

ًماتًالصحيةًمزدىر.الصحيةًالمدرسية,ًوالوضعًالذيًيجعؿًمفيوـًتطويرًالخد

ًوىذهًالنقاطًىي:
 القيادةًواإلدارة 

 التعاوفًوالتنسيؽ 

 التكامؿ 

 ًالقوة
ًالخدماتً ًتطوير ًبرامج ًتطبيؽ ًعمى ًتؤثر ًعديدة ًعوامؿ ًىناؾ ًأف ًإلى ًالدراسة وخمصت
الصحيةًفيًالمدارسًوفيًظؿًعدـًتوجيوًاإلىتماـًإلىًترجمةًىذهًالعوامؿًإلىًممارساتً

ًؿًإلىًالتغيراتًالحقيقيةًعمىًأرضًالواقع.عمميةًفإنوًلفًيتـًالوصًو
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 Can Health Promoting Schools Contribute To"(:  ,Lee 2006). دراسة 8

The Better Health And Wellbeing Of Young People? The Hong Kong 

Experience"ً

ً"تعزيزًإدارةًخدماتًالص حةًىدفتًالدراسةًالختبارًفرضيةًتبنيًطبلبًالمدارسًمفيـو
المدرسية"ًبشكؿًشامؿًمفًحيثًسموؾًالمخاطرًالصحيةً,ًالسجؿًالصحيًلمطالبً,ًالتحصيؿً

ًً.العمميًلو
حيثًبمغًعددًالطبلبًالمستيدفيفًفيًإعدادي(5ًًابتدائي,4ًًمدارسً)9ًتمتًالدراسةًعمىً
مدارًً,ًوكانتًالدراسةًعمى325وعددًالطبلبًفيًالمدارسًاإلعدادية387ًًالمدارسًاإلبتدائيةً

سنتيفًوتـًتقييـًالطبلبًقبؿًوبعدًالدراسةًمفًحيثًسموؾًالمخاطرًالصحية,ًالسجؿًالصحيً
ًلمطالب,ًالتحصيؿًالعممي.

وقدًتوصمتًالدراسةًإلىًأفًتعزيزًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًسوؼًيساىـًفيًخمؽًتغييرً
ًلمح ًميمة ًالنتائج ًوىذه ًلو ًالصحي ًوالوضع ًالعممي ًوالتحصيؿ ًالطبلب ًسموؾ كومة,ًفي

ًوالمدارس,ًوالمؤسساتًاألىميةًلمتعرؼًعمىًالطرؽًالفعالةًلبناءًالصحة.

ً

 School Health and Credentialed School( "Debbie,2006) دراسة. 1

Nurses"ً

ًلمطبلب,ً ًاإلنجازاتًالدراسية ًعمى ًتركز ًالمدارسًالحالية ًمف ًالكثير ًأف ًعمى تتحدثًالدراسة
ً ًوتقنيات ًأساليب ًباستخداـ ًفإفًوتقوـ ًذلؾ ًومع ًاألكاديمي, ًالجانب ًعمى ًمباشرة ًتركز حديثة

ًولتحسيفً ًاألكاديميًصعب, ًالتحصيؿ ًيجعؿ ًمما ًمشكبلتًصحية ًالطبلبًلدييـ ًمف الكثير
ًاليدؼًمفً ً ًبالجانبًالصحيًليـ, التحصيؿًاألكاديميًلمطبلبًتتحدثًالدراسةًعفًاالىتماـ

ًالطبيًعمىًالنيوضًبا ًالطاقـ ًتأثير ًمعرفة ًىو لجانبًالصجيًوالتعميميًواإلجتماعيًالدراسة
ًوالسموكيًلمطبلب.
وقدًوجدتًالدراسةً,ًطالب10000ًمدرسة,ًكافًعددًالطبلبًأكثرًمف22ًًتمتًالدراسةًعمىً

مفًالطبلبًفيًكاليفورنياًفيًالصؼًالخامسًوالسابعًوالتاسعًيعانوفًمفًالسمنة,ًً%2665ًأف
ً ًتشخيص ًتـ ًكاليف15000ًوكما ًفي ًبالسكري ًمصاب ًطالب ًوحوالي ًإلى13.7ًورنيا, %
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%ًمفًالطبلبًيعانوفًمفًحساسيةًتجاه8ً-3%ًمفًالطبلبًيعانوفًمفًالربو,ًوحوالي1663ً
ًالطعاـ.

ًغيابيـ ًمعدالت ًتزيد ًالذيف ًلمطبلب ًالمدارس ًفي ًالطبي ًالطاقـ ًتدخبلت ًأدت بسببًًوقد
ًالصحية ًالتحكـًفيًالمشكبلتًالصًإلىًانخفاضًمعدالتًالغياب,ًمشكبلتيـ ًتـ ًالتيًكما حية

ًالتحصيؿً ًأدىًإلىًارتفاع ًوانخفضتًمعدالتًالعنؼًفيًالمدارسًوىذا ًالطبلب, يعانيًمنيا
ًاألكاديميًلمطبلب.

ًالمدرسيةً ًالصحة ًمجاؿ ًفي ًتعمؿ ًالتي ًالطبية ًالطواقـ ًأعداد ًزيادة ًبضرورة ًالدراسة وأوصت
ًتح ًفي ًباالستمرار ًأوصت ًكما ًالطبلب, ًأعداد ًفي ًالكبيرة ًالزيادة ًمف ًالبرامجًلتتناسب سيف

ًالصحيةًلمطبلبًوتطويرىا.ً
ً

 (:(Olsson, 2005. دراسة 20

Factors For Successful Improvement Of Swedish Healthcare"" 

يكافحًنظاـًالرعايةًالصحيةًفيًالسويدًبمحدوديةًاألمواؿًزيادةًالطمبًلخدماتًالرعايةًالصحية,ً
اريؼًالرعايةًالصحيةًنتيجةًتكمفةً%ًمفًمص50-20وفيًنفسًالوقتًاقترحتًالدراساتًمفً

%ًمفًالمرضىًالًيحصمواًعمىًالرعايةًالصحيةًالتيًتستندًإلى40ً-30سوءًالجودة,ًوحواليً
ًأفضؿًالممارسات.

ًمنظماتًالرعايةًالصحيةًبالعديدًمفًالمبادراتًالتطويريةًلمواجيةًالمشكبلتًالتيًتحدثً تقـو
لىًتحسيفًالممارسةًالعمميةًىيًفقطًالتيً%ًمفًالجيودًالتطويريةًالتيًتيدؼًإ40-20ولكفً

والمواردًالبشريةًتتعرضًلمضياعًوتقؿًفرصةًًتتنجح,ًومفًىناًفإفًاإلستثمارًاإلقتصاديًوالوق
ًاستعدادًالمنظمةًلتبنيًمبادراتًأخرى.

اليدؼًمفًىذهًالدراسةًىوًالمساىمةًفيًدعـًصانعيًالسياساتًوالباحثيفًلمساعدتيـًلتحقيؽً
تـًتصميـًنموذجًبغرضًإدارةًالخدماتًالصحيةًفيًالسويد,ًفيًىذهًالدراسةًًالنجاحًفيًتحسيف

ًالنجاح,ًوتـً ًاحتمالية الترويجًلمبادراتًالتحسيفًوالتطويرًلمخدماتًالصحيةًفيًالسويدًوزيادة
%ًمفًفشؿًمبادراتًالتحسيفًوالتطوير75ً%ًمفًالنجاحًو80ًالتحقؽًمفًأفًالنموذجًيتنبأًبػً

خيصًالضعؼًفيًمبادراتًالتحسيفًوالتطويرًويتـًالتوجيوًالتخاذًأفعاؿًولذلؾًىوًيستخدـًلتش
ًتصحيحية.

ً(ًوتـًدراسة1460حيثًبمغًعددًالعامميفًفييا)دراسةًالمراكزًواألقساـًالصحيةًفيًالسويدًتـً
وجيةًنظرىـًعفًالتحسيفًوالتطوير,ًوظيرًفيًعمميةًتحميؿًالبياناتًأفًأكثرًالمجاالتًبحاجةً
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ًا ًىي ًتحسيف ًوقدًإلى ًالمنظمة, ًداخؿ ًالعامؿ ًاحتياجاتًالطاقـ ًعمى ًاإلداريًوالتركيز لروتيف
%ًمفًالمدراء80ًخارجًالمنظمةًمثؿًتأثيرًالمرضىًذاتًأىميةًقميمة,ًاعتبرًمفًكانتًالمؤثراتً

ًالطاقـً ًعمى ًاإلداريًوالتركيز ًالتحسيف ًتشمؿ ًالتي ًاإلستراتيجية ًىذه ًالمنظماتًأف ًأغمب في
ًالعامؿًناجحة.

ًوكافًباستخ ًوالتحسينية ًالتنظيمية ًلمتغيرات ًالمدراء ًإدراؾ ًمف ًالتحقؽ ًتـ ًالبيانات ًمجموعة داـ
,ًوقدًأظيرًالتحميؿًأفًىناؾًعوامؿًأساسيةًميزتًإدراؾًالمدراءًلمبادراتًالتحسيف845ًعددىـً

ًوالتطويرًوىي:
 .الصعوبةًفيًاستخداـًالممارساتًوالتقنياتًالتحسينيةًوالتطويرية 

 مؿًالتحسينيًوالتطويريًوالمنظمة.الصراعًبيفًالع 

 .ًالطرؽًالتيًتـًاعتمادىاًىيًفعالة
ًتطبيؽًً ًحوؿ ًعممية ًمعرفة ًوجود ًفيًالمبادراتًمع ًالتغيير ًدعـ ًيتـ ًبأف ًأوصتًالدراسة وقد

مفاىيـًالتحسيفًوالتطوير,ًوأكدتًبضرورةًإيجادًاستراتيجياتًحتىًيتـًالتعامؿًمعًالتعارضًبيفً
ًطويري.العمؿًاليوميًوالعمؿًالت

 Comprehensive Approaches To School": (Marthe, 2003) دراسة. 11

Health Promotion: How To Achieve Broader Implementation" 

ًكافً ًما ًبعد ًاقتراحيا ًتـ ًالشامؿ ًالمدرسية ًالصحة ًوبرنامج ًبالصحة مبادراتًالمدارسًالمعززة
ًال ًلطبلب ًالصحة ًتعزيز ًمبادرات ًفي ًنقصًوقصور ًإلىًىناؾ ًالتحوؿ ًيتضمف ًوىذا مدارس

ًلطبلبً ًالصحية ًالخدمات ًلتحسيف ًوشمولية ًتكاممية ًأكثر ًوبطرؽ ًالعممي ًوالتطبيؽ الممارسة
المدارس,ًوبالرغـًمفًاإلمكانياتًالكبيرةًليذهًالمبادراتًفيًدعـًتطويرًالخدماتًالصحيةًلكفً

ًالقميؿًمنياًماًيتـًوضعوًتحتًالتطبيؽًالعممي.
ًمنياًدراسةالًهىذًتتضمف ًالمرجوة ًوالمنافع ًتطبيقيا ًالمبادراتًومدى ًىذه ,ًخصائصًوميزات

المساىمةًفيًترجمةًىذهًالطرؽًوالمبادراتًإلىًممارسةًعمميةًًدراسةالًهحيثًأفًاليدؼًمفًىذ
ًعمىًوواقعية ًتمتًالدراسة ًحيث27ًً, ًفييا, ًبرامجًتطويرًالخدماتًالصحية ًتقييـ ًوتـ مدرسة

ًيؽًبرامجًتطويرًالخدماتًالصحيةًالمدرسية.أظيرتًالنتائجًبالقصورًفيًتطب
بعضًالحاالتًوالنقاطًالتيًتساىـًفيًالتطبيؽًالعمميًلطرؽًتعزيزًوتطويرًبًوأوصىًالباحث

ًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًمنيا:

 .التفاوضًفيًالتخطيطًوالتنسيؽًلدعـًطرؽًشاممةًومتكاممة 
 لطبلبًوالمجتمعًواألىؿ.العمؿًعمىًتقسيـًوتخصيصًالقطاعاتًلتحقيؽًالشراكةًبيفًا 
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 .الدعـًالماليًوالسياسيًمفًصناعًالقرارًلمتطبيؽًالكافيًوالشامؿًلمبرامجًالتطويرية 
 .التقييـًكوسيمةًلممساعدةًفيًتطورًتدخبلتًفعالةًأبعدًمفًذلؾ 

 

 " "Kolbe, 2002 Goals For School Health Programs))دراسة . 24

تًبشكؿًاستراتيجيًلتساعدًالمدراءًعمىًتحقيؽًاألىداؼًأفًىذهًالبرامجًصممًدراسةالًهبيفًىذت
عمىًتكامؿًالجيودًًلمعمؿً,وتيدؼالخاصةًوالتيًتتعمؽًبتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

ً.واإلداريةًوالمواردًالبشريةًوالصحيةًواإلجتماعية
ييا,ًوأظيرتًمدرسةًفيًأمريكاًوتـًدراسةًالبرامجًالتطويريةًالمطبقةًف138ًتمتًالدراسةًعمىً

نتائجًالدراسةًكفاءةًتطبيؽًىذهًالبرامجًالتطويريةًوالتكامميةًوأثرىاًعمىًالدقةًفيًالعمؿًوتحسيفً
ًبالعمؿًالمستمرً ًفيًحدوثًالمشاكؿًالصحيةًواإلدارية,ًوأوصتًالدراسة المخرجاتًمساىمتيا

ًيؼ.عمىًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًوالمساىمةًفيًتحسيفًالمخرجاتًوبأقؿًالتكال
 

 (: Wikowski and Wolfinarger: 2002. دراسة )22

"Comparative service quality: German and American ratings across 

service Settings" 

ًدراسةًبعنواف:"مقارنةًجودةًالخدمةًمفًخبلؿًتقديـًالخدمةًفيًكؿًمفًأمريكاًوألمانيا"
تقديـًالخدمةًفيًكؿًمفًأمريكا,ًوألمانياًوذلؾًًىدفتًالدراسةًإلىًمقارنةًجودةًالخدمةًمفًخبلؿ

ًباستخداـًأبعادًجودةًالخدمةًوىيًاالعتمادية,ًاالستجابة,ًالتعاطؼ,ًاألماف,ًالجوانبًالممموسة.
ًالطبية,ًمحبلتً حيثًتمتًالدراسةًعمىًخمسًشركاتًخدميةًوىيًالبنوؾ,ًمؤسساتًالعناية

ً ًاستخداـ ًالمطاعـ,ًحيثًتـ ًالبريد, الذيًيحتويًعمىًً(SERVQUAL)مقياسًبيعًالمدارس,
(ًعميؿًفيًأمريكاًتـًاختيارىـ455ً(ًعميؿًفيًألمانياًو)575(ًفقرةًوبمغتًعينةًالدراسةً)22)

ًبطريقةًعشوائيةًمفًعمبلءًالمؤسساتًالخدمية.
ًومفًأىـًالنتائجًالتيًتوصمتًإليياًالدراسة:

o ثًأىميةًاألبعاد,ًفيًكؿًأفًبعدًاالعتماديةًاحتؿًالمرتبةًاألولىًبيفًاألبعادًمفًحي
 مفًأمريكاًوألمانيا.ً
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 Developing Indicators To Enhance"(: Lawrence, 2000) دراسة.22ً

School Health" 

ىناؾًالكثيرًمفًالمؤشراتًوالعوامؿًالتيًتستخدـًلتقييـًالعممياتًوالمخرجاتًلبرامجًتطويرًإدارةً
ىوًاختبارًوتجربةًتطويرًًدراسةالًهمفًىذًاليدؼ,ًالخدماتًالصحيةًالمقدمةًلطبلبًالمدارس

ًوالسموكيةً ًواإلجتماعية ًاإلدارية ًالجوانب ًمختمؼ ًعمى ًوالتركيز ًوالعوامؿ ًالمؤشرات ً ىذه
ًوالصحية.ً

ًىذت ًالعمميةًًدراسةالًهتضمف ًالمؤشرات ًلتحديد ًالمعنية ًالجيات ًتساعد ًالمعايير ًمف مجموعة
ًبالمعمًو ًلتزويدىـ ًإستراتيجية ًبطريقة ًالخدماتًوالحقيقية ًوتطوير ًتحسيف ًمف ًتمكنيـ ًالتي مات

مديرًفيًالصحةًالمدرسيةًلمعمؿًعمىًتطوير32ًً,ًحيثًتـًعمؿًمقاببلتًمعًالصحيةًالمدرسية
ًىذهًالمؤشرات.

ًإلى ًيجبًأفأنًوأشارتًالدراسة ًالمؤشراتًعمىًمجموعةًمفًالخطوطًًو ًاختيار ًعممية تعتمد
ًب ًدقة ًأكثر ًمعمومات ًعمى ًالحصوؿ ًتسيؿ ًوتطويرًالعريضة ًتحسيف ًبرامج خصوصًتقييـ

ًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًوىى:

 ًًعفًبرامجًالصحة ًجمعيا ًالبياناتًالتيًتـ ًوذاتًقيمة: الحصوؿًعمىًمعموماتًجيدة
ًالبياناتً ًوجمع ًموافقة. ًإلى ًتحتاج ًأنيا ًحيث ًعمييا, ًالحصوؿ ًالصعوبة ًمف المدرسية

بةًلممقاببلتًواإلستبانات,ًيجبًأفًيحتاجًإلىًتعاوفًمفًالمدراءًواألىؿًوالطبلبًلبلستجا
ًالمؤشراتًالتيًتـًاختيارىاًوالبياناتًالتيًتـًجمعياًحساسيةًبعضًالمواضيع.  تحتـر

 ًأفًتكوفًداخؿًحدودًمؤثراتًالبرنامج:ًيجبًأفًتعكسًالمؤشراتًفيًعددىاًوتعقيدىا
 ة.حجـًومدىًالبرنامجًوأفًتأخذًبعيفًاالعتبارًاإللتزاـًبالوقتًوالمواردًالمتاح

 ًًيجبًأفًيكوفًىناؾًفيـًوتصورًواضح إضافةًمعموماتًعفًكيفيةًتطبيؽًالبرنامج:
 لكيفيةًتطبيؽًالبرنامج.

بأفًيتـًإشراؾًجميعًفئاتًالمجتمعًمفًاألىؿًوالطمبةًوالطاقـًالطبيًواإلدارييفًًالدراسةًتأوص
ًفيًتحسيفًجودةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية.
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 قةالتعقيب عمى الدراسات الساب 3.4

 المؤثرة العوامؿ إلى تتطرؽ لـًالسابقة الدراسات جميعيتضحًأفًبعدًاستعراضًالدراساتًالسابقةً
ًالمدرسية ًالصحية ًالخدمات ًإدارة ًتطوير ًالصحيةً عمىًركزت ولكنيا ,في ًالخدمات مستوى

 تحاوؿ كماًلـ ,المقدمةًوجودتيا,ًوأسبابًتدنيًكفاءةًالخدماتًالصحيةًالمقدمةًلطبلبًالمدارس
القصورًفيًتطويرًالخدماتًالصحيةًالمدرسية,ً لمشكمة المناسب الحؿ وضعًالسابقة دراساتال

الخدماتًإدارةًىذهًالدراسةًتحتويًعمىًأبعادًجديدةًتتمثؿًفيًدراسةًالعوامؿًالمؤثرةًفيًتطويرً
فيًوزارةًالصحةًالفمسطينيةًخاصةًعدـًكفايةًالدراساتًالعربيةًوالمحميةًفيًًالصحيةًالمدرسية

اًالمجاؿ,ًحيثًتتضمفًعدةًأبعادًوىىًمستوىًالخدماتًالصحيةًالمقدمة,ًوالتطويرًالمياريًىذ
ًماً ًوىذا ًظروؼًالعمؿ ًوتحسيف ًاإلستراتيجي, ًالتخطيط ًوتطبيؽ ًوالحوافز, ًلمعامميف, واإلداري

 أىداؼ عف السابقة الدراسات مف دراسة كؿ إلييا سعت التي األىداؼ اختمفتيميزًىذاًالبحث,ً
 الذي الموضوع عف السابقة الدراسات تناولتيا التي الموضوعات اختبلؼ بسبب الحالية,ًالدراسة
ًً.الحالية الدراسة اىتماـ محور عميوًينصب

اإلستفادةًمفًنقاطًالقوةًفيًالدراساتًالسابقةًومحاولةًتطويرىاًوتعزيزىا,ًىذهًالدراسةًستحاوؿً
ًوالعمؿًعمىًإغنائياًقدرًالمستطاع.وفيًنفسًالوقتًمحاولةًتدارؾًالنقصًفيًتمؾًالدراساتً
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 مقدمةال: 
جراءاتيػػػاًمحػػػوراًً لػػػوًانجػػػازًالجانػػػبًالتطبيقػػػيًمػػػفًيػػػتـًمػػػفًخبلًرئيسػػػياًًًتعتبػػػرًمنيجيػػػةًالدراسػػػةًوا 

الدراسػػة,ًوعػػفًطريقيػػاًيػػتـًالحصػػوؿًعمػػىًالبيانػػاتًالمطموبػػةًإلجػػراءًالتحميػػؿًاإلحصػػائيًلمتوصػػؿً
إلىًالنتائجًالتيًيتـًتفسيرىاًفيًضوءًأدبيػاتًالدراسػةًالمتعمقػةًبموضػوعًالدراسػة,ًوبالتػاليًتحقػؽً

ًاألىداؼًالتيًتسعىًإلىًتحقيقيا.ً
ومجتمػػعًالدراسػػة,ًوكػػذلؾًأداةًالدراسػػةًالمسػػتخدمةًًمتبػػعنيجًاللممػػًفاًًتنػػاوؿًىػػذاًالفصػػؿًوصػػحيػػثً

لئلجػػراءاتًً,ًومػػدىًصػدقياًوثباتيػا.ًكمػػاًيتضػمفًوصػفاًًوكيفيػػةًبنائيػاًوتطويرىػاًعػدادىاإوطريقػةً
واألدواتًالتػيًاسػتخدمتياًلجمػعًبيانػاتًأداةًالدراسػةًوتقنينيػا,ًًتصػميـفػيًًةالباحثبياًمتًالتيًقا

واسػتخبلصًلبيانػاتًفصؿًبالمعالجػاتًاإلحصػائيةًالتػيًاسػتخدمتًفػيًتحميػؿًاوينتييًالالدراسة,ً
ً.يميًوصؼًليذهًاإلجراءاتًاوفيم,ًالنتائج

ً
 :أسموب الدارسة 

المػػػنيجًالباحثػػػةًًتاسػػػتخدمبنػػػاًءًعمػػػىًطبيعػػػةًالدراسػػػةًواألىػػػداؼًالتػػػيًتسػػػعىًإلػػػىًتحقيقيػػػاًفقػػػدً
دًفػػيًالواقػػعًوييػػتـًبوصػػفياًوصػػفًاً,ًوالػػذيًيعتمػػدًعمػػىًدراسػػةًالظػػاىرةًكمػػاًتوجػػالوصػػفيًالتحميمػػي

دقيقػػًاًويعبػػرًعنيػػاًتعبيػػرًاًكيفيػػًاًوكميػػًا,ًكمػػاًالًيكتفػػيًىػػذاًالمػػنيجًعنػػدًجمػػعًالمعمومػػاتًالمتعمقػػةً
بالظاىرةًمفًأجؿًاستقصاءًمظاىرىاًوعبلقاتياًالمختمفة,ًبؿًيتعػداهًإلػىًالتحميػؿًوالػربطًوالتفسػيرً

يزيػػػػدًبيػػػػاًرصػػػػيدًالمعرفػػػػةًعػػػػفًتػػػػرحًبحيػػػػثًلموصػػػػوؿًإلػػػػىًاسػػػػتنتاجاتًيبنػػػػيًعمييػػػػاًالتصػػػػورًالمق
ً.الموضوع

 مصدرين أساسين لممعمومات: ةالباحث توقد استخدم

ــة .1 فػػيًمعالجػػةًاإلطػػارًالنظػػريًلمبحػػثًإلػػيًمصػػادرًًيػػتًالباحثػػة:ًحيػػثًاتجالمصــادر الثانوي
البيانػػاتًالثانويػػةًوالتػػيًتتمثػػؿًفػػيًالكتػػبًوالمراجػػعًالعربيػػةًواألجنبيػػةًذاتًالعبلقػػة,ًوالػػدورياتً

مقػػػاالتًوالتقػػػارير,ًواألبحػػػاثًوالدراسػػػاتًالسػػػابقةًالتػػػيًتناولػػػتًموضػػػوعًالدارسػػػة,ًوالبحػػػثًوال
 والمطالعةًفيًمواقعًاإلنترنتًالمختمفة.

ـــة .4 إلػػػيًجمػػػعًًوانػػػبًالتحميميػػػةًلموضػػػوعًالبحػػػثًلجػػػأتًالباحثػػػة:ًلمعالجػػػةًالجالمصـــادر األولي
ليػػذاًالغػػرض,ًالبيانػػاتًاألوليػػةًمػػفًخػػبلؿًاإلسػػتبانةًكػػأداةًرئيسػػةًلمبحػػث,ًصػػممتًخصي صػػاًً

 عمىًالعامميفًفيًدائرةًالصحةًالمدرسيةًبوزارةًالصحةًالفمسطينية.ًاستبانة79ًووزعتً
 

 



 
55 

  : مجتمع الدراسة 

يعػػػرؼًبأنػػػوًجميػػػعًمفػػػرداتًالظػػػاىرةًالتػػػيًيدرسػػػياًالباحػػػث,ًوبػػػذلؾًفػػػافًمجتمػػػعًمجتمػػػعًالدراسػػػةً
دراسػػة.ًوبنػػاًءًعمػػىًمشػػكمةًالدراسػػةًىػػوًجميػػعًاألفػػرادًأوًاألشػػياءًالػػذيفًيكونػػوفًموضػػوعًمشػػكمةًال

الدراسػػةًوأىػػدافياًفػػإفًالمجتمػػعًالمسػػتيدؼًيتكػػوفًمػػفًالعػػامميفًفػػيًدائػػرةًالصػػحةًالمدرسػػيةًبػػوزارةً
ًموظؼ.79ًالصحةًالفمسطينيةًوعددىـً

29ًًعينةًاستطبلعيةًحجمياًتـًتوزيعحيثً,ًالحصرًالشامؿًباستخداـًطريقةًةالباحثًتقاموقدً
ًالداخ ًاالتساؽ ًالختبار ًاستبانة ًمي ًالبنائي ًاإلستبانةوالصدؽ ًالعينةًًوثبات ًشممت حيث

اإلستطبلعيةًعددًمفًالموظفيفًفيًالصحةًالمدرسية,ًوبعدًالتأكدًمفًصدؽًوسبلمةًاالستبانةً
استبياف,ًوقدًتـ79ًًعمىًمجتمعًالدراسةًليصبحًالعددًالنيائيًإستبانة50ًًتـًتوزيعًلبلختبارً

%,ًوقدًاستخدمتًالباحثةًطريقة100ًبنسبةًاستردادًًيومًاًمفًتوزيعو20ًًجمعًاالستبيافًبعدً
ً.ًالحصرًالشامؿ

ً
 خطوات بناء اإلستبانة:

إدارةًالخػػػدماتًالصػػػحيةًًالعوامػػػؿًالمػػػؤثرةًفػػػيًتطػػػويرلمعرفػػػةًقامػػػتًالباحثػػػةًبإعػػػدادًأداةًالدراسػػػةً
ً-فيًقطاعًغزةً,ًواتبعتًالباحثةًالخطواتًالتاليةًلبناءًاإلستبانةً:ًالمدرسية

الدراسػػاتًالسػػابقةًذاتًالصػػمةًبموضػػوعًالدراسػػة,ًواالسػػتفادةًوًًاإلدارياألدبًاإلطػػبلعًعمػػىً -1
ًمنياًفيًبناءًاإلستبانةًوصياغةًفقراتيا.

عددًاًمفًأساتذةًالجامعاتًالفمسطينيةًوالمشرفيفًاإلداريػيفًفػيًتحديػدًأبعػادًًةالباحثًتاستشاًر -2
 .وفقراتياًاإلستبانة

 تبانة.تحديدًالمجاالتًالرئيسيةًالتيًشممتياًاإلس -3
 تحديدًالفقراتًالتيًتقعًتحتًكؿًمجاؿ. -4
(ًفقػرة,ًممحػػؽ47ً(ًمجػاالتًوً)5تػـًتصػميـًاإلسػػتبانةًفػيًصػورتياًاألوليػػةًوقػدًتكونػتًمػػفً) -5

(ًمفًالمحكميفًاإلداريػيفًمػفًأعضػاءًىيئػةًالتػدريس13ً(.ًتـًعرضًاإلستبانةًعمىً)1رقـً)
 ءًلجنةًالتحكيـ.(ًيبيفًأسماءًأعضا2فيًالجامعاتًالفمسطينية,ًوالممحؽًرقـً)

فػػػيًضػػػوءًأراءًالمحكمػػػيفًتػػػـًتعػػػديؿًبعػػػضًفقػػػراتًاإلسػػػتبانةًمػػػفًحيػػػثًالحػػػذؼًأوًاإلضػػػافةً -6
ً(.3)ًؽ(ًفقرة,ًممح57اإلستبانةًفيًصورتياًالنيائيةًعمىً)ًروالتعديؿ,ًلتستق

ً

ً
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 أداة الدراسة: 
ي قطاع ف إدارة الخدمات الصحية المدرسية العوامل المؤثرة في تطوير "ًتـًإعدادًاستبانةًحوؿ

 " غزة

 تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:
ًالقسم األول:  ًعف ًعبارة ًًالمعموماتوىو ًعف ًً,الجنس)ًالمستجيبالشخصية المؤىؿًالعمر,

ً(.المينةً,المحافظةً)حسبًمكافًالعمؿ(,ًعددًسنواتًالخبرةًفيًالصحةًالمدرسية,ًالعممي
 

ًمجاالت:6ًفقرة,ًموزعًعمى57ًًويتكوفًمفً,ًمجاالت االستبانةوىوًعبارةًعفًًالقسم الثاني:

ً)ًفويتكًو, مستوى الخدمات الصحية التي تقدميا الصحة المدرسية :المجال األول (9ًمف
 .اتفقًر

ويتكوفًمفً, التطوير اإلداري والمياري لمعاممين في برنامج الصحة المدرسية :المجال الثاني
 منقسم إلى قسمين:,ً(ًفقرات9)

  .فقراتً(4ويتكوفًمفً), التطوير اإلداري أوال:

 .(ًفقرات5ويتكوفًمفً), تنمية ميارات العاممينًثانيا:

ًات.(ًفقًر10مفً)ًف,ًويتكًوالحوافز المجال الثالث:

 (ًفقرات.10ويتكوفًمفً), تطبيق التخطيط االستراتيجي :المجال الرابع

ً(ًفقرات.9,ًويتكوفًمفً)تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية لمعاممين :المجال الخامس

ً.راتفقً(10)مفًًفويتكًو,ًإدارة الخدمات الصحية المدرسية :المجال السادس

ً

دؿًعمىًالموافقةًالعاليةًعمى10ًًبحيثًكمماًاقتربتًالدرجةًمف10ًً-1وقدًتـًاستخداـًالمقياسً
ًماًوردًفيًالعبارةًوالعكسًصحيح.
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 :صدق االستبيان 
بالتأكدًًةالباحثًتقامقدًماًوضعتًلقياسو,ًًوًيقصدًبصدؽًاإلستبانةًأفًتقيسًأسئمةًاإلستبانة 

ًمفًصدؽًاإلستبانةًبطريقتيف:

ًًًًًًًًًًًصدق المحكمين:-2
13ًاإلستبانةًعمىًمجموعةًمفًالمحكميفًتألفتًمفًًةالباحثًتعرض ادارةًًمتخصصيفًفيً

ًةالباحثًت(,ًوقدًاستجاب2وأسماءًالمحكميفًبالممحؽًرقـً)ًاألعماؿًواإلحصاءًواإلدارةًالصحية,
ًمفًحذؼًوتعديؿًفيًضوءًالمقترحاتًالمقدمة,ًوبذلؾًًتآلراءًالمحكميفًوقام ًيمـز بإجراءًما

ً(.3انظرًالممحؽًرقـً)ً-خرجًاالستبيافًفيًصورتوًالنيائيةً

ًصدق المقياس: -4

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

ةًمعًالمجاؿًالذيًتنتميًيقصدًبصدؽًاالتساؽًالداخميًمدىًاتساؽًكؿًفقرةًمفًفقراتًاإلستبان
ًقام ًوقد ًالفقرة, ًىذه بحسابًاالتساؽًالداخميًلئلستبانةًوذلؾًمفًخبلؿًحسابًًةالباحثًتإلية

ًمعامبلتًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاالتًاإلستبانةًوالدرجةًالكميةًلممجاؿًنفسو.

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

اييسًصدؽًاألداةًالذيًيقيسًمدىًتحقؽًاألىداؼًالتيًتريدًاألداةًيعتبرًالصدؽًالبنائيًأحدًمق
ًلفقراتً ًالكمية ًبالدرجة ًالدراسة ًمجاالت ًمف ًمجاؿ ًكؿ ًارتباط ًمدي ًويبيف ًإلييا, الوصوؿ

ًاإلستبانة.
ًً:Reliabilityثبات اإلستبانة  -2

إلستبانةًأكثرًمفًيقصدًبثباتًاإلستبانةًأفًتعطيًىذهًاإلستبانةًنفسًالنتيجةًلوًتـًإعادةًتوزيعًا
مرةًتحتًنفسًالظروؼًوالشروط,ًأوًبعبارةًأخرىًأفًثباتًاإلستبانةًيعنيًاالستقرارًفيًنتائجً

عدةًمراتًخبلؿًًمجتمعاإلستبانةًوعدـًتغييرىاًبشكؿًكبيرًفيماًلوًتـًإعادةًتوزيعياًعمىًأفرادًال
ًفتراتًزمنيةًمعينة.

 

 أواًل: نتائج االتساق الداخمي

 " مستوى الخدمات الصحية التي تقدميا الصحة المدرسية الداخمي لمجال " نتائج االتساق
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مستوىًالخدماتًالصحيةًً"مجاؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًً(ًمعامؿ4.1جدوؿً)يوضحً
,ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينةً"ًوالدرجةًالكميةًلممجاؿًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسية

ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادؽًلماًوضعًلقياسو.αً=0705ًويةًدالةًعندًمستويًمعن

 (4.1جدول )

 مستوى الخدمات الصحية "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

 والدرجة الكمية لممجال" التي تقدميا الصحة المدرسية 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 855.ًلمدرسيةًبرامجًمتطورةًلمكشؼًالمبكرًعفًاألمراض.يمتمؾًبرنامجًالصحةًاً .1

 0.000* 879.ًيقدـًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًالخدماتًالصحيةًوالعبلجيةًالمناسبةًلمطبلب.ً .2

3. ً
يعمؿًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًعمىًمتابعةًالحاالتًالمرضيةًالتيًتـًاكتشافياً

ًباستمرار.
.781 *0.000 

4. ً
المدرسيةًالضغطًعمىًالجياتًالمعنيةًلرفعًمستوىًتمارسًدائرةًالصحةً

ًالخدماتًالصحيةًالمقدمةًلطبلبًالمدارسًوتحسينيا.
.563 *0.000 

5. ً
يقدـًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًخدماتوًالصحيةًلجميعًالطبلبًعمىًأساسً

ًالمساواةًبيفًالجنسيف.
.669 *0.000 

6. ً
يةًوتمبيًاحتياجاتًتعتبرًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسيةًكاف

ًالطبلب.
.839 *0.000 

ًالصحةًالمدرسيةًبعقدًبرامجًتوعيةًصحيةًلمطبلبًوأىالييـ.ً .7  0.000* 428.ًتقـو
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 0.000* 808.ًتوفرًالصحةًالمدرسيةًالعبلجًوالدواءًالمناسبًلمطبلبًالمحتاجيفًمجانًا.ً .8

9. ً
تواجدىـًتوفرًالصحةًالمدرسيةًالخدماتًالصحيةًوالعبلجيةًلمطبلبًفيًأماكفً

ًلتسييؿًالحصوؿًعمييا.
.857 *0.000 

ً. α=0.0.االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةًً*

ً

لمعاممين في برنامج الصحة  والميارىالتطوير اإلداري  "نتائج االتساق الداخمي لمجال ً
 "ًالمدرسية

 " التطوير اإلداري أوال: مجال "
والدرجةً"ًالتطويرًاإلداريً"معامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً( 4.2جدوؿً)يوضحً

αً=0705ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينةًدالةًعندًمستويًمعنويةًً,الكميةًلممجاؿ
ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادؽًلماًوضعًلقياسو.
 (4.2جدول )

 والدرجة الكمية لممجال "داريالتطوير اإل " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

1. ً
تمتمؾًدائرةًالصحةًالمدرسيةًىياكؿًإداريةًواضحةًتراعيًاألدوارًوالمسئولياتً

ًواالحتياجاتًلممستفيديف.
.815 *0.000 

2. ً
ىًتقديـًتعمؿًالصحةًالمدرسيةًعمىًتدريبًوًتطويرًأداءًالعامميفًفيياًعم

ًالخدماتًالصحيةًوالمتنوعةًلمطبلبًبالشكؿًالمناسب.
.903 *0.000 
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 0.000* 845.ًتمتمؾًالصحةًالمدرسيةًالمرونةًفيًالعمؿ.ً .3

 0.000* 739.ًينجزًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًعمميـًوفؽًجدوؿًزمنيًمحددًومعمف.ً .4

ً. α=0.0.االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةًً*

 " تنمية ميارات العاممين مجال " :ثانياً 
ًمفًفقرات4.3ًجدوؿً)يوضحً ًمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرة ًمياراتًالعامميف مجاؿً"( "ًًتنمية

0705ًوالدرجةًالكميةًلممجاؿ,ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينةًدالةًعندًمستويًمعنويةً
=αً.ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادؽًلماًوضعًلقياسو

 (4.3جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  تنمية ميارات العاممين مجال " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

1. ً
يتمتعًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًبالمعرفةًوالميارةًالبلزمتيفًلتقديـًالخدماتً

ًاتيـ.لطبلبًالمدارسًوالردًعمىًاستفساًر
.879 *0.000 

2. ً
يبديًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًاىتمامًاًوحرصًاًعمىًتقديـًالخدماتًالصحيةً

ًلمطبلبًبأنسبًوأفضؿًالطرؽًالممكنةًوالمتوفرة.
.943 *0.000 

 0.000* 885.ًيمتمؾًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًالقدرةًعمىًاإلقناع.ً .3

4. ً
المدرسيةًفيماًيتعمؽًبسرية.ًالبياناتًيوجدًثقةًفيًمصداقيةًالعامميفًفيًالصحةً

ًالخاصةًبالطبلبًالمرضى.
.923 *0.000 

 0.000* 785.ًيمتمؾًالعامموفًمياراتًاالتصاؿًوالتواصؿًمعًالطبلب.ً .5

ً. α=0.0.االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً  *
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ً"ًالحوافز "ًنتائج االتساق الداخمي لمجال

ًمعامؿًاالرتباط4.4جدوؿً)يوضحً ًمفًفقراتًمجاؿًً( ًًالحوافز "بيفًكؿًفقرة ًالكميةً" والدرجة
وبذلؾًيعتبرαًً=0705ًلممجاؿ,ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينةًدالةًعندًمستويًمعنويةً

ًالمجاؿًصادؽًلماًوضعًلقياسو.
 (4.4جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  الحوافز "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 864.ًتتبعًالصحةًالمدرسيةًنظـًلمحوافزًالماديةًوالمعنوية.ً .1

 0.000* 895.ًسنوًيا. لراتبي تضاؼ التي والزيادات العبلوات عف بالرضا أشعرً .2

 0.000* 736.ًأفضؿ. ألداء تشجعني المخاطرة أو العمؿ طبيعة عبلوة أف أعتقدً .3

 0.000* 883.ًالحوافزًمتغيرةًومرتبطةًبمستوىًاألداء.ً .4

 0.000* 876.ًيتـًإشراؾًالموظفيفًفيًعمميةًتصميـًنظاـًالحوافز.ً .5

 0.000* 859.ًالموظفيف أداء تحسيف عمى ويعمؿ جيد الحكومي الحوافز نظاـ أف أعتقدً .6

 0.000* 916.ًيتـًترقيةًالكادرًوفقًاًألنظمةًتحفزًالكادر.ً .7

 0.000* 829.ًالموظؼًيختارًوقتًعمموًبماًيناسبوًضمفًحدودًمعينة.ً .8

 0.000* 799.ًيعطىًالحؽًلمموظفيفًفيًالتظمـًوالشكاويًفيًحاؿًشعرواًبالظمـ.ً .9

 0.000* 918.ًيتـًمنحًالموظفيفًحوافزًبناًءًعمىًتقاريرًتقييـًاألداء.ً .10

ً. α=0.0.االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً  *
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ً"ًتطبيق التخطيط االستراتيجي "نتائج االتساق الداخمي لمجال 

ًتطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجيً"(ًمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿ4.5ًجدوؿً)يوضحً
0705ًوالدرجةًالكميةًلممجاؿ,ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينةًدالةًعندًمستويًمعنويةًً"
=αًًاؿًصادؽًلماًوضعًلقياسو.وبذلؾًيعتبرًالمج

 (4.5جدول )

والدرجة الكمية "  تطبيق التخطيط االستراتيجي" معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 857.ًاالستراتيجي. التخطيط بعممية واضح العامةًفيـ اإلدارة لدىً .1

2. 
 0.000* 860.ًلمتخطيطًاالستراتيجي. البلزمة والموجستية البشرية الموارد اإلدارة توفًر

3. 
 0.000* 837. .التخطيطًاالستراتيجي في المشاركة العامميفًعمى اإلدارة تشجًع

ـً .4  0.000* 934. .ليا ومكتوبة واضحة رؤية اإلدارةًبتطوير تقو

ـً .5  0.000* 930.ًا.لي ومكتوبة واضحة رسالة بتطوير اإلدارة تقو

 0.000* 915.ًالعامميف. قبؿ مف ومفيومة واضحة والرسالة الرؤيةً .6

7. 
 0.000* 932. .سموكيا تحكـ ومبادئ قيـ اإلدارة تتبنًى

ـً .8  0.000* 974.ًومكتوب. واضح بشكؿ االستراتيجية أىدافيا بتطوير اإلدارة تقو

 0.000* 962. .ورسالتو رؤيةًالبرنامج مع االستراتيجية األىداؼ تنسجـً .9

 0.000* 920.ًلتنفيذىاًالمطموب الزمني والوقت لؤلنشطة جداوؿ عمى التنفيذية الخطط تشتمؿً .10
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 .تكاليفياًو

ً. α=0.0.*ًاالرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً

ً" تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية لمعاممين "نتائج االتساق الداخمي لمجال 
تحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًً"االرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً(ًمعامؿ4.6ًجدوؿً)يوضحً

ًلمعامميف ًعندًً"ًوالمعنوية ًدالة ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينة ًلممجاؿ, ًالكمية والدرجة
ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادؽًلماًوضعًلقياسو.αً=0705ًمستويًمعنويةً

 (4.6جدول )

تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية  "فقرات مجال معامل االرتباط بين كل فقرة من 
 والدرجة الكمية لممجال"  لمعاممين

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 827.ًيشعرًالعامموفًبأفًظروؼًوبيئةًالعمؿًجيدة.ً .1

 0.014* 410.ًاألجر. مدفوعة سنوية إجازة عمي العامموف يحصؿً .2

 0.000* 822.ًالعمؿ. أثناء لتطويرًأداؤىـ ميني تأىيؿ دورات عمي العامموف يحصؿً .3

 0.000* 911.ً.المينية السبلمة و الوقاية وسائؿ البرنامج في يتوافرً .4

 0.000* 819.ًاألكفاء. لمموظفيف المكافأة فرص يوفرًبرنامجًالصحةًالمدرسيةً .5

 0.000* 907.ًبمشاكميـ. و بالعامميف تيتـًاإلدارةً .6

 0.000* 907.ًاإلدارة. الموظفيفًمفًقبؿ معاممة في مساواة و عدالة يوجدً .7

 0.000* 856.ًالرؤساء. قبؿ مف االحتراـ و بالتقدير تشعرً .8
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 0.000* 887.ًيتـًإشراؾًالعامميفًبوضعًمقترحاتًلتحسيفًظروؼًالعمؿ.ً .9

ً. α=0.0.*ًاالرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً

ً"إدارة الخدمات الصحية المدرسية  "داخمي لمجال نتائج االتساق ال

ً ً)يوضح 4.7ًجدوؿ ًفقراتًمجاؿ ًمف ًفقرة ًكؿ ًبيف ًاالرتباط ًمعامؿ ًالخدماتًالصحيةًً"( إدارة
ًمستويًً" المدرسية ًعند ًدالة ًالمبينة ًمعامبلتًاالرتباط ًأف ًيبيف ًوالذي ًلممجاؿ, ًالكمية والدرجة
ًوضعًلقياسو.ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادؽًلماαً=0705ًمعنويةً

 (4.7جدول )

والدرجة "  إدارة الخدمات الصحية المدرسية "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

1. ً
يعتمدًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًالقناعةًالتامةًبتحسيفً

ًيـًالخدمةًالصحية.مستوىًتقد
.948 *0.000 

2. ً
يتوقؼًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًالتخطيطًالجيدًلتحسيفً

ًمستوىًالخدمةًالصحيةًالمدرسية.
.944 *0.000 

3. ً
يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبمستوىًالتطويرًاإلداريًلدىً

 .العامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية
.945 *0.000 

4. ً
لمعامميفًًالميارىيتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبمستوىًالتطويرً

 .فيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية
.939 *0.000 

 0.000* 877.يعتمدًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًمدىًنوعيةًحزمةًالحوافزًً .5
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 .المقدمةًلمعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

6. ً
يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبالتخطيطًاالستراتيجيًالمطبؽًفيً

ً.إدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية
.943 *0.000 

7. ً
يتوقؼًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًوضوحًاألىداؼً

ًمفًقبؿًالعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية.ًاالستراتيجية
.961 *0.000 

8. ً
يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبتحسيفًظروؼًالعمؿًالمعنويةً

 .لمعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية
.895 *0.000 

9. ً
يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبتحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةً

 .لمعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية
.866 *0.000 

10. ً
يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبوجودًالعدالةًوالمساواةًفيًمعاممةً

ًالعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية.
.901 *0.000 

ً. α=0.0.*ًاالرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً

ً

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
يسًصدؽًاألداةًالذيًيقيسًمدىًتحقؽًاألىداؼًالتيًتريدًاألداةًيعتبرًالصدؽًالبنائيًأحدًمقاي

ًلفقراتً ًالكمية ًبالدرجة ًالدراسة ًمجاالت ًمف ًمجاؿ ًكؿ ًارتباط ًمدي ًويبيف ًإلييا, الوصوؿ
ًاإلستبانة.

ً

عندً(ًأفًجميعًمعامبلتًاالرتباطًفيًجميعًمجاالتًاإلستبانةًدالةًإحصائيًا4.8ًيبيفًجدوؿً)
ًذلؾًيعتبرًجميعًمجاالتًاإلستبانةًصادقوًلماًوضعًلقياسو.وبαً=0705ًمستويًمعنويةً

ً
ً
ً
ً
ً
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 (4.8جدول )

 درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة معامل االرتباط بين

 المجال
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 925.ً.مستوىًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسية

 0.000* 939.ًالتطويرًاإلداري.

 0.000* 972.ًتنميةًمياراتًالعامميف.

 0.000* 693.ً.لمعامميفًفيًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًوالميارىالتطويرًاإلداريً

 0.000* 706.ً.الحوافز

 0.000* 869.ً.تطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجي

 0.000* 903.ً.تحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميف

 0.000* 788.ً.إدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

ً. α=0.0.االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*ًًًًًًًًًً

 ً:Reliabilityثبات اإلستبانة  -2ً

يقصدًبثباتًاإلستبانةًأفًتعطيًىذهًاإلستبانةًنفسًالنتيجةًلوًتـًإعادةًتوزيعًاإلستبانةًأكثرًمفً
ط,ًأوًبعبارةًأخرىًأفًثباتًاإلستبانةًيعنيًاالستقرارًفيًنتائجًمرةًتحتًنفسًالظروؼًوالشرًو

عدةًمراتًخبلؿًفتراتًاألفرادًاإلستبانةًوعدـًتغييرىاًبشكؿًكبيرًفيماًلوًتـًإعادةًتوزيعياًعمىً
ًزمنيةًمعينة.

ًنةًالدراسةًمفًخبلؿ:مفًثباتًاستباًةالباحثًتوقدًتحقق
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 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
طريقةًألفاًكرونبػاخًلقيػاسًثبػاتًاإلسػتبانة,ًوكانػتًالنتػائجًكمػاًىػيًمبينػةًفػيًًةالباحثتًاستخدم
ً(.4.9جدوؿً)

 (4.9جدول )

 ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانةمعامل 

 المجال م
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 *صدقال

 0.949 0.901 9ً.ةمستوىًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسيً .1

 0.969 0.939 9ً.التطويرًاإلداريًوالمياريًلمعامميفًفيًبرنامجًالصحةًالمدرسيةً .2

 0.980 0.961 10ً.الحوافزً .3

 0.989 0.978 10ً.تطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجيً .4

 0.970 0.941 9ً.تحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميفً .5

 0.989 0.979 10ً.إدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةً .6

 0.991 0.982 57 المجاالت السابقة معاً

ًالصدؽً=ًالجذرًالتربيعيًالموجبًلمعامؿًألفاًكرونباخ*

ً

(ًأفًقيمةًمعامؿًألفاًكرونباخًكانتًمرتفعةًلكؿ4.9ًواضحًمفًالنتائجًالموضحةًفيًجدوؿً)
ًلجميعً( 0.901,0.979)مجاؿًحيثًتتراوحًبيفً فقراتًاالستبانةً.ًكذلؾًكانتًقيمةًمعامؿًألفا

.ًكذلؾً(0.949,0.989)مجاؿًحيثًتتراوحًبيفًمرتفعةًلكؿًالصدؽًكانتًقيمةً(.ًوكذلؾ0.982ً)
ًًة.مرتفعًالصدؽًقيمةوىذاًيعنىًأفً(0.991ًلجميعًفقراتًاالستبانةً)الصدؽًكانتًقيمةً

ً
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ًةالباحثػًكوفوت(ًقابمةًلمتوزيع.3ًتكوفًاإلستبانةًفيًصورتياًالنيائيةًكماًىيًفيًالممحؽً)بذلؾًًو
عمػػػػىًثقػػػػةًتامػػػػةًبصػػػػحةًاإلسػػػػتبانةًًااسػػػػتبانةًالدراسػػػػةًممػػػػاًيجعميػػػػمػػػػفًصػػػػدؽًوثبػػػػاتًًتقػػػػدًتأكػػػػد

ًوصبلحيتياًلتحميؿًالنتائجًواإلجابةًعمىًأسئمةًالدراسةًواختبارًفرضياتيا.

ً

 :ًالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 Statistical Package forائيًتفريػغًوتحميػؿًاالسػتبانةًمػفًخػبلؿًبرنػامجًالتحميػؿًاإلحصػتػـً

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
K-S) )ًً  Kolmogorov-Smirnov Testًًسػػمرنوؼً-ًاختبػػارًكولمجػوروؼًتػـًاسػتخداـ

فػيًمػاًىػيًمبينػةً,ًوكانػتًالنتػائجًكالختبارًماًإذاًكانتًالبياناتًتتبعًالتوزيعًالطبيعيًمفًعدمو
ً(.4.10جدوؿً)

 (4.10جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال م
(Sig.) 

 0.476ً.مستوىًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسية  .1

 0.763ً.التطويرًاإلداريًوالمياريًلمعامميفًفيًبرنامجًالصحةًالمدرسية  .2

 0.117ً.الحوافز  .3

 0.659ً.ؽًالتخطيطًاالستراتيجيتطبي  .4

 0.235ً.تحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميف  .5

 0.117ً.إدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية  .6

 0.359 جميع المجاالت معا 
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ً

(ً ًفيًجدوؿ ًالموضحة ًالنتائج ًمف 4.10ًواضح ًاالحتمالية ًالقيمة ًأف )(Sig.)ًًل تًمجاالجميع
0.05الداللةًمستوىًمفًًأكبرالدراسةًكانتً ًيتبعًًتالمجاالًيذهوبذلؾًفإفًتوزيعًالبياناتًل

ًسيتـًاستخداـًاالختباراتًالمعمميةًلئلجابةًعمىًفرضياتًالدراسة.ًًحيثالتوزيعًالطبيعيً

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
مرًبشكؿًأساسيًألغراضًالنسبًالمئويةًوالتكراراتًوالمتوسطًالحسابي:ًيستخدـًىذاًاألً .1

 .ًالدراسةًمجتمعفيًوصؼًًالباحثةمعرفةًتكرارًفئاتًمتغيرًماًوتفيدً

ً(ًلمعرفةًثباتًفقراتًاإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبارًألفاًكرونباخ)ً .2
(ًلقياسًدرجةًاالرتباط:Pearson Correlation Coefficientًمعامؿًارتباطًبيرسوفً)ً .3

لحسابًاالتساؽًًةوًالباحثت.ًوقدًاستخدمالعبلقةًبيفًمتغيريفًيقوـًىذاًاالختبارًعمىًدراسة
 الداخميًلبلستبانةًوكذلؾًلدراسةًالعبلقةًبيفًالمجاالت.

(ًلمعرفةًماًإذاًكانتًمتوسطًدرجةًاالستجابةًقدT-Testً)ًفيًحالةًعينةًواحدةTًاختبارًً .4
ًةوًالباحثتأـًزادتًأوًقمتًعفًذلؾ.ًولقدًاستخدم6ًوصمتًإليًالدرجةًالمتوسطةًوىيً

 لمتأكدًمفًداللةًالمتوسطًلكؿًفقرةًمفًفقراتًاالستبانة.

(ًلمعرفػػةًمػػاًإذاًكػػافIndependent Samples T-Testً)ًفػػيًحالػػةًعينتػػيفTًاختبػػارً .5
ًةوًالباحثػتاستخدمً.المستقمةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًمجموعتيفًمفًالبياناتًتىناؾًفروقا

 ً.مجموعتيفًلمفروؽًالتيًتعزىًلممتغيرًالذيًيشتمؿًعمى

(ً( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبارًتحميؿًالتبايفًاألحادي .6
ًكافًىناؾًفروقاتًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًثبلثًمجموعاتًأوًأكثرًمفً ًإذا لمعرفةًما

لمفروؽًالتيًتعزىًلممتغيرًالذيًيشتمؿًعمىًثبلثًمجموعاتًًةوًالباحثتاستخدمًالبيانات.
 فأكثر.

ً

ً

ً

ً

ً
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 :المقدمة 
ًل ًالفصؿًعرضًا ,ًوذلؾًمفًخبلؿًاإلجابةًتحميؿًالبياناتًواختبارًفرضياتًالدراسةيتضمفًىذا

ً ًعف ًنتائج ًواستعراضًأبرز ًالدراسة ًتحميؿًًاإلستبانةأسئمة ًخبلؿ ًمف ًإلييا ًالتوصؿ ًتـ والتي
عددً,ًالمؤىؿًالعمميالعمر,ًً,الجنس)فقراتيا,ًوالوقوؼًعمىًمتغيراتًالدراسةًالتيًاشتممتًعمىً

ًالمدرسية ًالصحة ًفي ًسنواتًالخبرة ً(المينةً,المحافظة, ًالمعالجاتًاإلحصائيةً, ًإجراء ًتـ لذا
ًلمبيا ًمف ًالمتجمعة ًلمدراساتًً,الدراسةًإستبانةنات ًاإلحصائية ًالرـز ًبرنامج ًاستخداـ ًتـ إذ

ًلمحصوؿًعمىًنتائجًالدراسةًالتيًسيتـًعرضياًوتحميمياًفيًىذاًالفصؿ.ًً(SPSS)االجتماعيةً
ً

 المعمومات الشخصية الدراسة وفق  لمجتمعلوصف اإلحصائي ا 
ًاتًالشخصيةالمعموموفؽًًالدراسةلمجتمعًًوفيماًيميًعرض

 حسب الجنسمجتمع الدراسة توزيع 

 (: الجنس5.1جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 44.3 35 ذكر

 55.7 44 أنثى

 100.0 79 المجموع

ً

ًً%ًإناث.55.7%ًمفًمجتمعًالدراسةًذكور,ًبينماًالباقي44.3ًماًنسبتوً(ًأف5.1ًيبيفًجدوؿً)
ً ًالذكور ًعمى ًلئلناث ًبسيط ًتفوؽ ًيوجد ًالمدارسًحيث ًفي ًالعمؿ ًبإمكانيـ ًاإلناث ًألف وذلؾ

اإلبتدائيةًلمبنيفًباإلضافةًإلىًمدارسًالبنات,ًبينماًالذكورًيعمموفًفقطًفيًمدارسًالبنيف,ًوىذاً
يحتاجًإلىًاستقطابًطواقـًمفًاإلناثًبنسبةًأكبرًمفًالذكور,ًوأيضًاًىذاًيدلؿًعمىًوجودًعدؿً

ًومساواةًفيًالتوظيؼ.
ًً
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 اسة حسب العمرمجتمع الدر توزيع  -
 

 العمر(:5.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر

 1.3 1 سنة25ًأقؿًمفً

 15.2 12 سنة35ًإلىًأقؿًمف25ًًمفً

 60.8 48 سنة45ًاقؿًمفًًإلى35ًمفً

 22.8 18ًسنةًفأكثر45ً

 100.0 79 المجموع

 

(ً ًأف5.2ًيتضحًمفًجدوؿ )ً ًنسبتو ,ًسنة25ًًفأقؿًمًأعمارىـًالدراسةمفًمجتمعً%1.3ًما
اقؿًًإلى35ً%ًتتراوحًأعمارىـًمف60.8ً,سنة35ًإلىًأقؿًمف25ًًمفًًتتراوحًأعمارىـ15.2%ً
ً.سنةًفأكثر45ً%ًأعمارىـ22.8ً,ًبينماًسنة45ًمفً

,ًوذلؾًلعزوؼًدائرة45ًإلىًأقؿًمف35ًًنبلحظًارتفاعًنسبةًالموظفيفًالذيفًتتراوحًأعمارىـًمفً
,35ًدًلذلؾًنجدًقمةًالموظفيفًمفًاألعمارًتحتًالصحةًالمدرسيةًعفًاستقطابًموظفيفًجد

ًسنة.45ًفضبًلًعفًتقاعدًالموظفيفًالقدامىًولذلؾًنجدًقمةًفيًعددًالموظفيفًمفًاألعمارًفوؽً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 مجتمع الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع   -

 

 المؤىل العممي (:5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 15.2 12 ًدبموـ

 72.2 57 بكالوريوس

 7.6 6 ماجستير

 5.1 4ًدكتوراه

 100.0 79 المجموع

 

(ً ًجدوؿ ًمف 5.3ًيتضح ًأف )ً ًنسبتو 15.2ًما ًالدراسة% ًمجتمع ًالدبموـًمف ًدرجة ًحممة ,ًمف
ًبينما7.6,ًمفًحممةًدرجةًالبكالوريوس72.2ً% %ًمفًحممة5.1ً%ًمفًحممةًدرجةًالماجستير,

ًانشغاؿً,ًحيثًأفًالحدًاألددرجةًالدكتوراه نىًالمطموبًلموظيفةًىيًدرجةًالبكالوريوس,ًوأيضًا
ًواإلكتفاءً ًدراساتيـ ًاكماؿ ًمف ًمنعيـ ًالعمؿ ًداخؿ ًطويؿ ًوقت ًوقضائيـ ًبالعمؿ الموظفيف

ًبشياداتيـًالجامعيةًاألولى,ًوخاصةًبأنيـًلفًيحصمواًعمىًترقيةًفيماًلوًأكممواًتعميميـ.

ًً

 رة في الصحة المدرسيةمجتمع الدراسة حسب عدد سنوات الخبتوزيع   -

 سنوات الخبرة في الصحة المدرسية (:5.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة في الصحة المدرسية

 31.6 25 واتسن5ًأقؿًمفً
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 36.7 29 سنوات10ًاقؿًمفًًإلى5ًمفً

 20.3 16 سنة15ًاقؿًمفًًإلى10ًًمف

 11.4 9 سنةًفأكثر15ً

 100.0 79 المجموع

5ًأقؿًمفًسنواتًالخبرةًلدييـًًمفًمجتمعًالدراسةً%31.6ماًنسبتوً(ًأف5.4ً)ًجدوؿًيتضحًمف
%ًتتراوحًسنواتً 20.3 ,سنوات10ًاقؿًمفًًإلى5ًًتتراوحًسنواتًالخبرةًلدييـً% 36.7ًً,سنوات

ً.سنةًفأكثر15ًً%ًسنواتًالخبرةًلدييـ11.4بينماًً,سنة15ًاقؿًمفًًإلى10ًًمفالخبرةًلدييـً
سنةًيسجموفًأعمىًنسبةًوذلؾًألفًأعدادىـًأكبر10ًًإلىًأقؿًمف5ًًالخبرةًمفًنبلحظًبأفًذويً

فيًدائرةًالصحةًالمدرسيةًباإلضافةًإلىًذلؾًىـًمفًالموظفيفًاألساسييفًوالقدامىًفيًالصحةً
ًمفً ًذويًالخبرة ًأما ًيتـ15ًًإلىًاقؿًمف10ًًالمدرسية, ًلـ ًالذيف ًالموظفيف ًمف ًفأغمبيـ سنة

ًف ًالبداية ًمنذ ًأوًتوظيفيـ ًعيادات ًسواء ًمختمفة ًأماكف ًمف ًنقميـ ًتـ ًبؿ ًالمدرسية ًالصحة ي
ًالصحةً ًمجاؿ ًفي ًأقؿ ًخبرتيـ ًتعتبر ًلذلؾ ًالمدرسية ًالصحة ًإلى ًزمنية ًفترة ًبعد مستشفيات

ًالمدرسية.
 مجتمع الدراسة حسب المحافظة )حسب مكان العمل( توزيع  -

 المحافظة(: 5.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المحافظة

 12.7 10ًاؿًغزةشم

 57.0 45 غزة

 15.2 12 الوسطى

 10.1 8 خانيونس

 5.1 4ًرفح

 100.0 79 المجموع
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ً

ًنسبتو5.5ً)ًيتضحًمفًجدوؿ ًأفًما يسكنوفًفيًمحافظةًشماؿًمجتمعًالدراسةًمف12.7ً%ً(
يسكنوفًً%10.1يسكنوفًفيًمحافظةًالوسطى,ًً%15.2ً,فيًمحافظةًغزةًسكنوفيً%57.0غزة,ً

ً رفح.يسكنوفًفيًمحافظةًً%5.1نيونس,ًبينمافيًمحافظةًخا
ًذلؾ ًإلىًتركزًًويرجع ًباإلضافة ًغزة, ًمدينة ًفي ًالمدرسية ًلمصحة ًالعامة ًاإلدارة بسببًوجود

ًغزة ًمدينة ًالعالمدارسًفي ًمف ًطواقـ ًوجود ًيتطمب ًوىذا ًالمحافظاتً امميف, ًمف ًأكبر بنسبة
 األخرى.

  مجتمع الدراسة حسب المينةتوزيع 

 ينةالم(: 5.6جدول )

 النسبة المئوية % العدد المينة

 22.8 18ًطبيبًعاـ

 21.5 17 طبيبًأسناف

 3.8 3 أخصائيًعيوف

 35.4 28 تمريض

 12.7 10ًإداري

 3.8 3ًمفتشًصحة

 100.0 79 المجموع

ً

ً%21.5مينػتيـًطبيػػبًعػػاـ,ًمجتمػػعًالدراسػػةًمػفً%22.8ً(ًأفًمػػاًنسػػبتو5.6ً)ًيتضػحًمػػفًجػدوؿً
مفػتشًًمينػتـً%3.8,ًبينمػاإداريً%12.7,ًتمػريضً%35.4,ًئيًعيػوفأخصاً%3.8ً,طبيبًأسناف

 صحة
ًويرجعًىذاًإلىًوجودًطواقـًالتطعيـًوالتثقيؼًالتيًتزيدًالحاجةًلوجودًممرضيف.
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ًواختبارًالفرضيات ً)اختبارًلتحميؿًفقراتًالدراسة ًاالختباراتًالمعممية ًاستخداـ ًتـ لمعينةTًًفقد
هًىذ(ًذوًاالتجاهًالواحدً-التبايفًاألحاديً,لمعينتيفًمستقمتيفTًاختباراختبارًبيرسوف,ًًًالواحدة,
ًفيًحالةًوجودًأفًتوزيعًالبياناتًيتبعًالتوزيعًالطبيعي.ةًمناسبًاتاالختباًر

ً

 حول متوسط )وسيط( درجة اإلجابة يساوي درجة الموافقة المتوسطةأوال: تحميل الفقرات 

ًالمتوسطة.ًةموافقالىيًتقابؿًًو6ًمتوسطًدرجةًاإلجابةًيساويًً:الفرضية الصفرية 

ًً.6متوسطًدرجةًاإلجابةًالًيساويًً:الفرضية البديمة

(ًفإنػػوًالًيمكػػفSPSSً(ًً)حسػػبًنتػػائجًبرنػػامج0.05ًًأكبػػرًمػػفSigًً)Sig > 0.05ًإذاًكانػػتً
الفرضيةًالصفريةًويكوفًفيًىذهًالحالةًمتوسطًآراءًاألفرادًًحوؿًالظاىرةًموضعًالدراسػةًرفضً

Sig < 0.05ً(Sigً)محايػد(,ًأمػاًإذاًكانػت6ًعػفًموافػؽًبدرجػةًمتوسػطةًوىػىًًالًيختمؼًجوىريػاًً
آراءً(ًفيػػتـًرفػػضًالفرضػػيةًالصػػفريةًوقبػػوؿًالفرضػػيةًالبديمػػةًالقائمػػةًبػػأفًمتوسػػط0.05ًًأقػػؿًمػػفً

,ًوفػيًىػذهًالحالػةًيمكػفًتحديػدًمػاًرجػةًالموافقػةًالمتوسػطةً)محايػد(عػفًداألفرادًًيختمؼًجوىريػًاً
ً.الموافقػةًالمتوسػطةً)المحايػد(بةًيزيػدًأوًيػنقصًبصػورةًجوىريػةًعػفًدرجػةًإذاًكافًمتوسطًاإلجا

موجبػػةًفمعنػػاهًأفًالمتوسػػطًالحسػػابيًقيمػػةًاالختبػػارًوذلػػؾًمػػفًخػػبلؿًقيمػػةًاالختبػػارًفػػإذاًكانػػتً
ًلئلجابةًيزيدًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوالعكسًصحيح.

 رات الدراسةثانيًا: اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغي

ًً:الفرضية الصفرية
ًالًتوجدًعبلقةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًمتغيريفًمفًمتغيراتًالدراسةً

ًً:الفرضية البديمة
 .توجدًعبلقةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًمتغيريفًمفًمتغيراتًالدراسة

0.05أكبػػرًمػػفًمسػػتوىًالداللػػةً Sig.(P-value)إذاًكانػػتً ًًحسػػبًنتػػائج(ًبرنػػامجSPSSً)
الفرضيةًالصفريةًوبالتاليًالًتوجدًعبلقػةًذاتًداللػةًإحصػائيةًبػيفًمتغيػريفًفإنوًالًيمكفًرفضً

0.05أقػػؿًمػػفًمسػػتوىًالداللػػةًًSig.(P-value)كانػػتًمػػفًمتغيػػراتًالدراسػػةً,ًأمػػاًإذاً ًًفيػػتـ
وجدًعبلقػةًذاتًداللػةًإحصػائيةًبػيفًترفضًالفرضيةًالصفريةًوقبوؿًالفرضيةًالبديمةًالقائمةًبأنوً

 .متغيريفًمفًمتغيراتًالدراسة
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 تحميل فقرات االستبانة 
 " مستوى الخدمات الصحية التي تقدميا الصحة المدرسيةتحميل فقرات مجال"  -

لمعرفةًماًإذاًكانتًمتوسطًدرجةًاالستجابةًقدًوصمتًإليًدرجةًالموافقةTًًتـًاستخداـًاختبارً
ً(.5.7النتائجًموضحةًفيًجدوؿً)ً.أـًال6ًالمتوسطةًًوىيً

 (5.7جدول )

 مستوى الخدمات لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " الصحية التي تقدميا الصحة المدرسية

 الفقرة م
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1.  

مؾًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًبرامجًمتطورةًلمكشؼًيمت
ًالمبكرًعفًاألمراض.

5.82 58.23 -0.85 0.199 6 

2.  

يقدـًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًالخدماتًالصحيةً
ًوالعبلجيةًالمناسبةًلمطبلب.

6.32 63.16 1.66 0.051 3 

3.  

يعمؿًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًعمىًمتابعةًالحاالتً
ًباستمرار.المرضيةًالتيًتـًاكتشافياً

5.84 58.35 -0.74 0.229 5 

4.  

تمارسًدائرةًالصحةًالمدرسيةًالضغطًعمىًالجياتً
المعنيةًلرفعًمستوىًالخدماتًالصحيةًالمقدمةًلطبلبً

ًالمدارسًوتحسينيا.
7.06 70.63 5.98 *0.000 2 

5.  

يقدـًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًخدماتوًالصحيةًلجميعً
ًف.الطبلبًعمىًأساسًالمساواةًبيفًالجنسي

8.18 81.77 11.64 *0.000 1 
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6.  

تعتبرًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسيةً
ًكافيةًوتمبيًاحتياجاتًالطبلب.

6.10 61.03 0.50 0.309 4 

7.  

ًالصحةًالمدرسيةًبعقدًبرامجًتوعيةًصحيةًلمطبلبً تقـو
ًوأىالييـ.

5.42 54.18 -3.10 *0.001 8 

8.  

المناسبًلمطبلبًتوفرًالصحةًالمدرسيةًالعبلجًوالدواءً
ًالمحتاجيفًمجانًا.

3.35 33.54 -10.28 *0.000 9 

9.  

توفرًالصحةًالمدرسيةًالخدماتًالصحيةًوالعبلجيةً
ًلمطبلبًفيًأماكفًتواجدىـًلتسييؿًالحصوؿًعمييا.

5.77 57.72 -1.16 0.125 7 

  0.458 0.11- 59.83 5.98 جميع فقرات المجال معاً  

0.05عندًمستويًداللةًًالمتوسطًالحسابيًداؿًإحصائياًً*ً .ً

ً

ً(ًيمكفًاستخبلصًماًيمي:5.7مفًجدوؿً)

-ًً ًالحسابي ًالمتوسط ًلجميعً"ًالخامسةلمفقرة ًالصحية ًخدماتو ًالمدرسية ًالصحة ًبرنامج يقدـ
أفًالمتوسطًً(ًأي10)الدرجةًالكميةًمف8.18ًًساويً"ًيالطبلبًعمىًأساسًالمساواةًبيفًالجنسيف

0.000ًتساويً (Sig).القيمةًاالحتماليةًأفًًو11.64ً,ًقيمةًاالختبارً% 81.77ًًالنسبيالحسابيً
ً ًمستوىًداللة ًعند ًإحصائيًا ًدالة ًالفقرة 0.05لذلؾًتعتبرًىذه ً ًيدؿًعمىًأفًمتوسطً, مما

ؾًموافقةًعمىًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناًزادًدرجةًاالستجابةًليذهًالفقرةًقدً
ًىذهًالفقرة.ً

-ًً ًالحسابي ًالمتوسط ًلمطبلبً"ًالثامنةلمفقرة ًالمناسب ًوالدواء ًالعبلج ًالمدرسية ًالصحة توفر
ًمجاناًً ًيالمحتاجيف "ً 3.35ًًساوي ًالنسبي ًالحسابي ًالمتوسط ًأف ًاالختبار%33.54أي ًقيمة ,-

ًالف0.000ًتساويً (Sig).القيمةًاالحتماليةًوأفًً,10.28 ًعندًلذلؾًتعتبرًىذه ًدالةًإحصائيًا قرة
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0.05مستوىًداللةً ً,ًعفًقدًانخفضًمماًيدؿًعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذهًالفقرة
ًعمىًىذهًالفقرة.ًغيرًموافقةًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾً

الحسابيًالنسبيً,ًوأفًالمتوسط5.98ًوبشكؿًعاـًيمكفًالقوؿًبأفًالمتوسطًالحسابيًيساويً -
ًاالختبار59.83يساويً ًقيمة ,%-0.11,ًً ًوأف ًاالحتمالية لذلؾ0.458ًًتساويً (Sig).القيمة

داؿًإحصائيًاًغيرً"ًًمستوى الخدمات الصحية التي تقدميا الصحة المدرسية"ًًيعتبرًمجاؿ
ً ًمستوىًداللة 0.05عند ً ًل, ًاالستجابة ًيدؿًعمىًأفًمتوسطًدرجة ًالمجاؿًمما الًيذا

عمىًفقراتًمتوسطةًًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًيختمؼًجوىريًاًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطة
ًىذاًالمجاؿ.ً

الجيودًالتيًتبذلياًدائرةًالصحةًالمدرسيةًلمنيوضًبمستوىًالخدماتًوتعزوًالباحثةًذلؾًإلىًًًً
وبًالمستمرةًكموًأثرًالصحيةًًالمقدمة,ًولكفًالحصار,ًوالوضعًالماليًالصعبًوحالةًالحًر

بشكؿًمباشرًعمىًمستوىًالخدماتًالصحيةًالمقدمةًسواءًلمطبلبًأوًالمواطنيفًبشكؿًعاـ.ً
أظيرتًالنتائجًنقصًًحيث (Mandy & others, 2007)وتوافقتًالدراسةًمعًنتائجًدراسةً

ممدارسًوأفًالخدماتًالصحيةًالًتصؿًبطريقةًالمقدمةًلالصحيةًمستوىًالخدماتًكبيرًفيً
وجودً(ًحيثًأظيرتًنتائجًىذهًالدراسة2004ً,ًوتوافقتًمعًدراسةًمساد)لةًلطبلبًالمدارسفعا

ًنقصًفيًعددًأطباءًاالختصاصًوفيًمعداتًالمستشفياتًوالمراكزًالصحيةًوعددًاألسرة,
ً.وكذلؾًغيابًالتكنولوجياًالحديثة

 

  "المدرسيةالتطوير اإلداري والمياري لمعاممين في برنامج الصحة تحميل فقرات مجال"  -

 " التطوير اإلداري أوال مجال "
لمعرفةًماًإذاًكانتًمتوسطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػمتًإلػيًدرجػةًالموافقػةTًًتـًاستخداـًاختبارً

ً(.5.8النتائجًموضحةًفيًجدوؿً)ًأـًال.6ًوىيًًالمتوسطة
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 (5.8جدول )

 " التطوير اإلداري لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

رتبة
ال

 

1.  

تمتمؾًدائرةًالصحةًالمدرسيةًىياكؿًإداريةًواضحةً
ًتراعيًاألدوارًوالمسئولياتًواالحتياجاتًلممستفيديف.

6.81 68.10 5.19 *0.000 2 

2.  

عمىًتدريبًوًتطويرًأداءًًتعمؿًالصحةًالمدرسية
العامميفًفيياًعمىًتقديـًالخدماتًالصحيةًوالمتنوعةً

ًلمطبلبًبالشكؿًالمناسب.
5.08 50.76 -3.78 *0.000 4 

 3 0.168 0.97- 57.79 5.78ًتمتمؾًالصحةًالمدرسيةًالمرونةًفيًالعمؿ.  .3

4.  

ينجزًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًعمميـًوفؽً
ًجدوؿًزمنيًمحددًومعمف.

7.75 77.47 11.98 *0.000 1 

  0.016* 2.18 63.63 6.36 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*ً .ً

ً

ً(ًيمكفًاستخبلصًماًيمي:5.8مفًجدوؿً)

- ً ًالحسابي ًالمتوسط ًًو"ًالرابعةلمفقرة ًعمميـ ًالمدرسية ًالصحة ًفي ًالعامموف ًجدوؿًينجز فؽ
ًومعمف ًمحدد ًيزمني ًً 7.75ساوي" ًمف ًالكمية ًالحسابي10ً)الدرجة ًالمتوسط ًأف ًأي )

ًاالختبار% 77.47النسبي ًقيمة ًوأفًً,11.98, ًاالحتمالية لذلؾًً 0.000تساوي (Sig).القيمة
0.05تعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائيًاًعندًمستوىًداللةً ً,درجةًًمماًيدؿًعمىًأفًمتوسط
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ًالفقرةً ًيعنيًأفًىناؾًموافقةًعمىًقدًزادًاالستجابةًليذه عفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوىذا
 ىذهًالفقرة.ً

ًالمتوسطًالحسابيً - تعمؿًالصحةًالمدرسيةًعمىًتدريبًوتطويرًأداءًالعامميفً"ًالثانيةلمفقرة
)الدرجة5.08ًًساويً"ًيفيياًعمىًتقديـًالخدماتًالصحيةًوالمتنوعةًلمطبلبًبالشكؿًالمناسب

القيمةًوأفًً,3.78-,ًقيمةًاالختبار%50.76ً(ًأيًأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي10الكميةًمفً
ً 0.000ًًتساويً (Sig).االحتمالية ًالفقرة ًمستوىًداللةًًلذلؾًتعتبرًىذه ًعند ًإحصائيًا دالة

0.05 ً ,ً ًالفقرة ًليذه ًاالستجابة ًدرجة ًمتوسط ًأف ًعمى ًيدؿ ًمما ًدرجةانخفضًقد ًعف
ًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.غيرًالموافقةًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾً

,ًوأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي6.36ًوبشكؿًعاـًيمكفًالقوؿًبأفًالمتوسطًالحسابيًيساويًً -
ً ًاالختبار63.63يساوي ًقيمة ,%2.18,ًً ًوأف ًاالحتمالية ً (Sig).القيمة لذلؾ0.016ًًتساوي

0.05داؿًإحصائيًاًعندًمستوىًداللةًً"ر اإلداريالتطوييعتبرًمجاؿً"ً ً,ًمماًيدؿًعمى
ًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوىذاً ًالمجاؿًيختمؼًجوىريًا أفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذا

ًًيعنيًأفًىناؾًموافقةًعمىًفقراتًىذاًالمجاؿ.ً
ًًو ًإدارية ًىياكؿ ًالمدرسية ًالصحة ًامتبلؾ ًإلى ًذلؾ ًوالمسئوليات,ًوُيعزى ًاألدوار ًتراعي اضحة

ًالمدرسيةً ًالصحة ًعمىًاعتماد ًوالمرونةًفيًالعمؿ,ًفضبًل والتركيزًعمىًتطويرًأداءًالعامميف,
ًلجدوؿًزمنيًمحددًومعمفًليتـًانجازًالعمؿًفيو.

ً

 " تنمية ميارات العاممين ثانيا: مجال "
ابةًقدًوصمتًإليًدرجةًالموافقةًلمعرفةًماًإذاًكانتًمتوسطًدرجةًاالستجTًتـًاستخداـًاختبارً

ً(.5.9النتائجًموضحةًفيًجدوؿً)ًأـًال.6ًًوىيًًالمتوسطة
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 (5.9جدول )

 " تنمية ميارات العاممين لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  

يتمتعًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًبالمعرفةً
والميارةًالبلزمتيفًلتقديـًالخدماتًلطبلبًالمدارسً

ًوالردًعمىًاستفساراتيـ.
7.53 75.32 10.17 *0.000 2 

2.  

يبديًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًاىتمامًاً
وحرصًاًعمىًتقديـًالخدماتًالصحيةًلمطبلبً

ًأفضؿًالطرؽًالممكنةًوالمتوفرة.بأنسبًًو
7.39 73.92 8.62 *0.000 3 

3.  

يمتمؾًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًالقدرةًعمىً
ًاإلقناع.

6.72 67.18 3.98 *0.000 5 

4.  

يوجدًثقةًفيًمصداقيةًالعامميفًفيًالصحةً
المدرسيةًفيماًيتعمؽًبسريةًالبياناتًالخاصةً

ًبالطبلبًالمرضى.
7.73 77.34 10.34 *0.000 1 

5.  

يمتمؾًالعامموفًمياراتًاالتصاؿًوالتواصؿًمعً
ًالطبلب.

6.72 67.22 3.77 *0.000 4 

  0.000* 8.11 72.23 7.22 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*ً .ً

ً
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ً(ًيمكفًاستخبلصًماًيمي:5.9مفًجدوؿً)

يوجدًثقةًفيًمصداقيةًالعامميفًفيًالصحةًالمدرسيةًفيماًً"الرابعةًلمفقرةًبيًالمتوسطًالحساً-
(ًأيًأف10ً)الدرجةًالكميةًمف7.73ًًساويً"ًييتعمؽًبسريةًالبياناتًالخاصةًبالطبلبًالمرضى

تساويً (Sig).القيمةًاالحتماليةًوأفًً,10.34,ًقيمةًاالختبارً% 77.34المتوسطًالحسابيًالنسبي
ًلذلؾًتعت0.000ً ًمستوىًداللة ًعند ًإحصائيًا ًدالة ًالفقرة ًىذه 0.05بر ً ًيدؿًعمىًأفً, مما

ًىناؾً ًيعنيًأف ًوىذا ًالمتوسطة ًالموافقة ًدرجة ًعف ًزاد ًقد ًالفقرة ًليذه ًاالستجابة متوسطًدرجة
ًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.ً

"ًًمدرسيةًالقدرةًعمىًاإلقناعيمتمؾًالعامموفًفيًالصحةًالً"ًالثالثةلمفقرةًالمتوسطًالحسابيًً-
ًي 6.72ًًساوي ًالنسبي ًالحسابي ًالمتوسط ًأف ًاالختبار%67.18أي ًقيمة ,3.98,ًً القيمةًوأف

ً ً (Sig).االحتمالية ًداللة0.000ًًتساوي ًمستوى ًعند ًإحصائيًا ًدالة ًالفقرة ًىذه ًتعتبر لذلؾ
0.05 ً ًليذه, ًاالستجابة ًدرجة ًمتوسط ًأف ًعمى ًيدؿ ًقدًمما ًالموافقةًًزادًالفقرة ًدرجة عف

ًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.ً

,ًوأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي7.22ًوبشكؿًعاـًيمكفًالقوؿًبأفًالمتوسطًالحسابيًيساويًً-
تساويً (Sig).القيمةًاالحتماليةًوأفًً,8.11 %,ًقيمةًاالختبار72.23لجميعًفقراتًالمجاؿًيساويً

0.05عندًمستوىًداللةًًإحصائياًًًداؿً"تنمية ميارات العاممين"لذلؾًيعتبرًمجاؿ0.000ًً ً,
ًليذا ًاالستجابة ًدرجة ًمتوسط ًأف ًعمى ًيدؿ ًالموافقةًًمما ًدرجة ًعف ًجوىريًا ًيختمؼ المجاؿ

ًالمجاؿ.ًًالمتوسطةًًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًعمىًفقراتًىذا

ً ًأوقد ًإلى ًلتقديـًُيعزىًذلؾ ًالبلزمتيف ًوالميارة ًبالمعرفة ًالمدرسية ًالصحة ًدائرة ًفي ًالعامميف ف
ًدراسةً ًنتائج ًمع ًالدراسة ًىذه ًوتطابقت ًاستفساراتيـ, ًعمى ًوالرد ًالمدارس ًلطبلب الخدمات

(Mandy & others, 2007) ًالصحيةًمستوىًالخدماتًوقدًأظيرتًالنتائجًنقصًكبيرًفي
ًالصحية ًالخدمات ًوأف ًالمدارس ًًوفي ,ً ًمع ًوتوافقت ًالعامؿ, ًالطبي ًالطاقـ ًكفاءة ًدراسةعدـ

(Wong, 2008)ًًومدىًجودةًالخدماتًً,مياراتًالطاقـًالطبيًالعامؿًبأفحيثًأظيرتًالنتائج
تؤثرًبشكؿًمباشرًعمىًتطويرًًومدىًاإلستفادةًمفًالخدماتًالمقدمةً,الصحيةًالمقدمةًوتنوعيا

ً.الخدماتًالصحيةًالمدرسية
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لمعاممين في برنامج الصحة  والمياريالتطوير اإلداري جال " تحميل جميع فقرات م -
 معا"ًالمدرسية

لمعرفةًماًإذاًكانتًمتوسطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػمتًإلػيًدرجػةًالموافقػةTًًتـًاستخداـًاختبارً
ً(.5.10النتائجًموضحةًفيًجدوؿً)ًأـًال.6ًًوىيًًالمتوسطة

 (5.10جدول )

 والمياريالتطوير اإلداري فقرات مجال " لجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 معا"ًلمعاممين في برنامج الصحة المدرسية 

 المجال

بي
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الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
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ط 
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ا
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ig

). 

لمعاممين  والميارىالتطوير اإلداري 
 في برنامج الصحة المدرسية

6.84 68.43 5.57 *0.000 

0.05*ًالمتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً             .ً

ً

ً(ًيمكفًاستخبلصًماًيمي:5.10مفًجدوؿً)

لمعامميفًفيًبرنامجًالصحةًًوالمياريالتطويرًاإلداريًفقراتًمجاؿً"المتوسطًالحسابيًلجميعًً-
,ًقيمةً%68.43ًأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي(ًأي10ً)الدرجةًالكميةًمف6.84ًًساويًي"ًالمدرسية
5.57ًً االختبار ًوأف ًاالحتمالية ً (Sig).القيمة 0.000ًًتساوي ًجميع ًتعتبر ًمجاؿلذلؾ ًفقرات

ًلمعاممين في برنامج الصحة المدرسية والمياريالتطوير اإلداري " ًمستوىًًةدال" ًعند إحصائيًا
0.05داللةً ً,عفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًًزادتوسطًدرجةًاالستجابةًقدًمماًيدؿًعمىًأفًم

ًً.فقراتالوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًعمىًجميعً
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الباحثةًذلؾًإلىًالتحسيفًالمستمرًلمجاالتًالتطويرًاإلداريًوالمياريًلمعامميفًفيًًوتعزو
ـًوجودًعدًحيثًأظيرتًالنتائجً(Albert, 2011)الصحةًالمدرسية,ًوتوافقتًالدراسةًمعًدراسةً

اىتماـًببرامجًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية,ًوأوصتًالدراسةًبضرورةًالعمؿًعمىً
التطويرًالمستمرًلمبادراتًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًوجعمياًأكثرًكفاءةًوفعاليةً

ًوتطبيقياًفيًمعظـًدوؿًالعالـ,ًوضرورةًالعمؿًعمىًتدريبًالعامميفًباستمرار.
 " الحوافز ات مجال "تحميل فقر  -

لمعرفةًماًإذاًكانتًمتوسطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػمتًإلػيًدرجػةًالموافقػةTًًتـًاستخداـًاختبارً
ً(.5.11النتائجًموضحةًفيًجدوؿً)ًأـًال.6ًوىيًالمتوسطةًً

 (5.11جدول )

 " الحوافز "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  

تتبعًالصحةًالمدرسيةًنظـًلمحوافزًالماديةً
ًوالمعنوية.

3.76 37.56 -10.13 *0.000 2 

2.  

 تضاؼ التي والزيادات العبلوات عف بالرضا أشعر
ًسنوًيا. لراتبي

3.15 31.54 -14.60 *0.000 5 

3.  

 المخاطرة أو العمؿ طبيعة عبلوة أف دأعتق
ًأفضؿ. ألداء تشجعني

3.96 39.62 -7.37 *0.000 1 

 6 0.000* 12.50- 29.74 2.97ًالحوافزًمتغيرةًومرتبطةًبمستوىًاألداء.  .4

 9 0.000* 16.90- 24.23 2.42يتـًإشراؾًالموظفيفًفيًعمميةًتصميـًنظاـً  .5
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ًالحوافز.

6.  

 عمى ويعمؿ جيد الحكومي الحوافز نظاـ أف أعتقد
ً.الموظفيف أداء تحسيف

2.24 22.41 -18.08 *0.000 10 

 7 0.000* 16.79- 26.46 2.65ًيتـًترقيةًالكادرًوفقًاًألنظمةًتحفزًالكادر.  .7

8.  

الموظؼًيختارًوقتًعمموًبماًيناسبوًضمفًحدودً
ًمعينة.

3.51 35.13 -11.06 *0.000 3 

9.  

يعطىًالحؽًلمموظفيفًفيًالتظمـًوالشكاويًفيً
ًحاؿًشعرواًبالظمـ.

3.51 35.06 -9.89 *0.000 4 

10.  

يتـًمنحًالموظفيفًحوافزًبناًءًعمىًتقاريرًتقييـً
ًاألداء.

2.57 25.70 -15.94 *0.000 8 

  0.000* 15.75- 30.83 3.08 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*ً .ً

ً(ًيمكفًاستخبلصًماًيمي:5.11جدوؿً)ًمف
 ألداء تشجعني المخاطرة أو العمؿ طبيعة عبلوة أف أعتقدً"ًالثالثةًلمفقرةالمتوسطًالحسابيًً-

,ًقيمةً%39.62ً(ًأيًأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي10)الدرجةًالكميةًمف3.96ًًساويًيً"ًًأفضؿ
لذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائيًا0.000ً تساويً (Sig).القيمةًاالحتماليةًوأف7.37ًً-ًاالختبار

0.05عندًمستوىًداللةً ً,ًًانخفضمماًيدؿًعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذهًالفقرةًقد
ًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.عدـًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًًوىذاًيعنيًأفًىناؾً

 تحسيف عمى ويعمؿ جيد الحكومي الحوافز نظاـ أف أعتقدً"ًالسادسةلمفقرةًالمتوسطًالحسابيًً-
18.08ً-,ًقيمةًاالختبارً%22.41أيًأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي2.24ًًساويً"ًيًالموظفيف أداء
ًوأفً ًاالحتمالية ًمستوى0.000ًًتساويً (Sig).القيمة ًعند ًإحصائيًا ًدالة ًالفقرة لذلؾًتعتبرًىذه
0.05داللةً ً,ًًيدؿ ًقدًمما ًالفقرة عفًدرجةًًانخفضعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذه

ًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.غيرًالموافقةًالمتوسطةًًوىذاًيعنيًأفًىناؾً
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,ًوأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي3.08ًًوبشكؿًعاـًيمكفًالقوؿًبأفًالمتوسطًالحسابيًيساويً-
لذلؾ0.000ًًًتساوي (Sig).الحتماليةًالقيمةًاوأف15.75ًً-%,ًقيمةًاالختبار30.83ًلجميعًيساويً
ًعندًمستوىًداللةًالحوافزً"ًيعتبرًمجاؿ ًداؿًإحصائيًا "0.05 ًًيدؿًعمىًأفًمتوسط ,ًمما

غيرًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًًوىذاًيعنيًأفًىناؾًًقدًانخفضدرجةًاالستجابةًليذاًالمجاؿً
ًًلمجاؿ.مفًقبؿًاألفرادًعمىًفقراتًىذاًاموافقةً
ذلؾًلعدـًاتباعًالصحةًالمدرسيةًنظـًلمحوافزًالماديةًوالمعنوية,ًوعدـًرضاًالموظفيفًعفًًويعود

العبلوات,ًفضبًلًعفًعدـًإشراكيـًفيًعمميةًتصميـًالحوافز,ًبسببًقمةًاإلمكانياتًالتيًتعانيً
ًمنياًوزارةًالصحةًالفمسطينية,ًوحالةًالحصارًالخانؽًالذيًيعانيًمنوًقطاعًغزة.

ًالوابؿ) ًمعًنتائجًدراسة ًالدراسة ًحيثًأظيرتًالنتائجًأفًلمحوافز2005ًوتطابقتًنتائجًىذه ,)
ًوتوافقتًمعًدراسةًالحربيً) (ًحيثًأظيرتًنتائج2003ًدورًكبيرًفيًتطويرًمستوىًاألداء,

ًبينتًأفًأكثرًالحوافزًالتيًيحتاجياً الدراسةًوجودًأثرًلمنحًالحوافزًعمىًأداءًاألطباء,ًوكما
ًءًىيًالترقيات,ًواىتماـًاإلدارةًبيـ,ًوالعبلواتًالفنية.األطبا

ً

 " تطبيق التخطيط االستراتيجي"  تحميل فقرات مجال -
لمعرفةًماًإذاًكانتًمتوسطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػمتًإلػيًدرجػةًالموافقػةTًًتـًاستخداـًاختبارً

ً(.5.12النتائجًموضحةًفيًجدوؿً)ًأـًال.6ًًوىيًًالمتوسطة
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 (5.12جدول )

تطبيق التخطيط  "لكل فقرة من فقرات مجال   (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " االستراتيجي
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1.  

 التخطيط بعممية واضح العامةًفيـ اإلدارة لدى
ًاالستراتيجي.

6.30 63.04 1.47 0.073 2 

2.  

 البلزمة والموجستية البشرية الموارد اإلدارة توفر
 لمتخطيطً

ًاالستراتيجي.

5.99 59.87 -0.07 0.472 4 

3.  

ًعمى اإلدارة تشجع التخطيطً في المشاركة العامميف
 .االستراتيجي

5.38 53.80 -3.31 *0.001 10 

 9 0.079 1.42- 57.47 5.75 .ليا ومكتوبة واضحة رؤية اإلدارةًبتطوير تقـو  .4

 7 0.125 1.16- 57.97 5.80ًليا. ومكتوبة واضحة رسالة بتطوير اإلدارة تقـو  .5

 7 0.128 1.15- 57.97 5.80ًالعامميف. قبؿ مف ومفيومة واضحة والرسالة الرؤية  .6

 3 0.446 0.14 60.25 6.03 .سموكيا تحكـ ومبادئ قيـ اإلدارة تتبنى  .7

8.  

 واضح بشكؿ االستراتيجية اأىدافي بتطوير اإلدارة تقـو
ًومكتوب.

5.99 59.87 -0.07 0.473 4 

 6 0.360 0.36- 59.37 5.94 رؤيةًالبرنامج مع االستراتيجية األىداؼ تنسجـ  .9
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 .ورسالتو

10.  

 والوقت لؤلنشطة جداوؿ عمى التنفيذية الخطط تشتمؿ
 .وتكاليفيا لتنفيذىاًالمطموب الزمني

7.15 71.52 6.33 *0.000 1 

  0.472 0.07 60.11 6.01ًرات المجال معاً جميع فق 

0.05المتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*ً .ً

ً

ً

ً(ًيمكفًاستخبلصًماًيمي:5.12مفًجدوؿً)
-ًً ًالحسابي ًالمتوسط  والوقت لؤلنشطة جداوؿ عمى التنفيذية الخطط تشتمؿً"ًالعاشرةلمفقرة

المتوسطًالحسابيًًأفًأيً(10)الدرجةًالكميةًمف7.15ًساويً"ًيوتكاليفيا ىالتنفيذًالمطموب الزمني
لذلؾًتعتبر0.000ً  تساويً (Sig).القيمةًاالحتماليةًوأف6.33ًً,ًقيمةًاالختبارً%71.52النسبي

0.05ىذهًالفقرةًدالةًإحصائيًاًعندًمستوىًداللةً ً,بةًمماًيدؿًعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجا
ًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.قدًزادًليذهًالفقرةً

-ًً ًالحسابي ًالمتوسط ًعمى اإلدارة تشجع"ًالثالثةلمفقرة التخطيطً في المشاركة العامميف
وأف3.31ًً-االختبار,ًقيمةً%53.80أيًأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي5.38ًًساويً"ًياالستراتيجي

ًعندًمستوىًداللة0.001ًًتساويً (Sig).يمةًاالحتماليةًالق ًالفقرةًدالةًإحصائيًا لذلؾًتعتبرًىذه
0.05 ً,ًعفًدرجةًالموافقةًًانخفضمماًيدؿًعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذهًالفقرةًقد

ًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.عدـًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾً
,ًوأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي6.01ًكفًالقوؿًبأفًالمتوسطًالحسابيًيساويًوبشكؿًعاـًيمً-

لذلؾًيعتبر0.472ًًًتساوي (Sig).القيمةًاالحتماليةًوأف0.07ًًًاالختبار%,ًقيمة60.11ًيساويً
ًًتطبيق التخطيط االستراتيجيً"ًمجاؿ ًعندًمستوىًداللةًًداؿغيرً" 0.05إحصائيًا ًًمما ,
يختمؼًجوىريًاًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًالًعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذاًالمجاؿًًيدؿ

ًعمىًفقراتًىذاًالمجاؿ.ًمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةً
وتعزوًالباحثةًذلؾًبأفًاإلدارةًتمتمؾًفيمًاًواضحًاًبعمميةًالتخطيطًاالستراتيجي,ًولكفًالًتمتمؾً

ًاستراتيجية,ًوترىًالباحثةًضرورةًإشراؾًالعامميفًفيًعمميةًدائرةًالصحةًالمدرسيةًلخطةً
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ًالشرقاوي) ًدراسة ًنتائج ًمع ًالدراسة ًىذه ًنتائج ًوتوافقت ًاإلستراتيجي, ًحيث2007ًالتخطيط )
 وتمؾ االستراتيجي التخطيطًبمكونات ةكافي معرفة لدييا األىمية المنظماتأظيرتًالنتائجًأفً

 المكونات تمؾ أف واضًحا يبدوًولكنو,ًوالموظفيف اءالمدًر قبؿ مف ومفيومة واضحة المكونات
ً.عممًيا يطبؽ وال الورؽ عمى تستخدـ

ً

 " تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية لمعاممين"  تحميل فقرات مجال -
لمعرفةًماًإذاًكانتًمتوسطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػمتًإلػيًدرجػةًالموافقػةTًًتـًاستخداـًاختبارً

ً(.5.13النتائجًموضحةًفيًجدوؿً)ًأـًال.6ًوىيًالمتوسطةًً

 (5.13جدول )

 تحسين ظروف "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " العمل المادية والمعنوية لمعاممين 
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 5 0.000* 6.26- 45.57 4.56ًعامموفًبأفًظروؼًوبيئةًالعمؿًجيدة.يشعرًال  .1

 1 0.000* 4.53 69.87 6.99ًاألجر. مدفوعة سنوية إجازة عمي العامموف يحصؿ  .2

3.  

لتطويرً ميني تأىيؿ دورات عمي العامموف يحصؿ
ًالعمؿ. أثناء أداؤىـ

4.08 40.76 -8.17 *0.000 6 

 7 0.000* 9.13- 39.37 3.94ً.المينية السبلمة و الوقاية وسائؿ البرنامج في يتوافر  .4

5.  

 لمموظفيف المكافأة فرص يوفرًبرنامجًالصحةًالمدرسية
ًاألكفاء.

3.54 35.38 -12.60 *0.000 8 
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 9 0.000* 9.44- 35.32 3.53ًبمشاكميـ. و بالعامميف تيتـًاإلدارة  .6

7.  

 الموظفيفًمفًقبؿ معاممة في مساواة و عدالة يوجد
ًاإلدارة.

5.35 53.54 -2.63 *0.005 3 

 2 0.047* 1.70 63.42 6.34ًالرؤساء. قبؿ مف االحتراـ و بالتقدير تشعر  .8

9.  

يتـًإشراؾًالعامميفًبوضعًمقترحاتًلتحسيفًظروؼً
ًالعمؿ.

5.10 51.01 -4.05 *0.000 4 

  0.000* 6.45- 48.31 4.83 جميع فقرات المجال معاً  

0.05ستويًداللةًالمتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًم*ً .ً

ً

ً(ًيمكفًاستخبلصًماًيمي:5.13مفًجدوؿً)

ساويً"ًيًاألجر مدفوعة سنوية إجازة عمي العامموف يحصؿً"ًالثانيةلمفقرةًالمتوسطًالحسابيًً-
4.53ً,ًقيمةًاالختبارً%69.87(ًأيًأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي10)الدرجةًالكميةًمف6.99ًً
ًعندًمستوىًًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةً 0.000 تساويً (Sig).الحتماليةًالقيمةًاوأفً دالةًإحصائيًا
0.05داللةً ً,ًعفًدرجةًالموافقةًًقدًزادمماًيدؿًعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذهًالفقرة

ًعمىًىذهًالفقرة.ًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقة
أيًأف3.53ًًساويً"ًيًبمشاكميـ و بالعامميف تيتـًاإلدارة"ًًالسادسةةًلمفقًرالمتوسطًالحسابيًً-

تساويً (Sig).القيمةًاالحتماليةًوأف9.44ًً-ًاالختبار,ًقيمةً%35.32المتوسطًالحسابيًالنسبيً
0.000ًً ًمستوىًداللة ًعند ًإحصائيًا ًدالة ًالفقرة ًىذه 0.05لذلؾًتعتبر ً ًيدؿًعمىًأفً, مما
عفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾًانخفضًطًدرجةًاالستجابةًليذهًالفقرةًقدًمتوس
ًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.عدـً
,ًوأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي4.83ًوبشكؿًعاـًيمكفًالقوؿًبأفًالمتوسطًالحسابيًيساويًً-

48.31ًيساويً ًقيمة ًأف6.45ًً-االختبار%, ًاالحتمالية لذلؾًيعتبر0.000ًًًيتساًو (Sig).القيمة
ًًتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية لمعاممينً"مجاؿ ًداللةًًداؿ" ًمستوى ًعند إحصائيًا
0.05 ًعفًدرجةًالموافقةًًقدًانخفض,ًمماًيدؿًعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذاًالمجاؿ

ًلمجاؿ.ًعمىًفقراتًىذاًاًموافقةعدـًًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾً
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عدـًشعورًالعامميفًبأفًبيئةًالعمؿًجيدة,ًوعدـًإشراؾًالعامميفًبوضعًًوتعزوًالباحثةًذلؾًإلى
مقترحاتًلتحسيفًظروؼًالعمؿ,ًفضبًلًعفًعدـًتوفيرًفرصًالمكافأةًلمموظفيفًاألكفاء,ًوىذاً

ًلتحمؿًأعباءًمال ًالفمسطينية ًالصحة ًلميزانيةًوزارة ًالمالية ًالقدرة ًبسببًعدـ ًيعود ًكثيرة,ًكمو ية
(ًحيثًأظيرتًالدراسةًأنوًلتحقيؽًالرضاًالوظيفيًحوؿًبيئةً(Stone,2003وتوافقتًمعًدراسةً

ًالعمؿ,ًيجبًإعطاءًالفردًفرصًلئلبداعًوالمبادرةًفيًالعمؿ,ًوشعورًالفردًباألمفًالوظيفي.
ً

 "إدارة الخدمات الصحية المدرسية "  تحميل فقرات مجال -

إذاًكانتًمتوسطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػمتًإلػيًدرجػةًالموافقػةًًلمعرفةًماTًتـًاستخداـًاختبارً
ً(.5.14النتائجًموضحةًفيًجدوؿً)ًأـًال.6ًوىيًالمتوسطةً

 (5.14جدول )

 إدارة الخدمات الصحية"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 "المدرسية 
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1.  

يعتمدًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىً
ًالقناعةًالتامةًبتحسيفًمستوىًتقديـًالخدمةًالصحية.

8.01 80.13 11.03 *0.000 6 

2.  

يتوقؼًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىً
ةًالصحيةًالتخطيطًالجيدًلتحسيفًمستوىًالخدم

ًالمدرسية.
8.00 80.00 10.83 *0.000 7 

3.  
يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبمستوىً

التطويرًاإلداريًلدىًالعامميفًفيًإدارةًالخدماتً
8.04 80.38 10.67 *0.000 4 
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 .الصحيةًالمدرسية

4.  

يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبمستوىً
مميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًلمعاًالميارىالتطويرً
 .المدرسية

8.04 80.38 10.76 *0.000 4 

5.  

يعتمدًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىً
مدىًنوعيةًحزمةًالحوافزًالمقدمةًلمعامميفًفيًإدارةً

 .الخدماتًالصحيةًالمدرسية
8.16 81.65 8.17 *0.000 2 

6.  

يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةً
بالتخطيطًاالستراتيجيًالمطبؽًفيًإدارةًالخدماتً

ًالصحيةًالمدرسية
8.05 80.51 9.15 *0.000 3 

7.  

يتوقؼًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىً
مفًقبؿًالعامميفًفيًإدارةًًاالستراتيجيةوضوحًاألىداؼً

ًالخدماتًالصحيةًالمدرسية.
7.89 78.86 8.25 *0.000 10 

8.  

الخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبتحسيفًيتأثرًتطويرًإدارةً
ظروؼًالعمؿًالمعنويةًلمعامميفًفيًإدارةًالخدماتً

 .الصحيةًالمدرسية
8.00 80.00 9.66 *0.000 7 

9.  

يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبتحسيفً
ظروؼًالعمؿًالماديةًلمعامميفًفيًإدارةًالخدماتً

 .الصحيةًالمدرسية
7.96 79.62 8.54 *0.000 9 

10.  

يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبوجودً
العدالةًوالمساواةًفيًمعاممةًالعامميفًفيًإدارةًالخدماتً

ًالصحيةًالمدرسية.
8.48 84.81 11.44 *0.000 1 
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  0.000* 11.39 80.63 8.06 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*ً .ً

ً

ً(ًيمكفًاستخبلصًماًيمي:5.14مفًجدوؿً)
يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبوجودًالعدالةًً"العاشرةًلمفقرةًالمتوسطًالحسابيًً-

)الدرجةًالكمية8.48ًًساويً"ًيًوالمساواةًفيًمعاممةًالعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية
القيمةًاالحتماليةًوأف11.44ًً,ًقيمةًاالختبارً%84.81ًالحسابيًالنسبيً(ًأيًأفًالمتوسط10مفً
.(Sig) ً0.05دالةًإحصائيًاًعندًمستوىًداللةًًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرة0.000ًً تساوي ً,ًمما

يًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوىذاًيعنًقدًزاديدؿًعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذهًالفقرةً
ًأفًىناؾًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.

يتوقؼًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًوضوحً"ًًالسابعةلمفقرةًالمتوسطًالحسابيًً-
أي7.89ًًساويً"ًيًمفًقبؿًالعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًاالستراتيجيةاألىداؼً

ً ًالنسبي ًالحسابي ًالمتوسط ً%78.86أف ًقيمة 8.25ًًًاالختبار, ًوأف ًاالحتمالية  (Sig).القيمة
0.05لذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائيًاًعندًمستوىًداللة0.000ًًتساويً ً,ًمماًيدؿًعمى

عفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾًزادًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذهًالفقرةًقدً
ًموافقةًعمىًىذهًالفقرة.

,ًوأفًالمتوسطًالحسابيًالنسبي8.06ًيمكفًالقوؿًبأفًالمتوسطًالحسابيًيساويًًوبشكؿًعاـً-
ًقيمة80.63يساويً ًوأف1.39ًًاالختبارً%, ًاالحتمالية لذلؾًيعتبر0.000ًًًتساوي (Sig).القيمة
0.05إحصائيًاًعندًمستوىًداللةًً"ًداؿإدارة الخدمات الصحية المدرسية  "مجاؿً دؿً,ًمماًي

عمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذاًالمجاؿًيختمؼًجوىريًاًعفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًوىذاً
ًيعنيًأفًىناؾًموافقةًعمىًفقراتًىذاًالمجاؿ.ً

ًذلؾًإلىً ًالباحثة ًوتعزو ًيعتمد ًالمدرسية ًالخدماتًالصحية عمىًمستوىًالخدماتًتطويرًإدارة
ًلمعامميف, ًوالمياري ًاإلداري ًوالتطوير ًاالستراتيجي,ًًالصحية, ًالتخطيط ًوتطبيؽ والحوافز,
مفًوجيةًنظرًالعامميفًفيًالصحةًالمدرسية,ًًوتحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميف

ًطوقاف) ًدراسة ًنتائج ًمع ًالدراسة ًىذه ًنتائج 2003ًوتوافقت ًإلى ًالدراسة ًأشارت ًحيث وجودً(
ًاأل ًالمراحؿ ًفي ًالمدرسية ًالصحة ًبعضًبرامج ًتطبيؽ ًفي ًالدنياضعؼ ًساسية ًأوصتً, وقد

ًالدراسةًبضرورةًتحسيفًإدارةًبرامجًالصحةًالمدرسيةًفيًالقرىًالفمسطينية.

ً
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 تحميل جميع الفقرات معاً ً

لمعرفةًماًإذاًكانتًمتوسطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػمتًإلػيًدرجػةًالموافقػةTًًتـًاستخداـًاختبارً
ً.(5.15النتائجًموضحةًفيًجدوؿً)ًأـًال.6ًًًوىيًًالمتوسطة

 (5.15جدول )

 الفقرات السابقة معالجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 0.059 1.58- 58.00 5.80  جميع الفقرات السابقة معا 

0.05عندًمستويًداللةًً*ًالمتوسطًالحسابيًداؿًإحصائياًً             .ً

ً

ً(ًيمكفًاستخبلصًماًيمي:5.15مفًجدوؿً)
ًيً- ًالفقرات ًلجميع ًالحسابي ًالمتوسط 5.80ًًساوي ًمف ًالكمية ًالمتوسط10ً)الدرجة ًأف ًأي )

لذلؾ0.059ً تساويً (Sig).القيمةًاالحتماليةًوأف1.58ً- ,ًقيمةًاالختبار%58.00ًالحسابيًالنسبي
ًعندًمستوىًداللةًغيًر ميعًالفقراتًالسابقةتعتبرًج 0.05دالةًإحصائيًا ً,ًًيدؿًعمىًأف مما

عفًدرجةًالموافقةًالمتوسطةًًالًيختمؼًجوىريا متوسطًدرجةًاالستجابةًلجميعًالفقراتًالسابقة
ًً.بشكؿًعاـًعمىًجميعًالفقراتًالسابقةمتوسطةًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةً

ً ًالصحيةًوُيعزى ًالخدمات ًإلدارة ًالمستمر ًبالتطوير ًالمدرسية ًالصحة ًدائرة ًاىتماـ ًإلى ذلؾ
ً ًوجود ًمف ًبالرغـ ًالطبيةًالمدرسية, ًواألجيزة ًالموارد ًوشح ًالشديد ًالمالي ًوالضعؼ الحصار

ًوالعبلج.
الدراسػػػةًأفًىنػػػاؾًتغيػػػرًًنتػػػائجًوأظيػػػرتً,(Wong, 2008دراسػػػةً)النتػػػائجًمػػػعًنتػػػائجًًوتوافقػػػت

بػػالتطويرًً,ًوضػػرورةًالقيػػاـتطبيػػؽًبػػرامجًتطػػويرًإدارةًالخػػدماتًالصػػحيةًلمطػػبلبًايجػػابيًلصػػالح
ًالمستمرًلمبرامجًالتيًتحسفًمفًاألداءًلمحصوؿًعمىًأفضؿًالنتائج.

ً
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 :اختبار فرضيات الدراسة 
مستوى الخدمات الصحية التي تقدميا توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ًالفرضية األولى:
دو  الصحة المدرسية  .ارة الخدمات الصحية المدرسيةا 

ً)يبيفً ًاالرتباطًيساوي5.16ًجدوؿ ًأفًمعامؿ ًوأف208ً.( ,(ً ًاالحتمالية ًتساويً.Sigالقيمة )
ذاتًداللةًًطرديةًوىذاًيدؿًعمىًوجودًعبلقةαً=0705ًوىيًأقؿًمفًمستويًالداللة0.033ًً

دارةًوًمستوىًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسيةبيفًإحصائيةً الخدماتًالصحيةًًا 
ً(.α =0.05عندًمستوىًداللةًإحصائيةً)ًالمدرسية

ًالصحيةً ًالخدمات ًإلدارة ًالمستمر ًبالتطوير ًالمدرسية ًالصحة ًدائرة ًاىتماـ ًإلى ًذلؾ وُيعزى
ًويعودًالمدرسية,ًأدىًفيًالواقعًإلىًتحسيفًمستوىًالخدماتًالصحيةًالمقدمةًلطبلبًالمدارس,

رةًالصحةًالمدرسيةًلمنيوضًبمستوىًالخدماتًالصحيةًًالمقدمة,ًالجيودًالتيًتبذلياًدائذلؾًإلىً
ًمباشرًعمىً ًبشكؿ ًأثر ًكمو ًالحروبًالمستمرة ًالماليًالصعبًوحالة ًوالوضع ًالحصار, ولكف
مستوىًالخدماتًالصحيةًالمقدمةًسواءًلمطبلبًأوًالمواطنيفًبشكؿًعاـ.ًوتوافقتًالدراسةًمعً

ً ًدراسة ًًحيث (Mandy & others, 2007)نتائج ًفي ًنقصًكبير ًالنتائج مستوىًأظيرت
ً ًالخدمات ًلالصحية ًلطبلبًالمقدمة ًفعالة ًبطريقة ًتصؿ ًال ًالصحية ًالخدمات ًوأف ممدارس
وجودًنقصًفيًعددً(ًحيثًأظيرتًنتائجًىذهًالدراسة2004ً,ًوتوافقتًمعًدراسةًمساد)المدارس

ًاألسرة, ًوعدد ًالصحية ًوالمراكز ًالمستشفيات ًمعدات ًوفي ًاالختصاص ًغيابًًوًأطباء كذلؾ
ً.التكنولوجياًالحديثة

 (: 5.16جدول )

 مستوى الخدمات الصحية التي تقدميا الصحة معامل االرتباط بين 

دارة الخدمات الصحية المدرسيةو  المدرسية  ا 

 فرضال
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

مستوىًتوجدًعبلقةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفً
ً ًالتي ًالصحية ًالصحةًالخدمات تقدميا

دارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًوًالمدرسية ًا 
.208 *0.033 
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ً. α=0705االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*  ًًًًًًً

 

لمعـاممين  يوالميـار التطـوير اإلداري توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين الفرضية الثانيـة : 
دارة الخدمات الصحية او  في برنامج الصحة المدرسية ً.لمدرسيةا 

 (ًتساوي.Sigالقيمةًاالحتماليةً),ًوأف0.155ً(ًأفًمعامؿًاالرتباطًيساوي5.17ًجدوؿً)يبيفً

ًيدؿًعمىαًً=0705ًمفًمستويًالداللةًًكبروىيًأ0.087ً     وجودًعبلقةًذاتًعدـًوىذا
دارةًًوًلمعامميفًفيًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًوالمياريالتطويرًاإلداريًداللةًإحصائيةًبيفً ا 

ً(.α =0.05عندًمستوىًداللةًإحصائيةً)ًماتًالصحيةًالمدرسيةالخد
ويرجعًذلؾًإلىًأفًالتطويرًاإلداريًوالمياريًلمعامميفًقدًالًيؤثرًبشكؿًمباشرًعمىًإدارةً
الخدماتًالصحيةًالمدرسيةً,حيثًأنوًىناؾًعوامؿًأخرىًتؤثرًعمىًإدارةًالخدماتًالصحيةً

ًمثؿًتحسيفًظروؼًالعمؿًلمعامميف, ًالمقدمةًًالمدرسية وتحسيفًمستوىًالخدماتًالصحية
ًلمطبلب.ً

 (: 5.17جدول )

 لمعاممين في برنامج الصحة يوالميار التطوير اإلداري معامل االرتباط بين 

دارة الخدمات الصحية المدرسيةو  المدرسية   ا 

 فرضال
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

ًبيفً ًإحصائية ًداللة ًذات ًعبلقة توجد
ً ًاإلداري ًفيًًوالمياريالتطوير لمعامميف

ًالمدرسية ًالصحة ًالخدماتًًوًبرنامج دارة ا 
ًالصحيةًالمدرسية

0.155 0.087 
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دارة الخدمات الصحية و  الحوافزتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  :الثالثةالفرضية  ا 
 .المدرسية

ً ً)يبيف 5.18ًجدوؿ ًيساوي ًاالرتباط ًمعامؿ ًأف )0.053ً ًوأف ًاال, ً)القيمة (ً.Sigحتمالية
ًًكبروىيًأ0.321ًتساوي ًيدؿًعمىαًً=0705ًمفًمستويًالداللة ًوىذا ذاتًًوجودًعبلقةعدـ

دارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعندًمستوىًداللةًإحصائيةً)ًوًالحوافزًبيفًداللةًإحصائية  αا 
=0.05.)ً

ًلمحوافزًالماديةًوالمعنوية,ًوعدـ ًالمدرسيةًنظـ ًاتباعًالصحة ًالموظفيفًًوُيعزىًذلؾًلعدـ رضا
عفًالعبلوات,ًفضبًلًعفًعدـًإشراكيـًفيًعمميةًتصميـًالحوافز,ًبسببًقمةًاإلمكانياتًالتيً

ًتعانيًمنياًوزارةًالصحةًالفمسطينية,ًوحالةًالحصارًالخانؽًالذيًيعانيًمنوًقطاعًغزة.
ًالوابؿ) ًمعًنتائجًدراسة ًالدراسة ًحيثًأظيرتًالنتائجًأفًلمح2005وتطابقتًنتائجًىذه وافزً(,

ًوتوافقتًمعًدراسةًالحربيً) (ًحيثًأظيرتًنتائج2003ًدورًكبيرًفيًتطويرًمستوىًاألداء,
ًبينتًأفًأكثرًالحوافزًالتيًيحتاجياً الدراسةًوجودًأثرًلمنحًالحوافزًعمىًأداءًاألطباء,ًوكما

ًاألطباءًىيًالترقيات,ًواىتماـًاإلدارةًبيـ,ًوالعبلواتًالفنية.

 (: 5.18جدول )

دارة الخدمات الصحية المدرسيةو  الحوافزباط بين معامل االرت  ا 

 فرضال
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

ًالحوافزتوجدًعبلقةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفً
دارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًو ًا 

0.053 0.321 

 

دارة و  اتيجيتطبيق التخطيط االستر بين توجد عالقة ذات داللة إحصائية ً:الرابعةالفرضية  ا 
 .الخدمات الصحية المدرسية

0.000ً(ًتساوي.Sigالقيمةًاالحتماليةً),ًوأف451ً.(ًأفًمعامؿًاالرتباطًيساوي5.19ًجدوؿً)يبيفً
ًذاتًداللةًإحصائيةًطرديةًوىذاًيدؿًعمىًوجودًعبلقةαً=0705ًوىيًأقؿًمفًمستويًالداللةً
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دارةًالخدماتًالصحيًوًتطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجيبيفً عندًمستوىًداللةًإحصائيةًًةًالمدرسيةا 
(α =0.05.)ً

وتعزوًالباحثةًذلؾًبأفًاإلدارةًتمتمؾًفيمًاًواضحًاًبعمميةًالتخطيطًاالستراتيجي,ًولكفًالًتمتمؾً
ًعمميةً ًفي ًالعامميف ًإشراؾ ًضرورة ًالباحثة ًوترى ًاستراتيجية, ًخطة ًالمدرسية ًالصحة دائرة

ً ًىذه ًنتائج ًوتوافقت ًاإلستراتيجي, ًالشرقاوي)التخطيط ًدراسة ًنتائج ًمع ًحيث2007ًالدراسة )
 وتمؾ االستراتيجي التخطيطًبمكونات ةكافي معرفة لدييا األىمية المنظماتأظيرتًالنتائجًأفً

 المكونات تمؾ أف واضًحا يبدوًولكنو,ًوالموظفيف المدراء قبؿ مف ومفيومة واضحة المكونات
ً.عممًيا يطبؽ وال الورؽ عمى تستخدـ

  (:5.19جدول )

دارة الخدمات الصحية المدرسيةو  تطبيق التخطيط االستراتيجيمعامل االرتباط بين   ا 

 الفرض
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

تطبيؽًتوجدًعبلقةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفً
ًاالستراتيجي ًالخدماتًًوًالتخطيط دارة ا 

ًالصحيةًالمدرسية
.451 *0.000 

ً. α=0705إحصائيًاًعندًمستويًداللةًاالرتباطًداؿً*  ًًًًًًً

ً

تحسين ظروف العمل المادية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  :الخامسةالفرضية 
دارة الخدمات الصحية المدرسيةو  والمعنوية لمعاممين  ا 

ً ً)يبيف 5.20ًجدوؿ ًيساوي ًاالرتباط ًمعامؿ ًأف ).191ً ًوأف ,(ً ًاالحتمالية (ً.Sigالقيمة
ًوىيًأقؿًم0.046ًتساوي αًً=0705ًفًمستويًالداللة ًيدؿًعمىًوجود عبلقةًطرديةًوىذا

ًإحصائيةً ًلمعامميفًبيفذاتًداللة ًوالمعنوية ًالخدماتًًوًتحسيفًظروؼًالعمؿًالمادية دارة ا 
ً(.α =0.05عندًمستوىًداللةًإحصائيةً)ًالصحيةًالمدرسية

بسببًعدـًالقدرةًًعدـًشعورًالعامميفًبأفًبيئةًالعمؿًجيدةًبالشكؿًالكافيًيعودوتعزوًالباحثةً
الماليةًلميزانيةًوزارةًالصحةًالفمسطينيةًلتحمؿًأعباءًماليةًكثيرةًوىذاًبدورهًأثرًبشكؿًكبيرًعمىً
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(ًحيثًأظيرتًالدراسةًأنوً(Stone,2003إدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية,ًوتوافقتًمعًدراسةً
عًوالمبادرةًفيًالعمؿ,ًلتحقيؽًالرضاًالوظيفيًحوؿًبيئةًالعمؿ,ًيجبًإعطاءًالفردًفرصًلئلبدا

ًوشعورًالفردًباألمفًالوظيفي.
 (: 5.20جدول )

 تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية معامل االرتباط بين

دارة الخدمات الصحية المدرسيةو  لمعاممين   ا 

 لفرضا
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط
 (.Sig)القيمة االحتمالية

تحسيفًتوجدًعبلقةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفً
ً ًلمعامميفظروؼ ًوالمعنوية ًالمادية ًالعمؿ

دارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًو ًا 
.191 *0.046 

ً. α=0705االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*  ًًًًًًً

ً

 :سادسةالفرضية ال

, مستوى الخدمات الصحية التي تقدميا الصحة المدرسية)ممتغيرات ل يوجد أثر دال إحصائياً 
تطبيق التخطيط , الحوافز ,ي لمعاممين في برنامج الصحة المدرسيةالتطوير اإلداري والميار 

إدارة الخدمات الصحية عمى  ( تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية لمعاممين ,االستراتيجي
 .المدرسية

ًيمكفًاستنتاجًماًيمي:Stepwise Regressionً ًمفًنتائجًاالنحدارًالمتعددًباستخداـًطريقةً
أفًإدارةًالخدماتStepwise Regressionًًحدارًالنيائيًباستخداـًطريقةًتبيفًأفًنموذجًاالن

ًالمتغير "ً ًالمدرسية ًًالصحية ًإحصائية ًداللة ًوذات ًجوىرية ًبصورة ًيتأثر المتغيراتًبالتابع"
ً(.ًالحوافزً,تطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجي)المستقمةً
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,ًتقػػدمياًالصػػحةًالمدرسػػيةمسػػتوىًالخػػدماتًالصػػحيةًالتػػيًوقػػدًتػػـًاسػػتبعادًالمتغيػػراتًاألخػػرىً"ً
تحسػيفًظػروؼًالعمػؿًالماديػةً,ًالتطويرًاإلداريًوالميػاريًلمعػامميفًفػيًبرنػامجًالصػحةًالمدرسػية

ً.Stepwise Regression"ًوذلؾًبناءًعمىًنتيجةًطريقةًًوالمعنويةًلمعامميف
ً

250.02معامػػػؿًالتحديػػػدً Rً=ًمػػػف23.1ًيًأفً,ًوىػػػذاًيعنػػػ1.231,ًومعامػػػؿًالتحديػػػدًالُمعػػػدَّؿ%
ًالخطيػة)المتغيرًالتابع(ًتـًتفسػيرهًمػفًخػبلؿًالعبلقػةًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًًفيًالتغير

ً.ًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًفي%ًقدًترجعًإلىًعوامؿًأخرىًتؤثر7ً..9والنسبةًالمتبقيةً
 

F=12.68 ،000.0.Sig إدارةًبين ت داللة إحصائية ذاة معنوية قوهذا يدل على وجود عال
وأن "  الحوافزً,تطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجي والمتغيرات المستقلة " الخدماتًالصحيةًالمدرسية

 نموذج االنحدار جيد0
ً

الجػػػدوؿًالتػػػاليًيمثػػػػؿًنتيجػػػةًتحميػػػؿًاالنحػػػػدارًالمتعػػػددًلمعػػػامبلتًاالنحػػػػدارًلكػػػؿًمػػػفًالمتغيػػػػراتً
ً.المؤثرةالمستقمةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 (: تحميل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار5.21جدول )

 المتغيرات المستقمة
معامالت 

االنحدار غير 
 القياسية

الخطأ 
 المعياري

معامالت 
االنحدار 
 القياسية

قيمة اختبار 
T 

القيمة 
االحتمالية 

Sig. 

 0.000 6.937  0.698 4.845ًالمقدارًالثابت

تطبيؽًالتخطيطً
 االستراتيجي

0.663 0.132 0.585 5.009 0.000 

 0.032 2.181 0.255 0.114 0.249ًالحوافز

 ( تبين ما يمي :5.21من خالل جدول )
 

 المعادلة:

  (* تطبيق التخطيط االستراتيجي 0.663)+  4.845إدارة الخدمات الصحية المدرسية = 

 .(* الحوافز0.249)+ 
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حـــول  0.05نـــد مســـتوى داللـــة توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عال  :بعة ســـاالالفرضــية 
لممتغيـرات تعـزى  فـي قطـاع غـزة إدارة الخـدمات الصـحية المدرسـية العوامل المـؤثرة فـي تطـوير

الشخصـــية )الجـــنس, العمـــر, المؤىـــل العممـــي, عـــدد ســـنوات الخبـــرة فـــي الصـــحة المدرســـية, 
 المحافظة(.

روؽًذاتًداللػةًإحصػػائيةً"ًلمعرفػةًمػػاًإذاًكػافًىنػاؾًفػػلمعينتػيفًمسػػتقمتيفT ًتػـًاسػتخداـًاختبػػارً"
وىوًاختبارًمعمميًيصػمحًلمقارنػةًمتوسػطيًمجمػوعتيفًمػفًالبيانػات.ًكػذلؾًتػـًاسػتخداـًاختبػار"ً

"ًلمعرفػػةًمػاًإذاًكػافًىنػػاؾًفػروؽًذاتًداللػػةًإحصػائيةًوىػػذاًذوًاالتجػػاهًالواحػدً–التبػايفًاألحػاديً
ًمتوسطاتًأوًأكثر.3ًاالختبارًمعمميًيصمحًلمقارنةً

ً

 العوامـل المـؤثرة فـي تطـويرحول  0.05ت داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذاال 
ًًلمجنس.عزى ت في قطاع غزة إدارة الخدمات الصحية المدرسية

ًيمكفًاستنتاجًماًيمي:(5.22ًالموضحةًفيًجدوؿً)مفًالنتائجً

فًمستوىًمًأكبر"ًلمعينتيفًمستقمتيفًً- T"المقابمةًالختبارً(.Sig)تبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً
توجدًالًوبذلؾًيمكفًاستنتاجًأنوًلجميعًالمجاالتًوالمجاالتًمجتمعةًمعاαًًً≤0.05ًًالداللة

ً ًتقديرات ًمتوسطات ًبيف ًإحصائية ًداللة ًذات ًالمجاالتًفروؽ ًىذه ًحوؿ ًالدراسة مجتمع
ًً.والمجاالتًمجتمعةًمعًاًتعزىًإلىًالجنس

مفً)دوراتًتدريبية,ًورشاتًعمؿ,ًًوذلؾًألفًاإلدارةًالعامةًلمصحةًالمدرسيةًتقدـًخدماتيا
ناث(ًعمىًحدًسواءً,ًويدؿًذلؾًعمىًاىتماـًوزارةً الترقيات,الخ(ًلجميعًالموظفيفً)ذكورًوا 

(ًفيًأنوًال2011ًالصحةًبالمساواةًبيفًالجنسيف,ًوتطابقتًىذهًالدراسةًمعًدراسةً)عناف,ً
(2008ًةً)الشريؼ,ًيوجدًفروؽًذاتًداللةًاحصائيةًتعزىًإلىًالجنس,ًوقدًاختمفتًمعًدراس

ًحيثًكافًاإلناثًأكثرًرضاًمفًالذكور.ً
ً
ً
ً
ً
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ًالجنس –"  لمعينتين مستقمتين -  T "اختبارنتائج  (:5.22جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

 أنثى ذكر

 0.285 1.076 5.83 6.17ً.مستوىًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسية

 0.291 1.063 6.70 7.02ً.لمعامميفًفيًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًوالميارىالتطويرًاإلداريً

 0.723 0.355- 3.14 3.01ً.الحوافز

 0.670 0.428- 6.07 5.93ً.تطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجي

 0.882 0.149- 4.85 4.80ً.تحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميف

 0.729 0.348 8.01 8.13ً.صحيةًالمدرسيةإدارةًالخدماتًال

 0.796 0.259 5.77 5.84 جميع مجاالت االستبانة

ً

 العوامل المؤثرة في تطويرحول  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال 
  لمعمر. عزىي في قطاع غزة إدارة الخدمات الصحية المدرسية

ًكفًاستنتاجًماًيمي:يم(5.23ًالموضحةًفيًجدوؿً)مفًالنتائجً
ًأكبػػر"ًذوًاالتجػػاهًالواحػػدًً–التبػػايفًاألحػػاديًً"المقابمػػةًالختبػػارً(.Sig)تبػػيفًأفًالقيمػػةًاالحتماليػػةً

وبػذلؾًيمكػفًاسػتنتاجًأنػوًلجميعًالمجاالتًوالمجػاالتًمجتمعػةًمعػاαًًًً≤0.05ًًمفًمستوىًالداللة
الدراسػػةًحػػوؿًىػػذهًالمجػػاالتًمجتمػػعًتوجػػدًفػػروؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًمتوسػػطاتًتقػػديراتًالً

ًًوالمجاالتًمجتمعةًمعاًيعزىًإلىًالعمر.
ًيتمقوفًنفسًالخدماتًمفًًوتعزو ًالموظفيفًعمىًاختبلؼًأعمارىـ ًذلؾًإلىًأفًجميع الباحثة

(ًحيثًأظيرتًعدـ2011ً)دوراتًتدريبية,ًفرصًترقية,ًالخ(,ًحيثًتوافقتًمعًدراسةً)عناف,ً
ًتعزىً ًإحصائية ًفروؽًذاتًداللة ًوجود ً)العتيبي, ًاختمفتًمعًدراسة ًوقد (2003ًإلىًالعمر,

ً 2008ًودراسةً)الشريؼ, ًوً)حتاممة, ًالدراساتًوجودًفروؽًذات2001ً( (ًحيثًأظيرتًىذه
ًفيً ًالمستيدفة ًالفئة ًفي ًاإلختبلؼ ًإلى ًذلؾ ًيرجع ًوقد ًالعمر, ًلمتغير ًتعزى ًإحصائية داللة

ًلىًإختبلؼًنوعًالعينة.ًالدراساتًوالفترةًالزمنيةًالتيًأجريتًفييا,ًباإلضافةًإ
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ًالعمر –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي " اختبار نتائج  (:5.23جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

أقل من 
 سنة 35

أقل  35
 45من 

 سنة

سنة  45
 فأكثر

ًالصحةً ًتقدميا ًالتي ًالصحية ًالخدمات مستوى
ً.المدرسية

5.50 6.19 5.78 1.486 0.233 

ً ًاإلداري ًبرنامجًًوالميارىالتطوير ًفي لمعامميف
ً.الصحةًالمدرسية

6.09 7.06 6.81 2.803 0.067 

 0.216 1.563 2.54 3.17 3.53ً.الحوافز

 0.575 0.557 5.88 6.14 5.72ً.تطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجي

 0.898 0.108 4.78 4.89 4.67ً.تحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميف

 0.480 0.741 8.47 7.96 7.88ً.إدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

 0.610 0.497 5.71 5.90 5.57 جميع المجاالت السابقة معا

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 

 العوامل المؤثرة في تطويرحول  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال 
ً لممؤىل العممي. تعزى في قطاع غزة مدرسيةإدارة الخدمات الصحية ال

ًيمكفًاستنتاجًماًيمي:(5.24ًالموضحةًفيًجدوؿً)مفًالنتائجً
ًأكبػػر"ًذوًاالتجػػاهًالواحػػدًً–التبػػايفًاألحػػاديًً"المقابمػػةًالختبػػارً(.Sig)تبػػيفًأفًالقيمػػةًاالحتماليػػةً

ؾًيمكػفًاسػتنتاجًأنػوًوبػذللجميعًالمجاالتًوالمجػاالتًمجتمعػةًمعػاαًًًً≤0.05ًًمفًمستوىًالداللة
مجتمػػعًالدراسػػةًحػػوؿًىػػذهًالمجػػاالتًًتوجػػدًفػػروؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًمتوسػػطاتًتقػػديراتالً

ًًوالمجاالتًمجتمعةًمعاًتعزىًإلىًالمؤىؿًالعممي.
ويرجعًذلؾًإلىًأفًغالبيةًالموظفيفًفيًدائرةًالصػحةًالمدرسػيةًيمتمكػوفًمػؤىبلتًعمميػةًمختمفػة,ً

(ًفػػػيًعػػػدـًوجػػػودًفػػػروؽًذاتًداللػػػة2005ً(ًوً)القرنػػػي,2011ًاف,ًوقػػػدًتوافقػػػتًمػػػعًدراسػػػةً)عنػػػ
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(ًحيػػثًأظيػػرتًوجػػود2001ًإحصػػائيةًتعػػزىًلممؤىػػؿًالعممػػي,ًوقػػدًاختمفػػتًمػػعًدراسػػةً)حتاممػػة,ً
فػػروؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًتعػػزىًلممؤىػػؿًالعممػػيًوأظيػػرتًأفًاألقػػؿًتعميمػػًاًأكثػػرًرضػػا,ًواختمفػػتً

أفًاألكثػػرًتعميمػػًاًأكثػػرًرضػػا,ًويرجػػعًالباحػػثًً(ًوالتػػيًأظيػػرت2008كػػذلؾًمػػعًدراسػػةً)الشػػريؼ,ً
ًذلؾًإلىًاإلختبلؼًفيًالمستوىًالتعميميًبيفًمجتمعاتًىذهًالدراسات.

 

ًالمؤىل العممي –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي " اختبار نتائج  (:5.24جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
 ريوسبكالو  دبموم .(

دراسات 
 عميا

ًالصحةً ًتقدميا ًالتي ًالصحية ًالخدمات مستوى
ً.المدرسية

6.04 5.93 6.24 0.222 0.801 

ً ًاإلداري ًبرنامجًًوالميارىالتطوير ًفي لمعامميف
ً.الصحةًالمدرسية

7.12 6.74 7.09 0.578 0.563 

 0.697 0.363 3.02 3.17 2.73ً.الحوافز

 0.415 0.891 5.62 5.99 6.43ً.تطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجي

 0.897 0.109 4.84 4.79 5.03ً.تحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميف

 0.118 2.201 9.03 7.89 8.08ً.إدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

 0.816 0.204 5.97 5.75 5.89 جميع المجاالت السابقة معا

ًًًًًًًًًًًًًًًً

العوامل المؤثرة في حول  0.05ة عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائيال ًًًً
إلى سنوات الخبرة في الصحة تعزى  في قطاع غزة إدارة الخدمات الصحية المدرسية تطوير

ًالمدرسية.

ًيمكفًاستنتاجًماًيمي:(5.25ًالموضحةًفيًجدوؿً)مفًالنتائجً
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ًأكبػػر"ًذوًاالتجػػاهًالواحػػدًً–ًالتبػػايفًاألحػػاديً"المقابمػػةًالختبػػارً(.Sig)تبػػيفًأفًالقيمػػةًاالحتماليػػةً
وبػذلؾًيمكػفًاسػتنتاجًأنػوًلجميعًالمجاالتًوالمجػاالتًمجتمعػةًمعػاαًًًً≤0.05ًًمفًمستوىًالداللة

مجتمػػعًالدراسػػةًحػػوؿًىػػذهًالمجػػاالتًتوجػػدًفػػروؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًمتوسػػطاتًتقػػديراتًالً
ًرسية.ًالمدعددًسنواتًالخبرةًفيًالصحةًوالمجاالتًمجتمعةًمعاًتعزىًإلىً

وتعزوًالباحثػةًذلػؾًإلػىًأفًاإلدارةًالعامػةًلمصػحةًالمدرسػيةًتقػوـًبمسػاعدةًودعػـًالمػوظفيفًالجػددً
والقػدامىًلزيػادةًخبػػراتيـًعػفًطريػػؽًعمػؿًورشػػاتًعمميػةًودوراتًتدريبيػػة,ًوقػدًاتفقػػتًىػذهًالدراسػػةً

سػػػةًازدادً(ًالتػػيًبينػػتًأنػػوًكممػػاًارتفػػعًمسػػتوىًخبػػرةًعمػػؿًعينػػةًالدرا2007مػػعًدراسػػةً)العفيفػػي,ً
تقػػديرىـًلفاعميػػةًالمؤسسػػػة,ًوألفًمفيػػوـًفعاليػػةًالمؤسسػػػةًيصػػبحًأكثػػرًواقعيػػػةًووضػػوحًاًمػػعًزيػػػادةً

ًالخبرة.
ً

في  سنوات الخبرة  -ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي " اختبار نتائج  (:5.25جدول )
ً الصحة المدرسية

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

أقل من 
 سنوات 5

أقل  5
 10من 

 سنوات

10 
سنوات 
 فأكثر

ًالصحةً ًتقدميا ًالتي ًالصحية ًالخدمات مستوى
ً.المدرسية

5.83 6.22 5.86 0.655 0.522 

ً ًاإلداري ًبرنامجًًوالميارىالتطوير ًفي لمعامميف
ً.الصحةًالمدرسية

6.76 7.01 6.73 0.347 0.708 

 0.692 0.370 2.85 3.22 3.16ً.الحوافز

 0.425 0.864 5.76 6.27 5.97ً.تطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجي

 0.962 0.039 4.77 4.83 4.90ً.تحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميف

 0.178 1.766 7.66 8.47 7.99ً.إدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

 0.410 0.901 5.60 6.00 5.77 جميع المجاالت السابقة معا
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 العوامل المؤثرة في تطويرحول  0.05ات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذال 
ًإلى المحافظة.تعزى  في قطاع غزة إدارة الخدمات الصحية المدرسية

ًيمكفًاستنتاجًماًيمي:(5.26ًالموضحةًفيًجدوؿً)مفًالنتائجً
ًأكبػػر"ًالتجػػاهًالواحػػدًذوًاً–التبػػايفًاألحػػاديًً"المقابمػػةًالختبػػارً(.Sig)تبػػيفًأفًالقيمػػةًاالحتماليػػةً

وبػذلؾًيمكػفًاسػتنتاجًأنػوًلجميعًالمجاالتًوالمجػاالتًمجتمعػةًمعػاαًًًً≤0.05ًًمفًمستوىًالداللة
مجتمػػعًالدراسػػةًحػػوؿًىػػذهًالمجػػاالتًتوجػػدًفػػروؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًمتوسػػطاتًتقػػديراتًالً

ًوالمجاالتًمجتمعةًمعاًتعزىًإلىًالمحافظةً.
حةًالمدرسػيةًتقػدـًخػدماتياًعمػىًاخػتبلؼًأنواعيػاًلجميػعًمحافظػاتًويرجعًذلؾًإلىًأفًدائػرةًالصػ

ًقطاعًغزةًبنفسًالكفاءةًوالفاعمية.
 

ً المحافظة  -ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي " اختبار نتائج  (:5.26جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

شمال 
 غزة

 الجنوب الوسطى غزة

مستوىًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياً
ً.الصحةًالمدرسية

6.94 5.84 5.87 5.82 1.828 0.149 

لمعامميفًفيًًوالميارىالتطويرًاإلداريً
ً.برنامجًالصحةًالمدرسية

7.52 6.78 6.59 6.75 1.034 0.382 

 0.253 1.389 3.36 3.44 2.77 3.73ً.الحوافز

 0.827 0.298 5.98 6.07 5.92 6.39ً.تطبيؽًالتخطيطًاالستراتيجي

ًالماديةً ًالعمؿ ًظروؼ تحسيف
ً.والمعنويةًلمعامميف

6.11 4.66 4.59 4.63 2.561 0.061 

 0.337 1.145 8.62 7.79 7.87 8.58ً.إدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

 0.149 1.830 5.87 5.73 5.64 6.54 جميع المجاالت السابقة معا
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 الفصل السادس

 

 نتائج الدراسة 6.1

 التوصيات 6.2

 اقتراحات لدراسات مستقبمية         6.3  

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 نتائج الدراسة:6.1 

ركزتًىذهًالدراسةًباستخداـًالمنيجًالوصفيًالتحميميًلوصؼً"ًالعوامؿًالمؤثرةًفيًتطويرًإدارةً
ًوكذلؾًاتباعًالتحميؿًاإلحصائيًفيًالفصؿًالخامسًعمىًعينةً ًالمدرسية", الخدماتًالصحية

ًالشخصيةًالدرا ًبالمتغيرات ًالخاصة ًالفرضيات ًواختبار ًالدراسة, ًمجاالت ًأبعاد ًومناقشة سة,
والعبلقاتًبيفًالمفاىيـًالمختمفة,ًيضعناًأماـًنتائجًميمةًتحتاجًإلىًمناقشةًفيًضوءًماًتجمعً

ًلديناًمفًمبلحظاتًأكاديميةًوميدانية,ًومفًأبرزًنتائجًىذهًالدراسةًماًيمي:

ًلئلناث .1 ًبسيط ًتفوؽ ًالمدارسًًوجود ًفي ًالعمؿ ًبإمكانيـ ًاإلناث ًألف ًوذلؾ ًالذكور عمى
ًمدارسً ًفي ًفقط ًيعمموف ًالذكور ًبينما ًالبنات, ًمدارس ًإلى ًباإلضافة ًلمبنيف اإلبتدائية

 البنيف,ًوىذاًيحتاجًإلىًاستقطابًطواقـًمفًاإلناثًبنسبةًأكبرًمفًالذكور
45ًإلىًأقؿًمف35ًًىـًمفً%ًمفًأفرادًالعينةًتتراوحًأعماًر60بينتًالدراسةًأفًأكثرًمفً .2

فضبًلًعفًتقاعدً,ًوذلؾًلعزوؼًدائرةًالصحةًالمدرسيةًعفًاستقطابًموظفيفًجددسنة,ً
 .الموظفيفًالقدامى

 %ًمفًأفرادًالعينةًىـًمفًحممةًالبكالوريوس.72كماًأظيرتًالنتائجًأفًحواليً .3
 %.57أكثرًمفًنصؼًالعينةًالمستطمعةًآراؤىـًيعمموفًفيًمدينةًغزةًبنسبة .4
 يقربًمفًثمثًالعينةًىـًمفًالتمريض.ماً .5
أظيرتًالدراسةًبأفًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًيقدـًخدماتوًالصحيةًلجميعًالطبلبًعمىً .6

 أساسًالمساواةًبيفًالجنسيف.
كماًأظيرتًنتائجًالدراسةًوجودًنقصًشديدًبالعبلجًوالدواءًالمناسبًلمطبلبًوتقديموًليـً .7

 مجانًا.
 صحةًالمدرسيةًينجزوفًعمميـًوفؽًجدوؿًزمنيًمحدد.بينتًالنتائجًأفًالعامموفًفيًال .8
 ودلتًنتائجًالدراسةًعمىًقصورًالصحةًالمدرسيةًفيًتطويرًوتدريبًالعامميفًفييا. .9

أظيرتًنتائجًالدراسةًوجودًثقةًفيًمصداقيةًالعامميفًفيًالصحةًالمدرسيةًفيماًيتعمؽً .10
 بسريةًالبياناتًالخاصةًبالطبلبًالمرضى.

 يًعمميةًتصميـًالحوافز.عدـًإشراؾًالموظفيفًف .11
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كماًدلتًالنتائجًعمىًعدـًاتباعًالصحةًالمدرسيةًنظـًلمحوافزًالماديةًوالمعنويةًبسببً .12
قمةًاإلمكاناتًالمالية,ًوشحًالموارد,ًفضبًلًعمىًالحصارًالخانؽًالذيًيعانيًمنوًقطاعً

 غزة.
ًتشتمؿًعمىًج .13 ًتنفيذية ًتضعًخططًا ًالمدرسية ًالصحة ًبأف ًالدراسة داوؿًأظيرتًنتائج

 لؤلنشطةًوالوقتًالزمنيًالمطموبًلتنفيذىاًوتكاليفيا.
 ووضحتًالدراسةًعدـًإشراؾًالعامميفًفيًالصحةًالمدرسيةًفيًالتخطيطًاإلستراتيجي. .14
ًقبؿً .15 ًمف ًواالحتراـ ًبالتقدير ًالمدرسية ًالصحة ًفي ًالعامميف ًبشعور ًالنتائج ًبينت وقد

 الرؤساء.
 لعامميفًومشاكميـ.بينماًبينتًالنتائجًبعدـًاىتماـًاإلدارةًبا .16
ًمعاممةً .17 ًفي ًوالمساواة ًالعدالة ًبوجود ًالمدرسية ًالصحية ًالخدمات ًإدارة ًتطوير يتأثر

 العامميف.
يعتمدًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًمدىًنوعيةًحزمةًالحوافزًالمقدمةً .18

 لمعامميفًفيًالصحةًالمدرسية.
ستوىًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًبينتًالنتائجًوجودًعبلقةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًم .19

دارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبسببً اىتماـًدائرةًالصحةًالمدرسيةًالصحةًالمدرسيةًوا 
بالتطويرًالمستمرًإلدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية,ًأدىًفيًالواقعًإلىًتحسيفًمستوىً

 الخدماتًالصحيةًالمقدمةًلطبلبًالمدارس.
ًإحصائية .20 ًداللة ًذات ًعبلقة ًالخدماتًًوجود دارة ًوا  ًاإلستراتيجي ًالتخطيط ًتطبيؽ بيف

 .وذلؾًألفًاإلدارةًتمتمؾًفيمًاًواضحًاًبعمميةًالتخطيطًاالستراتيجيًالصحيةًالمدرسية
وجودًعبلقةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًتحسيفًظروؼًالعمؿًالماديةًوالمعنويةًلمعامميفً .21

دارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية.  وا 
دارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًوًالحوافزًلةًإحصائيةًبيفعدـًوجودًعبلقةًذاتًدال .22 ,ًًا 

ًالموظفيفًعفً ًرضا ًوعدـ ًوالمعنوية, ًالمادية ًلمحوافز ًنظـ ًالمدرسية ًالصحة ًاتباع لعدـ
العبلوات,ًفضبًلًعفًعدـًإشراكيـًفيًعمميةًتصميـًالحوافز,ًبسببًقمةًاإلمكانياتًالتيً

 الحصارًالخانؽًالذيًيعانيًمنوًقطاعًغزة.تعانيًمنياًوزارةًالصحةًالفمسطينية,ًوحالةً
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 توصيات الدراسة: 6.2

ًأوجوً ًمعالجة ًإلى ًاليادفة ًالتوصيات ًمف ًمجموعة ًبتسجيؿ ًالسياؽ ًىذا ًفي ًالباحثة قامت
ًيسمحًبتطويرًخدماتيا,ً ًبما ًتفعيؿًدورىا ًالمدرسيةًوزيادة ًالصحة القصورًالتيًتعانيًمنيا

ًوىيًكماًيمي:

 توعيةًلمطبلبًوأىالييـ.عقدًالصحةًالمدرسيةًبرامجً .1
العمؿًعمىًتوفيرًالعبلجًوالدواءًالمناسبًلمطبلبًمجانًاًمفًخبلؿًالضغطًعمىًالجياتً .2

 والمؤسساتًالمعنيةًلتقوـًبتوفيرىا.
ًعفً .3 ًلمكشؼًالمبكر ًمتطورة ًطبية ًوأجيزة ًبرامج ًبإمتبلؾ ًالمدرسية ًالصحة ًقياـ ضرورة

 األمراض.ً
فيًالصحةًالمدرسيةًباستمرارًعفًطريؽًعقدًًالعمؿًعمىًتدريبًوتطويرًأداءًالعامميف .4

 برامجًتدريبيةًوورشاتًعمؿ.
 تدريبًالعامميفًعمىًمياراتًاإلتصاؿًوالتواصؿًمعًالطبلب. .5
 ضرورةًوضعًالصحةًالمدرسيةًنظـًلمحوافزًالماديةًوالمعنوية. .6
 أفًيتـًترقيةًالكادرًوفقًاًألنظمةًتحفزًالكادر. .7
 مـًوالشكاوي.يجبًأفًُيعطىًالحؽًلمموظفيفًفيًالتظ .8
 أفًيتـًمنحًالموظفيفًحوافزًبناًءًعمىًتقاريرًتقييـًاألداء. .9

 ضرورةًإشراؾًالعامميفًفيًعمميةًتصميـًالحوافز. .10
 العمؿًعمىًإشراؾًالعامميفًفيًعمميةًالتخطيطًاإلستراتيجي. .11
ًاإلدارةًبتطويرًأىدافياًاإلستراتيجيةًبشكؿًواضحًومكتوب.ً .12  أفًتقـو
 ظفيفًاألكفاء.توفيرًفرصًالمكافأةًلممًو .13
 العمؿًعمىًتوفيرًوسائؿًالوقايةًوالسبلمةًالمينية. .14
 االىتماـًبالعامميفًومشاكميـًوالعمؿًعمىًحميا. .15
ًضرورةًإشراؾًالعامميفًبوضعًمقترحاتًلتحسيفًظروؼًالعمؿ.ً .16
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 اقتراحات لدراسات مستقبمية  6.3

ًيًضوءًنتائجًوتوصياتًالدراسة,ًيمكفًتقديـًالمقترحاتًالتالية:ف

ًالصحةًإجًر .1 ًفي ًالعامميف ًبأداء ًلمنيوض ًمقترحة ًتدريبية ًبرامج ًإلعداد ًدراسات اء
 المدرسية.

 إجراءًدراساتًلقياسًفاعميةًاستخداـًالتكنولوجياًالحديثةًفيًالفحصًالطبيًلمطبلب. .2
ًالصحةً .3 ًالنيوضًبواقع ًفيًعممية ًعميا ًالحكوميًكجية ًالدور ًدراساتًلتقييـ إجراء

ًالمدرسيةً.
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 المراجع العربية   
 أواًل: الكتب

 .القرافًالكريـ 
 (ً,ًإدارةًالرعايةًالصحية,ًمركزًالبحوث,ًالسعودية.2004األحمدي,ًطبلؿ:) 
 (ً ًبدراف, ًوزيف ًحمارنة ًوريتا ًأمؿ ًالطبعة2009ًالبكري, ًالعامة, ًوالسبلمة ًالصحة :)

 اف.الخامسة,ًدارًالفكرًلمنشرًوالتوزيع,ًعم
 (ً,ًإدارةًالمستشفيات,ًدارًاليازوريًلمنشر,ًعماف.2005البكري,ًتامر:) 
 (ً ًالميدي, ًعبد ًالصحي2003ًبواعنة, ًالتشريع ًالصحية, ًوالخدمات ًالمستشفيات ًإدارة :)

 والمسؤوليةًالطبية,ًالطبعةًاألولى,ًدارًالحامدًلمنشرًوالتوزيع,ًعماف.
 (ً,ًالمعاييرًالمعتمدةًفي2005البياتي,ًحسيف دارةًالمستشفيات,ًوجيةًنظرًً(: إقامةًوا 

 معاصرة,ًالطبعةًاألولى,ًدارًوائؿًلمنشرًوالتوزيع,ًعماف.
 (ً,دارةًالمستشفيات,ًدارًالنيضةًالعربية,ًالقاىرة.1995جادًالرب,ًسيد  (:ًتنظيـًوا 
 (ً,ًإدارةًالمنظماتًالصحيةًوالطبيعةًمنيجًمتكامؿًفيًاطار1996ًجادًالرب,ًسيد:)

 ةًالحديثة,ًدارًالنيضةًالعربية,ًالقاىرة.المفاىيـًاإلداري
 (ً ًسميـ, ًلمنشر2007ًجمدة, ًالشروؽ ًدار ًالصحية, ًوالمراكز ًالمستشفيات ًإدارة :)

 والتوزيع,ًعماف.
 (ً,ًإدارةًالمستشفيات,ًمعيدًاإلدارةًالعامة,ًالرياض.1990حرستاني,ًحساف:) 
 (ً ًأميف, ًالمستشفيات,2000حسف, ًإدارة ًفي ًالنظـ ًمفيوـ ًاستخداـ ًاإلدارةًً(: معيد

ًالعامة,ًالرياض.
 (ً,ًأىميةًالتقويـًفيًمجاؿًالصحةًالمدرسية,ًجامعةًأـًالقرى.2010حافظ,ًىشاـ:) 
 (ً ًمحمد, ًواألميف, ًسميماف ًالصحية,1998ًحجر, ًوالتربية ًلمصحة ًالعامة ًاألسس :)

 مكتبةًومطبعةًالغد,ًالجيزة.
 (ً ًبشير, ًالمنشاتًالصحية,2008الخالدي, ًفي ًالمواد ًإدارة ًمكتبةًً(: ًاألولى, الطبعة

 المجتمعًالعربيًلمنشرًوالتوزيع,ًعماف.
 (ً,ًإدارةًالمستشفياتًوالمراكزًالصحيةًالحديثة,ًالطبعةًاألولى,2009ًذياب,ًصبلح:)

 دارًالفكرًلمنشرًوالتوزيع,ًعماف.
 (ً,ًإدارةًخدماتًالرعايةًالصحية,ًالطبعةًاألولى,ًدارًالفكر2010ًذياب,ًصبلح:)

 عماف.ًلمنشرًوالتوزيع,
 (ً,ًمبادىءًإدارةًالمستشفيات,ًالطبعةًاألولى,ًدارًالفكر1998ًساعاتي,ًعبدًااللو:)

 العربي,ًالقاىرة.
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 (ً,ًإدارةًالجودةًالشاممة:ًتطبيقاتًعمىًالقطاعًالصحي,1997ًسعيد,ًعبدًالعزيز:)
 جامعةًالممؾًسعود,ًالرياض.

 (ً,ًالسموؾًالص1981عبدًالخالؽ,ًمحمدًوعبدًالمقصود,ًعصمت:)ًحيًوتدريس
 الصحة,ًدارًالمعارؼ,ًالقاىرة.

 (ً ًعساؼ, ًاألبحاث1994ًالعساؼ, ًمؤسسة ًالصحية, ًالخدمات ًفي ًالجودة ًمفيوـ ,)
 الجامعية,ًعماف.

 (ً,ًإدارةًاألزماتًفيًالمستشفيات,ًالطبعةًاألولى,ًايتراؾًلمطباعة2001ًعميوة,ًالسيد:)
 والنشر,ًالقاىرة.

 (ً,ًاإلدارةًالصحية2009العنزي,ًسعد:).ًدارًاليازوريًالعمميةًلمنشرًوالتوزيع,ًعماف, 
 (ً,ًإدارةًالخدمات2002ًقزاقزة,ًيوسؼًوالعجموني,ًكامؿًوفضة,ًوفاءًوجرادات,ًوفاء:)

 الصحيةًوالتمريضية,ًالطبعةًاألولى,ًدارًاليازوريًالعمميةًلمنشرًوالتوزيع,ًعماف.
 (ً,ًالمرشدًفيًإدارةًالمستشفيات,ًالطبعةًاأل2001كامؿ,ًوديع:)ًولى,ًالمنظمةًالعربية

ًاإلدارية,ًالقاىرة.  لمعمـو
 (ً,ًالخدماتًالصحيةًوالعوامؿًالمؤثرةًفييا,ًجامعةًأـًالقرى.1999الكراني,ًيسرى:) 
 (ً,ًدراساتًفيًالمناىج,ًالطبعةًالرابعة,ًمكتبة1975ًلبيب,ًرشديًوابراىيـ,ًوىيب:)

 النيضةًالمصرية,ًالقاىرة.
 (ً,ًإدارةًالجًو2002ماضي,ًمحمد:)ًدةًالشاممةًفيًالمنظماتًالخدميةًفيًمجاؿًالصحة

 والتعميـ,ًالمنظمةًالعربيةًلمتنميةًاالدارية,ًالقاىرة.
 (ً,ًاالتجاىاتًالحديثةًفيًإدارةًالمستشفيات,ًبحوث2003ًمخيمر,ًعبدًالعزيز:)

 ودراساتًالمنظمةًالعربيةًلمتنميةًاالدارية,ًالقاىرة.
 (ً,ًالصحةًالمدرسية,1996مصطفى,ًياسر:)ً.جامعةًأـًالقرى 
 (ً,ًإدارةًاألعماؿًفيًاألنظمةًالصحيةًوالطبية,ًدارًالنيضة1991ًالنجار,ًفريد:)

 العربية,ًالقاىرة.
 (ً ًفريد, ًالوحدة2001ًالنجار, ًمؤسسة ًالطبية, ًالصحية ًاألنظمة ًفي ًاألعماؿ ًإدارة :)

 لمنشرًوالتوزيع,ًالكويت.
 (ً ًفريد, ًاأل2007النجار, ًوشركات ًالمستشفيات ًإدارة ًالدارً(: ًاألولى, ًالطبعة دوية,

 الجامعيةًلمنشر,ًاإلسكندرية,ًمصر.
 (ً,ًإدارةًمنظماتًالرعايةًالصحية,ًعماف,ًالجامعةًاألردنية.2003نصيرات,ًفريد:) 
 (ً,ًإدارةًمنظماتًالرعايةًالصحية,ًدارًالمسيرةًلمنشرًوالتوزيع,2008ًنصيرات,ًفريد:)

 عماف.
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 (ً,ًإدارةًمنظمات2011ًنصيرات,ًفريد:).الرعايةًالصحية,ًدارًالمسيرةًلمنشرًوالتوزيع 
 (ً,ًإدارةًالجودةًالشاممة:ًتطبيؽًإدارةًالجودة2002ًىيوكوتس,ًترجمةًاألحمدي,ًطبلؿ:)

 الشاممةًفيًالرعايةًالصحيةًوضمافًااللتزاـًبيا,ًمعيدًاالدارةًالعامة,ًالرياض.

 ثانيًا: الدوريات

 (ً,ًنحوًاستراتيجية2001ًعبدًالمطيؼ,ًفاتف:)ًمتكاممةًلمصحةًالمدرسية,ًمجمة
 93.,ًص2ًالطفولةًوالتنمية,ًالعددً

 ً,الرعايةًالصحيةًالمدرسيةًفيًالمدرسةًاالبتدائيةًلمبناتًبيفً(:2002حناف,ً)عيسى
 .107,ًص2ًمجمةًالطفولةًوالتنمية,ًالمجمدًً,الواقع,ًوًالتطمعاتًالمستقبمية

 (ً,ًالصحةًالمدرسية,ًمجمةًبمسـ1995مرتجى,ًشعباف:)ً28,ًص242ً,ًالعدد-
26. 

 (ً,2001ًموسى,ًغادة:)ًتقريرًالندوةًالعربيةًحوؿًالدورًالتكامميًلمصحةًالمدرسية
,ًص7ً,ًالعدد2المجمدً,ًمجمةًالطفولةًوالتنمية,ًفيًحمايةًالنشءًالعربيًأىميتياوً

259. 

 ثالثًا: الرسائل العممية

 اسًجودةًالخدماتًالتيً(:ًالفجوةًبيفًاإلدراكاتًوالتوقعاتًلقي2010),ًزيادًبركات
,ًجامعةًالقدسًالمفتوحة,ًتقدمياًجامعةًالقدسًالمفتوحةًمفًوجيةًنظرًالدارسيفًفييا

.  طولكـر
 (ً2003جابر,ًمحمود:)ًًمستوىًالسموؾًالصحيًبيفًطبلبًالجامعاتًفيًالضفة

 ,ًرسالةًماجستير,ًجامعةًالنجاحًالوطنية,ًنابمس.الغربية
 (ً2003طوقاف,ًداليو:)ًالصحةًالمدرسيةًفيًالمدارسًالحكوميةًوالمدارسًًواقعًبرامج

,ًرسالةًماجستير,ًجامعةًالنجاحًالوطنية,ًالتابعةًلوكالةًالغوثًفيًمحافظةًنابمس
 نابمس.

 (:ً"قياسًجودةًخدماتًالمعموماتًفيًالمكتباتًالطبيةًبمدينة2009ً)ً,ًنيمةالسميمي
 مية.,ًجامعةًاإلماـًمحمدًبفًسعودًاإلسبلالرياض:ًدراسةًتطبيقية

 (:ًقياسًجودةًالخدماتًالياتفيةًالثابتةًالتيًتقدمياًشركة2006ً)ً,ًمحمدعابديف
,ًرسالةًاالتصاالتًالفمسطينيةًفيًمحافظاتًقطاعًغزةًمفًوجيةًنظرًالزبائف

 ماجستير,ًالجامعةًاإلسبلمية.
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 (ً2001ًالعمي,ًفخري:)ًمستوىًالثقافةًالصحيةًلدىًطمبةًالمدارسًالحكوميةًفيًجنيف,
 ماجستير,ًجامعةًالنجاحًالوطنية,ًنابمس.ًرسالة

 (ًًاستراتيجياتًتطويرًوتخطيطًالخدماتًالصحيةًفيًمدينةًجنيف2004ًمساد,ًسونيا:)
 ,ًرسالةًماجستير,ًجامعةًالنجاحًالوطنية,ًنابمس.فيًضوءًالتطورًالعمرانيًلممدينة

 

 : النشرات والتقاريررابعاً 

 (ًًالمؤتمر2009إدارةًشبكةًالمجافًالطبية:)ًً,الخميجيًالثانيًلمصحةًالمدرسية
 ,ًالمنامة,ًالبحريف.2009مارس/

 (ًًوزارةًالصحةًالفمسطينية,2010ًالدليؿًاإلرشاديًلمخدماتًالصحيةًالمدرسية,)
 اإلدارةًالعامةًلمرعايةًالصحيةًاألوليةًوالصحةًالعامة,ًفمسطيف.

 (ًًالتقريرًا1996دائرةًالصحةًالمدرسية,ًوزارةًالصحةًالفمسطينية:)ًلسنويًلمصحة
 المدرسية,ًغزة.

 (ًًالتقريرًالسنويًلمصحة2010ًدائرةًالصحةًالمدرسية,ًوزارةًالصحةًالفمسطينية:)
 المدرسية,ًغزة.

 (ًًالتقريرًالسنويًلمصحة2011ًدائرةًالصحةًالمدرسية,ًوزارةًالصحةًالفمسطينية:)
 المدرسية,ًغزة.

 (ًًالمؤتمرًالدوليًاألوؿًل1986منظمةًالصحةًالعالمية:)ًتعزيزًالصحة,ًميثاؽ
 .1986أوتاواًلمترويجًلمصحة,ً

 (ًًالتقريرًالخاصًبالصحةًفيًالعالـًلعاـ2006ًمنظمةًالصحةًالعالمية:)2006ً,
 بعنوافًالعمؿًمعًاًمفًأجؿًالصحة.

 (ًًمؤتمرًالماتا1999ًنشرةًمنظمةًالصحةًالعالمية:)1978 
 (ًًمشروعًالكشؼًالصحيًالمد2003الييئةًالصحيةًاإلسبلمية:)ًرسيًالمبكرًعف

 األمراض,ًبيروت,ًلبناف.
 (ًًالتقريرًالسنويًلمصحةًالمدرسية.2010وزارةًالصحةًاألردنية:) 
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 (1ممحق رقم )

 

 استبيان حول العوامل المؤثرة في تطوير

 إدارة الخدمات الصحية المدرسية

ً

 
 األخ الكريم/ األخت الكريمة:

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو... وبعد:
 

ىًدراسةًالعوامؿًالمؤثرةًفيًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًتسعىًالباحثةًفيًىذاًاالستبيافًإل
المدرسيةًفيًقطاعًغزةًوذلؾًكبحثًتكميميًلنيؿًدرجةًالماجستيرًفيًإدارةًاألعماؿًمفًالجامعةً

ًاإلسبلميةًفيًغزة.
وفيًىذاًالسياؽًومفًأجؿًانجازًىذهًالدراسةًىناؾًالحاجةًلبياناتًمتعمقةًبالموضوع,ً

موماتًتـًتصميـًىذهًاالستبانةًلتطبيقياًعمىًالعامميفًفيًبرنامجًولمحصوؿًعمىًىذهًالمع
ًالصحةًالمدرسيةًفيًقطاعًغزة,ًكمصدرًأساسيًلمحصوؿًعمىًىذهًالبياناتًوالمعمومات.

نجاحًىذهًالدراسةًلماًفيوًخدمةًودعـً كمناًثقةًفيًتعاونكـًبدقةًوموضوعيةًمفًأجؿًانجازًوا 
افةًالمعموماتًالتيًسيتـًالحصوؿًعميياًسوؼًتستخدـًلمبحثًالعمميًفيًفمسطيف,ًعممًاًبأفًك

ًألغراضًالبحثًالعمميًفقط,ًوسيتـًالتعامؿًمعياًبسريةًتامة.

ً

 شكرًا لكم عمى حسن تعاونكم
 وتفضموا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 الباحثة
 عبير اسماعيل      
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 :المعمومات الشخصية

 الجنس: -1
ًثىً)ًً(ًأنًًًًًً)ًً(ًًذكرًًًًًًًًًًً
 العمر:ً -2

ًًًسنة45ًًأقؿًمف35ً)ًً(ًًًسنة35ًًأقؿًمف25ً)ًً(ًسنة25ًًًأقؿًمفً)ًً(ًًًًً
ًفأكثرًًسنة45ً)ًً(ًًًًً
 المؤىؿًالعممي: -3
ًًًًً ً)ًً(ًدكتوراةًًًً)ًً(ًماجستيرًًً)ًً(ًبكالوريوسًً)ًً(ًدبمـو
ً:ًخبرةًفيًالصحةًالمدرسيةعددًسنواتًال -4

ًسنة15ًأقؿًمف10ًً)ًً(ًًًًًسنوات10ؿًمفًأق5ً)ًً(ًًًًسنوات5ًًأقؿًمفً)ًً(ًًًً
ًسنةًفأكثر.15ً)ًً(ًًًً

 :المحافظةً)حسبًمكافًالعمؿ( -5
ً)ًً(ًشماؿًغزةًًًً)ًً(ًغزةًًً)ًً(ًالوسطىًًً)ًً(ًخانيونسًًً)ًً(ًرفحًًًًً
ً

(, عممًا بأنو كمما زادت الدرجة دل ذلك 10( إلى )1يرجى وضع درجة أمام كل فقرة من )
 الفقرة والعكس صحيح.مرادف عمى  عمى زيادة الموافقة

 الدرجة الفقرة
(1 )– (10)ً

 أواًل: مستوى الخدمات الصحية التي تقدميا الصحة المدرسية
يمتمؾًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًبرامجًمتطورةًلمكشؼًالمبكرًعفًً.1

ًاألمراض.
ً

يقدـًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًالخدماتًالصحيةًوالعبلجيةًالمناسبةًً.2
ًلمطبلب.

ً

يعمؿًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًعمىًمتابعةًالحاالتًالمرضيةًالتيًتـًً.3
ًاكتشافياًباستمرار.

ً

تمارسًدائرةًالصحةًالمدرسيةًالضغطًعمىًالجياتًالمعنيةًلرفعًمستوىًً.4
ًالخدماتًالصحيةًالمقدمةًلطبلبًالمدارسًوتحسينيا.

ً

بلبًعمىًأساسًيقدـًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًخدماتوًالصحيةًلجميعًالطً.5
ًالمساواةًبيفًالجنسيف.

ً
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تعتبرًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسيةًكافيةًوتمبيًً.6
ًاحتياجاتًالطبلب.

ً

ًالصحةًالمدرسيةًبعقدًبرامجًتوعيةًصحيةًلمطبلبًوأىالييـ.ً.7 ًًتقـو
ًًتوفرًالصحةًالمدرسيةًالعبلجًوالدواءًالمناسبًلمطبلبًالمحتاجيفًمجانًا.ً.8
توفرًالصحةًالمدرسيةًالخدماتًالصحيةًوالعبلجيةًلمطبلبًفيًأماكفًً.9

ًتواجدىـًلتسييؿًالحصوؿًعمييا.
ً

 برنامج الصحة المدرسية والمياري لمعاممين في ثانيًا: التطوير اإلداري
 التطوير اإلداري . أ
تمتمؾًدائرةًالصحةًالمدرسيةًىياكؿًإداريةًواضحةًتراعيًاألدوارًً.1

ًاالحتياجاتًلممستفيديف.والمسئولياتًًو
ً

تيتـًالصحةًالمدرسيةًبتقديـًالخدماتًالمتنوعةًلمطبلبًبانتظاـًووفؽًً.2
ًاطارًزمنيًمناسب.

ً

أشعرًبأفًالصحةًالمدرسيةًتمنحًالطبلبًاىتمامًاًمباشرًاًوحرصًاًعمىًً.3
ًتقديـًالخدمةًليـًبدقة.

ً

يًمحددًينجزًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًعمميـًوفؽًجدوؿًزمنً.4
ًومعمف.

ً

 التطوير المياري لمعاممين ب.
الميارةًالبلزمتيفًلتقديـًوفًفيًالصحةًالمدرسيةًبالمعرفةًًويتمتعًالعاممً.1

ًالخدماتًلطبلبًالمدارسًوالردًعمىًاستفساراتيـ.
ً

يبديًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًاىتمامًاًوحرصًاًعمىًتقديـًالخدماتًً.2
ًؿًالطرؽًالممكنةًوالمتوفرة.الصحيةًلمطبلبًبأنسبًوأفض

ً

ًًيمتمؾًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًالقدرةًعمىًاإلقناع.ً.3
ً.يوجدًثقةًفيًمصداقيةًالعامميفًفيًالصحةًالمدرسيةًفيماًيتعمؽًبسريةً.4

ًالبياناتًالخاصةًبالطبلبًالمرضى.
ً

ًًالعامموفًعمىًاستعدادًكامؿًلمردًعمىًاستفساراتًالطبلبًوالمدرسيف.ً.5
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 : الحوافزثالثاً 
ًًتتبعًالصحةًالمدرسيةًنظـًلمحوافزًالماديةًوالمعنوية.ً.1
ًً.سنوًيا لراتبي تضاؼ التي والزيادات العبلوات عف بالرضا أشعرً.2
ًً.أفضؿ ألداء تشجعني المخاطرة أو العمؿ طبيعة عبلوة أف أعتقدً.3
أتطمعًلمعمؿًبقطاعًبالرغـًماًتوفرهًوظيفتيًمفًحوافزًومزاياًإالًأننيًً.4

ًاخر.
ً

ًًيتـًإشراؾًالموظفيفًفيًعمميةًتصميـًنظاـًالحوافز.ً.5
ًًالموظفيف أداء تحسيف عمى ويعمؿ جيد الحكومي الحوافز نظاـ أف أعتقدً.6
ًًيتـًترقيةًالكادرًوفقًاًألنظمةًتحفزًالكادر.ًًًًً.7
ًًالموظؼًيختارًوقتًعمموًبماًيناسبوًضمفًحدودًمعينة.ًًًًً.8
ًًيعطىًالحؽًلمموظفيفًفيًالتظمـًوالشكاويًفيًحاؿًشعرواًبالظمـ.ًًًًً.9

ًًيتـًمنحًالموظفيفًحوافزًبناًءًعمىًتقاريرًتقييـًاألداء.ًًًًً.10
 تطبيق التخطيط االستراتيجيرابعًا: 

ًً.االستراتيجي التخطيط بعممية واضح فيـامةًالع اإلدارة لدىً.1
 ًلمتخطيط البلزمة والموجستية البشرية الموارد اإلدارة توفرًًًً.2

ً.االستراتيجي
ً

ً .جيياالستراتًالتخطيط في المشاركة عمىفًالعاممي اإلدارة تشجعًًًًً.3
ً .ليا ومكتوبة واضحة رؤية بتطويراإلدارةً تقـوً.4
ًً.ليا ومكتوبة واضحة رسالة بتطوير إلدارةا تقـوً.5
ًً.العامميف قبؿ مف ومفيومة واضحة رسالةالًو رؤيةالًًًً.6
ً .سموكيا تحكـ ومبادئ قيـ اإلدارة تتبنىً.7
ًً.ومكتوب واضح بشكؿ اإلستراتيجية أىدافيا بتطوير اإلدارة تقـوً.8
ً .وورسالت البرنامجًرؤية مع اإلستراتيجية األىداؼ تنسجـً.9

ًالمطموب الزمني والوقت لؤلنشطة جداوؿ عمى التنفيذية الخطط تشتمؿًًًًً.10
 .وتكاليفيا يذىالتنف

ً

 خامسًا: تحسين ظروف العمل لمعاممين
ًً.يشعرًالعامموفًبأفًظروؼًوبيئةًالعمؿًجيدةً.1
ًً.األجر مدفوعة سنوية إجازة عمي وفالعامم يحصؿً.2
ًً.العمؿ أثناء أداؤىـًلتطوير ميني تأىيؿ دورات عمي العامموف يحصؿً.3
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ًً.المينية بلمةالس و الوقاية وسائؿ لبرنامجا في توافريً.4
ًً.األكفاء لمموظفيف المكافأة فرص يوفرًبرنامجًالصحةًالمدرسيةً.5
ًً.بمشاكميـ و بالعامميف تيتـًاإلدارةً.6
ًًيتـًتأميفًالعامميفًضدًالحوادثًًًً.7
ًً.الرؤساء قبؿ مف االحتراـ و بالتقدير تشعرً.8
ًًيحصؿًالعامموفًعمىًعطمةًمرضيةًمدفوعةًاألجر.ً.9
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 (2ممحق رقم )
 

 قائمة بأسماء المحكمين
 

 جية العمل المسمى الوظيفي االسم رقم
 أواًل: التخصص اإلداري:

ًالجامعةًاإلسبلميةًإدارةًأعماؿًد.ًيوسؼًبحرً.1
ًالجامعةًاإلسبلميةًإدارةًأعماؿًد.ًماجدًالفراً.2
ًسمورً.3 ًالجامعةًاإلسبلميةًإدارةًأعماؿًد.ًأكـر
ًالجامعةًاإلسبلميةًإدارةًأعماؿًرًالشرفاد.ًياسً.4
ًجامعةًاألزىرًإدارةًأعماؿًد.ًوفيؽًاألغاً.5
ًجامعةًاألزىرًإدارةًأعماؿًد.ًمروافًاألغاً.6
ًجامعةًاألقصىًإدارةًأعماؿًد.ًنضاؿًعبدًاهللً.7

 ثانيًا: التخصص اإلحصائي
ًالجامعةًاإلسبلميةًاإلحصاءًد.ًسميرًصافيً.8

 الطبيثالثًا: التخصص 
ًجامعةًالقدسًاإلدارةًالصحيةًد.ًبساـًأبوًحمدً.9
ًجامعةًالقدسًصحةًعامةًد.ًعبدًالعزيزًثابتً.10
ًجامعةًالقدسًصحةًعامةًد.ًيحيىًعابدً.11

 رابعًا: التخصص الميني
ًمديرًدائرةًالصحةًالمدرسيةًدكتوراةًطبًأسرةًد.ًكامؿًصايمةً.12
ًرئيسًقسـًاألسنافًبالصحةًالمدرسيةًسنافدكتوراةًطبًأًد.ًلميسًأبوًحموبًً.13
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 (3ممحق رقم )

 

 استبيان حول العوامل المؤثرة في تطوير

 إدارة الخدمات الصحية المدرسية

ً

 
 األخ الكريم/ األخت الكريمة:

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو... وبعد:
 

طويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًتسعىًالباحثةًفيًىذاًاالستبيافًإلىًدراسةًالعوامؿًالمؤثرةًفيًت
المدرسيةًفيًقطاعًغزةًوذلؾًكبحثًتكميميًلنيؿًدرجةًالماجستيرًفيًإدارةًاألعماؿًمفًالجامعةً

ًاإلسبلميةًفيًغزة.
وفيًىذاًالسياؽًومفًأجؿًانجازًىذهًالدراسةًىناؾًالحاجةًلبياناتًمتعمقةًبالموضوع,ً

لتطبيقياًعمىًالعامميفًفيًبرنامجًًولمحصوؿًعمىًىذهًالمعموماتًتـًتصميـًىذهًاالستبانة
ًالصحةًالمدرسيةًفيًقطاعًغزة,ًكمصدرًأساسيًلمحصوؿًعمىًىذهًالبياناتًوالمعمومات.

نجاحًىذهًالدراسةًلماًفيوًخدمةًودعـً كمناًثقةًفيًتعاونكـًبدقةًوموضوعيةًمفًأجؿًانجازًوا 
وؿًعميياًسوؼًتستخدـًلمبحثًالعمميًفيًفمسطيف,ًعممًاًبأفًكافةًالمعموماتًالتيًسيتـًالحص

ًألغراضًالبحثًالعمميًفقط,ًوسيتـًالتعامؿًمعياًبسريةًتامة.

ً

 شكرًا لكم عمى حسن تعاونكم
 وتفضموا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 الباحثة
 عبير اسماعيل      
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 :المعمومات الشخصية

 الجنس: -6
ً)ًً(ًأنثىًًًًًًً)ًً(ًًذكرًًًًًًًًًًً
 العمر:ً -7

ًًًسنة45ًًأقؿًمف35ً)ًً(ًًًسنة35ًًأقؿًمف25ً)ًً(ًسنة25ًًًأقؿًمفً)ًً(ًًًًً
ًفأكثرًًسنة45ً)ًً(ًًًًً
 المؤىؿًالعممي: -8
ًًًًً ً)ًً(ًدكتوراةًًًً)ًً(ًماجستيرًًً)ًً(ًبكالوريوسًً)ًً(ًدبمـو
ً:ًخبرةًفيًالصحةًالمدرسيةعددًسنواتًال -9

ًسنة15ًمفًأقؿ10ًً)ًً(ًًًًًسنوات10أقؿًمف5ًً)ًً(ًًًًسنوات5ًًأقؿًمفً)ًً(ًًًً
ًسنةًفأكثر.15ً)ًً(ًًًً

 :المحافظةً)حسبًمكافًالعمؿ( -10
ً)ًً(ًشماؿًغزةًًًً)ًً(ًغزةًًً)ًً(ًالوسطىًًً)ًً(ًخانيونسًًً)ًً(ًرفحًًًًً

 المينة: -11
)ًً(ًطبيبًعاـًًً)ًً(ًطبيبًأسنافًً)ًً(ًًأخصائيًعيوفًً)ًً(ًًتمريضًً)ًً(ًإداريًً

ً)ًً(ًمفتشًصحةًًًًًً
ً

(, عممًا بأنو كمما زادت الدرجة دل ذلك 10( إلى )1ل فقرة من )يرجى وضع درجة أمام ك
 عمى زيادة الموافقة عمى الفقرة والعكس صحيح.

 الدرجة الفقرة
(1 )– (10)ً

 أواًل: مستوى الخدمات الصحية التي تقدميا الصحة المدرسية
يمتمؾًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًبرامجًمتطورةًلمكشؼًالمبكرًعفًً.1

ًاألمراض.
ً

يقدـًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًالخدماتًالصحيةًوالعبلجيةًالمناسبةًً.2
ًلمطبلب.

ً

يعمؿًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًعمىًمتابعةًالحاالتًالمرضيةًالتيًتـًً.3
ًاكتشافياًباستمرار.

ً

ًتمارسًدائرةًالصحةًالمدرسيةًالضغطًعمىًالجياتًالمعنيةًلرفعًمستوىًً.4
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ًمدارسًوتحسينيا.الخدماتًالصحيةًالمقدمةًلطبلبًال
يقدـًبرنامجًالصحةًالمدرسيةًخدماتوًالصحيةًلجميعًالطبلبًعمىًأساسًً.5

ًالمساواةًبيفًالجنسيف.
ً

تعتبرًالخدماتًالصحيةًالتيًتقدمياًالصحةًالمدرسيةًكافيةًوتمبيًً.6
ًاحتياجاتًالطبلب.

ً

ًالصحةًالمدرسيةًبعقدًبرامجًتوعيةًصحيةًلمطبلبًوأىالييـ.ً.7 ًًتقـو
ًًتوفرًالصحةًالمدرسيةًالعبلجًوالدواءًالمناسبًلمطبلبًالمحتاجيفًمجانًا.ً.8
توفرًالصحةًالمدرسيةًالخدماتًالصحيةًوالعبلجيةًلمطبلبًفيًأماكفًً.9

ًتواجدىـًلتسييؿًالحصوؿًعمييا.
ً

 برنامج الصحة المدرسية والمياري لمعاممين في ثانيًا: التطوير اإلداري
 التطوير اإلداري . ب

تمؾًدائرةًالصحةًالمدرسيةًىياكؿًإداريةًواضحةًتراعيًاألدوارًتمً.1
ًوالمسئولياتًواالحتياجاتًلممستفيديف.

ً

تعمؿًالصحةًالمدرسيةًعمىًتدريبًوًتطويرًأداءًالعامميفًفيياًعمىًً.2
ًتقديـًالخدماتًالصحيةًوالمتنوعةًلمطبلبًبالشكؿًالمناسب.

ً

ًً.تمتمؾًالصحةًالمدرسيةًالمرونةًفيًالعمؿً.3
ينجزًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًعمميـًوفؽًجدوؿًزمنيًمحددًً.4

ًومعمف.
ً

 تنمية ميارات العاممين ب.
الميارةًالبلزمتيفًلتقديـًوفًفيًالصحةًالمدرسيةًبالمعرفةًًويتمتعًالعاممً.1

ًالخدماتًلطبلبًالمدارسًوالردًعمىًاستفساراتيـ.
ً

امًاًوحرصًاًعمىًتقديـًالخدماتًيبديًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًاىتمً.2
ًالصحيةًلمطبلبًبأنسبًوأفضؿًالطرؽًالممكنةًوالمتوفرة.

ً

ًًيمتمؾًالعامموفًفيًالصحةًالمدرسيةًالقدرةًعمىًاإلقناع.ً.3
ً.يوجدًثقةًفيًمصداقيةًالعامميفًفيًالصحةًالمدرسيةًفيماًيتعمؽًبسريةً.4

ًالبياناتًالخاصةًبالطبلبًالمرضى.
ً

ًًمموفًمياراتًاالتصاؿًوالتواصؿًمعًالطبلب.يمتمؾًالعاً.5
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 : الحوافزثالثاً 
ًًتتبعًالصحةًالمدرسيةًنظـًلمحوافزًالماديةًوالمعنوية.ً.1
ًً.سنوًيا لراتبي تضاؼ التي والزيادات العبلوات عف بالرضا أشعرً.2
ًً.أفضؿ ألداء تشجعني المخاطرة أو العمؿ طبيعة عبلوة أف أعتقدً.3
ًًتغيرةًومرتبطةًبمستوىًاألداء.الحوافزًمً.4
ًًيتـًإشراؾًالموظفيفًفيًعمميةًتصميـًنظاـًالحوافز.ً.5
ًًالموظفيف أداء تحسيف عمى ويعمؿ جيد الحكومي الحوافز نظاـ أف أعتقدً.6
ًًيتـًترقيةًالكادرًوفقًاًألنظمةًتحفزًالكادر.ًًًًً.7
ًًينة.الموظؼًيختارًوقتًعمموًبماًيناسبوًضمفًحدودًمعًًًًً.8
ًًيعطىًالحؽًلمموظفيفًفيًالتظمـًوالشكاويًفيًحاؿًشعرواًبالظمـ.ًًًًً.9

ًًيتـًمنحًالموظفيفًحوافزًبناًءًعمىًتقاريرًتقييـًاألداء.ًًًًً.10
 تطبيق التخطيط االستراتيجيرابعًا: 

ًً.االستراتيجي التخطيط بعممية واضح فيـامةًالع اإلدارة لدىً.1
 ًلمتخطيط البلزمة والموجستية البشرية مواردال اإلدارة توفرًًًً.2

ً.االستراتيجي
ً

ً .جيياالستراتًالتخطيط في المشاركة عمىفًالعاممي اإلدارة تشجعًًًًً.3
ً .ليا ومكتوبة واضحة رؤية بتطويراإلدارةً تقـوً.4
ًً.ليا ومكتوبة واضحة رسالة بتطوير إلدارةا تقـوً.5
ًً.العامميف قبؿ مف ومةومفي واضحة رسالةالًو رؤيةالًًًً.6
ً .سموكيا تحكـ ومبادئ قيـ اإلدارة تتبنىً.7
ًً.ومكتوب واضح بشكؿ اإلستراتيجية أىدافيا بتطوير اإلدارة تقـوً.8
ً .وورسالت البرنامجًرؤية مع اإلستراتيجية األىداؼ تنسجـً.9

ًبالمطمًو الزمني والوقت لؤلنشطة جداوؿ عمى التنفيذية الخطط تشتمؿًًًًً.10
 .وتكاليفيا لتنفيذىا

ً

 لمعاممينالمادية والمعنوية خامسًا: تحسين ظروف العمل 
ًً.يشعرًالعامموفًبأفًظروؼًوبيئةًالعمؿًجيدةً.1
ًً.األجر مدفوعة سنوية إجازة عمي وفالعامم يحصؿً.2
ًً.العمؿ أثناء أداؤىـًلتطوير ميني تأىيؿ دورات عمي العامموف يحصؿً.3
ًً.المينية السبلمة و الوقاية وسائؿ نامجلبًرا في توافريً.4
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ًً.األكفاء لمموظفيف المكافأة فرص يوفرًبرنامجًالصحةًالمدرسيةً.5
ًً.بمشاكميـ و بالعامميف تيتـًاإلدارةً.6
ًًاإلدارة. قبؿًمفموظفيفًال معاممة في مساواة و عدالة يوجدًًًًًً.7
ًً.الرؤساء قبؿ مف االحتراـ و بالتقدير تشعرً.8
ًًيتـًإشراؾًالعامميفًبوضعًمقترحاتًلتحسيفًظروؼًالعمؿ.ًًًًً.9

 
أثر تطوير إدارة الخدمات الصحية المدرسية عمى مستوى الخدمات الصحية, والتطوير : سادساً 

اإلداري والمياري لمعاممين, والحوافز, وتطبيق التخطيط االستراتيجي, وتحسين ظروف العمل 
 المادية والمعنوية لمعاممين

يعتمدًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًالقناعةًالتامةًً.1
ًبتحسيفًمستوىًتقديـًالخدمةًالصحية.

ً

يتوقؼًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًالتخطيطًالجيدًً.2
ًلتحسيفًمستوىًالخدمةًالصحيةًالمدرسية.

ً

يرًاإلداريًيتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبمستوىًالتطًوً.3
 .لدىًالعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

ً

يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبمستوىًالتطويرًالمياريًً.4
 .لمعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

ً

يعتمدًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًمدىًنوعيةًحزمةًً.5
ً.امميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةالحوافزًالمقدمةًلمع

ً

يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبالتخطيطًاالستراتيجيًً.6
ًالمطبؽًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

ً

يتوقؼًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًعمىًوضوحًاألىداؼًً.7
ًتًالصحيةًالمدرسية.اإلستراتيجيةًمفًقبؿًالعامميفًفيًإدارةًالخدما

ً

يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبتحسيفًظروؼًالعمؿًً.8
 .المعنويةًلمعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

ً

يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبتحسيفًظروؼًالعمؿًً.9
 .الماديةًلمعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية

ً

يتأثرًتطويرًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسيةًبوجودًالعدالةًوالمساواةًفيًً.10
ًمعاممةًالعامميفًفيًإدارةًالخدماتًالصحيةًالمدرسية.

ً

 


