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The Emerging Roles of the Science Teacher in School Health in Light of the
Corona Covid- 19 Crisis from the Point of View of Teachers of the
Northeastern Badia
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North Eastern Badia Directorate || Ministry of Education || Jordan
Abstract: The study aimed to identify the emerging roles of the science teacher in school health in light of the Corona crisis
from the point of view of teachers of the northeastern Badia, using the descriptive survey method, through a questionnaire
that consisted of (20) items, and its sample consisted of (100) teachers who were chosen by the simple random method
from School teachers in Badia Governorate, and the results showed that the estimates of the emerging roles of the science
teacher in school health in light of the Corona crisis from the point of view of the teachers of the northeastern Badia came
with a high degree of appreciation with an arithmetic mean of (3.86), as for the fields, the arithmetic averages ranged
between ( 3.81- 3.92), where the follow- up field came in the first place with the highest arithmetic mean of (3.92), while the
field of prevention came in the last rank with a mean of (3.81). The results also showed that there were no statistically
significant differences (a = 0.05) due to the effect of The scientific qualification in all fields and in the total degree of the tool,
and in light of the results, several recommendations were made, the most important of which is urging the Ministry of
Education to conduct more training courses and workshops to clarify the importance of school health in facing the spread of
the Corona virus.
Keywords: Emerging Roles, Science Teacher, School Health, "Covid- 19" Crisis.

”Covid- 19“ األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا
من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية
سيار صياح سالم الشرفات
مديرية البادية الشمالية الشرقية || وزارة التربية والتعليم || األردن
” من وجهةCovid- 19“  هدفت الدراسة للتعرف على األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا:املستخلص
 وتكونت عينتها من،) عبارة20(  تم تطوير استبانة تكونت من، مستخدمة املنهج الوصفي املسحي.نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية
ً )100(
 وأظهرت النتائج أن تقديرات.معلما ومعلمة اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة من معلمي مدارس البادية الشمالية الشرقية
” من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقيةCovid- 19“ األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا
 أي بتقدير دور(مرتفع) أما على مستوى املجاالت؛ فقد جاء مجال املتابعة في املرتبة األولى بأعلى،)5 من3.86( جاءت بمتوسط
ً
 كما أظهرت النتائج،) وجميعها بتقدير دور(مرتفع،)3.81( ) وأخيرا مجال الوقاية بمتوسط3.85(  ثم التوعية بمتوسط،)3.92(متوسط
 وفي ضوء النتائج قدم،) تعزى ألثر املؤهل العلمي في جميع املجاالت وفي الدرجة الكلية للداة0.05 ≤α( عدم وجود فروق ذات داللة
 أهمها حث وزارة التربية والتعليم على إجراء املزيد من الدورات التدريبية وورشات العمل لتوضيح أهمية،الباحث عددا من التوصيات
.الصحة املدرسية في مواجهة انتشار فايروس كورونا

DOI: https://doi.org/10.26389/AJSRP.H141021

)45(

Available at: https://www.ajsrp.com

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد السادس ــ العدد العشرون ــ إبريل 2022م

الكلمات املفتاحية :األدوار املستجدة ،معلم العلوم ،الصحة املدرسية ،ظل أزمة كورونا "."Covid- 19

مقدمة.
ظهرت في الونة األخيرة الكثير من الهيئات العاملية املهتمة باملعلم مثل املجلس القومي العتماد برامج إعداد
املعلمين ،واملنظمة الدولية للصحة املدرسية ،عدة معايير مرتبطة بالصحة في التعليم للمعلمين ومؤشرات تحقيقها،
ً
ويجب أن يلموا بها وأن يعرفوها ويوظفوها جيدا في العملية التعليمية من خالل برامج إعدادهم ،ومن هذه املعايير
فهم طبيعة األوبئة ،تخطيط وتصميم بيئات التعلم خالية من األمراض ،التقييم والتقويم ،ومراعاة املوضوعات
األخالقية والقانونية واإلنسانية في الصحة املدرسية.
إن معلم العلوم يمتاز بعدد من األدوار أوضحها زيتون ( )2008تحدد ممارسته التدريسية ،فهو املحاضر
واملجيب عن األسئلة ،وهو قائد املناقشة وموجه ومقيم وميسر ،وهي بذلك تحدد رؤية عند تدريس العلوم الجيد
الستخدامها كنموذج من قبل الطلبة واملعلمين ،حيث يجب على معلمي العلوم إعداد برامج تراعي صحة الطلبة،
واستخدام االساليب التي تطور ً
فهما ومهارات إلجراء االستقصاء في العلوم ،والتفاعل مع الطلبة.
تسببت جائحة كورونا (كوفيد_ )19بإحداث أزمة في ّ
شتى أنحاء العالم ،وقد طالت هذه األزمة مجاالت
الحياة جميعها ،السياسية ،واالقتصادية ،والصحية ،واالجتماعية ،والتعليمية .فاتخذت الدول قرارات صارمة
ّ
ّ
للحد من
التجول ،وإيقاف العمل في املؤسسات العامة؛
للحفاظ على ديمومتها ،كإغالق الحدود واملطارات وحظر
فتضررت من الجانب االقتصادي واالجتماعي ،كما أن األنظمة ّ
الت ّ
ّ
عليمية في تلك الدول كانت من
انتشار العدوى،
القطاعات األكثر ّ
تضر ًرا.
وقد طالت القرارات االحترازية منظومة التعليم؛ مما ّأدى إلى إغالق املدارس وغيرها من أماكن التعليم،
حيث أثرت جائحة كورونا على نحو ( )1.6مليار من الطلبة في نحو ( )190دولة ،أي ما يقارب ( )%94من الطلبة في
العالم ،وازدادت النسبة في البلدان النامية إلى نحو ( )%99من الطلبة ،وقد تتفاقم هذه املشكلة بوصولها إلى العام
ً
سلبيا
املقبل بحيث ال يتمكن الطلبة من االلتحاق بالعام الدراس ي املقبل؛ بسبب التأثير االقتصادي الذي ينعكس
على التعليم ،والسيما أن التعليم كان يعاني من تحديات هائلة قبل الجائحة ،فقد كان نحو ( )250مليون طفل خارج
املدارس ،ونحو ( )800مليون بالغ أمي قبل إغالق املدارس ،فبعد إغالقها سوف تزيد الفجوة بالفعل ،وخاصة في
صفوف الالجئين واملشردين والبلدان النامية؛ لعدم الجاهزية والتكيف مع منهجيات التدريس الجديدة ،وصعوبة
التعامل مع املهارات الرقمية (الزبون.)2020 ،
إن من أولويات اإلنسان التي رعاها منذ نشأة الكون اهتمامه بصحته وصحة مجتمعه ،لهذا لم تتوقف
املحاوالت لتحسين صحة اإلنسان ووقايته من األمراض على مر العصور ،وعلى الرغم من العناية بالصحة والوقاية
من األمراض ومسبباتها ،تضل الهاجس الذي يؤرق بال التربويين ،لكن يبقى التفكير ً
قائما للوصول إلى التنمية
اإلنسانية الشاملة خاصة في ظل العلم والتكنولوجيا التي طغت على سائر امليادين خاصة على مستوى املؤسسات
التربوية التي تضم فئات هائلة ومتنوعة من األفراد ،وعلى هذه املؤسسات التربوية أن تحمل على عاتقها مسؤولية
الحفاظ على هؤالء املتعلمين بداية من دور الحضانة إلى غاية إنهاء مشوارهم العلمي الجامعي.
إن العناية بالصحة املدرسية في املؤسسات التربوية ،وأثرها الكبير ونتائجها الفعالة خاصة على مستوى
األطفال األصغر ً
سنا ألنهم يحملون كل مؤهالت التعلم السريع ،وأن الطفل كذلك في املرحلة االبتدائية هو في أمس
الحاجة إلى املعلومات الصحيحة في الصحة وطريقة تطبيقها؛ هذا باإلضافة إلى أن األطفال في هذه املرحلة يكونون
أكثر عرضة للمراض وكذا اإلصابات والحوادثً ،
وبناء على فال بد من توفر الشروط الصحية داخل املدرسة ،وذلك
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من خالل توفير الخدمات الصحية من رعاية للطلبة وتوفير البيئة الصحية من خالل توفير وسائل األمان والسالمة
وتلقينهم الخبرات التعليمية ،وتلقي املعارف بشكل جيد (.)Gungor & Tosun & Prosen, 2021
تولت منظمات عديدة مسؤولية االهتمام بالجانب الصحي باألفراد واملجتمعات ،ولعل أهمها منظمة الصحة
العاملية ( )WHOومؤسسة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( ،)ONESCOفقد تبنت منظمة الصحة العاملية
أسلوب الرعاية الصحية الدولية باعتبارها بداية تحقيق هدف الصحة للجميع ،كذلك ركزت على ضرورة التوجه إلى
ً
ً
صحيا ،كما ركزت على دور املعلم في ترسيخ هذه
تعليما
طلبة املدارس ،وذلك من خالل تضمين املناهج الدراسية
العادات الصحية (.)Centers for Disease Control and Prevention, 2021
مشكلة الدراسة:
اجتاحت جائحة كورونا العالم كله دون استثناء فأصابت العالم بالشلل التام؛ حيث تم تعطيل مؤسسات
الدولة والقطاع الخاص ،كما تم تعطيل كافة املؤسسات التربوية والتعليمية بكافة مراحلها ،ولم تكن وزارة التربية
والتعليم األردنية بمعزل عن ذلك فلقد توقفت فيها املؤسسات التعليمية فيها حتى يتم إيجاد الطرق املالءمة الستمرار
عملية التعلم في ظل تفش ي فيروس كورونا ،فكان هناك أدوار على معلمي املدارس من خالل النظم واملناهج الدراسية
اإللكترونية والتعليم عن بعد التي تم اتباعها من خالل املنصات التعليمية على التوعية الصحية الضرورية وترسيخها
للطلبة وخاصة بعد التفكير الجدي من قبل املسؤولين التربويين للعودة للتعليم إلى املدارس.
من خالل طبيعة عمل الباحث كمعلم للعلوم في املدارس الحكومية في مديرية البادية الشمالية الشرقية
وإحساسه بالدور الكبير الذي يقدمه في التربية الصحية ودوره الهام في ترسيخ العادات الصحية السليمة لدى الطلبة
في ظل انتشار فايروس كورونا ،كما أكدت عديد من الدراسات السابقة على دور املعلم مثل دراسة صدراتي (،)2014
ودراسة العويطي ( )2011التي بينت أهمية دور معلمي املدارس في تعزيز العادات الصحية السليمة لدى الطلبة.
أسئلة الدراسة:
لهذا تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التية:
 -1ما األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي
البادية الشمالية الشرقية؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في
تقديراتهم للدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر
معلمي البادية الشمالية الشرقية ً
تبعا ملتغير الدراسة املؤهل العلمي؟
أهداف الدراسة.
تهدف الدراسة الحالية التعرف على التي:
 -1األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي
البادية الشمالية الشرقية؟
 -2مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة
في تقديرهم للدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة
نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية ً
تبعا ملتغير الدراسة املؤهل العلمي؟
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أهمية الدراسة
 األهمية العملية :تمثلت أهمية الدراسة العملية في أنها من املؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تسليط
الضوء على األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر
معلمي البادية الشمالية الشرقية ،لتطلع عليها القيادات العليا ولتعمل على تحسين الصحة املدرسية ،وكما من
املؤمل أن تفيد هذه الدراسة الباحثين في مجال الصحة املدرسية وتفتح املجال أمامهم إلجراء بحوث مشابهة.
ً
موضوعا ذا أهمية في دراسات املناهج الحديثة
 األهمية النظرية :تمثلت أهمية الدراسة النظرية في أنها تناولت
والتي تخص األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر
معلمي البادية الشمالية الشرقية ،كما ويؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة وأدبها النظري في إثراء املكتبة
التربوية في األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر
معلمي البادية الشمالية الشرقية.
حدود الدراسة:
تم إجراء الدراسة ضمن الحدود التية:
 الحدود املوضوعية :األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “.”Covid- 19
 الحدود البشرية :عينة من معلمي العلوم.
 الحدود املكانية :املدارس الحكومية في مديرية تربية تعليم البادية الشمالية الشرقية.
 الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي (.)2021 -2020
مصطلحات الدراسة:
ً
خصوصا
 الصحة املدرسية" :فرع هام من فروع صحة املجتمع ،وتعنى بصحة الطالب في املرحلة املدرسيةً
وصحة املجتمع عموما وذلك من أجل تعزيز الصحة العامة" (أبو زيند.)9 ،2018 ،
ً
إجرائيا األدوار املستجد والتي تم وضعها في أداة الدراسة ومن أبرزها" :هي تلك األدوار
 ويعرف الباحثالجديدة التي يقوم بها املعلم في الصحة املدرسية جراء انتشار فايروس كورونا"
 ُويعرف الباحث األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19منً
إجرائيا :بأنها الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية
أداتها التي تقيس األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “.”Covid- 19

 -2الدراسات السابقة.
حرصا على البدء من حيث انتهى الخرون؛ يستعرض الباحث عددا من الدراسات السابقة في املوضوع؛
يستعرضها الباحث من األقدم للحدث؛ والبدء بالعربية ثم الدراسات باإلنجليزية؛ وأهمها التي:
أ -دراسات سابقة بالعربية:
 دراسة صدراتي ( )2014دراسة هدفت التعرف على الواقع الفعلي لصحة االطفال داخل املدارس وخاصةاالبتدائية منها في الجزائر (والية بسكرة) من وجهة نظر الفاعلين في القطاع الصحي املدرس ي وقد ضبطت الباحثة
املجاالت الصحية بثالثة مؤشرات دالة وهي الرعاية الصحية املدرسية ،والتربية الصحية املدرسية ،والبيئة
الصحية املدرسية ،وقد كان السؤال الرئيس ي للدراسة ما واقع الصحة املدرسية في املدارس االبتدائية في والية
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بسكرة ؟ وتكون مجتمع الدراسة من وحدات الكشف واملتابعة التي بلغ عددها ( )44وحدة (ممثلة باألطباء)،
واملدارس االبتدائية ( )353مدرسة ممثلة باملدراء ،اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،قامت الباحثة ببناء
أداة الدراسة (االستبانة) والتأكد من صدق وثبات األداة ،حيث توصلت إلى أن الصحة املدرسية في املؤسسات
التربوية تمارس بمستوى عال ،هذا بالنظر إلى البيئة الصحية ،وكذلك الرعاية الصحية ،اال أن الصحة املدرسية
ومن خالل مجال التربية الصحية تعاني من الضعف والجفاف.
 وأجرى زمزم ( )2015دراسة هدفت التعرف على دور اإلدارة املدرسية في تحقيق التربية الصحية لطالب مرحلةالتعليم االساس ي في مدينة الالذقية السورية ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة
للدراسة ،تكونت عينة الدراسة من ( )30مدير تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من مدارس التعليم
االساس ي في مدينة الالذقية ،وكانت مجاالت الدراسة متمثلة في تحقيق وسائل الصحة والسالمة ،وتقديم خدمات
التثقيف الصحي ،وتوفير البيئة املالئمة للتغذية الصحية ،وتأمين النظافة العامة .اشارت نتائج الدراسة إلى أن
دور اإلدارة املدرسية في تحقيق اهداف التربية الصحية لطالب مرحلة التعليم االساس ي في مدينة الالذقية بشكل
عام كان بدرجة منخفضة ،وتمثلت هذه النتائج على النحو التالي ،كان دور اإلدارة املدرسية في تحقيق وسائل
الصحة والسالمة بدرجة منخفضة ،وكذلك في توفير البيئة املالئمة بدرجة منخفضة ايضا ،وتحقيق التثقيف
الصحي بدرجة منخفضة أكثر من كل املحاور ،بينما كان دور اإلدارة املدرسية في تحقيق النظافة العامة للمدرسة
بدرجة متوسطة .وقد أوصت الباحثة بضرورة تفعيل برامج التربية الصحية في املدارس ،ومتابعة تطبيقها بشكل
عام ،وتطوير برامج التثقيف الصحي املقدم لطلبة املدارس بشكل خاص ،باإلضافة إلى ضرورة تفعيل دور
املشرف الصحي عن طريق عقد دورات وندوات خاصة بهذا املوضوع.
 وأجرى محمد ( )2015دراسة هدفت إلى إظهار واقع الصحة املدرسية من خالل األنشطة التطبيقية في املدارساالساسية في محلية شرق النيل في السودان من وجهة نظر املعلمين ،اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي،
حيث شمل مجتمع الدراسة جميع املعلمين في مدارس االساسية في منطقة شرق النيل واختيرت العينة من جميع
املعلمين الذين تم تدريبهم على برامج الصحة املدرسية وبلغ مجموع املعلمين ( )554معلما ،من إجمالي عدد
املعلمين في املدارس االساسية ،استخدم الباحث االستبانة كأداة ،ثم تم تحليل البيانات ونتج عن الدراسة،
انخفاض واضح في الوضع الصحي للتالميذ ،بحيث يتم اجراء الفحوص الطبية لهم كل ثالث سنوات وهذه
الفحوصات ليست تشخيصية .وال يوجد متابعة للمراض املزمنة لدى الطلبة باإلضافة إلى قلة االهتمام بوجبات
االفطار ،وال يوجد أي اهتمام بالتثقيف التغذوي في معظم املدارس ،ويشتري التالميذ عادة وجباتهم من خارج
املدرسة.
 أجرى حشايكة ( )2016دراسة هدفت التعرف على دور اإلدارة املدرسية في توفير بيئة آمنة في املدارس الحكوميةاالساسية في محافظات شمال الضفة الغربية في فلسطين من وجهة نظر املعلمين واملعلمات فيها ،ومعرفة مدى
الفروق الفردية التي تعزى ملتغيرات الجنس واملؤهل العلمي والكلية وسنوات الخبرة واملديرية وجنس املدرسة
وموقعها وعدد الطالب ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املدارس الحكومية في شمال الضفة الغربية
والبالغ عددهم ( )14875معلما ،وقد اختارت الباحثة عينة طبقية عشوائية تبعا ملتغير املديرية ،وقد بلغ عددهم
( )375معلما ومعلمة ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ،وقامت بأعداد استبانة
تحققت من صدقها وثباتها وبعد تحليل البيانات توصلت الباحثة إلى وجود درجة كبيرة لدور اإلدارة املدرسية في
توفير بيئة امنة ،واظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير الجنس واملؤهل العلمي
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والكلية وجنس املدرسة وموقعها ،ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير سنوات الخبرة ومتغير املديرية
وعدد الطالب.
 وقام صالح وآخرون ( )2015بدراسة هدفت لتقييم مدى تطبيق برنامج الصحة املدرسية في مدارس التعليماالساس ي في مدينة الالذقية السورية ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ()140
مسؤول تربوي موزعين على ( )20مدرسة .تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية ،وألغراض الدراسة قام
الباحثون ببناء أداتين للدراسة ،االولى استمارة اسئلة ألفراد العينة ،والثاني استمارة مالحظة للبيئة الفيزيائية،
وتم التأكد من صدق وثبات األداتين .وكانت مجاالت الدراسة متمثلة في خدمات الصحة املدرسية الوقائية،
والخدمات الصحية العالجية ،والتثقيف الصحي املدرس ي ،والبيئة النفس اجتماعية ،وبعد جمع املعلومات
وتحليلها توصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق برنامج الصحة املدرسية في مدارس التعليم االساس ي في مدينة
الالذقية كان جيدا عند (( 28%من املدارس ،وبمستوى متوسط عند (%( 57منها ،وبمستوى ضعيف عند (15
(%من املدارس.
 وأجرت أبو زنيد ( )2018دراسة هدفت للتعرف على واقع الصحة املدرسية في مدارس محافظة الخليلالحكومية وسبل تطويرها ،تكونت عينة الدراسة من ( )305معلما ومعلمة من معلمي مدارس محافظة الخليل،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وأظهرت النتائج أن تقديرات أعضاء اللجان الصحية ومنسقيها من
املعلمين لواقع الصحة املدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية جاءت بدرجة مرتفعة ،لجميع مجاالت
أداة الدراسة (الخدمات الصحية ،التغذية املدرسية واملقاصف ،التثقيف والتعزيز الصحي ،والبيئة املدرسية)،
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في تقديرات أعضاء اللجان الصحية ومنسقيها من املعلمين لواقع الصحة
ً
املدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تبعا ملتغير املؤهل العلمي.
ب -دراسات سابقة باإلنجليزية:
 دراسة ناكي ( )Naki, 2018هدفت إلى الوقـوف علـى الـدور الـذي تقـوم بـه املمرضـات املدرسـيات وعالقتـهبالتحصــيل العلمـي للطلبــة ،مــن خـالل عمــل مراجعـة ادبيــة تكامليــة للبحـاث املنشــورة التــي تصـف عمـل
املمرضـات املدرسـيات وكيـف أثـرت ممارسـاتهن املهنيـة علـى تحسـين مسـتوى التحصـيل ل ــدى الطلب ــة ،حي ــث
تكون ــت العين ــة امل ـراد مراجعته ــا م ــن ( )65دراس ــة ،وذل ــك لتص ــنيف ت ــداخالت املمرضــات املهنيــة فــي املــدارس تــم
اعتمــاد االطــار الــوطني لرابطــة ممرضــات املــدارس فــي القــرن الحــادي والعشــرين فــي الواليــات املتحــدة االمريكيــة
كأســاس لتصــنيف هــذه التــداخالت للممرضــات املدرسيات في تحسين املمارسات التي تؤدي إلى نتائج افضل
لتحصيل الطلبة ،وتدابير نتـائج الصـحة والتعلـيم وتـم تصـنيف غالبيـة التـدخالت فـي اطـار مبـدأ تنسـيق الرعايـة
الصـحية ،وكانـت  %80مـن الدراسـات الخاضـعة للمراجعـة وصـفية وقـد ربطـت النتـائج التـداخالت التمريضـية
بتحسـن نتـائج الطلبـة بشـكل عـام.
 وأجرى اندرارد وسيلفا وبينتو ( )Andrad & Silva & Pinto, 2017دراسة هدفت إلى تحليــل اإلنتـاج العلمــي عـنالعالقــة بين املدرسة واملجتمع حول منظور تعزيز الصحة ،استخدمت الدراسة طريقـة املراجعـة التكامليـة التـي
بحثت في العالقة بين املدرسة واملجتمع في مجال تعزيز الصحة حيث تم اختيـار تسـع دراسـات باللغـة البرتغاليـة
واالسـبانية واالنجليزيـة والتـي نشـرت مـن عـام (( ،2016 -2006حيـث تـم دراسـتها وتحليلهـا ،واظهرت هذه الدراسات
نوع العالقة بين املدرسة واملجتمع والتي تركز معظمها علـى قضـايا فرديـة دون النظر للقضايا الجماعية ،أو عوامل
الخطـر التـي تسـبب املـرض ،بينمـا اظهـر عـدد قليـل مـن الدراسـات أن تعزيز الصحة له منظور جماعي وامكانية
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االستفادة من الخبرات واالمكانيات املجتمعية التي ترجـع بـالنفع علـى صـحة األفراد وبالتـالي التصـدي للخطـار
واملشـاكل الصـحية املدرسـية.
 وأجرى ريتشارد وناياندا ( )Richard & Nyanda, 2017دراسة هدفت إلى تقيـيم مـدى التغييـر الـذي حصل علـىاملعرفـة الصـحية وأداء املشـاركين فـي عمـل مشـروع الصـحة فـي اسـتراليا ،وتقيـيم مسـتوى العمل وذلك على مـدى
ثـالث سـنوات مـن املشـاركة فـي هـذا املشـروع ،تكونـت عينـة الدراسـة مـن ( )91معلما و ( )47مشاركا من غير
املعلمـين ممـن اسـتوفوا شـروط ومعـايير املشـاركة ،وبعـد جمـع البيانـات املتعلقة بمدى املعرفة والتغير الذي طرأ
على سـلوك املشـاركين وتحليلهـا خـالل هـذه السـنوات ،اظهـرت هـذه الدراسـة أن املشـاركين مـن املعلمـين قـد اظهـر
وا تحسـنا كبيـرا فـي مسـتوى املعرفـة ،والوقـت الـذي يقضيه في تدريس الصحة للطلبة ،وزيادة عدد انشطة تعزيز
الصحة ،وكما اظهر املشتركين من غيـر املعلمين تحسنا ملحوظا في مستوى املعرفة في تعزيز الصحة املدرسية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة من حيث الهدف من إجراء الدراسة كدراسة صدراتي ()2014
التي هدفت التعرف على الواقع الفعلي لصحة االطفال داخل املدارس وخاصة االبتدائية منها في الجزائر(والية بسكرة)
من وجهة نظر الفاعلين في القطاع الصحي املدرس ي ،ودراسة زمزم ( )2015التي هدفت التعرف على دور اإلدارة
املدرسية في تحقيق التربية الصحية لطالب مرحلة التعليم االساس ي في مدينة الالذقية السورية ،ودراسة محمد
( )2015التي هدفت إلى إظهار واقع الصحة املدرسية من خالل األنشطة التطبيقية في املدارس االساسية في محلية
شرق النيل في السودان من وجهة نظر املعلمين ،ودراسة حشايكة ( )2016التي هدفت التعرف على دور اإلدارة
املدرسية في توفير بيئة آمنة في املدارس الحكومية االساسية في محافظات شمال الضفة الغربية في فلسطين من وجهة
نظر املعلمين واملعلمات فيها ،ودراسة صالح وآخرون( )2015التي هدفت تقييم مدى تطبيق برنامج الصحة املدرسية
في مدارس التعليم االساس ي في مدينة الالذقية السورية ،ودراسة أبو زنيد ( )2018التي هدفت التعرف على واقع
الصحة املدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية وسبل تطويرها ،ودراسة اندرارد وسيلفا وبينتو ( & Andrad
 )Silva & Pinto, 2017التي هدفت إلى تحليــل اإلنتـاج العلمــي عـن العالقــة بين املدرسة واملجتمع حول منظور تعزيز
الصحة ،ودراسة ريتشارد وناياندا ( )Richard & Nyanda, 2017التي هدفت إلى تقيـيم مـدى التغييـر الـذي حصل علـى
املعرفـة الصـحية وأداء املشـاركين فـي عمـل مشـروع الصـحة فـي اسـتراليا.
كما اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة في منهجية الدراسة املستخدمة حيث استخدمت املنهج الوصفي
املسحي ،وتطوير أداة الدراسة وتحديد االدوار املستجدة ملعلمي العلوم في الصحة املدرسية.
وتميزت الدراسة الحالية عن السابقة بأنها استهدفت االدوار الجديدة في ظل جائحة كورونا التي يمر بها
العالم.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهجية الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد املنهج الوصفي املسحي للوصول إلى النتائج بعد جمع املعلومات بناء على
االستبانة التي أعدت لهذا الغرض ،كما جرى االطالع على الدراسات والبحوث النظرية العربية واألجنبية لبلورة
األسس واملنطلقات التي يقوم عليها ،والوقوف عند أهم الدراسات السابقة التي تمثل ر ً
افدا ً
حيويا للدراسة.
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مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في مدارس مديرية تربية وتعليم البادية الشمالية الشرقية،
ً
ً
معلما ومعلمة ،أي ما
معلما ومعلمةّ ،أما عينتها فكانت عينة عشوائية ،تألفت من ()100
والبالغ عددهم ()130
ً
تقريبا من املجتمع ،ويشار هنا أنه خصص من مجتمع ،الدراسة ( )30معلم ومعلمة ألغراض ثبات
نسبته ()%76.9
األداة والجدول ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدراسة.
جدول ( )1التكرارات والنسب املئوية حسب متغيرات الدراسة
النسبة
التكرار
الفئات
املتغير
%69.0
69
بكالوريوس
%31.0
31
دراسات عليا
املؤهل العلمي
%100.0
100
املجموع
أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة تمثلت باستبانة ،تحوي األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة
املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية ،بعد االطالع على األدب
النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،مثل دراسة أبو زنيد ( ،)2018ودراسة صدراتي (.)2014
وقد تكونت األداة من جزأين :األول ضم املعلومات الشخصية للمستجيب املؤهل العلمي له ،والثاني يتعلق
األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية
ً
الشمالية الشرقية ،واشتملت على ( )20عبارة ،يمثل كل منها مجاال من مجاالت األدوار املستجدة ملعلم العلوم في
الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية.
وقد وضعت العبارات على صورة مقياس ليكرت الخماس ي ( ،)Fifth Likert Scaleاملكون من خمس درجات
( ،)5- 1وهو مقياس فئوي يحدد درجة السمة ،من وجهة نظر أفراد العينة على كل عبارة من العبارات ،وتحويلها إلى
إحصائيا ،وتم إعطاؤها األوزان النسيبة التالية :كبيرة ً
ً
جدا ( )5درجات ،وكبيرة ()4
بيانات كمية يمكن قياسها
ً
درجات ،ومتوسطة ( )3درجات ،وقليلة ولها درجتان ،وقليلة جدا ولها درجة واحدة.
صدق األداة:
للتأكد من صدق أداة الدراسة ،استخدم نوعان من اإلجراءات ،وكالتي:
ّ
األولية ،مؤلفة من ( )25عبارة على عدد من املحكمين ،بلغ عددهم
 الصدق الظاهري :حيث ُعرضت بصيغتهاً
محكما ،من ذوي الخبرة واالختصاص في املناهج العامة والصحة العامة املدرسية ومناهج وطرق تدريس
()8
ُ
مناهج العلوم ،وطلب منهم الحكم على مدى وضوح صياغة العبارات ،وصالحياتها ملا ستقيسه ،وتقديم أي
اقتراحات لتطوير االستبانة ،وقد أبدى املحكمون عديد من املالحظات ،تمثلت بفك تركيب بعض العبارات،
ّ
النهائي مؤلفة من ( )20عبارة.
وحذف بعضها ،وإضافة بعضها ،وإعادة صياغة بعضها ،وقد أخذت شكلها
 صدق االتساق الداخلي والبنائي :ويقصـد به مـدى اتسـاق جميـع عبارات االسـتبانة مـع املجال الـذي تنتميإليه ،أي أن العبارة تقيس ما وضعت لقياسه وال تقيس شيئا آخر ،وقد استخرجت معامالت ارتباط كل عبارة
وبين الدرجة الكلية ،وبين كل عبارة وارتباطها باملجال التي تنتمي إليه ،وبين املجاالت يبعضها والدرجة الكلية ،في
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عينة استطالعية من عينة الدراسة تكونت من (ً )30
معلما ومعلمة ،وقد تراوحت معامالت ارتباط العبارات مع
األداة ككل ما بين ما بين ( ،)0.70 -0.39ومع املجال ( )0.81 -0.47والجدول ( )2يبين ذلك.
جدول ( )2معامالت االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية واملجال التي تنتمي إليه
االرتباط باملجال
العبارة
االرتباط باملجال
العبارة
االرتباط باملجال
العبارة
**.63
**.77
11
**.54
**.74
1
**.47
**.53
12
**.62
**.71
2
**.60
**.62
13
*.39
**.47
3
**.62
**.54
14
**.64
**.76
4
**.62
**.57
15
**.55
**.66
5
**.51
**.68
16
**.59
**.70
6
**.63
**.77
17
**.70
**.55
7
**.55
**.73
18
**.59
**.66
8
**.61
**.73
19
**.67
**.81
9
10

**.77

**.68

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05

20

**.64

**.61

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف
أي من هذه العبارات.
كما تم استخراج معامل ارتباط املجال بالدرجة الكلية ،واالرتباط بين املجاالت ببعضها والجدول 3يبين ذلك
جدول ( )3معامالت االرتباط بين املجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية
الدرجة الكلية
الوقاية
املتابعة
التوعية
1
التوعية
1
**.689
املتابعة
1
**.814
**.688
الوقاية
1
**.886
**.892
**.871
الدرجة الكلية
*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

يبين الجدول ( )3أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،مما يشير إلى درجة
مناسبة من صدق البناء.
ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test- retestبتطبيق
املقياس ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من عينة الدراسة ّ
مكونة من ( )30معلم ومعلمة ،ومن ثم تم
حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين.
وتم أيضا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ( Cronbach's
 ،)Alphaوالجدول ( )4يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة
الكلية واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
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جدول ( )4معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
االتساق الداخلي
ثبات اإلعادة
املجال
0.81
0.92
التوعية
0.79
0.87
املتابعة
0.82
0.90
الوقاية
0.87
0.91
الدرجة الكلية
املعالجات اإلحصائية:
تم إجراء املعالجات اإلحصائية ذات الصلة بأسئلة الدراسة باستخدام برنامج "الرزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( ،)spssوحللت البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية التية:
ُ
 -1إليجاد معامل الثبات ألداة الدراسة استخدام معامل ارتباط بيرسون " ،"Pearsonومعامل كرونباخ ألفا
(.)Cranach's alpha
 -2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لحساب األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل
أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية.
 -3اختبار( )tملعرفة أثر متغير املؤهل العلمي.
ُ
ّ
 -4ألغراض تحليل النتائج وإصدار األحكام ،حول سلم ليكرت الخماس ي إلى ثالثي باستخدام املعادلة التالية:
الحد األعلى للمقياس ( -)5الحد األدنى للمقياس ()1
عدد الفئات املطلوبة ()3
1.33 =3÷4= 1 -5
ومن ثم إضافة الجواب ( )1.33إلى نهاية كل فئة ،وكانت الدرجات كما يلي:
منخفضة2.33 -1.00 :

متوسطة3.67 -2.34 :

مرتفعة5.00 -3.68 :

 -4عرض النتائج ومناقشتها.
 النتائج املتعلقة بالسؤال األول " :ما األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا
“ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للدوار املستجدة ملعلم
العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية،
والجدول ( )5يوضح ذلك.
الجدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في
ً
ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات
الحسابية
م

العبارات

2

توضيح أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية الشاملة للطلبة
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املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري
0.909
4.10

الرتبة

الدرجة

1

مرتفعة
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م

العبارات

1
4
3
7
6
8
5

الكشف عن الحاالت املرضية املكتشفة واخبار أولياء األمور
مراجعة الحالة الصحية للطلبة من خالل السجالت الطبية
وضع اإلجراءات املناسبة ملكافحة انتشار فايروس كورونا واالمراض املعدية
تحويل الحاالت الصحية املشكوك بأمرها إلى متابعة حاالت كورونا
التأكد من شرح أهمية تطعيم كورونا وأهمية املطاعيم في الوقاية من األمراض
ينسق مع الصحة املدرسية آلية الوقاية من االمراض املعدية
يتابع الطلبة يوميا للتأكد من خلو الطلبة من األمراض املعدية
املتوسط الكلي ملجال املتابعة
توعية الطلبة وأولياء األمور باألمراض واملشاكل الصحية الشائعة بين الطلبة
االجتماع الدوري مع أولياء األمور لشرح حاالتهم الصحية
الـتأكد من خضوع الطلبة للفحوصات الدورية
اشراك الطلبة في برامج التوعية الصحية
عمل رحالت وأنشطة في املؤسسات الصحية للكشف عن أهمية الوقاية من
األمراض
تطبيق قواعد التباعد االجتماعي من خالل التباعد الجسدي بين الطلبة
املتوسط الكلي ملجال التوعية
التأكد من توفر املستلزمات األمان الضرورية للوقاية من انتشار فايروس كورونا
واالمراض املعدية
الـتأكد من عدم تعامل الطلبة مع الباعة املتجولين
مراقبة الطلبة في الساحات املدرسية وداخل املختبرات والتأكد من التباعد بينهم
ضمان توزيع األعطعمة على الطلبة دون اي ازدحامات أو تالمس جسدي بين
الطلبة
التأكد من توفر املستلزمات الطبية داخل الصفوف
عرض فيديوهات تفاعلية لوقاية الطلبة من انتشار فايروس كورونا
املتوسط الكلي ملجال الوقاية
الدرجة الكلية

12
9
13
14
11
10
17
18
20
19
15
16

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري
0.968
4.06
0.999
3.92
0.994
3.91
0.994
3.88
0.961
3.86
1.041
3.83
1.125
3.80
0.760
3.92
0.987
3.92
1.014
3.87
0.994
3.83
1.040
3.83

الرتبة

الدرجة

مرتفعة
2
مرتفعة
3
مرتفعة
4
مرتفعة
5
مرتفعة
6
مرتفعة
7
مرتفعة
8
متوسطة
مرتفعة
1
مرتفعة
2
مرتفعة
3
مرتفعة
3
مرتفعة

3.82

1.055

5

3.80
3.85

1.097
0.693

مرتفعة
6
مرتفعة

3.92

.952

1

مرتفعة

3.87
3.86

1.047
1.040

2
3

مرتفعة
مرتفعة

3.80

1.052

4

مرتفعة

3.79
3.65
3.81
3.86

1.011
1.046
0.730
0.609

5
6

مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة

يتبين من الجدول ( )5أن تقديرات األدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا
“ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.86وانحراف معياري قدره (.)0.609
أما فيما يتعلق باملجاالت فقد تراوحت املتوسطات الحسابية ما بين ( ،)3.81- 3.92حيث جاء مجال املتابعة
في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.92بينما جاء مجال الوقاية في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.81وبلغ املتوسط الحسابي للدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “”Covid- 19
من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية ككل (.)3.86
وأظهرت النتائج أن العبارة ( )2والتي تنص " توضيح أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية الشاملة
للطلبة " جاءت باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.10ودرجة تقييم مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن الفترة الحالية
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التي تمر بها البالد وإصدار قانون الدفاع رقم ( )37والذي يلزم الجميع بأخذ املطاعيم الخاصة بفايروس كورونا وأن
من لم يأخذ املطعوم وجوب إحضار فحص كل  72ساعة لخلو الطالب أو املعلم من فايروس كورونا.
وجاءت باملرتبة الثانية العبارة ( )1والتي تنص " الكشف عن الحاالت املرضية املكتشفة واخبار أولياء األمور
" بمتوسط حسابي بلغ ( )4.06ودرجة تقييم مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن االدوار الجديدة ملعلمي العلوم هي
مالحظة أي أعراض على الطلبة وإخبار أولياء األمور مباشرة ،وعزلهم عن باقي الطلبة ً
تجنبا ألي طارئ.
وجاءت باملرتبة قبل األخيرة العبارة ( )15والتي تنص " التأكد من توفر املستلزمات الطبية داخل الصفوف "
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.79ودرجة تقييم مرتفعة ،وقد يعزى ذلك إلى أن قلت اإلمكانيات املادية في توفير مستلزمات
طبية داخل كل حجرة صفية واقتصار املدارس على توفير غرفة عالجية داخل املدرسة.
وجاءت باملرتبة األخيرة العبارة ( )16والتي تنص " عرض فيديوهات تفاعلية لوقاية الطلبة من انتشار
فايروس كورونا " بمتوسط حسابي بلغ ( )3.65ودرجة تقييم متوسطة ،وقد يعزى ذلك إلى تجنب املعلمين لهذه األدوار
باعتقادهم أن هذه األدوار هي من واجب املنصات التعليمية واملعلمين الذين يعملون على التعليم عن بعد أو التعلم
املقلوب املتمازج.
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو زنيد ( )2018والتي أظهرت أن تقديرات أعضاء اللجان الصحية
ومنسقيها من املعلمين لواقع الصحة املدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية جاءت بدرجة مرتفعة ،لجميع
مجاالت أداة الدراسة (الخدمات الصحية ،التغذية املدرسية واملقاصف ،التثقيف والتعزيز الصحي ،والبيئة
املدرسية).
واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة محمد ( )2015التي أظهرت انخفاض واضح في الوضع الصحي
للتالميذ ،بحيث يتم اجراء الفحوص الطبية لهم كل ثالث سنوات وهذه الفحوصات ليست تشخيصية .وال يوجد
متابعة للمراض املزمنة لدى الطلبة باإلضافة إلى قلة االهتمام بوجبات االفطار ،وال يوجد أي اهتمام بالتثقيف
التغذوي في معظم املدارس ،ويشتري التالميذ عادة وجباتهم من خارج املدرسة.
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ":هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطات
إجابات أفراد عينة الدراسة في تقديرهم للدوار املستجدة ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا
“ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية ً
تبعا ملتغير الدراسة املؤهل العلمي؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للدوار املستجدة ملعلم
العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية ً
تبعا
ملتغير الدراسة املؤهل العلمي حسب متغير املؤهل العلمي ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم
استخدام اختبار "ت" ألثر املؤهل العلمي والجداول أدناه توضح ذلك.
جدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر املؤهل العلمي على األدوار املستجدة
ملعلم العلوم في الصحة املدرسية في ظل أزمة كورونا “ ”Covid- 19من وجهة نظر معلمي البادية الشمالية الشرقية
ً
تبعا ملتغير الدراسة املؤهل العلمي
الداللة
درجات الحرية
قيمة"ت"
العدد املتوسط الحسابي
الفئات
املجاالت
3.95
69
بكالوريوس
0.363
98
0.911
املتابعة
3.87
31
دراسات عليا
3.94
69
بكالوريوس
0.048
98
1.988
التوعية
3.77
31
دراسات عليا
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قيمة"ت"

درجات الحرية

الداللة

العدد املتوسط الحسابي
الفئات
املجاالت
3.78
69
بكالوريوس
0.453
98
0.751
الوقاية
3.72
31
دراسات عليا
3.77
69
بكالوريوس
الدرجة
0.119
98
1.565
الكلية
3.90
31
دراسات عليا
يتبين من الجدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05تعزى ألثر املؤهل
العلمي في جميع املجاالت وفي الدرجة الكلية للداة.
وقد يعزى ذلك إلى أن املعلمين باختالف مؤهالتهم العلمية يعون بأهمية الصحة املدرسية وأن جميع
املنظمات التعليمية والتربوية التي تعنى بتأهيل وتدريب املعلمين تراعي عرض أهمية الجانب الصحي للطلبة وأهمية
الصحة املدرسية ،واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حشايكة ( )2016عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
تعزى ملتغير الجنس واملؤهل العلمي والكلية وجنس املدرسة وموقعها.
كما واختلفت مع نتيجة دراسة صالح وآخرون ( )2016التي أظهرت أن مستوى تطبيق برنامج الصحة
املدرسية في مدارس التعليم االساس ي في مدينة الالذقية كان جيدا عند (( 28%من املدارس ،وبمستوى متوسط عند
( )%57منها ،وبمستوى ضعيف عند ( )%15من املدارس.
كما واختلفت مع نتيجة دراسة أبو زند أبو زنيد ( )2018التي أظهرت عدم وجود فروق في تقديرات أعضاء
ً
اللجان الصحية ومنسقيها من املعلمين لواقع الصحة املدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية تبعا ملتغير
املؤهل العلمي.

التوصيات واملقترحات.
-1
-2
-3
-4

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ يوص ي الباحث ويقترح ما يلي:
تعزيز وتنويع األدوار املستجدة بين كافة املعلمين في مديرية تربية وتعليم البادية الشمالية الشرقية.
تحفيز املعلمين على التركيز على األنشطة العملية أثناء تدريسهم ملادة العلوم للحد من انتشار فايروس كورونا
من خالل عرض فيديوهات توعوية تعليمية.
التركيز على التوعية الصحية املستمرة للطلبة وأولياء األمور والتأكد من خلو الطلبة من األمراض.
إجراء دراسات مشابهة حول موضوع الصحة املدرسية وتناول متغيرات أخرى في بعض املديريات التربية
والتعليم.
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ً
أوال -املراجع بالعربية:
 أبو زنيد ،أسيل .)2018( .واقع الصحة املدرسية في مدارس محافظة الخليل الحكومية وسبل تطويرها .رسالةماجستير غير منشورة ،جامعة القدس ،فلسطين.
 حشـايكة ،شـيرين .)2016( .دور اإلدارة املدرسـية فـي تـوفير بيئـة امنـة فـي املـدارس الحكوميـة االساسية فيمحافظات شمال الضـفة الغربيـة مـن وجهـة نظـر املعلمـين واملعلمـات فيهـا( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعـة
النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

الشرفات

()57

األدوار المستجدة لمعلم العلوم في الصحة المدرسية
في ظل أزمة كورونا “”Covid- 19

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد السادس ــ العدد العشرون ــ إبريل 2022م

-

-

ّ
ّ
ً
مقارنا بالتعليم املباشر في تحصيل طلبة األول ثانوي في مادة اللغة
الزبون ،خالد .)2020( .فعالية التعلم عن بعد
ّ
ّ
العربية لتربية النوعية .مصر .)13( 4
العربية األردن .املجلة
زمزم ،سـوزان .)2015( .دور اإلدارة املدرسـية فـي تحقيـق التربيـة الصـحية املدرسـية لطـالب مرحلـة التعليم
االساس ي في مدينة الالذقيـة ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسـات العليـا.185 -147 ،)4(1 ،
زيتون ،عياش .)2008( .النظرية البنائية :واستراتيجيات تدريس العلوم ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
صــالح ،لينــدا .ومرعــي ،ســمير .والغزالــي ،يوســف .)2015( .تقيــيم مــدى تطبيــق برنــامج الصــحة املدرسية في
مدارس التعليم االساس ي في مدينة الالذقيـة ،مجلـة جامعـة تشـرين للبحـوث والدراسـات.291 -258 ،)4(1 ،
صدراتي ،فضيلة .)2014( .واقع الصحة املدرسية في الجزائر من وجهة نظر الفاعلين في القطاع ،دراسة ميدانية
بوحدات الكشف واملتابعة واملدارس االبتدائية واملؤسسات العمومية للصحة الجوارية بوالية بسكرة ،أطروحة
دكتوراة غير منشورة ،كلية علم االجتماع ،جامعة محمد خضير بسكرة ،الجزائر.
العويطي ،ماهر .)2011( .دور معلم املرحلة الثانوية في تعزيز العادات الصحية السليمة لدى الطلبة في ضوء
املعايير اإلسالمية .رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
محمد ،هـاجر .)2015( .واقع الصحة املدرسية من خالل األنشطة املطبقـة باملـدارس األساسـية بمحلية شرق
النيل من وجهة نظر املعلمين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخرطوم ،الخرطوم ،السودان.
املطيري ،بدر .)2021( .فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة املرحلة
الثانوية في منطقة الفروانية بدولة الكويت .املجلة العلمية ،جامعة أسيوط.

ً
ثانيا -املراجع باإلنجليزية:
Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Operating schools during COVID- 19: CDC's
Considerations.
Gungor, S., Tosun, B., & Prosen, M. (2021). The relationship between intercultural effectiveness and
intercultural awareness and xenophobia among undergraduate nursing and vocational schools of
health services students: A descriptive study. Nurse Education Today, 107, 105104.
Nakia.B, Oppewal. s, Travers. D, (2018): Exploring school nurse intervention &health & education
outcomes ,SAGA Journal , 34(1), pp.14- 27.
Nyanda. M, Richard. M (2017): The western Australian school health project evaluation of participant
change ,Journal of the Institute of health Education, 36(2),pp.54- 59.
Pinto.M, Silva.K, Andrade.L (2017): School& community relationship in the perspective of health,
International Archives of Medicine, https: //doi.org/10.3823/2415.

الشرفات

()58

األدوار المستجدة لمعلم العلوم في الصحة المدرسية
في ظل أزمة كورونا “”Covid- 19

-

-

