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 -املقدمة وأهمية البحث: 1-1

تعد التربٌة الصحٌة والتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة وجهات لعملة واحدة ، والذي ٌجمعهما التكامل فً جوانب  -1

الشخصٌة البدنٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والعقلٌة وسالمة تلك الجوانب ، اذ البد من ضرورة ربط مفهوم الصحة العامة 



ت اللٌاقة البدنٌة والصحة وان اداء التمارٌن البدنٌة بصورة منظمة باللٌاقة البدنٌة ذلك لوجود عالقة بٌن مختلف مكونا

له عالقة وحٌدة بتقلٌل اخطار االصابة بامراض الجهاز القلبً والتنفسً ، وذلك التقلٌل من االضطرابات الذهنٌة 

فرد وتعد التربٌة البدنٌة والتغلب على الضغوط الٌومٌة واللٌاقة البدنٌة تتحدد بمعاٌٌر وراثٌة ولها عالقة بدرجة النمو لل

وعلوم الرٌاضة وسٌلة لتحسٌن مستوٌات اللٌاقة البدنٌة وبالتالً زٌادة صحة الفرد وتقلٌل احتماله. باصابة بامراض 

العصر المختلفة وفٌما بتعلق بالجانب الصحً فانه ٌشمل على جانبٌن اساسٌن هما الثقافة الصحٌة والتً تتمثل فً 

مات الصحٌة والوعً الصحً والذي ٌتمثل فً ممارسة وتطبٌق تلك المعارف والمعلومات اكتساب المعارف والمعلو

فً الواقع العملً وتعنً المناهج الدراسٌة فً كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة وفً اكساب المعارف والمعلومات 

وفسٌلوجٌا الجهد البدنً ،  الصحٌة وذلك من خالل تدرٌس بعض المسافات . ذات العالقة مثل التربٌة الصحٌة

والتشرٌح واللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة الخ المسافات ٌصبح طلبة تخصص التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مثقفٌن 

 صحٌا ، ولٌس بالضرورة ان ٌكونوا واعٌٌن صحٌا  النه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدى المعلومات على الحصول ومصادر الصحً الوعً مستوى -: الرحٌم عبد لناصرا عبد ، القدومً (1)

 الجلد البحرٌن جامعة(  التربٌة كلٌة)  ، والنفسٌة التربوٌة العلوم مجلة  الطائرة للكرة العربٌة االندٌة العبً

 .263-223ص ،( 2005) ،( 1) العدد ،( 6)

 

 

على سبٌل المثال ولٌس الحصر ٌتم فً اكسابهم المعارف والمعلومات حول مصادر التدخٌن واثره على المجهود 

 .ن ، فالطالب فً هذه الحالة مثقف صحٌا ، ولكنه غٌر واع صحٌا، اال ان البعض منهم  الٌزال ٌدخالبدنً 

والتً اظهرت    (1)(2005منها دراسة القدومً )وانظرا ألهمٌة الوعً الصحً بشكل عام لمختلف المستوٌات التعلٌمٌة و

 أن وسائل االعالم سجلت أعلى مصدر للحصول على المعلومات الصحٌة عند الالعبٌن 

% من عٌنه الدراسة كانت اتجاهاتها 303اظهرت نتائج الدراسة ان  (2)( 1446وفً دراسة قامت بها حمام )          

ارتباطٌة اٌجابٌة بٌن الثقافة الصحٌة واتجاهات الطالبات الصحٌة واوصت الباحثة  الصحٌة اٌجابٌة اضافة الى وجود عالقة

بٌنت الدراسة التغٌرات  (3)( 1446بضرورة وجود منهاج مستقل للتربٌة الصحٌة فً المدارس. وفً دراسة قام بها لوٌس )

 .السلوكٌة التً تحدث فً نهاٌة المساق بعد اربع سنوات 

ق نالحظ ان غالبٌة الطلبة لدٌهم ثقافة صحٌة ولكنهم غٌر واعٌن صحٌا ومثل ذلك ٌؤكد على أهمٌة سب ومن خالل ما       

 .اجراء مثل هذه الدراسة بالنسبة لطلبة الجامعات النهم الشرٌحة االهم فً المجتمع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستوى الوعً الصحً ومصادر الحصول على المعلومات لدى العبً االندٌة  -القدومً ، عبد الناصر عبد الرحٌم : -1

( ، 1( ، العدد )6، ) كلٌة التربٌة ( جامعة البحرٌن الجلد ) مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌةالعربٌة للكرة الطائرة  

 .263-223( ، ص2005)

الصحٌة لدى طالبات الصف االول ثانوي واثره فً اتجاهاته الصحٌة فً منطقة عمان  مستوى الثقاف -حمام ، فلاير : -2

 .1446الكبرى ، رسالة ماجستٌر ، جامعة الٌرموك ، ارٌد اردن 

3- Lottes  Cnristin R. (1996) : Health know ledebrnavior for years later university cERIC-1  

 



 

 مشكلة البحث 1-2

العصر الحالً بعصر الخمول فالسٌارات والمصاعد الكهربائٌة وغٌرها من االختراعات الحدٌثة الً اعتمد علٌها ٌسمى            

انسان اعتمادا كلٌا ، فاصبح كسوال خامال وظهر لدٌه التوتر والقلق المستمر وذلك من اجل توفٌر سبل العٌش الكرٌم وكل ذلك 

كان نتٌجة ذلك ظهور االمراض ومن اخطر هذه االمراض السمنة  على حساب صحة االفراد وقلة ممارسة االنشطة و

(obesity)   والتً تعد من اخطر االمراض التً تؤرق العالم وتكمن خطورة السمنة وفً ارتباطها بامراض خطٌرة على سبٌل

ٌة ، وعوضا عن المثال ولٌس الحصر ، النوع الثانً معه السكري وامراض القلب والسرطان واالمراض النفسٌة واالجتماع

تقصٌر العمر ومن خالل اطالع الباحثة على الدراسات ذات العالقة بالوعً الصحً والتً تناولت المستوى المدرسً واندٌة 

ة على شرٌحة هامة من شرائح المجتمع المتمثلة بطلبه كلٌات ٌالحال ةالرٌاضٌة بشكل عام ، ما دفع الباحثة للقٌام باجراء الدراس

وعلوم الرٌاضٌة جامعة القادسٌة للتعرٌف على مستوى الوعً الصحً والتً ٌمكن تحدٌد مشكلتها من خالل  التربٌة البدنٌة

 جامعة القادسٌة ؟  –االجابة على السؤال الثانً ما مستوى الوعً الصحً لدى كلٌة التربٌة وعلوم الرٌاضٌة 

جامعة  –هل توجد فروق ذلك داللة احصائٌة فً مستوى الوعً الصحً لدى طالبات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 

 القادسٌة

 اهداف البحث 1-3

 التعرف على مستوى الوعً الصحً لدى طالبات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة القادسٌة -3

جامعة القادسٌة تبعا لمغٌرات  –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة التعرف على الفروق الوعً الصحً لدى طالبات  -4

 الجنس والمستوى الدراسً.

 

 جماالت البحث 1-4
 2012-2016جامعة القادسٌة الدراسً  –طالبات كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة  -: المجال البشري 1-4-1

 جامعة القادسٌة  –ٌة وعلوم الرٌاضٌة : القاعات الدراسٌة لكلٌة الترب المجال المكاني 1-4-2

 15/3/2012ولغاٌة  20/12/2016: المدة الواقعة مابٌن  المجال الزماني 1-4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 مفهىم الىعي الصحي  2-1-1
 الدراسات املشابهة 2-2
 

 املشابهةالدراسات النظرية -2

 الدراسات النظرية  2-1

 مفهىم الىعي الصحي  2-1-1

 الدراسات املشابهة  2-2

ات الصحٌة الى انماط سلوكٌة االفراد )علٌوة ، ترجمة المعارف والمعلومات والخبروٌعرف الوعً الصحً بانه         

ل التعرٌف باي سلوك اٌجابً ٌؤثر ومجاالت الوعً الصحً كثٌرة وال ٌمكن حصرها ، ٌمكن أٌجازها من خال (1) (1444

والذي ٌعرف بانه :   Dietary Awarenessعلى الصحة ومن الجوانب الهامة للنمو والحفاظ على الصحة الوعً الغذائً  

 .معرفة وفهم المعلومات الخاصة بالغذاء والتغذٌة الصحٌة ، والقدرة على تطبٌق هذه المعلومات فً الحٌاة الٌومٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1444 مصر ، االسكندرٌة ، المعرف منشأة.  الرٌاضً المجال فً الصحة:  الدٌن عالء ، علٌوة (1)

 

وبصورة مستمرة لكسبها بشكل العادة التً توجه قدرات الفرد فً تحدٌد واجباته المنزلٌة المتكاملة التً تحافظ على          

صحته وحٌوٌته وذلك فً جدول أمكانٌاتة ع. و  من خالل التعرٌف ٌركز على الممارسات الغذائٌة السلٌمة بهدف الحفاظ 

( اشارات الى مدى ارتباط نمو الحٌاة السكانٌة مع 2011الطبٌة ) العلومو وفً دراسة اعدتها مجلة الرٌاضٌة على الصحة.



صحة الجسم فً المملكة المتحدة . وقد ظهرت الدراسة وجود عوائق خارجٌة مثل نقص الوقت وقلة مستوى الوعً كاحدى 

 . (1)هما العوامل الرئٌسٌة التً تؤثر سلبا على صحة الجسم . وٌشمل بالجانب الصحً على جانبٌن اساسٌٌن 

 الثقافة الصحة -1

 الوعً الصحً  -2

أن مفهوم التثقٌف الوعً الصحً ٌعنً االفراد واثاره وعٌهم لغرض تغٌٌر سلوكهم وعاداتهم خاصة فً حالة انتشار         

 االمراض داخل المجتمع ، وكذلك غرس العادات والتقالٌد االجتماعٌة التً شانها تدعٌم الجانب الصحً وتطوره مثل ممارسة

الرٌاضة والتغذٌة الصحٌة والعادات القومٌة السلٌمة ان ممارسة اللعب فً الوعً الصحً والنجاح فً تأسسه لدى االفراد له 

عالقة وثٌقة بتشكٌل جانب . مهم من جوانب شخصٌتهم ولهذا فأن هذه المسالة ٌجب ان تلقً عناٌة مخطط لها ومقصودة شانها 

امٌة فً اي مستوى دراسً والهدف اٌضا من التثقٌف والوعً الصحً من شأنه رفع المستوى فً ذلك شان العملٌة التعلٌمٌة النظ

الصحً لالفراد بصفة عامة مما ٌؤدي الى زٌادة االنتاج والوفر فً االنفاق العالجً حٌث تظهر العالقة وثقٌة بٌن تناول الغذاء 

 (2) .رق التً ٌستطٌعون بواسطتها حالتهم الصحٌةالجٌد والنشاط الرٌاضً لبتمتع بالصحة ، وارشاد االفراد الى الط

_______________________ 

قندٌل ، عبد الرحمن : التربٌة الغذائٌة وتطور الوعً الغذائً لدى امعات المستقبل المؤتمر السنوي للطفل المصري  -1

 .120، ص 1440وتنشئته ورعاٌته ، المجلد الثانً ، مركز الدراسات الطفولة ، جامعة عٌن الشمس ، مصر ، 

 .2004، عمان ، دار مجدالوي ،  اسس التغذٌة الصحٌةظاهر ، جعفر :  -2

والهدف اٌضا من التثقٌف والوعً الصحً من شأنه رفع المستوى الصحً لألفراد بصفة عامة مما ٌؤدي الى زٌادة              

 نتاج والوفر فً االنفاق العالجً اال

الغذاء الجٌد والنشاط الرٌاضً للتمتع بالصحة ، وارشاد االفراد الى الطرق التً ٌستطٌعون حٌث تظهر العالقة وثٌقة بٌن تناول  

بواسطتها تقٌٌم حالتهم الصحٌة وثبتت الدراسات العلمٌة ان كون الشخص مثقف صحٌا لٌس بالضرورة ان ٌكون واع صحٌا لذلك 

توى الصحً وخاصة رفع كفاءة الجهازٌن الدوري والتنفسً االهتمام بممارسة االنشطة الرٌاضٌة من الناحٌة العلمٌة لرفع المس

( وٌذكر ) جالل 2010كونهما المسؤوالن بشكل مباشر عن اجهزة الجسم خاصة الجهاز العقلً ) المراسً ، وعبد المجٌد ، 

بالتكامل  ( ان الشخص الوعً صحٌا هو الشخص المثالً المتمتع بدرجات ومستوٌات عالٌة من الصحة المتمثلة2005الدٌن ، 

البدنً والعقلً والنفسً واجتماعً والصحً وان ممارسة االنشطة الرٌاضٌة تعمل على الوقاٌة من اهم االمراض العصرٌة مثل 

مرض السكري وامراض القلب وامراض الجهاز التنفسً والسمنة والوزن الزائد والتشوهات القوامٌة باعتباان الجانب الصحً 

 (1)ما : ٌشتمل على جانبٌن اساسٌٌن ه

الثقافة الصحٌة والتً تتمثل فً اكتساب المعارف والمعلومات الصحٌة ، والوعً الصحً والذي ٌتمثل فً ممارسة وتطبٌق    

تلك المعارف والمعلومات فً الواقع العملً ، ومن البدٌهً ان تعنً المناهج الدراسٌة فً كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 

التربٌة المعارف والمعلومات الصحٌة وذلك من خالل تدرٌب بعض المسافات االختٌارٌة ذات العالقة مثل  المختلفة فً اكتساب

 (2) الصحٌة والرٌاضة والصحة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2000، نوفل للنشر والتوزٌع ن بٌروت لبنان ، 3، ط الدلٌل الغذائً للصحة الجٌدةحداد ، شفٌق :  -1
 .2010، دار النشر ، عمان ، االردن ،  1، ط التثقٌف الغذائًالمراسً ، سونٌا ، عبد المجٌد اشرف :  -2

 



ٌة البدنٌة واللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة  ، والصحة العامة واالسعافات االولٌة وبالتالً تتاح الفرص لطلبة كلٌات الترب       

ٌؤكد انه لٌس بالضرورة ان ٌكونوا االفراد واعٌن صحٌا  (1) (2005وعلوم الرٌاضة ان ٌكونوا مثقفٌن صحٌا. اال ان القدومً )

رغم ثقافتهم الصحٌة ، وعلى سبٌل المثال ٌتم اكساب بعض افراد المعارف والمعلومات حول مضار التدخٌن التاثٌر على 

لبعض منهم ما زال ٌحرص على التدخٌن ن فالفرد فً هذه الحاله مثقف صحٌا ن ولكنه غٌر واع صحٌا المجهود البدنً ، اال ان ا

وانظر الهمٌة الوعً الصحً بشكل عام لمختلف االفراد وفً كافة االعمار للنمو والصحة السلٌمة عنت العدٌد من الدراسات 

 (1) .بدراسة فً مختلف المستوٌات التعلٌمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العبً لدى الصحٌة المعلومات على الحصول ومصادر الصحً الوعً مستوى ك الرحٌم عبد الناصر عبد ، القدومً (1)

 العدد ،( 6) المجلد ، البحرٌن جامعة ،(  التربٌة كلٌة) ، والنفسٌة التربوٌة العلوم مجلة. الطائرة للكرة العربٌة االندٌة

 .2005 ، 26-223ص ،( 1)

 

 

 الدراسات املشابهة  2-2
 (:2005دراسة القدومً) -1

 (1).  العبً االندٌة العربٌة للكرة الطائرةلحصول على المعلومات الصحٌة لدى مستوى الوعً الصحً ومصادر ا  

المعلومات الصحٌة لدى العبً  وهدفت الى التعرف على مستوى الوعً الصحً ومصادر الحصول على           

االندٌة العربٌة للكرة الطائرة ، اضافة الى تحدٌد الفروق فً مستوى الوعً الصحً تبعا لمتغٌري الخبرة فً اللعب 

%( ، بٌنما لم ٌكن الفروق دالة 31والمؤهل العلمً لدى الالعبٌن ن حٌث وصلت النسبة المئوٌة لالستجابة الى )

لخبرة فً اللعب والمؤهل العلمً والتفاعل بٌنما ، كما اظهرت النتائج ان وسائل االعالم سجلت احصائٌا تبعا لمتغٌري ا

 اعلى مصادر للحصولعلى المعلومات الصحٌة لدى الالعبٌن.

 (1446حمام ) -2



 مستوى الثقافة الصحٌة لدى طالبات الصف االول ثانوي واثره فً اتجاهٌن الصحة فً منطقة عمان الكبرى

تعرف علةى مستوى الثقافة الصحٌة لدى طالبات الصف االول الثانوي فً محافظة عمان واثره وهدفت الى ال

على اتجاتهن الصحٌة ، اضافة الى تحدٌد الفروق فً الثقافة الصحٌة تبعا لمتغٌري التخصص والمستوى 

نت اتجاهات %( من عٌنه الدراسٌة كا30-3االقتصادٌة واالجتماعً للطالبات ، أظهرت نتائج الدراسة ان )

 الصحٌة اٌجابٌة اضافة الى وجود

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعلومات على الحصول ومصادر الصحً الوعً مستوى ك الرحٌم عبد الناصر عبد ، القدومً (1)

 .55، ص  2005، القاهرة ، مطبعة األهرام ،  العربٌة االندٌة العبً لدى الصحٌة

 

( 0334عالمة ارتباطٌة اٌجابٌة بٌن الثقافة الصحٌة واتجاهات الطالبات الصحٌة حٌث وصل معامل اتباط الى ) 

 .2( واوصت الباحثة بضرورة وجود منهاج مستقل الصحة فً المدارس 03001هو دال احصائٌا عند مستوى )

 ( Lottes  ، 1446دراسة لوتس ) -3

جنربٌدج ، حٌث ركزت الدراسة على السؤالٌن ما الً ٌؤدي الى زٌادة والهدف تحلٌل فائدة مساق صحً فً كلٌة 

معرفة الطلبة فً احداث تغٌر فً سلوكهم  فً نهاٌة المساق ، الصحً ؟ ماذا نقول الطالبات عن تاشٌرات المساق 

ق وبعد الصحً من حٌث زٌادة المعرفة والتغٌر فً سلوكهم وتم اجراء مسح شامل الداء الطالبات فً نهاٌة المسا

اربع سنوات من دراستهم المساق لمالحظة ما اذا كان له اثر فً نمط حٌاتهم الصحً وقد بٌنت الدراسة ان 

ٌة ذالتغٌرات السلوكٌة التً حدثت فً نهاٌة المساق وبعد اربع سنوات من دراسة المساق كانت ادارة الوقت التغ

 .3والتغلب على التوتر 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعلومات على الحصول ومصادر الصحً الوعً مستوى ك الرحٌم عبد الناصر عبد ، القدومً (1)

 .35، ص  2005، مطبعة األهرام ، القاهرة ،  العربٌة االندٌة العبً لدى الصحٌة

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث واجراءاته الميدانية -3

 منهج البحث 3-1

 ه البحثمجتمع وعين 3-2

 أداة البحث 3-3



 االسس العملية للمقياس 3-4

 طالعية للمقياستالتجربة االس 3-4-1

 صائص السايكومترية للمقياسصدق المقياس الخ 3-4-2

 ثبات المقياس 3-4-3

 موضوعية المقياس 3-4-4

 التجربة االساسية للمقياس 3-5

 الوسائل االحصائية 3-6

 

 

 

 

 

 واجراءاته الميدانيةمنهج البحث  -3

 منهج البحث 3-1

ان طبٌعة المشكلة هً التً تحدد المنهج الذي ٌختاره الباحث للوصول الى نتائج البحث لهذا استخدمت الباحثة المنهج الوصفً 

 باالسلوب المسحً كونه ما انسب المناهج لتحقٌق اهداف بحثها.

 مجتمع وعٌنة البحث: 3-2

( موزعة كما 2012-2016( للعام الدراسً )136التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة والبالغ عددهم ) تمثل مجتمع البحث بطلبة كلٌة

 (1موضع فً الجدول)

 (1جدول )

 جامعة القادسٌة موزعة على وفق السنة الدراسٌة -مجتمع وعٌنة البحث متمثال باعداد طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة

اذ اختٌر منها وبطرٌقة   (sample stratified Random)استخدمت الباحثة فً اختٌار العٌنة ن االسلوب الطبقً العشوائً 

( طالب وبما ٌضمن 50( طالبة و)50( طالبا وطالبة اي بواقع )100)  (prepositional Allocation)التوزٌع المتناسب 

 (2التمثٌل الطبقً لمجتمع البحث وكما موضح فً الجدول)

 

 (2الجدول )



 

 أداة البحث  3-3

( وهو مقٌاس تم 01د عماد صالح عبد الحق واخرون( وكما موضح فً الملحق -استعملت الباحثة مقٌاس الوعً الصحً ل )أ

 ( فقرة موزعة على المجالت كاالت23ًبناءه على عٌنة من طلبة الجامعات وٌتكون هذا المقٌاس من اربع مجاالت وبواقع )

 فقرة( 3مجال التغذٌة وٌتكون من ) -

 ( فقرة5مجال الصحة الشخصٌة وٌتكون من ) -

 ( فقرة4مجال ممارسة النشاط الرٌاضً وٌتكون من ) -

 ( فقرات10مجال القوام وٌتكون من) -

درجة عالٌة 0وتكون سلم االستجابة من خمس استجابات وهً مواقف بشدة ومواقف ومحاٌد ومعارض بشدة واعطٌت الدرجات 

( درجات ، ودرجة منخفضة جدا 2( درجات، درجة منخفضة )3درجات ، درجة متوسطة )( 4( درجات ، درجة عالٌة )5جدا )

 درجة واحدة(، وتم صٌاغة جمٌع الفقرات بصٌغة تعبر عن معنى اٌجابً النها تعبر عن مستوى الوعً الصحً.

 

 االسس العلمية للمقياس 3-4

 التجربة االستطالعٌة للمقٌاس 3-4-1

ن مدى فهم العٌنة المستهدفة لتعلٌمات المقٌاس ومدى وضوح فقراته لدٌهم ولمعرفة مدى وضوح هناك ضرورة للتحقٌق م        

فقرات المقٌاس المقٌاس وتعلٌماته ، ومدى مالئمتها لمستوى استٌعاب الطلبة والزمن الالزم لالجابة ، وكذلك لمعرفة الصعوبات 

( طالب 016تجربة استطالعٌة وتطبٌق المقٌاس على عٌنة مكونة من التً قد تواجه عملٌة التطبٌق النهائً لتالقٌها ، تم اجراء 

وطالبة، تم اختٌارهم عشوائٌا. وتمت االجابة على المقٌاس امام الباحثة ، لكً ٌمكن تأشٌر مالحظاتهم وتحدٌد الكلمات غٌر 

المقٌاس بتعلٌماته جاهزا المفهومة ، وفً ضوء ذلك لوحظ ان تعلٌمات وفقرات المقٌاس كانت واضحة ومفهومه وبذلك اصبح 

 للتطبٌق من اجل التحلٌل االحصائً

 صدق المقياس 3-4-2

قامت الباحثة بتوزٌع المقٌاس على مجموعة من الخبراء والمختصٌن فً مجال علم النفس الرٌاضً وكانت االجابة         

 اهري للمقٌاس باالتفاق على صالحٌة هذا المقٌاس للبٌئة العراقٌة وبذلك تم استخدام الصدق الظ

 ثبات المقياس  3-4-3

( ٌوم قامت بتوزٌع 015( طالب وطالبة وبعد 16قامت الباحثة بتوزٌع المقٌاس على العٌنة استطالعٌة البالغ عددها )        

 االستمارات مرة اخرى وكانت قٌمة معامل االرتباط البسٌط بٌرسون للمقٌاس بٌن االختٌارٌن معنوٌة. وهذا دلٌل على ثبات

 المقٌاس.

 

 



 موضوعية المقياس 3-4-4

ٌعتبر المقٌاس على درجة من الموضوعٌة وذلك لوجود بدائل لالجابة ولكل بدل درجة خاصة به ولذلك ال ٌوجد مجال          

 للتعلٌم باالجابة فٌعتبر على درجة من الموضوعٌة

 التجربة االساسية للمقياس 3-5

عٌنة البحث لغرض التحلٌل االحصائً للفقرات واستخراج القوة التمٌٌزٌة لفقرات المقٌاس  تم اجراء التجربة االساسٌة على       

 البقاء الفقرات الممٌزة واستبعاد الفقرات غٌر الممٌزة وكذلك الٌجاد الساٌكومترٌة للمقٌاس كما ٌاتً

 تطبٌق المقٌاس -1

وبعد  1/2012ولغاٌة  / 3/1/2012ة من ( طالب وطالبة فً المد100تم تطبٌق المقٌاس على عٌنة البحث البالغة )

وجمٌع البٌانات منها من اجل اجراء  –االنتهاء من التطبٌق تم تدقٌق استمارات وكانت جمٌع االستمارات مكتملة 

 الوسائل االحصائٌة الالزمة للحصول على النتائج المطلوبة

 طرٌقة تصحٌح المقٌاس: -2

( االٌجابٌة ، فقد وضحت 23خالل اجابته على فقرات المقٌاس ال)لحساب الدرجة التً ٌحصل علٌها المستجٌب من 

 ( .3الدرجات االمناسبة لكل الفقرات اذ وزعت االوزان على البدائل االجابة كما موضح فً الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 (3جدول )

 بدائل االجابة واوزان الفقرات لمقٌاس الوعً الصحً

 

 الوسائل االحصائية 3-6 

وذلك  (spss)من اجل االجابة عن تساؤالت الدراسة استعملت الباحثة برنامج الرزم االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة 

 باستخدام المعالجات االحصائٌة االتٌة

 المئوٌة لكل فقرة ومجال لتحدٌد مستوى الوعً الصحًاٌجاد المتوسطات الحسابٌة والنسب  -1

للمقارنات البعدٌة بٌن المتوسطات   (sldaktest)واختٌار سداك  (one way ANOVA)تحلٌل التباٌن االحادي  -2

 الحسابٌة عند اللزوم 

 لتحدٌد اثر المتغٌرات المستقلة على مستوى الوعً الصحً.

ستجابة خماسً ، اعتمدت النسب المئوٌة التً اشار الٌها القدومً ومن اجل تفسٌر النتائج ونظرا الن سلم اال

 ( ذلك على النحو االت2005ً)

 % فاكثر مستوى وعً صحً عالً جدا30

 % مستوى وعً صحً عال2434ً -20



 % مستوى وعً صحً متوسط60-64،4

 % مستوى وعً صحً منخفض50-5434

 % مستوى وعً صحً منخفض جدا50اقل من 

 الفصل الرابع

 عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج -3

جامعة –عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة  4-1 -4

 القادسٌة

عرض وتحلٌل ومناقشة الفروق فً مستوى الوعً الصحً بٌن الطلبة على وفق متغٌرات الجنس والسنة  4-2 -5

 الدراسٌة

 عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج: -4

 جامعة القادسٌة: –عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة  -4-1

جامعة القادسٌة استخدمت  –جابة عن سؤال ما مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة لال

ل فقرة وللدرجة الكلٌة لكل مجال من مجاالت الوعً الصحً ونتائج الباحثة المتوسطات الحسابٌة النسب المئوٌة لك

 ( توضح ذلك.5-4( و)4-4(و)3-4( و)2-4( و)1-4الجداول)

 مجال التغذية: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-4الجدول )

 (100المتوسطات الحسابٌة والنسب المئوٌة لمستوى الوعً الصحً لمجال التغذٌة )ن =

 ( 5أقصى درجة لالستجابة ) 



جامعة القادسٌة كان عالً  –( ان مستوى الوعً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 1-4ٌتضح من الجدول )

(( حٌث 2،1%( ، وكان عالٌا على الفقرات )30.40( حٌث جاءت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها )6جدا على الفقرة)

( حٌث تراوحت 2،3،5%( ، وكان متوسطا على الفقرات )21.30-20.20تراوحت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها بٌن)

( حٌث جاءت النسبة المئوٌة 4%( ، وكان منخفضا على الفقرة)64.60-60.40ٌها بٌن)النسبة المئوٌة لالستجابة عل

 %( . 54.00لالستجابة علٌها)

جامعة القادسٌة كان  –وفٌما ٌتعلق بالدرجة الكلٌة لمستوى الوعً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة        

 %(.62.02لى)متوسطا حٌث وصلت النسبة المئوٌة لالستجابة ا

 مجال الصحة الشخصية: -

 (2-4الجدول رقم )

 (100المتوسطات الحسابٌة والنسب المئوٌة لمستوى الوعً الصحً لمجال الصحة الشخصٌة )ن=

 ( درجات5اقصى درجة لالستجابة ) 

جامعة القادسٌة  –( ان مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 2-04ٌتضح من الجدول 

%( ، فً حٌن كان عالٌا على 23.00( حٌث جاءت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها )4كان عالً جدا على الفقرة)

%( ، وكان متوسطا على الفقرة 26.40-22.30( حٌث تراوحت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها بٌن )02،3الفقرات 

%( ، وجاءت منخفظة فً الفقرة االولى بنسبة مئوٌة 64.20لٌها )( ، حٌث كانت النسبة المئوٌة لالستجابة ع5)

(52.20.)% 

جامعة القادسٌة  –وفٌما ٌتعلق بالدرجة الكلٌة لمستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 

 %(.62.34لمجال الصحة الشخصٌة كان متوسطا حٌث وصلت النسبة المئوٌة لالستجابة الى)

 

 جال ممارسة النشاط الرياضي:م -

 (3-4الجدول رقم )

 (100المتوسطات الحسابٌة والنسب المئوٌة لمستوى الوعً الصحً لمجال ممارسة النشاط الرٌاضً )ن=

 ( درجات5اقصى درجة االستجابة ) 

جامعة  –( ان مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 3-4ٌتضح من الجدول رقم )

-61.00( حٌث تراوحت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها بٌن )6،2،4،2القادسٌة كان متوسطا على الفقرات ،)

-53.60( حٌث تراوحت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها بٌن)4،3،3،1%( ، وكان منخفضا على الفقرة )63.40

 (.44.60مئوٌة لالستجابة علٌها )( حٌث وصلت النسبة ال5%( ، وكان منخفض جدا على الفقرة )56.30

جامعة القادسٌة  –وفٌما ٌتعلق بالدرجة الكلٌة لمستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 

 %(.53.42لمجال ممارسة النشاط الرٌاضً كان منخفضا حٌث وصلت النسبة المئوٌة لالستجابة الى )

 مجال القوام -

 (4-4الجدول رقم )

 (111المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى الوعي الصحي لمجال )ن=

 ( درجات5اقصى درجة لالستجابة ) 



جامعة القادسٌة  –( ان مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 4-4ٌتضح من الجدول رقم )

%( ، وكان 64.00-60.40ة علٌها بٌن )( حٌث تراوحت النسبة المئوٌة لالستجاب10،4،5،3كان متوسطا على الفقرات )

 %(.54.00-53.60( حٌث جاءت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها بٌن )3،2،6،4،2،1منخفضا على الفقرات )

جامعة القادسٌة لمجال  –وفٌما ٌتعلق بالدرجة الكلٌة لمستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 

 %(.66.02مئوٌة لالستجابة الى )لطا حٌث وصلت النسبة االقوام كان متوس

 المجال الكلي للوعي الصحي: -

 (5-4الجدول )

 (100المتوسطات الحسابٌة والنسب المئوٌة لمستوى الوعً الصحً للمجال الكلً للوعً الصحً )ن=

 

–( ان المستوى الكلً للوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 5-4ٌتضح من الجدول رقم )

جامعة القادسٌة كان متوسطا على مجال التغذٌة ومجال الصحة الشخصٌة ومجال القوام ، حٌث تراوحت النسبة المئوٌة 

منخفضا على مجال ممارسة النشاط الرٌاضً ، حٌث %( ، فً حٌن كان 62.34-66.02لالستجابة علٌها ما بٌن )

 %(.53.42وصلت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها )

جامعة القادسٌة  –وفٌما ٌتعلق بالدرجة الكلٌة لمستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 

 %(.64.30جابة علٌها الى )لجمٌع المجاالت كانت متوسطة ، حٌث وصلت النسبة المئوٌة لالست

( ان مستوى 5-4( و)4-4( و)3-4( و)2-4( و)1-4أظهرت نتائج الدراسة من خالل النظر الى الجداول )        

جامعة القادسٌة كان متوسطا حٌث وصلت النسبة المئوٌة  –الوعً الصحً لدى الطلبة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

%( ، والسبب فً ذلك ٌعود الى ان الطالب 64.30ة فً جمٌع المجاالت الى )للدرجة الكلٌة للوعً الصحً لالستجاب

الجامعً قد ٌكون مثقف صحٌا وذلك من خالل اكسابه للمعلومات التً اشتملت علٌها االستبانة ، من خالل دراسته 

اع صحٌا فً استفادة للمناهج ذات العالقة مثل الثقافة الرٌاضٌة ، والرٌاضة والصحة ، والصحة العامة ، ولكنه غٌر و

، بان الوعً الصحً عبارة عن ترجمة  1من هذه المعلومات على شكل ممارسات سلوكٌة. حٌث ٌدعم بهذا الخصوص

المعارف والمعلومات والخبرات الصحٌحة الى انماط سلوكٌة والتً ٌمكن انجازها باي سلوك اٌجابً له ردود 

. ومن خالل النظر لفقرات االستبانة تبٌن ان اعلى مستوى من  ومؤثرات اٌجابٌة على الصحة والقدرة على تطبٌقها

%( 62.30الوعً الصحً كان على مجال الصجة الشخصٌة ، حٌث وصلت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها الى )

وللفقرة المتضمنة " اهتم بالسكن فً منزل نظٌف وصحً من حٌث التهوٌة الجٌدة والشمس" حٌث وصلت النسبة 

 ستجابة علها الى المئوٌة لال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤتمر السنوي الثالث (. التربٌة الغذائٌة وتطور الوعً الغذائً لدى امهات المستقبل. 1440قندٌل عبد الرحمن. ) (1)

 ن الشمس ، مصر.، المجلد الثانً ، مركز دراسات الطفولة ، جامعة عٌ للطفل المصري وتنشئته ورعاٌته

 

%( . وكان اقل مستوى من الوعً الصحً على مجال ممارسة النشاط الرٌاضً، حٌث وصلت النسبة 32.00)

%( وللفقرة المتضمنة " ابتعد عن ممارسة النشاط الرٌاضً اذا شعرت بالتعب" 53.42المئوٌة لالستجابة علٌها الى )

%( . والسبب فً ذلك ٌعود الى قلة االهتمام التربٌة والتعلٌم 44.60حٌث وصلت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها الى )

فً المجال الصحً فً سن مبكر سواء اكان ذلك على مستوى االسرة ام المدارس وما تتضمنه المناهج الدراسٌة من 

، 1( 1434جوانب اساسٌة فً تنمٌة الوعً الصحً ، حٌث اتفقت نتائج الدراسة مع كل من صابرٌنً واخرون )

والتً أشارت نتائجها الى عدم وجود منهاج تربوي  4(1446وحمام ) 3(1442، والطنطاوي)2( 2001العلً)و



مستقل لتدرٌس التربٌة الصحٌة فً المدارس ، وٌتم تدرٌسها من خالل مواد مختلفة مثل العلوم واحٌاء ، واوصت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساب المدارس من اجل اكاج مستقل فً هغالبٌة هذه الدراسات بضرورة اٌجاد من

) : المعلومات الصحٌة ومصادرها لدى طلبة الصحافة 1434صابرٌنً ، محمد ، خلٌل الخلٌلً ، القادري صالح )  -1

 .220-255،ص20، ع6و االعالم بجامعة الٌرموك. جامعة الكوٌت ، المجلة التربوٌة، م

( ، مستوى الثقافة الصحٌة لدى الطلبة فً نهاٌة المرحلة االساسٌة العلٌا فً 2001،)العلً ، فخري شرٌف -2

 المدارس الحكومٌة فً جنٌن ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة النجاح الوطنٌة ، نابلس ، فلسطٌن.

التربٌة الوقائٌة ( ، دور مناهج العلوم بمراحل التعلٌم العام بمصر فً تحقٌق مفهوم 1442الطنطاوي ، رمضان )-3

 .224-131( ، ص3للطالب ، مجال كلٌة التربٌة، جامعة المنصورة ، العدد)

( : مستوى الثقافة الصحٌة لدى طالبات الصف االول ثانوي واثره ي اتجاهاتهن الصحٌة فً 1446حمام ، فلاير،)-4

 االردن.منطقة عمان الكبرى، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة الٌرموك ، اربد 

 

 

 

المعلومات والمارسات الصحٌة فً سن مبكرة ، وبالتالً تبنٌها وممارستها الحقا لتصبح قٌمة فً ادخله وتوجه الطلبة 

حٌث بٌنت ان مستوى  5(2005سلوكه . فً حٌن جاءت نتائج الدراسة الحالٌة على العكس من نتائج دراسة القدومً )

 لباحثة السبب الى طبٌعة اعٌنة المستخدمة والمجال الغذائً لالستبانة.الوعً الصحً والغذائً كان عالٌا وتعزو ا

عرض وتحلٌل ومناقشة الفروق فً مستوى الوعً الصحً بٌن الطلبة على وفق متغٌرات الجنس والسنة  4-2

 الدراسٌة

البدنٌة  لإلجابة على سؤال هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة

 جامعة القادسٌة تعزى لمتغٌرات الجنس والسنة الدراسٌة؟ -وعلوم الرٌاضٌة

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة 6-4استخدم تحلٌل التباٌن االحادي ، حٌث تبٌن نتائج الجدول رقم)

 للوعً الصحً تبعا لمتغٌرات

 (6-4الجدول رقم )

جامعة القادسٌة تبعا  –المتوسطات الحسابٌة للوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة         

 (.100لمتغٌرات الجنس والسنة الدراسٌة )ن =

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحً ومصادر الحصول على المعلومات الصحٌة (. مستوى الوعً 2005القدومً ، عبد الناصر عبد الرحٌم .)-5

( ، 6لدى العبً االندٌة العربٌة للكرة الطائرة. مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة، )كلٌة التربٌة( جامعة البحرٌن، المجلد )

 .263-223( ، ص1العدد)

 

 

 

 

 



 

جامعة  –نتائج تحلٌل التباٌن االحادي لداللة الفروق فً الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 

 القادسٌة تبعا لمتغٌرات الجنس والسنة الدراسٌة

 (a=0.05*دال احصائٌا عند مستوى )

( انه توجد فروق ذت داللة احصائٌة فً مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 4-2ٌتضح من جدول )

(للمقارنات البعدٌة بٌن المتوسطات الحسابٌة (Sidak Testجامعة القادسٌة تبعا لمتغٌر السنة الدراسٌة استخدام اختبار –الرٌاضٌة 

 ( تبٌن ذلك3-4ونتائج الجدول )

 

  ملخص البحث

 

 جامعة القادسٌة–مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة 

 جبار جعفر         المشرفة : ا.م. د. طلبة ضرام موسىن الباحثة بنٌ

 

تم تحدٌد مشكلة البحث من خالل االجابة على السؤال التال : ما مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة       

جامعة القادسٌة ؟ هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة  –الرٌاضٌة 

 مستوى الدراسً؟جامعة القادسٌة تعزى لمتغٌرات الجنس وال –الرٌاضٌة 

 وهدف البحث الى :

 جامعة القادسٌة. –التعرف على مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة  -1

جامعة  –التعرف على الفروق فً مستوى الوعً الصحً لدى طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة  -2

 القادسٌة 

 لدراسً.تبعا لمتغٌرات الجنس والمستوى ا

وقد استعملت الباحثة المنهج الوصفً باسلوب الدراسات المسحٌة لمالئمتها طبٌعة هذه الدراسة واهدافها ، اما عٌنة 

( طالب وطالبة للعام الدراسً 100جامعة القادسٌة والبالغ عددهم ) –البحث فتمثلت بطالبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

ثة بادوات والوسائل الالزمة ل)أ. د. عماد صالح عبد الحق واخرون( ولغرض تحقٌق اهداف البحث استعانت الباح

 ومن ثم اجراء التجربة االستطالعٌة قبل خوض ومناقشتها توصلت الباحثة الى اهم االستنتاجات االتٌة:

ان مستوى الوعً الصحً لدى الطلبة فً جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة وصلت  -1

 %(.64.3ئوٌة لالستجابة الى )النسبة الم

ان اعلى مستوى للوعً الصحً عند الطلبة كان على مجال الصحة الشخصٌة ، حٌث وصلت النسبة المئوٌة  -2

%( وللفقرة المتضمنة " اهتم بالسكن فً منزل نظٌف وصحً من حٌث 62.34لالستجابة علٌها الى ) 

%( ، وكان اقل مستوى 32.00تجابة علٌها الى )التهوٌة الجٌدة والشمس " حٌث وصلت النسبة المئوٌة لالس

من الوعً الصحً على مجال ممارسة النشاط الرٌاضً ، حٌث وصلت النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها الى 

%( وللفقرة المتضمنة " ابتعد عن ممارسة النشاط الرٌاضً اذا شعرت بالتعب " حٌث وصلت 53.42)

 %(.44.60النسبة المئوٌة لالستجابة علٌها الى )



ٌوجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى لوعً الصحً لدى الطلبة تبعا لمتغٌرات الجنس ولصالح  -3

 الطالبات ، وكذلك لمتغٌر السنة الدراسٌة ولصالح السنة الرابعة.

 

 

 


