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امللخ�ص
ِّ
ال�صحي وم�صادر حْ
ال�صول على
هدفت ال ِّدرا�سة ال ّتَعرف على م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ال�صحية لدى طلبة جامعة ا ْلبلقاء ال ّتَطبيقية ،حيث تكونت العينة من
مْالعلومات
ِّ
ال�صحي
( )1916طالبا ً وطالب ًة مت �إختيارهم ع�شوائياً ،طبقت عليهم ا�ستبانة ا ْلوعي
وم�صادره مْ
والكونة من ( )62فقرة موزعة على ( )7جماالت.
ِّ
ال�صحي ا ْلعام جاء عاليا ً بن�سبة مئوية
�أ�شارت ال ّنَتائج �إىل �أن م�ستوى ا ْلوعي
لال�ستجابة ( ،)٪85.27و�إىل �أ َّن ن�سبة ( )٪90.55من َّ
الطلبة لديهم م�ستوى �صحي عا ٍل
ِّ
ال�صحي يتباين تبعا ً
�صحي متو�سط ،و�إىل �أ َّن ا ْلوعي
ون�سبة ( )٪9.44لديهم م�ستوى
ّ
ملتغريات (الجْ ن�س مْ
وال�ستوى ال ِّدرا�سي) ،حيث �أظهرت ال ّنَتائج وجود فروق �إح�صائية دالة
ِّ
الرابعة،
ال�صحي تبعا ً للمتغريين ول�صالح الإناث وطلبة
يف م�ستوى ا ْلوعي
َّ
ال�سنة ّ
ِّ
و�إىل �أ َّن �أكرث مْال�صادر الَّتي يح�صل منها َّ
ال�صحية هي و�سائل
الطلبة على مْالعلومات
الإعالم ،ويف �ضوء ذلك يو�صى ب�رضورة تفعيل م�ستوى ال ّنَ�شاطات ال ّرِيا�ضية مْالوجهة
ِّ
ال�صحة للطلبة و�إيحاد ا ْلبيئة الالزمة لذلك و�إدراج بع�ض مْالواد خْ
الا�صة
لتنمية وتعزيز
بال�صحة وا ْلغذاء وال ّنَ�شاط ال ّرِيا�ضي �ضمن متطلبات الجْ امعة الإجبارية.
ّ
الكلمات املفتاحية :الوعي ال�صحي ،م�صادر احل�صول على املعلومات ال�صحية ،جامعة
البلقاء التطبيقية ،الأردن.
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Abstract
This research aimed at knowing health awareness level and sources of
health information of Students at Al – Balqa Applied University. The sample
consisted of (1916) male and female students, randomly selected. The Questionnaire of Health Awareness and its sources was distributed to them. It consisted of (62) items divided into (7) domains.
The results indicated that the general health awareness level is high, with
(85.27%) of responses, that (90.55%) of the students have high level and
(90.44%) of them have medium health awareness level.
The analysis also, indicated that health awareness differs according to the
variables (Gender and level of Education), where the results showed statistically significant differences in the level of health awareness according to the
two variables in favor of females and the fourth year students. The results
also indicated that most of the health information sources are the information
media.
In the light of the above, the researchers recommend activating level of
physical education activities geared to developing and reinforcing students'
health and their healthy environment.
They also recommend prescribing some subjects relating to health, nutrition and physical education activities within the university obligatory requirements.
Key words: health awareness, sources of health information, Al-Balqa Applied University, Jordan.
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املقدمة

حتر�ص مْالجتمعات مْالعا�رصة على تطوير نُظمها التَّعليمية ،وحتقيق �أعلى درجات الجْ ودة يف

مْالخرج التَّعليمي ،وقد �أ�صبحت ق�ضية جودة التَّعليم مو�ضع اهتمام مْالعنيني بالتَّعليم على

ال�س َ
بيل ملواجهة حتديات ا ْلقرن حْ
الادي
ال�صعيدين الإقليمي وا ْلعاملي ،حيث يرى ا ْلكثريون �أن
َّ
َّ

وا ْلع�رشين يتمثَّل يف رفع جودة ونوعيَّة التَّعليم وحت�سني خمرجاته (Gaio; Samuel, Julio,

Beatriz & Simone, 2010; Amery; Deborah, Begoray, Marjorie, Higgins,

.)Frankish, Fung & Rootman, 2010

لكن تطوير التَّعليم ونظمه ال يقت�رص على تطوير ا ْلعملية التَّعليمية وما يت�صل بها من

ِ
خرجات التَّعليمي ِة قدرا ً
�أ�ساليب تدري�س وتقومي بل يجب �أن يتعدى ذلك �إىل �رضورة امتالك مْال

ال�صح ِة ا ْلعام ِة ،وذلك ال يح�صل اال
لوكيات التي حتتاجها يف مْالحافظ ِة على
ال�س
عاليا ً من
ِّ
ُّ
ّ
من خالل قيام الجْ امعة بربجمة ا ْلعديد من ا ْلربامج والنَّ�شاطات ا ْلهادفة �إىل رف ِع م�ستوى ا ْلوعي

ال�صحي لطلبتها ،على اعتبار �أن الجْ امعة مبفهومها مْالعا�رص هي م�ؤ�س�سة لها خ�صو�صيتها
ِّ

و�سماتها الَّتي متيزها عن غريها من المْ�ؤ�س�سات مْالجتمعية الأخرى ،حيث حتتل مكانة متميزة
يف التَّغيري ِ والتَّطويرِ ،والَّذي يعترب �أهم �سمة من �سمات ا ْلع�رص حْ
الديث ملواجهة التَّحديات

ومواكبة مْال�ستجدات ( )Abolfotouh et al., 2007ويف �ضوء هذا التَّقدم ال�سرَّ يع الذي

نلحظه يف جمتمعنا ويف مْالجتمعات الأخرى يف �شتى جماالت حْ
الياة ،ويف ظل ال َّدعوة �إىل
ال�صحي ،حيث يُنظر
وال�سلوك
ال�صحة
الجْ ودة يف جميع مْالجاالت ،ي�أتي الإهتمام مبو�ضوع
ِّ
ِّ
ُّ
لل�صحة يف مْالبادئ النَّظرية حْ
الديثة �إىل �أنها حال ٌة فردي ٌة من الإح�سا�س با ْلعافية يكون فيها
ِّ

ا ْلفرد قادرا ً على حتقيق التَّوازن بطريقة منا�سبة بني مْالتطلبات الجْ �سدية ال َّداخلية مْ
والتطلبات
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خْ
الارجية للبيئة (.)Ulla Díez & Pérez-Fortis, 2010

ال�صحيَّة مْالرتبطة بقلة حْ
مْ
الركة وانخفا�ض معدل النَّ�شاط ا ْلبدين ا ْليومي
وال�ضاعفات
ِّ
وارتفاع م�ؤ�رشات ا ْلبدانة والزِّيادة يف ا ْلوزن بني خمتلف ال�شرَّ ائح الإجتماعية (العرجان،
للإن�سانْ ،

2010ب ،العرجان2009 ،؛ ;Abu Baker & Daradkeh, 2010; Nsoor et al., 2008

ال�سكري،
 )Zindah et al., Tayyem et al., 2008, 2008ومن تلك الأمرا�ض �ضغط ال َّدم،
ُّ
الأمرا�ض ا ْلقلبية ا ْلوعائية وه�شا�شة ا ْلعظام �إ�ضافة �إىل ظهور بع�ض التَّقارير ا ْلعلمية والَّتي

ربطت ما بني خْالمول ا ْلبدين وا ْلبدانة والإ�صابة ببع�ض �أنواع ال�سرَّ طان (Mullen et al.,
.)2008; Masterson et al., 2010
وت�شري العديد من ال ِّدرا�سات �ألتي �أجريت على مْالجتمع الأردين� ،إىل وجود ن�سب مرتفعة من

الطورة للإ�صابة بالأمرا�ض ا ْلقلبية ا ْلوعائية ،مْ
عوامل خْ
ُّ
ال�شحوم يف
والتمثلة يف ْارتفاع ن�سب

وارتفاع م�ستوى دهنيات ال َّدم خْ
الطرة
الجْ �سم ،وانخفا�ض اللياقة ا ْلبدنية مْالرتبطة
ِّ
بال�صحةْ ،
و�ضغط ال َّدم ا ْلعايل ،فمن خالل درا�سة �أجريت على الرِّجال الأردنيني مبدى عمر (� )70>-20سنة

�أ�شار العرجان (2010ب) �إىل وجود ن�سب مرتفعة للبدانة تبعا ً للمرحلة العمرية فكانت لعمر
من (� )30-20سنة ( )٪27.9ولعمر (� )40-31سنة ( ،)٪60.93ويف درا�سة اخرى �أجريت على
الرِّجال الأُردنيني مبتو�سط عمر (� )44.08سنة كانت ن�سبة االنت�شار ا ْلعامة للبدانة ()٪51.52
العرجان (�2010أ) ،فيما تو�صل العرجان ( )2009من خالل درا�سة �أجريت على طلبة جامعة

ا ْلبلقاء التَّطبيقية مبتو�سط عمر (� )22.47سنة �أن ن�سبة ا ْنت�شار ا ْلبدانة بينهم ( ،)٪18.25و�أ َّن

ن�سبة ا ْنت�شار ا ْلبدانة وا ْلوزن ال ّزائد ( ،)٪46.85فيما كانت النِّ�سبة يف درا�سة زيندا ،بلبي�سي،
والك ومقداد ( )Zindah, Belbeisi, Walke & Mokdad, 2008للإناث ( )٪41.5وللذُّكور

( )٪21.1ولعمر من (� )34-18سنة ( )٪19.1و�إىل �أ َّن ن�سبة ا ْنت�شار ا ْلبدانة للأعمار ما بني (-18

>� )65سنة وللجن�سني ( ،)٪34.8ويف درا�سة جدوع ،بطيحه والعجلوين (Jaddou, Bateiha

 )& Ajlouni, 2000كانت ( ،)٪9.8يف حني كانت ن�سبة ا ْنت�شار ا ْلبدانة بني الأُردنيني من عمر

(� )29-25سنة للذُّكور ( )17.8وللإناث ( )٪25.9العجلوين ،جدوع وبطيحه (Ajlouni, Jaddou

.)& Batieha, 1998

َّ
وال�شباب الأُردنيني فقد �أ�شارت بع�ض ال ِّدرا�سات
�أما بالنِّ�سبة اىل ا ْنت�شار ا ْلبدانة لدى الأطفال

�إىل وجود ن�سب مرتفعة فكانت على �أعمار من (� )16-13سنة (� )٪8.5أبو بكر ودراركه (Abu
 ،)Baker & Daradkeh, 2010وعلى عمر (� )14.44سنة ( )٪57.5العرجان وذيب (،)2008
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� 10( ،)٪32.5سنوات � 11( ،)٪43.2سنة � 12( ،)٪62.5سنة � 13( ،)٪66.7سنة � 14( ،)٪46.2سنة
� 15( ،)٪71.5سنة  )٪58.4وبن�سبة كلية ( )٪53.7العرجان والكيالين ( ،)2006وكانت لدى
ُعمر (� )15-14سنة ( )٪49.06العرجان (2007ب) ،فيما �أ�شارت بع�ض الدرا�سات الأخرى �إىل

وجود ن�سب مرتفعة لعوامل خْ
الطورة للإ�صابة بالأمرا�ض ا ْلقلبية ا ْلوعائية لدى ا ْلكبار وحتى
َّ
ال�صحي يف الأُردن ،فقد �أ�شار
�شكلت قلقا ً لدى ا ْلو�سط
ال�صغرية ن�سبياً،حيث
ا ْلفئات ا ْلعمرية
ِّ
َّ
العرجان (�2010أ) �إىل �أ َّن ن�سبة الرِّجال الأُردنيني الذين يُعانون من اْرتفاع كول�سرتول ال َّدم كانت
( ،)٪22.54والْرتفاع ا ْلكول�سرتول منخف�ض ا ْلكثافة ( )٪8.58وانخفا�ض م�ستوى ا ْلكول�سرتول
مرتفع ا ْلكثافة ( )٪35.95والْرتفاع ن�سبة ا ْلكول�سرتول ا ْلكلي /ا ْلكول�سرتول مرتفع ا ْلكثافة

( ،)٪48.3ومن يعانون من اْرتفاع يف م�ستوى �ضغط ال َّدم ( ،)٪17.35وممن يعانون من ْارتفاع
ُّالثية ( ،)٪27.19ويف درا�سة �أخرى �أ�شار العرجان (2010ب) �إىل �أ َّن ن�سبة من
دُهنيات ال َّدم الث ّ
يعانون من ْارتفاع كول�سرتول ال َّدم ( ،)٪9.7والرتفاع دُهنيات ال َّدم الثُّالثية ( ،)٪27.09ومن لديهم

ْارتفاع يف ا ْلكول�سرتول منخف�ض ا ْلكثافة ( ،)٪3.77ومن لديهم انخفا�ض خطري يف م�ستوى
ا ْلكول�سرتول مرتفع ا ْلكثافة ( ،)٪21.83ومن لديهم ن�سبة ا ْلكول�سرتول ا ْلكلي/ا ْلكول�سرتول
مرتفع ا ْلكثافة �أعلى من ( ،)٪29.65( )5فيما كانت ن�سبة من يعانون من ْارتفاع حْ
الم�ض
الأميني ذو خْ
الطورة ا ْلعالية (ا ْلهيمو�س�ستائني) ( ،)٪42.32ومن لديهم قيم مرتفعة ل�ضغط

ال َّدم ( ،)٪24.80فيما �أ�شارت زيندا ،بلبي�سي،والك ومقداد (& Zindah; Belbeisi, Walke
� )Mokdad, 2008إىل �أ َّن ن�سبة ( )٪36.3من الذُّكور ،و( )٪27.3من الإناث يعانون من �ضغط

ال َّدم ا ْلعايل ،ون�سبة ( )٪21.9( ،)٪25.6يعانون من ْارتفاع كول�سرتول ال َّدم وعلى التَّوايل.

ومن خالل درا�سة �أجراها العجلوين ،جدوع وبطيحه (Ajlouni; Jaddou& Batieha,

 )1998على الذُّكور والإناث من الأُردنيني �أ�شار �إىل �أ َّن ن�سبة ( )٪80.0 -52.1يعانون من ْارتفاع

�ضغط ال َّدم و( )٪66.1 – 38.6من ْارتفاع ا ْلكول�سرتول يف ال َّدم ،و( )٪76.4 -43.7من ْارتفاع
م�ستوى ال ُّدهون الثُّالثية و( )٪75.0 -41.0من انخفا�ض م�ستوى ا ْلكول�سرتول مرتفع ا ْلكثافة
و( )٪66.5 -38.4من ْارتفاع ا ْلكول�سرتول منخف�ض ا ْلكثافة وعلى التَّوايل� ،إال �أ َّن خْ
الطورة
ا ْلعالية متثلت يف وجود تلك ا ْلعوامل خْ
الطرة لدى الأطفال الأُردنيني حيث �أ�شار العرجان
(�2007أ) من خالل درا�سة �أجريت على الأطفال بعمر (� )15-12سنة وبعدد ( )102طفل� ،إىل

�أ َّن ن�سبة ( )٪5.88منهم يُعانون من ْارتفاع م�ستوى ا ْلكول�سرتول يف ال َّدم )٪3.92( ،لديهم
ْارتفاع يف ا ْلكول�سرتول منخف�ض الكثافة ،وانخفا�ض م�ستوى ا ْلكول�سرتول مرتفع ا ْلكثافة
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هنيات ال َّدم الثُّالثية ( ،)٪1.96والرتفاع ن�سبة ا ْلكول�سرتول
بن�سبة ( ،)٪4.9ومن لديهم ْارتفاع د ُ ّ

(.)٪0.98

�أجرت يوال وبرييز فورت�س ( )Ulla Díez & Pérez-Fortis, 2010درا�سة بهدف التَّعرف

ال�صحي لدى طلبة الجْ امعة مْالك�سيكية على عينة مكونة من ( )307من
ال�سلوك
على
ِّ
ُّ
َّ
ال�صحي مْ
والكون من مْالجاالت ال ّتالية (التِّغذية،
ال�سلوك
الطلبة ،خ�ضعوا ال�ستبيان يقي�س
ِّ
ُّ
َّ
الروحي) ،وقد �أظهرت النَّتائج �أ َّن جمال
النَّ�شاط ا ْلبدين ،الإجهاد ،ا ْلعالقات
ال�شخ�صية والنُّمو ّ

الروحي لدى َّ
الطلبة قد جاء يف مْالرتبة الأوىل مبتو�سط ( )3.02وجمال النَّ�شاط ا ْلبدين قد
النُّمو ّ

جاء يف مْالرتبة الأخرية مبتو�سط ( ،)2.06كما �أظهرت النَّتائج وجود فروق �إح�صائية دالة تبعا ً
َّ
الروحي
ملتغري الجْ ن�س وعلى جماالت (النَّ�شاط ا ْلبدين ،الإجهاد ،وا ْلعالقات
ال�شخ�صية والنُّمو ّ

اختالف يف م�ستوى ا ْلوعي
وعلى ا ْلوعي
ال�صحي ا ْلكلي) ول�صالح الذُّكور ،و�إىل عدم وجود ْ
ِّ

ال�صحي على جمال التِّغذية بينهم.
ِّ

�أجرت حداد ،اوي�س ومن�صور ( )Haddad; Owies & Mansour, 2009درا�سة هدفت
ال�صحي لدى مْالراهقني الأُردنيني يف بع�ض مدار�س مدينة اربد،
ال�سلوك
�إىل تقييم م�ستوى
ِّ
ُّ
حيث تكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )269طالبا ً وطالب ًة ومبدى عمر من (� )17-12سنة ،طبق

ال�صحية حول (التِّغذية،
ال�صحي والَّتي تت�ضمن �سلوكياتهم
ال�سلوك
عليهم ا�ستبانة
ِّ
ِّ
ُّ
ال�صحية ونوعية حْ
الياة واجتاهها
ممار�سة النَّ�شاط ا ْلبدين ،الأن�شطة مْالدر�سية بهدف ال ّتوعية
ِّ
ال�صحية لدى َّ
الطلبة والَّتي
ال�صحي)� ،أ�شارت النَّتائج وجود انخفا�ض حاد يف ا ْلعادات ا ْلغذائية
ِّ
ِّ

والليب واللحوم بن�سبة �أقل من حْ
وال�رضوات حْ
تتمثل يف انخفا�ض تناول ا ْلفواكه خْ
الد مْالو�صى به

وال�رشوبات ا ْلغازية حْ
عاملياً ،يف حني �أ َّن تناول ا ْلوجبات ال�سرَّ يعة مْ
واللويات كانت �أعلى من مْالو�صى

بها� ،إ�ضافة �إىل وجود انخفا�ض حاد يف م�ستوى النَّ�شاط ا ْلبدين مْالمار�س مْالعزز لل�صحة من
قبل َّ
الطلبة.

وهدفت درا�سة العرجان (� )2009إىل التَّعرف على ن�سبة انت�شار ا ْلبدانة وا ْلوزن ال ّزائد تبعا ً

ملتغريات الجْ ن�س والإقليم ،وعالقتها مبتغريات التَّدخني ،دخل ا ْلعائلة ،م�شاهدة التِّلفاز� ،إ�ستخدام
الإنرتنت وممار�سة النَّ�شاط الرِّيا�ضي) ،على عينة مكونة من ( )2224من طلبة جامعة ا ْلبلقاء
الأُردنية� ،أ�شارت النَّتائج �إىل �أ َّن �أعلى ن�سبة النت�شار ا ْلبدانة كانت يف �إقليم َّ
ال�شمال ،و�إىل وجود

ن�سبة عالية النت�شار ا ْلبدانة بني الإناث ،قيا�سا ً �إىل الذُّكور ،و�أن ن�سبة ا ْنت�شار ا ْلنق�ص يف ا ْلوزن

كانت �أعلى لدى الإناث من الذُّكور ،ووجود عالقة عك�سية ما بني ا ْنت�شار البدانة وما بني ال َّدخل
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َّ
ال�شهري الأُ�رسي للإناث ،وعالقة طردية لدى الذُّكور ،وعالق ٍة عك�سي ٍة ما بني التَّدخني والإ�صابة

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

با ْلبدانة وا ْلوزن ال ّزائد ووجود ْارتفاع يف متو�سط �ساعات م�شاهدة التِّلفاز و�إ�ستخدام الإنرتنت
الطلبة ا ْلبدناء ،و�أن هناك زيادة يف ن�سب َّ
لدى َّ
الطلبة الذين يعانون من ا ْلبدانة من غري ممار�سي
النَّ�شاط الرِّيا�ضي وتناق�صها لدى مْالمار�سني.

و�أجرى القدومي وزايد ( )2009درا�سة هدفت �إىل التَّعرف على م�ستوى ا ْلوعي ا ْلغذائي لدى

ال�سلطان قابو�س ،و�إىل
يا�ضية يف جامعة النَّجاح ا ْلوطنية وجامعة
ُّ
ّ
طلبة تخ�ص�ص الترَّ بية الرِّ

حتديد الفروق يف م�ستوى ا ْلوعي ا ْلغذائي تبعا ً ملتغريات الجْ امعة ،الجْ ن�س ،مْال�ستوى ال ِّدرا�سي
مْ
والعدل الترَّ اكمي ،ولتحقيق ذلك �أجريت ال ِّدرا�سة على عينة قوامها ( )207طالب وطالبات

ال�سلطان قابو�س ،طبق
وذلك بواقع ( )105من جامعة النَّجاح ا ْلوطنية و( )102من جامعة
ُّ
عليها ا�ستبانة ا ْلوعي ا ْلغذائي ،و�أظهرت النَّتائج �أن م�ستوى ا ْلوعي ا ْلغذائي ا ْلعام لدى �أفراد
ا ْلعينة كان منخف�ضاً ،حيث و�صلت النِّ�سبة مْالئوية لال�ستجابة �إىل (� ،)٪59إ�ضافة �إىل �أنه ال

توجد فروق ذات دالل ٍة �إح�صائية يف ا ْلوعي ا ْلغذائي لدى َّ
الطلبة تبعا ً ملتغريات الجْ امعة ،الجْ ن�س
مْ
للمعدل الترَّ اكمي ول�صالح مْالعدل
وال�ستوى ال ِّدرا�سي ،بينما كانت الفروق دالة �إح�صائيا ً تبعا ً ُ

الأعلى.

و�أجرت تيم ،بوادي و�سالمه ( )Tayyem; Bawadi & Salameh, 2008درا�سة هدفت �إىل

حتديد م�ستوى تناول الأطعمة ال�سرَّ يعة والنَّمط ا ْلغذائي وكذلك معدل النَّ�شاط حْ
الركي لدى
ُّ
َّ
الطول
الطلبة الجْ امعيني يف الأُردن ،على عينة مكونة من ( )512طالبا ً وطالبةً ،قي�س لهم
ُّ
ال�شحوم يف الجْ �سم ،ا�ضافة �إىل �إ�ستجابتهم على ا�ستبانة تُقي�س ا ْلعادات
وا ْلوزن ون�سبة
ا ْلغذائية وتكرار �أنواع َّ
الطعام مْالتناول ،ا�شارت النَّتائج �إىل �أن ن�سبة ( )٪62.5من الإناث يتناولن

ا ْلفطور ب�شكل يومي وما ن�سبته ( )٪55للذُّكور ،و�إىل ارتفاع معدل النَّ�شاط ا ْلبدين لدى
َّ
الطلبة ال يتناولون حْ
الليب كامل ال َّد�سم
الذُّكور قيا�سا ً �إىل الإناث ،و�أن ما ن�سبته ( )٪40من

و( )٪54يتناولون مْال�رشوبات ا ْلغازية ب�شكل يومي.

و�أجرى اجلفري ( )2007درا�سة هدفت �إىل التَّعرف على م�صادر حْ
ال�صول على مْالعلومات

ال�صحي لدى طالب مْالرحلة الثَّانويّة يف مدينة الرِّيا�ض وعالقة
حية وم�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ِّ
ال�ص ّ
ال�صحي وم�صادر
ال�سلوك
م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ِّ
ال�صحي بالتَّح�صيل الأكادميي ،م�ستخدما ً مقيا�س ُّ
حْ
ال�صحية ك�أداةٍ للدرا�سة ،و�أ�شارت النَّتائج �إىل �أ َّن �أكرث مْال�صادر الَّتي
ال�صول على مْالعلومات
ِّ
ُّ
ال�صحية هي و�سائل الإعالم ،ويف مْالرتبة الأخرية
الطالب على مْالعلومات
يح�صل من خاللها
ِّ

ال�صحية ،و�أن �أكرث مْالجاالت الَّتي ح�صل فيها ال ّتالميذ على م�ستوى
الزِّيارات مْال�ستمرة للمراكز
ِّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�صحي عا ٍل هو جمال تكوين وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشي و�أقلها يف جمال التِّغذية ،كما �أ�شارت

الأكادميي.

بالخاطر بني ُّ
وال�سلوكيات مْالحفوفة مْ
وبهدف تقييم �أمناط حْ
الطالب مْالقيمني
ال�صحية
الياة
ِّ
ُّ

مْ
بالدن الجْ امعية يف الأ�سكندرية ،تو�صل �أبو الفتوح ،ب�سيوين ،منري وفيا�ض (Abolfotouh,
َّ
الطلبة الَّذين
� )Bassiouni, Mounir & Fayyad, 2007إىل وجود ْارتفاع يف ن�سبة
ّ
ال�صحي داخل �سكن الجْ امعة ،و�أن ن�سبة ( )٪33.8منهم يت�صفون
الطعام غري
يتناولون
ِّ

بانخفا�ض معدل النَّ�شاط ا ْلبدين ا ْليومي ،فيما ظهر وجود ن�سب عالية الرتفاع ا ْلوزن وا ْلبدانة

ال�سلوكيات تبعا ً ملتغري الجْ ن�س،
واختالف يف تلك
�إ�ضافة �إىل ا ْنت�شار عادة التَّدخني ووجود تباين ْ
ُّ
ال�صحي لدى ال ّنا�شئني يف
ال�سلوك
ال�صحية ومدى ممار�سة
وبهدف التَّعرف على مْالفاهيم
ِّ
ِّ
ُّ
الأندية الرِّيا�ضية مْال�رصية تو�صل عبد الرَّزاق (� )2008إىل افتقار ن�سبة كبرية من عينة ال ِّدرا�سة

ّ
ال�سليمة مْ
ال�صحية مْ
بالطعام
والتعلقة
ال�صحية
والعلومات ا ْلكافية للحياة
ال�سلوكيات
�إىل
ِّ
ِّ
َّ
ُّ
ال�صحي والنَّظافة ا ْلعامة ،و�أجرى �شيفي ،جري�س ،يان ،جميل ،الليتا وهالوي�ش (Shive,
ِّ
 )Grace, Yin, Jamil, Lalitha, Parameswaran, & Halowich, 2007درا�سة بهدف

ال�صحي� ،إ�ضافة �إىل درا�سة ا ْلفروق
وال�سلوك
ال�صحية
التَّعرف على ا ْلعالقة ما بني مْالعلومات
ِّ
ِّ
ُّ

يف م�صادر حْ
ال�صحي بني جمموعة من الأقليات
وال�سلوك
ال�صحية
ال�صول على مْالعلومات
ِّ
ِّ
ُّ
ال�شرَّ ق �آ�سيوية الَّتي تعي�ش يف �أمريكا وذلك على عينة مكونة من ( )6722من الأفراد ا ْلكبار،
�أ�شارت النَّتائج �إىل وجود اْختالفات بني مْالجموعات ا ْلعرقية يف م�صادر حْ
ال�صول على مْالعلومات

ال�صحية ،حيث اعتمد الأفراد ا ْلهنود على �شبكة مْالعلومات ا ْلعاملية للح�صول على مْالعلومات
ِّ

وب�شكل �أعلى من الأعراق الأخرى ،فيما كانت �أكرث مْال�صادر الَّتي يعتمد عليها �أفراد عينة
ال ِّدرا�سة يف حْ
ال�صحية هي (�شبكة مْالعلومات ا ْلعاملية ،ا ْلكتب ،مْالواد
ال�صول على مْالعلومات
ِّ
مْالطبوعه ،الأطباء مْ
ال�صحي ،ا ْلعائلة وجمموعات الأ�صدقاء والنَّدوات
والخت�صني يف مْالجال
ِّ
ال�صحية).
الثَّقافية
ِّ

ال�صحي وم�صادر حْ
ال�صول على
ويف درا�سة هدفت �إىل التَّعرف على م�ستوى ا ْلوعي
َّ

ال�صحية لدى العبي الأندية ا ْلعربية للكرة ّ
الطائرة وعلى الفروق تبعا ً ملتغريي خْ
الربة
مْالعلومات
ِّ

ال�صحي ا ْلعام
يف اللعب وامل�ؤهل ا ْلعلمي ،تو�صل القدومي (� )2005إىل �أ َّن م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ال�صحي ،حيث جاء
لدى �أفراد ا ْلعينة كان عالياً ،و�إىل وجود فروق �إح�صائية بني جماالت ا ْلوعي
ِّ
مْالجال الإجتماعي والتَّحكم يف ا ْل�ضغوط النَّف�سية يف مْالرتبة الأوىل ،بينما مل تُظهر النَّتائج
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ال�صحي والتَّح�صيل
ال�سلوك
النَّتائج �إىل وجود عالقة طردية ذات داللة �إح�صائية ما بني
ِّ
ُّ
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الربة يف اللعب والمْ�ؤهل ا ْلعلمي� ،إ�ضافة �إىل �أن �أعلى م�صادر حْ
فروقا ً تبعا ً ملتغريي خْ
ال�صول على
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ال�صحية هو م�صدر و�سائل الإعالم.
مْالعلومات
ِّ

و�أجرى بوجنكا�سفان ،ايودي ،درو ،بني ،جيودي وجاك (Phongsavan, Ayoade, Drew,

ال�سلوك
 )Adrian, Ben, Gauden & Jack, 2005درا�سة بهدف معرفة م�ستوى وطبيعة ُّ

ال�شباب مْ
َّ
والراهقني يف اقليم مْالحيط ا ْلهادئ ،م�ستخدمني يف جمع
ال�صحي لدى عينة من
ِّ
ال�سلوكية مْ
والتمثلة يف (التَّدخني ،تناول
ال�صحية
البيانات ا�ستبيان يقي�س مدى ا ْلعادات
ِّ
ُّ

ا ْلكحول ،ممار�سة النَّ�شاط الرِّيا�ضي� ،ساعات م�شاهدة التِّلفاز وبع�ض ا ْلعادات ا ْلغذائية)
�أظهرت النتائج وجود ْارتفاع يف ن�سبة مْالدخنني ومتناويل ا ْلكحول بني الجْ ن�سني وانخفا�ضا ً

وارتفاع متو�سط �ساعات م�شاهدة التِّلفاز،
يف م�ستوى مْالمار�سة الرِّيا�ضية من �أجل
ِّ
ال�صحةْ ،
ال�صحية ممثلة يف انخفا�ض تناول
فيما ظهر �أي�ضا ً وجود ا ْلعديد من ا ْلعادات ا ْلغذائية غري
ِّ
ال�صحية والترَّ كيز على تناول الأطعمة الجْ اهزة و�رشب مْال�رشوبات ا ْلغازية بكرثة ،و�أجرى
الأغذية
ِّ

جاري ،نيكوال ،جوناثان ،بيرت ،ترا�سي وجاديت (& Gray, Nicola, Jonathan, Peter, Tracy
 )Judith, 2005درا�سة هدفت �إىل التَّعرف على ت�صورات مْالراهقني من �سن (� )19-11سنة

ال�صحية مْال�ستقاة من �شبكة مْالعلومات (الإنرتنت)  ،حيث
يف �أمريكا وبريطانيا حول مْالعلومات
ِّ
ا�ستنتجوا �أن مْالراهقني ينظرون ب�إيجابية �إىل الإنرتنت كو�سيلة هامة للح�صول على مْالعلومات
ْ

ال�صحية وذلك ل�رسعة حْ
ال�صول عليها.
ِّ

ال�صحي
�أجرى خطايبة وروا�شدة ( )2003درا�سة هدفت �إىل ا ْلك�شف عن م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
لدى َّ
الطالبات يف كليات مْالجتمع يف الأُردن ،على عينة مكونة من ( )678طالبة طبق عليهن

ال�صحي مْالكونة من ( )32فقرة موزعة على خم�سة جماالت �صحية� ،أ�شارت
ا�ستبانة ا ْلوعي
ِّ
ال�صحي لدى عينة ال ِّدرا�سة ،و�إىل وجود فروق
ا ْلنتائج �إىل جود انخفا�ض يف م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ال�صحي تبعا ً ملتغريات مْ
(ال�ستوى ال ِّدرا�سي ،التَّخ�ص�ص
�إح�صائية دالة يف م�ستوى ا ْلوعي
ِّ

وال�ستوى الإقت�صادي) حيث كانت هذه ا ْلفروق ل�صالح ّ
مْ
ال�سنة ال ِّدرا�سية
الطالبات من م�ستوى َّ
ّ
الدار�سات للتخ�ص�صات مْالهنية قيا�سا ً �إىل التَّخ�ص�صات الأكادميية،
الثّانية،
والطالبات من ّ

َّ
والطالبات من مْال�ستوى الإقت�صادي مْالرتفع ،و�أجرى جابر ( )2003درا�سة بهدف التَّعرف على
ال�سلوك
ال�صحي لدى طلبة بع�ض الجْ امعات ا ْلفل�سطينية طبق عليهم مقيا�س
ال�سلوك
ِّ
ُّ
ُّ
ال�صحي جاء متو�سطاً ،فيما جاء
ال�صحي� ،أ�شارت النَّتائج �إىل �أ َّن م�ستوى ا ْلوعي
وا ْلوعي
ِّ
ِّ
�صحي على جمال التَّدخني وتعاطي ا ْلكحول ،و�أدناه على جما ِل اللياق ِة ا ْلبدني ِة،
�أعلى م�ستوى ِّ
ال�صحي ول�صالح طلبة الجْ امعة الأمريكية
و�إىل وجود فروق �إح�صائية دالة يف م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
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اللياقة ا ْلبدنية.

ويف درا�سة اجريت على طلبة الجْ امعة الأمريكية ببريوت بهدف معرفة التَّغيرُّ ات يف ا ْلوعي

ال�صحة ا ْلعامة تو�صلت عفيفي ،الكاك ،في�صل ،ماجور
ال�صحي بعد درا�سة م�ساق يف
ِّ
ِّ
وروهانا (� )Afifi, el kak, Faysal, Major, & Rouhana, 2003إىل وجود حت�سن �إيجابي
َّ
الطلبة عينة
ال�صحي بن�سبة ( )٪20حيث تناق�صت ن�سبة ا ْنت�شار التَّدخني بني
يف مْال�ستوى
ِّ
ال�صحية وممار�سة الأن�شطة
ال ِّدرا�سة وارتفعت لديهم التَّوجهات الإيجابية نحو تناول الأغذية
ِّ

ال�صحة ،فيما در�س اجلوير ( )Allgower, 2001الأعرا�ض الإكت�آبية وال َّدعم
ا ْلبدنية من �أجل
ِّ

َّ
ال�شخ�صي لدى عينة قوامها ( )5529من طلبة الجْ امعات
ال�صحي
وال�سلوك
الإجتماعي
ِّ
ُّ

يف ( )16بلدا ً من بلدان ا ْلعامل ،ب�إ�ستخدام مقيا�س بيك مْالخت�رص للإكتئ�آب ،مقيا�س ال َّدعم
ال�صحي� ،أظهرت النَّتائج وجود عالقة عك�سية بني الأعرا�ض
ال�سلوك
الإجتماعي ومقيا�س
ِّ
ُّ
الإكتئ�آبية وبني نق�ص النَّ�شاطات ا ْلبدنية وعدم تناول ا ْلفطور وعدم ا ْنتظام �ساعات ا ْلنوم

َّ
الطلبة ،ويف درا�سة �أجريت ملعرفة م�صادر مْالعلومات
وعدم �إ�ستخدام حزام الأمان عند
َّ
وال�شباب يف تنزانيا تو�صل لي�سهابري
ال�صحية مبا يتعلق با ْلعملية الجْ ن�سية بني الأطفال
ِّ

وكايا (� )Leshabari & Kaaya, 1997إىل �أن �أكرث مْال�صادر مْالتعلقة مْ
بالعلومات الجْ ن�سية يتم
الدين،
�إ�ستق�صا�ؤها من جمموعات الأ�صدقاء ،فيما كان �أقل مْال�صادر مْالعتمد عليها هم رجال ّ

َّ
�سلوك حْ
الطلبة االوروبيني �أجرى واردايل،
ال�صحية لدى
المية
ِّ
وبهدف التَّعرف على طبيعة ُ

�ستيبتو ،بيلي�سلي ودافو ( )Wardle, Steptoe, Bellisle, & Davou,1997درا�سة على

عينة تكونت من ( )16000من طلبة ( )21بلد �أوروبي حيث �أظهرت النَّتائج وجود انخفا�ض
ال�سلوك
ال�صحية لدى عينة ال ِّدرا�سة ،ووجود �إرتباطات دالة بني
يف م�ستوى ممار�سة ا ْلعادات
ِّ
ُّ
الالة االجتماعية ،قناعات حْ
ال�صحي والجْ ن�س ،ا ْلوزن ،حْ
ال�صحية ،مْالعارف ا ْلغذائية ،ويف
المية
ِّ
ِّ

التَّحليل متعدد مْالتغريات ارتبط كل من الجْ ن�س حْ
ال�صحية
ال�صحية وا ْلقناعات ا ْلغذائية
والالة
ِّ
ِّ

ال�صحية ا ْلغذائية.
ب�شكل دال مع ممار�سة ا ْلعادات
ِّ

درا�سة
م�شكلة ال ِّ

من خالل نتائج بع�ض ال ِّدرا�سات التي �أجريت على مْالجتمع الأردين على خمتلف ال�شرَّ ائح

الإجتماعية وا ْلفئات ا ْلعمرية يتبني وجود ارتفاع يف عوامل خْ
الطورة للإ�صابة بالعديد من
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ِّ
الطبية،
حققن �أعلى وعي �صحي على جماالت (التِّغذية ،الرِّعاية
ا ْلعربية ،واىل �أن الطالبات
َ
التَّدخني وتعاطي ا ْلكحول والإجهاد) ،يف حني كانت ا ْلفروق ل�صالح َّ
الطلبة الذُّكور على جمال
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الأمرا�ض مْالرتبطة بقلة حْ
الركة (العرجان�2010 ،أ ،العرجان2010 ،ب؛ العرجان2009 ،؛ العرجان،
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�2007أ؛ العرجان2007 ،ب؛ العرجان والكيالين2006 ،؛ Abu Baker & Daradkeh, 2010

Haddad et al., 2009; Nsoor et al., 2008; Tayyem et al., 2008; Zindah et al.,

 .(2008; Jaddou et al., 2000; Ajlouni et al., 1998; Khoury et al., 1999وهذا
ال�صحة ا ْلعامة وعلى فاتورة رعاية تلك الأمرا�ض ،فيما يعزى
الأمر ما ينعك�س �سلبيا ً على
ِّ
ارتفاع تلك المْ�ؤ�رشات خْ
ُّ
ال�شمويل التَّكاملي يف �أي جمتمع �إىل �ضعف وانخفا�ض
الطرة بالإطار
ال�سليمة ممثل ًة
ال�سلوكية غري
ال�صحي ا ْلعام و�إىل ممار�سة ا ْلعديد من ا ْلعادات
م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
َّ
ُّ
يف النَّمط حْ
ال�صدد �أ�شارت زيندا ،بلبي�سي،والك ومقداد
ال�صحي ،ويف هذا
الياتي وا ْلغذائي غري
َّ
ِّ

(� )Zindah, Belbeisi, Walke & Mokdad, 2008إىل �أ َّن الأمرا�ض ا ْلقلبية ا ْلوعائية
مْالزمنة هي �أحد الأ�سباب مْالهمة للوفيات يف الأُردن ،فظهر من درا�سة خوري ،م�ساد وفاردو�س
( )Khoury; Massad & Fardous, 1999الَّتي بحثت يف �أ�سباب ا ْلوفاة يف الأُردن �أن تلك

الأمرا�ض �سبب ملا ن�سبته ( )٪45من ا ْلوفيات ،و�أ�شار ن�سور و�آخرون ()Nsoor et al., 2008

�إىل وجود تزايد يف ن�سبة انت�شار هذه الأمرا�ض بني �أفراد املجتمع الأردين قيا�سا ً �إىل ن�سب
ال�صحة الأُردنية �إىل التَّعاون مع ا ْلعديد من مْالراكز
ا ْنت�شار الأمرا�ض مْالعدية ،وهذا ما دعا وزارة
ِّ

الطورة املُ�ساعدةِ
ال�سلوكيات مْالرتبطة بعوامل خْ
ال�صحية مْالحلية وا ْلعاملية من �أجل معرفة
ِّ
ُّ
ال�صحي يف مْالجتمع
على ا ْنت�شار الأمرا�ض مْالزمنة و�إىل ا ْلعمل على زيادة م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
لتجنب الإ�صابة بتلك الأمرا�ض �أو عواملها ،ودرا�سة ت�أثري ا ْلعوامل الإجتماعية الإقت�صادية

المْ�ؤثرة مْ
والرتبطة بها.

درا�سة
�أهداف ال ِّ

ال�صحي وم�صادر حْ
ال�صول على مْالعلومات
تهدف ال ِّدرا�سة �إىل التَّعرف على :م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ال�صحية لدى طلبة جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقية يف الأُردن وتبعاّ ملتغريات الجْ ن�س مْ
وال�ستوى
ِّ
والرابعة والتَّفاعل بينهما).
(ال�سنة الأوىل ،الثَّانية ،الثّالثة
ال ِّدرا�سي
َّ
ّ

درا�سة
�أ�سئلة ال ِّ

وبنا ًء على اهداف ال ِّدرا�سة �أمكن للباحثني و�ضع التَّ�سا�ؤالت التَّالية:

ال�صحي لدى طلبة جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقية يف الأُردن وهل
 .1ما هو م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
يختلف تبعا ً ملتغريات الجْ ن�س ،مْ
والرابعة)؟.
وال�ستوى ال ِّدرا�سي (الأوىل ،الثّانية ،الثّالثة
ّ
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درا�سة
�أهمية ال ِّ

تنطلق �أهمية ال ِّدرا�سة حْ
الالية مما يلي:

ال�صحي وم�صادر حْ
ال�صحية بني طلبة
ال�صول على مْالعلومات
 .1يُعترب تَناول مو�ضوع ا ْلوعي
ِّ
ِّ
ِ
تاجات التَّعليمية
الجْ امعات مو�ضوعا ً حيوياً ،ملا لِقطاع الجْ امعات من دور ٍ كبري ٍ جدا ً يف �إخراج النَّ

وال�سلوك
ال�صحة ا ْلعامة
ا ْلقادرة على تنمية وتطوير مْالجتمع ومن �ضمن ذلك ن�رش مفاهيم
ِّ
ُّ
حْ
لل�صحة.
الياتي ا ْليومي مْالعزز
ِّ

ال�صحي وم�صادر
 .2كذلك يتوقع من نتائج هذه ال ِّدرا�سة ،التَّعرف على م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
حْ
ال�صحية ،لدى طلبة جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقية ،مبا �سوف يتيح
ال�صول على مْالعلومات
ِّ
للقائمني على َّ
ال�ش�أن الأكادميي يف الجْ امعة مراعاةِ ذلك عند التَّخطيط بعيد مْالدى ومبا ي�ساهم

ال�سبل والإ�سرتاتيجيات لتطويره.
ال�صحي وا ْلبحث عن �أف�ضل
يف رفع م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ُّ
 .3تفتح هذه ال ِّدرا�سة مْالجال وا�سعا ً �أمام ا ْلباحثني لإجراء درا�سات على جامعات �أُردنية �أخرى

ال�صحي بينها.
من �أجل مْالقارنة يف م�ستوى ا ْلوعي
ِّ

َّ
الطلبة منها معلوماتِهم
 .4كذلك ميكن من خالل التَّعرف على �أكرث مْال�صادر الَّتي ي�ستقي
َّ
الطلبة فيها لإيجاد مْالزيد من
ال�صحية �أن يوجه نَظر �إدارة الجْ امعة خا�ص ًة عمادة �ش�ؤون
ِّ
النَّ�رشات التَّوعوية والنَّدوات خْ
بال�صحة وا ْلربامج مْال�ساندة الأخرى.
الا�صة
ِّ

ال�صحي وايجاد خْ
الطط والربامج لتفعيله وتطويره �أن
 .5كما ميكن من خالل درا�سة ا ْلوعي
ِّ

يُ�ساهم ذلك يف ا ْلوقاية م�ستقبال ً من ا ْلعديد من الأمرا�ض مْالرتبطة بقلة حْ
الركة والنَّمط
حْ
ال�صحي.
الياتي غري
ِّ
 .6ان الجْ امعات تعترب مبثابة ا ْلفر�صة الأخرية والَّتي ميكن من خالل ال ِّدرا�سة فيها �أن نُحافظ
ال�صحي وا ْلغذائي لعدد كبري من َّ
الطلبة.
ال�صحة وزيادة م�ستوى التَّثقيف
على
ِّ
ِّ

درا�سة
حمددات ال ِّ

املحدد الزماين :مت َّ جمع ا ْلبيانات من �أفراد عينة ال ِّدرا�سة يف ا ْلف�صل الثَّاين للعام ال ِّدرا�سي

(.)2008-2007

املحدد املكاين� :أجريت هذه ال ِّدرا�سة يف جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقية على طلبتها املوزعني على
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 .2ما هي �أكرث م�صادر حْ
ال�صحية بني طلبة جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقية
ال�صول على مْالعلومات
ِّ
يف الأُردن؟.
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( )11كلية جامعية تابعة للجامعة.
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املحدد ا ْلب�رشي� :أقت�رصت هذه ال ِّدرا�سة على طلبة جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقية من م�ستوى

درجة ا ْلبكالوريو�س ولل�سنوات ال ِّدرا�سية الأربع.

درا�سة
م�صطلحات ال ِّ

ال�صحي على �أنه قيام الأفراد برتجمة جمموعة مْالعارف
الوعي ال�صحي :يعرف ا ْلوعي
ِّ

والعلومات خْ
مْ
ال�صحية والَّتي يتح�صلون عليها من م�صادر مخُ تلفة �إىل جمموع ٍة من
والربات
ِّ
ال�سلوكية لت�شكل يف �إطارها ا ْلعام نمَ طا ً حياتيا ً ِ
�صحيا ً (تعريف �إجرائي).
الأمناط
ُّ
يح�صل من خاللها الأفراد على مْالعارف
ال�صحية :هي تلك مْال�صادر والَّتي
م�صادر مْالعلومات ِّ
ُ

مْ
ال�صحية �سواء �أكانت م�صادر مكتوب ٍة �أو م�سموع ٍة �أو الكرتوني ٍة �أو عن طريق
والعلومات
ِّ
م�صادر ا ْلقدوة مْالتمثلة يف مْالعلم والأبوين (تعريف �إجرائي).

درا�سة و�إجراءاتها:
منهجية ال ِّ
درا�سة
منهج ال ِّ

اُ�ستخدم مْالنهج ا ْلو�صفي مْال�سحي ملالءمته لأهداف وت�سا�ؤالت ال ِّدرا�سة.

درا�سة
جمتمع وعينة ال ِّ

تكون جمتمع ال ِّدرا�سة من جميع طلبة جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقية من م�ستوى درجة

ال�سنوات ال ِّدرا�سية ومن الجْ ن�سني ومن جميع ا ْلكليات ال ّتابعة لها ،وا ْلبالغ
ا ْلبكالوريو�س وجلميع َّ

عددهم ( )26020طالبا ً وطالب ًة بواقع ( )10462من الذُّكور )15558( ،من الإناث ،وحدة ا ْلقبول
والتَّ�سجيل جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقية ( ،)2008فيما تكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )1916من

َّ
ال�سنوات ال ِّدرا�سية الأربع ،مت �إختيارهم ع�شوائيا ً بالطريقة ا ْلب�سيطة من �ضمن
الطلبة ومن
َّ
جمتمع ال ِّدرا�سة ،يُ�شكلون ما ن�سبته ( )٪7.36وبواقع ( )1027طالب ي�شكلون ما ن�سبته

�شكلن ما ن�سبته ( )٪5.71من
َ
( )٪9.81من جمتمع ال ِّدرا�سة من الذُّكور ،و( )889طالب ًة ي ُ
جمتمع ال ِّدرا�سة من الإناث ،بحيث وزعت ( )2553ا�ستبانة على ( )11كلي ٍة جامعي ٍة تابعة
للجامعة� ،إ�سترُ ج َع منها عدد (� )2301إ�ستبانة ،ومت �إ�ستبعاد ( )385ا�ستبانة لعدم �إكتمال

َّ
الطلبة ،واجلدول رقم ( )1يو�ضح خ�صائ�ص عينة
ا ْلبيانات وَلوجود خلل يف تعبئتها من قبل
ال ِّدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ُّ
الذكور

العمر

 ٪من جمتمع
الدِّرا�سة من
ُّ
الذكور

 ٪من جمتمع
الدِّرا�سة الكلي

 ٪من جمتمع
الدِّرا�سة من
الإناث

 ٪من جمتمع
الدِّرا�سة الكلي

ال�سنة الأوىل
َّ
ال�سنة الثانية
َّ
ال�سنة ال ّثالثة
َّ
ال�سنة ال ّرابعة
َّ
الكلي

1.52±18.48
1.16±19.49
1.77±21.37
1.53±23.17
2.37±21.68

147
118
248
514
1027

1.41
1.13
2.37
4.91
9.82

0.56
0.45
0.95
1.98
3.95

132
109
151
497
889

0.85
0.70
0.97
3.19
5.71

ا ْلعدد

 ٪من جمتمع
الدِّرا�سة الكلي

مْال�ستوى
الدِّرا�سي

متو�سط±
�إنحراف

ا ْلعدد

الإناث

ا ْلعدد

الكلي

0.51
0.42
0.58
1.91
3.42

279
227
399
1011
1916

1.07
0.87
1.53
3.89
7.36

درا�سة
�أداة ال ِّ

يف �ضوء �أهداف ال ِّدرا�سة وَت�سا�ؤالتها وجلمع ا ْلبيانات مْ
والعلومات �إ�ستخدم الباحثان ا�ستبانة

ال�صحي والَّذي �أعده و�صممه اجلفري ( )2007بهدف قيا�س م�ستوى ا ْلوعي
قيا�س ا ْلوعي
ِّ
ال�صحي لدى ُ
طالب مْالرحلة الثَّانوية يف مدينة الرِّيا�ض ،الَّذي يتكون من ( )67فقرة موزعة على
ِّ

ال�صحة َّ
ال�شخ�صية� ،أهمية ممار�سة النَّ�شاط ا ْلبدين ،ا ْلقوام ،تكوين
( )7جماالت هي :التِّغذية،
ِّ
وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشيِ ،
والجتمع وا ْلك�شف ِّ
�صحة الأُ�رسة مْ
الطبي ال َّدوري.

�صدق الأداة

مت التو�صل �إىل �صدق حمتوى �أداة ال ِّدرا�سة عن طريق عر�ضه على ( )5حمكمني من حملة
درجة ال ُّدكتوراه يف الترَّ بية ا ْلبدنية من ا ْلعاملني يف الجْ امعات الأُردنية لإبداء الر�أي حول مالءمة

ا ْلفقرات وو�ضوحها ومنا�سبتها من حيث مْالحتوى مْ
وال�ضمون ومدى منا�سبتها للتطبيق على
عينة ال ِّدرا�سة ،حيث �أُعتمدت ا ْلفقرة الَّتي �أجمع عليها ( ٪70ف�أكرث) من مْالحكمني ،وا�شتملت
�أداة ال ِّدرا�سة بعد التَّعديل على ثالث ِة �أق�سام هي :الأول فيما يخت�ص با ْلبيانات ا ْلعامة للطلبة
ال�صحي
والَّتي تتمثل يف الجْ ن�س ،ا ْلعمر ،مْال�ستوى ال ِّدرا�سي وا ْلكلية ،والثّاين يقي�س ا ْلوعي
ِّ

مْ
ال�صحة َّ
ال�شخ�صية� ،أهمية
والكون من ( )62فقرة موزعة على �سبعة جماالت هي( :التِّغذية،
ِّ
ممار�سة النَّ�شاط ا ْلبدين ،ا ْلقوام ،تكوين وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشي� ،صحة الأُ�رسة مْ
والجتمع وا ْلك�شف

ِّ
�سلم الإجابة من ثالثة بدائلٍ هي( :موافق ولها ثالثة نقاط ،غري
الطبي ال َّدوري) بحيث
تكون ُ
َّ
مت�أكد ولها نقطتان ،غري موافق ولها نقطة واحدة) ،وقد مت اعتماد النِّ�سب مْالئوية التَّالية
�صحي عالٍ)٪74.99-50( ،
ال�صحي ( ٪75.0فما فوق) م�ستوى
للدالل ِة على م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ّ
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اجلدول رقم ()1
خ�صائ�ص عينة ال ِّدرا�سة
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�صحي منخف�ض (القدومي� ،)2005 ،أما
�صحي متو�سط�( ،أقل من  )٪50.0م�ستوى
م�ستوى
ّ
ّ

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

بالنِّ�سبة �إىل م�صادر حْ
ال�صحية فقد مت َّ االعتماد على درا�سات (اجلفري،
ال�صول على مْالعلومات
ِّ
2007؛ القدومي )2005 ،مع �إ�ضافة بع�ض مْال�صادر لكي تُنا�سب واقع وحال طلبة الجْ امعة يف
ع�رص الإنفتاح مْالعريف حيث توزعت مْال�صادر على ( )9م�صادر هي( :و�سائل الإعالم� ،أولياء الأُمور،

م�ساق الريا�ضة يف حياتنا ،مْالو�ضوعات الَّتي در�ست يف مْالدر�سة ،مْالطالعة الذَّاتية ،الزِّيارات
ال�صحية ،ال َّدورات التَّدريبية ،الأن�شطة الثَّقافية والإ�صدقاء) �إ�ضافة اىل
مْال�ستمرة للمراكز
ِّ
�إعطاء جمال للطلبة ب�إ�ضافة م�صادر �أخرى غري موجودة يف اال�ستبيان ،حيث تكون �سلم

الإجابة من ثالثة بدائل هي( :موافق ولها ثالثة نقاط ،غري متاكد ولها نقطتان ،غري موافق
ولها نقطة واحدة) وهذه مْال�صادر تتمثل يف الجْ زء الثّالث من اال�ستبيان.

ثبات الأداة

للتحقق من ثبات مْالقيا�س يف ال ِّدرا�سة حْ
الالية مت ح�ساب ثبات الأداة بطريقة تطبيق الإختبار

و�إعادة تطبيقه ( )Test R- Testعلى عينة ع�شوائية مكونة من ( )130طالبا ً وطالب ٍة مت
�إختيارهم ع�شوائيا ً من جمتمع ال ِّدرا�سة ا�ستبعدوا من ال ُّدخول �ضمن عينة ال ِّدرا�سة الأ�سا�سية،

بفارق زمني وقدره �أ�سبوعان بني التطبيقني ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح معامل الثبات لال�ستبانة

لكل جمال ولال�ستبانة ككل وجلزء م�صادر حْ
ال�صحية.
ال�صول على مْالعلومات
ِّ

اجلدول رقم ()2
ْ
ال�صحي
وعي
ل
ا
ال�ستبانة
معامل الثَّبات بني التَّطبيق الأول وال ّثاين
ِّ
ال�صحية (ن = )130
وم�صادر الحْ �صول على مْالعلومات ِّ
الفقرات

املجال

9-1
20-10
27-21
35-28
44-36
55-45
62-56
62-1
رقم امل�صدر
1
2

التِّغذية
ال�صحة َّ
ال�شخ�صية
ِّ
�أهمية ممار�سة ال َّن�شاط ا ْلبدين
ا ْلقوام
تكوين وعمل جْال�سم ا ْلب�شري
�صحة الأُ�سرة مْ
والجتمع
ّ
ا ْلك�شف ِّ
الطبي الدَّوري
ا ْلكلي
و�سائل الإعالم
�أولياء الأُمور

التطبيق الثاين
التطبيق الأول
متو�سط � ±إنحراف متو�سط � ±إنحراف
ال�صحي:
جماالت ا ْلوعي ِّ
0.35±2.44
0.34±2.48
0.29±2.62
0.27±2.65
0.32±2.61
0.33±2.56
0.29±2.71
0.30±2.69
0.27±2.77
0.29±2.73
0.28±2.72
0.31±2.69
0.31±2.59
0.32±2.56
0.22±2.64
0.21±2.61
مْ
ال�صحية:
علومات
ال
على
�صول
م�صادر حْال
ِّ
0.74±2.55
0.59±2.63
0.58±2.68
0.56±2.73

االرتباط

قيمة الداللة ‡

0.92
0.91
0.87
0.89
0.87
0.90
0.90
0.93

‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000

0.91
0.88

‡‡0.000
‡‡0.000

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()2

3
4
5
6
7
8
9
10

م�ساق ال ِّريا�ضة يف حياتنا
مْالو�ضوعات ا َّلتي دُر�ست يف
مْالدر�سة
مْالطالعة ال ّذاتية
الزِّ يارات مْال�ستمرة للمراكز
ال�صحية
ِّ
ا ْلدورات التَّدريبية
الأن�شطة ال َّثقافية
الأ�صدقاء
جميع مْال�صادر

‡‡ = دالة عند م�ستوى (.)0.01

االرتباط

قيمة الداللة ‡

0.90
0.89
0.92
0.84
0.91
0.90
0.85
0.92

‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000
‡‡0.000

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن جميع معامالت الثَّبات كانت عالية ،حيث بلغ الثَّبات ا ْلكلي

لال�ستبانة ( )0.93وفيما يتعلق مب�صادر حْ
ال�صحية ( )0.92وهي معامالت
ال�صول على مْالعلومات
ِّ
عالية جدا ً ومقبولة لتحقيق �أهداف ال ِّدرا�سة.

الأ�ساليب الإح�صائية

بعد الأنتهاء من عملية جمع الإ�ستبانات فرغت وادخلت �إىل حْ
الا�سب الآيل وعوجلت

ب�إ�ستخدام برنامج الرُّزم الإح�صائية للعلوم الإجتماعية ( )SPSSوب�إ�ستخدام الأ�ساليب

الإح�صائية التالية:

� .1إختبار مربع كاي.

 .2التِّكرارات والنِّ�سب مْالئوية.

 .3حتليل التَّباين الثُّنائي ( )MANOVAو�إختبار �شيفيه ا ْلبعدي.

عر�ض النَّتائج ومناق�شتها

فيما يلي عر�ض للنتائج ومناق�شتها وفقا ً لت�سل�سل ت�سا�ؤالت ال ِّدرا�سة:

�أوالً :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ال�صحي لدى طلبة جامعة
يف �ضوء ت�سا�ؤل ال ِّدرا�سة الأول ون�صه« :ما هو م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ا ْلبلقاء التَّطبيقية يف الأُردن وهل يختلف تبعا ً ملتغريات الجْ ن�س ،مْ
وال�ستوى ال ِّدرا�سي (الأوىل،

والرابعة)»؟.
الثّانية ،الثّالثة
ّ

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

الفقرات

املجال

التطبيق الأول
متو�سط � ±إنحراف
0.77±1.92
0.91±2.13
0.94±2.18
0.91±1.92
0.69±2.67
0.58±2.46
0.74±2.45
0.29±2.34

التطبيق الثاين
متو�سط � ±إنحراف
0.80±1.80
0.89±1.93
0.93±2.27
0.91±1.9
0.73±2.61
0.63±2.47
0.76±2.31
0.32±2.29
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املجال
التِّغذية
�أهمية ممار�سة ال َّن�شاط البدين

29.31
11.59
11.27
12.9
7.0
13.3
11.0

62.32
76.15

32.81
15.41

ا ْلقوام

جميع ا ْلعينة (ن= )1916
ال�سنة الأوىل(ن=)279
َّ
ال�سنة الثانية (ن=)227
َّ
ال�سنة ال ّثالثة (ن=)399
َّ
ال�سنة ال ّرابعة (ن= )1011
َّ
ال ُّذكور(ن =)1027
الإناث(ن =)889
جميع ا ْلعينة (ن= )1916
ال�سنة الأوىل(ن=)279
َّ
ال�سنة الثانية (ن=)227
َّ
ال�سنة ال ّثالثة (ن=)399
َّ
ال�سنة ال ّرابعة (ن= )1011
َّ
ال ُّذكور(ن =)1027
الإناث(ن =)889

عالٍ %
79.54
76.3
80.6
75.9
81.6
60.37
86.16
88.67
87.1
93.0
86.7
88.9

املجال

فئة ا ْلعينة

مْال�ستوى �صحي
متو�سط %
18.47
20.1
14.1
23.6
17.0

منخف�ض %
1.98
3.6
5.3
0.5
1.4
10.32
2.25
0.05
0.0
0.0
0.0
0.09
4.87
8.44

ال�صحة ال�شخ�صية

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

اجلدول رقم ()3
ال�صحي على جماالت (التِّغذية ،ال�صحة ال�شخ�صية،
م�ستوى ا ْلوعي ِّ
�أهمية ممار�سة النَّ�شاط البدين وا ْلقوام (ن=)1916
عالٍ %
66.38
59.9
79.7
81.0
59.4
58.81
74.13
77.13
68.5
78.0
80.2
78.1
76.2
78.2

مْال�ستوى �صحي
متو�سط %
31.88
40.1
5.7
19.0
40.6
29.50
24.52
21.34
30.5
22.0
19.8
19.3
21.0
21.7

منخف�ض %
1.72
0.0
14.53
0.0
0.0
11.68
1.35
1.51
1.07
0.0
0.0
2.57
2.72
0.11

الطلبة الَّذين ح�صلوا على م�ستوى ِ
َّ
حي عا ٍل
يت�ضح من اجلدول رقم ( )3ارتفاع ن�سبة
�ص ّ

َّ
الطلبة
على جمال التِّغذية بن�سبة و�صلت �إىل ( )٪79.54قيا�سا ً �إىل ما ن�سبته ( )٪18.47من
حي متو�سط ،وما ن�سبته ( )٪1.98قد ح�صلوا على م�ستوى ِ
ح�صلوا على م�ستوى ِ
حي
�ص ّ
�ص ّ
الرابعة
ال�صحي العايل من طلبة
منخف�ض ،يف حني كانت �أعلى ن�سبة للم�ستوى
ِّ
َّ
ال�سنة ّ

ال�سنوات ال ِّدرا�سية الأوىل ،الثّانية والثّالثة ،فيما كانت
بن�سب ٍة و�صلت �إىل ( )٪81.6قيا�سا ً �إىل
َّ
ن�سبة الإناث اللواتي ح�صلن على م�ستوى ِ
ٍ
بن�سب وعلى
حي عا ٍل �أكرث من ن�سبة الطالب،
�ص ّ
التَّوايل (� )٪86.16إىل (.)٪60.37

ال�شخ�صية يت�ضح �أن ما ن�سبته ( )٪66.38من َّ
ال�صحة َّ
الطلبة قد
�أما بالنِّ�سبة �إىل جمال
ِّ

�صحي متو�سط ،ون�سبة
�صحي عالٍ ،ون�سبة ( )٪31.88على م�ستوى
ح�صلوا على م�ستوى
ّ
ّ
َّ
الطلبة من
�صحي منخف�ض ( ،)٪1.72فيما ارتفعت ن�سبة
قليلة ح�صلوا على م�ستوى
ّ
�صحي عا ٍل بن�سبة و�صلت �إىل
ال�سنة ال ِّدرا�سية الثّالثة والَّذين ح�صلوا على م�ستوى
ّ
م�ستوى َّ

والرابعة) ،وارتفعت ن�سبة الإناث اللواتي
ال�سنوات ال ِّدرا�سية (الأوىل ،الثّانية
( )٪81.0قيا�سا ً �إىل َّ
ّ
ح�صلن على م�ستوى ِ
حي عا ٍل قيا�سا ً �إىل الذُّكور وبن�سب و�صلت �إىل ()٪58.81 - 74.13
�ص ّ
َّ
الطلبة الَّذين ح�صلوا على م�ستوى
وعلى التَّوايل ،كما يت�ضح وجود ن�سبة عالي ٍة جدا ً من
وعي ِ
أهمية ممار�سة النَّ�شاط ا ْلبدين بن�سبة و�صلت �إىل (،)٪88.67
حي عا ٍل على جمال �
�ص ّ
ّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ال�صحي ا ْلعايل بن�سب وعلى
ال ِّدرا�سية ،وحققت الإناث ن�سبة �أعلى من الذُّكور يف مْال�ستوى
ِّ
التَّوايل (.)٪62.32-76.15

كما يت�ضح �أ َّن ن�سبة من ح�صلوا على م�ستوى وعي ِ
حي عا ٍل على جمال ا ْلقوام كانت
�ص ّ

( )٪77.13واملتو�سط بن�سبة ( )٪21.34واملنخف�ض بن�سبة ( )٪1.51فقط ،فيما ارتفعت ن�سبة
ال�سنة ال ِّدرا�سية الثّالثة بن�سبة
ال�صحي العايل من طلبة
الَّذين ح�صلوا على مْال�ستوى
ِّ
َّ

و�صلت �إىل ( )٪80.2قيا�سا ً �إىل مْال�ستويات ال ِّدرا�سية الأخرى ،فيما كانت الإناث �أعلى من حيث
ٍ
بن�سب وعلى التَّوايل (.)٪76.2-78.2
ال�صحي ا ْلعايل من الذُّكور
ن�سبة ا ْلوعي
ِّ

اجلدول رقم ()4
ال�صحي على جماالت (تكوين وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشي� ،صحة الأُ�رسة
م�ستوى ا ْلوعي ِّ
ِّ
واملجتمع ،الك�شف الطبي ال َّدوري واال�ستبانة ككل (ن=)1916
املجال
تكوين وعمل جْال�سم ا ْلب�شري

�صحة الأُ�سرة واملجتمع

الك�شف ِّ
الطبي الدَّوري

3.07
0.0
0.0
0.0
5.83
5.5
0.3

اال�ستبانة ككل

جميع ا ْلعينة (ن= )1916
ال�سنة الأوىل(ن=)279
َّ
ال�سنة الثانية (ن=)227
َّ
ال�سنة ال ّثالثة (ن=)399
َّ
ال�سنة ال ّرابعة (ن= )1011
َّ
ال ُّذكور(ن =)1027
الإناث(ن =)889
جميع ا ْلعينة (ن= )1916
ال�سنة الأوىل(ن=)279
َّ
ال�سنة الثانية (ن=)227
َّ
ال�سنة ال ّثالثة (ن=)399
َّ
ال�سنة ال ّرابعة (ن= )1011
َّ
ال ُّذكور(ن =)1027
الإناث(ن =)889

املجال

فئة ا ْلعينة

عالٍ %
81.0
67.0
69.6
75.7
89.5
77.8
84.7
82.62
85.7
85.5
84.0
80.6
80.0
85.6

مْال�ستوى �صحي
متو�سط %
4.80
7.9
5.3
5.8
3.5
5.6
3.9
14.30
14.3
14.5
16.0
13.6
14.5
14.1

منخف�ض %
14.19
25.1
25.1
18.5
7.00
16.7
11.4

عالٍ %
88.98
92.8
94.7
92.0
85.5
85.8
92.7
90.55
86.4
86.3
89.7
93.0

مْال�ستوى �صحي
متو�سط %
7.20
7.2
5.3
8.0
7.3
7.2
7.2
9.44
13.6
13.7
10.3
7.0

89.3
92.0

10.7
8.0

منخف�ض %
3.81
0.0
0.0
0.0
7.22
7.01
0.11
-

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن ن�سبة من ح�صلوا على م�ستوى �صحي عا ٍل على جمال

تكوين وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشي ( )٪81.0ومن ح�صلوا على م�ستوى متو�سط ( )٪4.80وم�ستوى

منخف�ض ( ،)٪14.19فيما ارتفعت ن�سبة َّ
الرابعة والَّذين ح�صلوا
الطلبة من م�ستوى
َّ
ال�سنة ّ
ال�سنوات
ال�صحي العايل بن�سبة بلغت ( )٪89.5قيا�سا ً �إىل
على �أعلى ن�سبة للم�ستوى
ِّ
َّ
ال�صحي العايل
ال ِّدرا�سية الأخرى ،وح�صلن الإناث على ن�سبة �أعلى من الذُّكور يف مْال�ستوى
ِّ

بن�سب وعلى التَّوايل ( ،)٪77.8-84.7كما يت�ضح �أن ن�سبة من ح�صلوا على م�ستوى ِ
حي
�ص ّ
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الرابعة من حيث �أ َّن
�صحي متو�سط ،وتفوق طلبة
ون�سبة ( )٪11.27مل�ستوى وعي
ّ
َّ
ال�سنة ّ
ن�سبة ( )٪93.0منهم ح�صلوا على م�ستوى ِ
حي عالٍ ،وذلك قيا�سا ً �إىل باقي مْال�ستويات
�ص ّ
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عا ٍل على جمال ِ
�صحة الأُ�رسة مْ
والجتمع ( )٪88.98ومن ح�صلوا على م�ستوى متو�سط ()٪7.20
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ال�سنة الثانية على �أعلى
ون�سبة ( )٪3.81ح�صلوا على م�ستوى منخف�ض ،فيما ح�صل طالب َّ
ال�صحي العايل بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)٪94.7ووجود تفوق للإناث على الذُّكور
ن�سبة للم�ستوى
ِّ

ال�صحي العايل وللذُّكور (.)٪85.8
ح�صولهن على ( )٪92.7للم�ستوى
يف ن�سبة
َّ
ِّ
فيما كانت ن�سبة ( )٪82.62من �أفراد عينة ال ِّدرا�سة ح�صلوا على م�ستوى ِ
حي عا ٍل على
�ص ّ
الطبي ال َّدوري ،ون�سبة ( )٪14.30على م�ستوى ِ
جمال ا ْلك�شف ِّ
حي متو�سط ون�سبة ()٪3.07
�ص ّ

على م�ستوى ِ
ال�سنة
حي منخف�ض ،وجاءت �أعلى ن�سبة للم�ستوى
ِّ
�ص ّ
ال�صحي العايل لطلبة َّ
ال�سنوات ال ِّدرا�سية الأُخرى ،وللإناث بن�سبة ( )٪85.6متفوقات
الأوىل بن�سبة ( )٪85.7قيا�سا ً �إىل َّ
ال�صحي ا ْلكلي في�شري اجلدول
على الذُّكور ون�سبتهم (� ،)٪80.0أما بالنِّ�سبة �إىل م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
رقم (� )3إىل �أ َّن ما ن�سبته ( )٪90.55من �أفراد عينة الدرا�سة قد ح�صلوا على م�ستوى ِ
حي
�ص ّ
عالٍ ،ون�سبة ( )٪9.44على م�ستوى ِ
الرابعة على
حي متو�سط ،فيما ح�صل طالب
�ص ّ
َّ
ال�سنة ّ

�أعلى ن�سبة للم�ستوى ال�صحي ا ْلعايل بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)٪93.0فيما كانت ن�سبة الإناث
ال�صحي ا ْلعايل وبن�سب على التَّوايل (.)٪89.3-92.0
�أعلى من الذُّكور يف مْال�ستوى
ِّ

اجلدول رقم ()5
ْ
ال�صحي تبعا ً
مْالتو�سط والإنحراف مْالعياري والنِّ�سبة مْالئوية ا ْلكلية ملجاالت الوعي ِّ
وال�سنة ال ِّدرا�سية (ن=)1916
ملتغريات الجْ ن�س
َّ
الأبعاد
التِّغذية

ال�صحة َّ
ال�شخ�صية
ِّ

�أهمية ممار�سة ال َّن�شاط ا ْلبدين

ا ْلقوام

جميع ا ْلعينة
ال�سنة الأوىل
َّ
ال�سنة الثانية
َّ
ال�سنة ال ّثالثة
َّ
ال�سنة ال ّرابعة
َّ
ُّ
الذكور
الإناث
جميع ا ْلعينة
ال�سنة الأوىل
َّ
ال�سنة الثانية
َّ
ال�سنة ال ّثالثة
َّ
ال�سنة ال ّرابعة
َّ
ُّ
الذكور
الإناث

الأبعاد

ا ْلعينة

متو�سط ±
�إنحراف
0.34±2.50
0.39±2.46
0.44±2.46
0.30±2.48
0.31±2.52
0.36±2.47
0.33±2.52
0.31±2.65
0.32±2.64
0.29±2.68
0.32±2.62
0.31±2.65
0.32±2.64
0.31±2.66

ال ِّن�سبة
المْ ئوية
83.38
82.21
82.06
82.92
84.17
82.59
84.06
88.40
88.24
89.53
87.60
88.51
88.00
88.75

م�ستوى الوعي
ال�صحي
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ

متو�سط ±
�إنحراف
0.40±2.46
0.35±2.44
0.57±2.42
0.31±2.56
0.39±2.43
0.41±2.44
0.39±2.47
0.43±2.57
0.47±2.47
0.39±2.61
0.37±2.59
0.45±2.58
0.46±2.56
0.40±2.59

ال ِّن�سبة
المْ ئوية
82.03
81.37
80.95
85.60
81.04
81.43
82.54
85.91
82.55
87.05
86.59
86.31
85.33
86.97

م�ستوى الوعي
ال�صحي
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الأبعاد

الأبعاد

تكوين وعمل جْال�سم ا ْلب�شري

�صحة الأُ�سرة مْ
والجتمع

ا ْلك�شف ِّ
الطبي الدَّوري

اال�ستبانة َك ُكل

جميع ا ْلعينة
ال�سنة الأوىل
َّ
ال�سنة الثانية
َّ
ال�سنة ال ّثالثة
َّ
ال�سنة ال ّرابعة
َّ
ال ُّذكور
الإناث
جميع ا ْلعينة
ال�سنة الأوىل
َّ
ال�سنة الثانية
َّ
ّ
ال�سنة الثالثة
َّ
ال�سنة ال ّرابعة
َّ
ال ُّذكور
الإناث

ال ِّن�سبة
المْ ئوية
84.90
76.87
76.94
81.03
90.42
82.63
87.51
84.66
86.89
86.44
86.00
83.12
83.22
86.33

م�ستوى الوعي
ال�صحي
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ

متو�سط ±
�إنحراف
0.42±2.62
0.27±2.69
0.25±2.72
0.28±2.68
0.51±2.57
0.50±2.57
0.27±2.69
0.22±2.55
0.24±2.51
0.24±2.54
0.22±2.56
0.20±2.57
0.22±2.53
0.21±2.58

ال ِّن�سبة
المْ ئوية
87.65
89.70
90.76
89.37
85.71
85.82
89.77
85.27
83.87
84.65
85.61
85.44
84.5
85.92

م�ستوى الوعي
ال�صحي
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ

ي�شري اجلدول رقم ( )5اىل مْالتو�سط حْ
ال�سابي والإنحراف مْالعياري والنِّ�سبة مْالئوية ا ْلكلية

ال�صحي تبعا ً ملتغريات (الجْ ن�س مْ
وال�ستوى ال ِّدرا�سي).
ملجاالت م�ستوى ا ْلوعي
ِّ

املجاالت

اجلدول رقم ()6
ال�صحي وعلى جماالت
نتائج حتليل التَّباين الثُّنائي لداللة ا ْلفروق يف م�ستوى ا ْلوعي ِّ
(التِّغذية ،ال�صحة ال�شخ�صية� ،أهمية ممار�سة النَّ�شاط البدين وا ْلقوام) تبعا ً ملتغريات
الجْ ن�س مْ
وال�ستوى ال ِّدرا�سي (ن=)1916

التِّغذية

داللة الفروق البعدية (�شيفيه)
ا مْل�ستوى الدِّرا�سي
�س� =1س� ،2س� =1س� ،3س� # 1س،§4
�س� =2س� ،3س� # 2س� ،§4س� =3س4

ال�صحة ال�شخ�صية
�أهمية ممار�سة
ال َّن�شاط البدين

م�صدر التباين

درجات
احلرية

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

قيمة
(ف)

قيمة
الداللة *

مْال�ستوى الدِّ را�سي

3

1.50

0.50

4.20

‡0.005

اجلن�س

1

1.615

1.615

13.59

‡0.00

مْال�ستوى الدِّ را�سي×اجلن�س

3

0.992

0.330

2.78

§0.039

......................

مْال�ستوى الدِّ را�سي

3

4.905

1.635

10.59

‡0.00

�س� =1س� ،2س� =1س� ،3س� # 1س،§4
�س� =2س� ،3س� # 2س� ،‡4س� #3س‡4

اجلن�س

1

3.321

3.321

21.52

‡0.00

مْال�ستوى الدِّ را�سي×اجلن�س

3

7.25

2.41

15.66

‡0.00

مْال�ستوى الدِّ را�سي

3

0.568

0.189

1.86

0.134

اجلن�س

1

0.55

0.55

5.47

§0.019

مْال�ستوى الدِّ را�سي×اجلن�س

3

0.306

0.102

1.004

0.389

#

#

ل�صالح ( ) املتو�سط االعلى

ل�صالح ( ) املتو�سط االعلى

......................
�س� =1س� ،2س� =1س� ،3س� = 1س،4
�س� =2س� ،3س� = 2س� ،4س� =3س4
 #ل�صالح ( ) املتو�سط االعلى
......................

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

ا ْلعينة

متو�سط ±
�إنحراف
0.67±2.54
0.79±2.30
0.79±2.30
0.72±2.43
0.52±2.71
0.7 ±2.47
0.62±2.62
0.41±2.54
0.32±2.60
0.31±2.59
0.31±2.58
0.47±2.49
0.47±2.49
0.31±2.58

تابع اجلدول رقم ()5
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املجاالت

332

تابع اجلدول رقم ()6

قيمة
الداللة *

م�صدر التباين

درجات
احلرية

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

قيمة
(ف)

مْال�ستوى الدِّ را�سي

3

3.243

1.081

5.71

‡0.00

اجلن�س

1

0.07

0.07

0.401

0.52

مْال�ستوى الدِّ را�سي×اجلن�س

3

4.22

1.408

7.445

‡0.00

داللة الفروق البعدية (�شيفيه)
مْال�ستوى الدِّرا�سي
�س� #1س� ،‡2س� #1س� ،‡3س# 1
�س� ،‡4س� =2س� ،3س� # 2س،‡4
�س� #3س‡4
=
......................

§= دالة عند م�ستوى ( = ‡ ،)0.05دالة عند م�ستوى (.)0.01
ّ
ال�سنة ال ّرابعة.
ال�سنة الثالثة� ،سَّ =4
ال�سنة الثانية� ،سَّ =3
ال�سنة الأوىل� ،سَّ =2
= ال ُّذكور = ،الإناث� ،سَّ = 1
ال�صحي تبعا ً ملتغري
يت�ضح من اجلدول رقم ( )6وجود فروق �إح�صائية دالة يف م�ستوى ا ْلوعي
ِّ

ال�صحة َّ
ال�شخ�صية� ،أهمية ممار�سة النَّ�شاط ا ْلبدين) واىل
الجْ ن�س وذلك على جماالت (التِّغذية،
ِّ

عدم وجود تلك الفروق بني الذكور واالناث على جمال (القوام) ،واىل وجود فروق اح�صائية دالة
َّ
ال�شخ�صية ،القوام) واىل عدم
ال�صحة
تبعا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي وعلى جماالت (التِّغذية،
ِّ

وجودها على جمال (�أهمية ممار�سة النَّ�شاط البدين).

املجاالت تكوين وعمل جْال�سم �صحة الأُ�سرة واملجتمع الك�شف ِّ
الطبي الدَّوري الوعي ال�صحي الكلي
ا ْلب�شري

اجلدول رقم ()7
ْ
ال�صحي وعلى جماالت
نتائج حتليل التَّباين الثُّنائي لداللة ا ْلفروق يف م�ستوى الوعي ِّ
(تكوين وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشي� ،صحة الأُ�رسة واملجتمع ،الك�شف ِّ
الطبي ال َّدوري الوعي
ال�صحي الكلي) تبعا ً ملتغريات الجْ ن�س مْ
وال�ستوى ال ِّدرا�سي (ن=)1916
م�صدر التباين

درجات
احلرية

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

قيمة
(ف)

قيمة
الداللة *

مْال�ستوى الدِّ را�سي

3

62.06

20.68

49.89

‡0.00

اجلن�س

1

1.208

1.208

2.915

0.087

مْال�ستوى الدِّ را�سي×اجلن�س

3

9.087

3.029

7.306

‡0.00

مْال�ستوى الدِّ را�سي

3

7.147

2.382

14.36

‡0.00

داللة الفروق البعدية (�شيفيه) المْ �ستوى
الدِّرا�سي
�س� =1س� ،2س� #1س� ،‡3س� # 1س،‡4
�س� #2س� ،‡3س� # 2س� ،‡4س� #3س‡4
=
......................
�س� #1س� ،‡2س� =1س� ،3س� # 1س،‡4
�س� #2س� ،‡3س� # 2س� ،‡4س� #3س§4

اجلن�س

1

0.951

0.951

5.73

§0.016

مْال�ستوى الدِّ را�سي×اجلن�س

3

7.735

2.578

15.54

‡0.00

مْال�ستوى الدِّ را�سي

3

4.489

1.496

9.226

‡0.00

 #ل�صالح ( ) املتو�سط االعلى
......................
�س� #1س� ،‡2س� #1س� ،‡3س� # 1س،‡4
�س� =2س� ،3س� # 2س� ،‡4س� =3س4

اجلن�س

1

0.773

0.773

4.766

§0.029

مْال�ستوى الدِّ را�سي×اجلن�س

3

4.685

1.561

9.62

‡0.00

مْال�ستوى الدِّ را�سي

3

0.643

0.214

4.575

‡0.003

اجلن�س

1

0.027

0.027

0.587

0.443

مْال�ستوى الدِّ را�سي×اجلن�س

3

3.481

1.160

24.74

‡0.00

 #ل�صالح ( ) املتو�سط االعلى
......................
�س� #1س� ،§2س� #1س� ،‡3س� # 1س،‡4
�س� =2س� ،3س� # 2س� ،‡4س� =3س4
=
......................

§= دالة عند م�ستوى ( = ‡ ،)0.05دالة عند م�ستوى (.)0.01
ّ
ال�سنة ال ّرابعة.
�س=4
الثة،
ث
ال
نة
ال�س
�س=3
الثانية،
ال�سنة
َّ
َّ
ال�سنة الأوىل� ،سَّ =2
= ال ُّذكور = ،الإناث� ،سَّ = 1
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وجود فروق اح�صائية دالة على جمال (تكوين وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشي) وعلى الوعي ال�صحي

الكلي ،واىل وجود فروق اح�صائية دالة تبعا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي وعلى جماالت (تكوين
وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشي� ،صحة الأُ�رسة واملجتمع والك�شف ِّ
الطبي ال َّدوري) وعلى الوعي ال�صحي
الكلي.

ال�صحي جلميع فئات ا ْلعينة
وهذه النَّتيجة ال تتناق�ض مع ما ظهر من �أن م�ستوى ا ْلوعي
ِّ

جاء يف مْال�ستوى ا ْلعايل ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )5حيث �أن ت�صنيف مْال�ستوى
يكون على �أ�سا�س النِّ�سبة مْالئوية ا ْلكلية وا ْلفروق يف مْال�ستوى تبعا ً ملتغريي (الجْ ن�س مْ
وال�ستوى

ال ِّدرا�سي) تكون على �أ�سا�س مْالقارنة بني مْالتو�سطات.

وبهذه النتيجة تكون الإناث �أعلى وعيا ً �صحيا ً من الذُّكور يف تلك مْالجاالت ،وقد يعزى تفوق

الإناث على الذُّكور �إىل �إحتمالية �أن ا ْلفتاة وما يطلب منها من �أدوار �إجتماعية على �صعيد
ال�صحية من
الأُ�رسة جعلها �أكرث �إهتماما ً بتلك مْالجاالت وبالتايل �أكرث �إطالعا ً على مْالعلومات
ِّ
ال�صحي مْالطلوب من الأُنثى �أن متتلكه
الذُّكور ،فقد ح�صل تغيرُّ كبري على م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
خا�صة يف ظل اْرتفاع م�ؤ�رشات الإ�صابة بالأمرا�ض مْالرتبطة بقلة حْ
الركة مثل ه�شا�شة ا ْلعظام
�سكري و�ضغط ال َّدم وما يرتبط بها من م�ضاعفات �صحية ،حيث تو�صل واردايل،
وا ْلبدانة وا ْل ُ
�ستيبتو ،بيلي�سلي ودافو (� )Wardle, Steptoe, Bellisle, & Davou,1997إىل ارتباط
ال�صحي.
ال�صحي بعامل الجْ ن�س مبعنى �أ َّن الجْ ن�س عامل م�ؤثر على م�ستوى ا ْلوعي
ا ْلوعي
ِّ
ِّ

وذلك ما قد ي�ؤكد �أن الإناث ميكن �أن ي َ ُ
ك َّن �أكرث وعيا ً �صحيا ً من الذُّكور خا�صة يف تلك

مْالجاالت مْالرتبطة بدور املر�أة يف مْالجتمع ،وميكن تف�سري ذلك �أن الإناث يَكت�سنب مْالعرفة مْالتعلقة
ال�صحية من خالل عملهن ا ْلبيتي خطايبة وروا�شدة ( )2003واحتمالية
بتلك مْالجاالت
ِّ

اطالعهن على املوا�ضيع اخلا�صة با ْلغذاء من خالل مْالواد ال ِّدرا�سية مْالدر�سية (Haddad et
َّ

 )al., 2009فيما تتعار�ض مع ما تو�صل �إِليه القدومي وزايد ( )2009من عدم وجود ت�أثري

لعامل الجْ ن�س على م�ستوى ا ْلوعي ا ْلغذائي لدى طلبة تخ�ص�ص الترَّ بية الرِّيا�ضية يف كل من

فل�سطني و ُعمان ،و�إىل عدم وجود �إختالفات جوهرية تبعا ملتغري الجْ ن�س على جماالت (ا ْلقوام،
تكوين وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشي وعلى ا ْلوعي ا ْل�صحي ا ْلكلي).

فيما اظهرت بع�ض ال ِّدرا�سات ارتفاع ن�سبة الإناث اللواتي �أظهرن وعيا ً �صحيا ً عاليا ً جتاه

ال�صحي ،والترَّ كيز على تناول وجبة الإفطار باعتبارها وجبة ذات �أهمية كبرية من
تناول ا ْلطعام
ِّ
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ال�صحي تبعا ً
يت�ضح من اجلدول رقم ( )7وجود فروق �إح�صائية دالة يف م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ملتغري الجْ ن�س وذلك على جماالت (�صحة الأُ�رسة واملجتمع والك�شف ِّ
الطبي ال َّدوري) ،واىل عدم
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ظرهن ( )Tayyem et al., 2008; Sakamaki et al., 2005قيا�سا ً �إىل ما �أظهرته
وجهة ن َ
ْ
َّ
الطلبة الذُّكور على تناول الأطعمة ا ْلغنية بال ُّدهون
بع�ض ال ِّدرا�سات الأُخرى من تركيز

ال�صحية من خْال�رضاوات وا ْلفاكهة (Kolodinsky
وال�سكريات وانخفا�ض مْالتناول من الأغذية
ِّ
ُّ
ال�سلوك ا ْلغذائي
 )et al., 2007; Sakamaki et al., 2005فقد ظهر من خالل حتليل
ُ
ال�صني زيادة يف م�ستوى ا ْلوعي
( )Dietary behaviorلدى عينة من طلبة الجْ امعات يف
ّ
ال�صحي لدى الإناث و�إىل انخفا�ض ن�سبة انت�شار ا ْلبدانة وا ْلوزن
وال�سلوك ا ْلغذائي
ال�صحي
ِّ
ِّ
ُّ

ال ّزائد لديهن قيا�سا ً �إىل َّ
الطلبة الذُّكور ( ،)Sakamaki et al., 2005ويف مْالجمل فان ارتفاع
ال�صحي لدى الإناث قيا�سا ً �إىل الذُّكور قد يرتبط مبجموعة من ا ْلعوامل
م�ستوى ا ْلوعي
ِّ

ال�صحي
ال�سلوك
وال�سلوكية والإجتماعية والإُ�رسية والَّتي تتداخل يف ت�أثريها على
النَّف�سية
ِّ
ُّ
ُّ
ا ْلعام (.)Shahar et al., 2008
فعن ت�أثري ا ْلعوامل النَّف�سية �أ�صبحت ا ْلفتاة تنظر �إىل ج�سمها مبنظار خمتلف عما كان

ال�سائد قدميا ً بان مقيا�س
�سائدا يف املا�ضي فقد تغريت مْالقايي�س الجْ مالية للمر�أة من ا ْلفكر
َّ
الجْ مال هو متتع مْالر�أة بج�سم مكتنز �إىل مْالقيا�س حْ
الايل والذي �أ�صبح فيه مقيا�س الجْ مال هو
النَّمط الجْ �سمي الأقرب �إىل النَّحافة ( )Freeman, 2010وهذا الأمر جعل ن�سبة كبرية من

الإناث �أكرث اهتماما ً بال�صحة وبتناول َّ
ال�صحي �أكرث من الذكور ،اما بالن�سبة �إىل ت�أثري
الطعام
ِّ
ا ْلعوامل الإجتماعية فقد ربطت بع�ض ال ِّدرا�سات ما بني ا ْلبدانة وما بني �إمكانية الزَّواج لدى
الفتاة حيث �أ�شارت تلك ال ِّدرا�سات �إىل عزوف ن�سبي لدى الذُّكور من الإقرتان بفتيات بدينات

(.)Shafer, 2010

�أما من حيث داللة الفروق البعدية فقد جاءت متباينة االجتاه فقد جاءت الفروق على

جماالت (التِّغذية ،تكوين وعمل الجْ �سم ا ْلب�رشي) ل�صالح َّ
الرابعة،
الطلبة من م�ستوى
َّ
ال�سنة ّ

َّ
َّ
ال�سنة الثّالثة،
الطلبة من م�ستوى
ال�شخ�صية ،ا ْلقوام) ل�صالح
(ال�صحة
وعلى جماالت
ِّ
َّ
َّ
وعلى جمال (�صحة الأُ�رسة مْ
ال�سنة
الطلبة من م�ستوى
والجتمع) جاءت ا ْلفروق ل�صالح
َّ
َّ
ِّ
ال�سنة الأوىل،
الطلبة من م�ستوى
الطبي ال َّدوري) ل�صالح
الثانية ،وعلى جمال (ا ْلك�شف
َّ
ال�صحي ا ْلكلي جاء ل�صالح َّ
الرابعة،
فيما يت�ضح �أي�ضا �أن ا ْلوعي
ِّ
الطلبة من م�ستوى َّ
ال�سنة ّ

ال�سنة ال ِّدرا�سية التي يدر�س
ال�صحي تبعا ً مل�ستوى
وقد يعود ذلك التباين يف م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
َّ
َّ
والو�ضوعات مْ
فيها الطالب �إىل كم مْالعلومات مْ
الطلبة يف الجْ امعة
وال�ساقات التي يدر�سها
والرابعة وهذا ما قد يف�رس �أن م�ستوى ا ْلوعي
ال�سنة االوىل
والَّتي قد تتباين ما بني م�ستوى
َّ
ّ

َّ
الرابعة ،وهذه النتيجة مقبولة
الطلبة من م�ستوى
ال�صحي الكلي جاء ل�صالح
ِّ
َّ
ال�سنة ّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
حيث من مْالفرت�ض �أن تزيد مْالعرفة وا ْلوعي والإطالع مع التَّقدم يف مْال�ستوى ال ِّدرا�سي للطلبة،
ال�صحي لدى َّ
لهن
ال�سنة ال ِّدرا�سية
الطلبات مع االرتفاع يف م�ستوى
ّ
ِّ
َّ

اما بالنِّ�سبة �إىل التَّفاعل بني الجْ ن�س مْ
وال�ستوى ال ِّدرا�سي فقد جاء داال ً اح�صائيا ً على جميع

ال�صحي ا ْلكلي ب�إ�ستثناء جمال (�أهمية ممار�سة النَّ�شاط
مْالجاالت وعلى م�ستوى ا ْلوعي
ِّ

ا ْلبدين) ،وهذه النتيجة ت�ؤكد �أن هناك �أثرا ً وعالقة لكل من الجْ ن�س مْ
وال�ستوى ال ِّدرا�سي على
ال�صحي ،من خالل ارتباط ذلك بدور كل من الذَّكر والأُنثى يف مْالجتمع وما
م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ال�صحية والبَّدنية وا ْلغذائية ،وما يتعلق بكم مْالعارف
هو مطلوب منه ا�ضافة �إىل اهتماماته
ِّ

والعلومات التي ميكن للطلبة �أن يتلقوها �أثناء درا�ستهم الجْ امعية والَّتي قد تتباين تبعا ً
مْ
للم�ستوى ال ِّدرا�سي.

ثانياً :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

يف �ضوء ت�سا�ؤل ال ِّدرا�سة الثاين ون�صه« :ما هي �أكرث م�صادر احل�صول على املعلومات

ال�صحية بني طلبة جامعة البلقاء التطبيقية يف الأردن؟».

اجلدول رقم ()8
م�صادر احل�صول على املعلومات ال�صحية لدى طلبة
جامعة البلقاء التطبيقية (ن=)1916
ال ِّن�سبة
المْ ئوية
ا ْلكلية

الداللة

الرتتيب

و�سائل الإعالم
املو�ضوعات التي در�ست
يف اجلامعة
املو�ضوعات التي در�ست
يف املدر�سة
الأ�صدقاء

0.69±2.47

1145

59.76

543

28.34

228

11.90

82.62

‡،χ2

الأول

0.70±2.40

1020

53.24

656

34.24

240

12.53

80.24

‡،χ2

الثاين

0.70±2.39

997

52.04

676

35.28

243

12.68

79.78

‡،χ2

الثالث

0.82±2.27

992

51.77

456

23.80

468

24.43

75.78

‡،χ2

الرابع

الأن�شطة الثقافية

0.75±2.26

876

45.72

675

35.23

365

19.05

75.56

‡،χ2

اخلام�س

املطالعة الذاتية

0.77±2.24

867

45.25

654

34.13

395

20.62

74.88

‡،χ2

ال�ساد�س

م�ساق الريا�ضة وال�صحة

0.74±2.21

786

41.02

765

39.93

365

19.05

73.99

‡،χ2

ال�سابع

الدورات التدريبية
الزيارات امل�ستمرة
للمراكز ال�صحية
اولياء الأُمور

0.72±2.03

543

28.34

876

45.72

497

25.94

67.47

‡،χ2

الثامن

0.72±1.91

431

22.49

898

46.87

587

30.64

63.95

‡،χ2

التا�سع

0.73±1.90

432

22.55

876

45.72

608

31.73

63.60

‡،χ2

العا�شر

امل�صدر

متو�سط±
�إنحراف

غري مت�أكد

غري موافق

موافق
تكرار

٪

تكرار

٪

تكرار

٪

 = χ2كاي = ‡ ،2دالة عند م�ستوى (.)0.01
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وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صل اليه خطايبة وروا�شدة ( )2003من ارتفاع م�ستوى ا ْلوعي
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�أوال :و�سائل الإعالم :يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن م�صدر و�سائل الإعالم جاء يف مْالرتبة الأوىل
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من حيث اعتماد طلبة جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقيه عليه كم�صدر �أويل للح�صول على مْالعلومات
ال�صحية ،مبتو�سط وانحراف ( )0.69±2.47وبن�سبة مئوية ( ،)٪82.62وهذه النتيجة تتفق مع
ِّ

ما تو�صل اليه (اجلفري2007 ،؛ القدومي )2005 ،من �أن و�سائل الإعالم مبختلف �أنواعها مْالرئية،
مْال�سموعة مْ
ال�صحية ،فو�سائل الإعالم وما
والقروءة تعترب من �أكرث مْال�صادر توفريا ً للمعلومات
ِّ
وال�ساهم الأول يف حْ
تقدمه من مواد وبرامج �صحية هادفة ،تعد مبثابة مْال�صدر مْ
ال�صول على

ال�صحية لدى قطاع ا ْل�شباب يف �أمريكا (.)Gottlieb & Rogers, 2004
مْالعلومات
ِّ

فيما ظهر يف درا�سة زينج ،كوجن ،بلوفينك ،كرويل ،الكروك�س وجرين�س (Zeng Kogan,

� )Plovnick, Crowell, Lacroix, & Greenes, 2004أن مْالراهقني الَّذين ي�ستخدمون

ال�صحية ينظرون �إىل هذا مْال�صدر بايجابية كبرية ،وغالبا ً ما
الإنرتنت كم�صدر للمعلومات
ِّ
يكونون معتمدين عليه يف حْ
ال�صول على ما يريدون من معلومات ،وهذا ما اتفق مع ما

تو�صل اليه �شيفي ،جري�س ،يان ،جميل ،الليتا وهالوي�ش (Shive; Grace, Yin, Jamil,
 )Lalitha, Parameswaran & Halowich, 2007حيث تبني �أن �أكرث م�صادر حْ
ال�صول
ال�صحية �إ�ستخداما هي الإنرتنت يف مْالرتبة الأُوىل ،وب�شكل عام و�سائل الإعالم
على مْالعلومات
ِّ

مْالختلفة ،فاملتتبع للكم ا ْلهائل من ا ْلف�ضائيات �سواء ا ْلعربية منها او الأجنبية �أو مْالحلية
ال�صحية
والَّتي تبث براجمها من داخل الأُردن �أو من خارجه ،يالحظ زيادة يف عدد ا ْلربامج
ِّ
ال�صحي لدى خمتلف قطاعات مْالجتمع ،وبالرتكيز على طلبة
ال�سلوك
ا ْلهادفة �إىل تنمية
ِّ
ُّ
ال�سن والإناث .وذلك ي�ؤكد على ال َّدور ا ْلكبري والذي ميكن �أن تقوم به
مْالدار�س والجْ امعات وكبار
ِّ

َّ
ال�شباب خا�صة وباقي
ال�صحي وا ْلغذائي وا ْلبدين لدى فئة
و�سائل الإعالم يف تطوير الجْ انب
ِّ
ال�صحافة املقروءة
فئات وقطاعات مْالجتمع الأُخرى ،هذا ا�ضافة �إىل الإهتمام مْالتزايد من قبل
ّ

ال�صحي لدى قطاعات مْالجتمع (Borra
والتي �أ�صبحت تخ�ص�ص �أجزاء منها لرتقية ا ْلوعي
ِّ

.)& Bouchoux, 2009

ثانياً :مْالو�ضوعات الَّتي در�ست يف الجْ امعة مْ
وال�صحة :جاء م�صدر
والدر�سة وم�ساق الرِّيا�ضة
ِّ

مْالو�ضوعات الَّتي در�ست يف الجْ امعة يف مْالرتبة الثّانية مبتو�سط وانحراف ( )0.70±2.40وبن�سبة
مئوية ( ،)٪80.24ويف مْالرتبة الثّالثة جاء م�صدر مْالو�ضوعات الَّتي در�ست يف مْالدر�سة مبتو�سط

وانحراف ( )0.70±2.39وبن�سبة مئوية ( ،)٪79.78حيث يعترب م�صدر مْالعلومات التي در�ست

�سواء يف الجْ امعة �أو يف مْالدر�سة �أحد �أكرث م�صادر مْالعلومات مْالوثوقة كونها تعطى من قبل
خمت�صني �إ�ضافة �إىل وجود كتب منهجية م�رصح بها من قبل الجْ هات التَّعليمية ،حيث �أ�شار

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�صف ال ِّدرا�سي
بار�سل ،كيدر وبا�سني (� )Parcell, Keider, & Basen, 2000إىل �أ َّن بيئة
َّ
ال�صحية ا ْليومية .و�إىل وجود ت�أثريات ايجابية للمو�ضوعات
ال�سلوكيات
ال�صحي جتاه
ا ْلوعي
ِّ
ِّ
ُّ

ال�صفية على النَّمط حْالياتي للطلبة (Baranowski,
ال�صحية مْالدرو�سة يف ا ْلبيئة
َّ
ِّ
 )Davis, Resnicow, Baranowski, Doyle, Lin, Smith, & Wang, 2000اال �أن
ال�صحي للطلبة نتيجة
بع�ض ال ِّدرا�سات الأُخرى مل تظهر تغريا ً ايجابيا ً على م�ستوى ا ْلوعي
ِّ

لدرا�ستهم مواد �صحية يف الجْ امعة (Sallis, Calfas, Nichols, Sarkin, Johnson,

 )Caparosa, Thompson, & Alcaraz, 1999فيما يت�ضح �أن م�ساق الريا�ضة يف حياتنا
ال�سابعة مبتو�سط
ال�صحية قد جاء يف مْالرتبة
(الريا�ضة وال�صحة) كم�صدر للمعلومات
ِّ
ّ
وانحراف ( )0.74±2.21وبن�سبة مئوية ( ،)٪73.99فعلى الرغم من �أن هذا مْال�صدر من م�صادر

َّ
الطلبة يف داخل الجْ امعة وعلى الرَّغم من �أهميته يف ترقية
مْالعلومات الَّتي در�ست من قبل
َّ
ال�سابع ال يُقلل من
الطلبة ،اال �أن �إحتالله للمركز
ال�صحي وا ْلغذائي والبَّدين لدى
ا ْلوعي
ِّ
ّ
�أهميته ،فمن املعروف �أن �أفراد عينة ال ِّدرا�سة من َّ
الطلبة متبايني الإخت�صا�صات وبالتايل فان

َّ
الطلبة لهم اخت�صا�صات يدرج �ضمن خططها وبراجمها
هناك �إحتمال �أن يكون جزء من
ال�صحي مثل الإخت�صا�صات ا ْلغذائية والزِّراعية
ال ِّدرا�سية م�ساقات تهدف �إىل ترقية ا ْلوعي
ِّ

وهذا الأمر ما قد يف�رس ح�صول هذا مْال�صدر على تلك مْالرتبة.

ثالثاً :الأ�صدقاء :جاء الأ�صدقاء كم�صدر من م�صادر حْ
ال�صحية يف
ال�صول على مْالعلومات
ِّ

الرابعة مبتو�سط وانحراف ( )0.82±2.27وبن�سبة مئوية ( ،)٪75.78حيث تعترب بيئة
مْالرتبة ّ
اجلامعة ال ِّدرا�سية من �أكرث ا ْلبيئات الَّتي يت�أثر فيها َّ
ال�شباب وي�ؤثر بع�ضهم يف بع�ض ،فاملجتمع
َّ
الطلبة يف مرحلة عمرية متقاربة ،فهم من جيل
الجْ امعي يتميز بوجود �أعداد كبرية من
واحد لذلك ت�سهل بينهم عملية الإندماج وا ْلتقارب وا ْلتوا�صل الإجتماعي (العرجان،)2008 ،

ونظرا ً لطبيعة تلك ا ْلبيئة الجْ امعية فانه ينظر �إىل جماعة الأقران والأ�صدقاء على �أنها �أحد

َّ
الطلبة ،وهذا ما يتفق مع
م�صادر مْالعلومات ب�شكل عام ،وذلك للتقارب العمري فيما بني

ال�صحية الَّتي يكت�سبها
بع�ض الدرا�سات الَّتي �إ�ستنتجت �أن �أحد مْال�صادر مْالهمة للمعلومات
ِّ

َّ
الطلبة الجْ امعيني يتمثل يف جمموعة الأ�صدقاء والأقران داخل الجْ امعة �أو خارجها (Shive,

Grace, Yin, Jamil, Lalitha, Parameswaran & Halowich, 2007; Leshabari
� )& Kaaya, 1997إال انه ميكن ا ْلقول �أن هذا مْال�صدر من مْالعلومات قد يكون له وجهان

َّ
ال�صحية خْ
الاطئة او
الطلبة جمموعة من مْالعلومات
متغايران فمن مْالمكن �أن تنتقل بني
ِّ
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َّ
الطالب من معلومات ومو�ضوعات تُعترب من �أف�ضل البيئات لرتقية وتطوير
وما يتعر�ض له
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رابعاً :الأن�شطة الثَّقافية مْ
والطالعة ال َّذاتية وال َّدورات التَّدريبية :جاء م�صدر الأن�شطة
ال�صحية يف مْالرتبة
الثَّقافية الَّتي تُقيمها الجْ امعة لطلبتها كم�صدر من م�صادر مْالعلومات
ِّ

خْ
الام�سة مبتو�سط وانحراف ( )0.75±2.26وبن�سبة مئوية ( ،)٪75.56فيما جاء م�صدر مْالطالعة
ال�ساد�سة مبتو�سط وانحراف ( )0.77±2.24وبن�سبة مئوية ( ،)٪74.88وجاء
الذّ اتية يف مْالرتبة
ّ
م�صدر ال َّدورات التَّدريبية يف مْالرتبة الثّامنة مبتو�سط وانحراف ( )0.72±2.03وبن�سبة مئوية

( ،)٪67.47حيث تعترب تلك مْال�صادر� ،أحد �أهم مْال�صادر الَّتي يجب على الجْ امعات �أن تفعلها

ال�صحي للطلبة ،اميانا ً
ال�صحية ا ْلهادفة �إىل تطوير ا ْلوعي
من خالل زيادة م�ستوى ا ْلربامج
ِّ
ِّ
الديث الذي ي�صب يف ايجاد النَّتاجات التَّعليمية المْ�ؤهلة مْ
بدور الجْ امعة حْ
والدربة وا ْلقادرة على
الإ�سهام يف منو وتطوير مْالجتمع ،وهذا الأمر ال ميكن �أن يحدث دون �أن تتمتع تلك النَّتاجات

مْ
ال�صحي مبا يجعلها قادرة على ا ْلعطاء والإ�سهام
والخرجات التَّعليمية مب�ستوى عا ٍل من ا ْلوعي
ِّ
يف التَّطوير والتَّغيري ،وهذا ما يتفق مع ما ا�شار اليه �شيفي ،جري�س ،يان ،جميل ،الليتا وهالوي�ش

( )Shive, Grace, Yin, Jamil, Lalitha, Parameswaran & Halowich, 2007من
والطالعة الذّ اتية �أحد �أهم م�صادر حْ
وال�صحية مْ
ال�صول على مْالعلومات
�أن النَّدوات الثَّقافية
ِّ

ال�صحية والَّتي يجب على المْ�ؤ�س�سات ا ْلفاعلة يف مْالجتمع ،ومنها مْالدار�س واجلامعات ومراكز
ِّ
ال�صحي بني
البحث العلمي� ،أن تدرجها �ضمن خططها ملواجهة تدين م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
الأفراد.

ال�صحية
خام�ساً :الزيارات امل�ستمرة للمراكز ال�صحية :جاء م�صدر الزِّيارات مْال�ستمرة للمراكز ِّ

ال�صحية يف مْالرتبة خْ
الام�سة مبتو�سط وانحراف ()0.72±1.91
كم�صدر من م�صادر مْالعلومات
ِّ

وبن�سبة مئوية (،)٪63.95وهذا يتفق مع ما تو�صل �إليه (اجلفري )2007 ،من وجود تدين لدور
ال�صحية لدى َّ
الطلبة ،مع �رضورة الأخذ بعني
ال�صحية كم�صدر من م�صادر مْالعلومات
مْالراكز
ِّ
ِّ
ال�صحة الأُردنية ومن
ال�صحية يكون دورها الأ�سا�سي هو ا ْلعالج �إال �أن وزارة
االعتبار �أن مْالراكز
ِّ
ِّ
ال�صحية للأعوام ( )2012-2008والَّتي ركزت فيها على ا ْلوقاية
خالل خطتها الإ�سرتاتيجية
ِّ

وال ّتوعية باالمرا�ض و�أ�سبابها وا ْلعوامل المْ�ؤدية �إليها،من خالل حْ
ال�صحة ا ْلعامة
الفاظ على
ِّ
بتقدمي خْ
ال�صحية الوقائية والعالجية ،وذلك عن طريق ا ْلقيام ب�إ�صدار ن�رشات توعوية
الدمات
ِّ

ّ
ال�شعب ،ا�ضافة �إىل �أهم الق�ضايا الإ�سرتاتيجية والتي تعمل
موجهة �إىل خمتلف قطاعات
على معاجلتها تلك الإ�سرتاتيجية ال�صحية هي :تعزيز �أمناط حْ
ال�صحية لأفراد
ال�سلوكية
الياة
ِّ
ُ
ال�صحة الأُردنية ،خْ
ال�صحية للأعوام .)2012-2008
الطة الإ�سرتاتيجية
مْالجتمع( ،وزارة
ِّ
ِّ
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( )2012-2008هو �سهولة حْ
ال�صول على تلك مْالعلومات من م�صادر �أكرث �سهولة كما ثبت
من نتائج ال ِّدرا�سة وهي و�سائل الإعالم.
َّ
الطلبة كم�صدر من م�صادر
لُمور :فيما يت�ضح �أي�ضا ً �أن اولياء �أمور
�ساد�ساً :اولياء ا أ

ال�صحية قد جاء يف مْالرتبة الأخرية ،مبتو�سط وانحراف ( )0.73±1.90وبن�سبة مئوية
مْالعلومات
ِّ
( )٪63.60وقد يعود ح�صول هذا مْال�صدر على مْالرتبة الأخرية� ،إىل تفوق مْال�صادر الأُخرى ،و�إىل
َّ
ال�شباب على �أنف�سهم يف ت�سيري �أمور
طبيعة عينة ال ِّدرا�سة ،الَّتي من مميزاتها زيادة اعتماد

َّ
ال�شباب يف ع�رص الإنرتنت
حياتهم ،هذا ا�ضافة �إىل �أن طبيعة التُّغيرُّ الذي طر�أ على حياة
وتكنولوجيا مْالعلومات ،جعلهم مقبلني على م�صادر �أخرى والَّتي من �أهمها الإنرتنت وو�سائل

الإعالم ب�شكل عام ،وهذا ما ال يتفق مع ما تو�صل �إليه اجلفري ( )2007من ح�صول �أولياء
ال�صحية على مْالرتبة الثّانية ،لدى عينة من طالب
الأُمور كم�صدر من م�صادر مْالعلومات
ِّ
ال�سعودية ،وقد يعود ذلك اىل االختالف والتباين بني املجتمع الأُردين وغريه من
مْالملكة ا ْلعربية
ُّ
مْالجتمعات.
فيما ميكن �أن يعزى �أي�ضا ً انخفا�ض ت�أثري �أولياء الأمور كم�صدر من م�صادر مْالعلومات

ال�صحية �إىل التَّغريات الإجتماعية والإقت�صادية الكبرية الَّتي طر�أت على مْالجتمع الأردين،
ِّ
ُ
رب
ومنها الزِّيادة يف �إقبال املر�أة الأردنية على دخول �سوق ا ْلعمل ( )Droeber, 2005وقيام ُّ
الأُ�رسة مبمار�سة �أكرث من عمل واحد لكي ي�ستطيع مواجهة غالء املعي�شة ،وبالتايل ميكن �أن
يكون �إن�شغال الأب واالم يف العمل ملواجهة �أعباء حْ
الياة ا ْليومية ولطبيعة �سن عينة ال ِّدرا�سة

ولقوة و�سائل الإعالم يف �أن جاء اعتمادهم على �أولياء الأمور كم�صدر من م�صادر مْالعلومات

ال�صحية يف مرتبة متدنية.
ِّ

اال�ستنتاج والتو�صيات

يف �ضوء نتائج ال ِّدرا�سة ومناق�شتها ي�ستنتج الباحثون �أن م�ستوى الوعي ال�صحي لطلبة

جامعة البلقاء التطبيقية يف الأردن عالٍ ،واىل وجود �أثر لكل من الجْ ن�س مْ
وال�ستوى ال ِّدرا�سي

ال�صحي ،وان �أكرث مْال�صادر والَّتي ي�ستمد منها طلبة
والتفاعل بينهما على م�ستوى ا ْلوعي
ِّ
ال�صحية تتمثل يف و�سائل الإعالم املختلفة ،و�أقلها
جامعة ا ْلبلقاء التَّطبيقية مْالعلومات
ِّ
اعتمادهم على �أولياء الأُمور ،ويف �ضوء ذلك يو�صي الباحثون بالتو�صيات التالية:

َّ
الطلبة وايجاد
ال�صحة بني
 .1تفعيل م�ستوى النَّ�شاطات الريا�ضية مْالوجهة لتنمية وتعزيز
ِّ
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َّ
الطلبة على هذا مْال�صدر يف حْ
ال�صحية
ال�صول على مْالعلومات
وقد يعزى انخفا�ض اعتماد
ِّ
ال�صحية الأُردنية
على الرغم من تقدميها على �شكل ن�رشات توعوية تبعا ً للإ�سرتاتيجية
ِّ
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بال�صحة وا ْلغذاء �ضمن متطلبات
البيئة الالزمة لذلك ،و�إىل �رضورة �إدراج بع�ض املواد اخلا�صة
ِّ
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الجْ امعة الإجبارية للح�صول على درجة البكالوريو�س.

 .2ايجاد تعاون بني �إدارات الجْ امعات ووزارة ال�صحة ووزارة الإعالم لتفعيل م�ستوى ا ْلربامج

ِ
ال�شباب الجْ امعي و�إ�رشاك َّ
َّ
الطلبة فيها.
ال�صحية والتُّوعوية مْالوجهة لقطاع

ال�صحي للطلبة ،ثم
ال�سلوك
ِّ
� .3رضورة �إجراء درا�سات دورية للتَّعرف على التَّغريات يف م�ستوى ُّ
ا ْلقيام ب�إجراء درا�سات مقارنة مع الجْ امعات الأُردنية الأخرى.
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عودية
ال�س
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ِّ
.36 -14
ُّ
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