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 ملخص
ى  رف إل ة التع دفت الدراس وعيھ توى ال دى مس ة الصحي ل ة طلب اح الوطني ة النج  جامع

روق في مستوى ال د الف ةوجامعة القدس، إضافة إلى تحدي رات الجامع ا لمتغي ، وعي الصحي تبع
، والمعدل التراكمي لدى الطلبة، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا والكليةوالجنس، 

اً ) ٣٠٠(طالبة من جامعة النجاح الوطنية وباً وطال) ٥٠٠(طالبا وطالبة وذلك بواقع ) ٨٠٠( طالب
تبانه ق ا اس ق عليھ دس، وطب ة الق وعي الصحي والتي تكونت منوطالبة من جامع اس ال ) ٣٢( ي

أظھرت نتائج الدراسة أن  . spssباستخدام البرنامج االحصائي وبعد جمع البيانات عولجتفقرة، 
حي ال وعي الص توى ال ة كمس راد العين دى أف ام ل ً ان ع طا ة متوس بة المئوي لت النس ث وص ، حي

ى  ى ظھور%)٦٤.٨٠(لالستجابة إل ة إحصائية في  ، إضافة ال روق ذات دالل وعي مستوى ف ال
ا لمالصحي ل ة تبع ةدى الطلب رات الجامع دس تغي ة الق الح جامع ةولص ات  ، والكلي الح الكلي لص
ة،  اتوالعلمي نس ولصالح الطالب ر الج دل التمتغي ر المع ذلك لمتغي دل ، وك الح المع ي ولص راكم
ى احثون .االعل وب وأوصى الب ل ح ات عم د ورش رورة عق ة لض ة  تنمي وعي الصحي للطلب ال

اقات ذات ال ي المس ة ف ة الجامع الوعي الصحي لطلب ام ب ة والصحة واالھتم ل الرياض ة مث عالق
  .والصحة العامة والتربية الصحية

 
Abstract 

The purpose of this study was to determine health awareness among 
An-najah National University (ANU) and Alquds University students. 
Furthermore, to determine the differences in health awareness according 
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to university, gender, collage and GPA Variables. The sample of the 
study Consisted of (800) students. (500) students from (ANU) and (300) 
student from (AQ) university. A (32) items questionnaire was applied for 
measuring health awareness. The result of the study indicated that the 
level of health awareness among students was moderate, where the 
percentage of response was (64.80%). Also, the result revealed that there 
were significant differences in health awareness among students 
according to university, gender, collage, and GPA variable. Based on the 
findings of the study the researchers recommended to re-construct the 
Curricula which is related to health, and constructing workshops. 

  
  وخلفيتھا النظرية مقدمة الدراسة

حة  ير وزارة الص ي ا) ٢٠٠٨(تش رورةف ى ض عودية ال ة الس ة العربي وم  لمملك ط مفھ رب
ة والصحة وأن  ة البدني ات اللياق الصحة العامة باللياقة البدنية ذلك لوجود عالقة بين مختلف مكون

ه ة ل ة بصورة منظم ارين البدني دة ب أداء التم ة وطي ل أخطار اعالق از تقلي أمراض الجھ إلصابة ب
ة  ة، واللياق ى الضغوط اليومي القلبي التنفسي، وكذلك التقليل من االضطرابات الذھنية والتغلب عل
يلة  ية وس ة الرياض د التربي رد، وتع و للف ة النم ة بدرج ا عالق ة ولھ ايير وراثي دد بمع ة تتح البدني

ادة صح الي زي ة وبالت ة البدني تويات اللياق ين مس رد وتقلتحس أمراض ة الف ة اصابته ب ل احتمالي لي
  .العصر المختلفة

ة  وم الطبي ة الرياضة والعل و ) ٢٠١١(وفي دراسة أعدتھا مجل اط نم ى مدى ارتب أشارت إل
ة . الحياة السكونية مع صحة الجسم في المملكة المتحدة وقد اظھرت الدراسة وجود عوائق خارجي

وعي الصحي كأحدى العوامل  ة مستوى ال ل نقص الوقت وقل ى رئيسالمث لبا عل ؤثر س ي ت ة الت
  .صحة الجسم

لغرض تغيير سلوكھم واثارة وعيھم تثقيف األفراد  أن مفھوم التثقيف والوعي الصحي يعني
اداتھم  ةوع ي حال ة ف ع خاص ل المجتم راض داخ ار األم ذلك انتش د ، وك ادات والتقالي رس الع غ

ل ممار وره مث ب الصحي وتط دعيم الجان أنھا ت ن ش ي م ة الت ة االجتماعي ة والتغذي ة الرياض س
دى  لوعي الصحي والنجاح في تأسسهااللعب في مسألة  والعادات القوامية السليمة، أنالصحية  ل

ألة يجب أن ، يل جانب مھم من جوانب شخصيتھماألفراد له عالقة وثيقة بتشك ولھذا فإن ھذه المس
ة ال تلقى عناية مخطط لھا ة التعليمي ك شأن العملي أنھا في ذل ة في أي مستوى ومقصودة ش نظامي

  ).٢٠٠٤ ،ظاھر(دراسي 

ع  ايضاً من التثقيف والوعي الصحي من شأنه والھدف راد بصفة  الصحيمستوى الرف لألف
اق العالجي، حيث تظھرعامة  وفر في اإلنف اج وال ادة اإلنت ى زي ين ال مما يؤدي إل ة ب ة وثيق عالق
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األفراد إلى الطرق التي يستطيعون  دالغذاء الجيد والنشاط الرياضي للتمتع بالصحة، وارشاتناول 
  ).٢٠٠٠ حداد،(ھا تقيم حالتھم الصحية بواسطت

ات ت الدراس ة وأثبت ون الشخص أن العلمي ف صحياً  ك ون واع مثق يس بالضرورة ان يك ل
ع المستوى الصحي  صحياً لذلك يجب الھتمام بممارسة األنشطة الرياضية من الناحية العملية لرف
اءة ال ع كف اوخاصة رف اجھ دوري والتنفسي كونھم زة  زين ال ر عن أجھ كل مباش ؤوالن بش المس

  ).٢٠١٠المراسي، وعبد المجيد،  (الجسم األخرى وخاصة الجھاز العضلي 

ذكر دين، ( وي الل ال الي) ٢٠٠٥ج و الشخص المث حياً ھ واعي ص ع  أن الشخص ال المتمت
ل ن الصحةالمتمثلة بالتكام ة م تويات عالي درجات ومس ي  ب دني والعقل اعي الب ي واالجتم والنفس

ل  م األمراض العصرية مث ة من أھ ى الوقاي والصحي وأن ممارسة األنشطة الرياضية تعمل عل
د والتشوھات  وزن الزائ از التنفسي والسمنة وال مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الجھ

ةالقو انبين امي ى ج تمل عل ب الصحي يش ار ان الجان ا باعتب يين ھم ة الصحية وا: أساس ي الثقاف لت
ل ذي يتمث وعي الصحي وال ارف والمعلومات الصحية، وال في ممارسة  تتمثل في اكتساب المع

دراسية في تعنى المناھج الومن البديھي ان ، ارف والمعلومات في الواقع العمليتلك المعوتطبيق 
ك من خالل  المختلفة كليات الجامعات الفلسطينية ارف والمعلومات الصحية وذل في إكساب المع

در اقاتت حة يس بعض المس ة والص حية، والرياض ة الص ل التربي ة مث ة ذات العالق ، االختياري
ة، ،المرتبطة بالصحةواللياقة البدنية  ة، واالسعافات االولي الي والصحة العام اح الفرص وبالت  تت

طينيةل ات الفلس ة الجامع وا  طلب ين صحياان يكون دومي  اال ان .مثقف ه )٢٠٠٥(الق د ان يس  يؤك ل
تم إكساب ة أن يكونوا بالضرور ال ي االفراد واعين صحيا رغم ثقافتھم الصحية، وعلى سبيل المث

راد  ات حول مضار البعض االف ارف والمعلوم دخينوالتأثيرالمع دني، إال أن  ت ود الب ى المجھ عل
ة مثقف صحيا فالفرد، نيدخيحرص على التالبعض منھم ما زال  ر واع في ھذه الحال ه غي ، ولكن

  .صحيا

ارف " بأنه )Health Awareness( الوعي الصحي )١٩٩٩عليوة، ( ويعرف ترجمة المع
ا "أنماط سلوكية لدى األفرادوالمعلومات والخبرات الصحية إلى  ديل، ( في حين عرفھ ، ١٩٩٠قن

لوك) ١٧٠ص  ا الس ابياال بانھ ذي يج ى الصحة ال ا عل وثر ايجابي ذه ي ق ھ ى تطبي درة عل ، والق
رد في  المعلومات في الحياة اليومية، درات الف ي توجه ق ادة الت بھا شكل الع بصورة مستمرة تكس

  .إمكاناتهتحديد واجباته المنزلية المتكاملة التي تحافظ على صحته وحيويته وذلك في حدود 

للنمو والصحة لمختلف األفراد وفي كافة األعمار  بشكل عامالصحي  ونظرا ألھمية الوعي
ليمة، ات بدر الس ن الدراس د م ت العدي تعني ف المس ي مختل ته ف ةاس ة ، ومنويات التعليمي ا دراس ھ
دومي  ي) ٢٠٠٥(الق ى  والت وعي الصحي ومصادر الحصول عل ى مستوى ال دفت التعرف إل ھ

ي  روق ف د الف ى تحدي ائرة، إضافة إل رة الط ة للك ة العربي ي األندي دى العب ات الصحية ل المعلوم
ق مستوى الوعي الصحي تبعا لمتغيري الخبرة في اللعب والمؤ ين، ولتحقي دى الالعب ھل العلمي ل

ا  ة قوامھ ى عين ك أجريت الدراسة عل ة ) ٩٠(ذل ة العربي ة األندي ي بطول اركين ف ا من المش العب
ى  استبانهالثانية والعشرين في األردن، وطبق عليھا  قياس الوعي الصحي ومصادر الحصول عل
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وعي الصحي  .المعلومات الصحية ائج الدراسة أن مستوى ال ة ا أظھرت نت راد العين دى أف ام ل لع
ا ان عالي بة الك ث وصلت النس ى ، حي تجابة إل ة لالس ة ، %)٨١(مئوي روق دال ن الف م تك ا ل بينم

ائج أن  إحصائيا تبعا لمتغيري الخبرة في اللعب والمؤھل العلمي والتفاعل بينھما، كما أظھرت النت
  . الالعبينأعلى مصدر للحصول على المعلومات الصحية عند سجلت وسائل اإلعالم 

ة ) ٢٠٠١(قام العلي و دى الطلب ة الصحية ل بإجراء دراسة ھدفت التعرف إلى مستوى الثقاف
رات في نھاية المرحة األساسية العليا في المدارس الحكومية في جنين،إض ر متغي افة إلى تحديد اث

ب، ومستوى تحصيل الطالب الجنس د الطال يم األب وأالم عن ة، ومستوى تعل في ، ومكان اإلقام
ة الصحية  مادة العلوم على مستوى الثقافة الصحية لديه، أظھرت نتائج الدراسة أن مستوى الثقاف

ى كان جيدا عند أفراد عينة الدراسة حيث وصل متوسط اإل ار إل ى االختب ة عل ، %)٧٨.٨١(جاب
رات أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  اكم ا لمتغي وعي الصحي تبع ال
ب، ومستوى تحصيل الطالب في سالجن د الطال يم األب وأالم عن ة، ومستوى تعل ، ومكان اإلقام

ا  ة، وأوصت الدراسة بضرورة وجود منھاج مادة العلوم على مستوى الثقافة الصحية عن الطلب
  .مستقال للتربية الصحية في المدارس كباقي المواضيع الدراسية

ام  ا حم ت بھ ة قام ي دراس دف التع) ١٩٩٦(وف دى بھ ة الصحية ل توى الثقاف ى مس رف إل
ى  اتھن الصحية، إضافة إل ى اتجاھ ره عل ان وأث ة عم ي محافظ انوي ف ات الصف األول الث طالب
اعي  ري التخصص، والمستوى االقتصادي واالجتم ا لمتغي تحديد الفروق في الثقافة الصحية تبع

ائج الدر رت نت ات، أظھ ة أنللطالب ة%) ٨٠.٣( اس ة الدراس ن عين ت ا م اتھن الصحية كان تجاھ
ات  ات الطالب حية واتجاھ ة الص ين الثقاف ة ب ه إيجابي ة ارتباطي ود عالق ى وج افة إل ة، إض إيجابي

ى  اط إل د مستوى ) ٠.٣٩(الصحية حيث وصل معامل االرتب ، )٠.٠٠١(وھو دال إحصائيا عن
  .وأوصت الباحثة بضرورة وجود منھاج مستقل للتربية الصحية في المدارس

ام ب ة ق ي دراس وتس وف ا ل ة ) Lottes, 1996(ھ ي كلي دة مساق صحي ف ل فائ بھدف تحلي
يحيث ركزت الدراسة على السؤالين ما الذي يؤدي إلى زياد ،جتزبيرج أحداث  ة معرفة الطلبة ف

أثيرات المساق الصحي من  تغير في سلوكھم في نھاية المساق الصحي؟ ة عن ت ول الطلب ماذا يق
ة  كھم؟حيث زيادة المعرفة و التغير في سلو ة المساق وتم اجراء مسح شامل الراء الطلب في نھاي

اتھم الصحي وبعد أربع سنوات من دراستھم المساق، لمالحظة ما إذا كو د ان له اثر في نمط حي ق
ع سنوات من دراسة  د أرب بينت الدراسة إن التغيرات السلوكية التي حدثت في نھاية المساق وبع

  .و التغلب على التوتر ت و التغذيةالمساق كانت إدارة الوق

احث ل الب وء عم ي ض بق وف ا س الل م ن خ ال ووم ي المج اديمين ف دريس  األك ض لت بع
 اوالحظ والصحة الرياضةومساق التربية الصحية، المساقات ذات العالقة بالوعي الصحي مثل 

اء ومثل ذلك يؤكد على أھمية إجر ين صحيا،غير واع ھمولكن أن غالبية الطلبة لديھم ثقافة صحية
ذه الدراسة بالنسبة  ةمثل ھ ذلك ل للطلب ع، وك م في المجتم م الشريحة االھ احثين الجامعات النھ لب
  .مشرفينلوا ومخططي المناھج الدراسية
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  مشكلة الدراسة
احثو الل اطالع الب ن خ ات ن وم ل دراس الوعي الصحي مث ة ب ات ذات العالق ى الدراس عل

ا تناولت ) ١٩٩٦(، وحمام )١٩٩٧(لطنطاوي ، وا)٢٠٠١( العلي، و)٢٠٠٥(القدومي  باعتبارھ
ة المستوى المدرسي واالندية الرياضية بشكل عام، مما دفع الباحثون للقيام باجراء  الدراسة الحالي

ة ع ة بطلب ع المتمثل رائح المجتم ن ش ة م ريحة ھام ى ش دس جامل ة الق ة وجامع اح الوطني ة النج ع
نللتعرف على مستوى الوعي الصحي والتي يمكن تحديد مش ى السؤال  كلتھا م ة عل خالل االجاب

  ؟الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس ما مستوى: التالي
  

  أھداف الدراسة
  :سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية

  .لقدسجامعة النجاح الوطنية وجامعة االوعي الصحي لدى طلبة  التعرف إلى مستوى .١

د الوعي الصحيوى التعرف إلى الفروق في مست .٢ ة ل ة ى طلب ة وجامع ة النجاح الوطني جامع
  .، والمعدل التراكميوالكلية والجنس، الجامعة، تبعا لمتغيرات قدسال

  
  اسئلة الدراسة

 :التالية اسة الحالية االجابة عن االسئلةتحاول الدر

 ؟الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس ما مستوى .١

ة النجاح وق ذات داللة إحصائية في مستوى ھل توجد فر .٢ ة جامع دى طلب وعي الصحي ل ال
دس ة الق ة جامع ة وطلب نس، الوطني ة، والج رات الجامع زى لمتغي ة تع دل والكلي ، والمع

  التراكمي؟
  

  الدراسةات مصطلح
ا ا  :الوعي الصحي ي يحصل عليھ ه الدرجة الت بيقصد ب ى  لطال تبانهعل وعي  اس اس ال قي

  .)تعريف اإلجرائي( في الدراسةالمستخدمة  لصحيا

ھو الطالب المسجل رسميا في كشوفات عمادة القبول والتسجيل في احدى  :الطالب الجامعي
  ).تعريف اإلجرائي(الجامعات الفلسطينية 

  
  الطريقة واإلجراءات

  منھج الدراسة
  .لمالءمته ألغراض الدراسة المنھج الوصفي المسحي وذلك نظرااستخدم الباحثون 
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  الدراسة مجتمع
جامعة النجاح الوطنية والبالغ عددھم وفق إحصائيات مركز  تكون مجتمع الدراسة من طلبة

ة  ا وطالب) ١٨٧٠٠(الحاسوب في الجامع دسطالب ة الق ة جامع الغ عددھم  ه، وطلب ) ٥٠٠٠(والب
  .طالبا وطالبة) ٢٣٧٠٠(طالبا وطالبة، وبھذا يكون المجتمع الكلي في الجامعتين 

  عينة الدراسة
اني ريت الدراسة على عينة اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية أج في الفصل الدراسي الث

من مختلف كليات  تياريمن الطلبة المسجلين مساقات الجامعة االخ ٢٠١٠/٢٠١١للعام الدراسي 
بته ) ٨٠٠(، والبالغ عددھم الجامعتين ا نس ة م ذه العين ل ھ ا )%١٩(طالبا وطالبة، وتمث من  تقريب
  .وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتھا المستقلةيبين ) ١( رقم والجدول الدراسة مجتمع

  ).٨٠٠= ن( لمتغيرات الدراسةتوزيع عينة الدراسة تبعا : )١( جدول

 (%)النسبة المئوية  التكرار مستويات المتغيرات المتغيرات المستقلة
 %٦٢.٥ ٥٠٠ جامعة النجاح الوطنية الجامعة

 %٣٧.٥ ٣٠٠ قدسجامعة ال
 %٣١.٥ ٢٥٢ ذكر الجنس

 %٦٨.٥ ٥٤٨ أنثى
 %٤٥.٦ ٣٦٥ انسانية كليةال

 %٥٤.٤ ٤٣٥ علمية
 %١٢.٨ ١٠٢ %٧٠اقل من  المعدل التراكمي

٥٦.٨ ٤٥٤ %٧٩.٩-٧٠% 
 %٣٠.٥ ٢٤٤ فأعلى%  ٨٠

  أداة الدراسة
ي ق ة والت رات الدراس ة بمتغي ات المتعلق ع البيان اداة لجم تبانة ك تخدمت االس احثام اس  نوالب

دومي  ا الق ابقة منھ ي، و)٢٠٠٥(بتطويرھا من خالل االطالع على العديد من الدراسات الس  العل
اس ،)١٩٩٦(، وحمام )١٩٩٧(، والطنطاوي )٢٠٠١( ى  حيث اشتمل المقي ل ) ٣٢(عل رة تمث فق

ل الوعي الصحيممارسات س لم االستجابة من ، وكية مرتبطة ب : استجابات ھيخمس وتكون س
ةدرجة  درجات، )٥( جدا ليةعادرجة  درجات، درجة ) ٣(درجات، درجة متوسطة ) ٤( عالي

ة، ودرجة ) ٢( منخفضة دة منخفضةدرج ة واح دا درج رات بصيغة ج ع الفق م صياغة جمي ، وت
ة ككل  .الصحيتعبر عن معنى إيجابي ألنھا تعبر عن مستوى الوعي  ات للعين وصل معامل الثب

ى  أغراض  )٠.٨٣(إل ي ب ال ويف و ع ةوھ راء  . الدراس ن الخب ة م ى مجموع ھا عل م عرض وت
م ) ١(واالكاديمين للوصول بھا الى الصيغة النھائية والملحق رقم  ) ٢(يوضح االداة، والملحق رق

  .يوضح اسماء المحكمين ورتبھم العلمية ومكان عملھم
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  متغيرات الدراسة
  :علىوتشمل  ةلالمستقالمتغيرات 

  .قدسوجامعة ال ،الوطنيةة النجاح جامع  :ھمامستويان  اولھ :الجامعة −

 .أنثىو ،ذكر : وله مستويان ھما :الجنس −

  .وعلمية ،انسانية  :ا مستويان ھماولھ :الكلية −

  %.٧٠اقل من و% ٧٩.٩-٧٠فأعلى و% ٨٠:ھي ثالثة مستوياتوله  :المعدل التراكمي −

ى : التابعالمتغير  ة الدراسة عل تبانهويتمثل في استجابة أفراد عين اس مس اس وعي قي توى ال
  .الصحي
  

  اإلحصائيةالمعالجات 
احث وم  نومن اجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدم الب رزم اإلحصائية للعل امج ال برن

  : وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية (SPSS)االجتماعية 

ة .١ ب المئوي ابية والنس طات الحس اد المتوس ال إيج رة ومج ل فق توى ا لك د مس وعي لتحدي ل
  .حيالص

اين  .٢ ل التب اديتحلي داك  (One Way ANOVA) األح ار س  )Sidak Test(واختب
ى ، لتحديد اثر المتغيرات للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية عند اللزوم المستقلة عل

 .مستوى الوعي الصحي

ي  ة الت لم االستجابة خماسي، اعتمدت النسب المئوي ائج ونظرا الن س ومن اجل تفسير النت
  :وذلك على النحو اآلتي) ٢٠٠٥(ر إليھا القدومي أشا

  فأكثر مستوى وعي صحي عالي جدا%  ٨٠ .١

  مستوى وعي صحي عالي %% ٧٩.٩-٧٠ .٢

  مستوى وعي صحي متوسط% % ٦٩.٩-٦٠ .٣

  مستوى وعي صحي منخفض% ٥٩.٩-٥٠ .٤

  مستوى وعي صحي منخفض جدا% ٥٠اقل من  .٥
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  نتائج الدراسة

ة النجاح  ما مستوى :األول النتائج المتعلقة بالسؤال:أوال ة جامع دى طلب الوعي الصحي ل
  ؟الوطنية وجامعة القدس

ؤال ة عن الس ل لإلجاب ة لك ابية والنسب المئوي تخدمت المتوسطات الحس رة  اس ة فق وللدرج
ة وعي  الكلي االت ال ن مج ال م ل مج دلك ائج الج م ولاالصحي ونت  توضح) ٦، ٥ ،٤، ٢،٣(  رق
  .ذلك

  مجال التغذية
دول ط :)٢( ج توىالمتوس ة لمس ب المئوي ابية والنس وعي ات الحس ة ال ال التغذي حي لمج . الص

  .)٨٠٠=ن(

النسبة المئوية  المتوسط الفقرات الرقم
(%) 

مستوى الوعي 
 صحيال

امال  ١ ومي متك ذاء الي ون الغ تم ان يك اھ
  .وشامال

 عالي ٧١.٨٠ ٣.٥٩

ار  ٢ ة االفط اول وجب ي تن ذر عل يتع
  .لضيق الوقت

 متوسط ٦٠.٤٠ ٣.٠٢

اردة ا ٣ روبات الب اول المش ن تن ر م كث
  .اوالساخنة بين الوجبات االساسية

 متوسط ٦٥.٤٠ ٣.٢٧

ى  ٤ اعدني عل اي يس وة والش شرب القھ
  .التركيز

 منخفض ٥٤.٠٠ ٢.٧

ي  ٥ ذاء الت ر الغ ة عناص تم بمعرف اھ
  .تمدني بالطاقة

 متوسط ٦٤.٤٠ ٣.٢٢

 عالي جداً  ٨٠.٤٠ ٤.٠٢  .احافظ على وزني بالشكل المناسب ٦
ة  ٧ اكثر من تناول الخضراوات والفاكھ

  الطازجة 
 عالي ٧٠.٢٠ ٣.٥١

ي  ٨ ام المقل ن الطع اد ع اول االبتع اح
  .وافضل المطھي

 متوسط ٦٩.٦٠ ٣.٤٨

 متوسط ٦٧.٠٢ ٣.٣٥  لمجال التغذية صحيالدرجة الكلية للوعي ال

 .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

دول  ن الج ح م توىأن ) ٢(يتض وعي  مس حيال دى  الص ة ل ة النطلب ة جامع اح الوطني ج
دس ة الق الي وجامع ان ع رة  ك ى الفق داً عل ا )٦(ج تجابة عليھ ة لالس بة المئوي اءت النس ث ج  حي

ان%)٨٠.٤٠( اً  ، وك ى عالي ث  )Desktop\Database Lab\E:7\7 1,(رات قالفعل حي
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رات ، %)٧١.٨٠- ٧٠.٢٠(لالستجابة عليھا بين تراوحت النسبة المئوية  وكان متوسطاً على الفق
ين ) ٥، ٣، ٢( ا ب تجابة عليھ ة لالس بة المئوي ث تراوحت النس ان %)٦٩.٦٠ – ٦٠.٤٠(حي ، وك

  .   %)٥٤.٠٠(سبة المئوية لالستجابة عليھا الن حيث جاءت) ٤(منخفضا على الفقرة 

دى  الصحيوفيما يتعلق بالدرجة الكلية لمستوى الوعي  ةل ة الن الطلب ة في جامع جاح الوطني
ً كان  وجامعة القدس   .%)٦٧.٠٢(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى  متوسطا

 الصحة الشخصية مجال
دول  توى  :)٣(ج ة لمس ب المئوي ابية والنس طات الحس وعيالمتوس ال ال حي لمج حة  الص الص

  .)٨٠٠=  ن(. الشخصية

المئوية  النسبة المتوسط الفقرات الرقم
(%) 

مستوى الوعي 
 الصحي

 منخفض ٥٧.٢٠ ٢.٨٦  .اھتم بالنوم والراحة لساعات كافية ١
تحم ٢ تم باالس ة اھ د ممارس ة بع ام وخاص

  .االلنشاط الرياضي
 عالي ٧٦.٤٠ ٣.٦٤

بتھا  ٣ ي مناس اري مالبس د اختي ي عن اراع
  .لدرجة حرارة الجو

 عالي ٧٢.٨٠ ٣.٢٤

زل نظيف وص ٤ حي من اھتم بالسكن في من
  .حيث التھوية الجيدة والشمس

 عالي جداً  ٨٢.٠٠ ٤.١٠

اج  ٥ ا احت دماي كلم داي وق اھتم بتقليم اظافر ي
  .االمر ذلك

 متوسط ٦٤.٢٠ ٣.١٢

الصحة لمجال  الدرجة الكلية للوعي الصحي
 الشخصية

 متوسط ٦٧.٨٤ ٣.٣٩

 .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

دول  ن الج ح م وعأن ) ٣(يتض توى ال دىمس حي ل ة  ي الص اح الوطني ة النج ة جامع طلب
رة  ى الفق داً عل الي ج ان ع دس ك ة الق ا ) ٤(وجامع تجابة عليھ ة لالس بة المئوي اءت النس ث ج حي

رات في حين  ،%)٨٢.٠٠( ى الفق اً عل ان عالي ) :Desktop\Database Lab\E\7   3،  2(ك
ين حيث تراوحت النس ا ب ة لالستجابة عليھ ى %)٧٦.٤٠- ٧٢.٨٠(بة المئوي ان متوسطاً عل ، وك

رة %)٦٤.٢٠(، حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھا )٥(ة الفقر ، وجاءت منخفطة في الفق
  %).٥٧.٢٠(االولى بنسبة مئوية 

ة النجاح الوط ة في جامع دى الطلب ة وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لمستوى الوعي الصحي ل ني
ى متوسطاً حيث وصلكان لمجال الصحة الشخصية وجامعة القدس  ت النسبة المئوية لالستجابة إل

)٦٧.٨٤.(%  
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 ممارسة النشاط الرياضي مجال
دول  توى  :)٤(ج ة لمس ب المئوي ابية والنس طات الحس ال المتوس وعي الصحي لمج ة ال ممارس
  ).٨٠٠=ن( الرياضيالنشاط 

ئوية النسبة الم المتوسط الفقرات الرقم
(%) 

مستوى الوعي 
 الصحي

دورة  ١ امشي لسافات طويلة بغرض تنشيط ال
  .لدموية

 منخفض ٥٣.٦٠ ٢.٦٨

ية  ٢ طة الرياض ي االنش تراك ف ب االش اح
  والترويحية

 متوسط ٦٨.٤٠ ٣.٤٢

ض  ٣ ة بع ت لممارس يص وق تم بتخص اھ
  .التمارين الرياضية

 منخفض ٥٦.٢٠ ٢.٨١

ي  اتوقف عن ممارسة النشاط الرياضية ٤ الت
  . قد تؤدي الى اصابتي

 متوسط ٦٥.٤٠ ٣.٢٧

ي اذا  ٥ اط الرياض ة النش ن ممارس د ع ابتع
  .شعرت بالتعب

 منخفض جداً  ٤٤.٦٠ ٢.٢٣

دف  ٦ ية بھ طة الرياض ي االنش ترك ف اش
  .الشعور بالسعادة والرضا

 متوسط ٦٤.٠٠ ٣.٢٠

مام   ٧ ل االنض ي قب ف طب اجراء كش تم ب اھ
  للفريق المدرسي

  وسطمت  ٦١.٠٠ ٣.٠٥

ن  ٨ فاء م د الش ي بع ف طب اجراء كش تم ب اھ
  .االصابة

 منخفض ٥٦.٨٠ ٢.٨٤

ممارسة  الدرجة الكلية للوعي الصحي لمجال
 النشاط الرياضي

 منخفض ٥٨.٤٢ ٢.٩٢

 .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

م ي ة  مستوىأن ) ٤(تضح من الجدول رق ة النجاح الوطني ة جامع دى طلب وعي الصحي ل ال
حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة ) ٦،٧، ٤، ٢(القدس كان متوسطاً على الفقرات وجامعة 

ين  ا ب رة %)٦٨.٤٠ -٦١.٠٠(عليھ ى الفق ا عل ان منخفض ث ) ٩، ٨، ٣، ١(، وك تحي  تراوح
رة %)٥٦.٨٠ – ٥٣.٦٠( بين النسبة المئوية لالستجابة عليھا ى الفق ) ٥(، وكان منخفض جداً عل

    ).٤٤.٦٠(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا 

ة  ة النجاح الوطني ة في جامع دى الطلب وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لمستوى الوعي الصحي ل
دس ة الق اط الرياضي وجامع ة النش ال ممارس ان  لمج ة منخفضك بة المئوي ث وصلت النس اً حي

  %).٥٨.٤٢( ة إلىلالستجاب



  ٩٤٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد عبد الحق، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  القواممجال 
ة لمستوى  :)٥(جدول  وعي الصحي لمجال المتوسطات الحسابية والنسب المئوي وامال = ن(. الق
٨٠٠(.  

النسبة المئوية  المتوسط الفقرات الرقم
(%) 

مستوى الوعي 
 الصحي

اھتم بمعرفة الشروط الصحية لوضع الجلوس  ١
  .عند الدارسة

 منخفض ٥٧.٨٠ ٢.٨٩

ر ٢ ة ش تم بمعرف ي اھ حيح ف ي الص وط المش
  .الشارع

 منخفض ٥٩.٠٠ ٢.٩٥

 متوسط ٦٢.٠٠ ٣.١٠  .ال ابالغ في قدرتي على حمل االشياء ٣
 منخفض ٥٣.٨٠ ٢.٦٩  .اھتم بمعرفة طريقة حمل الكتب الصحيحة ٤
وام  ٥ ى الق ة عل ة الرياض أثر ممارس رف ت اع

  .غير المعتدل
 متوسط ٦٢.٤٠ ٣.١٢

ا عن اھتم بمعرفة كيفية التقاط اال ٦ شياء وحملھ
  .االرض

 منخفض ٥٧.٤٠ ٢.٨٧

ة   ٧ م والمحافظ ة الجس ة حماي ة كيفي تم بمعرف اھ
  .عليه

  منخفض  ٥٨.٨٠ ٢.٩٤

ي  ٨ ة ف زة الحيوي ل االجھ ة عم تم بمعرف اھ
  .جسمي

 منخفض ٥٣.٦٠ ٢.٦٨

 متوسط ٦٩.٠٠ ٣.٤٥  .اتجنب وسائل التعب البدني واالجھاد ٩
لجسم في ممارسة االنشطة الرياضية تساعد ا  ١٠

  اداء و ظائفه
  متوسط  ٦٠.٤٠ ٣.٠٢

 متوسط ٦٦.٠٢ ٣.٣٠ القوام الدرجة الكلية للوعي الصحي لمجال

 .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة   *

م  ة  مستوىأن ) ٥(يتضح من الجدول رق ة النجاح الوطني ة جامع دى طلب وعي الصحي ل ال
رات  ى الفق ) Desktop\Database Lab\E:10\7 ، 9، 5، 3(وجامعة القدس كان متوسطاً عل

ين  ا ب ة لالستجابة عليھ ى ، %)٦٩.٠٠- ٦٠.٤٠(حيث تراوحت النسبة المئوي ان منخفضا عل وك
رات  ا) ٨، ٧، ٦، ٤، ٢، ١(الفق تجابة عليھ ة لالس بة المئوي اءت النس ث ج ين حي  – ٥٣.٦٠( ب
٥٩.٠٠.(%     

ة وفيما يتعلق بالدر ة النجاح الوطني ة في جامع دى الطلب جة الكلية لمستوى الوعي الصحي ل
دس  ة الق وام وجامع ال الق ى لمج تجابة إل ة لالس بة المئوي لت النس ث وص طاً حي ان متوس ك

)٦٦.٠٢.(%  



 "مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح عةجام مجلة

 المجال الكلي للوعي الصحي
وعي الوعيالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى  :)٦(جدول  ي لل  الصحي للمجال الكل
  .)٨٠٠ =ن(. الصحي

النسبة المئوية  المتوسط المجال الرقم
(%) 

مستوى الوعي 
 الصحي

 متوسط ٦٧.٠٢ ٣.٣٥  مجال التغذية ١
 متوسط ٦٧.٨٤ ٣.٣٩  مجال الصحة الشخصية ٢
 منخفض ٥٨.٤٢ ٢.٩٢  ممارسة النشاط الرياضي مجال ٣
 متوسط ٦٦.٠٢ ٣.٣٠  مجال القوام ٤

 متوسط ٦٤.٨٠ ٣.٢٤ ميع المجاالتلج الدرجة الكلية للوعي الصحي

م  يأن ال) ٦(يتضح من الجدول رق ة النجاح  مستوى الكل ة جامع دى طلب وعي الصحي ل لل
وام،  الوطنية وجامعة القدس كان متوسطاً على مجال التغذية ومجال الصحة الشخصية ومجال الق

ة لال بة المئوي ث تراوحت النس ين سحي ا ب ا م ين، %)٦٧.٨٤ – ٦٦.٠٢(تجابة عليھ ي ح ان  ف ك
ا  تجابة عليھ ة لالس بة المئوي ة النشاط الرياضي، حيث وصلت النس ى مجال ممارس منخفضاً عل

)٥٨.٤٢.(%  

ة  ة النجاح الوطني ة في جامع دى الطلب وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لمستوى الوعي الصحي ل
عليھا الى  كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابةقدس لجميع المجاالت وجامعة ال

)٦٤.٨٠.(%  

  الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال: ثانيا
ة النجاح ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ة جامع دى طلب وعي الصحي ل ال

  ، والمعدل التراكمي؟والكلية تعزى لمتغيرات الجامعة، والجنس، الوطنية وطلبة جامعة القدس

ؤال ن الس ة ع اين لإلجاب ل التب تخدم تحلي ادي اس دو ،األح ائج الج ين نت ث تب م لحي  )٧( رق
رات الدراسةتب للوعي الصحي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا لمتغي ين ع ا تب ، بينم

وعي الصحي داللة لتحديد األحادينتائج تحليل التباين  )٨( رقم نتائج الجدول ا  الفروق في ال تبع
  .لمتغيرات الدراسة

دول طات ا :)٧( ج ابية المتوس وعي للحس ةل لصحيال ة  دى طلب ة وجامع اح الوطني ة النج جامع
  ).٨٠٠=ن(. ، والمعدل التراكمي، والجنس، والكليةالجامعةتبعا لمتغيرات  قدسال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مستويات المتغيرات المتغيرات المستقلة
 ٠.٣٠٣ ٣.٣٤ جامعة النجاح الوطنية الجامعة

 ٣.٣٠٠ ٣.٦٢ القدسجامعة 



  ٩٥١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد عبد الحق، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 )٧(تابع جدول رقم ... 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مستويات المتغيرات المتغيرات المستقلة

 ٠.٢٥٢ ٢.٩٤ ذكر الجنس
 ٠.٤٦٩ ٣.٢٥ أنثى

 ٠.٣٤٥ ٢.٨٩ انسانية كليةال
 ٠.٣١١ ٣.٠٥ علمية

 ٠.٢١٠ ٣.٣٥ فأعلى% ٨٠ المعدل التراكمي
٠.٣٥٠ ٢.٩٦ %٧٩.٩-٧٠ 
 ٠.٢٤٨ ٢.٨٧ %٧٠ل من اق

اين : )٨( جدول ل التب ائج تحلي ادينت ي  األح روق ف ة الف وعي الدالل ةل لصحيال ة  دى طلب جامع
  .، والمعدل التراكمي، والكليةامعة، والجنستبعا لمتغيرات الج قدسالنجاح الوطنية وجامعة ال

المتغيرات 
 مصدر التباين المستقلة

مجموع 
مربعات 
االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

) ف(
 المحسوبة

مستوى 
 *الداللة 

  بين المجموعات الجامعة
  داخل المجموعات

 المجموع

١٨.٦٨ 
٧٢.٨٩  
٩١.٥٨  

١ 
٧٩٨  
٧٩٩  

١٨.٦٨  
٠.٠٩١  

٠.٠٠٠ ٢٠٤.٥١٨*  

  بين المجموعات الجنس
  داخل المجموعات

 المجموع

٠.٦٣٩  
٩٠.٩٤  
٩١.٥٨  

١  
٧٩٧  
٧٩٩  

٠.٦٣٩  
٠.١١٤  

٠.٠٠٠  ٥.٦١١* 

  مجموعاتبين ال كليةال
  داخل المجموعات

 المجموع

٤.٩٠١  
٨٦.٦٧  
٩١.٥٨  

١  
٧٩٨  
٧٩٩  

٤.٩٠١ 
٠.١٠٩  

٠.٠٠٠  ٤٥.١٢٥* 

المعدل 
 التراكمي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١٨.٨٥  
٧٢.٧٢  
٩١.٥٨  

٢  
٧٩٧  
٧٩٩  

٩.٤٢  
٠.٠٩١  

٠.٠٠٠ ١٠٣.٣١٠* 

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائياً عند مستوى   *

ى لد الوعي الصحيجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تو انه )٨(يتضح من الجدول 
ة  ة الطلب ة وجامع اح الوطني ة النج دسجامع ر ق زى لمتغي ة تع دس الجامع ة الق الح جامع ، ولص

ر و ات الجنسلمتغي ر ، وولصالح الطالب ةلمتغي ة الكلي ات العلمي يلصالح الكلي دل التراكم  ، والمع
  .ولصالح المعدل االعلى
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ي  روق ف د الف وعي اولتحدي توى ال ةل لصحيمس ة  دى طلب ة وجامع اح الوطني ة النج جامع
دس ا الق ر  تبع ياللمتغي دل التراكم ار مع تخدام اختب ين  (Sidak Test) اس ة ب ات البعدي للمقارن

  .تبين ذلك) ١٢(المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول 

وعيلداللة الفروق في مستوى  (Sidak Test)نتائج اختبار سداك  :)٩( جدول دى ال ال صحي ل
  .لمتغير المعدل التراكمي تبعا القدسجامعة النجاح الوطنية وجامعة  طلبة

المتوسط  المعدل التراكمي
 %٧٠اقل من %٧٩.٩- ٧٠ فأعلى% ٨٠ الحسابي

 *٠.٠٨٨  *٠.٣٨٩ --------  ٣.٣٥ فأعلى% ٨٠
٠.٤٧٥- --------   ٢.٩٦ %٧٩.٩-٧٠  

 ---------    ٢.٨٧ %٧٠اقل من 

*   ً   ).٠.٠٥=  α(عند مستوى  دال إحصائيا

دول  ن الج ح م م يتض توى الدالل) ٩(رق د مس ائيا عن ة إحص ت دال روق كان    ةـأن الف
)α  =وعي ا) ٠.٠٥ دل التراكمي  لصحيمستوى ال ة من أصحاب المع ين الطلب أعلى % ٨٠ب ف

ولصالح الطلبة من أصحاب %) ٧٠و اقل من % ٧٩.٩-٧٠(صحاب المعدل التراكمي والطلبة أ
دل الت ة إحص% ٨٠راكمي المع روق دال م تكن الف ا ل أعلى، بينم دل ف ين أصحاب المع -٧٠ائيا ب

  %.٧٠واقل من % ٧٩.٩
  

  ة النتائجمناقش
م داول رق ى الج ر ال الل النظ ن خ ة م ائج الدراس رت نت توى ) ٦، ٥، ٤، ٢،٣( أظھ إن مس

صلت الوعي الصحي لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس كان متوسطاً حيث و
ة  وعي الصحي النسبة المئوي ة لل ع المجاالت لالستجابة للدرجة الكلي ى في جمي ، %)٦٤.٨٠(إل

ابه  ك من خالل إكس د يكون مثقف صحيا وذل ى أن الطالب الجامعي ق ود إل ك يع والسبب في ذل
تبانةللمعلو ا االس ي اشتملت عليھ اقات ذمات الت ة ، من خالل دراسته للمس ل الثقاف ة مث ات العالق
ذه اضيةالري تفادة من ھ ر واع صحيا في االس ه غي ة، ولكن ، والرياضة والصحة، والصحة العام

ديل،(حيث يدعم بھذا الخصوص .يةالمعلومات على شكل ممارسات سلوك وعي ) ١٩٩٠قن أن ال ب
اط سلوكية والتي  ى انم رات الصحيحة ال الصحي عبارة عن ترجمة المعارف والمعلومات والخب

ا ايجابي له ردود و مؤثرات ايجابيةيمكن انجازھا باي سلوك  ى تطبيقھ درة عل  .على الصحة والق
وعي الصحي ى مستوى من ال ين أن أعل تبانة تب رات االس ى مجال  ومن خالل النظر لفق ان عل ك

ى  ا ال تجابة عليھ ة لالس بة المئوي لت النس ث وص ية، حي حة الشخص رة %) ٦٧.٨٤(الص وللفق
ف وصح"المتضمنة  زل نظي ي من كن ف تم بالس مساھ دة والش ة الجي ث التھوي ن حي ث " ي م حي

وعي الصحي  %).٨٢.٠٠(وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا الى  ل مستوى من ال وكان اق
ى  ا ال تجابة عليھ ة لالس بة المئوي لت النس ث وص ي، حي اط الرياض ة النش ال ممارس ى مج عل
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حيث " رت بالتعبابتعد عن ممارسة النشاط الرياضي اذا شع"وللفقرة المتضمنة  %)٥٨.٤٢(
ى  %).٤٤.٦٠(وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا الى  ود إل ةوالسبب في ذلك يع ام  قل االھتم

ة والتع ر التربي ن مبك ي س ال الصحي ف ي المج يم ف رة أم ل توى األس ى مس ك عل ان ذل واء أك س
ة ي تنمي ية ف ب أساس ن جوان ية م اھج الدراس ا تتضمنه المن دارس وم ث الم وعي الصحي، حي  ال

ع ائج الدراسة م ي )١٩٨٩(وآخرون  صابرينيمن كل  اتفقت نت ، والطنطاوي )٢٠٠١(، والعل
ويوالتي أشارت نتائج) ١٩٩٦(وحمام ) ١٩٩٧( اج ترب ى عدم وجود منھ ا ال دريس  ھ مستقل لت

اء،  وم واالحي ل العل ة مث واد مختلف الل م ن خ ھا م تم تدريس دارس، وي ي الم حية ف ة الص التربي
ة وأوصت غالبية ھذه ال دراسات بضرورة إيجاد منھاج مستقل في المدارس من اجل إكساب الطلب

الي ت رة، وبالت االمعلومات والممارسات الصحية في سن مبك تھا الحق ا وممارس ة ل بنيھ تصبح قيم
لوكه ه وتوجه س ي داخل ائج .ف ى العكس من نت ة عل ائج الدراسة الحالي ي حين جاءت نت دراسة ف

وعي الحيث بينت ان مس) ٢٠٠٥(القدومي  احثون توى ال ذوا الب اً ويع ان عالي ذائي ك صحي والغ
   .الغذائي لالستبانة ى طبيعة العينة المستخدمة والمجالالالسبب 

ة،  ا للجامع ة الدراسة تبع راد عين د أف وعي الصحي عن الفروق في مستوى ال ق ب ا يتعل وفيم
د ائجوالجنس، والكلية، والمستوى الدراسي، فق روق  ان )٩، ٨، ٧(الجداول  أظھرت نت كانت الف

ة  توى الدالل د مس ة إحصائيا عن وعي الصحي )٠.٠٥=  α(دال توى ال ي مس ين  ف ة ب ة جامع طلب
دس، جامعة القدسالنجاح الوطنية و ود السبب في  تبعا لمتغيرات الجامعة ولصالح جامعة الق ويع

يوقلة ذلك الى طبيعة الحياة العامة في ضواحي جامعة القدس  ة الملتحق ة من ن عدد الطلب بالجامع
ً  اماكن بعيدة عن محيط الجامعة وبالتالي سكنھم مع اسرھم ا ام بالمستوى  مما انعكس ايجابي االھتم

البيتھم  ا يفرق بين طلبة جامعة القدس وبين طلبة جامعة النجاح التيوھذا م الصحي بشكل اكثر غ
ة وسكنھم في  ع الجامع ىمن المناطق البعيدة عن موق ؤدي ال ا ي اع عادات  سكنات طالب مم اتب

ة .غير صحية ات العلمي روق لصالح الكلي ة كانت الف احثونوفيما يتعلق بمتغير الكلي زوا الب  ، ويع
ة صحيه السبب الى ان طلبة الكليات العلمية ر ثقاف وا اكث د يكون ة  ق واد العلمي ك من خالل الم وذل
ادھ ات واعتق ابھم للمعلوم ليمة مواكتس ادات الصحية الس ة الع ا يو .بأھمي ق فيم نس تعل ر الج متغي

ودولصالح الطالبات،  ى يرى الباحثون السبب يع ة في شكلھا الخارجي ال ام الطالب الي اھتم  الجم
ل ا ا بالمواضيع الصحية مث ب واھتمامھ ن الطال ر م ذا ساكث اقة وھ اب الرش منة او اكتس باب الس

ع الم ى رف ؤدي ال الب،ي ن الط ر م ديھن اكث توى الصحي ل دل الت س ر المع ذلك لمتغي ي وك راكم
دل التراكمي أعلى )%٨٠( ولصالح المعدل االعلى من أصحاب المع ي  ف ذه النتيجة تعن ل ھ ومث

دل وعي الصحيبين المعدل التراكمي وال طردية وجود عالقة ايجابية ا زاد المع ه كلم ى ان ، بمعن
حيالتراك وعي الص ي ال ادة ف احبه زي ي يص تالكھم م ى ام ود إل ك يع ي ذل رئيس ف بب ال ، والس

ى شكل سلوك يكون أفضلللمعلوما ا عل تھا وترجمتھ دل  ت الصحية وممارس من أصحاب المع
ل، حيث  نالتراكمي األق ة مع دراسة كل م ائج متفق ذه النت ي  ، (Susan, 2001) جاءت ھ العل

اوي )٢٠٠١( ام ) ١٩٩٧(، والطنط ة و ،)١٩٩٦(وحم ع دراس ة م ذلك متفق دومي ك ) ٢٠٠٥(الق
ه  فيما يخص المعدل التراكمي، ولكن غير ة، حيث اظھرت ان متفقة بالنسبة لمتغير الجنس والكلي

  . ال يوجد فروق على متغيرات الجنس والكليات سواء االنسانية او العلمية
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  االستنتاجات
  :في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يستنتج الباحثون ما يلي

دس ك .١ ة الق ة وجامع اح الوطني ة النج ي جامع ة ف دى الطلب وعي الصحي ل توى ال ان إن مس
  %).٦٤.٨٠(متوسطاً حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى 

ث  .٢ ية، حي ال الصحة الشخص ى مج ان عل ة ك د الطلب وعي الصحي عن توى لل ى مس إن أعل
اھتم بالسكن في "وللفقرة المتضمنة ) %٦٧.٨٤(وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا الى 

مس دة والش ة الجي ث التھوي ن حي ف وصحي م زل نظي ة ح" من بة المئوي لت النس ث وص ي
ى ا ال تجابة عليھ ال ، %)٨٢.٠٠( لالس ى مج حي عل وعي الص ن ال توى م ل مس ان اق وك

ى  ا ال ة لالستجابة عليھ  %)٥٨.٤٢(ممارسة النشاط الرياضي، حيث وصلت النسبة المئوي
حيث وصلت " ابتعد عن ممارسة النشاط الرياضي اذا شعرت بالتعب"للفقرة المتضمنة و

  %).٤٤.٦٠(ة لالستجابة عليھا الى النسبة المئوي

رات  .٣ ا لمتغي ة تبع دى الطلب وعي الصحي ل توى ال ي مس ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف يوج
ر الجنس ولصالح  ة، ومتغي ات العلمي ة لصالح الكلي دس، والكلي ة الق ة ولصالح جامع الجامع

  .الطالبات، وكذلك لمتغير المعدل التراكمي ولصالح المعدل االعلى
  

  صياتالتو
  :بالتوصيات اآلتية ف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحثونفي ضوء أھدا

د ورشات عمل حوإعادة النظر في المناھج الدراسية ذات العالقة بالصحة،  .١ ل بضرورة عق
اقات ذات تنمية  ة في المس ة الجامع الوعي الصحي لطلب ام ب ة واالھتم وعي الصحي للطلب ال

  .حية والصحة العامةالعالقة مثل الرياضة والصحة والتربية الص

ضرورة التركيز على الوعي الصحي في جميع مؤسسات الوطن من خالل وسائل االعالم  .٢
  .من اجل االرتقاء بالوعي الصحي )التلفاز، الصحف، والمجالت( المختلفة

ر .٣ توى إج ى مس ة عل دارس الحكومي ذ الم دى تالمي وعي الصحي ل ي ال ابھة ف ة مش اء دراس
  .الوطن

  
  ألجنبيةالعربية وا المراجع

ان. دار النشر. ١ط. التثقيف الغذائي. )٢٠١٠( .اشرف ،عبد المجيدو. سونيا ،المراسي − . عم
  .االردن

ابريني − د ،ص يو .محم ل ،الخليل ادريو. خلي الح ،الق حية ". )١٩٨٩( .ص ات الص المعلوم
حافة وو ة الص دى طلب ادرھا ل وكمص ة اليرم الم بجامع ة. "اإلع ة التربوي  .)٢٠(٦ .المجل

  . ٢٧٠-٢٥٥ .يتجامعة الكو
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ق " .)١٩٩٧( .رمضان، الطنطاوي − دور مناھج العلوم بمراحل التعليم العام بمصر في تحقي
  .٢٢٤-١٨١ .جامعة المنصورة. )٣( .مجلة كلية التربية ."مفھوم التربية الوقائية للطالب

ة " .)٢٠٠١(. فخري شريف، العلي − ة المرحل ة في نھاي دى الطلب ة الصحية ل مستوى الثقاف
يناألساسي ة في جن دارس الحكومي ر منشورة ."ة العليا في الم تير غي الة ماجس ة  .رس جامع

  . فلسطين .نابلس .النجاح الوطنية
وعي الصحي ومصادر الحصول "). ٢٠٠٥. (عبدالناصر عبدالرحيم ،القدومي- − مستوى ال

رة الطائرة ة للك وم التربو ."على المعلومات الصحية لدى العبي األندية العربي ة العل ة مجل ي
  .٢٦٣-٢٢٣. جامعة البحرين .)١( ٦) كلية التربية( .والنفسية

 .القاھرة. دار الغد الجديد. عالج نفسك من ضغط الدم والكولسترول .)٢٠٠٧( .خالد ،جاد −
ع .٣ط .الدليل الغذائي للصحة الجيدة. )٢٠٠٠( .شفيق ،حداد − ل للنشر والتوزي روت .نوف . بي

  .لبنان
ره مستوى ا" .)١٩٩٦(. فريال، حمام − انوي وأث ات الصف األول ث دى طالب ة الصحية ل لثقاف

رى ان الكب ة عم ر منشورة ."في اتجاھاتھن الصحية في منطق تير غي الة ماجس ة . رس جامع
  .اربد األردن .اليرموك

ارف .الصحة في المجال الرياضي. )١٩٩٩( .عالء الدين، عليوة- −  .اإلسكندرية. منشأة المع
  .مصر

  .عمان. دار مجدالوي .لتغذية الصحيةأسـس ا .)٢٠٠٤( .جعفر ،ظاھر −
ديل − دالرحمن ،قن ات "). ١٩٩٠. (عب دى أمھ ذائي ل وعي الغ ور ال ة وتط ة الغذائي التربي

اني .المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري وتنشئته ورعايته. "المستقبل د الث مركز  .المجل
  .مصر. جامعة عين شمس .دراسات الطفولة

ة  .)٢٠٠٨( .وزارة الصحة − حةالتغذي ة لل .١ط .والص ةاإلدارة العام ة  .تغذي ة العربي المملك
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  ح اداة الدراسةيوض) ١(الملحق رقم 
  

  :الطالب، عزيزتي الطالبةعزيزي 

  .…تحية طيبة وبعد

  

وان  إجراء دراسة  بعن احثون ب وعي ال"يقوم الب ة مستوى ال ة وجامع ة النجاح الوطني ة جامع دى طلب صحي ل
  . لذا يرجى منك التكرم باإلستجابة على العبارات التالية بموضوعية " القدس

ة  ا يتفق مع ب)  √( والمطلوب منك وضع عالم ارة استجابتكم بة لكل عب ة المعلومات  . بالنس أن كاف اً ب علم
  .ستعامل بسرية تامة ولغايات البحث العلمي

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  الباحثون
  عامة اتمعلوم
  )  (القدس أبو ديس     ، (   )النجاح الوطنية : الجامعة
 )          ( ،  أنثى )      (      ذكر :     الجنس
  )    (،   علمية )  (إنسانية :     يةالكل

  % (      )٨٠اكثر من , % (      )٨٠- ٧٠من , )  % (٧٠اقل من :  المعدل التراكمي
  

  مجال التغذية
  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرة  الرقم
ومي   ١ ذاء الي ون الغ تم ان يك اھ

  .متكامال وشامال
          

ة االف  ٢ طار يتعذر علي تناول وجب
  .لضيق الوقت

          

روبات   ٣ اول المش ن تن ر م اكث
ات  ين الوجب اخنة ب اردة اوالس الب

  .االساسية

          

اعدني   ٤ اي يس وة والش رب القھ ش
  .على التركيز

          

ي   ٥ اھتم بمعرفة عناصر الغذاء الت
  .تمدني بالطاقة

          

كل   ٦ ي بالش ى وزن افظ عل اح
  .المناسب

          

راو  ٧ اول الخض ن تن ر م ات اكث
  والفاكھة الطازجة 

          

ام   ٨ ن الطع اد ع اول االبتع اح
  .المقلي وافضل المطھي
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 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  مجال الصحة الشخصية

  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرة  الرقم
النوم والراحة لساعات   ١ اھتم ب

  .كافية
          

د   ٢ اھتم باالستحمام وخاصة بع
  .المنافسة الرياضية والتمرين

          

اراعي عند اختياري مالبسي   ٣
  .مناسبتھا لدرجة حرارة الجو

          

زل نظيف   ٤ اھتم بالسكن في من
ة  ث التھوي ن حي حي م وص

  .الجيدة والشمس

          

داي   ٥ افر ي يم اظ تم بتقل اھ
ر  اج االم ا احت دماي كلم وق

  .ذلك

          

  
  مجال ممارسة النشاط الرياضي

  معارض بشدة  ارضمع  محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرة  الرقم
رض   ١ ة بغ افات طويل ي لس امش

  .تنشيط الدورة لدموية
          

طة   ٢ ي االنش تراك ف ب االش اح
  الرياضية والترويحية

          

اھتم بتخصيص وقت لممارسة   ٣
  .بعض التمارين الرياضية

          

اط   ٤ ة النش ن ممارس ف ع اتوق
ى  ؤدي ال د ت ي ق ية الت الرياض

  . اصابتي

          

ن ممار  ٥ د ع اط ابتع ة النش س
  .الرياضي اذا شعرت بالتعب

          

اشترك في االنشطة الرياضية   ٦
عادة  عور بالس دف الش بھ

  .والرضا

          

ل   ٧ ي قب اجراء كشف طب تم ب اھ
  االنضمام للفريق المدرسي

          

د   ٨ ي بع اجراء كشف طب تم ب اھ
  .الشفاء من االصابة

          

ة صحية لكل   ٩ يجب وجود بطاق
ب  هطال ا حالت جل بھ  مس
  .الصحية

          

  



 "مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٨
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  مجال القوام

  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرة  الرقم
روط   ١ ة الش تم بمعرف اھ

د  وس عن الصحية لوضع الجل
  .الدارسة

          

ي   ٢ روط المش ة ش تم بمعرف اھ
  .الصحيح في الشارع

          

ال ابالغ في قدرتي على حمل   ٣
  .االشياء

          

ل  ٤ ة حم ة طريق تم بمعرف  اھ
  .الكتب الصحيحة

          

ة   ٥ أثر ممارس رف ت اع
ر  وام غي ى الق ة عل الرياض

  .المعتدل

          

اط   ٦ ة التق ة كيفي تم بمعرف اھ
  .االشياء وحملھا عن االرض

          

ة   ٧ ة حماي ة كيفي تم بمعرف اھ
  .الجسم والمحافظة عليه

          

زة   ٨ ل االجھ ة عم تم بمعرف اھ
  .الحيوية في جسمي

          

ائل ال  ٩ ب وس دني اتجن ب الب تع
  .واالجھاد

          

ية   ١٠ طة الرياض ة االنش ممارس
ي اداء و  م ف اعد الجس تس

  ظائفه

          

  
  لالستبانة ورتبھم العلمية ومكان عملھم اسماء المحكمين) ٢(الملحق رقم 

  
 الجامعة الرتبة العلمية االسم الرقم
 جامعة النجاح استاذ  عبد الناصر القدومي. د.أ ١
  جامعة النجاح  استاذ مشارك  ىصبحي نمر عيس. د  ٢
 جامعة النجاح استاذ مساعد  بدر رفعت دويكات .د ٢
 جامعة النجاح استاذ مساعد  محمود االطرش.د ٣
 جامعة القدس استاذ مساعد  مؤيد شناعة. د  ٤
 الجامعة التقنية استاذ مساعد  ثابت اشتيوي.د  ٥

  


