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 الملخص :

 عتبرحيث ي تسليط الضوء علي أثر الوعي الصحي علي مستوي السلوك الصحي لألفرادالي هدفت الدراسة 

م هم أيضا بالمسؤولية نحو صحتهومات والحقائق الصحية و إحساسلالوعي الصحي إلمام المواطنين بالمع

و تفكير , وشملت الدراسة , وتحول الممارسات الصحية إلي عادات تمارس بدون شعور أ مهوصحة غير

ت السابقة التي علي مقدمة ومشكلة وأهداف وأهمية الدراسة وحدود الدراسة ومصطلحات الدراسة والدراسا

مت , واستخدواالطار النظري للدراسة تتعلق بالوعي الصحي وأثره علي مستوي السلوك الصحي لألفراد 

على منهج  ادفقد تم االعتم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعطيات وللجانب التطبيقي

( فردا تم 03وتكونت عينة الدراسة من ) استخدام العينات والذي يعتمد على االستبيان دراسة حالة، في

زيادة مستوى المعلومات عند وتم تحليل نتائج الدراسة وكما جاء أهم توصيات الدراسة  اختيارهم عشوائيا

ة من الوقاي الفرد الخاصة بالوعي الصحي المتعلق باألمراض، فكلما كانت المعلومـات كثيرة ومتشعبة عن

األمراض المزمنة كان الفرد بمنأى عنها، وكلما كانت المعلومـات عـن األمراض المزمنة قليلة كان الفرد 

 .عرضة لإلصابة بها
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Summary:  

The purpose of this study was to investigate the impact of citizens' health 

awareness on their level of health behaviour, where citizens' health awareness is 

defined as citizens' familiarity with health information and facts, as well as their 

sense of responsibility for their own and others' health, and the transformation of 

practices into habits that are carried out without thinking or feeling. An 

introduction, problem, goals, and significance were all covered in the study. The 

study, its limitations, study terms, and previous studies on health awareness and its 

impact on individual health behaviour, as well as the study's theoretical foundation. 

The study's findings were analyzed after thirty people were chosen at random. 

Increase the degree of information in the individual regarding health awareness 

related to diseases, as one of the study's most essential suggestions. The more 

extensive and sophisticated information about chronic disease prevention is 

available, the more immune an individual becomes to them, and the less 

information about chronic diseases is available. The person is vulnerable. 
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 -المقدمة :

تعتبر صحة اإلنسان نعمة من النعم التي أنعم هللا بها على عباده، فالصحة كما تعرف هي حالة من المعافاة 

الكاملة نسبيا وتكون بدنيا ونفسيا واجتماعيا وروحيا، والصحة مطلب أساسي وهدف استراتيجي تسعى دول 

بلوغه، وتعمل جاهدة على تحقيقه من أجل حياة صحية سليمة، يسهم من خاللها العامل ومنظماته وأفراده إلى 

اإلنسان في جهود التنمية المختلفة له وألسرته ومجتمعه  , لذلك تبرز قضية الوعي الصحي وإكسابه ونشره 

يه ف كأحد األولويات واألهداف الرئيسية للتربية الصحية في عصر التقدم التكنولوجي والصناعي مما يتعرض

  .الفرد إلى مخاطر صحية وبيئية متزايدة

بيئة تحتل الوإن من ضمن ما يقاس به تقدم األمم والشعوب ارتفاع مستوي الوعي الصحة بين أفرادها , لذلك  

االجتماعية أهمية قصوى في مجال التوعية عموما والتوعية الصحية خصوصا وذلك عن طريق زيادة 

الصحية وتنميتها في أذهان األفراد لغـرض االرتقـاء بـالوعي الصحي، المعلومات والخبرات والتجارب 

ونظرا ألهمية الوعي الصحي في الحماية والمحافظ على سالمة األفـراد والمجتمـع مـن خطـر األمراض 

عملية ترسيخ مفهوم الوعي الصحي والعناية بالـصحة البـد أن تحقق التعـاون واالنسجام  المزمنة، لذلك فأن

بقية فئات المجتمع ومؤسساته ونظمه وطرائق تعليمية من اجل خلق وعي صحي سليمة خاليـة من مع 

التعثرات االجتماعية والنفسية المؤثرة على حياة اليومية لألفراد , ويعتبر غرس الوعي الصحي في الفرد 

الوعي الصحي عامال يجعله قادرا علـى تجنـب األمـراض خصوصا المزمنة منها، ولكن عندما ال يكون 

 (4332)الشاعر , .راسخا في عقلية الفرد وذهنه فإن الفرد يصبح هدفا ألنواع األمراض المزمنة جميعها

وإن الوعي الصحي أنه السلوك اإليجابي الذي يؤثر إيجابيا على الصحة والقدرة على تطبيق هذه المعلومات 

توجه قدرات الفرد في تحديد واجباته المنزلية في الحياة اليومية بصورة مستمرة، تكسبها شكل العادة التي 

المتكاملة التي تحافظ على صحته وحيويته وذلك في حدود إمكانياته , أن الشخص الواعي صحيا هو الشخص 

المثالي المتمتع بدرجات ومستويات عالية من الصحة المتمثلة بالتكامل البدني، العقلي، النفسي، االجتماعي 

نشطة الرياضية تعمل على الوقاية من أهم األمراض العصرية مثل مرض والصحي، وأن ممارسة األ

السكري وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسمنة والوزن الزائد والتشوهات ، باعتبار أن الجانب 

 الصحي يشتمل على جانبني أساسيين هما الثقافة الصحية والتي تتمثل في اكتساب المعارف والمعلومات 
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 ، والوعي الصحي الذي يتمثل في ممارسة وتطبيق تلك المعارف والمعلومات في الواقع العملي , الصحية

التغذية و والمالبسل زحي من ناحية نظافة الجسد و المنـالصحية السليمة والوعي الص األساليبويعتبر إتباع 

بهـا حيـث أن كـل  االهتماموالنوم والعمل وممارسة النشاط والرياضة وكل النـواحي المتعلقـة بالصـحة يجـب 

مـن عوامـل سـواء كانـت طبيعيـة أو بيولوجيـة أو اجتماعية جميع هذه العوامل من  اإلنسانجوانـب حيـاة 

الصــحية والتــي تســاعد علــى تطــوير  تراطاتاالشتـوفير  خاللمـن  األنسانشأنها أن تؤثر في صحة 

, حيث تعد مسألة تعديل السلوك الصحي وتنميته أهمية كبيرة ليس فيما يتعلق  األفضلســلوكه الصــحي إلــى 

قاد الفهم المتزايد للعالقة الكامنة بين السلوك بالجوانب الجسدية فحسب وإنما بالجوانب النفسية أيضا وقد 

حدوث تحوالت كبيرة في العقود األخيرة من القرن العشرين في فهم الصحة وتنميتها وإمكانية والصحة إلي 

أثر الوعي الصحي علي مستوي لذلك سلطت الدراسة الضوء علي  التأثير فيها علي المستوي الفردي, 

 ( 4332)فضة , السلوك الصحي لألفراد.

 -مشكلة الدراسة :

ونشره  هالوعي الصحي واكتسابلدي أفراد المجتمع من القضايا الهامة فتعتبر إشكالية غرس الوعي الصحي 

الرئيسية الصحية في زمن توحي الكثير من المؤشرات بتدني الصحة العامة  األهدافو  األولوياتكأحد 

 و االجتماعيةا و بشكل كبير العوامل همت فيها المجتمع المعاصر حيث ساهيعرفالتي  األمراضوانتشار 

ى نمط وجود الحياة مثل لالتي أثرت ع واالقتصادية االجتماعية والتحوالتالناتجة عن الثغرات الثقافية 

ارع دياد تسباز و ما إلى ذلك من التغييرات التي تتسع وتتزايد واإلدمانالغذائية  واألنظمةالخمول البدني 

عل الذي ج األمرو هاعية و والجمعجمة التقدم التقني والصناعي إذ أثرت وبشكل مباشر عمى الصحة الفردية 

, فالصحة من أولويات الناس لذلك يشكل الوعي  المشكالتذه هى لب علتغلا لهودهن الدول تركز جير مثالك

الصحي حجر األساس في أنماط سلوكياتهم اليومية , فالسلوك الذي يتبعه اإلنسان في حياته سليما كان أم 

خاطئا يؤثر علي الصحة إما بتحسينها أو اإلساءة إليها , كما أن السلوكيات الصحية تؤثر في حياة الفرد 

لك تهتم الدولة والمؤسسات واألفراد بنشر الوعي الصحي ومحاربة العادات الصحية وإنتاجه إلي حد كبير لذ



 

6 
 

الخاطئة حيث تتأسس علي ذلك وجود عوامل متعددة تؤثر في مستوي الكفاءة السلوكية لألفراد , وتكمن 

 اإلجابة علي السؤال الرئيسي اآلتي :مشكلة الدراسة في 

  ؟ حي لألفرادأثر الوعي الصحي علي مستوي السلوك الصما 

 

 ومن السؤال الرئيسي تنبثق األسئلة الفرعية للدراسة وهي :

 ما مستوي الوعي الصحي ألفراد المجتمع ؟ 

 ما مستوي السلوك الصحي ألفراد المجتمع ؟ 

 ما طبيعة العالقة بين السلوك الصحي والصحة النفسية للفرد ؟ 

 ما مدي أهمية نشر الوعي الصحي بين األفراد ؟ 

 -الدراسة :أهمية 

تكمن أهمية الدراسة في أهمية الوعي الصحي في حياة الفرد والجماعة وذلك ألن المجتمع القوي الصحيح 

الكثافة  ازديادبحكم يتكون من أفراد أقوياء وأصحاء وتزداد أهمية الوعي الصحي في هذا العصر بالذات 

ا هلمصانع وزيادة عدد السيارات ومنانتشار اوث البيئي من جراء لتشار التالسكانية في معظم المجتمعات وان

 تج عن الضوضاء و لذلكوث جديد نالناك تهالمعادن والمواد السامة و من  هوث البيئة بما تخرجلآليات التي ت

 هاالخطر من وال سيما باألمراض اإلصابةالوقاية من  را فييكب ارالصحي دوعب الوعي ليتعين أن ي

وعي د يزدا,  جالالعموم الطبية وأساليب الوقاية والعئل الذي يحدث في مجال اهب التقدم اللو يتط انكالسرط

ا الدولة فالوعي الصحي يؤدي إلى حماية الناس من هالخدمات التي توفرو مكانياتباإلم هلمامالناس وإ

ام بالجوانب الصحية هو االهتم أن, ووجسديايا لة عقم بالصحة الجيدهى تمتعبل يؤدي إل باألمراض اإلصابة

وظائف اإلنسان و أدواره االجتماعية  ألن, من أهم مقتضيات الحياة ومتطلباتها األساسية والضرورية 

ي الجانب الصححياة اإلنـسان بأكملها تتوقف على  حي لألفراد وأنفة تتوقف على المستوى الصالمختل

واستمراريته في أداء وظائفه المختلفة في الحياة  د الصحة هي أساس وجود اإلنسانبالمرتبة األولى وبهذا تع

 وإتباعه السلوك الصحي السليم يؤثر علي مدي إدراكه للوعي الصحي وأهميته في حياته. االجتماعية
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 -أهداف الدراسة :

  أثر الوعي الصحي علي مستوي السلوك الصحي لألفرادالتعرف علي. 

 . تحديد مفهوم الوعي الصحي 

 . التعرف علي مستوي الوعي الصحي لدي األفراد 

 . معرفة الوعي الصحي وأهميته في حياة الفرد 

 

 . معرفة أثر السلوك الصحي في حياة األنسان 

 . الكشف عن العالقة بين الوعي الصحي والسلوك الصحي 

 عي تقديم عدة توصيات تأمل أن تساهم في مجال الوعي الصحي والجهات التي من شأنها زيادة و

 األفراد والمحافظة علي سلوكهم .

 -حدود الدراسة :

 .أثر الوعي الصحي علي مستوي السلوك الصحي لألفراد: اقتصرت الدراسة علي  الحدود الموضوعية

 م 4344عام  : الحدود الزمانية

 منطقة المدينة المنورةتم إجراء الدراسة الحالية في  الحدود المكانية :

 -مصطلحات الدراسة :

الوعي الصحي : عرف الوعي الصحي بأنه الوقاية من الممارسات السلوكية الخاطئة والعادات السلبية التي 

تعمل على استمرار ممارسة اإلنسان يمكن أن تسبب الكثير من األمراض بين الممارسين لها , وهو وسيلة 

,  دةأو النفسية وتمتعه بصحة جي بما يضمن سالمته الجسمية أو العقلية دواره االجتماعية بشكل فاعل وفقاأل

بين أفراد  ةاإليجابيميـة القيم الصحية ل االتجاهات الصحية الـسلبية وتنتعديوهو العملية التي يمكن من خاللها 

المجتمع من خالل اكتسابهم للمعار ف والممارسات الصحية السليمة من أجـل رفع المستوى الصحي في 

 (4332)بن غذفة , .المجتمع
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وعلى استخدام  والمرضالقائمة على الصحة  والمواقفنماط السلوك أللسلوك الصحي: هو مفهوم جامع ا

وهو  ,الخدمات الطبية ويشمل كل أنماط السلوك التي تهدف إلى تنمية وتطوير الطاقات الصحية عند الفرد

 (4342)الحارثي ,  السلوك الذي يتخذه األفراد من أجل الحفاظ علي صحتهم وتنميتها .

 

 -الدراسات السابقة :

 , سة إلى معرفة مستوى اردفت الده( 4342دراسة ) دبن زيدان حسين , مقراني جمال , سيفي بلقاسم

نشاط الرياضي قصد لكيا الممارسين والغير ممارسين لبة المعاقين حرلالطالوعي الصحي لدى 

عينة  ىلج الوصفي عهالمن استخدامتم لرياضية في المحافظة عمى الصحة ومية الممارسة اهتوضيح أ

سعيدة  – مستغانم) الوالياتنشاط الرياضي من بعض لممارس ل 03م همعاق حركيا من 433ا هقوام

 الوعي الصحيالمستخدمة في البحث مقياس  األدواتبدولة الجزائر و من  (غميزان–عين تيموشنت–

كرة ) شاط الرياضينللا المعاقون حركيا الممارسين هإلي لالمتواصالنتائج  اإلحصائيةبعد المعالجة و

بالمعاقين حركيا غير الممارسين ل مقارنة م وعي صحي عاهلدي (ركةسي المتحارى الكلة علالس

إحصائية في مستوى الوعي الصحي بين المعاقين حركيا  داللةنشاط الرياضي كما توجد فروق ذات لل

 .نشاط الرياضيلالممارسين لالممارسين و الغير ممارسين لصالح عينة 

 , ( هدفت هذه الدراسة من خالل المقارنة ومعرفة مستوي الوعي 4342دراسة )جراد محمد األمين

الصحي بين تالميذ الممارسين وغير الممارسين لحصة التربية البدنية والرياضية , ودراسة ميدانية 

لت راسة واالستبيان علي عينة تمثعلي مستوي بعض الثانويات في بلدية بسكرة استخدمت كأداة للد

غير  20تلميذ يمارسون البدنية والرياضية و 20ثانويات مقسمة إلي  2تلميذ علي مستوي  03في 

 ممارسين لحصة التربية البدنية والرياضية .

 , بالتدين لدى  وعالقتهنحو السلوك الصحي  االتجاه( بعنوان " 4342دراسة )قريشي وزعطوط

وك نحو السل االتجاههدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة " لدم المرتفع بورقلةمرضى السكري وضغط ا

نوعية المرض وذلك باستخدام المنهج الوصفي المقارن على عينة  باختالفالصحي لدى المرضى 

 نحو السلوك االتجاه(مريض بالسكري وضغط الدم المرتفع حيث تم تطبيق مقياس  2333)بلغت 



 

9 
 

اسة ري أعده "المهدي" وبينت نتائج الدومقياس التدين الذ« Staptoe» "الصحي من إعداد "ستابتو

 :يلي ما

 .نحو السلوك الصحي االتجاهوالذكور في  اإلناثتوجد فروق بين  ال -

ى لدى مرض وإيجابينحو السلوك الصحي سلبي لدى مرضى ضغط الدم المرتفع  االتجاهطبيعة  -

 .السكري

 .نحو السلوك الصحي وبين التدين تجاهاالدالة موجبة بين  ارتباطيةقة التوجد ع -

 

  , أبعاد السلوك الصحي المنبئة ببعض مؤشرات الصحة النفسية ( بعنوان " 4342دراسة )مصطفي

لتي ا اإليجابيةهدفت الدراسة إلى الكشف عن مختلف أبعاد السلوك الصحي " والبدنية لدى المسنين

ترتبط بمستوى الصحة النفسية لدى المسنين، حيث تم استخدام المنهج الوصفي المقارن واشتملت 

مسنا، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس السلوك الصحي، مقياس الكفاءة ( 99)عينة الدراسة على 

 لنتائج :والتقدير الذاتي من إعدادها وانتهت الدراسة إلي جملة من ا  الذاتية، مقياس التفاؤل

 .قة إيجابية بين أبعاد السوك الصحي ومؤشرات الصحة النفسية والجسميةالوجود ع -

 ن.الصحية لدى المسني األمراضقة سلبية بين السلوك الصحي وعدد من الوجود ع -

  , ( بعنوان " الوضع المادي للمريض وانعكاساته علي سلوكه الصحي "4342دراسة ) مساني 

ذهبت هذه الدراسة إلى معرفة الوضع المادي للمريض وانعكاساته على سلوكه الصحي، حيث تم 

 لىع االعتماد(مريض وذلك بتطبيق استمارة المقابلة على مختلف المرضى، كما تم  033)استجواب 

المنهج الوصفي، ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها أن انخفاض الدخل الشهري للمريض ينعكس 

افع وتأثيرها على الدو االقتصاديةقة للعوامل اله وممارساته الصحية، كما يوجد عسلبا على تصرفات

التي تجعل المريض يتأخر و تباطئه في استشارة  األسبابقة بين الوكذلك وجود عوالخبرات، 

 .، كما توصلت إلى أن للوضع المادي للمريض انعكاسات على سلوكه الصحياألطباء

 ( هدفت الدراسة إلي معرفة أثر الضبط الصحي علي مستوي 4340لحليم خلفي , دراسة )عبد ا

طالب وطالبة تم  404الوعي الصحي لدي طلبة المركز الجامعي وتكونت عينة الدراسة من 

اختيارهم قصدا من مختلف التخصصات ثم استخدام المنهج الوصفي وتمت معالجة البيانات من خالل 

( 4344المقياس الذي طوره عماد الدين عبد الحق وزمالئه عام ) باستخدام spss1900برنامج 
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ومقياس مصدر الضبط الصحي متعدد األبعاد )لوالستون ( والذي ترجمه جبالي نور الدين عام 

 ( وتم التوصل إلي النتائج التالية :4332)

 . %44.02مستوي الوعي الصحي لدي طلبة المركز الجامعي عالي جدا حيث قدر ب  -

 توجد فروف ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مستوي الوعي الصحي . -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبة في التخصصات اإلنسانية والتقنية في كل  -

 مستوي من الوعي الصحي .

 

  .بة العزاب والمتزوجين في الضبط الصحيلإحصائية بين درجات الط داللةتوجد فروق ذات  -

ة العزاب و المتزوجين دالة لبلدى الط قة بين مستو ى الوعي الصحي والضبط الصحيالتوجد ع -

 . 3.34 عند مستوى

  , ( بعنوان " دراسة عن السلوك الصحي في المجتمع 4340دراسة )الناشري , السايس وباوزير

المرتبطة بتبني السلوك الصحي  االجتماعية األبعادهدفت الدراسة إلى التعرف على السعودي " 

بالمرض المزمن وذلك باستخدام المنهج الوصفي وبتطبيق  اإلصابةنسبة  انخفاضوالذي يؤدي إلى 

ها لك على عينة قوامالرأي المتمثلة في مقياس السلوك الصحي من إعداد الباحثين وذ استطالعأدوات 

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية(فرد، و 433)

 ابةاإلصوبين تبني الفرد سلوكا صحيا يبعده عن  االقتصاديةقة طردية بين الحالة العهناك  -

  .بالمرض المزمن

المرض ب اإلصابةقة طردية بين المستوى التعليمي وتبني الفرد سلوكا صحيا يبعده عن الهناك ع -

  .المزمن

 .المرض المزمنب اإلصابةقة طردية بين النوع وتبني الفرد سلوكا صحيا يبعده عن الناك عه -

 , ( هدفت الدراسة إلي التعرف علي مستوي الوعي 4344دراسة ) عماد عبد الحق , مؤيد شناعة

الصحي لدي طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس تبعا لمتغيرات الجامعة والجنس والكلية 

طالب وطالبة  433والمعدل التراكمي لدي الطلبة ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة علي عينة قوامها 

طالب وطالبة من جامعة القدس  033طالب وطالبة من جامعة النجاح الوطنية و 033وذلك بواقع 
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فقرة وبعد جمع البيانات عالجت باستخدام  04وطبق عليها استبانة الوعي الصحي والتي تكونت من 

د العينة ارأفمستوى الوعي الصحي العام لدى سة أن اررت نتائج الدهأظ spssالبرنامج اإلحصائي 

( إضافة إلي ظهور فروق ذات %22.43) إلى لالستجابةت النسبة المئوية لوصحيث كان متوسطا 

داللة إحصائية في مستوي الوعي الصحي لدي الطلبة تبعا لمتغيرات الجامعة ولصالح جامعة القدس 

اكمي معدل التروالكلية لصالح الكليات العلمية ومتغير الجنس ولصالح الطالبات وكذلك لمتغير ال

 ولصالح المعدل األعلى .

 ( بعنوان " السلوك الصحي وعالقته بنوعية الحياة بين سكان الريف 4332راسة ) بن غذفة ,د

قة التي تربط متغير السلوك الصحي الالدراسة بهدف الكشف عن نوع الع جريت هذهوالمدينة " أ

بنوعية الحياة وكذا إمكانية وجود فروق في درجات هذين المتغيرين حسب بعض المتغيرات 

كالمنطقة السكنية والجنس والحالة المدنية والعمل، وذلك بواسطة المنهج الوصفي المقارن وبتطبيق 

ى عريبه و كذا مقياس نوعية الحياة علوالتي قامت الباحثة بت األصليةمقياس السلوك الصحي النسخة 

  :(فرد، وأسفرت الدراسة على النتائج التالية 042)عينة قوامها 

  .موجبة ودالة إحصائيا بين السلوك الصحي ونوعية الحياة ارتباطيةقة الهناك ع -

 .هناك فروق في درجات السلوك الصحي بين سكان الريف والمدينة -

 . والمرضى األصحاءبين  هناك فروق في درجات السلوك الصحي -

  , ( هدفت الدراسة إلي التعرف علي الوعي الصحي لدي طلبة كلية 4332دراسة )علي رحيم محمد

التربية المرحلة بأقسامها العلمية واإلنسانية ولذلك فقد اختيرت عينة عشوائية ممثلة لطلبة كلية التربية 

ذكور  24طالبا بواقع  420ربوية والنفسية بلغت من أقسام التاريخ والفيزياء وعلوم الحياة والعلوم الت

إناث وتطلبت الدراسة اتباع مقياس الوعي الصحي الذي أعده الباحث باالعتماد علي األدبيات 44و

فقرة توزعت علي أربعة مجاالت ولكل منها  23في مجال بناء المقاييس وقد بلغت فقرات المقياس 

د فروق ذات داللة إحصائية في مجال التربية الغذائية في معالجة النتائج ونتائج الدراسة وجو 40

اإلنجابية بين أقسام كلية التربية ولصالح قسمي الفيزياء وعلوم الحياة علي حساب قسمي التاريخ 

والعلوم التربوية بينما لم تكن الفروق معنوية بين أقسام كلية التربية في مجال العناية الصحية والوقاية 

 من األمراض .
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 نحو السلوك الصحي ببعض المتغيرات النفسية  االتجاهقة الع( بعنوان " 4330)زعطوط ,  دراسة

نحو  االتجاههدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على معرفة  " لدي المرضى المزمنين االجتماعية

والكفاية الذاتية، حيث  االجتماعيبكل من الدعم  وعالقتهاالسلوك الصحي لدى المرضى المزمنين 

(مريضا مزمنا مستخدما المنهج الوصفي وبتطبيق أدوات تمثلت في  422)تكونت عينة الدراسة من 

ومقياس الكفاءة  االجتماعيومقياس الدعم « staptoe» "السلوك الصحي من إعداد "ستابتو استبيان

 : الذاتية وأسفرت الدراسة على النتائج التالية

 .نحو السلوك الصحي والمتغيرات الديموغرافية االتجاهإحصائية بين  لةدالقة ذات الجود ع -

 .المزمنة باألمراضسلبي نحو السلوك الصحي لدى المصابين  اتجاهوجود  -

 -اإلطار النظري :

 -:داف نشر الوعي الصحي أه

الوعي الصحي هو إدراك المعارف والحقائق الصحية واألهداف الصحية للسلوك الصحي أي انه عملية 

إن وإدراك الفرد لذاته وإدراك الظروف الصحية المحيطة وتكوين اتجاه عقلي نحو الصحة العامة للمجتمع , 

ل برامجها وأنشطتها نشر الوعي الصحي هو أحد األهداف التي تسعي التربية الصحية إلي تحقيقها من خال

المتنوعة وهو الهدف الذي تسعي المجتمعات في الوصول إليه وتحقيقه بين أفرادها , وهناك العديد من 

  : األهداف ينبغي الوصول إليها من خالل نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع ومن أهمها ما يلي

ن بدافع مم هيمة في كل تصرفاتلو العادات الصحية الس اإلرشاداتإيجاد مجتمع يتبع أفراده  -

ذا هالمال و الجيد في م الصحية ويبذلون هتالو يشتركون إيجابيا في حل مشك مهم ورغبترهشعو

 .السبيل

إيجاد مجتمع يكون أفراده قد ألموا بالمعلومات الصحية عن مجتمعهم وألموا بالمشكالت الصحية  -

بها وأسبابها وطرق انتقالها  واألمراض المعدية المنتشرة في مجتمعهم ومعدل اإلصابة

 وأعراضها وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها .

إيجاد مجتمع يكون أفراده قد تعرفوا علي الخدمات والمنشآت الصحية في مجتمعهم وتفهموا  -

 الغرض من إنشائها وكيفية التعامل معها بطريقة منظمة ومجدية .
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إيجاد مجتمع يكون أفراده قد فهموا وأيقنوا أن حل مشكالتهم الصحية والمحافظة علي صحتهم  -

 وصحة مجتمعهم هي مسؤوليتهم قبل أن تكون مسؤولية الجهات الحكومية .

والوعي الصحي يمكن األفراد من التمتع بنظرة علمية صحيحة تساعده في تفسير الظواهر الصحية وتجعله 

د وهو رصيد معرفي يستفين أسباب األمراض وعللها بما يمكنه من تجنبها والوقاية منها , قادرا علي البحث ع

منه األنسان من خالل توظيفه وقت الحاجة له في اتخاذ القرارات الصحية الصحيحة وتجنب ما يعترضه من 

شاط كونها نمشكالت صحية , وتولد لدي الفرد الرغبة في االستطالع وتغرس فيه حب اكتشاف المزيد منها 

 ( 4334)أحمد مازن ,  غير جامد يتسم بالتطور المتسارع .

 

 -مجاالت الوعي الصحي :

افة سع مجاله ليشمل كال يقتصر الوعي الصحي علي جانب معين من األمور المتصلة بالصحة ولكن الوعي يت

 ( 4332)الذكري ,  العناصر ليتمتع اإلنسان بصحة جيدة وتتمثل في:

  وتشمل البيئة المنزلية الصحية والنظافة الشخصية والتغذية الصحية ويشمل هذا الصحة الشخصية :

 المجال النظافة والمشاكل الناتجة عن قلة النظافة الشخصية ونظافة المنزل ونظافة الطعام والشراب.

 : يهدف إلي الوعي الغذائي لألفراد علي جميع المستويات االجتماعية واالقتصادية وهذا  التغذية

المجال ال يشمل األغذية وأنواعها فقط بل يبحث عن العالقة بين الغذاء والجسم الحي ويشمل تناول 

 الغذاء وهضمه وامتصاصه وتمثيله في الجسم وما يتيح ذلك لتحرير الطاقة وعمليات لنمو والتكاثر

 وصيانة األنسجة واإلنتاج والتخلص من الفضالت .

  األمان واإلسعافات األولية : يهدف إلي توعية األفراد للعناية بأمنهم وسالمتهم الشخصية حتي

يستطيعوا تجنب المخاطر والحوادث الفجائية واتخاذ القرارات الكفيلة بتقليل نسبة اإلصابات في حال 

المدرسة أو الشارع ويشمل اإلسعافات النزيف والحروق التسمم وقوع الحوادث سواء في المنزل أو 

 واللدغات والكسور والجروح وغيرها .
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  : تهتم بغرس المفاهيم البيئية بشأن المحافظة علي صالحية البيئة التي يعيش فيها األفراد صحة البيئة

ة الصحية ومدي وباقي الكائنات الحية وصحة البيئة هو العلم الذي يبحث في البيئة من الناحي

 صالحيتها لمعيشة الفرد والكائنات الحية .

  التبغ والكحوليات والعقاقير : ويتعلق هذا بإبراز األضرار الفيسيولوجية والنفسية واالجتماعية نتيجة

تعاطي التبغ والكحوليات وسوء استخدام العقاقير وتكمن أهمية هذا المجال في األخطاء التي يسببها 

هذه الظاهرة علي مستوي العالم وتشير اإلحصائيات إلي أن هناك تزايد في أعداد التدخين وانتشار 

المدخنين سواء في الدول المتقدمة أو العالم الثالث , كما يالحظ أن هناك زيادة أكثر عند المراهقين 

 والفتيان في مقتبل العمر أو دون العشرين سواء كان هؤالء في الدول المتقدمة أو النامية .

 ومنع انتشارها والتعرف علي  انتقالهاراض والوقاية منها : تهدف إلي الوعي باألمراض وكيفية األم

, وكن العلماء يعتقدون أن الميكروبات وحدها المسؤولة األمراض المعدية واألمراض الغير معدية 

د عن حدوث المرض غير أنه تم لتعرف علي العوامل األخرى المسببة أو المساعدة علي المرض وق

تعددت مسببات المرض منها ) المسببات الحيوية , المسببات الغذائية , المسببات الطبيعية , المسببات 

 النفسية , المسببات الكيمائية (.

  صحة المستهلك : يهدف إلي المحافظة علي صحة المستهلك وحمايته سواء كان عن طريق االلتزام

لدعائية والتأمين الصحي وتصويب المعتقدات غير بالحقائق في اإلعالنات علي األطعمة أو تقييم ا

 الصحية وكذلك البدع والخرافات .

  : ي في للتناسا زهاجلفي لبالتكوين التشريحي و الوظي األفراددف إلى توعية هتالتربية الجنسية

  .الجنسية الصحية والمشكالتومراحل تكوين الجنين  واألبوة واألمومةوالزواج  اإلنسان

 -بالصحة :عالقة السلوك 

نما أصبحنا إى فهم البعد العضوي الحيوي فقط ولم يعد نما أصبحنا ننظر إليه على أنه فهم الصحة يقتصر عل

عريف ، فالتواالجتماعيةثة هي العضوية الحيوية، النفسية السلوكية الخل عوامل ثتتدا ننظر إليه علي أنه 

 إلنسانامتها، فيعرف السلوك بأنه كل ما يصدر عن البالصحة وس لعالقتهالشامل للسلوك يعطينا فهما أفضال 

من فكر، مواقف، كالم، عواطف وأفعال، ومن هذا التعريف ندرك كيف يرتبط السلوك ببعض جوانب 

 ألفعالاأو المواقف أو  األفكارالصحة، ويعطينا كذلك طريقة للتدخل وتعديل السلوك عن طريق تغير بعض 
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قة بين السلوك الصحي والمستوى الع( , حيث يوجد + أفعالم+ عواطفالالسلوك= فكر+ مواقف+ ك(

فكلما ارتفع السلوك الصحي للفرد انعكس أثره على مستواه الصحي فهو يتصرف تصرفات  لألفرادالصحي 

 ( 4344)صمادي أحمد ,  .صحية تساعد على ارتفاع مستواه الصحي

 -أنماط السلوك الصحي :

التي يتخذها الفرد من أجل التعرف المبكر على حدوث  اإلجراءاتإن أنماط السلوك الصحي تقوم على 

من أجل الحفاظ على الصحة  مالئمةومنع حدوثها وهذا يشمل على أنماط السلوك التي تبدو  األمراض

 (4344) الدق ,  :عوامل يمكن أن تحدد أنماط السلوك الصحي هيعدة الجسدية وهناك  وإعادةوتنميتها 

لفرد والبيئة : السن يلعب دور كبير في حدوث المرض فلكل عمر معين له العوامل المتعلقة با -

خاصة به وكذلك مجموعة من السلوكيات الصحية الواجب إتباعها في مجموعة من األمراض 

 .تلك الفترة

 تاريخ الحالة : وهي السوابق المرضية للفرد الواجب أخذها بعين االعتبار . -

والتي تلعب دور كبير في تجنب األمراض وعدم الوقوع  المعارف والمهارات واالتجاهات : -

 فيها.

العوامل المتعلقة بالحماية والمجتمع : كالمهنة والتأهيل أو التعليم وتوقعات السلوك ومتطلباته  -

 المتعلقة بمركز التشخيص والدعم االجتماعي .

هولة استخدام أي العروض المتوفرة وسالعوامل االجتماعية والثقافية علي مستوي الدولة :  -

والوصول إلى مراكز الخدمات الصحية بمعنى التربية والتوعية الصحية ومنظومات التواصل 

 .العامة

 العوامل الثقافية واالجتماعية : كمنظومات القيم الدينية والعقائدية واألنظمة القانونية . -

 عوامل المحيط المادي : الطقس , الطبيعة , البنية التحتية . -
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 -السلوك الصحي : وامل اكتسابع

نظرا لطبيعة السلوك الصحي وأهميته ليحيا الفرد حياة صحية بحيث يتمتع بأعلى درجات التكيف والتوافق 

وأعلى مستويات الصحة النفسية والجسدية، فهناك العديد من العوامل النظرية التي يمكن أن تساهم في 

 (4342)زاوي ,  يها في اآلتي:ويمكن تلخص اكتساب العادات السلوكية السلمية لدى الفرد،

التي يتعرض لها الطفل من أهم العوامل التي تساهم  األسريةإن نمط التنشئة التنشئة األسرية :  -

 ألسريةافي تكوين أسلوب الحياة والذي يعد المكون الرئيسي للسلوكيات الصحية، فنمط التنشئة 

 تماعيةاالجالمباشر في إعداد أفراد يتمتعون بمستوى عال من المسؤولية  باإلشرافوالتي تتسم 

  .والصحة النفسية

تساهم المدرسة بشكل كبير وغير مباشر في تعليم الطلبة أنماط السلوكيات الصحية من المدرسة :  -

ة يالبيئة المدرسية التي تتضمن تفاعل الطلبة مع مكونات المناهج المختلفة كالكتب الدراس خالل

، اإلداري واإلرشادوالكادر الطبي،  والزمالءومع المعلمين،  والالمنهجيةالمنهجية  واألنشطة

فكثير من الموضوعات الدراسية سواء في مواد العلوم البيولوجية والمطالعة، تتضمن تعليم 

 ةانياإلنسالطلبة الكثير من العادات السلوكية الصحية والكثير من الموضوعات في مواد العلوم 

  .الصحة النفسية مجاالتتركز على التثقيف الصحي للطلبة وتنميتهم في  واالجتماعية

المرئي والمسموع والمقروء، على رفع مستوى أنماط  اإلعالمتعمل وسائل وسائل اإلعالم :  -

، اإلذاعاتبرامج التوعية الصحية سواء في  خاللومظاهر السلوك الصحي المختلفة من 

  .الصحف والكتب

تعمل الدول على رفع مستوى السلوكيات مؤسسات الدولة في مجال التنمية االجتماعية :  -

 الوقائية االجتماعيةالصحية، واستنادا إلى مبدأ الوقاية خير من العالج على تطوير البرامج 

المؤسسات ودور الرعاية التي تهدف إلى خدمة الفئات الخاصة وذوي  خاللمن  والعالجية

  .مختلف المناطقفي  االحتياجات

تحدد الدول رفع مستوى المجتمع في مجال الصحة مؤسسات الدولة في مجال الصحة العامة :  -

إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية  خاللمن  وعالجيةالعامة لذا تتبنى الدول سياسات وقائية 
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محلية، من معات الالبرامج الوقائية والتثقيفية للمجت لك، وكذالعالجيةالتي تقدم الرعاية الصحية 

 . ألفرادهاأجل تحقيق أهدافها في رفع مستوى الصحة الجسدية والنفسية 

 -إجراءات الدراسة :

 -منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعطيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمفاهيم 

األساسية للوعي الصحي والسلوك الصحي واالعتماد علي مجموعة من الكتب والرسائل الجامعية التي تخص 

قي ما فيما يتعلق لجانب التطبيأموضوع الدراسة )أثر الوعي الصحي علي مستوي السلوك الصحي لألفراد( , 

فقد تم االعتماد على منهج دراسة حالة، بدئ فيها استخدام العينات والذي يعتمد على االستبيان للحصول على 

 البرامجالمعلومات والبيات المتعلقة بموضوع البحث من أجل اختبار فرضيات الدراسة اعتمد على 

 طيات االستبيان.مع ذلك من أجل تحليل ومعالجة SPSS اإلحصائي

 

 -مجتمع الدراسة :

المؤسسات التي يمكن أن يكونوا أعضاء في عينة الدراسة. ومجتمع الدراسة  أو يقصد بمجتمع الدراسة هو 

جمع طبيعي أو جغرافي أو سياسي من األفراد أو الحيوانات أو النباتات أو المواضيع. وباختصار فالمجتمع 

لدراسة ا من الناحية البحثية ما هو إال جمع فيزيقي, وألسباب اقتصادية وعملية ال يستطيع الفرد دراسة مجتمع

في جميع الدراسات، وإنما يعوض عن ذلك بدراسة العينة , وهو جميع األفراد أو األشياء أو األشخاص الذين 

يشكلون موضوع مشكلة البحث وهو جميع العناصر ذات العالقة بمشكلة الدراسة التي يسعى الباحث إلى إن 

 جميع أفراد المجتمع .يعمم عليها نتائج الدراسة لذلك فان الباحث يسعى إلى اشتراك 

 -عينة الدراسة :

المدينة  ) من ( فردا تم اختيارهم عشوائيا03عينة الدراسة هي جزء من المجتمع وتكونت عينة الدراسة من )

 (المنورة 
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 -أداة الدراسة :

 تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة .

 -االستبانة :

موافق  موافق  العبارة الرقم
 بشدة

ال أوافق  ال أوفق محايد
 بشدة 

الوعي الصحي هو إلمام  1
المواطنين بالمعلومات 

 والحقائق الصحية ؟

8 9 6 3 4 

هناك مجاالت متعددة  2
 للوعي الصحي ؟

7 01 5 2 6 

يهدف الوعي الصحي  3
القضاء علي المشكالت 

 الصحية ؟

01 8 6 4 2 

هو رصيد الوعي الصحي  4
معرفي يواجه به الفرد 
 المشكالت الصحية ؟

01 01 5 3 2 

الوعي الصحي يساعد  5
األنسان علي المحافظة 

 علي جسم سليم وصحي؟

7 6 5 4 8 

يحصل الفرد علي   6
المعلومات الصحية من 

 البرامج الصحية ؟

8 8 5 3 6 
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هناك العديد من البرامج  7
عن الوعي الصحي 
 واالهتمام بالصحة؟

9 01 5 2 4 

الوعي الصحي وسيلة  8
لتغذية العقل وتجنب 
 المشاكل الصحية ؟

7 9 6 5 3 

األعالم له دور كبير في  9
 نشر الوعي الصحي ؟

8 01 6 4 2 

االتصال الشخصي  11
باألطباء والصيادلة من 

أهم مصادر المعرفة 
 الصحية ؟

7 01 6 3 4 

الصحية أسرع الحمالت  11
طريقة لنشر الوعي 

 الصحي ؟

9 00 5 2 3 

نشر الوعي الصحي  12
يساعد علي تحسين 

 السلوك الصحي للفر د؟

6 8 7 5 4 

السلوك الصحي هو  13
مفهوم جامع ألنماط 

السلوك والمواقف القائمة 
 علي الصحة ؟

8 01 6 4 2 

يساهم التثقيف الصحي  14
في تخفيض نسبة 

 اإلعاقات والوفيات ؟

6 5 00 4 4 
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السلوك الصحي يعزز  15
 النشاط البدني للفرد ؟

7 01 8 2 3 

التثقيف الصحي من أهم  16
وسائل تنمية الوعي 

 الصحي ؟

7 03 5 4 0 

الوعي الصحي يمكن  17
الناس من تحديد مشاكلهم 

 الصحية واحتياجاتهم؟

6 9 6 5 4 

يساهم الوعي الصحي في  18
بناء االتجاهات الصحية 

 السوية ؟

7 01 5 4 4 

السلوك الصحي يساعد  19
علي التخلص من 

 العادات السيئة؟

8 9 6 4 3 

السلوك الصحي هو  21
مجموعة من السلوكيات 

التي يمارسها الفرد 
للحفاظ علي مستوي 

 صحي مناسب ؟

8 01 7 3 2 

 total 153 185 121 71 71 
 -نتائج االستبانة :

الصحي هو إلمام المواطنين بالمعلومات الوعي يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

الوعي الصحي هو إلمام المواطنين ( وتليه الموافقة علي أن %03وكانت ) والحقائق الصحية

الوعي الصحي  ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق علي أن%42بنسبة ) بالمعلومات والحقائق الصحية

 .(%43) هو إلمام المواطنين بالمعلومات والحقائق الصحية
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( %00وكانت ) هناك مجاالت متعددة للوعي الصحي يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن 

( وكانت النسبة الضئيلة ال %04بنسبة ) هناك مجاالت متعددة للوعي الصحيوتليه الموافقة علي أن 

 (.%2) هناك مجاالت متعددة للوعي الصحيأوافق علي أن 

 الوعي الصحي  يهدف للقضاء علي المشكالت الصحيةيتضح أن النسبة األكبر للموافقة علي أن  

سبة بن الوعي الصحي  يهدف للقضاء علي المشكالت الصحية( وتليه الموافقة علي أن %00وكانت )

الوعي الصحي  يهدف للقضاء علي المشكالت ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق علي أن 42%)

 (.%2) الصحية

ي الوعي الصحي هو رصيد معرفجاءت النسبة األكبر بالتساوي بين الموافقة والموافقة بشدة علي أن  

الوعي الصحي هو رصيد ( وتليه الموافقة علي أن %00وكانت ) يواجه به الفرد المشكالت الصحية

فق بشدة علي ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوا%42بنسبة ) معرفي يواجه به الفرد المشكالت الصحية

 (.%2) الوعي الصحي هو رصيد معرفي يواجه به الفرد المشكالت الصحية أن 

الوعي الصحي يساعد األنسان علي المحافظة علي يتضح أن النسبة األكبر ال أوافق بشدة علي أن  

الوعي الصحي يساعد األنسان علي ( وتليه الموافقة علي أن %42وكانت ) جسم سليم وصحي

الوعي ( وكانت النسبة ضئيلة ال أوافق علي أن %40بنسبة ) جسم سليم وصحيالمحافظة علي 

 (.%40) الصحي يساعد األنسان علي المحافظة علي جسم سليم وصحي

لي الفرد يحصل عيتضح أن النسبة األكبر جاءت بالتساوي بين الموافقة والموافقة بشدة علي أن  

الفرد يحصل علي ه ال أوافق علي أن ( وتلي%42) المعلومات الصحية من البرامج الصحية

الفرد ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق علي أن %43بنسبة ) المعلومات الصحية من البرامج الصحية

 (.%43) يحصل علي المعلومات الصحية من البرامج الصحية

 

هتمام واالهناك العديد من البرامج عن الوعي الصحي يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

هناك العديد من البرامج عن الوعي الصحي ( وتليه الموافقة علي أن %00وكانت ) بالصحة

هناك العديد من البرامج عن ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق علي أن %03) واالهتمام بالصحة

 (.%2) الوعي الصحي واالهتمام بالصحة
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وعي الصحي وسيلة لتغذية العقل وتجنب المشاكل اليتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن   

الوعي الصحي وسيلة لتغذية العقل وتجنب المشاكل ( وتليه الموافقة علي أن %03وكانت ) الصحية

الوعي الصحي وسيلة لتغذية ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق بشدة علي أن %40بنسبة ) الصحية

 (.%43) العقل وتجنب المشاكل الصحية

كانت و األعالم له دور كبير في نشر الوعي الصحيالنسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  يتضح أن 

( وكانت %42بنسبة ) األعالم له دور كبير في نشر الوعي الصحي ( وتليه الموافقة علي أن00%)

 (.%2) األعالم له دور كبير في نشر الوعي الصحيالنسبة الضئيلة ال أوافق علي أن  

االتصال الشخصي باألطباء والصيادلة من أهم مصادر يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

االتصال الشخصي باألطباء والصيادلة من  ( وتليه الموافقة علي أن%00وكانت ) المعرفة الصحية

ل االتصا( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق علي أن %40بنسبة ) أهم مصادر المعرفة الصحية

 (.%43) الشخصي باألطباء والصيادلة من أهم مصادر المعرفة الصحية

 الحمالت الصحية أسرع طريقة لنشر الوعي الصحييتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

ة بنسب الحمالت الصحية أسرع طريقة لنشر الوعي الصحي( وتليه الموافقة علي أن %02وكانت )

الحمالت الصحية أسرع طريقة لنشر الوعي لة ال أوافق علي أن ( وكانت النسبة الضئي03%)

 ( .%43) الصحي

نشر الوعي الصحي يساعد علي تحسين السلوك  يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن 

نشر الوعي الصحي يساعد علي تحسين ( وتليه المحايدة علي أن %42وكانت ) الصحي للفرد

نشر الوعي الصحي ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق علي أن %40بنسبة ) السلوك الصحي للفرد

 (.%40) يساعد علي تحسين السلوك الصحي للفرد

 

 

السلوك الصحي هو مفهوم جامع ألنماط السلوك يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

صحي هو مفهوم السلوك ال( وتليه الموافقة علي أن %00وكانت ) والمواقف القائمة علي الصحة
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( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق %42بنسبة ) جامع ألنماط السلوك والمواقف القائمة علي الصحة

 (.%2) السلوك الصحي هو مفهوم جامع ألنماط السلوك والمواقف القائمة علي الصحةبشدة علي أن 

ات نسبة اإلعاقالتثقيف الصحي يساهم في تخفيض يتضح أن النسبة األكبر للمحايدة علي أن   

التثقيف الصحي يساهم في تخفيض نسبة اإلعاقات وتليه الموافقة علي أن ( %02وكانت ) والوفيات

( وكانت النسبة الضئيلة بالتساوي بين ال أوافق وال أوافق بشدة علي أن %43بنسبة ) والوفيات

 (.%40) التثقيف الصحي يساهم في تخفيض نسبة اإلعاقات والوفيات

كانت و السلوك الصحي يعزز النشاط البدني للفرديتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

( وكانت %40بنسبة ) السلوك الصحي يعزز النشاط البدني للفرد( وتليه الموافقة علي أن 00%)

 (.%2) السلوك الصحي يعزز النشاط البدني للفردالنسبة الضئيلة ال أوافق علي أن 

 التثقيف الصحي من أهم وسائل تنمية الوعي الصحينسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن يتضح أن ال 

سبة بن التثقيف الصحي من أهم وسائل تنمية الوعي الصحي( وتليه الموافقة علي أن %20وكانت )

التثقيف الصحي من أهم وسائل تنمية الوعي ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق بشدة علي أن 40%)

 (.%0) الصحي

الوعي الصحي يمكن الناس من تحديد مشاكلهم يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

( وجاءت النسبة التالية بالتساوي بين المحايدة والموافقة علي أن %03وكانت ) الصحية واحتياجاتهم

النسبة  ( وكانت%43بنسبة ) الوعي الصحي يمكن الناس من تحديد مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم

 الوعي الصحي يمكن الناس من تحديد مشاكلهم الصحية واحتياجاتهمالضئيلة ال أوافق علي أن 

(40%.) 

الوعي الصحي يساهم في بناء االتجاهات الصحية يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

اهات الصحية الوعي الصحي يساهم في بناء االتج( وتليه الموافقة علي أن %00وكانت ) السوية

الوعي الصحي يساهم في بناء ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق بشدة علي أن %40بنسبة ) السوية

 (.%40) االتجاهات الصحية السوية
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السلوك الصحي يساعد علي التخلص من العادات يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

السلوك الصحي يساعد علي التخلص من العادات ن ( وتليه الموافقة علي أ%03وكانت ) السيئة

السلوك الصحي يساعد علي التخلص ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق علي أن %42بنسبة ) السيئة

 (.%43) من العادات السيئة

السلوك الصحي هو مجموعة من السلوكيات التي يتضح أن النسبة األكبر للموافقة بشدة علي أن  

السلوك ( وتليه الموافقة علي أن %00وكانت ) للحفاظ علي مستوي صحي مناسبيمارسها الفرد 

ة بنسب الصحي هو مجموعة من السلوكيات التي يمارسها الفرد للحفاظ علي مستوي صحي مناسب

السلوك الصحي هو مجموعة من السلوكيات التي ( وكانت النسبة الضئيلة ال أوافق علي أن 42%)

 (.%2) ي مستوي صحي مناسبيمارسها الفرد للحفاظ عل

 -توصيات الدراسة :

 ضمن الضروري تعميق الوعي الصحي الخاص بالتغذية والغذاء عند األفراد لحمايتهم من األمرا. 

  ينبغي عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية توعوية صحية خاصة في المناطق التي ترتفع فيها نسبة

فراد تلك المناطق وتوجيههم وإرشادهم األمراض والملوثات بمختلف أنواعها من اجل توعية أ

 .وتعـريفهم بمخـاطر األمراض الجديدة والخطيرة المعدية وسبل الوقاية منها

  زيادة مستوى المعلومات عند الفرد الخاصة بالوعي الصحي المتعلق باألمراض، فكلما كانت

عنها، وكلما كانت  المعلومـات كثيرة ومتشعبة عن الوقاية من األمراض المزمنة كان الفرد بمنأى

 .المعلومـات عـن األمراض المزمنة قليلة كان الفرد عرضة لإلصابة بها

 الصحية القائمة ووضع أسس مناسبة لتطوير والمشكالت باألمراضقة لتوفير البيانات الصحية المتع 

 .اليهع لولة الحصوهومات وسلتدفق المع نومات الصحية يضملمعلمتكامل ل مظان
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 المراجع :

  ية لمنشر والتوزيعلالتغذية الصحية، عمان: البازوري العم(  4332)الشاعر عبد المجيد قطاس رشدي. 

  ،السلوك الصحي لطالب جامعة أم القرى. رسالة ماجستير،  ( مستوى4342) أحمد إسماعيلالحارثي

 .جامعة أم القرى، السعودية

 ( السلوك4334أحمد مازن والنفاخ , نزار والجنابي سليمان )  الصحي واتجاهاته لدي الرياضين , مجلة

 .42-444( 2)4علوم التربية الرياضية , 

  .أنماط السلوك الصحي لدى مرضى الكبد الفيروسي المزمن (  4344)الدق، أميرة محمد الحسانين

 .لنشر أتراك: األردنفي ضوء فعاليات الذات الصحية والحالة العقلية. 

 الصحافة في نشر المعرفة الصحية، رسالة ماجيستير غير منشورة،  جهود( 4332) الذكري محمد

 .، السعوديةاإلسالميةبن سعود  اإلمام محمدجامعة 

 بنوعية الحياة : دراسة مقارنة بين سكان المدينة  وعالقتهالسلوك الصحي (  4332) بن غذفة، شريفة

 .والريف، رسالة ماجستير، جامعة سطيف، الجزائر

 ة ل، المجاألردنيةبة الجامعات لمقياس السموك الصحي لط(  4344) محمدي صمادي أحمد، صماد

 (4) 44طب النفسي، لالعربية ل

 ( التثقيف الصحي في مجاالت التمريض ,ط4332فضة وفاء منذر )األردن مكتبة النشر والتوزيع.4 , 

 لدى  اءاألددور السلوك الصحي في تحسين مستوى  (4342)م، وبرجم، رضوان. الزاوي، عبد الس

 .00-24، 42الرياضيين. مجلة معارف، 
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 المالحق :

موافق  موافق  العبارة الرقم

 بشدة

ال أوافق  ال أوفق محايد

 بشدة 

الوعي الصحي هو إلمام  1

المواطنين بالمعلومات 

 والحقائق الصحية ؟

     

هناك مجاالت متعددة  2

 للوعي الصحي ؟

     

يهدف الوعي الصحي  3

القضاء علي المشكالت 

 الصحية ؟

     

الوعي الصحي هو رصيد  4

معرفي يواجه به الفرد 

 المشكالت الصحية ؟
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الوعي الصحي يساعد  5

األنسان علي المحافظة 

 علي جسم سليم وصحي؟

     

يحصل الفرد علي   6

المعلومات الصحية من 

 البرامج الصحية ؟

     

العديد من البرامج هناك  7

عن الوعي الصحي 

 واالهتمام بالصحة؟

     

الوعي الصحي وسيلة  8

لتغذية العقل وتجنب 

 المشاكل الصحية ؟

     

األعالم له دور كبير في  9

 نشر الوعي الصحي ؟

     

االتصال الشخصي  11

باألطباء والصيادلة من 
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أهم مصادر المعرفة 

 الصحية ؟

الحمالت الصحية أسرع  11

طريقة لنشر الوعي 

 الصحي ؟

     

نشر الوعي الصحي  12

يساعد علي تحسين 

 السلوك الصحي للفر د؟

     

السلوك الصحي هو  13

مفهوم جامع ألنماط 

السلوك والمواقف القائمة 

 علي الصحة ؟

     

يساهم التثقيف الصحي  14

في تخفيض نسبة 

 اإلعاقات والوفيات ؟

     

السلوك الصحي يعزز  15

 النشاط البدني للفرد ؟
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التثقيف الصحي من أهم  16

وسائل تنمية الوعي 

 الصحي ؟

     

الوعي الصحي يمكن  17

الناس من تحديد مشاكلهم 

 الصحية واحتياجاتهم؟

     

يساهم الوعي الصحي في  18

بناء االتجاهات الصحية 

 السوية ؟

     

السلوك الصحي يساعد  19

علي التخلص من 

 العادات السيئة؟

     

السلوك الصحي هو  21

مجموعة من السلوكيات 

التي يمارسها الفرد 

للحفاظ علي مستوي 

 صحي مناسب ؟
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