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 ادللخص
امعة اإلماـ لتعرؼ على مستوى السلوؾ الصحى لدى موظفات السنو التحضَتيو جبحث إىل ايهدؼ الب

، وإستخدمت الباحثتاف ادلنهج الوصفى بناء مقياس للسلوؾ الصحىمن خالؿ  عبدالرمحن بن فيصل
( موظفة من موظفات السنة التحضَتيو للفصل الدراسى الثاىن ابلعاـ 20وطبقت ىذه الدراسة على )

ى دلوظفات السنو ـ، وكانت أىم النتائج فاعلية ادلقياس َب قياس السلوؾ الصح2018 -2017اجلامعى 
التحضَتيو جبامعة اإلماـ عبدالرمحن بن فيصل، إطلفاض ُب مستوي شلارسة العادات والسلوؾ الصحي لدى 
موظفات السنو التحضَتيو جبامعة اإلماـ عبدالرمحن بن فيصل, إقًتاح كتيب إرشادى لتعديل السلوكيات 

، واوصت الباحثتاف إبقامة دورات ن فيصلالصحية دلوظفات السنو التحضَتيو جبامعة اإلماـ عبدالرمحن ب
توعية أبعلية احملافظة على السلوؾ والعادات الصحية ، وضرورة وجود كوادر طبية متخصصة ُب ادلؤسسات 

 تعٌت أبنواع السلوؾ الصحي، واإلىتماـ أبجراء فحوصات طبية دورية.
 .دراسة تقوؽلية ، السلوؾ الصحى 5 الكلمات ادلفتاحية

 
Abstract 

The study aims to build a standard of health behavior to identify 

the level of health behavior of the employees of the preparatory 

year at Imam Abdulrahman bin Faisal University. The researchers 

used the descriptive approach and applied this study to 20 female 

employees of the preparatory year for the second semester of the 

academic year 2017-2018. The effectiveness of measurement in 

measuring the health behavior of female employees of the 

preparatory year at Imam Abdulrahman bin Faisal University, 

decrease in the level of practicing habits and healthy behavior 

among female employees of the preparatory year at Imam 

Abdulrahman bin Faisal University, propose a guide to modify 

the health behaviors of female employees of the preparatory year 

Rih Imam Abdulrahman bin Faisal University. 
key words  :  Evaluation study, health behavior. 
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 :ادلدخل

يهدؼ البحث إىل التعرؼ على مستوى السلوؾ الصحى لدى موظفات السنو التحضَتيو جبامعة اإلماـ 

عبدالرمحن بن فيصل من خالؿ بناء مقياس للسلوؾ الصحى، وإستخدمت الباحثتاف ادلنهج الوصفى 

 ابلعاـ ( موظفة من موظفات السنة التحضَتيو للفصل الدراسى الثاىن20وطبقت ىذه الدراسة على )

 ـ2018 -2017اجلامعى 

 ادلقدمة ومشكلة البحث5 
يرى البعض أنو لكى يضمن اجملتمع العيش بصحة وسالـ ومحاية من أمراض العصر فإنو البد من  

اإلرتقاء بصحة األفراد عن طريق زايدة الوعى الصحى والتثقيف الصحى )الثقافة الصحية( جلميع أفراد 
خالؿ زايدة الوعى الصحى لدى األسرة من جهو ، وشلن جهو أخرى  ولن يتحقق ذلك إال من اجملتمع

 .زايدة الوعى الصحى لدى مؤسسات اجملتمع ككل

ظهر ُب العصر احلديث وكأحد فروع علم النفس ما يسمى بعلم النفس الصحي الذي يهدؼ وقد  
ئية، وأنشئ ُب وزارات إىل احلّد من انتشار ادلرض اجلسمي والنفسي لألفراد واالىتماـ ُب اجلوانب الوقا

 .الوقائي وطب اجملتمعالصحة قسماً خاصاً ُب الطب 

مليوف وفاة سنوايً بسبب  57ُب تقريرىا أف حوايل  (م0222) منظمة الصحة العادلية ولقد أشارت 
اإلصابة ابألمراض ادلزمنة، كما تبُت أف األسباب ادلؤدية لإلصابة هبذه األمراض ؽلكن جتنبها وتشمل: ارتفاع 
نسبة الكولسًتوؿ وارتفاع ضغط الدـ والسمنة والتدخُت والعادات الغذائية اخلاطئة وعدـ شلارسة األنشطة 
البدنية الرايضية، كما ارتبط ظهور ىذه األمراض ببعض ادلتغَتات الثقافية واالجتماعية والعادات الصحية 

عزيز أو فقداف  وط نفسية مثل وفاةواحلالة االجتماعية وادلستوى االقتصادي والنوع والعرؽ والتعرض لضغ
 (2000 ،منظمة الصحة العادلية)عتداء.وظيفة والتعرض لإل
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يسهم علم الصحة ُب حتديد أظلاط السلوؾ اخلطرة وحتديد أسباب االضطراابت الصحية و  
وتشخيصها، وُب إعادة التأىيل وحتسُت نظاـ اإلمداد الصحي ابإلضافة إىل ذلك فإنو يهتم بتحليل 

التأثَت ألظلاط السلوؾ ادلتعلقة ابلصحة لإلنساف على ادلستوى الفردي واجلماعي وابألسس  إمكاانت
االجتماعية لألمراض والتغلب عليها، وعلم الصحة يهتم جبوانب السلوؾ الصحي مثل )تنمية الصحة 

ت الصحة حتديد أسباب اضطرااب -حتديد أظلاط السلوؾ اخلطرة -الوقاية ومعاجلة األمراض -واحلفاظ عليها
حتسُت نظاـ اإلمداد الصحي( وىذا التطور السريع ُب علم الصحة قاد إىل  -إعادة التأىيل -وتشخيصها

تطوير كثَت من الربامج الوقائية اجلديدة ذات القيمة العملية وابخلصوص ُب اجملاؿ الرايضي دلا لو من 
 مجيع الفعاليات الرايضية تعتمد كليا تطبيقات عملية واقعية ابإلضافة إىل كوف مجيع ادلناىج التدريبية ُب

على صحة الفرد الرايضي ، وكلما كانت ىذه الصحة حبالة جيدة استطعنا تطبيق مفردات الربامج بشكل 
 ((Wardle, Steptoe. A, Bellisle, F and Dcvout, 1997, P443- 445صحيح. 

ادلستدامة األساسية على أعلية دتتع حوؿ التنمية  م(0224منظمة الصحة العادلية )ويؤكد تقرير         
عو احمللي من اإلنساف أبعلى مستوى من الوعي الصحي حيث يتمكن الفرد من محاية نفسو وأسرتو ورلتم

عتالؿ الصحة واألحداث ادلتطرفة، كما يؤدي احلد من الفقر إىل حتسُت الوعي سلتلف الصدمات مثل إ
نًتنت ووسائل قيف وإستخداـ شبكة اإلمات التثالصحي من حيث تدين مستوى حصوؿ الفقراء على خد

، كما أكد التقرير على أعلية فهم ادلعلومات ادلناسبة عن التغذية اإلعالـ اليت تبث الرسائل الصحية
ومكافحة سوء التغذية و توعية األمهات حوؿ أعلية الرضاعة الطبيعية والتغذية ادلناسبة أثناء احلمل، كما 

م ُب حصوؿ ادلراىقات على ادلعلومات ادلتعلقة ابلصحة اإلصلابية والتعرؼ على بُت التقرير أعلية التعل
 (2009 ،منظمة الصحة العادلية).السلوكيات الصحية اخلطرة ومن خالؿ توفَت وحتسُت التعليم. 

إف السلوؾ الصحي ىو رلموعة السلوكيات اليت ؽلارسها الفرد إىل  م(6441دمحم الطحان )ويشَت  
توى صحي مناسب على اعتبار صحة الفرد ىي نتاج تكامل جوانب النمو اجلسمية للحفاظ على مس

 (125 ص ،1996، الطحاف) .والعقلية واالنفعالية واحلركية

كما يُعرّؼ السلوؾ الصحي أبنو اإلدراؾ الواعي واخلربات ادلنظمة اليت تنعكس اغلابيا على صحة  
ادللواثت وقد أكدت عدة دراسات ابف التنشئة االجتماعية الفرد اجلسمية والنفسية واحلفاظ على البيئة من 

واألعراؼ وادلعايَت االجتماعية والسلوكية حتدد طبيعة السلوؾ الصحي ومدى تفاوتو مع بيئة اجتماعية 
 (137 ص ،2009 ،أيب ليلى، العموس) .أخرى 
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فرد الذي يعتقد السلوؾ الصحي الوقائي وىو نشاط يقـو بو الوللسلوؾ الصحي صورا متعدده منها  
السلوؾ الصحي ادلرضي وىو أي نشاط يقـو بو الفرد ، انو معاَب صحيا ، بغرض الوقاية ضد األمراض

الذي يدرؾ انو مريض ليصل إىل حالة من الصحة والشفاء ابلعالج ادلناسب لو من خالؿ شلارسة التمرينات 
 دخُت واستخداـ العقاقَت النفسية.التالرايضية وتناوؿ الطعاـ الصحي والرعاية الذاتية والنـو وجتنب 

 (88 -83ص ، 2011صمدي، الصمادي )

األظلاط السلوكية الصحية شلارسة التمرينات الرايضية اليت تعترب مفيدة ُب زايدة كفاءة اجلهاز ومن أىم  
 النفسي والدوري والوصوؿ إىل وزف اجلسم ادلثايل واحلفاظ على قوة العضالت وختفيض مستوى الكولسًتوؿ

تناوؿ الغذاء الصحي ويشمل تناوؿ غذاء متكامل األنسجة العضلية ومرونة ادلفاصل،  ُب الدـ وتقوية
العناصر الغذائية وعدـ اإلفراط ُب تناوؿ الغذاء واالبتعاد عن تناوؿ ادلواد الغذائية غَت ادلناسبة مثل األطعمة 

، د حافظة بشكل سلالف للمعايَت الدوليةمنتهية الصالحية أو غَت النظيفة أو ادلواد اليت حتتوي على موا
سلوؾ الرعاية الذاتية ويشمل ظلط تنظيف األسناف واستخداـ األدوات الشخصية مثل ادلناشف وشفرات 
احلالقة وجتنب التعرض لعادـ السيارات ومراجعة الطبيب ُب حالة الشعور أبي تعب جسمي واحلفاظ على 

ويعرؼ النـو أبنو حالة طبيعية متكررة من الراحة للجسم سلوؾ النـو ، اجلسم من اإلصاابت واحلوادث
والعقل ويتوقف فيها الكائن احلي عن اليقظة وتصبح حواسو معزولة نسبيا عما ػليط بو من أحداث ، 

 (25، ص 2007 ،أمَتة دوؽ ساعات يوميا. 8 – 7لإلنساف بُت  حيث أف معدؿ النـو طبيعي

على ضرورة غرس العادات والتقاليد االجتماعية م(0260عماد صاحل، وآخرون )وقد أكد كل من  
اليت من شأهنا تدعيم اجلانب الصحي وتطوره مثل شلارسة الرايضة والتغذية الصحية والعادات القوامية 
السليمة حيث إف مسألة اللعب ُب الوعي الصحي لدى األفراد لو عالقة وثيقة بتشكيل جانب مهم من 

ادلسألة غلب أف تلقى عناية سلطط ذلا ومقصودة شأهنا ُب ذلك شأف جوانب شخصيتهم، وذلذا فإف ىذه 
 (4، ص 1999 ،خليفة ،ادلشعاف)العملية التعليمية النظامية ُب أي مستوى دراسي.

واألنشطة الرايضية مبختلف أنواعها ذلا أتثَت على السلوؾ الصحي, حيث يتم من خالؿ ادلمارسة  
مارسُت من خالؿ مواقف اللعب ادلختلفة, فاإلنساف يتشكل تدعيم العادات الصحية ادلرغوبة لدى ادل

لوؾ سواء مع ويتطور أثناء ادلمارسة الرايضية, ويكتسب صفات ومسات أساسية لزايدة التوافق وتعديل الس
 (5و4، ص 2002، خطابية) .الذات أو مع اآلخرين
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صفة عامة شلا يؤدي إىل رفع ادلستوى الصحي لألفراد ب ف اذلدؼ من التثقيف والوعي الصحي ىووأل 
زايدة اإلنتاج والوفر ُب اإلنفاؽ العالجي، حيث تظهر العالقة وثيقة بُت تناوؿ الغذاء اجليد والنشاط 
 الرايضي للتمتع ابلصحة، وإرشاد األفراد إىل الطرؽ اليت يستطيعوف بواسطتها تقييم حالتهم الصحية.

 (4، ص 2002 ،زلمود)

أف الًتبية الصحية جزء مهم من الًتبية العامة ُب اكتساب  م(0220هباء الدين سالمة )ويذكر  
األفراد تفهما أفضل للخدمات الصحية ادلتاحة وكذلك تزويد أفراد اجملتمع ابدلعلومات واإلرشادات الصحية 
ادلتعلقة بصحتهم بغرض التأثَت الفعاؿ على اجتاىاهتم لتعديل وتطوير سلوكهم الصحي دلساعدهتم على 

 (42، ص 2002 ،سالمة) .مة والكفاءة البدنية والصحية والنفسية واالجتماعيةحتقيق السال

على أف السلوؾ الصحي ىو كل ما يصدر عن الفرد من اجتاىات  م(0262) فهد مطلقويؤكد  
وأقواؿ وأفعاؿ ترتبط ابدلمارسة الصحية وابلتايل فإف ىناؾ عالقة بُت سلوؾ الفرد وعاداتو الصحية خالؿ 

 (4، ص 2010 ،مطلق)ية وىناؾ أتثَت متبادؿ بُت سلوؾ الفرد وحالتو الصحية. حياتو اليوم

السلوؾ الصحي ىو مفهـو جامع ألظلاط السلوؾ وادلواقف القائمة على الصحة وادلرض وعلى و  
إستخداـ اخلدمات الطبية ويعرؼ السلوؾ الصحي كذلك على أنو كل أظلاط السلوؾ اليت هتدؼ إىل تنمية 

 (104، ص 1999 ،خليفة، ادلشعاف)ت الصحية عند الفرد. وتطوير الطاقا

على ضرورة دراسة العوامل ادلختلفة اليت تؤثر عادة ُب  م(0222ابو النجا عز العرب )كما أشار  
ستنباط أصلح الوسائل ادلمكنة لضبط ىذه العوامل وتوجيهها لًتشيد سلوؾ ىؤالء األفراد. وإ سلوؾ األفراد

 (98، ص 2003 ،عز العرب)

ومن خالؿ الدراسات السابقة ونتائجها ومالحظة الباحثتاف للموظفات بعمادة السنة التحضَتية  
شلا يؤدى إىل ضعف سلوكهم الصحى إضلصرت مشكلة البحث َب ضعف الوعى الصحى لدى ادلوظفات 

 حيث إف السلوؾ الصحى تطبيق عملى للوعى الصحى وادلعلومات الصحية ادلتوفرة لدى الفرد، ومل يعد
األمر مقتصرًا على رلرد حاالت فردية ؽلكن التعامل معها من خالؿ ادلنظور الفردى، بل حتوؿ األمر إىل 
ظاىرة إجتماعية، وىا البد أف ننظر إليها من مستوى إجتماعى وقومى حيث أف قلة الوعى الصحى يؤثر 

 سلباً على السلوكيات الصحية ألفراد اجملتمع.
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ادلوظفات ىو الذى ػلدد الطريق الذى يسَتوا عليو ضلو صحتهم وحىت وأسلوب احلياة الىت حتياىا  
يتمتعوا حبياة سليمة سعيدة خالية من األمراض والتوترات غلب اف يسَتوا على نظاـ سليم من مجيع جوانب 

 حياتو حىت يستطعن األستمتاع هبا.

لسنة التحضَتية ومن خالؿ عمل الباحثتاف كعضوات ىيئة تدريس تربية بدنية وصحية بعمادة ا 
الحظتا قياـ ادلوظفات وبشكل غَت مقصود ابلعديد مم السلوكيات اخلاطئة كإختاذ اوضاع جلوس ووقوؼ 

، والنـو غَت الكاَب، وتعاملهم مع إرتداء األحذية الغَت مناسبةخاطئة، وبعض السلوكيات الغذائية اخلاطئة، و 
ولذلك  ىل تعرضهن لبعض ادلشكالت الصحية،بشكل خاطىء شلا أدى إ البيئة احمليطة هبن ومع انفسهن

البد من اإلرتقاء بصحتهن عن طريق زايدة الوعى الصحى والتثقيف الصحى ولن يتحقق ذلك إال من 
خالؿ الوقوؼ على مستوى الوعى الصحى لديهن ومن ٍب وضع كتيب مقًتح لرفع الوعى الصحى لديهن 

ولذا رفع الوعى الصحى  حيث الًتبية والتنشئة السليمةإبعتبار ادلرأة ىى ادلسئولة األوىل عن األسرة من 
 لديها يعٌت اإلرتقاء بصحة األسرة كاملة.

)موظفات السنو التحضَتيو( وتكمن مشكلة البحث َب قلة الدراسات اليت تناولت ىذه الفئة  
سلوكيات ال ابلدراسة، وابلتايل ستقـو الباحثتاف ابلتعرؼ علي السلوكيات الصحية لديهم وإرشادىم لتعديل

وابلتايل وجدت الباحثتاف ضرورة تقدًن كتيب إرشادى كمدخل لًتشيد السلوؾ اخلاطئة واإلقالع عنها، 
 لديهن. الصحي

 ف البحـث 5 ىــد
السلوؾ الصحى لدى مستوى للسلوؾ الصحى للتعرؼ على بناء مقياس  يهدؼ البحث إىل        

 ن بن فيصل.موظفات السنو التحضَتيو جبامعة اإلماـ عبدالرمح

 البحــث 5 تساؤالت 
 ؟السنو التحضَتيو جبامعة اإلماـ عبدالرمحن بن فيصلدلوظفات  السلوؾ الصحىما ىى زلاور مقياس  

 ما ىو مستوى السلوؾ الصحى لدى موظفات السنو التحضَتيو جبامعة اإلماـ عبدالرمحن بن فيصل؟ 
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 مصطلحـــات البحـــــث 5
 السلوك الصحي5

، 1997 ،سالمو) .يصدر عن الفرد من اجتاىات وأقواؿ وأفعاؿ ترتبط ابدلمارسة الصحيةىو كل ما  
 (7ص 

 السلوك الصحي إجرائيا 5 
 الدرجة اليت حتصل عليها عينة البحث ُب مقياس السلوؾ الصحي الذي صممتو الباحثتاف.  ىو 

 الدراسات السابقة 5
ىدفت إىل دلعرفة مستوى الوعي الصحي دراسة  م(0222عبد هللا دمحم, إبراىيم فيصل )أجرى  

عينة عددىا  على تحليليواستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي ال ،لدى الطالبات ُب كليات اجملتمع ُب األردف
 ٦٨ل من ادلستوى ادلقبوؿوأسفرت النتائج عن اطلفاض مستوى الوعي الصحي حيث كاف أق، طالبة ٨٧٦
الدراسية الثانية مقارنة مع السنة األوىل ، ( ولصاحل كذلك كانت النتائج لصاحل مستوى السنة ،  % (

 التخصص ادلهٍت مقاران ابلتخصص األكادؽلي ولصاحل التخصص األكادؽلي مقابل التخصص التجاري.
 (2000، فيصل، دمحم)

دراسة ىدفت إىل حتليل السلوؾ الصحي واالجتاىات  (م0222) Radwan&Resckeأجرى  
وكانت  ،( مفحوص300عينة ) على ج الوصفياستخدـ الباحث ادلنه ،الصحية للطالب من منظور ثقاُب

نتائج ىذه الدراسة وجود بعض اخلصائص ادلميزة للعينة السورية , بعضها مهم للصحة مثل تناوؿ الفاكهة 
والنـو عدد كاؼ من الساعات وتنظيف األسناف  وأخرى غَت صحيحة مثل غياب الزايرات الدورية إىل 

 ((Radwan&Rescke, 2004,ر . الطبيب وفحص الصد

 ،الًتبية كلية طلبة لدى الصحي الوعي على التعرؼ دراسة ىدفت إىل  (م0222) رحيم دمحمأجرى  
 وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد ،( طالبا149بلغت)عينة شلثلة  على استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي

 قسمي ولصاحل الًتبية كلية أقساـ بُت اإلصلابية بيةوالًت  الغذائية الًتبية رلايل ُب احصائية داللة ذات فروؽ
 من والوقاية الصحية العناية رلايل ُب الًتبية كلية أقساـ بُت ال توجد فروؽ ،بينما احلياة وعلـو الفيزايء

 (2007)رحيم،  األمراض.
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دراسة ىدفت إىل التعرؼ على ادلدركات الصحية ومدي انتشارىا  م(0222زلمود سيد )أجرى  
, وحتليل تلك ادلدركات فيما ؼلتص لدى  معلمي الًتبية الرايضية وطالب ادلرحلة اإلعدادية مبحافظة الفيـو

طالب( 900الباحث ابدلنهج الوصفي على عينو قوامها) خدـألنشطة الرايضية ادلدرسية واستابلعاملُت ُب ا
, ومن أىم  إدارات(6ًب اختيارىم ابلطريقة العشوائية من طالب ادلدارس اإلعدادية من ) مبحافظة الفيـو

النتائج اليت أشارت إليها الدراسة, األعداد الزائد؛ داخل الفصل يضر ابلصحة العامة وأنو ال بد من أخذ 
فًتة راحة كافية بعد اإلصابة, وتعويد التالميذ علي اجللوس الصحيح داخل الفصل يعد عادة صحية 

 (2007)سيد،  سليمة.
دراسة ىدفت إىل  مBulmar,irfan,barton,vancour and breny (0262)أجرى  

مقارنة احلالة الصحية والسلوكيات الصحية بُت طالبات البكالوريوس والدراسات العليا واستخدـ الباحثوف 
عينة مكونة  على استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي ،حي لدي طالبات اجلامعة األمريكيةظلوذج التقييم الص

ئج عدـ وجود أي فروؽ ذات داللة إحصائية ُب ادلستوي الصحي وأظهرت النتا ،طالبة 1344من 
والسلوكيات الصحية بُت طالبات الدراسات العليا والبكالوريوس ابستثناء دتتع طالبات الدراسات العليا 
 حبالة صحية أفضل وعادات غذائية أفضل وفحوص طبية دورية ولكن أكثر تعاطيا للكحوؿ أثناء القيادة .

(Bulmar,irfan,barton,vancour and breny,2010)  
أتثَت  ـ( دراسة ىدفت إىل معرفة 2010)Elo. I, culhane, t & Jennifer,f   أجرى 

األساسية بُت الذكور  ادلرحلة طلبة لدى وادلهارات الصحية والسلوؾ ادلعرفة على الصحية برانمج ُب الًتبية
 الربانمج على أتثَت دلعرفة التجرييب واألسلوب ربانمجال واإلانث, وقد استخدـ الباحث ادلنهج البنائي لبناء

 البياانت توصلت الدراسة جلمع الباحث استبانة أعد وقػػد وطالبػة، طالبػا ٧٠٨٧ من مكونة عينة عشوائية
 ,Elo. I الصحي لديهن. مستوى السلوؾ رفع اإلانث واىل لصاحل إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إىل

culhane, t & Jennifer,f, 2010)) 
 االستفـادة من الدراسـات ادلرتبطـة5

توضيح مشكلة البحث احلايل وكذلك رلتمع وعينة البحث واالستفادة ُب التعرؼ على اخلطوات اليت  
 استخدمت ُب تلك الدراسات.

 ادلساعلة ُب حتديد األىداؼ وصياغة فروض البحث.  .1

 بحث.ادلساعلة الفعالة َب تدعيم اإلطار النظرى دلتغَتات ال .2
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 حتديد ورسم خطة البحث و إجراءاتو ُب توليد أفكار الباحثة ُب موضوع حبثها. .3

 .واختيار عينة البحث ،اختيار التصميم التجريىب ادلناسب .4

 ادلساعلة َب حتديد أدوات ووسائل القياس الالزمة جلميع البياانت. .5

وفقاً ألىداؼ البحث التعرؼ على أنسب وأفضل أساليب ادلعاجلات اإلحصائية ادلالئمة للبحث و  .6
 تفسَت وتدعيم نتائج الدراسة احلالية.و  ونوع وحجم العينة

 -ــث 5إجــراءات البحـ
 ـث 5منهــج البحأوالً 5 
 دلالئمتو لطبيعة البحث . الوصفىادلنهج تاف الباحث استخدمتإ       

 ـث 5اثنياً 5 رلتمـع وعينـة البح
جبامعة االماـ  السنة التحضَتيو موظفاتمن  لعمديوارلتمع البحث ابلطريقة  الباحثتاف ختاراتإ 

( 32، والبالغ عددىن )الفصل الدراسى الثاىنـ  2018ـ / 2017للعاـ اجلامعى  عبدالرمجن بن فيصل
بلغت عينة البحث األساسية و  ،عشوائيا كعينة استطالعية موظفات (10عدد ) إختياروقد ًب  موظفة 

من ابإلجابة على اإلستبياف كاماًل حيث ًب إستبعاد اإلستبياانت الالتى قادلوظفات وىن موظفة   (20)
 تصنبف رلتمع البحث : يوضح (1وجدوؿ )الىت مل يتم اإلجابة عليها كاملة 

 

 (6جـدول )
 البحث رلتمعتصنيف 

 ادلستبعدات العينة االستطالعية االساسية البحث عينة للموظفاتالكلى  العدد اجملتمع

 10 20 32 يوالسنة التحضَت  موظفات
 

2 
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 أدوات ووسائل مجع البياانت 5 اثلثا5 
  .من إعداد الباحثتافللموظفات  السلوؾ الصحىمقياس  

 
 .مقياس السلوك الصحى للموظفاتخطوات بناء 

 حتديد احملاور األساسية للمقياس5 -
لو وقد ًب ذلك من خالؿ اإلطالع على الكتب وادلراجع العلمية والدراسات والبحوث ذات الص 

استطالع اراء الساده و مبوضوع البحث ومن خالؿ ادلسح ادلرجعى للمراجع العلمية والدراسات السابقو 
  (.6مرفق )اخلرباء َب اجملاؿ 

وذلك لوضع زلاور  السلوؾ الصحىالباحثتاف ابلبحث َب ادلراجع العلميو عن مكوانت  اوقد قامت 
  :اور التاليوللمح ومن خالؿ ىذا البحث توصلت الباحثتافادلقياس 
  )رلاؿ )ادلهارات السلوكية 
 )رلاؿ )التغذية والعادات الغذائية 
 )رلاؿ )العناية الصحية 
 (رلاؿ )السالمة 
الباحثتاف بعرض ىذه احملاور على الساده اخلرباء وذلك للتأكد من مدى مناسبتها للمقياس  اٍب قامت  

 ( يوضح ذلك .2وجدوؿ )( 0مرفق )
 (0دول )ج

 10ف=          مقياس السلوك الصحى للموظفاتاء اخلرباء حول زلاور آر             
 النسبة ادلئوية التكرارات احملاور

 %90 9 رلاؿ )ادلهارات السلوكية(
 %100 10 رلاؿ )التغذية والعادات الغذائية(

 %100 10 رلاؿ )العناية الصحية(
 %40 4 رلاؿ )السالمة(

 مقياس السلوؾ الصحى للموظفاتَب زلاور  الساده اخلرباء الراء ادلئويةنسبة ال( 2يتضح من جدوؿ ) 
وقد ارتضت الباحثتاف احملاور الىت حصلت على نسبو مئوية % ( 100 -% 40ما بُت )  حيث تراوحت

 .زلاور ثالثةوعددىا  % فأكثر90
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كل زلور من اف بصياغة رلموعة من العبارات حتت  تالباحث اتبعد حتديد احملاور اخلاصة ابدلقياس قام 
 ابدلقاييس تافزلاور ادلقياس وذلك ُب ضوء الفهم والتحليل النظري اخلاص بكل زلور كما استعانت الباحث

(، 2007، رحيم، )(Radwan&Rescke,2004) (،2000،دمحم, فيصل)السابقة  والدراسات
 ,Elo. I) ،(Bulmar,irfan,barton ,vancour and breny.2010) (2007، سيد)

culhane, t & Jennifer,f.2010)  ،اف ُب تالباحث اتوقد راعمبا يتناسب مع اذلدؼ من الدراسة
 صياغة العبارات ما يلي: 

  أال توحي العبارة بنوع االستجابة. أف تكوف العبارات واضحة ومفهومو، و 
 زدواجية(. مل العبارة على أكثر من معٌت )اإلأال تشت 
 بتعاد عن األلفاظ صعبة الفهم. اإل 
  ف العبارات مناسبة للعمر الزمٍت لعينة الدراسة.أف تكو 
  .أف تقيس العبارة جانب من جوانب احملور الذي تنتمي إليو 
( وًب عرض 3( زلاور كما يوضحها جدوؿ )3( عبارة موزعة على )82وكاف رلموع العبارات ) 

وحتديد ميزاف التقدير  لتحديد مدى انتماء ىذه العبارات للمحور اخلاص هبا العبارات على السادة اخلرباء
 اخلاص ابدلقياس .

 (2جدول )
 زلاور ادلقياس وعدد عبارات كل زلور

 عدد عبارات كل زلور احملاور م
 27 رلاؿ )ادلهارات السلوكية( 1
 22 رلاؿ )التغذية والعادات الغذائية( 2
 33 رلاؿ )العناية الصحية( 3

 82 اجملموع

 رات كل زلور.( احملاور وعدد عبا3يتضح من جدوؿ ) 
 ادلعاجلة اإلحصائية آلراء اخلرباء على العبارات اخلاصة بكل زلور5 

اف بتوزيع ادلقياس ُب صورتو األوىل على اخلرباء للوقوؼ على مدى انتماء كل عبارة تالباحث اتقام 
 تنتمي أماـ العبارة اليت ال)×( ( أماـ العبارة اليت تنتمي للمحور وعالمة للمحور وذلك بوضع عالمة )
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( يوضح 4وجدوؿ ) (2) مرفقللمحور وكذلك حذؼ أو تعديل أو إضافة العبارات إذا لـز األمر 
 : ادلقياسالتعديالت الىت أجريت على عبارات 

 
 

 (2جدول)
 ابدلقياسعدد العبارات الىت مت تعديلها 

العدد  احملور م
 ادلبدئى

العدد  عدد العبارات
 إضافة تعديل حذف النهائى

 27 - 2 2 29 )ادلهارات السلوكية( رلاؿ 1
 22 - 1 3 25 رلاؿ )التغذية والعادات الغذائية( 2
 33 - 3 3 36 رلاؿ )العناية الصحية( 3

 82 - 6 8 90 رلموع العبارات

َب ضوء ما أبداة اخلرباء من اَراء ومقًتحات وبعد أجراء التعديالت على الصورة األوليو أمكن       
ستطالعية وذلك هبدؼ التأكد اس والىت تطبق على عينة البحث اإلة التجريبية للمقياحلصوؿ على الصور 

 ساسية، وقد أشتملت علىالنهائية للتطبيق على العينة األ من ادلعامالت العلمية ذلا قبل إعداد الصورة
 . (2مرفق )( زلاور 3( عبارة موزعة على )82)

 ميزان التقدير5
َب استمارة استطالع رأى اخلرباء وقد أسفرت نتائج أستطالع رأى كما ًب أقًتاح ميزاف التقدير  

( 2( ثالث درجات ، إىل حد ما )3اخلرباء عن ميزاف تقدير ثالثى )نعم،إىل حد ما،ال( حبيث تعطى نعم )
 ( درجة واحدة.1درجتاف ، ال )

 الدراسة االستطالعية5 
ادلوافق  األحدذلك يـو   اجملتمعكلية بفرع  اف إبجراء الدراسة االستطالعيو تالباحث اتقام 

 (10ـ على العينو اإلستطالعيو وادلكونو من )15/2/2018ـ إىل يـو اخلميس ادلوافق 4/2/2018
ادلوظففات مدى فهم ساسيو وذلك للتعرؼ على رلتمع البحث وخارج عينة البحث األمن  موظفات
اد ادلعامالت العلمية للمقياس إغل،سلإلجابة على عبارات ادلقيا حساب الوقت الزمٍت الالـز، للمقياس
 (.ثبات–)صدؽ
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 تقنُت اإلختبارات ادلستخدمو 5

 5مقياس السلوك الصحى للموظفاتتقنُت 
من رلتمع البحث وخارج  موظفات (10ًب تطبيق ادلقياس على العينو اإلستطالعيو وادلكونو من ) 

ـ اخلميس ادلوافق ـ إىل يو 4/2/2018األحد ادلوافق عينة البحث األساسيو، وذلك يـو 
 .والثبات، حلساب الصدؽ ـ15/2/2018

 الصدق 5
( موظفات، 10قامت الباحثتاف حبساب الصدؽ على أفراد العينة االستطالعية الذي يبلغ عددىا ) 

عن طريق صدؽ االتساؽ الداخلي وذلك حبساب قيمة معامل االرتباط بُت درجة كل عبارة على حدة 
 توضح ذلك. (8، )(7(، )6(، )5ا احملور مع ادلقياس ككل، واجلداوؿ رقم )بكل زلور والدرجة الكلية ذلذ

 (5جدول )
 احملور األولقيمة معامل االرتباط لعبارات 

 62ن =                    رلال )ادلهارات السلوكية(                                        

 العبـارات م
قيمة معامل 

 االرتباط
 *2,533 ال اليت أقوم هبا أستمتع  ابألعم 6
 *2,101 أستطيع االسًتخاء بسهولة  0
 *2,214 أعرب عن مشاعري حبرية  2
 *2,522 أميز منذ مرحلة مبكرة األحداث اليت تشكل ضغطاً علي وأستعد دلواجهتها  2
 *2,122 أمارس اذلواايت اليت أستمتع هبا 5
 *2,232 أشارك يف النشاطات اجلماعية  1
 *2,261 ادلصلحة العامة لزميالتى على مصاحلي الشخصيةأفضل  2
 *2,200 أتعامل بشكل بناء مع أية مشكلة تعًتض حيايت 3

4 
لدي القدرة على حل ادلشكالت اليت تواجهٍت من خالل اكتشاف البدائل ادلتاحة واستعمال 

 األساليب ادلناسبة 
2,511* 

 *2,220 ع ادلواقف اليوميةلدي القدرة على االستجابة والتكيف مبرونة م 62
 *2,122أمتكن من حتديد ادلواقف والسلوك الصحيح جتاه ما حتاول شلارستو صديقاتى من ضغوط أو دعوات  66
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 ألتباع سلوك غَت سوي 
 *2,255 أانقش ادلشكالت اليت تواجهٍت مع زميالتى  60
 *2,100 أسيطر على انفعااليت كالغضب والقلق 62
 *2,122 التواصل اجليد وإقامة العالقات والتعاطف مع اآلخرين لدي القدرة على 62
 *2,520 أمتكن من أدراك ذايت ومسايت الشخصية وجوانب القوة والضعف فيها 65
 *2,125 لدي القدرة على التعبَت اللفظي عن أرائي ورغبايت وحاجايت وسلاويف بشكل صحيح 61
 *2,251 أحتمل مسئوليىت عن أخطائي  62
 *2,103 ارك زميالتى يف أفراحهم وأحزاهنمأش 63
 *2,232 حبزم أنفذ تعليمات وتوجيهات أدارة الكلية 64
 *2,532 أتعامل مع زميالتى دون أي عصبية 02
 *2,233 أعرب عن غضيب وقلقي بشكل واضح وصريح 06
 *2,223 لدي انتماء عال لكلييت 00
 *2,142 أمارس الرايضة كل يوم 02
 *2,222 ايضو لكى احافظ على صحىتأمارس الر  02
 *2,326 يهدف السلوك الصحى اىل احملافظة على الصحة والوقاية من األمراض 05
 *2,261 تساعد الرايضة على تعديل سلوكى الصحى العام 01
 *2,200 احرص على التعرض يوميا ألشعة الشمس ىف االوقات السليمة 02

 0.631( = 0,05)قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى معنوية 
( أف قيم معامالت االرتباط لعبارات احملور األوؿ ذات داللة إحصائيًا حيث 5جدوؿ )يتضح من  

 (، شلا يدؿ على أف مجيع عبارات احملور دالة. 0,841، 0,388تراوحت ما بُت )
 (1جدول )

 قيمة معامل االرتباط لعبارات احملور الثاىن 
 62ن =                    تغذية والعادات الغذائية(   رلال )ال                        

 العبـارات م
قيمة معامل 

 االرتباط
 *2,524 أتناول كميات مناسبة من الغذاء يومياً  6
 *2,220 أتناول الغذاء ادلدعم ابليود واحلديد 0
 *2,522 أقوم بتحديد كمية الدىون والكولسًتول اليت أتناوذلا يومياً  2
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 *2,236 حديد كمية ملح الطعام عند تناول الوجبات الغذائية أقوم بت 2
 *2,115 أتفادى تناول الكثَت من احللوايت أوادلشروابت الغازية أوالشوكوالتة 5
 *2,552 أتناول الفواكو واخلضروات الطازجة أكثر من ادلعلبة  1
 *2,520 أحافظ على وزن مناسب يل 2
 *2,220 أتناوذلاأنوع يف ادلواد الغذائية اليت  3
 *2,222 أشرب ادلاء البارد بكميات زلدودة يف اجلو احلار 4

 *2,522 أتناول الوجبات الغذائية يف أوقاهتا احملددة  62
 *2,122 أفضل الطعام ادلطهو على الطعام ادلقلي 66
 *2,232 أتناول وجبات غذائية متوازنة 60
 *2,261 يات قليلةأتناول ادلخلالت والتوابل واحملرشات بكم 62
 *2,200 احب تناول الطعام عند مشاىدة التلفاز 62
 *2,511 أجتنب شرب الشاي والقهوة بكميات كبَتة 65
 *2,220 أقرأ التعليمات )النشرة(، ادلتعلقة ابلسعرات احلرارية عند شراء ادلواد الغذائية 61
 *2,122 الربوتينات من األطعمة الىت تقوم ببناء اجلسم 62
 *2,255 اإلفراط ىف تناول الطعام سبب من أسباب السمنة 63
 *2,100 تنتج السمنة والنحافة بسبب سوء التغذية 64
 *2,220 أحرص على تناول وجبة العشاء أكثرمن أى وجبة أخرى 02
 *2,522 أحرص على تناول وجبة اإلفطار  06
 *2,251 أتناول الشاى بعد وجبة الغذاء مباشرة  00

 0.631( = 0,05ر( اجلدولية عند مستوى معنوية )قيمة )
ذات داللة إحصائيًا حيث  الثاىن( أف قيم معامالت االرتباط لعبارات احملور 6يتضح من جدوؿ ) 

 (، شلا يدؿ على أف مجيع عبارات احملور دالة.0,780، 0,416تراوحت ما بُت )
 
 
 
 
 
 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 85 

Volume 6(6); June 2019 

 

 (2جدول )
 قيمة معامل االرتباط لعبارات احملور الثالث 

 22ن =                   )العناية الصحية(         رلال                                   

 العبـارات م
قيمة معامل 

 االرتباط
 *2,512 أراجع الطبيب عند ظهور أعراض مرضية 6
 *2,100 أقلم أظافري ابستمرار 0
 *2,122 أىتم بنظافىت الشخصية 2
 *2,252 ( ساعات يومياً 3أحصل على مدة نوم كافية ال تقل عن ) 2
 *2,222 أاتبع النشرات الصحية 5
 *2,261 أبتعد عن أماكن الضوضاء واإلزعاج 1
 *2,125 أمتنع عن تناول العقاقَت دون إستشارة الطبيب  2
 *2,251 أجتنب السهر ادلستمر دلدة طويلة 3
 *2,103 سنة على األقلأقوم أبجراء فحص طيب شامل كل  4

 *2,232 ألتزم بفحص الدم )الكولسًتول( كل ستة أشهر على األقل 62
 *2,532 أستعمل النظارات الشمسية عند البقاء وقت طويل حتت الشمس 66
 *2,233 ألتزم بفحص أسناين ابنتظام 60
 *2,223 أحتفظ بتاريخ صحي شخصي دقيق 62
 *2,142 اآلخرونأجتنب األماكن اليت يدخن فيها  62
 *2,222 أقرأ بعناية التعليمات ادلكتوبة على األدوية وأتبعها عند االستعمال 65
 *2,524 أعتٍت بنظافة ملبسي ومسكٍت ومأكلي وزلل عملي  61
 *2,220 أجتنب تناول األطعمة واألشربة غَت النظيفة  62
 *2,522 أجتنب األماكن ادلزدمحة وأبتعد عن سلالطة ادلرضى 63
 *2,236 .أغسل يدي جيداً ابدلاء والصابون قبل أعداد الطعام  64
 *2,115 أغسل الفواكو واخلضروات الطازجة ابدلاء النظيف قبل تناوذلا 02
 *2,552 أقوم بتغطيتو الطعام وأحفظو بعيداً عن احلشرات والقوارض 06
 *2,261 أقوم أبخذ التلقيحات ضد األمراض الشائعة 00
 *2,200 ن نفسي من حُت ألخرأروح ع  02
 *2,511 أجتنب احلوادث والسلوكيات احملفوفة ابدلخاطر 02
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 *2,220 أعتٍت بنظافة فمي وأسناين 05
 *2,251 أقوم أبجراء الفحوصات الطبية الدورية للكشف عن األمراض ادلستًتة 01
 *2,125 أجتنب السباحة يف ادلياه ادللوثة 02
 *2,251 الطبية الدورية للكشف عن األمراض ادلستًتة  أقوم أبجراء الفحوصات 03
 *2,103 أبتعد عن استعمال األدوات الشخصية لآلخرين 04
 *2,232 أجتنب العدوى واإلصابة ابألمراض ادلعدية  22
 *2,532 اجتنب اإلختالط ابلناس عند إصابىت مبرض معدى 26
 *2,233 فةالثقافة الصحية مهمو للوقاية من األمراض ادلختل 20
 *2,223 متاخر وقت حىت   التليفزيون ليال مبشاىدة استمتع 22

  0.631( =0,05قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى معنوية )
( أف قيم معامالت االرتباط لعبارات احملور الثااث ذات داللة إحصائيًا حيث 7يتضح من جدوؿ ) 

 عبارات احملور دالة.(، شلا يدؿ على أف مجيع 0,704، 0,403تراوحت ما بُت )
 (3جدول )

 معامل االرتباط بُت احملاور والدرجة 
 62ن =                         الكلية للمقياس                                             

 معامل االرتباط احملـاور ـ
 *0,632 رلاؿ )ادلهارات السلوكية( 1
 *0,507 رلاؿ )التغذية والعادات الغذائية( 2
 *0,547 رلاؿ )العناية الصحية( 3

 0.631( = 0,05قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى معنوية )
( أف معامالت االرتباط بُت كل زلور والدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيا 8يتضح من جدوؿ ) 

 (، شلا يدؿ على صدؽ ادلقياس فيما وضع من أجلو.0,05عند مستوى )
 ثبات ادلقياس5 

معامل ثبات ادلقياس على أفراد العينة االستطالعية وذلك بطريقتُت تطبيق معامل ألفا  ًب حساب  
 كرونباخ والتطبيق واعادة التطبيق.

 تطبيق معامل ألفا كرونباخ:
 (.9قامتا الباحثتاف حبساب معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات ادلقياس، كما موضح جبدوؿ ) 
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 (4جدول )
 62ن =                    بتطبيق معامل ألفا كرونباخ اسادلقيثبات                  

 معامل الثبات احملـاور م
 *0,770 رلاؿ )ادلهارات السلوكية( 1
 *0,635 رلاؿ )التغذية والعادات الغذائية( 2
 *0,809 رلاؿ )العناية الصحية( 3

قيمة قدرىا ( أف معامل الثبات بتطبيق معامل ألفا كرونباخ قد حقق 9يتضح من جدوؿ ) 
( للمحور الثالث وىذه تدؿ على أف 0,809( للمحور الثاين، )0,653( للمحور األوؿ، )0,770)

 على قدر من الثبات يوثق بو. ادلقياس
 Test - Retestاف حبساب ثبات ادلقياس عن طريق تطبيق ادلقياس وإعادة التطبيق تالباحث اقامتوقد  

يـو اخلميس ادلوافق واعادة التطبيق ـ 4/2/2018د ادلوافق األحعلى عينة البحث اإلستطالعيو وذلك 
 ( يوضح ذلك.10وًب حساب معامل اإلرتباط بُت التطبيقُت وجدوؿ ) ـ،15/2/2018

 (62جدول )
 62ن =              معامل ثبات مقياس السلوك الصحى للموظفات                       

 احملاور ـ
لفرؽ بُت ا التطبيق الثاين التطبيق األوؿ

 التطبيقُت
معامل 
 ع ـ ع ـ االرتباط

 *0,568 0,600 1,927 36,850 2,314 36,250 رلاؿ )ادلهارات السلوكية( 1
 *0,712 2,70 2,395 28,450 2,845 25,75 رلاؿ )التغذية والعادات الغذائية( 2
 *0,724 0,16 4,011 43,26 4,204 43,10 رلاؿ )العناية الصحية( 3

 0.631( = 0,05( اجلدولية عند مستوى معنوية )قيمة )ر
( بُت التطبيقُت 0,05( وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا عند مستوى )10يتضح من جدوؿ ) 

 حملاور ادلقياس شلا يدؿ على ارتفاع معامل ثبات ادلقياس.
 الدراسة األساسية 5

حىت يـو ـ 4/3/2018ادلوافق  األحدـو قامتا الباحثتاف بتطبيق الدراسة األساسية خالؿ الفًتة من ي 
( موظفة من موظفات 20على عينة البحث األساسية ادلكونة من )ـ 22/3/2018ادلوافق  اخلميس

 السنة التحضَتية جبامعة اإلماـ عبد الرمحن بن فيصل.                                               .
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 ادلعاجلات اإلحصائية 5 
دوين البياانت الىت ًب احلصوؿ عليها ومعاجلتها عن طريق ادلعامالت اإلحصائية قامت الباحثتاف بت 

 التالية :
 اإلضلراؼ ادلعياري - ادلتوسط -
 الوسيط - معامل اإللتواء   -
 معامل اإلرتباط  - للمجموعو الواحده واجملموعتُت  Tإختبار  -
 2كا  - النسب ادلئوية -
 

 ا 5عرض النتائج ومناقشته
 أوال5 عرض النتائج

 (66جدول )
 اخلاص حول احملور األول البحثالنسبة ادلئوية ألراء عينة 

 02ن =                      مبجال )ادلهارات السلوكية(                                 

 العبارة م م
 0كا ال إىل حد ما نعم

 % ك % ك % ك

 * 44.45 15 3 5 1 80 16 أستمتع  ابألعماؿ اليت أقـو هبا  1
 * 48.65 10 2 5 1 85 17 أستطيع االسًتخاء بسهولة  2
 *  58.4 10 2 0 0 90 18 أعرب عن مشاعري حبرية  3
 * 24.8 30 6 25 5 45 9 أميز منذ مرحلة مبكرة األحداث اليت تشكل ضغطاً علي وأستعد دلواجهتها  4
 * 39.35 10 2 10 2 80 16 أمارس اذلواايت اليت أستمتع هبا 5
 * 58.4 10 2 0 0 90 18 أشارؾ ُب النشاطات اجلماعية  6
 2.15 15 3 75 15 10 2 أفضل ادلصلحة العامة لزميالتى على مصاحلي الشخصية 7
 * 48.65 10 2 5 1 85 17 أتعامل بشكل بناء مع أية مشكلة تعًتض حياٌب 8

9 
خالؿ اكتشاؼ البدائل لدي القدرة على حل ادلشكالت اليت تواجهٍت من 

 ادلتاحة واستعماؿ األساليب ادلناسبة 
8 40 3 15 9 45 

31.4 * 

 * 21.35 10 2 20 4 70 14 لدي القدرة على االستجابة والتكيف مبرونة مع ادلواقف اليومية 10
 * 31.4 35 7 25 5 40 8أدتكن من حتديد ادلواقف والسلوؾ الصحيح جتاه ما حتاوؿ شلارستو  11
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 تباع سلوؾ غَت سوي صديقاتى من ضغوط أو دعوات أل
 2.6 20 4 65 13 15 3 أانقش ادلشكالت اليت تواجهٍت مع زميالتى  12
 * 32.6 35 7 40 8 25 5 أسيطر على انفعاالٌب كالغضب والقلق 13
 2.6 80 16 5 1 15 3 لدي القدرة على التواصل اجليد وإقامة العالقات والتعاطف مع اآلخرين 14
 2.6 80 16 5 1 15 3 أدتكن من أدراؾ ذاٌب ومساٌب الشخصية وجوانب القوة والضعف فيها 15

16 
لدي القدرة على التعبَت اللفظي عن أرائي ورغباٌب وحاجاٌب وسلاوُب بشكل 

 صحيح
15 75 1 5 4 20 

53.75 * 

 * 31.85 15 3 0 0 85 17 أحتمل مسئوليىت عن أخطائي  17
 2.6 75 15 10 2 15 3 راحهم وأحزاهنمأشارؾ زميالتى ُب أف 18
 2.15 70 14 25 5 5 1 أمارس الرايضو لكى احافظ على صحىت 19
 2.6 25 5 60 12 15 3 أتعامل مع زميالتى دوف أي عصبية 20
 2.15 65 13 25 5 10 2 أعرب عن غضيب وقلقي بشكل واضح وصريح 21
 2.6 75 15 10 2 15 3 أمارس الرايضة كل يـو 22
 * 11.45 30 6 25 5 45 9 لدي انتماء عاؿ لكلييت 23
 * 16.55 20 4 30 6 50 10 حبـز أنفذ تعليمات وتوجيهات أدارة الكلية 24
 * 44.45 15 3 25 5 60 12 يهدؼ السلوؾ الصحى اىل احملافظة على الصحة والوقاية من األمراض 25
 * 48.65 30 6 20 4 50 10 ال أحرص على شلارسة الرايضة واهترب منها 26
 2.6 25 5 60 12 15 3 احرص على التعرض يوميا ألشعة الشمس َب االوقات السليمة 27

 5.99=  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  2* قيمة كا
لعبارات احملور األوؿ اخلاص  0.05دالة عند مستوى داللة  2أف قيمة كا( 11يتضح من جدوؿ ) 

(، 21(، )20(، )19، )(18) (،15) (،14) (،12)العبارات فيما عدا مبجاؿ ادلهارات السلوكية
، وكانت %(90% إىل 5حصلت عبارات احملور على نسبة مئوية تًتاوح ما بُت )(، وقد 27(، )22)

(، 3أعلى نسبة مئوية آلراء عينة البحث فيما ؼلص العبارات الىت جاءت اإلجاابت فيها )نعم( العبارة رقم )
التواصل اجليد وإقامة العالقات والتعاطف مع اآلخرين"، "أدتكن من أدراؾ  لدي القدرة علىوىي "( 5)

بنسبة ذاٌب ومساٌب الشخصية وجوانب القوة والضعف فيها"، أمارس الرايضو لكى احافظ على صحىت 
، بينما أقل نسبة مئوية آلراء عينة البحث فيما ؼلص العبارات الىت جاءت اإلجاابت فيها )ال( %(90)

"،"أدتكن من أدراؾ 19(، )15(، )14قم )العبارة ر  ( وىى "أنفذ تعليمات وتوجيهات أدارة الكلية حبـز
ذاٌب ومساٌب الشخصية وجوانب القوة والضعف فيها"،"لدي القدرة على التواصل اجليد وإقامة العالقات 

 %(.5والتعاطف مع اآلخرين" بنسبة )
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 (60جدول )
 حول احملور الثاىن اخلاص النسبة ادلئوية ألراء العينة قيد الدراسة

 02ن=                          ال )التغذية والعادات الغذائية( مبج                            

 5.99=  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  2* قيمة كا

 العبارة م
 0كا ال إىل حد ما نعم

 % ك % ك % ك
 * 32.6 20 4 10 2 70 14 أتناوؿ كميات مناسبة من الغذاء يومياً  1
 * 11.15 15 3 20 4 65 13 ود واحلديدأتناوؿ الغذاء ادلدعم ابلي 2
 0.05 90 18 10 2 0 0 أقـو بتحديد كمية الدىوف والكولسًتوؿ اليت أتناوذلا يومياً  3
 * 6.35 40 8 30 6 30 6 أقـو بتحديد كمية ملح الطعاـ عند تناوؿ الوجبات الغذائية  4
 * 8.45 15 3 35 7 50 10 شوكوالتةأتفادى تناوؿ الكثَت من احللوايت أوادلشروابت الغازية أوال 5
 3.90 10 2 70 14 20 4 أتناوؿ الفواكو واخلضروات الطازجة أكثر من ادلعلبة  6
 2.6 20 4 65 13 15 3 أحافظ على وزف مناسب يل 7
 2.35 60 12 30 6 10 2 أنوع ُب ادلواد الغذائية اليت أتناوذلا 8
 2.6 10 2 75 15 15 3 احلار أشرب ادلاء البارد بكميات زلدودة ُب اجلو 9

 * 28.55 20 4 5 1 75 15 أتناوؿ الوجبات الغذائية ُب أوقاهتا احملددة  10
 * 40.6 10 2 55 11 35 7 أفضل الطعاـ ادلطهو على الطعاـ ادلقلي 11
 * 32.6 20 4 10 2 70 14 أتناوؿ وجبات غذائية متوازنة 12
 * 8.45 15 3 35 7 50 10 بكميات قليلةأتناوؿ ادلخلالت والتوابل واحملرشات  13
 * 33.65 20 4 0 0 80 16 احب تناوؿ الطعاـ عند مشاىدة التلفاز 14
 * 39.35 5 1 20 4 75 15 أجتنب شرب الشاي والقهوة بكميات كبَتة 15

أقرأ التعليمات )النشرة(، ادلتعلقة ابلسعرات احلرارية عند شراء ادلواد  16
 1 70 14 الغذائية

5 
5 

25 41.6 * 

 * 58.4 30 6 45 9 25 5 الربوتينات من األطعمة الىت تقـو ببناء اجلسم 17
 * 32.15 40 8 20 4 40 8 اإلفراط َب تناوؿ الطعاـ سبب من أسباب السمنة 18
 * 26.6 15 3 25 5 60 12 تنتج السمنة والنحافة بسبب سوء التغذية 19
 * 8.45 30 6 20 4 50 10 وجبة أخرى أحرص على تناوؿ وجبة العشاء أكثرمن أى 20
 * 41.6 20 4 40 8 40 8 أحرص على تناوؿ وجبة اإلفطار  21
 3.2 20 4 65 13 15 3 أتناوؿ الشاى بعد وجبة الغذاء مباشرة  22
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لعبارات احملور الثاىن اخلاص  0.05دالة عند مستوى داللة  2( أف قيمة كا12يتضح من جدوؿ ) 
(، وقد حصلت 22(، )19(، )9(، )8(، )7(، )6مبجاؿ التغذية والعادات الغذائية فيما عدا العبارات)

%(، وكانت أعلى نسبة مئوية آلراء عينة 80% إىل 0عبارات احملور على نسبة مئوية تًتاوح ما بُت )
( وىي "أفضل الطعاـ 15)نعم( العبارة رقم ) البحث فيما ؼلص العبارات الىت جاءت اإلجاابت فيها

%(، بينما أقل نسبة مئوية آلراء عينة البحث فيما ؼلص العبارات 80ادلطهو على الطعاـ ادلقلي " بنسبة )
( وىى "أقـو بتحديد كمية الدىوف والكولسًتوؿ اليت أتناوذلا 3الىت جاءت اإلجاابت فيها )ال( العبارة رقم )

 %(.0يومياً" بنسبة )
 (62جدول )

 النسبة ادلئوية ألراء العينة قيد الدراسة حول احملور الثالث اخلاص الثالث
 02ن=                  مبجال )العناية الصحية(                              

 العبارة م
 0كا ال إىل حد ما نعم

 % ك % ك % ك
 * 39.35 10 2 10 2 80 16 أراجع الطبيب عند ظهور أعراض مرضية 1
 * 58.4 10 2 0 0 90 18 أقلم أظافري ابستمرار 2
 2.15 15 3 75 15 10 2 أىتم بنظافىت الشخصية 3
 * 48.65 10 2 5 1 85 17 ( ساعات يومياً 8أحصل على مدة نـو كافية ال تقل عن ) 4
 * 31.4 45 9 15 3 40 8 أاتبع النشرات الصحية 5
 * 21.35 10 2 20 4 70 14 أبتعد عن أماكن الضوضاء واإلزعاج 6
 * 31.4 35 7 25 5 40 8 أمتنع عن تناوؿ العقاقَت دوف إستشارة الطبيب  7
 2.6 20 4 65 13 15 3 أجتنب السهر ادلستمر دلدة طويلة 8
 * 32.6 35 7 40 8 25 5 أقـو أبجراء فحص طيب شامل كل سنة على األقل 9

 2.6 80 16 5 1 15 3 شهر على األقلألتـز بفحص الدـ )الكولسًتوؿ( كل ستة أ 10
 2.6 80 16 5 1 15 3 أستعمل النظارات الشمسية عند البقاء وقت طويل حتت الشمس 11
 * 53.75 20 4 5 1 75 15 ألتـز بفحص أسناين ابنتظاـ 12
 * 11.45 30 6 25 5 45 9 أحتفظ بتاريخ صحي شخصي دقيق 13
 * 16.55 20 4 30 6 50 10 فأجتنب األماكن اليت يدخن فيها اآلخرو  14
 * 44.45 15 3 25 5 60 12 أقرأ بعناية التعليمات ادلكتوبة على األدوية وأتبعها عند االستعماؿ 15
 * 48.65 30 6 20 4 50 10 أعتٍت بنظافة ملبسي ومسكٍت ومأكلي وزلل عملي  16
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 2.6 25 5 60 12 15 3 أجتنب تناوؿ األطعمة واألشربة غَت النظيفة  17
 * 32.6 20 4 10 2 70 14 أجتنب األماكن ادلزدمحة وأبتعد عن سلالطة ادلرضى 18
 * 8.45 15 3 35 7 50 10 .أغسل يدي جيداً ابدلاء والصابوف قبل أعداد الطعاـ  19
 * 33.65 20 4 0 0 80 16 أراجع الطبيب عند ظهور أعراض مرضية 20
 * 39.35 5 1 20 4 75 15 أقلم أظافري ابستمرار 21
 * 16.55 20 4 30 6 50 10 أىتم بنظافىت الشخصية 22
 * 44.45 15 3 25 5 60 12 ( ساعات يومياً 8أحصل على مدة نـو كافية ال تقل عن ) 23
 * 48.65 30 6 20 4 50 10 أاتبع النشرات الصحية 24
 2.6 25 5 60 12 15 3 أبتعد عن أماكن الضوضاء واإلزعاج 25
 * 28.55 20 4 5 1 75 15 العقاقَت دوف إستشارة الطبيب أمتنع عن تناوؿ  26
 * 40.6 10 2 55 11 35 7 أراجع الطبيب عند ظهور أعراض مرضية 27
 * 32.6 20 4 10 2 70 14 أقلم أظافري ابستمرار 28
 * 8.45 15 3 35 7 50 10 أىتم بنظافىت الشخصية 29
 * 33.65 20 4 0 0 80 16 يومياً ( ساعات 8أحصل على مدة نـو كافية ال تقل عن ) 30
 * 16.55 20 4 30 6 50 10 أاتبع النشرات الصحية 31
 * 39.35 5 1 20 4 75 15 أبتعد عن أماكن الضوضاء واإلزعاج 32
 * 32.6 20 4 10 2 70 14 أمتنع عن تناوؿ العقاقَت دوف إستشارة الطبيب  33

 5.99=  0,05اجلدولية عند مستوى معنوية  2* قيمة كا
اخلاص  الثالثلعبارات احملور  0.05دالة عند مستوى داللة  2( أف قيمة كا13يتضح من جدوؿ ) 
(، وقد حصلت عبارات 25(، )17(، )11(، )10(، )8(، )4فيما عدا العبارات)العناية الصحية مبجاؿ 

ينة البحث فيما %(، وكانت أعلى نسبة مئوية آلراء ع90% إىل 10احملور على نسبة مئوية تًتاوح ما بُت )
" بنسبة أقلم أظافري ابستمرار  ( وىي "2ؼلص العبارات الىت جاءت اإلجاابت فيها )نعم( العبارة رقم )

%(، بينما أقل نسبة مئوية آلراء عينة البحث فيما ؼلص العبارات الىت جاءت اإلجاابت فيها )ال( 80)
 %(.10" بنسبة )( ساعات يومياً 8)أحصل على مدة نـو كافية ال تقل عن  ( وىى "4العبارة رقم )

 اثنياً مناقشة النتائج5  
 اف وُب ضوء أىداؼ البحث وحدودتها الباحثتستخدمء علي التحليالت اإلحصائية اليت إبنا 

 :حث ًب التوصل إيلالقياسات اليت ًب إجراؤىا ُب اإلطار احملدد لعينة الب
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مقياس السلوؾ الصحى م التوصل إىل بناء ( والتعليق عليه10 -2يتضح من نتائج ُب اجلداوؿ من ) 
 ثالثةالسنة التحضَتية جبامعة اإلماـ عبد الرمحن بن فيصل،  وكانت احملاور اليت بٍت عليها ادلقياس دلوظفات 

وجاءت ىذه  رلاؿ ادلهارات السلوكية، رلاؿ التغذية والعادات الغذائية، رلاؿ العناية الصحية( زلاور ىي )
، وبعد سلوؾ الصحى دلوظفات السنة التحضَتية جبامعة اإلماـ عبد الرمحن بن فيصلالاحملاور معربة عن 
من ادلوظفات ستطالعية تكونت من رلموعة من إاف بتطبيق ادلقياس على عينة تالباحث اتتقنُت ادلقياس قام

مقياس وًب إجراء ادلعامالت العلمية لل ،موظفات( 10) نوعددى نفس اجملتمع ومن خارج العينة األساسية
وأصبح ادلقياس ُب صورتو النهائية قابل للتطبيق على العينة األساسية بعد احلذؼ  من صدؽ وثبات،

 .والتعديل على  العبارات
  : التساؤؿ األوؿ والذى ينص على ؽلكن اإلجابة علىوبذلك  

الرمحن مقياس السلوك الصحى دلوظفات السنة التحضَتية جبامعة اإلمام عبد " ما ىـي زلاور مقياس 
 ؟"بن فيصل 

لعبارات احملور األوؿ اخلاص  0.05دالة عند مستوى داللة  2( أف قيمة كا11يتضح من جدوؿ ) 
(، 21(، )20(، )19(، )18(، )15(، )14(، )12مبجاؿ ادلهارات السلوكية فيما عدا العبارات)

%(، وكانت 90 % إىل5(، وقد حصلت عبارات احملور على نسبة مئوية تًتاوح ما بُت )27(، )22)
(، 3أعلى نسبة مئوية آلراء عينة البحث فيما ؼلص العبارات الىت جاءت اإلجاابت فيها )نعم( العبارة رقم )

%(، بينما أقل 90( وىي " أعرب عن مشاعري حبرية "، " أشارؾ ُب النشاطات اجلماعية" بنسبة )5)
(، 14جاابت فيها )ال( العبارة رقم )نسبة مئوية آلراء عينة البحث فيما ؼلص العبارات الىت جاءت اإل

"،"أدتكن من أدراؾ ذاٌب ومساٌب الشخصية 19(، )15) ( وىى "أنفذ تعليمات وتوجيهات أدارة الكلية حبـز
وجوانب القوة والضعف فيها"،"لدي القدرة على التواصل اجليد وإقامة العالقات والتعاطف مع اآلخرين" 

 %(.5بنسبة )
لعبارات احملور الثاىن اخلاص  0.05دالة عند مستوى داللة  2يمة كا( أف ق12يتضح من جدوؿ ) 

(، وقد حصلت 22(، )19(، )9(، )8(، )7(، )6مبجاؿ التغذية والعادات الغذائية فيما عدا العبارات)
%(، وكانت أعلى نسبة مئوية آلراء عينة 80% إىل 0عبارات احملور على نسبة مئوية تًتاوح ما بُت )

( وىي "أفضل الطعاـ 15العبارات الىت جاءت اإلجاابت فيها )نعم( العبارة رقم ) البحث فيما ؼلص
%(، بينما أقل نسبة مئوية آلراء عينة البحث فيما ؼلص العبارات 80ادلطهو على الطعاـ ادلقلي " بنسبة )
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اليت أتناوذلا ( وىى "أقـو بتحديد كمية الدىوف والكولسًتوؿ 3الىت جاءت اإلجاابت فيها )ال( العبارة رقم )
 %(.0يومياً" بنسبة )

لعبارات احملور الثالث اخلاص  0.05دالة عند مستوى داللة  2( أف قيمة كا13يتضح من جدوؿ ) 
(، وقد حصلت عبارات 25(، )17(، )11(، )10(، )8(، )4مبجاؿ العناية الصحية فيما عدا العبارات)

، وكانت أعلى نسبة مئوية آلراء عينة البحث فيما %(90% إىل 10احملور على نسبة مئوية تًتاوح ما بُت )
( وىي " أقلم أظافري ابستمرار " بنسبة 2ؼلص العبارات الىت جاءت اإلجاابت فيها )نعم( العبارة رقم )

%(، بينما أقل نسبة مئوية آلراء عينة البحث فيما ؼلص العبارات الىت جاءت اإلجاابت فيها )ال( 80)
 %(.10( ساعات يومياً" بنسبة )8صل على مدة نـو كافية ال تقل عن )( وىى " أح4العبارة رقم )

وترى الباحثتاف أف السلوؾ الصحى يستند على الواقع الذي يعيشو الفرد، ويعتمد على النظرايت  
احلديثة للًتبية والتعليم، وىي هبذا ستكوف مسؤولية كل أفراد اجملتمع، وىذا يعٍت أف ادلسؤولية تقع على عاثق 

ء واألمهات وادلعلمُت واألساتذة اجلامعيُت وادلرشدين والعاملُت ُب مجيع احلقوؿ االجتماعية والصحية اآلاب
ؿ قيامهم والًتبوية، لالستفادة من كل الفرص ادلتاحة لديهم، لتضمُت )التثقيف الصحي(، ُب برارلهم وخال

 عتيادية.بواجباهتم اإل
إسهاـ تلك ادلصادر ُب تزويد األفراد ابدلهارات  ومع ذلك صلد أف ىناؾ تفاوت وتباين ُب مستوى 

 ى عاؿ من الثقافة والوعي الصحي.احلياتية الالزمة اليت تؤىلهم للوصوؿ إىل مستو 
ختيار الفردية القائمة نتاج لعمليات اإلالسلوؾ الصحي  أف م(0262مفتاح عبد العزيز )حيث يرى  

تم ىنا افًتاض وجود قابلية مًتابطة للتنبؤ ابالجتاىات وي، على أساس احلساابت الذاتية للفوائد والتكاليف
فاحتماؿ تنفيذ األفراد لسلوكات وقائية يرجع مباشرة إىل نتائج تقديراهتم حوؿ خطورة ، ادلتعلقة ابلصحة

تتوقف شلارسة النشاط الوقائي على تقديرىم للسلبيات واالغلابيات  شكالت الصحية اليت يواجهوهنا، كماادل
 (2010)عبد العزيز، أف تنجم عن ذلك النشاط.اليت ػلتمل 

ويتضح من ذلك  أف معظم ادلوظفات ليس لديهن الوقت والوعى الكاُب دلمارسة األنشطة الرايضية  
مع عدـ إتباع العادات الغذائية الصحية اثناء فًتة الدواـ وابلتايل غلب االىتماـ مبمارسة األنشطة الرايضية 

 أتثَت على الصحة بشكل عاـ.واـ دلا ذلا من على فًتات منتظمة اثناء الد
، ودراسة م(6442ي زغلول)يحيدراسة ، م(0222وليد صالح الدين )وتتفق دراسة كل من  

 الرايضية، مع الدراسة احلالية علي عدـ وجود الوقت الكاُب دلمارسة األنشطة م(0221فتحي أبو جامع )
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)صالح رايضية.ضلو شلارسة األنشطة ال األفراد، وقلة الوعي لدى 
 (2006()أبوجامع، 1994()زغلوؿ،2000الدين،
سر ضلو أعلية شلارسة األنشطة الرايضية قد يعود إىل البيئة اليت األويعترب عدـ وجود وعي كاؼ بُت  
فيها ، فنالحظ أف ىناؾ قلة ادلعرفة أبعلية األنشطة الرايضية ، حيث ال يوجد اىتماـ من قبل  وفيعيش

ت الفراغ نتيجة ألنشطة وق األفرادالذي يوضح عدـ شلارسة  م(0225دمحم الذىيب)ة األسرة، وتؤكد دراس
 (2005)الذىىب،  . األسرةفتقار لتشجيع الكسل والعمل واإل

ال تتناسب قد أبف األنشطة الرايضية الًتوػلية ادلتاحة  م(0222وليد صالح الدين )وتوضح دراسة  
الذي يوصي ُب  م(0222مصطفى زلمود )ذلك دراسة وكاألفراد ، مع وقت فراغ أو ميوؿ ورغبات 

اىل كيفية استثمار وقت الفراغ من خالؿ معرفتهم أبعلية الوقت وشلارسة  أفراد اجملتمعدراستو بضرورة توجيو 
وقد  ،على ادلمارسة الفعلية لقضاء وقت الفراغ بصورة مفيدة ىمادلختلفة, فهي تساعد الرايضيةاألنشطة 

)صالح  الًتويح لصاحل الفرد واجملتمع.الرايضة و وإدراكهم مدى أعلية لديهم  يتوقف ذلك على الوعى
 (2007( )زلمود، 2000الدين، 
أنو ؽلكن االستفادة من الًتويح كنشاط لشغل وقت الفراغ ُب إغلاد  (م0225إبراىيم حسُت )ويرى  

هتاين احلياة احمليطة هبم، وتذكر  طرؽ للتوجيو السليم ألفراد اجملتمع ويساعد ُب إدتاـ عملية النجاح ُب شئوف
أف الصحة دتثل أغلى ما ُب حياة الفرد فإذا مل يكن الفرد صحيحًا معاَب فإنو ال  م(6440عبدالسالم )

يستطيع أف يستمتع بوقت فراغو عن طريق شلارسة نشاط ىادؼ وبناء يعود عليو ابلسعادة والفرح, فال 
ء بل من خالؿ شلارستنا ألنشطة رايضية تروػلية تكسب نستمتع فقط أبوقات فراغنا حينما نكوف أصحا

عادات صحية سليمة ومفيدة للممارسُت, حيث وأهنا تساعدىم على التخلص من الطاقة الزائدة اليت 
( )عبد 2005)حسن،  تكوف متوفرة بداخلهم، كما أهنا تزيد من كفاءة الدورة الدموية وحتقيق االسًتخاء.

 (1992السالـ، 
 اإلجابة على التساؤؿ الثاىن والذى ينص على : وبذلك ؽلكن  

"ما ىو مستوى السلوك الصحى لدى موظفات السنو التحضَتيو جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن 
 فيصل؟"
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 ستنتاجات5 اإل
ُب ضوء فروض البحث وأىدافو وُب حدود عينة البحث واألدوات ادلستخدمة وعرض مناقشة النتائج  

 ؽلكن استخالص ما يلي:
السلوؾ الصحى لدى موظفات السنو التحضَتيو جبامعة اإلماـ  مقياست الباحثتاف من بناء دتكن .1

 . عبدالرمحن بن فيصل
حدد ادلقياس مستوى السلوؾ الصحى لدى موظفات السنو التحضَتيو جبامعة اإلماـ عبدالرمحن بن  .2

 .فيصل
 التوصيات5 

 اف مبا يلى: تثوصي الباحتُب حدود النتائج اليت توصل إليها البحث       
 ػ إقامة دورات توعية أبعلية احملافظة على السلوؾ والعادات الصحية.1
 ػ ضرورة وجود كوادر طبية متخصصة ُب ادلؤسسات تعٌت أبنواع السلوؾ الصحي.2
 ػ أجراء لفحوصات طبية دورية للتعرؼ على حالتهم الصحية بدقة.3
 .شأ من عدـ إتباع السلوكيات الصحيةاليت تنػ أجراء دراسات حوؿ انتشار األمراض أو اإلصاابت 4

 اوال 5 ادلراجع العربيو5
أتثَت برانمج ترويح رايضي مقًتح  على بعض ادلتغَتات النفسية  "عبد السميع إبراىيم   .1
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 ـ.2011،  للطب النفسي

ي ادلزمن والسلوؾ الصحي وفقاً لالختالفات ُب االختالفات بُت مرض الكبد الفَتوس "دوؽ أمَتة  .4
 ـ 2007،رسالة ماجستَت ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا ، مصر "الكفاءة الذاتية واحلالة العقلية

 ـ.1997،القاىرة ،دار الفكر  ، 1ط "الصحة والًتبية الصحية  "سالمو هباء الدين  .5
دار الفكر ،جية للنشاط الرايضي  الصحة الرايضية واحملددات الفسيولو "سالمة هباء الدين  .6
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