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 الملخص :

تم و هدف البحث التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة جدة،     

 البعدهي : بعدين استخدام المنهج الوصفي، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد مقياس الوعي الصحي اشتمل على 

( وبالتالي العدد اإلجمالي لعبارات المقياس 21عدد عباراته) والوجداني ( عبارة، والبعد21وعدد عباراته ) المعرفي

ة من طالبات الصف ( طالب162، وبعد التأكد من صدقة وثباته، تم تطبيقه على عينة مكونه من )( عبارة 12)

 .األول الثانوي
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مستوى  الوعي الصحي لدى طالبات الصف األول الثانوي كان منخفض، حيث بلغت أن  وأظهرت النتائج 

تركيز بضرورة  الباحثتان، وأوصت (.3316انحراف معياري )و (، 13.2متوسط حسابي )وب ، ٪66نسبته

عقد و  الجانب الصحي من أجل تنمية الوعي لدى الطالبات،على األنشطة التعليمية  تفعيلالمعلمات أثناء 

تتناول الوعي الصحي لقاءات وندوات صحية بصفة مستمرة؛ من خالل استدعاء األطباء لمناقشة موضوعات 

 باألمراض وطرق الوقاية منها3

 مستوى، الوعي الصحي، المرحلة الثانوية3 الكلمات المفتاحية:

Health Awareness Level among Secondary School Students in Jeddah 

 

Abstract:  

The research examined the level of Health Awareness among First-Year Secondary 

School Students in Jeddah using the Descriptive Method.  

To achieve this goal, a Health Awareness Scale was built that included two 

dimensions: cognitive dimension of 12 items, and emotional dimension of 12 items 

as well, putting the total number of scale items to (24) items. After confirming the 

scale’s validity and reliability, it was applied to a sample of (265) first-grade 

secondary school students. The results showed that the health awareness level among 

first-grade secondary school students was low, reaching 68%, with an arithmetic 

mean of (2.35), and a standard deviation of (0.283). The two researchers 

recommended that teachers should focus on the health aspect during the activation of 

educational activities in order to develop awareness among students, and hold health 

meetings and seminars on an ongoing basis, inviting doctors to discuss topics dealing 

with health awareness of diseases and ways to prevent them. 
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 المقدمة 

ومن أوائل األهداف التي تسعى المؤسسات التربوية لتحقيقها، لذلك  تعد الصحة من أهم ثروات الشعوب     

فإن مسؤولية المحافظة عليها تشمل كافة مؤسسات المجتمع، وخاصة وأن المجتمعات تواجه اليوم قضايا 

على أرواح الكثير من ومشكالت صحية، تستلزم التوصل إلى طرق فعالة للحد من انتشارها، لكي ال تقضي 

 3أفرادها

االهتمام بالصحة العامة ومكافحة األمراض من أولويات الحكومة السعودية منذ البدايات األولى  ويعد     

بدأت المسيرة الصحية في المملكة أولى خطواتها المنظمة عندما سعى  العربية السعودية، حيث لتوحيد المملكة

نشاء مصلحة الصحة العامة عام و ـ إلى التركيز على الصحة العامة الملك عبدالعزيز ــ يرحمه اهلل ـ ، هـ .2.2ا 

هـ بهدف االهتمام بشؤون الصحة والبيئة، والعمل على 2.22عام  مديرية الصحة العامة واإلسعاف ثم إنشاء

ة؛ لضمان إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة، وما واكبه من إصدار اللوائح التنظيمي

ممارسة مهنة الطب والصيدلة، وفق عدد من الضوابط والمعايير التي أسهمت في تحسين قطاع الصحة 

ونظًرا لتزايد الخدمات الصحية المقدمة في تلك الفترة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب ، وتطويره في المملكة

ما يتم تقديمه من خدمات صحية لحجاج وُعمار بيت اهلل الحرام، وبعد أن زادت أعداد المستشفيات والمراكز 

رفع كفاءات تطوير الخدمات الصحية و بهدف إنشاء المجلس الصحي العام  تمالصحية بصورة ملحوظة، 

)وزارة في ذلك الوقتالعاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، إلى جانب مكافحة األمراض واألوبئة المنتشرة 

     3(1326،أ  الصحة
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 بنيانُه متينمرتكز  نضمو محور مجتمع حيوي، في ( 13.3رؤية المملكة العربية السعودية )وقد أكدت     

بشقيها الوقائي  الخدمات الصحيةجودة االستفادة من المستشفيات والمراكز الطبية في تحسين  تحقيقعلى 

خطوة أولى كتوفير الطب الوقائي للمواطنين، وتشجيعهم على االستفادة من الرعاية الصحية األولية ، و والعالجي

من رفع وال ،التأمين الصحياالهتمام بنظام و  في محاربة األمراض المعدية، والمساهمة في خطتهم العالجية

درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين 

  (193، 22.1، 13.3)رؤية المملكة العربية السعودية منها واحتياجاتهم 

الوصول بالحالة الصحية للسكان ، والتي ركزت على  13.3مع رؤية المملكة رؤية وزارة الصحة  وتتماشى    

مكانية تحمل العبء المالي  ألقصى وأفضل مدى من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، ومن حيث الفاعلية وا 

للعالج والرعاية الصحية، ومن أجل العمل بهدف الوصول بالمستهلك إلى مستوى يرضي طموحاته؛ وذلك عن 

بخدمات صحية خاصة وعامة ذات مستوى عال من الجودة، وبحيث تغطي هذه طريق تزويد هذا الوطن 

الخدمات كافة السكان، لذلك فهي تعمل على توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، وتعزيز الصحة العامة، 

ع والوقاية من األمراض، ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص، ومراقبة أدائه، م

 3(1326، ب )وزارة الصحةاالهتمام بالجانب البحثي والتدريب األكاديمي ومجاالت االستثمار الصحي

االهتمام بالصحة في مجال التعليم، حيث يعتبر التعليم والصحة عنصران مرتبطان ببعضهما  وقد ظهر     

وطرق الوقاية منها واتخاذ البعض يساعدان المتعلم على تفسير الظواهر الصحية والبحث عن أسباب األمراض 

مما يؤدي إلى رفع مستوى الصحة العامة عند المتعلمين،  (،.، 1322)الشلهوب،القرارات الصحيحة نحو ذلك 

وهذا يؤكد على أن دور التعليم ال يقتصر على تطوير العملية التعليمية من حيث استراتيجيات التعليم والبيئة 

الصفية والمناهج الدراسية، بل أيضًا التركيز على السلوكيات المرتبطة بالمحافظة على الصحة العامة من خالل 

فيذ عدد من البرامج والنشاطات المختلفة التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الطالبات وتوفير البيئة تن

المدرسية الصحية والرعاية الصحية من خالل إجراء الفحوصات الطبية وبرامج التوعية داخل المدرسة أو 

 3(2.، 1322 ،  ، البياري، إبراهيم، نزال، عبد الرحيم)قطيشاتخارجها 
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 لة البحث وأسئلة مشك

إلى تحقيق مجتمع حيوي ورفع الصحة  تسعى الدولة ممثلة في وزارة  13.3في إطار تحقيق رؤية المملكة      

يسعى إلعادة هيكلة النظام الصحي ليغدو شاماًل وفعااًل مرتكزًا على مستوى جودة الحياة من خالل تحول وطني 

إليه نموذج الرعاية الصحية الحديثة والمعني بالوقاية من األمراض الجانب الوقائي والصحة العامة والذي يهدف 

  3(6،1326،ج ) وزارة الصحةقبل وقوعها وتعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع

بإصدار عدد من السياسات المرتبطة باألمراض المختلفة مثل األنفلونزا الموسمية والربو  قامت من أجل ذلك    

توعية وتثقيف المواطنين والمقيمين والموظفين في مجال الصحة من علي  وحمى الضنك وغيرها، وحرصت

صرف لقاح األنفلونزا الموسمية لموظفي مجال و األمراض المعدية والمستوطنة وطرق انتقالها والوقاية منها، 

     (293، 1326،د )وزارة الصحةالصحة خاصة ذوي األمراض المزمنة 

المناهج الدراسية أحد المحاور األساسية وتعد  ،بين األفراد رفع مستوى الوعي الصحي وهذا يؤكد على أهمية    

 3(21، .132)عرفات، وحسن،  وعيهم، ورفع مستوى توعية أفراد المجتمع ها فياالستفادة منالتي يمكن 

تعزيز  ( نجد أن1326)وبمراجعة اإلطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية     

في بناء معايير مناهج التعليم العام ؛ إليجاد بيئة صحية مناسبة ترسخ أساس التها الصحة العامة ودعم مجا

، وطرق الوقاية من األمراض، واألمن جتماعيةالوالبدنية وا الثقافة الصحية لدى المتعلم بجميع مستوياتها النفسية

والنظافة العامة  والعادات الغذائية الصحية، النشاط البدني والرياضيوالسالمة، ويركز هذا األساس على 

    (293، 1326،والتدريبهيئة تقويم التعليم ) ةوالشخصية، والصحة النفسية والعقلي

محمد وتباينت نتائج الدراسات السابقة في مستوى الوعي الصحي لدى المتعلمين؛ حيث أظهرت نتائج دراسة   

 ،(1326كاظم )أن مستوى الوعي الصحي لدى المتعلمين متدني، أما دراسة  (1326)وحالب  ،(1321)

، (.132والكيالني) دراسة العرجان وذهيبمتوسطًا، أما مستوى الوعي الصحي أظهرت أن  ،(1329حرب )و 

 3مستوى الوعي الصحي عالياً  أظهرت أن (1329عبد القوي )و 
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، المرحلة الثانوية( معلمة من معلمات 22) خمسة عشربإجراء مقابلة شخصية مع عدد  تانقامت الباحث كما   

مستوى الوعي الصحي لدى الطالبات في هذه المرحلة، وقد أجبن بأن  وذلك من أجل استطالع رأيهن في

دات طرق الوقاية من األمراض، والعا، وببالصحة العامة المرتبطة المعلومات الكثير من الطالبات ينقصهن

إلى ضرورة االهتمام بنشر الوعي الصحي عن طريق  وأضفن، الغذائية الصحية، والنظافة العامة والشخصية

 التعاون ما بين المدرسة والجهات المسؤولة عن ذلك3

 3لدى الطالبات الوعي الصحيمستوى  معرفةوانطالقا من ذلك ظهرت الحاجة إلى      

 السؤال الرئيسي التالي : ومن خالل ما سبق تتحدد مشكلة البحث في

 ؟ بمدينة جدة ما مستوى الوعي الصحي لدى طالبات المرحلة الثانوية   

 : ةالتالي ةالفرعي لب هذا السؤال اإلجابة على األسئلةويتط    

 لدى طالبات الصف األول الثانوي؟ ككل ما مستوى الوعي الصحي: 2س  

 المعرفي؟ البعدما مستوى الوعي الصحي لدى طالبات الصف األول الثانوي في  : 1س

 الوجداني؟ البعدما مستوى الوعي الصحي لدى طالبات الصف األول الثانوي في : .س

 

 

 أهداف البحث 

 الصف األول الثانوي بمدينة جدة3مستوى الوعي الصحي لدى طالبات التعرف يهدف البحث الحالي      

 أهمية البحث 

 تتضح أهمية البحث في التالي :     
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 التي أكدت في أحد محورهاو 13.3ربية السعودية يتماشى هذا البحث مع رؤية المملكة الع 23

محاربة و  الرعاية الصحيةاالهتمام بالصحة و "مجتمع حيوي" في مرتكز "بنيانه متين" على 

 3األمراض المعدية

 المتعلمين3 بنشر الوعي الصحي بينضرورة االهتمام إلقاء الضوء على  .2

موضوعات مرتبطة إلى أهمية تضمين المرحلة الثانوية توجيه أنظار مؤلفي ومطوري المناهج  .3

  3الصحي وتساعد على الوعي بهبالوعي 

الصحي، مما  بالوعيراسات المستقبلية المرتبطة الدعلى إجراء العديد من األبحاث و يساعد  23

 3بجميع المراحل التعليميةالتعليم يساهم في تطوير 

 3يد الباحثين في إعداد أدوات بحث مشابهةصحي يفالوعي يقدم هذا البحث مقياس عن ال 23

 حدود البحث     

 :يلي على ماحدود البحث  اشتملت      

مجاالت الوعي وهو أحد  والوقاية منهااألمراض  مجالقتصر البحث على االحدود الموضوعية:  .أ

 3الصحي

-2222تم تطبيق أداة البحث خالل الفصل الدراسي األول الحدود المكانية والزمانية والبشرية:  .ب

 الصف األول الثانوي( طالبة من طالبات 162)مائتان وخمسة وستون هـ على عينة مكونه من 2221

 3بمدينة جدة

 مصطلحات البحث     

 : Awarenessالوعي      

في الموقف أو الظاهرة"  دراك الفرد ألشياء معينةإ( بأنه " .133)عرفه شحاته، والنجار، وعمار        

 (93..)ص
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 : Health awarenessالوعي الصحي      

ًا إحساسهم بالمسؤولية وأيض ،، أو الحقائق الصحيةإلمام المواطنين بالمعلوماتبأنه " (1332سالمه ) هعرف     

اإلقناع ، وتحول تلك الممارسات ، و ة الصحية عن قصد نتيجة الفهموهو الممارس ،نحو صحتهم، وصحة غيرهم

 3(.1و تفكير" )صالصحية إلى عادات تمارس بال شعور أ

 ،ألمراض والوقاية منهابا ةالمرتبط بالمعارف طالبات الصف األول الثانويإلمام اجرائيًا بأنه:  ويعرف     

المستخدم  ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في مقياس الوعي الصحي وممارساتهم الصحية نحو ذلك،

 3في هذا البحث

 اإلطار النظري  

 الوعي الصحي:مفهوم    

( بأنه: "جانب من الصحة العامة الذي 2992عرفته مخلوف ) حيث تعددت تعريفات الوعي الصحي،      

الخزاعي عرفه كما ، (291يتعامل مع المشاركة المتضمنة، والفعالة لألفراد في حل مشكالتهم الصحية")ص

ي إيجابًا إلى تحسين صحة الفرد واألسرة ( بأنه: "مجموعة من الخبرات التي يتعرض لها الناس و تؤد1332)

( بأنه: "إدراك للواقع، وبدونه يستخيل معرفة أي شيء، وهو 1336وعرفته الخولي ) 3(213والمجتمع" )ص

بأنه: "هو إدراك  فعرفته (1322حجازي )ما أ ،(62الحدس الحاصل للفكر بخصوص حاالته وأفعاله" )ص 

لمام أفراد المجتمع بالمعلومات و  المستوى ن أجل رفع الحقائق ، وتبني نمط حياة وممارسات صحية سليمة موا 

صحة مسؤولية االجتماعية تجاه صحتهم و تنمية إحساسهم بالالصحي للمجتمع، والحد من انتشار األمراض ، و 

( فعرفه بأنه: "كمية المعلومات التي يمتلكها األفراد الخاصة بالوقاية 1322أما كماش ) ،(229.)صن" األخري

 (123ن شأنه أن يؤثر على الصحة")صمن األمراض واتباع اإلرشادات الصحية باالبتعاد عن كل ما م

 :الوعي الصحيمجاالت 
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نما هناك مجاالت عديدة      ال تقتصر مجاالت الوعي الصحي على جانب من األمور المتصلة بالصحة ، وا 

 للوعي نلخصها فيما يلي: 

   الصحة الشخصية : - أوال     

اتباع العادات الصحية السليمة والتغذية الصحية، و ة، النظافة العامو  ،الصحة الشخصية هذا المجال تشملو      

 3(13، 1339، مزاهرة، وبدرانو ، وأسس الوقاية من األمراض )بدح

  التغذية : -ثانياً      

يركز هذا المجال على االهتمام بالوعي الغذائي لألفراد على جميع المستويات االجتماعية واالقتصادية بما       

احتياجات اإلنسان لجميع العناصر الغذائية والمشكالت المتعلقة بها  وعلى دراسةيحقق عادات صحية سليمة، 

عالقة وثيقة بالوقاية من األمراض من خالل اتباع قواعد له  ، وهو مجالالتغذية السليمة لهاو ووضع الحلول 

مية كافية، والتقليل التنويع، واالعتدال، التوزان، وتناول جميع الوجبات، وشرب الماء بكوهي : التغذية الصحية 

من تناول ملح الطعام والدهون والسكريات، وتناول الفاكهة والخضروات واألطعمة الغنية باأللياف، الطهي 

 (263، 1322)خليل وبادكوك،بصفة مستمرةبطريقة صحية، ومراقبة الوزن 

 

 

  األمان واإلسعافات األولية : - ثالثاً      

رارات قاألفراد للعناية بسالمتهم الشخصية من أجل تجنب المخاطر واتخاذ اليهدف هذا المجال إلى توعية      

سواء كان في المنزل أو المدرسة أو الشارع مثل  السليمة التي تقلل نسبة اإلصابات في حال وقوع الحوادث

 (16،13363إسعافات النزف، الحرق، التسمم، الحرائق، الكسور، الجروح)أبو زايدة،

 صحة البيئة: - رابعاً      
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إلى أن ( 219،1339بدح وأخرون )ويهتم هذا المجال بالمفاهيم البيئية من أجل المحافظة عليها، وأشار      

بحيث يستطيع وبالذات اإلنسان لكائنات الحية ل ةوالمستقر  ةالسليم البيئةلمواطن لالصحة البيئية حالة توفر 

، وتشمل صحة البيئة الموضوعات التالية: المحافظة بيئةلا ىعل يسعى إلى المحافظةبشكل سليم و العيش فيها 

على الماء ووقايته من التلوث، الحشرات والقوارض، المساكن الصحية النظيفة، صحة األغذية، وحدة الخدمات 

 الصحية في البيئة، الضوضاء وتأثيرها على الصحة3

  :والعقلية الصحة النفسية - خامساً      

، وتعتمد على التعاون العامةتعزيز الصحة النفسية جزء متكامل مع الصحة  إلىيهدف هذا المجال      

فالصحة النفسية للفرد تتأثر بعدد من العوامل النفسية، والتجارب، والتدخالت  ،المشترك بين القطاعات

تؤثر على الصحة السكانية وصحة افراد المجتمع،  التاليوباالجتماعية، والبيئة المجتمعة، والموارد والقيم الثقافية 

 (213 1332العالمية، )منظمة الصحةكذلك العاطفة اإليجابية تؤثر على المشاعر والصفات الشخصية 

( أن الهدف العام من البرنامج الخليجي للصحة 1322مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ) وحدد      

خفض معدل الوفيات ، توفير الرعاية للمصابين، و لنفسية من االضطراباتالسالمة والوقاية اهو توفير النفسية 

 من خالل تحسين فرص التعافي والتأهيل3

 

  األمراض والوقاية منها : - سادساً      

المعدية وغير المعدية  للوقاية من األمراضتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة إلى ا هذا المجال هدفي      

 3(.132)وقاية،تقديم حلول مبتكرة للصحة العامةو  ،وقوع الحاالت المرضيةمنع ل ومكافحتها

 ولألمراض عدة مسببات هي :   

 (113، 2992والفطريات )المحاسنة،، المسببات الحيوية: كالفيروسات، والبكتريا، والطفيليات .1

 ء3المسببات الغذائية : كزيادة الدهون، ونقص الفيتامينات والبروتينات والما .2
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، الحرارة، والضوء، والرطوبةالتغيرات في العوامل الطبيعية كالمسببات الطبيعية والميكانيكية: تتضمن  .3

 3الحرائق، والبراكين، والفيضاناتو شعاعات، إلوالضوضاء، وا

الضغط العاطفي، وضغط الحياة الحديثة، واإلحساس مثل المسببات النفسية واالجتماعية:  .4

 العمل، واإلدمان3بالمسؤولية، وعدم األمان في 

كالتسمم بالرصاص في  ؛المسببات الكيميائية: تتضمن نوعين من المسببات خارجية من البيئة .5

مصانع أو المسببات الداخلية كالتسمم البولي في حاالت مرض الكلى، أو الكبدي )الشاعر، ال

 (263، 1332وقطاش، 

 : هيأنواع  عدة لألمراضكما أن    

األنفلونزا الموسمية، وحمى الضنك، والحمى الشوكية، داء الدرن، والحمى مثل األمراض المعدية:   23

المالطية، والحصبة، والحصبة األلمانية، واإليدز، وأنفلونزا الطيور، والحمى الصفراء، والطاعون، وداء 

 3الفيل، والبلهارسيا

ماغية، وسوء التغذية، السكتة الدو اإلعاقة والعجز، والفصام، و السمنة، مثل األمراض غير المعدية:     13

 3(1326،د ، والذائبة الحمراء، والثعلبة، ودوالي الساقين )وزارة الصحة

 

 :الصحي الوعي سؤولين عن نشرالم

 :وفيما يلي توضيح ذلكعن نشر الوعي الصحي  ينالمسؤولاألفراد والمؤسسات   يتعدد    

 :في نشر الوعي الصحي دور المعلم

 ،(13، 1332) القبيالتو  ،(229، 1332)وبنجر وخضر، ،ةوالحلو ، العجمي كاًل من لخص   

 فيما يلي:دور المعلم (  96، 1332)السبولو 
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تزويد المتعلمين بالمعلومات الصحية وتوجيههم لممارسة العادات الصحية السليمة داخل صفوفهم  23
 وخارجها3

 الشخصية3اإلشراف الصحي على المتعلمين داخل صفوفهم الدراسية لمراقبة نظافتهم  13

  وسليمة3 على أن تكون البيئة المدرسية صحيةحرص المعلم  3.

 االكتشاف المبكر ألي تغيرات صحية تحدث للمتعلمين من خالل األعراض األولية3 23

 مساعدة المتعلمين في معرفة مشكالتهم و مساعدتهم في حلها3 23

 تشجيع المتعلمين على االطالع على المراجع الخاصة بالتربية الصحية3 63

 يع المتعلمين على الزيارات والرحالت العلمية للمؤسسات الصحية3تشج 13

 مشاركة المعلم في التخطيط للبرامج والنشاطات الصحية3 63

ربط الموضوعات الدراسية بالموضوعات الصحية لتأكد من استيعاب المتعلمين لجميع هذه العالقات   93

 وطبيعتها3

 

 

 

 

  في نشر الوعي الصحي: المدرسةدور 

 :فيما يلي دور المدرسة في الوعي الصحي يتلخص     

 3إلى األسرة في نقل التوعية الصحية تعاون المدرسة مع أولياء األمور 23

 3لعقد الندوات والمؤتمرات وعمل المعارض الخاصة بالوعي الصحيتعاون المدرسة مع وزارة الصحة  13

ساليب التربوية األ نقل فيم واألوبئة لالستفادة منه علمين في حمالت مكافحة األمراضتمشاركة الم 3.

  الحديثة
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 (213، 1339أخرون،)بدح و حياة المتعلمين في والسلوكيات المرغوب فيها  غرس العادات 23

 في نشر الوعي الصحي:وسائل اإلعالم دور 

ع دورًا مهمًا في تنمية الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع في جميبمختلف أنواعها لوسائل اإلعالم      

المرتبطة بصحة أفراد المجتمع، القضايا األشكال المتخصصة في دراسة من عالم الصحي إليعد ا لذا ،المجاالت

وذلك لتغيير عاداتهم الصحية الخاطئة، ومن أول استراتيجيات العمل في هذا المجال خلق اتجاه إيجابي لدى 

 ي:فيما يلأهداف البرامج اإلعالمية الصحية  (261،1321المشاقبة )وحدد المواطنين، 

 إيصال أحدث المعلومات الصحية ألفراد المجتمع3 23

 جذب اهتمام المواطنين للبرامج الصحية والوقائية3 13

  3الكشوفات الصحية المبكرةتشجيع أفراد المجتمع إلجراء  3.

 

 

 

 الدراسات السابقة      

الصحية  تعرف على مستوى الرعايةدراسة هدفت ال (Jeanin & Didier,2010) جيانين ودايدر أعد       

، ولتحقيق هذا الهدف واستخدمت المنهج الوصفي، ة في تقييم برامج الصحة المدرسيةالطرق الحديثة المستخدمو 

أظهرت ، و ( طالب133و) ،( معلم233و) ،( مدير13كونة من )على عينة متم إعداد استبانة وتم تطبيقها 

ة في تقييم برامج الصحة الحديثة المستخدمالطرق فروق بين مستوى الرعاية الصحية و النتائج عدم وجود 

 3 المدرسية
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معرفتهم بمصادر ف على مستوى الوعي الصحي و قاموا بدراسة هدفت التعر ( .132العرجان وأخرون ) أما     

وأعد  ،واستخدم المنهج الوصفي :،الحصول على المعلومات الصحية لدى طالب جامعة البلقاء في األردن

مجاالت التغذية والصحة الشخصية وممارسة  :عدة مجاالت هي اشتمل على استبيان لقياس الوعي الصحي

( 2926على عينة مكونة من ) هقيطبت وتموالكشف الطبي الدوري،  النشاط البدني وصحة األسرة والمجتمع

في جميع مجاالت  ي الصحيحصائية في مستوى الوعإ، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة طالب وطالبة

 3لصالح اإلناث االستبانة

في المعرفة الصحية واللياقة هدفت إلى تحليل مدى تأثير المدراس  دراسةأعد ( (Tepas,2013تيباس أما     

عينه مكونه من مدرستان أحدهما عداد أداة االستبانة، تم تطبيقها على وتم إ، استخدم المنهج الوصفيالبدنية، و 

أظهرت النتائج وجود فروق في المعرفة و من طالب المرحلة االبتدائية،  اً ( طالب93واألخرى ) اً ( طالب63)

 3ة تعزى لمتغيري التوعية الصحية واللياقة البدنيةالصحي

( دراسة هدفت التعرف على أثر الضبط الصحي على مستوى الوعي الصحي لدى .132خلفي) وأعد      

الضبط الصحي وخصائصه عن طالب المركز الجامعي، واستخدم المنهج الوصفي، وتم إعداد مقياس 

( طالب وطالبة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 121السيكومترية، تم تطبيقه على عينة مكونه من )

 لصالح اإلناث3 (3032صائية عند مستوى داللة )حإ

ة هدفت إلى دراس( (Hussain&Shahzad&Alamgir,2014مجير األوشاه زاد و حسين كاًل كما أجرى      

ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد ، ي المدارس االبتدائية في باكستانللتثقيف الصحي ف تقييم احتياجات الطالب

أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى الوعي ( طالب، و 233مكونة من ) استبانة وتم تطبيقها على عينة

المشاكل الصحي تعزى إلى متغيرات الغذاء والتغذية والنظافة العامة، واألمراض المعدية والموسمية و التثقيف 

 3النفسية

الصحة في ( بدراسة هدفت الكشف عن درجة إقبال الشباب الجامعي على برامج 1322وقامت عبيدي )     

والية قسنطينة، استخدمت المنهج المسحي، وتم اعداد األدوات التالية وهي: المالحظة، والمقابلة، واالستبيان، تم 
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، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية وطالبة ( 22)، و( طالب22على عينه مكونه من ) متطبيقه

 سنطينة بصفة عامة3بين أفراد العينة الذين يقبلون على برامج إذاعة ق

( بدراسة هدفت التعرف على أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية التعلم االجتماعي في 1326حسين) وقام     

تم إعداد مقياس الوعي و ، التجريبيتنمية الوعي الصحي لدى طالب المرحلة المتوسطة، واستخدم المنهج شبة 

طالبة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة و  ( طالب63قه على عينة مكونه من)تم تطبيو  ،الصحي

لصالح المجموعة التجريبية في االختبار  في اختبار الوعي الصحي (3032حصائية عند مستوى داللة )إ

 البعدي3

( دراسة هدفت إلى التعرف على مدى إقبال الطالب على متابعة الحمالت 1326) يوأعد مصطفاو      

الحمالت اإلعالنية في نشر الوعي الصحي، استخدم المنهج الوصفي، وتم إعداد  اإلعالنية، ومعرفة أهمية دور

هي: دوافع اهتمام طالب الجامعة على لإلقبال على الحمالت اإلعالنية،  عدة محاورأداة االستبانة وتكونت من 

عينة  تم تطبيقها علىو مساهمة الحمالت اإلعالنية في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي، 

 بدرجة متوسطة3 كان الحمالت اإلعالنية  إقبال الطالب على متابعة( طالب، وأظهرت النتائج 63مكونه من )

ة في تنمية الوعي الصحي لدى دور اإلدارة المدرسيعلى دراسة هدفت التعرف ( 1321وأعد الحلبي )     

أداة االستبانة  وتم أعداد، المنهج الوصفيواستخدم  ،كالة الغوث الدولية بمحافظات غزةفي مدارس و  طالبها

لى عينة طبقت عو ، والمقصف المدرسي ،والتثقيف الصحي ،تكونت من عدة محاور هي: البيئة المدرسية األمنة

( في 3032حصائية عند مستوى داللة )إ، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ( مربياً ..1مكونة من )

ال توجد و المقصف المدرسي تعزى لمتغير سنوات الخدمة، والتثقيف الصحي و مجالي البيئة المدرسية األمنة 

( بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لدور اإلدارة المدرسية 3032حصائية عند مستوى داللة )إفروق ذات داللة 

 3الصحي تعزى لمتغير سنوات الخدمة في محافظات غزة في مجال التثقيف البهافي تنمية الوعي الصحي لط

( دراسة هدفت التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى طالبات المرحلة 1321محمد ) كما أجرى      

المتوسطة، واستخدم المنهج التجريبي، وتم إعداد مقياس الوعي الصحي، وتم تطبيقه على عينه مكونه من 
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عي الصحي بين حصائية بين رتب درجات الو إ( طالبة، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 16)

 التجريبية في االختبار البعدي3المجموعة الضابطة و 

التعرف على مستوى الوعي الصحي ومصادر الحصول على  ( دراسة هدفت1326وأعد حالب )     

تم استخدام أداة االستبانة، و ، جامعة محمد بوضياف ، واستخدم المنهج الوصفي بلدي طال المعلومات الصحية

، وأظهرت النتائج وجود فروق البة تم اختيارهم بطريقة عشوائيةط( طالب و 96ة من )ت على عينة مكونطبق

 3تعزى لمتغير الجنس البحي لدى الط( في مستوى الوعي الص3032حصائية عند مستوى داللة )إذات داللة 

بجامعة تربية كلية الطالب دراسة هدفت التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى ب( 1326كاظم )وقام      

على عينة مكونة  تم تطبيقه، مقياس الوعي الصحي إعداد تمو ، القادسية في العراق، واستخدم المنهج الوصفي

في  (3032حصائيًا عند مستوى داللة )إوأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة ، ( طالب وطالبة233من )

 3اإلثاثالوعي الصحي وفق متغير الذكور و  مستوى

 في ضوء بعض المتغيرات المؤثرة لطالبلمستوى الوعي  تحديددراسة هدفت ( ب1326وقام محمد )     

، ( طالب63بقت على عينة مكونة من )طو ، إعداد أداة االستبانةتم و ، واستخدم المنهج الوصفي، بالجزائر

عند  عي الصحي( بين مستوى الو 3032حصائية عند مستوى داللة )إوأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

 3المتغيرات المؤثرة الطالب في

التعرف على مدى توافق مستوى الوعي الصحي لدى طالب عمادة  ت( دراسة هدف1329وأعد حرب )     

، استخدم المنهج الوصفي، وتم إعداد استبانة مقياس الوعي 13.3البرامج التحضيرية بالرياض مع رؤية 

التغذية، ممارسة النشاط البدني، وتم تطبيقها على : الصحة الشخصية، تكونت من عدة محاور هيالصحي 

( طالبة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات 223و) ،( طالب211)منهم ( طالب وطالبة، 1.1عينه مكونه من )

( في مستوى الوعي الصحي وفقًا لمتغير المسار ولصالح المسار 3032حصائية عند مستوى داللة )إداللة 

 ( سنة113-13صالح الطالبات، ولمتغير العمر لصالح الفئة العمرية )التطبيقي، ومتغير الجنس ل
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( قام بدراسة هدفت التعرف على درجة مستوى الوعي الصحي لدى طالب وطالبات 1329ضيبي )أما الح     

كلية المجتمع بالقويعية من وجهة نظرهم، ومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجاباتهم في درجة 

ممارسة مهارات الوعي الصحي تبعًا لمتغيرات نوع الجنس، التخصص، المستوى الدراسي، استخدم المنهج 

: النظافة الشخصية، تغذية الجسم، ممارسة تكونت من عدة محاور هيالوصفي، وتم إعداد أداة االستبانة 

وطالبة، وأظهرت النتائج  بطال( 226الرياضة البدنية، الوقاية من األمراض، تم تطبيقها على عينة مكونه من )

وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد العينة في المحور األول تعزى لمتغير الجنس لصالح 

الطالبات، وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد العينة في المحور الثاني والثالث والرابع تعزى 

 لمتغير الجنس لصالح الطالب3

( بدراسة هدفت الكشف عن دور المدرسة في تنمية الوعي الصحي 1329رضوان وقزق ) اًل منك وقام     

الجنس، ة نظرهم، ومعرفة أثر المتغيرات )ربد من وجهأفي لواء قصبه لدى طالب الصف العاشر األساسي 

يقها على عينة استخدما المنهج الوصفي، وتم إعداد أداة االستبانة، تم تطبو  ،وموقع المدرسة، وحجم المدرسة(

( 3032حصائية عند مستوى داللة )إ( طالب وطالبة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 633مكونه من )

( تعزى 3032حصائية عند مستوى داللة )إتعزى لمتغير الجنس لصالح مدارس اإلناث، وجود فروق ذات داللة 

 لمتغير مواقع المدرسة لصالح مدارس المدن3

فت التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى طالب الجامعة، د( دراسة ه1329عبد القوي )كما أجرى      

استخدم المنهج الوصفي، وتم إعداد مقياس و والتعرف على الفروق بين الجنسين في مستوى الوعي الصحي، 

التغذية، والصحة الشخصية، وممارسة النشاط الرياض، والصحة للوعي الصحي تكون من عدة محاور هي: 

( طالب وطالبة من كليات ومعاهد الجامعة، وأظهرت 212تم تطبيقها على عينه مكونه من ) النفسية، والقوام،

حصائية في مستوى الوعي الصحي لدى الطالب تبعًا لمتغير الجنس لصالح إالنتائج وجود فروق ذات داللة 

 الذكور3
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األداء في جوالت تعلم افتراضية لتنمية  سلوب تقديم دعمأ( دراسة هدفت قياس أثر 1313وأعدت حسين )     

استخدمت المنهج التجريبي، وتم إعداد مقياس الوعي الصحي، وتم تطبيقه و الوعي الصحي ألطفال الروضة، 

حصائية عند مستوى داللة إحصائية إت داللة ( طفل، وأظهرت النتائج وجود فروق ذا23على عينه مكونه من )

 المجموعة التجريبية في القياس البعدي3   ( لصالح3032)عند مستوى الداللة 

( بدراسة هدفت معرفة دور الحمالت اإلعالمية التوعية بقنوات األطفال الفضائية 1313وقامت السريتي )     

كورونا، ومعرفة تأثيرات الحملة على  سفي نشر الوعي الصحي لدى طالب المرحلة اإلعدادية الخاصة بفيرو 

المسحي، وتم إعداد  الوصفي استخدم المنهجو رفية والسلوكية الخاصة بهؤالء الطالب، األبعاد االجتماعية والمع

: أهم القنوات التي تفضل العينة مشاهدتها، واألوقات ومدة المشاهدة االستبانة تكونت من عدة محاور هيأداة 

الحمالت اإلعالمية في ومتابعة الحمالت اإلعالمية، وأسباب ودوافع متابعة الحمالت اإلعالمية، مدى مساهمة 

تم تطبيقها على عينه مكونه من و ، ومقياس التأثيرات النفسية، واالجتماعية، والسلوكية، بناء الوعي الصحي

حصائية بين الطالب إأشمون، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة وطالبة بمدارس السادات و  ب( طال33.)

  التي تعرضوا لها في الحمالت التوعوية بفيروس كورونا3 في معدل استفادتهم من المعلومات والموضوعات 

 الدراسات السابقة:  التعليق على     

مستوى  إعداد مقياس لقياس في التي تناولت الوعي الصحي الدراساتجميع اتفقت الدراسة الحالية مع  (2

 3الوعي الصحي

على طالب  في تطبيقها (1313) والسريتي ،(1329رضوان وقزق ) اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (1

 3المرحلة الثانوية

وخلفي (، (Tepas,2013(، وتيباس.132اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العرجان وآخرون ) (.

(، وحالب 1326)ومحمد (،1326)وكاظم(، 1321)والحلبي(، 1326)ومصطفاوي (،.132)

في ( 1329)القوي ، وعبد(1329(، وحرب)1329)بيضي(، والح1329)ورضوان وقزق، (1326)

 استخدام المنهج الوصفي3
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وتم االستفادة بشكل عام من أدبيات البحث عند تحديد مشكلة البحث، وكذلك في إعداد مقياس الوعي     

 الصحي3

جراءات البحث  منهج وا 

 البحث: نهج م (2

وجد في الواقع، ى دراسة الواقع، أو الظاهرة كما تاستخدام المنهج الوصفي، وهو المنهج المعتمد علتم      

 (1213 ،.133وعبد الحق، ،وعبيدات ،ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميًا)عدس

 

 

 مجتمع وعينة البحث: (2

جميع طالبات المرحلة الثانوية بمدينة جدة، الالتي يدرسن بمدارس تعليم تكون مجتمع البحث من       

بطريقة هـ، وتم اختيار عينة البحث 2221-2222التعليم العام للعام الدراسي البنات الحكومية التابعة لوزارة 

وتم توزيع المقياس  ،( طالبة162)بلغ عددهن مائتان وخمسة وستون و عشوائية من طالبات األول الثانوي 

 تم تجميعه تمهيدًا للمعالجة اإلحصائية3 ،عد اإلجابة عليةبعليهن الكترونيًا و 

 

 أداة البحث : (.

العرجان  قامت الباحثتان بمراجعة البحوث والدراسات السابقة التي تناولت الوعي الصحي، كدراسة        

(، وحالب 1326(، ومحمد )1326(، وكاظم )1321الحلبي)و ، (Tepas,2013)(، وتيباس.132وآخرون )

 عبرات المقياسفي صياغة لمعرفة الوعي الصحي لطالبات الصف األول الثانوي، كما تم االعتماد (، 1326)

(، والتي أوضحت أن مرحلة العمليات المجردة من مراحل النمو العقلي في Piaget,1896على نظرية بياجيه) 
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 التالي: ومن خصائصها زيادة القدرة الفرد على (،13-21العشرون)نظريته، وهي تمتد بين الثانية عشر و 

استخدام عدد متنوع من العمليات ، لقة بالعبارات الفرضيةالقيام بالعمليات الذهنية المتع، استخدام التفكير المجرد

يجاد البدائل لحل مشكلة ما واالستدالل، مرونة في التفكير ال، المعرفية في حل المشكالت توليد األفكار، وا 

 (2693 13313)الزغبي ،

 : إعداد المقياس وفق الخطوات التاليةتم و     

  الهدف من المقياس:تحديد  .1

 مستوى الوعي الصحي لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة جدة3قياس      

 

 محتوى المقياس:  .2

تم تصميمة بناًء على نتائج البحوث و الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، وقد تضمن       

 جزئيين:

وشملت: بيانات الطالبة، تعليمات المقياس في الصفحة األولى بعد صفحة العنوان، تضمن  الجزء األول :    

 والهدف من المقياس، وعدد فقرات المقياس، وتوجيهات لكيفية اإلجابة3

تمت صياغة عبارات المقياس؛ بحيث تعبر كل عبارة فكرة واحدة فقط و  عبارات المقياس، تناول الجزء الثاني :  

وأن تكون العبارات قصيرة، ومناسبة الوعي الصحي المراد قياسه، المرتبط  إما البعد المعرفي أو الوجداني تعكس

عبارة، ( 12وعشرون ) أربعةوبناًء على ما سبق تمت صياغة ، للمستوى اللغوي لطالبات الصف األول الثانوي

 والجدول التالي يوضح ذلك.، ( سلبية1) وسبعة( إيجابية، 21منها سبعة عشر )

 مقياسال( توزيع عبارات 1جدول )                 
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 العدد أرقام العبارات العبارةنوع 

 21 1،2،.،12،11،13،26،26،22،21،23،6،6،2 إيجابية

 1 .1، 22،9،1،2،.12،29،21،2 سلبية

 12 المجموع

 

 

 

 

 

 

 صدق المقياس:  .3

 تم التحقق من صدق المقياس عن طريق ما يلي: 

المتخصصين، بلغ صدق المحكمين: تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من المحكمين  3أ

( للتأكد من سالمة الصياغة اللغوية، ووضوح العبارات، ومالءمتها لقياس الوعي الصحي 1عددهم )

عند الطالبات، وبناًء على آراء المحكمين أجريت التعديالت الالزمة، وأصبح المقياس في صورته 

 ( عبارة123النهائية مكون من أربعة وعشرون )

( طالبة من 3.طبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من ثالثون )صدق االتساق الداخلي: تم ت .ب

طالبات الصف األول الثانوي بمدينة جدة، ولحساب صدق االتساق الداخلي تـم حسـاب معامـل ارتبـاط 

 بعاد المقياس، والدرجة الكلية له، ويوضح الجدول التالي ذلك3أبيرسون بين كل بعد من 

 للمقياس ( معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكلية 2جدول )
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 معامل االرتباط البعد

 **33611 المعرفي

 **33622 الوجداني

 ( 1...**وجود داللة عند مستوى )    
 

(، 33611 –33622مرتفعـة حيـث تراوحـت بـين ) كانتيتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط      

 ( مما يعني وجود درجة عالية من الصدق للمقياس30323وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 

 

 مقياس:الثبات . 4

 

األول ( طالبــة مــن طالبــات الصــف 3.علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن ) الكترونيــا تــم تطبيــق المقيــاس        

(، وبلغـت قيمـة معامـل Cronbach Alphaولحسـاب معامـل الثبـات تـم اسـتخدام معامـل ألفـا كرونبـا  ) ،الثـانوي

(، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجـة ثبـات عاليـة، وبـذلك أصـبح جـاهزًا للتطبيـق، ويوضـح .3062الثبات )

 الجدول التالي ذلك3 

 ككل وثبات أبعاده( معامالت ثبات مقياس الوعي الصحي 3جدول )            
 

 

 

 

 

 

 

 

 ككلمقياس المعامل ثبات  معامل ثبات البعد البعد م

 33113 المعرفي 1
3362. 

 33162 الوجداني 2
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 :  اختيار درجة المقياس .5

( درجــات .)ثــالثتــم اختيــار مســتوى االســتجابة الثالثــي: دائمــًا، أحيانــًا، أبــدًا؛ بحيــث تحصــل الطالبــة علــى        

وفــي  ،إجابــة الســلبيةلكــل ( 2)درجــة واحــدة وعلــىإجابــة المحايــدة ، لكــل ( 1)لــى درجتــانعو كــل إجابــة إيجابيــة، ل

 (113-12) بين تراوحتدرجات المقياس للعالمة القصوى والعالمة الدنيا ذلك فإن اضوء 

 : معيار تحديد مستوى الوعي الصحي. 6

عن د الاالب ا   مسـتوى الـوعي الصـحيي تم ي ي ض و ت  تحدي د  ة؛ي يعتمد على النسبة المئو تم تحديد معيار    

 يأقل منخفض.  %90متوسط، من  %97-97 ، ومنمرتفعيأكثر  %08وهو: 

 نتائج البحث

 ؟ما مستوى الوعي الصحي ككل لدى طالبات الصف األول الثانوي نتائج اإلجابة عن السؤال األول:   

 والنسبة المئوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة على هذا السؤال تم حساب         

 ألبعاد مقياس الوعي الصحي ككل، وكانت النتائج كالتالي:

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس الوعي الصحي ككل4جدول )    
 المستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 منخفض 66٪ .3316 13.2
مستوى  الوعي الصحي لدى طالبات الصف األول الثانوي كان يتضح من الجدول السابق أن      

 ، وتتفق(.3316(، بانحراف معياري )13.2بلغ المتوسط الحسابي )و  ، ٪66منخفض، حيث بلغت نسبته

مستوى  والتي توصلت إلى أن( 1326(، وحالب )1321محمد )كاًل من دراسة مع نتيجة  هذه النتيجة

  3الوعي الصحي لدى المتعلمين متدني
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 البعدما مستوى الوعي الصحي لدى طالبات الصف األول الثانوي في  نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:   

 المعرفي؟

تـم حسـاب و المعرفي،  لطالبات في البعد( عبارة لتحديد مستوى ا21لإلجابة على هذا السؤال تم تخصيص )     

 وكانت النتائج كما يلي:والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المعرفي مرتبة تنازليا البعد( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات 5جدول )

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المستوى المعياري

 متوسط 332.3 ٪12 1329 معرفة العوامل المؤثرة على صحة اإلنسانأحرص على  2

23 
أستطيع مناقشة زميالتي عن طرق الوقاية من األمراض 

 3،ارتفاع ضغط الدم، السكري( )الربو غير المعدية
 متوسط 33611 12٪ 1326

9 
أتحمل المسؤولية عند جمع معلومات جديدة عن األمراض 

 المعدية وغير المعدية3
 منخفض 33163 61٪ 1312

2 
أستطيع التمييز  بين أنواع  األمراض المعدية وغير 

 المعدية التي تنتشر في المناطق الحارة والباردة3
 منخفض 33611 26٪ 1326

1 
أشعر بالسعادة عند مشاركة زميالتي في حديث عن 

 3األمراض المعدية وغير المعدية
 منخفض 33636 21٪ .132

. 
الربط بين األمراض المعدية وغير المعدية لدي القدرة على 

 منخفض 33622 ٪22 1339 وبين أماكن تواجدها والفصل التي تنتشر فيه3

6 
ال أهتم بقراءة  موضوعات عن مناطق انتشار األمراض 

 3المعدية وغير المعدية
 منخفض 33126 23٪ 1333

21 
أستمتع عندما أجمع معلومات عن بعض األمراض 

 المعدية)حمى الضنك، األنفلونزا الموسمية(3  
 منخفض 33166 21٪ .239

1 
مسببات األمراض المعدية وغير  التفريق بينأستطيع 
 المعدية3

 منخفض 33216 22٪ 2393

2 
أخشى من الفشل عندما يطلب مني عمل مقابلة شخصية 

 الصحة3مع مسؤول في وزارة 
 منخفض 33122 62٪ 2311

6 
ال أميل إلى قراءة مقاالت مرتبطة  بطرق الوقاية من 

 األمراض المختلفة3
 منخفض 33621 ٪.6 2312
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المستوى المعياري

22 
ال أشعر بالسعادة عند تحليل معلومات عن األمراض 
المعدية )حمى الضنك، األنفلونزا الموسمية( في المملكة 

 العربية السعودية3
 منخفض 33161 62٪ 2311

 منخفض 340.. ٪55 2.12  البعد المعرفيمستوى 
لدى طالبات الصف األول  في البعد المعرفي مستوى  الوعي الصحييتضح من الجدول السابق أن    

، بانحراف معياري (1326)بلغ المتوسط الحسابي و ، %29 الثانوي كان منخفض، حيث بلغت نسبته

حيث تراوحت  ،المعرفي البعدأن هناك تفاوتًا في استجابات أفراد عينة البحث في عبارات ، كما (33.26)

وحصلت العبارة  المنخفض3المستوى المتوسط و تقع ضمن  نسبوهي  ،(22- 12ما بين )النسب المئوية 

(، وانحراف معياري 1329على متوسط حسابي ) ""أحرص على معرفة العوامل المؤثرة على صحة اإلنسان

، بينما حصلت العبارة "أستطيع التفريق بين مسببات األمراض المعدية وغير ٪12ونسبة  (،332.3)

  3٪22(، ونسبة 33216(، وانحراف معياري )2393على متوسط حسابي ) ،المعدية

 البعدما مستوى الوعي الصحي لدى طالبات الصف األول الثانوي في  نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:    

 داني؟الوج

تـــم و ، الوجـــداني لطالبـــات فـــي البعـــد( عبـــارة لتحديـــد مســـتوى ا21لإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تـــم تخصـــيص )     

 وكانت النتائج كما يلي:والنسب المئوية، حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليا الوجدانيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد ( 0جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المستوى المعياري

 متوسط 33222 ٪12 .136 أشعر بالفخر عندما أتحدث عن إنجازات وطني في مجال الرعاية الصحية 11

13 
التزم بإتباع  التعليمات التي تصدر من وزارة الصحة عن طرق الوقاية  من 

 المعدية3األمراض 
 منخفض 33222 23٪ 1316

 منخفض 33262 ٪26 1312ال أهتم بنشر طرق الوقاية من األمراض غير المعدية )الربو ،ارتفاع ضغط  21
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المستوى المعياري

 الدم، السكري( بين أفراد أسرتي3

22 
أحرص على اتباع خطوات طرق الوقاية من األمراض المعدية )حمى 

 الضنك، األنفلونزا الموسمية( بطريقة صحيحة
 منخفض 33266 22٪ 1362

1. 
أعارض زميالتي عند مبادرتهن إللقاء كلمة في اإلذاعة المدرسية عن أهمية 

 التوعية الصحية عن األمراض
 منخفض 33293 ٪.6 1363

22 
ال أفضل مشاركة زميالتي عند تصميم نشرة  تعريفية عن األمراض المعدية 

 منخفض 33291 ٪22 1329 3وغير المعدية

12 
المشاركة مع زميالتي في حمالت التوعية للوقاية من أحد  االمراض ُأحب 
 )حمى الضنك، األنفلونزا الموسمية(3 المعدية

 منخفض 33291 21٪ 1322

26 
أشجع زميالتي على المشاركة في حملة توعوية عن المحافظة على صحة 

 اإلنسان من األمراض المعدية )حمى الضنك، األنفلونزا الموسمية(3
 منخفض 33661 62٪ 1316

29 
األمراض  أتردد  في المشاركة عندما يطلب مني إلقاء فقرة عن أحد

المعدية)حمى الضنك، األنفلونزا الموسمية( في المملكة العربية السعودية 
 أمام زميالتي3

 منخفض 331.1 21٪ 2366

2. 
أشعر بالقلق واالرتباك عندما أتحدث مع أحد المسؤولين عن أهمية الرعاية 

 الصحية3
 منخفض 33132 12٪ 2361

12 
أشعر بالتوتر عند المشاركة في نقاش عن المحافظة على الصحة العامة 

 لإلنسان
 منخفض 33131 61٪ 2316

26 
أحب االستماع لبرامج في وسائل اإلعالم المختلفة عن األمراض غير 

 المعدية) الربو ،ارتفاع ضغط الدم، السكري( 3
 منخفض 33221 62٪ 2312

 منخفض 314.. ٪60 2.52 الوجداني لبعدمستوى ا
لدى طالبات الصف األول  الوجدانييتضح من الجدول السابق أن مستوى  الوعي الصحي في البعد     

(، بانحراف معياري 1321)، وبلغ المتوسط الحسابي ٪ 16الثانوي كان منخفض، حيث بلغت نسبته

، حيث تراوحت الوجدانيكما أن هناك تفاوتًا في استجابات أفراد عينة البحث في عبارات البعد  ،(33.22)

وحصلت العبارة  ،( وهي نسب تقع ضمن المستوى المتوسط والمنخفض22- 12النسب المئوية ما بين )

(، .136متوسط حسابي )" على أشعر بالفخر عندما أتحدث عن إنجازات وطني في مجال الرعاية الصحية"

ال أفضل مشاركة زميالتي عند تصميم ، بينما حصلت العبارة "٪12، ونسبة (33222انحراف معياري )و 
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(، وانحراف معياري 1329متوسط حسابي ) على ،"نشرة  تعريفية عن األمراض المعدية وغير المعدية

( وحرب 1326)دراسة كاظم وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كاًل من  ،٪22(، ونسبة 33291)

 3كان متوسطًا عند الطالبأن مستوى الوعي الصحي والتي توصلت إلى  ،(1329)

 

 

 

 

 إلى ما يلي: األول الثانويلدى طالبات الصف  الوعي الصحي مستوىانخفاض وتفسر الباحثتان 

مختص ة ضمن الخاة الدراسية المقررة على طالبا  الصف األول الث اوو   عدم وجود مناهج دراسية  .1

 بمجال الوعي الصحي.

ع  دم اهتم  ام المعلم  ا  بتثقي  ف الاالب  ا  م  ن ل  لل األو   اة التعليمي  ة  المرتبا  ة بالمن  اهج الدراس  ية  .2

 .المختلفة واالقتصار على جاوب تحصيل المعلوما 

اهتمام اإلدارة المدرسية بتنمي ة ال وعي الص حي عن د الاالب ا ، وع دم مت ابعتًم ييا از ي ي الت  امًم  قلة .3

 .يي المدارس عدم توير جًة إشرايية تتابع الوعي الصحي ب كل دور ، و بالتوجيًا  الصحية

 عدم ت ويد المكتبة المدرسية بالكتب والدوريا  والن را  التي تًتم بالوعي الصحي. .4

 يف اإلذاعة المدرسية لتوعية الاالبا  يي الجاوب الصحي.عدم توظ .5

 الصحية. للمؤسسا قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بتنظيم رحل  وزيارا  ميداوية  .9

اهتمام اإلدارة المدرسية بتوزيع الن را  والكتيبا  الت ي تص در م ن وزارة الص حة والمراك     ضعف .9

 معدية وغير المعدية وطرق الوقاية والعلج منًا.الصحية والتي تًدف إلى التوعية باألمراض ال

 التوصيات
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  في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث نورد عددًا من التوصيات هي:             

تنمي ة ال وعي ل د   رباً ا بالجاو ب الص حي م ن يج ل األو  اة التعليمي ة يثن ا  وض ع المعلما   تركي  .1

  المعارف.واالقتصار على جاوب تحصيل الاالبا ، وعدم 

عقد لقا ا  وودوا  ص حية بص فة مس تمرة؛ م ن ل لل اس تدعا  األطب ا  لمناق  ة موض وعا  تتن اول  .2

 الوعي الصحي باألمراض وطرق الوقاية منًا.

إليصال كل ما ه و  وسا ل التواصل المختلفة كالبريد االلكترووي بين الاالبا  واإلدارة المدرسية تفعيل .3

 د لاصة يي حالة اوت ار ي  مرض معد  وذلك إللذ الحياة والحذر.جدي

 عمل مسابقا  ثقايية وصحية للاالبا ، الًدف منًا التأكيد على يهمية الوعي الصحي. .4

 بالكتب والدوريا  والن را  التي تًتم بالوعي الصحي. وت ويدها المكتبة المدرسيةب االهتمام .5

 المقترحات

 :تتمثل المقترحات فيما يلي     

 ضرورة وجود منهج مستقل للتربية الصحية ُيدرس في الكليات والمعاهد3 23

ادخال برامج التربية الصـحية ضـمن المنـاهج الدراسـية لكافـة المراحـل الدراسـية بمـا يـتالءم مـع المرحلـة  13

 العمرية للمرحلة الدراسية3

 المعلمين واإلدارة المدرسية3وضع تصور مقترح لتنمية الوعي الصحي للطالب و  3.

تصـــميم اســـتراتيجية توعويــــة وطنيـــة، تســــهم فيهـــا كافـــة مكونــــات المنظومـــة الصــــحية، مـــن القطاعــــات  23

 الحكومية المختلفة وكذلك من قبل القطاع الخاص3
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 المراجع :

 : أواًل: المراجع العربية

المتعددة لتنمية المفاهيم والوعي الصحي في العلوم لدى طلبة فعالية برنامج بالوسائط (، 1336أبو زايده، حاتم يوسف، )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة3الصف السادس األساسي

 ، األردن: دار المسيرة 23، طالثقافة الصحية(، 1339وبدران، زين حسن، ) ومزاهرة، أيمن سليمان، بدح، أحمد محمد،

(، دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع: 1322حجازي، هدى محمود حسن،) 

 -مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية و العلوم اإلنسانيةدراسة من منظور المجتمع في الخدمة االجتماعية، 

 http://search.mandumah.com/Record/194033مسترجع من  6.-.، 2.ع -مصر

(، مدى توافق الوعي الصحي لدى طلبة عمادة البرامج التحضيرية في جامعة اإلمام محمد بن 1329حرب، راجح، )

، المجلة التربوية الدولية المتخصصة، 13.3سعود اإلسالمية بالرياض مع رؤية المملكة العربية السعودية 

مسترجع من  ..2-213، 1ع

file:///C:/Users/use/Downloads/IIJOE_09_07_08_2019_4.pdf 

(، أثر اسلوب تقديم دعم األداء في الجوالت االفتراضية على تنمية الوعي الصحي لطفل الروضة، 1313حسين، رانيا، )

 مسترجع من  26.-12.، 21مصر، ع -بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية



 

766 
 

https://raes.journals.ekb.eg/article_67909_dfa4513936422b4ebc2e661037498f50.pdf 

أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية التعلم االجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة (، 1326حسين، عماد، )

 ة، بغداد3، الجامعة المستنصرية، كلية التربيغير منشورة ، رسالة دكتوراهالمرحلة المتوسطة

(، درجة مستوى الوعي الصحي لدى طلبة كليات المجتمع في جامعة شقراء بالمملكة العربية 1329الحضيبي، إبراهيم، )

 مسترجع من  2.6-.22، 12،عمجلة العلوم التربوية والنفسيةالسعودية، 

http://eds.b.ebscohost.com.sdl.idm.oclc.org/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=5125c7bd

-43f1-4d7e-9697-f1c0e0b2c0cc%40pdc-v-sessmgr02 

مستوى الوعي الصحي وكيفية الحصول على المعلومات الصحية لدى طلبة جامعة محمد (، 1326حالب، رباب، )

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المسيلة، الجزائر3  ر غير منشورةرسالة ماجستي ،بوضياف بالمسيلة

دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها بمدارس وكالة الغوث (، 1321الحلبي، سماح إحسان طه، )

 ، كلية التربية، غزة، فلسطين3غير منشورة ، رسالة ماجستيرالدولية

ية لعينة من (، دور التلفزيون األردني في تنمية الوعي الصحي : دراسة سوسيولوج1332الخزاعي، حسين عمر لطفي، )

مسترجع من  2.9-222 ،2العراق ، ،ع -مجلة مؤته للبحوث والدراساتمحافظة مادبا، 

http://search.mandumah.com/Record/126619 

(، أثر الضبط  الصحي على مستوى الوعي الصحي لدى طلبة المركز الجامعي بتامنغست، .132خلفي، عبدالحليم، )

مسترجع من  162-169، .2الجزائر،ع-يةمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماع

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=107979 

 االسكندرية: دار المعرفة الجامعية3 األسرة والحياة العائلية،(، 1336الخولي، سناء حسنين، )

تبة الشقري ، الرياض: مك1، طأساسيات علم تغذية اإلنسان(، 1322خليل، منى سامي حلبي، وبادكوك، مها محمد، )

 والتوزيع3 للنشر
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(، دور المدرسة في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء قصبة إربد 1329رضوان، وقزق، )

مسترجع من  266-.21، 22،عالعلوم التربوية -من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، دراسات

http://search.mandumah.com/Record/1022465 

: موقع من 1313/ 12/23 بتاريخ االسترجاع تم (،1326) ،13.3 السعودية العربية المملكة رؤية

http://vision2030.gov.sa/ar/foreword 

 ، مكتبة الرشد٢3، طعلم النفس التربوي مداخل نظرية وتطبيقات تربوية علمية(، 1331الزغبي، أحمد محمد، )

 ، القاهرة: دار المعارف للنشر والتوزيع3البيئة المدرسيةالصحة والسالمة في (، 1332السبول، خاليد وليد، )

(، دور الحمالت اإلعالمية بقنوات األطفال في نشر الوعي الصحي عن فيروس كورونا وتأثيراتها 1313السريتي، والء، )

مسترجع من  1121-1629، 22،عمجلة البحوث اإلعالميةعلى طالب المرحلة اإلعدادية، 

https://jsb.journals.ekb.eg/article_108842_1c180296a42c84cb5074a85e5bb4265

0.pdf 

 ، القاهرة: دار الفكر العربي3الصحة والتربية الصحية(، 1332سالمة، بهاء الدين إبراهيم، )

األردن:  ، ، عمان2، طالتغذية والصحة/التغذية البديلة(، 1332الشاعر، عبدالمجيد مصطفى، وقطاش، رشدي حمدان، )

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع3دار 

، القاهرة: الدار 2طمعجم المصطلحات التربوية والنفسية، (3 .133) ،شحاتة، حسن، والنجار، زينب، وعمار، حامد

 المصرية اللبنانية 3

( 3 دور اإلعالم في تحقيق الوعي الصحي 3تم االسترجاع بتاريخ 1322الشلهوب، عبد الملك بن عبدالعزيز، )

 http://skinandallergy.org/wpمن موقع  3/23/1313.

content/uploads/2012/11/12808538211.pdf 
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غير  ، رسالة دكتوراهمستوى الوعي الصحي وعالقته بالوزن الطبيعي لدى طلبة الجامعة(، 1329، رشيد، )عبد القوي

 ، جامعة عبدالحميد بن باديس، الجزائر3 منشورة

تربية (، 1332، طرفه بنت إبراهيم، وخضر، صالح حسن، وبنجر، أمنة أرشد،) ةوالحلو  العجمي، محمد عبد السالم ،

 ، الرياض: مكتبة الرشد3الطفل في اإلسالم النظرية والتطبيق

، الرياض: دار البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه(3 .133وعبد الحق، كايد) ،وعبيدات، ذوقان ،عدس، عبد الرحمن

 أسامه للنشر والتوزيع3

مستوى الوعي الصحي ومصادر  ،(.132)، غازي محمد العرجان، جعفر فارس، وذهيب، ميرفت عاهد، والكيالني،

مجلة العلوم التربوية  ،التطبيقية في األردن الحصول على المعلومات الصحية لدى طلبة جامعة البلقاء

مسترجع من  22.-22.، 2البحرين، ع -والنفسية

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=91458 

 ، الرياض: مكتبة الشقري 23، طالمناهج واالتجاهات العالمية(، .132) ،عرفات، نجاح السعدي، وحسن، سناء محمد

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، اإلذاعة المحلية و الوعي الصحي لدى الشباب الجامعي(، 1322عبيدي، إيمان،)

 واالجتماعية، الجزائر3 جامعة العربي، كلية العلوم اإلنسانية

، عمان: دار أساليب تدريس العلوم في المرحلة األساسية الدنيا ومرحلة رياض األطفال(، 1332القبيالت، راجي عيسى، )

 والتوزيع3 الثقافة للنشر

براهيم،  والسالمة مبادئ في الصحة (، 1322باظة، ونزال، شذى، وعبدالرحيم، منى، )أقطيشات، تاال، و البياري، نهلة، وا 

 ،عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع63ط العامة،

جامعة القادسية،  ، بكالوريوس كلية التربية،مستوى الوعي الصحي لدى طلبة كلية التربية(، 1326كاظم، هدى، )

 الديوانية، العراق3 
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ر الخليج للنشر ، عمان: داالصحة والتربية الصحية: الصحة المدرسية والرياضية(، 1322كماش، يوسف الزم، )

 والتوزيع3

 22/23/1313تم االسترجاع بتاريخ ، البرنامج الخليجي للصحة النفسي(، 1322مجلس الصحة لدول مجلس التعاون،)

 http://ghc.sa/ar-sa/Pages/gulfprogramformentalhealth.aspxمن موقع 

 دار الشروق للنشر والتوزيع3، عمان، األردن: البيئة والصحة العامة(، 2992المحاسنة، إحسان علي، )

 -مجلة الخبير(، مستوى الوعي الصحي لطلبة ع ت ن ب ر في ضوء بعض المتغيرات المؤثرة، 1326محمد، أحمد، )

-file:///C:/Users/use/Downloads/2018-981مسترجع من  6.-6، 26الجزائر،ع

46074_4.pdf 

 -دراسات تربويةالصحي لدى طالبات المرحلة المتوسطة، (، أثر برنامج إرشادي لتنمية الوعي 1321محمد، ضمياء، )

  http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=127699 مسترجع من 232-62، 9.العراق ،ع

، مذكرة تخرج لنيل دور الحمالت اإلعالنية في نشر الوعي الصحي لدى طالب الجامعة(، 1326مصطفاوي، بشير، )

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر3شهادة الماستر، جامعة العربي، 

، االسكندرية :دار العمل االجتماعي في مجال الرعاية الطبية: اتجاهات نظرية(، 2992مخلوف، إبراهيم مخلوف، )

 المعرفة الجامعية 3

 سامة للنشر والتوزيع3أ، عمان: دار 2، طاألعالم الصحي(، 1321المشاقبة، بسام عبدالرحمن، )

 3تعزيز الصحة النفسية، مؤسسة فيكتوريا لتعزيز الصحة(، 1332لصحة العالمية، )منظمة ا

هيئة  الرياض:في المملكة العربية السعودية3  اإلطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام(، 1326هيئة تقويم التعليم، ) 

 3تقويم التعليم والتدريب
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من  16/23/1313تم االسترجاع بتاريخ  ،البوابة االلكترونية لوزارة الصحة، الوزارة نبذة عن (،1326) أ، وزارة الصحة

 https://www.moh.gov.sa/Ministry/About/Pages/default.aspx موقع

من  16/23/1313تم االسترجاع بتاريخ  ،، البوابة االلكترونية لوزارة الصحةالوزارة رؤية (،1326، )ب وزارة الصحة

 https://www.moh.gov.sa/Ministry/About/Pages/Vision.aspx موقع

 من موقع 16/23/1313تم االسترجاع بتاريخ  التقرير السنوي، (،1326، )ج وزارة الصحة

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/HealthCareInKSA 

 من موقع 16/23/1313، األمراض المعدية، تم االسترجاع بتاريخ التوعية الصحية(، 1326، ) د وزارة الصحة

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious

/Pages/default.aspx?PageIndex=2 

من  22/23/1313، تم االسترجاع بتاريخ ، المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتهانبذة عنا(، .132وقاية، )

 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/about-us-ar موقع

 ة:ثانياً: المراجع االجنبي
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