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 ،، والصــالة والســالم علــى نبینــاشــيءل قبــل كــل فهــو المــنعم والمتفّضــ ،ىالهللا تعــ والحمــد شــكرلا

  یوم الدین. ومن سار على هداه ،له وصحبه أجمعیناوعلى  ،شرف المرسلینأمحمد 

ـــدء یشــــــرفني ـــــي الَبـــ ـــــدیري أن أ فـ ـــیم تقـ ــــكري وعظـــ ــــالص شــ ـــدم بخــ ـــــدكتورألتقـــ ــــتاذي الـ   ســــــامر  :ســ

ني بمـــا اســـتطاع مـــن مـــدّ أالـــذي  ،طویـــلســـتاذي فـــي هـــذا المشـــوار الأ، و الفاضـــل مشـــرفي ،جمیـــل رضـــوان

ــب  ــم الترحیـ المعـــارف، ومنحنـــي الكثیـــر مـــن وقتـــه، وجـــاد علـــي بإرشـــاداته وتوجیهاتـــه المفیـــدة، وكـــان دائـ

أحمــد  :مطــاع بركــات، والــدكتور :شــكري للــدكتور ویمتــدّ  .شــغالهأرغــم كثــرة  هوالبشاشــة كلمــا دخلــت علیــ

هم اهللا عنــي خیــر جــزاء. وأشــكر جمیــع األفاضــل فجــزا ة،علــى هــذه الرســال المشــرفین المســاعدینِ  ،حــالو

، ةستفدت من توجیهاتهم فـي تحكـیم المقـاییس مـن جامعـة السـلطان قـابوس، وجامعـة مؤتـاالذین  ة،الدكاتر 

  وجامعة الیرموك.

مـه لـي مـن عـون فـي مجـال المعالجــات قدّ  علـى مـا ؛عـامر الخطیـب :لـدكتورلتقـدم بالشـكر أكمـا 

ــاییس الدراســـةشـــكر وزارة التربأحصـــائیة. و اإل ــق مقـ ــوافقتهم بتطبیـ ــیم علـــى مـ  :مـــن شـــكر كـــًال أو  .یـــة والتعلـ

مدرسة بلعرب بن حمیر، ومدرسة السلطان سعید بن تیمور، ومدرسة سـلطان بـن مرشـد، ومدرسـة الزبیـر 

علـى اسـتجابتهم  ؛ام، ومدرسة العیجة، ومدرسة البر، ومدرسة لبابة بنت الحـارث، ومدرسـة المـروةبن العوّ 

علـى  ؛مكتبة الرئیسة، ومكتبة حصـن الشـموخلل شكري م كلّ قدّ أالدراسة، كما ال یفوتني أن لي في تطبیق 

  .  في الحصول على مصادر الدراسة ومراجعها مساعدتهم لي

دعـو اهللا أو  ،م أولى الناس بالشـكر والتقـدیرا من نسیتهم فهُ ن ذكرتهم فشكرتهم، أمّ مَ  مه هؤالءِ إّن 

  .بالقبول والرضا، واهللا ولي التوفیقأن ینال هذا الجهد  السبحانه وتع
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 الصفحة الموضوع م

 ب  اآلیة  ١

 ج  اإلهداء  ٢

 د  شكر وتقدیر  ٣

 و - ه   قائمة المحتویات  ٤

 ح –ز   قائمة الجداول  ٥

 ط  قائمة المالحق  ٦

 ي  الملخص باللغة العربیة  ٧

 ٨-١  مشكلة الدراسة وأهمیتها: الفصل األول  ٨

 ٢  الدراسة مقدمة  ٩

 ٤  الدراسة مشكلة  ١٠

 ٦  أسئلة الدراسة  ١١

 ٦  الدراسة أهمیة  ١٢

 ٧  الدراسة أهداف  ١٣

 ٧  الدراسة مصطلحات  ١٤

 ٨  حدود الدراسة  ١٥

 ٣١-٩  اإلطار النظري والدراسات السابقة الفصل الثاني: ١٦

 ١٠  : اإلطار النظريأوًال   ١٧

 ١٠  الذاتیة الكفاءة  ١٨

 ١٧  الصّحي السلوك  ١٩

 ٢٠  بین الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي العالقة  ٢٠

 ٢١  : الدراسات السابقةثانًیا  ٢٠

 ٣١  على الدراسات السابقة التعقیب: ثالثًا  ٢١

 ٤٥- ٣٢ المنهجیة واالجراءات:الفصل الثالث ٢٢

 ٣٣  : منهج الدراسةأوًال   ٢٣

 ٣٣  الدراسة مجتمع: ثانًیا  ٢٤

 ٣٤  : عینة الدراسةثالثًا  ٢٥



 و 

 الصفحة الموضوع م

 ٣٥  وات الدراسة: أدرابًعا  ٢٦

 ٣٦  . مقیاس الكفاءة الذاتیة١  ٢٧

 ٤١  . مقیاس السلوك الصّحي٢  ٢٨

 ٤٣  : األسالیب اإلحصائیةخامًسا  ٢٩

 ٥٩- ٤٦  الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة ٣٠

 ٤٧  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  ٣١

 ٥٠  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  ٣٢

 ٥٣  ال الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤ   ٣٣

 ٥٤ النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  ٣٤

 ٥٧  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  ٣٥

 ٥٨  النتائج المتعلقة بالسؤال السادس  ٣٦

 ٦٧- ٦٠  مناقشة النتائج والتوصیات الفصل الخامس: ٣٧

 ٦١  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  ٣٨

 ٦٣  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  ٣٩

 ٦٤  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  ٤٠

 ٦٥  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  ٤١

 ٦٦  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  ٤٢

 ٦٦  النتائج المتعلقة بالسؤال السادس  ٤٣

 ٦٧  التوصیات  ٤٤

 ٦٨  المراجع العربیة  ٤٥

 ٧٣  المراجع األجنبیة  ٤٦

 ٧٦  المالحق  ٤٧

 a  جلیزیةالملخص باللغة اإلن  ٤٨
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رقم 

  الجدول
  الصفحة  عنوان الجدول

  ٣٤  فراد مجتمع الدراسة حسب نوع الجنسأتوزیع   ١

٢  
ـــاط فقــــرات مقیــــاس الكفــــاءة الذاتیــــة مــــع الدرجــــة الكلیــــة لمجــــالت  ــامالت ارتبـ معــ

 المقیاس
٣٧  

  ٣٨  قیم معامالت الثبات لمقیاس الكفاءة الذاتیة  ٣

٤  
مـع الدرجـة الكلیـة  ةالصّحی التغذیة باط فقرات مقیاس كفاءة السلوكمعامالت ارت

  لمجاالت المقیاس
٤٠  

  ٤٠  ةالصّحی التغذیة قیم معامالت الثبات لمقیاس كفاءة السلوك  ٥

  ٤٢  معامالت ارتباط فقرات مقیاس السلوك الصّحي مع الدرجة الكلیة لألبعاد  ٦

  ٤٣  قیم معامالت الثبات لمقیاس السلوك الصّحي  ٧

٨  
لمتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة والمســتوى والترتیــب لتقــدیرات عینــة ا

  الدراسة على مقیاس الكفاءة الذاتیة
٤٧  

٩  
ــتجابات  ــب الســ ــتوى والترتیــ المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة والمســ

  فقرات مقیاس الكفاءة الذاتیة العامة عینة الدراسة نحو
٤٨  

١٠  
ــتجابات المتوســــطات الحســــابیة و  ــب الســ ــتوى والترتیــ االنحرافــــات المعیاریــــة والمســ

  ةالصّحی التغذیة عینة الدراسة نحو فقرات مقیاس كفاءة السلوك
٤٩  

١١  
المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافــات المعیاریـة والمسـتوى والترتیــب لفقـرات مســتوى 

  السلوك الصّحي
٥١  

١٢  
ــین الكفــــاءة الذاتیـــة العامــــة والســـلوك ا لصــــّحي لـــدى طلبــــة معـــامالت االرتبــــاط بـ

  المرحلة األساسیة بوالیة صور
٥٣  

١٣  
لـــدى الطلبـــة والســـلوك  ةالصـــّحی التغذیـــة معـــامالت االرتبـــاط بـــین كفـــاءة الســـلوك

  الصّحي لدیهم
٥٤  

١٤  
ـــاءة الذاتیـــة  ـــدار مـــا تفســـره فقـــرات مجـــال الكف ـــد مق نتـــائج تحلیـــل االنحـــدار لتحدی

  العامة للطلبة في مستوى السلوك الصّحي لدیهم
٥٤  

١٥  
الفشــریة للفــرق بــین معــامالت االرتبــاط بــین مســتوى الكفــاءة الذاتیــة  Z)بــار (اخت

  العامة للطلبة ومستوى السلوك الصّحي باختالف الجنس
٥٥  



 ح 

رقم 

  الجدول
  الصفحة  عنوان الجدول

١٦  
ــدار مـــا تفســـره فقـــرات كفـــاءة الســـلوك  التغذیـــة نتـــائج تحلیـــل االنحـــدار لتحدیـــد مقـ

  في السلوك الصّحي لدیهم ةالصّحی
٥٦  

١٧  
 ن معــامالت االرتبــاط بــین مســتوى كفــاءة الســلوكالفشــریة للفــرق بــی Z)اختبــار (

  للطلبة ومستوى السلوك الصّحي باختالف الجنس ةالصّحی التغذیة
٥٧  

١٨  
) الختبــار الفــروق بــین مســتوى الكفــاءة الذاتیــة لــدى t-testنتــائج اختبــار (ت) (

  الطلبة باختالف متغیر الجنس
٥٨  

١٩  
وى السـلوك الصـّحي لـدى ) الختبار الفروق بین مستt-testنتائج اختبار (ت) (

  أفراد عینة الدراسة باختالف متغیر الجنس
٥٩  
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رقم 

  الملحق
  الصفحة  عنوان الملحق

  ٧٧ قائمة بأسماء المحّكمین لتحكیم مقاییس الدراسة  ١

  ٧٨  خطاب رسمي لتسهیل مهّمة باحث من جامعة نزوى  ٢

  ٧٩ امعة السلطان قابوسخطاب رسمي لتسهیل مهّمة باحث من ج   ٣

ــّحی التغذیــــة مقیــــاس كفــــاءة الســــلوك، و مقیــــاس الكفــــاءة الذاتیــــة  ٤ مقیــــاس ة، و الصــ

 (الصورة األولیة) السلوك الصّحي

٨٠  

ــّحی التغذیــــة مقیــــاس كفــــاءة الســــلوك، و مقیــــاس الكفــــاءة الذاتیــــة  ٥ مقیــــاس ة، و الصــ

 (الصورة النهائیة) السلوك الصّحي

٨٥  

مـن المكتـب التـدریب واإلنمـاء المهنـي فـي  خطاب رسمي لتسهیل مهّمة باحـث   ٦

 وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان

٨٩  

  

  

 

  

    



 ي 

  ملخص الدراسة

 طلبة الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي عینة من الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي لدى بین عالقةال

  والیة صورفي 

  إعداد الباحثة: رایة بنت مسلم بن خمیس النصیریة

 سامر جمیل رضوان :ستاذ الدكتوراأل إشراف:
  

الكفــاءة الذاتیــة والســلوك الصــّحي لــدى طلبــة  بــین عالقــةاللــى إالتعــرف  الــى هــذه الدراســة هــدفت

والیــة صـور. وقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي االرتبــاطي فـي  الحلقـة الثانیـة مـن التعلـیم األساسـي

 ، التــيطبیـق اداءة االسـتبانة علـى عینــة مـن الطلبـةبت ةفـي دراسـتها لجمـع بیانــات الدراسـة، وقامـت الباحثــ

والیــة صــور، فــي وطالبــة مــن طلبــة الصــف التاســع والعاشــر للتعلــیم األساســي  ا) طالبــ٣٤٠نــت مــن (تكوّ 

مــدارس المــن  ارس) مــد٦اختیــارهم عشــوائیا مــن ( تــمّ  ،) مــن الــذكور١٧٠(و ،نــاث) مــن اإل١٧٠مــنهم (

الكفــاءة اییس: مقیــاس مقــ ثالثــة اســتخدمت الباحثــة ؛لدراســةولتحقیــق أهــداف ا .والیــة صــورفــي الحكومیــة 

عــد التأكــد مــن صــدق تلــك بالســلوك الصــّحي  قیــاس، ومةالصــّحی التغذیــة كفــاءة الســلوك مقیــاسالذاتیــة، و 

استخدام المتوسطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة،  تمّ  ؛سئلة الدراسةأجابة عن المقاییس وثباتها. ولإل

مســتوى الكفـاءة الذاتیــة، ومسـتوى كفــاءة  نّ أ(ت)، وتحلیـل االنحــدار. أظهـرت النتـائج بــاراختاسـتخدام تـّم و 

ظهـرت النتـائج عـدم أ، ومستوى السلوك الصّحي لدى الطلبـة جـاء متوسـطا، كمـا ةالصّحی التغذیة السلوك

ــراد عینـــة الدراســـ وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین مســـتوى الكفـــاءة الذاتیـــة العامـــة ة لـــدى طلبـــة افـ

الســـلوك التغذیـــة مســـتوى كفــاءة  وجــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائیة بــینعـــدم بــاختالف متغیـــر الجــنس، و 

لدى طلبة افراد عینة الدراسـة بـاختالف متغیـر الجـنس. وأظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات  الصّحیة

الجــنس،  داللــة إحصــائیة بــین مســتوى الســلوك الصــّحي لــدى طلبــة افــراد عینــة الدراســة بــاختالف متغیــر

وصــي وتُ  .وٕامكانیــة التنبــؤ بأهمیــة الكفــاءة الذاتیــة لــدى الطلبــة فــي تحقیــق الســلوك الصــّحي الســلیم لــدیهم

الدراســـة بأهمیـــة التركیـــز علـــى دور الكفـــاءة الذاتیـــة فـــي تحســـین الســـلوك الصـــّحي لـــدى المـــراهقین بوجـــه 

الي، وغیرهــا مــن الســلوكیات الــوزن المثــو ممارســة التمــارین الریاضــیة، و التغذیــة الصــّحیة،  :مثــل ،خــاص

  .را بالكفاءة الذاتیةلمعرفة أكثر السلوكیات تأثّ  ؛الصّحیة

  الكلمات المفتاحیة: الكفاءة الذاتیة، السلوك الصّحي.
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 الفصل األول

  أهمیتهامشكلة الدراسة و 

  :مقدمة الدراسة

ف عـرّ وتُ  ،ة التـي حظیـت فـي السـنوات األخیـرة باهتمـام ملحـوظٍ الكفاءة الذاتیة من المتغیرات المهّمـ دّ عَ تُ 

ــا: "توّقــــبأنّ  ـــا اًبــــمرغو  ه قــــادر علــــى أداء الســــلوك الــــذي یحقــــق نتــــائجَ ع الفــــرد بأّنــــهــ   ن" موقــــف معــــیّ  فــــي أيّ   فیهـ

ــأ). وهــذا یعنــي ١٩٨٦(جــابر،  الفــرد قبــل أن  فــإنّ  ،یتطلــب الحــلّ  مــا أو موقــفٌ  ه عنــدما تواجــه الفــرد مشــكلةٌ ّن

ـــام بهـــذا الســـلوك، وهـــذا مـــا یشـــكّ  ــدرة علـــى القی ــزو لنفســـه القـ ــن الكفـــاءة لیقـــوم بســـلوك مـــا یعـ  الجانـــب األول مـ

علــى  اعلــى الفــرد أن یكــون مقتنًعــ انــب الثــاني مــن الكفــاءة الذاتیــة، أيّ الج دراك یشــكلاإل أنّ   فــي حــین  الذاتیــة،

وتقــدیرهم لقــدرتهم  ،فــرادمعتقــدات األإلــى  شــیرفالكفــاءة الذاتیــة تُ  )،١٩٩٧أســاس مــن المعرفــة والقــدرة (رضــوان،

ــاةأعمــالهم الضــروریة فــي تعــاملهم مــع أ تنفیــذ علــى قــد مــا اعتوكلّ  .)٢٠٠٥بــراهیم، إ( .وممارســتها حــداث الحی

مــا كــان أكثــر كلّ  ،التــي تعترضــه ومواجهــة التحــدیات ،اتنجــاز المهّمــإالفــرد بامتالكــه إمكانــات وقــدرات علــى 

  .)Schwarzer, 1994سلوك فعلي (إلى اندفاعا لتحویل هذه القدرات 

ــأثر أالكفــاءة الذاتیــة التــي یمكــن  ر معتقــداتتطــوّ أّن  )Bandura, 1997( ویؤّكــد بانــدورا ن تت

تجربــة غیــر  -٢براعــة االتقــان  -١كالتــالي:  ربعــة مصــادر رئیســةأتعتمــد علــى  ،الفعــل وتتغیــر مــع ردود

هــذه المصــادر تختلــف و  .الحالــة الفســیولوجیة والعاطفیــة -٤قنــاع اللفظــي أو االجتمــاعي اإل -٣ ةمباشــر 

كفــاءة ) ال٢٠٠١(الزیــات،  دّ ِعـوكـذلك بــین مختلـف المجــاالت. ویُ  ،فــرادمــن الكفـاءة الذاتیــة بـین األ ةربعـاأل

دراك إشـخاص الـذین لـدیهم لالختیـارات التـي یقـوم بهـا األفـراد فـي حیـاتهم الیومیـة، فاأل د قـوىً الذاتیة محـدّ 

ــــد عـــــالٍ  ــــة یبـــــذلون جهـ ـــــاءة الذاتیـ ــتوى الكف ــــابرة، أویحتفظـــــون بمعـــــدالت  ،كبـــــرَ أ ابمســـ ــاط والمثـ ــــى للنشـــ علـ

بضـــعف الثقـــة بـــالنفس،  دراك مـــنخفض بمســـتوى الكفـــاءة الذاتیـــة قـــد یشـــعرونإشـــخاص الـــذین لـــدیهم واأل

ـــام بالمهَــــوالتــــردّ  ـــة الســــلوك الكفــــاءة الذاتیــــة مــــن المحــــدّ  دّ َعــــوتُ  .انجازهــــإ ام و د فــــي القیـ دات الرئیســــة لممارسـ

الكفــاءة  نّ أنــت بعــض الدراســات وقــد بیّ  ،وهــو اعتقــاد الفــرد بقدرتــه علــى ممارســة ســلوك صــحي ،الصــّحي



٣ 

ودراسـة  ،)٢٠٠٧كدراسـة (الصـبوة، باطیـة موجبـةهنـاك عالقـة ارت نّ أو  ،الذاتیة تؤثر فـي السـلوك الصـّحي

   ).Milligan, et al.1997 ( ئهمیلیجان وزمال

ــذ ة هــداف منظمــة الصــحّ أمــن  اساســیً أ اة النفســیة والجســمیة وتنمیتهــا هــدفً تحقیــق الصــحّ  دّ َعــیُ ا، ل

  من مطالب الجهات المعنیة بتنمیة الصحة المجتمعیة. رئیسا اومطلبً  ،العالمیة

بمــا فـي ذلــك  ،تأثیرهـا یشــمل جوانـب الحیــاة كافـة نّ إنتـاج، بــل ة علــى اإلر الصـحّ وال یقتصـر تــأثی

المســتوى الصــّحي یــنعكس علــى اختیــار الغــذاء والســكن والملــبس  الــنمط المعیشــي، كمــا أنّ و االســتهالك، 

 ة علـى القـدرات الذهنیـة، والعقلیـة، والحالـة النفسـیة،ومن ثم ینعكس تأثیر الصـحّ  ؛خرىمور المعیشة األأو 

ة الحیــاة وتحســـینها همیــة فــي تحدیـــد نوعّیــأكثـــر الصــحة العامــل األتمثّـــل وعلــى العالقــات االجتماعیــة، و 

  ).٤، ٢٠٠٦بالنسبة للفرد والمجتمع (ابو زایده، 

ــ ) أنّ ٢٠٠٣ویــرى حســن ( ا أمــام ا صــریحً یً ل تحــدّ هنــاك العدیــد مــن الصــعوبات والمشــكالت التــي تمّث

عـــاني منهــا العــالم الیــوم، حیــث انتشــرت فــي اآلونـــة یت الصــّحیة التــي تحقیــق التنمیــة البشــریة، منهــا المشــكال

  والسرطان. ،واالیدز ،والسكري ،القلب :مثل ،د حیاة البشریةاألخیرة الكثیر من األمراض التي تهدّ 

الســلوكیات التــي یؤدیهــا األفــراد بهـــدف  بأّنـــه:) الســلوك الصــّحي ١٢٤، ٢٠٠٨ف تــایلور (عــرّ تُ و 

تنبــع أهمیــة الســلوكیات غیــر الصــّحیة مــن كونهــا  والحفــاظ علــى صــحتهم. والتعزیــز وضــعهم الصــّحي، 

  سلوكات ضارة بالصحة.إلى ر ببساطة قد تتطوّ  هم في حدوث األمراض فحسب، ولكنْ اتس

السـلوك  )٢٠٠١( لیه فـي رضـوان وتروشـكهإالمشار  (Ferber,1979,P. 10) ف فیربرعرّ ویُ  

وعلــى  ،ة والمــرضهــا القائمــة علــى الصــحّ لســلوك والمواقــف كلّ ألنمــاط ا ه: "مفهــوم جــامعٌ الصــّحي علــى أّنــ

نمــاط الســلوكیات الصــّحیة أنشــر  إلــى) ٢٠١٢( شــیر الصــرایره، والرشــیدياســتخدام الخــدمات الطبیــة". ویُ 

ـــى الصـــحّ بجـــل الحفـــاظ علـــى صـــحتهم وتنمیتهـــا، وتعـــریفهم أمـــن ؛ بـــین الطلبـــة ة ووســـائل اكتســـابها، معن

ذلــك مـــن  ن یــتمّ أویمكــن  ،وممارســة العــادات الصـــّحیة ،مــراضیــة مـــن األوطــرق الوقا ،والتغذیــة الســلیمة

هم فـي نمـوهم افـالم والنشـرات الصـّحیة التـي تسـنشـطة الصـّحیة، وعـرض األخالل مشاركة الطلبـة فـي األ

 الجسمیة، والعقلیة، والنفسیة.  :نموا سلیما متكامال من النواحي



٤ 

ـــویُ  ــات كدراســـة (تُ  ذإ ،ا للســـلوك الصـــّحيساًســـأالـــوعي الصـــّحي  دّ َع ــیر الدراسـ  ،والنفـــاخ ،حمـــدأشـ

عـامال  دّ َعـنماط السـلوك یُ أو وعي األفراد ببعض أعدم معرفة  نّ إلى أ) في هذا المجال ٢٠٠٨والجناني، 

مسـألة السـلوك الصـّحي ل ) أنّ ٢٠٠١ت دراسة رضـوان، وریشـكة (باع السلوك الصّحي، كما أكدّ عیقا التّ مُ 

 وٕانما بالجوانب النفسیة أیضا، ومن ثمّ  ،ما یتعلق بالجوانب الجسدیة فحسب، لیس فیمتزایدةً  وتنمیته أهمیةً 

  تحدید العالقة بین الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي لدى الفئة المستهدفة. إلىهذه الدراسة تسعى  فإنّ 

  مشكلة الدراسة:

د تـه الذاتیـة یحــدّ توقـع الفــرد لكفاء ل وسـیطا معرفیـا للســلوك، حیـث إنّ الكفـاءة الذاتیـة تمثّــ نّ أبمـا و 

د مقـدار الجهـد الـذي سـیبذله، ودرجـة المثـابرة التـي سـیبدیها یحـدّ  طبیعة السـلوك الـذي سـیقوم بـه، ومـن ثـمّ 

ــینٍ  فـــإنّ  ،فـــي مواجهـــة المشـــكالت التـــي تعترضـــه  هیـــرتبط بدرجـــة كفاءتـــ احتمـــال التـــزام الفـــرد بســـلوك معـ

ا ا عالًیـحساًسـإالفشـل، فـاألفراد الـذین یملكـون و أسلوب الفرد فـي تفسـیر النجـاح أإلى  رشیتُ والتي  ،الذاتیة

فــراد مــا األأتقصــیرهم فــي بــذل الجهــد، عــدم قــدراتهم الذاتیــة، و ل همهم یعــزون نجــاحفــي الكفــاءة الذاتیــة، فــإنّ 

ـــــدیهم  ــــدنٍ إالــــــذین لـ ـــــاس متــ ـــــاءة الذاتیــــــة حسـ ــــي الكفـ ــــ ،فــ ـــــزون فشــــــلهم نّ إفــ ـــدرات. لهم یعـ ـــ ــتالك الق ـــدم امــــ   عـــ

  ).١٩٩٨البیلي، وقاسم، والصمادي، (

أهمیـــة متزایـــدة، لـــیس فیمـــا  الســـلوك الصـــّحي یحتـــلّ  نّ إلـــى أ) ٢٠٠١شـــیر رضـــوان، وریشـــكة (ویُ 

. وقـد قـاد الفهــم المتزایـد للعالقـة الكامنــة امـا بالجوانـب النفســیة أیًضـوٕانّ  ،یتعلـق بالجوانـب الجسـدیة فحســب

شرین فـي فهـم الصـحة بین السلوك والصحة حدوث تحوالت كبیرة في العقود الثالثة األخیرة من القرن الع

، یمكـن تحقیقهـا فـي اا سـلبیً ة مفهوًمـالصـحّ  دِ ُعـوتنمیتها، وٕامكانیة التأثیر فیها على المستوى الفـردي. ولـم تَ 

مـــن قبـــل األفـــراد فـــي ســـبیل تحقیقهـــا  وبـــذًال  اجهـــدً  ، یحتـــاجادینامیكًیـــ اأصـــبحت مفهوًمـــاألحـــوال، بـــل  كـــلّ 

ارســـات الســـلوكیة المضـــرة بالصـــحة واالتجاهـــات نحـــو دراســـة المم دّ َعـــوالحفـــاظ علیهـــا. ومـــن أجـــل ذلـــك تُ 

والعمــل علــى تطویرهــا،  ،ة، الخطــوة األولــى نحــو إیجــاد المــوارد للصــحّ وفهمهــا ة والســلوك الصــّحيالصــحّ 

األمـــر الــذي یــنعكس فـــي  ؛ة مــن أجـــل العمــل علــى تعــدیلهاعیقـــة للصــحّ وتحدیــد العوامــل واالتجاهــات المُ 

ة. وهـذا مـا وتطـویر بـرامج الوقایـة المناسـبة والنوعّیـ ،نمیـة الصـحةوتخطـیط ت ،النهایة على النمو الصّحي



٥ 

مــن أجـــل تطــویر بـــرامج نفســـیة  ؛)٢٠٠٥( )(WHO مـــة الصــحة العالمیـــةنـــادي بــه منظّ یتوافــق مـــع مــا تُ 

بة للمـرض التـي یمكـن واألسباب السلوكیة البنیویة المسـبّ  ،ةوصحیة الكتشاف عوامل الخطر على الصحّ 

  والتغلب علیها. ،االتأثیر فیها اجتماعیً 

 خاصــة فــي الســنّ  ،كمـا تبــدأ الســلوكیات غیــر الصــّحیة المؤدیــة للمشـكالت الصــّحیة منــذ الصــغر

نمـــاط المعیشـــیة ر بتغییـــر العـــادات والســـلوكیات واألالتـــدخل المبّكـــ ویمكـــن الوقایـــة منهـــا إذا تـــمّ  ة،المدرســـی

  ).٢٠٠٨الخاطئة وغیر الصّحیة (شحاته، 

ي وتنمیة المعرفة لـدى طلبـة الحلقـة الثانیـة للتعلـیم األساسـي التخـاذ همیة السلوك الصحّ ونظرا أل

 معرفـةفـي البدایـة مـن  البـدّ إّنـه ف ،ر مـن الحیـاةدء بالتوعیـة منـذ وقـت مبّكـ، والَبـةسلوكیات صحیة صحیح

فــراد كنقطـــة انطالقـــه نحـــو وضـــع بـــرامج توعویـــة بعهـــا األمــدى الـــوعي بـــبعض العـــادات الصـــّحیة التـــي یتّ 

الحظت الباحثة من خالل عملها في قسم التوعیـة والتثقیـف بالهیئـة العامـة لحمایـة المسـتهلك وقد  .فاعلة

المزیــد  إلــى(صــفوف التاسـع والعاشــر) فــي الدراســة بحاجــة  ةالفئــة العمریــة المســتهدف أنّ  ،والیــة صــورفـي 

بـاع التّ  هیئـینَ م نالمـراهقین فـي هـذه المرحلـة یكونـو  نّ أوذلـك  ،فیمـا یتعلـق بالسـلوك الصـّحي ،من التوعیة

ات یا قــد یجعلهــم ینزلقــون فــي ســلوكمّمــ ؛و غیرهــاأعــادات غیــر صــحیة علــى ســبیل المغــامرة والتجریــب 

، وتنــاول الوجبــات ةفظــاهرة التــدخین بــین التالمیــذ منتشــر  ،یةدمــان علــى ســلوكیات غیــر صــحّ كاإل ةخطیــر 

، غیـر ذلـك إلـىة الشخصـیة، ، والمشـروبات غیـر الصـّحیة وغیـر المفیـدة، وعـدم االهتمـام بالصـحّ ةالسریع

، فــي بــع ســلوكیات صــحیةیتّ  همعــا لــدى الطلبـة فــي ممارســة الســلوكیات الصــّحیة، فبعضـالحظــت تنوّ كمـا 

فقـد  ؛بالسـلوك ئٍ سلوكیات صحیة مناسبة. ونظرا ألهمیـة الكفـاءة الذاتیـة كعامـل منّبـ همبع بعضال یتّ  حین

  .السلوك الصّحي لدى طلبة الحلقة الثانیةتبحث العالقة بین الكفاءة الذاتیة و  نْ أرأت الباحثة 

تحدیــد مســـتوى الكفــاءة الذاتیـــة لــدى طلبـــة المــدارس، ومـــدى ممارســـة ل ؛لــذلك تـــأتي هــذه الدراســـة

لــى العالقــة بــین الكفــاءة الذاتیــة والســلوك الصــّحي إالســلوكیات الصــّحیة وغیــر الصــّحیة لــدیهم، والتعــرف 

  .في والیة صور األساسي لتعلیممن ا طلبة الحلقة الثانیة عینة من لدى
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  أسئلة الدراسة:

  سئلة التالیة:عن األ اإلجابةإلى  سعى الدراسةت

 لدى طلبة الحلقة الثانیة للتعلیم األساسي في والیة صور؟ ،ما مستوى الكفاءة الذاتیة .١

 لدى طلبة الحلقة الثانیة للتعلیم األساسي في والیة صور؟ ،ما مستوى السلوك الصّحي .٢

   لدى طلبة الحلقة الثانیـة للتعلـیم األساسـي ،بین الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي هل یوجد عالقة .٣

 ؟رفي والیة صو 

 ؟یمكن التنبؤ بالسلوك الصّحي من خالل درجة الكفاءة الذاتیة هل .٤

  من الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي؟ من الطالب في كلٍّ  واإلناثهل توجد فروق بین الذكور  .٥

  همیة الدراسة:أ

 منهما: لكلٍّ  فیما یلي تفصیلٌ و  ،نظري وتطبیقي :همیة هذه الدراسة في جانبینأور تتبل

  :: الجانب النظريأوًال 

التــي  لــى طبیعــة الســلوكیات الصــّحیةإوحرصــها علــى التعــرف  ،اهتمــام الباحثــةتنبــع أهمیتهــا مــن . ١

  .في الحلقة الثانیة المدارسطلبة  یمارسها

 .لطلبة، ومدى إدراكهم وقدرتهم على ممارسة السلوكیات الصّحیةفي تناول كفاءة اهمیتها أ برزت. ٢

ت بوجود عالقة بین الكفاءة الذاتیة والسلوك الصـّحي لطلبـة الحلقـة دراسة اهتمّ  يّ ألم تجد الباحثة . ٣

  الثانیة للتعلیم األساسي في السلطنة.

  :: الجانب التطبیقيثانًیا

لعالقــة بــین الكفــاءة الذاتیــة والســلوك الصــّحي لــدى الفئــة وجــد اهــا تُ أنّ مــن تنبــع أهمیــة هــذه الدراســة . ١

 من فائدة تطبیقیة كما سبق ذكره. هن یترتب علیأوما یمكن  ة،المستهدف

فـي وضـع بـرامج هادفـة تسـعى  ،االستفادة من نتائج قیاس عالقة الكفاءة الذاتیـة والسـلوك الصـّحي. ٢

 .وتعزیزها ةة لدى الفئة المستهدفلتنمیة السلوكیات المنمیة للصحّ 
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یمكــــن للمرشــــدین والقــــائمین بالعملیــــة التعلیمیــــة والتربویــــة االســــتفادة مــــن نتــــائج هــــذه الدراســــة فــــي . ٣

 الفئة. تناسب هؤالءِ و  ،تعتني بالكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي ،رشادیة وتربویةإتخصیص برامج 

  :هداف الدراسةأ

  :إلى تهدف هذه الدراسة

 .  ةالذاتیة لدى الفئة المستهدفمستوى الكفاءة إلى  التعرف. ١

 .ةات الصّحیة لدى الفئة المستهدفمدى ممارسة السلوكیّ إلى  التعرف. ٢

 العالقة بین الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي لدى الفئة المستهدفة.إلى  التعرف. ٣

 ماعي.النوع االجتلمتغیر  معرفة طبیعة االختالفات في الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي تبعا .٤

  مصطلحات الدراسة: 

  Self-efficacyالكفاءة الذاتیة: 

معتقــدات األفـراد حــول قـدرتهم علــى  :هـانّ بأ) الكفــاءة الذاتیـة Bandura, 1994بانـدورا ( فعـرّ یُ 

والتـأثیر علـى األحـداث والمواقـف التـي  ،ةجل الحصول على النتیجـة المرجـوّ أمن  ؛داء معین بنجاحأفعل 

  .حیاتهم فيتؤثر 

  .یاس الكفاءة الذاتیةقاس بمقوالذي یُ  ،هو اعتقاد الفرد بقدرته على القیام بسلوك معین :اجرائیً إ و 

 healthy feeding style :ةالصّحی التغذیة كفاءة السلوك

ه ّنــبأوالمتعلقــة باعتقــاد الفــرد  ،نــوع مــن الكفــاءة الذاتیــة الخاصــة :هــا) بأنّ ١٩٩٧فــه رضــوان (عرّ ویُ 

  عین.ي مقادر على ممارسة سلوك صحّ 

والمقـاس بمقیـاس مخصـص  ،ي معـینجرائیا: هـو اعتقـاد الفـرد بقدرتـه علـى القیـام بسـلوك صـحّ وإ 

  لهذا الغرض.
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  Healthy behaviorالسلوك الصّحي:

جــراءات تقــوم علـى اإل التـي نمـاط السـلوك الصــّحيأهــو بأّنـه: ) ٢٠٠١فـه رضـوان، وریشــكه (عرّ یُ 

  ) ٩(ص.  ومنع حدوثها. ،مراضعلى حدوث األ رف المبكّ جل التعرّ أمن  ؛خذها الفردالتي یتّ 

  صر عنهــــا فــــي مقیــــاس مخّصــــعّبــــویُ  ،الصــــّحیة التــــي یمارســــها الفــــرد اتالســــلوكیّ ا: هــــو جرائًیـــوإ 

  لهذا الغرض.

  الحلقة الثانیة:

ــیم األساســي فـــي  وتمثّــل الطلبــة الــذكور واإلنــاث فــي الصــفین التاســـع والعاشــر فــي مــدارس التعل

  والیة صور.

  حدود الدراسة:

  دات التالیة:د نتائج هذه الدراسة بالمحدّ تتحدّ 

  فــي مــدارس مــن التعلــیم األساســي  الدراســة علــى طلبــة الحلقــة الثانیــةجــراء إ تــمّ  الحــدود البشــریة: .١

 والیة صور.

مــن صــفوف  مــن التعلــیم األساســي جــراء الدراســة علــى طلبــة الحلقــة الثانیــةإ تــمّ  الحــدود المكانیــة: .٢

ــدار  ــــر) فـــــي المـــ ـــع، والعاشـ ــوب الشـــــرقیة (التاســ ــــة جنـــ ـــي محافظـ ـــور فــ ــــة صــ ــــي والیـ   س الحكومیـــــة فـ

 بسلطنة عمان.

ــــع  الحـــــدود الزمانیــــــة: .٣ ـــي فصــــــل الربیــ ــث علــــــى العینــــــة فــ ــاس البحـــ ـــت الباحثــــــة بتطبیـــــق مقیــــ   قامـــ

  م.٢٠١٦لعام 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

ــدًبــأیتنــاول هــذا الفصــل   ا حــول الكفــاءة الذاتیــة، والســلوك الصــّحي، كمــا یتطــرق ألهــمّ ا نظرًی

  الدراسات السابقة ذات العالقة بالمتغیرین.

  الكفاءة الذاتیة:

  :تمهید

 الالتـــي  األحكـــام مـــن مجموعـــة عـــن رتعّبـــ والتـــي، ةالمهّمـــ مالـــتعلّ  داتمحـــدّ  أحـــد تیـــةالذا الكفـــاءة دّ َعـــتُ 

 مشــاعر مجــرد لیســت الذاتیــة فالكفــاءة .إنجــازه یســتطیع مــا علــى بــالحكم ولكــنْ  ،فقــط الفــرد ینجــزه بمــا تتصــل

 یبذلـه، الـذي دالجهـ ومقـدار مثابرتـه، ومـدى بـه، القیـام یسـتطیع اعّمـ لذاتـه الفـرد جانـب مـن تقویم هاولكنّ ، عامة

  )٢٠١٣للفشل. (الیوسف،  مقاومته ومقدار، والمعقدة الصعبة المواقف مع التعامل في مرونته ومدى

  مفهوم الكفاءة الذاتیة:

ات، ّیـبدأ مفهوم الكفاءة الذاتیة بالظهور كمحور من محاور علم النفس التربـوي فـي بدایـة الثمانین

رفـــت باســـم النظریـــة المعرفیـــة االجتماعیـــة تـــه التـــي عُ مـــن خـــالل نظری ،١٩٧٧مها بانـــدورا عـــام حیـــث قـــدّ 

Social cognitive theory  ّمعتقـدات  :هـاأنّ بف بانـدورا الكفـاءة الذاتیـة م، وعـرّ فـي تفسـیرها لعملیـة الـتعل

ذات  ،مكانـاتهم علـى األداء فـي مسـتویات مختلفـةإوجـد لـدى األفـراد ذكـورا كـانوا أم إناثـا، وتتعلـق بفردیة تُ 

ـــالتـــأثیر علـــى األ ل معتقـــدات األفـــراد حـــداث والمواقـــف والظـــروف التـــي لهـــا أثـــر علـــى حیـــاتهم، وهـــي تمّث

  ).٦٣٤، ٢٠٠٩وخضیر،  ،والخطیب ،ة من نوع معین (الربابعةبقدرتهم على التعامل مع مهمّ 

و قدراتـه الذاتیـة، ومـا أمكاناتـه إاعتقاد الفرد في  بأّنها:) الكفاءة الذاتیة ٢٠٠١ف الزیات(عرّ كما یُ 

وحســیة وعصــبیة لمعالجــة المواقــف والمهــام  ،وانفعالیــة دافعیــة ،علیهــا مــن مقومــات عقلیــة معرفیــة يینطــو 

  نجاز ما.إوالتأثیر في األحداث لتحقیق  ،والمشكالت
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معتقــدات األفـراد حــول قـدراتهم علــى إنتـاج مســتویات معینــة  إلـىالكفـاءة الذاتیــة ُیشـیر مصــطلح و 

د معتقــدات الكفـــاءة الذاتیــة كیـــف حیـــاتهم، كمــا تحـــدّ  فــيثر األحـــداث التــي تـــؤ  فــيممــا یـــؤثر  ؛مــن األداء

  ).Bandura, 1994(؟ ، وكیف یفكرون، وكیف یحفزون أنفسهم ویتصرفوناألشخاصیشعر 

أحــد المقومــات الرئیســة  دّ َعــیُ  وفهمهــا إدراك الــذات نّ أ )Schwarzer, et al 1997ویؤكــد (

  .ق الدافعز أو تعوّ تعزّ  لعملیة التحفیز، وتستطیع مستویات الكفاءة الذاتیة أنْ 

وتحدیــد ســـماته  ،ســـتخدم فــي تفســیر ســـلوك الفــردة التــي تُ هّمــمالذاتیــة مــن المفـــاهیم ال الكفــاءة إنّ 

أكثــر صــعوبة، حیــث یحــددون  مهــامٍ  الكفــاءة الذاتیــة المرتفعــة تنفیــذَ  وإذ یختــار األشــخاص ذو الشخصــیة، 

ــال مســـبقً جـــر دون شـــكل اإلویحـــدّ  ،علیـــا ویلتزمـــون بهـــا ابأنفســـهم أهـــدافً  ، ویتوقـــع األشـــخاص ااءات واألعمـ

اتخــاذ اإلجــراء،  بمجــرد أن یــتمّ و مــع مســتوى كفــاءتهم الذاتیــة.  اســیناریوهات إمــا متفائلــة أو متشــائمة تمشــیً 

ویسـتمرون فـي ذلـك فتـرة أطـول مـن  ،الكفاءة الذاتیة المرتفعة ببذل المزید من الجهـد ویقوم األشخاص ذو 

نخفضـة، وعنـدما تحــدث انتكاسـات، یتعـافون بسـرعة أكبـر ویحـافظون علــى أولئـك ذوي الكفـاءة الذاتیـة الم

ــــعبة،  التـــــزامهم بأهـــــدافهم، كمـــــا أنّ  ـــاع الصـ ــد األطـــــر واألوضــ ــخاص بتحدیـــ الكفـــــاءة الذاتیـــــة تســـــمح لألشـــ

  )Schwarzer, et al 1997(.خلق بیئات جدیدةبواستكشاف بیئتهم، أو 

طبیعة األنشـطة التـي یختارهـا  فيفهي تؤثر  ؛متعلّ اال في عملیة الالذاتیة عنصرا فعّ  الكفاءةُتَعّد و 

ا ولّمـ .وخصوصـا عنـدما یكـون إحـراز التقـدم فـي تلـك األنشـطة صـعبا ،الطلبة ومدى مثابرتهم على أدائها

 ،قنـاع الشـفوية معینـة واإلومشاهدة أداء اآلخـرین لمهّمـ ،د عن األداء الشخصيكانت الكفاءة الذاتیة تتولّ 

سـتراتیجیات التـدریس التـي تعتمـد امـن خـالل  ،بالكفاءة الذاتیة عند الطلبـة ر القويّ الشعو  تنمیةه یمكن فإنّ 

  ).٢٠٠٩وخضیر،  ،والخطیب ،(الربابعةوكذلك من خالل النمذجة والمحاكاة  ،العلى التعلم الفعّ 

ــتوى اإلثـــارة االنفعالیـــة نّ أ) ١٩٩٧ویـــرى راتـــب ( ـــى  ،الكفـــاءة الذاتیـــة تتـــأثر بمسـ والتـــي تعمـــل عل

ثــارة مــع ه الفعالیـة، وبشــكل خــاص عنـدما تترافــق مــع القلـق والخــوف، وفـي حــال ترافقــت هـذه اإلإعاقـة هــذ

یجابیـة ومتوازنـة مـع إضعف كفـاءة الفـرد، وقـد تعمـل علـى اسـتثارتها بصـور  ذلك إلى ىدّ أالقلق والخوف 

  قدرات الفرد وتحقیق أهدافه.



١٢ 

األســرة، والــزمالء، والمدرســة، الشــعور بقـوة الشخصــیة، و  نّ أ(Bandura, 1994)  ویؤكـد بانــدورا

  .وتحفیزها الكفاءة الذاتیة لدى الفرد المصادر األساسیة لتعزیز يه بها الفرد في حیاته یمرّ  يوالتجارب الت

ــراددراك إ أنّ ) Kazdinشـــیر كـــازدن (ویُ  ــؤثر  األفـ ونها عـــدّ الخطـــط التـــي یُ  فـــيلكفـــاءتهم الذاتیـــة تـ

یجابیـة إ بالكفـاءة الذاتیـة یرسـمون ألنفسـهم خططـا ناجحـة و حساس مرتفـع إ، فمن لدیهم یكررونهامسبقا أو 

حیــث یرســمون  ؛حســاس المــنخفض بالكفــاءة الذاتیــةاإلإلــى بعكــس األفــراد الــذین یمیلــون  ،ومؤدیــة للنجــاح

  ).٦٣٦، ١٩٩٨فاشلة (عبد الرحمن،  خططاألنفسهم 

 ؛اإلنســــاني مــــة للســــلوكالعوامــــل المنظّ  مـــن أهــــمّ هــــي الكفــــاءة الذاتیــــة أّن ) ٢٠١٢عمــــر ( ویـــرى

ــأالتــي تجعــل الفــرد یســتخدم  يهــ المنخفضــةفالكفــاءة  الشــعور  :مثــل ،نفعــالز علــى االســالیب ســلبیة ترّك

داء المهـــام أو  ،ة صـــعبةمهّمـــ تؤهـــل الفـــرد للقیـــام بـــأيّ فالكفـــاءة  ةمـــا قـــو أكتئــاب، والقلـــق، ولـــوم الـــذات، و باال

  هدافه. أوتحقیق  ،بنجاح

اختیــار األفــراد للمهــام  فــيت الكفــاءة الذاتیــة تــؤثر معتقــدا أنّ إلــى  )Pajares  )1996شــیرویُ 

التـي یعملــون بهــا، وكـذلك الطــرق التــي یختارهـا األفــراد إلنجــاز تلـك المهــام بنجــاح، كمـا تســاعد معتقــدات 

مواجهــة بعــض  الكفــاءة الذاتیــة علــى تحدیــد كمیــة الجهــد المبــذول فــي نشــاط مــا، ومــا مــدى قــدرتهم علــى

  جهة تلك العقبات.في موا مرونتهمالعقبات، ومدى 

الكفــاءة الذاتیــة تقــوم علــى اعتقــاد الفــرد حــول قــدرات وٕامكانــات  نّ أ (Krampen,1989)ویؤكــد 

ل في اإلدراك والتقدیر لحجم قدرات الكفاءة الذاتیة من أجل التمكن فهي تتمثّ  ومن ثمّ  ،تحقیق سلوك معین

نفسـه لها الفـرد ر عالیـة التـي یقـدّ وتـؤثر هـذه الف .(Bandura,1977)بصورة ناجحـة  معینمن تنفیذ سلوك 

وُتَعــّد الكفــاءة الذاتیــة مــن  .ل عنــد تنفیــذ هــذا الســلوكوعلــى االســتهالك والتحّمــ ،نجــزنــوع التصــرف المُ  فــي

والتـي افترضـت  ،لبانـدورا Social Cognitive Theoryة للنظریـة المعرفیـة االجتماعیـة العناصر المهمّ 

اعیــة تتــداخل بدرجــة كبیــرة، فالســلوك اإلنســاني فــي ضــوء نظریــة ســلوك الفــرد والبیئــة والعوامــل االجتم أنّ 

هي: عوامل الذات، والعوامل السلوكیة، والعوامل البیئیـة، وقـد  ،بتفاعل ثالثة مؤثرات اد تبادلیً باندورا یتحدّ 

وتشـــمل  ،Reciprocal Determinism أطلــق بانـــدورا علــى هـــذه المــؤثرات نمـــوذج الحتمیـــة التبادلیــة

  وعوامل سلوكیة. ،وعوامل بیئیة تغذیة راجعة ،الةعوامل شخصیة فعّ 
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هـا إدراك علـى أنّ  Self-efficacy) للكفـاءة الذاتیـة٢٠١٠والجمـالي ( ،مـن محمـود كما نظـر كـلٌّ 

قناعــه بقدرتــه إ بهــا، و  ع الخبــرات البدیلــة التــي یمــرّ الفــرد لقدراتــه الشخصــیة مــن خــالل إنجــاز األداء، وتنــوّ 

اسـتثارته االنفعالیـة التـي تزیـد مـن قدرتـه علـى مواجهـة المواقـف  إلـى ضافةباإل ،ام بنجاحعلى إنجاز المهَ 

  .التي تواجهه

  

  مصادر الكفاءة الذاتیة:

  أربع مصادر للكفاءة الذاتیة اآلتیة: (Bandura,1977)كما ذكر باندورا

وهـو قناعـة الفـرد بقدراتـه الذاتیـة علـى أداء  :Performance Accomplishmentإنجـاز األداء  .١

ام الصـعبة، وٕانجازهـا بنجـاح، ممـا یقتضـي تنظـیم تفكیـره، وتقییمـه ألدائـه، ومواجهـة الصـعاب، المهَ 

 مع شعوره بالثقة في نفسه. ،له المسؤولیة، والمثابرة في تحقیق أهدافهوتحمّ 

مــا یمكــن اكتســابه مــن خــالل مالحظــة أداء  كــلّ  :Vicarious Experiencesالخبــرات البدیلــة  .٢

ممـا یسـاعد الفـرد علـى تكـوین  ؛به مـن خبـرات سـابقة وكذلك ما یمرّ  ،جحةاآلخرین، وأنشطتهم النا

 عات عن أدائه في المواقف المشابهة.توقّ 

أثنــاء تقــدیم عملیــات  ،آلخــرینل الســتماععلــى اهــي قــدرة الفــرد ومهارتــه و  :Persuasionاالقتنــاع  .٣

 .إقناعه بقدرته على إنجاز المهام بنجاح إلىالتشجیع والتدعیم، والتي تهدف 

 فـيوتـؤثر  ،وهي حالـة الفـرد االنفعالیـة التـي یشـعر بهـا :Emotional Arousalاالستثارة االنفعالیة  .٤

  نه من مواجهة المواقف.قوة فعالیة الذات لدیه، وتمكّ 

ـــة وَ إویؤكـــد بانـــدورا  ـــاس توقعـــات الكفـــاءة الذاتی ــتوى الكفـــاءة  :فـــق ثالثـــة أبعـــاد هـــيمكانیـــة قی مسـ

  ):٣٢، ٢٠٠٢ثباتها (البلوشي، وقوتها و  ،وعمومیتها ،ومقدارها

المشــكالت المختلفــة فــي  تعنــي مــدى قــوة االعتقــاد بالكفــاءة لحــلّ و : ومقــدارها مســتوى الكفــاءة الذاتیــة  .١

المشـكالت مهمـا  صعوبتها، وتتدرج معتقدات الكفاءة الذاتیة بین األفراد من االعتقـاد بالكفـاءة لحـلّ 

ـــعوبتها  ـــىبلغـــــت درجـــــة صــ ـــدم الكفـــــاءة ل إلــ ــــلّ  امـــــرورً  ،مشـــــكلة أيّ  حـــــلّ االعتقـــــاد بعــ  باالعتقـــــاد بحـ

 المشكالت السهلة فقط.
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مــدى شــیوع الكفــاءة الذاتیــة وانتشــارها عبــر المواقــف والمشــكالت  اقصــد بهــعمومیــة الكفــاءة الذاتیــة: یُ  .٢

أو یمكــن تعمیمهــا علــى مجموعــة  ،یمكــن لتوقعــات الكفــاءة الذاتیــة أن تكــون خاصــة المتباینــة، أيّ 

 د بعینه.قتصرة على موقف محدّ أو م ،كاملة من المواقف

بقـاء معتقـدات الكفـاءة الذاتیـة عنـد مسـتویاتها فـي الظـروف  اقصد بهقوة الكفاءة الذاتیة وثباتها: یُ 

أكثر قدرة على المقاومة علـى الـرغم مـن وجـود  ة تظلّ فتوقعات الكفاءة الذاتیة القویّ  ؛المختلفة والمتناقضة

ّن التوقعــات الضــعیفة یمكــن أن تنطفــئ بســهولة مــن خــالل فــي حــین أ ،مجموعـة مــن الخبــرات المتناقضــة

فــي حــین أّن الكفــاءة الذاتیــة الضــعیفة  ،مثــابرة الفــرد لتحقیــق أهدافــه إلــىالقــدرة المتناقضــة، ویــؤدي ذلــك 

 حباط أو فشل.إ یمكن أن تنطفئ بسهولة عند مرور الفرد بأيّ 

  رة للكفاءة الذاتیة:االتجاهات النظریة المفسّ 

 فیة االجتماعیة: النظریة المعر 

ــدورا" فكـــرة الكفـــاءة الذاتیـــة ـــ ،اقتـــرح "بانـ  علـــى افتـــراض أنّ  امعتمـــدً  ،ر الســـلوكيكنظریـــة فـــي التغّی

، وضــمن هـــذه وتقویتهــا اإلجــراءات الســیكولوجیة مهمــا كــان شـــكلها تعمــل كوســائل لخلــق الكفـــاءة الذاتیــة

تج، فـاألولى هـي إیمـان الفـرد بقدرتـه علـى "بانـدورا" بـین توقعـات الكفـاءة الذاتیـة وتوقعـات النـا زیمیّ الرؤیة 

معینـة.  نـواتجَ هذا السلوك سـوف یـؤدي  أنّ بداء السلوك المطلوب لتحقیق النواتج، أما الثانیة فهي تقدیره أ

معتقـدات النــاس حــول قـدراتهم علــى القیــام بمســتویات  :هــام) الكفـاءة الذاتیــة بأنّ ١٩٩٤ف بانــدورا (وقـد عــرّ 

مجـرى حیــاتهم. ویمكـن أن تنشـأ هـذه المعتقـدات مــن  فـيم فــي أحـداث تـؤثر معینـة مـن األداء الـذي یـتحك

ــة، مــن خــالل مالحظــة الشــخص  خبــرات الــتمكن الناتجــة عــن اإلنجــاز والنجــاح المســبق، والخبــرات البدیل

یحكـــم  ر معـــاییرَ لنجـــاح اآلخـــرین الممـــاثلین لـــه فـــي أعمـــال مشـــابهة، فاالقتـــداء بالنمـــاذج االجتماعیـــة یـــوفّ 

إقنــاع  ز اإلحســاس بالكفــاءة، إذ یــتمّ اإلقنــاع االجتمــاعي یعــزّ  ه مــن خاللهــا، كمــا أنّ الشــخص علــى نفســ

مما یدفعهم لمضـاعفة الجهـد والمواظبـة،  ؛هم یمتلكون مقومات النجاح لتنفیذ األنشطة المطلوبةاألفراد بأنّ 

كمــا یعتمــد وتتفــادى احتمــاالت الفشــل.  ،هیــئ فــرص النجــاحتهیئــة المواقــف المالئمــة التــي تُ  ذلــكویتطلــب 

فــالمزاج اإلیجــابي یــدعم الكفــاءة  ؛علــى حــالتهم العاطفیــة والجســمیة فــي الحكــم علــى قــدراتهم االنــاس جزئًیــ
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ل وتقّلـ ،المـزاج الیـائس یضـعفها، واالسـتثارة والعاطفـة الزائـدة تضـعف األداء فـي حـین أنّ الذاتیـة المدركـة، 

  .(Bandura, 1994, 145)من توقعات النجاح

تقیــیم الفــرد  إلــى حیــث تشــیر الكفــاءة الذاتیــة ؛فــاءة الذاتیــة عــن مفهــوم الــذاتویختلــف مفهــوم الك

مفهـوم الـذات ُیَعـّد أكثـر عمومیـة  فـي حـین أنّ  د،ة خاصة فـي سـیاق محـدّ لكفایته أو قدرته على أداء مهمّ 

یــرتبط  بالســیاق، ویشــمل تقیــیم هــذه الكفایــة، واإلحســاس بالجــدارة الذاتیــة المرتبطــة بهــا، وقــد ال اوأقــل تــأثرً 

المفهومــان ببعضــهما، فالطالبــة قــد تشــعر بكفــاءة عالیــة فــي الریاضــیات، دون أن یصــاحب ذلــك إحســاس 

  .(Pajares, 1996) ها غیر فخورة بإنجازها في هذا المجال مثًال إیجابي بالجدارة الذاتیة، ربما ألنّ 

م ویتصــرفون، د كیــف یشــعر النــاس ویفكــرون ویحفــزون أنفســهمعتقــدات الكفــاءة الذاتیــة تحــدّ  إنّ 

بهــا، ویواجــه الفشــل، عكــس مــن ال یملــك الثقــة ى المهــام الصــعبة وال یتجنّ یتحــدّ  العالیــةفمــن یملــك الثقــة 

  ).Bandura, 2007( في قدراته، ویقع ضحیة للتوتر واالكتئاب یشكّ ف

  نظریة "شنك" للكفاءة الذاتیة:  .٢

لــدیهم القــدرة علــى  تقــدون أنّ األفــراد ذوي الكفــاءة العالیــة یع أنّ  (Schunk, 2003)یؤكــد شــنك

ات یمیــل األفــراد ذوو الكفــاءة المتدنیــة عنــد مواجهــة مهّمــ ، فــي حــینالمقدمــة لهــم بنجــاح اتالمهّمــإنجــاز 

 اوأحیاًنـــ ،ات بـــأداء ضـــعیفومــن ثـــم أداء هـــذه المهّمــ ؛االستســـالم بســهولة واإلصـــابة بالكســـلإلـــى  معینــة

 ؛إدراكــات الكفــاءة الذاتیــة تــؤثر فــي الدافعیــة فــإنّ  (Bandura, 1997)لبانــدورا  اوفًقــتركهــا دون أداء. وَ 

د األهـــداف التـــي سیضـــعها األفـــراد ألنفســـهم والجهـــود التـــي ســـیبذلونها لتحقیـــق هـــذه األهـــداف، فهـــي تحـــدّ 

واســتعدادهم لمواجهــة الفشــل ومقاومتــه، فــاألفراد الــذین یثقــون فــي مهــارتهم األكادیمیــة یتوقعــون الحصــول 

بــارات، ویتوقعــون الحصــول علــى نتــائج ممیــزة نتیجــة قیــامهم بأعمــال متقنــة علــى درجــات عالیــة فــي االخت

(Schunk, 2003) . 

والتــي مــن خاللهــا تــؤثر  ،وقــد أجریــت كثیــر مــن الدراســات فــي مجــال العملیــات األربــع األساســیة

  ):Bandura, 1994وهي كما صاغها باندورا ( ،كفاءة الفرد فيمعتقدات الكفاءة 
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ــة ــات المعرفی معظــم األهــداف والمنجــزات تبــدأ عــادة  إنّ  ):Cognitive Processes( العملی

ل معتقدات األفراد عن كفـایتهم أنـواع التوقعـات التـي یبنونهـا ویبحثونهـا، فأولئـك الـذین یكـون أفكارا، وتشكّ 

ودعــــم لــــألداء أو  ،یجابیــــةإدهم بتعلیمــــات رون قصــــة نجــــاح تــــزوّ لــــدیهم معتقــــدات عالیــــة بالكفــــاءة یتصــــوّ 

ویركزون علـى كثیـر مـن األمـور التـي یمكـن  ،ون في كفایتهم الفشلحین یتصور الذین یشكّ اإلنجاز، في 

ه مـن الصــعب إنجــاز الكثیـر فــي الوقـت الــذي یسـارع الفــرد فیــه ٕاّنــو قـة، أن تسـیر بطریقــة خاطئـة غیــر موفّ 

  معتقدات الشك الذاتي في قدراته.

الذاتیـــة مـــن  ات بالكفـــاءةتلعـــب المعتقـــد :(Motivational Processes) العملیـــات الدافعیـــة

ـــذاتي ــــه الــ ــــى التوجیـ ـــرد، وقدرتـــــه علـ ــــة للفــ ـــكیل الدافعیـــــة الذاتیـ ــــیا فـــــي تشــ   وجهـــــة نظـــــر بانـــــدورا دورا أساسـ

Self-Regulation  معتقــدات الكفـاءة الذاتیــة تعمـل كوســیط بـین أثــر الـتعلم بالضــبط الــذاتي  حیـث إنّ ؛

  واإلنجاز الدراسي.

العملیـات  فـيتـؤثر معتقـدات الكفـاءة الذاتیـة  :)Affective Processes( العملیـات الوجدانیـة

األفـراد الــذین یعتقـدون فــي  ٕانّ و ض األفــراد للقلـق والضــغوط واالكتئـاب، مـدى تعـرّ  فــيوتحدیـدا  ،الوجدانیـة

وعلــى ضــبط أســباب الضــغوط والســیطرة علــى المواقــف یخبــرون درجــات  ،كفــایتهم الذاتیــة علــى اإلنجــاز

ممـن یحملــون معتقــدات سـلبیة عــن كفــایتهم، حیـث یخبــرون درجــات  ،أقـل مــن الضـغوط مقارنــة بــاآلخرین

مجـاالت عدیـدة فــي  ف، ویـرون أنّ عیـوبهم أو عــدم قـدرتهم علـى التكّیـ یركنـون عالیـة مـن القلـق، ومـن ثـمّ 

دات المحتملــة، ویقلقــون مــن األشــیاء التــي تضــخیم شــدة المهــدّ  إلــىویمیلــون  ،بیئــتهم محفوفــة بالمخــاطر

 سم بعدم الفعالیة.مط من التفكیر المتّ یمكن أن تحدث ذلك الن

معتقـدات الكفـاءة الذاتیـة  أنّ إلـى شـیر بانـدورا یُ  :)Selection Processes( عملیـات االختیـار

األفـراد عـادة مـا  نشطة التي یختارونهـا، كمـا أنّ من خالل تأثیرها على األ ،تساهم في تشكیل حیاة األفراد

ممارســة  إلــى تجــاوز قــدراتهم علــى التوافــق، ویمیلــون فــي المقابــلهــا تبــون األنشــطة التــي یعتقــدون أنّ یتجنّ 

ــم قـــادرون علـــى التعامـــل معهـــا، نّ أأنشـــطة یـــرون  ــؤثر هـ اتجـــاه النمـــو  فـــيبدرجـــة كبیـــرة  رهـــذا االختیـــاویـ

 الشخصي لدیهم.
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مسـتوى الدافعیـة والـتعلم واإلنجـاز،  فـيالكفاءة الذاتیـة تـؤثر  أنّ إلى ) ١٩٩٣كما أشار أبو علیا (

وأیضـا  ،جـزء مـن خبـرة الفـرد رح النظریة المعرفیة االجتماعیة عالقـة وثیقـة ثنائیـة االتجـاه بـین كـلّ كما تقت

فــرد مجموعــة مــن معتقــدات  ل كــلّ الملخــص المعرفــي لتجــارب الفــرد الــذي یتــراكم خــالل الســنوات، ویشــكّ 

لكـن  فقـط، فـردلل اقـدیرً كفاءة الذات التي تبرز دافعیته ومرونته في إكمال النشاط، والكفاءة الذاتیـة لیسـت ت

تطــور الكفــاءة ویــأتي  ،ة بنجــاحمهّمــالإكمــال علــى رهــا الفــرد بخصــوص قدرتــه لمعتقــدات التــي یطوّ لأیضــا 

حیـث تـؤثر الكفـاءة الذاتیـة  ؛الذاتیة نتیجـة العالقـة الوثیقـة الثالثیـة بـین البیئـة وسـمات الشخصـیة والسـلوك

علـى قـدرة الفـرد باط، ویـرتبط هـذا الفهـم للكفـاءة الذاتیـة واجراء العمـل أو المشـاركة بنشـ ،ةفي إكمال المهمّ 

  .ةإكمال المهمّ 

  السلوك الصّحي:

  تمهید:

د ماهیـــة األمـــراض التـــي یمارســـها الطلبـــة فـــي مرحلـــة المراهقـــة قـــد تحـــدّ  ةالســـلوكیات الصـــّحی نّ إ

ع تطـــور تــایلور مــن الضـــرورة التــدخل لمنــ مرحلــة الّرشـــد، فتــرىبهــا فــي  صـــابوایُ ن أالمزمنــة التــي یمكــن 

نقیـاد، والتـأثر، یتمیـز فیهـا الفـرد بسـهولة اال ، التـيممارسة السلوكیات غیـر الصـّحیة لـدى مرحلـة المراهقـة

ض لهــا الفــرد العــادات الســلوكیة تتــأثر بالتنشــئة االجتماعیــة التــي یتعــرّ  نّ أو ، لممارســة ســلوك غیــر صــحي

الـدان علـى غـرس سـلوكیات معینـة فقـد یعمـل الو  الوالدین؛في مراحل حیاته األولى، وبشكل خاص سلوك 

كاســـتعمال حـــزام األمـــان عنـــد القیـــادة، وتنظیـــف األســـنان بالفرشـــاة بشـــكل منـــتظم، وتنـــاول  أوالدهـــم،لـــدى 

  األساسیة.وغیرها من السلوكیات الصّحیة  ،االفطور یومیً 

  مفهوم السلوك الصّحي:

بهـــدف تعزیـــز وضـــعهم  ؛هـــو الســـلوكیات التـــي یؤدیهـــا األفـــراد :ف تـــایلور الســـلوك الصـــّحيعـــرّ تُ و 

  )٢٠٠٨تایلور،( صحتهم. على الصّحي، والحفاظ

ــتجاباتویُ  ـــــع االســـ ـــــة ،قصـــــد بالســـــلوك الصـــــّحي جمی ـــــر الواعی ـــــة وغی ــــل الواعی ــــل  ،وردود الفعـ مثـ

بصورة ذاتیة أو عن طریق اآلخرین، بسـبب خلـل أو اضـطرابات جسـدیة  المرضیةاالستشعار باألعراض 
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ات المحتملة فـي اتخـاذ القـرارات فـي البحـث عـن الجهـات الطبیـة أو نفسیة، وتتضمن الكثیر من االستجاب

ــباب المـــرض واإل ـــاد بأسـ ــراءات الوقائیــــة والعالجیـــة التـــي یقـــوم بهـــا أفـــراد العینــــة المتخصصـــة، واالعتق جـ

  ).١٤٤، ٢٠٠٩للحفاظ على صحتهم (ابو لیلى والعموش، 

هــــدفها  ،ســـلوكیاتمجموعـــة مــــن ال :ه) الســـلوك الصــــّحي بأّنـــ٦٧، ٢٠١٢ف الشــــویخ (عـــرّ كمـــا تُ 

ز ل الســلوكیات التــي یرّكــدة، وتتمثّــوالمحافظــة علــى دوام الصــحة الجّیــ ،صــابة بــاألمراضالوقایــة مــن اإل

 ،والرعایـــة الذاتیـــة ،علیهـــا الســـلوك الصـــّحي فـــي ممارســـة التمرینـــات الریاضـــیة، وتنـــاول الطعـــام الصـــّحي

  وتجنب التدخین واستخدام المواد النفسیة. ،والنوم

دراك األفــراد أو إبعــاد الســلوكیة فــي حالــة االصــابة بــأعراض مرضــیة علــى مــدى األ تقتصــروال 

بعـــة فـــي العـــالج مـــن قبـــل الجماعـــة لألســـباب المحدثـــة للمـــرض أو تشخیصـــها، أو علـــى االجـــراءات المتّ 

حیط بالحالة المرضـیة مـن عوامـل اجتماعیـة لتشمل جمیع ما یُ  ما تمتدّ نّ إ المتخصصین الطبیین فحسب، و 

دراك الــواعي مــن الرعایــة الصــّحیة الســلوك الصــّحي جــزءا مــن اإل دّ َعــتصــادیة وایكولوجیــة، ویُ وثقافیــة واق

مة لتسـهیل مـة والمصـمّ ویشـتمل علـى مجموعـة مـن الخبـرات المنظّ  ،بتحسـین السـلوك ىعنوالذي یُ  ،الذاتیة

ـــالرادي للســـلوكیات المعـــزّ  ــون ســـلوك تـــوافق زة لصـــحة األفـــراد والجماعـــات والمجتمـــع، فهـــوالتبنـــي ال ي تكـ

ذ یختلــف مــن مجتمــع آلخــر بــاختالف إ ؛انعكاســاته علــى صــحة الفــرد والبیئــة والمجتمــع، ویمتــاز بنســبته

، وتنــوع الثقافــات والــدیانات، فمــا یبــدو ســلوكا صــحیا عنــد بعــض األفــراد أو بعــض الحضــاریةالمســتویات 

  .)١٣٧، ٢٠٠٩والعموش،  ،قد ال یكون كذلك عند بعضهم اآلخر (أبو لیلى ،الجماعات

ـــارأو  ـــى ) ٢٠١٤علـــــي ( شـ ـــرد  أنّ إلــ ـــى ألســـــلوك صـــــحي ممارســـــة الفــ ـــد علــ ـــحي یعتمــ ـــر صــ م غیــ

وهـــو الـــذي یشـــمل الخصـــائص الشخصـــیة لشخصـــیة الفـــرد كقیمـــه، ، حـــدهما ذاتـــيأ :نیساســـیأعنصـــرین 

مــا العنصــر الثــاني فهــو المجتمــع الــذي أخلــق تــوازن فــي شخصــیته،  ومــن ثــمّ  ،دراكــه لرغباتــهإ هدافــه، و أو 

، ولــذلك فاالهتمــام بتــوازن شخصــیة الفــرد فــي كافــة مثیــرات البیئیــة المحیطــة بــالفردالظــروف وال یحتضــن

هــذا  نّ وأ ،اهــا مــن مجتمعــهخــذ بعــین االعتبــار الخبــرات التــي تلقّ األیجــب فیــه ممارســة ســلوكیات صــحیة 

  .و غیر صحيأ اصحیً  اباعه سلوكً اتّ  إلىسیؤدي 
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  : ونظریاته نماذج السلوك الصّحي

صــحیة  ّحي بوضــع مجموعــة مــن النمــاذج والنظریــات لممارســة ســلوكیاتالــنفس الصــ علمــاءقــام 

  كما یلي:

 The Health Belief Model نموذج المعتقد الصّحي: .١

تجاهــات النظریــة تــأثیرا فــي تفســیر الســبب الــذي یــدفع النــاس هــذا النمــوذج مــن أكثــر اال دّ َعــیُ 

رفـة عـاملین، همـا: الدرجـة ممارسة السلوك الصّحي، ویمكن تطبیـق هـذا النمـوذج مـن خـالل مع إلى

ـــى المســـتوى الشخصـــي لتهدیـــد صـــحي، وٕادراك الفـــرد بـــأنّ التـــي یـــدرك فیهـــا الفـــرد بأنـــه معـــرّ   ض عل

  الة في التقلیل من هذا التهدید.ممارسات صحیة معینة ستكون فعّ 

 Theory of Planned Behavior السلوك المقصود: نظریة .٢

السـلوك الصــّحي  مباشــر بالسـلوك، فـإنّ  هـي النظریـة التـي تــربط االتجاهـات الصـّحیة بشـكل

الســـلوكیة التـــي تتشـــكل مـــن ثالثـــة مكونـــات كـــاآلتي: االتجاهـــات التـــي  تهـــو النتیجـــة المباشـــرة للنیـــا

ـــبط الســــلوكي المــــدرك. ـــاه الفعــــل، والضـ ــــة تجـ ـــددة، والمعــــاییر الذاتی ــــرد تجــــاه أفعــــال محـ   یحملهــــا الف

  )٢٠٠٨(تایلور، 

بعــض  إلــى تــایلور تشــار أ ، وقــدبــاع نهــج صــحيمــن اتّ  دّ بــ الوتغییــره، الســلوك الصــّحي  لممارســةو 

 Demographic(مثـــل: العوامـــل الدیموغرافیـــة  ،بـــاع ســـلوك صـــحيتّ علـــى االعوامـــل التـــي تســـاعد األفـــراد 

Factors( ، و) العمـــــرAge( ، القـــــیمو)Values( ، و) ـــذاتي ــ ـــبط ال ــؤثرات و ، )Personal controlالضــ المـــ

األعــراض المدركــة و ، )Personal Goals( اف الشخصــیةاألهــدو ، )Social influencesاالجتماعیــة (

)Perceived Symptoms( ، إلـى  ٕامكانیـة الوصـولو) مؤسسـات الرعایـة الصـّحیةAccess to Health 

Care Delivery System( ، و) العوامل المعرفیةCognitive Factors(.  

    تي:كاآل ،ةة ممارسة الفرد لسلوكیات صحیّ همیّ أ نّ أ) ٢٠٠٧كما یرى الصبوة (

ه التعـاطي غیـر الطبـي أو سـوء اسـتخدام المـواد المخـدرة بأّنـب قصـدیُ  :إساءة استخدام األدویة النفسیة .١

 مادة نفسیة لغیر غرض طبي، وبغیر إذن طبي. تناول أيّ 
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حركـــة بدنیـــة ناتجـــة عـــن  ر عـــن أيّ ه یعّبـــف النشـــاط البـــدني بأّنـــعـــرّ ممارســـة التمرینـــات الریاضـــیة: یُ  .٢

 إلـــى من یقّســـأب اســـتهالكا للطاقـــة (حـــرق الســـعرات الحراریـــة)، ویمكـــن ســـبّ العضـــالت الهیكیلیـــة، وت

نشــاطات أخــرى  نشــاطات ریاضــیة أو نشــاطات متعلقــة بوظیفــة الفــرد أو باألعمــال المنزلیــة، أو أيّ 

 مارس في الحیاة الیومیة.تُ 

لتـــزام مفهــوم ســلوك قیــادة الســیارات: هــو عبــارة عـــن مجموعــة األفعــال والتصــرفات التــي تعكــس قــدر اال .٣

 .وتخطي الحدود ،والشطط ،والتهور ،قبل فیها االندفاعیةوتٌ  ،سم باالنضباطوتتّ  ،بنظم المرور وقواعده

ر عــن مــدى قــدرة الفــرد علــى أخــذ قســط عّبــالــذي یُ  ،مفهــوم ســلوك النــوم: هــو النشــاط الهــادئ الــرزین .٤

 العمیق المطمئن. ئمن النوم الهاد كافٍ 

 :المشـكالت الصـّحیة الشــائعة بـین تالمیـذ المدرسـة هــي مــن أهـمّ  إلـى أنّ ) ٢٠١٢محمـد ( شـارأو 

ــراض المُ  ــوء التغذیــــة، واألمــ ــبیة، وانتشــــار عــــادات التــــدخین عدیــــة، واألأمــــراض ســ ــراض النفســــیة والعصــ مــ

ــوان،  ـــا یذكر(رضـــ ـــّحیة. كمــ ـــر الصــ ــــیة غیـــ ـــار العـــــادات الشخصـ ــــان، وانتشــ ــون  نّ أ )٢٠٠١واإلدمـ اندرســــ

)Anderson ّكطاقــة كامنــة مــن أجــل  -٢كنتــاج ونتیجــة،  -١ي:كمــا یلــد الصــحة فــي خمــس نقــاط ) حــد

ل الصــحة ظــاهرة دینامیكیــة كســیرورة، حیــث تمثّــ -٣ة أو للقیــام بوظــائف معینــة، المرجــوّ  هــدافاألتحقیــق 

  ز الفرد أو اللیاقة الجسدیة.كصفة تمیّ  -٥ كشيء یعیشه الفرد، -٤ متغیرة باستمرار،

  العالقة بین الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي:

ــَعــّد الكفــاءة الذاتیــة متغیــرً تُ  ا لممارســة ســلوك صــحي، فهــي تعمــل كوســیط بــین ســلوك الفــرد ا مهم�

كـــان میـــل الفـــرد واعتقـــاده اإلیجـــابي فـــي قدراتـــه الذاتیـــة، كّلمـــا كـــان میلـــه واعتقـــاده نحـــو  وكّلمـــاوصـــحته، 

ا كـان اعتقـاده صحته هـو المسـؤول عنهـا، وبهـا یـدرك ویّتبـع التعلیمـات الوقائیـة التـي تخـدم صـحته. وكّلمـ

الثقـافي واالنتمـاء الحضـاري  االخـتالفأّن صحته متحكم فیها غیره قّل إحساسه بالكفاءة الذاتیة. كمـا أّن 

  )٢٠٠٧في اختیار جهة ضبط معینة، وتعزیزه للقدرات الذاتیة. (سمیة، و له دور في اختیار الفرد، 

ي سـلوك الفـرد، وفـي القـدرة علـى ) أّن الكفاءة الذاتیة تؤثر فBandura,1977كما یرى باندورا (

  المرغوب.  السلوكإنجاز 



٢١ 

كثـــر المتغیــرات قـــدرة علــى التنبـــؤ أالكفـــاءة الذاتیــة  نّ أ) ٢٠١١؛ خطــاب،٢٠٠٧ویؤكــد (الصـــبوة،

حیث أمكن لمتغیر الكفاءة الذاتیة التنبـؤ بممارسـة التمرینـات الریاضـیة، وسـلوك النـوم،  ؛بالسلوك الصّحي

رتفــاع فــي مســتوى الكفــاءة الذاتیــة یصــاحب اال يّ أنــاث، مــن الــذكور واإل لٍّ وســلوك قیــادة الســیارات لــدى كــ

  ارتفاع في ممارسة معظم السلوكیات الصّحیة اإلیجابیة.

ولقــد أشــارت العدیــد مــن الدراســات إلــى أّن الكفــاءة الذاتیــة یمكــن أن یكــون لهــا تــأثیر كبیــر فـــي 

دى الطلبـة قـد یـؤدي إلـى إمكانیـة تحقیـق سـلوك ، وأهمیة الشعور بالكفاءة الذاتیة لـالصّحيتفسیر السلوك 

، كالشــعور بالقــدرة علــى ممارســة الریاضــة، الكهم الخصــائص النفســیة اإلیجابیــةصــحي لــدیهم، وٕالــى امــت

واالهتمــام بالنظافــة الشخصـــیة، واّتبــاع تغذیــة ســـلیمة، بعیــدا عــن تنـــاول الوجبــات الســریعة، والمشـــروبات 

  وكیات الصّحیة. الغازیة، التي تساعد على ممارسة السل

وقــد اّتضــح للباحثــة مــن خــالل نتــائج هــذه الدراســة أّن الكفــاءة الذاتیــة عنصــر مــؤثر فــي أنمــاط 

الســلوك الصــّحي، وُتَعــّد الكفــاءة الذاتیــة كأحــد المحــّددات النفســیة التــي قــد یتــأثر بهــا الطلبــة فــي ممارســته 

یسـاهم فـي ممارسـة السـلوك الصـّحي لـدى عینـة ا قـد  نفسـیً السلوك الصّحي؛ لذا ُتَعّد الكفاءة الذاتیة عامًال 

مــن المـــراهقین (الحلقـــة الثانیــة مـــن التعلـــیم األساســي)، وال بـــّد مـــن تنمیــة الكفـــاءة الذاتیـــة لــدى هـــذه الفئـــة 

ــن خـــالل وضـــع بـــرامج صـــحّیة محفـــزة لممارســـة بعـــض الســـلوكیات الصـــّحیة فـــي المدرســـة  وتعزیزهـــا، مـ

 ّن الكفــاءة الذاتیــة عامــٌل مهــمٌّ ومــؤثر بشــكل عــام فــيوخارجهــا. وحســب مــا ورد فــي بعــض الدراســات فــإ

  وبشكل خاص لدى متغیر السلوك الصّحي.  ،األخرىالمتغیرات 

  

  الدراسات السابقة:

التـي  العربیـة واألجنبیـة العدیـد مـن الدراسـات ،أثناء البحث فـي الدراسـات السـابقةوجدت الباحثة، 

ولــم یتســنَّ لهــا فــي حــدود علمهــا  ســلوك الصــّحي وحــده،والتــي تناولــت ال ا،تناولــت الكفــاءة الذاتیــة وحــده

  تلك الدراسات. ألهمّ  ضوفیما یلي استعرا الحصول على دراسات بعنوان دراستها نفسه،
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  :: الدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتیةأوًال 

 نــتتكوّ . دراســة بعنــوان "العالقــة بـین فاعلیــة الــذات والتغذیــة الراجعــة" )١٩٩٤أبــو هاشــم ( أجـرى

 عــدمإلــى  النتــائج أشــارتو  اإلعــدادي. الثالــث الصــف طلبــة مــن وطالبــة طالبــا )٢٨٤مــن( الدراســة عینــة

  .والضابطة التجریبیة المجموعتین بین األكادیمیة الذات فاعلیة في إحصائیا فروق دالة وجود

األكـادیمي واالتجاهـات  نجـازالعالقـة بـین اإلبعنـوان ") دراسـة Wesley, 2002أجـرى ویسـلي (

، وذلــك علــى "ب وطالبــات الجامعــةلدافعیــة والكفــاءة الذاتیــة وبعــض المتغیــرات الدیموجرافیــة لــدى طــالوا

حصـائیة إوجـود عالقـة موجبـة ذات داللـة  إلـىوقـد توصـلت الدراسـة  .) طالبـا وطالبـة٤٠٠عینة شـملت (

أصـول عرقیـة  حصـائیة بـین الطالـب مـنإذات داللـة  ایمي، كما وجدت فروقً دكانجاز األبین الدافعیة واإل

 إلــىفریقــي، كمــا أشــارت النتــائج إمــریكیین مــن أصــل فــة فــي االتجاهــات والكفــاءة الذاتیــة لصــالح األلمخت

  عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في الكفاءة الذاتیة.

كادیمیـــة واتجـــاه الضـــبط "معتقـــدات الكفـــاءة العامـــة واأل بعنـــواندراســـة  )٢٠٠٦تناولـــت الحربـــي (

ل الدراسي في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة واالكادیمیة لدى عینـة مـن طـالب وعالقتهما بالتحصی

) مــن طــالب وطالبــات جامعــة ام ٤٩٧تطبیــق الدراســة علــى عینــة مــن ( تــمّ  .وطالبــات جامعــة أم القــرى"

وتشـــمل معتقـــدات الكفـــاءة العامـــة  ،ة بـــین أبعـــاد الدافعیـــةوجـــود عالقـــة داّلـــ إلـــىوتوصـــلت النتـــائج  .القـــرى

لكمــا و  ،یضــا اتجــاه الضــبط الــذي یــرتبط بالبعــدین الســابقین ســلباأو  ،ایجابًیــاحیــث یرتبطــان  ؛ادیمیــةكواأل

  كادیمیة انخفض التوجه الخارجي للضبط.ارتفعت معتقدات الكفاءة العامة واأل

"الفاعلیــة الذاتیــة وأســالیب مواجهــة الضــغوط كمتغیــرات محكیــة  دراســة بعنــوان )٢٠٠٨وتنــاول دیغــم (

أشـــارت نتـــائج و  .ا مـــن طـــالب جامعـــة المنیـــاطالًبـــ ٢٥٥أجریـــت الدراســـة علـــى  .ن األمـــل والتفـــاؤل"للتمییـــز بـــی

اختالف في المتغیرات المحكیـة التـي لهـا القـدرة علـى التنبـؤ بالتفـاؤل عـن المتغیـرات المحكیـة التـي  إلى التحلیل

ال یمكــن أن یســتوعبهما عامــل البعــدین مســتقالن و  أنّ إلــى لهــا قــدرة علــى التنبــؤ باألمــل، كمــا أشــارت النتــائج 

  ر عن استقاللیة واضحة للبعدین.حیث أسفر التحلیل العاملي عن خمسة عوامل تعبّ  ؛واحد
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 لـدى المدركـة األكادیمیـة الذاتیـة مسـتوى "الكفـاءة معرفـةإلى  هدفتدراسة  2009)الزق ( وأجرى

عینـــة  تألفـــت .الدراســـي" وىوالمســـت والكلیـــة النـــوع االجتمـــاعي متغیـــر فـــي ضـــوء األردنیـــة الجامعـــة طلبـــة

 الدراسـة نتـائج أشـارت .الجامعـة األردنیـة فـي البكـالوریوس طلبـة مـن وطالبـة طالـب (400) مـن الدراسـة

 أشـارت النتـائج كمـا ،متوسـًطا كـان األردنیـة الجامعـة طلبـة لـدى الذاتیة األكادیمیة الكفاءة مستوى أنّ إلى 

 عــدم النتــائج وأظهــرت الدراســي. عــزى للمســتوىتُ  دیمیــةاألكا الذاتیــة الكفــاءة مســتوى فــي فــروق وجــودإلــى 

  .للجنس عزىتُ  األكادیمیة الذاتیة مستوى الكفاءة في فروق وجود

عالقــة الكفـــاءة الذاتیــة المدركــة بالقـــدرة ") دراســة حــول ٢٠٠٩( والقرارعـــة أجــرى الرفــوع والقیســي

) ٣٩٠نــت عینــة الدراســة مــن (تكو  ".المشــكالت لــدى طلبــة جامعــة الطفیلــة التقنیــة فــي األردن علــى حــلّ 

ــة التقنیــة مســتوى الكفــاءة الذاتیــة المدركــة كــان  نــت النتــائج أنّ وبیّ  .طالبــا وطالبــة مــن طلبــة جامعــة الطفیل

حصائیا بین متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة على مقیـاس الكفـاءة الذاتیـة إعالیا، ووجود فروق دالة 

فـــراد عینــة الدراســـة علــى مقیـــاس أیجابیــة بــین إرتباطیـــة عــزى للجــنس ولصـــالح الــذكور، ووجـــود عالقــة اتُ 

  المشكالت. الكفاءة الذاتیة وحلّ 

فصـاح عـن مـن اإل ) بعنـوان:" فعالیـة الـذات كمحـدد نفسـي لكـلٍّ ٢٠١١دراسـة (خطـاب،  وتناولـت

نماط السلوك الصّحي لدى عینة من الراشدین"، حیث تسعى الكتشاف العالقـات االرتباطیـة بـین أالذات و 

ــذاتفعالیـــ بدراســـة الفـــروق بـــین الـــذكور  فصـــاح الـــذاتي والســـلوك الصـــّحي، كمـــا تهـــتمّ مـــن اإل وكـــلٍّ  ،ة الـ

یجــابي إ وجــود ارتبــاط دالٍ إلــى  وتوصــلت النتــائج .) راشــد١٠٠( مــننــت عینــة الدراســة وقــد تكوّ  .واإلنــاث

نـاث فـي ور واإلدالة بین الذك اهناك فروق فصاح عن الذات والسلوك الصّحي، وأنّ من اإل بین فعالیة كلٍّ 

حیــث جــاء الــذكور أكثــر فعالیــة وٕافصــاحا عــن الــذات بالمقارنــة باإلنــاث، فــي حــین لــم  ؛غلــب المتغیــراتأ

  بینهما في ممارسة السلوكات الصّحیة الكلیة. تظهر فروقٌ 

تقـیم تـأثیر المصـادر  إلـى) Joet, Usher, Bressoux, 2011هدفت دراسـة جـوت وآخـرون (

حـول الكفـاءة الذاتیـة علـى المعتقـدات المرتبطـة بالكفـاءة ) Bandura's 1997(افترضـتها النظریـة التـي 

. التنظیمیـــة الذاتیـــة واألكادیمیـــة عنـــد طلبـــة الصـــف الثالـــث األساســـي فـــي المـــدارس األساســـیة فـــي فرنســـا
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ــــى ( ـــــة الدراســـــة علـ ــت عین ــــدو  ) طالبـــــا.٤٣٩٥تكونـــ ـــــائج لقـ ـــرت النت ـــرات/ التجـــــارب الفعّ  أنّ  أظهــ ـــــة الخبــ ال

بــأت بالكفــاءة الذاتیــة فــي نماعیــة، والكفــاءة الذاتیــة المرتبطــة بمســتوى الغرفــة الصــفیة قــد توالقناعــات االجت

 الحالـة النفسـیة،و  والتوجهـات/ القناعـات االجتماعیـة، ،باإلتقـانالخبرة/ التجربة المرتبطـة  وأنّ  ،الریاضیات

كمــا  من اللغــة الفرنســیة.بالغرفــة الصــفیة قــد تنبــأت بالكفــاءة الذاتیــة ضــ المرتبطــةوظیفــة الكفــاءة الذاتیــة 

ـــم تمال أشـــارت النتـــائج إلـــى أنّ  ــفیة ل نبـــأ بالكفـــاءة الذاتیـــة بالنســـبة تتغیـــرات المرتبطـــة بمســـتوى الغرفـــة الصـ

مســتویات  إلــىوأشــاروا  ،تفــوق األوالد علـى البنــات فــي الریاضـیات وأظهـرت النتــائج لتعلـیم المــنظم ذاتیــا.ل

ــیات ــمن الریاضــ ـــن الكفــــاءة الذاتیــــة ضــ ـــة مـ ـــذاتيو  ،مرتفعـ ـــالتنظیم الـ ـــة المرتبطــــة بـ ــــ ،الكفــــاءة الذاتیـ ة ر والخب

الفســـیولوجیة ضـــمن  فـــيولكـــن مســـتویات أقـــل  ،والتوجهـــات أو القناعـــات االجتماعیـــة ،باإلتقـــانالمرتبطـــة 

هــذه  نّ أو  ،كــان أداء البنــات أفضــل ولكــن كــان لــدیهن مســتویات أقــل مــن الكفــاءة الذاتیــةو  ،اللغــة الفرنســیة

 .BANDWRAمتها نظریة للنظریة المعرفیة االجتماعیة التي قدّ النتائج تدعم المبادئ ال

  

الكفاءة الذاتیة وعالقتهـا بأسـلوب الحیـاة  إلى) دراسة هدفت ٢٠١٢( ةنور الدین، وصلیح وأجرى

ظهـرت أوقـد  .اناثًـإ و  ا) ذكـورً ٤٠لدى مرضى قصور الشریان التاجي. وقد اختـار الباحثـان عینـة الدراسـة (

وجد عالقـة ارتباطیـة بـین الكفـاءة الذاتیـة وعامـل التغذیـة لـدى مرضـى قصـور الشـریان تُ أّنه نتائج الدراسة 

ــین الكفـــاءة الذاتیــــة وعامـــل الریاضــــة لـــدى مرضــــى قصـــور الشــــریان التـــاجي، وتُ  وجـــد عالقــــة ارتباطیـــة بــ

وجد عالقة ارتباطیة بین الكفاءة الذاتیة وعامل التدخین لدى مرضى قصـور الشـریان التـاجي. التاجي، وتُ 

    وجد عالقة ارتباطیة بین الكفاءة الذاتیة وعامل الكحول لدى مرضى قصور الشریان التاجي.تُ و 

توقعــات الكفــاءة الذاتیــة وعالقتهـا بالثقــة بــالنفس والمهــارات " دراســة بعنـوان )٢٠١٢وتنـاول عیــد (

) طالبـا ١٢٤اختیـار عینـة مكونـة مـن ( وتـمّ  .االجتماعیة لدى طالب الجامعة بالمملكة العربیة السعودیة"

وقـد أظهـرت  .وطالبة من طالب جامعة القصیم وطالب كلیـات بریـدة األهلیـة بالمملكـة العربیـة السـعودیة

ووجــود عالقــة  ،وجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین توقعــات الكفــاءة الذاتیــة والثقــة بــالنفس الباحــثنتــائج 

ووجــود فــروق دالــة بــین متوســطات  ،ةارتباطیــة موجبــة بــین توقعــات الكفــاءة الذاتیــة والمهــارات االجتماعیــ

  ناث على مقیاس توقعات الكفاءة الذاتیة لصالح الذكور.الذكور ومتوسطات اإل
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الكفـاءة الذاتیــة العامـة والمواقــف الضـاغطة والجــنس والعمــر ") دراسـة حــول ٢٠١٢أجـرى عمــر (

 ".دراســات العلیــاالزمنـي كمتغیــرات وســیطة بــین ضـغوط الحیــاة المدركــة وأســالیب مسـایرتها لــدى طــالب ال

وجــود معــامالت ارتبــاط ســالبة  إلــىوقــد توصــلت النتــائج  .) طالبــا وطالبــة١٦٣تألفــت عینــة البحــث مــن (

الكفـاءة  أنّ إلـى وكـذلك توصـلت  ،من أسلوبي المسـایرة النشـطة وطلـب المسـاعدة بین ضغوط الحیاة وكلٍّ 

  .ب مسایرة هذه الضغوطوأسالی ،بین ضغوط الحیاة المدركة اوسیطً  امتغیرً  دّ عَ الذاتیة تُ 

وعالقته بالكفاءة الذاتیة العامة  ،معرفة مستوى التفكیر الخرافي إلى) ٢٠١٣هدفت دراسة الربیع (

) طالبـا وطالبـة، ٢١٨تكونت عینة الدراسـة مـن ( .لدى طلبة جامعة الیرموك، في ضوء بعض المتغیرات

مســتوى  أظهــرت النتــائج أنّ و  .مــوكرشــاد النفســي فــي كلیــة التربیــة فــي جامعــة الیر اإل تخصــصمــن طلبــة 

حصــائیا بــین التفكیــر الخرافــي إالتفكیــر الخرافــي لــدى الطلبــة كــان منخفضــا، ولــم تكــن هنــاك عالقــة دالــة 

، اإلناثمستوى التفكیر الخرافي لدى الذكور أعلى منه لدى  كما أظهرت النتائج أنّ  ،والكفاءة الذاتیة لدیهم

  جید جدا أعلى مما هو لدى ذوي التحصیل المقبول.ه كان لدى الطلبة ذوي التحصیل الوأنّ 

 درصـاء العالقـة بـین أداء الطلبـة حـول مصـاقاست ) إلـىArslan, 2013(هدفت دراسة أرسالن 

ـــیل و األداء، و  النــــوع االجتمــــاعي، :مثــــل ،وبــــین متغیــــرات ،بالكفــــاءة الذاتیــــة المرتبطــــة االعتقــــادات التحصـ

مـن  الدراسـةتكونت عینـة  .وأسلوب التعلیم ،ة واالجتماعیةقتصادیمستوى الصف والحالة االو األكادیمي، 

جمع البیانات من  تمّ و  ).٢٠١٢-٢٠١١وذلك ضمن السنة الدراسیة ( ،) من طلبة المرحلة الثانویة٩٨٤(

مقیـــاس األداء والتعلـــیم و  ،الـــتعلم أســالیبمقیـــاس و  ،خــالل مقیـــاس تحدیـــد مصـــادر اعتقــاد الكفـــاءة الذاتیـــة

بـین  إحصـائیة هنالـك عالقـات ذات داللـة أنّ إلـى قـد أشـارت النتـائج و  فـاءة الذاتیـة.المرتبط باعتقادات الك

ــیم المــــرتبط بالكفــــاءة الذاتیــــة األداءآراء الطلبــــة حــــول مصــــادر  ــین النــــوع االجتمــــاعي،  ،والتعلــ  واألداءوبــ

  .یمالتعل وأسلوب ،والمستوى الصفي ،األداء األكادیميو  ،والوضع االقتصادي واالجتماعي ،األكادیمي

ـــة " دراســـة بعنـــوان )٢٠١٤مـــن عربیـــات وبرهـــان ( وتنـــاول كـــلٌّ  فاعلیـــة الـــذات لـــدى طلبـــة المرحل

نـت عینـة الدراسـة مـن تكوّ  ".بني كنانة في ضوء متغیـري النـوع االجتمـاعي والتحصـیل منطقةالثانویة في 

ــة الثانویــة٢٨٠( علیــة الــذات مســتوى فا أنّ  إلــىوقــد توصــلت نتــائج الدراســة  .) طالبــا وطالبــة مــن المرحل
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وأظهــرت نتـائج الدراســة وجــود  .لـدى طلبــة المرحلـة الثانویــة فــي منطقـة بنــي كنانـة كانــت بدرجــة متوسـطة

عـزى للنــوع عـزى لمتغیـر التحصـیل الدراسـي ولصـالح ذوي التحصـیل المرتفـع، وعـدم وجـود فـروق تُ فـروق تُ 

أوصــى الباحثــان  ،لنتــائجوفــي ضــوء ا .االجتمــاعي وللتفاعــل بــین التحصــیل الدراســي والنــوع االجتمــاعي

دة من العاملین في المدارس الثانویة للتالمیـذ ذوي التحصـیل المـنخفض لزیـادة بضرورة تقدیم الرعایة الجیّ 

  بهدف مواجهة المشكالت والصعوبات المستقبلیة في ضوء قدراتهم وطاقاتهم. ؛مستوى فاعلیة ذواتهم

  :الدراسات التي تناولت السلوك الصّحي: ثانًیا

    (Wardle, Steptoe, Bellisle, Davou, 1997)ونراســة أخـرى لــواردل وآخـر فـي دو 

ــتبان ـــــ ــتخدام اســـ ــــ ــین باســـــ ـــــ ــــالب األوروبیـــ ـــــ ــین الطــ ــــ ـــّحیة بـــــ ـــــ ـــة الصــ ـــــ ـــــلوك الحمیـــ ـــــّحي ةســـــ ــــ ـــــلوك الصــ   الســــــ

 Health-Behavior Survey. طالــبٍ  ١٦٠٠٠عینــة اشــتملت علــى أكثــر مــن  تكونــت الدراســة مــن 

ــین ( مهبلغــــت أعمــــار  ا،أوروبًیــــ ابلــــدً  ٢١وطالبـــة مــــن  ــنة٢٩-١٩بــ  ) ســــنة.٢١,٣بمتوســــط مقــــداره ( ،) ســ

 عالقــة أظهـرت كمـاهـذه الدراســة وجـود انخفـاض فــي مسـتوى ممارسـة العـادات الصــّحیة.  نتـائج وأظهـرت

جــود ارتباطـات دالـة بـین السـلوك الصـّحي والجــنس و و  ،أحادیـة المتغیـر لعـادات الحمیـة الصـّحیة رتباطیـةا

 Locus ofات الحمیـة الصـّحیة، والمعـارف الغذائیـة، ومركـز الضـبطوالـوزن، والحالـة االجتماعیـة وقناعـ

Control.  ٌّمــن الجــنس والحالــة الصــّحیة والقناعــات الغذائیـــة  وفــي التحلیــل متعــدد المتغیــرات ارتــبط كــل

  مع ممارسة العادات الصّحیة الغذائیة. الصّحیة بشكل دالٍ 

 ,Milligan, Burke, Beillin, Richards, Dunbarأجـــرى میلیجـــان وزمـــالؤه (

Spencerm, 1997فحــص العالقــات بـــین بعــض أنمــاط الســـلوك  إلـــىهــدفت  ،) دراســة فـــي أســترالیا

والنشــاط البــدني)، وبعــض المتغیــرات  ،والنظــام الغــذائي الصــّحي ،الصــّحي (التــدخین وشــرب الكحولیــات

 ،) مـن الـذكور٣٠١جریـت الدراسـة علـى (أو  .، واالكتئـاب)الصـّحيوسـلوك الـنمط  ،النفسیة (فعالیة الذات

هنـــاك عالقـــة ارتباطیـــة موجبـــة  وضـــحت النتـــائج أنّ أ .) ســـنة١٨اث، بلغـــت أعمـــارهم (نـــ) مـــن اإل٢٨٢و(

تبـاع النظـام الغـذائي الصـّحي والشـرب المعتـدل للكحـول لـدى أ مـن وكـلٍّ  ،ة بـین فعالیـة الـذات المرتفعـةدالّ 

وجـد فـروق بـین وال تُ  ،بدني عند الذكورناث، ووجدت هذه العالقة بین فعالیة الذات وممارسة النشاط الاإل

  الجنسین في العالقة بین فعالیة الذات والتدخین.
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اختیـــار عینــة بلغـــت  وتــمّ  ) الســـلوك الصــّحي واالتجاهـــات نحــو الصـــحة،٢٠٠١تنــاول رضــوان (

اإلنــاث األلمانیــات قــد  وقــد ظهــر مــن النتــائج أنّ  .) مفحــوص مــن كلیــة التربیــة فــي جامعــة دمشــق٣٠٠(

نســبة الــذكور الســوریین  جــود مشــكالت صــحیة أكثــر مــن اإلنــاث الســوریات، وبالمقابــل فــإنّ و  إلــى أشــرن

وجود مشكالت صحیة وراجعو طبیبا بسبب ذلك كانت أعلـى. وقـد أظهـرت النتـائج فـي  إلىالذین أشاروا 

ــّحي أنّ  ــــروا أنّ ٤٨,٣( الســـــلوك الصـــ ـــد ذكـ ــین قــ ــــن المفحوصـــ ـــي %) مـ ــــیة فــ ــــوا التمـــــارین الریاضـ ـــم مارسـ هــ

هم ال یمارسون الریاضة بصورة منتظمـة، وقـد أشـار %) ممن ذكروا أنّ ٥١,٧خیرین مقابل (األ األسبوعین

ــبته ( أيّ  ،ثلثــــا المفحوصــــین ـــار إلــــى  %)٦٧,٧مــــا نســ رغبــــتهم فــــي ممارســــة الریاضــــة بشــــكل أكثــــر، وأشـ

%) یقومــون بإضــافة الملــح للطعــام، ٦٧,٢( ة واحــدة فــي الیــوم، وأنّ عنــایتهم بأســنانهم مــرّ  إلــى%) ٣٩,٩(

لقهـوة، وبلغـت نسـبة الـذین ذكـروا التجنـب المقصـود لتنـاول المـواد اوا بتنـاولهم %) من العینـة أقـرّ ٨٠( وأنّ 

  ، وكانت نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور.كلها%) من العینة ٤٢الدهنیة (

) األعـراض االكتئابیــة Allgower, Warde, Steptoe, 2001( ونكمـا درس ألغـور وآخـر 

  ٣٤٣٨و ا،ذكر  اطالب ٢٠٩١والسلوك الصّحي الشخصي لدى عینة قوامها والدعم االجتماعي 
ً
 طالبة أنثى

مـع نقـص  بلد من بلدان العالم. وقد ارتبطت األعراض االكتئابیـة بشـكل دالٍ  ١٦من طالب الجامعة في 

 وعدم استخدام حزام األمان عند كلٍّ  ،وعدم انتظام ساعات النوم ،وعدم تناول الفطور ،الجسدیة النشاطات

عنـــد النســاء مـــع عــدم اســـتخدام كریمــات الوقایـــة مـــن  مــن الـــذكور واإلنــاث. وارتـــبط االكتئــاب بشـــكل دالٍّ 

ا الدعم االجتماعي المنخفض فقد ارتبط مع االستهالك وعدم تناول طعام الفطور. أمّ  ،والتدخین ،الشمس

ستعمال أحزمة األمان وعدم ا ،وعدم انتظام ساعات النوم ،النشاطات الجسدیة صونق ،المنخفض للكحول

  المزاج االكتئابي.و  حتمل أن تكون هناك عالقة سببیة متبادلة بین السلوك الصّحيفي السیارة. ویُ 

 إالتعــرف  إلــىهـــ) ١٤٢٤حمــدي (دراســة األ هــدفتكمــا 
ّ
الصــّحي واالتجاهــات  لــى مســتوى الــوعي

) تلمیـذا ٨٣نـة الدراسـة مـن (الصّحیة لدى تالمیذ الصـف الثـاني الثـانوي فـي المدینـة المنـورة. وتكونـت عی

مسـتوى الـوعي  أنّ  إلـىدوات الدراسـة. وتوصـلت الدراسـة أقـت علـیهم بّ طُ  ،من تالمیذ الصف الثاني ثانوي

ــبة ضـــئیلة ،الصـــّحي لـــدى الطـــالب مـــنخفض %)، وكـــان مقاربـــا للمســـتوى ٧٥,٨حیـــث بلـــغ ( ،ولكـــن بنسـ

زت ّحیة فـي مجملهــا كانــت إیجابیــة ترّكــاتجاهــات الطــالب الصــ %، وأنّ ٨٠ـد بـدّ والــذي ُحــ ،المقبـول تربویــا
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%)، كمـا ٨٢,١)، وتجاوزت المستوى المقبول تربویا حیـث بلغـت نسـبة األداء (١١٩-٨٥عند المستوى (

وجــود عالقـة ارتباطیــة، موجبــة وضـعیفة، بــین مســتوى الـوعي الصــّحي للتالمیــذ واتجاهــاتهم  إلــىتوصـلت 

  ).٠,١٧٢الصّحیة، حیث بلغت قیمة معامل بیرسون (

) تحلیـــل العالقـــة بـــین زیـــادة التعـــرض التعلیمـــي والمعرفـــة Beth, 2004ناولـــت دراســـة بـــث (ت

مــن  ةالعینــة مكونــكانــت للطــالب والســلوكیات الصــّحیه الذاتیــة لــدى طــالب المــدارس الثانویــة.  ةالصــّحی

 ةوعـة الضـابطة غیـر مسـجلمة، والمجفـي الصـحّ  ةالمجموعـة التجریبیـة المسـجل :الطـالب مـنمجمـوعتین 

نــه أللتــأثیر علــى الســلوكیات الصــّحیة، و  التعــرض التعلیمــي غیــر كــافٍ  نّ أظهــرت النتــائج أة. و الصــحّ فــي 

  تزید السلوكیات الصّحیة الخاطئة لدى المجموعة التجریبیة.

ـــى ) بنـــاء برنـــامج التوجیـــه واإل٢٠٠٧كمـــا تناولـــت دراســـة مصـــطفى( رشـــاد الصـــّحي الغـــذائي عل

تلمیــذات المرحلــة االعدادیــة بمحافظــة الشــرقیة. واشــتملت  الســلوك الغــذائي وبعــض مكونــات الجســم لــدى

رشــاد الصــّحي تــأثیر برنــامج التوجیــه واإل إلــى شــارت نتــائج الدراســةأ. و ة) تلمیــذ١١٢عینــة الدراســة علــى (

  عدادیة.یجابیا على السلوك الغذائي، ومكونات الجسم لتلمیذات المرحلة اإلإالغذائي تأثیرا 

بعــض المتغیــرات المعرفیــة والمزاجیــة المنبئــة بممارســة الســلوك  )٢٠٠٧تناولــت دراســة الصــبوة (

یجــابي والســلبي (ممارســة التمرینــات الریاضــیة، والتــدخین، وٕاســاءة اســتخدام األدویــة النفســیة، الصــّحي اإل

مــن فعالیــة الــذات  وســلوك قیــادة الســیارات، وســلوك النــوم) لــدى عینــة مــن طــالب جامعــة الكویــت، وكــلٍّ 

) طالبـــا ٥٦٥حیــث بلـــغ عــدد العینــة (لـــدى عینــة مــن طـــالب جامعــة الكویــت، كتئــاب وتقــدیر الــذات واال

حصـــائیا بـــین جمیـــع أنمـــاط الســـلوك إة كشـــفت النتـــائج عـــن وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة موجبـــة داّلـــو  .وطالبـــة

جـدت عالقـة ارتباطیـة سـالبة بـین أنمــاط مـن فعالیـة الـذات وتقـدیر الـذات، كمـا وُ  وكـلٍّ  ،یجـابيالصـّحي اإل

لفعالیــة الــذات قــدرة  نــت النتــائج أنّ واالكتئــاب، وكــذلك بیّ  ،منهــا علــى حــدة یجــابي كــلٌّ الصــّحي اإلالســلوك 

  من ممارسة التمرینات الریاضیة وسلوك النوم وسلوك قیادة السیارات. على التنبؤ بكلٍّ 

ــت أبـــو النیـــل ( ــدى مریضــــات ٢٠٠٨تناولـ ــداني والســـلوك الصـــّحي لـ ) دراســـة حـــول الــــذكاء الوجـ

) ٥١جریــت الدراســة الحالیــة علـى عینــة مــن مرضــى ضـغط الــدم مــن اإلنــاث (أمرتفــع، وقـد ضـغط الــدم ال



٢٩ 

) مكافئــة لعینــة المرضــى فــي ٥٠مــن غیــر المرضــى (و ســنة،  ٥٥-٣٥الالتــي تراوحــت أعمــارهن مــا بــین 

أكثــر مــا یمیــز مرضــى ضــغط الــدم  ظهــرت النتــائج أنّ أوالمســتوى االجتمــاعي. و  والتعلــیمالســن والجــنس 

ــبط المرتفــــع هــــو ا ـــدم القــــدرة علــــى تحمــــل الضــــغوط وضــ ــكالت، وعـ فتقــــادهم للمرونــــة فــــي مواجهــــة المشــ

  وذلك مقارنة بغیرهم. ،نا ألسالیب حیاة غیر صحیةاالنفعاالت، كما كانوا أكثر تبیّ 

) Nina, Parikh, Marianne, Fahs, Donna, Rajeev, 2009خـرون (آأجـرى نینـا و 

ة المرتبطـة بـاألمراض المزمنـة والوقایـة هّمـمات الصـّحیة المعرفة انتشـار وتبنـي السـلوكیإلى  دراسة هدفت

ــة الجســم. و اســتخدام الكحــول، و النشــاط البــدني، و الوضــع الحــالي فــي التــدخین،  تتضــمنوالتــي  ،منهــا كتل

وجـود مزیـد مـن الـتعلم،  عـن وكشـفت النتـائج .اناثًـإ و  ا) ذكـورً ٥١٧بلـغ عـددها ( ةجریت الدراسة على عینـأ

فضـــل فـــي النشـــاط البـــدني، ووجـــود عالقـــة ســـلبیة بـــین كبـــار الســـن مـــن النســـاء أة والحالـــة الصـــحة البدنیـــ

 إلــى إضــافة ،التــأثیر مختلــف بــین الجنســین نّ أ إلـى شــارت التحلــیالتأاســتخدام الكحــول، و  فــيالصـینیات 

  حاجة لدراسات مساعدة لتشجیع الشیخوخة الصّحیة بین مختلف فئات المهاجرین لكبار السن. الذلك 

التواصـــل مـــن خـــالل  أدواتاســـتخدام  تهـــدف إلـــى دراســـة )Malbon, 2009( أجـــرى مـــالبون

ــیم الصــّحياإل اتخــاذ قـــرارات فــي جـــل تحفیــز طلبــة الصــف العاشــر أمــن  ؛نترنــت كجــزء مــن منهــاج التعل

 الغازیـــةتقلیــل اســتهالك المشــروبات و اســتهالك الخضــار والفواكــه، و  النشــاط البــدني، خــصفیمــا ی ســلیمة

ــن (لقـــد ت. المحـــالة بالســـكر ــت عینـــة الدراســـة مـ . الثانویـــةللصـــف العاشـــر مـــن المـــدارس  ا) طالًبـــ٤٤كونـ

 ،نترنـتحصـائیة بـین اسـتخدام الطـالب علـى شـبكة اإلإعدم وجود عالقـه ذات داللـة  إلىشارت النتائج أو 

  وتغییر السلوك الصّحي.

 .ین""تقویمیــة للسـلوك الصــّحي لتالمیــذ مدرســة الموهــوب ) دراســة بعنــوان٢٠١٠( وأجـرى الشــافعي

لـى إتقویم السلوك الصّحي لتالمیـذ مدرسـة الموهـوبین ریاضـیا مـن خـالل التعـرف  إلى الدراسةهدفت هذه 

القـومي) لتالمیـذ مدرسـة الموهـوبین، و الوقـائي، و البیئـي، و الغـذائي، و مستوى السلوك الصـّحي (الشخصـي، 

ي لتالمیـــذ مدرســـة ظهـــرت نتـــائج الدراســـة ارتفـــاع مســـتوى الســـلوك الصـــحّ أ) طالـــب. و ١٠٠( عـــددهمبلــغ و 



٣٠ 

%) كـأكبر نســبة مئویــة فــي محــور الســلوك الصــّحي ٩٧,٥حیــث انحصــرت مــا بــین ( ،الموهـوبین ریاضــیا

  %) كأصغر نسبة مئویة في محور السلوك القومي.٩٠( والشخصي،

 )lalor, Fiona, Kennedy, Jean, Wall, Patrick, 2011خـرون (آكما تناولـت دراسـة الـور و 

لیهـا إالنتـائج التـي توصـل مـن لى اتجاهات السلوك الصّحي على المواد الغذائیـة. و معرفة التغذیة ع تأثیر

ولكـن لـم یكـن هنـاك اخـتالف كبیـر  ،علـى بكثیـر مـن الـذكور فـي معرفـة التغذیـةأنـاث سـجل اإل :نو الباحث

وجـــد لهـــا تـــأثیر كبیـــر علـــى ســـلوكهم تجـــاه معرفـــة التغذیـــة ال یُ و  ،فئـــات العمریـــةالفـــي معرفـــة التغذیـــة بـــین 

  نتجات تحمل مطالبة الصحة.م

بوصــفها منبئــات للســلوك  ؛) العوامــل الخمســة الكبــرى للشخصــیة٢٠١٢وتناولــت دراســة شــویخ (

ــالب الجامعــــة ــن ( .الصـــّحي لــــدى طــ ــت العینــــة مــ ــوادي، ٤٠٠وتكونـ ) طالــــب وطالبـــة بجامعــــة جنــــوب الــ

ظــل ضــبط  نمــاط الســلوك الصــّحي فــيأو  ،وجــود عالقــة بــین العوامــل الخمســة للشخصــیةإلــى وتوصــلت 

همیة عامل العصابیة بالمقارنة بباقي عوامل الشخصـیة فـي القیـام بـدور أبعض المتغیرات الدیموجرافیة، و 

  المنبئ لجمیع أنماط السلوك الصّحي.

) دراسة حول العالقة بـین العوامـل الصـّحیة والحالـة التغذویـة لـدى Eidem, 2013أجرى ایدم (

). اإناثًـ٥٧، اذكـورً  ٥٠مـن ( ةعینـة الدراسـة مكونـ كانـت جامعة.الذین یعیشون في سكنات ال ،طلبة الكلیة

علـى مـن أي أ ،سـبوعدقیقـة فـي األ ٣٦٠٧-+٣٦٩وجـود النشـاط البـدني  إلـىشارت نتائج هـذه الدراسـة أو 

ـــیة  ـــى  تشـــــار أســـــبوعیا لهـــــذه الفئــــة العمریـــــة. كمـــــا أدقیقـــــة  ١٥٠التوصـ ـــین تنـــــاول  أنّ إلـ ـــاك عالقـــــة بــ هنــ

ســبوعیا علــى النشــاط البــدني والمعرفــة أقضــى ت عــدد الــدقائق التــي تُ جــدَ و الكربوهیــدرات وكتلــة الجســم، و 

یجابیـة بـین طریقـة التنـاول إالتغذویة، وهناك وجود عالقة سلبیة بـین كتلـة الجسـم والكربوهیـدرات، وعالقـة 

هنـاك المزیـد مـن العوامـل  نّ أدرك یـن أخـرى التغذیة والصحة المهنیـة األ لمختصيوكتلة الجسم. وینبغي 

  ثرة على كتلة الجسم. المؤ 

   



٣١ 

  التعقیب على الدراسات السابقة:
  

ــتفادت الباحثــــة مــــن اطّ  ــد اســ ــد مشــــكلة البحــــث، وتحدیــ العهــــا علــــى الدراســــات الســــابقة فــــي تحدیــ

هــا حصــائیة. وامتــازت هــذه الدراســة بأنّ عــداد مقیــاس الدراســة، وكیفیــة معالجــة البیانــات اإلإجراءاتــه، وفــي إ

و غیـر صـحیة، كمـا ركـزت الدراسـة الحالیـة علــى أسـلوكیات صـحیة  مارسـةمفـي  یـةكفـاءة الذاتالت باهتّمـ

دراسـات تبحـث فـي  ومدى تأثیر الكفاءة الذاتیة على سلوكیاتهم الصّحیة، ولم تجـد الباحثـة ،فئة المراهقین

  عالقة الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي لدى طلبة الحلقة الثانیة. 

 هوجــه الشــبأورد بعــض ُنــ ،فــي بنــاء هــذه الدراســة وبعــد عــرض الدراســات الســابقة التــي ســاهمت

  ها: نواالختالف فیما بی

عـدا  مـا معظم الدراسات المنهج الوصفي االرتبـاطي،استخدمت بالنسبة لمنهج الدراسة المستخدم:  .١

 انتهجت المنهج التجریبي. التي )Beth,2004دراسة (

فمنهـا مـا هـو مـن  ؛لدراسـات المختلفـةبالنسبة ألداة الدراسة: فقد اختلفت المقاییس المستخدمة فـي ا .٢

داءة الكفــاءة أ ومنهــا مــا هــو شــائع ومســتخدم ســابقا. وقــد اســتخدمت الباحثــة ،الدراســة يعــدّ عــداد مٌ إ

عــداده إ مــا مقیــاس الســلوك الصــّحي فقــد تــمّ أجنبیــة بكثــرة، أالذاتیــة المســتخدم فــي دراســات عربیــة و 

  .)١٩٩٩مایسة شكري (على مقیاس ترجمة  بناءً 

الدراســات العربیــة اختــارت العینــة العرضــیة، والتــي تتــراوح مــن أّن لعینــة الدراســة: نالحــظ  بالنســبة .٣

والتـي تراوحـت مـن  ،ةیجنبیة اختارت العینـة العشـوائالدراسات األ في حین أنّ طالبا،  ٥٠٠ -١٠٠

طالبـــا  ١٦٠٠٠كثـــر مــن إلــى أ )wardle, et al.,1997فمــا فــوق، ووصـــلت دراســة ( ٤٠٠

 .ة) طالبا وطالب٣٤٠غ عدد عینة الباحثة (بلة، في حین وطالب
  

فقــد اتفقــت بعــض الدراســات العربیــة واألجنبیــة مــع الدراســة الحالیــة علــى  :بالنســبة لنتــائج الدراســة .٤

ــــاءة الذاتیــــــة والســــــلوك الصــــــّحي، كدراســــــة  ــین الكفــ ــــة ارتباطیــــــة بــــ ــود عالقــ ــــالؤهوجــــ ــــان وزمــ   میلیجــ

)Milligan, et al. 1997،( ودراسة شویخ )بالنسبة لنتائج عـدم وجـود فـروق ذات ). أما ٢٠١٢

داللــة إحصــائیة ُتعــزى لمتغیــر الجــنس لكــلٍّ مــن الكفــاءة الذاتیــة والســلوك الصــّحي، فقــد اتفقــت مــع 

ــــزق، (دراســــة  ــع دراســــة ٢٠٠٢؛ ویســــلى، ٢٠٠٩ال ــت مــ ــــوع، والقیســــي، والقرارعــــة، ()، واختلفــ الرف

 ).  ٢٠٠١؛ ورضوان، ٢٠٠٩



٣٢ 
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  الفصل الثالث

  هاجــراءاتإ و  منهج الدراسة،

 الدراســة بــع، وتحدیــد مجتمــعلدراســة، مــن حیــث المــنهج المتّ ا مــنهججــراءات إیتنــاول هــذا الفصــل 

ــثوعینتـــه  ،وثباتهــــا طریقـــة بنائهــــا، وٕاجـــراءات التأكـــد مـــن صـــدق أداة الدراســـة ، وأدوات الدراســـة مـــن حیـ

  النحو التالي.وعلى  ستخدمت في معالجة البیانات وتحلیلها،التي اُ  اإلحصائیةواألسالیب 

    :: منهج الدراسةأوًال 

ا لكون الدراسة الحالیة تسعى إلـى معرفـة العالقـة بـین الكفـاءة الذاتیـة والسـلوك الصـّحي لـدى نظرً 

ة الحلقـــة الثانیـــة مـــن التعلـــیم األساســـي، فـــإّن المــنهج الـــذي اســـتخدمته الباحثـــة فـــي هـــذه الدراســـة هـــو طلبــ

المــنهج الوصــفي االرتبــاطي؛ كونــه المالئــم فــي الكشــف عــن مثــل هــذه العالقــات وفیمــا إذا كانــت هنــاك 

  ارتباطات بین هذه المتغیرات. 

   :: مجتمع الدراسةثانًیا

جمیــع طلبـــة المـــدارس فــي المرحلـــة األساســـیة فــي والیـــة صـــور ن مجتمـــع هــذه الدراســـة مـــن تكــوّ 

دین علـى مقاعـد الدراسـة خـالل الفصـل الدراسـي الثـاني مـن العـام الدراسـي و والموجـ ،ضمن الحلقـة الثانیـة

  .)١( كما مبین في الجدول وطالبة. ا) طالبً ١٩٩٠، والبالغ عددهم (٢٠١٦/ ٢٠١٥

   



٣٤ 

  )١جدول (

  نوع الجنسفراد مجتمع الدراسة حسب أتوزیع 

  اسماء المدارس  الرقم
  العاشر  التاسع

  اناث  ذكور  اناث  ذكور

ــــــر للتعلــــــیم األساســــــي للبنــــــین الصــــــفوف (  ١   )١٠-٥بلعــــــرب بــــــن حمی
  

١٣٨  -  ١٦٩  -  

ــــــــــات الصــــــــــفوف (  ٢ ــــــــــیم األساســــــــــي للبن ــــــــــالد صــــــــــور للتعل   )١٠-٥ب
  

-  ٨٧  -  ٩٩  

  )١٠-٥السلطان سعید بـن تیمـور للتعلـیم األساسـي للبنـین الصـفوف (  ٣
  

١٢٦  -  ١١٣  -  

ــــــین الصــــــفوف (  ٤ ــــــیم األساســــــي للبن ــــــن العــــــوام للتعل ــــــر ب   )١٠-٥الزبی
  

٤٢  -  ٣٨  -  

  )١٠-٥ســـــلطان بـــــن مرشــــــد للتعلـــــیم األساســــــي للبنـــــین الصــــــفوف (  ٥
  

٦٩  -  ٥٨  -  

ـــــــــــــــات الصـــــــــــــــفوف (  ٦ ـــــــــــــــیم األساســـــــــــــــي للبن   )١٢-٥العیجـــــــــــــــة للتعل
  

-  ٤٢  -  ٨٢  

ـــــــــــــــــیم األساســـــــــــــــــي الصـــــــــــــــــفوف (  ٧ ـــــــــــــــــان للتعل   )١٢-١بحـــــــــــــــــر عم
 

-  ٤١  -  ٣١  

ــــــــــــــــــــــــــــیم األساســــــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــــفوف (  ٨   )١٢-١البــــــــــــــــــــــــــــر للتعل
  

-  ٤٢  -  ٤٣  

  )١٠-٥لبابـــــة بنـــــت الحـــــارث للتعلـــــیم األساســـــي للبنـــــات الصـــــفوف (  ٩
  

-  ٩٤  -  ٧٣  

  )١٠-٥المــروة للتعلــیم األساســي للتعلــیم األساســي للبنــات الصــفوف (  ١٠
  

-  ٨٦  -  ١١٤  

ـــــــــــــین الصـــــــــــــفوف (  ١١ ـــــــــــــیم األساســـــــــــــي للبن   )١٢-٥راس الحـــــــــــــد للتعل
  

٥٧  -  ٤٠  -  

ـــــــــــــــات الصـــــــــــــــفوف (  ١٢ ـــــــــــــــیم األساســـــــــــــــي للبن   )١٢-١المـــــــــــــــوارد للتعل
  

-  ٥٦  -  ٣٨  

  )١٠-١قلهــــــــــــــــــــــــــات للتعلــــــــــــــــــــــــــیم األساســــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــفوف (  ١٣
  

-  ٢٣  -  ١٨  

  )١٢-١المعــــــــــــــــــــــــارج للتعلــــــــــــــــــــــــیم األساســــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــفوف (  ١٤
  

-  ١٨  -  ١١  

ـــــــــــــــین الصـــــــــــــــفوف (  ١٥ ـــــــــــــــیم األساســـــــــــــــي للبن   )١٢-٥حـــــــــــــــواجر للتعل
  

٢٦  -  ١٥  -  

ــــــــــــــــین الصــــــــــــــــ  ١٦ ــــــــــــــــیم األساســــــــــــــــي للبن ــــــــــــــــوي للتعل   )١٢-٥فوف (طی
  

٣١  -  ٣١  -  

ــــــــــــــــــــــــــیم األساســــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــفوف (  ١٧ ــــــــــــــــــــــــــیج للتعل   )١٠-١الفل
  

-  ٢١  -  ١٨  

  :عینة الدراسة :ثالثًا

  اختیار عینتین، هما: تمّ  ،لتحقیق األهداف البحثیة لهذه الدراسة

 :الدراسة (الخصائص السیكومتریة) عینة .١

اسـة، حیـث تكونـت العینـة اختیارهـا عشـوائیا مـن مجتمـع الدر  وطالبـة، تـمّ  اطالبـ ٥٠وتكونت من  

الصــف مــن  اطالبــ ١٢بواقــع  ة بلعــرب بــن حمیــر،اختیــارهم مــن مدرســ تــمّ  ا،طالبــ ٢٥مــن  االســتطالعیة

طالبــة  ٢٥اختیــار  ا العینــة االســتطالعیة مــن الطالبــات فــتمّ . أّمــالصــف العاشــرمــن  اطالبــ ١٣و التاســع،
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ــــ ـــن مدرســ ـــروة، مـــ ــــع ة المـــ ــ ــــ ١٢بواق ــ ــــن  ةطالب ــــع،مــ ــف التاســ ــــ ١٣و الصــــ ــ ــــن  ةطالب ـــــرمــ   .الصــــــف العاشـ

 للتحقق من االختبارات السیكومتریة ألداة الدراسة. ؛ستخدمت العینة االستطالعیةوقد اُ 

 :Basic Study عینة الدراسة األساسیة .٢

اســـتخدم أســـلوب اختیـــار العینـــة  تـــمّ  مـــن مجتمـــع الدراســـة، فقـــد األساســـیةالختیـــار عینـــة الدراســـة 

% تقریبــا مــن مجتمــع ٢٠وبنســبة  ،المدرســة (بنــین، بنــات)بالطریقــة الطبقیــة التناســبیة حســب متغیــر نــوع 

س للبنــین ار مــد ٣مــدارس بطریقــة عشــوائیة، حیــث وقــع االختیــار علــى  ٦اختیــار  أوًال  الدراســة، حیــث تــمّ 

 تــمّ  امدرســة الزبیــر بــن العــوام. كمــو مدرســة ســلطان بـن مرشــد، و هـي: مدرســة الســلطان ســعید بــن تیمــور، 

حصـر  مدرسة لبابـة بنـت الحـارث. وقـد تـمّ و سة العیجة، ومدرسة البر، س للبنات هي: مدر ار مد ٣اختیار 

توزیعهـــا فـــي  أعـــداد الطلبـــة والطالبـــات فـــي هـــذه المـــدارس، ومـــن ثـــم تحدیـــد عـــدد االســـتبانات التـــي ســـیتمّ 

 لتطبیقهــا علــى الطلبــة، وقــد تــمّ  ة) اســتبان٤٠٠تخصــیص ( المــدارس حســب أعــداد الطلبــة فیهــا، حیــث تــمّ 

بعد تحدید العدد المطلوب من الطلبة لتوزیع أداة الدراسة علیهم بطریقـة عشـوائیة فـي  تطبیق أداة الدراسة

ــــمّ  ــــة التطبیــــق، ت ــراء عملی ـــد إجــ ـــترجاع ( المــــدارس، وبعـ ـــدقیق ٣٤٥اسـ ــــة التـ ــراء عملی ـــد إجــ ــتبانة، وبعـ ) اســ

ئي وبـــذلك یكــون العـــدد النهـــا ؛) اســـتبانات غیـــر مكتملــة البیانـــات٤اســتبعاد ( تـــمّ  ،لالســتبانات المســـترجعة

 % مـــن عـــدد االســـتبانات التـــي تـــمّ ٩٧,٤٢ل مـــا نســـبته وطالبـــة، تمثّـــ ا) طالبـــ٣٤١ألفـــراد عینـــة الدراســـة (

ا بالنســبة لتوزیــع عینــة الدراســة حســب متغیـــر % تقریبــا مــن مجتمــع الدراســة. أّمــ٢٠توزیعهــا، ومــا نســبته

  %.٥١,١ما نسبته  اإلناثل شكّ  في حین% ٤٩,٩ل الطالب الذكور ما نسبته الجنس، فشكّ 

  : أدوات الدراسة:رابًعا

مسـتوى الكفـاءة الذاتیـة لـدى الطلبـة فـي  تمثـل فـي معرفـة العالقـة بـینیلتحقیق أهداف الدراسة، والـذي 

 التربویــةقامــت الباحثــة بــاالطالع علــى الدراســات ومســتوى الســلوك الصــّحي لــدیهم،  فــي والیــة صــور المــدارس

السـلوك  بالكفـاءةاالطـالع علـى الدراسـات المتعلقـة  كمـا تـمّ  الخاصة بالكفـاءة الذاتیـة لـدى الطلبـة فـي المـدارس،

ــــة الصــــّحیة ــــاییس ذات العالقــــة التغذی ـــمّ  ،والمق ـــا تـ ـــات المتعلقــــة كمـ ــى الدراسـ ـــالع علــ بالســــلوك الصــــّحي  االطـ

  .وهي كالتالي وتجهیزها، أدوات الدراسة قامت الباحثة بإعداد والمقاییس ذات العالقة، ومن ثمّ 



٣٦ 

  اءة الذاتیة والخصائص السیكومتریة له:وصف مقیاس الكف: أوًال 

  وصف مقیاس الكفاءة الذاتیة: .١

ــة علـــى هـــذهلقـــد تـــّم االعتمـــاد فـــي  ــاءة الذاتیـــة الدراسـ الـــذي أسســـاه ســـكورتزار،  مقیـــاس توقعـــات الكفـ

ــ ( وجیرســـلیم ر خصائصـــها الســـیكومتریة رضـــوان ابهـــا واختـــوالتـــي عرّ  ،)Schwarzer & Jerusalemلــ

ــة  ) فقـــرات فـــي صـــورته األولیـــة، ویهـــدف١٠مقیـــاس (ن ال)، وقـــد تضـــمّ ١٩٩٧( قیـــاس مســـتوى الكفـــاءة الذاتیـ

  .والقضایا الیومیة التي تواجههم تمواجهة المشكالإلى العامة لدى طلبة المدارس في المرحلة األساسیة 

 السیكومتریة لمقیاس الكفاءة الذاتیة: الخصائص.٢

ـــیكومتریة لمق ـــائق الســـــ ــــن الحقـــــ ـــد مــــ ــــاءة الللتأكـــــ ـــاس الكفــــ ــــــة،یـــــ ــ ــتخدام ذاتی ــــ ـــــة باســ ـــ ــت الباحث ــــ   قامــ

  تیة:جراءات اآلاإل

  الصدق الظاهري: .أ

مــــین مــــن أعضــــاء هیئــــة ) محكّ ٨عــــرض مقیــــاس الكفــــاءة الذاتیــــة، فــــي صــــورته األولیــــة علــــى (

  :وك، وذلك إلبداء آرائهم فیما یليجامعة الیرمو ، ةجامعة مؤتو التدریس من جامعة السلطان، 

  للمجال الذي وردت ضمنه أو عدم انتمائها. الكفاءة الذاتیةمقیاس  ل فقرة من فقراتتحدید انتماء كّ   .أ

  ضعت ألجله.صالحیة الفقرات لقیاس ما وُ . ب

  م التقدیر لإلجابة عن فقرات المقیاس.مناسبة سلّ   .ج

  كفایة عدد الفقرات لتوضیح المقیاس الفرعي الذي یتضمنها.  .د

لیصــبح  ؛، أو حــذف، أو إضـافة فقــرات جدیـدةصـیاغة وأ ،فقـرة، وٕامكانیــة تعـدیل وضـوح صـیاغة كــلّ . ه

  المقیاس أكثر قدرة على تحقیق الهدف الذي وضع من أجله.

%) ٨٠لمقــاییس التــي حصــلت علــى اتفــاق (مــین اســتبقیت فقــرات اوعلــى ضــوء اتفــاق آراء المحكّ 

یل تعـد ذفت بعض الفقرات التي حصلت على أقل من هذه النسـبة. كمـا تـمّ مین، وحُ فأكثر من عدد المحكّ 

  مین على ضرورة تعدیلها. %) من المحكّ ٢٥ن الفقرات التي أجمع أكثر من (عدد م صیاغة
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لصــدق الظــاهري لخــذ بــآرائهم علــى االطمئنــان مــین واألوقــد ســاعد عــرض المقیــاس علــى المحكّ 

  مین على فقرات مقیاس الدراسة معیارا لصدقها.نسبة اتفاق المحكّ  ُعّدتحیث  ؛لها

  :صدق االتساق الداخلي .ب

ــمّ  ــداخلي، حیــث تــمّ  بعــد التأكــد مــن الصــدق الظــاهري للمقیــاس، ت  التحقــق مــن صــدق االتســاق ال

تكونـت  ، والتـياختیارهـا مـن مجتمـع الدراسـة األصـلي تطبیق المقیـاس علـى العینـة االسـتطالعیة التـي تـمّ 

كخطــوة  لـب مــنهم اإلجابـة علـى فقــرات المقیـاس، ثـممـن خـارج مجتمــع الدراسـة، طُ  وطالبــة اطالًبـ ٥٠مـن 

 والدرجــة ،بعــد الفقــرات فــي كــلّ  بــین Pearson Correlationبیرســون ارتبــاط تأولــى حســاب معــامال

  للبعد الذي تنتمي إلیه. الكلیة

  )٢جدول (

  مع الدرجة الكلیة لمجاالت المقیاس مقیاس الكفاءة الذاتیةمعامالت ارتباط فقرات 

  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  المقیاس

الكفاءة الذاتیة العامة لدى 

  الطلبة

1 **0.55 2 **0.57 3 **0.61 
4 **0.60 5 **0.58 6 **0.55 
7 **0.63 8 **0.61 9 **0.56 

10 **0.57 - - - - 

  ). 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (**

ر داللتهـا اإلحصـائیة عنـد مسـتوى شـیجمیع قیم معـامالت االرتبـاط تُ  ) أنّ ٢الجدول ( منالحظ یُ 

  مما یدل على التجانس الداخلي لفقرات مقیاس الكفاءة الذاتیة ومجاالته. ؛)0.01داللة (

  :ثبات المقیاس ج.

ـــق تـــــمّ  ـــاس باســـــتخدام  التحقــ ـــات للمقیــ ـــاس الكفـــــاءة الذاتیـــــة، بحســـــاب معامـــــل الثبــ ـــات مقیــ ـــن ثبــ مــ

وٕاعــادة تطبیقــه  ،تخدام طریقــة تطبیــق االختبــارالمعــادالت اإلحصــائیة المناســبة، حیــث قامــت الباحثــة باســ

(Test R- Test) لفــا كرونبــاخ أ، وحســاب معامــلCronbach Alpha،  ّتطبیــق المقیــاس  حیــث تــم

بفاصــل أســـبوعین بــین التطبیــق وٕاعـــادة تطبیــق المقیــاس علـــى  ،بطریقــة تطبیــق االختبــار وٕاعـــادة تطبیقــه

ــد مـــن  كمـــا تـــمّ ، واســـتخراج معامـــل االرتبـــاط ،وطالبـــة اطالبـــ ٥٠المكونـــة مـــن  االســـتطالعیةالعینـــة  التأكـ
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ثبـات ألبعـاد المقیـاس الوكانـت معـامالت  ،االتساق الداخلي للمقیاس باستخدام معامل ثبـات ألفـا كرونبـاخ

  ).٣كما هو مبین في الجدول ( له،وللمقیاس ك

  )٣الجدول (

  قیم معامالت الثبات لمقیاس الكفاءة الذاتیة

  معامل ثبات الفا كرونباخ معامل ارتباط بیرسون  تعدد الفقرا مجاالت المقیاس

  0.90  0.62 10  الكفاءة الذاتیة العامة لدى الطلبة

ع المقیـــاس بدرجـــة مرتفعـــة مـــن الثبـــات، حیـــث بلـــغ معامـــل الثبـــات ) تمّتـــ٢ضـــح مـــن الجـــدول (یتّ 

ــا كرونبــــاخ العامــــة لــــدى الطلبــــة الذاتیــــةالكفــــاءة لمجــــال  ـــادة طریبا أّمــــ ،)٠,٩٠( بطریقــــة ثبــــات ألفــ قــــة إعـ

ع مقیـــاس الكفـــاءة ممـــا یعنـــي تمتّـــ لـــه؛) لفقـــرات المقیـــاس ك٠,٦٢االختبــار فجـــاءت قـــیم معامـــل االرتبـــاط (

  الذاتیة بدرجة عالیة من الثبات. 

  : وصف مقیاس كفاءة السلوك التغذیة الصّحیة والخصائص السیكومتریة له:ثانًیا

  :مقیاس كفاءة السلوك التغذیة الصّحیةوصف  .١

، والــذي أسســاه ســكورتزار، علــى مقیــاس جــداول الكفــاءة الذاتیــة الصــّحیة المحــددة األعتمــاد تــمّ و 

وقــد  ) فقــرات،٥وتضــمن ( ،ةالصــّحی التغذیــة لكفــاءة الســلوك )Schwarrzer & Renner(لـــ  ورینیــر

معرفـة مســتوى كفــاءة إلــى  ویهــدف ،قامـت الباحثــة بإعــادة صـیاغة البنــود بمــا یتناسـب مــع طبیعــة الدراسـة

  بع لدى طلبة المدارس في المرحلة األساسیة.الذاتیة المتّ  ذیةالتغأسلوب 

  الخصائص السیكومتریة لمقیاس كفاءة السلوك التغذیة الصّحیة: .٢

قامـت الباحثـة باسـتخدام  یاس كفاءة السلوك التغذیة الصـّحیة،للتأكد من الحقائق السیكومتریة لمق

  تیة:جراءات اآلاإل

  الصدق الظاهري: .أ

مــین مــن أعضــاء ) محكّ ٨فــي صــورته األولیــة علــى ( ةالصــّحی التغذیــة الســلوك مقیــاس كفــاءة رضُعــ

  :وذلك إلبداء آرائهم فیما یلي ؛كجامعة الیرمو و ، ةجامعة مؤتو هیئة التدریس من جامعة السلطان، 



٣٩ 

للمجال الذي وردت  ةالصّحی التغذیة فقرة من فقرات مقیاس كفاءة السلوك تحدید انتماء كلّ . أ

  مائها.أو عدم انت ضمنه

  ضعت ألجله.صالحیة الفقرات لقیاس ما وُ . ب

  م التقدیر لإلجابة عن فقرات المقیاس.مناسبة سلّ . د

  كفایة عدد الفقرات لتوضیح المقیاس الفرعي الذي یتضمنها.. هـ

 ؛صیاغة، أو حذف، أو إضافة فقرات جدیدة وأ ،وضوح صیاغة كل فقرة، وٕامكانیة تعدیل. و

  ضع من أجله.على تحقیق الهدف الذي وُ  لیصبح المقیاس أكثر قدرة

%) ٨٠التــي حصــلت علــى اتفــاق ( یــاسســتبقیت فقــرات المقمــین اُ اتفــاق آراء المحكّ  ضــوءوعلــى 

تعـدیل  ذفت بعض الفقرات التي حصلت على أقل من هذه النسـبة. كمـا تـمّ مین، وحُ فأكثر من عدد المحكّ 

  مین على ضرورة تعدیلها. حكّ %) من الم٢٥ن الفقرات التي أجمع أكثر من (م عددصیاغة 

لصــدق الظــاهري لواألخــذ بــآرائهم علــى االطمئنــان  مــینوقــد ســاعد عــرض المقیــاس علــى المحكّ 

  نسبة اتفاق المحكمین على فقرات مقیاس الدراسة معیارا لصدقها. ؛ حیث ُعّدتلها

  :صدق االتساق الداخلي .ب

ــمّ التحقــق مــن صــد الصــدق الظــاهري للمقیــاس، تــمّ  مــنبعــد التأكــد  ــداخلي، حیــث ت  ق االتســاق ال

تكونــت  التــي ،اختیارهــا مــن مجتمــع الدراســة األصــلي تطبیــق المقیــاس علــى العینــة االســتطالعیة التــي تــمّ 

لـب مــنهم اإلجابـة علـى فقــرات المقیـاس، ثـم كخطــوة وطالبــة مـن خـارج مجتمــع الدراسـة، طُ  اطالبـ ٥٠مـن 

 والدرجــة ،بعــد الفقــرات فــي كــلّ  بــین Pearson Correlation بیرســون ارتبــاط تأولــى حســاب معــامال

  للبعد الذي تنتمي إلیه. الكلیة

   



٤٠ 

  )٤جدول (

  مع الدرجة الكلیة لمجاالت المقیاس ةالصّحی التغذیة معامالت ارتباط فقرات مقیاس كفاءة السلوك

  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  المقیاس

 التغذیة كفاءة السلوك

  الطلبة لدى ةالصّحی

11 **0.58 12 **0.52 13 **0.55 
14 **0.54 15 **0.56   

      

  ). 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (**

ـــظ یُ  ــدول ( مــــنالحـ ـــاط تُ  ) أنّ ٤الجــ ــیم معــــامالت االرتبـ ـــع قــ ــــدشــــیر جمیـ ـــائیة عن   داللتهــــا اإلحصـ

ــتوى داللـــــة ( ــــا یـــــدلّ  ؛)0.01مســـ ــــى التجـــــانس الـــــداخلي لفقـــــرات مقیـــــاس ممـ   التغذیـــــة كفـــــاءة الســـــلوك علـ

  ومجاالته. ةالصّحی

  :ثبات المقیاس ج. 

بحســاب معامـــل الثبــات للمقیـــاس  ةالصــّحی التغذیـــة مقیــاس كفـــاءة الســلوك التحقــق مـــن ثبــات تــمّ 

وٕاعـادة  ،اإلحصائیة المناسبة، حیث قامت الباحثة باستخدام طریقـة تطبیـق االختبـار المعادالتباستخدام 

تطبیــق  حیــث تــمّ  ،Cronbach Alphaلفــا كرونبــاخ أوحســاب معامــل ، (Test R- Test)تطبیقــه 

بفاصـل أسـبوعین بـین التطبیـق وٕاعـادة تطبیـق المقیـاس  ،المقیاس بطریقة تطبیـق االختبـار وٕاعـادة تطبیقـه

التأكـد مـن  كمـا تـمّ  ،واسـتخراج معامـل االرتبـاط ،وطالبـة اطالبـ ٥٠المكونـة مـن  االستطالعیةعلى العینة 

ـــداخلي ـــات ألفــــا كرونبــــاخ االتســــاق الـ ــــاس باســــتخدام معامــــل ثبـ ــت معــــامالت  ،للمقی ــــات ألبعــــاد الوكانــ ثب

  ).٥كما هو مبین في الجدول ( له،المقیاس، وللمقیاس ك

  

  )٥الجدول (

  ةالصّحی التغذیة قیم معامالت الثبات لمقیاس كفاءة السلوك

  اخمعامل ثبات الفا كرونب معامل ارتباط بیرسون  عدد الفقرات مجاالت المقیاس

  0,88  0,60  5  لدى الطلبة ةالصّحی التغذیة كفاءة السلوك



٤١ 

ع المقیـــاس بدرجـــة مرتفعـــة مـــن الثبـــات، حیـــث بلـــغ معامـــل الثبـــات ) تمّتـــ٥یتضـــح مـــن الجـــدول (

ا بطریقـــة أّمـــ ،)٠,٨٨( بطریقـــة ثبـــات ألفـــا كرونبـــاخ لـــدى الطلبـــة ةالصـــّحی التغذیـــة لمجـــال كفـــاءة الســـلوك

ممـا یعنـي تمتـع مقیـاس كفـاءة  لـه؛) لفقرات المقیـاس ك٠,٦٠االرتباط ( إعادة االختبار فجاءت قیم معامل

  بدرجة عالیة من الثبات. ةالصّحی التغذیة السلوك

  والخصائص السیكومتریة له:  مقیاس السلوك الصّحي وصف: ثالثًا

  وصف مقیاس السلوك الصّحي: .١

ذي أسســاه انجالیـــود الــ نمــاط الســـلوك الصــّحي لمواجهــة المشــقةأاالعتمــاد علــى مقیــاس  تــمّ  لقــد

. )١٩٩٩( صیغة المعربـة لمایسـة شـكريال) في ingledew, haaardy &cooper(لـ  وهاردي، وكوبر

) ٣٣وقــد تضــمن المقیــاس ( ،عــادة صــیاغة الفقــرات بمــا یتناســب مــع طبیعــة الدراســةإوقــد قامــت الباحثــة ب

  المدارس األساسیة. معرفة مستوى ممارسة السلوكیات الصّحیة لدى الطلبة في إلىفقرة، ویهدف 

  لمقیاس السلوك الصّحي:الخصائص السیكومتریة  .٢

ــــن  ــــــد مـــ ـــائقللتأكـ ـــیكومتریة لمق الحقــــ ـــــّحي،الســــ ـــــلوك الصــ ــــاس الســ ـــ ــــتخدام  ی ــــة باســـ ـــ ـــت الباحث   قامــــ

  تیة:جراءات اآلاإل

  :الصدق الظاهريأ. 

  عــرض المقیــاس فــي صــورته األولیــة تــمّ ، الصــّحي للتأكــد مــن الصــدق الظــاهري لمقیــاس الســلوك

مــین مــن أعضــاء هیئــة التــدریس مــن جامعــة الســلطان، ) محكّ ٨علــى ( -فقــرة  ٣٧تــي شــملت علــى وال -

  :وذلك إلبداء آرائهم فیما یلي ؛الیرموك جامعةو ، ةجامعة مؤتو 

  فقرة من فقرات مقیاس السلوك الصّحي أو عدم انتمائها للمقیاس. كلّ  تحدید انتماء  .أ

  ضعت ألجله.صالحیة الفقرات لقیاس ما وُ  .ب

  م التقدیر لإلجابة عن فقرات المقیاس.مناسبة سلّ   .ج

  كفایة عدد الفقرات لتوضیح المقیاس الفرعي الذي یتضمنها.. د

ــیاغة كـــلّ ه.  ــرات جدیـــدة وأ ،فقـــرة، وٕامكانیـــة تعـــدیل وضـــوح صـ ــیاغة، أو حـــذف، أو إضـــافة فقـ  ؛صـ

  ضع من أجله.لیصبح المقیاس أكثر قدرة على تحقیق الهدف الذي وُ 



٤٢ 

%) ٨٠ســتبقیت فقــرات المقــاییس التــي حصــلت علــى اتفــاق (مــین اُ اق آراء المحكّ اتفــ ضــوءوعلــى 

تعـدیل  ذفت بعض الفقرات التي حصلت على أقل من هذه النسـبة. كمـا تـمّ مین، وحُ فأكثر من عدد المحكّ 

مـین علـى ضـرورة تعـدیلها. وفـي ضـوء %) من المحكّ ٢٥صیاغة عدد من الفقرات التي أجمع أكثر من (

  ) فقرة.٣٣فقرات مقیاس الدراسة (ذلك أصبح عدد 

لصــدق ل وقـد سـاعد عــرض مقیـاس الســلوك الصـّحي علــى المحكمـین واألخــذ بـآرائهم علــى االطمئنـان

  نسبة اتفاق المحكمین على فقرات المقیاس معیارا لصدقه الظاهري. ُعّدتحیث  ؛للمقیاس الظاهري

  صدق االتساق الداخلي: .ب

تطبیـق  التحقـق مـن صـدق االتسـاق الـداخلي، حیـث تـمّ  اس، تـمّ بعد التأكد من الصـدق الظـاهري للمقیـ

وطالبـة مـن خـارج مجتمـع  اطالبـ ٥٠تكونـت مـن  التـي ،المقیاس على العینة االستطالعیة من مجتمع الدراسـة

ـــاس، وثـــمّ الدراســـة، طُ  ــنهم اإلجابـــة علـــى فقـــرات المقی  حســـاب معـــامالت ارتبـــاط بیرســـون ولـــىأكخطـــوة  لـــب مـ

Pearson Correlation للبعد الذي تنتمي إلیه الكلیة والدرجة ،بعد الفقرات في كلّ  ینب.  

  )٦جدول (

  معامالت ارتباط فقرات مقیاس السلوك الصّحي مع الدرجة الكلیة لألبعاد

  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  المقیاس

  السلوك الصّحي

1 **0.60 2 **0.49 3 **0.53 

4 **0.62 5 **0.51 6 **0.52 

7 **0.61 8 **0.62 9 **0.50 

10 **0.66 11 **0.55 12 **0.61 

13 **0.59 14 **0.61 15 **0.55 

16 **0.61 17 **0.52 18 **0.63 

19 **0.64 20 **0.52 21 **0.58 

22 **0.62 23 **0.58 24 **0.52 

25 **0.52 26 **0.49 27 **0.61 

28 **0.55 29 **0.52 30 **0.58 

31 **0.50 32 **0.50 33 **0.59 

  ). 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (**



٤٣ 

شـیر داللتهـا اإلحصـائیة عنـد مسـتوى جمیع قیم معـامالت االرتبـاط تُ  ) أنّ ٦من الجدول ( الحظیُ 

  على التجانس الداخلي لفقرات مقیاس السلوك الصّحي. مما یدلّ  ؛)0.01داللة (

  :ثبات المقیاس ج.

ــــمّ  ـــات مقیــــاس  ت ـــن ثبـ ـــق مـ ـــل الثبــــات للمقیــــاس باســــتخدام  الســــلوك الصــــّحيالتحقـ ـــاب معامـ   بحسـ

 Cronbachلفـا كرونبـاخأ، وحسـاب معامـل (Test R- Test)طریقـة تطبیـق االختبـار وٕاعـادة تطبیقـه 

Alpha،  ّــادة تطبیقــــه حیــــث تــــم ــبوعین بــــین  ،تطبیــــق المقیــــاس بطریقــــة تطبیــــق االختبــــار وٕاعــ بفاصــــل أســ

التأكــد مــن  وتــمّ  ،واســتخراج معامــل االرتبــاط ،العینــة االســتطالعیةعــادة تطبیــق المقیــاس علــى التطبیــق وإ 

ــداخلي للمقیــاس باســتخدام معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ ثبــات ألبعــاد الوكانــت معــامالت  ،ثبــات االتســاق ال

  ).٧كما هو مبین في الجدول ( ه،المقیاس، وللمقیاس كل

  )٧الجدول (

  قیاس السلوك الصّحيقیم معامالت الثبات لم

  نباخو معامل ثبات الفا كر  معامل ارتباط بیرسون  عدد الفقرات المقیاس

  0.91  0.66 33 السلوك الصّحي

ع المقیـــاس بدرجـــة مرتفعـــة مـــن الثبـــات، حیـــث بلـــغ معامـــل الثبـــات ) تمّتـــ٧یتضـــح مـــن الجـــدول (

) ٠,٦٦قــیم معامــل االرتبــاط (ا بطریقــة إعــادة االختبــار فجــاءت أّمــ ،)٠,٩١بطریقــة ثبــات ألفــا كرونبــاخ (

  ع مقیاس السلوك الصّحي بدرجة عالیة من الثبات. یعني تمتّ  مما ه؛لفقرات المقیاس كل

   :: األسالیب اإلحصائیةخامًسا

د وحـدّ  ،)Likertفقـا لتـدریج لیكـرت الخماسـي (إجابات فقرات أبعاد مقـاییس الدراسـة وَ  تصنیف تمّ 

  لنحو التالي:حسب أوزانها رقمیا على ا إجاباتبخمس 



٤٤ 

 درجات). ٥ل (ویمثّ  (موافق بشدة). ١

 درجات). ٤ل (ویمثّ  (موافق). ٢

 درجات). ٣ل (ویمثّ  (محاید). ٣

 ن).یل (درجتویمثّ  (غیر موافق). ٤

 ل (درجة واحدة).ویمثّ  (غیر موافق بشدة). ٥

ـــا المقیــــــاس الخماســـــي(الحدود الــــــدنیا والعلیـــــا) وتـــــمّ  ـــاب طــــــول خالیــ ـــى  االعتمـــــاد تــــــمّ و  ،حســ   علـــ

  الطرق التالیة:

  حساب المدى للمقیاس: تمّ  -

)٥- ١=٤(  

   :تقسیم عدد فئات المقیاس على المدى للحصول على طول الخلیة أيّ  -

)٤ ÷ ٥ = ٠,٨٠(  

 أقـــل قیمـــة فـــي المقیـــاس (أو بدایـــة المقیـــاس وهـــي الواحـــد الصـــّحیح) ولغایـــة الحـــدّ  إضـــافة هـــذه القیمـــة -

  األعلى للمقیاس، كما یلي:

  غیر موافق بشدة"." ) ویشیر١,٨٠ ١ي (متوسط حساب .١

 "غیر موافق". ) ویشیر٢,٦٠ ١,٨١متوسط حسابي ( .٢

  محاید"." ) ویشیر٣,٤٠ ٢,٦١متوسط حسابي ( .٣

  "."موافق ) ویشیر٤,٢٠ ٣,٤١متوسط حسابي ( .٤

 ."موافق بشدة" ) ویشیر٥,٠٠ ٤,٢١متوسط حسابي ( .٥

لالتجـاه العـام وصـلت إلیهـا الدراسـة قیم المتوسطات الحسابیة التـي ت بعین االعتبار أنّ  األخذمع 

  التعامل معها لتفسیر المتوسطات الحسابیة على النحو التالي: سیتمّ  ،إجماًال  لألبعاد والفقرات

  منخفض  متوسط  مرتفع

)3.68 -5(  )2.34-3.67(  )1 - 2.33(  



٤٥ 

) یكــون المســتوى ٣,٦٨فــإذا كانــت قیمــة المتوســط الحســابي العــام أكثــر مــن ( ،علــى ذلــك وبنــاءً 

المسـتوى متوسـط، وٕاذا كـان المتوسـط  نّ إ) ف٣,٥٦-٢,٣٤، أما إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي (ارتفعً م

  ) فیكون المستوى منخفضا.٢,٣٣ -١الحسابي (

وعالجت الدراسـة البیانـات بعـد االنتهـاء مـن عملیـة جمـع االسـتبانات مـن عینـة الدراسـة،   

ــــــا  ــــك بإدخالهـ ـــ ــبوذل ــــ ـــي الحاسـ ــــ ــــتخدام اوعُ  ،اآلل ـــت باســـ ــــــةولجــــ ــوم االجتماعیـ ـــــ ــــائي للعل ــــامج اإلحصـــ ـــ   لبرن

V.16SPSS ّـــث تــــم ـــة واضـــــحة،  ، حیـ ـــز لمتغیــــرات وفقـــــرات أبعــــاد مقــــاییس الدراســـــة بطریقـ ــراء ترمیـ إجـــ

 ستخدمت األسالیب اإلحصائیة التالیة:ولإلجابة عن األسئلة، اُ 

وذلـك لوصـف خصـائص  ؛)Descriptive Statistic Measuresمقـاییس اإلحصـاء الوصـفي ( .١

ولمعرفـة المتوســطات الحسـابیة، والمتوســط  ،علـى التكـرارات والنســب المئویـة اسـة، اعتمــادً عینـة الدرا

فقـرة مـن فقـرات  لمعرفة مستوى إجابات أفراد عینة الدراسة على كلّ و الحسابي العام ألبعاد الدراسة، 

  حساب االنحرافات المعیاریة.  أبعاد مقیاس الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي، وتمّ 

 إلجراء اختبار العالقات االرتباطیة بین مقاییس الدراسة. ؛الرتباط بیرسونمعامل ا .٢

 لقیاس ثبات مقاییس الدراسة. ؛ Cronbach Alphaاستخدام معامل كرونباخ ألفا  .٣

ـــــار ت  .٤ ـــتخدام اختب ـــتقلة (T-Test)اســ ــــات المســ ــــین المتوســـــطات  ؛للعینـ ـــة الفـــــروق بـ ــ لتحدیـــــد معنوی

ـــتخدامه الحســـــابیة. وتـــــمّ  ـــئلة المتعلقـــــة بالكشـــــف عـــــن اللإلجابـــــة عـــــن  ؛اســ ـــروق ذات الداللـــــة األســ فــ

 اإلحصائیة بین األوساط الحسابیة باختالف متغیر الجنس.

 .(الفشریة) لعینتین مستقلتین Zاستخدام اختبار  .٥

 اختبار تحلیل االنحدار. .٦

  

  

  

  

  



٤٦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   



٤٧ 

  الفصل الرابع

  سئلة الدراسةأض نتائج عر 

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة ١.٤

لمــا أظهرتــه النتــائج اإلحصــائیة الوصــفیة  افًقــیتضــمن هــذا الفصــل اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة وَ 

  أفراد عینة الدراسة على مقاییس الدراسة، وبالشكل اآلتي: إلجاباتوالتحلیلیة 

   :: النتائج المتعلقة بالسؤال األولأوًال 

ا الســـؤال علـــى: "مـــا مســـتوى الكفـــاءة الذاتیــة لـــدى طلبـــة المرحلـــة األساســـیة فـــي الحلقـــة هـــذ نــَص 

تـم إیجـاد المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة  ؛لإلجابـة عـن هـذا السـؤال والیة صور؟في الثانیة 

الذاتیـــة  والتـــي تضـــمنت (الكفـــاءة ،والمســـتوى لتقـــدیرات أفـــراد عینـــة الدراســـة علـــى مقیـــاس الكفـــاءة الذاتیـــة"

لـدى الطلبـة عینـة الدراسـة)، والجـدول  ةالصـّحی التغذیـة كفـاءة السـلوكو العامة لدى الطلبة عینـة الدراسـة، 

لفقـرات  ) یوضح المستوى العام، ومستوى مقیاس الكفاءة الذاتیة حسـب الدرجـة الكلیـة لكـل مقیـاس، ثـمّ ٨(

  مقیاس.  كلّ 

  )٨الجدول (

  یاریة والمستوى والترتیب لتقدیرات عینة الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المع

  الكفاءة الذاتیةمقیاس  على

  المستوى  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المجاالت  المجال رقم

  متوسط 0.733 3.654 الكفاءة الذاتیة العامة  1

  متوسط 0.663 3.472  ةالصّحی التغذیة كفاءة السلوك 2

  متوسط 0.611 3.563  المستوى العام  -

 ،لتقـدیرات عینـة الدراســة علـى مقیـاس الكفـاءة الذاتیــةالمســتوى العـام  ) أنّ ٨ضـح مـن الجـدول (یتّ 

، حیــث بلــغ اجــاء متوســطً ) قــد ةالصــّحی التغذیــة كفــاءة الســلوكو  والتــي تضــمنت (الكفــاءة الذاتیــة العامــة،

 جمیـع مجـاالت المقیـاس، وجـاءت ٠,٦١١بانحراف معیاري  ،٣,٥٦٣ لتقدیراتهمالمتوسط الحسابي العام 



٤٨ 

بمســـتویات متوســـطة. أمـــا بالنســـبة لتقـــدیرات عینـــة الدراســـة علـــى الفقـــرات منفـــردة لمقیـــاس الكفـــاءة الذاتیـــة 

قـد و المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى لتقدیرات العینـة الدراسـة،  إیجاد العامة، فقد تمّ 

  ).٩الجدول ( هحظهرت على النحو الذي یوضّ 

  )٩دول (الج

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب الستجابات عینة الدراسة 

  فقرات مقیاس الكفاءة الذاتیة العامة نحو

  الترتیب  المستوى
االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الحسابي
 العامة الكفاءة الذاتیة فقرات

  رقم

  الفقرة

 3.763 0.94 1 مرتفع

  فـــــي طریـــــق تحقیـــــق هـــــدف  حـــــد مـــــاأعنـــــدما یعتـــــرض 

أســـعى إلیــــه فــــإني قــــادر علـــى إیجــــاد الوســــائل المناســــبة 

 لتحقیق هدفي.

1 

 9  .أعرف كیفیة التعامل مع األمور الجدیدة التي تواجهني 3.754 0.98 2 مرتفع

 3.751 1.01 3 مرتفع
مهما یحدث لي في حیاتي الیومیة فإني أستطیع التعامـل 

 مع ذلك األمر.
7 

 3 من السهل علي تحقیق أهدافي ونیاتي. 3.742 0.91 4 مرتفع

 3.681 1.10 5 مرتفع
 
ً
ا متنوعـة حـول كیفیـة التعامـل مـع المشــكالت أمتلـك أفكـار

  .التي تواجهني
10 

 3.607 1.06 6 متوسط
عتقــد بـــأني قـــادر علـــى التعامـــل مـــع األحـــداث حتـــى لـــو أ

 .كانت مفاجئة لي
5 

 4 .قف غیر المتوقعةأعرف كیف أتصرف مع الموا 3.601 1.13 7 متوسط

 8 .أجد حال ألي مشكلة تواجهني 3.572 1.03 8 متوسط

 6 .لدى القدرة على التعامل مع الصعوبات بهدوء  3.538 1.06 9 متوسط

 3.537 1.04 10 متوسط
إذا مـا بـذلت مـن الجهــد مـا یكفـي، فــإني سـأنجح فـي حــل 

 المشكالت الصعبة.
2 

 3.654 0.733 - متوسط
ـــــدى  قیـــــاسمالمســـــتوى العـــــام ل الكفـــــاءة الذاتیـــــة العامـــــة ل

 .الطلبة
- 

لكفــاءة الذاتیـــة لمقیـــاس ا المســـتوى الكلــي ) أنّ ٩مــن خـــالل النتــائج المبینـــة فــي الجــدول (یتضــح 

، حیـث بلـغ المتوسـط اأفراد عینة الدراسة من طلبـة المرحلـة األساسـیة قـد جـاء متوسـطً  الطلبةالعامة لدى 

فقـرات  ٥ا علـى مسـتوى الفقـرات فقـد حصـلت ، أمّ ٠,٧٣٣یاري بانحراف مع ،٣,٦٥٤الحسابي إلجاباتهم 



٤٩ 

) علـى الترتیـب حسـب المسـتوى، وتراوحـت ١٠، ٣، ٧، ٩، ١وهـي ذوات األرقـام ( ،على تقدیرات مرتفعة

وهـــي  ،فقــرات علـــى تقــدیرات متوســـطة ٥)، وحصـــلت ٣,٦٨١-٣,٧٦٣الحســـابیة لهــا بـــین ( المتوســطات

ــب) علــــى التر ٢، ٦، ٨ ،٤، ٥ذوات األرقــــام ( ــین ( ،تیــ ــت المتوســــطات الحســــابیة لهــــا بــ ) ٣,٦٠٧وتراوحــ

  ).٣,٥٣٧و(

ه ال وأّنــ ،جمیــع فقــرات هــذا المجــال قــد حصــلت علــى تقــدیرات مرتفعــة ومتوســطة ومــن المالحــظ أنّ 

قـیم االنحرافـات المعیاریـة لجمیـع فقـرات هـذا  نـت النتـائج أنّ علـى تقـدیرات منخفضـة. وبیّ  حصلتفقرة  وجد أيّ یُ 

  تقارب إجابات عینة الدراسة على فقرات هذا المجال.  إلىمما یشیر  ؛)٠,٩٤- ١,١٣ین (المجال تراوحت ب

ــّحی التغذیـــة كفـــاءة الســـلوكلـــى مســـتوى إللتعـــرف و تـــم إیجـــاد  ؛لـــدى الطلبـــة عینـــة الدراســـةة الصـ

ن المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى لتقدیراتهم علـى فقـرات هـذا المجـال، والـذي تضـمّ 

  ) یوضح هذه النتائج.١٠والجدول ( ،) فقرات٥(

  )١٠الجدول (

فقرات  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب الستجابات عینة الدراسة نحو

  ةالصّحی التغذیة كفاءة السلوكمقیاس 

  الترتیب  المستوى
االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الحسابي
 لدى الطلبةةصّحیال التغذیة كفاءة السلوك فقرات

  رقم

  الفقرة

 1 .تباع أسلوب تغذیة صحیة إذا أردتالدي القدرة على  3.751 1.01 1 مرتفع

 3.607 1.06 2 متوسط
ــو كــان الــدي القــدرة علــى  ــاع نظــام تغذیــة صــحیة حتــى ل تب

 .زمالئي ال یقومون بذلك
5 

 3.507 1.21 3 متوسط
ـــدي القـــدرة علـــى  تبـــاع أســـلوب تغذیـــة صـــحیة حتـــى لـــو ال

 .ب األمر القیام بجهود كثیرة في سبیل ذلكطلّ ت
2 

 3.326 1.12 4 متوسط
ـــة  ـــاول المشـــروبات الغازی ـــي عـــن تن ـــى التخل ـــدرة عل لـــدي الق

 .واالستعاضة عنها بالعصائر الطازجة
4 

 3.170 1.20 5 متوسط
ــــي عــــن تنــــاول الوجبــــات الســــریعة  ــــى التخل ــــدي القــــدرة عل ل

 .واالستعاضة عنها بوجبات صحیة
3 

 - .ةالصّحی التغذیة كفاءة السلوكمقیاسالمستوى العام ل 3.472 0.660 - متوسط



٥٠ 

ــدول ( ــتوى العـــام ) أنّ ١٠ویتضـــح مـــن الجـ ــّحی التغذیـــة كفـــاءة الســـلوكلمقیـــاس  المسـ ــدى ة الصـ لـ

، حیــث بلــغ المتوســط الحســابي اأفــراد عینــة الدراســة مــن طلبــة المرحلــة األساســیة قــد جــاء متوســطً  الطلبــة

، أمــا علــى مســتوى الفقــرات فقــد حصــلت فقــرة واحــدة علــى ٠,٦٦٠حراف معیــاري بــان ،٣,٤٧٢إلجابــاتهم 

  حصـــلت فـــي حـــین)، ٣,٧٥١)، وبلـــغ المتوســـط الحســـابي لهـــا (١١وهـــي ذات الـــرقم ( ،تقـــدیرات مرتفعـــة

وتراوحـــت  ،) علـــى الترتیـــب١٣، ١٤ ،١٢، ١٥وهـــي ذوات األرقـــام ( ،فقـــرات علـــى تقـــدیرات متوســـطة ٤

  ).٣,١٧٠) و(٣,٦٠٧( المتوسطات الحسابیة لها بین

ه وأّنــ ،قـد حصـلت علــى تقـدیرات مرتفعـة ومتوسـطة قیـاسجمیـع فقـرات هــذا الم ومـن المالحـظ أنّ 

قــیم االنحرافــات المعیاریــة لجمیــع  نــت النتــائج أنّ علــى تقــدیرات منخفضــة، وبیّ  حصــلتفقــرة  وجــد أيّ ال یُ 

دیرات عینــة الدراســة علــى تقــارب تقــإلــى  ممــا یشــیر ؛)١,٠١-١,٢١تراوحــت بــین ( قیــاسفقــرات هــذا الم

  .  قیاسفقرات هذا الم

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

  "ما مستوى السلوك الصّحي لدى طلبة الحلقة الثانیة بوالیة صور؟" هذا السؤال على نّص 

إیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى  تمّ  ؛لإلجابة عن هذا السؤال

  .السلوك الصّحيدراسة على مقیاس لتقدیرات عینة ال

  ) نتائج التحلیل. ١١(ویوضح الجدول   

   



٥١ 

  )١١الجدول (

  مستوى السلوك الصّحيالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمستوى والترتیب لفقرات 

  المستوى
  

  الترتیب

االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الحسابي
 السلوك الصّحي فقرات

رقم 

  الفقرة

 1 .هتم بنظافتي الشخصیةأ 4.463 0.95 1 مرتفع

 10 .أنظف أسناني بانتظام 4.279 1.04 2 مرتفع

 4.164 1.10 3 مرتفع
حـــــرص علـــــى تنظیـــــف الیـــــدین بالمـــــاء والصـــــابون بعـــــد أ

 .الخروج من الحمام
14 

 8 .أحافظ على نفسي من التعرض للحوادث 4.114 1.06 4 مرتفع

 2 .سمياحتفظ بوزن مناسب لج 4.026 1.10 5 مرتفع

 6 .أقوم باألشیاء التي تشعرني بالحیویة والنشاط 3.985 1.09 6 مرتفع

 7 .أشارك أصدقائي في النشاطات الترفیهیة 3.953 1.13 7 مرتفع

 3 .أهتم بممارسة ریاضتي المفضلة 3.947 1.19 8 مرتفع

 3.815 1.19 9 مرتفع
ـــي أ تنـــاول المشـــروبات الطبیعیـــة (العصـــائر الطازجـــة) الت

 .ني بالهدوءتشعر 
18 

 13 .أبتعد عن المرضى من أجل عدم انتقال العدوى لي 3.809 1.20 10 مرتفع

 11 .أقلم أظافري بانتظام 3.739 1.24 11 مرتفع

 19 .حرص على تناول الفاكهةأ 3.689 1.24 12 مرتفع

 15 .أحرص على تناول األطعمة المفیدة صحیا 3.686 1.23 13 مرتفع

 3.654 1.20 14  متوسط
بــذل جهــدي للحفــاظ علــى صــحتي مــن خــالل التمرینــات أ

 .الریاضیة
23 

 21 .حرص على تناول ثالث وجبات على األقل یومیاأ 3.601 1.27 15  متوسط

 5  .نام لعدد ساعات كافیةأ 3.595 1.27 16  متوسط

 24 .أقوم بأداء التدریبات البدنیة المناسبة لعمري 3.569 1.20 17  متوسط

 28 .أشاهد التلفاز من مسافة مالئمة 3.569 1.20 18  متوسط

 22 .أقوم بممارسة تدریبات ریاضیة بانتظام 3.540 1.24 19  متوسط

 4 .أتناول األطعمة سهلة الهضم 3.502 1.14 20  متوسط

 3.463 1.21 21  متوسط
أبــــذل جهــــدي للمحافظــــة علــــى أوقــــات محــــددة لممارســــة 

 .التدریبات الریاضیة
25 

 33 .نترنت بشكل یوميصفحات اإل أدخل 3.449 1.33 22  متوسط

 26 .أمارس ریاضة المشي یومیا 3.419 1.23 23  متوسط

 3.419 1.25 24  متوسط
أبتعــد عـــن المقـــربین منـــي عنـــدما أكـــون مریضـــا حتـــى ال 

 .نقل لهم العدوىأ
32 



٥٢ 

  المستوى
  

  الترتیب

االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الحسابي
 السلوك الصّحي فقرات

رقم 

  الفقرة

 20 .حرص على تناول الفطور بانتظامأ 3.416 1.38 25  متوسط

 30 .ادئا حتى أحافظ على صحتيأبقى ه 3.402 1.27 26  متوسط

 3.390 1.26 27  متوسط
  أمـــــارس بعـــــض األعمـــــال البدنیـــــة یومیـــــا لتعبئـــــة وقـــــت 

  .الفراغ لدي
27 

 12 .أقص شعري بانتظام 3.328 1.35 28  متوسط

 29 .اثالث ساعات یومیً  لىمتابعتي للتلفاز ال تزید ع 3.161 1.32 29  متوسط

 3.114 1.39 30  متوسط
ـــي أكثـــر مـــن ســـاعة ال أضـــع ســـماعة ا لهـــاتف علـــى أذن

 .یومیا
31 

 9 .یزداد إقبالي على تناول الوجبات الدسمة 3.082 1.26 31  متوسط

 3.003 1.27 32  متوسط
الحلویـــات، الكیـــك) بـــین (أتجنــب تنـــاول األطعمـــة الخفیفـــة

 .الوجبات الرئیسة
16 

 2.985 1.34 33  متوسط
ــــــــــــى الكــــــــــــافیین  ــــــــــــة عل ــــــــــــاول المشــــــــــــروبات المحتوی   أتن

 .وقهوة وكوال)(شاي 
17 

 - المستوى العام لمقیاس السلوك الصّحي لدى الطلبة 3.616 0.61 - متوسط

 لمقیـاس السـلوك الصـّحيالمسـتوى الكلـي  ) أنّ ١١یتضح من خالل النتائج المبینة فـي الجـدول (

ــدیراتهم اعینـــة الدراســــة قـــد جـــاء متوســـطً  مـــنلـــدى الطلبـــة  ــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي لتقــ  ،٣,٦١٦، حیــ

وهــي  ،فقــرة علــى تقــدیرات مرتفعــة ١٣، أمــا علــى مســتوى الفقــرات فقـد حصــلت ٠,٦١١نحراف معیــاري بـا

ــــام ( ــب  )،١٥، ١٩، ١١، ١٣، ١٨، ٣، ٧، ٦، ٢، ٨، ١٤، ١٠، ١ذوات األرقــــ ــــ ـــب حســـ ـــــ ـــــى الترتی علـــ

ــین ( فقـــرة علـــى تقـــدیرات  ٢٠وحصـــلت  ،)٣.٦٨٦-٤.٤٦٣المســـتوى، وتراوحـــت متوســـطاتها الحســـابیة بـ

ــــطة ــــــي ذوا ،متوســـــ ــــام (وهـــ ـــــ ، ٣٠، ٢٠، ٣٢، ٢٦، ٣٣، ٢٥، ٤، ٢٢، ٢٨ ،٢٤، ٥، ٢١، ٢٣ت األرق

ــب١٧، ١٦، ٩، ٣١، ٢٩، ١٢، ٢٧ ــین ( ،) علــــــى الترتیــــ ) ٣,٦٥٤وتراوحــــــت متوســــــطاتها الحســــــابیة بــــ

 ،جمیــع فقـرات هـذا المقیــاس قـد حصـلت علــى تقـدیرات مرتفعـة ومتوســطة ). ومـن المالحـظ أنّ ٢,٩٨٥و(

  تقدیرات منخفضة. فقرة حصلت على وجد أيّ یُ وأنه ال 

ممــا  ؛)١,٣٨-٠,٩٥قــیم االنحرافــات المعیاریــة لجمیــع الفقــرات تراوحــت بــین ( أنّ  النتــائجنــت وبیّ 

  .  قیاسالتقارب في تقدیرات عینة الدراسة على فقرات هذا الم إلىیشیر 



٥٣ 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

یة والسلوك الصّحي لـدى طلبـة الحلقـة "ما طبیعة العالقة بین الكفاءة الذات على السؤالهذا  نّص 

 "والیة صور؟في  الثانیة

حسـاب معـامالت االرتبـاط بـین مقیـاس الكفـاءة الذاتیـة لـدى الطلبـة  تـمّ  ؛هـذا السـؤال عـنلإلجابـة 

  ومستوى السلوك الصّحي لدیهم.

  :العالقة بین الكفاءة الذاتیة العامة والسلوك الصّحي لدى الطلبة .١

  ).١٢حساب معامالت االرتباط بین المتغیرات في الجدول ( تمّ  ؛لى العالقةإللتعرف 

  )١٢الجدول (

  معامل االرتباط بین الكفاءة الذاتیة العامة والسلوك الصّحي لدى طلبة المرحلة األساسیة

  والیة صورفي 

  المستوى الكلي للكفاءة الذاتیة العامة 

  لدى الطلبة

  المستوى الكلي للسلوك الصّحي

  )sigالداللة اإلحصائیة (  )rط (معامل االرتبا

0.643 0.001  

  ) ما یلي:١٢الواردة في الجدول ( النتائجیتضح من 

لـــدى الطلبــة والمســـتوى الكلـــي  العامـــة وجــود عالقـــة طردیــة بـــین المســـتوى الكلــي للكفـــاءة الذاتیــة

ــد  ا)، وهـــي قیمـــة دالـــة إحصـــائیً ٠,٦٤٣حیـــث بلغـــت قـــیم معامـــل االرتبـــاط ( ؛لـــدیهم للســـلوك الصـــّحي عنـ

 .(0.001)مستوى داللة 

 العالقة بین كفاءة السلوك التغذیة الصّحیة والسلوك الصّحي لدى الطلبة: .٢

  ).١٣في الجدول ( ، كما مبینحساب معامالت االرتباط بین المتغیرات تمّ  ؛لى العالقةإللتعرف 

   



٥٤ 

  )١٣(الجدول 

  والسلوك الصّحي لدیهم ةلدى الطلب ةالصّحی التغذیة معامالت االرتباط بین كفاءة السلوك

ة الصّحی التغذیة كفاءة السلوكالمستوى الكلي 

  لدى الطلبة

  المستوى الكلي للسلوك الصّحي

  )sigالداللة اإلحصائیة (  )rمعامل االرتباط (

0.581 0.001 

  ) ما یلي:١٣یتضح من النتائج الواردة في الجدول (

لدى الطلبة والمستوى  ةالصّحی التغذیة سلوككفاءة اللوجود عالقة طردیة بین المستوى الكلي 

عند  اوهي قیمة دالة إحصائیً  ،)٠,٥٨١حیث بلغت قیم معامل االرتباط ( ؛لدیهم للسلوك الصّحيالكلي 

  .(0.001)مستوى داللة 

  الرابع:  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال

  "درجة الكفاءة الذاتیة؟"هل یمكن التنبؤ بالسلوك الصّحي من خالل  هذا السؤال على نّص 

 ؛فـي السـلوك الصـّحي لـدیهم عینـة الدراسـة لى مقدار ما تفسره الكفاءة الذاتیة العامة للطلبةإ للتعرف: أوًال 

إجـــراء اختبـــار تحلیـــل االنحـــدار لتحدیـــد مقـــدار مـــا تفســـره فقـــرات الكفـــاءة الذاتیـــة العامـــة للطلبـــة  تـــمّ 

  .)١٤( في جدول، كما هو موضح مجتمعة في السلوك الصّحي لدیهم

  )١٤جدول (

  نتائج تحلیل االنحدار لتحدید مقدار ما تفسره فقرات مجال الكفاءة الذاتیة العامة للطلبة 

  في مستوى السلوك الصّحي لدیهم

  المتغیر
B  

  بیتا

  قیمة

)T(  

  المحسوبة

  داللة قیمة

)T(  

R2  

  معامل التحدید

)F(   

  المحسوبة

  مستوى

  الداللة 

  مستوى الكفاءة الذاتیة 

 العامة للطلبة
0.643 *13.4 0.001 0.413 *39.22 0.001 

  .>)٠.٠٥ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (* 



٥٥ 

 )Fقیمـــة ( ) نمــوذج تحلیـــل االنحــدار، أنّ ١٤ویتضــح مــن نتـــائج تحلیــل االنحــدار فـــي الجــدول (

وى داللـة وهي قیمة دالة إحصائیا عند مسـت ،(339,1)) عند درجات حریة ٣٩,٢٢(المحسوبة قد بلغت 

)٠,٠٥(<، ) لـدى الطلبـة  فقـرات مقیـاس الكفـاءة الذاتیـة العامـة ) أنّ ١٤ویظهر من النتائج فـي الجـدول

 الكفــاءة%) مــن التبــاین فــي الســلوك الصــّحي لــدى الطلبــة، وتؤكــد هــذه النتیجــة أهمیــة ٤١,٣رت (قــد فّســ

) ١٤الــواردة فــي الجــدول ( الذاتیــة فــي تحقیــق الســلوك الصــّحي الســلیم لــدى الطلبــة، ویتضــح مــن النتــائج

ــة  ) أنّ Tومــن متابعــة قــیم ( مقیــاس الكفــاءة الذاتیــة العامــة لــه أثــر ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الدالل

)٠,٠٥(< .في تفسیر السلوك الصّحي لدى الطلبة  

) الفشـــریة؛ وذلـــك للكشـــف عـــن مـــدى وجـــود اخـــتالف ذي داللـــة Zتـــّم اســـتخدام اختبـــار (كـــذلك  

ا العالقـة بــین متغیـرین بحیـث یــتّم حسـاب العالقــة حسـب متغیـر ثالــث یكـون مصــنفً إحصـائیة فـي مســتوى 

من خالل االختبار إلـى مـدى االخـتالف فـي قـوة العالقـة بـین المتغیـرین،  التعرفلمجموعتین، بحیث یتم 

) Z، وفي هذه الدراسة تّم استخدام اختبار (مثل الجنس ویتّم حساب االختالف على أساس متغیر أسمي،

ریة؛ لمعرفة مدى االختالف في قوة العالقة بین الكفاءة الذاتیة وبین السلوك الصّحي باختالف متغیر الفش

ذكـــور، إنـــاث)، وبمعنــى آخـــر هـــل تختلـــف العالقــة بـــین الكفـــاءة الذاتیــة وبـــین الســـلوك الصـــّحي (الجــنس 

  ).١٥في الجدول ( ؟ كما موضحللذكور، وبین الكفاءة الذاتیة وبین السلوك الصّحي لإلناث

  )١٥جدول (

  الفشریة للفرق بین معامالت االرتباط بین مستوى الكفاءة الذاتیة العامة للطلبة Z)اختبار (

  ومستوى السلوك الصّحي باختالف الجنس

  السلوك الصّحي  الكفاءة الذاتیة العامة للطلبة

  الجنس
 r(  0.6226معامل االرتباط (  ذكور

 r(  0.6442معامل االرتباط (  إناث

 0.74  الفشریة Z)( قیمة

 sig 0.44الداللة اإلحصائیة 

) عــدم وجـــود اخـــتالف دال إحصــائیا عنـــد مســـتوى ١٥یتضــح مـــن النتـــائج الــواردة فـــي الجـــدول (

ــتوى الكفــــاءة الذاتیــــة (0.05)داللــــة  ــتوى الســــلوك  العامــــة فــــي العالقــــة االرتباطیــــة بــــین مســ للطلبــــة ومســ
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عنـد  ا)، وهـي قیمـة غیـر دالـة إحصـائیً ٠,٧٤شـریة (الف (Z)الصّحي باختالف الجـنس، حیـث بلغـت قیمـة 

  .(0.05)مستوى داللة 

ــا فــي الســلوك الصــّحي  لــدى الطلبــة ةالصــّحی التغذیــة الســلوك كفــاءةلــى مقــدار مــا تفســره إللتعــرف : ثانًی

 التغذیـــة كفـــاءة الســـلوك تـــم إجـــراء اختبـــار تحلیـــل االنحـــدار لتحدیـــد مقـــدار مـــا تفســـره فقـــرات ؛لـــدیهم

  ، كما موضح في الجدول.مجتمعة في السلوك الصّحي لدیهم طلبةلدى الة الصّحی

  )١٦جدول (

  في السلوك الصّحي لدیهمة الصّحی التغذیة كفاءة السلوك نتائج تحلیل االنحدار لتحدید مقدار ما تفسره فقرات

  المقیاس
B  

  بیتا

  قیمة

)T(  

  المحسوبة

  داللة قیمة

)T(  

R2 

معامل 

  التحدید

)F(ةمستوى الدالل  المحسوبة  

 التغذیة كفاءة السلوك

 ةالصّحی
0.581 *12.6 0.001 0.337 *32.36 0.001 

  .>)٠,٠٥ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (* 

ــدول ( ویتضــــح ــــائج تحلیــــل االنحــــدار فـــــي الجــ ـــن نت ــت  )Fقیمــــة ( ) أنّ ١٦مـ ــوبة قــــد بلغـــ المحســ

ـــات حریــــة ٣٢,٣٦( ــتوى د ،(339,1)) عنــــد درجـ ـــد مســ ـــائیا عنـ ـــة إحصـ ــــة (وهــــي قیمــــة دالـ  ،)٠,٠٠١الل

لــدى الطلبــة قــد فســرت ة الصــّحی التغذیــة كفــاءة الســلوك فقــرات ) أنّ ١٦ویظهــر مــن النتــائج فــي الجــدول (

 %) مـــن التبـــاین فـــي الســـلوك الصـــّحي لـــدى الطلبـــة، وتؤكـــد هـــذه النتیجـــة أهمیـــة كفـــاءة الســـلوك٣٣,٧(

ضــح مــن النتـائج الــواردة فــي لــدى الطلبـة فــي تحقیــق السـلوك الصــّحي الســلیم لـدیهم، ویتة الصــّحی التغذیـة

لــه أثــر ذو داللــة إحصــائیة عنــد ة الصــّحی التغذیــة كفــاءة الســلوك ) أنّ T) ومــن متابعــة قــیم (١٦الجــدول (

  في تفسیر السلوك الصّحي لدى الطلبة.) ٠,٠٠١مستوى الداللة (

ــتخدام اختبـــار (كـــذلك  ــّم اسـ ــتالف ذي داللـــة Zتـ ) الفشـــریة؛ وذلـــك للكشـــف عـــن مـــدى وجـــود اخـ

ة في مستوى العالقة بـین متغیـرین، بحیـث یـتّم حسـاب العالقـة حسـب متغیـر ثالـث یكـون مصـنفا إحصائی

من خالل االختبار إلـى مـدى االخـتالف فـي قـوة العالقـة بـین المتغیـرین،  التعرفلمجموعتین، بحیث یتم 

ار ، وفــي هــذه الدراســة تــّم اســتخدام اختبــمثــل الجــنس ویــتّم حســاب االخــتالف علــى أســاس متغیــر أســمي،
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)Z الفشریة؛ لمعرفـة مـدى االخـتالف فـي قـوة العالقـة بـین كفـاءة السـلوك التغذیـة الصـّحیة وبـین السـلوك (

ذكــور، إنــاث)، بمعنــى آخــر هــل تختلــف العالقــة بــین كفــاءة الســلوك (الصــّحي بــاختالف متغیــر الجــنس 

ة وبـــین والســـلوك التغذیــة الصـــّحیة وبـــین الســلوك الصـــّحي للـــذكور، وبــین كفـــاءة الســـلوك التغذیــة الصـــّحی

  ).١٧في الجدول (الصّحي لإلناث؟ كما موضح 

  )١٧جدول (

للطلبة ة الصّحی التغذیة الفشریة للفرق بین معامالت االرتباط بین مستوى كفاءة السلوك Z)اختبار (

  ومستوى السلوك الصّحي باختالف الجنس

  السلوك الصّحي  ةالصّحی التغذیة كفاءة السلوك

  الجنس
 r(  0.572رتباط (معامل اال  ذكور

 r(  0.518معامل االرتباط (  إناث

 0.80  الفشریة Z)قیمة (

 sig 0.42الداللة اإلحصائیة 

) عــدم وجـــود اخـــتالف دال إحصــائیا عنـــد مســـتوى ١٧یتضــح مـــن النتـــائج الــواردة فـــي الجـــدول (

ــین مســـتوى كفـــاءة الســـلوك (0.05)داللـــة  ــّحی التغذیـــة فـــي العالقـــة االرتباطیـــة بـ ى الســـلوك ومســـتو ة الصـ

عنـد  ا)، وهـي قیمـة غیـر دالـة إحصـائیً ٠,٨٠الفشـریة ( (Z)الصّحي باختالف الجـنس، حیـث بلغـت قیمـة 

  .(0.05)مستوى داللة 

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس: 

ــة ( هــذا الســؤال علــى نــّص  ) ≤0.05"هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى دالل

  عزى الختالف الجنس؟"والتي تُ  ،لذاتیة لدى أفراد عینة الدراسةبین مستوى الكفاءة ا

للكشف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین مستوى الكفاءة الذاتیة لدى أفراد عینـة الدراسـة 

)، والجــدول Independent t-testتـم إجــراء اختبـار(ت) للعینـات المسـتقلة ( ؛بـاختالف متغیـر الجـنس

  ) یوضح النتائج:١٨(
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  )١٨لجدول (ا

) الختبار الفروق بین مستوى الكفاءة الذاتیة لدى الطلبة باختالف t-testنتائج اختبار (ت) (

  متغیر الجنس

  العدد  الجنس  المتغیر
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة
  قیمة (ت)

  مستوى

  الداللة

  الكفاءة الذاتیة العامة
 0.647 3.658 170 ذكر

339  1.18 0.237  
 0.594 3.651 171 أنثى

 التغذیة كفاءة السلوك

  ةالصّحی

 0.888 3.546 170 ذكر
339  1.44 0.150  

 0.990 3.399 171 أنثى

  الدرجة الكلیة
 0.626 3.559 170 ذكر

339 0.07 0.951  
 0.598 3.567 171 أنثى

یة بـین مسـتوى الكفـاءة ) عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائ١٨یتضح من النتائج في الجدول (

) المحســــوبة Tالذاتیـــة لــــدى الطلبـــة أفــــراد عینـــة الدراســــة بـــاختالف متغیــــر الجـــنس، حیــــث بلغـــت قیمــــة (

مقیــاس الكفــاءة  )، أمــا علــى مســتوى0.05عنــد مســتوى داللــة ( اغیــر دالــه إحصــائیً  قیمــة)، وهــي ٠,٠٧(

فیتضـح مـن النتـائج فـي الجـدول  )ةالصـّحی التغذیـة كفـاءة السـلوكو الكفـاءة الذاتیـة العامـة، (الذاتیة منفردة 

) عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط تقــدیرات عینــة الدراســة نحــو الكفــاءة الذاتیــة، ١٨(

ــّحی التغذیـــة وكفـــاءة الســـلوك ــیم (ة الصـ ــت قـ ـــر الجـــنس، حیـــث بلغـ  )١,١٨) المحســـوبة (Tبـــاختالف متغی

 إلـــىممـــا یشـــیر  ؛)0.05عنـــد مســـتوى داللــة ( اإحصــائیً  ة) علــى الترتیـــب، وهـــي قیمــة غیـــر دالـــ١,٤٤(و

  وللمجاالت منفردة. هتساوي الكفاءة الذاتیة لدى الطلبة الذكور والطلبة اإلناث للمقیاس كل

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس: 

ــة ( هــذا الســؤال علــى نــّص  ) ≤0.05"هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى دالل

  عزى الختالف الجنس؟"والتي تُ  ،لدى أفراد عینة الدراسة الصّحيسلوك بین مستوى ال



٥٩ 

للكشـــف علـــى الفـــروق ذات الداللـــة اإلحصـــائیة بـــین مســـتوى الســـلوك الصـــّحي لـــدى أفـــراد عینـــة 

)، Independent t-testتــم إجــراء اختبــار(ت) للعینــات المســتقلة ( ؛الدراســة بــاختالف متغیــر الجــنس

  ) یوضح النتائج:١٩والجدول (

  )١٩الجدول (

) الختبار الفروق بین مستوى السلوك الصّحي لدى أفراد عینة الدراسة t-testنتائج اختبار (ت) (

  باختالف متغیر الجنس

  العدد  الجنس  المتغیر
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة
  قیمة (ت)

  مستوى

  الداللة

مستوى السلوك الصّحي 

 لدى أفراد عینة الدراسة

 0.678 3.660 170 رذك
339 0.08 0.941 

 0.558 3.572 171 أنثى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین مسـتوى السـلوك  )١٩یتضح من النتائج في الجدول (

) المحســـوبة Tالصـــّحي لـــدى الطلبـــة أفـــراد عینـــة الدراســـة بـــاختالف متغیـــر الجـــنس، حیـــث بلغـــت قیمـــة (

تســاوي مســـتوى  إلـــى ممـــا یشــیر ؛)0.05عنــد مســـتوى داللــة ( ایً )، وهــي قیمــة غیـــر دالــه إحصـــائ٠,٠٨(

  السلوك الصّحي لدى الطلبة الذكور والطلبة اإلناث.
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  لتوصیاتمناقشة النتائج وا

لـى العالقـة إالتعـرف  إلـى یتضمن هذا الفصل مناقشة لنتائج الدراسـة، والتـي هـدفت بشـكل رئـیس

بین الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي لدى الطلبة في الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي فـي والیـة صـور، 

بــة، والكشــف عــن مــدى لــى مســتوى الكفــاءة الذاتیــة ومســتوى الســلوك الصــّحي لــدى الطلإوكــذلك التعــرف 

ــین كفـــاءة الســـلوك  للطلبـــة ومســـتوى الســـلوك الصـــّحي لـــدیهم  التغذیـــة الصـــّحیةاالخـــتالف فـــي العالقـــة بـ

بــاختالف متغیــر النــوع االجتمــاعي، والكشــف عــن الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائیة فــي مســتوى الكفــاءة 

  وع االجتماعي. عزى الختالف متغیر النوالتي تُ  ،الذاتیة والسلوك الصّحي لدى الطلبة

یجــابي للكفــاءة الذاتیــة بشــقیها الكفــاءة الذاتیــة العامــة وقــد جــاءت نتــائج الدراســة مؤكــدة لألثــر اإل

علــى الســلوك الصــّحي، وأســفرت نتــائج هــذه الدراســة عــن مســتوى متقــدم  التغذیــة الصــّحیة وكفــاءة الســلوك

  صور مع مقاییس الدراسة وفقراتها. من تجاوب الطلبة في الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي في والیة 

ـــتعراضومــــن خــــالل  ــئلة ال اسـ د مــــن النتــــائج العدیــــ الــــى دراســــة توصــــلت هــــذه الدراســــةنتــــائج أســ

  یمكن مناقشتها وتوضیحها بالشكل االتي: والتيوالمؤشرات، 

"مــا مســتوى الكفــاءة  علــى: والــذي یــنّص  ،أظهــرت النتــائج المتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال األول :أوًال 

  ذاتیة لدى طلبة المرحلة األساسیة في الحلقة الثانیة بوالیة صور؟" ال

) ةالصـّحی التغذیـة (الكفـاءة الذاتیـة العامـة، وكفـاءة السـلوك مستوى الكفاءة الذاتیة لدى الطلبـة نّ إ

بـانحراف معیـاري  ،)٣,٥٦٣(، حیث بلـغ المتوسـط الحسـابي العـام للكفـاءة الذاتیـة للطلبـة اقد جاء متوسطً 

 لتغذیــة الصــّحیةبمســتویات متوســطة، وكفــاءة الســلوك ا جــاءت مجــاالت المقیــاس منفــردة كمــا)، ٠,٦١١(

الطلبـــة مـــن المرحلـــة األساســـیة فـــي الحلقـــة  أنّ  إلـــى ) وهـــذا یشـــیر٠,٦٦٣بـــانحراف معیـــاري ( ،)٣,٤٧٢(

 ؛ذه الفئـةكثر على تنمیـة الكفـاءة الذاتیـة العامـة والخاصـة لـدى هـأالتركیز إلى  الثانیة بوالیة صور بحاجة
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ــا وتأثیرهـــا علـــى الســـلوك عموًمـــ ـــة مـــن العمـــر نظـــرا ألهمیتهـ ا والســـلوك الصـــّحي خاصـــة فـــي هـــذه المرحل

ــیر النتــــائج  ــث تشـ ــد، حیـ ـــىبالتحدیـ ـــدریب فـــي تعــــاملهم مـــع بعـــض المشــــكالال الطلبـــة یحتــــاجون نّ أ إل  تت

متوقعـة، وقـدرتهم الر مثل تعاملهم مع األحـداث المفاجئـة وغیـ ،والقضایا التي تواجههم في حیاتهم الیومیة

هـذه النتـائج ال  أنّ إلـى وتشیر الباحثة هنـا  .وتعاملهم مع الصعوبات بهدوءهم، تعلى إیجاد حلول لمشكال

كثــر علــى هــذا الجانــب مــن بــرامج التوعیــة الصــّحیة أالتركیــز بشــكل إلــى القلــق بقــدر مــا تــدعو  إلــىتــدعو 

  ه بكل جدید.ئوالنفسیة وتطویره وٕاثرا

للطلبــة فقــد جــاءت المســتویات متوســطة، وهــذا  ةالصــّحی التغذیــة فــاءة الســلوكلك وكــذلك بالنســبة

 إلـــى وربمـــا یرجـــع ذلـــك ،احتمـــاالت اتبـــاع الطـــالب لـــنمط صـــحي فـــي التغذیـــة لـــیس كثیـــرا نّ أ إلـــى شـــیری

بــذل مزیــد مــن الجهــود فــي هــذا  إلــىوالتــي تحتــاج كــذلك  ،العــادات الصــّحیة التــي ترســخت لــدى الطــالب

تبــاع الطلبـــة بمســتوى متوســط لنظـــام تغذیــة صـــحي، ات بشــكل واضــح مـــن خــالل ظهـــر  اأیًضــو المجــال. 

ــیهم عـــن تنـــاول المشـــروبات الغازیـــة واالستعاضـــة عنهـــا بالعصـــائر الطازجـــة، والتخلـــي عـــن تنـــاول  وتخلـ

الوجبــات الســریعة واالستعاضــة عنهــا بوجبــات صــحیة، فــي الوقــت الــذي أظهــرت فیــه النتــائج قــدرة الطلبــة 

. ویمكـن تفسـیر هـذه النتـائج علـى تباع أسلوب تغذیة صحي إذا هم أرادوا ذلك فعـًال ابمستوى مرتفع على 

الطلبــة لــم یجــدوا التشــجیع والتوجیــه الكــافي مــن قبــل أســرهم علــى اتبــاع نظــام غــذائي صــحي،  أســاس أنّ 

معظم الطلبة لدیهم أوقات فـراغ یقضـونها مـع أصـدقائهم فـي المتنزهـات والمطـاعم واالسـتراحات  نّ إحیث 

فـإنهم یجـدون صـعوبة فـي تحقیـق كفـاءة تغذیـة مرتفعـة،  ،تي یتخللها تقدیم وجبات طعام وشراب جـاهزةوال

مثـــل شـــرب المشـــروبات الغازیـــة أو تنـــاول  ،حیـــث قـــد یجـــدون صـــعوبة فـــي التخلـــي عـــن بعـــض العـــادات

ر وخاصـة وجبـات الهـامبرغ ،والتـي تكـون فـي الغالـب مشـبعة بالـدهون والزیـوت الضـارة ،الوجبـات الجـاهزة

ز مــن الكفـــاءة همیــة البــرامج النفســـیة التــي تعــزّ أوالشــاورما والــدجاج المقلــي وغیرهــا. وتؤكـــد هــذه النتیجــة 

إلـى  والتـي توصـلت ،)٢٠١٤كثـر. وتتفـق نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة عربیـات وبرهـان (أالذاتیة بشكل 

درجـة متوسـطة، كمـا تتفـق ن مستوى فاعلیة الـذات لـدى طلبـة المرحلـة الثانویـة فـي منطقـة كنانـة كانـت بأ

مســتوى الكفــاءة الذاتیــة األكادیمیــة لــدى طلبــة الجامعــة  نّ أ إلــىشــارت أوالتــي  ،)٢٠٠٩مــع دراســة الــزق (
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والتـي  ،)٢٠٠٩( والقرارعـة األردنیة كان متوسطا. وتختلف نتائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة الرفـوع والقیسـي

  ا.مستوى الكفاءة الذاتیة المدركة كان عالی نّ أظهرت أ

والـذي یـنص علـى: مـا مسـتوى السـلوك  ،: أظهرت النتـائج المتعلقـة باإلجابـة عـن السـؤال الثـانيثانًیا

  ؟الصّحي لدى طلبة الحلقة الثانیة بوالیة صور

والیــة فــي المســتوى العــام للســلوك الصــّحي لــدى طلبــة الحلقــة الثانیــة  أظهــرت نتــائج الدراســة أنّ  

) بـانحراف ٣,٦١٦(للطلبـة  للسـلوك الصـّحيالحسـابي العـام  ، حیـث بلـغ المتوسـطاصور قد جاء متوسـطً 

والیــة فــي الطلبـة مــن المرحلــة األساسـیة فــي الحلقــة الثانیـة  أنّ إلــى  )، وتشــیر هـذه النتــائج٠,٦١معیـاري (

وظهـــر ذلـــك بشـــكل واضـــح مـــن خـــالل بـــذل  ،صـــور یمارســـون الســـلوكیات الصـــّحیة بمســـتویات متوســـطة

الل ممارســـة التمرینـــات الریاضـــیة، وتنـــاول الوجبـــات الغذائیـــة الجهـــود فـــي الحفـــاظ علـــى الصـــحة مـــن خـــ

ــثالث بانتظــــام، والنــــوم لســــاعات كافیــــة،  ،وممارســــة الریاضــــة بانتظــــام، والحــــرص علــــى قــــص الشــــعر الــ

الحلویـات، (مثـل  ،ومشاهدة التلفـاز بمسـافة كافیـة للحفـاظ علـى صـحة العیـون، وتجنـبهم الوجبـات الخفیفـة

المشــروبات المحتویــة علــى الكــافیین (شــاي وقهــوة وكــوال). أمــا الممارســات  بــین الوجبــات، وتنــاول الكیــك)

فتمثلـت فـي االهتمـام بالنظافـة الشخصـیة، والحـرص علـى عـدم  ،الصّحیة التـي جـاءت بمسـتویات مرتفعـة

ـــة والفواكــــه ــــاول العصــــائر الطبیعیـ ــب، وتن ـــوزن المناســ ــــى الـ ـــوادث، والمحافظــــة عل ــــاول  ،التعــــرض للحـ وتن

 الطازجــة، واالبتعــاد عــن المرضــى المصــابین بــاألمراض المعدیــة، وتشــیر هــذه النتیجــة المــأكوالت المفیــدة

اســتحكام عــادات ب وجــود بعــض التناقضــات فــي الممارســات الصــّحیة، وتفســر الباحثــة هــذه النتیجــة إلــى

كتنــاول الشــبس، والشــكوالته، وشــرب المشــروبات الغازیــة،  ،ســلوكیة معینــة فــي المجتمــع العمــاني عمومــا

حیــث تتفــق هــذه النتــائج مــع العدیــد مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع  هــا كوجبــة إفطــار،وتناول

ــت مـــع دراســــة  ــث اتفقـ ــوان (الســـلوك الصـــّحي، حیــ ـــى) التــــي هـــدفت ٢٠٠١رضـ ـــىإالتعــــرف  إل الســــلوك  ل

ممارسـة الطلبـة للسـلوك الصـّحي جـاء  الصّحي واالتجاهات نحو الصحة، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أنّ 

ــیة بصـــورة منتظمــــة.بم وتختلف نتــــائج الدراســــة ســـتوى متوســــط فیمــــا یتعلـــق بممارســــاتهم التمــــارین الریاضــ

ارتفــاع مســتوى الســلوك الصــّحي للطلبــة أفــراد  ) التــي أظهــرت نتائجهـا٢٠١٠شــافعي(الحالیـة مــع دراســة ال
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هـذه  التـي أظهـرت (Wardle, et al.,1997) وتختلـف أیضـا مـع دراسـة لـواردل وآخـرین عینـة الدراسـة.

  الدراسة وجود انخفاض في مستوى ممارسة العادات الصّحیة لدى الطلبة. 

 ,Nina, Parikh, Marianne, Fahsخـرون (آمـع دراسـة نینـا و  ابینمـا تلتقـي نتـائج الدراسـة جزئًیـ

Donna, Rajeev, 2009(،  ّتبنـي السـلوكیات الصـّحیة لـدى عینـة الدراسـة جـاء بمسـتوى  التـي أظهـرت أن

  ختص باالبتعاد عن بعض الممارسات الضارة بالصحة. فیما ی ،متوسط

والذي ینص على: مـا طبیعـة العالقـة بـین  ،: أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالثثالثًا

  الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي لدى طلبة الحلقة الثانیة بوالیة صور؟

اللــة إحصــائیة بــین المســتوى الكلــي حیــث أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود عالقــة طردیــة وذات د 

لــدیهم، حیــث فســرت فقــرات الكفــاءة  للســلوك الصــّحيلــدى الطلبــة والمســتوى الكلــي  العامــة للكفـاءة الذاتیــة

%) من التباین في السلوك الصّحي لـدى الطلبـة، وتؤكـد هـذه ٤١,٣الذاتیة العامة لدى الطلبة ما مقداره (

ي تحقیـق السـلوك الصـّحي السـلیم لـدى الطلبـة، كمـا كشـفت النتـائج الكفاءة الذاتیة العامـة فـ أهمیةالنتیجة 

لـدى  التغذیـة الصـّحیةالسـلوك  كفـاءةل عن وجود عالقة طردیة وذات داللة إحصائیة بین المسـتوى الكلـي

كفـاءة السـلوك الصـّحي لـدى الطلبـة  تلـدیهم، حیـث فسـرت فقـرا للسـلوك الصـّحيالطلبة والمستوى الكلـي 

مـــن التبــاین فــي الســـلوك الصــّحي لــدى الطلبـــة، وتؤكــد هــذه النتیجـــة أهمیــة كفـــاءة  %)٣٣,٧مــا مقــداره (

في تحقیق السلوك الصّحي السلیم لدى الطلبـة، وتختلـف هـذه النتـائج مـع دراسـة  لتغذیة الصّحیةالسلوك ا

ــأظهــرت أ) التــي ٢٠٠٦الحربــي ( كلمــا ارتفعــت معتقــدات الكفــاءة العامــة واالكادیمیــة انخفــض التوجــه  هّن

 ارجي للضبط. أما فیما یتعلق بمدى وجـود اخـتالف فـي العالقـة االرتباطیـة بـین مجـال الكفـاءة الذاتیـةالخ

فقد أظهرت النتـائج عـدم وجـود اخـتالف  ،للطلبة ومستوى السلوك الصّحي لدیهم باختالف الجنس العامة

 العامـــة الذاتیـــةفـــي العالقـــة االرتباطیـــة بـــین مســـتوى الكفـــاءة  (0.05)دال إحصـــائیا عنـــد مســـتوى داللـــة 

للطلبــة  العامــة تســاوي أثــر الكفــاءة الذاتیــة إلــى ممــا یشــیر ؛ومســتوى الســلوك الصــّحي بــاختالف الجــنس

ـــدیهم، وبالمثـــل بیّ  نـــت النتـــائج أیضـــا عـــدم وجـــود اخـــتالف دال الـــذكور واإلنـــاث علـــى الســـلوك الصـــّحي ل

 التغذیـة الصـّحیةاءة السـلوك فـي العالقـة االرتباطیـة بـین مسـتوى كفـ (0.05)إحصائیا عند مستوى داللة 

التغذیــة تســاوي أثــر كفــاءة الســلوك  إلــىممــا یشــیر  ؛للطلبــة ومســتوى الســلوك الصــّحي بــاختالف الجــنس
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 وتلتقـي هـذه النتـائج جزئیـا مـع دراسـة مصـطفى واإلنـاث علـى السـلوك الصـّحي لـدیهم. للطلبـة الـذكور الصـّحیة

رشــاد الصــّحي الغـذائي علــى الســلوك الغــذائي. وتلتقــي إلتــأثیر ا إلــى) التـي أشــارت نتــائج هــذه الدراسـة ٢٠٠٧(

ــة جزئًیــــنتـــائج ال ــل إلــــى  ) التــــي توصـــلت٢٠١٢مــــع دراســــة شــــویخ ( ادراســ ــین العوامــ  الخمســــةوجــــود عالقــــة بــ

ــة  ــي الســـودان، وتلتقـــي نتـــائج الدراسـ ــیة والســـلوك الصـــّحي لـــدى الطلبـــة فـــي جامعـــة جنـــوب الـــوادي فـ للشخصـ

التــي أظهــرت وجــود ارتباطــات دالــة بــین  (Wardle, et al.,1997)  نو الحالیــة مــع دراســة لــواردل وآخــر 

  عادات الحمیة الصّحیة والسلوك الصّحي.

 وضـحت أنّ أ) التـي Milligan, et al. 1997وتلتقي هـذه النتـائج مـع درسـة میلیجـان وزمـالؤه (

غــذائي الصــّحي مــن اتبــاع النظــام ال وكــلٍّ  ،موجبــة دالــة بــین فعالیــة الــذات المرتفعــة ارتباطیــةهنــاك عالقــة 

  والشرب المعتدل للكحول.

التعـرض التعلیمـي  أنّ ) التـي أظهـرت Beth, 2004وتختلـف نتـائج الدراسـة الحالیـة مـع دراسـة بـث (

  للتأثیر على السلوكیات الصّحیة. غیر كافٍ 

وجـود عالقـة ارتباطیـة، موجبـة  إلـىهـ) التي توصلت ١٤٢٤حمدي (وتلتقي النتائج مع دراسة األ

  وعي الصّحي للتالمیذ واتجاهاتهم الصّحیة.بین مستوى ال

  

ــا علــى: هــل یمكــن التنبــؤ  والــذي یــنّص  ،: أظهــرت النتــائج المتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال الرابــعرابًع

  بالسلوك الصّحي من خالل درجة الكفاءة الذاتیة؟

ن فـي %) مـن التبـای٤١,٣رت (لـدى الطلبـة قـد فّسـ الكفاءة الذاتیة العامـة حیث كشفت النتائج أنّ 

الســـلوك الصـــّحي لـــدى الطلبـــة، وتؤكـــد هـــذه النتیجـــة أهمیـــة الكفـــاءة الذاتیـــة فـــي تحقیـــق الســـلوك الصـــّحي 

أثـر  اتذ التغذیـة الصـّحیةالكفـاءة الذاتیـة العامـة، وكفـاءة السـلوك  نّ أ الباحثـةالسـلیم لـدى الطلبـة، وتفسـر 

بعـــة والعـــادات الصـــّحیة المتّ وذلـــك لطبیعـــة البیئـــة المحیطـــة بهـــم  ؛فـــي ممارســـة الطلبـــة لســـلوكیات صـــحیة

الكفــاءة الذاتیــة لهــا قــدرة علــى  نّ أظهــرت أ) التــي ٢٠٠٧وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة الصــبوة ( لــدیهم.

مــن ممارســة التمرینــات الریاضــیة، وســلوك النــوم، وســلوك قیــادة الســیارات، ودراســة مصــطفى  التنبــؤ بكــلّ 
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یجابیــا علــى إ ارشــاد الصــّحي الغــذائي تــأثیر واإل هیــتــأثیر برنــامج التوج إلــىشــارت نتائجهــا أ) التــي ٢٠٠٧(

    .عدادیةالسلوك الغذائي، لتلمیذات المرحلة اإل

والـذي یـنص علـى: هـل توجـد فـروق  ،: أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن السـؤال الخـامسخامًسا

) بـین مسـتوى الكفـاءة الذاتیـة لـدى أفـراد ≤0.05ذات داللة إحصائیة عنـد مسـتوى داللـة (

  ؟عزى الختالف الجنسعینة الدراسة والتي تُ 

حیث كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین مسـتوى الكفـاءة الذاتیـة لـدى 

وكشـفت النتـائج عـن عـدم وجـود فـروق ذات بـاختالف متغیـر الجـنس،  للمقیاس الدراسةالطلبة أفراد عینة 

الف متغیـر الجـنس، وكـذلك عـدم وجـود فـروق ذات داللـة داللة إحصائیة في الكفـاءة الذاتیـة العامـة بـاخت

تســاوي الكفــاءة  إلــىممــا یشــیر  ؛بــاختالف متغیــر الجــنس التغذیــة الصــّحیةكفــاءة الســلوك  إحصــائیة فــي

وتفسـر الباحثـة هـذه النتیجـة  منفـردة،للمجـاالت و  كلـهالذاتیة لـدى الطلبـة الـذكور والطلبـة اإلنـاث للمقیـاس 

وتتفــق هــذه الدراســة  .وخصــائص المرحلــة العمریــة ،ئصــها مــن حیــث البیئــةبطبیعــة العینــة وتجــانس خصا

كادیمیــة عــدم وجــود فــروق فــي مســتوى الكفــاءة الذاتیــة األ إلــى) التــي توصــلت ٢٠٠٩مــع دراســة الــزق (

عــدم وجــود  هــاظهــرت نتائجأ) التــي Wesley, 2002یضــا تتفــق مــع دراســة ویســلى (أعــزى للجــنس، و تُ 

 الكفــاءة الذاتیــة. وتختلــف نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة الرفــوع والقیســي نــاث فــيواإل الــذكورفــروق بــین 

فـــراد عینـــة أحصــائیا بـــین متوســـطات درجــات إ ةوجـــود فــروق دالـــ إلـــى ) التـــي توصــلت٢٠٠٩( والقرارعــة

  الدراسة على مقیاس الكفاءة الذاتیة تعزى للجنس ولصالح الذكور.

والـذي یـنص علـى: هـل توجـد فـروق  ،سـؤال السـادس: أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن السادًسا

السـلوك الصـّحي لـدى أفـراد  ) بین مسـتوى≤0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

  ؟عزى الختالف الجنسعینة الدراسة والتي تُ 

حیــث كشــفت النتــائج عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین مســتوى الســلوك الصــّحي 

تسـاوي مسـتوى السـلوك الصـّحي  إلـىممـا یشـیر  ؛الدراسة بـاختالف متغیـر الجـنسلدى الطلبة أفراد عینة 

حیـث  ؛تشـابه الخصـائص البیئیـة للعینـةب وتفسـر الباحثـة هـذه النتیجـة .اإلناث والطلبةلدى الطلبة الذكور 

 التـي أظهـرت أنّ  )٢٠٠١رضـوان (وتختلف هذه الدراسة مع دراسـة  .تسود العادات الصّحیة نفسها تقریبا
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اإلنـاث أكبــر مـن مسـتوى الســلوك الصـّحي لـدى الــذكور مـن حیـث تجنــبهم  توى السـلوك الصــّحي لـدىمسـ

شــارت أ) التــي ٢٠١١وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة خطــاب ( لتنــاول المــواد الدهنیــة علــى ســبیل المثــال.

  عدم وجود فروق في الممارسة السلوكیات الصّحیة تعزى للجنس. إلى

  التوصیات: 

لمــا ثبــت مــن  ؛ة بتنمیــة الكفــاءة الذاتیــة لــدى المــراهقینعدیــد مــن الدراســات المهتّمــضــرورة إجــراء ال .١

 دورها الفعال في تحسین السلوكیات الصّحیة. 

جـــراء المزیـــد مـــن الدراســـات التـــي تتنـــاول عالقـــة الكفـــاءة الذاتیـــة بالســـلوك الصـــّحي فـــي الجامعـــات إ .٢

 خرى.أوفي ضوء متغیرات  ،ومراحل دراسیة مختلفة

 ،یـز علــى دور الكفـاءة الذاتیــة فـي تحســین السـلوك الصــّحي لـدى المــراهقین بوجـه خــاصیجـب الترك .٣

الــــوزن المثــــالي، وغیرهــــا مــــن الســــلوكیات و ممارســــة التمــــارین الریاضـــیة، و التغذیــــة الصــــّحیة،  :مثـــل

 لمعرفة أكثر السلوكیات تأثرا بالكفاءة الذاتیة.  ؛الصّحیة

عیتهم بأهمیــة ممارســة ســلوكیات صــحیة، مــن خــالل لتــو  ؛نشـر الثقافــة الصــّحیة لــدى طلبــة المــدارس .٤

 للجهات المعنیة بالصحة. ة، والزیارات المیدانیةنشطة المدرسیذاعة المدرسة الصباحیة، واألإ

ثنــاء أوتنمیتهــا  ،كســاب الطلبــة مهــارات الســلوك الصــّحيإتوصــى الدراســة المعلمــین بــالحرص علــى  .٥

 ؛، ومهمــات تتناســب مــع قــدراتهمةیمیــة ناجحــعملیـة التعلــیم مــن خــالل تعــریض الطــالب لخبـرات تعل

  هم في بناء الكفاءة الذاتیة لدیهم.امما یس
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وفـوزي شـاكر). األردن: دار الحامـد  درویـش، ترجمـة وسـامالصـّحي ( النفس علم).٢٠٠٨شیلي( تایلور،

 للنشر والتوزیع.

، التقـــویم طـــرق البحــث، شخصــیة: البنــاء، الـــدینامیات، النمــو،ال). ١٩٨٦جــابر، جــابر عبــد الحمیـــد(

  القاهرة: دار النهضة العربیة.

معتقــدات الكفایــة العامــة واالكادیمیــة واتجــاه الضــبط وعالقتهمــا بالتحصــیل ). ٢٠٠٦الحربــي، حنــان (

الدراسي في ضوء بعـض المتغیـرات الدیموغرافیـة واالكادیمیـة لـدى عینـة مـن طـالب وطالبـات 

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة ام القرى. مكة المكرمة.أم القرىجامعة 

). فعالیــة الــذات كمحــدد نفســي لكـــل مــن اإلفصــاح عــن الــذات وأنمــاط الســـلوك ٢٠١١خطــاب، كریمــة (

  .١٥٤-١١٩)، ١( ١٠ دراسات عربیة في علم النفس. الصّحي لدى عینة من الراشدین.

ذاتیة وأسالیب مواجهـة الضـغوط كمتغیـرات محكیـة للتمییـز بـین ). الفاعلیة ال٢٠٠٨دیغم، عبد المحسن (

  .١٥٠-٨٥)، ١(٧. دراسات عربیة في علم النفساألمل والتفاؤل. 

  . القاهرة: دار الفكر العربي.قلق المنافسة). ١٩٩٧راتب، أسامة (
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ــب ي ). العالقـــة بـــین التفكیـــر مـــا وراء المعرفـــ٢٠٠٩بـــالل وخضـــیر، غســـان ( ،الربابعـــة، جعفـــر والخطیـ

والكفـــاءة الذاتیـــة العلمیـــة لـــدى الطلبـــة الموهـــوبین مـــن الصـــف التاســـع فـــي المراكـــز الریادیـــة فـــي 

  .٦٧٢-٦٣٤ )،٤(٣٣مجلة كلیة التربیة. جامعة عین شمس. األردن. 

معرفــة مســتوى التفكیــر الخرافــي وعالقتــه بالكفــاءة الذاتیــة العامــة لــدى طلبــة جامعــة  .)٢٠١٣الربیــع، فیصــل (

  .٧٢- ٤٨ )،١(٣٣.مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتالیرموك باألردن.

  .)٥٥مجلة شؤؤون اجتماعیة. (. ). توقعات الكفاءة الذاتیة١٩٩٧رضوان، سامر جمیل (

). الســـلوك الصـــّحي واالتجاهـــات نحـــو الصـــحة دراســـة ٢٠٠١رضـــوان، ســـامر جمیـــل وریشـــكه، كـــونراد (

  ٦٦-٢٥، )١٨(٧٢. ة شؤون اجتماعیةمجل.میدانیة مقارنه بین طالب سوریین والمان

). عالقــة الكفــاءة الذاتیــة المدركــة بالقــدرة علــى ٢٠٠٩(أحمــد محمــد والقیســي، تیســیر والقرارعــة،  ،الرفــوع

ـــدى طلبـــة جامعـــة الطفیلــــة التقنیـــة فـــي األردن.  ــكالت ل ، )٩٢(٢٣.المجلـــة التربویــــةحـــل المشـ

٢١٤ -١٨١.  

النـوع  متغیـر ضـوء فـي األردنیـة الجامعـة لـدى طلبـة المدركـة یـةاألكادیم الذاتیـة ). الكفـاءة٢٠٠٩(أحمد الزق، 

  .٥٨- ٣٨ )،٢(١٠والنفسیة. التربویة العلوم مجلة .الدراسي والكلیة والمستوى االجتماعي

. المـــؤتمر البنیـــة العاملیـــة للكفـــاءة الذاتیـــة األكادیمیـــة ومحـــدداتها).٢٠٠١الزیـــات، فتحـــي مصـــطفى(

  الدولي السادس. جامعة عین شمس.

. رســالة دراســة تقویمیــة للســلوك الصــّحي لتالمیــذ مدرســة الموهــوبین). ٢٠١٠محمــد (أحمــد افعي، الشـ

  ماجستیر غیر منشورة. جامعة الزقازیق. 

). الـــوعي الصـــّحي لـــدى األطفـــال دراســـة میدانیـــة علـــى أطفـــال مرحلـــة ٢٠٠٨شـــحاته، إینـــاس محجـــوب (

  .١٥٦ -١١٠، ٧٩مجلة القراءة والمعرفة. مصر، التعلیم األساسي. 

)، ٤( ٩. دراســات نفســیة ). انمــاط الســلوك الصــّحي كأســالیب مواقــف المشــقة.١٩٩٩شــكري، مایســه (

٥٨٤ -٥٥٩.  
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ـــاء ( ــدى ٢٠١٢شـــویخ، هن ـــات للســــلوك الصـــّحي لــ ــفها منبئ ــیة بوصـ ـــرى للشخصــ ). العوامــــل الخمســـة الكب

  .١٠٥-٦١ )،١(٤١.مجلة العلوم االجتماعیة طالب الجامعة.

ــبوة ــد ( ،الصــ ــــة بممارســــة الســــلوك الصــــّحي ). بعــــض ٢٠٠٧محمــ ــــة المنبئ ــــة والمزاجی ـــرات المعرفی المتغیـ

. دراســات عربیـــة فــي علـــم الـــنفس االیجــابي والســلبي لـــدى عینــة مــن طـــالب جامعــة الكویـــت.

٤٨-١)، ١(٦.  

فــي دولــة  االبتدائیــة). مســتوى الصــحة المدرســیة فــي المــدارس ٢٠١٢الصــرایرة، خالــد والرشــیدي، تركــي (

ــت ــــ ـــــر ال الكویــ ـــــة نظـــ ــــن وجهـــ ــــات. مــــ ــــــدیرات والمعلمــــ   مجلــــــــة جامعــــــــة النجــــــــاح لألبحــــــــاث مــ

  ).١٠(٢٦). اإلنسانیةالعلوم (

  . القاهرة: دار قباء.نظریات الشخصیة). ١٩٩٨د (محعبد الرحمن، م

). فاعلیة الذات لـدى طلبـة المرحلـة الثانویـة فـي منطقـة بنـي كنانـة فـي ٢٠١٤ة (وبرهان، حمادأحمد عربیات، 

  .١٠٩- ٩٠ )،١( ١٥.مجلة العلوم التربویة والتحصیل.ضوء متغیري النوع االجتماعي 

ــــدز ( ـــي، قن ـــى ٢٠١٤علـ ـــنس علـ ــوي والجـ ـــاط البــــدني الریاضــــي التربــ ـــة للنشـ ـــأثیر المتغیــــرات الممارسـ ). تـ

ـــة المتوســــطة. االضــــطرابات األكادیمیــــة للدراســــات اإلجتماعیــــة  الســــلوكیة لــــدى تالمیــــذ المرحلـ

  .٥٥-٤١، ١١واإلنسانیة. 

اءة الذاتیــة العامــة والمواقــف الضــاغطة والجــنس والعمــر الزمنــي كمتغیـــرات ). الكفــ٢٠١٢(أحمــد عمــر، 

مجلـة كلیـة  وسیطة بین ضغوط الحیاة المدركة وأسالیب مسـایرتها لـدى طـالب الدراسـات العلیـا.

  .٣٠٨-٢٥٩، ٤٦جامعة طنطا.  .التربیة

توقعات الكفاءة الذاتیة وعالقتها بالثقة بالنفس والمهـارات االجتماعیـة لـدى طـالب  ).٢٠١٢عید، یوسف(

ـــعودیة. ــــة السـ ــــة التربیــــة بالمنصــــورة. الجامعــــة بالمملكــــة العربی   )،١( ٨١مصــــر.  مجلــــة كلی

٢٩١-٢٥٩.  

  للكتاب. كندریةاإلس. االسكندریة: مركز التربیة الصّحیة). ٢٠١٢(أحمد محمد، 
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فعالیـة الــذات المدركـة ومـدى تأثیرهــا علـى جــودة  ).٢٠١٠محمـود، هویـدة حنفــي والجمـالي، فوزیـة عبــدالباقي (

مجلـــة األكادیمیــة األمریكیـــة العربیـــة   .االحیــاة لــدى طلبـــة الجامعــة مـــن المتفــوقین والمتعثـــرین دراســیً 

  .١١٥- ٦١ص ص )،١(١الوالیات المتحدة األمریكیة.  - للعلوم والتكنولوجي(أماراباك) 

واالرشـاد الصـّحي الغـذائي علـى السـلوك الغـذائي  التوجیـه). فاعلیة برنـامج ٢٠٠٧(أحمد مصطفى، امل 

مجلة بحوث التربیـة  ة الشـرقیة.وبعض مكونات الجسم لدى تلمیذات المرحلة االعدادیة بمحافظ

  .٦٠-٣٣، ص٢الشاملة. مصر. 

). الكفــاءة الذاتیــة وعالقتهــا بأســلوب الحیــاة لــدى مرضــى ٢٠١٢نــور الــدین، الجبــالي وصــلیحه، عــدودة (

  .)٩مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة. (قصور الشریان التاجي. 

تهــا بالكفـــاءة الذاتیــة المدركــة والتحصـــیل ). المهـــارات االجتماعیــة وعالق٢٠١٣الیوســف، رامــي محمــود (

ـــل بالمملكــــة العربیــــة  الدراســـي العــــام لـــدى عینــــة مــــن طلبـــة المرحلــــة المتوســـطة فــــي منطقــــة حائ

ــوء عــــدد مــــن المتغیــــرات. ـــي ضــ مجلــــة الجامعــــة االســــالمیة للدراســــات التربویــــة  الســــعودیة فـ

  .٣٦٥ -٣٢٧ )،١(٢١. والنفسیة

. رسـالة وعالقته بالكفـاءة الذاتیـة لـدى مرضـى السـكري مصدر الضبط الصّحي). ٢٠٠٧سمیة، علیوه (

  بسكرة.  -ماجستیر غیر منشوره. جامعة محمد خیضر
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  )١( قـــــــــــملح

   قائمة بأسماء المحكمین لمقیاس

  والیة صور)في األساسي لتعلیم ا من الكفاءة الذاتیة والسلوك الصّحي لدى الحلقة الثانیة(

  ةالجامع  التخصص  اسم المحكم  م

ـــدالقويأ. د.   ١ ـــــالم عبــــ ــــدي ســ   الزبیـــ
  

  قــــابوس الســــلطان جامعــــة  التربوي النفس علم
  

ـــبیب  ٢ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــد شـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   د. أحمـــــ
  

  قــــابوس الســــلطان جامعــــة  أستاذ مشارك علم النفس
  

ـــى د.  ٣ ـــــ ـــــ ــــــي مرســـــ ـــــ ـــــ ــ ـــیف عل ـــــ ـــــ   ســـــ
  

  قــــابوس الســــلطان جامعــــة  استاذ علم االجتماع
  

ـــــده اد.   ٤ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــعایـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   بالويلنـ
  

  قــــابوس الســــلطان جامعــــة  استاذ علم االجتماع
  

ـــري د.  ٥ ـــن ســــــلیمان الظفـــ ـــعید بـــ   ســ
  

استاذ مشارك بقسم علم النفس 

  كلیة التربیة
  قــــابوس الســــلطان جامعــــة

  

ــــفهأ. د.   ٦ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــد السفاســ ـــــ ــــ ـــــ   محمـــــ
  

ــــــه  علوم تربویة ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــة مؤت ــــ ـــــ ـــــ ـــــ   جامعـــــ
  

ـــوالحه أ. د.  ٧ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــد صـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ   محمــــ
  

ــوك  آداب لغات ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة الیرمــ ـــــ ـــــ ـــــ   جامعــ
  

ــــــعد د.  ٨ ـــــ ـــــ ـــــ ــو اسـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــد ابـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   أحمــــ
  

ــــــه  یة خاصةترب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــة مؤت ــــ ـــــ ـــــ ـــــ   جامعـــــ
  

  

  

  

  

  

  

  

   



٧٨ 

  )٢(ق ـــــــــــملح

  تسهیل مهمة باحث)(خطاب رسمي من جامعة نزوى  

  
  



٧٩ 

  )٣( قـــــــــــملح

   )باحث مهمة تسهیل( السلطان قابوس جامعة من رسمي خطاب 

  
  



٨٠ 

  ) ٤( قـــــــــــملح

   الصّحي)، والسلوك ةالصّحی التغذیة ، وكفاءة السلوكالكفاءة الذاتیة(مقیاس 

  األولیة مفي صورته
  

  جامعة نزوى

  كلیة العلوم واآلداب

  قسم التربیة والدراسات اإلنسانیة

  الدراسات العلیا/ ماجستیر ارشاد وتوجیه
  

  المحترم  ..................................................حضرة األستاذ الدكتور

  ...السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

   ةالصّحی التغذیة ب تحكیم مقیاس الكفاءة الذاتیة ومقیاس كفاءة السلوكالموضوع: طل

  ومقیاس السلوك الصّحي

العالقــة بــین الكفــاءة الذاتیــة والســلوك الصــّحي لــدى الحلقــة " تقــوم الباحثــة بــإجراء دراســة بعنــوان:

اجسـتیر فـي وذلك كأحد متطلبات الحصول على درجـة الم الثانیة من التعلیم األساسي في والیة صـور"،

مقیــاس توقعــات الكفــاءة  باختیــار ولتحقیــق هــدف الدراســة قامــت الباحثــة التربیــة تخصــص ارشــاد نفســي،

ــوان ( ـــة لرضــ ـــاس جــــداول الكفــــاءة الذاتیــــة ١٠) وقــــد تضـــمن المقیــــاس علــــى (١٩٩٧الذاتی ) فقــــرات، ومقی

الفقـرات بمـا وٕاعـادة صـیاغة  ترجمتـه ، وقد تم)Schwarrzer & Renner, 2000(لـ  الصّحیة المحددة

) فقـــرات، ومقیـــاس انمـــاط الســـلوك الصـــّحي ٥طبیعـــة الدراســـة وقـــد تضـــمن المقیـــاس علـــى ( مـــعیتناســـب 

، وقــد قامــت الباحثــة بإعــادة صــیاغة الفقــرات بمــا یتناســب مــع )١٩٩٩( لمواجهــة المشــقة ترجمــة شــكرى

ــــــة ــــة الدراســـ ــــ ــــى (و  طبیعـ ــــ ـــاس علـ ـــــ ــــمن المقیـ ــــ ــــرة، )٣٧تضـ ــــن  فقـــــ ـــــرات مـــــ ــــ ــــــة للفق ـــ ــــلم اإلجاب ــــون ســـــ   ویتكـــــ

  .)غیر موافق بشدة ،موافق بشدة، موافق، محاید، غیر موافق(

  :به من معرفة وخبرة علمیة أرجو التكرم بتحكیم المقیاس المرفق من حیث تتمتعونا لما ونظرً 

  وضوح الفقرة من الناحیة اللغویة، والصیاغة.  -

  مناسبة الفقرة للمقیاس الذي تنتمي إلیه. -

  مناسبة  إضافة أو حذف أیة فقرات ترونها -



٨١ 

ــــ ــتبذلونه  ا الختاًمـــ ــــ ـــذي سـ ــین الــــ ـــتكم الثمـــــ ــودكم، ووقــــ ــــى جهـــــ ــــكركم علـــ ـــــع الباحثـــــــة إال ان تشـــ یســ

    ،،،واالحترامفي تحكیم هذا المقیاس شاكره ومقدرة تعاونكم، ولكم فائق التقدیر 

  اآلتیة: البیانات بتعبئة التكرم یرجى

ــــالعلمی الدرجة    المحكم:........................................  اسم   ............... ة:ــــ

ــــالعم مكان    التخصص:.........................................  ــــ ـــــ ــــ   ............... ل:ـ

ــــالقس ـــــــــ ــــ   ..............:.........التوقیع     م:.........................................ــ

  

  لنصیریةرایة بنت مسلم ا الباحثة
  

  الفقرة  ت

  مالئمتها للبعد  الوضوح اللغوي

  االقتراح
  واضحة

غیر 

  واضحة
  مالئمة

غیر 

  مالئمة

  مقیـــــــــاس الكفـــــــــاءة الذاتیـــــــــة العامـــــــــةأوًال: 
  

١  

عنــدما یعتـــرض أحـــد مـــا فـــي طریـــق تحقیـــق 

ـــى إیجـــاد  ـــإني قـــادر عل هـــدف أســـعى إلیـــه ف

 .الوسائل المناسبة لتحقیق هدفي

          

٢  
لجهــــد مــــا یكفــــي، فــــإني إذا مــــا بــــذلت مــــن ا

 سأنجح في حل المشكالت الصعبة.
          

           من السهل علي تحقیق أهدافي ونیاتي.  ٣

٤  
أعــــرف كیــــف أتصــــرف مــــع المواقــــف غیــــر 

 .المتوقعة
          

٥  
حـداث عتقد بأني قادر علـى التعامـل مـع األأ

 .حتى لو كانت مفاجئة لي
          

٦  
القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع الصــــعوبات  يلـــد

  .بهدوء
          

٧  
فـــي حیـــاتي الیومیـــة فـــإني  مهمـــا یحـــدث لـــي

  أستطیع التعامل مع ذلك األمر.
          

            .ألي مشكلة تواجهني أجد حالً   ٨

٩  
ـــدة عـــرف كیفیـــة التعامـــل مـــع األأ مـــور الجدی

  .التي تواجهني
          

١٠  
 
ً
ا متنوعة حول كیفیة التعامـل مـع أمتلك أفكار

  .المشكالت التي تواجهني
          



٨٢ 

  الفقرة  ت

  مالئمتها للبعد  الوضوح اللغوي

  االقتراح
  واضحة

غیر 

  واضحة
  مالئمة

غیر 

  مالئمة

  ةالصّحی التغذیة مقیاس كفاءة السلوك :ثانًیا

سـلوب تغذیـة صـحیة ألدي القدرة على اتباع   ١

 .إذا أردت
          

سـلوب تغذیـة صـحیة أتباع إلدي القدرة على   ٢

حتى لو تطلب األمر القیام بجهود كثیرة فـي 

 .سبیل ذلك

          

عـن تنـاول الوجبـات  يلدي القدرة على التخلـ  ٣

 .جبات صحیةعنها بو  واالستعاضةالسریعة 
          

ـــــــاول   ٤ ـــــــي عـــــــن تن ـــــــى التخل ـــــــدي القـــــــدرة عل ل

ـــــــة  عنهـــــــا  واالستعاضـــــــةالمشـــــــروبات الغازی

  .بالعصائر الطازجة

          

تبــاع نظــام تغذیــة صــحیة إلــدي القــدرة علــى   ٥

  .حتى لو كان زمالئي ال یقومون بذلك
          

  ثالثًــــــــــــا: مقیـــــــــــــاس الســـــــــــــلوك الصـــــــــــــّحي
  

یــزداد اهتمـــامي بنظــافتي الشخصـــیة وحســـن   ١

 .هريمظ
          

ن احــتفظ بــوزن جســمي فــي المعــدل أحــاول أ  ٢

 .المناسب
          

           .أهتم بممارسة ریاضتي المفضلة  ٣

           .تناول األطعمة سهلة الهضمأ  ٤

           .نام عدد ساعات مناسبةأ  ٥

قــــــوم باألشـــــــیاء التــــــي تشـــــــعرني بالحیویـــــــة أ  ٦

  .والنشاط
          

شـــــــترك مـــــــع أصـــــــدقائي فـــــــي النشـــــــاطات أ  ٧

  .یةالترفیه
          

            .حافظ على نفسي من التعرض للحوادثأ  ٨

            .یزداد اقبالي على تناول الوجبات الدسمة  ٩

            .سناني بانتظامأنظف أ  ١٠

            .استحم مرتین ثالث مرات في األسبوع  ١١



٨٣ 

  الفقرة  ت

  مالئمتها للبعد  الوضوح اللغوي

  االقتراح
  واضحة

غیر 

  واضحة
  مالئمة

غیر 

  مالئمة

           .أقلم أظافري بشكل متكرر وعند الحاجة  ١٢

           .أقص شعري عند الحاجة لذلك  ١٣

بتعـــد عـــن المرضـــى مـــن أجـــل عـــدم انتقـــال أ  ١٤

 .العدوى لي
          

ــــــــاء   ١٥ ــــــــدین بالم ــــــــف الی ــــــــى تنظی احــــــــرص عل

 .والصابون بعد الخروج من الحمام
          

            .تناول الدواء بانتظام عند الحاجة لذلكأ  ١٦

            .اأحرص على تناول األطعمة المفیدة صحیً   ١٧

            .أتناول كمیات من الطعام أكثر من المعتاد  ١٨

ــات،  أتجنــب تنــاول األطعمــة الخفیفــة  ١٩ (الحلوی

  .الكیك) بین الوجبات الرئیسیة
          

أتنــاول المشــروبات المحتویـــة علــى الكـــافیین   ٢٠

  (شاي وقهوة وكوال)
          

ــــــاول المشــــــروبات الطبیعیــــــة (العصــــــائر أ  ٢١ تن

  .) التي تشعرني بالهدوءةالطازج
          

            .یامأین ثالثة ا كل یومتناول الفاكهة تقریبً أ  ٢٢

            بانتظام.حرص على تناول الفطور أ  ٢٣

ــــى أ  ٢٤ ــــات عل ــــالث وجب ــــاول ث ــــى تن حــــرص عل

  .ااألقل یومیً 
          

            .أقوم بممارسة تدریبات ریاضیة بانتظام  ٢٥

بذل جهدي للحفاظ على صحتي من خـالل أ  ٢٦

  .التمرینات الریاضیة
          

لمناســـــــبة أقــــــوم بــــــأداء التــــــدریبات البدنیــــــة ا  ٢٧

  .لعمري
          

ــى أوقــات محــددة   ٢٨ أبــذل جهــدي للمحافظــة عل

  .لممارسة التدریبات الریاضیة
          

            .امارس ریاضة المشي یومیً أ  ٢٩

أمـارس بعــض األعمــال البدنیــة یومیــا لتعبئــة   ٣٠

  .وقت الفراغ لدي
          

ـــي أبـــذل جهـــدي مـــن أ  ٣١ ـــاتي ف ـــاول وجب جـــل تن

  .وقات منظمةأ
          



٨٤ 

  الفقرة  ت

  مالئمتها للبعد  الوضوح اللغوي

  االقتراح
  واضحة

غیر 

  واضحة
  مالئمة

غیر 

  مالئمة

            .التلفاز من مسافة مالئمةأشاهد   ٣٢

متــابعتي للتلفــاز ال تزیــد عــن ثــالث ســاعات   ٣٣

  .ایومیً 
          

            .حافظ على صحتيأبقى هادئا حتى أ  ٣٤

ـــر   ٣٥ ال اضـــع ســـماعة الهـــاتف علـــى أذنـــي اكث

  .امن ساعة یومیً 
          

أبتعـــــد عـــــن المقـــــربین منـــــي عنـــــدما أكـــــون   ٣٦

  .مریضا حتى ال انقل لهم العدوى
          

            .دخل صفحات االنترنت بشكل یوميأ  ٣٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



٨٥ 

  )٥( قـــــــــــملح

   ، والسلوك الصّحي)ةالصّحی التغذیة ، وكفاءة السلوكالكفاءة الذاتیة(مقیاس  

  النهائیة مفي صورته
  

  عزیزي الطالب/ عزیزتي الطالبة: 

ر بعنـوان " العالقـة بـین الكفـاءة الذاتیـة تقوم الباحثة بأعداد دراسة للحصول على درجة الماجسـتی

مــن  فیمــا یلــي مجموعــةبوالیــة صــور" و  والســلوك الصــّحي لــدى طلبــة الحلقــة الثانیــة مــن التعلــیم األساســي

معرفة مسـتوى الكفـاءة الذاتیـة لـدى طلبـة المـدارس ومـدى مواجهـة المشـاكل والقضـایا األسئلة التي تهدف 

باعــك ألســالیب صــحیة فــي حیاتــك الیومیــة. یرجــى اإلجابــة عنهــا مــدى اتمعرفــة و الیومیــة التــي تــواجهكم، 

باختیـارك لإلجابـة التــي تعتقـد أنهــا تنطبـق علیــك. لـیس هنــاك إجابـة صــحیحة أو خاطئـة وٕانمــا كـل إجابــة 

  لجهدك. يوتقدیر  يتعد صحیحة طالما تعبر عن رأیك. مع شكر 

  : ارجو التكرم بتعبئة بعض البیانات الشخصیةأوًال 

  

  . الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنس:١
  

  أنثى   ذكر 

  . العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:٢
  

  سنة ١٥   سنة ١٤ 

  سنة ١٧   سنة ١٦   

ــــــــت:٣   . فــــــــي أي صــــــــف أن
  

  العاشر   التاسع 

  . بكــم تُقــْدر الــّدخل األســري:٤
  

  ریـال عماني ٥٠٠ 

  عماني ریـال ١٠٠٠- ٥٠٠   

  وقفال فما ـری ١٠٠٠   

  . كــــم عــــدد أفــــراد أســــرتك:٥
  

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

        

  

   



٨٦ 

  

  العبارات  م
 غیر موافق

  بشدة

غیر 

  موافق
  موافق  محاید

موافق 

  بشدة 

ــــــــــــــــــــاءة الذاتیــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــاس الكف   أوًال: مقی
  

١  

حـد مـا فـي طریـق تحقیـق هـدف أعندما یعترض 

ــــى إیجــــاد الوســــائل  ــــادر عل ــــإني ق ــــه ف أســــعى إلی

  المناسبة لتحقیق هدفي.

          

٢  
إذا مـا بـذلت مــن الجهـد مـا یكفــي، فـإني ســأنجح 

  في حل المشكالت الصعبة.
          

            من السهل علي تحقیق أهدافي ونیاتي.  ٣

٤  
ــــــف غیــــــر  ــــــف أتصــــــرف مــــــع المواق أعــــــرف كی

  .المتوقعة
          

٥  
ـــى التعامـــل مـــع االحـــداث أ ـــادر عل ـــأني ق ـــد ب عتق

  .حتى لو كانت مفاجئة لي
          

            .امل مع الصعوبات بهدوءلدى القدرة على التع  ٦

٧  
ـــــي ـــــإني  مهمـــــا یحـــــدث ل ـــــة ف ـــــاتي الیومی ـــــي حی ف

  أستطیع التعامل مع ذلك األمر.
          

            .أجد حال ألي مشكلة تواجهني  ٨

٩  
أعـرف كیفیـة التعامـل مـع االمـور الجدیـدة التـي  

  .تواجهني
          

١٠  
أمتلـــك أفكـــارا متنوعـــة حـــول كیفیـــة التعامـــل مـــع 

  .اجهنيالمشكالت التي تو 
          

  مقیــاس كفــاءة الســلوك التغذیــة الصــّحیة ثانًیــا:
  

 ١  

  

لدي القدرة علـى اتبـاع اسـلوب تغذیـة صـحیة إذا 

  .أردت
          

ـــة صـــحیة    ٢ ـــى اتبـــاع اســـلوب تغذی ـــدرة عل لـــدي الق

حتــى لــو تطلــب األمـــر القیــام بجهــود كثیــرة فـــي 

  .سبیل ذلك

          

ـــاول الوجبـــات    ٣ ـــى التخلـــي عـــن تن ـــدرة عل ـــدي الق ل

  .لسریعة واالستعاضة عنها بوجبات صحیةا
          

لــدي القــدرة علــى التخلــي عــن تنــاول المشــروبات    ٤

  .الغازیة واالستعاضة عنها بالعصائر الطازجة
          

لدي القدرة على اتبـاع نظـام تغذیـة صـحیة حتـى    ٥

  .لو كان زمالئي ال یقومون بذلك
          



٨٧ 

  العبارات  م
 غیر موافق

  بشدة

غیر 

  موافق
  موافق  محاید

موافق 

  بشدة 

  الســــــــــــــلوك الصــــــــــــــحي مقیــــــــــــــاسثالثًــــــــــــــا: 
  

            ة.ي الشخصیاهتم بنظافت  ١

            .احتفظ بوزن مناسب لجسمي ٢

            .أهتم بممارسة ریاضتي المفضلة ٣

            .اتناول األطعمة سهلة الهضم ٤

            .انام لعدد ساعات كافیة  ٥

            .اقوم باألشیاء التي تشعرني بالحیویة والنشاط  ٦

            .اشارك أصدقائي في النشاطات الترفیهیة  ٧

            .على نفسي من التعرض للحوادث احافظ  ٨

            .یزداد اقبالي على تناول الوجبات الدسمة  ٩

            .انظف اسناني بانتظام  ١٠

            بانتظام.أقلم أظافري   ١١

              بانتظام.أقص شعري   ١٢

ـــــال   ١٣   أبتعـــــد عـــــن المرضـــــى مـــــن أجـــــل عـــــدم انتق

   .العدوى لي
          

ء والصـــابون حــرص علـــى تنظیــف الیـــدین بالمــاأ  ١٤

  .بعد الخروج من الحمام
          

            .أحرص على تناول األطعمة المفیدة صحیا  ١٥

ـــــــة(الحلویات،   ١٦ ـــــــة الخفیف ـــــــاول األطعم ـــــــب تن أتجن

  .الكیك) بین الوجبات الرئیسیة
          

أتنـــــاول المشـــــروبات المحتویـــــة علـــــى الكـــــافیین    ١٧

  .(شاي وقهوة وكوال)
          

ــــــــاول المشــــــــروبات الطبی   ١٨ ــــــــة (العصــــــــائر ا تن عی

  .الطازجة) التي تشعرني بالهدوء
          

            .احرص على تناول الفاكهة  ١٩

            .احرص على تناول الفطور بانتظام  ٢٠

احــرص علــى تنــاول ثـــالث وجبــات علــى األقـــل   ٢١

  .یومیا
          

            .أقوم بممارسة تدریبات ریاضیة بانتظام  ٢٢

 ابـــذل جهـــدي للحفـــاظ علـــى صـــحتي مـــن خـــالل  ٢٣

  .التمرینات الریاضیة
          

            .أقوم بأداء التدریبات البدنیة المناسبة لعمري  ٢٤



٨٨ 

  العبارات  م
 غیر موافق

  بشدة

غیر 

  موافق
  موافق  محاید

موافق 

  بشدة 

أبــــذل جهـــــدي للمحافظــــة علـــــى أوقــــات محـــــددة   ٢٥

  .لممارسة التدریبات الریاضیة
          

            .امارس ریاضة المشي یومیا ٢٦

أمارس بعض األعمال البدنیة یومیا لتعبئة وقـت  ٢٧

  .الفراغ لدي
          

            .اهد التلفاز من مسافة مالئمةأش ٢٨

            متابعتي للتلفاز ال تزید عن ثالث ساعات یومیا ٢٩

            .حافظ على صحتيأا حتى بقى هادئً أ ٣٠

ال أضــع ســماعة الهـــاتف علــى أذنـــي اكثــر مـــن  ٣١

  .اساعة یومیً 
          

أبتعـــد عـــن المقـــربین منـــي عنـــدما أكـــون مریضـــا  ٣٢

  .نقل لهم العدوىأحتى ال 
          

             .أدخل صفحات االنترنت بشكل یومي ٣٣

  

  

   

    



٨٩ 

  )٦(ق ـــــــــــملح

  خطاب رسمي لتسهیل مهمة باحث من المكتب التدریب واإلنماء المهني  

  في وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان
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Abstract 
  

The relationship between self-efficacy and healthy behavior among a 
sample of the second stage of basic education students in the state of Sur 

 

Prepared by the researcher: Raya bint Muslim bin Khamis Al-Nasairi 
Supervised by: Prof. Dr. Samer Jamil Radwan  

 

This study aimed at identifying The relationship between self-efficacy 
and healthy behavior among a sample of the second stage of basic education 
students in the state of Sur. The researcher used the correlation descriptive 
approach in order to collect the study data. The researcher applied the study 
questionnaire to a sample of 340 male and female students from the ninth 
and tenth grades; 170 girls and 170 boys who were chosen randomly from 6 
public schools within the state of Sur. In order to achieve the study 
objectives, the researcher used the scale of general self-efficacy, the scale of 
healthy feeding style, and the scale of healthy behavior after verifying the 
validity and reliability of these scales. In order to answer the study questions, 
the researcher used the means, the standard deviations, t-test as well as 
regression analysis. Te results showed that the level of self-efficacy and the 
level of healthy feeding style, as well as the level of healthy behavior among 
the students was of a medium degree. The results showed that there are no 
statistically significant differences between the level of general self-efficacy 
among the students in study sample according to the variable of gender and 
that there are no statistically significant differences between the level of 
healthy feeding style among the students in the study sample attributed to 
the variable of gender. The results also showed that there are no statistically 
significant differences between the level of healthy behavior among the 
students in study sample according to the variable of gender. The results 
revealed that we can predict the importance of self-efficacy among the 
students regarding achieving the healthy behavior among them. 

The study recommends about emphasizing the role of self-efficacy in 
improving the healthy behavior among the adolescents in particular, such as 
healthy feeding, practicing physical activity, ideal weight, as well as other 
healthy behaviors in order to identify the behaviors that are mostly affected 
by self-efficacy. 

key words:  self-efficacy, healthy behavior. 


