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ملخص: 
من  عينة  لدى  ال�شحي  ال�شل�ك  اإىل  التعرف  الدرا�شة  هدفت 
طلبة الكليات العلمية يف جامعة القد�ص يف �ش�ء بع�ص املتغريات 
)اجلن�ص، وامل�شت�ى الأكادميي، وم�شت�ى التح�شيل( ، وتك�نت عينة 
العلمية يف جامعة  الكليات  )360( طالباً وطالبة من  الدرا�شة من 
ا�شتخدم  وقد  الع�ش�ائية،  الطبقية  العينة  بطريقة  اختريوا  القد�ص، 
الباحثان مقيا�ص ال�شمادي )2011( لل�شل�ك ال�شحي، والذي تك�ن 
لدى  ال�شحي  ال�شل�ك  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  عبارة،   )43( من 
الكلية  للدرجة  احل�شابي  املت��شط  بلغ  حيث  مت��شطا،  كان  الطلبة 
للمقيا�ص )3.62( مع انحراف معياري مقداره )1.10( ، كما اأظهرت 
الكليات  ال�شحي لدى طلبة  ال�شل�ك  الدرا�شة وج�د فروق يف  نتائج 
الفروق  وكانت  اجلن�ص،  ملتغري  تعزى  القد�ص  جامعة  يف  العلمية 
دللة  ذات  فروق  وج�د  عدم  النتائج  اأظهرت  كما  الذك�ر،  ل�شالح 
اإح�شائية لكل من متغري امل�شت�ى الأكادميي، وم�شت�يات التح�شيل 

يف املعدل الرتاكمي.
الكلمات♦مفتاحية:♦ال�شل�ك ال�شحي، الكليات العلمية، جامعة 

القد�ص. 

The healthy behavior among students of scientific 
colleges at Al - Quds University in the light of some 

variables

Abstract: 

The study aimed at identifying the healthy 
behavior among students of scientific colleges at Al 
- Quds University in the light of some variables. The 
sample of the study was chosen by random stratified 
sample way, comprising (360) students (males and 
females) at scientific colleges in Al - Quds University. 
The researchers used Samadi scale (2011) for the 
healthy behavior which consisted of (43) items. 

The findings of the study showed that healthy 
behavior among students was moderate with an 
overall mean scores for the scale of (3.62) and a 
standard deviation of (1.10) . The findings of the study 
also showed differences in the healthy behavior among 
scientific colleges at Al - Quds University due to the 
gender in favor of males. There were no statistically 
significant differences in the mean scores due to the 
academic level and the level of achievement in the 
Cumulative average. 

Key words: healthy behaviors, scientific colleges, 
health, Al - Quds University. 

املقدمة: 
اأ�شبح ال�شل�ك ال�شحي يف ال�شن�ات الأخرية من امل��ش�عات 
الإن�شانية املّهمة؛ لرتباطها املبا�رض ب�شحة الفرد ومل�شت�ى تاأثريها 

على اأداء الأفراد واملجتمعات، ويعّد ال�شل�ك ال�شحي انعكا�شا ل�شخ�شية 
والف�شي�ل�جية،  واجل�شدية،  والنف�شية،  املزاجية،  واأبعاده  الفرد، 
والجتماعية، وغريها من الأبعاد القابلة للدرا�شة والبحث يف حال 
كانت اإيجابية اأو �شلبية، وبالتايل اأ�شبح هناك اأهمية لتط�ير ال�شل�ك 
اإىل حالة  الأقرب  الإن�شاين  ال�شل�ك  ين�شجم مع  اأن  اأجل  ال�شحي من 
ال�شحة:   )WHO,2005( العاملية  ال�شحة  ال�ش�اء، وقد عّرفت منظمة 
باأنها حالة تنطبق على غياب املر�ص والإعاقة وكذلك تنطبق على 
اأن  ميكن  التي  ال�شخ�شية  امل�ارد  ذخرية  اأو  والقدرة،  اللياقة  حالة 
تطلب عند احلاجة. وينظر لل�شحة يف املبادئ النظرية احلديثة اأنها 
على  قادرا  الفرد  فيها  يك�ن  بالعافية،  الإح�شا�ص  من  فردية  حالة 
الداخلية  اجل�شدية  املتطلبات  بني  منا�شبة  بطريقة  الت�ازن  حتقيق 
وال�شعي   .)2001 وري�شكة،  )ر�ش�ان؛  للبيئة  اخلارجية  واملتطلبات 
ال�شحة عملية م�شتمرة ودائمة ط�ال احلياة، وفقدانها  نح� حتقيق 
هنا،  ال�شحة  فقدان  يف  لي�شت  الرئي�شة  وامل�شاألة  طبيعياً،  اأمراً  يعد 
واإمنا يف �شعي الإن�شان نح� حتقيق الت�ازن وبناء ال�شحة، اأي جعل 
ابتعاداً عن  واأكرث  الدوام  ال�شحة على  اقرتاباً من قطب  اأكرث  حالته 
ال�شحة  مع  تتداخل  اجل�شدية  وال�شحة   ،)2002 )ر�ش�ان،  املر�ص 
نف�شي  من�شاأ  ذات  ج�شمية  اأمرا�ص  وهناك  تفاعلي،  ب�شكل  النف�شية 
ال�شغط،  اأمرا�ص  وبع�ص  النف�شي  ال�شداع  مثل   ، )�شيك��ش�ماتية( 
ومن   ،)2006 واآخرون،  )الرمياوي  والبدانة  اله�شمي،  واجلهاز 
النف�شية  الأمرا�ص اجل�شمية وال�شطرابات  العالقة بني  منطلق هذه 
لالإن�شان،  ال�شحي  ال�شل�ك  يدر�ص  علما  ال�شحي  النف�ص  علم  اأ�شبح 
 ،  )2008 )ربيع،  النف�ص  علم  يف  احلديثة  الفروع  من  فرعاً  ويعّد 
اأن   ،  )Bedi & Brown, 2005( واأ�شارت نتائج درا�شة بيدي وبراون 
هناك عالقة بني النزعة التفاوؤلية وجتنب التهديد، وبالتايل ال�شع�ر 
باحلالة ال�شحية اجليدة، وقد عرف بطر�ص )2008( ال�شحة النف�شية 
وامل�اقف  الظروف  على  والنت�شار  والت�افق  التكيف  حالة  باأنها 
�ش�ش�ارزر  و  �شك�ردر  درا�شة  واأ�شارت  ال�شخ�ص،  يعي�شها  التي 
)Schorder & Schwarzer, 2005( اإىل اأن التحكم الذاتي يف العادات 
يعّد منبهاً اأ�شا�شياً لتنظيم ال�شل�ك ال�شحي، واأنه امل�ش�ؤول عن التغرّي 
الناجت للحالة ال�شحية للمر�شى، نتيجة اتباعهم نظاماً غذائياً معيناأ 
اإىل   )Noeldner, 1989( الريا�شية، وي�شري ن�لدنر وممار�شة الرتبية 
اأن املق�ش�د بال�شل�ك ال�شحي ه� كل اأمناط ال�شل�ك التي تهدف اإىل 
تنمية وتط�ير الطاقات ال�شحية عند الفرد، والذي يحتاج اإىل نظام 
غذائي �شحي، والبتعاد عن تناول ما ي�شبب العتالل للبدن ك�ش�ء 
التغذية وقلة التمارين، وهذا يتطلب معرفة ووعيا من الفرد بال�شل�ك 
 Lottes,( ل�ت�ص  اأي�شا، ويف درا�شة  الذي ي�رض والذي ينفع  ال�شحي 
1996( ح�ل ما الذي ي�ؤدي اإىل زيادة معرفة الطلبة يف اإحداث تغرّي 

يف �شل�كهم من خالل درا�شة م�شاق �شحي، لحظ الباحث�ن اأن غالبية 
وال�شل�ك  �شحيا،  واعني  غري  ولكنهم  �شحية،  ثقافة  لديهم  الطلبة 
واإمنا  فقط،  ال�شحي  وال�عي  بالثقافة  يرتبط  ل  الإيجابي  ال�شحي 
Jef� درا�شة جفريي  ففي  اأي�شا،  النف�شية  ال�شغ�ط  )ررتبط مب�شت�ى 
اأظهرت نتائج  ال�شل�ك ال�شحي  اأهمية  اإىل  اأ�شارت  fery, 2003( التي 

الدرا�شة اإىل اأن امل�شت�ى املرتفع من ال�شغ�ط يرتبط بزيادة تناول 
الريا�شية،  التمرينات  ممار�شة  قلة  وكذلك  الدهنية،  الغذائية  امل�اد 
 )2004 )كاربر،  اأ�شار  وقد  ال�شجائر،  اأي�شا من عادة تدخني  ويزيد 
اإىل اأن منط العي�ص والتدخني وال�شغ�ط النف�شية من الأ�شباب امل�ؤدية 
واملحم�د  ال�شب�ة  واأ�شار  خمتلفة،  باأمرا�ص  الإ�شابة  اإمكانية  اإىل 
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ال�شحة  يدعم  الإيجابي  ال�شحي  ال�شل�ك  اتباع  اأن  اإىل   )2007(
ما  وا�شتخدام  والذهنية،  البدنية  الن�شاطات  ممار�شة  مثل  العامة 
يحفظ �شالمة ال�شحة البدنية والنف�شية، واأن م�شت�ى ال�عي بال�شل�ك 
ال�شحي يحتاج اإىل م�شادر للح�ش�ل على املعل�مات ال�شحية، وتعد 
م�شادر الإعالم ال�شحية من اأهم امل�شادر يف هذا املجال التي ت�شل 
ال�رضائح املجتمعية كافة، وحتديدا فئة ال�شباب والطلبة، ومن املمكن 
التاأثري الإيجابي يف وعي الطلبة وج�انب �شخ�شياتهم؛ مل�شاعدتهم 
 )Brayne,1998( يف ال�قاية من ممار�شة اأمناط ال�شل�ك غري ال�شحي
، وقد حظي م��ش�ع ال�شل�ك ال�شحي باهتمام الباحثني ملا له من 
الفرد املختلفة واأ�شل�ب حياته  عالقة وتاأثري على ج�انب �شخ�شية 
ال�ظيفي، ودرجة اعتالله اجل�شدي والنف�شي والجتماعي، والتعرف 
على ال�شل�ك ال�شحي لدى الطلبة من الأهمية التي تق�د اإىل معرفة 
اجلامعيني، ومن  الطلبة  لدى  به  والرتقاء  تعزيزه  وع�امل  م�شت�اه 
هنا جاءت هذه الدرا�شة ملعرفة م�شت�ى ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة 
ال�شبابية  الفئة  هذه  لأهمية  القد�ص؛  جامعة  يف  العلمية  الكليات 
ودورها كنماذج جمتمعية اإيجابية يحتذى بها، عالوة على اأنها من 

الدرا�شات املهمة يف جمالتها: املكانية، والزمانية، واملفاهيمية. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يف ظل تزايد الهتمام بدرا�شة وتتبع ال�شل�ك ال�شحي للطلبة، 
جاءت حماولة الباحثني يف تناول مفه�م ال�شل�ك ال�شحي لدى هذه 
الفئة ال�شبابية املهمة، وحتديدا لدى طلبة الكليات العلمية يف جامعة 
�شل�كياتهم  وحتليل  و�شف  يف  اأعمق  فهم  على  ولل�ق�ف  القد�ص، 
ال�شحية، وبعد الطالع على الأدب الرتب�ي والدرا�شات ذات ال�شلة 
على  الدرا�شة  هذه  اإجراء  واأهمية  مربرات  تبني  الدرا�شة،  مب��ش�ع 
الفل�شطيني،  املجتمع  يف  حي�ية  �شبابية  فئة  متثل  طالبية  عينة 
الرئي�سني♦ ال�س�ؤالني♦ االإجابة♦عن♦ الدرا�سة♦يف♦ م�سكلة♦ وقد♦متح�رت♦

التاليني:♦
ما م�شت�ى ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية يف ♦●

جامعة القد�ص؟ 
م�شت�ى ♦● يف  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ا�شتجابات  تختلف  هل 

وامل�شت�ى  )اجلن�ص،  الدرا�شة  متغريات  باختالف  ال�شحي  ال�شل�ك 
الأكادميي للطلبة، وم�شت�ى التح�شيل يف املعدل الرتاكمي( ؟ 

فرضيات الدراسة
انبثقت♦الفر�سيات♦ال�سفرية♦التالية♦عن♦�س�ؤال♦الدرا�سة♦الثاين:♦

الدللة ♦♦ م�شت�ى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل 
)α≤ 0.05( بني مت��شطات ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 

ال�شل�ك ال�شحي تعزى ملتغري اجلن�ص )ذكر، اأنثى( .
الدللة ♦♦ م�شت�ى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل 

)α≤ 0.05( بني مت��شطات ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 
ال�شل�ك ال�شحي تعزى ملتغري امل�شت�ى الكادميي )�شنة اأوىل، ثانية، 

ثالثة، رابعة( .
الدللة ♦♦ م�شت�ى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل 

)α≤ 0.05( بني مت��شطات ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 
ال�شل�ك ال�شحي تعزى ملتغري م�شت�ى التح�شيل يف املعدل الرتاكمي 

)منخف�ص، مت��شط، مرتفع( .

أهداف الدراسة: 
هدفت♦هذه♦الدرا�سة♦اإىل♦حتقيق♦االأهداف♦التالية:♦

1♦ التعرف اإىل م�شت�ى ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية .
يف جامعة القد�ص.

2♦ التعرف اإىل م�شت�ى ال�شل�ك ال�شحي لدى اأفراد العينة يف �ش�ء .
وم�شت�ى  الأكادميي،  وامل�شت�ى  اجلن�ص،  الدرا�شة:  متغريات 

التح�شيل يف املعدل الرتاكمي اجلامعي.

أهمية الدراسة
تكمن♦اأهمية♦هذه♦الدرا�سة♦مبا♦يلي:♦

1♦ طلبة . من  عينة  لدى  ال�شحي  ال�شل�ك  م��ش�ع  درا�شة  اأهمية 
جامعة القد�ص.

2♦ على ال�شعيد العملي، ت�شاعد نتائج هذه الدرا�شة القائمني على .
العملية التعليمية والإر�شاد النف�شي يف اإعادة النظر يف برامج 

الرتبية ال�شحية اجلامعية واملدر�شية.
3♦ تفتح . الدرا�شة ك�نها  اأهمية هذه  تكمن  البحثي،  ال�شعيد  على 

ال�شل�ك  م��ش�ع  تتناول  اإذ  لحقة،  بحثية  لأعمال  اآفاقاً 
هذه  يف  وردت  التي  غري  اأخرى  ومبتغريات  باأبعاد  ال�شحي 

الدرا�شة.

حمددات الدراسة
حتددت♦نتائج♦هذه♦الدرا�سة♦مبجم�عة♦من♦الع�امل♦منها:♦

املحدد الزماين: اأُجريت الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي الأول ♦♦
للعام )2015/ 2016( . 

القد�ص، ♦♦ جامعة  يف  الدرا�شة  اأُجريت  املكاين:  املحدد 
فل�شطني. 
الكليات ♦♦ طلبة  على  الدرا�شة  اقت�رضت  الب�رضي:  املحدد 

الأ�شنان(  وطب  وال�شيدلة  والطب  والهند�شة  العل�م  )كلية  العلمية 
العام  من  الأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  امل�شجلني  القد�ص  جامعة  يف 

 . )2016 /2015(
بامل�شطلحات ♦♦ الدرا�شة  هذه  حتددت  املفاهيمي:  املحدد 

واملفاهيم ال�اردة فيها. 

مفاهيم ومصطلحات الدراسة: 
الفرد ♦◄ يق�م  وقائي  �شحي  �شل�ك  ه�  ال�شحي:  ال�شل�ك 

املعافى فيه باأي ن�شاط بغر�ص ال�قاية من الأمرا�ص، و�شل�ك �شحي 
اإىل  لي�شل  بن�شاط  مري�ص  اأنه  يدرك  الذي  الفرد  فيه  يق�م  مر�شي، 
حالة من ال�شحة وال�شفاء من خالل اتباعه عادات �شحية اإيجابية 
)ال�شمادي، وال�شمادي، 2011( ، وه� مفه�م جامع لأمناط ال�شل�ك 
اخلدمات  ا�شتخدام  وعلى  واملر�ص  ال�شحة  على  القائمة  وامل�اقف 
اإىل  تهدف  التي  ال�شل�ك  اأمناط  كل  اأنه  على  اأي�شا  ويعرف  الطبية، 
تنمية وتط�ير الطاقات ال�شحية عند الفرد )ع�يد، 1999( ، ويعرف 
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ال�شل�ك ال�شحي اإجرائيا باأنه الدرجة التي يح�شل عليها املفح��ص 
على اأداة ال�شل�ك ال�شحي امل�شتخدمة يف هذه الدرا�شة. 

تدري�ص ♦◄ مهمة  تت�ىل  التي  الكليات  هي  العلمية:  الكليات 
تخ�ش�شات العل�م، والهند�شة، والطب، وال�شيدلة، وطب الأ�شنان. 

جامعة القد�ص: هي جامعة فل�شطينية تقدم برامج التعليم ♦◄
العايل يف تخ�ش�شات علمية وترب�ية واإن�شانية، وتقع داخل مدينة 

القد�ص. 
◄♦ )WHO,2005( العاملية  ال�شحة  منظمة  عرفت  ال�شحة: 

وكذلك  والإعاقة  املر�ص  غياب  على  تنطبق  حالة  باأنها  ال�شحة 
تنطبق على حالة اللياقة والقدرة اأو ذخرية امل�ارد ال�شخ�شية التي 

ميكن اأن تطلب عند احلاجة. 

الدراسات السابقة: 

الدراسات العربية: 

يف درا�شة عبد♦احلق♦واآخرين♦)2012(♦والتي هدفت اإىل التعرف 
ال�طنية  النجاح  جامعة  طلبة  لدى  ال�شحي  ال�عي  م�شت�ى  على 
واجلن�ص،  )اجلامعة،  ملتغريات  تبعا  فل�شطني،  يف  القد�ص  وجامعة 
ق�امها  عينة  وعلى   ، الطلبة(  لدى  الرتاكمي  واملعدل  والكلية، 
)800( طالٍب وطالبة وذلك ب�اقع )500( طالب وطالبة من جامعة 
النجاح ال�طنية و )300( طالب وطالبة من جامعة القد�ص، وطبق 
الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  وقد  ال�شحي،  ال�عي  قيا�ص  ا�شتبانة  عليها 
مت��شطاً،  كان  العينة  اأفراد  لدى  العام  ال�شحي  ال�عي  م�شت�ى  اأن 
ال�عي  م�شت�ى  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ظه�ر  اإىل  اإ�شافة 
ال�شحي لدى الطلبة تبعا ملتغريات اجلامعة ول�شالح جامعة القد�ص، 
والكلية ل�شالح الكليات العلمية، ومتغري اجلن�ص ول�شالح الطالبات، 
وكذلك ملتغري املعدل الرتاكمي الأعلى، واأو�شى الباحث�ن ب�رضورة 
الهتمام بال�عي ال�شحي لطلبة اجلامعة من خالل امل�شاقات ذات 

العالقة بالرتبية ال�شحية وال�شحة العامة.
يف درا�شة جرجاوي♦واآغا♦)2011(♦والتي هدفت للتعرف على 
مبدينة  احلك�مي  التعليم  مدار�ص  يف  ال�شحية  الرتبية  تطبيق  واقع 
من  تك�نت  ال�شحية  الرتبية  على  امل�رضفني  من  عينة  على  غزة 
النتائج:  اأهم  وكانت  ب�شيطة،  ع�ش�ائية  بطريقة  اأخذت  فرداً   )129(
دوراً  لها  واأن  بعناية  املدر�شية  ال�شحية  البيئة  تراقب  املدر�شة  اأن 
للتالميذ  النف�شية  وال�شحة  ال�شحية  الرعاية  خدمات  تقدميها  يف 
للتالميذ،  ال�شحي  التثقيف  يف  دورها  اإىل  بالإ�شافة  واملدر�شني، 
الرتبية  تطبيق  على  تق�م  املدر�شة  اأن  عام  ب�شكل  النتائج  واأظهرت 

ال�شحية حيث �شجلت وزنا ن�شبيا )87،33%( .
يف درا�شة كاظم♦)2009(♦والتي هدفت اإىل معرفة ن�شب انت�شار 
امل�شكالت ال�شحية لدى الُعمانيني والك�يتيني، ومعرفة دور متغري 
الثقافة يف )الك�يت، ُعمان( ، والن�ع )الذكر، الأنثى( ، ولتحقيق ذلك 
اإعداد   HPC ال�شحية  امل�شكالت  قائمة  من  العربية  الن�شخة  ُطبقت 
فرداً   )522( على   )2006( الأن�شاري  وتقنني   )1989( �ش�شينكا 
)ب�اقع 300   ك�يتي، و222ُعمانيا( ، وقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن اأبرز 
تتمثل يف  الك�يتية  العينة  لدى  ال�شحية  امل�شكالت  فئات يف  ثالث 
التاريخ املر�شي، وم�شكالت الدم والغدد ال�شماء، والعادات ال�شل�كية 
ال�شلبية املرتبطة بال�شحة، يف حني كانت اأبرز ثالث م�شكالت �شحية 

يف العينة الُعمانية هي: م�شكالت الفم والأ�شنان والرقبة، والتاريخ 
متغري  دللة  النتائج  اأبرزت  والأذن.كما  الأنف  وم�شكالت  املر�شي، 
يف  الذك�ر  من  اأعلى  الإناث  مت��شط  كان  حيث  الجتماعي،  الن�ع 

ثماين م�شكالت �شحية.
تاأكيد  درا�شة  اإىل  هدفت  التي  ♦)2008( الفخراين♦ درا�شة  يف 
عينة  وتك�نت  امل�شنني،  لدى  ال�شحي  بال�شل�ك  وعالقته  الذات 
من  الآخر  والن�شف  الذك�ر،  من  ن�شفهم  م�شن   )200( من  الدرا�شة 
الإناث، وا�شتخدمت الدرا�شة مقيا�ص ال�شل�ك ال�شحي، ومقيا�ص تاأكيد 
الذات، وت��شلت الدرا�شة اإىل وج�د فروق دالة اإح�شائيا ً يف بع�ص 
ال�شل�ك ال�شحي املتمثلة يف التدخني والتمرينات الريا�شية  اأمناط 
والن�شائح  الغذائية  املمار�شات  الذك�ر، ويف  ل�شالح  للجن�ص  تعزى 

والتعر�ص لأ�شعة ال�شم�ص ل�شالح الإناث.

ثانيا: الدراسات األجنبية: 

بدرا�شة   )Rogowska et a 2016( وزملوؤه  روج�سكا♦ قام 
لدى  ال�شحي  وال�شل�ك  الكح�ل  بتعاطي  العالقة  بحث  اإىل  هدفت 
الطالب اجلامعيني يف جامعة تقنية عامة يف جن�ب ب�لندا، و�شارك 
الثانية  اجلامعية  ال�شنة  من  وطالبة  طالبا   )283( الدرا�شة  يف 
و  الريا�شية  الرتبية  كلية  من  وطالبة  طالبا   )88( العينة  و�شملت 
لقيا�ص  ا�شتبانة  الباحث�ن  وا�شتخدم  التقنية،  الكليات  من   )195(
نتائج  وا�شارت  الكح�ل،  لتعاطي  ذاتي  ومقيا�ص  ال�شحي،  ال�شل�ك 
عالوة  عم�ما،  �شحي  غري  الطالب  حياة  منط  اأن  اإىل  الدرا�شة  هذه 
على ذلك الإفراط ب�رضب الكح�ل املرتبط بامل�شت�يات املنخف�شة من 
النتائج  اأظهرت  كما  ال�شحية،  الغذائية  لللنظم  ال�قائية  ال�شل�كيات 
اأن الختالف يف ال�شل�ك ال�شحي قد ارتبط بالكلية واجلن�ص حيث اإن 
ال�قائي  ال�شل�ك  اأعلى من  اأظهروا م�شت�ى  الريا�شية  الرتبية  طالب 
وارتفاعا يف تعاطي الكح�ل عن نظرائهم يف الكلية التقنية، وجاء 
ب�رضورة  الت��شية  وكانت  الإناث،  ل�شالح  للطلبة  ال�شحي  ال�شل�ك 

تطبيق برامج ال�قاية ال�شحية يف اجلامعة وبالأخ�ص بني الذك�ر.
التي   )Kandice et al, 2009( وزملئه  كنداي�ض♦ درا�شة  يف 
هدفت ملعرفة ال�شل�ك ال�شحي ذي الأول�ية لطلبة املرحلة اجلامعية 
اأجاب  )635( طالبا وطالبة،  اإفريقيا، و�شارك بالدرا�شة  يف جن�ب 
)%65.5( اأنهم جرب�ا ال�شجائر مرة واحدة على الأقل خالل حياتهم، 
واأكرث من   ،  )15( الكح�ل قبل �شن  اأول تعاطيهم  و )٪31.2( كان 
 )18( �شن  قبل  الكح�لية  امل�رضوبات  تعاط�ا  الطلبة  من   )95.4٪(
الكح�لية  امل�رضوبات  من  اأكرث  اأو  اأن�اع  خم�شة  تعاط�ا   )37٪( و   ،
كما اأظهرت النتائج اأن )٪10.3( من اأفراد العينة حمل�ا �شالحا مرة 
واحدة على الأقل، وكان اأكرث من )٪83.3( على الأقل ي�اظب�ن على 
اأفراد  الف�اكه واخل�رضوات، يف حني كان هناك )٪44.3( من  اأكل 
العينة يعمل�ن يف الن�شاط البدين الق�ي، و )٪10( نادرا ما يرتدون 
مبحاولة  يفكرون  العينة  من   )10٪( و  القيادة،  اأثناء  الأمان  حزام 

جدية لالنتحار.
املعتقدات  ح�ل  ♦، ♦)2010( والداغ�ستاين♦ املفتي؛♦ درا�شة  يف 
عينة  على  ال�شحية،  الذات  بتنظيم  وعالقتها  التع�ي�شية  ال�شحية 
 )100( و  الإناث،  من   )100( م�ظفة،  م�ظف   )200( من  مك�نة 
اأن هناك فروقاً دالة يف املعتقدات  اإىل  النتائج  اأ�شارت  الذك�ر،  من 
ال�شحية على وفق متغري الن�ع ل�شالح الإناث، ومل يكن هناك فروق 
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يف  دالة  فروق  هناك  ولي�ص  الدرا�شي،  التح�شيل  متغري  ح�شب  دالة 
التنظيم الذاتي ال�شحي وفقاً ملتغري الن�ع، وهناك فروق يف التنظيم 

الذاتي ال�شحي ح�شب التح�شيل الدرا�شي.
 )Allgower et all, 2001( واآخرين  الغ�وير♦ درا�شة  يف 
والدعم  الكتئابية  الأعرا�ص  بني  العالقة  درا�شة  اإىل  هدفت  والتي 
الجتماعي، وجمم�عة من ال�شل�كيات ال�شحية ال�شخ�شية على عينة 
بلغت )2091( من الذك�ر و )3438( من الإناث من طلبة اجلامعات 
الجتماعي  والدعم  الكتئاب  اأعرا�ص  قيا�ص  مت  دولة،   )16( ومن 
الجتماعي،  الدعم  وا�شتبيان  لالكتئاب  )بيك(  مقيا�ص  با�شتخدام 
اأخذت  اأن  بعد  ال�شخ�شية،  ال�شحية  ال�شل�كيات  من   )9( وتقييم 
بالعتبار ال�شن، والدعم الجتماعي، والتكتالت ح�شب البلد، وكانت 
النتائج اأن اأعرا�ص الكتئاب ترتبط ب�شكل كبري مع قلة الن�شاط البدين، 
وعدم تناول وجبة الإفطار، واأي�شا �شاعات الن�م غري النظامية، ويف 
ال�شل�ك ال�شحي كان هناك عدم ا�شتخدام حزام الأمان لدى كل من 
اأي�شا،  الفاكهة  تناول  وقلة  التدخني،  اإىل  اإ�شافة  والن�شاء،  الرجال 
الدعم  انخفا�ص  وارتبط  الن�شاء،  بني  ال�شم�ص  واقي  ا�شتخدام  وعدم 

الجتماعي بقلة الن�شاط البدين، و�شاعات الن�م غري املنتظمة.

تعقيب على الدراسات السابقة: 
تناولت الدرا�شات ال�شابقة ال�شل�كيات ال�شحية ب�شكل عام، ♦♦

وال�شطرابات  ال�شحية،  الرعاية  و�شعف  اخلاطئة  الأمناط  وبع�ص 
والنف�شية،  ال�شل�كية  امل�شكالت  انت�شار  اإىل  ت�ؤدي  التي  النف�شية 
ودرا�شة   ،  )Rogowska et al, 2016( وزمالئه  روج�شكا  كدرا�شة 
ودرا�شة   ،  )2009( كاظم  ودرا�شة   ،  )2009( وزمالئه  كنداي�ص 

الفخراين )2008( ، واتفقت مبجملها مع هذه الدرا�شة.
الثقافة ♦♦ م�شت�ى  ال�شابقة  الدرا�شات  بع�ص  تناولت  كما 

ال�شل�ك  وتعليم  ال�عي  وم�شت�ى  والجتاهات،  واملعتقدات  ال�شحية 
واآخرين  احلق  عبد  كدرا�شة  ال�شحية،  بامل�شكالت  وعالقته  ال�شحي 
املفتي؛  ودرا�شة   ،  )2011( واآغا  جرجاوي  ودرا�شة   )2012(

والداغ�شتاين )2010( .
بيئة ♦♦ يف  ال�شحي  ال�شل�ك  لتحديد  الدرا�شة  هذه  تاأتي 

)اجلن�ص،  املتغريات  بع�ص  �ش�ء  ويف  القد�ص،  كجامعة  خمتلفة 
امل�شت�ى الأكادميي، م�شت�ى التح�شيل( ، والتي مل يتم تناولها يف 

الدرا�شات ال�شابقة يف حدود علم الباحث.
العلمية ♦♦ الكليات  طلبة  من  عينة  يف  الدرا�شة  هذه  متثلت 

جتان�ص  من  يعزز  مما  القد�ص،  جامعة  يف  الكليات  من  غريها  دون 
جمتمع الدرا�شة، وبالتايل ال��ش�ل اإىل دقة يف النتائج.

ا�شتفاد الباحثان من الدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة والتي ♦♦
عينات  وعلى  ج�انب،  عدة  من  ال�شحي  ال�شل�ك  مفه�م  يف  اأثرت 
الدرا�شات  نتائج  على  الطالع  اإىل  بالإ�شافة  خمتلفة،  واأماكن 

ال�شابقة.
الدرا�شات ♦♦ اإثراء  يف  الدرا�شة  هذه  ت�شهم  اأن  املت�قع  من 

ال�شابقة التي تناولت مفه�م ال�شل�ك ال�شحي من الناحيتني النظرية 
والتطبيقية، والإ�شهام يف ت�شكيل ثقافة �شل�كية بني الطلبة.

منهج الدراسة: 
لتحقيق الأهداف املرج�ة من هذه الدرا�شة، ا�شتخدم الباحثان 

املنهج ال��شفي التحليلي، ملالءمته لأهداف الدرا�شة.

جمتمع الدراسة: 
يف  القد�ص  جامعة  طلبة  من  للدرا�شة  الأ�شلي  املجتمع  متثل 
وطب  وال�شيدلة  والطب  والهند�شة  العل�م  )كلية  العلمية  الكليات 
الدرا�شي  للعام  وطالبة  طالباً   )3340( عددهم  والبالغ  ال�شنان( 

. )2016 /2015(

عينة الدراسة: 
اإذ  الع�ش�ائية،  الطبقية  بالطريقة  الدرا�شة  عينة  اختريت 
عدد  اأن  تبني  ال�شتبانات  جمعت  اأن  وبعد  ا�شتبانة،   )380( وزعت 
 )360( ه�  الح�شائي  التحليل  لأغرا�ص  ال�شاحلة  ال�شتبانات 

ا�شتبانة من جمتمع الدرا�شة.

أداة الدراسة وصدقها : 
من  املقيا�ص  وتك�ن   ،  )2011( ال�شمادي  مقيا�ص  ا�شتخدم 
بع�ص  اأبدوا  الذين  املحكمني  على  عر�شها  وبعد  عبارة،   )46(
حذفت  الباحثني،  قبل  من  العتبار  بعني  اأخذت  التي  املالحظات 
ثالث فقرات، اإذ اأ�شبح عدد الفقرات )43( فقرة، ومت التحقق من �شدق 
الأداة اأي�شاً بح�شاب معامل الرتباط بري�ش�ن لفقرات ال�شتبانة مع 
الدرجة الكلية لالأداة، وات�شح وج�د درجات �شدق مقب�لة، وجدول 

)1( ي��شح معامالت ارتباط �شدق فقرات ال�شتبانة.
جدول )1( 

معامات ارتباط صدق فقرات االستبانة

امل�ؤ�رشات♦الفقرات
امل�ؤ�رشات♦الفقراتالقيمةاالح�سائية

القيمةاالإح�سائية

q1
0.134*الرتباط

q23
0.762**الرتباط 

0.00الدللة0,01الدللة

q2
0.328**الرتباط

q24
0.821**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q3
0.331**الرتباط

q25
0.648**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q4
0,560الرتباط

q26
0.826**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q5
0.606**الرتباط

q27
0.748**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q6
0.550**الرتباط

q28
0.783**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q7
0.530**الرتباط

q29
0.691**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q8
0.600**الرتباط

q30
0.712**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة
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امل�ؤ�رشات♦الفقرات
امل�ؤ�رشات♦الفقراتالقيمةاالح�سائية

القيمةاالإح�سائية

q9
0.525**الرتباط

q31
0.783**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q10
0.491**الرتباط

q32
0.415**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q11
0.490**الرتباط

q33
0.504**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q12
0.406**الرتباط

q34
0.578**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q13
0.242**الرتباط

q35
0.543**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q14
0.471**الرتباط

q36
0.430**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q15
0.578**الرتباط

q37
0.359**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q16
0.575**الرتباط

q38
0.739**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q17
0.733**الرتباط

q39
0.254**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q18
0.711**الرتباط

q40
0.666**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q19
0.755**الرتباط

q41
0.755**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q20
0.777**الرتباط

q42
0.602**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

q21
0.630**الرتباط

q43
0.700**الرتباط

0.00الدللة0.00الدللة

)5( درجات، م�افق  ب�شدة  املقيا�ص كالتايل: م�افق  و�شحح 
غري  درجتني،   )2( م�افق  غري  درجات،   )3( حمايد  درجات،   )4(
م�افق ب�شدة )1( درجة واحدة، وجدول رقم )2( يحدد مدى مت��شط 

الدرجات املعتمدة لتحديد ا�شتجابة اأفراد عينة الدرا�شة.
جدول )2( 

ولتحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية: 

مدى♦مت��سطها♦احل�سابيالدرجة

2.33 فاأقلمنخف�شة

مدى♦مت��سطها♦احل�سابيالدرجة

2.34 - 3.67مت��شطة

 3.68 فاأعلىعالية

ثبات ألداة: 

الدرجة  ثبات  ح�شاب  خالل  من  الأداة،  ثبات  من  التحقق  مت 
الثبات  معادلة  ح�شب  الدرا�شة  ولفقرات  الثبات،  ملعامل  الكلية 
اإىل  ت�شري  النتيجة  وهذه   ،  )0.89( بدرجة  وجاءت  األفا،  كرونباخ 

متتع هذه الأداة بثبات يفي باأغرا�ص الدرا�شة.

إجراءات الدراسة: 
طبقت الأداة على اأفراد عينة الدرا�شة، وبعد اأن اكتملت عملية 
جمع ال�شتبانات من اأفراد العينة، تبني اأن عدد ال�شتبيانات امل�شرتدة 
ومت  ا�شتبانة،   )360( الإح�شائي  للتحليل  خ�شعت  والتي  ال�شاحلة 
القب�ل  عمادة  من  الرتاكمي  للمعدل  الطلبة  عالمات  على  احل�ش�ل 
الطلبة  ت�زيع  وذلك ل�شتخدامها يف  القد�ص؛  والت�شجيل يف جامعة 
على م�شت�يات التح�شيل، و�شنف الطلبة بح�شب م�شت�ى حت�شيلهم 
م�شت�ى حت�شيل  م�شت�يات:  ثالثة  اإىل  الرتاكمي  املعدل  ال�شابق يف 
مرتفع )اكرث من %78( ، وم�شت�ى حت�شيل مت��شط بني )78% - 
%66( وم�شت�ى حت�شيل منخف�ص )اأقل من %66( ، وذلك بناء على 
املت��شط احل�شابي لعالمات الطلبة يف املعدل الرتاكمي يف اجلامعة؛ 

اإذ بلغت العالمة الدنيا )%57.4( والعالمة الق�ش�ى )93.2%( .

املعاجلة اإلحصائية: 
املت��شطات  با�شتخراج  للبيانات  الإح�شائية  املعاجلة  متت 
ال�شتبانة،  فقرات  من  فقرة  لكل  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية 
 One Way( الأحادي  التباين  واختبار   ،  )t � test( )ت(  واختبار 
األفا  الثبات كرونباخ  ، ومعامل ارتباط بري�ش�ن، ومعادلة   )Anova

. )SPSS( وذلك با�شتخدام الرزم الإح�شائية ، )Cronbach Alpha(

نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج املتعلقة بال�ش�ؤال الأول: ما مدى ممار�شة ال�شل�ك ♦●

ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية يف جامعة القد�ص؟ 
املت��شطات احل�شابية  ا�شتخرجت  الول،  ال�ش�ؤال  لالإجابة عن 
والنحرافات املعيارية ل�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات 
اأداة ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية يف جامعة القد�ص، 

وكذلك الدرجة الكلية وذلك كما ه� م��شح يف اجلدول )3( .
جدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة السلوك 
الصحي 

رقم♦الرقم
الفقراتالفقرة

املت��سط♦
احل�سابي

االنحراف♦
الدرجةاملعياري

114
اأح�شل على حاجتي الكافية 

عالية4.230.94من الن�م
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السلوك الصحي لدى طلبة الكليات العلمية 
في جامعة القدس في ضوء بعض املتغيرات 

د. زياد محمد محمود قباجة                   
د. كمال عبد احلافظ محمود سالمة

رقم♦الرقم
الفقراتالفقرة

املت��سط♦
احل�سابي

االنحراف♦
الدرجةاملعياري

28
 اأنّ�ع يف الأغذية التي 

عالية4.200.67اأتناولها

311
اأتابع برامج التثقيف ال�شحي 

عالية4.100.67على �شا�شة التلفاز

432
لدي الثقة التامة بقدرتي 

عالية4.070.65على اإ�شدار الأحكام

عالية4.030.73 اأُكرث من �رضب املياه النقية56

633
ل مانع لدي من البكاء عند 

عالية4.030.49الإح�شا�ص ب�رضورة ذلك

77
 اأقلل من تناول الأغذية 
عالية4.030.73الغنية بال�شكر الأبي�ص

816
اأتخذ الإجراءات الالزمة 

عالية4.030.82لل�قاية من الأمرا�ص املعدية

915
اأتابع ح�ش�يل على م�شت�ى 
طبيعي من �شغط الدم يف 

ج�شمي
عالية4.030.56

1017
اأحافظ على الفح�ص الطبي 

عالية4.020.77ال�رضيري الدوري

115
 اأُكرث من تناول اخل�شار 

عالية4.000.71والف�اكه الطازجة

1226
اأمار�ص املطالعة �ش�اء من 

عالية3.940.86الكتب اأو الإنرتنت 

1310
اأقلل من الأغذية الغنية 

عالية3.930.84بالزي�ت والده�ن.

1412
اأق�م بالإجراءات الالزمة 

عالية3.890.71عندما اأعاين من اأي اأمل

1520
اأمار�ص ريا�شة امل�شي ب�شكل 

عالية3.890.72منتظم

169
 اأجتنب امل�رضوبات الغنية 

عالية3.890.94بال�شعرات احلرارية

1718
اأراجع طبيب الأ�شنان دوريا 

عالية3.880.76للتاأكد من �شالمتها

1819
اأمار�ص الريا�شة كاجلري اأو 

عالية3.850.78كرة القدم اأو غريها

1913
اأنظف اأ�شناين بعد تناول 

عالية3.810.92وجبات الطعام

2021
ا�شتمتع ب�شماع امل��شيقا 

عالية3.810.89ي�مياً

2125
اأحظى بالقب�ل التام من 

عالية3.810.88جميع اأفراد اأ�رضتي

2224
اأ�شاهم يف ت�فري الدعم 

الجتماعي ملن يحتاج من 
اأ�رضتي

عالية3.810.92

2341
قادر على فهم م�شاعر 

عالية3.750.63الآخرين ووجهات نظرهم

عالية3.750.78اأ�شعر بالر�شا عن ذاتي2429

2539
اأ�شع لنف�شي اأهدافا واقعية 

عالية3.720.73بحيث ميكن تنفيذها

2627
اأعامل النا�ص كما اأحب اأن 

عالية3.710.74يعامل�ين

عالية3.710.79لدي اإح�شا�ص جيد باملرح2728

رقم♦الرقم
الفقراتالفقرة

املت��سط♦
احل�سابي

االنحراف♦
الدرجةاملعياري

2837
اأعرب عن م�شاعري ب�شه�لة 

عالية3.680.70للقريبني مني

2942
اأجمع املعل�مات ال�رضورية 

عالية3.680.60قبل اتخاذ اأي قرار

3043
اأحافظ على القيام بالعبادات 

مت��شطة3.640.82املختلفة

3123
اأنا ممن يبحث�ن عن الطب 
مت��شطة3.631.09البديل كاملعاجلة بالأع�شاب

3235
من ال�شهل اأن اأك�ن حمب�با 

مت��شطة3.620.56من الآخرين

مت��شطة3.620.72اأنا اأثق بالآخرين3334

3436
اأنا على وعي تام بجميع 

امل�شاعر التي اأعي�شها 
واأتقبلها

مت��شطة3.610.72

3522
اأتناول القليل من امل�رضوبات 

الغنية بالكافيني )قه�ة، 
�شاي، ك�ل( 

مت��شطة3.590.87

3631
اأ�شف حياتي العاطفية 

مت��شطة3.570.98بال�شتقرار

3740
اأتخذ قراراتي دون ال�شع�ر 

مت��شطة3.510.73بال�شغط اأو النزعاج

3830
تتمتع حياتي بدرجة مقب�لة 
مت��شطة3.470.90من الإثارة والن�شاط و املتعة

3938
اأحتمل نتائج جميع 

مت��شطة3.470.86ت�رضفاتي

402
 اأحافظ على درجة من 

منخف�شة2.081.09التنا�شب بني وزين وط�يل

414
 اأتناول وجبة الإفطار ي�ميا 

منخف�شة2.001.08بانتظام

423
 اأركز يف غذائي على ن�شبة 

منخف�شة1.641.01قليلة جدا من الأمالح 

431
 عندما اختار الربوتني 
احلي�اين فاإنني اأتناول 

اللح�م البي�شاء والأ�شماك.
منخف�شة1.170.38

مت��شطة3.621.10الدرجة الكلية

والنحرافات  احل�شابية  املت��شطات  ال�شابق  اجلدول  ي��شح 
املعيارية لكل فقرة من فقرات ال�شتبانة التي تقي�ص ال�شل�ك ال�شحي 
لدى طلبة الكليات العلمية يف جامعة القد�ص مرتبة ترتيباً تنازلياً 
ح�شب الأهمية، وت�شري الدرجة الكلية ال�اردة يف اجلدول اأن ال�شل�ك 
املت��شط  بلغ  حيث  مت��شطة،  بدرجة  جاء  الطلبة  لدى  ال�شحي 
مع   )3.62( للمقيا�ص  الكلية  الدرجة  على  الدرجة  لهذه  احل�شابي 

انحراف معياري مقداره )1.10( .
وقد  الأهمية،  ح�شب  تنازلياً  ترتيباً  ال�شتبانة  فقرات  ورتبت 
جاء يف مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )اأح�شل على حاجتي الكافية من 
وانحراف معياري مقداره   )4.23( الن�م( مبت��شط ح�شابي مقداره 
اأتناولها( مبت��شط  التي  الأغذية  )اأنّ�ع يف  الفقرة  ، وتليها   )0.94(
ح�شابي مقداره )4.20( وانحراف معياري مقداره )0.67( ، تليها 
التلفاز( مبت��شط  التثقيف ال�شحي على �شا�شة  )اأتابع برامج  الفقرة 
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ح�شابي مقداره )4.10( وانحراف معياري مقداره )0.67( .
الربوتني  اأختار  )عندما  الفقرة  الفقرات:  اأدنى  كان  حني  يف 
احلي�اين فاإنني اأتناول اللح�م البي�شاء والأ�شماك( مبت��شط ح�شابي 
الفقرة  تليها   ،  )0.38( مقداره  معياري  وانحراف   )1.17( مقداره 
)اأركز يف غذائي على ن�شبة قليلة جدا من الأمالح( مبت��شط ح�شابي 
الفقرة  تليها   ،  )1.01( مقداره  معياري  وانحراف   )1.64( مقداره 
مقداره  ح�شابي  مبت��شط  بانتظام(  ي�ميا  الإفطار  وجبة  )اأتناول 

)2.00( وانحراف معياري مقداره )1.08( .
ال�شحي  ال�شل�ك  م�شت�ى  يف  املت��شطة  الدرجة  تف�شري  ميكن 
اجلامعة  اأن  ذلك  يف  ال�شبب  يك�ن  وقد  كافية،  لي�شت  درجة  باأنها 
والريا�شية  ال�شحية  بالأن�شطة  اخلا�شة  املرافق  فيها  تت�افر  مل 
اجلامعة،  يف  املت�افرة  امل�شاحات  ل�شيق  وذلك  لطلبتها،  الكافية 
ومل�قعها احل�شا�ص يف القد�ص حيث ل ي�شمح لها بالت��شع من العدو 
والتي  القد�ص،  جامعة  يف  املادية  امل�ارد  وملحدودية  الإ�رضائيلي، 
واعتماد  اإعداد  من  اأي�شا  وحتد  املرافق  هذه  بناء  عمليات  من  حتد 
مزيد من املقررات الدرا�شية )م�شاقات الرتبية ال�شحية( ، مما ي�ؤدي 
اأن  اإىل  بالإ�شافة  ال�شحي،  وال�شل�ك  ال�شحي  ال�عي  من  احلد  اإىل 
لأ�شباب  حمدود  الفل�شطينية  البيئة  يف  ال�شحي  بال�شل�ك  الهتمام 
انت�شار  وقلة  الإمكانيات  وحمدودية  �شحية،  ثقافة  بغياب  تتعلق 
املراكز التي تهتم بال�شل�ك ال�شحي يف التجمعات ال�شكنية املختلفة، 
واآخرين  احلق  عبد  درا�شة  نتائج  مع  الدرا�شة  هذه  نتائج  واتفقت 
ينعك�ص  والذي  الطلبة  لدى  ال�شحي  ال�عي  تناولت  والتي   )2012(
روج�شكا  ودرا�شة  مت��شطة،  بدرجة  وجاء  ال�شحي  ال�شل�ك  على 
الفخراين  ودرا�شة   ،  )2009( كاظم  ودرا�شة   ،  )2016( وزمالوؤه 
اإىل املت��شط يف  اأقرب  الطلبة  ال�شحي لدى  ال�شل�ك  باأن   ،  )2008(
بع�ص العادات ال�شل�كية، ووج�د اأمناط �شل�كية �شلبية منت�رضة بني 
الطلبة، واختلفت مع درا�شة كنداي�ص وزمالئه )2009( والتي اأظهرت 

باأن ال�شل�ك ال�شحي لدى الطلبة اأقرب اإىل ال�شعيف.

نتائج فحص الفرضية األوىل: 

1♦ . α( الدللة  م�شت�ى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل 
مقيا�ص  على  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ا�شتجابات  بني   )≤ 0.05

ال�شل�ك ال�شحي تعزى ملتغري اجلن�ص )ذكر، اأنثى( .
 t( )ت(  اختبار  ا�شتخدم  الأوىل،  الفر�شية  �شحة  من  للتحقق 
العينات امل�شتقلة، كما ه� وا�شح يف  الفروق يف  test -( لفح�ص 

اجلدول )4( .
جدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت )t - test( للعينات المستقلة 
للسلوك الصحي حسب متغير الجنس.

املت��سط♦العدداجلن�ض
احل�سابي

االنحراف♦
املعياري

درجات♦
احلرية

قيم
♦)t(♦

م�ست�ى♦
الداللة

ال�شل�ك
ال�شحي

0.00**1573.780.263587.03ذك�ر

2033.490.49اإناث

 )α≤ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة **

يالحظ من اجلدول )4( وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
لدى  ال�شحي  ال�شل�ك  مت��شطات  يف   )α≤ 0.05( الدللة  م�شت�ى 

اجلن�ص،  متغري  اإىل  تعزى  القد�ص  جامعة  يف  العلمية  الكليات  طلبة 
م�شت�ى  من  اأقل  وهي   )0.00( الدللة  م�شت�ى  قيمة  بلغت  حيث 
الدللة )α≤ 0.05( ، وبالع�دة اإىل اجلدول نالحظ اأن املت��شطات 
احل�شابية لالإناث كانت )3.49( وهي اأقل من املت��شطات احل�شابية 
الذك�ر،  ل�شالح  كانت  الفروق  اأن  اأي   ،  )3.79( كانت  التي  للذك�ر 
وتتفق نتائج هذه الدرا�شة يف هذا املجال مع درا�شة كاظم )2009( 
ل�شالح  اإيجابية  �شل�كية  اأمناط  وج�د  نتائجها  يف  اأظهرت  والتي 
احلق  عبد  درا�شة  نتائج  مع  الدرا�شة  هذه  نتائج  واختلفت  الذك�ر، 
واآخرين )2012( والتي جاءت نتائجها باأن م�شت�ى ال�عي ال�شحي 
والداغ�شتاين  املفتي  درا�شة  مع  واختلفت  كما  الإناث،  ل�شالح  جاء 
ل�شالح  جاءت  ال�شحية  املعتقدات  يف  الفروق  اأن  يف   )2010(
اأمناط  بع�ص  يف   )2008( الفخراين  درا�شة  مع  واختلفت  الإناث، 
والتعر�ص  كالغذاء  الإناث  ل�شالح  كان  الإيجابي  ال�شحي  ال�شل�ك 
لأ�شعة ال�شم�ص، واختلفت مع نتائج درا�شة الغ�وير واآخرين )2001( 

بعدم وج�د فروق بني اجلن�شني يف اأمناط ال�شل�ك ال�شحي.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة للفروق اجل�شمية والف�شي�ل�جية 
اأط�الهم واأوزانهم وق�ة ع�شالتهم، كما ت�جد  عند الذك�ر من حيث 
ع�امل  اأن  كما  الريا�شية،  القدرات  يف  فروق  والإناث  الذك�ر  بني 
احلياة الجتماعية والبيئية حتتم على الذك�ر اأن يك�ن�ا اأكرث وعيا 
احلركية  الأن�شطة  ممار�شة  اأن  اإىل  بالإ�شافة  ال�شحية،  اجل�انب  يف 
املختلفة ب�شكل عام تعد ثقافة �شل�كية اإىل حد ما لدى الذك�ر، كل 
ذلك رمبا كان �شببا يف اأن وعي الذك�ر بال�شل�ك ال�شحي كان اأف�شل 

من وعي الإناث بال�شل�ك ال�شحي.

نتائج فحص الفرضية الثانية: 

الدللة  م�شت�ى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل 
الإح�شائية )α≤ 0.05( بني ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 

ال�شل�ك ال�شحي تعزى اإىل امل�شت�ى الأكادميي.
الثانية مت ا�شتخراج املت��شطات  للتحقق من �شحة الفر�شية 
لدى  ال�شحي  ال�شل�ك  ملت��شطات  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية 
طلبة الكليات العلمية يف جامعة القد�ص ح�شب امل�شت�ى الأكادميي، 

وذلك كما ه� وا�شح يف جدول )5( .
جدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للسلوك الصحي حسب متغير المستوى االكاديمي.

امل�ست�ى♦
املت��سط♦العدداالكادميي

احل�سابي
االنحراف♦
املعياري

ال�سل�ك♦
ال�سحي

1213.630.42�شنة اأوىل

863.660.42�شنة ثانية

743.540.47�شنة ثالثة

793.640.43�شنة رابعة

3603.620.43املجم�ع

يالحظ من اجلدول )5( وج�د فروق ظاهرية بني مت��شطات 
ال�شل�ك ال�شحي لدى طلبة الكليات العلمية يف جامعة القد�ص تبعاً 
ا�شتخدام اختبار  الفر�شية مت  ملتغري امل�شت�ى الأكادميي، ولفح�ص 
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السلوك الصحي لدى طلبة الكليات العلمية 
في جامعة القدس في ضوء بعض املتغيرات 

د. زياد محمد محمود قباجة                   
د. كمال عبد احلافظ محمود سالمة

يف  وارد  ه�  كما   )One Way ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل 
جدول )6( .

جدول )6( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )One Way ANOVA( لمتغير مستوى السلوك 

الصحي حسب المستوى االكاديمي.

م�سدر♦
التباين

جمم�ع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

مت��سط♦
املربعات

قيم
♦)♦)F

م�ست�ى♦
الداللة

ال�شل�ك 
ال�شحي

بني 
0.6730.22املجم�عات

1.1940.31 داخل 
66.383560.19املجم�عات

67.05359املجم�ع

يالحظ من اجلدول )6( عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
عند م�شت�ى الدللة )α≤ 0.05( يف مت��شطات ال�شل�ك ال�شحي لدى 
اإىل متغري امل�شت�ى  طلبة الكليات العلمية يف جامعة القد�ص تعزى 
الأكادميي، حيث بلغت قيمة م�شت�ى الدللة )0.31( وهي اأعلى من 

م�شت�ى الدللة )α≤ 0.05( ولذا مت قب�ل الفر�شية ال�شفرية.
امل�شت�ى  متغري  يف  فروق  وج�د  عدم  اأن  الباحثان  يعتقد 
وقلة  ال�شحي،  بال�عي  اخلا�شة  امل�شاقات  لقلة  يع�د  الأكادميي، 
الربامج التي ت�شجع على زيادة معرفة الطلبة بج�انب ال�عي ال�شحي 
اجلامعية  الثقافية  البيئة  اأن  بالإ�شافة  ال�شحي،  ال�شل�ك  واأهمية 
ال�شل�ك  واأن  الطلبة،  جلميع  تقدم  املختلفة  وخدماتها  متقاربة 
الطلبة  فاإن  لذلك  فردي،  قرار  ه�  الطلبة  لدى  الإيجابي  ال�شحي 
بال�عي  متقارب  تن�ير  لديهم  املختلفة  الأكادميية  امل�شت�يات  يف 
ال�شحي، وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة جرجاوي 
واآغا )2011( ، ودرا�شة عبد احلق واآخرين )2012( ، والتي اأظهرت 

فروقا دالة يف تطبيق برامج التثقيف والرتبية ال�شحية اأكادمييا.
نتائج فحص الفرضية الثالثة: 

الدللة  م�شت�ى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ت�جد  ل 
الإح�شائية )α≤ 0.05( بني ا�شتجابات عينة الدرا�شة على مقيا�ص 

ال�شل�ك ال�شحي تعزى اإىل م�شت�ى التح�شيل يف املعدل الرتاكمي.
املت��شطات  ا�شتخرجت  الثالثة،  الفر�شية  �شحة  من  للتحقق 
لدى  ال�شحي  ال�شل�ك  ملت��شطات  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية 
طلبة الكليات العلمية يف جامعة القد�ص ح�شب م�شت�ى التح�شيل يف 

املعدل الرتاكمي، وذلك كما ه� وا�شح يف جدول )7( .
جدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات للسلوك حسب متغير مستوى التحصيل.

م�ست�ى♦
املت��سط♦العددالتح�سيل

احل�سابي
االنحراف♦
املعياري

ال�شل�ك 
ال�شحي

1413.590.46مرتفع

1323.600.44مت��شط

873.710.36منخف�ص

3603.620.43املجم�ع

يالحظ من اجلدول ال�شابق وج�د فروق ظاهرية بني مت��شطات 

ال�شل�ك ال�شحي تبعاً ملتغري م�شت�ى التح�شيل يف املعدل الرتاكمي، 
 One( ولفح�ص الفر�شية مت ا�شتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي

Way ANOVA( كما ه� وارد يف جدول )9( .

جدول )8( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير مستوى السلوك الصحي حسب مستوى التحصيل

م�سدر♦
التباين

جمم�ع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

مت��سط♦
املربعات

قيمة
♦)F(♦

م�ست�ى♦
الداللة

ال�شل�ك 
ال�شحي

بني 
0.8720.43املجم�عات

2.330.10 داخل 
66.193570.19املجم�عات

67.05359املجم�ع

يالحظ من اجلدول )8( عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
ال�شحي  ال�شل�ك  مت��شطات  يف   )α≤ 0.05( الدللة  م�شت�ى  عند 
متغري  اإىل  تعزى  القد�ص  جامعة  يف  العلمية  الكليات  طلبة  لدى 
)0.10( وهي  الدللة  م�شت�ى  قيمة  بلغت  التح�شيل، حيث  م�شت�ى 
اأن عدم  اأعلى من م�شت�ى الدللة )α≤ 0.05( ، ويف راأي الباحثني 
يرتبط  واإمنا  التح�شيل،  على  الطلبة  بقدرة  يرتبط  ل  فروق  وج�د 
جامعية  مقررات  وج�د  اأهمية  اإىل  بالإ�شافة  والإر�شاد  بالت�جيه 
ترتبط بال�شل�ك ال�شحي اجلامعي، وميكن ال�شتفادة من هذه النتيجة 
بعالمة  ال�شحي  بال�شل�ك  �شلة  ذات  م�شاقات  عالمات  باعتماد 
اكت�شاب  على  الطلبة  حتفيز  املمكن  من  والتي  التح�شيل  م�شت�ى 
الدرا�شة مع نتائج درا�شة  اإيجابي، وتتفق نتائج هذه  �شل�ك �شحي 
عبد احلق واآخرين )2012( ، ودرا�شة املفتي والداغ�شتاين )2010( ، 
ودرا�شة جرجاوي واآغا )2011( ، يف متغري املعدل الرتاكمي العايل 
يف م�شت�ى التح�شيل فقد جاء ل�شالح ال�شل�ك ال�شحي، واأن م�شت�ى 
الرتبية  برامج  وتطبيق  العلمية  الكليات  طلبة  لدى  ال�شحي  ال�عي 
ال�شحية والتثقيف �شيتفق مع التح�شيل الأكادميي العايل يف حال 

تطبيقه.

التوصيات: 
ي��سي♦ الدرا�سة،♦ اليها♦ ت��سلت♦ التي♦ النتائج♦ �س�ء♦ يف♦

الباحثان♦مبا♦يلي:♦
1♦ ذات . اجبارية  م�شاقات  الدرا�شية  اجلامعة يف خططها  تقر  اأن 

عالقة بثقافة ال�شل�ك ال�شحي.
2♦ ت�شجيع الأن�شطة وامل�شابقات الريا�شية العملية..
3♦ ا�شتخدام الن�رضات التثقيفية والت�شجيعية ذات العالقة بال�عي .

وال�شل�ك ال�شحي.
4♦ متابعة اجلانب ال�شحي للطلبة من خالل عيادات اجلامعة..
5♦ ال�شحي، . ال�شل�ك  و�شائل  تدعيم  يف  اجلن�شني  على  الرتكيز 

وحتديدا الإناث.
6♦ تن�شيط و�شائل العالم الرتب�ي وال�شحي اجلامعي..
7♦ من . مزيد  اإىل  الباحثني  ت�جيه  خالل  من  الدرا�شة  هذه  اإثراء 

الدرا�شات ح�ل مفه�م ال�شل�ك ال�شحي.
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