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 .2داللة الفروؽ في المناخ األسري ادى الطمبة تبعاً لمتغير الجنس ( ذكور  ,إناث).
 .3االتجاه نحو السموؾ الصحي لدى الطمبة.
 .4داللة الفروؽ في االتجاه نحو السموؾ الصحي لدى الطمبة تبعاً لمتغير الجنس(ذكور  ,إناث).
 .5إيجاد العالقة بيف المناخ األسري واالتجاه نحو السموؾ الصحي.
ويتحدد البحث الحالي بدراسة المناخ االسري وعالقتػو باتجػاه نحػو السػموؾ الصػحي فػي المػدارس المتوسػطة الصػباحية
التابعػػة لمديريػػة تربيػػة بغداد/الرصػػافة االولػػى لػػذا فبػػد انتػػارن الباحرتػػاف العينػػة بالطريبػػة الع ػوا ية ت ػػـ ()022طالبػػا
وطالبة واعتمدن الباحرتاف في بناء وتفسير المناخ االسري نظرية باندو ار وولترز ،واعتمػدن عمػى نظريػة دافػا الحمايػة
لروجػػرز فػػي بنػػاء وتفسػػير االتجػػاه نحػػو السػػموؾ الصػػحي ،وقػػد تػػـ التلكػػد مػػف صػػدؽ المبياسػػيف عػػف طريػػؽ الصػػدؽ
الظػػاىري مػػف نػػالؿ عر ػػو عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف ومؤ ػران صػػدؽ البنػػاء ،وتػػـ التلكػػد مػػف ربػػان المبياسػػيف
بطريبػػة التجز ػػة النصػػفية وقػػد اسػػتندمن الباحرتػػاف فػػي تحميػػؿ البيانػػان الوسػػا ؿ االحصػػا ية المناسػػبة،

ف ػػال ع ػػف

االستعانة بالحبيبة االحصا ية في تحميؿ البيانان  ،وقػد توصػؿ البحػث الػى النتػا ي االتيػة )-:اف افػراد العينػة يتمتعػوف
بالمنػػاخ االسػػري ،توجػػد فػػروؽ ذان داللػػة احصػػا ية لصػػالا االنػػاث فػػي مبيػػاس المنػػاخ االسػػري ،اف افػراد العينػػو لػػدييـ
اتجاه ايجابي نحو السموؾ الصحي ،توجد فػروؽ ذان داللػة احصػا ية لصػالا االنػاث فػي مبيػاس االتجػاه نحػو السػموؾ
الصػػحي ،ا ػػيرن نتػػا ي البحػػث الحػػالي اف ىنػػاؾ عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة بػػيف المنػػاخ االسػػري واالتجػػاه نحػػو السػػموؾ
الصحي  ،وقد نرج البحث الحالي بعدد مف التوصيان والمبترحان.

158

)) املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية

October 10, 2018

The Family at Mosphere and Move Towards healthy behavior in students

Abstract
The present research aims at knowing the following:
1-Family at Mosphere of intermediate students
2- Differences in Family at Mosphere of intermediate students according to birth order
(male-female ).
3- Move Towards healthy behavior in students .
4- Differences in Move Towards healthy behavior of intermediate students according to
birth order (male-female ).
5- The correlational relationship between The Family at Mosphere and Move Towards
healthy behavior.
The present research is limited to investigating its The Family at Mosphere and Move
Towards healthy behavior. where the sample consists of (200) students. However, the
researcher depends on William Good Albert Bandura theory in constructing and
interpreting The Family at Mosphere scale. The researcher depends on Rogers theory in
constructing and interpreting Move Towards healthy behavior scale. The psychometric
properties of the two scales have been ascertained, the validity of the scales has been
ascertained by using face validity through exposing them on a number of experts in
these fields. As for the reliability of the two scales, it has been ascertained through using
split. The researcher uses the appropriate statistical means in treating the data, in
addition to using the statistical package (SPSS). However, the results show :The sample’s
individuals suffer from Family at Mosphere. The sample’s individuals suffer from Move
Towards healthy behavior The correlational relationship between The Family at
Mosphere and Move Towards healthy behavior. Finally, the researcher has put forward
a number of recommendations and suggestions.
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مشكمة البحث

أف ف ؿ األسرة في توفير مناخ أسري يساعد عمى تعميـ أفرادىػا كيفيػة تحبيػؽ التػوازف بػيف الحاجػان  ،كمػا يجعػؿ

البػ ػ ػػاح مفتوح ػ ػ ػاً لمنتمػ ػ ػػؼ صػ ػ ػػور اال ػ ػ ػػطراح الػ ػ ػػذي ينتيػ ػ ػػي با ػ ػ ػػطراح األس ػ ػ ػرة وتحويميػ ػ ػػا

إلػ ػ ػػى بػ ػ ػػؤرة مولػ ػ ػػدة

لال ػػطرابان(كفافي .)937: 9777،حيػػث إف المنػػاخ المال ػػـ دانػػؿ األس ػرة يعػػد بي ػػة نفسػػية وصػػحية لمنمػػو  ,ويتػػيا
لمم ارىػػؽ الحصػػوؿ عمػػى الحنػػاف الػػالزـ مػػف والديػػو ممػػا يحبػػؽ حيػػاة ىاد ػػة ومسػػتبرة تجنػػبيـ التعػػرض لالزمػػان النفسػػية

واالنفعاليػة ,لػذلؾ فػتف تفيػـ األسػرة والمدرسػة والمؤسسػان االجتماعيػة والتربويػة كافػة لطبيعػة المراىبػة تفيمػاً إيجابيػاً مػػف
لنو أف يؤوؿ بالمراىبيف الى التوافؽ االجتماعي والنفسي وحتى البدني األمرؿ.

ومف ىنا يمكف البوؿ أف السػموؾ المتوقػا البيػاـ بػو مػف قبػؿ النسػؽ الربػافي المجتمعػي يػؤرر عمػى النسػؽ المعرفػي

لمفػػرد  ,فالسػػموؾ الصػػحي يبػػوـ عمػػى البػػيـ الذاتيػػة لمفػػرد إي أننػػا نسػػتطيا الػػتحكـ فػػي منرجػػان السػػموؾ الصػػحي لػػو قمنػػا
بعمػػؿ تغييػػر فػػي النسػػؽ المعرفػػي لمفػػرد وفػػي المبابػػؿ تغييػػر مسػػتوي الػػوعي الصػػحي المجتمعي(االس ػرة والمدرسػػة) عػػف

طريػ ػػؽ الب ػ ػرامي العالميػ ػػة التوعويػ ػػة والب ػ ػرامي الوقا يػ ػػة المسػ ػػتيدفة ليػ ػػذه الف ػ ػػة الميمػ ػػة مػ ػػف المجتمػ ػػا ( حنػ ػػيف9761،

 .)22:وأف الفرد في تفاعمو ما األنرييف والبي ػة المحيطػة بػو يتنػذ قػ ارران ذاتيػة وىػو يتمتػا بالحريػة الكاممػة فػي انتيػار
أنمػػاط أفعالػػو ولكػػف إذا اسػػتطاع المجتمػػا عبػػر قنواتػػو المنتمفػػة نمػػؽ وعػػي مجتمعػػي صػػحي وقػوانيف ومعػػايير وعبوبػػان

تحػػد م ػ ف السػػموكيان ال ػػارة بالصػػحة مرػػؿ منػػا التػػدنيف فػػي األمػػاكف العامػػة وأمػػاكف العمػػؿ وت ػػديد العبوبػػة لمػػف يبيػػا
السجا ر لألطفاؿ تحن سف البموغ كفيمة بالحد مػف نسػبة المػدننيف فػي المجتمػا وأف البػرامي الوقا يػة الصػحية يجػح أف

تكػػوف موجيػػة لتغييػػر النسػػؽ الربػػافي واالجتمػػاعي واالقتصػػادي عمػػى فتػران زمنيػػة طويمػػة فػػي األسػرة والمدرسػػة ودور
العبػادة والعػالـ وجميػا البنػوان التػي تسػاعد فػي ترسػػيت السػموكيان الصػحية اليجابيػة والبعػػد عػف السػموكيان الصػػحية

السمبية (النالدي.)91 :0220،

ومف ىنا فلف م كمة البحث الحػالي تتمرػؿ فػي التسػاؤالن االتيػة :ىػؿ يتمتػا طمبػة المرحمػة المتوسػطة بمنػاخ اسػري جيػد

واالتجاه نحو السموؾ الصحي ؟ وىؿ ىناؾ عالقة بيف المناخ االسري واالتجاه نحو السموؾ الصحي ؟
اىمية البحث:

تعد األسرة مؤسسة اجتماعيػة يمرميػا الوالػديف ،وآنػريف يبيمػوف فػي األسػرة وينتمػوف الييػا أال وىػـ األبنػاء ,فمألسػرة

مناخ تنظيمي ي كؿ مجموعة مف نصا ص تعمؿ عمى التلرير في سػموكيـ  ,فالمنػاخ األسػري ىػو الجػو العػاـ السػا د

فػي محػيط األسػرة والمحصػمة الكميػة لنصػا ص األسػرة بوصػفيا بي ػة تربويػة ونفسػية واجتماعيػة مػف حيػث أسػاليح

التن ػ ة االجتماعيػة السػا دة فييػا والتفػاعالن ،وأنمػاط االتصػاؿ بػيف أع ػا يا ،فػالفرد ينمػو فػي المنػاخ األسػري الػذي
ينتمي اليو وتت كؿ فيو نصيتو ومفيومو عف ذاتو ،وعػف اآلنػريف ،و يكتسػح منػو نب ارتػو وأنمػاط سػموكو واتجاىاتػو،
وىو يؤرر تلري اًر ال يمكف إغفالو في نصيتو (البريطي.)200 :9776 ،

إذ يبػػوـ الوالػػداف بتزويػػد األبنػػاء بػػالبيـ واالتجاىػػان التػػي يجػػح أف يؤمن ػوا بيػػا ويػػدافعوا عنيػػا ،والتػػي تنتمػػؼ عػػف

التفاعؿ السمبي دانؿ األسرة ،والمتمرمة بترارة م ػاعر النػوؼ ،وفبػداف األمػف والطملنينػة دانػؿ االسػرة وبػيف األبنػاء فػي
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الكري ػػر م ػػف المواق ػػؼ  ،والت ػػي ت ػػؤرر ف ػػي ص ػػحت يـ النفس ػػية والبدني ػػة ،ومس ػػتببؿ حي ػػاتيـ ،وق ػػد ي ػػدفعيـ إل ػػى تبن ػػي إح ػػدى

االتجاىػػان واألنمػػاط السػػموكية السػػمبية (حجػػازي .) 091 :9764،يسػػاعد المنػػاخ األسػػري السػػوي عمػػى تحبيػػؽ أىػػداؼ
إيجابيػػة يسػػاعد اي ػاً عمػػى تحبيػػؽ أىػػداؼ ،منيػػا االتجػػاه اليجػػابي ،واالتجػػاه نحػػو البػػيـ الدينيػػة والنمبيػػة ،و االتجػػاه

والربػػافي ،و االتجػػاه نحػػو التحصػػيؿ ،والنجػػاز ،ولكػػي يصػػبا منان ػاً أس ػرياً قػػاد اًر عمػػى تحبيػػؽ أىدافػػو المن ػػودة ب ػػكؿ

صحي ،ال بد أف يتسـ بترابط أع اء اآلسرة الواحدة إف األسػرة فػي حبيبػة تكوينيػا وروابطيػا ت ػكؿ مجتمعػاً يجػذح كػؿ
فػرد الػػى االنػػر ف ػػال عػف ػػبكة العالقػػان العاطفيػػة مػف نػػالؿ أواصػػر المنػػاخ األسػري ،ألف تكوينيػػا فػػي بي ػػة مرتبطػػة

اقتصادياً ونفسياً يجسد وحدة اجتماعية نموذجية في عالقتيا وسموكيا ،وتبذؿ األسرة جيػوداً ذان تػلرير قػوي فػي أفرادىػا
وتجب ػػرىـ أف يص ػػونوا رابط ػػة ال ػػدـ وأف يحترمػ ػوا تبالي ػػد األسػ ػرة والمجتم ػػا ،ال ػػذي يعي ػػوف في ػػو .،وتحت ػػؿ مس ػػللة الس ػػموؾ

الصحي وتنميتو أىمية متزايدة ،ليس فيما يتعمؽ بالجوانح الجسدية فحسح وانما بالجوانػح النفسػية أي ػاً ,وقػد قػاد الفيػـ
المت ازيػد لمعالقػػة الكامنػة بػػيف السػػموؾ والصػحة إلػػى حػػدوث تحػوالن كبيػرة فػػي العبػود الرالرػػة األنيػرة مػف البػػرف الع ػريف

في فيـ الصحة وتنميتيا ،وامكانية التلرير فييا عمى المستوى الفردي ,ولـ تعد الصحة مفيوماً سمبياً ،يمكػف تحبيبيػا فػي
كؿ األحواؿ ،بؿ أصبحن مفيوماً ديناميكياً ،يحتاج إلى جيػد وبػذؿ مػف قبػؿ األفػراد فػي سػبيؿ تحبيبيػا والحفػاظ عمييػا,
و مػػف أج ػػؿ ذل ػػؾ تع ػػد د ارس ػػة وفي ػػـ الممارس ػػان السػػموكية الم ػ ػرة بالص ػػحة لي ػػا واالتجاى ػػان نح ػػو الصػػحة والسػػموؾ

الصػػحي ،النط ػػوة األول ػػى نح ػػو إيجػػاد المػ ػوارد المنمي ػػو لمص ػػحة والعم ػػؿ عمػػى تطويرى ػػا ،وتحدي ػػد العوام ػػؿ واالتجاىػػان
المعيبػػة لمصػػحة مػػف أجػػؿ العمػػؿ عمػػى تعػػديميا األمػػر الػػذي يػػنعكس فػػي النيايػػة عمػػى النمػػو الصػػحي وتنطػػيط تنميػػة
الصحة وتطوير برامي الوقاية المناسبة والنوعية ,وىذا ما يتوافؽ ما ما تنادي بػو منظمػة الصػحة العالميػة  WHOمػف
أجؿ تطوير برامي نفسية و صحية الكت اؼ عوامؿ النطر عمى الصحة السموكية البنيوية المسببة لممرض التػي يمكػف
التلرير فييا اجتماعياً والتغمح عمييا( .مينا )995:9767،

فبد درس ألغػور وآنػريف ( )Allgower, 2001السػموؾ الصػحي ال نصػي لػدى عينػة قواميػا  0279طالػح ذكػر

و  1216طالبة أنرى في  94بمد مف بمداف العالـ ،باستنداـ تسعة أبعاد مػف مبيػاس السػموؾ الصػحي .وقػد أنػذ البمػد
و السػػف بعػػيف االعتبػػار فػػي ىػػذه الد ارسػػة ,وقػػد اظيػػرن النتػػا ي نبػػص الن ػػاطان الجسػػدية وعػػدـ تنػػاوؿ الفطػػور وعػػدـ
انتظػػاـ سػػاعان النػػوـ وعػػدـ اسػػتنداـ ح ػزاـ األمػػاف عنػػد كػػؿ مػػف الػػذكور والنػػاث ,وعنػػد النسػػاء عػػدـ اسػػتنداـ كريمػػان

الوقايػػة مػػف ال ػػمس والتػػدنيف وعػػدـ تنػػاوؿ طعػػاـ الفطػػور ونبػػض الن ػػاطان الجسػػدية وعػػدـ انتظػػاـ سػػاعان النػػوـ وعػػدـ

اسػػتعماؿ أحزمػػة األمػػاف فػػي السػػيارة .امػػا د ارسػػة ر ػواف وري ػػكو  9777فبػػد اظيػػرن وجػػود فػػروؽ فػػي الفحػػص الػػذاتي
والػدوري بػيف عينػة البحػث ,وفػي د ارسػة أنػرى لػواردؿ وآنػريف ( )Wardle, et al.,1997سػموؾ الحميػة الصػحية بػيف

الطالح األوروبيػيف باسػتنداـ اسػتبياف السػموؾ الصػحي  Health-Behavior Surveyإلػى عينػة ا ػتممن عمػى أكرػر
مػ ػػف  94222طالب ػ ػاً وطالبػ ػػة مػ ػػف  09بمػ ػػد أوروبػ ػػي بمغػ ػػن أعمارىػ ػػا بػ ػػيف ( )07-97سػ ػػنة بمتوسػ ػػط مبػ ػػداره ()09,1

سػػنة ,وأظيػػرن ىػػذه الد ارسػػة وجػػود اننفػػاض فػػي مسػػتوى ممارسػػة العػػادان الصػػحية ,وقػػد أظيػػرن االرتباطػػان األحاديػػة
المتغيػػر لعػػادان الحميػػة الصػػحية وج ػػود ارتباطػػان دالػػة بػػيف السػػموؾ الص ػػحي والجػػنس والػػوزف ،والحالػػة االجتماعيػػة
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وقناع ػػان الحمي ػػة الص ػػحية ،والمع ػػارؼ الغذا ي ػػة  ،ومرك ػػز ال ػػبط Control

of

 Locusوف ػػي التحميػػؿ متع ػػدد

المتغيران ارتبط كؿ مف الجنس والحالة الصحية والبناعػان الغذا يػة الصػحية ب ػكؿ داؿ مػا ممارسػة العػادان الصػحية

الغذا ية ,ولبد ربطن الدراسان النفسية واالجتماعية بيف المتغيران الربافية واالجتماعية دانػؿ االسػرة و مػا تعكسػو عمػى
الفػػرد مػػف سػػموكيان ,وعػػادان صػػحية وبػػيف الصػػابة بػػاألمراض المزمنػػة مرػػؿ الحالػػة االجتماعيػػة ,المسػػتوى االقتصػػادي

,النػػوع ,العػػرؽ ,التعػػرض آلزمػػة او احػػد احػػداث الحيػػاة ال ػػاغطة (مرػػؿ وفػػاة عزيػػز ,فبػػداف وظيفػػة ,التعػػرض العتػػداء)
واي ػاً ربطػػن الد ارسػػان بػيف اننفػػاض المسػػتوي االجتمػػاعي واالقتصػادي وبػػيف اننفػػاض نسػبة العمػػر االفت ار ػػي لحيػػاة
الفػػرد ,وارتفػػاع نسػػبة الوفػػاة ج ػراء الصػػابة بلحػػد األم ػراض المزمنػػة(buck1981, dutton1986, lisle and .

).mullen1985, Adler 1994
أمػػا العوا ػػؽ الربافيػػة ,التػػي تتعمػػؽ بالربافػػة العامػػة والصػػحية والتبػػدـ الح ػػاري ومػػف أمرمتيػػا التباليػػد والعػػادان وىػػي
البػػيـ المتواررػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى الحفػػاظ عمػػى البػػديـ والتمسػػؾ بمػػا كػػاف يعتبػػد فيػػو اآلبػػاء واألجػػداد وىػػي قػػوى تعػػوؽ كػػؿ
جديػػد ومػػف األمرمػػة المعتبػػدان والطػػرؽ غيػػر العمميػػة اسػػتنداـ األحجبػػة والتمػػا ـ فػػي العػػالج والتػػي تػػؤدى إلػػى الصػػابة

بػػالحروؽ وااللتيابػػان ,العػػيف الحاسػػدة وارجػػاع الصػػابة بػػالمرض إلػػى العػػيف ومػػف رػػـ التوقػػؼ عػػف البحػػث عػػف العػػالج
الطبػي النػاجا واالتجػػاه إلػى المبػر يف وغيػػرىـ األمػر الػػذي قػد يػؤدى إلػػى تطػور المػرض وأحيانػػا الوفػاة ,عػالج الحصػػبة
بمبس األحمر ,التمركز الذاتي لمربافة وعػدـ االقتنػاع بالػذىاح إلػى الطبيػح واالكتفػاء بالطػح ال ػعبي ,البػيـ النسػبية وىػو
التفػػاون ب ػػيف تبػػدير وتبي ػػيـ العمػػؿ الواح ػػد فمػػرال ي ػػري ال ػػباح أف الت ػػدنيف مػػف مظ ػػاىر الرجولػػة رغ ػػـ نطورتػػو ومنػػاده
األطبػػاء باالمتنػػاع عنػػو ,أمػػا العوا ػػؽ االجتماعيػػة الفبػػر والعػػوز ,الجيػػؿ واألميػػة ,الدمػػاف عمػػى النمػػور والمنػػدران
,ال غوط النفسية جراء المعاناة مف م اكؿ الحياة والتعبيدان التي أصبحن السمة السا دة لحياتنا ,ولػذلؾ فعمػى البػرامي
التوعية تحديد نصا ص الجميور المستيدؼ بػالبرامي سػواء االجتماعيػة أو الربافيػة أو النفسػية ,ومػف رػـ التنطػيط ليػذه

الب ػرامي وفب ػاً لمػػا يناسػػبيـ وو ػػا أىػػداؼ تحػػوز عمػػى استحسػػانيـ وقبػػوليـ مرػػؿ التنفيػػؼ مػػف المػػرض أو رفػػا مسػػتوي

الرعاية الصحية (ىانن وانروف.)11 ،9766،

وتبرز اىمية البحث مف الناحيتيف النظرية والتطبيبية بما يمي:
اوالً-:األىمية النظرية :

تكمػػف اىميػػة الد ارسػػة النظريػػة فػػي محاولتيػػا الك ػػؼ عػػف تػػلرير المتغي ػران االجتماعيػػة والربافيػػة والسػػكنية والسػػكانية فػػي

المناخ االسري وكيؼ تؤرر سمباً وايجاباً عمى السموؾ والعادان الصحية فػي ارتفػاع نسػبة الصػابة بػاألمراض المزمنػة ,
وتفتبر المكتبة المحمية والعربية الى ىذا النوع مف الدراسان الميدانية.

ثانياً-:االىمية التطبيقية:

 .1االستر اد بدراسة ميدانية لو ا النطط الوقا ية والعالجية مف قبؿ و ازرة الصحة.
 .2يمكف االستفادة مف منرجان الدراسة في التنصصان اآلتية  :العموـ التربويػة والنفسػية ,االر ػاد النفسػي ,عمػـ
الجتماع ,الطح المجتمعي ,الطح الوقا ي .
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 .3نتا ي البحث تفيد في و ا النطط الناصة بالتربيؼ الصحي ,وكيفية تبديميا الى المجتمػا المسػتيدؼ ب ػكؿ
يحبؽ النتا ي المرغوح تحبيبيا.

أىداف البحث :

يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ الى.:

-9المناخ األسري لدى الطمبة.

-0داللة الفروؽ في المناخ األسري ادى الطمبة تبعاً لمتغير الجنس ( ذكور  ,إناث).
-1االتجاه نحو السموؾ الصحي لدى الطمبة.

-2داللة الفروؽ في االتجاه نحو السموؾ الصحي لدى الطمبة تبعاً لمتغير الجنس(ذكور  ,إناث).
-3إيجاد العالقة بيف المناخ األسري واالتجاه نحو السموؾ الصحي.
حدود البحث:

يتحػػدد البحػػث ب ػػطمبة المرحمػػة المتوسػػطة مػػف كػػال النػػوعيف( ذكػػور  ،إنػػاث) فػػي المديريػػة العامػػة لتربيػػة بغػػداد /الرصػػافة
األولى لمعاـ الدراسي 0296 -0295ـ.

تحديد المصطمحات:
أوالً-:المناخ االسري

 1976 Ravin&Rubin -كما اشار اليو باندو ار

"آلية يستندميا الفرد وىي اقتداء األبناء بسموؾ اآلباء  ،فكمما اتصؼ األنموذج بصفان ترفا مػف مػدى جاذبيتػو يرتفػا
احتماؿ االتجاه نحوه باالنتباه الدقيؽ وبالتالي احتماؿ محاكاتو وتبميده والسير

الوالديف").( Ravin&Rubin,1976,p.316

ػمف المػنيي واالتجػاه المرغػوح مػف قبػؿ

ثانياً -:االتجاه نحو السموك الصحي
1985 Rogers

قابمي ػػة الف ػػرد لمبي ػػاـ بلنم ػػاط الس ػػموؾ الص ػػحي الت ػػي تي ػػدؼ لمحف ػػاظ عم ػػى الص ػػحة العام ػػة وا ازل ػػة التيدي ػػدان

الص ػػحية

وكفاءتو الذاتية لصد نطر االصابة باألمراض").)Rogers ,1985:
التعريف اإلجرائيي  :ىػو الدرجػة التػي سيحصػؿ عمييػا الطالػح عمػى مبياسػي المنػاخ االسػري و االتجػاه نحػو السػموؾالصحي المستعمؿ في البحث الحالي .
ادبيات البحث :
اوالً :المناخ االسري:أف نظرية التعمـ بالمالحظة لباندو ار وولترز تعد مف أكرػر النظريػان تنػاوالً ليػذا المفيػوـ وانيػا نظريػة
اممة ومتكاممة  ,أذ تناولن مفيوـ المناخ األسري ب يء مف التفصػيؿ ،وقػد توصػمن الباحرػة إلػى ا ػتباؽ تعريػؼ لمتغيػر

المناخ األسري ف الً عف صياغة مجاليف وفبران المبياس مف ىذه النظرية.
نظرية باندو ار وولترز (التعمم بالمالحظة)
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أكػدن نظريػة بانػدو ار وولتػػرز عمػى أف المنػاخ األسػػري لػدى أفػراد األسػرة الواحػػدة ىػو سػموؾ معػػزز عػف طريػؽ مالحظػػة

سموؾ الوالديف وببية االفراد الذيف ينتموف لألسرة  ،وما يترتػح مػف نتػا ي عمػى السػموؾ المػتعمـ ،أذ يػنظـ سػموكو ال نصػي
و تنيؿ النتا ي التػي لػـ تحصػؿ  ,إذ لػيس ىنػاؾ رمػة صػمة مبا ػره بػيف المنبػو واالسػتجابة ،أو بػيف السػموؾ والتعزيػز ،بػؿ
إف األبناء يبتدوف بسموؾ اآلباء  ،فكمما اتصؼ األنموذج بصػفان ترفػا مػف
ىناؾ آلية بيف االرنيف ،ىي الفرد ،وىذا يعني ّ
مدى جاذبيتو يرتفا احتماؿ التوجو نحػوه باالنتبػاه الػدقيؽ وبالتػالي احتمػاؿ محاكاتػو وتبميػده والسػير ػمف المػنيي واالتجػاه
الم رغوح مف قبػؿ الوالػديف أذ أف الفػرد الػي يعػيش فػي منػاخ اسػري ايجػابي تتكػوف لديػو اتجاىػان صػحيو ايجابيػة والعكػس

أف أف ػراد المجتمػػا يجعمػػوف سػػموكيـ عمػػى سػػموؾ فػػرد مػػف الجػػنس نفسػػو أكرػػر مػػف جعػػؿ
صػػحيا ،ويػػرى (بانػػدو ار وولتػػرز) ّ
أف المنػػاخ ألسػػري مػػا أف ػراد األس ػرة يمكػػف أف يعػػزز مػػف قبػػؿ اآلن ػريف مػػف
ػػنص مػػف الجػػنس األنػػر ،ويؤكػػد( بانػػدورا) ّ
أع ػاء األسػرة ،الػذيف يمكػف أف يعػززوا سػموكيـ اتجػاه اآلنػريف بلنفسػيـ ،وأكػدن النظريػة عمػى أف االبنػاء يبتػدوف بسػػموؾ
آبػػا يـ مػػف الناحيػػة النفسػػية وحتػػى تعمػػـ سػػموكيان واتجاىػػان واكتسػػاح انمػػاط سػػموكيو صػػحية تعػػزز الصػػحة العامػػة لمفػػرد

دانؿ االسرة فاألبناء وىـ صغار يبوموف بتبميد سموؾ آبا يـ مػف الناحيػة العاطفيػة والبدنيػة ولػذلؾ فػتف األفػراد ذوي المنػاخ
األسػػري االيجػػابي لػػدييـ عالقػػة ايجابيػػة صػػحيو مػػف الناحيػػة النفسػػية والبدنيػػة وىنػػاؾ انسػػجاـ بػػيف اف ػراد االسػرة الواحػػدة مػػا

الوالػػديف (.)Ravin&Rubin,1976,p.316-317ىػػذا وقػػد تبنػػن الباحرػػة وجػػو نظػػر بانػػدو ار وولتػػرز فػػي تفسػػير المنػػاخ
االسػػري وبنػػاء مبياسػػو أذ يػػرى بانػػدو ار وولتػػرز أف نظريتيمػػا عالميػػة يمكػػف تطبيبيػػا عمػػى جميػػا أنػواع األسػػر ،وعمػػى وفػػؽ
ىذا المنظور ستبوـ الباحرة بتطبيبيا عمى عينة البحث لمعرفة المناخ األسري في المجتما العراقي.
ثانياً :السموك الصحي :يبوـ الفرد بػبعض االجػراءان فػي أنمػاط السػموؾ الصػحي مػف أجػؿ التعػرؼ المبكػر عمػى حػدوث

األمراض ومنا حدوريا ,وىذا ي تمؿ عمى أنماط السموؾ التي تبدو مال مة مف أجؿ الحفاظ عمى الصػحة وتنميتيػا واعػادة

الصػػحة الجسػػدية ,أذ ي ػػير ترو ػػكو وآن ػريف ( )Troschke et al.,1985إلػػى نمسػػة مسػػتويان مػػف عوامػػؿ أنمػػاط
السموؾ الصحي:

 العوامؿ المتعمبة بالفرد والبي ة (السف ،تاريت الحالة ،المعارؼ ،المياران ،االتجاىان). -العوامػػؿ المتعمبػػة بالجماعػػة والمجتما(المينػػة ،التلىيػػؿ ،توقعػػان السػػموؾ ومتطمباتػػو المتعمبػػة بمركػػز ال ػػنص ،الػػدعـ

االجتماعي).

 العوامؿ االجتماعية الربافية عمى مستوى البمػديان( العػروض المتػوفرة ،سػيولة اسػتنداـ والوصػوؿ إلػى م اركػز النػدمانالصحية بمعنى التربية والتوعية الصحية منظومان التواصؿ العامة).
 العوامؿ الربافية االجتماعية عموماً (منظومان البيـ الدينية والعبا دية ،األنظمة البانونية) -عوامؿ المحيط المادي (الطبس ،الطبيعة ،البنى التحتية).

164

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

October 10, 2018

نموذج تفسير السموك الصحي.نظرية دافع الحماية

) Rogers, 1975( Protection Motivation Theory

وتسمى نموذج دافا الحفاظ عمى الصحة لمعالـ (,)Rogersويبوـ ىذا النموذج عمى التمرػؿ المعرفػي لممعمومػان الميػددة

لمصحة واتناذ الب ارران بالبياـ بتجراءان مال مػة ،بمعنػى البيػاـ بلنمػاط السػموؾ الصػحي ويمكننػا فػي ىػذا النمػوذج التفريػؽ

بيف مركبان أربعة:

 -9الدرجة المدركة مف النطورة  severityالمتعمبة بتيديد الصحة.

 -0البابمية المدركة لإلصابة  vulnerabilityبيذه التيديدان الصحية.
 -1الفاعمية المدركة  response effectivenessلموقاية أو إزالة التيديد الصحي.
 -2توقعان الكفاءة الذاتية  ، self efficacyأي الكفاءة الذاتية لصد النطر.
وتس ػ ػ ػػيـ ى ػ ػ ػػده المركب ػ ػ ػػان ف ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػكيؿ مجموع ػ ػ ػػة لممارس ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػموؾ ص ػ ػ ػػحي م ػ ػ ػػا ,واس ػ ػ ػػتناداً إل ػ ػ ػػى نظري ػ ػ ػػة الفع ػ ػ ػػؿ

المعب ػػوؿ action

reasoned

of

 Theoryيفت ػػرض أف مر ػػؿ ى ػػذه النواي ػػا تمك ػػف م ػػف التنب ػػؤ األف ػػؿ الممك ػػف

لمسموؾ الفعمي ()Rogers, 1975, 1983, 1985
اجراءات البحث

منيييييج البيحييييث  :اعتمدن الباحرة المنيي الوصفي االرتباطي(.) Descriptive Research
مجتيييييمع البحييييث  :يتحػػدد مجتمػػا البحػػث الحػػالي مػػف طمبػػة المرحمػػة المتوسػػطة التػػابعيف الػػى مديريػػة تربيػػة الرصػػافة/
االولى في محافظة بغداد  ،والبالغ عددىـ ( )16233طالح وطالبة

عينة البحث  :قامن الباحرة بانتيار عينة مناسػبة وممرمػة ليػذا المجتمػا وتطبيبػا لػذلؾ فبػد ػممن عينػة البحػث الحػالي
عمػػى ( )200طالػػح وطالبػػة ،فبػػد روعػػي فػػي انتيػػارىـ بطريبػػة ع ػوا ية فبػػد تػػـ انتيػػار ( ) 10مدرسػػة مػػف المػػدارس
التابعة لمديرية تربية /الرصافة/االولى ،تـ توزيعيـ بتوزيا متسػاوي بواقػا ( ) 100طالػح و( )100طالبػة والجػدوؿ()1

يبيف ذلؾ.

جدول ()1
عينة البحث موزعة عمى مدارس تربية الرصافة /االولى
الطمبة

اسم المدرسة

الذكور
ييييييي

متوسطة االستبرق لمبنات

االناث
20

متوسطة يافا لمبنات

ييييييي

20

متوسطة دار السالم لمبنات

يييييييييي

20

متوسطة المودة لمبنات

ييييييييي

20

البسمة للبىات

ييييييييي

20

متوسطة صالح الدين لمبنين

20

يييييييييي

متوسطة اشور لمبنين

20

ييييييييي

متوسطة ابابيل لمبنين

20

ييييييييي

عمز به المختار للبىيه

20

ييييييييي

20

يييييييي

المجموع

100

100

المجموع

200

عمر بن عبد العزيز لمبنين
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اداتا البحث :

 تحديد مفيومي( المناخ االسري واالتجاه نحو السموؾ الصحي) :تػـ تحديػد مفيػوـ المنػاخ االسػري ومجػاالن المفيػوـمػػف نػػالؿ ا ػػتباقو مػػف التعريػػؼ المعتمػػد عمػػى نظريػػة بانػػدو ار وولتػػرز تعريف ػاً نظري ػاً  ،امػػا مفيػػوـ االتجػػاه نحػػو السػػموؾ
الصحي فبد تـ االعتماد عمى نظرية دافا الحماية لروجرز في تحديد التعريؼ النظري.

مقياس المناخ االسري

فبػػد تكػػوف المبيػػاس مػػف( )20فبػرة لفظيػػة تتكػػوف مػػف ( )10فب ػران تمرػػؿ مجػػاؿ المنػػاخ االسػػري االيجػػابي و( )10فب ػران
تمرؿ مجاؿ المنػاخ االسػري السػمبي ,كمػا روعػي فػي صػياغة الفبػران ،أف تكػوف قصػيرة ،وذان لغػة مفيومػة ،وأف تكػوف

معبرة عف فكرة واحدة ،وىي روط أساسية ومتفؽ عمييا لبناء المباييس (الزوبعي وآنروف.)47:9769،
كؿ فبرة ّ
مقياس االتجاه نحو السموك الصحي

عمػػى الػػرغـ مػػف وجػػود مبيػػاس لبيػػاس السػػموؾ الصػػحي واالتجاىػػان نحػػوه التػػابا الػػى لجنػػة المجموعػػة األوربيػػة أال أف

الباحرػػة رأن اف ىػػذه المبػػاييس ال تتطػػابؽ مػػا البي ػػة العربيػػة بصػػورةً عامػػة والبي ػػة العراقيػػة بصػػورةً ناصػػة فػػي بعػػض
عاداتيػػا وتباليػػدىا ومنيا(ارتيػػاد األنديػػة الميميػػة ،تعػػاطي المنػػدران ،الصػػداقة مػػا الجػػنس اآلنػػر ،ممارسػػة الجػػنس ،النػػوـ
في غرؼ م تركة ،ارتياد البحر ،ممارسػة العػادان السػرية),أذ أف ىػذه المظػاىر التػتال ـ البي ػة العراقيػة لوجػود

ػوابط

ف ػػي العػ ػراؽ تي ػػتـ بي ػػذا المو ػػوع ولك ػػوف أغم ػػح أفػ ػراد عين ػػة البح ػػث ال تنطب ػػؽ عم ػػييـ فبػ ػران مبي ػػاس الس ػػموؾ الص ػػحي
واالتجاىػػان نحػػوه فبػػد قامػػن الباحرػػة ببنػػاء مبيػػاس االتجاىػػان نحػػو السػػموؾ الصػػحي بتبنػػي طريبػػة (  )Osgoodفػػي

قياس االتجاىان ولألسباح االتية:

-يعتبر اسموح البياس اسموبا عاما يمتاز بالمرونة في قياس االتجاىان.

يتمتا بنصا ص سيكومترية عالية مف حيث الصدؽ والربان والتطبيؽ.قامن الباحرة ببناء المبياس حيث ا تمؿ عمى رالرة عوامػؿ باالعتمػاد عمػى مبيػاس ( )Osgood,1964الػذي يت ػمف
مجموعة مف الصفان الرنا ية البطح لتبدير اتجاىاتيـ عمى ميزاف سباعي التدرج وقد اسػتنرج رػالث عوامػؿ بعػد اجػراء

عمميػػان التحميػػؿ العػػاممي والعوامػػؿ ىػػي(:التبييـ  –Evaluationالبػػوة  –Potencyالن ػػاط  )Activityوكػػؿ عامػػؿ
يحتوي عمى مجموعة مف الصفان التي ت ير لمعامؿ فمرالً الصػفان فػي عامػؿ التبيػيـ ت ػير الػى ترمػيف الفػرد لمو ػوع
االتجاه والصفان في عامػؿ البػوة ت ػير الػى مػدى اىميػة مو ػوع االتجػاه والصػفان فػي عامػؿ الن ػاط ت ػير الػى مػدى

تمتػػا مو ػػوع االتجػػاه بالن ػػاط والحيويػػة( .)strunga,2014:24وقػػد انتػػارن الباحرتػػاف سػػن صػػفان لكػػؿ عامػػؿ مػػف
العوامؿ الرالرة :

166

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

October 10, 2018
ت

عامل التقييم

عامل القوة

عامل النشاط

1

مرغوب -غير مرغوب

سيل -صعب

فعال -غير فعال

2

لطيف-مخيف

اساسي -غير اساسي

ثابت -غير ثابت

3

جيد-سيء

ايجابي -سمبي

عميق – سطحي

4

آمن-غيرآمن

فوي -ضعيف

حياة – موت

5

شاق-غيرشاق

مستقر -متقمب

حديث -قديم

6

جذاب-غير جذاب

ذكي – ساذج

مفعم بالحيوية -غير حيوي

صالحية اداتا البحث :عر ن فبػران مبياسػي المنػاخ االسػري واالتجػاه نحػو السػموؾ الصػحي مػا التعريفػان وتعميمػان

االجابػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف فػػي العمػػوـ النفسػػية والتربويػػة واالر ػػاد النفسػػي وقػػد اتفب ػوا جميع ػاً عمػػى صػػالحية

الفبران في قياس اىداؼ البحث.

التحميل االحصائي لفقرات مقياس المناخ االسري( القوة التمييزية)
القيييوة التمييزيييية لفقيييرات مقيييياس المنييياخ االسيييري :قام ػػن الباحر ػػة بتطبي ػػؽ المبي ػػاس عم ػػى عين ػػة التحمي ػػؿ االحص ػػا ي

البالغة()022طالح وطالبة ,وقد تـ تحديد المجموعتيف المتطػرفتيف مػف نػالؿ انتيػار()%27مػف الػدرجان العميػا والػدنيا
وبيػػذا االج ػراء اصػػبا عػػدد االف ػراد لكػػال المجمػػوعتيف ( (108فػػردا وقػػد تػػـ اسػػتنداـ االنتبػػار التػػا ي لعينتػػيف مسػػتبمتيف

والجدوؿ(  )0يو ا ذلؾ

جدول( )2

المجموعتين المتطرفتين لمقياس المناخ االسري
رقم

المجموعة العميا

الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

2.5185

.54047

1.8889

.74395

5.032

2

2.7037

.57065

2.1852

.80269

3.869

2.7222

.49208

2.2593

.55577

4.583

2.6852

.57705

2.2778

.56357

3.712

5

2.7222

.52903

2.2407

.67111

4.140

6

2.6852

.57705

2.4444

.50157

2.314

7

2.7593

.51157

2.4444

.60397

2.923

8

2.6667

.54944

2.1481

.68425

4.342

9

2.7407

.48312

2.2778

.68451

4.061

10

2.7407

.55577

2.0926

.59140

5.869

11

2.8148

.43758

2.2593

.67810

5.059

12

2.4815

.54047

2.2222

.53787

2.499

13

2.6296

.52472

2.2037

.68349

3.632

14

2.8704

.33905

2.2593

.64968

6.128

15

2.8704

.33905

2.1852

.77883

5.928

16

2.7593

.47325

2.4074

.65929

3.186

17

2.6852

.50746

2.3148

.63911

3.335

18

2.5370

.53950

2.1667

.69364

3.097

19

2.7222

.45211

2.0741

.57796

6.491

20

2.9074

.29258

2.5000

.54079

4.869

3
4

المجموعة الدنيا

167

القيمة التائية المحسوبة

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

October 10, 2018

يت ػػا مػػف الجػػدوؿ اعػػاله بعػػد مبارنػػة قػػيـ معامػػؿ االرتبػػاط المحسػػوبة مػػا البيمػػة الجدوليػػة لمعامػػؿ بيرسػػوف عنػػد درجػػة

حريػ ػػو ()398ومسػ ػػتوى داللػ ػػة( )0.05والبالغػ ػػة( )0.08اف جميػ ػػا الفب ػ ػران بمغػ ػػن مسػ ػػتوى داللػ ػػة احصػ ػػا ية ولػ ػػذلؾ تػ ػػـ
االحتفاظ بجميا الفبران.
صدق البناء
ارتباط الفقيرة بالدرجية الكميية لمقيياس المنياخ االسيري :السػتنراج معامػؿ االرتبػاط تػـ اسػتنداـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف
وقد كانن جميا معامالن االرتباط دالة إحصا ية لدى مبارنتيا بالبيمة الجدولية عند مستوى داللة ()2,23

القوة التمييزية لفقرات مقياس االتجاه نحو السموك الصحي:

تـ انتيار نسبة الػ( )% 05مف االستماران التي حصمن عمى أعمى الدرجان عمى مبياس االتجاه نحو السموؾ

الصحي ،ونسبن الػ( )% 05مف االستماران التي حصمن عمى أدنى الدرجان  ،ذلؾ أف ىاتيف النسبتيف تمكننا مف
الحصوؿ عمى مجموعتيف بلكبر حجـ ممكف وأقصى تبايف ويبترح توزيعيا مف التوزيا الطبيعي وبما أف مجموع عينة

التحميؿ بمغ ( )022استمارة فلف نسبة الػ( )%05تكوف ( )32استمارة لكؿ مجموعة  ،وعميو فلف عدد االستماران التي
ن عن لمتحميؿ يكوف ( ) 926استمارة  ،ولبد تـ تحميؿ فبران المبياس باستنداـ معادلة االنتبار التا ي )(t-test

لعينتيف مستبمتيف بواسطة الحبيبة الحصا ية لمعموـ االجتماعية ) (SPSSالنتبار الفروؽ بيف المجموعتيف العميا

والدنيا ولكؿ فبرة مف فبران المبياس  ،حيث عدن البيمة التا ية المستنرجة مؤ ارً لتميز الفبرة  ،وعند مبارنة البيمة
التا ية المحسوبة لكؿ فبرة بالبيمة الجدولية تبيف أف جميا فبران المبياس كانن مميزة عند مستوى داللة

()2,23والجدوؿ ()1يو ا ذلؾ.

جدول() 3

المجموعتين المتطرفتين لمقياس االتجاه نحو السموك الصحي
رقم

المجموعة العميا

الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المحسوبة

1

2.5185

.54047

1.8889

.74395

5.032

2

2.7037

.57065

2.1852

.80269

3.869

2.7222

.49208

2.2593

.55577

4.583

2.6852

.57705

2.2778

.56357

3.712

5

2.7222

.52903

2.2407

.67111

4.140

6

2.6852

.57705

2.4444

.50157

2.314

7

2.7593

.51157

2.4444

.60397

2.923

8

2.6667

.54944

2.1481

.68425

4.342

9

2.7407

.48312

2.2778

.68451

4.061

10

2.7407

.55577

2.0926

.59140

5.869

11

2.8148

.43758

2.2593

.67810

5.059

12

2.4815

.54047

2.2222

.53787

2.499

13

2.6296

.52472

2.2037

.68349

3.632

14

2.8704

.33905

2.2593

.64968

6.128

15

2.8704

.33905

2.1852

.77883

5.928

16

2.7593

.47325

2.4074

.65929

3.186

17

296292

795247

292737

7968349

39632

18

298774

7933975

292593

794968

69128

3
4
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صدق البناء
ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس االتجاه نحو السموك الصحي

ويتـ في ىذا االسموح أيجاد العالقػة االرتباطيػة بػيف درجػة لكػؿ فبػرة بالدرجػة الكميػة  ،وقػد تػـ اسػتعماؿ معامػؿ ارتبػاط

بيرسوف ) (Person-Corelation coefficientالستنراج العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فبرة مف فبػران المبيػاس
والدرجة الكمية ( )022استمارة  .وقد كانن جميا معامالن االرتباط دالة إحصػا ية لػدى مبارنتيػا بالبيمػة الجدوليػة عنػد
مستوى داللة (.)2,23
الثبات
طريقة التجزئة النصفية (االتساق الداخمي) :تـ االعتماد عمى العينة البالغة ( )50طالح وطالبة ،في حساح الربان
بطريبة التجز ة النصفية ،إذ قسمن فبران المبياس البالغة ( )20فبرة إلى قسميف ،كؿ قسـ ()10فبران زوجية و()10

فبران فردية وقبؿ أف يستنرج االرتباط بيف قسمي المبياس تـ استنراج تبايف الجزء الفردي لممبياس والجزء الزوجي
لو ،لغرض إربان أف نصفي المبياس متجانساف ،أي أف تبايف كؿ نصؼ ي ابو تبايف النصؼ اآلنر (Ferguson,
) .1981, P.P.189-192وبعدىا تـ تطبيؽ معامؿ ارتباط بيرسوف لنصفي االنتبار ،فبمغ معامؿ االرتباط

( ،)0.59ولماكاف معامؿ االرتباط المستنرج ىو لنصؼ المبياس ،لذلؾ جرى تصحيحو بمعادلة سيبرماف-براوف
التصحيحية  (Allen & Yen, 1979: 79-80).وبيذا أصبحن قيمة معامؿ الربان (  )0.70تعد ىذه البيمة
مؤ اًر جيداً عمى االتساؽ الدانمي لفبران المبياس ،اما الربان بطريبة التجز ة النصفية في مبياس االتجاه نحو

السموؾ الصحي فبد بمغ معامؿ الربان بيف نصفي المبياس باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف( )0.61وباستعماؿ
معادلة سبيرماف براوف بمغ معامؿ الربان لالنتبار ككؿ ( ) 0.72وىو معامؿ ربان جيد لالتساؽ الدانمي بيف فبران
المبياس .
المقياس بصيغو النيائية
بعػػد أف تػػـ إعػػداد المبياسػػيف والتلكػػد مػػف نصا صػػيما السػػيكومترية  ،وبيػػدؼ تحبيػػؽ أىػػداؼ البحػػث الحػػالي تػػـ تطبيػػؽ

المبياسيف معاً عمى عينة البحث األساسية والبالغة ( )022طالح وطالبة فػي المػدارس المتوسػطة التابعػة لمديريػة تربيػة
الرصافة االولى في محافظة بغداد .

الوسائل اإلحصائية :

استندمن الباحرة الوسا ؿ االحصا ية المناسبة في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامي االحصا ي . spss

اليدف األول :التعرف عمى المناخ االسري لدى الطمبة9

ت ػػـ حس ػػاح الوس ػػط الحس ػػابي ال ػػذي بم ػػغ ( )49.1750درج ػػة ،وب ػػانحراؼ معي ػػاري مب ػػداره ()4.07275درج ػػة،

ولمعرفة داللة الفرؽ بيف الوسط الحسػابي لعينػة البحػث ،والمتوسػط الفر ػي البػالغ ( )40لمبيػاس (المنػاخ االسػري) ،

اسػػتعممن الباحرػػة االنتبػػار التػػا ي لعينػػة واحػػدة ،وقػػد بمغػػن البيمػػة التا يػػة المحسػػوبة ()52.693درجػػة ،وىػػي أكبػػر مػػف
البيمة الجدولية ()1.96عند مستوى ( )0.05بدرجة حرية ( ، )199والجدوؿ (  )2يبيف ذلؾ.
جدوؿ ()2
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يو ا المتوسط الحسابي والمتوسط الفر ي والبيمة التا ية لمبياس المناخ االسري
المتغير

العينة

المتوسط الحسابي

المنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاخ

200

49.1750

االنح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ

المتوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط

التا يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

مس ػ ػػتوى الدالل ػ ػػة

المعياري

الفر ي

المحسوبة

عند 0.05

4.07275

40

52.693

دالة

االسري

ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف عينة البحث الحالي تتمتػا بعالقػان ايجابيػة وحيػاة نفسػية واجتماعيػة ونفسػية ودينيػة تسػود
بيف افراد االسرة جعميا تتمتا بمناخ اسػري جيػد وايجػابي ف ػال عػف اف عينػة البحػث لػدييـ عالقػة ايجابيػة صػحيو مػف
الناحيػػة النفسػػية والبدنيػػة وىنػػاؾ انسػػجاـ بػػيف اف ػراد االس ػرة الواحػػدة اي بػػيف االبنػػاء ووالػػدييـ وىػػذا مػػا اكػػدن عميػػو نظريػػة

باندو ار وولترز
اليدف الثاني :التعرف عمى داللة الفروق في المناخ االسري لدى الطمبة وفقا لمتغير الجنس
( الذكور واالناث)
لتحبيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تػػـ حسػػاح متوسػػط درجػػان كػػؿ مػػف الطمبػػة الػػذكور واالنػػاث  ،ك ػالً بمعػػزؿ عػػف اآلنػػر فػػي

مبيػػاس المنػػاخ االسػػري  ،إذ بمػػغ متوسػػط درجػػان الػػذكور ( )47.5200درجػػة  ،بػػانحراؼ معيػػاري قػػدره ( )6.04149
درجة ،وبمغ متوسط درجان االنػاث ( )49.7267درجػة  ،بػانحراؼ معيػاري قػدره ( (2.98744درجػة ،ولمعرفػة داللػة

الفػػرؽ بينيمػػا فبػػد اسػػتندـ االنتبػػار التػػا ي لعينتػػيف مسػػتبمتيف ،وكانػػن البيمػػة التا يػػة المحسػػوبة تسػػاوي ()-3.405-

درجػػة  ،وىػػي اكبػػر مػػف البيمػػة الجدوليػػة (، )1.96عنػػد مسػػتوى ( ، )0.05ودرجػػة حريػػة ( ،)198والجػػدوؿ ( )3يبػػيف
ذلؾ.
جدول ()5
نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفروق في المناخ االسري بين الذكور واالناث
ت

العينة

1

ذكور

100

2

أناث

100

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

47.5200

6.04149

49.7267

2.98744

التائيييييييييييييييييييييييييييييييية

مستوى الداللية

المحسوبة

عند0.05

-3.405-

دالة

وتبيف ىذه النتيجة أف ىناؾ فروؽ فػي المنػاخ االسػري حسػح متغيػر الجػنس ولصػالا االنػاث  ,وقػد يرجػا ذلػؾ الػى أف
االنػػاث ىػػف اكرػػر اقتػػداء بسػػموؾ آبػػا يـ مػػف الناحيػػة النفسػػية وحتػػى تعمػػـ سػػموكيان واتجاىػػان واكتسػػاح انمػػاط سػػموكيو

صحية تعزز الصحة العامة لمفرد دانػؿ االسػرة فالنػاث وىػف صػغار يبومػوف بتبميػد سػموؾ آبػا يـ مػف الناحيػة العاطفيػة
والبدنية (. .)Ravin&Rubin,1976,p.316-317
اليدف الثالث  :التعرف عمى االتجاه نحو السموك الصحي لدى الطمبة9

ت ػػـ حس ػػاح الوس ػػط الحس ػػابي ال ػػذي بم ػػغ ( )59.0050درج ػػة ،وب ػػانحراؼ معي ػػاري مب ػػداره ()4.54735درج ػػة،

ولمعرف ػػة دالل ػػة الف ػػرؽ ب ػػيف الوس ػػط الحس ػػابي لعين ػػة البح ػػث ،والمتوس ػػط الفر ػػي الب ػػالغ ( )50لمبي ػػاس (االتجػػاه نحػػو
السػ ػ ػػموؾ الصػ ػ ػػحي)  ،اسػ ػ ػػتعممن الباحرػ ػ ػػة االنتبػ ػ ػػار التػ ػ ػػا ي لعينػ ػ ػػة واحػ ػ ػػدة ،وقػ ػ ػػد بمغػ ػ ػػن البيمػ ػ ػػة التا يػ ػ ػػة المحسػ ػ ػػوبة (
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)51.551درجػػة ،وىػػي أكبػػر مػػف البيمػػة الجدوليػػة ()1.96عنػػد مسػػتوى ( )0.05بدرجػػة حريػػة ( ، )199والجػػدوؿ ( )4

يبيف ذلؾ.

جدول() 6
يوضح القيمة التائية لمقياس االتجاه نحو السموك الصحي
المتغير

العينة

المتوسط الحسابي

المنييييييييييييييييييييياخ

200

59.0050

االسري

االنحييييييييييييييييييييييييييراف

المتوسيييييييييييييييييييييط

التائييييييييييييييييييييييييييييية

مسيييتوى الداللييية

المعياري

الفرضي

المحسوبة

عند 0.05

4.54735

72

51.551

دالة

ويمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة أف عينػػة البحػػث الحػػالي لػػدييـ البػػدرة عمػػى ا ػػتباؽ المعمومػػان وتفسػػيرىا ومعرفػػة السػػموكيان
الميػػددة وتمييزىػػا عػػف السػػموكيان اليجابيػػة الصػػحية  ,وكػػذلؾ لػػدييـ البػػدرة عمػػى أتنػػاذ الب ػ ارران السػػميمة والمال مػػة فػػي
الحياة ,وىذا ما أكدن عميو نظرية دافا الحماية لروجرز.
اليييدف الرابييع  :التعييرف عمييى دالليية الفييروق فييي االتجيياه نحييو السييموك الصييحي لييدى الطمبيية وفقييا لمتغييير الجيينس (
الذكور واالناث)9

ولتحبيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ ،تػػـ حسػػاح متوسػػط درجػػان كػػؿ مػػف الطمبػػة الػػذكور واالنػػاث  ،ك ػالً بمعػػزؿ عػػف اآلنػػر فػػي

مبيػػاس المن ػاخ االسػػري  ،إذ بمػػغ متوسػػط درجػػان الػػذكور ( )56.1800درجػػة  ،بػػانحراؼ معيػػاري قػػدره ()3.60096
درجة ،وبمغ متوسط درجان االنػاث ( )59.9467درجػة  ،بػانحراؼ معيػاري قػدره ( (4.44774درجػة ،ولمعرفػة داللػة
الفػػرؽ بينيمػػا فبػػد اسػػتندـ االنتبػػار التػػا ي لعينتػػيف مسػػتبمتيف ،وكانػػن البيمػػة التا يػػة المحسػػوبة تسػػاوي ()-5.422-
درجػػة  ،وىػػي اكبػػر مػػف البيمػػة الجدوليػػة (، )1.96عنػػد مسػػتوى ( ، )0.05ودرجػػة حريػػة ( ،)198والجػػدوؿ ( )5يبػػيف
ذلؾ.
جدول ()7
نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفروق في االتجاه نحو السموك الصحي بين الذكور واالناث
ت

العينة

1

ذكور

100

2

أناث

100

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التائية المحسوبة

مسييييتوى الدالليييية

56.1800

3.60096

-5.422-

دالة

59.9467

4.44774

عند0.05

وتبيف ىذه النتيجة أف ىناؾ فروؽ في االتجاه نحو السموؾ الصحي حسح متغير الجػنس ولصػالا االنػاث  ,وقػد يرجػا
ذلؾ الى طبيعة المجتما العراقي الذي يفرض قيودا ناصة عمػى االنػاث حيػث البػد لممػرأة أف تكػوف أكرػر حرصػاً وأكرػر
دقة في االنتيار والتعامؿ ما اال ناص .

اليدف الخامس :العالقة االرتباطية بين المناخ االسري واالتجاه نحو السموك الصحي
ٌرحم١ك ٘را اٌٙدف اسرعًّ ِعاًِ ازذثاط ت١سسٚ ،ْٛاالخرثاز اٌرائٌ ٟدالٌةح االزذثةاط ٚ،وأةد إٌر١دةح اٌةح ِٛيثةح اٞ
ذٛيد عاللح طس ٠ح تة ٓ١إٌّةا االسةسٚ ٞاالذدةاٖ ٔحة ٛاٌ ةٍٛن اٌ ةح ،ٟاذ تٍة ِعاِةً ازذثةاط ت١سسةٌٍ ْٛعٕ١ةح وىةً
(ٚ )0.643عٕةد اسةراداَ االخرثةةاز اٌرةائٌ ٟعٕ١ةةح ٚاتةدج تٍةةةد اٌمّ١ةح اٌرائ١ةةٗ اٌّح ةٛتح ()47،978عٕةةد ِ ةر ٜٛالٌةةح
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( ٚ )0.07زيح تس٠ةح (٘ٚ ) 799ة ٟاٌةح ات ةائ١ا أٙةا اعٍةِ ٝةٓ اٌمّ١ةح اٌرائ١ةح اٌدد١ٌٚةح اٌثاٌةةح (ٚ)7.96اٌدةدٚي
(٠ )78ث ٓ١ذٌه
جدول ()8

العالقة االرتباطية بين المناخ االسري واالتجاه نحو السموك الصحي

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف نتيج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

العيىة

العذد

الجػ ػ ػ ػػدوؿ أع ػ ػ ػ ػػاله

قيمةةةة معامةةةب االرتبةةةان بةةةيه المىةةةا
االسةةةةةزت واالتحةةةةةاي وحةةةةةو السةةةةةلو
الصحي

يتبػ ػ ػ ػ ػ ػػيف لنػ ػ ػ ػ ػ ػػا أف

العالق ػ ػ ػػة طردي ػ ػ ػػة

للعيىة ككب

0..

بػ ػ ػ ػػيف المتغي ػ ػ ػ ػريف

0.643

الذاللة...0

القيمة التالية
المحسوبة

الحذولية

74 ,809

0.89

دالة

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المجتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
المس ػ ػ ػ ػػحوبة من ػ ػ ػ ػػو عين ػ ػ ػ ػػة البح ػ ػ ػ ػػث وتفس ػ ػ ػ ػػر ى ػ ػ ػ ػػذه النتيج ػ ػ ػ ػػة ان ػ ػ ػ ػػو كمم ػ ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػ ػػاف المن ػ ػ ػ ػػاخ االس ػ ػ ػ ػػري جي ػ ػ ػ ػػد وتتػ ػ ػ ػ ػوافر

فيػ ػ ػ ػ ػ ػػو كػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ عوامػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الحػ ػ ػ ػ ػ ػػح والتفػ ػ ػ ػ ػ ػػاىـ وو ػ ػ ػ ػ ػ ػػوح االدوار يسػ ػ ػ ػ ػ ػػوده التعػ ػ ػ ػ ػ ػػاوف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػالً عػ ػ ػ ػ ػ ػػف ا ػ ػ ػ ػ ػ ػػباع جػ ػ ػ ػ ػ ػػان

االبن ػ ػ ػ ػ ػػاء ب ػ ػ ػ ػ ػػكؿ معت ػ ػ ػ ػ ػػدؿ ي ػ ػ ػ ػ ػػؤدي إل ػ ػ ػ ػ ػػى س ػ ػ ػ ػ ػػالمة االبن ػ ػ ػ ػ ػػاء نفس ػ ػ ػ ػ ػػياً ويحب ػ ػ ػ ػ ػػؽ ل ػ ػ ػ ػ ػػدييـ ك ػ ػ ػ ػ ػػؿ مبوم ػ ػ ػ ػ ػػان الص ػ ػ ػ ػ ػػحة

النفسية السميمة.

التوصيات :على وفق وتائج البحث الحالي توصي الباحثة اآلتي:

 .1أف تؤك ػ ػػد و ازرة التربي ػ ػػة وم ػ ػػديرياتيا والم ػ ػػدارس المرتبط ػ ػػة بي ػ ػػا م ػ ػػف ن ػ ػػالؿ اجتماع ػ ػػان أولي ػ ػػاء االم ػ ػػور قي ػ ػػاـ
المر ػ ػ ػػد التربػ ػ ػػوي بتوجيػ ػ ػػو االسػ ػ ػػر عمػ ػ ػػى

ػ ػ ػػرورة تعزيػ ػ ػػز العالقػ ػ ػػان األس ػ ػ ػرية اليجابيػ ػ ػػة وتوجيػ ػ ػػو الوالػ ػ ػػديف

بلىميػ ػػة الجػ ػػو األسػ ػػري المتوافػ ػػؽ و ػ ػػرورة االبتعػ ػػاد عػ ػػف المبارنػ ػػان وتف ػ ػػيؿ االبنػ ػػاء وكػ ػػذلؾ نمػ ػػؽ أج ػ ػواء
أسػ ػ ػرية مال م ػ ػػة لتن ػ ػ ػ ة المػ ػ ػراىبيف والحػ ػ ػػد م ػ ػػف األج ػ ػ ػواء األسػ ػ ػرية غيػ ػ ػػر المال م ػ ػػة وتوعيػ ػ ػػة األسػ ػ ػرة بكيفيػػ ػػة

التعامؿ ما المراىبيف.
.2

عم ػ ػػى المر ػ ػ ػػديف النفسػ ػ ػػييف الترب ػ ػػوييف تطػ ػ ػػوير أدا يػ ػ ػػـ م ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ متابعػ ػ ػػة ح ػ ػػاالن الم ػ ػ ػراىبيف وم ػػ ػػكالتيـ
دانؿ األسرة وعدـ االكتفاء بالسجالن المدرسية.

ػ ػ ػػرورة فػ ػ ػػتا م اركػ ػ ػػز أو وحػ ػ ػػدان لإلر ػ ػ ػػاد األسػ ػ ػػري مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ حػ ػ ػػؿ تعزيػ ػ ػػز التوافػ ػ ػػؽ االجتمػ ػ ػػاعي وحػ ػ ػػؿ

.3

م اكؿ أفراد األسرة حيث يتمبوف الم ورة والمناق ة ويعتبر مكاناً لمتنفيس عف م اعرىـ.

المقترحات:

استكماال لىتائج البحث الحالي تقتزح الباحثتان اآلتي .:

 .1اجراء دارسو تتناوؿ العالقة بيف المناخ االسري وعالقتو بالتحمؿ النفسي لدى االبناء.
 .2اجػراء د ارسػة تتنػاوؿ االتجػاه نحػو السػموؾ الصػحي وعالقتػو اٌاثةساخ اٌّلٌّةح  ،اٌرٕشةةح االسةس٠ح  ،اسةاٌ١ة
اٌّعاٍِح اٌٛاٌد٠ح .
 .3إيساء زاسح ازذثاط١ح ت ٓ١إٌّا االسسٚ ٞاالذداٖ ٔح ٛاٌ ٍٛن اٌ حٌ ٟةد ٜعٕ١ةاخ رخةسِ ٜاةً االعدا ٠ةح
ٚعمد ِمازٔاخ تٔ ٓ١رائج ٘رٖ اٌدزاسح ِع ٔرائج اٌدزاساخ اٌالتمح.
172

)) املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية

October 10, 2018
المصادر

.دار الكتح لمطباعة والن ر، جامعة الموصؿ، االختبارات والمقاييس النفسية: ) 9769( وانروف، عبد اهلل الجميؿ، * الزوبعي
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ممحق ()1
عزيزي الطالح ................

مقياس المناخ االسري بصورتو النيائية

عزيزتي الطالبة.................

تبوـ الباحرة بلجراء دراسة  ,وتود معاونتكـ معيا في االجابة عف فبران المبياس المرفؽ طياً بكؿ دقة وصراحة وذلؾ
ن

الفبران

9

يسود في اسرتي الدؼء العاطفي.

0

ا عر بالتوافؽ االسري ما افراد اسرتي.

1

ا عر بالر ا والسعادة ما سرتي.

2

يعاممني والدي معاممو تتسـ بالحرية.

3

تمنحني اسرتي استبالليتي.

4

يحرص والدي عمى حؿ كؿ م كمة نتعرض الييا.

5

الحح واالحتراـ يسوداف في اسرتي.

6

يبوـ كؿ فرد بمسؤولياتو دانؿ اسرتي.

7

يتمسؾ افراد اسرتي بمساعدة االقارح واالصدقاء.

92

تعمؿ اسرتي عمى ايصاؿ ابناءىا الى اعمى المراتح.

99

يمارس بعض افراد اسرتي دو ار غير دورة.

90

يسود في اسرتي الصراع وال باؽ.

91

قمو وجود وقن كافي ألق ية ما افراد اسرتي.

92

يعاني افراد اسرتي مف الحرماف العاطفي.

93

ىناؾ عباح وقسوة دانؿ اسرتي.

94

عؼ التماسؾ بيف افراد اسرتي.

95

تسود األنانية دانؿ اسرتي.

96

البمؽ والنوؼ يعـ حياتنا األسرية.

97

التسمط سمو تسود حياتنا األسرية.

02

تنطبؽ

عمي دا ماً

عؼ ا باع حاجاتي مف جانح والدي.
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تنطبؽ

عمي احياناً

ال تنطبؽ

عمي ابداً
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بو ا عالمة ( صا ) بنط وا ا تحن البديؿ الذي ينطبؽ عميؾ ،يرجى الجابة عف جميا األس مة وال تترؾ أي
سؤاؿ مف غير إجابة ،تذكر أف االجابة سرية وال يطما عمييا سوى الباحرة وألغراض البحث العممي ومف دوف ذكر
االسـ.
ممحؽ ()9

مبياس المناخ االسري بصورتو النيا ية

ممحق()2
مقياس االتجاه نحو السموك الصحي
ان االتحاي وحو الممارسات االيحابية والوقائية والتغذية الصحية بالىسبة لي:ِ-7سغٛب.................................................غ١س ِسغٛب
ٌ-2ط١فِ.....................................................ا١ف
-3ي١د.........................................................سٟء
-4رِٓ.........................................................غ١س رِٓ
-5شاق ........................................................غ١س شاق
-6يراب.......................................................غ١س يراب
-7س........................................................ًٙصعة
-8اساس.....................................................ٟغ١س اساسٟ
-9ا٠دات..................................................... ٟسٍثٟ
-70ل.......................................................ٞٛضع١ف
 ِ-77رمس ِ....................................................رمٍة
-72ذو........................................................ٟساذج
 -73فعاي.....................................................غ١س فعاي
-74ثاتد.....................................................غ١س ثاتد
-75عّ١ك.....................................................سطحٟ
-76ت١اِٖٛ.......................................................خ
-77تد٠ث......................................................لدُ٠
ِ-78فعُ تاٌح٠ٛ١ح............................................غ١س تٞٛ١
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