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                                  الممخص
 استيدؼ البحث الحالي التعرؼ الى : 

 المناخ األسري لدى الطمبة. .1
 لمتغير الجنس ) ذكور , إناث(. داللة الفروؽ في المناخ األسري ادى الطمبة تبعاً  .2
 االتجاه نحو السموؾ الصحي لدى الطمبة. .3
 داللة الفروؽ في االتجاه نحو السموؾ الصحي لدى الطمبة تبعًا لمتغير الجنس)ذكور , إناث(. .4
 إيجاد العالقة بيف المناخ األسري واالتجاه نحو السموؾ الصحي. .5

قتػو باتجػاه نحػو السػموؾ الصػحي فػي المػدارس  المتوسػطة الصػباحية  ويتحدد البحث الحالي بدراسة المناخ االسري وعال
(طالبػػا 022التابعػػة لمديريػػة تربيػػة بغداد/الرصػػافة االولػػى لػػذا فبػػد انتػػارن الباحرتػػاف العينػػة بالطريبػػة الع ػػوا ية  ت ػػـ )

ى نظريػة دافػا الحمايػة ،واعتمػدن عمػ نظرية باندورا  وولترز وتفسير المناخ االسري وطالبة واعتمدن الباحرتاف في بناء
لروجػػػرز فػػػي بنػػػاء وتفسػػػير  االتجػػػاه نحػػػو السػػػموؾ الصػػػحي، وقػػػد تػػػـ التلكػػػد مػػػف صػػػدؽ المبياسػػػيف عػػػف طريػػػؽ الصػػػدؽ 
الظػػاىري مػػف نػػالؿ عر ػػو عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف ومؤ ػػران صػػدؽ البنػػاء ،وتػػـ التلكػػد مػػف ربػػان المبياسػػيف  

ف ػػػال عػػػف  تحميػػػؿ البيانػػػان الوسػػػا ؿ االحصػػػا ية المناسػػػبة، بطريبػػػة التجز ػػػة النصػػػفية وقػػػد اسػػػتندمن الباحرتػػػاف فػػػي
اف افػراد العينػة يتمتعػوف  (-:االستعانة بالحبيبة االحصا ية في تحميؿ البيانان ،  وقػد توصػؿ البحػث الػى النتػا ي االتيػة

عينػػو لػػدييـ بالمنػػاخ االسػػري ،توجػػد فػػروؽ ذان داللػػة احصػػا ية لصػػالا االنػػاث فػػي مبيػػاس المنػػاخ االسػػري،  اف افػػراد ال
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 

 والمبترحان. الصحي ، وقد نرج البحث الحالي بعدد مف التوصيان
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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       

بػػػػػػؤرة مولػػػػػػدة إلػػػػػػى  البػػػػػػاح مفتوحػػػػػػًا لمنتمػػػػػػؼ صػػػػػػور اال ػػػػػػطراح الػػػػػػذي ينتيػػػػػػي با ػػػػػػطراح األسػػػػػػرة وتحويميػػػػػػا
(. حيػػػث إف المنػػػاخ المال ػػػـ دانػػػؿ األسػػػرة يعػػػد بي ػػػة نفسػػػية وصػػػحية لمنمػػػو , ويتػػػيا 937: 9777لال ػػػطرابان)كفافي،

لممراىػػؽ الحصػػوؿ عمػػى الحنػػاف الػػالـز مػػف والديػػو ممػػا يحبػػؽ حيػػاة ىاد ػػة ومسػػتبرة تجنػػبيـ التعػػرض لالزمػػان النفسػػية 
مؤسسػان االجتماعيػة والتربويػة كافػة لطبيعػة المراىبػة تفيمػًا إيجابيػًا مػػف واالنفعاليػة, لػذلؾ فػتف تفيػـ األسػرة والمدرسػة وال

  لنو أف يؤوؿ بالمراىبيف الى التوافؽ االجتماعي  والنفسي وحتى البدني األمرؿ.
يػؤرر عمػى النسػؽ المعرفػي السػموؾ المتوقػا البيػاـ بػو مػف قبػؿ النسػؽ الربػافي المجتمعػي ومف ىنا يمكف البوؿ أف       
فالسػػموؾ الصػػحي يبػػـو عمػػى البػػيـ الذاتيػػة لمفػػرد إي أننػػا نسػػتطيا الػػتحكـ فػػي منرجػػان السػػموؾ الصػػحي لػػو قمنػػا  لمفػػرد ,

بعمػػؿ تغييػػر فػػي النسػػؽ المعرفػػي لمفػػرد وفػػي المبابػػؿ تغييػػر مسػػتوي الػػوعي الصػػحي المجتمعي)االسػػرة والمدرسػػة( عػػف 
 9761) حنػػػػيف،ليػػػػذه الف ػػػػة الميمػػػػة مػػػػف المجتمػػػػا طريػػػػؽ البػػػػرامي العالميػػػػة التوعويػػػػة والبػػػػرامي الوقا يػػػػة المسػػػػتيدفة 

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

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

ودور  عمػػى فتػػران زمنيػػة طويمػػة فػػي األسػػرة والمدرسػػةواالقتصػػادي واالجتمػػاعي  تكػػوف موجيػػة لتغييػػر النسػػؽ الربػػافي
العبػادة والعػالـ وجميػا البنػػوان التػي تسػاعد فػي ترسػػيت السػموكيان الصػحية اليجابيػة والبعػػد عػف السػموكيان الصػػحية 

 (.91: 0220النالدي،السمبية )
مػة المتوسػطة بمنػاخ اسػري جيػد ومف ىنا فلف م كمة البحث الحػالي تتمرػؿ فػي التسػاؤالن االتيػة: ىػؿ يتمتػا طمبػة المرح

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

 مألسػرةفوينتمػوف الييػا أال وىػـ األبنػاء,   األسػرة فػي يبيمػوف وآنػريف يمرميػا الوالػديف، اجتماعيػة مؤسسة األسرة تعد      
 السػا د العػاـ الجػو ىػو األسػري فالمنػاخ , سػموكيـ في التلرير نصا ص تعمؿ عمى مفمجموعة  ي كؿ تنظيمي  مناخ
 أسػاليح حيػث مػف  ونفسػية واجتماعيػة تربويػة بي ػة األسػرة بوصػفيا لنصػا ص الكميػة والمحصػمة األسػرة محػيط فػي

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

إذ يبػػـو الوالػػداف بتزويػػد األبنػػاء بػػالبيـ واالتجاىػػان التػػي يجػػح أف يؤمنػػوا 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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يـ النفسػػػية والبدنيػػػة، ومسػػػتببؿ حيػػػاتيـ، وقػػػد يػػػدفعيـ إلػػػى تبنػػػي إحػػػدى الكريػػػر مػػػف المواقػػػؼ ، والتػػػي تػػػؤرر فػػػي صػػػحت
يسػػاعد المنػػاخ األسػػري السػػوي عمػػى تحبيػػؽ أىػػداؼ (. 091: 9764االتجاىػػان واألنمػػاط السػػموكية السػػمبية )حجػػازي ،

، و االتجػػػاه إيجابيػػة يسػػاعد اي ػػػًا عمػػى تحبيػػػؽ أىػػداؼ، منيػػا االتجػػػاه  اليجػػابي، واالتجػػػاه نحػػو البػػيـ الدينيػػػة والنمبيػػة
والربػػافي، و االتجػػاه نحػػو التحصػػيؿ، والنجػػاز، ولكػػي يصػػبا منانػػًا أسػػريًا قػػادرًا 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 مجتمعػًا يجػذح كػؿ 

العاطفيػػة مػف نػػالؿ أواصػػر المنػػاخ األسػري، ألف تكوينيػػا فػػي بي ػػة مرتبطػػة  فػرد الػػى االنػػر ف ػػال عػف  ػػبكة العالقػػان
اقتصاديًا ونفسيًا يجسد وحدة اجتماعية نموذجية في عالقتيا وسموكيا، وتبذؿ األسرة جيػودًا ذان تػلرير قػوي فػي أفرادىػا 

وتحتػػػؿ مسػػػللة السػػػموؾ  .،وتجبػػػرىـ أف يصػػػونوا رابطػػػة الػػػدـ وأف يحترمػػػوا تباليػػػد األسػػػرة والمجتمػػػا، الػػػذي يعي ػػػوف فيػػػو
نما بالجوانػح النفسػية أي ػاً  ,وقػد قػاد الفيػـ  الصحي وتنميتو أىمية متزايدة، ليس فيما يتعمؽ بالجوانح الجسدية فحسح وا 

المتزايػد لمعالقػػة الكامنػة بػػيف السػػموؾ والصػحة إلػػى حػػدوث تحػوالن كبيػػرة فػػي العبػود الرالرػػة األنيػػرة مػف البػػرف الع ػػريف 
مكانية التلرير فييا عمى المستوى الفردي, ولـ تعد الصحة مفيومًا سمبيًا، يمكػف تحبيبيػا فػي في فيـ الصحة وتن ميتيا، وا 

تحبيبيػا والحفػاظ عمييػا,   كؿ األحواؿ، بؿ أصبحن مفيومًا ديناميكيًا، يحتاج إلى جيػد وبػذؿ مػف قبػؿ األفػراد فػي سػبيؿ
ليػػػا واالتجاىػػػان نحػػػو الصػػػحة والسػػػموؾ   بالصػػػحة  و مػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ تعػػػد دراسػػػة وفيػػػـ الممارسػػػان السػػػموكية الم ػػػرة

لمصػػػحة والعمػػػؿ عمػػػى تطويرىػػػا، وتحديػػػد العوامػػػؿ واالتجاىػػػان المنميػػػو  الصػػػحي، النطػػػوة األولػػػى نحػػػو إيجػػػاد المػػػوارد 
النمػػو الصػػحي وتنطػػيط تنميػػة   األمػػر الػػذي يػػنعكس فػػي النيايػػة عمػػى المعيبػػة لمصػػحة مػػف أجػػؿ العمػػؿ عمػػى تعػػديميا

مػف   WHO برامي الوقاية المناسبة والنوعية, وىذا ما يتوافؽ ما ما تنادي بػو منظمػة الصػحة العالميػةالصحة وتطوير 
أجؿ تطوير برامي نفسية و صحية الكت اؼ عوامؿ النطر عمى الصحة السموكية البنيوية المسببة لممرض التػي يمكػف 

 (995:9767)مينا ، التلرير فييا اجتماعيًا والتغمح عمييا.
طالػح ذكػر  0279السػموؾ الصػحي ال نصػي لػدى عينػة قواميػا  (Allgower, 2001) درس ألغػور وآنػريف فبد     
تسعة أبعاد مػف مبيػاس السػموؾ الصػحي. وقػد أنػذ البمػد   بمد مف بمداف العالـ، باستنداـ 94في   طالبة أنرى 1216و 

وعػػدـ   ن الجسػػدية وعػػدـ تنػػاوؿ الفطػػورو السػػف بعػػيف االعتبػػار فػػي ىػػذه الدراسػػة, وقػػد  اظيػػرن النتػػا ي نبػػص الن ػػاطا
انتظػػاـ سػػاعان النػػـو وعػػدـ اسػػتنداـ حػػزاـ 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 النػػـو وعػػدـ 

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

تممن عمػى أكرػر إلػى عينػة ا ػ Health-Behavior Survey الطالح األوروبيػيف باسػتنداـ اسػتبياف السػموؾ الصػحي
( 09,1( سػػػػنة بمتوسػػػػػط مبػػػػػداره )07-97بمػػػػد أوروبػػػػػي بمغػػػػػن أعمارىػػػػا بػػػػػيف ) 09طالبػػػػػًا وطالبػػػػة مػػػػػف  94222مػػػػف 
وأظيػػرن ىػػذه الدراسػػة وجػػود اننفػػاض فػػي مسػػتوى ممارسػػة العػػادان الصػػحية, وقػػد أظيػػرن االرتباطػػان األحاديػػة  سػػنة,

لسػػػموؾ الصػػػحي والجػػػنس والػػػوزف، والحالػػػة االجتماعيػػػة بػػػيف ا  المتغيػػػر لعػػػادان الحميػػػة الصػػػحية وجػػػود ارتباطػػػان دالػػػة
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وفػػػي التحميػػػؿ متعػػػدد   Locus of Controlوقناعػػػان الحميػػػة الصػػػحية، والمعػػػارؼ الغذا يػػػة ، ومركػػػز ال ػػػبط   
المتغيران ارتبط كؿ مف الجنس والحالة الصحية والبناعػان الغذا يػة الصػحية ب ػكؿ داؿ مػا ممارسػة العػادان الصػحية 

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

رػػؿ وفػػاة عزيػػز ,فبػػداف وظيفػػة ,التعػػرض العتػػداء( ,النػػوع ,العػػرؽ ,التعػػرض آلزمػػة او احػػد احػػداث الحيػػاة ال ػػاغطة )م
واي ػًا ربطػػن الدراسػػان بػيف اننفػػاض المسػػتوي االجتمػػاعي واالقتصػادي وبػػيف اننفػػاض نسػبة العمػػر االفترا ػػي لحيػػاة 

 buck1981, dutton1986, lisle andالفػػرد ,وارتفػػاع نسػػبة الوفػػاة جػػراء الصػػابة بلحػػد األمػػراض المزمنػػة).
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 

العمميػػة اسػػتنداـ األحجبػػة والتمػػا ـ فػػي العػػالج  والتػػي تػػؤدى إلػػى الصػػابة  جديػػد ومػػف األمرمػػة المعتبػػدان والطػػرؽ غيػػر
رجػػاع الصػػابة بػػالمرض إلػػى العػػيف ومػػف رػػـ التوقػػؼ عػػف البحػػث عػػف العػػالج  بػػالحروؽ وااللتيابػػان ,العػػيف الحاسػػدة وا 

,عػالج الحصػػبة  اةالطبػي النػاجا واالتجػػاه إلػى المبػر يف وغيػػرىـ األمػر الػػذي قػد يػؤدى إلػػى تطػور المػرض وأحيانػػا الوفػ
بمبس األحمر ,التمركز الذاتي لمربافة وعػدـ االقتنػاع بالػذىاح إلػى الطبيػح واالكتفػاء بالطػح ال ػعبي ,البػيـ النسػبية وىػو 
التفػػػاون بػػػيف تبػػػدير وتبيػػػيـ العمػػػؿ الواحػػػد فمػػػرال يػػػري ال ػػػباح أف التػػػدنيف مػػػف مظػػػاىر الرجولػػػة رغػػػـ نطورتػػػو ومنػػػاده 

 ,الجيػػؿ واألميػػة ,الدمػػاف عمػػى النمػػور والمنػػدران لعوا ػػؽ االجتماعيػػة الفبػػر والعػػوز,أمػػا ا األطبػػاء باالمتنػػاع عنػػو
,ال غوط النفسية جراء المعاناة مف م اكؿ الحياة والتعبيدان التي أصبحن السمة السا دة لحياتنا, ولػذلؾ فعمػى البػرامي 

فيػة أو النفسػية, ومػف رػـ التنطػيط ليػذه التوعية تحديد نصا ص الجميور المستيدؼ بػالبرامي سػواء االجتماعيػة أو الربا
البػػرامي وفبػػًا لمػػا يناسػػبيـ وو ػػا أىػػداؼ تحػػوز عمػػى استحسػػانيـ وقبػػوليـ مرػػؿ التنفيػػؼ مػػف المػػرض أو رفػػا مسػػتوي 

 (.11،  9766،وانروفىانن الرعاية الصحية )
 وتبرز اىمية البحث مف الناحيتيف النظرية والتطبيبية بما يمي:

 :  األىمية النظرية -اواًل:
تكمػػف اىميػػة الدراسػػة النظريػػة فػػي محاولتيػػا الك ػػؼ عػػف تػػلرير المتغيػػران االجتماعيػػة والربافيػػة والسػػكنية والسػػكانية فػػي 
يجابًا عمى السموؾ والعادان الصحية فػي ارتفػاع نسػبة الصػابة بػاألمراض المزمنػة ,  المناخ االسري وكيؼ تؤرر سمبًا وا 

 ا النوع مف الدراسان الميدانية.وتفتبر المكتبة المحمية والعربية الى ىذ
 االىمية التطبيقية:-ثانيًا:
 االستر اد بدراسة ميدانية لو ا النطط الوقا ية والعالجية مف قبؿ وزارة الصحة. .1
يمكف االستفادة مف منرجان الدراسة في التنصصان اآلتية : العمـو التربويػة والنفسػية ,االر ػاد النفسػي ,عمػـ  .2

 الطح الوقا ي . المجتمعي,,الطح  الجتماع
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,وكيفية تبديميا الى المجتمػا المسػتيدؼ ب ػكؿ  نتا ي البحث تفيد في و ا النطط الناصة بالتربيؼ الصحي .3
 يحبؽ النتا ي المرغوح تحبيبيا.

 أىداف البحث :
 .:يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ الى

 المناخ األسري لدى الطمبة.-9
 ادى الطمبة تبعًا لمتغير الجنس ) ذكور , إناث(.داللة الفروؽ في المناخ األسري -0
 االتجاه نحو السموؾ الصحي لدى الطمبة.-1
 داللة الفروؽ في االتجاه نحو السموؾ الصحي لدى الطمبة تبعًا لمتغير الجنس)ذكور , إناث(.-2
 إيجاد العالقة بيف المناخ األسري واالتجاه نحو السموؾ الصحي.-3

 حدود البحث:
بػػػطمبة المرحمػػة المتوسػػطة مػػف كػػال النػػوعيف) ذكػػور ، إنػػاث( فػػي المديريػػة العامػػة لتربيػػة بغػػداد/ الرصػػافة  يتحػػدد البحػػث

 ـ.   0296 -0295األولى لمعاـ الدراسي
 تحديد المصطمحات:

 المناخ االسري -أواًل:
- Ravin&Rubin 1976   كما اشار اليو باندورا   

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

 .(Ravin&Rubin,1976,p.316 )الوالديف"
   االتجاه نحو السموك الصحي -ثانيًا:

Rogers 1985  
قابميػػػة الفػػػرد لمبيػػػاـ بلنمػػػاط السػػػموؾ الصػػػحي التػػػي تيػػػدؼ لمحفػػػاظ عمػػػى الصػػػحة العامػػػة وازالػػػة التيديػػػدان    الصػػػحية    

 (.Rogers (:1985,وكفاءتو الذاتية لصد نطر االصابة باألمراض"
: ىػو الدرجػة التػي سيحصػؿ عمييػا الطالػح عمػى مبياسػي المنػاخ االسػري و االتجػاه نحػو السػموؾ  التعريف اإلجرائيي-   

 الصحي المستعمؿ في البحث الحالي .
 ادبيات البحث :

نيػا نظريػة اواًل: المناخ االسري :أف نظرية التعمـ بالمالحظة لباندورا وولترز  تعد مف أكرػر النظريػان تنػاواًل ليػذا المفيػـو وا 
متكاممة , أذ تناولن مفيـو المناخ األسري ب يء مف التفصػيؿ، وقػد توصػمن الباحرػة إلػى ا ػتباؽ تعريػؼ لمتغيػر  اممة و 

 المناخ األسري ف اًل عف صياغة مجاليف وفبران المبياس مف ىذه النظرية.
 نظرية باندورا وولترز )التعمم بالمالحظة(              
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المنػاخ األسػػري لػدى أفػراد األسػرة الواحػػدة ىػو سػموؾ معػػزز عػف طريػؽ مالحظػػة أكػدن نظريػة بانػدورا وولتػػرز عمػى أف    
سموؾ الوالديف وببية االفراد الذيف ينتموف لألسرة ، وما يترتػح مػف نتػا ي عمػى السػموؾ المػتعمـ، أذ يػنظـ سػموكو ال نصػي 

، أو بػيف السػموؾ والتعزيػز، بػؿ و تنيؿ النتا ي التػي لػـ تحصػؿ , إذ لػيس ىنػاؾ رمػة صػمة مبا ػره  بػيف المنبػو واالسػتجابة
ىناؾ آلية بيف االرنيف، ىي الفرد، وىذا يعني إّف األبناء يبتدوف بسموؾ اآلباء ، فكمما اتصؼ األنموذج بصػفان ترفػا مػف 
مدى جاذبيتو يرتفا احتماؿ التوجو نحػوه باالنتبػاه الػدقيؽ وبالتػالي احتمػاؿ محاكاتػو وتبميػده والسػير  ػمف المػنيي واالتجػاه 

رغوح مف قبػؿ الوالػديف أذ أف الفػرد الػي يعػيش فػي منػاخ اسػري ايجػابي تتكػوف لديػو اتجاىػان صػحيو ايجابيػة والعكػس الم
عػػؿ  صػػحيا ،ويػػرى )بانػػدورا وولتػػرز( أّف أفػػراد المجتمػػا يجعمػػوف سػػموكيـ عمػػى سػػموؾ فػػرد مػػف الجػػنس نفسػػو أكرػػر مػػف ج 

أفػػراد األسػػرة يمكػػف أف يعػػزز مػػف قبػػؿ اآلنػػريف مػػف   ػػنص مػػف الجػػنس األنػػر، ويؤكػػد) بانػػدورا( أّف المنػػاخ ألسػػري مػػا
أع ػاء األسػرة، الػذيف يمكػف أف يعػززوا سػموكيـ اتجػاه اآلنػػريف 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 

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

(.ىػػذا وقػػد  تبنػػن الباحرػػة وجػػو نظػػر بانػػدورا وولتػػرز فػػي تفسػػير المنػػاخ Ravin&Rubin,1976,p.316-317الوالػػديف )
أف نظريتيمػػا عالميػػة يمكػػف تطبيبيػػا عمػػى جميػػا أنػػواع األسػػر، وعمػػى وفػػؽ  بانػػدورا  وولتػػرزيػػرى االسػػري وبنػػاء مبياسػػو أذ 

 عراقي.ىذا المنظور ستبـو الباحرة بتطبيبيا عمى عينة البحث لمعرفة المناخ األسري في المجتما ال
يبـو الفرد بػبعض االجػراءان فػي أنمػاط السػموؾ الصػحي مػف أجػؿ التعػرؼ المبكػر عمػى حػدوث  :ثانيًا: السموك الصحي 

عػادة  األمراض ومنا حدوريا ,وىذا ي تمؿ عمى أنماط السموؾ التي تبدو مال مة مف أجؿ الحفاظ عمى الصػحة وتنميتيػا وا 
إلػػى نمسػػة مسػػتويان مػػف عوامػػؿ أنمػػاط  (Troschke et al.,1985) الصػػحة الجسػػدية ,أذ ي ػػير ترو ػػكو وآنػػريف

 الصحي:  السموؾ
 العوامؿ المتعمبة بالفرد والبي ة )السف، تاريت الحالة، المعارؼ، المياران، االتجاىان(. -
 العوامػػػؿ المتعمبػػػة بالجماعػػػة والمجتما)المينػػػة، التلىيػػػؿ، توقعػػػان السػػػموؾ ومتطمباتػػػو المتعمبػػػة بمركػػػز ال ػػػنص، الػػػدعـ -

 االجتماعي(.
العوامؿ االجتماعية الربافية عمى مستوى البمػديان) العػروض المتػوفرة، سػيولة اسػتنداـ والوصػوؿ إلػى مراكػز النػدمان  -

 الصحية بمعنى التربية والتوعية الصحية منظومان التواصؿ العامة(.
 نظمة البانونية(العوامؿ الربافية االجتماعية عمومًا )منظومان البيـ الدينية والعبا دية، األ -
 عوامؿ المحيط المادي )الطبس، الطبيعة، البنى التحتية(. -
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     Protection Motivation Theory    (Rogers, 1975 )  نظرية دافع الحماية.نموذج تفسير السموك الصحي 
المعرفػي لممعمومػان الميػددة (,ويبـو ىذا النموذج عمى التمرػؿ Rogers)نموذج دافا الحفاظ عمى الصحة لمعالـ  وتسمى 

لمصحة واتناذ البراران بالبياـ بتجراءان مال مػة، بمعنػى البيػاـ بلنمػاط السػموؾ الصػحي ويمكننػا فػي ىػذا النمػوذج التفريػؽ 
 بيف مركبان أربعة:

 المتعمبة بتيديد الصحة.  severity الدرجة المدركة مف النطورة -9
 بيذه التيديدان الصحية. vulnerability البابمية المدركة لإلصابة -0
 لموقاية أو إزالة التيديد الصحي. response effectiveness الفاعمية المدركة -1
 ، أي الكفاءة الذاتية لصد النطر. self efficacy توقعان الكفاءة الذاتية -2

وتسػػػػػػػػيـ ىػػػػػػػػده المركبػػػػػػػػان فػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػكيؿ مجموعػػػػػػػػة لممارسػػػػػػػػة سػػػػػػػػموؾ صػػػػػػػػحي مػػػػػػػػا ,واسػػػػػػػػتنادًا إلػػػػػػػػى نظريػػػػػػػػة الفعػػػػػػػػؿ 
يفتػػػرض أف مرػػػؿ ىػػػذه النوايػػػا تمكػػػف مػػػف التنبػػػؤ األف ػػػؿ الممكػػػف  Theory of reasoned action لمعبػػػوؿا

 (Rogers, 1975, 1983, 1985) لمسموؾ الفعمي 

 اجراءات البحث
 (. Descriptive Research)االرتباطي الوصفي المنيي الباحرة اعتمدن  :  البيحييييث منيييييج

يتحػػدد مجتمػػا البحػػث الحػػالي مػػف طمبػػة المرحمػػة المتوسػػطة التػػابعيف الػػى مديريػػة تربيػػة الرصػػافة/ :    البحييييث مجتيييييمع
 ( طالح وطالبة  16233االولى في محافظة بغداد ، والبالغ عددىـ )

وتطبيبػا لػذلؾ فبػد  ػممن عينػة البحػث الحػالي : قامن الباحرة بانتيار عينة مناسػبة وممرمػة ليػذا المجتمػا  عينة البحث
( مدرسػػة مػػف المػػدارس  10( طالػػح وطالبػػة، فبػػد روعػػي فػػي  انتيػػارىـ بطريبػػة ع ػػوا ية فبػػد تػػـ انتيػػار )200)عمػػى 

( 1( طالبػة والجػدوؿ)100( طالػح و) 100التابعة لمديرية تربية/ الرصافة/االولى ،تـ توزيعيـ بتوزيا  متسػاوي بواقػا )
 (1ل )جدو                                            .يبيف ذلؾ

 عينة البحث موزعة عمى مدارس تربية الرصافة/ االولى
 اسم المدرسة

 الطمبة
 االناث الذكور

 20 ييييييي    متوسطة االستبرق لمبنات
 20 ييييييي متوسطة  يافا لمبنات   

 20 يييييييييي متوسطة دار السالم لمبنات
 20 ييييييييي متوسطة المودة لمبنات

 20 ييييييييي للبىات البسمة
 يييييييييي 20 متوسطة صالح الدين لمبنين

 ييييييييي 20 متوسطة اشور لمبنين

 ييييييييي 20 متوسطة ابابيل لمبنين 

 ييييييييي 20 للبىيه المختار به عمز

 يييييييي 20 عمر بن عبد العزيز لمبنين 

 100 100 المجموع

 200 المجموع
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 :   البحث اداتا
 المنػاخ االسػري ومجػاالن المفيػـو مفيومي) المناخ االسري واالتجاه نحو السموؾ الصحي(:  تػـ تحديػد مفيػـوتحديد  -

مػػف نػػالؿ ا ػػتباقو مػػف التعريػػؼ المعتمػػد عمػػى نظريػػة بانػػدورا  وولتػػرز تعريفػػًا نظريػػًا ، امػػا مفيػػـو االتجػػاه نحػػو السػػموؾ 
 الصحي فبد تـ االعتماد عمى نظرية دافا الحماية لروجرز في تحديد التعريؼ النظري.

 مقياس المناخ االسري   
( فبػػران 10فبػػران تمرػػؿ مجػػاؿ المنػػاخ االسػػري االيجػػابي و) (10( فبػػرة لفظيػػة تتكػػوف مػػف )20فبػػد تكػػوف المبيػػاس مػػف)

تمرؿ مجاؿ المنػاخ االسػري السػمبي, كمػا روعػي فػي صػياغة الفبػران، أف تكػوف قصػيرة، وذان لغػة مفيومػة، وأف تكػوف 
 (.47:9769كؿ فبرة معّبرة عف فكرة واحدة، وىي  روط أساسية ومتفؽ عمييا لبناء المباييس )الزوبعي وآنروف،

 االتجاه نحو السموك الصحي مقياس
جنػػة المجموعػػة األوربيػػة أال أف عمػػى الػػرغـ مػػف وجػػود مبيػػاس لبيػػاس السػػموؾ الصػػحي واالتجاىػػان نحػػوه التػػابا الػػى ل

الباحرػػة رأن اف ىػػذه المبػػاييس ال تتطػػابؽ مػػا البي ػػة العربيػػة بصػػورًة عامػػة والبي ػػة العراقيػػة بصػػورًة ناصػػة فػػي بعػػض 
تيػػاد األنديػػة الميميػػة، تعػػاطي المنػػدران ،الصػػداقة مػػا الجػػنس اآلنػػر، ممارسػػة الجػػنس، النػػـو عاداتيػػا وتباليػػدىا ومنيا)ار 

في غرؼ م تركة، ارتياد البحر ،ممارسػة العػادان السػرية(,أذ أف ىػذه المظػاىر التػتال ـ البي ػة العراقيػة  لوجػود  ػوابط 
مػػػييـ فبػػػران مبيػػػاس السػػػموؾ الصػػػحي فػػػي العػػػراؽ تيػػػتـ بيػػػذا المو ػػػوع ولكػػػوف أغمػػػح أفػػػراد عينػػػة البحػػػث ال تنطبػػػؽ ع

( فػػي Osgoodواالتجاىػػان نحػػوه  فبػػد قامػػن الباحرػػة ببنػػاء مبيػػاس االتجاىػػان نحػػو السػػموؾ  الصػػحي بتبنػػي طريبػػة ) 
 قياس االتجاىان  ولألسباح االتية:

 يعتبر اسموح البياس اسموبا عاما يمتاز بالمرونة في قياس االتجاىان.-
 ة مف حيث الصدؽ والربان والتطبيؽ.يتمتا بنصا ص سيكومترية عالي-

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

( وكػػؿ عامػػؿ Activityالن ػػاط  – Potencyالبػػوة – Evaluationي والعوامػػؿ ىػػي:)التبييـعمميػػان التحميػػؿ العػػامم
التي ت ير لمعامؿ فمراًل الصػفان فػي عامػؿ التبيػيـ ت ػير الػى ترمػيف الفػرد لمو ػوع  يحتوي عمى مجموعة مف الصفان

الن ػاط ت ػير الػى مػدى  االتجاه والصفان في عامػؿ البػوة ت ػير الػى مػدى اىميػة مو ػوع االتجػاه والصػفان فػي عامػؿ
وقػػد انتػػارن الباحرتػػاف سػػن صػػفان لكػػؿ عامػػؿ مػػف  (.strunga,2014:24تمتػػا مو ػػوع االتجػػاه بالن ػػاط والحيويػػة)

 العوامؿ الرالرة :
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 عامل النشاط عامل القوة عامل التقييم ت
 غير فعال -فعال صعب -سيل غير مرغوب -مرغوب 1
 غير ثابت -ثابت غير اساسي -اساسي مخيف-لطيف 2
 سطحي –عميق  سمبي -ايجابي سيء-جيد 3
 موت –حياة  ضعيف -فوي غيرآمن-آمن 4
 قديم -حديث متقمب -مستقر غيرشاق-شاق 5
 غير حيوي -مفعم بالحيوية ساذج –ذكي  غير جذاب-جذاب 6

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

االجابػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف فػػي العمػػـو النفسػػية والتربويػػة واالر ػػاد النفسػػي وقػػد اتفبػػوا جميعػػًا عمػػى صػػالحية 
 الفبران في قياس اىداؼ البحث.

 التحميل االحصائي لفقرات مقياس المناخ االسري) القوة التمييزية(
قامػػػن الباحرػػػة بتطبيػػػؽ المبيػػػاس عمػػػى عينػػػة التحميػػػؿ االحصػػػا ي  :القيييوة التمييزيييية لفقيييرات مقيييياس المنييياخ االسيييري

%(مػف الػدرجان العميػا والػدنيا 27(طالح وطالبة, وقد تـ تحديد المجموعتيف المتطػرفتيف مػف نػالؿ انتيػار)022البالغة)
ف مسػػتبمتيف فػػردا وقػػد تػػـ اسػػتنداـ االنتبػػار التػػا ي لعينتػػي 108)وبيػػذا االجػػراء اصػػبا عػػدد االفػػراد لكػػال المجمػػوعتيف )

 ( يو ا ذلؾ0والجدوؿ) 
 (2جدول) 

 المجموعتين المتطرفتين لمقياس المناخ االسري

 

 رقم
 الفقرة

 القيمة التائية المحسوبة المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1 2.5185 .54047 1.8889 .74395 5.032 
2 2.7037 .57065 2.1852 .80269 3.869 
3 2.7222 .49208 2.2593 .55577 4.583 
  4 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 
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معامػػؿ االرتبػػاط المحسػػوبة مػػا البيمػػة الجدوليػػة لمعامػػؿ بيرسػػوف عنػػد درجػػة يت ػػا مػػف الجػػدوؿ اعػػاله بعػػد مبارنػػة قػػيـ 
( اف جميػػػػا الفبػػػػران بمغػػػػن مسػػػػتوى داللػػػػة احصػػػػا ية ولػػػػذلؾ تػػػػـ 0.08( والبالغػػػػة)0.05(ومسػػػػتوى داللػػػػة)398حريػػػػو )

 االحتفاظ بجميا الفبران.
 صدق البناء

 عامػؿ االرتبػاط تػـ اسػتنداـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف: السػتنراج مارتباط الفقيرة بالدرجية الكميية لمقيياس المنياخ االسيري
 (  2,23وقد كانن جميا معامالن االرتباط دالة إحصا ية لدى مبارنتيا بالبيمة الجدولية عند مستوى داللة )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس االتجاه نحو السموك الصحي:
%( مف االستماران التي حصمن عمى أعمى الدرجان عمى مبياس االتجاه نحو السموؾ 05تـ انتيار نسبة الػ) 

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

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

النتبار الفروؽ بيف المجموعتيف العميا  (SPSS)بمتيف بواسطة الحبيبة الحصا ية لمعمـو االجتماعية لعينتيف مست
والدنيا ولكؿ فبرة مف فبران المبياس ، حيث عدن البيمة التا ية المستنرجة مؤ راً  لتميز الفبرة ، وعند مبارنة البيمة 

جميا فبران المبياس كانن مميزة عند مستوى داللة التا ية المحسوبة لكؿ فبرة بالبيمة الجدولية تبيف أف 
 (يو ا ذلؾ.1(والجدوؿ )2,23)

 ( 3جدول)
 المجموعتين المتطرفتين لمقياس االتجاه نحو السموك الصحي

 رقم
 الفقرة

القيميييييييييييية التائييييييييييييية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحسوبة

1 2.5185 .54047 1.8889 .74395 5.032 
2 2.7037 .57065 2.1852 .80269 3.869 
3 2.7222 .49208 2.2593 .55577 4.583 
  4 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 
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 صدق البناء 
 الصحي ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس االتجاه نحو السموك

ويتـ في ىذا االسموح أيجاد العالقػة االرتباطيػة بػيف درجػة لكػؿ فبػرة بالدرجػة الكميػة ، وقػد تػـ اسػتعماؿ معامػؿ ارتبػاط   
الستنراج العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فبرة مف فبػران المبيػاس  (Person-Corelation coefficient) بيرسوف 

نن جميا معامالن االرتباط دالة إحصػا ية لػدى مبارنتيػا بالبيمػة الجدوليػة عنػد ( استمارة . وقد كا022والدرجة الكمية )
 (.2,23مستوى داللة )

 الثبات
 الربان حساح في وطالبة، طالح( 50) البالغة العينة عمى االعتماد تـ (:الداخمي االتساق) النصفية التجزئة طريقة
( 10)و زوجية فبران(10) قسـ كؿ قسميف، إلى فبرة( 20) البالغة المبياس فبران قسمن إذ النصفية، التجز ة بطريبة
 الزوجي والجزء لممبياس الفردي الجزء تبايف استنراج تـ المبياس قسمي بيف االرتباط يستنرج أف وقبؿ فردية فبران
 ,Ferguson) اآلنر النصؼ تبايف ي ابو نصؼ كؿ تبايف أف أي متجانساف، المبياس نصفي أف إربان لغرض لو،

1981, P.P.189-192) .االرتباط معامؿ فبمغ االنتبار، لنصفي بيرسوف ارتباط معامؿ تطبيؽ تـ وبعدىا 
 براوف-سيبرماف بمعادلة تصحيحو جرى لذلؾ المبياس، لنصؼ ىو المستنرج االرتباط معامؿ كافولما ،(0.59)

 البيمة ىذه تعد( 0.70)   الربان معامؿ قيمة أصبحن وبيذا  .(Allen & Yen, 1979: 79-80) التصحيحية
 نحو االتجاه مبياس في النصفية التجز ة بطريبة الربان ،اما المبياس لفبران الدانمي االتساؽ عمى جيداً  مؤ راً 
( وباستعماؿ 0.61معامؿ الربان بيف نصفي المبياس باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف) بمغ فبد الصحي السموؾ

( وىو معامؿ ربان جيد لالتساؽ الدانمي بيف فبران 0.72براوف بمغ معامؿ الربان لالنتبار ككؿ   )معادلة سبيرماف 
 . المبياس

 المقياس بصيغو النيائية 
بعػػد أف تػػـ إعػػداد المبياسػػيف والتلكػػد مػػف نصا صػػيما السػػيكومترية ، وبيػػدؼ تحبيػػؽ أىػػداؼ البحػػث الحػػالي تػػـ تطبيػػؽ 

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

 الوسائل اإلحصائية : 
 . spssاستندمن الباحرة الوسا ؿ االحصا ية المناسبة في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامي االحصا ي      

 المناخ االسري لدى الطمبة9  اليدف األول: التعرف عمى
(درجػػػة، 4.07275( درجػػػة، وبػػػانحراؼ معيػػػاري مبػػػداره  )49.1750تػػػـ حسػػػاح الوسػػػط الحسػػػابي الػػػذي  بمػػػغ )      

( لمبيػاس )المنػاخ االسػري( ، 40ولمعرفة داللة الفرؽ بيف الوسط الحسػابي  لعينػة البحػث، والمتوسػط الفر ػي  البػالغ )
(درجػػة، وىػػي أكبػػر مػػف 52.693 ي لعينػػة واحػػدة، وقػػد بمغػػن البيمػػة التا يػػة المحسػػوبة )اسػػتعممن الباحرػػة االنتبػػار التػػا

 ( يبيف ذلؾ.2( ، والجدوؿ ) 199( بدرجة حرية )0.05(عند مستوى )1.96البيمة الجدولية )
 (2جدوؿ )



((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

170 
 

 يو ا المتوسط الحسابي والمتوسط الفر ي والبيمة التا ية لمبياس المناخ االسري
االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ  المتوسط الحسابي العينة المتغير

 المعياري
المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 الفر ي
التا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المحسوبة
مسػػػػػػتوى الداللػػػػػػة 

  0.05عند
المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخ 

 االسري
 دالة 52.693 40 4.07275 49.1750 200

ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف عينة البحث الحالي تتمتػا بعالقػان ايجابيػة وحيػاة نفسػية واجتماعيػة ونفسػية ودينيػة تسػود 
ف ػال عػف اف عينػة البحػث  لػدييـ عالقػة ايجابيػة صػحيو مػف  افراد االسرة جعميا تتمتا بمناخ اسػري جيػد وايجػابيبيف 

الناحيػػة النفسػػية والبدنيػػة وىنػػاؾ انسػػجاـ بػػيف افػػراد االسػػرة الواحػػدة اي بػػيف االبنػػاء ووالػػدييـ وىػػذا مػػا اكػػدن عميػػو نظريػػة 
 باندورا وولترز

 الفروق في المناخ االسري لدى الطمبة وفقا لمتغير الجنس اليدف الثاني: التعرف عمى داللة 
   ) الذكور واالناث(

لتحبيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تػػـ حسػػاح متوسػػط درجػػان كػػؿ مػػف الطمبػػة الػػذكور واالنػػاث ، كػػاًل بمعػػزؿ عػػف اآلنػػر فػػي       
( 6.04149( درجػػة ، بػػانحراؼ معيػػاري قػػدره ) 47.5200مبيػػاس المنػػاخ االسػػري ، إذ  بمػػغ متوسػػط درجػػان الػػذكور )

درجػة، ولمعرفػة داللػة 2.98744) ( درجػة ، بػانحراؼ معيػاري قػدره )49.7267درجة، وبمغ متوسط درجان االنػاث  )
( -3.405-الفػػرؽ بينيمػػا  فبػػد اسػػتندـ االنتبػػار التػػا ي لعينتػػيف مسػػتبمتيف، وكانػػن البيمػػة التا يػػة المحسػػوبة تسػػاوي )

( يبػػيف 3(،  والجػػدوؿ )198( ، ودرجػػة حريػػة )0.05( ،عنػػد مسػػتوى )1.96بػػر مػػف البيمػػة الجدوليػػة )درجػػة ، وىػػي اك
 ذلؾ.

 (5جدول )
 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفروق في المناخ االسري بين الذكور واالناث         
التائيييييييييييييييييييييييييييييييية  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة ت

 المحسوبة
مستوى الداللية 

 0.05عند
 دالة -3.405- 6.04149 47.5200 100 ذكور 1
 2.98744 49.7267 100 أناث 2

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

صػغار يبومػوف بتبميػد سػموؾ آبػا يـ مػف الناحيػة العاطفيػة  فوىػفالنػاث صحية تعزز الصحة العامة لمفرد دانػؿ االسػرة 
 . (.Ravin&Rubin,1976,p.316-317والبدنية  )

 جاه نحو السموك الصحي لدى الطمبة9التعرف عمى االت : اليدف الثالث
(درجػػػة، 4.54735( درجػػػة، وبػػػانحراؼ معيػػػاري مبػػػداره  )59.0050تػػػـ حسػػػاح الوسػػػط الحسػػػابي الػػػذي  بمػػػغ )      

( لمبيػػػاس )االتجػػػاه نحػػػو 50ولمعرفػػػة داللػػػة الفػػػرؽ بػػػيف الوسػػػط الحسػػػابي  لعينػػػة البحػػػث، والمتوسػػػط الفر ػػػي  البػػػالغ )
السػػػػػػموؾ الصػػػػػػحي( ، اسػػػػػػتعممن الباحرػػػػػػة االنتبػػػػػػار التػػػػػػا ي لعينػػػػػػة واحػػػػػػدة، وقػػػػػػد بمغػػػػػػن البيمػػػػػػة التا يػػػػػػة المحسػػػػػػوبة ) 
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( 4( ، والجػػدوؿ ) 199( بدرجػػة حريػػة )0.05سػػتوى )(عنػػد م1.96(درجػػة، وىػػي أكبػػر مػػف البيمػػة الجدوليػػة )51.551
 يبيف ذلؾ.

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

االنحييييييييييييييييييييييييييراف  المتوسط الحسابي العينة المتغير
 المعياري

المتوسيييييييييييييييييييييط 
 الفرضي

التائييييييييييييييييييييييييييييية 
 المحسوبة

مسيييتوى الداللييية 
  0.05عند

المنييييييييييييييييييييياخ 
 االسري

 دالة 51.551 72 4.54735 59.0050 200

المعمومػػان وتفسػػيرىا ومعرفػػة السػػموكيان  ا ػػتباؽويمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة أف عينػػة البحػػث الحػػالي لػػدييـ البػػدرة عمػػى 
الصػػحية , وكػػذلؾ لػػدييـ البػػدرة عمػػى أتنػػاذ البػػراران السػػميمة والمال مػػة فػػي  اليجابيػػةالميػػددة وتمييزىػػا عػػف السػػموكيان 

 عميو نظرية دافا الحماية لروجرز. نما أكدالحياة, وىذا 
الصييحي لييدى الطمبيية وفقييا لمتغييير الجيينس )  السييموكاليييدف الرابييع : التعييرف عمييى دالليية الفييروق فييي االتجيياه نحييو 

 الذكور واالناث(9
ولتحبيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ، تػػـ حسػػاح متوسػػط درجػػان كػػؿ مػػف الطمبػػة الػػذكور واالنػػاث ، كػػاًل بمعػػزؿ عػػف اآلنػػر فػػي       

( 3.60096( درجػػة ، بػػانحراؼ معيػػاري قػػدره )56.1800اخ االسػػري ، إذ  بمػػغ متوسػػط درجػػان الػػذكور )مبيػػاس المنػػ
درجػة ،ولمعرفػة داللػة 4.44774) ( درجػة ، بػانحراؼ معيػاري قػدره )59.9467درجة، وبمغ متوسط درجان االنػاث  )

( -5.422-التا يػػة المحسػػوبة تسػػاوي )الفػػرؽ بينيمػػا  فبػػد اسػػتندـ االنتبػػار التػػا ي لعينتػػيف مسػػتبمتيف، وكانػػن البيمػػة 
( يبػػيف 5(،  والجػػدوؿ )198( ، ودرجػػة حريػػة )0.05( ،عنػػد مسػػتوى )1.96درجػػة ، وىػػي اكبػػر مػػف البيمػػة الجدوليػػة )

 ذلؾ.
 (7جدول )

 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفروق في االتجاه نحو السموك الصحي بين الذكور واالناث
مسييييتوى الدالليييية  التائية المحسوبة االنحراف المعياري متوسط الحسابيال العينة ت

 0.05عند
 دالة -5.422- 3.60096 56.1800 100 ذكور 1
 4.44774 59.9467 100 أناث 2

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 حرصػًا وأكرػر 

 دقة في االنتيار والتعامؿ ما اال ناص .
 العالقة االرتباطية بين المناخ االسري واالتجاه نحو السموك الصحياليدف الخامس: 

ٌرحم١ك ٘را اٌٙدف اسرعًّ ِعاًِ ازذثاط ت١سسْٛ، ٚاالخرثاز اٌرائٟ ٌدالٌةح االزذثةاط ،ٚوأةد إٌر١دةح  اٌةح ِٛيثةح اٞ       
ٟ      ذٛيد عاللح طس ٠ح تة١ٓ   ْٛ ٌٍع١ٕةح وىةً   ، اذ تٍة  ِعاِةً ازذثةاط ت١سسة    إٌّةا  االسةسٞ ٚاالذدةاٖ ٔحةٛ اٌ ةٍٛن اٌ ةح

(عٕةةد ِ ةرٜٛ  الٌةةح  47،978( ٚعٕةد اسةراداَ االخرثةةاز اٌرةائٟ ٌع١ٕةةح ٚاتةدج تٍةةةد اٌم١ّةح اٌرائ١ةةٗ اٌّح ةٛتح )      0.643)
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(ٚاٌدةدٚي  7.96( ٚ٘ةٟ  اٌةح ات ةائ١ا أٙةا اعٍةٝ ِةٓ اٌم١ّةح اٌرائ١ةح اٌدد١ٌٚةح اٌثاٌةةح )          799( ٚ زيح تس٠ةح ) 0.07)
 ذٌه٠ث١ٓ ( 78)

 (8جدول )
 ية بين المناخ االسري واالتجاه نحو السموك الصحيالعالقة االرتباط

مػػػػػػػػػػػػػػػػػف نتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
أعػػػػػػػػػاله الجػػػػػػػػػدوؿ 

يتبػػػػػػػػػػػػيف لنػػػػػػػػػػػػا أف 
 عالقػػػػػػػػة طرديػػػػػػػػة ال

بػػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػػريف 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 المسػػػػػػػػػػحوبة منػػػػػػػػػػو عينػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث وتفسػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػة انػػػػػػػػػػو كممػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف المنػػػػػػػػػػاخ االسػػػػػػػػػػري جيػػػػػػػػػػد وتتػػػػػػػػػػوافر
 فيػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػؿ عوامػػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػػح والتفػػػػػػػػػػػػاىـ وو ػػػػػػػػػػػػوح االدوار يسػػػػػػػػػػػػوده التعػػػػػػػػػػػػاوف ف ػػػػػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػػػػػباع جػػػػػػػػػػػػان

 كػػػػػػػػػػػؿ مبومػػػػػػػػػػػان الصػػػػػػػػػػػحةاالبنػػػػػػػػػػػاء ب ػػػػػػػػػػػكؿ معتػػػػػػػػػػػدؿ يػػػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػالمة االبنػػػػػػػػػػػاء نفسػػػػػػػػػػػيًا ويحبػػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػػدييـ 
 النفسية السميمة.

    على وفق وتائج البحث الحالي توصي الباحثة اآلتي:التوصيات : 
أف تؤكػػػػػد وزارة التربيػػػػػة ومػػػػػديرياتيا والمػػػػػدارس المرتبطػػػػػة بيػػػػػا مػػػػػف نػػػػػالؿ اجتماعػػػػػان أوليػػػػػاء االمػػػػػور قيػػػػػاـ  .1

توجيػػػػػػو الوالػػػػػػديف المر ػػػػػػد التربػػػػػػوي بتوجيػػػػػػو االسػػػػػػر عمػػػػػػى  ػػػػػػرورة تعزيػػػػػػز العالقػػػػػػان األسػػػػػػرية اليجابيػػػػػػة و 
بلىميػػػػة الجػػػػػو األسػػػػػري المتوافػػػػػؽ و ػػػػػرورة االبتعػػػػػاد عػػػػف المبارنػػػػػان وتف ػػػػػيؿ االبنػػػػػاء وكػػػػػذلؾ نمػػػػػؽ أجػػػػػواء 
أسػػػػػػرية مال مػػػػػػة لتن ػػػػػػ ة المػػػػػػراىبيف والحػػػػػػد مػػػػػػف األجػػػػػػواء األسػػػػػػرية غيػػػػػػر المال مػػػػػػة وتوعيػػػػػػة األسػػػػػػرة بكيفيػػػػػػة 

 التعامؿ ما المراىبيف.
عمػػػػػػى المر ػػػػػػديف النفسػػػػػػييف التربػػػػػػوييف تطػػػػػػوير أدا يػػػػػػـ مػػػػػػف أجػػػػػػؿ متابعػػػػػػة حػػػػػػاالن المػػػػػػراىبيف وم ػػػػػػكالتيـ   .2

 دانؿ األسرة وعدـ االكتفاء بالسجالن المدرسية.
 ػػػػػػرورة فػػػػػػتا مراكػػػػػػز أو وحػػػػػػدان لإلر ػػػػػػاد األسػػػػػػري مػػػػػػف أجػػػػػػؿ حػػػػػػؿ تعزيػػػػػػز التوافػػػػػػؽ االجتمػػػػػػاعي وحػػػػػػؿ  .3

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

 تقتزح الباحثتان اآلتي  :.استكماال لىتائج البحث الحالي    :المقترحات
 اجراء دارسو تتناوؿ العالقة بيف المناخ االسري وعالقتو بالتحمؿ النفسي لدى االبناء.  .1
اسةا١ٌة    ، ، اٌرٕشةةح االسةس٠ح    اٌاثةساخ اٌّلٌّةح   اجػراء دراسػة تتنػاوؿ االتجػاه نحػو السػموؾ الصػحي وعالقتػو .2

   اٌّعاٍِح اٌٛاٌد٠ح .
إيساء  زاسح ازذثاط١ح ت١ٓ إٌّا  االسسٞ ٚاالذداٖ ٔحٛ اٌ ٍٛن اٌ حٟ ٌةدٜ ع١ٕةاخ رخةسٜ ِاةً االعدا ٠ةح       .3

 ٚعمد ِمازٔاخ ت١ٓ ٔرائج ٘رٖ اٌدزاسح ِع ٔرائج اٌدزاساخ اٌالتمح.

قيمةةةة معامةةةب االرتبةةةان بةةةيه المىةةةا       العذد العيىة  
االسةةةةةزت واالتحةةةةةاي وحةةةةةو السةةةةةلو     

 الصحي

 0...الذاللة القيمة التالية  

 الحذولية   المحسوبة  

 دالة 0.89 74, 809 0.643 ..0 للعيىة ككب  
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 (1ممحق )
 مقياس المناخ االسري بصورتو النيائية

 ................ الطالح عزيزي
 .................الطالبة عزيزتي

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

 دا ماً  عمي
 تنطبؽ
 احياناً  عمي

 تنطبؽ ال
 ابداً  عمي

    .العاطفي الدؼء اسرتي في يسود 9
    .اسرتي افراد ما االسري بالتوافؽ ا عر 0
    .سرتي ما والسعادة بالر ا ا عر 1
    .بالحرية تتسـ معاممو والدي يعاممني 2
    .استبالليتي اسرتي تمنحني 3
    .الييا نتعرض م كمة كؿ حؿ عمى والدي يحرص 4
    .اسرتي في يسوداف واالحتراـ الحح 5

    .اسرتي دانؿ بمسؤولياتو فرد كؿ يبـو 6
    .واالصدقاء االقارح بمساعدة اسرتي افراد يتمسؾ 7
    .المراتح اعمى الى ابناءىا ايصاؿ عمى اسرتي تعمؿ 92
    .دورة غير دورا اسرتي افراد بعض يمارس 99
    .وال باؽ الصراع اسرتي في يسود 90
    .اسرتي افراد ما ألق ية كافي وقن وجود قمو 91
    .العاطفي الحرماف مف اسرتي افراد يعاني 92
    .اسرتي دانؿ وقسوة عباح ىناؾ 93
    .اسرتي افراد بيف التماسؾ  عؼ 94

    .اسرتي دانؿ األنانية تسود 95

    .األسرية حياتنا يعـ والنوؼ البمؽ 96

    .األسرية حياتنا تسود سمو التسمط 97

    .والدي جانح مف حاجاتي ا باع  عؼ 02
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 أي تترؾ وال األس مة جميا عف الجابة يرجى عميؾ، ينطبؽ الذي البديؿ تحن وا ا بنط(  صا)  عالمة بو ا
 ذكر دوف ومف العممي البحث وألغراض الباحرة سوى عمييا يطما وال سرية االجابة أف ،تذكر إجابة غير مف سؤاؿ
 .االسـ

 (9ممحؽ )  
 مبياس المناخ االسري بصورتو النيا ية

 
 

 (2ممحق)
 مقياس االتجاه نحو السموك الصحي

 ان االتحاي وحو  الممارسات االيحابية والوقائية والتغذية الصحية بالىسبة لي:-
 ِسغٛب.................................................غ١س ِسغٛب-7         

 ٌط١ف.....................................................ِا١ف-2
 ي١د.........................................................سٟء-3
 ...........غ١س رِٓرِٓ..............................................-4
 شاق ........................................................غ١س شاق-5
 يراب.......................................................غ١س يراب-6
 سًٙ........................................................صعة-7
 ............................غ١س اساسٟاساسٟ.........................-8
 ا٠داتٟ .....................................................سٍثٟ-9

 لٛٞ.......................................................ضع١ف-70
 ِ رمس ....................................................ِرمٍة-77
 ذوٟ........................................................ساذج-72
 فعاي.....................................................غ١س فعاي -73
 ثاتد.....................................................غ١س ثاتد-74
 ..........سطحٟع١ّك...........................................-75
 ت١اٖ.......................................................ِٛخ-76
 تد٠ث......................................................لد٠ُ-77
 ِفعُ تاٌح٠ٛ١ح............................................غ١س ت١ٛٞ-78
 
 
 
 

 


