ف اعلية برنامج تربوي في تنمية السلوك الصحي لدى طلبة جامعة صالح
الدين /أربيل

أ.م.د .أفراح ياسين محمد الدباغ
م.م.آراز حكيم رضا
كلية التربية  /جامعة صالح الدين
تاريخ استالم البحث  4104/5/4 :تاريخ قبول النشر 4104/6/4 :
الكلمة المفتاحية  :تنمية السلوك الصحي
ملخص للبحوث :
فعالية برنامج للتربية في تنمية السلوك الصحي لدى طلبة جامعة صالح الدين  /أربيل
هدف الباحث من هذا البحث هو العثور على:
 -1فاعلية البرنامج التعليمي وفقا للنموذج التعلم التوليدي كتطبيق لل(فيجوتسكي) نظرية
في تطوير السلوك الصحي بين الطالب في جامعة صالح الدين  /أربيل.
 -2للتحقق من فعالية البرنامج التعليمي في تطوير السلوك الصحي بين الطالب في جامعة
صالح الدين  /أربيل.
وسيتم تحقيق أهداف عن طريق التأكد من:
أ -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).0.0بين متوسطات درجات
المجموعة التجريبية في االستبيان السلوك الصحي قبل وبعد تطبيق البرنامج التعليمي.
ب -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).0.0بين متوسطي درجات
القياس القبلي والبعدي لمجموعة المراقبة في االستبيان عن السلوك الصحي عندما ال
يتعرضون للبرنامج التعليمي.
ج -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).0.0بين متوسطات درجات
المجموعة التجريبية مع أعضاء المجموعة الضابطة في االستبيان السلوك الصحي بعد
تطبيق البرنامج التعليمي.
د -ال وقد حقق البرنامج التعليمي آثاره في تطوير السلوك الصحي لدى أفراد المجموعة
التجريبية في كل من تطبيقات ما قبل وما بعد.
هذا البحث يقتصر على المستوى  IIIالطالب في جامعة صالح الدين  /أربيل  -كلية
التربية  /قسم العلوم التربوية والنفسية  /قسم اإلرشاد التربوي والنفسي ،للعام الدراسي
(.)2.12-2.12
من أجل تحقيق أهداف هذا البحث ،فإن الباحث استخدم الهيكلية واألساليب التجريبية .وبلغ
عدد العينات ( )05طالبا وطالبة (الذكور واإلناث) .قسمت العينات إلى مجموعتين،
المجموعة التجريبية التي تتألف ( )22طالبا وطالبة والسيطرة على المجموعة التي كانت
تتألف من ( )22طالبا وطالبة .تم المجموعتين ثم تعادل في عدد من المتغيرات (السلوك
الصحي ،العمر ،مستوى التحصيل ،والتحصيل الدراسي من اآلباء واألمهات ،والتحصيل
الدراسي لألمهات ،ومستوى الذكاء ،والجدول الزمني األسبوعي محاضرة).

ثم ،قام الباحث ببناء برنامج تعليمي لتطوير متغير (السلوك الصحي) وفقا لنموذج التعلم
التوليدي كتطبيق لل(فيجوتسكي) النظرية .بعد ذلك ،أظهر البرنامج لمجموعة من الخبراء
والمختصين في مجال التربية وعلم النفس لضمان كفاءة البرنامج .وكان عدد من الدورات
( ،)5وكانت مدة كل دورة ( 50دقيقة) مع دورتين في األسبوع.
بعد ذلك ،قام الباحث ببناء استبيان لقياس متغير (الصحة السلوكية) .تم تنفيذ ذلك من
خالل إعداد المواد وصياغتها من خالل االستفادة من تحديد النطاق السابق ،والمعايير
والمسوحات الدراسات واألدب ،فضال عن المقابالت الشخصية مع األطباء المتخصصين
في مجال الصحة في األساس.
ثم تم عرض االستبيان من السلوك الصحي لمجموعة من الخبراء والمختصين في
مجاالت التعليم وعلم النفس واألطباء المتخصصين في مجال الصحة والمجتمع الستخراج
صدق العقالني لكل من (المحتوى الصدق والصدق الظاهري) ،وكذلك كما استخراج
الصدق البنائية من خالل الطريقة التميز حساب قوة من طرفين يحدد "العليا ومجموعة
أقل" .تم العثور على نسبة من كل بند وثم تحسب فيما يتعلق الدرجة الكلية لالستبيان
واالختبار .وبعد ذلك وجدت معدالت االستقرار لكل من القياسات التي كتبها (إعادة
االختبار ،التجديد النصفي التجزئة أو االتساق الداخلي ،وألفا كرونباخ) .وكانت النتيجة
للطريقة معامل الثبات إلعادة االختبار ( ،).022وطريقة التجديد النصفي التجزئة
( ،).052وألفا كرونباخ ( .).052وكانت النهائية "مجموعه" النتيجة الستبيان السلوك
الصحي ( )45وحدات .وأخيرا ،السلوك الصحي استبيانات جاهزة للتطبيق.
وكانت االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في البحث الحالي (معامل ارتباط بيرسون
ومعادلة سبيرمان براون ،ومعادلة ألفا كرونباخ ،واختبار (ت) عن وسائل الربط ،واختبار
(ت) لعينتين مستقلتين ،و معادلة األسود) .استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية العلوم
االجتماعية ( )SPSSوالبرمجيات ( )NCSSلهذا الغرض.
وقد بلغ هذا البحث إلى النتائج التالية:
 -1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).0.0بين متوسطات درجات
المجموعة التجريبية في االستبيان السلوك الصحي قبل وبعد تطبيق البرنامج التعليمي
لصالح التطبيق البعدي.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).0.0بين متوسطي درجات
القياس القبلي والبعدي لمجموعة المراقبة في االستبيان السلوك الصحي عندما لم
يتعرضوا للبرنامج التعليمي.
تم العثور  -2فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ).0.0بين متوسطات
درجات المجموعة التجريبية مع أعضاء المجموعة الضابطة في االستبيان السلوك
الصحي بعد تطبيق البرنامج التعليمي لصالح المجموعة التجريبية.
 -5االستخدام الفعال للبرنامج تعليمي في تنمية مستوى السلوك الصحي ،وأن طالب
المجموعة التجريبية وقد استفاد من هذا البرنامج التعليمي.
وأخيرا ،ونتيجة لألبحاث وتقدم عدد من االستنتاجات واالقتراحات والتوصيات.

Summary of the Research
The Effectiveness of the Educational Program in the
development of Health Behavior Among the Students at the
Salahaddin University /Erbil
The researcher’s aim of this research is to find:
1The effectiveness of the educational program according to the
generative learning model as an application of the (Vygotsky) theory
in the development of health behavior among the students at the
University of Salahaddin /Erbil.
2To verify the effectiveness of the educational program in the
development of health behavior among the students at the University
of Salahaddin /Erbil.
The aims will be achieved by confirming that:
aThere are no statistically significant differences at the level of
significance (0.05) between the mean scores of the experimental
group in health behavior questionnaire before and after the
application of the educational program.
bThere are no statistically significant differences at the level of
significance (0.05) between the mean scores of pre and post
measurement of the control group in the questionnaire for the health
behavior when they are not subjected to the educational program.
cThere are no statistically significant differences at the level of
significance (0.05) between the mean scores of the experimental
group with the control group members in health behavior
questionnaire after the application of the educational program.
dThe educational program does not have achieved its effects in
development of health behavior among members of the experimental
group in both pre and post applications.
This research is limited to the level III students at the University of
Salahaddin /Erbil - College of Education / Department of
Educational and Psychological Sciences / section educational and
psychological counseling, for the academic year (2012 - 2013).
In order to achieve the goals of the present research, the researcher
has used the structural and the experimental methods. The total
number of samples was (58) students (Male and female). Samples
were divided into two groups, the experimental group that composed
(29) students and the control group that was consisted of (29)
students. The two groups were then equalized in a number of
variables (health behavior, life span, level of achievement, the

academic achievement of parents, the academic achievement for
mothers, the level of intelligence, and the weekly lecture schedule).
Then, the researcher built an educational program to develop
variable (health behavior) according to the model of learning
generative as an application of the (Vygotsky) theory. After that, he
showed the program to a group of experts and specialists in the field
of education and psychology to ensure the efficiency of the program.
The number of sessions were (8) and the duration of each session
was (45 minutes) with two sessions per week.
After that, the researcher built a questionnaire to measure variable
(behavioral health). This was performed by preparing the items and
basically formulating them by taking advantage from the previous
scoping, standards & surveys studies and literature, as well as
personal interviews with medical specialists in the field of health.
The questionnaire of health behavior was then presented to a group
of experts and specialists in the fields of education, psychology and
medical specialists in the field of health and community for the
extraction of sincerity rational for both (honesty content and honesty
virtual), as well as the extraction of honesty constructivist through
the force account excellence manner of two extremes sets ‘the upper
and the lower group’. The ratio of each item was found and then
calculated in relation to the total score of the questionnaire and the
test. The rates of stability for each of the measurements were then
found by (retesting, retail midterm or internal consistency, and alpha
Cronbach). The score for the reliability coefficient manner for the
retest was (0.92), and the way retail midterm (0.89), and Cronbach's
alpha (0.89). The final “total” score for the health behavior
questionnaire was (74) items. Finally, health behavior questionnaire
ready for application.
The statistical tests that have been used in the current research were
(Pearson correlation coefficient and the Spearman-Brown equation,
and the equation of Cronbach's alpha, and the t-test for means
interconnection, and t-test for two independent samples, and the
equation of Black). The researcher used the bag Statistical Social
Sciences (SPSS) and software (NCSS) for this purpose.
This research has reached the following results:
1There were statistically significant differences at the level of
significance (0.05) between the mean scores of the experimental
group in health behavior questionnaire before and after the

application of the educational program for the benefit of the post
application.
2There were no statistically significant differences at the level
of significance (0.05) between the mean scores of pre and post
measurement of the control group in the health behavior
questionnaire when they were not exposed to the educational
program.
3Statistically significant differences were found at the level of
significance (0.05) between the mean scores of the experimental
group with the control group members in the health behavior
questionnaire after the application of the educational program for the
benefit of the experimental group.
4Effective use of educational program in the development of
the level of health behavior, and that the experimental group students
have benefited from the educational program.
Finally, as a result of the research a number of conclusions,
suggestions and recommendations are submitted.
مشكلة البحث :
يمارس اإلنسان في حياته اليومية بعضا من السلوكيات والعادات غير الصحية والتي
يتعلمها ويكتسبها خالل مراحل حياته من البيئة التي يعتاد عليها ويعيش فيها بقصد أو بدون
قصد ،ويقوم بممارستها وتكرارها مرة بعد أخرى ،حتى تصبح هذه السلوكيات عادة له
وجزءا ال يتززأ من نم حياته ،وبالتالي أببح بباعا راسةة عدده ،بحي تزعله غير
قادر على تركها أو تغييرها.
وبذلك برزت مشكلة البح الحالي في باديء األمر من خالل إبالع الباحثان وتعايشهما
مع الوس الزامعي ونتيزة لمالحظتهما في أثداء تدريسهما في الزامعة فقد وجدا أن هداك
بعض السلوكيات غير الصحية والعادات السيئة التي يقوم بلبة الزامعة بممارستها،
كظاهرة إنتشار معدالت تدخين السزائر واألرجيلة ،واألدمان على الكحول والمةدرات،
وإستةدام العقاقير ،وعدم اإلهتمام بالصحة الشةصية عن بريق الفحوبات الدورية
واإلجراءات الوقائية ،وعدم اإلهتمام بتداول األبعمة ونوعيتها أي السلوكيات الغذائية غير
الصحية ،وتداول المشروبات غير الصحية والضارة كالمشروبات الغازية ومشروبات
الطاقة ،وعدم مراعاة قواعد قيادة السيارات مما أدى إلى كثرة الحوادث واألخطار التي
يتعرضون لها ،وإنتشار السمدة ،والتعامل غير السليم مع التوترات اليومية ،وإلى غير ذلك
من السلوكيات والعادات غير السليمة .واألكثر خطورة في هذا الشأن أن كثيرا مما يقومون
به من السلوكيات والعادات غير الصحية يكررونها إعتقادا مدهم أنها سلوكيات وعادات
حسدة و بحيحة ال ضرر مدها ،على الرغم من أنها قد تكون مصدر تهديد للصحة
الزسمية والدفسية لديهم وتزعلهم في حالة التدهور واإلعتالل والمرض.
لذا يرى الباحثان أن إنتشار وتزايد تلك السلوكيات والعادات غير الصحية التي يتم بغياب
الوعي الصحي ويرجع إلى القصور في المداهج والمقررات الدراسية في المؤسسات

التربوية بصورة عامة ،والزامعة بصفة خابة في تحقيق أهداف التربية الصحية ،وعدم
كفاية الموضوعات داخل المداهج والمقررات الدراسية مما نتج عده قصور في إدراك بلبة
الزامعة للمعلومات الصحية ،وإلى تدني مستوى وعيهم وتدهورهم الصحي ،وبالتالي
ممارستهم للسلوكيات والعادات غير الصحية من جهة .ومن جهة أخرى إلى ضعف الدور
الذي يزب أن تقوم به المؤسسات التعليمية والتربوية وغيرهما من المؤسسات األخرى في
إكساب األفراد قدرا من الثقافة الصحية التي تمكدهم من التصدي وقائيا لهذه األمراض
والمشكالت الصحية ،والتي ال تتم عن بريق توفير الرعاية الصحية فحسب ،بل تقتضي
في الوق نفسه دعم هذه الرعاية ببرامج تربوية وتبدي بعض الدظريات التربوية والدفسية
لتتحول المعلومات الصحية بالطرق التربوية والدفسية إلى توجيهات للسلوك الصحي
السليـم والممارسة الفعلية المستمرة لهذه األنماب السلوكية ،ولعل تقديم بعض البرامج لتدمية
الوعي الصحي ونشره قد يحد من بعض السلوكيات غير السليمة التي يمارسها الطلبة
والوقاية مدها قبل تفاقمها ،ألن بحة الطالب وسالمته والمحافظة عليهما من المطالب
األساسية التي يزب أن تسعى الزامعة إلى تحقيقها .كل هذه األمور تدعونا إلى العودة مرة
أخرى إلى المداهج والمقررات الدراسية وإعادة الدظر في عالقتها بالتربية الصحية .وهذا
يعدي أندا بحاجة ماسة إلى خط وبرامج تربوية مداسبة ومقصودة بغية تحقيق الوعي
الصحي لديهم .وهذا يدعو إلى إجراء مزيد من الدراسات والبحوث لتقدير أهمية نشر
الوعي الصحي واإللمام بالسلوكيات الصحية.
وبسبب ندرة أو قلة الدراسات التي تداول متغير (السلوك الصحي) ولمعرفة فاعلية
البرنامج التربوي في تدمية السلوك الصحي تحددت مشكلة البح بالسؤال اآلتي :ما فاعلية
البرنامج التربوي على وفق أنموذج التعلم التوليدي كتطبيق لدظرية (فيزوتسكي) في تدمية
السلوك الصحي لدى بلبة المرحلة الثالثة /قسم العلوم التربوية والدفسية – فرع اإلرشاد
التربوي والدفسي /كلية التربية /جامعة بالح الدين /أربيل؟
أهمية البحث والحاجة إليه:
تحتل مسألة السلوك الصحي وتدميته أهمية متزايدة ،ليس فيما يتعلق بالزوانب الزسدية
فحسب وإنما بالزوانب الدفسية أيضا .وقد قاد الفهم المتزايد للعالقة الكامدة بين السلوك
والصحة إلى حدوث تحوالت كبيرة في العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين في فهم
الصحة وتدميتها ،وإمكانية التأثير فيها على المستوى الفردي .ولم تعد الصحة مفهوما
سلبيا ،يمكن تحقيقها في كل األحوال ،بل أببح مفهوما ديداميكيا ،يحتاج إلى جهد وبذل
من قبل األفراد في سبيل تحقيقها والحفاظ عليها .ومن أجل ذلك تعد دراسة وفهم
الممارسات السلوكية المضرة بالصحة والمدمية لها واإلتزاهات نحو الصحة والسلوك
الصحي ،الةطوة األولى نحو إيزاد الموارد المدمية للصحة والعمل على تطويرها ،وتحديد
العوامل واالتزاهات المعيقة للصحة من أجل العمل على تعديلها .األمر الذي يدعكس في
الدهاية على الدمو الصحي وتةطي تدمية الصحة وتطوير برامج الوقاية المداسبة
والدوعية .وهذا ما يتوافق مع ما تدادي به مدظمة الصحة العالمية ( )WHOمن أجل
تطوير برامج نفسية و بحية إلكتشاف عوامل الةطر على الصحة واألسباب السلوكية
البديوية المسببة للمرض التي يمكن التأثير فيها إجتماعيا والتغلب عليها (رضوان وشريكة،
 ،9002ص.)1
وأشار (تايلور )9002 ،في هذا المزال إلى أن شهدت األعوام التسعون الماضية تغيرا
واضحا في أنماب األمراض التي تدتشر في الواليات المتحدة .وإن دور العوامل السلوكية

في تطور هذه اإلضطرابات واضح .فعلى سبيل المثال ،هداك ( )%92من الوفايات
المتسببة عن السربان ،وعدد كبير من الوفيات المتسببة عن الدوبات القلبية يمكن تزدب
حدوثها عن بريق تعديل سلوك واحد فق  ،وهو التدخين .كما أن إنقاص الوزن بدسبة
( )%10بين األشةاص الذين تتراوح أعمارهم بين ( )22-52يمكن أن يؤدي إلى خفض
نسبة اإلبابة بأمراض القلب بدسبة ( .)%90كما يمكن أن يقلل من نسبة تلف الشرايين،
ومن سربان المعدة واألمعاء ،والسكري ،والسكتات ،والدوبات القلبية .وإجماال فإن ما
نسبته ( )%20من الوفيات الداتزة عن األسباب الرئيسة للوفاة في الواليات المتحدة ،تعود
ألسلوب الحياة الذي يمكن تعديله .وبذلك فإن التعديل الداجح للسلوك الصحي يحقق عدة
فوائد نزملها بالدقاب التالية:
أوال :تقليل عدد الوفيات الداتزة عن األمراض المرتبطة بأسلوب الحياة.
ثانيا :إمكانية تأخير حدوث الوفاة مما يؤدي إلى الزيادة في عمر الفرد وإلى الزيادة في
معدالت العمر المتوقعة ألفراد المزتمع.
ثالثا :وهو العامل األكثر األهمية ،زيادة عدد السدوات التي يتمتع بها الفرد بحياة خالية من
التعقيدات الداتزة عن اإلبابة باألمراض المزمدة.
رابعا :حدوث إنةفاض كبير في الدفقات التي تبلغ من تريليون دوالرا تدفق سدويا في مزال
عالج األمراض والحفاظ على الصحة (تايلور ،9002 ،ص .)102لذلك فإن الوعي
الصحي يزب أن يتكون من الطفولة ثم يستمر حتى التعليم الزامعي.
ونظرا ألهمية ودور التربية الصحية في تدمية الصحة فإندا ال نملك داخل نظامدا التربوي
ما يةدم هذا الزانب ،حي ال توجد مواد مستقلة تهتم بالصحة بشكل خاص ،ويترك أمر
التأكيد على الزوانب الصحية ،وإكساب السلوك واإلتزاه الصحي للطلبة .وإن الزامعات
التي ال تتضمن برامزها مداهج ومقررات للتربية الصحية ،يبدوا أنها غير مدركة بأن
التوعية الصحية يمكن أن تقلل اإلبابة باألمراض ،ومن تكلفة الرعاية الصحية ،بل إنه
من السةرية أن توضع الصحة في أدنى األولويات في الزامعة.
ولذلك تأتي أهمية البح الحالي من أن تدمية وتعديل أنماب السلوك الصحي ال بد وأن تقوم
باألبل على أساس ما هو موجود ،وتحديد الموارد اإليزابية ودعمها وتدميتها ،والعمل
على تعديل وتغييب ما يمكن أن يسهم في األذى الصحي على المدى القريب والبعيد.
وبسبب كون ميدان البح من الميادين التي ما زال في البلدان العربية عموما وإقليم
كوردستان العراق خصوبا غير مطروقة إلى مدى بعيد ،فقد كان من الضروري تقديم
تصور نظري حول موضوع الصحة والتصورات حوله ،والتي تشكل في كل األحوال
المدطلقات الدظرية للبح .
ومن خالل ما تقدم يرى الباحثان بأن التربية الصحية تعتبر محورا رئيسا ومهما في العملية
التربوية ،كما أن إعداد مداهج وبرامج واضحة المعالم ومتكاملة العدابر في التربية
الصحية مع المداهج الدراسية األخرى ،وتدفيذها في المؤسسات التربوية أببح من
الضروريات الملحة ،لكي يكتسب الطالب الزامعي من خالله المعارف والسلوكيات
الصحية السليمة ،والتي تسهم في بداء شةصية سوية في جوانبها الزسمية واإلجتماعية
واإلنفعالية والعقلية .لذا سيتداول البح برنامزا تربويا مقترحا لتدمية السلوك الصحي لدى
بلبة الزامعة.
وتأتي أهمية أخرى للبح من خالل إستةدامه أنموذج التعلم التوليدي كتطبيق لدظرية
(فيزوتسكي) البدائية في بداء برنامزه التربوي ،ومعرفة أثر تطبيق هذا الدموذج المستةدم
في البرنامج في تدمية السلوك الصحي لدى بلبة جامعة بالح الدين /أربيل.

أهداف البحث:
يهدف الباحثان في بحثهما الحالي إلى التعرف على:
فاعلية برنامج تربوي على وفق أنموذج التعلم التوليدي كتطبيق لدظرية
-1
(فيزوتسكي) في تدمية السلوك الصحي لدى بلبة المرحلة الثالثة /قسم العلوم التربوية
والدفسية – فرع اإلرشاد التربوي والدفسي /كلية التربية /جامعة بالح الدين /أربيل.
التحقق من فاعلية البرنامج التربوي في تدمية السلوك الصحي لدى بلبة بلبة
-9
المرحلة الثالثة /قسم العلوم التربوية والدفسية – فرع اإلرشاد التربوي والدفسي /كلية
التربية /جامعة بالح الدين /أربيل.
وذلك من خالل التحقق من بحة الفرضيات اآلتية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عدد مستوى داللة ( )0002بين متوسطي
-1
درجات أفراد المزموعة التزريبية في السلوك الصحي قبل وبعد تطبيق البرنامج التربوي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عدد مستوى داللة ( )0002بين متوسطي
-9
درجات القياس القبلي والبعدي للمزموعة الضابطة في السلوك الصحي عدد عدم تعرضهم
للبرنامج التربوي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عدد مستوى داللة ( )0002بين متوسطي
-5
درجات أفراد المزموعة التزريبية مع أفراد المزموعة الضابطة في السلوك الصحي بعد
تطبيق البرنامج التربوي.
ال يحقق البرنامج التربوي فاعليته في تدمية السلوك الصحي لدى أفراد المزموعة
-4
التزريبية.
حدود البحث:
يقتصر البح الحالي على بلبة بلبة المرحلة الثالثة /قسم العلوم التربوية والدفسية – فرع
اإلرشاد التربوي والدفسي /كلية التربية /جامعة بالح الدين /أربيل خالل الكورس األول
(الدصف األول السدوي) للعام الدراسي (.)9015 - 9019
تحديد المصطلحات:
أوال :الفاعلية (:)Effectiveness
يعرفها (بدوي )1222 ،بأنها" :القدرة على التدمية المقصودة ببقا لمعايير محددة
-1
مسبقا وتزداد كلما أمكن تحقيق التدمية تحقيقا كامال" (بدوي ،1222 ،ص.)125
ويعرفها (فضلي )1222 ،بأنها" :كل وضع أو عمل أو شكل من أشكال التعليم
-2
والتدريب يقوم به الفرد بدافع الرغبة والحب للتعليم ليصل إلى هدف وغاية معيدة تمداها
الفرد وهذه تفيد في التدسيق والتعليم الذاتي لدى المرء والشةص السوي وتشمل تعلم
المهارات وهوايات معيدة" (فضلي ،1222 ،ص.)92
ويعرفها (اللقاني والزمل )1222 ،بأنها" :القدرة على التأثير وبلوغ األهداف
-3
وتحقيق الدتائج المرجوة" (آل عامر ،9002 ،ص.)10
التعريف النظري للفاعلية:
وعلى وفق التعريفات السابقة فإن الباحثان يعرفان الفاعلية نظريا بأنها" :القدرة على
إحداث أثر حاسم في زمن محدد ،وهي القدرة على القيام بعمل معين بدزاح دون تضييع
الوق والزهد أو هي القيام بعمل ما بطريقة جيدة والوبول إلى الدتائج المتوقعة".

التعريف اإلجرائي للفاعلية:
ويعرف الباحثان الفاعلية إجرائيا بأنها" :قدرة البرنامج التربوي (المتغير المستقل) على
إحداث التدمية للسلوك الصحي كمتغير تابع ،ومدى إنزاز األهداف المدشودة للبرنامج،
وتحقيق الدتائج المرغوب فيها ،ويعبر عدها بمقدار الفاعلية كداللة إحصائية لحزم الفاعلية
بإستةدام معادلة بالك ( )Blackللكسب المعدل".
ثانيا :البرنامج التربوي (:)Educational Program
 -1يعرفه (السعدي )1229 ،بأنه" :خطة تصمم لتحسين العملية التربوية تستهدف
تزويد الطالب بةبرات واسعة ويمكن أن يدتفع بها في موضوعات أخرى من المدهج"
(السعدي ،1229 ،ص.)14
 -2ويعرفه (الشبلي )1221 ،بأنه ":جميع الةبرات التي تهيأ للمتعلمين ليتفاعلوا معها
داخل المدرسة وخارجها من أجل إكتسابهم لها لتحقيق نموهم الشامل من جميع جوانب
شةصياتهم وبداء وتعديل سلوكهم وفقا لألهداف التربوية" (الدعامدة ،9005 ،ص.)19
 -3ويعرفه (الدوسري )9001 ،بأنه" :مزموعة من األنشطة المحددة للتعامل مع
مشكلة معيدة أو التزديد لممارسة قائمة أو إدخال تطوير معين على العملية التعليمية ،وفي
الغالب ال تكون ضمن الةطة األبلية في المدهج ،وقد يتكون البرنامج من عدد من
المشاريع المدفصلة ذات األغراض المحددة والتي تؤدي في الدهاية إلى خدمة أهداف
البرنامج" (الشاهي ،9002 ،ص.)12
 -4ويعرفه (فةرو )9005 ،بأنه" :مزموعة من الزلسات الموزعة ضمن دروس
معدونة أو خط موضوعة ،وتةتلف هذه الزلسات في محتوياتها وبرق التفاعل ما بين
األفراد وخاللها ،وتعالج كل جلسة تدمية مهارة أو أكثر من مهارات لدى المتدربين ضمن
إستراتيزيات مةط لها ويتم إختيارها بما يتالئم مع أهداف البرنامج الذي تم اإلعتماد
عليه" (فةرو ،9005 ،ص.)14
التعريف النظري للبرنامج التربوي:
وعلى وفق التعريفات السابقة فإن الباحثان يعرفان البرنامج التربوي نظريا بأنه" :هو
البرنامج المبدي على أسس علمية تهدف إلى مساعدة الفرد على إستبصار سلوكه والوعي
بمشكالته وتدريبه على حلها".
التعريف اإلجرائي للبرنامج التربوي:
ويعرف الباحثان البرنامج التربوي إجرائيا بأنه" :مزموعة من اإلجراءات والدشابات
التي تتمثل في محتويات الزلسات التربوية والموضحة في خطوات بدائها في الفصل الثال
والتي وضعها الباحثان ضمن ( )2جلسات مستددا إلى نموذج التعلم التوليدي ()G.L.M
( )Generative Learning Modelوفقا لدظرية التعلم لفيزوتسكي ()Vygotsky
لتدمية السلوك الصحي لدى بلبة المرحلة الثالثة /قسم العلوم التربوية (فرع اإلرشاد الدفسي
والتربوي) في كلية التربية بزامعة بالح الدين /أربيل".

ثالثا :السلوك الصحي (:)Behavioral Health
(فيربر)  Ferber, 1979بأنه" :مفهوم جامع ألنماب السلوك والمواقف كلها
-1
القائمة على الصحة والمرض وعلى إستةدام الةدمات الطبية" ( Ferber, 1979, P.
.)10
( -2نولدنر)  Noeldner, 1989بأنه" :هو كل أنماب السلوك التي تهدف إلى تدمية
وتطوير الطاقات الصحية عدد الفرد" (.)Noeldner, 1989, p14
( -3كونر ونورمان)  Conner and Norman, 1996بأنه" :أي نشاب يقوم به الفرد
لغرض مدع أو كشف المرض أو لتحسين الصحة والرفاه (.)Conner, 2002, p.1
( -4كوجمان)  Gochman, 1997بأنه" :أنماب السلوك ،الدشاب والعادات المتعلقة
بصيانة الصحة إلستعادة وتحسين الصحة" (.)Gochman, 1997, p.3
( -5تايلور )9002 ،بأنه" :تلك السلوكيات التي يؤديها األفراد بهدف تعزيز وضعهم
الصحي ،والحفاظ على بحتهم" (تايلور ،9002 ،ص.)102
التعريف النظري للسلوك الصحي:
وعلى وفق التعريفات السابقة فإن الباحثان يعرفان السلوك الصحي نظريا بأنه" :كل أنماب
السلوك التي يؤديها الفرد من أجل التعرف المبكر على حدوث األمراض ومدع حدوثها
بهدف تحسين وتعزيز وضعه الصحي والحفاظ عليه".
التعريف اإلجرائي للسلوك الصحي:
ويعرف الباحثان السلوك الصحي إجرائيا بأنه" :الدرجة التي يحصل عليها المستزيب من
جراء إجابته على إستبيان السلوك الصحي المستةدم في البح والذي تم بداؤه من قبل
الباحثان لتحقيق هذا الغرض ،معبرا عدها بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستزيب
على الفقرات".
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال :اإلطار النظري:
سيتداول الباحثان الزانب الدظري الذي إحتوى البح الحالي في محورين أساسيين وهما-:
المحور األول :السلوك الصحي (:)Behavioural Health
تشير السلوكيات الصحية ( )Health Behaviorsإلى تلك السلوكيات التي يؤديهاا األفاراد
بهاادف تعزيااز وضااعهم الصااحي ،والحفاااظ علااى بااحتهم .وال تدبااع أهميااة الساالوكيات غياار
الصااحية ماان كونهااا تسااهم فااي حاادوث األمااراض فحسااب ،ولكاان ألنهااا تتطااور ببسااابة إلااى
عادات ضارة بالصحة (تايلور ،9002 ،ص.)102
ويتم تعريف السلوك الصحي بأنه" :أي سلوك يقوم به الفرد تلقائيا أو التي يمكن أن يعدقعوا
به بهدف التةفيف من وباأة المةاابر الصاحية المحتملاة والمةاابر فاي بيئتاه التاي يعايش
فيها" ( .)Zanjani and et al, 2006, p.36
وأشااار (باناادورا)  Bandura, 2004إلااى أن نوعيااة بااحة الفاارد متااأثرة بدرجااة كبياارة
بممارساته للسلوكيات والعاادات الصاحية فاي حياتاه اليومياة ،بحيا ياتمكن الفارد لممارساة
قدر من السيطرة على بحته من خالل إدارته لتلك السلوكيات والعاادات ،كماا وياتمكن فاي
أن يعيش لمدة أبول وبصحة أكثر ،ويمكن أن تؤخر مرحلة الشايةوخة لدياه ( Bandura,
.)2004, p.143

وأضااف (إبتاون وآخارون)  Epton et al, 2013إلاى ذلاك باأن قياام الفارد بابعض مان
السلوكيات الصحية كتداول الغذاء الصحي ،وممارساة الدشااب البادني ،وإنةفااض إساتهالك
مستويات الحكول والتدخين والمواد المةدرة يحد من خطر اإلبابة باأمراض خطيارة مثال
مرض السكري ،ومرض السربان ،وأمراض القلب والادورة الدموياة ،والسامدة ( Epton
.)et al, 2013, p.2
لااذا تعتباار دراسااة الساالوك الصااحي مهمااة بساابب قاادرتها علااى تحسااين الظااروف الصااحية
واإلجتماعية للفرد ،وتأثيرها للحفاظ على الحالة الصحية اإليزابية عبار العمار .وتحديادا قاد
أظهااارت التاااأثيرات اإليزابياااة للسااالوكيات الصاااحية علاااى األداء المعرفاااي ،واإلعاااتالل،
والوفيات ،ونتائج اإلعاقة ( .)Zanjani and et al, 2006, p.36
العواملللل التلللي تلللاثر فلللي ممارسلللة وتاييلللر السللللوكيات الصلللحية ( & Practicing
:)Changing Health Behavior
إن أنماب السلوك الصحي تقوم على اإلجراءات التي يتةذها الفرد من أجل التعارف المبكار
على حدوث األمراض ومدع حدوثها وهذا يشتمل على أنماب السلوك التاي تبادو مالئماة مان
أجل الحفاظ على الصحة وتدميتها وإعادة الصحة الزسدية.
وهداك خمسة عوامال مهماة يمكان أن تحادد أنمااب السالوك الصاحي كماا أشاار إليهاا (أحماد
وآخاارون ،)9002 ،وهمااا " :العواماال المتعلقااة بااالفرد والبيئااة ،العواماال المتعلقااة بالحمايااة
والمزتمع ،العوامل اإلجتماعية والثقافية على مستوى المحافظة أو القطار ،العوامال الثقافياة
واإلجتماعية عموما ،وعوامل المحي المادي (أحمد وآخرون ،9002 ،ص.)22
كمااااا وأشااااار (تااااايلور )9002 ،إلااااى هااااذه العواماااال ،وكاااااآلتي" :الواماااال الديموغرافيااااة
( ،)Demographic Factorsالعمااااار ( ،)Ageالقااااايم ( ،)Valuesالضاااااب الاااااذاتي
( ،)Personal Controlالماااؤثرات اإلجتماعياااة ( ،)Social Influencesاألهاااداف
الشةصااية ( ،)Personal Goalsاألعاااراض المدركااة (،)Perceived Symptoms
إمكانيااة الوبااول إلااى مؤسسااات الرعايااة الصااحية ( Access to Health Care
 ،)Delivery Systemوالعوامال المعرفياة (( ")Cognitive Factorsتاايلور،9002 ،
ص.)119-111
نمللا و ونظريللات تعللديل السلللوك الصللحي (Modifing Model and Teories
:)Health Behavior
قااام علماااء الاادفس الصااحي بتطااوير تصااورات لتغيياار العااادات الصااحية تعماال علااى دمااج
العوامل الدافعياة والتعليمياة فاي نمااذج أكثار عمومياة ،وذلاك للتادخل فاي تغييار السالوكيات
الصحية .ونتيزة لذلك تطورت مزموعة من الدماذج والدظريات ،وكاآلتي:
أنموذج المعتقد الصحي (.)The Health Belief Model
-1
الفعالية الذاتية والسلوك الصحي (.)Self-Efficacy and Health Behavior
-9
نظريااة العماال العقالنااي أو المدطقااي (نظريااة الفعاال المعقااول) /الساالوك المةطاا
-5
(.)Theory of Reasoned Action/ Planned Behavior ( )TRA
اإلتزاهااااات المعرفيااااة – السااااالوكية فااااي تغيياااار السااااالوكيات الضااااارة بالصاااااحة
-4
(:)Cognitive – Behavioral Approaches to Health Behavior Change
وجهة نظر (هوخباوم) .Hochbaum Point of view, 1958
-2
الدموذج عبر الدظري (.)Transtheoretical Model
-1

تغيير السلوكيات الضارة بالصحة من خالل الهددسة اإلجتماعية ( Changing
-2
( )Health Behavior through Social Engineeringتايلور ،9002 ،ص-192
.)129
المحور الثاني :أنمو و التعلم التوليدي ( )Generative learning modelكتطبيق
لنظرية البنائية اإلجتماعية لـ(فيجوتسكي):
إقترح أنموذج التعلم التوليدي من قبل ( أزوبورن وويتروك) Osborn & wittrock
كتزسيد لدظرية (لف فيزوتسكي)  Vygotskyالتي تعتمد على البدائية اإلجتماعية
والتأكيد على أهمية المزتمع واللغة في تدمية المعرفة ،والتعلم الذي نادى به هو التعلم الذي
يسعى إلى تدمية مدطقة الدمو القريبة المركزية من خالل التفاعل اإلجتماعي ،فالمعرفة في
التعلم التوليدي تبدى بطريقة إجتماعية بين المعلم والطالب ،وبين الطالب أنفسهم باعتبار
المعرفة عملية إجتماعية توجه تفكير الطالب وتعيدهم على تكوين المعدى ،وتتأثر بشكل
كبير باألفكار الموجودة في بدية الطالب والرواب التي تتولد بين المثيرات التي يتعرض
لها الطالب للتكوين األفكار والمعارف الزديدة (سعيد وعيد ،9001 ،ص( )112سلمان،
 ،9019ص.)12
ووفقا لـ(ويتروك)  Wittrock, 1989إن هذا الدوع من التعلم عملية نشطة في بداء
بالت بين المعرفة الزديدة والقديمة ،أو كم من األفكار الزديدة الءم نسيج المفاهيم
المعروفة عدد الفرد ،فزوهر أنموذج التلعم التوليدي هو أن العقل أو الدماغ ليس مستهلكا
سلبيا للمعلومات ،بل هو يبدي تفسيراته الةابة للمعلومات المةزنة لدية بدشاب ويرسم
اإلستدالالت مدها (.)Wittrock, 1989, p.348
ووبف كل (ويتروك)  ،Wittrock, 1990, 1991, 2010و(كوريلسكي وأخرون)
 Kourilsky et al., 1996أنموذج التعلم التوليدي بأنه أنموذج وظيفي ( Functional
 )Modelفي التعلم والتعليم ،ومن األمور التي تبدى عليها المعرفة لدى المتعلمين بدا ًء على
العمليات الداتزة من عمل الدماغ ،وعلى البح المعرفي في الفهم ،إكتساب المعرفة
المعرفة ،اإلنتباه ،الدافعية ،والدقل أو التحويل .ويحدث ذلك من خالل نوعين من العالقات
ذات المعدى :األول مدها يتمثل في توليد عالقات بين خبرة المتعلم السابقة وخبراته
الالحقة ،والثاني يتمثل في توليد عالقات بين أجزاء المعرفة ،أو الةبرات الالحقة المراد
للمتعلم إكتسابها ،كما يهدف األنموذج في الوق نفسه إلى مساعدة الطلبة على إستةدام
المفاهيم الزديدة في تفسير المواقف التعليمية المةتلفة للتأكد من فهمهم هذه المفاهيم
(( )Witrrock, 1992, p.531العابد ،9019 ،ص.)4
ويعرف (شيباردسون)  Shepardson, 1999أنموذج التعلم التوليدي بأنه" :أنموذج
يعكس رؤية فيزوتسكى للتعلم ،حي يتكون من أربعة أبوار تعليمية وهي( :الطور
التمهيدي ،والطور التركيزى (البؤرة) ،والطور المتعارض (التحدي) ،وبور التطبيق)"
(.)Shepardson, 1999, p.626
وعلى وفق العرض السابق فإن الباحثان يعرفان أنموذج التعلم التوليدي نظريا بأنه:
"أنموذج تعليمي تعلمي يعكس وجهة نظر فيزوتسكي للتعلم ،ويتكون من أربعة أبوار
تعليمية وهي( :الطور التمهيدي ،والطور التركيزى (البؤرة) ،والطور المتعارض
(التحدي) ،وبور التطبيق) ،حي يهدف إلى مساعدة الطالب في توليد األفكار والمعارف
الزديدة من خالل إستةدام األفكار والمعارف السابقة ،وذلك عن بريق الحوار والتفاوض
وتوليد المعدى والعمل في المزموعات وفي سياق التفاعالت اإلجتماعية".

ثانيا :الدراسات السابقة:
دراسة (أبو ليلى )4112 ،بعنوان" :مظاهر السلوك الصحي في مجتمع
-0
اإلمارات :دراسة ميدانية":
إستهدف الدراسة معرفة السلوك الصحي في مزتمع اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك من
خالل ربد وتحليل مزموعة المؤشرات الدالة على مدى اإلدراك والوعي الصحي
المتزسدة في مزموعة من القضايا المتعلقة بالممارسات واإلجراءات السلوكية الصحية،
وعالقتها بمزموعة من المتغيرات الديموغرافية واإلجتماعية والثقافية .وقد إعتمدت
الدراسة على مدهزية المسح اإلجتماعي بالعيدة ،وكان بحيفة اإلستبانة هي أداة جمع
البيانات ،وتم تطبيقها على عيدة عشوائية مقدارها ( )444مبحوثا ومبحوثة ،وشكل مزتمع
اإلمارات العربية المتحدة ،بإماراته السبع ،مزتمع الدراسة وقد تم إستةدام اإلحصاء
الوبفي وإختبار التائي والفائي لتحليل بيانات الدراسة .وخلص الدراسة إلى نتيزة مفادها
أن أفراد العيدة يتمتعون بوعي وسلوك بحي تمثل في ممارساتهم وإجراءاتهم الصحية
والوقائية .كما بيد الدراسة أن السلوك الصحي يتفاوت وفقا لمتغيرات الدوع ،والعمر،
والمستوى التعليمي والحالة اإلجتماعية (أبو ليلى )9002 ،في الموقع األلكتروني:
(.)www.philadelphia.edu.jo
 -4دراسة (رضوان وريشكة )4114 ،بعنوان" :السلوك الصحي واإلتجاهات نحو
الصحة دراسة ميدانية مقارنة بين طالب سوريين وألمان":
هدف هذه الدراسة إلى تحليل السلوك الصحي واإلتزاهات نحو الصحة للطالب من
مدظور عبر ثقافي بهدف إيزاد فروق عبر ثقافية بين عيدة سورية وألمانية ،ومحاولة الفهم
األفضل للةصائص الثقافية والعادات المتعلقة بالسلوك الصحي ومراعاتها عدد برح
مسائل السلوك الصحي وإستغالل الموارد الحصة اإليزابية ،وإستةدم في الدراسة إستبيان
السلوك الصحي لــ( )Steptoe, 1991الذي يقيس مظاهر معيدة من السلوك الصحي
واإلتزاهات نحوه .وأشتمل عيدة الدراسة على ( )500مفحوص كان بيدهم ( )901أنثى
بدسبة ( )%12و ( )22ذكر بدسبة ( )%55للعيدة السورية .وأستةدم التحليل اإلحصائي
للدتائج بريقة اإلحصاء الوبفي واإلستداللي وتضمن اإلحصاء اإلستداللي إختبار الفروق
بين المتوسطات بين الذكور واإلناث بإستةدام اإلختبار التائي ،أما حساب اإلرتباب
والفروق بين السلوك واإلتزاهات فقد تم حسابها بوسابة إختبار كاي مربع .وأظهرت
الدراسة:
وجود بعض الةصائص المميزة للعيدة السورية ،بعضها مهم للصحة مثل تداول
الفاكهة ،والدوم عدد كاف من الساعات ،وتدظيف األسدان ،وأخرى غير بحية مثل غياب
الزيارات الدورية إِلى الطبيب وفحص الصدر.
ووجود فروق دالة إحصائية بين الذكور واإلناث في مزاالت الوقاية من الشمس
وتدظيف األسدان وتداول اللحوم والفاكهة وإضافة الملح وتداول القهوة وعدد الوجبات
والوجبات اإلضافية وحزام األمان والقيادة تح تأثير الكحول وقياس ضغ الدم.
أشار ( )%2909من الذكور إلى عدم التدخين أبدا مقابل ( )%9205من اإلناث.
ذكر ( )%11من الذكور مقابل ( )%24من اإلناث بعدم تداول الكحول على
اإلبالق وهذا يعدي أن ثلثي الذكور مقابل ثالثة أرباع اإلناث لم يتداولوا الكحول مرة في
حياتهم وهذا يعود إلى العادات والتقاليد اإلجتماعية المرتبطة بالمعتقدات الديدية.

أما العيدة األلمانية فقد بلغ عيدتها ( )415بالبا وبالبة ( )129ذكر بمعدل ( )%41من
العيدة ككل و( )991أنثى بمعدل ( )%25من العيدة ككل التي تراوح أعمار بلبتها بين
( ،)94-91وقد أظهرت المقارنة بين العيدة السورية – األلمانية ما يلي:
وجود فروق بين الذكور واإلناث في مزال المشكالت الصحية ،فإناث العيدة
األلمانية ذكرن وجود مشكالت بحية أكثر من عيدة اإلناث السوريات ،واشار الذكور
السوريون إلى وجود نسبة إعلى من المشكالت الصحية من الذكور األلمان.
أظهرت نتيزة متقاربة بين العيدة السورية – األلمانية فيما يتعلق بموضوع تداول
األدوية دون وبفة ببية فاإلناث من كال البلدين أظهروا تداوال مرتفعا لألدوية دون
وبفة بيبة (رضوان وريشكة ،9002 ،ص.)22
دراسة (العساف )4110 ،بعنوان" :فعالية وحدة مقترحة لتعديل األفكار الخاطئة
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األكثر شيوعا حول اإلدمان والمخدرات لدى الطالبات":
هدف الدراسة إلى تحديد قائمة المفاهيم العلمية المرتبطة باإلدمان وتعابي المةدرات
والكشف عن األفكار الةابئة لدى معلمات العلوم قبل الةدمة حول هذه المفاهيم ،وإقتراح
وحدة تعليمية (موديول تعليمي) يتم خاللها تعديل تلك األفكار ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
إستةدام المدهج الوبفي والمهج التزريبي (تصميم المزموعة التزريبية الواحدة) ،كما
أعدت الدراسة إستبيانا يضم المفاهيم العلمية المرتبطة باإلدمان وتعابي المةدرات والتي
يدبغي إكسابها لمعلمات العلوم قبل الةدمة ،كما أعدت الدراسة إختبارا للكشف عن األفكار
الةابئة األكثر شيوعا حول مفاهيم اإلدمان وتعابي المةدرات لدى معلمات العلوم قبل
الةدمة ،وكذلك إعداد موديول تعليمي إستهدف تعديل األفكار الةابئة األكثر شيوعا حول
المفاهيم العلمية لإلدمان والمةدرات ،وقد ببق الدراسة على عيدة من بالبات األقسام
العلمية بكلية التربية بمديدة الرياض ،وقد أسفرت الدراسة عن الدتائج بأن مستوى بحة
أفكار الطالبات عيدة الدراسة حول اإلدمان والمةدرات مدةفضة ،كما أثبت الدراسة فعالية
المعالزة التزريبية (الموديول التعليمي) في تعديل األفكار الةابئة األكثر شيوعا لدى عيدة
الدراسة (العمودي ،9002 ،ص.)122-122
دراسة (محمود )0224 ،بعنوان" :إرتباط السلوك الصحى لطالبات كلية التربية
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الرياضية بدراسة بعض المقررات الصحية (دراسة مقارنة)":
هدف الدراسة إلى معرفة تأثير دراسة مدهج الصحة العامة للصف األول بالكلية على
تعديل السلوك الصحى لطالبات الفرقة األولى الرابعة ،والمقارنة بين بالبات الفرقة ألولى
والرابعة بعد دراستهن مقرر الصحة العامة لألولى والتربية الصحية للرابعة من حي
السلوك الصحى والعادات الصحية المدرسية .وإتبع الباحثة المدهج الوبفى بإستةدام
الدراسات المسحية لمالئمتها لطبيعة البح  .وتم إختيار عيدة البح بطريقة عشوائية من
بالبات كلية التربية الرياضية بالززيرة بواقع ( )100بالبة من الفرقة األولى و()100
بالبة من الفرقة الرابعة ،وتراوح أعمار بالبات الفرقة األولى ما بين ( )90-12سدة
وتراوح أعمار بالبات الفرقة الرابعة بين ( )95-90سدة .وقام الباحثة بتصميم
إست بيان السلوك الصحى حي يمثل األداة األساسية لزمع البيانات .وإسةدم الوسائل
اإلحصائية (معامل اإلرتباب البسي  ،تحليل التباين ،واإلختبار التائي) .وتوبل الباحثة
بالدتائج اآلتية:

لمدهج الصحة العامة الذى تدرسه الطالبة بالفرقه األولى والذى يتضمن مزموعة
من الموضوعات حول العادات الغذائية والصحة الشةصية وبحة البيئة واألمراض
المعدية تأثيرا إيزابيا فى تعديل السلوك الصحي.
لمدهج التربية الصحية للمرحلة الرابعة بالكلية والذى يتضمن مزموعة من
الموضوعات حول العادات الغذائية والصحة المدرسية والعقاقير والتدخين تأثيرا إيزابيا
فى تعديل السلوك الصحي.
نسبة التحسن المئوى فى محاور العادات الغذائية والبيئة كان لصالح الفرقة
الرابعة.
نسبة التحسن المئوي للسلوك الصحي للطالبات فى محاور الصحة الشةصية
لصالح الرابعة (محمود .)1224 ،في الموقع األلكتروني.)www.iusst.org( :
منهجية البحث وإجراءاته:
أوال :منهجية البحث:
تحقيقا إلهداف البح الحالي إستةدم الباحثان المدهج البدائي والمدهج التزريبي.
ثانيا :التصميم التجريبي (:)Design of the Experiment
إعتمد الباحثان على إتباع تصاميم المزماوعتين المتكاافئتين ذات اإلختباار القبلاي  -البعادي،
وذلك لمعرفة مدى فاعلية البرنامج التربوي في تدمية السلوك الصحي لدى أفراد المزموعة
التزريبيااة بتعرضااها للبرنااامج مقارنااة بالمزموعااة الضااابطة التااي لاام تتعاارض للبرنااامج
المعدي.
جدول ()1
التصميم التزريبي المستةدم في البح
اإلختبار
المتغير المستقل
اإلختبار القبلي
المزموعة
البعدي
البرنامج التربوي وفق نموذج  -السلوك
التزريبية
 السلوكالتعلم التوليدي كتطبيق لدظرية الصحي
الصحي
الضابطة
(فيزوتسكي)
ثالثا :مجتمع البحث ( :)Society or Population of Research
تكون مزتمع البح من بلبة جامعة بالح الدين /أربيل للعام الدراساي (،)9015-9019
وعلى وفق اإلحصائية الرسمية التي حصال عليهاا الباحا مان مديرياة التةطاي والمتابعاة
من رئاسة جامعاة باالح الادين /أربيال للعاام الدراساي ( ،)9015-9019بلاغ عادد باالب
كليات جامعاة باالح الادين /أربيال كافاة ( )90122بالاب وبالباة فاي ( )19كلياة ،بواقاع
( )10952بالب و( )10449بالبة.
رابعا :عينة البحث (:)Sample of Research
قاام الباحثااان بإختيااار كليااة التربيااة /قساام العلااوم التربويااة والدفسااية (فاارع اإلرشاااد التربااوي
والدفسااي /المرحلااة الثالثااة) فااي جامعااة بااالح الاادين /أربياال بطريقااة قصاادية .حي ا قااام
الباحثان بتقسيم العيدة عشوائيا إلى مزموعتين (التزريبياة والضاابطة) ،وباذلك أبابح عادد

الطلبة في المزموعة التزريبية ( )92بالب وبالبة بواقاع ( )12بالاب و( )14بالباة ،أماا
المزموعة الضابطة فتألف أيضا من ( )92بالب وبالبة بواقع ( )12بالب و( )14بالباة
أي بمزموع ( )22بالب وبالبة والزدول ( )9يوضح ذلك.
جدول ()9
توزيع أفراد عيدة البح حسب الزدس على المزموعتين (التزريبية والضابطة)
المزموع الكلي
عدد الطالب
المزموعة
اإلناث
الذكور
التزريبية
الضابطة

12
12

14
14

92
92

خامسا :تكافا أفراد مجموعتي البحث:
تم إجاراء التكاافؤ فاي هاذه المتغيارات لكال مان المزموعاة التزريبياة والمزموعاة الضاابطة
كإختبااار قبلاااي ،العمااار الزمدااي ،المساااتوى التحصااايلي ،التحصاايل الدراساااي آلبااااء الطلباااة
وأمهاتهم ،ومستوى الذكاء.
سادسا :تحديد المتايرات وكيفية ضبطها:
وقام الباحثاان بتحدياد متغيارات البحا الحاالي والتحقاق علاى الساالمة الداخلياة والةارجياة
لسالمة تزربة البح .
سابعا :مستلزمات البحث (أدوات البحث):
أوال :بداء برنامج تربوي وفق أنموذج التعلم التوليدي كتطبيق لدظرية (فيزوتسكي).
ثانيا :بداء إستبيان السلوك الصحي.
أوال :تصميم البرنامج التربوي (إجراءات بناء البرنامج التربوي) Building and the
:design of the educationa program
أوال :أسس ومصادر بناء البرنامج:
بمم الباحثان برنامزهما التربوي لتدمية السلوك الصحي على وفق ما يلي:
اإلعتمااااد علاااى األسااااس الدظاااري الةااااص بالدظرياااة البدائياااة الثقافياااة اإلجتماعياااة
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لـ(فيزوتسكي) .Vygotsky
اإلسااتفادة ماان الدراسااات واألبحاااث العلميااة التااي تحاااول تفسااير إكتساااب المفاااهيم
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والمهااارات واألداءات باإلعتماااد علااى نظريااات علاام الاادفس التربااوي المعاباار وتوظيفهااا
كمباديء أساسية لتحسين البيئة التعليمية.
اإلبااالع علااى كثياار ماان الدراسااات التااي إسااتةدم باارامج تربويااة وتعليميااة بتبدااي
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نظريات ونماذج وتصاميم مةتلفة.

ثانيا :مراحل بناء البرنامج وخطوات سير الدرس:
المرحلة األولى :تحديد األهداف:
األهداف العامة للبرنامج:
-0
تتمثل األهداف العامة للبرنامج الحالي في تدمية السلوك الصحي لدى بلبة الصف الثال
في قسم العلوم التربوية (فرع اإلرشاد التربوي والدفسي) في كلية التربية لزامعة بالح
الدين /أربيل .وقد تدوع هذه األهداف حسب موضوع جلسات البرنامج.
األهداف الخاصة (السلوكية) للبرنامج:
-4
لتحقيق أهداف البرنامج التربوي العامة تم ترجمتها إلى أهداف خابة (سلوكية)
بمزاالتها الثالثة (معرفية – وجدانية – مهارية) لتكون قابلة للمالحظة والقياس ويسهل
قياسها ،وقد تدوع هذه األهداف حسب موضوع جلسات البرنامج.
المرحلة الثانية :تحديد وإعداد محتوى البرنامج:
قااام الباحثااان بتصااميم أنمااوذج لزلسااات البرنااامج التربااوي المقتاارح عاان بريااق توظيااف
أنمااااوذج الااااتعلم التولياااادي لفيزوتسااااكي ( ،)Vygotskyحياااا يظهاااار فيااااه دور الباحاااا
(المدرس) في األنشطة واإلجراءات ودور أفراد العيدة (الطالب) ومراحال الاتعلم التوليادي
األربااع األساسااية (التمهياادي ،التركياازي ،المتعااارض ،التطبيااق) والتقااويم بأنواعااه الثالثااة
(الباادائي ،البدااائي ،والدهااائي أو الةتااامي) .والزاادول ( )2و ( )10يوضااح أهاام الةطااوات
والعمليات األساسية ألنموذج التعلم التوليدي حي قام الباحثان بتوظيفهم فاي كال جلساة مان
جلساااات البرناااامج الترباااوي ضااامن األباااوار األساساااية األربعاااة لدماااوذج الاااتعلم التوليااادي
(التمهيدي ،التركيزي ،المتعارض ،والتطبيق).
جدول ()2
الةطوات والعمليات األساسية (الدظرية) ألنموذج التعلم التوليدي
خطوات العمليات
الخطوة تصورات المعرفة والةبرة (:)Knowledge and Experience
الكشف عن تصورات المتعلمين وخبراتهم السابقة حول الموضوع.
األولى -
يقاادم الماادرس معلومااات لهااا عالقااة بالموضااوع لكااي يقااوم الطلبااة بإسااتدعاء
معلومات من الذاكرة  -لتحقيق عدصر اإلساتدعاء ( - )Recallوذلاك لتكاوين عالقاات
لها معدى وبداء معارف جديدة.
يقوم المدرس بمساعدة الطلبة على إقتاراح أنشاطة بافية تكشاف عان التفساير
العلمي الصحيح والدقيق حول األحداث والمواقف.
الخطوة الدافعية (:)Motivation
تطبيااق األنشااطة الصاافية لتحفيااز المتعلمااين للااتعلم مزهااود الطلبااة فااي إجااراء
الثانية -
األنشااطة يساااعد علااى الدزاااح فااي فهاام المعدااى وزيااادة دافعيااتهم للااتعلم وتعزيااز ثقااتهم
بأنفسهم.
الخطوة اإلنتباه (:)Attention
توجيااه إنتباااه المتعلمااين بتوجيااه وباارح األساائلة لبداااء وشاارح وتفسااير المعدااى
الثالثة -
الذي توبلوا إليه نتيزة رب المتعلم بين المعرفاة المسابقة واألفكاار الزديادة  -لتحقياق

عدصر التدظيم (.)Organization
توجيه إنتباه المتعلمين إلى المعلومات واألحداث والموضوعات كوسيلة لتوليد
بدية المعرفة.
الخطوة التوليد /التوالد (:)Generation
ترك المتعلمين لكي يولدوا المعدى بأنفسهم من خالل ممارسة أنشطة جماعية.
الرابعة -
يقوم المدرس بتوجيههم إلى نوعين من العالقات لفهم الماادة العلمياة  -لتحقياق
عدصاار التكاماال ( - )Integrationأولهااا :إيزاااد العالقااات بااين هااذه المفاااهيم التااي تاام
تعلمها ،وثانيها :العالقات بين هذه المفاهيم وخبراتهم الساابقة ،ثام الارب بيدهماا ،وذلاك
بإستةدام الصور والرسوم والعروض (كمدخالت حسية) لتسهيل التعلم التوليدي.
يقوم المدرس باإلستعانة باألمثلة والالأمثلة في توليد العالقات باين المفااهيم أو
التشابهات.
الخطوة ما وراء المعرفة (:)Metacognition
يستةدم المدرس إستراتيزيات التعليم لمساعدة الطلباة علاى إساتةدام عمليااتهم
الخامسة -
الدماغياة لفهاام وتطبياق وإسااتةدام المعاارف التااي تام تعلمهااا إلضاافتها إلااى المعلومااات
السابقة ليكونوا أكثر قادرة علاى حال المشاكالت المساتقبلية  -لتحقياق عدصار اإلساهاب
(.)Elaboration

ثاام قااام الباحثااان بتدظاايم المحتااوى فااي عاادد ماان الزلسااات ،حي ا بلااغ ( )1جلسااة (كوحاادة
دراسية) ،وجلستي للتطبيق القبلي والبعادي ،بواقاع ( )4أساابيع ،وجلساتين فاي كال أسابوع،
و( )42دقيقة لكل جلسة .وكما يتضح في الزدول (.)10
جدول ()10
عدد الزلسات التربوية وفقا لدموذج التعلم التوليدي لـ(فيزوتسكي) والمواضيع التي
تضمدتها
الجلسة
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة

موضوع الجلسة (عنوان)
اإلفتتاحية أو التمهيد
تكوين الوعي بأسباب وأضرار وبرق عالج (مكافحة) سلوكيات (تدخين السكائر
واألركيلة وتداول الكحول وتعابي المواد المةدرة) كسلوكيات غير بحية
توليد الوعي للمارسات الصحية اإليزابية
تكوين الوعي بعادات التغذية والطعام والمشروبات
معرفة سلوك قيادة السيارات (مراعاة أمور السالمة للوقاية من الحوادث)
الوعي باإلجراءات الصحية الوقائية
تكوين الوعي بالتعامل الصحيح مع التوترات

المرحلة الثالثة :إختيار وتحديد طرائق وأساليب التدريس المستخدمة في تنفيذ البرنامج:
إعتمااد الباح ا علااى بريقااة (المداقشااة والح اوار ،الااتعلم التعاااوني ،والعصااف الااذهدي) فااي
تدريس البرنامج ،وذلك لمالءمة تلك الطرق لطبيعاة ومحتاوى البرناامج والهادف مداه وهاو
تدمية السلوك الصحي.

المرحلللة الرابعللة :تحديللد الوسللائل والمللواد التعليميللة باإلسللتعانة بتقنيللات متعللددة (إليجللاد
الحلول):
إسااتةدم الباحا العديااد ماان الوسااائل التعليميااة (التقديااات التربويااة) الحديثااة لكاال جلسااة ماان
جلساات البرنااامج التربااوي ،وهااي بشااكل رئاايس برنااامج الوسااائ المتعااددة ،والااذي يحتااوي
علااى (نااص مكتااوب ،بااور ملونااة ،مقطااع فيااديو ،بااوت ،موساايقى ،وأفااالم تعليميااة ،مااع
األدوات الالزمااة للعاارض وتتمثاال فااي الواي ا بااورد ،جهاااز الحاس اوب ،وشاشااة العاارض
(الداتاشو) وساليدات العاروض التقديمياة (البوربويدا ) ،ماع األساطوانة المدمزاة الةاباة
بالبرنامج).
المرحلة الخامسة :تحديد األنشطة التعليمية المناسبة للبرنامج:
وإستةدم الباح مزموعة كثيرة من األنشطة التعليمية المداسبة مع البرنامج لتكوين الوعي
لدى الطلبة لتدمية السلوك الصحي السليم.
المرحلة السادسة :تحديد القائم بتدريس البرنامج :قام أحد الباحثان بتطبيق البرناامج علاى
المزموعتين التزريبية والضابطة.
المرحلة السابعة :دليل المعلم:
يقدم عرضا كامال لمحتوى مادة البرنامج ،وكذلك يتضمن معلومات خابة بالمعلم لتسااعده
على تدفيذ البرنامج وذلك من خالل توضيح األهاداف العاماة للبرناامج ،واألهاداف الةاباة
له ،واألنشطة المداسبة لكل هدف ،والوسائل والمواد التعليمية المستةدمة في تدفيذه ،إضاافة
إلى التقويم الةاص به.

المرحلة الثامنة :تحديد أساليب (أدوات) تقويم البرنامج:
تم تحديد أساليب (أدوات) التقويم للبرنامج التربوي ككل ولكل جلسة من جلساات البرناامج.
كما في المةط األتي-:
المرحلة األولى :تحديد األهداف العامة والةابة (السلوكية) بمزاالتها الثالثة المعرفية،
الوجدانية ،والمهارية
المرحلة الثانية :تحديد وإعداد محتوى البرنامج وتحديد المفاهيم الرئيسة والفرعية
المرحلة الثالثة :إختيار وتحديد الطرائق واألساليب التدريس المستةدمة في تدفيذ
البرنامج
المرحلة الرابعة :تحديد الوسائل والمواد التعليمية باإلستعانة بتقديات متعددة (إليزاد
الحلول)
المرحلة الةامسة :تحديد األنشطة أو األساليب التعليمية المداسبة للبرنامج لتحقيق أهداف
البرنامج
المرحلة السادسة :دليل المعلم
المرحلة السابعة :تحديد القائم بتدريس البرنامج التربوي وإدارة سير جلساته
المرحلة الثامدة :أساليب (أدوات) تقويم البرنامج التربوي ككل وكل جلسة من جلسات
البرنامج من أجل التوبل إلى ملةص كل جلسة من جلسات البرنامج (تقويم الطالب)
وفاعلية البرنامج
مةط ()1
يوضح خطوات بداء البرنامج التربوي وسير الدرس وفق نظرية فيزوتسكي (من إعداد
الباحثان)
رابعا :ضبط البرنامج التربوي والتأكد من صالحيته:
قام الباحثان بذلك عن بريق التأكد من بدق البرنامج (ضب البرنامج التربوي المقتارح)،
وإجراء تزربة إستطالعية للبرنامج.
خامسا :تطبيق أو تنفيذ البرنامج التربوي:
تم تطبياق البرناامج الترباوي علاى عيداة البحا األساساية المتمثلاة باالمزموعتين التزريبياة
والضابطة حسب الطريقة المرسومة لها .وإستغرق مدة التطبيق ( )4أساابيع للمادة ماا باين
( )9019 /19 /12ولغايااااة ( )9015 /1 /92بواقااااع ( )1جلسااااة وبمعاااادل جلسااااتين فااااي

األساابوع لكااال المزمااوعتين ،بواقااع ( )42دقيقااة لكاال جلسااة ،إضااافة إلااى اإلختبااار القبلااي
والبعدي لإلختبارين ،كما في جدول (.)11
جدول ()11
الزلسات التربوية وفقا لدموذج التعلم التوليدي ل(فيزوتسكي) وتأريخ إنعقادها والمواضيع
التي تضمدتها
عدوان الزلسة
التأريخ
تسلسل تسلسل اليوم
األسبوع الزلسة
اإلفتتاحية أو التمهيد
/1 /1
األحد
1
األول
9015
تكوين الوعي بأسباب وأضرار وبرق عالج
/1 /2
 9األثدين
(مكافحة) سلوكيات (تدخين السكائر
9215
واألركيلة وتداول الكحول وتعابي المواد
المةدرة) كسلوكيات غير بحية
توليد الوعي للمارسات الصحية اإليزابية
/1 /15
األحد
5
الثاني
9015
تكوين الوعي بعادات التغذية والطعام
/1 /14
 4األثدين
والمشروبات
9015
معرفة سلوك قيادة السيارات (مراعاة أمور
/1 /90
األحد
2
الثال
السالمة للوقاية من الحوادث)
9015
الوعي باإلجراءات الصحية الوقائية
/1 /91
 1األثدين
9015
تكوين الوعي بالتعامل الصحيح مع التوترات
/1 /92
األحد
2
الرابع
9015
سادسا :التقويم النهائي للبرنامج:
تم تقويم أداء الطلبة للبرنامج التربوي ككل ولكل جلسة من جلسات البرنامج.
تصميم أنمو و لتحضير جلسة على وفق أنمو و التعلم التوليدي:
قااام الباحثااان بتصااميم أنمااوذج لتحضااير جلسااة علااى وفااق أنمااوذج الااتعلم التولياادي كمااا فااي
الزدول (.)19
جدول ()19
تحديد اإلبار العام للزلسات البرنامج التربوي
المرحلة
أوال :الطور
التمهيدي

الخبرات واألنشطة
تطرح األسئلة للتعرف على المعلومات والةبرات السابقة المتعلقة
بموضوع الزلسة يزيب الطالب (كل بالب بشكل فردي) على هذه األسئلة
شفويا.
يدار نقاش للتعرف على المعلومات والةبرات السابقة لدى الطالب
من خالل اإلجابات التي يتلقاها مدهم ،ثم تدويدها على السبورة.

يطرح موضوع الزلسة على شكل أسئلة.
ثانيا :الطور -
يطلب من الطالب في كل مزموعة على حدة المداقشة فيما بيدهم ،من
التركيزي -
(البارة)
أجل إيزاد الزواب الصحيح وبياغته ثم كتابته.
إعطاء فربة للمداقشة بين أفراد المزموعات إليزاد العالقة بين
أجوبتهم.
أدارة الدقاش والحوار بين المزموعات للتوبل معا إلى معلومات
ثالثا :الطور -
المتعارض بحيحة وشاملة لموضوع الزلسة.
إتاحة الفربة للطالب إلبداء آرائهم ومالحظاتهم.
(التحدي) -
توزع أوراق الدشاب على الطلبة.
دعم إجابات الطالب وتقديم التغذية الراجعة التصحيحية لهم ،وتزسير
الهوة بين المعلومات السابقة لديهم والموضوع المستهدف ضمن البرنامج
التربوي المقترح.
يطلب من الطالب إعطاء أمثلة حول موضوع الزلسة.
برح قضية أو قضيتين يمكن من خاللهما توسيع نطاق موضوع
رابعا :طور -
التطبيق
الزلسة مثال:
يطلب من أفراد المزموعة القيام بزيارات ميدانية لألماكن والمواقع

المتعلقة بموضوع الزلسة وتدوين مالحظاتهم.
ويطلب من كل مزموعة اإلستعانة بالمكتبة واألنترني لكتابة تقرير

بغير ال يتعدى الصفحة الواحدة عن موضوع الزلسة.
ملةص ما دار في الزلسة وتوضيح اإليزابيات والسلبيات فيها.
خامسا :طور -
التقويم

ثانيا :بناء إستبيان السلوك الصحي:
تم بداء إستبيان لقياس (السالوك الصاحي) وذلاك بإعاداد فقراتاه وباياغته بصاورته األولياة
باإلساااتفادة مااان الدراساااة اإلساااتطالعية واإلباااالع علاااى المقااااييس واإلساااتبيانات الساااابقة
واإلدبيااات والدراسااات السااابقة وكااذلك المقابلااة الشةصااية مااع األبباااء فااي مزااال الصااحة
والمزتمع.
وتاام عاارض إسااتبيان الساالوك الصااحي علااى مزموعااة ماان الةبااراء والمةتصااين فااي مزااال
التربية وعلم الادفس واألببااء المةتصاين فاي مزاال الصاحة والمزتماع إلساتةراج الصادق
المدطقاي لااه بدوعيااه (باادق المحتااوى والصاادق الظاااهري) ،فضااال عاان إسااتةراج الصاادق
البدائي له وذلك عن بريق (حساب قوة التميز بأسلوب المزموعتين المتطرفتين المزموعاة
العليا والمزموعة الدنيا ،حساب عالقاة كال فقارة بالدرجاة الكلياة لإلختباار ،وحسااب إتسااق
أبعاد اإلختبار مع الدرجة الكلية لها).
وتم إساتةراج الثباات لاه باثالث بارق وهاي بريقاة (إعاادة اإلختباار ،التززئاة الدصافية أو
اإلتسااق الااداخلي ،وألفاا كرونبااا ،)،إذ بلااغ معامال الثبااات بطريقاة إعااادة اإلختبااار ()0029
درجة ،وبطريقة التززئة الدصفية ( )0022درجة ،وبطريقة ألفاا كرونباا )0022( ،درجاة.
وتكون إستبيان السلوك الصحي بصورته الدهائية من ( )24فقرة ،وبعد ذلك أببح إساتبيان
السلوك الصحي جاهزا للتطبيق .وبعد بداء إستبيان السلوك الصاحي بصاورته الدهائياة ،قاام

الباحثان بتطبيق اإلستبيان على عيدة إستطالعية بهدف تحديد الزمن الاالزم لإلساتبيان عداد
تطبيقه بالصورة الدهائية.
وتاام تصااحيح اإلسااتبيان بوضااع درجااة إلسااتزابة المفحااوص علااى كاال فقاارة ماان فقاارات
اإلستبيان ،ومن ثم جماع هاذه الادرجات إليزااد الدرجاة الكلياة لكال مفحاوص ،وتام تصاحيح
فقرات اإلستبيان على أساس ( )24فقرة ،وذلك بإعطااء تقاديرات للبادائل الاواردة فاي األداة
والتااي هااي باادائل متدرجااة ( )0 ،1 ،9 ،5حسااب إختيااار المسااتزيب للبااديل ،وبااذلك تكااون
الدرجة التي يحصل عليها الطالب بين ( )999 – 0درجة ،وهذا يعدي أن الدرجة الدنيا هي
(بااافر) والدرجاااة العلياااا هاااي ( )999درجاااة ،ويوضاااح الزااادول أدنااااه توزياااع الااادرجات
ومستويات السلوك الصحي التي تقابلها.
جدول ()15
مدى الدرجات ومستويات السلوك الصحي
مستويات السلوك الصحي
مدى الدرجات
مدةفض جدا
44 – 0
مدةفض
22 – 42
متوس
154 – 20
عالي
122 – 152
عالي جدا
999 – 120
ثامنا :الوسائل اإلحصائية:
لغاارض تحقيااق أهااداف البحاا وفرضااياته وتحلياال البيانااات ومعالزتهااا إحصااائيا فقااد تاام
إستةدام الوسائل اإلحصائية اآلتية (معامل إرتبااب بيرساون ،معادلاة ألفاا كرونباا ،،معادلاة
سبيرمان ،االختبار التائي ( )T.Testلعيدة واحدة ،معادلة بالك) .وإستةدم الباحثان الحقيبة
اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ( )SPSSوبرنامج ( )NCSSلهذا الغرض.
عرض النتائج (:)Results Show
هدف البح الحالي إلى معرفة فاعلية برنامج تربوي في تدمية السلوك الصاحي لادى بلباة
جامعة بالح الدين /أربيل ،ولتحقياق ذلاك تما باياغة عادد مان الفرضايات ،وسايعرض
الباحثان نتائج البح على وفق الفرضيات المحددة سلفا كما وستتم مداقشاة تلاك الدتاائج فاي
ضوء اإلبار الدظري والدراسات السابقة التي تم عرضها في الفصل الثاني وكما يأتي:
الفرضية األولى( :ال توجد فروق ات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()1015
-0
بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في السلوك الصحي قبل وبعد تطبيق
البرنامج التربوي).
وللتحقق من مدى بحة هذه الفرضية فقد تام معالزاة البياناات إحصاائيا بإساتةدام اإلختباار
التائي ( )T.Testلوسطين مترابطتين لطالب المزموعة التزريبية في السلوك الصحي قبل
وبعد تطبيق البرنامج التربوي ،كما هو موضح في الزدول (:)14

الزدول ()14
يوضح فروقات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة
( )T.Testوداللتها اإلحصائية في السلوك الصحي لدى أفراد المزموعة التزريبية (قبل
وبعد تطبيق البرنامج)
المتوس الحسابي

المزموعة

حزم
العيدة
التزريبية

92

القبلي
11021

اإلنحراف المعياري

للفروق القبلي
البعدي
2049 112012 124090

البعدي
2022

للفروق
19019

القيمة
التائية
المحسوبة
29092

* القيمة التائية الزدولية عدد مستوى الداللة ( )0002ومقابل درجة حرية (= )92
(.)9054
يتضااح ماان الزاادول ( )14أن القيمااة التائيااة المحسااوبة تساااوي ( )29092وهااي أكباار ماان
قيمتهااا الزدوليااة والبالغااة ( )9054عدااد مسااتوى الداللااة ( )0002بدرجااة حريااة ( ،)92ممااا
ياادل علااى وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين التطبيااق القبلااي والبعاادي لاادى بااالب
المزموعة التزريبية ولصالح التطبيق البعدي بداللاة متوساطها الحساابي الباالغ ()124090
وبإنحراف معياري ( ،)2022في حين كان المتوس الحسابي للتطبيق القبلي هو ()11021
بإنحراف معياري ( ،)2049مماا يادل علاى تفاوق باالب المزموعاة التزريبياة فاي السالوك
الصااحي لصااالح التطبيااق البعاادي ،األماار الااذي يقضااي باارفض الفرضااية الصاافرية األولااى
وقبول الفرضية البديلة التاي تقضاي بوجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عداد مساتوى داللاة
( )0002بين متوسطي درجات أفاراد المزموعاة التزريبياة فاي السالوك الصاحي قبال وبعاد
تطبيق البرنامج التربوي.
الفرضية الثانية( :ال توجد فروق ات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()1015
-4
بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في السلوك الصحي
عند عدم تعرضهم للبرنامج التربوي).
وللتحقق من مدى بحة هذه الفرضية فقد تام معالزاة البياناات إحصاائيا بإساتةدام اإلختباار
التائي ( )T.Testلوسطين مترابطتين لطالب المزموعة الضابطة في السلوك الصحي عدد
عدم تعرضهم للبرنامج التربوي ،كما هو موضح في الزدول (:)12
الزدول ()12
يوضح فروقات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة
( )T.Testوداللتها اإلحصائية في السلوك الصحي لدى أفراد المزموعة الضابطة
المزموعة

حزم
العيدة
الضابطة

92
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12015 11021
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* القيمة التائية الزدولية عدد مستوى الداللة ( )0002ومقابل درجة حرية (= )92
(.)9054

يتضح من الزدول ( )12أن القيمة التائية المحساوبة تسااوي ( )0042وهاي أقال مان قيمتهاا
الزدولية والبالغة ( )9054عدد مستوى الداللة ( )0002بدرجة حرية ( ،)92مما يادل علاى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية باين التطبياق القبلاي والبعادي لادى باالب المزموعاة
الضابطة بداللة متوسطها الحسابي البالغ ( )12015وبإنحراف معياري ( ،)4024في حاين
كان المتوس الحسابي للتطبيق القبلي هو ( )11021بإنحراف معيااري ( ،)2024مماا يادل
على عدم وجود فروق ذات داللاة إحصاائية لادى باالب المزموعاة الضاابطة باين التطبياق
القبلي والبعدي فاي السالوك الصاحي ،األمار الاذي يقضاي بقباول الفرضاية الصافرية الثانياة
ورفض الفرضية البديلة التي تقضي بوجود فاروق ذات داللاة إحصاائية عداد مساتوى داللاة
( )0002بااين متوسااطي درجااات أفااراد المزموعااة الضااابطة فااي الساالوك الصااحي ألنهاام لاام
يتلقوا البرنامج التربوي.
الفرضية الثالثة( :ال توجد فروق ات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()1015
-3
بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية مع أفراد المجموعة الضابطة في
السلوك الصحي بعد تطبيق البرنامج التربوي).
وللتحقق من مدى بحة هذه الفرضية فقد تام معالزاة البياناات إحصاائيا بإساتةدام اإلختباار
التائي ( ) T.Testلعيدتين مساتقلتين باين متوساطي درجاات أفاراد المزموعاة التزريبياة ماع
أفااراد المزموعااة الضااابطة فااي الساالوك الصااحي بعااد تطبيااق البرنااامج التربااوي ،كمااا هااو
موضح في الزدول (:)11
الزدول ()11
يوضح نتائج فروقات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والقيمة التائية
( )T.Testوداللتها اإلحصائية في السلوك الصحي بين أفراد المزموعتين
درجة مستوى
القيمة التائية
اإلنحراف
المزموعات حزم المتوس
العيدة الحسابي المعياري المحسوبة الزدولية الحر الداللة
ية
0002 21
9000
15012
2014 124054 92
التزريبية
4024
12015
92
الضابطة
يتضااح ماان الزاادول ( )11أن القيمااة التائيااة المحسااوبة تساااوي ( )15012وهااي أكباار ماان
قيمتها الزدولياة والبالغاة ( )9000عداد مساتوى الداللاة ( )0002ودرجاة حرياة ( ،)21مماا
يااادل علاااى وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطي درجاااات أفاااراد المزموعاااة
التزريبياااة ماااع أفاااراد المزموعاااة الضاااابطة ولصاااالح أفاااراد المزموعاااة التزريبياااة بداللاااة
متوسطها الحسابي البالغ ( )124054وبإنحراف معياري ( ،)2014في حين كاان المتوسا
الحسابي ألفراد المزموعاة الضاابطة هاو ( )12015باإنحراف معيااري ( ،)4024مماا يادل
على تفوق أفراد المزموعة التزريبية علاى أفاراد المزموعاة الضاابطة فاي التطبياق البعادي
في إستبيان السلوك الصحي ،األمر الذي يقضي برفض الفرضية الصفرية الةامساة وقباول
الفرضية البديلة التي تقضي بوجود فروق ذات داللة إحصائية عداد مساتوى داللاة ()0002
بين متوسطي درجات أفراد المزموعة التزريبية مع أفراد المزموعة الضابطة فاي السالوك
الصحي بعد تطبيق البرنامج التربوي ولصالح المزموعة التزريبية.

 -4الفرضية الرابعة( :ال يحقق البرنامج التربوي فاعليته في تنمية السلوك الصحي
لدى أفراد المجموعة التجريبية).
وللتحقق من مدى بحة هذه الفرضية فقد تم حساب الفاعلية عن بريق تطبيق معادلة بالك
( )Blackللكساااب المعااادل ( )Modifies Gain Ratio Blackفاااي حسااااب فاعلياااة
البرنامج ،كما هو موضح في الزدول (:)12
الزدول ()12
يوضح قيمة فاعلية البرنامج التربوي بالدسبة للسلوك الصحي
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يتضح من الزدول ( )12أن نسبة الكسب المعدل تساوي ( ،)1092وهي أعلاى وقريباة جادا
ماان حااد القبااول ( ،)109وبااذلك يعتباار إسااتةدام البرنااامج التربااوي فعاااال فااي تدميااة مسااتوى
السلوك الصحي ،وإن بالب المزموعة التزريبية قد إستفادوا من البرنامج التربوي.
تفسير النتائج ومناقشتها (:)Interpret the results and discussion
إن الدتائج اإلحصائية للفرضية (األولى ،الثالثة) كما في جدول ( )11 ،14على

التوالي تدل على إنةفاض مستوى السلوك الصحي لدى أفراد المزموعة التزريبية
والضابطة قبل تطبيق البرنامج ويعزو الباحثان هذا اإلنةفاض إلى األسباب اآلتية:
تفتقاار المداااهج الدراسااية فااي مرحلااة التعلاايم الزااامعي والمراحاال التعليميااة األخاارى
وبشكل كبير إلى المعارف والمفاهيم المتعلقة بالسلوك الصاحي ،ولام يعا لهاا زخام مداساب
فااي محتواهااا .وكااذلك ناادرة األنشااطة التعليميااة فااي مزااال خدمااة القضااايا الصااحية والحفاااظ
عليها ،وعدم تشزيع الطلبة على المشاركة الفعالة في تلك األنشاطة .إضاافة إلاى جماود هاذه
المقررات والمدااهج الدراساية فاي المراحال الدراساية المةتلفاة وعادم تطويرهاا بماا يواكاب
التطورات والمسزدات الصحية المعابرة.
تعاادد المااواد الدراسااية وضااةامة حزاام المقااررات الدراسااية وإزدحامهااا ،وال توجااد
مادة خابة بالسلوكيات الصحية وتعديل السلوك بمزاالتهما المتعددة في المراحل الدراساية
المةتلفة وحتى على مستوى التعليم العالي لكي تقدم كمقررات دراساية أساساية فاي الكلياات
وخابة كليات التربية ولزميع تةصصاتها العلمية واإلنسانية.
لم يكن هداك تدسيق بين الصافوف والمراحال الدراساية المةتلفاة فاي تعمياق الةبارة
وإستمراريتها فيما يتعلق بدماو وتدمياة المعاارف والمفااهيم المتعلقاة بالسالوك الصاحي ،وقاد
يعزى ذلك إلى عدم إياالء جاناب التربياة الصاحية ماا يساتحق مان إهتماام مان قبال واضاعي
ومةططي ومطوري المداهج الدراسية.
إن الكثير من الزامعات لم تدرك بأن التربية يزاب أن تعاد الطالاب الزاامعي باأنواع
متعااددة ماان المهااارات والمعااارف لياادرك العالقااة بيدااه وبااين بااحته ،وبااذلك كانا أهااداف
الزامعات بالدسبة للتربية الصحية غامضة وقابرة فلم تدرك أن الهدف األسمى من التربية

الصحية في الزامعة يؤدي إلى تكوين وعي بحي ووعي بالمشكالت الصحية الداجمة عن
السلوكيات غير الصحية وأبول تشةيصهما.
ناادرة المااؤتمرات والداادوات المتعلقااة بالساالوكيات الصااحية ممااا يااؤدي إلااى تاادني
مستوى السلوك الصحي لدى الطالب وأفراد مزتمعدا.
ضعف قدرة األسرة في تدمياة السالوكيات الصاحية لادى أبدائهاا وإكساابهم المعاارف
والمهارات والسلوكيات الصحية.
إن الدتائج اإلحصائية للفرضية (الثانية ،الرابعاة) ،كماا فاي جادول ( )12 ،12علاى

التااوالي تاادل علااى عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات أفااراد
المزموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج التربوي ،ويعزو الباحثان أسباب ذلك إلى إن
عدم تطبيق البرنامج التربوي المقترح لدى المزموعة الضابطة أدى إلاى نتاائج ضاعيفة فاي
تدمية السلوك الصاحي مقارناة بالمزموعاة التزريبياة التاي ببقا علايهم البرناامج الترباوي
المقترح ،ولعل السبب في ذلك هو إن موقف الطلبة هدا يدحصر في تلقي المعلوماة فقا مان
دون معرفة المفاهيم الرئيسية التاي يادور حولهاا موضاوع الزلساة ،وهاذا ماا يؤكاد علاى إن
الدماااذج التعليميااة والتربويااة التقليديااة تؤكااد علااى حفااا المعلومااات ممااا يمدااع الطااالب ماان
إكتساب المعارف والمفاهيم بصورة بحيحة.
إن الدتائج اإلحصائية للفرضاية (أألولاى ،الثانياة ،الثالثاة ،الرابعاة) ،كماا فاي جادول

( )12 ،11 ،12 ،14علاااى التاااوالي تااادل علاااى وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين
متوسطى درجات أفراد المزموعة التزريبياة ماع المزموعاة الضاابطة ولصاالح المزموعاة
التزريبية ،وأن للبرنامج التربوي المقترح أثرا واضحا فاي تدمياة مساتوى السالوك الصاحي
لدى بلبة الزامعة ،ويستدل على ذلك مان وجاود الدماو الواضاح فاي المعاارف واإلتزاهاات
والمهارات الصحية من خاالل الفاارق فاي متوسا الادرجات باين المزموعاة التزريبياة ماع
المزموعة الضابطة في متغير السلوك الصحي قبل وبعد تطبيق البرنامج التربوي ولصاالح
المزموعة التزريبية ،وهو فارق كبير يدل على أن تطبيق البرنامج التربوي قد حقق أهدافه
في م زال تدمياة مساتوى السالوك الصاحي لادى أفاراد المزموعاة التزريبياة ،وهاذا يعداي أن
هداااك تحساادا نوعيااا وتدميااة جوهريااة فااي مسااتوى الساالوك الصااحي مقارنااة بمسااتواها قباال
تطبيق البرنامج التربوي .ويعزو الباحثان هذا الفارق أو التحسن إلى:
تطبيااق البرنااامج التربااوي ماان قباال الباحثااان وفقااا لدمااوذج الااتعلم التولياادي كتطبيااق
لدظرية (فيزوتسكي) بشكل مداسب وحسب ما هاو مةطا لاه .وتحكام الباحثاان فاي عارض
المادة التعليمية حسب ما يراه مداسبا في أثداء عرضها وفقا للدموذج.
فاعلية البرنامج التربوي المقترح من قبل الباحثاان لتدمياة السالوك الصاحي ،والاذي
ببق على المزموعة التزريبية ،والذي أدى إلى تعرف الطالب على العدياد مان السالوكيات
الصحية بمةتلف مزاالتها ،وكذلك فهمهم لطبيعة العالقة الصحيحة بين اإلنسان والصحة.
إن الدشابات المعروضة في كل جلسة من جلسات البرنامج الترباوي كاان لهاا دور
في تدمية مستوى السلوك الصحي) لادى بلباة المزموعاة التزريبياة ،ويرفاع مان إهتماماات
الطلبة بموضوعات السلوك الصحي ومشاركتهم الفعالة ،وبةابة في الدشاابات الالبافية
خااارج الزلسااات ،أو الدشااابات العمليااة الصاافية ضاامن الزلسااات ممااا يدمااي لااديهم المفاااهيم
والمعارف المتعلقة بالسلوكيات الصحية.

وجود الطالب أمام واقع مان األنماوذج الزديادة (أنماوذج الاتعلم التوليادي) وبطريقاة
مدهزية مما حقق نتيزة إيزابياة ،ألن تصاميم البرناامج وفقاا لهاذا األنماوذج وتوظيفاه بشاكل
مدهزاي قاد راعاي الضاواب وتدااغم الماؤثرات وباذلك يحقاق األهاداف المرجاوة ويزياد ماان
فاعلية المتعلم.
رغبااة الطااالب للااتعلم نظاارا إلسااتةدام أنمااوذج الااتعلم التولياادي ،وهااذا يااؤدي إلااى
تزاوب الطاالب ماع األنماوذج بإعتبارهاا أنموذجاا تعليمياا وتربوياا جديادة لاه خطواتاه التاي
تةتلف عن األنماذج التعليمية والتربوية األخرى التي ألفوها.
يعطي أنموذج التعلم التوليدي دورا كبيرا للطالب فاي المزموعاة كال حساب تفكياره
وقدرته على التفاعل مع أفراد مزموعته ،وهذا يؤدي إلى زيادة مستوى المشاركة والتفاعل
ماان قباال الطااالب مااع الموقااف التعليمااي والااذي أدى إلااى زيااادة التساااؤالت واإلستفسااارات
وتحدياااد العدابااار غيااار الواضاااحة لاااديهم ،وكاااذلك أشااازع الطلباااة المدةفضاااي المعرفاااة
بالسلوكيات الصحية على المشاركة مع زمالئهم ومحاولة إباداء الارأي وتباادل المعلوماات،
وإن تزاااوب الطااالب فااي العماال فااي المزموعااات يسااهل علاايهم تبااادل المعرفااة ومحاولااة
تصااحيح المعلومااات الةابئااة المتعلقااة بالساالوك الصااحي فيمااا بياادهم ،ممااا يرفااع ذلااك ماان
معدويات المتعلمين والذين فاي العاادة سالبيي المشااركة فاي الموقاف التعليماي ،وهاذا بادوره
يزيد من ثقة المتعلم بدفسه وقدراته مما يؤثر في معارفه ومهاراته الصحي بصورة إيزابية.
إسااتةدام أنمااوذج الااتعلم التولياادي كتطبيااق للبرنااامج التربااوي يقلااص ماان الشاارود
الذهدي وعدم المتابعة ،ألن عدابر أنموذج التعلم التوليادي يةاباب مزموعاة مان الحاواس
مما يستحضر اإلنتباه ويستثير الذهن ويزعل المتعلم علاى توابال ماع المعلام وماع الموقاف
التعليمي ككل.
يوفر عدصر اإلثارة والتشويق لدى الطالب لما يحتويه البرنامج التربوي من بور
ملونة مةتلفة والصوت والحركة ومقابع فيديو مع الموسيقى مما يزعل المعلوماات تةتازن
في الذاكرة بأكثر من بورة وهذا يساعدهم على سارعة تاذكرها ،كماا أن اإلنتقاال باين هاذه
المؤثرات زاد من وضوح عارض المفااهيم لتداساب القادرات المةتلفاة للمتعلماين ،ومالئماة
الصور ومقابع الفيديو للمفاهيم والمعارف الواردة في جلسات البرنامج التربوي.
رب ما يتعلمه الطالب في جلساات البرناامج الترباوي باالواقع ألن ببيعاة البرناامج
ومحتواه يتعامالن مع معارف تبدى عليها سلوكيات.
إرتباااب موضااوع الزلسااات بحياااة وبواقااع الطااالب ،ممااا جعاال لااديهم رغبااة لدراسااة
موضوعات كل جلسة من جلسات البرناامج الترباوي بإهتماام ،وذلاك ألناه عدادما ياتم الاتعلم
في سياق البيئة المحلية وقائما على الةبرات الحياتية المباشارة فاإن الاتعلم يكاون فعااال لادى
الطااالب ويدمااي وعاايهم بأهااداف تعلاايمهم وماادركاتهم فيمااا يدرسااونه ،لااذلك البااد ماان رب ا
الموضوعات الصحية بحياة وواقع الطالب.
تقااديم موضااوعات الزلسااة بشااكل متعمااق ،أدى إلااى فهاام كاماال ماان جانااب الطااالب
لزميااع جوانااب القضااية محاال البحا  ،وإلااى تعلاام فعااال ظهاارت نتائزااه المرجااوة فااي زيااادة
المعلومات المتعلقة بالسلوكيات الصحية لديهم.
ما تتضمده كل جلساة مان جلساات البرناامج مان أنشاطة متدوعاة ومصاادر متعاددة،
أسهم في تزويد الطالب بالمعاارف ،ماع إساتةدام إساتراتيزيات متعاددة يقتصار فيهاا دور
المعلم على التوجيه واإلرشاد.

تكليااف الطااالب باابعض األنشااطة والقيااام باابعض التكليفااات أو الواجبااات المدزليااة
ككتابة التقارير أو الزيارات الميدانية عن بعض موضوعات الزلسة ،مما أثار التدافس فيماا
بيدهم لإلباالع علاى بعاض المراجاع الصاحية المتعلقاة بتلاك الموضاوعات ،وسااعدهم ذلاك
على إكتساب المعلومات المتعلقة بالسلوك الصحي.
اإلستنتاجات (:)Conclusion
إن معظم أفراد عيدة البح في المزموعة التزريبية والضابطة كانوا علاى مساتوى
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دون المتوس في السلوك الصحي في اإلختبار القبلي وقبل تطبيق البرنامج التربوي.
إن بلبة الزامعة بصورة عامة بحاجة إلاى بارامج تربوياة مبدياة علاى أساس علمياة
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وقائمااة علاااى نمااااذج عملياااة لتدمياااة المعااارف واإلتزاهاااات والمهاااارات المتعلقاااة بالسااالوك
الصحي.
لم تقتصر فاعلية البرنامج التربوي على وفق أنموج التعلم التوليدي كتطبيق لدظرية
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(فيزوتسكي) في تدمية السلوك الصحي فحسب ،بل أسهم مان خاللاه إكسااب الطلباة حاب
العمل الزماعي وروح التعاون فيماا باين أفاراد المزموعاة التزريبياة ،وأبابح الطلباة أكثار
إنفتاحا وتبادال لآلراء وتقابال ألفكاار اآلخارين ،والشاعور بالمساؤولية لتدفياذ المهماات إتزااه
الصااحة ،فضااال عاان تدميااة المهااارات المتمثلااة بتوليااد األفكااار وإعطاااء الباادائل المتدوعااة،
وجوانب سلوكية أخرى كاإللتزام بالدوام الزامعي وتدظيم الوق .
فاعليااة البرنااامج التربااوي المقتاارح وعلااى وفااق أنمااوذج الااتعلم التولياادي كتطبيااق
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لدظريااة (فيزوتسااكي) وتطبيقااه علااى أفااراد المزموعااة التزريبيااة أدى إلااى تدميااة مسااتوى
السلوك الصحي لديهم.
التوصيات (:)Recommendation
على وفق نتائج البح الحالي يوبي الباحثان بما يأتي:
ضرورة إدخال مادة التربية الصحية ضمن متطلبات الزامعاة اإلجبارياة فاي جمياع
-1
الكليات بأقسامهما العلمية واإلنسانية ،وكليات التربية خصوبا ،لما لهما من أثر في تكوين
المعارف واإلتزاهات والمهارات اإليزابية لدى بلبة الزامعة نحو بحتهم.
ضاارورة قيااام وزارة التربي اة والتعلاايم بالتدساايق مااع وزراة التعلاايم العااالي والبح ا
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العلمي بإعادة الدظر بالمدااهج فاي المراحال الدراساية المةتلفاة بتضاميدها القضاايا الصاحية
فيهما حسب ببيعاة المراحال ،وتحدياد اإلتزاهاات الصاحية المعابارة واإلساتفادة مدهاا فاي
تطوير المداهج الدراسية الحالية في جميع المراحل الدراسية المةتلفاة مان مرحلاة الروضاة
إلى مرحلة التعليم الزامعي.
ضرورة اإلهتمام بموضاوع السالوك الصاحي لادى الطاالب بحيا يبقاى مساتواهما
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ضمن المستوى العالي ،وذلك عن بريق إعداد البرامج وإقامة الدورات التدريبية التوعوياة
والمحاضرات والددوات والمؤتمرات وورش العمل لطالب الزامعة مان قبال أعضااء هيئاة
التدريس والمةتصين في مزال الصحة والسلوكيات الصحية إلى تدمية قدرات الطاالب فاي
الزامعة في التعامل مع بحتهم وتبصيرهم بالطرق واألساليب السليمة بفعالية للتغلب علاى
المشكالت الصحية الداجمة عن السلوكيات والعادات غير الصحية مان أجال تةفياف آثارهاا
السلبية.

ضاارورة القيااام بعقااد دورات تدريبيااة توعويااة ألعضاااء الهيئااة التدريساايية حااول
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الساالوك الصااحي بهاادف تعميااق المعااارف والمفاااهيم الصااحية لااديهم ،وإرشااادهم إلااى كيفيااة
تحقيق أهداف التربية الصحية من خالل تدريسهم لمواد تةصصهم.
المقترحات (:)Proposition
على وفق نتائج البح الحالي وبغية توسيع أبر الدراسات في هذا المزال ،يقترح الباحثاان
إجراء مزموعة من الدراسات من قبل الباحثين في هذا المزال مستقبال ،وهي كاآلتي:
 -1إجااراء دراسااة مماثلااة علااى جامعااات أخاارى فااي مسااتوى إقلاايم كوردسااتان العااراق
وعلى مراحل دراسية أخرى.
 -2بداااء برنااامج تعليمااي أو تربااوي أو تاادريبي آخاار باإلعتماااد علااى أنمااوذج الااتعلم
التولياادي كتطبيااق لدظريااة (فيزوتسااكي) وعلااى نماااذج أخاارى لتدميااة بعااض المتغياارات فااي
مؤسسااات إقلاايم كوردسااتان العااراق( :الااوعي الصااحي ،التربيااة الصااحية ،التربيااة البيئيااة،
التربية المدنية ،السالم ،التسامح).
 -3دراساااة أثااار كااال مااان المتغيااارات الديموغرافياااة (الزااادس ،التةصاااص ،الوضاااع
اإلجتماااعي واإلقتصااادي والحضااري) فااي تدميااة كاال ماان الساالوك الصااحي فااي المراحاال
الدراسية المةتلفة.
 -4إجراء دراسة لبداء البرامج التعليمية والتربوية والتدريبية المتدوعة باإلعتمااد علاى
الدماااذج األخاارى لتدميااة الساالوك الصااحي فااي مراحاال التعلاايم العااام وخابااة فااي مرحلااة
الروضة والمرحلة األساسية.
مصادر البحث:
أبو ليلى ،يوسف حسن ( .)9002مظاهر السلوك الصحي في مزتمع اإلمارات:
-1
دراسة ميدانية .نشر في مزلة شؤون إجتماعية ،جمعية اإلجتماعيين والزامعة األمريكية
في الشارقة ،دولة اإلمارات العربي المتحدة ،الشارقة ،العدد ( ،)109بيف (،)9002
السدة ( .)91في الموقع األلكتروني.)http://www.philadelphia.edu.jo( :
أحمد ،مازن عبد الهادي وآخرون ( .)9002السلوك الصحي وإتزاهاته لدى
-9
الرياضيين .جامعة بابل ،كلية التربية الرياضية ،مزلة علوم التربية الرياضية ،المزلد
األول ،العدد السابع ،سدة ( ،)9002ص.191-21
آل عامر ،حدان سالم عبد هللا ( .)9002فاعلية برنامج تدريبي مستدد إلى نظرية
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تريز ( )TRIZفي تدمية حل المشكالت الرياضية إبداعيا وبعض مهارات التفكير اإلبداعي
ومهارات التوابل الرياضي لمتفوقات الصف الثال المتوس  .جامعة الملك عبد العزيز،
كلية التربية بزدة األقسام األدبية ،قسم التربية وعلم الدفس (أبروحة دكتوراه غير
مدشورة).
بدوي ،أحمد زكي ( .)1222معزم مصطلحات العلوم االجتماعية .مكتبة لبدان،
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بيروت ،الطبعة األولى.
تايلور ،شيلي ( .)9002علم الدفس الصحي .ترجمة :وسام درويش بريك وفوزي
-2
شاكر داود .دار الحامد ،عمان /األردن ،الطبعة األولى.

رضوان ،سامر جميل وريشكة ،كونراد ( .)9002السلوك الصحي واإلتزاهات
-1
نحو الصحة .دراسة ميدانية مقارنة بين بالب سوريين وألمان .جامعة دمشق ،كلية
التربية .في الموقع األلكتروني.)http://www.alba7es.com/Page1220.htm( :
السعدي ،عبد القادر سليمان ( .)1229بداء برنامج لتدمية التفكير الداقد في تدريس
-2
مادة الزغرافية للمرحلة اإلعدادية .جامعة عين شمس ،القاهرة ،كلية التربية (أبروحة
دكتوراه غير مدشورة).
سعيد ،عابف ،وعيد رجاء أحمد ( .)9001أثر إستةدام بعض إستراتيزيات التعلم
-2
الدش في تدريس الدراسات اإلجتماعية على التحصيل وتدمية مهارات حل المشكالت لدى
تالميذ المرحلة اإلعدادية .مزلة دراسات في المداهج وبرق التدريس ،الزمعية المصرية
للمداهج وبرق التدريس ،جامعة عين شمس ،العدد ( ،)111ص.141-101
سلمان ،سماح محمد بالح ( .)9019أثر إستةدام نموذج التعلم التوليدي في تدمية
-2
التفكير اإلستداللي والتحصيل في مادة الكيمياء لدى بالبات الصف األول الثانوي بمكة
المكرمة .قسم المداهج وبرائق التدريس ،كلية التربية ،جامعة أم القرى (رسالة ماجستير
غير مدشورة).
 -10الشاهي ،لطيف عبد الشكور عبد هللا تزار ( .)9002فاعلية برنامج مقترح في
التربية البيئية في ضوء نظرية تريز ( )TRIZفي تدمية التفكير اإلبداعي لطفل ما قبل
المدرسة في رياض األبفال بمحافظة جدة .المملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى،
كلية التربية ،قسم المداهج وبرق التدريس (أبروحة دكتوراه غير مدشورة).
 -11العابد ،عدنان سليم ( .)9019أثر إستةدام أنموذج التعلم التوليدي في حل المسألة
الرياضية والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى بلبة المرحلة األساسية .مزلة الدراسات
التربوية والدفسية ،جامعة السلطان قابوس ،المزلد ( ،)1العدد ( ،9019 ،)9ص.11-1
 -19العمودي ،هاله سعيد أحمد باقادر ( .)9002فعالية برنامج مقترح في التربية
الصحية لتدمية التدور الصحي لدى تلميذات المرحلة المتوسطة بمديدة مكة المكرمة.
المملكة العربية السعودية ،المكة المكرمة ،كلية التربية للبدات – األقسام األدبية ،قسم
التربية وعلم الدفس (أبروحة دكتوراه غير مدشورة).
 -15فةرو ،عبد الدابر ( .)9005فاعلية برنامج مقترح (السهل) في تدمية بعض
مهارات التفكير العليا لدى عيدة من الطلبة المتفوقين عقليا وغير المتفوقين .مزلة مركز
البحوث التربوية ،جامعة قطر ،العدد ( ،)94السدة (.)15
 -14فضلي ،عدنان عباس ( .)1222دليل الموسوعة المةتصرة في علم الدفس وبب
نفس األبفال الةابة باألبفال المعوقين وبطيء التعلم .المكتبة الوبدية ،جامعة بغداد،
بغداد ،الطبعة األولى.
 -12محمود ،آمال زكي ( .)1224إرتباب السلوك الصحى لطالبات كلية التربية
الرياضية بدراسة بعض المقررات الصحية (دراسة مقارنة) .في الموقع األلكتروني:
(.)http://iusst.org/index.php
 -11الدعامدة ،حسن محمد قاسم ( .)9005تقويم البرنامج التربوي للطلبة المتفوقين في
المراكز الريادية في ضوء أهداف التطوير التربوي في األردن .جامعة بغداد ،كلية التربية
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17- Bandura, Albert (2004). Health Promotion by Social Cognitive
Means. Health Education & Behavior, Vol. 31 (2): 143-164 (April 2004).

18- Conner, M (2002). Health Behaviors. University of Leeds UK.
Available online 2002.
19- Epton et al. (2013). A theory- based online health behavior
intervention for new university students: study protocol. BMC Public
Health.
(http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/107).
20- Ferber, V. (1979). Gesundheitsverhalten. In: J. Siegrist, A. HendelKramer, Wege zum Arzt, Ergebnisse medizinsoziologischer
Untersuchungen zur Arzt-Patient-Beziehung (S. 7-23). München: Urban
und Schwarzenberg.
21- Gochman D S (Ed), (1997). Handbook of Health Behavior
Research. New York, Vols. 1–4: Plenum.
22- Noeldner, W. (1989). Gesundheit spsychologie – Grundlagen und
Forschungskonzepte. In: D. Rüdiger, W. Nöldner, D. Hang, empirische
Beiträge (S. 11-20). Regensburg: S. Roderer Verlag.
23- Shepardson, D. P. (1999). Learning Science in a First Grad Science
Activity. A Vygotskian Perspective. Science Education, Vol. 83, No. 5,
pp. 621- 638.
24- Wittrock, Merlin C. (1989). Generative processes of
comprehension, Educational Psychologist, 24.
25- Witrrock, Merline C. (1992). Generative Learning Process of the
Brain. Educational Psychologist, Vol. 27, No. 4, PP. 531-541.
26- Zanjani, Faika. A. K. and et al (2006). Age Group and Health
Status Effects on Health Behavior Change. Behavioral Medicine. Vol.
32, summer (2006), p.36-46.

