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HEALTHY BEHAVIOR AMONG 

HANDICAPPED CHILDREN IN AJLOUN 

AREA IN THE LIGHT OF SOME VARIABLES 

 

FAISAL ISSA ALNAWASRIH*           SAFA AYISH ALHORANI** 

 

 ABSTRACT_ This study aimed to study healthy behavior among a sample of handicapped children 

from Ajloun Governorate /Jordan, and in the light of some demographic variables (gender, age) and 

the type and degree of handicap, for the purposes of the study, the researcher used Healthy 

Behavior Test which was done depending on Smadi & Smadi\scale [1] to be suitable for 

handicapped children ,and it was found the indications of Validity and reliability of this scale, the 

sample consisted of 83 handicapped children (43 males & 40 females) were selected randomly, The 

results indicated that the level of healthy behavior between handicapped children was low, and 

there weren’t statistically significant differences at (α ≤ 0.05) at the level of the total healthy 

behavior and its dimensions between handicapped children regarding to age and gender, and there 

weren’t statistically significant differences at (α ≤ 0.05) at the level of the total healthy behavior and 

its dimensions between handicapped children regarding to the educational level of father, there 

were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) at the level of the total healthy behavior and 

protecting general health and protecting the body between handicapped children at the educational 

level of mothers regarding to those of public secondary and below ,and psychological social 

dimensions between handicapped children, and there weren’t statistically significant differences at 

(α ≤ 0.05) at the level of the total healthy behavior regarding to the degree and the type of handicap, 

the results were discussed in the light of the theoretical literature & previous studies, and some 

recommendations were suggested according to the results of the study.  

KEYWORDS: healthy behavior, handicapped children, the type of handicap, demographic 

variables. 
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من وجهة ) األطفال املعوقنيلدى السلوك الصحي 
نظر أمهاتهم( يف حمافظة عجلون يف ضوء بعض 

 املتغريات الدميوغرافية ودرجة ونوع اإلعاقة
 

**عايش عبدهللا الحوراني صفاء                                * فيصل عيس ى عبد القادر النواصره  

 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى السلوك الصحي لدى األطفال املعوقين( من وجهة نظر أمهاتهم( في محافظة  امللخص _

عجلون في ضوء بعض املتغيرات الديموغرافية ودرجة ونوع اإلعاقة، ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي 

[ وتم إيجاد 1واختبار السلوك الصحي الذي تم إعداده وتطويره بما يتناسب مع األطفال املعوقين واعتمادا على مقياس صمادي والصمادي ]

من اإلناث( تم اختيارهم بطريقة  40منهم من الذكور و 43) طفال وطفلة معوقة 83هذا املقياس، وتكونت العينة من  دالالت صدق وثبات

، كما تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة 
ً
عشوائية. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى السلوك الصحي بين األطفال املعوقين منخفضا

 ملتغير العمر والجنس، كما تبين   (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى داللة
ً
في درجات السلوك الصحي الكلي وأبعاده بين األطفال املعوقين تبعا

 ملتغير املستوى التعليمي لألب، 
ً
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات السلوك الصحي الكلي وأبعاده بين األطفال املعوقين تبعا

عد العناية بالجسم على متغير كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية ف عد العناية بالصحة العامة وبُ ي درجات السلوك الصحي الكلي وبُ

املستوى التعليمي لألم ولصالح أمهات األطفال املعوقين ذوات املستوى التعليمي ثانوية عامة فما دون، كما تبين عدم وجود فروق ذات 

 ملتغير درجة اإلعاقة ونوع اإلعاقة، كما نوقشت النتائج داللة إحصائية في درجات السلوك الصحي الكلي وأبعاد
ً
ه بين األطفال املعوقين تبعا

 .في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة وتم اقتراح بعض التوصيات بناًء على نتائج الدراسة

 .: السلوك الصحي، املعوقين، نوع اإلعاقة، املتغيرات الديموغرافيةالكلمات املفتاحية
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 محافظة في( أمهاتهم نظر  وجهة من) املعوقين األطفال لدى الصحي لسلوكا

 اإلعاقة ونوع ودرجة الديموغرافية املتغيرات بعض ضوء في عجلون 
 قدمة. امل1

ظهر في العصر الحديث كأحد فروع علم النفس العام علم النفس       

الصحي الذي يهتم في مدى الوعي وممارسة السلوك الصحي، كما اهتمت 

التربية الخاصة بالتدريب على مهارات السلوك ألتكيفي والعناية بالذات 

، ويتعلق البحث في السلوك الصحي 
ً
خاصة لدى األطفال املعوقين عقليا

الت التي تؤثر في السلوكيات الصحية، وتعتبر األمراض بطرق التدخ

املزمنة من بين األمراض التي تهدد صحة األفراد في العصر الحالي، كما أن 

شعور الطفل املعاق بالعجز أو النقص يشعره باإلحباط وقلة الثقة 

بالنفس وامليل إلى العدوانية والسلوك اإلنسحابي باإلضافة إلى إحساسهم 

ة والكفاءة والفشل في مواجهة املطالب واإلمكانات وعدم بعدم القيم

القدرة على مواجهة املشاكل والصعوبات التي تواجههم في الحياة مما يؤثر 

 .على الصحة النفسية والصحة الجسدية لديهم وتوجههم نحو الحب

تؤثر اإلعاقة العقلية على املهارات املعرفية فتؤدي إلى مشكالت      

االنتباه وعجز الذاكرة وضعف تطور اللغة وتنظيم الذات وضعف في 

والتشتت ومشكالت في استرجاع املعلومات وصعوبات في تنظيم 

 ].2] السلوكيات الشخصية

ومن عوامل الخطر السلوكية الناتجة عن اإلعاقة العادات الغذائية      

بة لدى األطفال املعاقين، حيث أن العادات الغذائية املناسبة تخفض نس

 ما 
ً
اإلصابة بأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتي غالبا

 .تكون مشكالت ثانوية يعاني منها الطفل املعاق

كما تعمل تمرينات اللياقة البدنية على حفظ أمراض القلب ومشاكل      

 ما يعاني منها األطفال املعاقون، كما أن أسلوب 
ً
العضالت التي غالبا

عد على العيش فترة أطول من النمو والنشاط، كما أن الحياة الصحي يسا

االستخدام الصحيح للدواء وإتباع تعليمات الحمية الصحيحة يساعد 

 ].3األطفال املعاقين على املحافظة على صحتهم ]

إن الرعاية الصحية من أهم الجوانب التي يجب توفيرها لألطفال      

ل تعويدهم على العادات العاديين وذوي الحاجات الخاصة وتتم من خال

 ].3] الصحية السليمة ومراعاة النظافة والوقاية من األمراض

كما أن األمراض املعدية تكثر بين األطفال الذين يسلكون سلوكا غير      

صحي حيث أن إصابة الطفل باألمراض تقلل من قدرته على التحصيل 

واجب املدرسة  وتعطل الطاقات الكامنة التي تؤدي إلى اإلبداع، لذا فمن

في مرحلة التعليم االبتدائي غرس العادات السليمة في األطفال بكافة 

 ].5الطرق املمكنة للمحافظة على صحتهم ]

إن الجهود املبكرة في املنزل واملدرسة يمكن أن تؤدي إلى إكساب      

األطفال السلوكيات الصحية وتنمية العادات الصحية املرغوبة، 

ية خالل هذا الوقت تساعد الطفل على تحقيق فالتأثيرات االيجاب

السلوكيات الصحية االيجابية، وللمدرسة دورا فعاال فيما يتعلق 

بالصحة واملرض فهي تساعد الطفل على معرفة أعراض املرض وكيفية 

 ].6] الوقاية والعالج من هذا املرض

ة وتبدو أهمية دراسة هذه املتغيرات ألنها تتداخل مع نمط الحضار       

ونمط األسرة واملجتمع ككل، حيث أن الفرق الجندري يبين مدى التكيف 

االجتماعي ومدى االلتزام بالقيم والعادات االجتماعية السائدة بين ذكور 

وإناث، كما أن الفرق في املرحلة العمرية يؤثر في مدى التطور العقلي 

لفرد في للطفل و مدى الوعي وااللتزام في العادات السليمة ومدى تأثر ا

قية والسلوكية للجماعة التي ينتمي إليها، كما تتضح أهمية 
ُ
املعايير الخل

دراسة املستوى التعليمي لألسرة في تحديد مدى تأثير الثقافة والتعليم 

 .على الوعي والعادات والسلوكيات الصحية لدى األطفال املعوقين

بعاده لدى لذا جاءت هذه الدراسة لتحديد مستوى السلوك الصحي وأ     

األطفال املعوقين من طلبة مراكز التربية الخاصة في محافظة 

عجلون/األردن في ضوء بعض املتغيرات الديموغرافية)الجنس والعمر( 

 ).األم ودرجة اإلعاقة ونوع اإلعاقة واملستوى التعليمي للولدين)األب،

 مشكلة الدراسة. 2

الدراسات التي تناولت السلوك تنبثق مشكلة الدراسة من تفاوت نتائج       

الصحي بين األطفال وعالقته ببعض املتغيرات الديموغرافية واملستوى 

األم( ويظهر ذلك بوضوح في اختالف مجتمع  التعليمي للولدين)األب،

الدراسة والعينة لدى كل منها، لذا تتحدد مشكلة هذه الدراسة في دراسة 

ن من طلبة مراكز التربية مستوى السلوك الصحي وأبعاده لدى املعوقي

الخاصة في محافظة عجلون/األردن في ضوء بعض املتغيرات 

الديموغرافية)الجنس والعمر( ودرجة اإلعاقة ونوع اإلعاقة واملستوى 

 (.التعليمي للولدين )األب، األم

 أسئلة الدراسةأ. 

 :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية 

الصحي لدى األطفال املعوقين من وجهة نظر ما مستوى السلوك  -1

 أمهاتهم؟

 في (α ≤0.05) مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -2

درجات السلوك الصحي وأبعاده لدى األطفال املعوقين من وجهة نظر 

 أمهاتهم تبعا ملتغيري الجنس والعمر؟

 يف (α≤0.05) مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -3

درجات السلوك الصحي وأبعاده لدى األطفال املعوقين من وجهة نظر 

 أمهاتهم تبعا ملتغيري درجة اإلعاقة ونوع اإلعاقة؟

 يف (α ≤0.05) مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -4

درجات السلوك الصحي وأبعاده لدى األطفال املعوقين من وجهة نظر 

 األم(؟ عليمي للولدين )األب،أمهاتهم تبعا ملتغير املستوى الت

  مبررات الدراسةب. 

قلة البحوث التي تناولت مستوى السلوك الصحي لدى الطلبة . 1

 .املعوقين

تقدم إطار نظري ومقياس للسلوك الصحي لألطفال املعوقين من وجهة . 2

 .نظر أمهاتهم يستفيد منه العاملون في مجال اإلرشاد والتربية الخاصة
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الدراسة إلجراء دراسات الحقة و برامج إرشادية وبرامج تمهد هذه . 3

 .وقائية حول تنمية مستوى الوعي والسلوك الصحي بين األطفال املعوقين

 أهداف الدراسةج. 

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى السلوك الصحي لدى        

وء األطفال املعوقين( من وجهة نظر أمهاتهم( في محافظة عجلون في ض

بعض املتغيرات الديموغرافية )الجنس والعمر( ودرجة اإلعاقة ونوع 

األم(، كما تهدف الدراسة  اإلعاقة واملستوى التعليمي للولدين )األب،

الحالية إلى تطوير مقياس للسلوك الصحي يتناسب مع األطفال املعوقين 

 .في البيئة العربية بشكل عام والبيئة األردنية بشكل خاص

  الدراسةأهمية د. 

 بشكل       
ً
يعاني األطفال املعوقين بشكل عام واألطفال املعوقين عقليا

خاص من صعوبات في ممارسة مهارات الحياة اليومية وامتالك بعض 

املهارات في مواقف محددة مثل مهارات العادات الصحية وتنظيم الذات 

 .والعادات السليمة في الغذاء وتناول واستخدام الدواء

تتضح األهمية النظرية في الكشف عن مستوى السلوك الصحي عند      

األطفال املعوقين في مراكز التربية الخاصة في محافظة عجلون /األردن في 

ضوء بعض املتغيرات الديموغرافية ممثلة بالجنس والعمر ودرجة اإلعاقة 

 (.األم ونوع اإلعاقة واملستوى التعليمي للولدين )األب،

التعرف على أبعاد السلوك الصحي لهذه الفئة )املعوقين(  كما يساعد     

 
ً
في فهم تطورهم العلمي في املؤسسات التعليمية التي ترعاهم خصوصا

 .املدرسة ومركز التربية الخاصة واألسرة

  :كما تتضح األهمية التطبيقية للبحث في كل من

 .تطوير مقياس للسلوك الصحي يتناسب مع أسر الطلبة املعوقين -1

توضيح أهمية السلوك الصحي ملا له من عالقة وثيقة بحياة الفرد  -2

 .وصحته الجسمية والنفسية

ومن هنا تنبع أهمية التعرف على مستوى السلوك الصحي وأبعاده لدى  

املعوقين من طلبة مراكز التربية الخاصة في محافظة عجلون/ األردن في 

ر( ودرجة اإلعاقة ونوع )الجنس والعم ضوء بعض املتغيرات الديموغرافية

 (.األم اإلعاقة واملستوى التعليمي للولدين )األب،

 محددات الدراسةه. 

 :تتحدد هذه الدراسة باملحددات التالية 

تم إجراء الدراسة الحالية في الفصل الدراس ي الثاني  الزمنية:املحددات  •

 (.2016/2017من العام الدراس ي )

الدراسة الحالية على عينة من أطفال املحددات البشرية: تم إجراء  •

 .مراكز التربية الخاصة من محافظة عجلون في األردن

املحددات املوضوعية: تتحدد نتائج الدراسة الحالية باألداة التي  •

استخدمها الباحث لجمع املعلومات وهي: مقياس السلوك الصحي 

الالته لألطفال املعوقين من وجهة نظر أمهاتهم الذي تم التحقق من د

 (.السيكومترية )الصدق والثبات

املحددات املكانية: تم إجراء الدراسة على ستة من مراكز التربية  •

 .الخاصة في محافظة عجلون في األردن

 

 

 

 التعريفات النظرية واإلجرائيةو. 

السلوك الصحي: هو مفهوم جامع ألنماط السلوك واملواقف القائمة على  

لخدمات الطبية ويشمل كل أنماط الصحة واملرض وعلى استخدام ا

 ].7] السلوك التي تهدف إلى تنمية وتطوير الطاقات الصحية عند الفرد

السلوك الصحي إجرائيا: هو الدرجة التي يحصل عليها الطفل في مقياس 

السلوك الصحي من وجهة نظر أمه حيث قام الباحث بتطويره لهذه 

 .الغاية

تشخيصه بأنه يعاني من إعاقة حسب الطفل املعوق: هو الطفل الذي تم 

تشخيص وزارة الصحة األردنية ويتلقى تعليمه في مراكز التربية الخاصة 

 .في محافظة عجلون/األردن

 اإلطار النظري . 3

يقوم السلوك الصحي على اإلجراءات التي يتخذها الفرد من أجل التعرف  

السلوك املبكر على حدوث األمراض ومنع حدوثها، ويشتمل أنماط 

 .املالئمة من أجل الحفاظ على الصحة وتنميتها وإعادة الصحة الجسدية

يعرف السلوك بأنه النشاط الذي يمارسه الفرد نتيجة لتفاعله مع      

البيئة، كما يعتبر مجموعة األفعال التي تتصف ببعض الخصائص 

 ].8املحددة ]

فرد للحفاظ إن السلوك الصحي هو مجموعة السلوكيات التي يمارسها ال 

على مستوى صحي مناسب على اعتبار صحة الفرد هي نتاج تكامل جوانب 

 ].8] النمو الجسمية والعقلية واالنفعالية والحركية

[ السلوك الصحي بأنه : مفهوم جامع 7ويعرف املشعان وخليفة ]      

ألنماط السلوك واملواقف القائمة على الصحة واملرض وعلى استخدام 

 .ية وتهدف إلى تنمية وتطوير الطاقات الصحية عند الفردالخدمات الطب

 للسلوك الصحي منها1وكما قدم صمادي والصمادي ] 
ً
 :[ صورا

السلوك الصحي الوقائي وهو نشاط يقوم به الفرد الذي يعتقد أنه  .أ

، بغرض الوقاية ضد األمراض
ً
 .معافى صحيا

الذي يدرك أنه  السلوك الصحي املرض ي وهو أي نشاط يقوم به الفرد .ب

مريض ليصل إلى حالة من الصحة والشفاء بالعالج املناسب له من خالل 

ممارسة التمرينات الرياضية وتناول الطعام الصحي والرعاية الذاتية 

 .والنوم وتجنب التدخين واستخدام العقاقير النفسية

[ إلى أن ممارسة السلوكيات الصحية يعتمد على 10وقد أشار تايلور ] 

 : عوامل هيعدة 

وتختلف العادات  (demographic Factors) العوامل الديموغرافية( 1

الصحية باختالف العوامل الديموغرافية، فقد أثبتت الدراسات أن 

 للضغوط واألكثر 
ً
 واألقل تعرضا

ً
 واألكثر ثراًء وتعليما

ً
األشخاص األقل سنا

 على املساندة االجتماعية يمارسون عادات صحية جيدة
ً
وأكثر من  حصوال

 .أولئك األشخاص الذين يتعرضون إلى مستويات أعلى من الضغط

سلوك الفرد الصحي مع التقدم في العمر، فالعادات  يتغير (age) العمر( 2

الصحية تكون جيدة في مرحلة الطفولة وتتدهور في مرحلتي املراهقة 

 .والشباب ثم تعود لتتحسن مرة أخرى في األعمار املتقدمة

 على السلوكيات  (values) القيم( 3
ً
إن للقيم التي يتبناها األفراد تأثيرا

 في 
ً
 تعتبر ممارسة النشاط الرياض ي مرغوبا

ً
الصحية التي يمارسونها فمثال

 .بعض املجتمعات وغير مرغوب في مجتمعات أخرى 
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الضبط الذاتي: إن وجود وعي لدى الفرد له دور في تقرير السلوكيات ( 4

 .الصحية التي يتبعها

فاألسرة و واألصدقاء وزمالء  :(social influences) االجتماعيةاملؤثرات ( 5

 في تقرير السلوكيات الصحية التي يتبعها 
ً
العمل يمكن أن يؤثروا جميعا

 .الفرد

السلوكيات  ترتبط (personal objectives) الشخصيةاألهداف ( 6

اللياقة الصحية ارتباطا وثيقا باألهداف الشخصية، فقد يشكل تحقيق 

 .البدنية هدفا لدى الفرد ملمارسة الرياضة بشكل منتظم

يتحكم في بعض  (perceived symptoms) األعراض املدركة( 7

السلوكيات الصحية وجود بعض األعراض فاملرض يستوجب تفسير 

 .العادات الصحية حتى يتجنب املريض مضاعفات املرض

: إن سهولة الوصول إمكانية الوصول إلى مؤسسات الرعاية الصحية( 8

إلى املؤسسات املكلفة بتقديم الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات 

والتحاليل الطبية والكشف املبكر وإجراء الفحوصات الدورية يؤثر على 

 .السلوكيات الصحية لألفراد

العوامل املعرفية: ترتبط ممارسة السلوكيات الصحية بالعوامل ( 9

لدى الفرد فبعض األفكار تجعل الفرد املعرفية كاألفكار واملعتقدات 

 .عرضة ألمراض خطيرة بسبب عدم فهم وإدراك حجم خطر هذه األمراض

  الطفل املعوق 

ُيعرف املعاق بأنه كل شخص مصاب بعجز بدني أو عقلي مستديم      

)غير قابل للشفاء( وبشرط أن يكون هذا العجز سببا في عدم التكيف مع 

لف عن األشخاص العاديين بشكل [، فهو شخص يخت11املجتمع ]

ملحوظ ومستمر ومتكرر، األمر الذي يحد من قدرتهم على النجاح في 

تأدية النشاطات األساسية االجتماعية والشخصية وتشمل سبع فئات 

أساسية هي التخلف العقلي وصعوبات التعلم واإلعاقة البصرية واإلعاقة 

ة واالضطرابات السمعية واإلعاقة الجسمية واالضطرابات السلوكي

 .الكالمية واللغوية

قدر املؤسسات واملنظمات الدولية ذات العالقة ما يزيد عن 
ُ
من  %15 و ت

 ].12مجموع السكان يعانون في مجمل حاالت اإلعاقة املذكورة ]

يمر الطفل املعوق كما هو الطفل العادي بمراحل نمائية متسلسلة      

عن حاجات األطفال جميعا، ومنظمة ولديه حاجات أساسية ال تختلف 

فهو بحاجة إلى الدعم وتهيئة الفرص الالزمة له ليصبح مستقال إلى الحد 

الذي تسمح به قابليته وقدراته، فكل طفل يستطيع عمل بعض األشياء 

وال يستطيع عمل أشياء أخرى ولذا فهو بحاجة إلى التدريب والتعلم أثناء 

 ].11] املراحل النمائية التي يمر بها

 : يشمل ذوو اإلعاقة الذين تم دراستهم في هذه الدراسةو  

اإلعاقة العقلية وهي انخفاض ملحوظ في مستوى األداء العقلي العام  •

 
ً
يصاحبه عجز في السلوك التكيفي ويظهر في مرحلة النمو مما يؤثر سلبيا

على أداء الفرد، حيث يتأثر لدى الفرد مدى االنتباه والتذكر واإلدراك 

 ].13] ما يقلل من قدرات التصنيف والتعليل ونقل أثر التعلموالتميز م

اإلعاقة السمعية وتشير إلى فقدان سمعي يبلغ من الشدة درجة يصبح  •

معها من الضروري تقديم التربية الخاصة فالطفل األصم هو الذي يعاني 

ديسبل(، أما  90من ضعف سمعي شديد جدا )أي فقدان سمعي أكثر من 

الشخص الذي يعاني من ضعف سمعي يتراوح ما بين  ضعيف السمع فهو

 على أدائه التربوي  89 -26)
ً
 .ديسبل( مما يؤثر سلبيا

اإلعاقة الجسدية هو حالة من ضعف عصبي أو عضلي أو حالة مرضية  •

مزمنة تتطلب إجراء تعديالت في املنهج املدرس ي وأساليب التدريس واملبنى 

 ].12] ستفادة من البرامج التعليميةالتعليمي لكي يصبح بمقدور الطفل اال 

التوحد: وُيعرف بأنه إعاقة نمائية تؤثر بدرجة ملحوظة على التواصل  •

اللفظي وغير اللفظي والتفاعل االجتماعي قبل سن الثالثة من العمر مما 

 على األداء التربوي، وتظهر خصائصه السلوكية في القصور في 
ً
يؤثر سلبا

وعجز في التواصل واللغة والحركات النمطية بناء العالقات االجتماعية 

 ].14] التكرارية ومقاومة التغير واالستجابة غير املألوفة للخبرات الحسية

 الدراسات السابقة. 4

هناك العديد من الدراسات التي تناولت السلوك الصحي وعالقتها ببعض  

 .املتغيرات الديموغرافية وسوف استعرض بعض من هذه الدراسات

[ هدفت إلى تحديد 15] في دراسة قام بها واردل و ستبتو و بلسل ودافو     

سلوك الحمية الصحية بين الطالب األوروبيين باستخدام استبيان 

على عينة اشتملت على أكثر Health-Behavior Survey  السلوك الصحي

 وطالبة من16000) من
ً
( 29-19) بلد أوروبي بلغت أعمارها بين 21( طالبا

( سنة، وأظهرت هذه الدراسة وجود 21,3وسط مقداره )سنة بمت

انخفاض في مستوى ممارسة العادات الصحية، وقد أظهرت االرتباطات 

األحادية املتغير لعادات الحمية الصحية وجود ارتباطات دالة بين 

السلوك الصحي والجنس والوزن والحالة االجتماعية وقناعات الحمية 

، وفي Locus of Control ركز الضبطالصحية واملعارف الغذائية وم

التحليل متعدد املتغيرات ارتبط كل من الجنس والحالة الصحية 

والقناعات الغذائية الصحية بشكل دال مع ممارسة العادات الصحية 

 .الغذائية

[ دراسة هدفت إلى الوقوف على مستوى الوعي 16] كما أجرى الرازمي     

ساس ي في اليمن، استخدم الباحث الصحي لدى طلبة مرحلة التعليم األ 

طالبا  987مقياس الوعي الصحي من إعداد الباحث، وتكونت العينة من 

وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي تم اختيارهم عشوائيا، 

واستخدم الباحث في معالجة البيانات املتوسطات الحسابية والنسب 

مستوى الوعي  املئوية واالنحراف املعياري، وتوصلت الدراسة إلى أن

، كما أن مستوى الوعي الصحي يختلف 
ً
الصحي لدى الطلبة متدٍن جدا

 .باختالف الجنس لصالح الطالبات

[ هدفت إلى الكشف عن 17] وفي دراسة قام بها خطايبة ورواشدة     

مستوى الوعي الصحي لدى الطالبات في كليات املجتمع في األردن 

صحي من إعداد الباحثين وتم واستخدم في الدراسة اختبار للوعي ال

طالبة، تم  678تطبيق هذا االختبار على عينة الدراسة املكونة من 

استخدام املعالجات اإلحصائية واملتوسطات الحسابية واالنحراف 

املعياري وتحليل التباين املتعدد، وتوصلت النتائج إلى انخفاض مستوى 

الصحي لدى الوعي الصحي لدي عينة الدراسة وكان مستوى الوعي 

طالبات السنة الثانية أعلى مقارنة بطالبات السنة األولى، كما كان لصالح 

 .مستوى العينة املرتفع على حساب املتوسط واملنخفض

[ هدفت إلى التعرف على مستوى الوعي 18وفي دراسة قام بها األحمدي ]     

دينة الصحي واالتجاهات الصحية لدى تالميذ الصف الثاني الثانوي في امل
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استخدم الباحث أداتين للدراسة هما اختبار تحصيلي ومقياس  املنورة،

طالبا من طالب الصف الثاني  83لالتجاهات الصحية، تكونت العينة من 

ثانوي، توصلت النتائج إلى أن مستوى الوعي الصحي لدى العينة كان 

 للمستوى املقبول حيث كان 
ً
، كما كانت %75.8متدن ولكن مقاربا

 .ت الطلبة الصحية ايجابيةاتجاها

[ دراسة هدفت إلى التعرف على الوعي الصحي 19كما أجرى محمد ]      

( 149لدى طلبة كلية التربية، اختيرت عينة عشوائية ممثلة لطلبة بلغت )

 بواقع )
ً
(بنات تم بناء مقياس الوعي الصحي الذي 81( بنين و )68طالبا

( فقرة توزعت على أربع 60أعده الباحث، حيث بلغت فقرات املقياس )

( فقرة وهي: مجال التربية الغذائية، مجال العناية 15مجاالت ولكٍل منها )

 الصحية، مجال التربية اإلنجابية، ومجال الوقاية من األمراض،

في معالجة  (One- Way ANOVA) واستخدم تحليل التباين األحادي

اللة احصائية في النتائج، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات د

مجالي التربية الغذائية والتربية اإلنجابية بين أقسام كلية التربية ولصالح 

قسمي الفيزياء وعلوم الحياة، بينما لم تكن الفروق معنوية بين أقسام 

 .كلية التربية في مجالي العناية الصحية والوقاية من األمراض

دفت إلى فحص أثر [ دراسة ه20كما أجرى الكروز وجل الكروز ]      

مجموعة من املتغيرات النفس اجتماعية في السلوكيات الصحية وفي 

استخدامهم لنظام الرعاية الصحية، استخدم الباحثان املقابلة 

الشخصية املنظمة ومقاييس لتحديد السلوك الصحي، أجريت الدراسة 

 من ضواحي 1032على عينة طبقية مكونة من )
ً
 اختيروا عشوائيا

ً
( شخصا

ريد، أظهرت التحليالت اإلحصائية أن متغير العمر واملستوى الصحي مد

هي أفضل منبئات في اتجاهات أفراد العينة، كما أظهرت الدراسة أن 

 في تفسير متغيرات األفراد 
ً
 هاما

ً
املتغيرات االجتماعية تلعب دورا

 .واستشاراتهم في املجال الطبي

التعرف على الحالة التغذوية  [ هدفت إلى21] وفي دراسة قام بها بخاري      

للطالبات والطلبة املوهوبين باملرحلة االبتدائية بمنطقة مكة املكرمة، 

 وطالبة من املوهوبين حيث تم استخدام 278) تكونت العينة من
ً
( طالبا

استمارة التقييم الغذائي والعادات الصحية ألفراد العينة، توصلت 

سر ذات مستوى ( من الطلبة %73) النتائج إلى أن
ُ
املوهوبين ينتمون إلى أ

اقتصادي اجتماعي عاٍل وارتفاٍع في مستوى تعليم األبوين وإن بعض أفراد 

 .العينة يمارسون بعض السلوكيات الخاطئة

[ بدراسٍة 22] كما قام كل من بلمر وارفان وبارتون وفانكور وبرني      

بات البكالوريوس هدفت إلى مقارنة الحالة الصحية والسلوكيات بين طال

والدراسات العليا، استخدم الباحثون نموذج التقييم الصحي لدى طلبة 

 من 
ً
 وكانت مكونة

ً
 1344الجامعات األمريكية، اختيرت العينة عشوائيا

(، أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 2008) طالبة في عام

 احصائية في مستوى السلوك الصحي بين طلبة الدراسات العليا

والبكالوريوس باستثناء تمتع طالبات الدراسات العليا بحالة صحية 

 .وعادات غذائية بشكل أفضل

[ هدفت إلى تقويم السلوك الصحي 23وفي دراسة قام بها الشافعي ]      

، وتكونت العينة من
ً
( طالٍب من 100) لتالميذ مدرسة املوهوبين رياضيا

، تم استخدام مقياس الصف األول إعدادي إلى الصف الثاني ثانوي 

السلوك الصحي من إعداد الباحث، حيث تبين ارتفاع في مستوى السلوك 

 .الصحي لتالميذ مدرسة املوهوبين رياضيا

[ دراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين فعالية 24] أجرت خطاب      

( 100) الذات واإلفصاح عن الذات من جهٍة وأنماِط السلوك الصحي لدى

لى مقياس السلوك الصحي، بينت النتائج وجود عالقٍة من الراشدين ع

 .ايجابيٍة وذات داللٍة احصائيٍة بين فعالية الذات والسلوك الصحي

[ هدفت إلى معرفة أثر 25وفي دراسة قام بها شنايدر وشنايدر ]       

التدخين والكحول والسمنة على الصحة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام 

  الباحثان بتحليل محتوى 
ً
السجل الصحي في أملانيا، تبين أن هناك ارتباطا

 بين السلوكيات الصحية واملستوى االقتصادي واالجتماعي، كما 
ً
مباشرا

كشف التحليل عن وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائية في التدخين وتعاطي 

عزى للجنس ولصالح اإلناث
ُ
 .الكحول ت

[ هدفت إلى 26والعمد ]وفي دراسة قام بها عبد الحق وشناعة ونعيرات       

التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح وجامعة 

طالبا وطالبة واستخدم الباحثون  (800القدس، تكونت العينة من )

( فقرٍة، تم معالجة البيانات 32استبانه قياس الوعي الصحي املكونة من)

توى الوعي ، أظهرت النتائج أن مسSPSS باستخدام البرنامج اإلحصائي

، كما تبين وجود فروق ذات داللة 
ً
الصحي لدى أفراد العينة كان متوسطا

عزى ملتغير الجامعة ولصالح جامعة 
ُ
احصائية في مستوى الوعي الصحي ت

القدس ولصالح الكليات العلمية وملتغير الجنس ولصالح الطالبات وملتغير 

 .املعدل التراكمي ولصالح املعدل التراكمي األعلى

[ هدفت إلى التعرف على مستوى 27] وفي دراسة أجراها الصمادي       

السلوك الصحي لطلبة جامعة اليرموك ومدى اختالفه باختالف الجنس 

والكلية والدخل االقتصادي واملستوى الدراس ي للطالب واألسرة ومستوى 

طالبا وطالبة من طلبة جامعة  955تعليم األب، تكونت العينة من 

 من جميع التخصصات، واستخدم اليرموك تم اخت
ً
يارهم عشوائيا

الباحث مقياس السلوك الصحي من إعداده، وأظهرت النتائج أن السلوك 

الصحي لدى طلبة جامعة اليرموك كان ضمن املتوسط وكان هناك فروٌق 

عزى ملتغير الجنس ولصالح اإلناث ومتغير مستوى 
ُ
ذات داللٍة إحصائيٍة ت

لذين كان تعليم آبائهم دبلوم أو بكالوريوس أو تعليم األب ولصالح الطلبة ا

 .ماجستير فأكثر مقارنة مع من كان مستوى تعليم آبائهم توجيهي فما دون 

[ هدفت إلى معرفة أثر الضبط على 28] في دراسة قام بها خلفي      

)الجزائر(  مستوى الوعي الصحي لدى طلبة املركز الجامعي بتامنفست

 من مختلف طال 252تكونت العينة من 
ً
با وطالبة تم اختيارهم قصديا

واستخدام  SPSS التخصصات، تم معالجة البيانات من خالل برنامج

(، وقد أشارت النتائج إلى أّن مستوى 2012مقياس عبد الحق وزمالئه )

، كما تبين وجود 
ً
الوعي الصحي لدى طلبة املركز الجامعي كانت عالية

وعي الصحي ولصالح اإلناث، كما فروق ذات داللة احصائية في مستوى ال

تبين وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الوعي الصحي لدى 

سنة عن األفراد الذين يقل عمرهم عن  25األفراد الذين يزيد عمرهم عن 

 .سنة 25

[ هدفت إلى التعرف على مستوى 29] وفي دراسة قام بها الحارثي      

واملستوى الدراس ي للطالب واملستوى السلوك ومدى تأثيره على الكلية 

 1200االقتصادي لألسرة ومستوى تعليم الوالدين وقد شارك في الدراسة 
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طالبا من طلبة البكالوريوس من جامعة أم القرى، تم استخدام مقياس 

السلوك الصحي، أوضحت النتائج أن مستوى السلوك الصحي بين أفراد 

عدم وجود فروق في مستوى  العينة كان ضمن املتوسط، وبينت النتائج

عزى للكلية التي يدرس فيها الطالب، كما بينت عدم 
ُ
السلوك الصحي ت

عزى ملتغير املستوى الدراس ي في حين تبين وجود فروق ذات 
ُ
وجود فروق ت

داللة احصائية ملتغير دخل األسرة الشهري لصالح األسر التي دخلها 

  5000الشهري أكثر من 
ً
 شهريا

ً
 .رياال

 ى الدراسات السابقةتعقيب عل

لقد حظي موضوع الوعي والسلوك الصحي باهتمام عدد كبير من        

الباحثين، ويمكن تصنيف الدراسات السابقة إلى نوعين: دراسات تناولت 

مستوى الوعي الصحي واالتجاهات الصحية بين طلبة املدارس مثل دراسة 

ستوى الوعي [، ودراسات تناولت م9[ ودراسة األحمدي ]16الرازمي ]

الصحي واالتجاهات الصحية بين طلبة الجامعات مثل دراسة خطايبة 

[ ودراسة عبد الحق 28[ ودراسة خلفي ]19[ ودراسة محمد ]17ورواشدة ]

 ].26] وآخرون

كما يتبين لدينا أن هناك دراسات تناولت مستوى السلوك الصحي      

[ ودراسة 26] والعادات الصحية بين طلبة املدارس مثل دراسة بخاري 

[، ودراسات تناولت مستوى السلوك الصحي والعادات 23الشافعي ]

ودراسة  ,.Bulmer, et al [22] الصحية بين طلبة الجامعات مثل دراسة

[، ودراسات تناولت مستوى السلوك 29[ ودراسة الحارثي ]27الصمادي ]

 [15]  الصحي والعادات الصحية بين أفراد املجتمع بشكل عام مثل دراسة

Wardle, etal [20]ودراسة Lacruz   [25]ودراسة Schneider  

كما يتضح من نتائج الدراسات السابقة أن هناك دراسات أظهرت      

 في مستوى الوعي واالتجاهات والسلوك الصحي والعادات 
ً
انخفاضا

[ ودراسة 16] لرازمياودراسة  Wardle, etal [26] الصحية مثل دراسة

[، كما أن هناك دراسات 18[ ودراسة األحمدي ]17ورواشدة ] خطايبه

أظهرت مستوى متوسط من الوعي والسلوك الصحي مثل دراسة عبد 

[، وهناك 27] [ والحارثي27[ ودراسة الصمادي ]26] الحق وآخرون

دراسات أظهرت مستوى مرتفع من الوعي والسلوك الصحي مثل دراسة 

  [28].[ ودراسة خلفي23] الشافعي

كما تبين من الدراسات السابقة تباين الفروق في مستوى الوعي       

[ 16] والسلوك الصحي باختالف الجنس حيث أظهرت دراسة الرازمي

[ ودراسة 26] ودراسة عبد الحق وآخرون Schneider [25] ودراسة

[ فروقا في مستوى السلوك الصحي 28] [ ودراسة خلفي27] الصمادي

م تظهر أي دراسة فروقا في مستوى السلوك لصالح اإلناث في حين ل

الصحي لصالح الذكور، كما تباينت الفروق في مستوى الوعي والسلوك 

ودراسة خطايبه  [28الصحي باختالف العمر حيث أظهرت دراسة خلفي ]

[ فروقا ذات داللة احصائية في مستوى الوعي والسلوك 17] ورواشدة

 .الصحي لصالح املستوى العمري األعلى

يتضح من الدراسات السابقة تباين النتائج التي تناولت دراسة الوعي       

والسلوك الصحي سواء بين طلبة الجامعات أو املدارس أو أفراد املجتمع 

بشكل عام، كما لم يجد الباحث )على حد علم الباحث( أي دراسة تناولت 

السلوك الصحي بين األطفال املعوقين، لذا جاءت الدراسة الحالية 

لدراسة مستوى السلوك الصحي وأبعاده لدى األطفال املعوقين من طلبة 

مراكز التربية الخاصة في محافظة عجلون/األردن في ضوء بعض املتغيرات 

األم(  )الجنس والعمر( واملستوى التعليمي للولدين )األب، الديموغرافية

 .ودرجة اإلعاقة ونوع اإلعاقة

 

 . الطريقة واالجراءات4

منهج الدراسة وصف مجتمع وعينة الدراسة واألداة تم توضيح  

املستخدمة فيها ودالالت صدقها وثباتها وطريقة تصحيحها، إضافة إلى 

إجراءات تطبيقها حتى يمكن اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفيما يلي عرض 

 :لكل منها

 دراسةالمنهج . أ

يجاد مستوى اُعتمد في هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي من خالل إ     

 على مقياس السلوك 
ً
السلوك الصحي بين األطفال املعوقين اعتمادا

الصحي من وجهة نظر أمهاتهم، ثم تم إيجاد الفروق في درجات السلوك 

 ملتغير الجنس)الذكور واإلناث( 
ً
الصحي وأبعاده لدى األطفال املعوقين تبعا

في درجات فأكثر(، كما تم إيجاد الفروق  10فما دون( و) 10) والعمر

السلوك الصحي وأبعاده لدى األطفال املعوقين تبعا ملتغير املستوى 

التعليمي للولدين )األب، األم(، كما تم إيجاد الفروق في درجات السلوك 

الصحي وأبعاده لدى األطفال املعوقين تبعا ملتغير درجة اإلعاقة )شديدة، 

ك الصحي متوسطة، شديدة(، كما تم إيجاد الفروق في درجات السلو 

 ملتغير نوع اإلعاقة)جسمية، سمعية، 
ً
وأبعاده لدى األطفال املعوقين تبعا

 (.عقلية، توحد

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

يشمل مجتمع الدراسة جميع الطلبة املعوقين من طلبة مراكز التربية      

الخاصة في مديرية التنمية االجتماعية في محافظة عجلون لعام 

طفل  83اختيار عينة الدراسة التي تكونت منحيث تم  2016/2017

( يوضح 1) وطفلة تم اختيارهما بطريقة عشوائية عنقودية، والجدول 

 .الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة

 الدراسة عينة ألفراد الديموغرافية الخصائص  1 جدول 

 النسبة العدد املتغير البعد

 51.8 43 ذكر الجنس

 48.2 40 أنثى 

 79.5 66 ثانوية عامة فما دون  املستوى التعليمي لألب

 20.5 17 جامعي 

 79.5 66 ثانوية عامة فما دون  املستوى التعليمي لالم

 20.5 17 جامعي 
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 النسبة العدد املتغير البعد

 30.1 25 بسيطة درجة اإلعاقة

 47 39 متوسطة 

 22.9 19 شديدة 

 12 10 سمعي نوع اإلعاقة

 10.8 9 توحد 

 4.8 4 جسمية 

 72.3 60 عقلية 

 47 39 فما دون   10 العمر

 53 44 10أكثر من  

 100 83 العدد الكلي 

 :يلي ما( 1) الجدول  من يتضح

،( 43) املعوقين الذكور  عدد بلغ: الجنس متغير -1
ً
 ما ويشكلون  ذكرا

 اإلناث عدد بلغ حين في الدراسة، عينة أفراد مجموع من( %51.8) نسبته

 النسبة هذه وتعد ،(%48.2) هي نسبة يشكل بما أنثى( 40) املعوقين

 .اإلناث إلى الذكور  عدد ارتفاع إلى تشير بحيث متقاربة

( دون  فما 10) العمر فئة من املعوقين طلبة عدد بلغ: العمر متغير -2

(39 )،
ً
 عينة أفراد مجموع من( %47.0) نسبته ما ويشكلون  طفال

 من أكثر) العمر فئة من املعوقين طلبة عدد بلغ حين في الدراسة،

،( 44( )سنوات10
ً
 أفراد مجموع من( %53.0) نسبته ما ويشكلون  طفال

 عدد ارتفاع إلى تشير بحيث متقاربة النسبة هذه وتعد الدراسة، عينة

 ( سنوات10 من أكثر) العمر فئة من طلبة
ً
 .قليال

 (دون  فما عامة ثانوية) فئة من عدد بلغ: لألب التعليمي املستوى  متغير -3

 من اآلباء عدد بلغ حين في اآلباء من (79.5) نسبته ما أي اآلباء من( 66)

 .اآلباء من( 20.5) نسبته ما أي( 17) (الجامعي) فئة

 عامة ثانوية) فئة من األمهات عدد بلغ: لألم التعليمي املستوى  متغير -4

 بلغ حين في األمهات من (%79.5) نسبته ما أي األمهات من( 66) (دون  فما

 .األمهات من( 20.5)% نسبته ما أي( 17) (الجامعي) فئة من األمهات عدد

 ( 25) البسيطة فئة من األطفال عدد بلغ حيث :اإلعاقة درجة -5
ً
 أي طفال

  (39) املتوسطة فئة من األطفال عدد بلغ حين في( 30.1)% نسبته ما
ً
 طفال

( 19) الشديدة فئة من األطفال عدد بلغ حين في( 47.0)% نسبته ما أي

 
ً
 (.22.9)% نسبته ما أي طفال

( 10) السمعية اإلعاقة فئة من األطفال عدد بلغ ث: حياإلعاقة نوع -6

 التوحد فئة من األطفال عدد بلغ حين في( 12.0)% نسبته ما أي أطفال

 فئة من األطفال عدد بلغ حين في( 10.8)% نسبته ما أي أطفال( 9)

 عدد بلغ حين في( 4.8)% نسبته ما أي أطفال( 4) الجسمية اإلعاقة

  (60) العقلية اإلعاقة فئة من األطفال
ً
 (.72.3)% نسبته ما أي أطفاال

 (الصحي السلوك مقياس) الدراسة ج. أداة

  الصحي السلوك مقياس الدراسة هذه في الباحثان استخدم     
ً
 اعتمادا

 طَوره الذي األردنية الجامعات لطلبة الصحي السلوك مقياس على

 تم فقرة 42 من املقياس تكون  حيث دراسته في[ 9] والصمادي صمادي

 املقترح الصحي السلوك مقياس يتكون  حيث محكمين لجنة على عرضها

 أبعاد خمسة على موزعة فقرة 30 من عليه التحكيم تعديالت إجراء بعد

 :التالية لألبعاد فرعية

 (.6،7،8،14،15،15،16) الفقرات ويتضمن بالجسم العناية ُبعد. 1

 الفقرات ويتضمن العامة بالصحة العناية ُبعد. 2

(1،2،3،4،5،9،10،11،13.) 

 (.17،18،19،20) الفقرات ويتضمن والعقاقير األدوية مع التعامل ُبعد. 3

 الفقرات ويتضمن واالجتماعي النفس ي البعد. 4

(21،22،23،24،25،26،27،28،29،30.) 

  املقياس وثبات صدق دالالت

  املقياس صدق

 : بطريقتين املقياس صدق من بالتحقق الباحثان قام 

 
ً
 والصمادي صمادي طوره الذي املقياس عرض تم:  املحكمين صدق: أوال

 بصورته العربية األردنية والبيئة املعوقين األطفال مع يتناسب بما[ 1]

 والتربية اإلرشاد في الدكتوراه حملة من محكمين ستة على النهائية

 العلوم وجامعة الوطنية عجلون  جامعة في والتقويم والقياس الخاصة

 أغراض لتحقيق املقياس مالءمة من للتحقق وذلك العاملية اإلسالمية

 للفقرات اللغوية الصياغة وتعديل الفقرات بعض إلغاء تم وقد الدراسة،

 طلبة مع يتناسب وبما املحكمين مالحظات على بناءً ( 15،18،22،27،30)

 .األردنية والبيئة املدارس

 
ً
 معامل بحساب وذلك لألداء البناء صدق من التأكد تم: البناء صدق: ثانيا

 عينة على تطبيقه بعد وذلك للمقياس الكلية والعالمة البعد بين االرتباط

  30 من مكونة استطالعية
ً
  طالبا

ً
 (.2) الجدول  في كما وطالبة

 الكلي الصحي السلوك ملقياس الكلية والعالمة األبعاد بين االرتباط معامل   2 جدول 

 النفس ي االجتماعي التعامل مع األدوية والعقاقير الصحة العامة العناية بالجسم البعد

 1 العناية بالجسم
   

 1 0.838 الصحة العامة
  

 1 0.71 0.725 التعامل مع األدوية والعقاقير
 

 1 0.705 0.733 0.796 النفس ي االجتماعي

 0.887 0.776 0.888 0.897 السلوك الصحي الكلي
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 الكلي الصحي للسلوك بيرسون  ارتباط معامل قيم انحصرت وقد       

 دالة جميعها وكانت.( 888 –. 705) بين الجدول  في الواردة واألبعاد

 بدرجة املقياس تمتع يؤكد مما (.α ≤ 01) الداللة مستوى  عند إحصائيا

 هو الكلي املقياس على األداء أن اعتبار على)البناء صدق من عالية

 (.املحك

 :املقياس ثبات

 على تطبيقه خالل من الصحي السلوك ملقياس الثبات حساب تم كما 

 على تطبيقه إعادة تم ثم املعوقين أسر من أسرة 15 االستطالعية العينة

 من تبين التطبيق، إعادة بطريقة الثبات معامل وإيجاد العينة، نفس

 (:3) الجدول  وفق كانت االرتباط معامالت أن التطبيق نتائج

 3 جدول 

 اإلعادة بطريقة الصحي السلوك ألبعاد الثبات معامالت

 معامل ارتباط بيرسون  العدد البعد

 0.8283 6 العناية بالجسم

 0.8949 10 الصحة العامة

 0.9088 4 التعامل مع األدوية والعقاقير

 0.9364 10 النفس ي االجتماعي

 0.9581 30 السلوك الصحي الكلي

 بين تتراوح اإلعادة ثبات معامالت أن السابق الجدول  من يتضح       

 السلوك الختبار الثبات معامل وكان األبعاد، بين( 0.9364 – 0.8283)

 الدراسة ألغراض مقبولة املعامالت هذه وتعتبر ،(0.9581) الكلي الصحي

 .الحالية

  الدراسة تطبيق إجراءات -د 

 التي الدراسة طبيعة وشرح املعوقين األطفال أسر بزيارة الباحث قام -1

 .املقياس تطبيق ومتطلبات بها يقوم

 وشرح به يقوم الذي البحث بطبيعة األمهات بتعريف الباحث قام -2

 سيجري  التي املقاييس أن لهم وأوضح املستخدمة، املقاييس فقرات

 هذه في درجاتهم وأن فقط، العلمي البحث أغراض منها املقصود تطبيقها

 .تامة بسرية ستعامل املقاييس

 بتطبيقها الباحث قام حيث فردية، بصورة املقاييس تطبيق تم -3

 
ً
 .الدراسة أفراد على شخصيا

  املقاييس تصحيح تم -4
ً
 .للمقياس املقررة التصحيح ملعايير وفقا

  الصحي السلوك مستوى  وصف تحديد تم -5
ً
 (.4) للجدول  وفقا

 4 جدول 

 وأبعاده الكلي الصحي السلوك مستوى  وصف

  وصف مستوى السلوك الصحي
 
 مرتفع منخفض منخفض جدا

(3اقل من أو يساوي ) (5) من رجة دال  3.01-3.49 3.5أكثر من    

تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للسلوك الصحي  -6

 .متغيرات الدراسةوأبعاده وحسب مستوى كل متغير من 

كما تم إيجاد تحليل التباين املتعدد ألثر نوع اإلعاقة ودرجة اإلعاقة  -7

 .على السلوك الصحي وأبعاده

كما تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفية ألثر نوع اإلعاقة  -8

 .ودرجة اإلعاقة على السلوك الصحي وأبعاده

  متغيرات الدراسة

   :رات التاليةتضمنت الدراسة املتغي 

األول  املتغيرات املستقلة: وتضمن الجنس )ذكر، أنثى(، العمر)السابع، •

 ثانوي( واملستوى التعليمي للولدين األب، األم)ثانوية عامة فما دون،

 فأكثر( ودرجة اإلعاقة )شديدة، 10فما دون( و) 10) جامعي(، والعمر

 (.، توحدشديدة( ونوع اإلعاقة)جسمية، سمعية، عقلية متوسطة،

املتغير التابع: الدرجات التي يحصل عليها الطلبة على مقياس السلوك  •

 .الصحي الكلي وأبعاده

 نتائج ومناقشتها. ال5

 النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها

كان السؤال األول في الدراسة ينص: ما مستوى السلوك الصحي لدى 

 .األطفال املعوقين من وجهة نظر أمهاتهم؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات  

املعيارية على السلوك الصحي الكلي وأبعاده بين األطفال املعوقين كما في 

 (.5الجدول )

 5جدول 

 الكلي وأبعاده بين األطفال املعوقينملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والوصف ملستوى السلوك الصحي ا

يالترتيب التصاعد العدد البعد الرقم  االنحراف املعياري  وصف مستوى السلوك الصحي الوسط الحسابي 

  2.77 1 83 العناية بالجسم 1
ً
 0.961 منخفض جدا

  2.83 2 83 الصحة العامة 2
ً
 0.909 منخفض جدا

  2.95 3 83 التعامل مع األدوية والعقاقير 3
ً
 989 منخفض جدا

 898 منخفض 3.27 5 83 النفس ي االجتماعي 4

  2.98 4 83 السلوك الصحي الكلي 5
ً
 0.911 منخفض جدا
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( أن قيم مستوى السلوك الصحي بين األطفال 5) يتضح من الجدول        

الدراسة مع (، وال تتفق نتيجة هذه 3.27-2.77) املعوقين تراوحت بين

[ التي أشارت إلى أن مستوى 28] [ ودراسة خلفي23] دراسة الشافعي

، وتتفق هذه الدراسة مع 
ً
السلوك الصحي لدى العينة لكل منها منخفضا

[ ودراسة خطايبه 16] ودراسة الرازمي  Wardle, etal [15]دراسة

[ التي أشارت إلى مستوى منخفض 18] [ ودراسة األحمدي17ورواشدة ]

[ ودراسة 26لسلوك الصحي أما دراسة عبد الحق وآخرون ]من ا

[ فقد أشارت إلى مستوى متوسط من الوعي 29] [ والحارثي27الصمادي ]

والسلوك الصحي، ولم يجد الباحث دراسة تؤيد أو تعارض هذه النتيجة 

 .بين األطفال املعوقين

وقين يعانون ويمكن تفسير نتيجة الدراسة الحالية إلى أن األطفال املع       

من السلوك االنسحابي وعدم اإلحساس بالقيمة االجتماعية وضعف في 

مهارات السلوك ألتكيفي، كما يعاني األطفال املعاقين عقليا من ضعف 

االنتباه وعجز الذاكرة وضعف في تطور اللغة وتنظيم الذات ومشكالت في 

م استرجاع املعلومات وصعوبات في تنظيم السلوكيات الشخصية وعد

القدرة على تعلم العادات الغذائية السليمة وصعوبة في عمل تمرينات 

اللياقة البدنية وعدم القدرة على فهم أهمية االستخدام الصحيح للدواء 

وتعليمات الحمية الصحيحة واملحافظة على صحتهم، فكل هذه العوامل 

 .تؤدي إلى تدني مستوى السلوك الصحي لديهم

 الثاني ومناقشتها النتائج املتعلقة بالسؤال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  كان السؤال الثاني في الدراسة ينص:

في درجات السلوك الصحي وأبعاده لدى األطفال  (α ≤ 0.05) عند مستوى 

 .املعوقين من وجهة نظر أمهاتهم تبعا ملتغيري الجنس والعمر؟

املعيارية  ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات واالنحرافات 

ملستوى السلوك الصحي وأبعاده وقيمة )ت( والداللة اإلحصائية على 

 (.6) متغير الجنس للمعوقين كما في الجدول 

 6 جدول 

 مستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده بين الجنس الذكور واإلناث األطفال املعوقين

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  الوسط الحسابي الجنس البعد

 0.761 81 0.305 0.95 2.8 ذكر العناية بالجسم

 0.913 2.74 أنثى 

 0.903 81 0.122 0.97 2.84 ذكر الصحة العامة

 0.851 2.82 أنثى 

 0.536 81 0.621 0.913 3.04 ذكر التعامل مع األدوية والعقاقير

 0.96 2.86 أنثى 

 0.651 81 0.454 0.898 3.32 ذكر النفس ي االجتماعي

 0.934 3.21 أنثى 

 0.682 81 0.411 0.898 3.02 ذكر السلوك الصحي الكلي

 0.934 2.94 أنثى 

( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في 6يتضح من الجدول )       

الصحي الكلي وأبعاده بين الطلبة املعوقين على متغير درجات السلوك 

 .الجنس

كما تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملستوى السلوك  

الصحي وأبعاده وقيمة )ت( والداللة اإلحصائية على متغير العمر 

 (.7للمعوقين كما في الجدول )

 7جدول 

 السلوك الصحي الكلي وأبعاده بين األطفال املعوقين حسب متغير العمرمستوى 

الوسط  العدد العمر البعد

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجات  قيمة ت

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 العناية بالجسم

 

 923. 81 097. 919. 2.78 39 فما دون  10

 931. 2.76 44 10أكثر من 

 الصحة العامة

 

 698. 81 390. 928. 2.87 39 دون  فما 10

 892. 2.79 44 10أكثر من 

 التعامل مع األدوية والعقاقير

 

 902. 81 124.- 918. 2.94 39 فما دون  10

 935. 2.97 44 10أكثر من 

 النفس ي االجتماعي

 

 280. 81 1.087- 928. 3.12 39 فما دون  10

 934. 3.39 44 10أكثر من 

 الصحي الكليالسلوك 

 

 749. 81 320.- 933. 2.95 39 فما دون  10

 900. 3.01 44 10أكثر من 
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( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في 7يتضح من الجدول )     

درجات السلوك الصحي الكلي وأبعاده بين الطلبة املعوقين على متغير 

 .العمر

( أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في 6،7الجداول )يتضح من      

 درجات السلوك الصحي لدى األطفال املعوقين على متغير الجنس)ذكور،

 دراسة[ و 16] إناث(، وال تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الرازمي

Schneider [25] [ ودراسة الصمادي 26ودراسة عبد الحق وآخرون ]

التي أظهرت فروقا في مستوى السلوك الصحي  [28[ ودراسة خلفي ]27]

لصالح اإلناث في حين لم تظهر أي دراسة فروقا في مستوى السلوك 

الصحي لصالح الذكور، كما تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 10في درجات السلوك الصحي لدى األطفال املعوقين على متغير العمر)

نتيجة هذه الدراسة مع دراسة خلفي فأكثر(، وال تتفق  10فما دون( و)

[ التي أظهرت فروقا ذات داللة 17] [ ودراسة خطايبه ورواشدة28]

احصائية في مستوى الوعي والسلوك الصحي لصالح املستوى العمري 

 .األعلى

ويمكن تفسير نتيجة الدراسة الحالية إلى أن عينة الدراسة من األطفال      

السلوك الصحي الكلي وأبعاده حيث املعوقين لديهم تدني في مستوى 

تتشابه لديهم أساليب التنشئة البيئية واألسرية واملعايير االجتماعية 

وأنماط التعامل والعادات الصحية والطبقة االجتماعية واملؤسسات 

التعليمية سواًء لدى الذكور أو اإلناث مما يقلل من حدوث فروق في 

متغير الجنس )الذكور، مستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده على 

 (.سنوات10أكثر من  سنوات،10)دون  اإلناث( واملرحلة العمرية

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها

كان السؤال الثالث في الدراسة ينص: هل توجد فروق ذات داللة 

في درجات السلوك الصحي وأبعاده (α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى 

 ملتغيري نوع اإلعاقة ودرجة اإلعاقة؟لدى األطفال املعاقين 
ً
 .تبعا

ولإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات  

املعيارية على مستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده بين األطفال املعوقين 

 ملتغير نوع اإلعاقة كما في الجدول 
ً
 (.8) تبعا

 8جدول 

 ملتغير نوع اإلعاقة
 
 مستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده بين األطفال املعوقين تبعا

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد املتغير البعد

 0.746 3.05 10 سمعي العناية بالجسم

 
 0.846 2.26 9 توحد

 
 0.551 2.29 4 جسمية

 
 1.007 2.83 60 عقلية

 
 0.961 2.77 83 العدد الكلي

 0.45 3.3 10 سمعي الصحة العامة

 
 0.966 1.91 9 توحد

 
 0.825 2.8 4 جسمية

 
 0.887 2.89 60 عقلية

 
 0.909 2.83 83 العدد الكلي

 0.98 3.55 10 سمعي التعامل مع األدوية والعقاقير

 
 0.99 2.06 9 توحد

 
 0.966 2.44 4 جسمية

 
 0.992 3.03 60 عقلية

 
 0.99 2.95 83 العدد الكلي

 0.778 4.16 10 سمعي النفس ي االجتماعي

 
 0.99 2.7 9 توحد

 
 0.613 3.98 4 جسمية

 
 0.974 3.16 60 عقلية

 
 0.968 3.27 83 العدد الكلي

 0.596 3.57 10 سمعي السلوك الصحي الكلي

 
 0.816 2.26 9 توحد

 
 0.677 3.04 4 جسمية

 
 0.921 2.98 60 عقلية

 
 0.911 2.98 83 العدد الكلي

 لنوع اإلعاقة كما في الجدول ) كما تم إيجاد تحليل التباين املتعدد لتحديد الفروق في املتوسطات 
ً
 (.9ذات داللة إحصائية تبعا
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 9جدول 

 اإلعاقة تحليل التباين املتعدد للسلوك الصحي للمعوقين تبعا لنوع

 درجات الحرية مجموع املربعات املصدر البعد

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 العناية بالجسم

 

 

 201. 1.580 1.429 3 4.287 بين املجموعات

   905. 79 71.474 داخل املجموعات

    82 75.762 الكلي

 الصحة العامة

 

 

 005. 4.565 3.339 3 10.016 بين املجموعات

   731. 79 57.771 داخل املجموعات

    82 67.786 الكلي

 التعامل مع األدوية والعقاقير

 

 

 063. 2.533 4.062 3 12.186 بين املجموعات

   1.604 79 126.707 داخل املجموعات

    82 138.893 الكلي

 النفس ي االجتماعي

 

 

 011. 3.927 4.542 3 13.626 بين املجموعات

   1.157 79 91.380 املجموعات داخل

    82 105.006 الكلي

 السلوك الصحي الكلي

 

 

 018. 3.572 2.708 3 8.125 بين املجموعات

   758. 79 59.902 داخل املجموعات

    82 68.026 الكلي

 عند 9) ويتضح من الجدول       
ً
مستوى ( أنه يوجد فروق دالة إحصائيا

بين املجموعات في مستوى السلوك الصحي الكلي  (α > 0.05) داللة

للمعوقين وُبعد الصحة العامة والُبعد النفس ي االجتماعي تبعا لنوع 

اإلعاقة، ولبيان الفروق الدالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم 

 بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول  ملتعددةااستخدام املقارنات 

(10.) 

 10جدول 

 بطريقة شيفية ألثر نوع اإلعاقة ملتعددةااملقارنات 

 الداللة اإلحصائية معدل الفروق )ب( نوع اإلعاقة أ(( نوع اإلعاقة الُبعد

 0.009 (*)1.39 توحد سمعي الصحة العامة

 0.04 (*)1.46 توحد سمعي النفس ي االجتماعي

 0.018 (*)1.31 توحد سمعي الصحي الكليالسلوك  

( للمقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر نوع 10يتضح من الجدول )     

 < α) اإلعاقة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

في مستوى السلوك الصحي الكلي وُبعد الصحة العامة والبعد  (0.05

النفس ي االجتماعي على متغير نوع اإلعاقة ولصالح اإلعاقة السمعية على 

 .التوحد

 ملتغير درجة  
ً
كما تم حساب مستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده تبعا

 .)11) اإلعاقة كما في الجدول 

 11 جدول 

 املعاقين حسب متغير درجة اإلعاقةمستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده بين الطلبة 

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد املتغير البعد

 0.76 3.21 25 بسيطة     العناية بالجسم

 0.852 2.92 39 متوسطة

 0.86 1.88 19 شديدة

  0.961 2.77 83 العدد الكلي

 0.538 3.23 25 بسيطة الصحة العامة

 0.774 3.04 39 متوسطة

 0.9 1.86 19 شديدة

 0.909 2.83 83 العدد الكلي

 1.245 3.58 25 بسيطة التعامل مع األدوية والعقاقير

 1.078 3.08 39 متوسطة

 1.185 1.88 19 شديدة
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 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد املتغير البعد

 1.301 2.95 83 العدد الكلي

 0.865 3.82 25 بسيطة النفس ي االجتماعي

 0.913 3.29 39 متوسطة

 1.42 2.49 19 شديدة

 1.132 3.27 83 العدد الكلي

 0.654 3.47 25 بسيطة السلوك الصحي الكلي

 0.711 3.11 39 متوسطة

 0.957 2.08 19 شديدة

 0.911 2.98 83 العدد الكلي

  كما تم إيجاد تحليل التباين املتعدد لتحديد الفروق في املتوسطات 
ً
 (.12لنوع اإلعاقة كما في الجدول ) ذات داللة إحصائية تبعا

 12جدول 

 تحليل التباين املتعدد للسلوك الصحي للمعوقين تبعا درجة لإلعاقة

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املصدر البعد

 0 15.311 10.486 2 20.972 بين املجموعات العناية بالجسم

   0.685 80 54.789 داخل املجموعات 

    82 75.762 الكلي 

 0 21.219 11.748 2 23.495 بين املجموعات الصحة العامة

   0.554 80 44.291 داخل املجموعات 

    82 67.786 الكلي 

التعامل مع األدوية 

 والعقاقير

 0 12.09 16.119 2 32.238 بين املجموعات

   1.333 80 106.655 داخل املجموعات 

    82 138.893 الكلي 

 0 8.863 9.523 2 19.046 بين املجموعات النفس ي االجتماعي

   1.074 80 85.959 داخل املجموعات 

    82 105.006 الكلي 

السلوك الصحي 

 الكلي

 0 19.226 11.041 2 22.083 بين املجموعات

   0.574 80 45.943 داخل املجموعات 

    82 68.026 الكلي 

 عند مستوى 12) ويتضح من الجدول       
ً
( أنه يوجد فروق دالة إحصائيا

بين املجموعات في مستوى السلوك الصحي الكلي  (α > 0.05) داللة

للمعوقين وُبعد العناية بالجسم وُبعد الصحة العامة وُبعد التعامل مع 

األدوية والعقاقير والُبعد النفس ي االجتماعي تبعا لدرجة اإلعاقة، ولبيان 

الفروق الدالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات 

 (.13) قة شيفيه كما هو مبين في الجدول بطري ملتعددةا

 بطريقة شيفية ألثر درجة اإلعاقة ددةملتعااملقارنات    13جدول 

 الداللة اإلحصائية معدل الفروق )ب( مستوى اإلعاقة أ() مستوى اإلعاقة املتغير

 0.396 0.29 متوسطة بسيطة العناية بالجسم

  
 0 (*)1.34 شديدة

 
 0.396 0.29- بسيطة متوسطة

  
 0 (*)1.05 شديدة

 0.599 0.19 متوسطة بسيطة الصحة العامة

  
 0 (*)1.37 شديدة

 
 0.599 0.19- بسيطة متوسطة

  
 0 (*)1.18 شديدة

 0.242 0.5 متوسطة بسيطة التعامل مع األدوية والعقاقير

  
 0 (*)1.70 شديدة
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 الداللة اإلحصائية معدل الفروق )ب( مستوى اإلعاقة أ() مستوى اإلعاقة املتغير

 
 0.242 0.5- بسيطة متوسطة

 
 

 0.002 (*)1.20 شديدة

 0.15 0.52 متوسطة بسيطة االجتماعيالنفس ي 

  
 0 (*)1.33 شديدة

 
 0.15 0.52- بسيطة متوسطة

  
 0.026 (*)80. شديدة

 0.179 0.36 متوسطة بسيطة السلوك الصحي الكلي

  
 0 (*)1.39 شديدة

 
 0.179 0.36- بسيطة متوسطة

 
 

 0 (*)1.03 شديدة

بطريقة شيفيه ألثر درجة  ملتعددةا( للمقارنات 13الجدول )يتضح من       

في  (α > 0.05) اإلعاقة وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

مستوى السلوك الصحي الكلي وجميع أبعاده على متغير درجة اإلعاقة 

وذلك لصالح اإلعاقة البسيطة على املتوسطة والشديدة ولصالح اإلعاقة 

 .شديدةاملتوسطة على ال

ويمكن تفسير نتيجة الدراسة الحالية أن األطفال املعوقين لديهم        

تدني في مستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده لتشابهه في أساليب 

التنشئة االجتماعية بين أفراد العينة سواء كانت اإلعاقة بسيطة أو 

متوسطة أو شديدة ونوع اإلعاقة سواء كانت إعاقة عقلية أو إعاقة 

جسدية أو توحد أو إعاقة سمعية حيث تتشابه لديهم البيئة الثقافية 

والعادات والتقاليد والقيم واألفكار واملعتقدات االجتماعية وأسلوب 

الحياة و قدرات تنظيم الذات ومشكالت استرجاع املعلومات وصعوبات 

في تنظيم السلوكيات الشخصية وعدم القدرة على تعلم العادات 

يمة وصعوبة في عمل تمرينات اللياقة البدنية وعدم القدرة الغذائية السل

على فهم أهمية االستخدام الصحيح للدواء وتعليمات الحمية الغذائية 

 .الصحيحة

 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها

هل توجد فروق ذات داللة  كان السؤال الرابع في الدراسة ينص: 

في درجات السلوك الصحي وأبعاده  (α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى 

 .األم(؟ لدى األطفال املعوقين تبعا ملتغير املستوى التعليمي لألسرة)األب،

ولإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات  

املعيارية على مستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده على متغير املستوى 

 :)14ي الجدول )التعليمي لألسرة لألب كما ف

 14جدول 

 مستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده على متغير املستوى التعليمي لألسرة لألب

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد املستوى التعليمي لألب البعد

 العناية بالجسم

 

 310. 81 1.021 965. 2.83 66 عامة فما دون  ثانوية

    943. 2.56 17 جامعي

 الصحة العامة

 

 214. 81 1.252 912. 2.89 66 ثانوية عامة فما دون 

    883. 2.58 17 جامعي

 التعامل مع األدوية والعقاقير

 

 921. 81 100. 935. 2.96 66 ثانوية عامة فما دون 

    958. 2.93 17 جامعي

 النفس ي االجتماعي

 

 770. 81 293. 922. 3.28 66 ثانوية عامة فما دون 

    928. 3.19 17 جامعي

 السلوك الصحي الكلي

 

 444. 81 770. 928. 3.02 66 ثانوية عامة فما دون 

     2.83 17 جامعي

إحصائية عند ( عدم وجود فروق ذات داللة 14) يتضح من الجدول      

على السلوك الصحي الكلي وأبعاده )ُبعد  (α ≤ 0.05) مستوى الداللة

العناية بالصحة العامة وُبعد العناية بالجسم وبعد التعامل مع األدوية 

والعقاقير والبعد النفس ي واالجتماعي( على متغير املستوى التعليمي آلباء 

لصحي الكلي وأبعاده األطفال املعوقين، وكما تم إيجاد مستوى السلوك ا

 (.15على متغير املستوى التعليمي لألم كما في الجدول )

 15جدول 

 مستوى السلوك الصحي الكلي وأبعاده على متغير املستوى التعليمي لألم

الوسط  العدد املستوى التعليمي لالم البعد

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 درجات قيمة ت

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 العناية بالجسم

 

 011. 81 2.619 955. 2.91 66 ثانوية عامة فما دون 

   812. 2.25 17 جامعي
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الوسط  العدد املستوى التعليمي لالم البعد

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 درجات قيمة ت

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 الصحة العامة

 

 024. 81 2.292 885. 2.94 66 ثانوية عامة فما دون 

   894. 2.39 17 جامعي

 التعامل مع األدوية والعقاقير

 

 326. 81 989. 930. 3.03 66 ثانوية عامة فما دون 

   944. 2.68 17 جامعي

 النفس ي االجتماعي

 

 194. 81 1.310 960. 3.35 66 ثانوية عامة فما دون 

   952. 2.95 17 جامعي

 السلوك الصحي الكلي

 

 044. 81 2.045 907. 3.08 66 ثانوية عامة فما دون 

   839. 2.58 17 جامعي

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 10) يتضح من الجدول      

على مستوى السلوك الصحي الكلي بين األطفال  (α ≤ 0.05) الداللة

املعوقين وُبعد العناية بالصحة العامة وُبعد العناية بالجسم على متغير 

املعوقين ولصالح أمهات األطفال املستوى التعليمي ألمهات األطفال 

 
ً
املعوقين ذوات املستوى التعليمي ثانوية عامة فما دون، ولكنه أعلى قليال

لدى األمهات ذوات املستوى التعليمي ثانوية عامة فما دون، ويمكن أن 

عزى هذه النتائج إلى أن أمهات األطفال املعوقين ذوات املستوى التعليمي 
ُ
ت

 من غير العامالت و ما دون غاثانوية عامة ف
ً
يقضين معظم الوقت في لبا

 ألطفالهن 
ً
 وتعليما

ً
املنزل مع األسرة وبين أطفالهن لذلك فهن أكثر اهتماما

 .من األمهات ذوات املستوى التعليمي الجامعي اللواتي عادة عامالت

 التوصيات. 6

ــ  :وفي نهاية الدراسة يوص ي الباحثان بــــ

التي واالستراتيجيات أساليب ل حوباء لآلبرامج إرشادية ضرورة تنفيذ  -

 .سلوك الصحي لدى األطفال املعوقينتنمي ال

األطفال املعوقين من ل لكسلوك الصحي تعليم مهارات الضرورة  -

 .التكيف االجتماعي والنجاح في الحياةالوقاية من األمراض وبالرتباطها 

البرامج التربوية الفردية عناصر السلوك الصحي  تضمينضرورة  -

العادات والقيم السلوكية سواء في العناية بالجسم أو ى ـرف علـالتعو

 .العناية بالصحة العامة أو التعامل مع األدوية والعقاقير

تكثيف البرامج الصحية عبر وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية من خالل  -

 .وسائل التواصل االجتماعي
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