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 :  هشكلة البحث  وأسئلته
يعتبر مرض السكري مرض مزمن وشائع يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات الخطيررة 
المزمنررة مررن  لطررة دماعيررة وضررعف فرري عضررلة القلررب وع ررز فرري ال لررى وتلررف فرري شرربكة 

كمررا أنررك يشرركل عرربء مررادي ثقيررل علررى الفرررد والم تمررع , العررين وعير ررا مررن المضرراعفات 
ومن  نا يمكن أن تتبلور مشكلة البحرث . والخاصةوعلى كافة ال هات والمؤسسات العامة 

 :والتي يمكن صياعتها على شكل األسئلة اآلتية
ما مستوى الثقافة الصحية بمرض السكري لدى طالبات الصف الحادي عشر في 1)

 ؟ الحرثانيمدرسة عوني 
 ل تو د فروق بين مستوى الثقافة الصحية بمرض السكري في المدرسة تبعًا   2)

 للتخصص ؟ 

 
 

 م2018 – 2017للعبم الذراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )



 
 

 : أهذاف البحث
 : سعى البحث إلى تحقيق األ داف اآلتية 

التعررف إلرى مسرتوى الثقافرة الصرحية بمررض السرركري  -1
 .لدى طالبات الصف الحادي عشر 

التعررررف إلرررى الفرررروق فررري مسرررتوى الثقافرررة الصرررحية _ 2
بمرض السركري لردى طالبرات الصرف الحرادي عشرر حسرب 

 . التخصص 

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشزوع نشز ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 



 
 

 : البحثأهوية 
أ ميرررة  رررحا البحرررث فررري كونرررك يتنررراول مرضرررًا مزمنرررًا متزايرررد تبررررز 

االنتشررار فرري الم تمررع ويهرردد مختلررف الفئررات العمريررة , كمررا أنررك 
يشكل عبئًا صرحيًا وا تماعيرًا بااضرافة إلرى الت راليف الماديرة التري 
يتطلب الت لف بها , كما أنك يسعى إلرى تشر يع االفرراد علرى اتبراع 

 . السلوكيات الصحية الالزمة لت نب ااصابة بك 

 
 
 



 
 

 :  هصطلحبت البحث
عممية تربوية يتحقق عن طريقها تزويد : الثقافة الصحية 

الفرد بالمعمومات والخبرات بقصد التأثير في معرفته وميوله 
وسموكه وبالتالي يزداد الوعي نحو طبيعة االصابة بمرض 
ما ، وتتضمن الجهود الموجهة لتشجيع األفراد عمى تنمية 

 . عادات صحية وتجنب العادات الغير صحية 
 



 
 : هصطلحبت البحث

هو أحد أكثر األمراض انتشارًا حول العالم : السكري مرض 
حيث أنه من أمراض جهاز الغدد الصماء المزمنة ويشتمل 

عمى اضطراب وارتفاع شاذ في تركيز السكر في الدم بسبب 
نقص هرمون األنسولين أو انخفاض حساسية األنسجة 

لألنسولين أو الحالتين معا وقد يكون وراثيًا أو بيئًيا أو نتيجة 
 .  لعوامل كثيرة اخرى 



 :هنهجية البحث
الباحثررات المررنهو الوصررفي المسررحي للتعرررف إلررى اسررتخدمت 

مسررتوى الثقافررة الصررحية لرردى طالبررات الصررف الحررادي عشررر 
 .الثانوية  الحرثانيفي مدرسة عوني 

 



 
 :  حذود البحث 

 : تم تطبيق البحث في الحدود التالية 

 .  مستوى الثقافة الصحية بمرض السكري : الحدود الموضوعية

طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة عوني : الحدود البشرية
 .الثانوية  الحرتاني

 .م2018فبراير عام  15: الحدود الزمانية 
 . الثانوية  الحرتانيمدرسة عوني : الحدود المكانية 

 
 



 
 

 :  جمتوع و عينة  البحث 
 : البحث م تمع 

 الحرتانيتمثل م تمع البحث من  ميع طالبات مدرسة عوني 
 .الثانوية
 :البحث عينة 

من طالبات الصف الحادي ( 190)تم اختيار عينة قصدية تشمل
 . الثانوية  الحرتانيعشر بفرعيك في مدرسة عوني 



 
 :أدوات البحث 

أداة البحرررث باسرررتبانة مكونرررة مرررن عشرررر فقررررات تمثلرررت 
 :تضمنت ثالث م االت 

( النظافة الشخصرية الرياضي, ممارسة النشاط التغحية, )
وزعت على طالبات الصف الحرادي عشرر بمدرسرة عروني 

 . الثانوية  الحرتاني



 
 

 : نتبئج البحث 
 : لإل ابة على أسئلة الدراسة

مررا مسررتوى الثقافررة الصررحية بمرررض السرركري لرردى طالبررات 1)
 الثانوية ؟  الحرتانيالصف الحادي عشر في مدرسة عوني 

لإل ابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية ل ل فقررة 
 . وللدر ة ال لية ل ل م ال , ونتائو ال دول توضح حلك 



 
 :  جمبل التغذية : أوال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستوى  المتوسط الفمرات المجال

الثمافة 
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 متوسطة  2.2 أهتم أن يكون الغذاء اليومي متكامالً وشامالً  -1

أهتم بمعرفة عناصر الغذاء التي تمدني _2

 بالطاقة 

2.8 
 عالية

 متوسطة 2.3 أحافظ على وزني بالشكل المناسب _3

 متوسطة 2.3 أكثر من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة -4

 عالية 2.4 الدرجة الكلية للثقافة الصحية لمجال التغذية   

أنا(ا1)يتضحححح الححححها   حححح   ا

لسححت اا  حح لثا  ي ححى ثا حح اا

طى بححىاا   حححا   ححى  ال حح ا

ا    ثححىوث ححثال ة ححنالحح وثا

قا ححححثا    حححح  ا (ا2)كححححىنالى فححححى

قا حححثا    ححح  اا  كحححىنالت  ححح ى

  فمححححححححححىايت  حححححححححح ا(ا1،3،4)

بى  ةجححححححنا  م فححححححنا مسححححححت اا

  ي ى ححنا   حح فنا حح ااطى بححىاا

   حححححا   ححححى  ال حححح ا ححححثا

كححىناا    ثححىوثل ة ححنالحح وثا

قا  لى فى



 المتوسط الفمرات المجال
مستوى الثمافة 
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 متوسطة 1.98 أهتم بالنوم والراحة لساعات لليلة _1

 عالية 2.83 أهتم باالستحمام وخاصة بعد ممارسة النشاط الرياضي _2

 عالية 2.60 أراعي عند اختياري مالبسي مناسبتها لدرجة حرارة الجو _3

 عالية  2.47 الدرجة الكلية للثمافة الصحية لمجال الصحة الشخصية   

 :جمبل الصحة الشخصية  : ثبنيب 
    

أن مستوى الثمافة الصحية لدى طالبات الصف الحادي عشر ( 2)يتضح من الجدول 

( 1)وكان متوسطاً في الفمرة ( 2،3)كان عالياً في الفمرات الحرثانيفي مدرسة عوني 

وفيما يتعلك بالدرجة الكلية لمستوى الثمافة الصحية لدى طالبات الصف الحادي عشر 
 .عالياً  الحرثانيفي مدرسة عوني 



 
 

 ممبرسة الزيبضة: ثبلثب 
 

 المتوسط الفمرات المجال

مستوى 

الثمافة 

 الصحية 

ة 
س
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مم
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 متوسطة 2.2 أمشي لمسافات طويلة بغرض تنشيط الدورة الدموية _1

 عالية  2.4 أتولف عن ممارسة النشاط الرياضي التي لد تؤدي إلصابتي _2

 متوسطة 2.3 أبتعد عن ممارسة النشاط الرياضي إذا شعرت بالتعب _3

 متوسطة 2.3 الدرجة الكلية للثمافة الصحية لمجال ممارسة الرياضة   

أن ( 3)يتضررررح مررررن ال رررردول 
مسرتوى الثقافررة الصرحية لرردى 
طالبرات الصررف الحرادي عشررر 

 الحرثرررانيفررري مدرسرررة عررروني 
( 2)كررران عاليرررًا فررري الفقررررات 

وكررررران متوسرررررطًا فررررري الفقررررررة 
وفيمررا يتعلررق بالدر ررة ( 1,3)

ال ليررررررررة لمسررررررررتوى الثقافررررررررة 
الصحية  لدى طالبرات الصرف 
الحررررادي عشررررر فرررري مدرسررررة 

 .متوسطا الحرثانيعوني 



 
 

 المتوسط الحسابي مستوى المتغير  المتغير1)

 التخصص 

 2.2 أدبي

 2.4 علمي 

  ل تو د فروق في مستوى الثقافة الصحية بمرض السكري في المدرسة تبعًا للتخصص ؟  

وجود فروق في مستوى الثمافة الصحية بمرض السككري لصكالح ( 4)يتضح من الجدول 

طالبككات الفككرع العلمككي وذلككن النهككم لككد يكونككوا أكثككر ثمافككة صككحية وذلككن مككن خككالل المككواد 

العلميككة واكتسككابهم للمعلومككات واعتمككادهم بعهميككة العككادات الصككحية السككليمة حيكك  تنككاول 
 .مبح  األحياء مرض السكري بالتفصيل 



 : تىصيبت البحث 
 : في ضوء نتائج الدراسة نوصي ب

إعككادة الن ككر فككي المنككاهج الدراسككية الممدمككة للفككرع األدبككي ذات العاللككة _ 1

بالصحة ، بحيك  يكتم التركيكل علكم تنميكة الثمافكة الصكحية للطلبكة واالهتمكام 
 .بالثمافة الصحية في مسالات ذات العاللة مثل الرياضة والثمافة العلمية 

ضرورة التركيل علم الثمافة الصكحية فكي محاف كات  كلة خكالل وسكائل _ 2

الرياضككي اإلعككالم المختلفككة فيمككا يتعلككك بمجككال التغذيككة وممارسككة النشككاط 

مككن أجككل االرتمككاء فككي الثمافككة ( ، الصككحف ، المجككاالت ، االنترنككت التلفككال )

 .الصحية 
 تطوير الثمافة الصحية خصوصاً في مجال األمراض الملمنة األخرى_ 3
 


