
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

 صحيح البخاري أمنوذجًا  مجاليات التواصل الكالمي يف احلديث النبوي

 أ.م.د. حممد ذنون يونس                                                                               
1 - 34 

 هـ ( 328 – 246) –عند ابن عبد ربه األندلسي  التجديد األسلوبي يف اخلطاب الشعري

 أ.م.د. مازن موفق صديق اخلريو   و    أ.م.د. غيداء أمحد سعدون     املمحصات امنوذجًا
35 - 50 

 ًا ــــ  سورة البقرة إمنوذج الثالثيات القرآنية دراسة بالغية

 م.د. قاسم فتحي سليمانأ.                                                                              
51 - 98 

 يف شعر ابن ُمقبل مجاليات األنساق الضدية

 أ.م.د.آن حتسني اجلليب                                                                               
99 - 128 

 يقاعيةإوعي دراسة بشعر الشمردل الري

 أ.م.د. نهى حممد عمر   و  م.م. نور خملف صاحل                                              
129 - 166 

: )اللهم اسلمت نفسي  ()دعية النوم قوله أالرتابط النحوي والتماسك النصي يف 

 عبد اهلل خليف خضري احليانيم.د.                                          ًاامنوذج .....(
167 - 184 

 )دراسة يف معجمه الشعري( ديوان املعتمد بن عباد

 م.د.فـواز أمحد حممد صاحل                                                                         
185 - 222 

 )مناذج تطبيقية( تفهامية يف القرآن الكريماحِلجاج يف بناء اجلملة االس

 م.م.سعد موفق سعيد                                                                                
223 - 244 

 اللغة الشعرية يف شعر املتنيب

 ارق حسني علي النعيميم.م.ط                                                                        
245 - 264 

  ووء مقدمة جام  البيان للطرييف وجوه مطالب التفسري

 أ.م.د. عبدالستار فاول خضر النعيمي                                                              
265 - 296 

 ليليةمفهوم التسامح يف اجملتمعات املدنية على ووء الفقه اإلسالمي دراسة حت

 أ.م.د. ميكائيل رشيد علي الزيباري                                                                 
297- 320 

 هـ(790عند اإلمـام الشـاطبـيِّ) أثـر الرؤيـة السيـاقية يف داللـة العـامِّ

 م.د. عمار غامن حممد املوىل                                                                         
321- 360 



 

 محاية احليوان يف القانون العراقي القديم

 أ.م.د. عبدالرمحن يونس عبدالرمحن اخلطيب                                                 
361- 380 

 انتشار اإلسالم يف بالد ماوراء النهر

 أمحد عبدالعزيز حممود أ.د.                                                                        
381- 402 

 حتى نهاية القرن السادس احلياة العلمية يف بالد القفقاس )ارمينية واذربيجان(

        اهلجري/الثاني عشر امليالدي

 د كامل مرعيعما د.م. و د.حممد عبداهلل امحد أ.م.                                              

403 - 434 

 مكانة األحباش يف السنة النبوية 

 أ.م.د.بشار اكرم مجيل                                                                               
435- 450 

 دراسة تارخيية 1945-1905التأمني االجتماعي يف بريطانيا 

 أ.م.د. اياد علي اهلامشي                                                                             
451- 488 

 م (867هــ /253)ت آراء ابن اجلوزي يف الشيخ الصويف سري السقطي

 أ.م.د. عبد القادر امحد يونس                                                                      
489- 510 

البن  خمطوطة املنتهى يف وفيات أولي النهى يات يف العصر اململوكيخمتصر كتب الوف

 .م.د. رائد أمري عبداهلل الراشدأ         (ام) امنوذًج 1469هـ/ 874محزة الدمشقي )ت 
511- 550 
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551- 584 
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585- 614 
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615- 640 
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659- 688 
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689- 716 
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 م. ريم أيوب حممد                                                                                   
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 الثقافة الصحية لألسرة وأثرها على عملية التنمية االجتماعية

 دراسة ميدانية يف مدينة املوصل

 *هناء جاسم السبعاوي م. 

24/1/2018 تأريخ القبول: 2/1/2018 تأريخ التقديم:  

 المقدمة 
مننالمسممننه لنننللطالمس وننكتمالكم ا عننيةيالمسيهم ننيلمس أ  ننيل ل ماننال ال اننكالس ننيل

ةن ل  من المو نكمللمسةن  يلسدةنتمألمنيس ل انالارني لمعنيتايلةييسنيلمنال ننللمسأكتلمسفيعلل
،لةيسةننن يل  رفمننن  لةننن لمس فنننيتلعهننننل  ننني   لكمسر نننكجلننننيسكم  لمسةننن  لسم ننن مي لسمسرننني

مسمننه ميل يننألكم ننأأللمننالمواننأمىلمس نن ل مننينلمسم  ميننيال ياننأأللطسنننل      ننيلكةننك  لطسنننل
ع لك كأل ريعيلتممنةيلمنال ننلل ةنتمألمسم  من لل    قل رم يلم  ميع يلمم أ مي،لكاذمل م أ

ايةيلةن لانذملم   ني ل،لكانذملسنال    نقلط لمنالةنيللمس كع نيلكمس  يةنيلمسةن  يلمسم  مي نيل
لاكر يلةوكألل كسن.

كمومنننتألل ينننألمنننال اننن لمسمتممنننيالذمالمس نننج  تلمسفينننيللةننن لمسم  مننن ،ل  ننن لعهننننلل
سةننن  يلكوتم نننقلمسك ي نننيلمر نننيلكذسننن لعي   ننيلممننن كس يل    نننىل ةتمأانننيلنعنننجال اننن لمسمعننياللم

سيت  يءلنمم كما لمسة  لك  م الركع يل  ي   ،لةمنن للن نيءلمسرمنيالةن لةن يلك  ك نيل
 ل   لط لمالةيللمر عيتل  يةيلككع لة  ل متي،لةيومنتألل ينألمنالمسمريعنولموميمن يل

،لمنننالةنننيللكمسمننت تأللةننن ل ا  نننتلمس ك  نننيالمسمنننهكا يلوةتمأانننيلك نرننن لمنننهكا يال أ نننأأللس ننن 
 زك نننألمسفنننتألن نننأتل ميمننن لمنننالمسنننكع لكمسميتةنننيلمسةننن  يلمس ننن ل مانننر  لمنننالمس فنننيتلعهننننل
أتم ل ة    لعالوت قل ك     لك    ف  لك نكع    لةن لط ننيللمسينيأمالمسةن  يلمسمنه ميلكم 
مننيل  ننأأا لمننال ةوننيتل مننسلةنن    ،لس ةننن لة مننيلنيننأل هنن لمسمميتمننيالمننهكا يال كم ننيل

 ننللممننيل ننتأيلنيس ننيس لطسنننل  ه ننللمسمةننيوتلمسةنن  يلمسمة هفننيلكمر ننيل ميتمنن يلمسفننتألةنن ل  ي
عهننننلمنننن للمسم نننيللم ا مننني لكمسم ينينننيلمسممننن متألللنيس اذ نننيلمسم كمزرنننيلكمسرتيةنننيلمسعةةننن يل
كمسه ي نننيلمسنأر ننني......مسم،لةاهمنننيلزمألكعننن لموةنننتمألأمةنننللمومنننتأللمريانننسلم  ين ننني لعهننننل  نننأ ل

                                                 
 مركز دراسات الموصل . *



 م. هناء جاسم السبعاوي        دراسة ميدانية يف مدينة املوصل ها على عملية التنمية االجتماعيةالثقافة الصحية لألسرة وأثر

 754 

زأانننتلنيسةننن ي،لكعهنننلمسيانننسلمنننالذسننن لةيرنننللةننن ل يسنننيلمسم  منن لك ونننكت لةيس  نننيألل رمنننكلك 
غ ننيهلاننذملمسننكع لمومننتيلمسةنن  لةننذالطت ننأمأمالذسنن لمننكىل اننكالعهنننلمسم  منن لنتم ننلل

لكمسن  يلمسم  ويلنل.
ك أل ريكللمسن ثلاذملمسمكضكللنجتنييلمويسه،ل ريكللمسموهنهلموكللمرنللمسونيتل

مس  يةنننيلمسةننن  يلسدمنننتأللةننن لمسمر  ننن ،لةننن ل ننن المنننهولمسموهنننهلمس نننير لمسضنننكءلعهننننلم نننتل
مس رم نننيلم   ميع ننني،لةننن ل ننن ال نننيءلمس يسنننثل  نننالعرنننكمالمةنننيأتل ةنننكللمومنننتأللعهننننل
مسميهكمننيالمسةنن  ي،لك ة نن  لمسموهننهلمستمننن لمس يرننهلمسم ننأمر لسهن ننثلطذل نن لعننتجلر نني  ل
ممننن ميتأللم مننن نيريلك  ه ه نننيلكمنننال ننن ل  نننأ  لةيةنننيلسر ننني  لمسن نننثل يانننيل اننن لمس كةننن يال

لت يا.كمسم  
 المبحث األول/ اإلطار المنهجي للبحث

ل-تحديد مشكلة البحث:
 ينننألمسةننن يلط نننأ لمستكمةنننألموميمننن يلةننن لعمه نننيلمس رم نننيلم   ميع نننيلننننلل مانننال
مع نيتايلمسمف يحلمست  سلس نيلكسةنتمألمسم  من لةةكةني لطذمل نكمةتالسنأ لانت ءلمسضنتكت يال

من لةيس ني لمنالمومنتمجلايرنالمسمننتأكأمالمسيزمنيلسه م ن لنيسةن يلمس  نأأل،لةاهمنيلاننيالمسم  
م   ين نيلان ننتأللةنن لطعننأمألاننكمأتلعيمهننيل  م ن لن ننأتمالنأر ننيلكرفمنن يلم  ننجأللسانن ل ننتأيلأكتمل

لنيتزم لكم   ين ي لة لمسيمه يلمس رمك يلسهم  م ل.
كمننالارننيل ننج  لأكتلمس  يةننيلمسةنن  يلسدمننتأللنكةننف يلط ننأ لمس رننكمالمسم ي ننيلنننلل

زلمس ا  نننتلم   نننين لسمنننهك لمسفنننتأ،لةعنننييتلمسةننن يلسه م ننن ل ت انننزلك  نننتلمسزمك نننيلةننن ل يز ننن
 ميمنني لعهنننلأت ننيل  يةننيلككعنن لمومننتأللمسةنن  ل نننللمع مننيأ لعهنننلم ر ننيزلمسوننن ،لةننأكتل
عنييتا لنممنتكس ي   ل مومتألل نأ لةن لمس نج  تلمسفينيللعهننلمنهكا يال نري  نيلن    نىل ةتمأانيلكم 

سةنن  يلمس  ننأألل،لكاننذس لم ننيني   لنيمنن متمتل  نني لةنن    ،لكضننتكتأللمميتمنن   لسهيننيأمالم
كرعننتلمس كع ننيلكمس  يةننيلمسةنن  يلن ننر  لك نن   لعهنننلم ن يننيألعننال يلعمننلل ضننتلنةنن    لل
كتعي    لة لمة هىلمسم ي الايس اذ نيلمسمنه ميلك عن   لمميتمنيلمسه ي نيلمسنأر نيلكم ا مني ل

اننذمل نن  لعننالوت ننقلغننتسلنيسرتيةننيلمسعةةنن يلكمسييمننيلكم م  ننيللوكممننتلمسون ننه....مسملكل
 ا  نننتمالةننن لمورمنننيولمس  ي  نننيلللك زك نننأل ةتمأانننيلنيسمفنننيا  لمسةننن  يلمسمنننه ميلكانننذس لطأةننني

سدةننتمألةنن لمسيأ ننألمننالمسمميتمننيالمس  ي  ننيلمس كم ننيلكذسنن لمننال  ننلل ال ننري لمس م نن لن  ننيألل
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لكنرننيءلعهنننلمننيل  ننأ لة ننألذاننهلمسن ننثلمسنننلمة  ننيتلمس  يةننيلمسةنن  يلسدمننتأللةنن  يل  ننأأل.
مسمكةنننه يلارمنننكذ لن  ننن لةننن ل كضننن  ل  نننتلمس  يةنننيلمسةننن  يلمومنننت يلعهننننلعمه نننيلمس رم نننيل

لم   ميع ي.ل
 -أهداف البحث:

  أىلمسن ثلمس يتىلعهنلممن ك لمس  يةنيلمسةن  يلسدمنتأللمسمكةنه يلك  تانيلعهننل
عمه ننيلمس رم ننيلم   ميع ننيلة مننيل  يهننقلنم نني المس اذ ننيلمسمننه مي،لمسم ننيللمسوننن ،لمسةنن يل

لييمي،لمسه ي يلمسنأر ي.لمس
للل-   هنل ام يلمسن ثلنميل ج  :  أهمية البحث:

لتنولمكضكللمس  يةيلمسة  يلنمكضكللمس رم يلم   ميع ي. -1
ع كللمسيأ ألمالمومتمجلكمسمعايالمسة  يلة لمسم  م لكا لعيأأللمنيل انكالري  نيل -2

يالمس  ي  نننيلمنننالمسمنننهك لمسنعنننتيلمسةنننيو لمنننالمسري  نننيلمسةننن  يلةننن لمسيأ نننألمنننالمسمميتمننن
مس كم ننننيلةنننن لم  ميرنننني،لكمس ي ننننيلطسنننننل ا  ننننتلكضنننننول هنننن لمس ةننننتةيالكمسيننننيأمالمسةنننن  يل

لك ك    يلر كلمسمميتلمسة   لمالةيللط نيللمورميولمسمهكا يلمسةي ني.
 -نوع البحث ومنهجيته:

 يألاذملمسن ثلمنالمسن نكثلمسكةنف يلمس  ه ه نيلمس ن ل ي منألعهننل من لمسميهكمنيال
منننن يمي لمنننن لون يننننيلمسن ننننثلمس ننننيس لة ننننألمع مننننأريلمننننر  لمسممنننن لم   مننننيع لك فمنننن تاي،لكمر

لسم  م لمسن ث)لمومتأللمسمكةه ي(لعالوت قلمسي ريلمر  ي لسل.
 -أدوات البحث:

س ننننجالمسني  ننننيلطسنننننلم منننن ن يالاكرننننلل أمأللت  مننننيلس منننن لمسميهكمننننيالمننننالم  منننن ل
أل ال نن لعتضننللعهننننلمسن ننث)لمومننتأللمسمكةننه ي(  ثلكضننيالة تم ننللنيسعنناللمسر نني  لنينن

ل.م مكعيلمالمسةنتمءلة لعه لم   ميللس  ك مل
                                                 

لألةه للم مألمسةيسأي/ م يذ/لاه يلمآلأمهل/ل م لم   ميل.للل-1ل:مسةنتمءلا ل
لألعه لةضتلمسميميتي/ل م يذلمميعأ/لاه يلمآلأمه/ل م لم   ميل.للل-2
لم يذلمميعأ/لاه يلمآلأمهل/ل م لم   ميل.لألعنألمسف يحلم مألة   /ل ل-3
لمكةقلك م لم مكأ/ م يذلمميعأ/للاه يلمآلأمهل/ل م لم   ميل.للل-4
 أل يتثل يز ل  كه/ل م يذلمميعأ/للاه يلمآلأمهل/ل م لم   ميل.لل-5
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 -العينة:
(ل منتأللمكةنه ي،لطذل120  لمة  يتلع ريلعتض يلمالم  م لمسن نثلنهنعلعنأأاي)ل
لكزللم م ن يالعهنل تنيهلكتنيالمومتأللمسمكةه يلسإل ينيلعه  ي.ل

 -مجاالت البحث:
ل(لمن ك ي .120 يلكمسنيسعلعأأا ) تنيهلكتنيالمومتأللمسمكةهل-مسم يللمسنعتي:
لمأ ريلمسمكةل.ل-مسم يللمسماير :
ل.لل1/3/2014ساي يلل1/12/2013ل-مسم يلل سزمير :

 اإلحصائية األساليب
   100  ×        النسبة المئوية = 

 
 100×                                                الوزن الرياضي = 

 
ل  ك /ل اتمتلريأتم للللل لقل/ل للت/ل اتمتل   يريلللل لل  اتمتلأم مي لللل لل/لأ ل

لنذس 
لال/ل   لمسي ري

 -تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية:
انن لأت ننيلمس  ننأ لمس نن لنها ننيلمسفننتألةنن لمسميننيتىلمسييمننيلكمسمننهك لم   مننيع ل -الثقافةةة:  

للل  .(1)سهرمق
يلطسنننل رمننيولمننهكا يلةنن  يلعمه ننيل ت مننيلمس  نني قلمسةنن  يلمسميتكةننل-:الثقافةةة الصةةحية

منننه ميلعهننننلممننن ك لمسفنننتألكمسم  مننن لن نننأىل ا  نننتلم   يانننيالكمسينننيأمالمسمنننهكا يلغ نننتل
مسمك يلكاذس لمميعأأللمسفتألعهنلما منيهلمسةننتمالكمميتمن للمسينيأمالمسةن  يلمسةن   يل

(2) 

                                                 
 84،ص1979،لأمتلمسيه لسهمي  ا،لن تكا،ل3غيةتلعي ت،لمي  لعه لمسرفسل،لول(1)
 .ل14،لص2015حلكآةتكا،لمس  يةيلمسة  ي،لأمتلمسمم تأللسهرعتلكمس كز  لكمسونيعي،لم مألم مألنأل(2)

 1×+ك ق2×  ر+ ك  3×  ا+ ك 4× دك         

 4× ن 

 

 الكل

 الجزء
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    لمننأ لطسمنني لمسفنتألنيسميهكمننيالكمسةنننتمالمسةن  يلمسم يه ننيلنةننل-أمةا تعريفنةةا اجرائيةةا: 
ناننننتجلمس ننننج  تلمسفيننننيللكمسةنننن   لعهنننننل  نننني   لمننننال  ننننلل    ننننقلمسك ي ننننيلكمسمننننيميلمننننال

لمومتمج.ل
عتةننالمس   ننيلمسييسم ننيلمسةنن يل يسننيلمننالما مننيللس ي ننيلمسعننةصلنننأر ي لكع ه نني لل-:لالصةةحة

ل.(3)كم  ميع ي ،لك ل   ةتلعهنلم تألمريأم لمسمتجل كلمسأمء
يستم ننيلسةهننك لمننالمومننتمجلك أت ننللعهنننل أمءل أكتم لعننيكتلمسفننتألنل-أمةةا تعريفنةةا اجرائيةةا:

مسماننيالمسننذيل كسننألة ننللمسفننتألك  ه نننلأمةننللم ويتاننيلل-:لاألسةةر  م   ميع ننيلن  ك ننيلكةيعه نني
ل(4)مس رع يلم   ميع ي
لمسكمولمسذيل ي شلة للمسفتألك ت تلة  يلك  ج تلن ي.لل-:أما تعريفنا اجرائيا

مس يميننيلمسيتن ننيلنجر ننيلمس  ننكألمس نن ل نننذللر ننكل رم ننيلك ننألعتة  ننيلل-:التنميةةة االجتماةيةةة
مسمننكمتألمسنعننت يلكتةنن لمسممنن ك لمسرننكع لسهمننكمور الك عننمللنننذس لاننللمننيل ننت تلةنن ل  منن ال
مم ك لمسمكمتألمسنعت يلة  ي لك يه م ني لك منمير ي لكع ه ني لكتك  ني لكمنيميل ن م  لكم  ياني   ل

ل(5)س    قلميميلة    لمسي ه يلكمسنأر يللمسمتغكنيلك    يلمستتكىلم   ميع يلمسمي مي
اأىلميركيلسيمه يلأ ريم ا يل   مألة لطعأمألك ك  نللل-كعتة يلمسأا كتلم مكألمساتأي:ل

مسوي يالمسنعت يلسهم  م لعنالوت نقل زك نألموةنتمألن نأتلمنالمسةنأميالم   ميع نيلكمسييمنيل
 ن لانذملمس نأتلةتةنيلمسمن ي لايس يه  لكمسة يلكمسمايالكمسمكمةنيا....مسملن  نثل  ن  لس

كمسمعيتايلةن لمسرعنيولم   منيع لكم   ةنيأيلمسمننذكللكذسن لس    نقلموانأمىلمسم  مي نيل
ل.لل(6)مسمرعكأأل

عمه يل انك الم  يانيالةن  يلمنه ميلسنأ ل نرنيءلمسم  من لعنالوت نقلل- ميل يت فريلط تم  ي :
لةيعه ي.لمسكمي للمسميأ يلكمسميرك يلس مار  لمال أمءل أكمتا لنر يحلكل

 المبحث الثاني/ اثر الثقافة الصحية لألسر  ةلى ةملية التنمية االجتماةية 
                                                 

 .ل13،لص2000  مالمزماتأل،لمسة يلكمسميميلمسييمي،لأمتلمسعتكقلسهرعت،لعميا،لل(3)
 .ل183،لص1979م مألعيوىلغ ث،ل يمكسلعه لم   ميل،لمس   يلمسمةت يلمسييميلسها يه،لمس ياتأل،لل(4)
ةكسيلةتن ولةهى،لمسم يميلم   ميع يلة لمسيتمق:لأتمميلرتت يلكم أمر ي،لمسمتازلمس كم لر  لعنكألكلل(5)

 .ل26،لص1982سهن كثلم   ميع يلكمس ري  ي،لناأمأ،ل
 .ل98،لص1977م مكألمساتأي،لمس ةو ولكمس رم يلم   ميع ي،لأمتلمسمييتى،لمس ياتأل،لل(6)
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ل  ك ىلطسنل ألان تلعهنلمأ ل مالم للم ت  يءلنرمولع شلة  لمه  لاذم
لكذس لعالوت قل لة لمس فيتلعهنلة     لمس  ل مار   لمسة  ي لنيسميتةي لمومتأل طسمي 

  لمس كم يلة لمسيأ ألمالمسم ي المر يلم ا مي لط نيع  لمس كمعألمسة  يلمسمه ميلة ل  ي 
لة ل ه لمس كمرهل لمسأتم لسدمتأل لمسم يللمسة  لكاذم لمسنأر ي، لمسه ي ي لمسمه مي، نيس اذ ي

لمكىل رياسلم  ين ي لعهنل وكتلمسم  م لك  أمللكاذملميلر ريكسللة لاذملمسمن ث.لل
 الثقافة الصحية لألسر  في مجال التغذية-أوال:

ذملسنن لرنن يه لا نىلراننكال ةنن يءل م نللم سةنن يل يرننهلم ن لمننال كمرننهلمسرمنيا،لكم 
ةهنننالرننن ماالمنننالمس م ننن لن  نننيأللمننني أأل،لكمسةننن يلممنننجسيل  مرنننيل م يننني لك ل ةنننصلمووننننيءل

لك أا لة  ل   لعهنلعي قلمومتأل.
ةيسةن يل ل يرنن لم ننتألمسةنن يلمسنأر ننيلنننلل يرنن ل  ضنني لمس م نن لنننذاالذانن لرعنن ول

 ىلعهنلمسيأ ألمالمومكتلمر يلمس اذ نيلمس  نأأللمسمريمننيلسمت هنيلرمنكلك  يأللمي أأللكاذمل  كل
،لةيس اذ ننننيلمسمننننه ميل يننننألمننننال(7)مسرمننننيالكم س ننننزم ل  ضننننيلنيننننيأمالةنننن  يلغذم  ننننيلمننننه مي

مسم ضنننمريالمسم منننيلسه رم نننيلمسنعنننت ي،لور نننيل ننن  ا لك نننت تلنيريةنننتلمسم  مننن لم   ةنننيأ يل
،ل(8)ل ج  تانيلعهننلمسةن يلكرعنيولمسفنتألكمسم  من لكم   ميع يلكمسيهم نيلكمس  ية نيلعنالوت نق

ةيساننذمءلنمننيل  ك ننللمننالعريةننتلغذم  ننيل مننيعألعهنننلرمننكلمس منن لكنري ننللامننيل مننيعألعهنننل
طر نني لمسوي ننيلمس تمت ننيلمسيزمننيلس  ك ننيلمس منن لكرعننيول،لك ننأل كةننالمسيأ ننألمننالمسأتممننيال

ام ننيالكمسركع ننيالمسيزمننيلكمون ننيثلمسيهم ننيلطسنننلضننتكتأللم  ننكمءلمسك نننيالمساذم  ننيلعهنننلمس
سنرننيءلك مي ننيلمس منن ،ل المس منن ل   نني لطسنننلمساننذمءلمسم ننكمزالسانن ل اننكالةنن  ي ،لةيسةهننلل
مسنذيل  ننأثلةنن لمس اذ ننيلمنكمءلاننيالممننتمةي لمكلم يعننيل ينتجلمس منن لمسنننلم مننتمجلكمسيهننلل

ركعنيلسنللكم ضوتمنيالمسيأ أأللة  هلم ع أمللة لركع يلكام يلمساذمء،لةيساذمءلمس  ألاميلكل
مام نننيلان نننتأللةننن لنرنننيءل مننن لم رمنننيالة رننني لعي نننيلك   نننيلنننن المس يسنننيلمسةننن  يلكمساذم  نننيل

                                                 
لمسكع لمسال(7) لنتريم لس رم ي لمس ميل،" لمميأ لعهنلتضي لن أت    ذم  لمسة  لووفيللمس ضيريلكعي  ل

 .ل31،لص2004،ل14،لعأأ4م ر ني لكمس تا ز"،لم هيلمسوفكسيلكمس رم ي،لم هأل
لمس رم يلمسنعت يلكمسرمكلم   ةيأيلة ل  ويتلمة يتأللم لطعيتأللةيةيلل(8) طنتما  لمتمألمةوفنلمسأعمي،

أللكم   ةيأ،ل م لم   ةيأ،ل يمييلمسمكةل،لسدتأا،ل وتك يلأا كتم لغ تلمرعكتأل،لاه يلمسأمتل
 .ل87،لص2001
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،لةنيسة يلمس  أألل   مالمسمي عيلك ت ف لافيءمال ةنتمألمسم  من لممنيل نتأيلطسننل(9)سإلرميا
ز نيأأللمسر ي  نيلكمس نكأللم   ةنيأ يلسدةنتمألةضني لعنال  من الةن يلمسفنتألكعنيكت لنيسمننييأألل

،لك نننأل  ن نننالمسأتممنننيالمسيهم نننيلطال(10)يلكمنننال ننن ل نننتأيلطسننننل منننال ا فنننللكممننن  تمت كمستضننن
مس يسننيلمساذم  ننيلسإلرمننيال ننت تلةنن لمننأ لطماير ننيال  يمننللنيسيأ ننألمننالم مي ننللك عميسننللم ننلل

لمسم أتأللعهنلمسيمللكمس فا تلكمس أتمالمسي ه ي.
ألمننالمسمعننياللكعهنننلمسننتغ لمننالمسفكم ننألمسيت مننيلسهاننذمءلة ننكلةنن لمسك ننالرفمننلل ينن

مسةنننن  يلمست  منننني،ل  ننننثل  ن ننننالمسأتممننننيالطالمننننكءلمس اذ ننننيل ت نننن ل منننننين يلطسنننننلمسيننننيأمال
،لةا  تلمنالمسرنيسل   يانللانذ لمسيي نيلكمس ن ل انكالس نيلر ني  لكعكم نهلكة منيل(11)مسةيو ي

مر نننيلمننن ي لم ع منننيألعهننننل(12)لكةو نننتأللعهننننلمسا  نننتلمنننالمومنننتمجلكمسيهنننللكم ضنننوتمنيا
ذم  ننيلمسار ننيلنيسمننيتمالمس تمت ننيلكمسم  ك ننيلعهنننلام ننيالعيس ننيلمننالمسننأاكا...لمسك نننيالمسا

ل(13)كاذملم اكالسلل نييالمهن يلعهنلة يلموةتمأ
لارنني لعي ننيلك   ننيلننن المننكءلمس اذ ننيل ك ننألم نننالنيننجلمسيهمننيءل م ننيللت اعنن لطاو

 عنيتكملةن لانذملكعمه يلمة يللمس يه لكعأ لمس ونكتلمسي هن لمسمنه  ،لامنيل الميتن لمسنني   ال
مسم ننننيللطالمننننكءلمس اذ ننننيل ننننتأيلطسنننننلطعي ننننيلم ننننأتأللمووفننننيللعهنننننلمسنننن يه لك ضننننيىلمننننال

ل.لل(14)  ة ه  لمسيهم لنيسأتممي
كنرننيء لعهنننلذسنن لةننيالر ننصلمسننكع لمساننذم  لسدمننتألل يننألمننالمسيكممننللمسمننت تأللعهنننل

مءلطذملانيال لمس يسيلمس اذ يلة لمسم  م لةيل اف ل ال اكالمسعةصل يأتم لعهنل كة تلمسانذ
                                                 

 .ل68،لص2007 يم لم مأل رأل،لة  ريلة لغذم ري،لنأكال  يلرعت،لل(9)
نتمتل   لطمي لم مكأ،لكع لمسم أأللمسميكأ يلة ل أمكللك  ض تلمسويي لمسة  لة لمسمرزل،لتميسيل ل(10)

عهك لموويمي،ل يمييلمسمه لعنألمسيز ز،لمسمهايلمي م  تلغ تلمرعكتأل،لاه يلمس تن ي،ل م لمس اذ يلكل
 .ل3،1،لص2008مسيتن يلمسميكأ ي،ل

مه ميالنالريةتلمسع تي،ل     لنتريم لمس كع يلمسة  يلكمساذم  يلسهويسنيالة لمت هيلمسمتما يلة لل(11)
 .ل13،لص2000مسمهايلمسيتن يلمسميكأ ي،لمتازلمسن ت السهأتمميالكمسن كث،لمسن ت ا،ل

 .ل68م لم مأل رأل،لمةأتلمينق،لص يل(12)
ازمللنالم مألمس زملل،"لمسرعيولمسنأر لكعي  للنة يلمسريع يلة لم  مييالةه   يلم ا تأل"،لمسم هيلل(13)

 .4،لص2003،ل8مسيتن يلسهاذمءلكمس اذ ي،لعأأل
 .13مه ميالنالريةتلمسع تي،لمةأتلمينق،لصل(14)
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 يننننتىلمة  ننننيتلموغذ ننننيلمسمريمنننننيل    ي ي ننننللمس كم ننننيلكمننننأ لميءم ننننللس يس ننننللمسةنننن  يل
كمسفمنن كسك  ي،لةممنن ك لميتةننيلمومننتأللنيسةنن يلمساذم  ننيلسدغذ ننيلمسمة هفننيلكوت  ننيلطعننأمأايل

ضننتكت يلكذسنن لمننال  ننللمسم يةتننيلعهنننلةنن    لكاننذمل ننت نولطسنننل ننألان ننتلل(15)ك فت نني
 لككعن   ل ة  ننيتلمسمنهك لمسةن  لمسمنه  لمننالةنيلل يز نزلك ا  نتلمسيننيأمالنأت نيلل  نية  

كمسمميتميالمساذم  يلأمةللمومنتألللن نأىلم ت  نيءلنركع نيلمس  نيأللكمس ضنيءل كلمس ةف نىلمنال
ل.(16)مسمميتميالمسمهن ي

كمالاريل   لمسممتكس يلعهنلمو لةةكةي لة  لمأتمنيلكس نيلأكتل  نكيلكمنت تلل
 لمساذم  لكوتقلمة  يتلموويميلكمسمنجاك الوةنتمألمومنتأللممنيل نرياسلعهنلرمكلم م  ي

عهنل يس   لمساذم  يلكمسة  ي،لةيسمت ألل  ك لنأكتلان تلةن لمومنتأللكسينلل ان ل أكتمانيلأمةنلل
ةضي لعنال يهن ل نريءانيلمنالةنيللعنتحلل(17)لمسمرزللاكلعتمءلمساذمءلمسة  لوةتمأل مت  ي

يلسدغذ نيلمن لن نيالموضنتمتلمنالمومنتمجلكمنيل منننللسإلرمنيالمستعيأمالمسة  يلكمسك ي  
مننننال ةوننننيتلكا ف ننننيلمسك ي ننننيلمر ننننيلك ام ننننيلمس  ةنننن الكم  نننننيللمسيننننيأمالكمس  يس ننننألمسةنننن  يل

ل.(18)مسمه مي
 الثقافة الصحية لألسر  في المجال الرياضي -ثانيًا:

 مننتمجلل عن تل  ننيت تلمرتمنيلمسةنن يلمسييسم نيلطسنننل الرمننيلمسكة ننيالمسري منيلعننا
%لمنننالم منننكللمسكة نننيالكانننيالمنننال اننن لمومننننيهلاننن لعنننأ ل60غ نننتلميأ نننيل ةنننللطسننننل

كذسننن لسك نننكألل(19)مميتمنننيلمست يضننني،لةيست يضنننيلمنننالمومنننكتلمسم منننيلس  نننيأللةننن  يلمرتمننني
عي ننننيلننننن المة هننننىلماكرننننيالمسه ي ننننيلمسنأر ننننيلكمسةنننن يلكمالمأمءلمس مننننيت المسنأر ننننيلنةننننكتألل

                                                 
 .3 نتمتل   لطمي لم مكأ،لمةأتلمينق،لصل(15)
 .ل40،لص2012م مألنع تلعت  ،لمس  يةيلمسة  ي،لمونييلمسمف ت،لموتأا،لل(16)
 .ل3 نتمتل   لطمي لم مكأ،لمةأتلمينق،لصل(17)
 .ل65-64 يم لم مأل رأل،لمةأتلمينق،لصل(18)
 يم العهكما،"لمست يضيلك اأمىلمس رم يلم   ميع ي"،لم هيلعهك لمس تن يلمست يض ي"،ل يمييلنينل،لم هألل(19)

 .ل144،لص2006،ل2،لعأأ5
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مميل م  لة لةن يلمس من لل(20)ليتلم ةينيلنيومتمجمرتميلسللعي يلكو أأللن  ه للمةو
للمسي ه يلكمسنأر يلةيسي للمسمه  لة لمس م لمسمه  ل

كاريل نتزلمسأكتلم   ين لسه  يةيلمسة  يلسدمتأللةن لمسك ي نيل ك  ل يلمرن ل ةنكلل
،لةيومنتأللنكةنف يلك نأألل ميمن يل يرننلعهننل(21)مسمتجلكمال  لمس ةف ىلمنال نأأللمسمنتج

منن ميلكمالمس نأىلمرننللتةن لمسممنن ك لل(22)تن  لك ون ننقلمسمنهك لمسةنن  لوةتمأانيل ونك تلك ر
مسة  لسدةتمألنةفيلعيميلمميل تأيلطسنلز يأأللمسر ي لكمسنكةتلةن لمسرفنيقلمسيي ن لكانذمل
 نن  لعننالوت ننقل    ننىل ةتمأاننيلكم  ننيتأللكعنن   لساننتجل ا  ننتلمننهكا  لكعننيأم   لةنن لم ر تنني ل

 يلمننالةننيللغننتسلك ننأع  لمس يرننهلمسةنن  لمسننذيل عنن مللنيس ننأت هلعهنننلمورعننويلمست يضنن
عهنننننل يرننننهل ميمنننن لكمسمم ننننللنيس  يةننننيلمسةنننن  يلمس نننن ل عنننن مللعهنننننلطامننننيهلمسميهكمننننيال
كمسميننيتىلمسةنن  يلك ت م  ننيلطسنننل رمننيولمننهكا يل كم ننيلن ننأىلم ت  ننيءلنةنن يلموةننتمألةنن ل

 للةن لنرنيءلم  من لكذس لمالم للمسكةكللطسنلاأىلمس رم يلموميم لكمسم مل(23)لمسم  م 
مستةيا ننيلمسمرعننكألمسننذيل  ةننأتل اأمةننللنرننيءلمرمننيالمننه  لةننيس لمننالم مننتمجل ننيأتلعهنننل

،لكاننذملمننيل(24)م ر نني لنةننكتأللون ي ننيلك م هنن لمننالمس ينه ننيالمننيل مارننللمننالمسةهننقلكمسنننأمل
  ن  ننننللا  ننننتلمننننالمون ننننيثلكمسأتممننننيال ام ننننيلمست يضننننيلمسنأر ننننيلك ج  تاننننيلم   ننننين لعهنننننل

،لةيست يضننيلس ننيلأكتاننيلةنن لمسم يةتننيلعهنننلس ي ننيلمس منن لكتعنني  ل،لكمميتمنن  يلل(25)مسةنن ي
نوت  ننيلمر تمننيل يننكألنننيسرف لمسان ننتلعهنننلةنن يلمس منن لك  ك  ننل،لةيست يضننيل مننيعألعهنننل

                                                 
عميألعنألمس قلكآةتكا،"لمم ك لمسكع لمسة  لسأ لوهنيل يمييلمسر يحلمسكور يلك يمييلمس أس"،لل(20)

 .ل940،لص2012،ل4،لعأأ26م هيل يمييلمسر يحلسدن يث)لمسيهك لمسرمير ي(لم هأ
 .ل110م مألنع تلعت  ،لمةأتلمينق،لصل(21)
لمسمأةلل(22) لمسأتم  لكآةتكا، لمسييس لكمسن ثلمسيهم ،للمييأ لمس يه   لكزمتأل لمسم  م ، طسنل مت جلة ي

 .ل63،لص1988 يمييلناأمأل
 .ل941-940عميألعنألمس قلكآةتكا،لمةأتلمينق،لصل(23)
-1960عنأمهلللم مألنرأت،لمس رم يلم   ةيأ يلك  تايلة لطعنيللمس ي يالموميم يلة لمسيتمقلسهف تأللل(24)

لم1980 لغ ت لمي م  ت لتميسي ل يمييل، لم   ةيأ، ل م  لكم   ةيأ، لم أمتأل لاه ي رعكتأل،
 .ل73،لص1987مسمم رةت ي،ل

لمسن ت الل(25) ل، لمسة   لمس    ى ل م  لمسة ي، لكزمتأل لمسة  ي، لمس  يأل ل رميو لمس كأت،  مل
http://he.moh.gov.bh)pdf 
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 ننتقلمسمز ننألمننالمسمننيتمالمس تمت ننيلنيس منن لك  ننيةتلعهنننلمسممنن ك لمسموهننكهلسننكزالمس منن ل
للمنالم  مني المسةنينيلنينأألمنالمومنتمجلمسيةنت يلك  مالمسمت تلمسيي للاميلطر يل  ه

مورعنننويللي،لكمنننالمسننننأ   ل ال يرننننلمومنننتأللةننن لم ا مننني لنيست يضنننيلةمميتمننن(26)مسمة هفننني
لمست يض يل زءلت  م لمالمسك ي يلكمسك ي يلة تلمالمسيي .لل

ةمميتمننيلمورعننويلمست يضنن يلطسنننل يرننهلم منن فيأأللن ننيلةنن لمس يرننهلمسفمنن كسك  للل
ج  تلم  نننين لةننن ل ونننكتل نننأتمالكم نننيتمالمسفنننتألك كمننن لمأمتانننللمنننالةنننيللمسيمه نننيلس نننيل ننن

مس يه م ننيلك ز ننألمننالرعننيو  لةضنني لعننال عنن   ل  منني لعأ ننأأللايس  ننيلنننيسرفسلكتكحلمس ميعننيل
كمس كمةننننللكم رننننأمي لكم رضنننننيولكم   ننننتم لكمسم نننننيلمسنننننل يرننننهللمسمايمننننهلمسرفمنننن يلةنننن ل

منني يلةنن لمسكةننكللمسنننل    ننقلمس رم ننيلكماننأمة يلةنن للمسنن ةهصلمننالمساجنننيلك  منن المس تا ننز
م ا منني لنيسرمننيالكمعنننأمأ لمسمننه  لمسةننيس لمنننالم مننتمجل  نننل ةنننن ل ننيأتملعهنننلم ر ننني ل

،لكعهنلمسياسلمالذس لةجالمسةمكللمسننأر ل  نكألطسننل(27)كمس فيعللمسم كمزالأمةللمسم  م ل
زأللمس مننن لمسمة هفنننيلممنننيل نننج  تمالمنننهن يلعأ نننأأللعهننننلةننن يلمسرمنننيالكعهننننلكتننني ىل   ننن

ل ضيىل  ك يلموةتمألة لمسر ي لكمسةهقلكمسنأمل.
 

 الثقافة الصحية لألسر  في المجال الصحي وقد قسم الى ةد  مجاالت.  -ثالثًا:
 في المجال الطبي -أواًل:

مالمسنأ   لمالكم هلمسوهلاكلمسك ي يلكعي لمسمنتج،لكمال ةفنىلم   لك مرن ل
مميمنن يلةنن ل رتنن  لمسم  منن لمسنعننتيلةامننيلاننكلميهننك لمالمسمننتجلمننالمسمننكا،لكاننذ ل ه ننيل

 ت تلة لاللمسريسلنأت يالم فيك ي،لة كل ل ةض لسرتي لمي ا،لك  فيكالة لأت ي نللمنال
ل(28)عننننةصلوةنننننتلك  ننننننذلم ةننننتمألمسرتنننننتلمسننننننلمسمنننننتجلمننننالةنننننيللمرتكمننننني   لمس  ية ننننني

                                                 
ل.ل19ص،ل2008 ميالم مألمميأ،لمس  يةيلمسة  ي،لأمتلمسف تلسهرعتلكمسعتكق،لمس ياتأل،لل(26)
لكم  ميع ٍيلل(27) لة  ي  لمومتأل لعهن لك  ت  لكمست يض  لمسنأر  لمسرعيو لنأت،" م ي

http://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/180503 
عنألمسف يحلم مألة   ،"لمسيعكم  يلة ل ريكللموأك يلكمةيوتايلعهنلة يلمسم  م /لأتمميلم  ميع يلل(28)

لم   لمسيهك  لم هي لعأأم أمر ي"، لناأمأ، ل يميي لم   ميع ي، لسهيهك  لمسيتم  ي لمس مي ي ،ل2،1 ميع ي،
 .ل433-432،لص2010
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س ييمنننللمنن لمس يسننيلمسةننن  يلكميهكمنني   لكوننت     لةنن لم أتم ،لة رننني ل ننني الةنن لوت  ننيلم
لسهمتضن.ل

ة ري لمالمسمتضنل مك للمس  للطسنلطاميللمتض  لتأ ي لمالمسنزمالةنيلأمعن لطسننل
متم يننيلمسون ننهلكمم عننيت للورننلل ننأع لسأ ننللةنننتأللةنن لمسننأكمء،لامننيلطالمسنننيجل ه ننجلطسنننل
يلمسةنن أس يلسعننتمءلأكمءلمينن الاننيال ننأل ريكسننللمننين يل كلمننم لعرننللمننالةننأ ق،ل كل عننتحلمنن

 يير لنللمالمس ل كلمتجلس ذملمسة أس ،ل  تني لمالمسذايهلطسنلع يأأللمسون نهل  رننيلسنأة ل
اعننف يلمسينني ،لك  نننلعهنننلممنن ك لمسرمننيءلكموم ننيالةنيضنن ال ه ننجالطسنننل  ننأ  لمسرةنني  ل
نيمنن ةأم لأكمءلمينن الاننيال ننألكةننفللمسون ننهل كلمسون نننيلس يس  نني،لة  ننأايل رةنن لزم ي  ننيل

كاري لمالموم يال  منالننأكتلل(29)هل كلمسمم عفن،لكم ا فيءلنكةف  ينيأ لمتم ييلمسون 
مسون هلعرأميل متجل وفنيس ا،لكذسن لمنالمسةننتأللمس ن ل امنن يلعرنألطةنينيلوفه نيلننيس تمتألل
.....مسمل  ثل اكالمأك يلعي لاذ لمس ي المسمتض يلميتكةيلسي ،لط لمرلل  ننذلة نصل

يننجلموم ننيالمرننللسنن سلمننالمسضننتكتأللمسيننكأأللطسنننلمسون ننهلسهوفننللسز ننيأأللمومننيا،لةنن تالن
مسون ننننهلةنننن ل يسننننيلمننننتجلمسوفننننللمننننتألل ةننننت ،ل الكةننننفيلمسينننني لمسمننننين يلانننن لاية ننننيل
سمييكأ  ننني،لكغ تانننيلمنننالمسمنننهكا يالمسةننن  يلمس ننن ل ميتمننن يلم منننتأللكمس ننن لمر عنننتالعهننننل

رمنيل ةنن العننلل عنيأأللمم ك يالم  ميع يلم يأأألل،لةيل ت نولنمم ك لم  منيع لمين الكم 
ل.(30)عرألا  تلمالمةتمألمسم  م 

ةاللميل  أ لمالمتنياتلععنكم  يلةن لمس ييمنللمن لمسمنتجل م نللمنهكاي لم  ميع ني ل
 ل ينكألنيسضنتتلعهننلةننتألمين الننللعهننلمسم  منن لنجامهنللكمتممني للمسم  مي نيلكةووننلل

م  مننن لمس رمك ننيل المسرمنننيالاننكلمساي نننيلمومننمنلةننن لعمه ننيلنرنننيءلمسم  منن لةنأكرنننلل ف ننألمس
متم نننللنأكتم لم كت ننني للمس  يةنننيلمسةننن  يلسدمنننتألللتأي ننن،لكارنننيل(31)أ مكم نننللكمننننتتمالك نننكأ 

   ننني لسهتعي نننيللك  ننناأكتاننيلةننن ل  ت نننتلم نننل ميمننن يلس نننيلمسةنن يلكمسمنننتجلنكةنننف يلك ننأألل
  رونننكيلمنننالةنننيلسدمنننتأللةيس يرنننهلمواننننتلمنننالمسمميتمنننيلمسون نننيلل منننت  يلوةنننتمأ مسةننن  ي

 ةتمأايل  ثلس يلمسأكتلمسان نتلةن لمسمعنيتايلنيس كع نيلة لمسيري يلنة يللممتكس ي  يلطأتما ي
                                                 

 .ل425عنألمسف يحلم مألة   ،لمةأتلمينق،لصل(29)
 .ل433مسمةأتلرفمل،لصل(30)
 .ل424مسمةأتلرفمل،لصل(31)
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مسةننن  يلكضنننتكتأللغنننتسلمس ننن  لمسةننن  يلمس ننن ل  يهنننقلنةننن يل ةتمأانننيلانننذس ل يهننن ل نري  نننيل
مسييأمالمسة  يلكمسوني  لمسة   يلمس  ل اكالريةييلسه فنيتلعهننلةن    لمر نيلمس نتصل

مال أت لمكمع نألمسه ي نيالسدوفنيللكمس  ني لم لمسون هلة لمسك المسمريمهلكلمس كمةلل عهنل
ل.(32)نيسف كةيالمسون يلنعاللأكتي

كمال يرهلآةتلةذالمس  يةنيلمسةن  يلسدمنتألل ل  ك نىلعهننلمومنكتلمورفنيلمسنذاتلننلل
 ننأل كم ننللمومننتأللمسا  ننتلمننالمسمعننياللمسةنن  يلموةننت ،لكاننذمل  وهننهلمر ننيل ال اننكالعهنننل

يةيالموكس نننيلك ال يمنننللمومنننتأللعهننننل كع نننيلموةنننتمألعهننن لكأتم نننيلننننجمكتل ةنننت لمر نننيلمسمننني
نننجمر  لكمننيم   لمسعةةنن يل  نننل منن و يكمل  رننهلمسمةننيوتلكمس ننكمأثلمسف ي  نني،لليسهيري نن

كم ةيذلمس تمتمالمساف هيلن  ه للرمنيلمسةينيالةن ل نيللك نكللمس نكمأثلمنكمءلةن لمسمرنزلل كل
،ل(33)م ،لمسهننننأغيا.....مسملمسمأتمننننيل كلمسعننننيتللك عننننمللطمننننييىلمسرننننزى،لمس ننننتكق،لمس منننن

ةميتةنننيلمومنننتأللسإلمنننييةيالموكس نننيلنيسوت  نننيلمسمنننه ميل نننأل منننيعأايلةننن لطر نننيذلمآلةنننت المنننال
مسمت  ننيلمس نن ل  ننأم يلسهعننةصلمسمةننيهل كلليةننيللا ف ننيلمس ةننتىلمسفننكتيل كل  ننأ  لمسيري نن

لةننن ل يسنننيلمنننتجلمفننني  ،لمر تنننيتملسهممنننيعأأللمسون نننيلمكل  رمنننيل  نننجةتلمكلةننن ل يسنننيلعنننأ 
ل.(34)ك كأاي

لفي مجال الصحة العامة -ثانيًا:
مالمومكتلمسممه لن نيلطالمسرتيةنيلمسعةةن يل يرن ل م ن لمسعنةصلنيسةن يلكمسمنيميل
مس مم يلكمسي ه ي،لكذسن لننجال ةهنكلمنالمآلةنيالمسمتضن يلكمنالمسييانيا،لكمال  م ن لنةن يل

 نننيلسهم يةتنننيلعهننننل،لةرتيةنننيلمس مننن لكمومنننريال منننكتلنأ  (35) منننم يلكنمنننيميل نننكم لمسي ه ننني
مسةنن يلمسييمننيلكرتيةننيلمسوينني لكمسعننتمهلة نننتلكمنن هيلسمرنن لمس مننمميالمساذم  ننيلكمومنننتمجل

                                                 
 .ل68مييألمسأتم  ،لمةأتلمينق،لصل(32)
يسكمي ولمسم يأأأللس رم يلمسمفيا  لكمسكع لمسة  لة لمسيهك ل ي  ل كمىل نكلز يأأل،لةييس يلمسنتريم لنل(33)

لمسمريا ل ل م  لمس تن ي، لاه ي لمرعكتأل، لغ ت لمي م  ت لتميسي لمسةىلمسميأسلموميم ، سأ لوهني
 .ل26،لص2006غزأل،ل-ك اركسك  يلمس يه  ،لمس يمييلمسميم ي

 .ل72،لص2007يل،لمس ياتألل،لم مألاير لكمهمنلةتمأ،لطتعيأمالمسة يلمسييميلمالم لل  يأللة  ل(34)
 .ل35  مالمزماتأل،لمةأتلمينق،لصل(35)
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  ثل عالل ه لمسمميتمنيالمسةن  يل ج  تم نللعهننلل(36)مسميأ يلكمسمر كسيلعالوت قلمسويي 
مسفنننتألس انننكال نننيأتم لعهننننل منننالمس ةنننتىلكمس ا نننىلمننن لمسم  مننن لكمسن  نننيلمس ننن ل يننن شلة  نننيل

ل(37) ل م و  لمس  ي لنأكت لة لمسم  م لعهنل امللك لكنيس يس
كاميلطالرتيةيلمسن  يلمالمسيكممللمست  ميلسهم يةتيلعهنلة يلمسم  م لنعناللعني ،ل
كة يلمسم  م ل نأ لنة يلمومتأللكمسن المانيالعن شلمومنتألل  نهل ال يوننلمسا  نتلمنال

مومنننتأللطأتم لممنننتكس ي  يل،لةمنننالكم نننهل(38) المسرتيةنننيل نننزءلت  مننن لمنننالمسك ي نننيل م ا مننني
م  ننني لطةتمأانننيلكمر نننيل نننكة تلمسممننناالمسةننن  لكرتية نننللمسنننذيل ينننألمنننال اننن لأعننني  لمسةننن يل
سإلرميالورلل  ض لميت لك  للأمةهللكاكلمسمايالمسنذيل ين شلة نللمسرمنيالك منت للك نري ل

كسنننللل(39)لنيستم نننيلكمس نننأكءلكمسمنننيميلمسنأر نننيلكمسي ه نننيلك ننن ماالمنننال أمءلكت ف نننللمسفمننن كسك  ي
مسا  ننتلمننالمسفكم ننأل ام ننيلك ي ننيلم مننتأللمننالمومننتمجلمسميأ ننيلك مننم لسدوفننيللنيسهيننهلةنن ل
ن  ننيلرت فننيلمي مننيلك ضننف لعهنن   لمستم ننيلمسرفمنن يلكمسومجر رننيلكاننذمل اننكالمننالةننيللط نننيلل
مومننتأللسهيأ ننألمننالمومننكتلمر ننيلغمننهلل كم نني لكذسنن لني منن ييريلنننيسمو تمالس و  ننتلك ي نن  ل

س مي نيل ةتمأانيلكمس فنيتلعهننلةن    ،لكعهننلمسيانسلل(40) يت ضللسه كمءلكمسعنمسمسمرزللكل
مننالذسنن لةننيالعننأ ل ننكةتلممنناالةنن  ل ننت تلنةننكتأللمنيعننتأللكغ ننتلمنيعننتأللةنن لز ننيأأللرمنننيل
مسكة نيالكرمننيلم ةننينيلننيومتمجلكةيةنيلمسميأ ننيلمر نيلةضني لعننال  ه نللمسافنيءأللمسنأر ننيل

ي مأأللمس  ل  ت الة ل  للة يلمسن  يل ينذتلمس ةنكللكمسي ه ي،لك أل ت تالمسأتمميالمسم
عهنننل عهنننلممنن ك لسهةنن يلةنن لمسمرننيوقلمس نن ل ر ةنن يلمنمننولعننتكولمسمنناالمسةنن  لك ننأل

،لكعه ننللةننجال(41)ك نأالعي ننيلك   نيلننن ال نكةتلن  ننيلةن  يلمننه ميلكمس يسنيلمسةنن  يلسدةنتمأ
 لسدمنننتأللكمنننأ لةننن يلمسفنننتأل ي منننألنعننناللت  مننن لعهننننل  يةنننيلمومنننتأل،لةيسممننن ك للمسةننن 

طسميم نننيلكأتم   نننيلنيسينننيأمالمسةننن  يلمسمنننه ميلمس ننن ل منننها يلةننن ل  ي  نننيلمنننكمءل ايرنننالعهننننل

                                                 
  مللمس كأت،لمةأتلمينقل(36)
 .ل35  مالمزماتأل،لمةأتلمينق،لصل(37)
 .ل82مسمةأتلرفمل،لصل(38)
 .ل277مييألمسأتم  ،لمةأتلمينق،لصل(39)
 .ل82  مالمزماتأل،لمةأتلمينق،لصل(40)
 .ل278-277مييألمسأتم  ،لمةأتلمينق،لصل(41)
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مم ك لمسرتيةيلمسعةة يل كلمسييميل عناللمسمةننيحلمسمر نتلسةونكمالمس  نأ لكمس ونكتلمسنذيل
 عنن أ لمسم  منن لةنن لمسيأ ننألمننالمسم نني الكمس نن ل ماننالموةننتمألمننالمرنن لمر عننيتلمومننتمجل

لمسمهن لعهنلة    لةيةيلمالةيللط نيع  لس ه لمومسلمسة  يلمسمه مي..لكمتأكأاي
كمنننال يرنننهل ةنننتلةنننيالارننني ل منننكتلةننن  يل رناننن لسدمنننتألل ال انننكالعهننننلطسمننني لن نننيل
ساكر يل ت نولنيس يسيلمسةن  يلسهفنتألكمر نيلمنيعيالمسرنك لكمسنذيل ينألمنالمسكتني ىلمسةن  يل

ورللننميويلكمن هيلسهتم نيلك نتأيلطسننل  أ نألمس  ل  يهقلمنيعتأللنيس يسيلمسة  يلسإلرميا،ل
مسوي نننيلكمسرعنننيولكانننكلك ي نننيلمنننالمس  نننيألكذسننن لسه نننألمنننالممننن  ي لمسوي نننيلننننيس ك ىلعنننال
مسرعيولسف تأللم أكأأللكسف تمالزمر يلمر تمي،لك أل ت تالأتمميال  ت العهنل عنأمألان نتألل

ةننن  يل  نننثل عنننيتالمنننالمسرنننيسلك نننكألعي نننيلمنيعنننتأللنننن الم ع نننأمللةننن لمسرنننك لكمس يسنننيلمس
(لمنيعيال كل6مسأتمميلطالميأللمسكةيأللعيس ني لةن لموعنةيصلمسنذ ال  نللة نتمالرنكم  لعنال)

(لمننيعيال كم نني ،لةنن ل نن الكةننهالطسنننلمس ننألموأرنننلةنن لموعننةيصلمسننذ ال10 ز ننألعننال)ل
(لمننيعيا،لكعه ننللم ع ننأمللةنن لمسرننك لأكالطةننتمول كل فننت ول ننتأيل9-7  ننتمكحلرننكم  لننن ا)ل

كاذمل رياسلم  ين ني لعهننل(42)تلن يسيلم كمزريلمالمسة يلمسنأر يلكمسرفم يلسهفتألطسنلم   في
لرعيو  لكمأ لطم يم  لة لمسيمه يلمسر ي  ي.

 المبحث الثالث / مصادر حصول األسر  ةلى المعلومات الصحية
مسة يلموههلعز زلساللةنتألمنال ةنتمألمسم  من ل،لةيسةن يلايرنالك لزمسنالانأةي ل

ةننتألةنن لمسم  منن ،لس ن نننلعهنننل  ي ننللمننه ميلةنن  يلةيس ننيلمننالمومننتمج،ل مننينلطس ننللاننلل
ك  يننننأألمةننننيأتلمسميتةننننيلمننننالعننننأألل  ننننيالمر ننننيلكمنننني للموعنننني لمسمة هفننننيلكمس ميعننننيال

لمسمت ي يلكمسمأتميلكمسمويسييلمسةيت  يلكاذملميلمر ريكسللة لاذملمسمن ث.
 وسائل اإلةالم -ثانيًا:

ي  نننللنننن ال ةنننتمألمسم  مننن ل ام نننيلنيسانننيلطالسرعنننتلمس    نننىلمسةننن  لةننن لايةنننيلم 
مت نويلن  نيأللمسرمنيالكةن  للكمنيم ل،لةيسرمنيال ل من و  لمسم يةتنيلعهننلةن  للطذمل
سنن ل اننالسأ ننللمس  يةننيلكمسننكع لمسةنن  لمسيزمننيالسننذس ،لسننذملمننالمسضننتكتيلنننذللمس  ننكألعهنننل

                                                 
  مللمس كأت،لمةأتلمينقل(42)
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م ننيلعننيكتا لايةننيلمسممنن ك يالسرعننتلمس    ننىلمسةنن  لمننالةننيلل كع ننيل ةننتمألمسم  منن لك ر
للل.(43)كم  ميم  لة ل يز زلمس  يةيلمسة  ي

ككمي للموعي ل م و  لمس  ي لنذملمسأكتلمنالةنيلل ا  نىلننتمم لمس  يةنيلمسةن  يل
مننالةننيللكمنني ه يلمسمة هفننيلمسمت  ننيلكمسممننمكعيلكمسم ننتكءأللكمس نن لس ننيل ننج  تلكمضنن لكةيننيلل

لةننن ل    ننن ىلمس م نننكتلكمعنننييتلانننللةنننتٍألعهنننلمسرمنننيالكمنننهكا ي ل،لةيه  نننيل  ننن لعنننهء لان ننت 
ة ننن ل  م ننن لنرفنننكٍذل نننكٍيلان نننٍتلةننن ل ا  نننتلل(44)نممنننتكس  لل  ننني لةننن  للكةننن يلمنننال تعنننيا 

منننهك لكرتنننتأللكمميتمنننيلمسرنننيس،لكس نننذملة ننن ل ل ةهنننكلمنننالةونننكتأللطذلسننن ل تعنننألممننن يميس ي،ل
ل  ننيزمال ك ننيالمننال   ننزأللمسعنني لكس مننيلم ننأتأل لعهنننل ا  ننتلمسمننهك ،للةننيس هفز كالكمسمننذ ي

كنيسمايالمم يميس ميلةن لعن نلم ني الكونتقلمس    نىلمسةن  لةمنالةيس منيل مانالننثل
مسم يضتمالكمسرنأكمالكمسينتكجلمس ضني  ي،لةضني لعنالمسةن يةيلكمس ن ل  م ن لنرفنكٍذل نكٍيل
عهنننل عننا للآتمءلمسرننيسلكمننهكا  ،ل  ننثل منن كعهلمسةنن ىلمس كم ننيلكمسم ننيالا  ننتم لمننال

 ل رعننتلمسم يضننتأللكمسمري عننيلكمس ةننيلكمس ننكمتلكغ تاننيل مننيس هلكوننتقلمس    ننىلمسةنن  لة نن
مننالوننتقلمس    ننىلمسةنن  لك ةةننصلمغهن ننيلةننف يالسه كع ننيلمسةنن  يلك عمننأأللسهمننتملل

،لةضننيلعننالعنننايلم ر تر ننالمسكممننييلمس نن لعننيلل(45)لكمس ننكمهلعننالاننللمننيل  يهننقلنيسة ننني
ملك  رمننننيلاننننيركملممنننن ةأمم يلمننننال نننننللمس م نننن لممننننيل يننننللمسميهكمننننيلةنننن لم رننننيكس  لم نننننل تمأكل

،لة ننذ لمسكمنني لل(46)س من  متكملم رف ننيتلمسميتةن لمس ي ننللةنن لعن نلم نني المس  ننيأللمسمييةنتأل

                                                 
لةيعه يلكمي للمس    ىلمسة  لة لنثلكرعتلمسميهكميالمسة  يلل(43) ريأ يلمةوفنلمسي أتكسلم مأ،

ل لمسمت مت لمسمكأمر ، لمسة   لمسميتةي لم  م  لكمسميهكميا،لل23سنريء لسهما نيا لمسيتن  سي  يأ
 .ل1763،لص2012ركةمنت،لل20-18مسأك ي)ل وت(،ل

النيت يا،لأكتلكمي للمسعي لة لمس    ىلمسة  لسهمت أللمسميكأ يلنمأ ريلمست يج/لأتمميلم مألت يل(44)
لمسممهايل م أمر ي،لتميسيلمي م  تلغ تلمرعكتأل،لاه يلم أمه،ل م لمسعي ،ل يمييلمسمه لميكأ،

 .ل19،لص2004مسيتن يلمسميكأ ي،ل
 .ل55م مألت يالنيت يا،لمةأتلمينق،لصل(45)
،"لأكتلمومتأللمسمكةه يلة لمس رم يلمس  ية يلونري  ي"،لم هيلأتمميالمكةه ي،لمتازلمتحلمت أل مال(46)

 .ل97،لص2008،ل22أتمميالمسمكةل،لعأأل
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ةييسننيلك منن و  ل ننكة تلمسميهكمننيالمسةنن  يلمسيزمننيلكمسضننتكت يلسدمننتأللمننالم ننللم ت  ننيءل
امين يلمسمهك لمسة  لمسمه  . لنمم كمايلمسة  لكم 

 الجماةات المرجعية -ثانيًا:
 لمسرمننيالنننيوةتمألمآلةننت النوننتقلمة هفنني،لكنننأت يالم فيك ننيلكاننت ءل  ننج تلمننهكل

موةنننتمألاننن لعنننيأأللمنننيل ي ننننتكالمت ينننيلسهفنننتألةننن لمسمنننهك لكموةانننيتلكمس ننن  لكانننكلمنننيل منننمنل
كمس نن ل يرنننلنم مكعننيلمننالموةننتمأل اننكالس نني ل ننج  تلةنن لمي  ننأمالل(47)نيس ميعننيلمسمت ي نني

 لكاننن ل  مننن لطسننننل نننيثلة نننيالمر نننيلمس ميعنننيال ةنننتمألآةنننت الكمنننكم ف  لكمنننهكا  لك نننتمتم  
مستمم يللا ميعيالمو  يءلمسةا تألل كلمسان تأللايس مي يالمواه يل....مسملكارني لة نيلمنال
مس ميعنننيالغ نننتلمستمنننم يلك ت انننزلغيسننننيلعهننننلمسيي نننيالم   ميع نننيلغ نننتلمستمنننم يلم نننلل

جلمسمنهكا يالكم نيللموةأ يءلكمس  تمالكغ تا لكات ءل نأل انكالس ن ل نج  تلكمضن لةن لنين
ذسنننن ل ننننأة المسمنننناي تلننننن الموةننننأ يء،لطسنننننل يرننننهلذسنننن لارنننني لمس ميعننننيالموكس ننننيلكاننننذ ل
مس ميعيال كةتلوعضي  يلمس فيعللكم  ةنيللمسمنيعنتلكمنال ام نيلمومنتألل كلمسيي هنيلكمس ن ل
س ننننيلأكتلان ننننتلةنننن ل عننننا للمي  ننننأم ريلك ةايترننننيلكمننننهكا ي ري،لك ي نننننتلموهلك   لمننننال انننن ل

ل.(48)صلمسمت ت الة لاذ لمس ميعيلكا ل م هكالمس أكأللسن  يل ةتمألمومتألموعةي
ل  -المطالعة الخارجية :

   ننني لانننللطرمنننيالةننن ل ك نننيالمة هفنننيلطسننننلرنننكللمنننالمسميهكمنننيا،لكمسننننيجلمنننال
انن لمف ننيحلمسيهنن لامننيلكمسمويسيننيلليس تمءألةننل(49)لمسميهكمنيال ماننالمس ةننكللعه  ننيلمننالمس ننتمءأل

%لمنننالمسميهكمنننيالمس ننن ل70 ت نننتالمسأتممننيال ال نننكمس للطذل يهننن  ، ر ننيل منننيسلمس تن نننيلكمس
لكمس جمننل  يهم ننيلمسرمننيال ننتألطس ننللعننالوت ننقلمس ننتمءألل مننيلمسننني  لة  يهمننللنيسن ننثلكمسمننتملل

ل.كمس  تني

                                                 
 Anthro.ahlamontadad.netم مألمسأغ  ،لمس ميعيلمسمت ي يلك  تايلعهنلموةتمألل(47)
لسهل(48) لمسن ت ا لمتاز لمساذم  ، لمس    ى ل مس لمة  ت، لعن أ لمست ما لمسن ت ا،لعنأ لكمسن كث، أتمميا

ل.5،لص2000
،ل1984م مأل م المسنر يكي،لعيس لمسا هلكمس تمءأللكمسما نيال،لأمتلمسيتن لسهرعتلكمس كز  ،لمس ياتأل،لل(49)

 .ل215ص
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سذس ل يألمسمويسييلس يل  ميلانت لة  لعيمللاي لة لأة لمسم  مييالطسننلمومني ل
لمنالةنيللمتازلسه  يأللم  أمي لك وك تم ،لة  ل سفات يلكمس  ية يلةن لمسم  من لمسم ن ولكمسم هن  

نجام ننيلكمننالارننيلنننتزلم ا منني لل(50)ل ننكة تلمننيلاننكلمي نن لمننالمةننيأتلمسميهكمننيالمسمة هفنني
كذسن لس يمن  لمس  يةنيلكرعنتلمسنكع لوالمسا نيهلانيالك ل نزملل أمألل كمةنللمسمويسينيلمسا يهلكل

ةن ل ري نللمسميتةنيلطضنيةيلطسننلأكت لةن ل من ينن المو  نيللكمومن ،لة نكل عناللمسكمن هيلمومي
ةيسمويسينيلل(51)ةيسا يهل  يةيلك ك  نل،لميتةنيلك يهن  لك كم  لآةي  ي أمس رع يلم   ميع يلسهفتل
ميتة نل،لكم  تمءل ة ه للك كم لمسمنأمت لكلز نيأأللليلمسفتأ رم يلعةة ل م  لنعاللان تلة 

أكتانيلةن لمس عن   لعهننلمس نتمءأللكمالكاذ لمسممتكس يلنون ييلمس يلل   لعهنلعي قلمومتأللكل
 ننن الونري  ننيلمس  مننيلمسان ننتأللسه ننتمءألل،لة في ننللمومننتأللس ننذملمس يرننهلمنن اكالسننلل  ننت لم   ننين ل
ةننن لمس ييمنننللنعننناللةننني هلمننن لميو نننيالمس  نننيأللنمفيةنننه يلمسم ركعنننيلمنننالةنننيلل زك نننأا ل

لمسة  .نيسميهكميالكمس  ي قلمسريةييلة لمسيأ ألمالمسم ي الكمر يلمس يرهل
 المدرسة -رابعا:

 رتننتلطسنننلمسمأتمننيلعهنننل ر ننيلمننال ةضننللمس رننكمالمسم ي ننيلس يز ننزلمسةنن ي،لك ننأل
 نالسهم  من النيسةن يلكمس تن نيلطالمسمنأمتسل م نللمايرنيل  نأملسه    نىلمسةن  لة ن ل نكةتل
ةتةننيلان ننتأللس يز ننزلمسةنن يلةنن لاننلل ويعننيالمسم  منن ،لكمسك ي ننيلمننالمسمعننايالمسةنن  يل

 (52) نلل أك  ي

                                                 
لمس  يةيل(50) لك رم ي لمسمويسيي ل ع    لة  لمسييمي لمسما ني لأكت لمس مي ، لنعيت

http://www.afnanculturaision.org/salon-kalimat/78.htm 
 sofiame loueif, books and libries in Algerin,Historical kan periodical,volumeل(51)

6,issue:22,year 2013,page177-181 لل
لر يلعالمسما نيلم ة تمض يلمسيهم يلمسيتم  ي

لمسمت هل(52) لسويه لمسة  ي لمس تن ي ل اأمى ل    ق لة  لمسمأتم ي لمسأمتأل لأكت ل ما، لم مأ لنا يل ما
لاه يل لكمس ةو و، لمس تنك ي لمسأمتأل لة  لمرعكتأل لغ ت لمي م  ت لتميسي ل، لمسوي ى لنمأ ري م ن أم  ي

ل لمسميكأ ي، لمسيتن ي لمسممهاي لمس ت ، ل   ل يميي لكمس ةو و، لمس تنك ي لمسأمتأل ل م  ،ل2008مس تن ي،
 .ل15ص
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ةيسمأتمننننيل عنننناللن  ننننيلةييسننننيلسهر ننننكجلنةنننن يلمسوهنننننيلك مننننتا ،لكةننننك لنيت  ننننيءل
مسم  منن لنجمننت ،لةي ا منني لنةنن يلمسويسننهل  رننيءلأتممنن للسننللنننيسعلموام ننيلةنن ل  ي ننل،لة ننأل
ن رننالمسيأ ننألمننالمسأتممننيالم ا منني لنيسةنن يلكةةكةنني لةنن لمتم ننللمسرمننكلمسمناننتأل،لة نن ل

ة يلمسوهني،لك مينلطسنل ك     لر كلمسمنهك لمسمنه  لل ميتسلأكتم لم مي لة لمس فيتلعهن
س  نننيأللةننن  يل  نننأأل،لك  ننن لعهننننلمسأمتأللمسمأتمننن يلممنننتكس يلةننن لم ينينننيلمسينننيأمالمسةننن  يل

ك نةننت   لنضنننتكتأللل(53)سهوهنننيلكمسمننهك لمسمننه  لةننن لمسمأتمننيلكرعننتلمسننكع لمسةننن  لن ننر  
كنميرننننلمسةننن يلككمننني لللمسيري نننيلنةننن    لكمس فنننيتلعه  ننني،لك ينننت ف  لننننج كمس  لمس منننم ي

ما مننين يلكنيس اذ نننيلمسمنننه ميلكنا ف نننيلمسك ي نننيلمنننالمومنننتمج،لكنيسينننيأمالمسةننن  يلكمسأتممننن يل
مسمنننه ميلمس ننن ل  فنننتلمس مننن لكمسي نننل،ل يل  نننأ  لمسةنننأميالمسك ي  نننيلكمسيي  نننيلكمس    ف نننيلس ننن ل

تجلك مانننال ال ننن  لذسننن لةنننيللمسمرنننيا لمسأتممننن يلكمورعنننويلمسم ركعنننيلايسم يضنننتمالكعننن
كمس نن لمننالةيس ننيل نن  لن تمنن ملم مكعننيل(54)م ةنني لكمسرعننتمالكمسةنن يةيلمسمأتمنن ي....مسمل

م ايمهنننيلمنننالمسمفنننيا  لكمسمننننيأبلمس ننن ل  نننأىلنم مه نننيلطسننننل يز نننزلمسكضننن لمسةننن  لةننن ل
مسم  منن لك اننك الم  ياننيالكعننيأمالةنن  يلمننه ميلسننأ لمسوهنننيلكنننذس ل نننتزلأكتلمسمأتمننيل

مرعنو  يلمسم أمنيلةن لم من فيأأللمنالونيهلمسمنأمتسلام  فن الم   ين لمالةيللنتمم  نيلكل
ةنن   الكامعننيتا الةنن ل  ننأ  لمسيري ننيلمسةنن  يلسةننكمر  لموةنناتلمننري لكووفننيللمسم  منن ل
االلكسآلننيءلكموم نيالمنالةنيللرعنيويالك ي  نيلكعي  نيلمنمنويل ي ن لمسكضن لمسم هن ل

،ل(55) هكر ننيلطسنننلن ننك   لكعنني ي    نن  لعننت  يلك يه م ننيلسه يم ننذلنكممننويلميهمنن   لن  ننثل ر
كاننذملمننيل مننينلطس ننللمس يهنن  لةنن لمسم  ميننيالطسنننل    ننقلمسيأ ننألمننالمواننأمىلكمننالضننمر يل

لمس  يةيلمسة  يلسوهن  ي.
ل
ل

                                                 
م  يلة لأكسيلمساك المالةيسألمسةتم تأللك تا لمستع أي،"لمم ك لمسة يلمسأتمم يلة لمسمأمتسلم ن أل(53)

،ل10،لعأأ26ك  يلرتتلمسمأ تمالكمسميهميا"،لم هيلمسر يحلسدن يث)لمسيهك لمسرمير ي(،لم هأل
 .ل2307،لص2012

 .ل2317مسمةأتلرفمل،لصل(54)
 .ل57م مألت يالنيت يا،لمةأتلمينق،لصل(55)
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 المبحث الرابع/ ةرض وتحليل استمار  االستبانة                  
سمننني لمومنننتأللة منننيل  يهنننقلن يرنننه مس  يةنننيللمنننالم نننللمس ينننتىلعهننننلمنننأ لميتةنننيلكم 

مسةننن  يل ننن ل كز ننن لممننن ميتأللم مننن نيريلعهننننلع رنننيلمنننالمومنننتلةننن لمأ رنننيلمسمكةنننل،لك نننأل
 ضنمرالممن ميتأللم من نيريلمسف نتمالمسنكمتأأللكمس نن ل ريكس نيلنيسكةنىلكمس  ه نللكرننأ لنيسن يرننيال

لمسييميلسهمن ك  ا.ل
ل(ل ن الةةي صلمسمن ك  ا1 أكل)للللللللللللللللللللللللللللللل

 المجموع أنثى ذكر الجنس
ل120ل56ل64ل 
ل%100ل%46،6ل%53،3ل%

 المجموع متقاةد ربة بيت موظف أةمال حر  المهنة
ل120ل9ل16ل59ل36ل 

ل%100ل%7،5ل%13،3ل%49،2ل%30ل%
 المجموع جيد متوسط ضعيف الدخل الشهري

ل120ل54ل46ل20ل 
ل%100ل%45ل%38،3ل%16،6ل%

 المجموع شهاد  ةليا سبكالوريو  نويةثا ابتدائية يقرأ ويكتب التحصيل الدراسي
ل120ل32ل46ل20ل14ل8ل 
ل%100ل%26،6ل%38،8ل%16،6ل%11،6ل%6،6ل%

%لمنالمسرنيثلكان لرمننيل46،6%ل  ينه يل53،3 ت تالمسر ي  لطالرمنيلمسذاكتل
م  يتنننني،ل منننيلعنننالمسم رنننيلة رننني ل  رنننكللةننن لمسم نننالممنننيل يانننسلسرنننيلك  نننيالرتنننتلمة هفنننيل

%لسهمنكتف ال ياننيلم رننيل49،2  يةننيلمسةن  يلسننأ   لةايرنالرمنننيلسهمن نك  الةنن لممن ك لمس
%لكايرننال13،3%،لةنن ل نن الم  هننالتنننيلمسن ننال30موعمننيللمس ننتأللكمس نن ل ننيءالرمننن  يل

%(،ل مننيلعننالمسننأةللمسعنن تيلةايرننال عهنننل7،5رمنننيلمسم  يعننأ ال ه هننيلكمس نن ل تمك ننالننننل)
   ةنيأيل نج  تم لان نتم لةن لةن يلمسرمهلسذكمالمسأةللمسمت ف لكممنيل عن لة نللطالسهييمنللم

موةتمألكمم ك لمي ع   لة لمس أتأللعهنلمسةنتىلكمسرفنيقلعهننلم   ي نيالمومنتأللمست  من يل
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%(لمننالذكمالمسننأةللمسم كمننو،لةنن ل38،3%(ل،ل ياننيل)45كمس يرك ننيلكمس نن لنهاننالرمننن  ي)
ل%(لسذكيلمسأةكللمسضي فيل16،6  ال يءالرمنيل)

أل ن ال ال عهنلرمنيلسه  ةن للمسأتممن لسهمن نك  ال ميلعالمس  ة للمسأتمم لة ل
ايرننالوةنن يهلمسعنن يأمالمسيه ننيلكمسأتممننيلمس يمي ننيلممننيل ياننسلمت فننيللمسممنن ك لمس يه منن ل
سهي رنننيلكمس ننن ل نننت تلةننن لركع نننيلمس  يةنننيلمسةننن  يلمس ننن ل  مه نننيلمومنننتأللمسمكةنننه يلةننن لا ف نننيل

 ياننيلمسعنن يأأللمس يرك ننيل مننيلرمنننيل ون   ننيلسهمننهكا يالمسةنن  يلمسمننه ميلةنن ل  نني   لمس كم نني،ل
لم ن أم  يل كلميتةيلمس تمءأللكمسا ينيلأكالمس ةكللعهنلمسع يأأللم ن أم  يلة  لرمنيل ه هي.

 ( يبين مجاالت الثقافة الصحية العالية األسر 2جدول )  لللللللللللللللللللللللللل
لالوزن الرياضيلال أقوم بذلكلنادرالأحيانالدائمالالفقر لا
سنننن ةهصلمننننالمسرفي ننننيالمل1

لنوت  يلة  ي
ل87،5ل5ل16ل23ل76

مم  ننننننللطسنننننننل كةنننننن يالل2
لمسون ه

ل86،3ل6ل9ل30ل75

م س ننننننننننننننننننزم لنمكمع ننننننننننننننننننألل3
مسه ي ننننننننننننيالمسةيةنننننننننننننيل

لنيووفيل

ل85،8ل8ل12ل20ل80

ممننن ةأ لمسمو نننتمالةننن لل4
ل رت ىلأكتمالمسم ي 

ل85،4ل14ل8ل12ل86

م ا منننننننننننننني لنيسرتيةننننننننننننننيلل5
لمسعةة يلكمسييمي

ل84،2ل15ل9ل13ل83

غمللمسفكمانللكمسةضنيتلل6
لنيسمي ميال نلل اه ي

ل83،3ل9ل10ل33ل68

متمعننننننيألل مننننننكتلمس  ك ننننننيلل7
لكمسضيءأللة لمسمرزل

ل81،3ل12ل14ل16ل78

ممرننن ل ةنننتمأل منننت  لمنننالل8
عننننننننننننننننننننتمءلموويمننننننننننننننننننننيل

لمسماعكةيللكموايا

ل80،6ل9ل13ل40ل58
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الةةتخلم مةةن النفايةةات )ة ننتألللمننالةننيلل  ه ننللط ينننيالمسمن ننك  الة ننأل ةننها
طال نتصلمومنتأللعهننلمسن ةهصلمسةن  لمنال, 87,5ةلى وزن رياضي  (بطريقة صحية

مسرفي يالل يألةونكأللم  ين نيلةن لمس فنيتلعهننلةن يلمسم  من لنةنكتأللعيمني،لةيسرتيةنيل ينأل
 يرننهلانني لمننال كمرننهلمسك ي ننيلمننالمومننتمجلكمس نن ل نننأ لممننتكس   يلمننالمسن ننالمننالةننيلل

  يللسهن ةهصلمنالمسرفي نيالمرينيل ر عنيتلموضنتمتلمسمتضن يلكموكن ني،لط نيع يلمسوتقلمسةن
ةةنن يلمسن  ننيلكرتية  ننيلمننكىل رنن  لعر ننيلن  ننيلرت فننيل ضننف لمسعننيكتلنيستم ننيلكم منن تةيءل

( حصةلت امتثةل الةى توصةيات الطبيةبأمةا ةةن )كنيس يس لرضمال وكتلمسم  م لكميم ل.ل
سهمت جل  ك نىلطسننل نألان نتلنمنأ ل،لطالمسمهك لمسة  لمسمه  ل86,3ةلى وزن رياضي

كع لمسفتألك  ية للة لمس يرهلمسة  لكمس ن ل ةهنقلمورمنيولمسمنهكا يلمسمنه ميلكمر نيلأت نيل
تعيأمالمسون هلمسم يه يلنيسمتجلكا ف يلمسك ي يلمرنللكم ر تني ل م ر تي لكم س زم لنرةي  لكم 

م   ننين لعهنننلأت ننيللةنن ل رننيكللمسينني لنعنناللةنن   ل......مسننملكمسننذيل اننكالس ننيل ج  تانني
منننال أ نننللكمضنننيعفي ل،للةيا مننني لمومنننتألللس هننن لمس ك   نننيالمنننال ننننلللىمسمنننتجلكمس ةف ننن

مسون ننهلةننن لط ننننيع  لمسونننتقلمسم هننننلسهم يةتنننيلعهنننلمسةننن يلم عنننيت لةننن ل نننكة تلممننن ك ل
ة  ل  قلكمال  ل نرياسل  يتانيلم   ين نيلةن لنرنيءلم  من لةن  لةنيس لمنالمومنتمجل

االلتزام بمواةيةد أما فيما يتعلق)عمه يلمس رم يلكمس وكتلة لمسم  من .لكاكل  تلمسزمك يلة ل
مننالمسميهننك لطال ننكة تل(, 85,4( حصةةلت ةلةةى وزن رياضةةي)اللقاحةةات الخاصةةة باألطفةةال

مستعي ننيلمسةنن  يلوةننتمألمومننتألل  ك ننىلطسنننل ننألان ننتلعهنننلمومننتأللمننالةننيللممنننتكس ي  يل
سة يلك كألمس زم لمنال ننللمومنتأللكانذملمومنتلم  ي لة يل ةتمأاي،لةجكللمسم وهنيالسنهكغلم

  ك ننىلعهنننلأت ننيلمسننكع لكمس  يةننيلمسةنن  يلسدمننتأللةنن لةهننقلاننذملم س ننزم ،لةيم  ننيللمومننتأللل
ةنن لط ننتمءلمسه ي ننيالمسضننتكت يلسدوفننيللةنن لمسمكعننألمسم ننأألمننالم ننللك ي ننيلمسوفننللمننال يل

كمس نن ل م ننللمننكتأل للمننتجل نننلل أك ننللأس ننللم  ننين لعهنننلطأتما ننيلوام ننيل هنن لمسوي ننيا
  أتلن مالة  ل يأكالمأةي لمنيعتم لس  م العمه يلمس رم نيلكذسن لعهننلمع ننيتلطالةن    ل

( فقةد حصةلت اسةتخدم المطهةرات فةي تنظيةف دورات الميةا وفيما يتعلق ) م لل تكأللمساأ.ل
طالطأتم لمومنتأللسإل نتمءمالمسك ي  نيل ينألمنالمسممني للمسم منيل(, 85,8ةلى وزن رياضي)

مس  ل  ني يلمومتأللمالم لل ال تمالسرفم يل  يأللةن  يلمنه ميلةيس نيلمنالانللمنيل ضنتا ل
مننالمةننيوتلمومننتمجلكذسنن لمننالةننيللةنن ير  يلمسممنن متأللكم يني  ننيلسرتيةننيلأكتمالمسم نني ل



 م. هناء جاسم السبعاوي        دراسة ميدانية يف مدينة املوصل ها على عملية التنمية االجتماعيةالثقافة الصحية لألسرة وأثر

 774 

نيسمي مننيالكمسمو ننتمالمننالم ننللمس فننيتلعهنننلممنن ك لةنن يلمسفننتألنكةننفللمننالمسمويسننهل
أمةةا ةةةن ) االهتمةةام بالنظافةةة الشخصةةية والعامةةة ( فقةةد موميمنن يلةنن لمسيمه ننيلمس رمك نني،ل

،لطالما مني لمومنتأللن نذملمس يرنهل يون لمتعنتملم  ين نيل(84,2حصلت ةلى وزن رياضي )
أتما ننيلةنن لمس فننيتلعهنننلةنن يل ةننتمأل مننت  يلمننالةننيلل يز ننزل عهنننلأت ننيلكعنن لمومننتأللكم 

تةن يلعهنننلط ننيلل ةننتمألمسمميتمنيالم   ين نيلمسموهكنننيلمنالةننيللأكتانيلمسننذيل تأ نللةنن ل 
 منننت  يلسه كمعنننألمسةننن  يلموميمننن يلمنننال  نننللضنننميالرمنننولعننن شلةننن  لمنننه  لكم ت  نننيءل
نركع ننيلمس  ننيأللكاننذمل منن ك هلم ا منني لني منن  مي لمومنننكع لكرتيةننيلمسفنن لكمومننريالك  هنن  ل
موتننيةتلكغمننللمس ننأ الكرتيةننيلمسمرننزللكمسوينني للكمسم نن ولمسننذيل ينن شلة ننلل......مسننمللمننال

 فيأيلمر  يللمومتمجلمس  ل ر  للني ة يولكمسميممي،لة تصلمومنتأللعهننلمسرتيةنيللم ل
ساكر نننيلمنننهك ل  منننن لموةنننتمألمنننالمومننننتمجل ينننألمننننالمسضنننتكتمالمس ننن ل اننننألعه  نننيلأ ررننننيل

غسل الفواكةه والخضةار بالمعقمةات قبةل وفيما يخم )مسميم ل)لمسرتيةيلمالمس ميا(،لل
منننالمسميهنننك ل المس  يةنننيلكمسممننن ك لمسميتةننن لل(, 83,3( حصةةةلت ةلةةةى وزن رياضةةةي)أكلهةةةا

سدمننتألل منن  لةنن ل  رننهلمسيأ ننألمننالمسمعننياللمسةنن  ي،لةننيسفتألاننكلمسممننتكللمسمنيعننتلعننال
م ت  نننيءلنةننن  للكذسننن لمنننالةنننيلل ييمهنننللكم  نيعنننللسه ةنننتةيالمسةننن  يلمسمنننه ميلكانننذملمنننيل

 تمءمالمسك ي  نيلني ا مني لم ةذ للمومتأللمالةيللأكتايلم   ين لة لم ةيذايلسه أمن تلكمس
نامللمسفكماللكمسةضتكمالمال  للمس فيتلعهنلمسمم ك لمسة  لسدمنتأللكمس ن لس نيل  يتانيل

مراةةةةا  أمةةةور التهويةةةة وفيمةةةا يتعلةةةق )مس كات نننيلةننن لمس فنننيتلعهننننلمسةننن يلنعننناللعننني ل،ل
،لطالطأتم لمومنننتأللن نننكة تلل(81,3( حصةةةلت ةلةةةى وزن رياضةةةي) واإلضةةاء  فةةةي المنةةةزل

مسةنن  يلأمةننللمسممنناال يننأل ك  ننيلم  ين ننيلسدمننتأللة مننيل  يهننقلنةنن يل ةتمأاننيلمنناللمسعننتكو
ةيلل كة تلمسضيءأللكمس  ك يلمس  أأللأمةللمسمرزللمميل يكأل  تايلم   نين لكمسكمضن لعهننل
ةننن يلموةنننتمألمنننالةنننيللك نننكأا لةننن لن  نننيلرت فنننيلكمي منننيلك نننرياسلذسننن لعهننننلمسةننن يل

امنع أفراد أسةرتي أما ةن )ج لعالمس ي المسمتضن ي،لكمر يزلموعميللور  لم اكركالنمر
(،لمننال80,6( فقةةد حصةةلت ةلةةى وزن رياضةةي )مةةن شةةراء األطعمةةة واألكةةالت المكشةةوفة

مسميهننك لطالمس فننيتلعهنننلةنن يلمسفننتألكمسم  منن ل ننت نولطسنننل ننألان ننتلنيس ننأمةيالمسممارننيل
سيلعنالوت نقلموويمنيلكمساف هيلسهك ي يلمالمسيأ ألمنالمومنتمجلمس ن ل مانال ال ر  نللنمن كل

مسماعنننكةي،لةنننكع لمومنننتأللةننن لمرننن ل نري  نننيلمنننالمس ننننيللعه  نننيلك ريكس نننيلأس نننللكمضننن لعهننننل
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 تة يلكمس زمم يلم   ين لنيسييأمالمسة  يلمسمه ميلكاذمل اكالسنللمتأكم نللم   ين نيللةن ل
لم   فيتلنمم ك لمت ف لمالمس يسيلمسة  يلمس  أأللونري  ي.لل

ل
فاع الثقافة الصحية لألسر  في الجدول أةال  , اال اننا نجد وةلى الرغم من ارت

وهي كما أن دورها في جوانب أخرى بدأ بدرجات متوسطة في العديد من المجاالت 
 ( يبين مجاالت الثقافة الصحية المتوسطة لألسر 3جدول)ندرجها في الجدول اآلتي:

ال أقوم  نادرا أحيانا دائما الفقر  ت
 بذلك

 الوزن الرياضي

م ا مي لنيسرك ل 1
لسميعيالاية ي

ل77ل12ل18ل38ل52

 كة تل   نيل 2
مسمييةيالموكس يل

لزلأمةللمسمر

ل73،3ل14ل26ل34ل46

م تصلعهنل تمءألل 3
مس يه ميالعهنلعهنيل

لموغذ ي

ل72،5ل12ل20ل56ل32

  ين لمس م يلة ل 4
ل   ي  يلمسويي لسما

ل70،8ل18ل16ل54ل32

عأ ل مللموع يءل 5
لمس   هي

ل68،3ل20ل26ل40ل34

ما  لنمعياأأللمسنتمم ل 6
لمسة  يلة لمس هفز كا

ل68،3ل18ل22ل54ل26

م ا مي لن ريكللمساذمءل 7
مس كم لم ايميل

لكعيمي

ل66،4ل6ل66ل15ل34

ما  لنمري عيلمآلةت ال 8
لنيومكتلمسة  ي

ل65ل18ل50ل14ل38
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 ( يبين مجاالت الثقافة الصحية المنخفضة لألسر 4جدول)
الةةةةةةةةوزن لال أقوم بذلكلم لنادرلأحياناً لدائماً لالفقر لا

لالرياضي
 عنننننن ي  لعهنننننننلمميتمننننننيلل1

لمسه ي يلمسنأر ي
ل55،2ل54ل12ل29ل25

م ينيننننيلمسعننننتكولمسةنننن  يلل2
لسكض لمس هكس

ل55ل54ل20ل14ل32

م نننننننننننتصلعهننننننننننننل نننننننننننتمءأللل3
مس يه منننننيالعرننننننألمةننننننذل يل

لعي 

ل51،8ل60ل16ل19ل25

ط نننتمءلمسف كةنننيالمسون نننيلل4
لنعاللأكتي

ل51،6ل48ل33ل22ل17

مس جا ننننننننننننألعهنننننننننننننلك نننننننننننننيلل5
لمسةويتلمسةني  

ل48،1ل63ل12ل36ل9

ل45،4ل75ل11ل15ل19لم م ريللعالمس أة ال6
  نننك لنمتم ينننيلمسون نننهلط لل7

ةننن لمس ننني المسمم يةننن يل
لة و

ل42،5ل61ل39ل15ل5

أشةةةجعهم ةلةةةى ممارسةةةة )  منننالةنننيلل  ه نننللط يننننيالمسمن نننك  الة نننأل ةنننهالل
عهنلمستغ لمالطالمميتمنيلمورعنويلمست يضن يل(,55,2) كزالت يض عهنلل(اللياقة البدنية

 يمنننللعهننننلطعنننأمألمسفنننتألطعنننأمأم لم انننيمي لمنننال م ننن لمسرنننكم  لمسنأر نننيلكمس منننم يلكمسةه  نننيل
كمسرفمننن يلكم   ميع ننني،لط ل المسكم ننن لمسيمهننن ل عننن تلطسننننل المست يضنننيلسننن ل جةنننذلنينننأل   نننيل

مننال نننللمومننتأللةنن لم س ننزم لنمميتمنن  يلنعننالللمسون ينن لمننال  ننثلم ا منني لمساننية لكمسيري نني
منننرت لةننن لمسن نننا،لك انننكالمسرننني  لمسون يننن لسينننأ لم ا مننني لكمس عننن   لعهننننلمميتمننن  يل نننأر ل
مس يسنيلمسةن  يلسهفنتألك هننيلافيء نللةن لمسيمننللكمسر ني لكمس  ةن للمسأتممنن لةضني لعنالذسنن لل
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يلة لمس م لسهفتألك نت تلعهننل تأيلطسنل ماير يلمسةينيلنيومتمجلك  ه للمسمريعيلمسون ي 
لة  للمهني .ل

ة نأل ةنهالعهننلكزالل(متابعة الشروط الصةحية لوضةع الجلةوس)لأما ما يخم
(،لارننني لمسيأ نننألمنننالمسمميتمنننيالمسةيو نننيلمسمر عنننتأللنننن ال كمنننيولمسيأ نننألمنننال55ت يضننن ل)

للمومننتلكمسمم هننيلنيننأ لمتمعي  ننيلسهعننتكولمسةنن  يل  رننيءلمس هننكسلسمعننياأأللمس هفننيزل كلمسيمنن
عهننننلمساكمن نننك تل كل  رنننيءل  ضنننن تلمسنننأتكسلكانننذملمس ةنننتىل  ننننج نلمنننال  ه ننن لك ةننننكتل
مينننتة   لطزمءلةننن    لكمس فنننيتلعه  نننيلك ج  تم  نننيلمسمنننهن يلةننن لط نننيتأللمسيأ نننألمنننالمسمعنننايال
مسةننن  يلمر نننيلمننن يلمعننناهيلةننن لمسيمنننكألمسف نننتيلكمسيضنننيال...مسنننملممنننيل نننت تلمنننهنيلعهننننل

لمع يللة    لك تم ي ي.
ة نأل ةنهالل(احرم ةلةى قةراء  التعليمةات ةنةد اخةذ أي ةةال )لا يتعلقأما فيم

لانني  لةنن لعنني لمسا  ننتلمننال51،8عهنننلكزالت يضنن ) (،ل لعنن لطال رننيكللموأك ننيلس ننيلأكت 
مومننتمجلكساننالمسعنن ءلموانن لمس يننتىلعهنننلمسماكرننيالموميمنن يلس ننذ لموأك ننيلكمس نن ل اننكال

تعننيأمال ننكللمس ننج  تمالمس يرن ننيلسدأك ننيلمك ننكأأللعهنننلمنن المسرعننتمالمسأمةه ننيلسهينني لكمس
عهننلةنن يلمسفننتأ،لكننيسكم  لمسيمهنن لر ننأللمسمن نك  ال ل  تةننكالعهنننل تمء  ني،لكاننذملتنمننيل

ةنيلأمعن لسه جانألمر نيلطسننل يرنهلل  يكألطسنلعأألل منكتلمر نيل  ن   لنكةنفيلمسون نهلمسمينيس
مةننوه يالون نننيل لل هننيل  ننية   لمسةنن  يلن ننذ لمومننكتلةضننيلعننال غهن ننيلمسرعننتمالة  نني

ل ف مكر ي.لل
ة ننأل ةننهالعهنننلكزاللأمةةا مةةا يخةةم) اجةةراء الفحوصةةات الطبيةةة بشةةكل دوري(

(،لطالطامننيللمسمن ننك  السممننجسيلط ننتمءلمسف كةننيالمسأكت ننيلس نن ل يننكألطسنننل51،6ت يضنن )ل
عأ لمم يا  ل  يةيلم ا مي لنمتم ننيلةن    لسهك ي نيلمنالمسمنتجلكمس ن ل نرياسلمنهني لعهننل

مس رمك يلمالةيلل ج  تايلعهنلمنأ لطمن يم  لةن لمسيمه نيلمسر ي  ني،لة رني لمسيأ نألمسيمه يل
رمننيل نننأ لنعنناللنمنن ول مننالمومننتمجل ننأل اننكالغ ننتلتننياتأللسهمننت جلكمس نن ل ل ننج  لة ننجأللكم 
غ نننتلمه نننكتل  ننننلسهمنننت جلرفمنننل،لسننننذس لط نننتمءلمسف نننصلمسنننأكتيلسهعنننةصل منننيعألةنننن ل

ذ لمس يسيلمس  ل يير لمر نيلكميتةنيلمسمعنياللما عيىلمومتمجلس م و  لمسي شلة ل أكألا
مسةنن  يل نننللممنن ف يس يلةنن لمس منن لكةننيكنيلمسمنن وتأللعه  نني،لةيسةنن يل ل يرنن لمسةهننكلمننال

رميل يسيلمالمسيية يلكمسافي يلة لمسنأا.لل لمسمتجلة ولكم 
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ة ننأل ةننهالعهنننلكزال( التأكيةةد ةلةةى وجبةةة اإلفطةةار الصةةباحيأمةةا مةةا يخةةم )
مننال ام ننيلمسك نننيالمساذم  ننيلس منن لمسرمننيالط ل ررننيلر ننأل هننيل(،لعهنننلمسننتغ ل48،1ت يضنن )

مسميتةنننيلنيومنننسلنيساذم  نننيلمسةننن   يلة رننني لمسيأ نننألمنننالموةنننتمأل ل   منننكالنجام نننيلك ننننيل
مسةونننيتلكم ا فنننيءلنفر نننيالعنننييلكانننذ لمسينننيأأللمساذم  نننيلمسةيو نننيل نننر  لعر نننيلعنننيكتلمسفنننتأل

ذتكأللمسيمنلل  تانزلةن لمسةننيح،لريا ن للنيس يهلنمنتعيلةنيللمزمكس نللسيمهنللةةكةني لكما
عالمسةينيلنجمتمجلمس اذ نيلكمر نيلر نصلمسايسمن ك لكمسم نكةتلةن لمس ه نهلكم  ننيالكمس ن ل
   ي لطس  يلمسةايتلكمسانيتلسميلس يلمالأكتلة لمتم للمسيمتلمسمة هفنيلكمس ن ل منيعألعهننل

 ننننللموانننللعهننننلنرنننيءلمس مننن لك  فنننتل  ي نننللك  نننأألرعنننيول،لةينننأ لمس جا نننألكمس نننتصلمنننال
ضتكتألل ريكللاذ لمسك نيل اكالسلل  ت لمسمهن لة لعأ لمس أتأللعهنلم ر ني لكمس تا نزلنيسيمنلل
كمسعننيكتلنيس يننهلك هننيلمسرعننيولريا نن لعننال ج  تاننيلعهنننلمس  ةنن للمسيهمنن لسهويسننه،لةيساننذمءل

م  نيلمسم كمزال رنا ل ال عنمللانللمسك ننيالمست  منيلةن لمس نك ل   كم  نيلعهننلمسيريةنتلمساذ
لمسم ميلس م .ل

،عهننل(45,4) ة أل ةهالعهنلمسكزالمست يضن أما ةن )االمتناع ةن التدخين( 
مستغ لميل ا هلعهنلعههلمسماي تلمالمس  ذ تمالمسري  يلعنالمس نأة الةن لمس ينتجلسهيأ نأل
مالمومتمجلمر يلمس ههلكلمسمتويال....مسمل   كم  يلعهنلمكمألضيتألل ةنيهلن نيلمس من ل

سكمض لمة  نيتلمسمن نك  الني ا مني لنم نللانذ لمسيننيتمالمسما كنني،لكانذملمسمنهك لط ل رللمالم
مسنعتيلنون ي لل يكألطسنلممجسيلمس  للك هنيلمسنكع لمسةن  لمنال ننللمسمن نك  النيسمضنيتل
مسري  نننيلعننننالمس نننأة ا،لكمننننالمسميهنننك لطالمس ننننأة ال  نننكألطسنننننل نننج  تمالمننننهن يلعهننننلةنننن يل

مومنتمج،لطسننل يرنهلمستانيقلكمس  نيألكضنيىلمسفييس نيلمسرميالساكرلل ت نولنيسيأ ألمنال
مسنننذيل ةنننيهلننننللمسعنننةصلمسمنننأةالةضنننيلعنننالمس نننج  تلغ نننتلمسمنيعنننتلمسنننذيل  ينننتجلسنننلل
موعةيصلغ تلمسمأةر ال  ريءل كم أا لم لمسمأةا،لريا  لعالمسكةيأللكمس ن ل عناللةمنيتألل

ةي ننيلطسنننلمومنني ل،لكمننالةنن لمسمننكمتألمسنعننت يلمس نن ل م ننلل  مننيل ميمنن يلةنن لعمه ننيلمس رم ننيلكأ
ل يرهلآةتلمساهفيلمسميأ يلمس  ل رفقلسهعتمء.للل

لامةةةا فيمةةةا يتعلةةةق )أقةةةوم بمراجعةةةة الطبيةةةب اال فةةةي الحةةةاالت المستعصةةةية فقةةةط(
(ل،لم ض لمالمسمن ك  ال ل   منكالنمتم ينيلمسون نهل42،5)ل ةهالعهنلمسكزالمست يض 

سمننهك ل ننج  تملضننيتملعهنننلةنن    لط لةنن لمس نني الممنن ف يللمسمننتجلأكالمسيهنن لطالس ننذملم
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ماير ننيل  نننيم  لنذعمنننيس  لمس كم نننيلك نننأتم   لمسنأر نننيلكمسي ه نننيلك  ننننلعهننننلمس يسنننيلمسرفمننن يل،ل كم 
كمالمسميتكىلطالسم للاذملمومتل يكألطسنل ةكتلمسكع لمسةن  لسدمنتألللكمنأ لطأتما نيل

ة هننيلم ا منني لوام ننيلمسةنن يلاكر ننيلم أمةهننيلمنن لمس  ننيأللنننلل ننت تلعه  ننيلك  ننأألركع   نني،ل
نيسةننن يل نننرياسلةننن لك نننكأل ةنننتمألغ نننتلمر  ننن ا،لكانننذمل ل  ريمنننهلمننن لموانننأمىلمس رمك نننيل

لكعةتلمس أم يللة لط  يألم  م ل ةهكلمالمومتمجل يأتلعهنلمسر ي لكمسنأمل.ل
لينجةذلميهكمي  للمسة  يلمر مومتأللمةيأتلمس  ل    ل(ل ن المس5 أكل)لللللللل

ل%ل *لمةيأتلميهكمي  لمسة  ي
ل%67،5ل81لمس هفيزلكمسذمعي

ل%35،8ل43لم ر تر ا
ل%28،3ل34لمم عيتأللمسمييتىل
ل%16،6ل20لمسة ىلكمسم يا

ل%6،6ل8لمسما نيا
ل%5ل6ل ل  مر لمس ةكللعهنلميهكميالة  ي

  الن هناك اكثر من اجابة 100ال يمكن الحصول ةلى مجموع % 
هكمنننني   لمسةنننن  يل  ننننيهلعرننننألمننننتمللمسمن ننننك  العننننالا ف ننننيل ةننننكس  لعهنننننلمي

%(لعننالوت ننقلمس هفننيزلكمسذمعنني،لكاننذمل ننأللعهنننل67،5موغهن ننيلمننالمسمن ننك  الكنرمننني)ل
مسننأكتلمسفيعننللسكمنني للموعنني لنايةننيل عننايس يلاكر ننيلمسكمنن هيلمو ننتهلسي ةننيللمسمنيعننتلمنن ل
مسمن ننك  السمننيلس ننيلمننالم ننزأللمس منن لننن المسةننكتأللكمسةننكالكمس تاننيلة نن لكمنن هيل تنك ننيلمننال
ةيللأكتايلمسفيعللة ل رم يلك ات سلمس كع يلمسة  يلك تن يلمسم  م لعهنلمس ن  لمسةن  يل
ك  رننننللموضنننتمتلمسريعننن يلعنننالط ننننيللنينننجلمسينننيأمالمسمننن  يلك ننن  لانننذملمنننالةنننيللوت نننلل
سهمكمض  لكمس ضني يلمسةن  يلمسميتكضنيلعننتلمسننثلمسفضني  لمر نيلمن يلمسرتيةنيلمسعةةن يل

المومتمجلكمس اذ يلمسة  يلمسمنه ميلكغ تانيلمنالمسمكضنكعيا،لك ام يلمست يضيلكمسك ي يلم
ةن ل ن ال ةنهالة نتألل)ل ل  مرن لمس ةنكللعهننلميهكمنيالةن  ي(لعهننلمسمت ننيلموة نتألل

%(لكاننذمل ننأللعهنننلتغننن   لةنن لمس ةننكللعهنننلمسميهكمننيالمسةنن  يلعننالوت ننقل5كنرمننني)
ىلكمسةنننن ىلكمسم ننننيالكمنننن هيل كل ا ننننتلايس هفننننيزلكمسذمعننننيلكم ر تر ننننالكمم عننننيتأللمسميننننيتل

كمسما نيا،لةم ينييلمومتأللس ه لمسمكمض  لمسة  يلمسمة هفيلمس  ل   لمسفتألكمسم  من ل مانال
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 ال اكالس يلأكتايلة لمم فيأأللمسمن نك  المنالممن  يءلمسميهكمنيالمسةن  يلكما منيهلمنهك ل
ةنن  لمننه  لكمسننذيل  ننأىلطسنننلم ت  ننيءلنممنن ك يالةنن  يل  ننأألل منن  لةنن لعمه ننيلمس وننكتل

لمسنأمل.لكل
 للقراء  أو البحث ةن المعلومات الصحية ع األسر  األسباب التي تدف( يبين 6جدول)

  الن هناك اكثر من اجابة 100ال يمكن الحصول ةلى مجموع % 
نيننأل ال يتةرننيلعهنننلمةننيأتلمسميهكمننيالمسةنن  يلسننأ لمومننتأل،ل لنننأل الر يننتىللل

عهننننلمومننننيهلمس ننن لايرنننالكتمءلمسن نننثل كلمس نننتمءأللعنننال هننن لمسميهكمنننيالكايرنننالمس يننننيال
%(،ل64،2تةنننيلكمس  يةنننيلمسييمننني(لكنرمنننني)مة هفننيللةيغهنننهلمس يننننيالمننني تأللةننن لم  ننني ل)مسمي

كاذملاكل كاتلمسيمه يلمس رمك يلةن لم  ني لمسمن نك  الطسننلم ا مني لنيسةن يلكا ف نيلمة  نيتل
مسمنننهك لمسةننن  لمسمنننه  ،لةيس كةنننللطسننننلكضننن لةننن  ل  نننأل ي منننألعهننننلأت نننيلمينننتة   ل

سمنننيم  لننننيومكتلمسةننن  يلكم يكسنننيل كت ف نننيلةننن ل منننهكهل  ننني   لمس كم نننيلك يه ننن يل ا نننتلكم 
ة  يلكني أأللعالمسمتج.لة ل  ال ةنهالة نتألل)سهميتةنيلكر ه نيلطسننل ةنتمألمومنتأل(لعهننل

%(،لكانننذمل نننأللعهننننل  نننأ تلمومنننتأللككع  نننيلةننن لمس فنننيتلعهننننل  منننيلمسةننن يل44،2رمننننيل)
ك ام نيلمسم يةتنيلعه  نيلمنالةنيللغتمن يلسهميهكمنيالكموةانيتلمسةن  يلمسمف نأأللةةكةنيل

وةونيءلمسمنهكا يلةن لمس ييمنللمن لمسمعنياللمسةن  يلة نذملاننكلةن لتنللمر عنيتلمسيأ نألمنالم
موههلم  لمالمويسنهلمسيمه نيلمس رمك نيلمسةن   يلسنأ لمومنتأل،لةن ل ن الارني لرمننيلمنال
مسمن ننك  ال مننيتعكالطسنننلمس ةننكللعهنننلمسميهكمننيالمسةنن  يلنيننألت ننكتل عننتمجلمسمننتجل

عهنننلمسميهكمننياللةةكةننيلمنن ل ننكمةتلم ر تر ننالةنن لمسن ننكالةجةننن لمننالمسم مننتلمس ةننكل
%(.للكارني ل41،7مس  يلويلمتجلمالوتقلعي  نيلكغ تانيلكمس ن ل ةنهالعهننلرمنني)

مننننالمومننننتلاننننيال منننننيهلم  نيمنننن يلسهميهكمننننيالمسةنننن  يلمننننالم ننننللمسك ي ننننيلمننننالمسمننننتجل

ل%ل *لمومنيه
ل%64،2ل77لسهميتةيلكمس  يةيلمسييمي
ل%44،2ل53لمومتأللسهميتةيلكر ه يلطسنل ةتمأ

ل%41،7ل50لللللللللعرألمسةينيلنمتج
ل%37،5ل45لمسك ي يلمالمسمتج
ل%11،6ل14ل اعرألمر عيتلكنيءلمي
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%(للكانننذمل منننتلضنننتكتيل  نننهلم ر نننني لسننللكمس تا نننزلعه نننللمرنننذلمسنأم نننيلورنننلل37،5كنرمننني)
ةنن لم منن فيأأللمننالم ةننيذلمس ننتمءمالمسك ي  ننيلمننالم ننللمرنن ل ننتأيلطسنننلم   نني لمسةنن   لل

 نننننأكثلمسمنننننتجلكمس فنننننيتلعهننننننلمسةننننن يلك رم   نننننيلمنننننالةنننننيللط ننننننيللمورمنننننيولمسمنننننهكا يل
مسةن   يلةن لمسيأ ننألمنالمسم ني المر ننيلمن يلعنيأمالمسوينني لمسةن  لكم ا مني لنيسرتيةننيل

ننيءلمين ال(لةةهنكلمسمأ رنيلمنالمسعةة يلكمميتميلمسه ي يلمسنأر ي.... ميلة نتألل)عرنألمر عنيتلكل
ل%(.11،6موكن يلايساكس تملم يل يللاذ لمسف تألل  ةللعهنلمسمت نيلموة تأللكنرمني)

معلومةات صةحية  هاأن يكةون لةدي األسةر   الموضةوةات التةي ترغةب( يبةين 5جدول)     
 ةنها

 
 % الن هناك اكثر من اجابة 100* ال يمكن الحصول ةلى مجموع 

كعرننننألمننننتمللمسمن ننننك  العننننال انننن لمسمكضننننكعيالمس نننن ل تغنننننكال ال اننننكالسننننأ   ل
(ل،ل%80،9ميهكمننيالعر ننيل ننيءالمغهننهلمس ينننيالعننالة ننتألل)لمسةنن يلمسييمنني(لكنرمننني)

 ك  الة لميتةيلاللمومكتلمسم يه نيلنيسةن يلكانذملمتعنتلكاذمل أللعهنلمأ لما مي لمسمن
م  ننين لمننال نننللمسمن ننك  الةنن ل  ننأ سل  مننيلمسةنن يلكضننتكتأللمسم يةتننيلعه  ننيلمننالةننيلل
 اننت سل ننزءلمننالمكضننكعي   لعننالمسةنن يلمسييمننيلناننللمفيةننه ي،لةننذأتم لمسمن ننك  الةنن ل

عننمللاننلل كمرننهلم وننيللعهنننلمسةنن يلنعنناللعننيملل  كمةننقلمنن لمسوننيتلمس رمننكيلمسننذيل 
  نيأللمسرمنيالمنكمءل ايرنال منم ي لكرفمن ي ل.....مسننملكانذمل انكالسنللر ي  نللم   ين نيلسدمننتألل
ةنن ل  مننن الةنن يل ةتمأانننيلكمال اننكال نننيأتم لعهنننلمس م ننن لن رم ننيلايةنننيل أتم ننللك مي  نننللمنننال

لمومتمجلةيسي للمسمه  لة لمس م لمسمه  ،ل

ل%ل *لمسمكضكعيا
ل%80،9ل97لمسة يلمسييمي

ل%53،3ل64لمومتمجلكعي  ي
ل%46،7ل56لمس اذ ي

ل%20،8ل25لمسه ي يلمسنأر ي
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يلعهنننننننلمسمت نننننننيلموة ننننننتأللةنننننن ل ةننننننهالمسمكضننننننكعيالمسةيةننننننيلنيسه ي ننننننيلمسنأر نننننن
%(لةجنريءلمسم  م لمسمكةه ل ل ميتمنكالمسه ي نيلمسنأر نيلنعناللان نتلس نذمل ل20،8كنرمني)

ل   مكالنيسن ثلعالمسمكضكعيالمسم يه يلنيسه ي يلمسنأر ي.لل
 نتائج البحث

   -لقد أسفر البحث الى ةد  نتائج وكما يأتي:
كةه يلسه  يةيلمسة  يلمالةيللمميتمن  يلت كتلمتعتمالم  ين يل م ي لمومتأللمسمل-1

ممن ةأ لسهيأ ألمالمس كمعألم   ين يلمسة  يلكمسم م هنيلنيا مني لمومنتأللنيسرتيةنيلمسعةةن يلكل
مسن ةهصلكلغمللمسفكماللكمسةضيتلنيسمي ميال نلل اهنللكللمسمو تمالة ل رت ىلأكتمالمسم ي 

لمومنتألمرن ل ةنتمألكللةن لمسمرنزلمتمعنيألل منكتلمس  ك نيلكمسضنيءأللكللمالمسرفي يالنوت  يلة  ي
م س ننزم لنمكمع ننألكلطسنننل كةنن يالمسون ننهلليلم  نن مكلمننالعننتمءلموويمننيلكمواننيالمسماعننكةيل

 نننكة تل   ننننيلمسمنننييةيالكلننننيسرك لسمنننيعيالاية نننيلللم ا مننني كللمسه ي نننيالمسةيةنننيلنيووفنننيل
تمءألل ننننتصلعهنننننل ننننسمكل   ي  ننننيللمس م ننننيلةنننن لمسوينننني لسمنننناكم ينيننننيللزلموكس نننيلأمةننننللمسمرنننن

نمعننننياأأللمسنننننتمم للي ا منننن مكلعننننأ ل مننننللموعنننن يءلمس   هننننيلكللمس يه مننننيالعهنننننلعهنننننيلموغذ نننني
نمري عننيللكم ا منني لمس ننكم لم اننيميلكعننيميلم ا منني لن رننيكللمساننذمءكللمسةنن  يلةنن لمس هفز ننكا

 .للمآلةت النيومكتلمسة  ي
يع ننيلمسيننيأمالت ننكتلمتعننتمالمننهن يللسه  يةننيلمسةنن  يلسدمننتأللمسمكةننه يلمننالةننيللط نل-2

مسمم يةننن يل يننأ لمس  ننني لنمتم يننيلمسون ننهلط لةنن لمس نني امسمننهكا يلمسةيو ننيلللكمسم م هننيلن
عهنننلك هننيلمسم ينيننيلكمس عنن   للة ننولك هننيلم ا منني لنننذ تمءلمسف كةننيالمسون ننيلنعنناللأكتي

لمس جا ننألعهنننلك نننيلمسةوننيتلمسةننني  ك هننيلل ننيلكم م رننيللعننالمس ننأة امميتمننيلمسه ي ننيلمسنأر
م ينيننيلمسعننتكولمسةنن  يلكعننأ لل ننتصلعهنننل ننتمءأللمس يه مننيالعرننألمةننذل يلعنني سمأ لكعنن

ل.للسكض لمس هكس
 ت ننتالمسر نني  لل ةنننكللمومننتأللعهننننلميهكمنني   لمسةننن  يلايرننالعنننالوت ننقلمس هفنننيزلل-3

كمسذمعيلنيسأت يلموكسنلل يايلم ر تر الكمواللكمسمييتىل ميلمسة ىلكمسم نيالةايرنال
لأل.ة لمسمت نيلموة تل

 ت تالمسر ي  لطال ا لمومنيهلمس  لأةيالمومتلسهن ثلعالميهكمي   لمسةن  يلانكلل-4
مسميتةنيلكمس  يةننيلمسييمننيلكاننذملاننكل ننكاتلمسيمه ننيلمس رمك نيل نن ل ياننيلة ننتأللمسميتةننيلكر ه ننيلطسنننل
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 ةنننتمألمومنننتأل،ل ننن لمسك ي نننيلمنننالمسمنننتج،ل ننن ل ه  نننيلة نننتأللعرنننألمسةنننينيلننننيسمتجل منننيلمسمت ننننيل
لايرالعرألمر عيتلكنيءلمي ا.لموة تأللة

 ت ننننننتالمسر نننننني  لطالمغهننننننهلمسمن ننننننك  ال تغنننننننكال ال اننننننكالسننننننأ   لميهكمننننننيال ننننننكللل-5
مكضنكعيالمسةن يلمسييمنيل ن ل يانيلة نتأللمومنتمجلكعي  نيل ن لمس اذ ني،ل ن لمسه ي نيلمسنأر ننيل

لة يءالة لمسمت نيلموة تأل.ل
 ت  التوصيات والمقترحا                                 

ضنننتكتألل عننن   للكمننني للمسعننني لمسمة هفنننيلمسمت  نننيلكمسممنننمكعيلكمسم نننتكءأللعهننننلز نننيأأللل-1
لمسنتمم لمسة  يلاكم هيلمتغكنيلكمامهيلسكمي للم  ةيللموةت ل.لل

ضننتكتأللما منني لمسمتممننيالمس يه م ننيلمسمة هفننيلنيس  يةننيلمسةنن  يلمومننت يلكةيةننيلةنن لل-2
هلمستعنننيأمالمسةننن  يلك ام   نننيلةننن لمسك ي نننيلمنننالمتم نننللمسأتممنننيلم ن أم  نننيلس يهننن  لمسوننني

مومنننتمجلسةهنننقلطرمنننيالمفيننن لنيسةننن يلكمس  ك نننيلك نننيأتم لعهننننل أمءلمة هنننىلموعمنننيللنينننأل
 ةت نننللكمراميمنننللةننن لمنننكقلمسيمنننللممنننيل نننرياسلم  ين ننني لعهننننل رم نننيلمسم  مننن لم  ةنننيأ ي ل

لكم  ميع ي .ل
كم ن نننيلمس كعنننكيلةننن لمسم ننني ال في نننللأكتلمرتمنننيالمسم  مننن لمسمنننأر لسه  ننني لننننأكتايلكلل-3

مسة  يلمسمة هفيلمكمءلنوتقللمسك ي يلمالمومتمجلس  رهلك كع يلمكلنكمني للمس ا نىلمن ل
مس ي المس  ل ةيهلعي  يلا ي المسيكقلمسك أيل كلمسري  لعالمس يتجلطسننلمةنيوتل
مة هفننيل  ننثل عنناللذسنن لعننيميلايمننيلةنن لطأمنني ل م نن لة ننيالمسم  منن لةنن لمسممنن ميلةنن ل

لنريءلمس ضيتيلك رم يلمسم  م .لمس
ط ننتمءلأتممننيالممي هننيلةنن لم يةتننيال ةننت لسهاعننىلعننالمس  يةننيلمسةنن  يلة  ننيلكع ننألل-4

لمسم يتريلن المسأتمم  ا.
ل
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 استمار  االستبيان

  

ال أقوم  نادرا أحيانا دائما الفقر  ت
 بذلك

لللللم ا مي لنيسرك لسميعيالاية يل1
لللللكمسييميلم ا مي لنيسرتيةيلمسعةة يل2

لللللمس ةهصلمالمسرفي يالنوت  يلة  يل3
لللللل ع ي  لعهنلمميتميلمسه ي يلمسنأر يل4
لللللم ينييلمسعتكولمسة  يلسكض لمس هكسل5
لللللغمللمسفكماللكمسةضيتلنيسمي ميال نلل اه يل6
لللللمم ةأ لمسمو تمالة ل رت ىلأكتمالمسم ي ل7
لللللة لمسمرزلللمتمعيألل مكتلمس  ك يلكمسضيءألل8
لللللم م ريللعالمس أة الل9

لللللم ا مي لن ريكللمساذمءلمس كم لم ايميلكعيميل10
لللللمس جا ألعهنلك نيلمسةويتلمسةني  ل11
للللل  ين لمس م يلة لمسويي لسمال   ي  يل12
لللللم تصلعهنل تمءأللمس يه ميالعهنلعهنيلموغذ يلل13
لللللعتمءلموويميلكموايالمسماعكةيممر ل ةتمأل مت  لمالل14
لللللم تصلعهنل تمءأللمس يه ميالعرألمةذل يلعي ل15
لللللم س زم لنمكمع ألمسه ي يالمسةيةيلنيووفيلل16
للللل كة تل   نيلمسمييةيالموكس يلأمةللمسمرزلل17
للللل  ك لنمتم ييلمسون هلة لمس ي المسمم ية يلة و لل18
لللللة يالمسون هلمم  للطسنل كلل19
لللللط تمءلمسف كةيالمسون يلنعاللأكتيل20
لللللعأ ل مللموع يءلمس   هيل21
لللللما  لنمري عيلمآلةت النيومكتلمسة  يل22

لللللما  لنمعياأأللمسنتمم لمسة  يلة لمس هفز كال23
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 ةزيزتي ربة األسر /ةزيزي رب األسر 
ةمليةة التنميةة ثقافةة الصةحية لألسةر  وأثرهةا ةلةى ال تك لمسني  يلط تمءلمسن ثلمسمكمنك ل)ل

(لسننذملرت ننكلممننيام ا لميرننيلةنن لط  ينننيلدراسةةة ميدانيةةة فةةي مدينةةة الموصةةل -االجتماةيةةة
لعالمسف تمالمسكمتأأللة لم م ن يالةأميلسهن ثلمسيهم 

                       م لمس  أ تلللللللللللللللللللللللللل
ل                                      -البيانات العامة:

لمس رس:لذات)لللللل(ل ر ن)لللللل(
ل)للللللللللللل(ل:مسم ري

لضي ى)لللللل(،لم كمو)لللللل(ل  أ)للللللل(لل-مسأةللمسع تي:ل
لل(لللللللللل يرك يل)لللللللل)للللللل(،ل)للللل(،لمن أم  يللل:ل  ت لك ا همس  ة للمسأتمم 

ل)للللل(لع يأأللعه ي)للللل(ت كسنايسكلللللللللللللللللللل
 -جتماةية:البيانات اال

أمام         ) يرجى وضع ةالمةلهل تتابع أفراد أسرتك في ممارسة األنماط التالية -1
 المناسبة العبار  

)يمكنك التأشير ةلى أكثر من ميلمسمةيأتلمس  ل    لنجةذلميهكمي  للمسة  يلمر يل-2
لاجابة(

مسما نيا)للللل،مس هفيزلكمسذمعيل)لللللل(ل، ىلكمسم يال)لللللل(مسة،لم ر تر ا)للللل(
ل ل  مر لمس ةكللعهنلميهكميالة  ي)لللللل(لل،ل)لللللل(،لمم عيتأللمسمييتى(
يمكنك ميلا لمومنيهلمس  ل أةي لسه تمءألل كلمسن ثلعالمسميهكميالمسة  يل؟) -3

 التأشير ةلى أكثر من اجابة( 
(،لعرألمسةينيلنمتج)لللللل(،لعرألمر عيتلكنيءلمي ا)للللل(للمسك ي يلمالمسمتج)للللل

ل،لسهميتةيلكمس  يةيلمسييميل)لللللل(،للسهميتةيلكر ه يلطسنل ةتمألمومتألل)لللللل(
يمكنك ميلا لمسمكضكعيالمس  ل تغهل ال اكالسأ  لميهكميالة  يلعر ي.)لل-4

ل(التأشير ةلى أكثر من اجابة
ل(للل،لمس اذ يل)لللل()لللل(لمومتمجلكعي  يل)لل ي يلمسنأر يسه)للللل(،لملمسة يلمسييمي
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Hygenic Education of the Family and its  

Effect on the Social Development 
AField Study in Mosul City 

 

Lect. Hanaa Jasim AL-Sabawy 

 

Abstract 

      The research aims at introducing to know the range of Mosuli 

family as far as the health education is concerned and its effect on 

the social development through a field study applied to Mosul city. 

Therefore, the research concluded a fact that the Mosuli family has 

a kind of health education through practicing many positive 

indicators that indicate to degree of its consciousness and realization 

of many positive healthy rules that reflect positively on 

development and advancement of the society. including 

consideration in personal cleanness ,then abiding to directives of the 

physician, also appointments of vaccines of Children and so on. 
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