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 ه يَّحِّات الصِّلوكّيوالسُّ ةالعادات الغذائيَّ

له امللك فيصو طالبات جامع لطالبة واحلركيَّ

وآخرون عبد احلكيم بن جواد املطر .د .أ

:ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف على  العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة لطى          

سىتعار   إ 1100وطالباا جامعة امللك في ل. وقد مت استخدام اإلسىتبيان معىا البياتىاا  يىع و       
، وقىد رراو ىت   566وللطالبىاا   439مكتعلىة، للطى   منهىا     ااعاراست 1005ستبيان، أعيد منها إ

.سنة مو عني عل  سبا  لياا 25 – 18أععارهم من 
و اتت أهم تتاةج الدراسة:

رناول الط   والطالباا عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم. -1
.اومي ًّّعدم  رص الط   والطالباا عل  رناول اخلضرواا ي -2
عدم وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء الط   والطالباا يف حمور العاداا الائاةية. -3
رفضيل الط   والطالباا رناول الطعام أثناء مشاهد  التلفزيون. -4
عدم إجراء الط   والطالباا لفاوصاا فقر الدم والككر. -5
" وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني الط   والطالباا يف -6 " حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية

.0.01 يع مكتوى الداللة أقل من  ،ل احل آراء الط  
وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالبىاا  ليىة اليبيىة وآراء طالبىاا  ىل مىن -7

 لييت الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا وإدار  األععال يف عبىاراا حمىور "الكىلو ياا ال ىاية     
 احلر ية" ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية.و

وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىة العلىوم وآراء طالبىاا  ىل مىن -8
يف عبىاراا حمىور "الكىلو ياا ال ىاية      األععال لييت الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا وإدار  

 علوم.واحلر ية" ل احل آراء ط   وطالباا  لية ال
وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اآلدا  وآراء طالباا  لية -9

الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا يف عباراا حمور "الكلو ياا ال اية واحلر ية" ل احل آراء 
 ط   وطالباا  لية اآلدا .
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التطبيقية وخدمة اجملتعا وآراء وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء طالباا  لية الدراساا -10
ط    لية الطب البيطري يف عباراا حمور "الكلو ياا ال اية واحلر ية" ل احل آراء ط 

  لية الطب البيطري.
وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط    لية الطب البشري وآراء طالباا إدار  االععال -11

 ية" ل احل آراء ط    لية الطب البشري.يف عباراا حمور "الكلو ياا ال اية واحلر
عدم وجود فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا باقي الكلياا األخرى يف -12

عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية".
لئلك فإن الدراسة روصي بتبين برتامج مو د لتوعية بالعاداا الائاةية الكليعة لطلبىة امامعىة،   

 ج إىل برامج خمتلفة للتوعية بالكلو ياا ال اية واحلر ية لطلبة  لياا امامعة املختلفة.بينعا حتتا
الكلو ياا ال ايه واحلر يه، اللياقة البدتية ،العاداا الائاةيه :الكلعاا املفتا ية

Introduction:The study aimed to identify the dietary habits, health, and
physical activity behavior of students at King Faisal University (KFU), 

Alahsa, Saudi Arabia.

Method: A questionnaire was used to collect data from 1005 students, aged from 18-
25 years. 439 males and 566 females from 5 colleges completed the questionnaire.

Results:The findings of the study could be summarized as follows:
1- Students eat a number of food snacks between meals every day
2- Students do not eat vegetable every day.
3- There was no significant difference between male and female students ' dietary habits.
4- Students prefer to eat while watching TV.
5- KFU students do not check for Anemia or diabetes.
6- There was significant difference between male and female students ' health and physical 

activity behavior.
7- There was significant difference between college of Education students and College of

Applied studies and community service female students as well as college of Business
Administration female students in health and physical activity behavior.

8- There was significant difference between college science students, College of Applied
studies, and community service female students as well as college of Business
Administration female students in health and physical activity behavior.

9- There was significant difference between college of Art students, College of Applied
studies, and community service female students in health and physical activity
behavior.

10- There was significant difference between college of Applied studies, community
service female students, and college of Veterinary Medicine male students in health
and physical activity behavior.

11- There was significant difference between College of Business Administration female 
students, and college of Medicine Medicine male students in health and physical 
activity behavior

12- There was no significant differences between other colleges students in health and
physical activity behavior

Implications:It is strongly recommended that a general nutritional and dietary
awareness program should be implemented for all KFU students. However, different health
and physical activity awareness programs must be conducted for students from different 
KFU colleges.

Dietary habits, Health, and physical activity behavior of King Faisal University's Students.
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Introduction:The study aimed to identify the dietary habits, health, and 
physical activity behavior of students at King Faisal University (KFU), 

Alahsa, Saudi Arabia. 

Method: A questionnaire was used to collect data from 1005 students, aged from 18-
25 years. 439 males and 566 females from 5 colleges completed the questionnaire. 

Results:The findings of the study could be summarized as follows: 
1- Students eat a number of food snacks between meals every day
2- Students do not eat vegetable every day.
3- There was no significant difference between male and female students ' dietary habits.
4- Students prefer to eat while watching TV.
5- KFU students do not check for Anemia or diabetes.
6- There was significant difference between male and female students ' health and physical

activity behavior. 
7- There was significant difference between college of Education students and College of

Applied studies and community service female students as well as college of Business 
Administration female students in health and physical activity behavior. 

8- There was significant difference between college science students, College of Applied
studies, and community service female students as well as college of Business 
Administration female students in health and physical activity behavior. 

9- There was significant difference between college of Art students, College of Applied
studies, and community service female students in health and physical activity 
behavior.  

10- There was significant difference between college of Applied studies, community
service female students, and college of Veterinary Medicine male students in health 
and physical activity behavior. 

11- There was significant difference between College of Business Administration female
students, and college of Medicine Medicine male students in health and physical 
activity behavior 

12- There was no significant differences between other colleges students in health and
physical activity behavior 

Implications:It is strongly recommended that a general nutritional and dietary 
awareness program should be implemented for all KFU students. However, different health 
and physical activity awareness programs must be conducted for students from different 
KFU colleges. 

Dietary habits, Health, and physical activity behavior of King Faisal University's Students. 
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-:املقدمة ومشكلة البحث

رض يباىع عنىه وهاهىد يف    إهتم اإلتكان بالائاء منئ أن وجىد على  سىطل األ   
وهو ينظر إليه من قديم الزمن عل  أتىه وسىيلة إىل ال ىاة والقىو  دون      ،احل ول عليه

العاداا الائاةية واملعتقداا الدينية جتاه الطعام ف ،التعرف عل  رر يبه أو دراسة عناصره
طبيعىة  ملقتضىياا الظىروف و   ارتوارثها األجيال امديد  ويتجدد ويبتكر منها الكىري  ربع ى  

 .البيئة ومتطلباا احلضار  املتا  

والعاداا ما هي إال سلو ياا مت رعلعها وممارستها طويً   تى  صىارا  طبيعىة    
اإلتكان أتها جزء منه ألته مارسها على  املىدى الطويىل وركيىى على         ت  يشعر ،ثاتية

نعىو  ىالك م   والعاد  مريل  ري  من املهاراا اليت مت رعلعها أثناء مرا ىل ال  ،وجودها معه
واأل ل واملشي، فالعاد  ما هىي إال سىلو ياا يىتم رعلعهىا عىن طريىب مراقبىة ورقليىد         

)املراسىىي  يظهىىرون بشىىكل جيىىد ورشىىعرهم بالر ىىا.     اآلخىىرين و  يىىى جتعلىىهم  
 (.2010،وعبداجمليد

الكىلو  أو الطىرق املتبعىة يف إعىداد ورنىاول       :أما العاداا الائاةية فتعرف بأتهىا 
ورعتعىد على  مىزيج مىن     ،ن في  إتتىاج أو   ىاد الاىئاء و تى  رناوله    ربدأ مو ،الائاء

يف    ىب   ةهعيى ألكل فرد  وللعاداا الائاةيه .العوامل النفكية واالجتعاعية واالقت ادية
 ،مجيا مرا ل  ياره ألتها رىررب  ققاومىة األمىراض والقىدر  على  حتعىل أعبىاء احليىا         

ية واحلالة االقت ادية لألسر  ومكتوى الريقافىة  احلالة الائاة ورقييعها يتطلب التعرف عل 
والعاداا والتقاليىد   ،living conditionالائاةية واملكتوى الريقايف العام أو احلالة املعيشية 

الائاةية الكاةد  يف األسر  واألغئية املفضلة وغ  املفضىلة وأسىعار األغئيىة املتىوفر  يف     
و ئلك معرفىة النعىو    ،داد الطعام وحتض هاألسواق والتكهي ا والوساةل املتوفر  إلع

.                           (2008،)امل ري .والتطور و عية العناصر اليت يتناوهلا الفرد وتوعيتها
وقد أدى التا  االقت ادي واالجتعاعي الكريا يف العقدين املا يني إىل راى اا  

وره اتعكس عل  احلالة ال ىاية  وهئا بد ، ب   يف العاداا الائاةية للعجتعا الكعودي

على  سىبل الرا ىه والتائوية. وقد ساعد اررفا مكتوى الفرد إىل الرفاهيىة واالعتعىاد
رقليل احلر ة اتتشار لأل،املختلفه يف عليها من رررب بعضها.مراضوما يؤدي .. واليت قد

.(2006)املزاهره،.إىل الوفا 
بالعاداا الائاةيه العديد من الكل مباشىر وارربطت و ياا ال ايه اليت هلا ع قة

مىن النىوم عنىد االسىتيقاا مىن املىاء الفىارر أس شر وسلو ه  عاد ب اة اإلتكان
بلعها، ومضغ الطعام جيداصبا  قبل رنىاول الطعىام أو،يف الفم بعىد ورنظيى األسىنان
صبا ،الشرا طعام اإلفطار ن يعشرالساعاا خ ل األربا و8-7ا، والنوم منورناول

رناول األ ل بني الوجباا،والرا ة عندما حيتاج امكم،ساعة من اليوم ورنىاول،وعدم
طعىام بعض أتوا اخلضرواا الطا جىة مىا  ىل اوأن ركىون جىزء،الكلطة املكوتة من

على  الىو ن،من حمتوياا الطعاماأساسيًّّ املعتدلة احلىرار ، وااافظىة ورناول املشروباا
قري الطبيعياب الطبيعي أو شر املياه،من من امكم، واإل ريار اعتدال عل  وعدم ،النقيةوااافظة

أمام شاشة التلفزيون أو غ ه من األجهز  (.2006)القباتي،املوس لفياا طويلة
قىاد الفهىم املتزايىد،متزايىدةوحتتل مكأله الكلو ال اي ورنعيتىه أهعيى فقىد

األخ ةإىل  دوث حتوالا  ب ه يف العقود الري ثةل اللع قه الكامنه بني الكلو وا
رعد دراسه وفهم املعارساا،يف القرن العشرين يف فهم ال اه ورنعيتها ومن أجل ذلك

بال اه أواملنعيه هلا جتاهاا حنو ال اة والكلو ال اي اخلطوهواال،الكلو يه املضر 
عل ةلل اةإلهاد املوارد املنعياألوىل ينعكس يف النهايه،رطويرهاوالععل األمر الئي

برامج الوقايه املناسبةال اةعل  النعو ال اي وختطي ورنعي وهئا،ةوالنوعيةورطوير
رنادي به منظع يتوافب ما ما على  ال ىاةالعامليةال اةما ةمن ا تشاف عوامل اخلطر

منها، وردعةاملكببةالبنيويةواألسبا الكلو ي للوقاية قعارسىه أتشىطهللعرض يم ذلك
عل  الو ن والوقاية من الكعنة والوقاية من اإل بالككرير يه من شأتها احلفاا ،صابة

والتخفيىى مىن مشىا ل،ورقوية عض ا امكىم،واررفا ا  الدم وأمراض القلب
تهاإ يع،وحتكني احلالة النفكية واملعنوية،أمراض املفاصل والروماريزم وهشاشة العظام

)املوس ،ركاع عل  التخفيى من القلب واال تئا  واملشا ل النفكي (2005د
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والتائوية. وقد ساعد اررفا  مكتوى الفرد إىل الرفاهيىة واالعتعىاد على  سىبل الرا ىه      
.. واليت قد يؤدي بعضها .مراضوما رررب عليها من اتتشار لأل ،املختلفه يف رقليل احلر ة

 .(2006)املزاهره، .إىل الوفا 

و ياا ال ايه اليت هلا ع قة مباشىر   وارربطت بالعاداا الائاةيه العديد من الكل
ب اة اإلتكان وسلو ه  عاد  شر   أس مىن املىاء الفىارر عنىد االسىتيقاا مىن النىوم        

ورنظيى األسىنان بعىد رنىاول الطعىام أو      ،يف الفم قبل بلعه ا، ومضغ الطعام جيد اصبا  
ن يعشرالساعاا خ ل األربا و 8-7ا، والنوم من ورناول طعام اإلفطار صبا   ،الشرا 

ورنىاول   ،وعدم رناول األ ل بني الوجباا ،والرا ة عندما حيتاج امكم ،ساعة من اليوم
 اوأن ركىون جىزء    ،الكلطة املكوتة من بعض أتوا  اخلضرواا الطا جىة مىا  ىل طعىام    

ورناول املشروباا املعتدلة احلىرار ، وااافظىة على  الىو ن      ،من حمتوياا الطعام اأساسيًّّ
وعدم  ،النقية وااافظة عل  اعتدال امكم، واإل ريار من شر  املياه ،من الطبيعي اب الطبيعي أو قري

 (.2006)القباتي،  املوس لفياا طويلة أمام شاشة التلفزيون أو غ ه من األجهز 

فقىد قىاد الفهىم املتزايىد      ، متزايىد  ةوحتتل مكأله الكلو  ال اي ورنعيتىه أهعيى  
  األخ  ةإىل  دوث حتوالا  ب ه يف العقود الري ث ةل اللع قه الكامنه بني الكلو  وا

ومن أجل ذلك رعد دراسه وفهم املعارساا  ،يف القرن العشرين يف فهم ال اه ورنعيتها
جتاهاا حنو ال اة والكلو  ال اي اخلطوه واال ،الكلو يه املضر  بال اه أواملنعيه هلا

األمر الئي ينعكس يف النهايه  ،رطويرها والععل عل  ةلل ا ةإلهاد املوارد املنعي األوىل
وهئا  ،ةوالنوعي ةورطوير برامج الوقايه املناسب ةال ا ةعل  النعو ال اي وختطي  ورنعي

 ةمن ا تشاف عوامل اخلطر على  ال ىا   ةالعاملي ةال ا ةما يتوافب ما ما رنادي به منظع
يم ذلك قعارسىه أتشىطه   للعرض للوقاية منها، وردع ةاملكبب ةالبنيوي ةواألسبا  الكلو ي

 ،صابة بالككري ر يه من شأتها احلفاا عل  الو ن والوقاية من الكعنة والوقاية من اإل
والتخفيىى مىن مشىا ل     ،ورقوية عض ا امكىم  ،واررفا   ا  الدم وأمراض القلب

تها إ يع ،وحتكني احلالة النفكية واملعنوية ،أمراض املفاصل والروماريزم وهشاشة العظام
 (2005د عل  التخفيى من القلب واال تئا  واملشا ل النفكي )املوس ، ركاع
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وقد ال ظ البا ريون أن التا  امئري يف أمناط األمراض واتتشارها من األمراض 
وبشىىكل خىىاص أمىىراض القلىىب والشىىرايني والكىىكري  ،إىل األمىىراض املزمنىىة ةاملعديىى

 ةأدى إىل برو   اجى   األخ  ةتيف اآلو  مبكر ةواتتشار ذلك يف مرا ل ععري ،والكرطان
 رور  دراسة أسبا  ذلك وع قتها بالعىاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية     و ةملا

للتعرف من خ هلىا على     ةواعي ةعتبارها مر لالدى الشبا  امامعي ب خاصةواحلر ية 
 .وسلو يامت ال اية واحلر ية ةعادارهم الائاةي

الكعي خللب ثقافة صىاية رقىوم على  ممارسىة     وألن أتظار العامل اليوم موجهة حنو 
للايا ... لئا  اوأسلوب  االعاداا الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية حبيع رشّكل منًط

ربن  البا ريون فكر  هئا الباع  نوا  ثقافية صىاية رنطلىب خللىب ورىبين أفكىار ركىع        
دون أن يبىئلوا امهىد    ملكاعد  األفراد عل  األخئ بفكر  أن حيَيوا  يا  صاية آمنىة مىن  

 ت  إذا متكنت الفكر  من عقىوهلم أصىبات سىلو يارهم رتعاشى  مىا الفكىر         ،لئلك
غئاةية وصاية و ر ية مهعة رنتقل عرب األجيىال   وبالتالي يؤسس لريقافة ،بطريقة رلقاةية

 ورنعكس إهابيارها بالضرور  عل  اجملتعا.

:هدف البحث 2/0

داا الائاةية والكلو ياا ال ىاية واحلر يىة   يهدف الباع إىل التعرف عل  العا
 طالباا جامعه امللك في ل.و لط  

 :تساؤالت البحث  3/0

:ا لطبيعه هئا الباع فقد صيات فرو ه عل  هيئه ركاؤالا  عا يليتظر 
؟لط   وطالباا جامعه امللك في ل ةالعاداا الائاةي ما -3/1
؟في ل سها ط   وطالباا جامعه امللكال اية واحلر ية اليت ميارما الكلو ياا  -3/2
هل روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني ط   وطالباا جامعة امللك في ل يف -3/3

؟العاداا الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية

يف-3/4 ل في امللك جامعة لياا بعض بني اةية إ داللة ذاا فروق روجد هل
اي ال ياا والكلو الائاةية يةالعاداا واحلر ؟ة

الا-3/5 ية واحلر اية ال ياا والكلو الائاةيه العاداا لتعديل اا املقي ما
جامع وطالباا لط فيها لةمرغو في ؟امللك

:مصطلحات البحث4/0

الائاةية4/1 :العاداا
(2005)املوس ،غئيهسلو متبا يف اختيار ورناول واستععال األ

واحل4/2 اية ال ياا ية:الكلو ر
يعتادها الفرد وميارسىها يف  يارىه اليوميىه:هي على أمناط إجراةيه  يارىهورىؤثر

)رعريى اجراةي(.ال اية واحلر ية

:الدراسات السابقة-5/0

5/1-( " ني بار س ما " بعنىوان " العىاداا(Max Barken,2015أجرى دراسة
عل  بالكرطان " أهم أسبا اإلصابة  الة300000عينة مكوتة مناحليارية اخلاطئة من

أهم النتاةج،من اجملتعا الربيطاتي أي،سىرطاتاا10مىن  ىل4أن أ ريىر مىن:و اتت
بالكرطان يف املعلكة املتاد  و دها ميكن جتنبها بتعديل من احليا 600 الة إصابة ألى

قليىلأ ىرب عامىل خطىر ميكىن جتنبىه لت عا أن التدخني،واربا العاداا ال اية اميد 
بالكرطان مت الرب،اإلصابة بعاد  التىدخني300بني يع بالكرطان الة إصابة ،ألى

بىالنظم الائاةيىة غى  ال ىاية وبكىبب145 عا أن رررب بالكرطان الة إصابة ألى
بكىبب الكىعنة88و ،املواد الائاةية ال ناعية بالكىرطاتاا املختلفىة الة إصىابة ألى

رنا،و ياد  الو ن 62.2ول الكاولياا والتعرض للشعس واخلعىول وقلىة احلر ىةأما
الة منا اإلصابة متام ى،ألى يضعن ولكنىهبالكىرطانا عا أن راي  العاداا احليارية ال

وأوصىت الدراسىة،يقلل ا تعال اإلصابة ويؤخر اإلصابة ويزيىد مىن ا تعىال الشىفاء
ة والتخلي عن العاداا الكيئة وري . نظيم الائاءضرور  ممارسة الريا



مجلة العلوم التربوية والنفسية 358المجلد )12(  العـدد )1(  394

عبد �حلكيم بن جو�د �ملطر؛ و�آخرون

هل روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني بعض  لياا جامعة امللك في ل يف -3/4
 ؟ة واحلر يةالعاداا الائاةية والكلو ياا ال اي

ما املقي اا لتعديل العاداا الائاةيه والكلو ياا ال اية واحلر ية الا -3/5
  ؟امللك في ل ةمرغو  فيها لط   وطالباا جامع

 :مصطلحات البحث 4/0
 :العاداا الائاةية 4/1

(2005)املوس ، غئيهسلو  متبا يف اختيار ورناول واستععال األ
  ر ية:الكلو ياا ال اية واحل 4/2

 يارىه   ورىؤثر على    أمناط إجراةيه يعتادها الفرد وميارسىها يف  يارىه اليوميىه    :هي
 )رعريى اجراةي( .ال اية واحلر ية

:الدراسات السابقة -5/0

دراسة بعنىوان " العىاداا (Max Barken,2015أجرى " ما س بار ني " ) -5/1
 الة  300000عينة مكوتة من احليارية اخلاطئة من أهم أسبا  اإلصابة بالكرطان " عل  

أي  ،سىرطاتاا  10مىن  ىل    4أن أ ريىر مىن    :و اتت أهم النتاةج ،من اجملتعا الربيطاتي
ألى  الة إصابة بالكرطان يف املعلكة املتاد  و دها ميكن جتنبها بتعديل من  احليا   600

قليىل  أ ىرب عامىل خطىر ميكىن جتنبىه لت       عا أن التدخني ،واربا  العاداا ال اية اميد 
 ،ألى  الة إصابة بالكرطان بعاد  التىدخني  300بني   يع مت الرب  ،اإلصابة بالكرطان

ألى  الة إصابة بالكرطان رررب  بىالنظم الائاةيىة غى  ال ىاية وبكىبب       145 عا أن 
ألى  الة إصىابة بالكىرطاتاا املختلفىة بكىبب الكىعنة       88و  ،املواد الائاةية ال ناعية

 62.2ول الكاولياا والتعرض للشعس واخلعىول وقلىة احلر ىة    أما رنا ،و ياد  الو ن
ولكنىه   بالكىرطان  ا عا أن راي  العاداا احليارية ال يضعن منا اإلصابة متام ى  ،ألى  الة

 وأوصىت الدراسىة   ،يقلل ا تعال اإلصابة ويؤخر اإلصابة ويزيىد مىن ا تعىال الشىفاء    
 . نظيم الائاءضرور  ممارسة الريا ة والتخلي عن العاداا الكيئة وري
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" العاداا الائاةية عند  دراسة عن (2015 عا أجرى م يقر و  قزوق " ) – 5/2
مىن رلعيىئاا املىدارس اخلاصىة      (512)على    ،التلعيئاا املراهقاا يف مدارس جىد  " 

رىياو    ،واملدارس احلكومية من املر لتني املتوسطة والرياتوي مىن خمتلىى منىاطب جىد     
إىل أن هنا  العديد من العىاداا الائاةيىة    :وأشارا النتاةج ،سنة 19-12بني  أععارهنَّ

 ،ال اية والائاةية اخلاطئة عند املراهقاا يف مدينة جد  واليت ميكن أن رؤثر عل   التهنَّ
وقلىة رنىاول   ،ومن أهم هئه العاداا الائاةيىة الكىيئة قلىة رنىاول اخلضىراواا والفوا ه     

من املراهقاا ال  %50 عا أن  ،وباا الاا يةاحلليب واألمسا  واإل ريار من رناول املشر
من املراهقىاا يف املىدارس    %33وان  .عل  اإلط ق أي تو  من أتوا  الريا ة َنميارْس

 %33بينعىا   ،فق  من املدارس احلكومية %19مقابل  ااخلضراواا يوميًّّ اخلاصة يتناولَن
 عىا أن تكىبة    .كوميىة من املدارس احل %12من املدارس اخلاصة يتناولن الفا هة مقابل 

ورعترب أعل  النكب مقارتة قعظم دول اخلليج اليت يكرير فيهىا   ،الكعك َنال يتناوْل 65%
األطععىة   َنمن التلعيئاا يف املدارس اخلاصة يتنىاولْ  %33باإل افة إىل  ،رناول الكعك

 %22وأن  ،مىن املىدارس احلكوميىة    %26الكريعة خارج املنزل مر  يف األسبو  مقابىل  
 َنما يتنىاولْ  امن التلعيئاا غالب  %38و عل  التوالي يتناولنها مررني يف األسبو . %16و

ا أثناء مشىاهد   يتناولنها أ يات  %47و والي  ،األطععة الكريعة أثناء مشاهد  التليفزيون
 .ومل يكن هنا  اخت ف  ب  يف ذلك بني املدارس اخلاصة واحلكومية ،التليفزيون

ال  %15و  امىن التلعيىئاا يتناولنىه يوميًّّى     % 50فىإن   ليىب وبالنكبة لتنىاول احل 
 .مراا يف األسبو  6احلليب مر  إىل  َنوالباقي يتناوْل ايتناولنه إال تادر 

 ةللشىىيكوالر اوأشىىارا الدراسىىة إىل أن رلعيىىئاا املىىدارس اخلاصىىة أقىىل رناوًلىى 
 %39نكىبة  واحللوياا بشكل يومي مقارتة بتلعيئاا املدارس احلكومية  يىع  اتىت ال  

 .عل  التوالي %55مقابل 

باتتظىام يتناولنىه يف%38و ،مىن التلعيىئاا فقى%35ويتناول وجبة اإلفطار
عل  اإلط ق%27األجا اا و يتناولنه من التلعيىئاا يف املىدارس%60ومتارس،ال

مقابلاخلاصة .يف املدارس احلكومية%40أ د أتوا الريا ة
وآخ5/3 ديبورا أجرى" "وقد بهدف.Debora et al.(2012)رون " التعرف:دراسة

باألةعل  العاداا ال اي لط  وطالبااةوالتعارين الريا ي،ةالائاةيةتظعوع قتها
قوامها )،جامعه شيكاغو" طالب1078عل  عينة جبامعه شيكاغو من خت  ىااةوطالبا(

أهم النتاةج، خمتلفه ق ورإىلوأشارا بعىضيف الوعاأن هنا اتتشىار ي الائاةي يع
مىن الطى %35.6فعكتوى النشاط احلر ي لى،ةاخلاطئةوالائاةيةالعاداا ال اي

بالكىعن%22.6بينعا،ةوالطالباا منخفض ويعىاتون مىن ا ىطراباا غئاةيى ةم ىابني
وميارسىون،واررفا ا الىدم،مريل اال طراباا اهلضعيهةويعاتون من مشا ل صاي

مريل اإلسيةعاداا غئاةي رناول األئه رناول اخلضىرواإل،الدمسهةطعع ريار من ق ل من
.ةوالفا ه

5/4-( " وآخىىرون عبىداحلب " بهىىدف(2012وأجىرى "التعىرف علىى :دراسىة
ط  وطالباا جامع ،وجامعىه القىدس"ةالنجا  الوطنيىةمكتوى الوعي ال اي لدى

افة ربع ىإإ ملىتا اا امامعىة وامىنساىل حتديد الفىروق يف مكىتوى الىوعي ال ىاي
قوامها،والكلية واملعدل اليا عي ،مىن جامعىه النجىا ةطالىب وطالبى500عل  عينه

وأشارا أهىم النتىاةج اىل أن مكىتوى الىوعي،القدسةمن جامعةطالب وطالب300و
متوسىًط ،%64.80 يىع وصىلت النكىبة املئويىة اىلاال اي لدى أفراد العينىة  ىان

افة اىل و فرديباإل ذاا دالله إ  اةية يف مكىتوى الىوعي ال ىاي لىدىةجود فروق
رنعيى،ا ملتا اا امامعةربعةالطلب بضرور  عقىد ور  ععىل  ىول ةوأوص  البا ريون

مريىىل )الريا ىىة الىىوعي ال ىىاي للطىى  والطالبىىاا يف املكىىاقاا ذاا الع قىىة
/ال اة العامة(. /ال اة/اليبية ال اية
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يتناولنىه يف   %38و  ،مىن التلعيىئاا فقى     %35ويتناول وجبة اإلفطار باتتظىام  
من التلعيىئاا يف املىدارس    %60ومتارس  ،ال يتناولنه عل  اإلط ق %27األجا اا و

 .يف املدارس احلكومية %40أ د أتوا  الريا ة مقابل   اخلاصة
" التعرف :دراسة بهدف .Debora et al.(2012) رون "وقد أجرى" ديبورا وآخ 5/3

لط   وطالباا  ةوالتعارين الريا ي ،ةالائاةي ةتظعوع قتها باأل ةعل  العاداا ال اي
جبامعه شيكاغو من خت  ىاا   ةوطالب ا( طالب 1078عل  عينة قوامها ) ،جامعه شيكاغو"

ي الائاةي  يع اتتشىار بعىض   يف الوع اأن هنا  ق ور  إىل وأشارا أهم النتاةج، خمتلفه
مىن الطى      % 35.6 فعكتوى النشاط احلر ي لى،ةاخلاطئ ةوالائاةي ةالعاداا ال اي

 ةم ىابني بالكىعن  %22.6بينعا ،ةوالطالباا منخفض ويعىاتون مىن ا ىطراباا غئاةيى    
وميارسىون   ،واررفا   ا  الىدم  ،مريل اال طراباا اهلضعيه ةويعاتون من مشا ل صاي

ق ل من رناول اخلضىر  واإل ،الدمسه ةطعع ريار من رناول األئه مريل اإلسي ةعاداا غئاةي
 .ةوالفا ه

"التعىرف علىى    :دراسىة بهىىدف  (2012وأجىرى " عبىداحلب وآخىىرون " )   - 5/4
 ،وجامعىه القىدس"   ةالنجا  الوطنيى  ةمكتوى الوعي ال اي لدى ط   وطالباا جامع

ملىتا اا امامعىة وامىنس     اىل حتديد الفىروق يف مكىتوى الىوعي ال ىاي ربع ى     إإ افة 
 ،مىن جامعىه النجىا     ةطالىب وطالبى   500عل  عينه قوامها  ،والكلية واملعدل اليا عي

وأشارا أهىم النتىاةج اىل أن مكىتوى الىوعي      ،القدس ةمن جامع ةطالب وطالب 300و
 ،%64.80 يىع وصىلت النكىبة املئويىة اىل      اال اي لدى أفراد العينىة  ىان متوسىطً   

ذاا دالله إ  اةية يف مكىتوى الىوعي ال ىاي لىدى      ةجود فروق فرديباإل افة اىل و
 ةوأوص  البا ريون بضرور  عقىد ور  ععىل  ىول رنعيى     ،ا ملتا اا امامعةربع  ةالطلب

الىىوعي ال ىىاي للطىى   والطالبىىاا يف املكىىاقاا ذاا الع قىىة مريىىل )الريا ىىة       
  /ال اة/اليبية ال اية /ال اة العامة(.
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إسياريجية مقي ة  و ا :دراسة بهدف (2011وآخرون )أجرى املطر و – 5/5
 كاء امللك في ل باأل ةلتنعية الوعي الريقايف ال اي اللياقي لدى ط   وطالباا جامع

لقياس مكتوى الوعي ال اي والريقايف والليىاقي   ةطالب وطالب 1200قوامها  ةعل  عين
 :وأشارا أهم النتاةج إىل ،لط   وطالباا امامعة

 ق ذاا داللة إ  اةية بني آراء الط   وآراء الطالباا يف " حمىور الىوعي   د فروووج
 عا ال روجد فروق ذاا داللة  ،ال اي البيئي " وجمعو  اااور ل احل آراء الط  

الىوعي   –الوعي الوقىاةي  )إ  اةية بني آراء الط   وآراء الطالباا يف باقي اااور 
ق ذاا داللىة إ  ىاةية بىني آراء طى       ، و روجىد فىرو  (الىوعي الليىاقي   –البيئي 

يف حمىور " الىوعي    (عينىة الباىع  ) كىاء  وطالباا  لياا جامعة امللىك في ىل باأل  
ال اي البيئي " خاصة بني آراء ط   وطالباا  لية العلوم وآراء ط   وطالبىاا  

وال روجد فروق ذاا  ، لية إدار  األععال ل احل آراء ط   وطالباا  لية العلوم
 .إ  اةية بني باقي الكلياا يف هئا ااور واااور األخرىداللة 

" رأث  العاداا الائاةيىة   دراسة بعنوان (2009شبيب " )  يف  ني أجرا " – 5/6
 (بنني 90 –بناا  100)    وطالبة اطالب  190عل   ،عل  احلالة التائوية لدى املراهقني "

دية وثاتوية من مناطب م ر امديد  سنة من مدارس إعدا 18-13بني  يياو  أععارهنَّ
مىن طى   املىدارس اإلعداديىة     %44.2أن :وأاهىرا النتىاةج   ،واملنيل و لوان ق ىر 
 ،من هؤالء األطفال يتنىاولون اإلفطىار يف املنىزل    % 31.2وأن  ،يتناولون وجبة اإلفطار

 %26.2 ،%40بينعا تكبة ط   املدارس الرياتوية الئين يتناولون وجبة اإلفطار  اتىت  
 عىا  ىان هنىا  ع قىة إهابيىة بىني رعلىيم األم         ،منهم يتناولون هئه الوجباا يف املنزل

وبالنكبة ملؤشر  تلة امكم أشارا النتاةج أن الطلبة ذوي الو ن األقل  ،واإلفطار باملنزل
الو ن األ رير من الطبيعي  وبينعا الطلبة ذو،من إمجالي العينة %10.5من الطبيعي مريلوا 

وعند دراسة العاداا الائاةية للط   وع قتهىا قؤشىر  تلىة امكىم      ،% 13.7مريلوا 
من الط   ذوي الو ن األ رير من الطبيعي ال يتناولون وجبة اإلفطار  %8.4لو ظ أن 

مىىنهم يتنىىاولون  %12.6مىىنهم يتنىىاولون األغئيىىة الكىىريعة و  %9.5بينعىىا ،يف املنزل

رناول اخلضار و أما ركرار بني الطلبة ذوي الو ن األ ريراالفا هة أسبوعيًّّاألغئية اخلفيفة،
أقل من الطلبة ذوي األو ان الطبيعية ان وبالنكبة إىل النشاط البدتي املعتاد،من الطبيعي

الطى ذوياان ملاوًا بهىؤالء مقارتىة الطبيعيىة ان األو الطى ذوي بىني ريىر أ
بىني اإلتىاثانتجارها أ رير ركىرارو ان استه  األلبان وم،األو ان األ رير من الطبيعي

أ ريىر اسىته ً ،عن الئ ور ىاتوا طى  املىدارس اإلعداديىة أن لأللبىاناعا ارضىل
طى  املىدارس الرياتويىة بينعىا لىو ظ العكىس يف اسىته  اخلضىار،ومشتقارها عىن
بالنكبة للنو واملر لة التعليعية أللبىانع قة إهابية بني اسىته  ا عا وجد،والفا هة

.واخلضار والفا هة واحل ول عل  اال تياج اليومي من الفيتاميناا واملعادن
5/7–( كني شاديه و العباد جنا أجرا بهدف(2008وقد التعىرف:دراسة

بالتا يل الدراسي والىئ اء الوجىداتي لطالبىاا جامعىه عل  املتناول الائاةي وع قته
وأشارا أهىم النتىاةج إىل،ةطالب340قوامهاعل  عينه، كاءقاافظه األامللك في ل

طالباا امامعه وأن استعرار هئا الىنقص سىيؤثراأن هنا تق  بعض املائياا لدى يف
صاتهنَّ ( بىني املتنىاول0.05ومل ركن هنا ع قىه معنويىه )،الدراسيجنا هنَّإوعل 

أوصىت البا ريتىانو،الائاةي ألغلب املائياا والتا يل الدراسي والىئ اء الوجىداتي
بالتائية ال اياة للطالباا لت يف إصابتهنَّ  عىا،باملشىا ل الائاةيىةبضرور  االهتعام

بأهعيىة وعي الطالباا ياد  بهدف غئاةي رريقيى برامج عل  إدار  امامعة و ا ُيقي 
الائاةية.التائية اميد  وحتكني عادرهىنَّ

ب(2008العربي " )أجرى "و-5/8 عل  مكىتوى الىوعي:هدفدراسة التعرف
وأسبا التائيىة واملشىك ا املتولىد  عىن،ال اي لدى الشبا عن البداتة وخماطرها

وأساسياا الريا ة الكليعة واملخاطر املتولد  من اخلعىول،عاداا التائية غ  ال اية
سىعود(516)عل  عينة عشىواةية،احلر ي جىامعيت امللىك مىن مىن الشىبا امىامعي

سعود اإلس مية من الئ ور واإلتىاثواإل بن تكىبة،مام حمعد و اتىت أهىم النتىاةج أن
عن خماطر البداتة وأسس التائية وأسىس النشىاط متوس وعي  ب   من الشبا لديهم

جمىالي البداتىة،الريا ي وعىيهم يف مىن أفضىل ىي وعي الشىبا يف اجملىال الريا وأن
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بني الطلبة ذوي الو ن األ رير  االفا هة أسبوعيًّّاألغئية اخلفيفة، أما ركرار رناول اخلضار و
وبالنكبة إىل النشاط البدتي املعتاد  ،من الطبيعي  ان أقل من الطلبة ذوي األو ان الطبيعية

أ ريىر بىني الطى   ذوي األو ان الطبيعيىة مقارتىة بهىؤالء الطى   ذوي         ا ان ملاوًا
بىني اإلتىاث    انتجارها أ رير ركىرار  و ان استه   األلبان وم ،األو ان األ رير من الطبيعي

لأللبىان   ا عا ارضىل أن طى   املىدارس اإلعداديىة  ىاتوا أ ريىر اسىته  ً        ،عن الئ ور
بينعىا لىو ظ العكىس يف اسىته   اخلضىار       ،ومشتقارها عىن طى   املىدارس الرياتويىة    
أللبىان  ع قة إهابية بني اسىته   ا   عا وجد ،والفا هة بالنكبة للنو  واملر لة التعليعية

 .واخلضار والفا هة واحل ول عل  اال تياج اليومي من الفيتاميناا واملعادن
التعىرف   :دراسة بهدف (2008وقد أجرا جنا  العباد و شاديه  كني ) – 5/7

عل  املتناول الائاةي وع قته بالتا يل الدراسي والىئ اء الوجىداتي لطالبىاا جامعىه     
وأشارا أهىم النتىاةج إىل    ،ةطالب 340قوامها  عل  عينه ، كاءقاافظه األ امللك في ل

يف بعض املائياا لدى طالباا امامعه وأن استعرار هئا الىنقص سىيؤثر    اأن هنا  تق  
( بىني املتنىاول   0.05ومل ركن هنا  ع قىه معنويىه )   ،الدراسي جنا هنَّإو عل  صاتهنَّ

أوصىت البا ريتىان   و ،الائاةي ألغلب املائياا والتا يل الدراسي والىئ اء الوجىداتي  
 عىا   ،باملشىا ل الائاةيىة   بضرور  االهتعام بالتائية ال اياة للطالباا لت يف إصابتهنَّ

ُيقي  عل  إدار  امامعة و ا برامج رريقيى غئاةي بهدف  ياد  وعي الطالباا بأهعيىة  
 الائاةية.  التائية اميد  وحتكني عادرهىنَّ

التعرف عل  مكىتوى الىوعي    :هدفدراسة ب (2008العربي " )  أجرى "و - 5/8
وأسبا  التائيىة واملشىك ا املتولىد  عىن      ،ال اي لدى الشبا  عن البداتة وخماطرها

وأساسياا الريا ة الكليعة واملخاطر املتولد  من اخلعىول   ،عاداا التائية غ  ال اية
مىن الشىبا  امىامعي مىن جىامعيت امللىك سىعود         (516)عل  عينة عشىواةية   ،احلر ي

و اتىت أهىم النتىاةج أن تكىبة      ،مام حمعد بن سعود اإلس مية من الئ ور واإلتىاث واإل
 ب   من الشبا  لديهم وعي متوس  عن خماطر البداتة وأسس التائية وأسىس النشىاط   

وأن وعي الشىبا  يف اجملىال الريا ىي أفضىل مىن وعىيهم يف جمىالي البداتىة          ،الريا ي
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مىن الىئ ور يف    ا عا أن اإلتاث أ ريىر وعي ى   ،يةوأن أسوأ وعي لديهم عن التائ ،والتائية
مىن غ هىم يف جمىال     اأما الئين لدى أسرهم إصابة قرض فهم أ ريىر وعي ى   ،جمال التائية

 النشاط الريا ي
دراسة بعنوان " رأث  الوجباا الكريعة  (2007بلعيدي " )  يف  ني أجرى " – 5/9

على    " (مقارتة سوسيو أتريروبولوجية)عل  العاداا الائاةية عند الشبا  قدينة قكنطينية 
من أصاا  حم ا الوجباا  3و (،ذ ور 5إتاث و 5)شبا   10منهم  امباوث  16عدد 

وأشارا تتاةج الدراسىة إىل أن   ،سنة 40-14بني  نَّأمهاا رياو  أععاره 3و ،الكريعة
هم رناول الوجباا الكريعة يؤدي إىل تقص اهتعام الشبا  بىاملوس مىا أفىراد عىاة ر    

إ ىافة إىل اتتشىار    ، ياد  اتتشار ااهر  الكىعنة بىني الشىبا  بكريىر      ، ول ماةد  الطعام
أمراض خمتلفة خاصة منها التكعم الائاةي وفقدان املوروث الريقايف وا ىت ل الوجبىاا   

 .من دخل األسر  امهعًّّ االكريعة جاتب 
وعي التعرف عل  مكتوى ال :دراسة بهدف (2005القدومي )  وأجرى - 5/10

إ افة إىل  ،ال اي وم ادر احل ول عل  املعلوماا ال اية لدى العيب األتدية العربية
ا ملتا ي اخلرب  يف اللعب واملؤهىل العلعىي   حتديد الفروق يف مكتوى الوعي ال اي ربع 

ا من املشار ني يف بطولة األتدية العربية الرياتية ( العب 90لدى ال عبني عل  عينة قوامها )
أن مكتوى الىوعي ال ىاي العىام لىدى      إىل يف األردن، وأشارا أهم النتاةج والعشرين

(، بينعىا مل ركىن   %81ا،  يع وصلت النكبة املئوية ل ستجابة إىل )أفراد العينة  ان عالي 
  ا ملتا ي اخلرب  يف اللعب واملؤهل العلعي والتفاعل بينهعا.ا ربع الفروق دالة إ  اةيًّّ

 :بهىدف  دراسىة . Kathyan et al.(2004)" وآخىرون  أجرى "  اثيىان  و – 5/11
التعرف عل  العاداا الائاةيه والريا ىيه ورأث هىا على  أمنىاط احليىاه الكىلو يه لىدى        

 ،جبامعىه شىيكاجو   ةوطالبى  ا( طالب ى 471على  عينىة قوامهىا )    ،طالباا وط   امامعة "
 %22.7،ةلكعنمن الط   والطالباا م ابني با %28.6أن إىل وأشارا أهم النتاةج 

بالناافه بهىاأةغئاةيارناولوا%43.3،م ابني على أممىاقل مىن املوصى  ثىر
هلم.ةالعديد من الكلو ياا ال اي

5/12-" أجرى )و " وآخرون وان بعنوان " الكلو  ال اي(2002ر دراسة
بهدف،واالجتاهاا حنو ال اة ط  سوريني وأملان " مقارتة بني ليل الكلوحت:دراسة

ثقىايف 300على  عينىة مكوتىة مىن،ال اي واالجتاهاا ال اية للط  من منظىور
بينهم طى  الكىنواا األربىا%33)ذ ر99و(%67)أتري 201مفاوص من ( من

بعض،لكلية اليبية وط  دبلوم التأهيل اليبوي جبامعة دمشب وأاهرا النتاةج وجود
عدداخل اةص املعيز  للعينة الكورية رناول الفا هة والنوم مريل مني ا افابعضها صاية

مريل غيا الزياراا الدورية إىل الطبيىب،الكاعاا ورنظيى األسنان وأخرى غ  صاية
وفاص ال در.

5/13–( وآخرون ألاوير " أجرى Allgowerبينعا et al., 2001)بارض دراسة
عل  األعراض اال تئابية والدعم االجتعاعي عل ،والكلو ال اي الشخ يالتعرف

قوامها ر اطالب2091عينة ط  امامعىة يف3438و اذ مىنابلىد16طالبة أتري  من
تقىص:وأاهرا النتىاةج،بلدان العامل بشىكل دال مىا رىررب أن األعىراض اال تئابيىة

اسىتخدام ىزام اتتظام ساعاا النوم وعىدم رناول الفطور وعدم األتشطة البدتية وعدم
وارربطت أعراض اال تئا بشكل دال عند النكىاء،األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث

طعام الفطىور رناول رمياا الوقاية من الشعس والتدخني وعدم استخدام عدم أمىا،ما
وتقىص للكاىول مىا االسىته  املىنخفض فقىد اررىب الدعم االجتعاعي املىنخفض

اتتظىىام سىىاعاا النىى اسىىتععال أ زمىىة األمىىان يفاألتشىىطة البدتيىىة وعىىدم وم وعىىدم
.وحيتعل أن ركون هنا  ع قة سببية بني الكلو ال اي واملزاج واال تئا،الكيار 
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ثىر على أممىا   قل مىن املوصى  بهىا   أ ةغئاةي ارناولوا      % 43.3 ،م ابني بالناافه
   هلم. ةالعديد من الكلو ياا ال اي

دراسة بعنوان " الكلو  ال اي  (2002ر وان وآخرون " )  و أجرى " - 5/12
ليل الكلو  حت :دراسة مقارتة بني ط   سوريني وأملان " بهدف ،واالجتاهاا حنو ال اة

 300على  عينىة مكوتىة مىن      ،ال اي واالجتاهاا ال اية للط   من منظىور ثقىايف  
( من طى    الكىنواا األربىا    %33)ذ ر 99و (%67)أتري  201مفاوص من بينهم 

وأاهرا النتاةج وجود بعض  ،لكلية اليبية وط   دبلوم التأهيل اليبوي جبامعة دمشب
من  ي ا اف ابعضها صاية مريل رناول الفا هة والنوم عدد اخل اةص املعيز  للعينة الكورية 

وأخرى غ  صاية مريل غيا  الزياراا الدورية إىل الطبيىب  ،الكاعاا ورنظيى األسنان
   وفاص ال در.

دراسة بارض  (Allgower et al., 2001بينعا أجرى " ألاوير وآخرون ) – 5/13
عل   ،والكلو  ال اي الشخ ي التعرف عل  األعراض اال تئابية والدعم االجتعاعي

مىن ابلىد   16طالبة أتري  من ط   امامعىة يف   3438و  اذ ر  اطالب  2091عينة قوامها 
أن األعىراض اال تئابيىة رىررب  بشىكل دال مىا تقىص        :وأاهرا النتىاةج  ،بلدان العامل

األتشطة البدتية وعدم رناول الفطور وعدم اتتظام ساعاا النوم وعىدم اسىتخدام  ىزام    
وارربطت أعراض اال تئا  بشكل دال عند النكىاء   ،األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث

أمىا   ،ما عدم استخدام  رمياا الوقاية من الشعس والتدخني وعدم رناول طعام الفطىور 
الدعم االجتعاعي املىنخفض فقىد اررىب  مىا االسىته   املىنخفض للكاىول وتقىص         

وم وعىىدم اسىىتععال أ زمىىة األمىىان يف  األتشىىطة البدتيىىة وعىىدم اتتظىىام سىىاعاا النىى  
 .وحيتعل أن ركون هنا  ع قة سببية بني الكلو  ال اي واملزاج واال تئا ،الكيار 
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 :إجراءات البحث- 6/0

 :منهج الباع  – 6/1
ن مىن طبيعتىه التعىرف    إإذ  ،ستخدم البا ريون املنهج الوصفي خبطواره وإجراءارها

وقىد اسىتخدم    ،الىئي ركىتعد منىه املعلومىاا    عل  الطبيعة احلقيقية للعجتعا األصىلي  
 اجتعيع ىى دَُّعى البىا ريون الدراسىاا املكىاية  إ ىدى ر ىىنيفاا املىنهج الوصىفي ألتهىا رُ       

 .لألوصاف املف لة عن الظاهر  املوجود  بق د استخدام البياتاا لتاكني األو ا 
 :اجملال املكاتي والزمين للباع  – 6/2

عل    كاء شرق املعلكة العربية الكعوديةباأل مت إجراء الباع جبامعة امللك في ل
هىى.  1435/1436 وذلك خ ل العام الدراسي ،ط   وطالباا بعض  لياا امامعة

 م(2014/2015)
 :جمتعا وعينة الباع  – 6/3
 :جمتعا الباع – 6/3/1

 ليىة   – لية اليبية ) كاء ط   وطالباا بعض  لياا جامعة امللك في ل باأل
 لية الطب البشري  – لية الدراساا التطبيقية و خدمة اجملتعا  –العلوم  لية  –اآلدا  

 (. لية إدار  األععال – لية الطب البيطري
 :عينة الباع – 6/3/2

مت اختيار عينة الباع بالطريقة الععدية معيا الطى   والطالبىاا الىئين  ىاتوا     
الدراسىي األول للعىام    اليبية البدتيىة خى ل الف ىل    ال اة واللياقة أو يدرسون مقرر

واملشرف عل  ردريكهم قكم اليبية البدتيىة بقاعىاا  ليىة     ،هى1435/1436الدراسي 
مت رطبيىب   ،طالب وطالبة (1200)وعددهم الكلي  ،اليبية جامعة امللك في ل باإل كاء

 ،وطالبة من خارج أفىراد عينىة الباىع الرةيكىية     اطالب  (30)الدراسة االستط عية عل  
كتعلىة وغى    املستعاراا غ  وبعد استبعاد اإل ،ستبيانإإستعار   (1100)رو يا وقد مت 

مىنهمااوطالبىطى (1005)أصبل العىدد الكلىي لعينىة الباىع،جاد  اإلجاباا
وامىدول التىالي.سىنة25-18رياو  أععارهم مىابني،طالبة(566)واطالب(439)

روصيى عينة الباع  عا ل -:يلييو
(1)جدول

املئوية والنكبة العدد يع من الباع عيناا روصيى
كاء باإل ل في امللك جامعة وطالباا لط

م

الكلية الطالبااالط (ط   وطالباا)العينة

النكبةالعددالكلية
العدداملئوية

النكبة
املئوية
بالنكبة

جملعو
الط 

املئوية النكبة
بالنكبة للعينة

 كل
العدد

ا ملئويةالنكبة
جملعو  بالنكبة

الطالباا

النكبة
املئوية
بالنكبة
للعينة
 كل

%15.42%15527.39%13.43%13530.75%29028.86اليبية1

%13.13%13223.32%7.56%7617.31%20820.70العلوم2

%10.58%10919.26%9.05%9120.73%20019.90اآلدا3

اجمل4 %12.34%12421.91---%12412.34تعاخدمة

البيطري5 ---%8.96%9020.50%908.96الطب

البشري6 ---%4.68%4710.71%474.68الطب

األععال7 %4.58%468.13---%464.58إدار

الكلي8 %56.32%566100%43.68%439100%1005100اجملعو 

ا الطى(1)مىدول رقىميو ل مىن الباىع لعينىاا املئويىة العىدد والنكىبة
يتضل من امدول ما -:يليوالطالباا، يع

تكبة لعينة الباع الكلية يف  لية اليبية يليها  لية العلىوم يليهىا  ليىة)جاءا أعل 
ثىم  ليىة الطىب البشىري اآلدا يليها  لية خدمة اجملتعا يليها  لية الطب البيطري

.( ًا  لية إدار  األععالوأخ
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مىنهم   ااوطالبى    طى  (1005)أصبل العىدد الكلىي لعينىة الباىع      ،جاد  اإلجاباا
وامىدول التىالي    .سىنة  25 -18رياو  أععارهم مىابني   ،طالبة (566)و اطالب  (439)

 -:يلي يو ل روصيى عينة الباع  عا
 (1)جدول 

روصيى عيناا الباع من  يع العدد والنكبة املئوية
 لط   وطالباا جامعة امللك في ل باإل كاء

م

الطالبااالط (ط   وطالباا)العينة الكلية 

النكبة العددالكلية
 املئوية

العدد

النكبة 
املئوية

بالنكبة 
جملعو  

الط 

النكبة املئوية
بالنكبة للعينة 

 كل
العدد

ملئويةالنكبة ا
بالنكبة جملعو 

الطالباا

النكبة 
املئوية

بالنكبة 
للعينة 
 كل

%15.42 %27.39 155% 13.43% 30.75 135% 28.86 290 اليبية1

% 13.13 %23.32 132 % 7.56 % 17.31 76% 20.70 208 العلوم2

% 10.58%10919.26% 9.05% 9120.73% 20019.90اآلدا 3

% 12.34%12421.91- - -% 12.34 124تعاخدمة اجمل4

--- % 8.96% 20.50 90% 8.96 90الطب البيطري5

--- % 4.68 % 10.71 47 % 4.68 47 الطب البشري6

% 4.58%468.13- - -% 4.58 46إدار  األععال7

% 56.32 %100 566 %43.68 %100 439 %1005100اجملعو  الكلي8

العىدد والنكىبة املئويىة لعينىاا الباىع مىن الطى  (1)مىدول رقىم   يو ل ا
 -:يلي والطالباا،  يع يتضل من امدول ما

  اليبية يليها  لية العلىوم يليهىا  ليىة    )جاءا أعل  تكبة لعينة الباع الكلية يف  لية
اآلدا  يليها  لية خدمة اجملتعا يليها  لية الطب البيطري ثىم  ليىة الطىب البشىري     

 .( ًا  لية إدار  األععالوأخ
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  اليبية يليها الكلية اآلدا  يليها  ليىة  )بينعا جاءا أعل  تكبة لعينة الط   يف  لية
 .(الطب البيطري يليها الكلية العلوم و أخ ًا  لية الطب البشري

     يف  ني جاءا أعل  تكبة لعينة الطالباا يف  لية )اليبية يليها الكليىة العلىوم يليهىا
 (.مة اجملتعا ثم الكلية اآلدا  وأخ ًا  لية إدار  األععال لية خد

:أدواا الباع – 6/4
.فاص الوثاةب والكج ا -5/4/1
.املقابلة الشخ ية -5/4/2
(ستبياناإل)إستعار  استط   الرأي  -5/4/3

:إجراءاا الباع التنفيئية – 6/5
:ستعار  االستبيانإإعداد  – 6/5/1

ملكتوى الوعي الائاةي وال اي واحلر ي لىدى طى      مت دراسة الو ا الراهن
سىتبيان مىن إعىداد    إسىتعار   إمىن خى ل    (عينة الباىع )وطالباا جامعة امللك في ل 

 -:البا ريني واليت رشتعل حماورها عل 
 عبار  (40)                  العاداا الائاةيه. 
 عبار  (40)  الكلو ياا ال اية واحلر ية . 

 / 9/ 7ستبيان يف صوررها املبدةيىة خى ل الفىي  مىن    ر  اإلستعاإ يع مت إعداد 
خرباء يف جمال اليبيىة البدتيىة    (7)وقد مت عر ها عل   ،م 2014/ 9/ 15م إىل 2014

بارض التعرف عل  مدى م ةعىة ومناسىبة العبىاراا لكىل      ،وال اة واليبية ال اية
يىزان التقىدير املناسىب    مىا التعىرف على  م    ،و ئا مناسبة اااور ملو و  الباع ،حمور
سىتعار  عبىار  بعنىوان )مقي ىاا رىرون      وقد أ اف البا ريون يف تهايىة اإل  ،ستعار لإل

للخىرباء بإبىداء آراةهىم ووجهىة تظىرهم بإ ىافة أي        ةإلعطاء فرصى  (سعادركم إ افتها
 ستعار .عباراا يرون أهعية إل افتها لتاقيب هدف اإل

و آراةهم استط بنتاةج األخئ مت اإلوقد يليل فيعا -:ستعار
( عباراا يف ااور األول3مت  ئف ).
( رعديل صياغة يف ااوروعبار،األوليف ااور3عباراا )( 4مت .الرياتي(وا د
افة عباررني للعاور األول .مت إ

افه التعدي ا املطلوبة مىن ) ىئف ورعىديل وإ ىافة بإجراء قام البا ريون (ثم
ستبيان.ستعار  اإل ت  مت التوصل إىل الشكل النهاةي إل،ستعار لعباراا اإل

عية–6/5/2 االستط :الدراسة
قوامها عل  عينة وطالبىة مىن خىارجاطالب ى(30)مت إجراء الدراسة االستط عية

تتاةج الدراسىة،أفراد العينة الرةيكة للباع ولكن من تفس جمتعا الدراسة وقد أاهرا
س مة وو و   عىا أ ىدا،سىتبيانال ياغة للعباراا ومعيا حمىاور اإلاالستط عية

اااور وألهداف الباع رفهم أفراد العينة لعباراا .عل 
إل–6/5/3 العلعية ا اإلاملعام :ستبيانستعار

كا مايليللتأ د من املعام ا العلعية لإل مت -:ستعار 
ااتوى–6/5/3/1 :صدق

عل  هئا النو من ا رقيكىهل دق للتأ د مىن صىدق اإلمت االعتعاد ،سىتعار  ملىا
عل  بعر ها متخ  ىني يف جمىال اليبيىة البدتيىة وال ىاة واليبيىة(7)وذلك خرباء

مضىعون العبىاراا،ال اية صدق حمتواها  ىول ،ومناسىبتها لكىل حمىور،للتاقب من
اااور وحتقيقها ألهداف ما س مة تتاةج هئا الباومدى وقىد،عرريد الوصول إليه من

مجيع صدق اإلاأ دوا .رقيكة وأتها حمققة ألهداف الباعستعار  ملاعل 
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-:ستعار  فيعا يليل اإلوقد مت األخئ بنتاةج استط   آراةهم  و
 ( عباراا يف ااور األول3مت  ئف ). 
 ( 4مت رعديل صياغة )( وا د  يف ااور  وعبار ،األول يف ااور 3عباراا )الرياتي. 
 مت إ افة عباررني للعاور األول. 

 (ثم قام البا ريون بإجراء  افه التعدي ا املطلوبة مىن ) ىئف ورعىديل وإ ىافة    
 ستبيان.ستعار  اإل ت  مت التوصل إىل الشكل النهاةي إل ،ستعار لعباراا اإل

:الدراسة االستط عية – 6/5/2
وطالبىة مىن خىارج     اطالب ى  (30)مت إجراء الدراسة االستط عية عل  عينة قوامها 

وقد أاهرا تتاةج الدراسىة   ،أفراد العينة الرةيكة للباع ولكن من تفس جمتعا الدراسة
 عىا أ ىدا    ،سىتبيان ال ياغة للعباراا ومعيا حمىاور اإل االستط عية س مة وو و  

 .عل  رفهم أفراد العينة لعباراا اااور وألهداف الباع
 :ستبيانستعار  اإلاملعام ا العلعية إل – 6/5/3

-:ستعار  مت  كا  مايليللتأ د من املعام ا العلعية لإل
 :صدق ااتوى – 6/5/3/1

 ،سىتعار  ملىا رقيكىه   ل دق للتأ د مىن صىدق اإل  مت االعتعاد عل  هئا النو  من ا
خرباء متخ  ىني يف جمىال اليبيىة البدتيىة وال ىاة واليبيىة        (7)وذلك بعر ها عل  

 ،ومناسىبتها لكىل حمىور    ،للتاقب من صدق حمتواها  ىول مضىعون العبىاراا    ،ال اية
وقىد   ،عرريد الوصول إليه من تتاةج هئا البا ومدى س مة اااور وحتقيقها ألهداف ما

 .رقيكة وأتها حمققة ألهداف الباع ستعار  ملاعل  صدق اإل اأ دوا مجيع 
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:ستعار ثباا اإل – 6/5/3/2
طالىب   (30)عل  ( Test Retest) ختبار وإعاد  االختبارمت استخدام طريقة اال

ومت إعىاد  االختبىار بعىد     ،خت وا بطريقة عشواةيةُا (،عينة الدراسة االستط عية)وطالبة 
وقىد مت  كىا  معامىل     ،أيام من التطبيب األول عل  تفس العينة وبنفس الظىروف  (7)

بىىني االختبىىارين األول والريىىاتي  عىىا يف امىىدول    (Pearson Correlation) الريبىىاا
  -:التالي

 (2)جدول 
معامل االررباط بني التطبيب األول والرياتي الستجاباا العينة االستط عية

 يانستبستعار  اإلإعل  حماور 
معامل االررباطستبيانحماور اإلم
0.839.حمورالعاداا الائاةيه 1
0.823.حمور الكلو ياا ال اية واحلر يه 2

 ،مما يؤ د عل  أن معامىل الريبىاا عىال     % 80وقد  ان معامل االررباط أ رير من 
 .وعل  ذلك رعد معام ا االررباط عاليه مما رفي بأغراض الباع

:ستبيانعار  اإلرطبيب إست – 6/5/4
ي األول للعام ستبيان عل  عينة الباع خ ل الف ل الدراسستعار  اإلإمت رطبيب 

هىىى. وبعىىد االتتهىىاء مىىن رو يعهىىا علىى  الطىى   والطالبىىاا 1435/1436الدراسىىي 
  . املعامتها إ  اةيًّّ استعار  معد  لئلك متهيد إمت مجعها ورفرياها يف  ،ورطبيقها

:اإل  اةيةخطة املعامة   – 6/6
  اةيه بني الكلياا.اختبار "شيفيه" حلكا  دالله الفروق اإل -6/6/6

:عرض ومناقشة وتفسري النتائج - 7/0

- :عرض النتاةج -7/1

(3)جدول
الستجاباا املئوية والنكبة والتكرار اةي اإل الكلية)التوصيى (العينة

الائاةية العاداا حمور " عل والطالباا الط ="من الكلية (1005)ن
مكلكل
العباراا

املتوس 
احلكابي

االحنراف
املعياري

د ماتعم الإىل
%%%

12.480.66356255.92%34734.53%969.55%

22.510.68761260.90%28127.96%11211.24%

32.850.41587887.36%10510.45%2220.19%

42.480.66356255.92%34734.53%969.55%

52.910.39792692.14%494.88%302.99%

61.420.656979.65%22121.99%68768.36%

72.70.53473072.64%23923.78%363.58%

81.410.69712612.54%14914.83%73072.64%

92.520.69161961.59%27127.97%11511.44%

102.720.52473673.23%23723.58%323.18%

112.440.64951951.64%39739.50%899.86%

122.270.75345144.88%36636.42%18818.71%

132.870.42388087.56%757.46%504.98%

142.510.68761260.90%28127.96%11211.24%

152.990.26598998.41%141.39%20.20%

162.810.47387687.16%888.76%414.08%

172.660.59872271.84%21721.59%666.57%

182.880.38988187.46%10910.85%151.19%

192.980.26998398.30%201.99%20.20%

202.840.44687086.57%10410.35%313.08%
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 (3)جدول 
(العينة الكلية)التوصيى اإل  اةي والتكرار والنكبة املئوية الستجاباا 

(1005)ن الكلية =  "من الط   والطالباا عل  " حمور العاداا الائاةية 
مكلكل 
العباراا

املتوس 
احلكابي

االحنراف 
املعياري

الإىل  د ماتعم
%%%

12.480.66356255.92%34734.53%969.55%

22.510.68761260.90%28127.96%11211.24%

32.850.41587887.36%10510.45%2220.19%

42.480.66356255.92%34734.53%969.55%

52.910.39792692.14%494.88%302.99%

61.420.656979.65%22121.99%68768.36%

72.70.53473072.64%23923.78%363.58%

81.410.69712612.54%14914.83%73072.64%

92.520.69161961.59%27127.97%11511.44%

102.720.52473673.23%23723.58%323.18%

112.440.64951951.64%39739.50%899.86%

122.270.75345144.88%36636.42%18818.71%

132.870.42388087.56%757.46%504.98%

142.510.68761260.90%28127.96%11211.24%

152.990.26598998.41%141.39%20.20%

162.810.47387687.16%888.76%414.08%

172.660.59872271.84%21721.59%666.57%

182.880.38988187.46%10910.85%151.19%

192.980.26998398.30%201.99%20.20%

202.840.44687086.57%10410.35%313.08%
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مكلكل 
العباراا

املتوس 
احلكابي

االحنراف 
املعياري

الإىل  د ماتعم
%%%

212.980.26998197.61%201.99%40.40%

222.900.39992592.04%494.88%313.08%

232.790.46480680.20%17717.61%222.19%

242.760.52078177.51%18618.51%383.78%

252.960.28296195.62%323.18%121.19%

262.420.76358558.21%24924.78%17117.01%

272.660.61373072.64%20120.00%747.36%

282.480.6657156.82%34033.83%949.35%

291.440.70513113.03%17016.92%70470.25%

302.670.58572672.24%21921.79%605.97%

312.740.5578578.11%16716.62%535.27%

322.850.41487887.36%10510.45%222.19%

332.970.27497797.21%252.49%30.30%

341.590.70212712.64%32732.54%55154.83%

352.680.58472772.34%21921.79%595.87%

362.530.66160760.20%30430.25%949.35%

372.040.80434334.13%35235.02%31030.85%

382550.61260860.50%33333.13%646.37%

392.760.52078277.81%18618.51%373.68%

402.760.52279679.20%16716.62%424.18%

  التوصيى اإل  اةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا     (3)يو ل امدول 
 يع يتضل من امدول  ،" ائاةيةمن الط   والطالباا عل  " العاداا ال (العينة الكلية)
 -:يلي ما

باأل في ىل ط  وطالبىاا جامعىة امللىك استجابة آلراء  كىاء لإلجابىةأن أعل 
عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بىني الوجبىاا(15)بالعبار (بنعم) رتناول " هل

بالعبار ،"الرةيكة يف اليوم خ ل(6)وأقلها رتناول وجبة وا د  فق .اليوم "" هل
باأل ط  وطالباا جامعة امللك في ل استجابة آلراء إىل) كاء لإلجابىةأن أعل 

رفضىل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك"(11)بالعبار ( د ما بالعبىار ،" هل وأقلىها
عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم "(15) رتناول " هل
استجابة آل باألأن أعل  ط  وطالباا جامعة امللك في ل (ب ) كاء لإلجابةراء

يوميًّّ(8)بالعبار  رناول اخلضراواا عل  بالعبار ،"ا" هل حترص " هل(  15)وأقلها
عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار  رتناول

رتناول الوجباا الكريعة املعد(19) . خارج املنزل "" هل
(4)جدول

الستجاباا املئوية والنكبة والتكرار اةي اإل الكلية)التوصيى حمور(العينة " عل والطالباا الط من
" ية واحلر اية ال ياا =الكلو الكلية (1005)ن

مكلكل
العباراا

املتوس 
احلكابي

االحنراف
املعياري

د ماتعم الإىل
%%%

12.710.52573573.13%23723.58%333.28%

22.710.52573573.13%23723.58%333.28%

32.840.41687787.26%10510.45%232.29%

42.840.41687787.26%10510.45%232.29%

52.800.47487587.06%888.76%424.18%

62.470.66456155.82%34734.53%979.65%

72.670.58572672.24%21921.79%605.97%

82.440.66653553.23%37036.82%1009.95%

92.970.27497697.11%252.49%40.40%
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     كىاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل باأل  
" هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بىني الوجبىاا    (15)بالعبار   (بنعم)

 .اليوم "" هل رتناول وجبة وا د  فق  خ ل  (6)وأقلها بالعبار   ،" الرةيكة يف اليوم
 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل

 وأقلىها بالعبىار    ،" هل رفضىل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك"     (11)بالعبار   ( د ما
" هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم "  (15)
 (ب ) كاء لإلجابة راء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باألأن أعل  استجابة آل 

" هل (  15)وأقلها بالعبار   ،" ا" هل حترص عل  رناول اخلضراواا يوميًّّ (8)بالعبار  
رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار     

 .  خارج املنزل "" هل رتناول الوجباا الكريعة املعد (19)
 (4)جدول 

من الط   والطالباا عل  " حمور  (العينة الكلية)التوصيى اإل  اةي والتكرار والنكبة املئوية الستجاباا 
 (1005)ن الكلية =  الكلو ياا ال اية واحلر ية "

مكلكل 
العباراا

املتوس 
احلكابي

االحنراف 
املعياري

الإىل  د ماتعم
%%%

12.710.52573573.13%23723.58%333.28%

22.710.52573573.13%23723.58%333.28%

32.840.41687787.26%10510.45%232.29%

42.840.41687787.26%10510.45%232.29%

52.800.47487587.06%888.76%424.18%

62.470.66456155.82%34734.53%979.65%

72.670.58572672.24%21921.79%605.97%

82.440.66653553.23%37036.82%1009.95%

92.970.27497697.11%252.49%40.40%
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مكلكل 
العباراا

املتوس 
احلكابي

االحنراف 
املعياري

الإىل  د ماتعم
%%%

102.970.27497697.11%252.49%40.40%

112.980.26998097.51%201.99%50.50%

122.670.58572672.24%21921.79%605.97%

132.950.28396095.52%323.18%131.29%

142.840.47487587.06%888.76%424.18%

151.700.72415915.82%38338.11%46346.07%

162.440.66653553.23%37036.82%1009.95 %

172.40.6753052.74%36836.62%10710.65%

182.510.69361861.49%27127.97%11611.54%

192.950.28396095.52%323.18%131.29 %

201.700.72415915.82%38338.11%46346.07%

212.430.65051851.54%39739.50%909.96 %

221.430.70613012.94%17016.92%70570.15%

232.270.68439939.79%46746.47%13913.83%

242.900.39992592.04%494.88%313.08%

251.420.576474.68%32432.24%63463.08%

262.270.68439939.79%46746.47%13913.83%
272.510.69361861.49%27127.97%11611.54%
282.980.26998398.30%201.99%20.20%
292.780.50481981.49%14614.53%403.98%
302.900.39992592.04%494.88%313.08%
312.840.41687787.26%10510.45%232.29%
322.780.50481981.49%14614.53%403.98%
332.750.52178077.61%18618.51%393.88%
342.870.3988087.56%10910.85%161.59%

مكلكل
العباراا

املتوس 
احلكابي

االحنراف
املعياري

د ماتعم الإىل
%%%

352.870.3988087.56%10910.85%161.59%
362.520.66260660.30%30430.25%959.45%
372.750.52178077.61%18618.51%393.88%
382.520.66260660.30%30430.25%959.45%
392.470.66456155.82%34734.53%979.65%
402.430.65051851.54%39739.50%909.96%

التوصىيى اإل  ىاةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا(4)يبني امىدول
عل  " حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية ")العينة الكلية(  يىع،من الط  والطالباا

-:يلييتبني من امدول ما
باأل في ىل ط  وطالبىاا جامعىة امللىك استجابة آلراء  كىاء لإلجابىةأن أعل 

أمىام التليفزيىون "(28)بالعبار(بنعم) رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس رفضل ،" هل
بالعبار  بدتية ولياقة بشكل داةم "(25)وأقلها قياساا عل  إجراء ." هل حترص

باأل ط  وطالباا جامعة امللك في ل استجابة آلراء إىل) كاء لإلجابىةأن أعل 
ما قراء  النشر(23)بالعبار ( د عل  اا واملطوياا ال اية يف املرا ز" هل حترص

عليها " والعبار  ريدد تيباا(26)واملكتشفياا اليت عل  عل  االط  " هل حترص
بالعبار  بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها رراعي عند اختيىار(11)رتعلب " هل

رار  امىو " والعبىار  مناسبة لدرجة رنىا(28)م بكك أن ركون رفضىل ول" هىل
أمام التليفزيون ". الطعام أثناء املوس

باأل ط  وطالباا جامعة امللك في ل استجابة آلراء (ب ) كاء لإلجابةأن أعل 
بالعبىار ،" هل أجريت فاوصاا لفقر الدم أو الككر "(22)بالعبار  " (28)وأقلىها

أمام التليفزيون ". رناول الطعام أثناء املوس رفضل هل
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مكلكل 
العباراا

املتوس 
احلكابي

االحنراف 
املعياري

الإىل  د ماتعم
%%%

352.870.3988087.56%10910.85%161.59%
362.520.66260660.30%30430.25%959.45%
372.750.52178077.61%18618.51%393.88%
382.520.66260660.30%30430.25%959.45%
392.470.66456155.82%34734.53%979.65%
402.430.65051851.54%39739.50%909.96%

التوصىيى اإل  ىاةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا        (4)يبني امىدول  
 يىع   ،من الط   والطالباا عل  " حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية " )العينة الكلية(

 -:يلي يتبني من امدول ما
     كىاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل باأل  

 ،" هل رفضل رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس أمىام التليفزيىون "       (28)  بالعبار (بنعم)
 ." هل حترص عل  إجراء قياساا بدتية ولياقة بشكل داةم " (25)وأقلها بالعبار  

 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل
اا واملطوياا ال اية يف املرا ز " هل حترص عل  قراء  النشر (23)بالعبار   ( د ما

" هل حترص عل  االط   عل   تيباا  (26)واملكتشفياا اليت ريدد عليها " والعبار  
" هل رراعي عند اختيىار   (11) رتعلب بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها بالعبار 

ول " هىل رفضىل رنىا    (28)م بكك أن ركون مناسبة لدرجة  رار  امىو " والعبىار    
 الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 
"  (28)وأقلىها بالعبىار     ،" هل أجريت فاوصاا لفقر الدم أو الككر " (22)بالعبار  

 هل رفضل رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".
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 (5)جدول 
ستبيانبني آراء الط   والطالباا يف حماور اإل t-test (ا)داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار 

مكتوى الداللة قيعة )ا(   س/العددامنس حماور االستبيان م

العاداا الائاةية1
43949.523.283ط 

0.1690.052
56649.343.107طالباا

2
الكلو ياا ال اية 

احلر يةو
43945.673.894ط 

0.9570.000
56645.093.580طالباا

بني  t-test (ا)عل  داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار  (5)يدل امدول 
 يع يكتدل من  ،ستبيان كاء يف حماور اإلآراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل

  -:يلي امدول عل  ما
 اللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف " حمىىور   روجىىد فىىروق ذاا د

 يع مكتوى الداللة أقىل مىن    ،" ل احل آراء الط   الكلو ياا ال اية واحلر ية
0.01. 

 روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف حمىىور  ال
 .العاداا الائاةية

 (6)جدول 
ستبيانبني بعض الكلياا يف حماور اإل (ANOVA)  خدام اختبار حتليل التباينداللة الفروق اإل  اةية باست

 م در التباينحماور االستبيان م
درجاا
احلرية

جمعو 
املربعاا

متوس  م 
مكتوىقيعة )ف( املربعاا

الداللة

9.8341.7070.427 59.006 6 بني اجملعوعااالعاداا الائاةية1 11.541 11518.053 998 داخل اجملعوعاا

2 
الكلو ياا ال اية

 واحلر ية
618.0953.0165.8580.001بني اجملعوعاا 8.874 8856.680 998داخل اجملعوعاا

( ف)داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار حتليل التباين  (6)يو ل امدول 
  -:يلي  يع يتضل من امدول ما ،ستبيانبني الكلياا يف مجيا حماور اإل

طى  وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىك روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بىني آراء
باأل .كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية"في ل

ط  وطالباا  ليىاا جامعىة امللىكال روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء
باأل .ةيةكاء عينة الباع يف حمور العاداا الائافي ل

(7)جدول
"شيفيه اختبار باستخدام اةية اإل الفروق الكليااScheffe"داللة بعض بني

" ية واحلر اية ال ياا الكلو " حمور يف
إدارالطبالبيطراجملتعااألدبيةالعلعيةاليبيةس/الكلية
0.6250*0.53750.33690.2961*0.27870.3764ى35.17اليبية
0.6315*0.59710.37210.117*0.4164ى35.69العلعية
0.50920.11790.42130.4101*ى34.95األدبية
0.51320.32170.1237*ى32.74اجملتعا
0.32170.3114ى34.64البيطر
0.6287*ى35.56الطب
ى34.05إدار

بعىضإىل(7)يش  امدول باستخدام اختبار "شيفيه بني  داللة الفروق اإل  اةية
-:يلييع أشار امدول إىل ما،حمور" الكلو ياا ال اية واحلر ية "يفالكلياا

طالباا ط  وطالباا  لية اليبية وآراء روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء
حمىور " الكىلو ياا ال ىاية ل من لييت خدمة اجملتعا وإدار  األععال يف عباراا
ط  وطالباا  لية اليبية .واحلر ية " ل احل آراء

ط  وطالباا  لية العلوم فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء طالبااروجد وآراء
 ل من لييت خدمة اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمور " الكىلو ياا ال ىاية

ط  وطالب .اا  لية العلومواحلر ية " ل احل آراء
روجىد فىروق ذاا داللىىة إ  ىاةية بىني آراء طىى   وطالبىاا  ليىىة اآلدا وآراء

طالباا  لية خدمة اجملتعا يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر يىة " ل ىاحل
ط  وطالباا  لية اآلدا .آراء
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        روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بىني آراء طى   وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىك
 . كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية"في ل باأل

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىاا جامعىة امللىك     ال
 .ةية كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائافي ل باأل

 (7)جدول 
بني بعض الكلياا Scheffe"داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار "شيفيه 

 يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "
إدار  الطبالبيطر اجملتعا األدبية العلعيةاليبيةس/الكلية
0.6250*0.2961 0.53750.3369*0.27870.3764 ى 35.17 اليبية
0.6315*0.59710.37210.117*0.4164 ى35.69العلعية
0.42130.4101 0.50920.1179* ى34.95 األدبية
0.51320.32170.1237*ى32.74 اجملتعا
0.32170.3114ى34.64 البيطر 
0.6287* ى35.56 الطب
ى34.05 إدار 

 داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار "شيفيه بني بعىض  إىل (7)يش  امدول 
 -:يلي  يع أشار امدول إىل ما ،حمور" الكلو ياا ال اية واحلر ية " يف الكلياا

  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اليبية وآراء طالباا
حمىور " الكىلو ياا ال ىاية      ل من  لييت خدمة اجملتعا وإدار  األععال يف عباراا
 .واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية

 وآراء طالباا  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية العلوم
 ل من  لييت خدمة اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمور " الكىلو ياا ال ىاية   

 .اا  لية العلومواحلر ية " ل احل آراء ط   وطالب
       روجىد فىروق ذاا داللىىة إ  ىاةية بىني آراء طىى   وطالبىاا  ليىىة اآلدا  وآراء

طالباا  لية خدمة اجملتعا يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر يىة " ل ىاحل   
 .آراء ط   وطالباا  لية اآلدا 
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   اء طى    روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء طالباا  لية خدمىة اجملتعىا وآر
 لية الطب البيطري يف عباراا حمور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء     

 .ط    لية الطب البيطري
  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط    لية الطب البشري وآراء وطالباا

 لية إدار  األععال يف عباراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء      
 .ط    لية الطب البشري

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا باقي الكلياا األخرى  ال
 .ور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "يف عباراا حم

-:مناقشة ورفك  النتاةج -7/2
بالنكبة لإلجابة عل  التكاؤل األول للباع " ما العاداا الائاةيه لط -7/2/1

" ؟وطالباا جامعه امللك في ل
التوصيى اإل  اةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا      (3)يو ل امدول 

 يع يتضل من امىدول   "    والطالباا عل  " العاداا الائاةيةمن الط (العينة الكلية)
 -:يلي ما
       أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل باأل كىاء لإلجابىة 

" هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بىني الوجبىاا    (15)بالعبار   (بنعم)
 .ل رتناول وجبة وا د  فق  خ ل اليوم "" ه (6)وأقلها بالعبار   ،" الرةيكة يف اليوم

 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل
 وأقلىها بالعبىار    ،" هل رفضل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك "    (11)بالعبار   ( د ما

 يف اليوم " " هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة (15)
 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 

" هل (  15)وأقلها بالعبار   ،" ا" هل حترص عل  رناول اخلضراواا يوميًّّ (8)بالعبار  
رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار     

 .رتناول الوجباا الكريعة املعد  خارج املنزل " " هل (19)

تتاةج دراساا  ل من " تتاةج الدراسة احلالية ما ،Barken(2015)بار نيورتفب
املطىىر"،".Debora et al.(2012)ديبىىورا وآخىىرون"،(2015م ىىيقر و قىىزوق " )"

"  اثيان،(2007ي " )بلعيد"،(2008العربي " )"،(2009شبيب " )"،(2011)"وآخرون
 Davy"ديفي وآخرون "،Driskell(2005)" دريككل "،Kathyan,et.al( "2004)وآخرون

et al.(2006).،" القايز ". Alqauhiz(2012)يوجىد  يع ارفقت هئه الدراسىاا يف أتىه
ممىا طى  وطالبىاا امامعىاا واملىدارس بعض العاداا الائاةية اخلاطئة املنتشر  بني

خ ليتطل رعديل عادارهم الائاةية من مفاهيم األفراد جتاه ر ايل عل  ياد  الععل ب
ور  الععىىل وااا ىىراا العامىىة ووسىىاةل اإلعىى م املكىىعوعة واملرةيىىة واملنشىىوراا

تتاةج دراسة م ىيقر،واملطوياا ومجيا ما يلزم من وساةل التوعية الريقافية  يع أشارا
يد من العاداا الائاةية اخلاطئة املنتشر  بني رلعيئااإىل أن هنا العد(2015و قزوق )

واملدارس احلكومية يف مدينة جد  على   ىالتهنَّ،املدارس اخلاصة رىؤثر واليت ميكىن أن
رناول اخلضراواا والفوا ه،ال اية والائاةية قلة أهم هئه العاداا الائاةية الكيئة ومن

رنىاو رناول احلليب واألمسا واإل ريىار مىن مىن%33ل املشىروباا الاا يىة وأنوقلة
يتناوْل يوميًَّّناملراهقاا يف املدارس اخلاصة فق مىن املىدارس%19مقابلااخلضراواا

يتنىاوْل%33بينعا،احلكومية مقابىلَنمىن املىدارس اخلاصىة فقى مىن%12الفا هىة
تكبة،املدارس احلكومية يتناوْل%65 عا أن مقارتىةالكعك ورعتىرب أعلى  النكىبَنال

رناول الكعك فيها .قعظم دول اخلليج اليت يكرير
تتاةج دراسة أخرى بالكىرطاتاا مىن145إىل أنبينعا أشارا ألى  الة إصىابة

بالنظم الائاةية غ  ال اية وبكىبب املىواد الائاةيىة ال ىناعية رررب ،اجملتعا الربيطاتي
بكبب الكعنة و88و بالكرطاتاا املختلفة الة إصابة (.Barken,2015)ياد  الو نألى

تتاةج دراسة شبيب ني أشارا ط   املىدارس%44.2إىل أن(2009)يف من
يتنىاولون وجبىة اإلفطىاراإلعدادية منىاطب م ىر بعض مىن هىؤالء%31.2وأن،يف

يتنىاولون،األطفال يتناولون اإلفطار يف املنزل ط  املدارس الرياتويىة الىئين تكبة بينعا
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 ،Barken(2015)  بار ني  ورتفب تتاةج الدراسة احلالية ما تتاةج دراساا  ل من "
املطىىر   " ،" .Debora et al.(2012)ديبىىورا وآخىىرون  " ،(2015م ىىيقر و قىىزوق " )  "

"  اثيان  ،(2007ي " )بلعيد " ،(2008العربي " ) " ،(2009شبيب " )  " ،(2011) "وآخرون
 Davy"ديفي وآخرون " ،Driskell(2005)" دريككل "  ،Kathyan,et.al ( "2004) وآخرون

et al.(2006).، " القايز ". Alqauhiz(2012)     يع ارفقت هئه الدراسىاا يف أتىه يوجىد 
بعض العاداا الائاةية اخلاطئة املنتشر  بني طى   وطالبىاا امامعىاا واملىدارس ممىا      

ب  ياد  الععل عل  ر ايل مفاهيم األفراد جتاه رعديل عادارهم الائاةية من خ ل يتطل
ور  الععىىل وااا ىىراا العامىىة ووسىىاةل اإلعىى م املكىىعوعة واملرةيىىة واملنشىىوراا   

 يع أشارا تتاةج دراسة م ىيقر   ،واملطوياا ومجيا ما يلزم من وساةل التوعية الريقافية
يد من العاداا الائاةية اخلاطئة املنتشر  بني رلعيئاا إىل أن هنا  العد (2015و قزوق )

 واليت ميكىن أن رىؤثر على   ىالتهنَّ     ،املدارس اخلاصة واملدارس احلكومية يف مدينة جد 
ومن أهم هئه العاداا الائاةية الكيئة قلة رناول اخلضراواا والفوا ه ،ال اية والائاةية

مىن %33ل املشىروباا الاا يىة وأن   وقلة رناول احلليب واألمسا  واإل ريىار مىن رنىاو   
فق  مىن املىدارس    %19مقابل  ااخلضراواا يوميًّّ َناملراهقاا يف املدارس اخلاصة يتناوْل

فقى  مىن    %12الفا هىة مقابىل    َنمىن املىدارس اخلاصىة يتنىاولْ     %33بينعا  ،احلكومية
مقارتىة  الكعك ورعتىرب أعلى  النكىب     َنال يتناوْل %65 عا أن تكبة  ،املدارس احلكومية

 .قعظم دول اخلليج اليت يكرير فيها رناول الكعك
ألى  الة إصىابة بالكىرطاتاا مىن     145إىل أن  بينعا أشارا تتاةج دراسة أخرى

 ،اجملتعا الربيطاتي رررب  بالنظم الائاةية غ  ال اية وبكىبب املىواد الائاةيىة ال ىناعية    
(.Barken,2015)  ياد  الو نألى  الة إصابة بالكرطاتاا املختلفة بكبب الكعنة و 88و

من ط   املىدارس  %44.2إىل أن  (2009)يف  ني أشارا تتاةج دراسة شبيب 
مىن هىؤالء    % 31.2وأن  ،يف بعض منىاطب م ىر يتنىاولون وجبىة اإلفطىار      اإلعدادية

بينعا تكبة ط   املدارس الرياتويىة الىئين يتنىاولون     ،األطفال يتناولون اإلفطار يف املنزل
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 عىا  ىان    ،منهم يتناولون هئه الوجباا يف املنىزل  %26.2 ،%40ار  اتت وجبة اإلفط
 .هنا  ع قة إهابية بني رعليم األم وإفطار أوالدهم باملنزل

وعند دراسة العاداا الائاةية للط   وع قتهىا قؤشىر  تلىة امكىم لىو ظ أن      
ار يف املنىزل  من الط   ذوي الو ن األ رير من الطبيعي ال يتناولون وجبة اإلفط 8.4%

مىىنهم يتنىىاولون األغئيىىة  %12.6مىىنهم يتنىىاولون األغئيىىة الكىىريعة و  %9.5بينعىىا 
بىني الطلبىة ذوي الىو ن األ ريىر مىن       اأما ركرار رناول اخلضار والفا هة أسىبوعيًّّ ،اخلفيفة

 .الطبيعي  ان أقل من الطلبة ذوي األو ان الطبيعية
وجبىاا الكىريعة يىؤدي إىل    وقد أ دا تتاةج بعض الدراساا على  أن رنىاول ال  

 يىاد  اتتشىار    –تقص اهتعام الشبا  باملوس ما أفراد عاة رهم  ىول ماةىد  الطعىام    
إ افة إىل اتتشار أمراض خمتلفة خاصىة منهىا التكىعم     ،ااهر  الكعنة بني الشبا  بكرير 

الائاةي و فقدان املوروث الريقايف وا ىت ل الوجبىاا الكىريعة جاتىب مهىم مىن دخىل        
 (.Alqauhiz, 2012) (2007 ،)بلعيدياألسر  

عل  استنتاجاا الباع احلالي وتتاةج الدراساا الكابقة  اويري البا ريون أته بناء 
يف املعلوماا الائاةية الكىليعة وال ىاية ممىا اتعكىس على  الكىلو ياا        اأن هنا  تق  

ت ف ختتلىى بىاخ   وعينىاا الدراسىاا الكىابقة    ،والعاداا الائاةية لألفراد عينة الباع
يكىتدع    اوإن  اتت رتشابه يف العديد من املفاهيم والكلو ياا والعىاداا ممى   جمتععارهم

التدخل الكريا من املهتعني بهئا اماتب للععل عل  رريقيى أفراد اجملتعا وبالتالي رعديل 
 .  عادارهم الائاةية قا يعود عليهم بال اة والعافية

تي للباع " ما الكلو ياا ال اية واحلر يةالتكاؤل الريا نبالنكبة لإلجابة ع -7/2/2
" ؟لط   وطالباا جامعه امللك في ل

التوصىيى اإل  ىاةي والتكىرار والنكىبة املئويىة السىتجاباا        (4)يبني امىدول  
 يىع   ،من الط   والطالباا عل  " حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية " )العينة الكلية(

 -:يلي يتبني من امدول ما

باإل كاء لإلجابةأن أعل  ا ط  وطالباا جامعة امللك في ل (بنعم)ستجابة آلراء
أمىام التليفزيىون "(28)بالعبار  رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس رفضل وأقلىها،" هل
بدتية ولياقة بشكل داةم "(25)بالعبار  قياساا عل  إجراء ." هل حترص

ط  وطالباا جامعة امللك استجابة آلراء باألأن أعل  إىل) كاء لإلجابىةفي ل
ما قراء  النشراا واملطوياا ال اية يف املرا ز(23)بالعبار ( د عل  " هل حترص

عليها " ريدد على (26)والعبىار ،واملكتشفياا اليت على  االطى  " هىل حتىرص
بالعبار  بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها رتعلب رراعي عند(11)تيباا " هل

رار  امىو "ا مناسبة لدرجة رفضىل(28)والعبىار ،ختيار م بكك أن ركون " هىل
أمام التليفزيون ". رناول الطعام أثناء املوس

باأل ط  وطالباا جامعة امللك في ل استجابة آلراء (ب ) كاء لإلجابةأن أعل 
بالع،" هل أجريت فاوصاا لفقر الدم أو الككر "(22)بالعبار  " (28)بىار وأقلىها

أمام التليفزيون ". رناول الطعام أثناء املوس رفضل هل
في ىل ط  وطالبىاا جامعىة امللىك وعي ُرعزى هئه النتاةج إىل اخنفاض وقد

بال اة ععوما رررب رعديل الكلو ياا اليت تظري،بأهعية وا د يع إن دراسة مقرر
يكون  افيا لرفا مكتوى بأهعيىة الكىلو ياا ال ىايةعن ال اة واللياقة قد ال الوعي

واحلر ية.
بار ني تتاةج دراساا  ل من " تتاةج الدراسة احلالية ما " ،Barken(2015)ورتفب

"املطر وآخرون، ".Debora et al.(2012)" ديبورا وآخرون،  (2015م يقر و  قزوق " )
كني " )، (2009" شبيب " )،(2011) بلعيدي "،(2008ي " )" العرب،(2008" العباد و "
ىوان و"،"Kathyan,et.al(2004)"  اثيان وآخىرون،(2005" القدومي " )،(2007) ر

" عبىد احلىب وآخىرون،ALgwer et al.(2001)" ألاىوير وآخىرون "،(2002آخىرون " )
ميىدل مىان "،(2012") ".Middleman(2007)،" ديشىباتدياوآخرون "Deshpandea et 

al.(2009)،" ش يكي وآخرون "Shiriki, et al.(2006)،يع ارفقت هئه الدراسىاا يف 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 380المجلد )12(  العـدد )1(  416

عبد �حلكيم بن جو�د �ملطر؛ و�آخرون

 (بنعم)ستجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باإل كاء لإلجابةأن أعل  ا 
وأقلىها   ،" هل رفضل رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس أمىام التليفزيىون "       (28)بالعبار  
 ." هل حترص عل  إجراء قياساا بدتية ولياقة بشكل داةم " (25)بالعبار  

  إىل ) كاء لإلجابىة  في ل باألأن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك
" هل حترص عل  قراء  النشراا واملطوياا ال اية يف املرا ز  (23)بالعبار   ( د ما

" هىل حتىرص على  االطى   على        (26)والعبىار    ،واملكتشفياا اليت ريدد عليها "
" هل رراعي عند  (11)  تيباا رتعلب بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها بالعبار 

" هىل رفضىل    (28)والعبىار   ،ختيار م بكك أن ركون مناسبة لدرجة  رار  امىو " ا
 رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 
"  (28)بىار   وأقلىها بالع  ،" هل أجريت فاوصاا لفقر الدم أو الككر " (22)بالعبار  

  هل رفضل رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

وقد ُرعزى هئه النتاةج إىل اخنفاض وعي ط   وطالبىاا جامعىة امللىك في ىل     
وا د   يع إن دراسة مقرر تظري ،بأهعية رعديل الكلو ياا اليت رررب  بال اة ععوم ا

الوعي بأهعيىة الكىلو ياا ال ىاية     عن ال اة واللياقة قد ال يكون  افي ا لرفا مكتوى
 واحلر ية.

"  ،Barken(2015)ورتفب تتاةج الدراسة احلالية ما تتاةج دراساا  ل من " بار ني 
 " املطر وآخرون ، " .Debora et al.(2012)" ديبورا وآخرون،  (2015م يقر و  قزوق " )

" بلعيدي "  ،(2008ي " )" العرب ،(2008" العباد و  كني " ) ،  (2009" شبيب " ) ،(2011)
ر ىوان و    " ،" Kathyan,et.al(2004) "  اثيان وآخىرون  ،(2005" القدومي " ) ،(2007)

" عبىد احلىب وآخىرون      ،ALgwer et al.(2001)" ألاىوير وآخىرون "    ،(2002آخىرون " ) 
 Deshpandea et  " ديشىباتدياوآخرون "  ،Middleman(2007)." ميىدل مىان "   ،(2012")

al.(2009)، " ش يكي وآخرون " Shiriki, et al.(2006)،   يع ارفقت هئه الدراسىاا يف 
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أته روجد بعىض الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة الىيت رتطلىب ممارسىتها بشىكل أفضىل          
إىل أن  ىوالي   (Barken, 2015)  يع أشارا تتاةج دراسىة بىار ني   ،وب ور  صاياة

  و دها ميكن جتنبها بتعديل من  احليا  ألى  الة إصابة بالكرطان يف املعلكة املتاد 600
 ا عا أن راي  العاداا احليارية ال يضعن منا اإلصابة متام  ،واربا  العاداا ال اية اميد 

 ،بالكرطان ولكنه يقلل ا تعىال اإلصىابة ويىؤخر اإلصىابة ويزيىد مىن ا تعىال الشىفاء        
. يئة ورنظيم الائاءضرور  ممارسة الريا ة والتخلي عن العاداا الكب وأوصت الدراسة

مىن التلعيىئاا يف    %33أن  (2015 قىزوق )  عا أ دا تتاةج دراسة م ىيقر و 
 %26األطععة الكريعة خارج املنزل مر  يف األسبو  مقابل  َناملدارس اخلاصة جبد  يتناوْل

عل  التوالي يتناولنها مررني يف األسىبو ، وأن   %16و %22وأن  من املدارس احلكومية
و والي  ،األطععة الكريعة أثناء مشاهد  التليفزيون َنما يتناوْل ايئاا غالب من التلع 38%
ومل يكن هنا  اخت ف  ب  يف ذلىك بىني   ،ا أثناء مشاهد  التليفزيونيتناولنها أ يات  47%

الفطىور باتتظىام و    َنمن التلعيئاا فقى  يتنىاولْ   %35وأن  ،املدارس اخلاصة واحلكومية
 %60و  ،الفطور على  اإلطى ق   َنال يتناوْل %27جا اا واإل الفطور يف َنيتناوْل 38%

يف املىدارس   %40أ د أتوا  الريا ة مقابىل   َنمن التلعيئاا يف املدارس اخلاصة ميارْس
 .احلكومية

 اإىل أن هنىا  ق ىور    (Huang, et al.,2003)دراسة أخىرى  يف  ني أشارا تتاةج 
من  % 35.6 ،ةوالائاةيه اخلاطئ ةاييف الوعي الائاةي  يع اتتشار بعض العاداا ال 

 %22.6،ةالط   والطالباا تشاطهم احلر ي منخفض ويعاتون من ا طراباا غئاةيى 
واررفا   ىا   ،ةم ابني بالكعنه ويعاتون من مشا ل صايه مريل اال ىطراباا اهلضىعي  

واالقى ل   ،طععه الدمسىه  ريار من رناول األوميارسون عاداا غئاةيه سيئه مريل اإل ،الدم
بالنكىبة للطى      بينعا أشارا إىل أن النشاط البدتي املعتىاد  ،رناول اخلضر والفا هه من

أ ريىر بىني    ااملراهقني من املدارس اإلعدادي والرياتوي ببعض مناطب م ىر  ىان ملاوًاى   
  .الط   ذوي األو ان الطبيعية مقارتة بهؤالء الط   األ رير من الو ن الطبيعي

تتاةج دراسة العربي ) تكبة  ب   من الشبا امامعي من( إىل2008وأشارا أن
سعود اإلس مية من الئ ور واإلتاث لديهم وعىي بن سعود واإلمام حمعد جامعيت امللك

وعي الشبا يف،متوس عن خماطر البداتة وأسس التائية وأسس النشاط الريا ي وأن
أسوأ وعىي لىديهم عىنوأن،اجملال الريا ي أفضل من وعيهم يف جمالي البداتة والتائية

جمال التائيةا عا أن اإلتاث أ رير وعي،التائية أمىا الىئين لىدى أسىرهم،من الئ ور يف
جمال النشىاط الريا ىياإصابة قرض فهم أ رير وعي بينعىا  ىان مكىتوى،من غ هم يف

ان عاليًا  يع وصلت النكىبة املئويىة،الوعي ال اي العام لدى العيب األتدية العربية
81%.

ىوان وآخىر مىن الطى %28.6أنإىل(2002ن )يبينعا أشىارا دراسىة ر
بالكعنهووالطالباا م اب بالناافه%22.7ون انوتناولي%43.3و،م ابني

بهاأةغئاةي هلمأمماقل من املوص  عل  العديد من الكلو ياا ال ايه متيىزاوقىد،ثر
ببعض اخل اةص ال ىاية مريىل عىدد  ىافالعينة الكورية مىنرنىاول الفا هىة والنىوم

مريل غيا الزياراا الدورية إىل الطبيىب الكاعاا ورنظيى األسنان وأخرى غ  صاية
.  وفاص ال در

بعىض الدراسىاا  دراسىة ألقىوير وآخىر تتىاةج  Allgower et)نيوقد أشارا

al.,2001)رى16أن األعراض اال تئابية لشبا وشىابااإىل دول العىامل ررببلىد مىن
اتتظام ساعاا النىوم رناول الفطور وعدم تقص النشاطان امكدية وعدم بشكل دال ما

استخدام زام األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث وارربطت أعىراض اال تئىا،وعدم
رمياا الوقاية من الشىعس والتىدخني وعىدم استخدام عدم بشكل دال عند النكاء ما

طعام الفطور فقد اررب ما االسته  املنخفضأما الدعم،رناول االجتعاعي املنخفض
اتتظام ساعاا النوم وعدم اسىتععال أ زمىة للكاول وتقص النشاطاا امكدية وعدم
واملىزاج ىاي بىني الكىلو ال سىببية ع قىة هنىا ركون أن وحيتعل األمان يف الكيار

بعض النتاةج إىل أن مكتوى الوعي ال اي،واال تئا لدى أفىراد العينىةبينعا أشارا
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أن تكبة  ب   من الشبا  امامعي من  ( إىل2008وأشارا تتاةج دراسة العربي )
جامعيت امللك سعود واإلمام حمعد بن سعود اإلس مية من الئ ور واإلتاث لديهم وعىي  

وأن وعي الشبا  يف  ،متوس  عن خماطر البداتة وأسس التائية وأسس النشاط الريا ي
أسوأ وعىي لىديهم عىن     وأن ،اجملال الريا ي أفضل من وعيهم يف جمالي البداتة والتائية

أمىا الىئين لىدى أسىرهم      ،من الئ ور يف جمال التائية ا عا أن اإلتاث أ رير وعي  ،التائية
بينعىا  ىان مكىتوى     ،من غ هم يف جمال النشىاط الريا ىي   اإصابة قرض فهم أ رير وعي 

 يع وصلت النكىبة املئويىة    ،الوعي ال اي العام لدى العيب األتدية العربية  ان عاليًا
81%. 

مىن الطى      %28.6أن  إىل (2002ن )يبينعا أشىارا دراسىة ر ىوان وآخىر    
 ان     وتناولي% 43.3 و ،م ابني بالناافه %22.7 و ن بالكعنهووالطالباا م اب

 متيىزا  وقىد  ،ثر عل  العديد من الكلو ياا ال ايه هلمأمما  قل من املوص  بهاأ ةغئاةي
مىن رنىاول الفا هىة والنىوم عىدد  ىاف      العينة الكورية ببعض اخل اةص ال ىاية مريىل   

الكاعاا ورنظيى األسنان وأخرى غ  صاية مريل غيا  الزياراا الدورية إىل الطبيىب  
 .  وفاص ال در

 Allgower et) نيوقد أشارا تتىاةج بعىض الدراسىاا  دراسىة ألقىوير وآخىر      

al.,2001) ررب  بلىد مىن دول العىامل رى     16أن األعراض اال تئابية لشبا  وشىاباا   إىل
بشكل دال ما تقص النشاطان امكدية وعدم رناول الفطور وعدم اتتظام ساعاا النىوم  

وارربطت أعىراض اال تئىا     ،وعدم استخدام  زام األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث
بشكل دال عند النكاء ما عدم استخدام  رمياا الوقاية من الشىعس والتىدخني وعىدم    

االجتعاعي املنخفض فقد اررب  ما االسته   املنخفض أما الدعم  ،رناول طعام الفطور
للكاول وتقص النشاطاا امكدية وعدم اتتظام ساعاا النوم وعدم اسىتععال أ زمىة   
األمان يف الكيار  وحيتعل أن ركون هنىا  ع قىة سىببية بىني الكىلو  ال ىاي واملىزاج        

لدى أفىراد العينىة   بينعا أشارا بعض النتاةج إىل أن مكتوى الوعي ال اي  ،واال تئا 
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ىل وجود فروق فرديىه  إ،باإل افة %64.80 يع وصلت النكبة املئوية اىل  ا ان متوسًط
 .ا ملتا اا امامعةذاا دالله إ  اةية يف مكتوى الوعي ال اي لدى الطلبه ربع 

وقد أشارا تتاةج دراسة عل  املراهقاا من رلعيئاا املر لة اإلعدادية والرياتوية 
أي تو  من أتوا  الريا ة على  اإلطى ق    َنمنهن ال ميارْس %50ىل أن يف مدارس جد  إ

 (.2015)م يقر و  قزوق، 
جتعىاعي والنشىراا الدوريىة والشىوار  واملطويىاا      العامة ومواقا التواصىل اال 

مت عر ه من تتاةج للدراساا الكابقة وتتيجىة   واألما ن العامة. ويرى البا ريون تتيجة ملا
هب االهتعام بالتوعية بأهعية الكلو  ال ىاي واحلر ىي واتعكىاس    الدراسة احلالية أته 

مدى أهعيته عل  صاة ولياقة ط   وطالباا امامعة ومجيا أفراد اجملتعىا مىن خى ل    
عقد ور  ععل  ول رنعية الوعي ال اي واللياقي واحلر ىي للطى   والطالبىاا يف    

بيىة ال ىاية وال ىاة العامىة     املقرراا ذاا الع قة مريل اليبية البدتيىة وال ىاة والي  
وتشر ثقافة رعديل الكلو  ال اي واحلر ي بشكل سليم ومفيد عىن   ،وال اة واللياقة

 .طريب وساةل اإلع م املختلفة وااا راا
بالنكبة لإلجابة عل  التكاؤل الريالع للباع " هل روجد فروق ذاا داللىة -7/2/3

يف العىاداا الائاةيىة   إ  اةية بني ط   وطالباا جامعىة امللىك في ىل    
 والكلو ياا ال اية واحلر ية؟ " 

بىني   t- test (ا)داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار  (5)يو ل امدول 
 يع يكتدل من  ، كاء يف حماور االستبيانآراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل

  -:يلي امدول عل  ما

  الطىى   وآراء الطالبىىاا يف " حمىىور   روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء
 يع مكتوى الداللة أقىل مىن    ،" ل احل آراء الط   الكلو ياا ال اية واحلر ية

0.01. 

بىىني آراء الطىى  وآراء الطالبىىاا يف حمىىورال روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية
.العاداا الائاةية

مىن ىل تتىاةج دراسىاا مىا احلاليىة الدراسىة تتاةج و  قىزوق "" م ىيقرورتفب
كىني " )،(2011)" املطر وآخىرون،(2015) ( "2008)" العربىي "،(2008" العبىاد و

" ،"Allgwer et al.(2001)" ألاىوير وآخىرون،"Kathyan,et.al.(2004)اثيان وآخىرون
" القىىدومي،David, et al.(2008)"ديفيىىد وآخىىرون "،(2012عبىىداحلب وآخىىرون ")

آخرون "،"Wardle, et al.(1997)آخرون"واردل و،(2005")  ,Akarlslan"أ ارلك ن و

et al.(2008)،" بدرو وآخرونPedro, et al.(2008)يع ارفقت هئه الدراساا يف أته 
روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني الط  والطالباا يف  ىل مىن العىاداا الائاةيىة

وفىايز ) يىع أشىارا در،والكلو ياا ال اية واحلر يىة إىل أن(2015اسىة م ىيقر
من املراهقاا من رلعيئاا املر لة اإلعدادية والرياتوية يف مدارس جد  ال ميارسن50%

ة عل  اإلط ق .أي تو من أتوا الريا
روجد فىروق ذاا داللىة إ  ىاةية بعض الدراساا إىل أته تتاةج يف ني أشارا

اااور ل ىاحلبني آراء الط  وآراء الطالباا يف " حمور ا لوعي ال اي البيئي " وجمعو
روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء الط  وآراء الطالبىاا يف،آراء الط  وال

، 2008،العربىي)(الىوعي الليىاقي–الىوعي البيئىي–الىوعي الوقىاةي)باقي ااىاور
.(2012،عبداحلب وآخرون

تتاةج دراسة شبيب ) املاىئياااأن هنا تق عل(2009بينعا أ دا بعىض يف
صاتهنَّ عل  طالباا امامعه وأن استعرار هئا النقص سيؤثر ،الدراسيجنا هنَّإولدى

املاىئياا والتا ىيل0.05ومل ركن هنا ع قه معنويه ) ( من املتناول الائاةي ألغلب
بالتائيىة ال ىا،الدراسي والئ اء الوجداتي بضىرور  االهتعىام ياةوأوصت الدراسىة

بىرامج،باملشا ل الائاةيةللطالباا لت يف إصابتهنَّ عل  إدار  امامعة و ىا ُيقي   عا
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 روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف حمىىور  ال
 .العاداا الائاةية

و  قىزوق "   " م ىيقر  ورتفب تتاةج الدراسىة احلاليىة مىا تتىاةج دراسىاا  ىل مىن       
( " 2008) " العربىي "  ،(2008" العبىاد و  كىني " )   ،(2011) " املطر وآخىرون  ،(2015)

"  ،" Allgwer et al.(2001) " ألاىوير وآخىرون   ،" Kathyan,et.al.(2004)  اثيان وآخىرون 
" القىىدومي  ،David, et al.(2008) "ديفيىىد وآخىىرون "  ،(2012عبىىداحلب وآخىىرون ") 

 ,Akarlslan "أ ارلك ن و آخرون " ،" Wardle, et al.(1997)آخرون "واردل و ،(2005")

et al.(2008)، " بدرو وآخرون Pedro, et al.(2008)   يع ارفقت هئه الدراساا يف أته 
روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني الط   والطالباا يف  ىل مىن العىاداا الائاةيىة     

إىل أن  (2015اسىة م ىيقر وفىايز )    يىع أشىارا در   ،والكلو ياا ال اية واحلر يىة 
من املراهقاا من رلعيئاا املر لة اإلعدادية والرياتوية يف مدارس جد  ال ميارسن  50%

 .أي تو  من أتوا  الريا ة عل  اإلط ق
يف  ني أشارا تتاةج بعض الدراساا إىل أته روجد فىروق ذاا داللىة إ  ىاةية    

لوعي ال اي البيئي " وجمعو  اااور ل ىاحل  بني آراء الط   وآراء الطالباا يف " حمور ا
وال روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء الط   وآراء الطالبىاا يف   ،آراء الط  
، 2008 ،العربىي ) (الىوعي الليىاقي   –الىوعي البيئىي    –الىوعي الوقىاةي   )باقي ااىاور  

 .(2012 ،عبداحلب وآخرون
يف بعىض املاىئياا    اأن هنا  تق   عل  (2009بينعا أ دا تتاةج دراسة شبيب )

 ،الدراسي جنا هنَّإو لدى طالباا امامعه وأن استعرار هئا النقص سيؤثر عل  صاتهنَّ
( من املتناول الائاةي ألغلب املاىئياا والتا ىيل   0.05ومل ركن هنا  ع قه معنويه )

ياة وأوصت الدراسىة بضىرور  االهتعىام بالتائيىة ال ىا      ،الدراسي والئ اء الوجداتي
 عا ُيقي  عل  إدار  امامعة و ىا بىرامج    ،باملشا ل الائاةية للطالباا لت يف إصابتهنَّ
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رريقيى غئاةي بهدف  يىاد  وعىي الطالبىاا بأهعيىة التائيىة اميىد  وحتكىني عادرهىىن         
  .الائاةية

تكبة  ب   مىن الشىبا  لىديهم وعىي      وقد أشارا تتاةج بعض الدراساا إىل أن
وأن وعي الشبا  يف  ،بداتة وأسس التائية وأسس النشاط الريا يمتوس  عن خماطر ال

وأن أسوأ وعىي لىديهم عىن     ،اجملال الريا ي أفضل من وعيهم يف جمالي البداتة والتائية
أمىا الىئين لىدى أسىرهم      ،من الئ ور يف جمال التائية ا عا أن اإلتاث أ رير وعي  ،التائية

 et، 2005)القىدومي،  ال النشاط الريا يمن غ هم يف جم اإصابة قرض فهم أ رير وعي 

al. Kathyan, 2004)،. 

مىن الطى   والطالبىاا     %28.6بينعا أشارا تتىاةج بعىض الدراسىاا إىل أن    
رناولن   ص غئاةيه اقىل مىن    % 43.3 ،م ابني بالناافه %22.7،م ابني بالكعنه

  (.Davy et al.,2006هلم ) الكلو ياا ال ايه العديد منمما اثر عل   املوص  بها
وأشارا بعض النتاةج إىل أن األعراض اال تئابيىة رىررب  بشىكل دال مىا تقىص      

وعىدم اسىتخدام   ،وعىدم اتتظىام سىاعاا النوم   ،وعدم رناول الفطور ،امكدية االنشاطا
وارربطت أعراض اال تئا  بشىكل دال عنىد    ، زام األمان عند  ل من الئ ور واإلتاث

وقايىة مىن الشىعس والتىدخني وعىدم رنىاول طعىام        النكاء ما عدم استخدام  رميىاا ال 
أما الدعم االجتعاعي املنخفض فقد اررب  ما االسىته   املىنخفض للكاىول     ،الفطور

وعدم اتتظام ساعاا النوم وعدم استععال أ زمة األمىان يف   ،وتقص النشاطاا امكدية
 واال تئىا  وحيتعل أن ركون هنا  ع قة سببية بني الكىلو  ال ىاي واملىزاج     ،الكيار 

(17 .) 
ويرى البا ريون أن تتاةج الباع احلالي قد أاهرا أته ال روجد فروق ذاا داللة 

 يىع   اهئا قد يكون منطقيًّّى  ،إ  اةية بني الط   والطالباا يف حمور العاداا الائاةية
وقىد يتلقىون روعيىة     ،تهم من جمتعا وا د وبالتالي العاداا الائاةية قد ركىون وا ىد   إ

وقا أن عينة الباع احلالي ينتعون إىل جمتعا وا د  ،د ركون وا د  أو متشابهةغئاةية ركا

بالتوعيىة الائاةيىة مريىل يدرسون تفس املقرراا الىيت رهىتم وجامعة وا د  فطبيعي أتهم
.مقرر ال اة واللياقة وغ ه من املقرراا األخرى

ىاةبينعا أاهرا إ فىروق ذاا داللىة روجىد أتىه احلىالي الباىع ية بىنيتتاةج
قد يكون هئا،الط  والطالباا يف حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية ل احل الط 

ألن الط  الئ ور عندهم فرصة أ رب ملزاولة األتشطة البدتية و رير اومنطقيًّّاطبيعيًّّاأمر 
بىالتكوين امكىعاتي،احلر ة عن اإلتاث  عا أن الط  الئ ور لديهم اهتعاماا  ب  

رتيل للط  الئ ور فرصىة،ه املر لة الععريةيف هئ  عا أن العاداا والتقاليد اجملتععية
ملعارسة الريا ة واحلر ة عن اإلتاث بعىضاوقد يكون ذ،أ رب رأث  يف هئه النتيجىة أن

قكم اليبية البدتية. ط  األفراد الئ ور عينة الباع من
ع-7/2/4 لإلجابة لنبالنكبة الرابا داللىةالتكاؤل ذاا فىروق روجىد هىل " لباع

الائاةيىىة العىىاداا يف ىىل في امللىىك جامعىىة ليىىاا بعىىض بىىني ىىاةية إ
" ية؟ واحلر اية ال ياا والكلو

ل امدول باستخدام اختبار حتليل التبىاين بىني(6)يو داللة الفروق اإل  اةية
االستبيان مجيا حماور يتضل من امدول مايلي،الكلياا يف -: يع

طى  وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىكرو جد فروق ذاا داللة إ  اةية بىني آراء
باإل كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية" .في ل

ط  وطالباا  ليىاا جامعىة امللىكال روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء
باإل كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائاةية .في ل

ل امدولعا باسىتخدام اختبىار "شىيفيه بىني(7)يو داللة الفروق اإل  ىاةية
يع أشار امدول إىل مابعض الكلياا -:يلييف حمور" الكلو ياا ال اية واحلر ية "

طالباا ط  وطالباا  لية اليبية وآراء روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء
اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمىور " ل من لييت الدراساا التطبيقية وخدمة

ط  وطالباا  لية اليبية .الكلو ياا ال اية واحلر ية " ل احل آراء
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وجامعة وا د  فطبيعي أتهم يدرسون تفس املقرراا الىيت رهىتم بالتوعيىة الائاةيىة مريىل      
 .مقرر ال اة واللياقة وغ ه من املقرراا األخرى

ية بىني  تتاةج الباىع احلىالي أتىه روجىد فىروق ذاا داللىة إ  ىاة        بينعا أاهرا
قد يكون هئا  ،الط   والطالباا يف حمور الكلو ياا ال اية واحلر ية ل احل الط  

ألن الط   الئ ور عندهم فرصة أ رب ملزاولة األتشطة البدتية و رير   اومنطقيًّّ اطبيعيًّّ اأمر 
 عا أن الط   الئ ور لديهم اهتعاماا  ب   بىالتكوين امكىعاتي    ،احلر ة عن اإلتاث

 عا أن العاداا والتقاليد اجملتععية رتيل للط   الئ ور فرصىة   ،ه املر لة الععريةيف هئ
رأث  يف هئه النتيجىة أن بعىض    اوقد يكون ذ ،أ رب ملعارسة الريا ة واحلر ة عن اإلتاث

  األفراد الئ ور عينة الباع من ط   قكم اليبية البدتية.
لباع " هىل روجىد فىروق ذاا داللىةالتكاؤل الرابا ل نبالنكبة لإلجابة ع -7/2/4

إ  ىىاةية بىىني بعىىض  ليىىاا جامعىىة امللىىك في ىىل يف العىىاداا الائاةيىىة  
 والكلو ياا ال اية واحلر ية؟ " 

داللة الفروق اإل  اةية باستخدام اختبار حتليل التبىاين بىني    (6)يو ل امدول 
  -: يع يتضل من امدول مايلي ،الكلياا يف مجيا حماور االستبيان

 جد فروق ذاا داللة إ  اةية بىني آراء طى   وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىك       رو
  .في ل باإل كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية"

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىاا جامعىة امللىك     ال
 .في ل باإل كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائاةية

داللة الفروق اإل  ىاةية باسىتخدام اختبىار "شىيفيه بىني       (7)يو ل امدول  عا 
 -:يلي يف حمور" الكلو ياا ال اية واحلر ية "  يع أشار امدول إىل ما بعض الكلياا

  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اليبية وآراء طالباا
اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمىور "    ل من  لييت الدراساا التطبيقية وخدمة

 .الكلو ياا ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية



ة ... ه و�حلركيَّ يَّ حِّ لوكّيات �ل�صِّ ة و�ل�صُّ �لعاد�ت �لغذ�ئيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 425المجلد )12(  العـدد )1(  387

  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية العلوم وآراء طالباا
ور "  ل من  لييت الدراساا التطبيقية وخدمة اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمى 

 .الكلو ياا ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية العلوم
       روجىد فىروق ذاا داللىىة إ  ىاةية بىني آراء طىى   وطالبىاا  ليىىة اآلدا  وآراء

طالباا  لية الدراسىاا التطبيقيىة وخدمىة اجملتعىا يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا        
 اآلدا . ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية

   روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء طالباا  لية الدراساا التطبيقية و خدمىة
اجملتعا وآراء ط    لية الطىب البيطىري يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية       

 .واحلر ية " ل احل آراء ط    لية الطب البيطري
 شىري وآراء طالبىاا   روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط    لية الطب الب

 لية إدار  األععال يف عباراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء      
 .ط    لية الطب البشري

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا باقي الكلياا األخرى  ال
 .يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "

"  ،(2011" املطىر وآخىرون " )   الية ما تتاةج دراساا  ىل ورتفب تتاةج الدراسة احل
" الشىىريى "  ،Huang, et al.(2003)" هىىواتج و آخىىرون " ،(2012عبىىداحلب وآخىىرون ")

"جيوفاتىىا و آخىىرون "   ،" Sakamaki et al.(2005)" سىىا ا مىىا ي و آخىىرون   (،2007)
Giovanna, et al. (2008) فروق ذاا داللىة    يع ارفقت هئه الدراساا يف أته روجد

إ  اةية بني الكلياا يف حمور العاداا الائاةيىة وحمىور الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة      
ن إىل أته روجد فىروق  ي يع أشارا تتاةج دراسة املطر وآخر ،ختتلى من  لية إىل أخرى

عينة )ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لياا جامعة امللك في ل باإل كاء 
 حمور " الوعي ال اي البيئي " خاصة بني آراء ط   وطالبىاا  ليىة العلىوم    يف (الباع

وال  ،وآراء ط   وطالباا  لية إدار  األععال ل احل آراء ط   وطالباا  لية العلوم
 .روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني باقي الكلياا يف هئا ااور واااور األخرى

فر فرديه ذاا دالله إ  اةية يف مكىتوىوقد أشارا دراسة أخرى إىل وجود وق
ربع بضرور  عقد ور ،ا ملتا اا امامعةالوعي ال اي لدى الطلبه وأوصت الدراسة

رنعيه الوعي ال ىاي للطى  والطالبىاا يف املكىاقاا ذاا الع قىة مريىل ول ععل
/ال اة العامة( )عبداحلب وآخرون /ال اة/اليبية ال اية (.2012،)الريا ة

يف حمىور الكىلو ياا ال ىايةادالىة إ  ىاةيًّّالفروق يف الدراسىة احلاليىةت ات
واحلر ية ل احل  ل من  لياا اليبية والعلوم والطب البيطىري والطىب البشىري عىن

ويىرى،الكلياا األخرى )الدراساا التطبيقيةو خدمة اجملتعا وإدار  األععال واآلدا (
بكل  لية يع اخ،منطقية هئه النتيجةالبا ريون باخت ف طبيعة الدراسة تلفت الفروق

وعي ط   لياا الطب البشري والطب البيطري والعلوم فعن املنطقي أن يكون لدى
والطبيىة الىيت لطبيعىة املقىرراا العلعيىة مىن الكليىاا األخىرى أ ريىر ر ىي و صاي

لو،يدرسوتها عن الكلياا األخرى جىودورقا جاءا  لية اليبية  عن هىئه الكليىاا
قكم اليبية البدتية  عن عينة الباع يع طبيعة املقىرراا احلر يىة وال ىاية ط 

ب فة خاصة .هلؤالء الط 
ع-7/2/5 لإلجابة مانبالنكبة " للباع اخلامس العادااالتكاؤل لتعديل اا املقي

وطالباا لط فيها مرغو الا ية واحلر اية ال ياا والكلو الائاةية
امل لجامعة في "؟لك

ل امداول من العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة(3:7)رو
بعض  لياا جامعة امللك في ل واليت ميكن من خى ل تتاةجهىا،للط  والطالباا يف

رعىدل مىن العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا التوصل إىل املقي اا التالية اليت ميكىن أن
فيعا يليال اية واحلر ية لط  و -:طالباا جامعة امللك في ل واليت ميكن إها ها

خ ل-1 تشر التوعية الائاةية وأهعية اربا الكلو ياا والعاداا ال اية واحلر ية من
اإلع م الرمسية ومرا ز اخلدمة مرا ل التعلم املختلفة من التعليم النظامي ووساةل

. ال اية
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وق فرديه ذاا دالله إ  اةية يف مكىتوى  وقد أشارا دراسة أخرى إىل وجود فر
وأوصت الدراسة بضرور  عقد ور   ،ا ملتا اا امامعةالوعي ال اي لدى الطلبه ربع 

ععل  ول رنعيه الوعي ال ىاي للطى   والطالبىاا يف املكىاقاا ذاا الع قىة مريىل       
  (.2012،)الريا ة /ال اة/اليبية ال اية /ال اة العامة( )عبداحلب وآخرون

يف حمىور الكىلو ياا ال ىاية     ادالىة إ  ىاةيًّّ   الفروق يف الدراسىة احلاليىة   ت ات
واحلر ية ل احل  ل من  لياا اليبية والعلوم والطب البيطىري والطىب البشىري عىن     

ويىرى   ،الكلياا األخرى )الدراساا التطبيقيةو خدمة اجملتعا وإدار  األععال واآلدا (
تلفت الفروق باخت ف طبيعة الدراسة بكل  لية  يع اخ ،منطقية هئه النتيجة  البا ريون

فعن املنطقي أن يكون لدى ط    لياا الطب البشري والطب البيطري والعلوم وعي 
صاي و ر ىي أ ريىر مىن الكليىاا األخىرى لطبيعىة املقىرراا العلعيىة والطبيىة الىيت           

جىود  ورقا جاءا  لية اليبية  عن هىئه الكليىاا لو   ،يدرسوتها عن الكلياا األخرى
ط   قكم اليبية البدتية  عن عينة الباع  يع طبيعة املقىرراا احلر يىة وال ىاية    

 .هلؤالء الط   ب فة خاصة
املقي اا لتعديل العاداا التكاؤل اخلامس للباع " ما نبالنكبة لإلجابة ع -7/2/5

الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية الا  مرغو  فيها لط   وطالباا 
 "  ؟لك في لجامعة امل

العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة       (7 :3)رو ل امداول من 
واليت ميكن من خى ل تتاةجهىا    ،للط   والطالباا يف بعض  لياا جامعة امللك في ل

التوصل إىل املقي اا التالية اليت ميكىن أن رعىدل مىن العىاداا الائاةيىة والكىلو ياا       
 -:طالباا جامعة امللك في ل واليت ميكن إها ها فيعا يليال اية واحلر ية لط   و

تشر التوعية الائاةية وأهعية اربا  الكلو ياا والعاداا ال اية واحلر ية من خ ل  -1
مرا ل التعلم املختلفة من التعليم النظامي ووساةل اإلع م الرمسية ومرا ز اخلدمة 

 . ال اية
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.ربامج الائاةية والريا يةفرض الرقابة الرمسية باإلشراف العلعي لل  -2
وجو  االستفاد  من التقنياا احلديريىة يف علىوم ال ىناعاا الائاةيىة يف اسىتكعال  -3

.توا ي النقص الائاةي
ععىىل بىىرامج رريقيفيىىة لألطفىىال ليعتىىادوا العىىاداا الائاةيىىة والكىىلو ياا ال ىىاية  -4

.واحلر ية الكليعة فت بل جزء أصيل من عادارهم املكتقبلية
–فىوارل الشىهية وأخطارهىا     –األغئية ال ىاية البديلىة   )رريقيفية عن إعداد قوافل   -5

التىأث    –اللياقة البدتية وع قتهىا باللياقىة ال ىاية     –أهعية ممارسة األتشطة البدتية 
التعرينىاا   –برامج احلعيىة الائاةيىة ماهلىا ومىا عليهىا       –الكليب للوجباا الكريعة 

 .( ها من املو وعاا ذاا الع قةوغ –الع جية للع ج التشوهاا القوامية 
 رور  اهتعىام وسىاةل اإلعى م املرةيىة واملكىعوعة واملقىروء  بامواتىب الائاةيىة  -6

وذلىك لنشىر الىوعي الريقىايف الاىئاةي و ال ىاي        ،والكلو ياا ال اية واحلر يىة 
 .احلر ي بني باقي أفراد اجملتعا

سىرطان)   اوص الطبيىة إقامة برامج رعزيزيه خاصة للطالباا عن أهعيه إجراء الف  -7
جواتبهم ال اية. ...( ومدى اتعكاس ذلك عل .الريدي

.ربا  األساليب الواعية للتعديل والتوجيهارعزيز مظاهر الكلو  ال اي اإلهابي و  -8
 رور  إقامة تدواا ودوراا رريقيفيىة ولقىاءاا علعيىة وحما ىراا وور  ععىل  -9

ال ىاية واحلر يىة ومىدى    ومؤمتراا رو ل أهعية العاداا الائاةيىة والكىلو ياا   
 رأث هم عل  املعارساا ال اية احليارية.

غرس العاداا الائاةيىة والكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة بىني طى   وطالبىاا  -10
امامعاا و ئا مجيا أفراد اجملتعا من خ ل رقديم النعاذج ال اياة للكلو ياا 

 واملعارساا ال اية واحلر ية باستخدام وساةل الواصل املختلفة.
و ا خط  داخلية بالتنكيب ما املدارس ورياض األطفال إلعداد مح ا روعيىة  -11

 كاء.باملدارس ورياض األطفال يف حمافظة األ

-:ستنتاجات البحثا–8/0

وء أهداف الباع وركاؤالره خ ل املعاماا،ويف  دود عينة الباع،يف ومن
-:تاجاا التاليةاإل  اةية للبياتاا أمكن للبا ريني التوصل إىل االستن

الائاةية-8/1 للعاداا :بالنكبة
باأل ط  وطالباا جامعة امللك في ل استجابة آلراء (بنعم)كاء لإلجابةأن أعل 

عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجبىاا الرةيكىة(15)بالعبار  رتناول " هل
بالعبار ،"يف اليوم رتناول وجبة وا د (6)وأقلها خ ل اليوم "" هل .فق

باأل ط  وطالباا جامعة امللك في ل استجابة آلراء إىل) كاء لإلجابىةأن أعل 
رفضل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك "(11)بالعبار ( د ما بالعبىار ،" هل وأقلىها

عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم "(15) رتناول " هل
 باألأن أعل ط  وطالباا جامعة امللك في ل (ب ) كاء لإلجابةاستجابة آلراء

يوميًّّ(8)بالعبار  رناول اخلضراواا عل  بالعبار ،"ا" هل حترص " هل(  15)وأقلها
عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار  رتناول

رتناول الوجباا الك(19) .ريعة املعد  خارج املنزل "" هل
بىىني آراء الطىى  وآراء الطالبىىاا يف حمىىورال روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية

.العاداا الائاةية
ط  وطالباا  ليىاا جامعىة امللىكال روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء

باأل .كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائاةيةفي ل
للكلو–8/2 يةبالنكبة واحلر اية ال :ياا
باأل ط  وطالباا جامعة امللك في ل استجابة آلراء (بنعم)كاء لإلجابةأن أعل 

أمىام التليفزيىون "(28)بالعبار  رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس رفضل وأقلىها،" هل
بدتية ولياقة بشكل داةم "(25)بالعبار  قياساا عل  إجراء ." هل حترص
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-:ستنتاجات البحثا – 8/0

ومن خ ل املعاماا  ،ويف  دود عينة الباع ،يف  وء أهداف الباع وركاؤالره
  -:تاجاا التاليةاإل  اةية للبياتاا أمكن للبا ريني التوصل إىل االستن

:بالنكبة للعاداا الائاةية -8/1
 (بنعم) كاء لإلجابةأن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 

" هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجبىاا الرةيكىة    (15)بالعبار  
 .فق  خ ل اليوم " " هل رتناول وجبة وا د  (6)وأقلها بالعبار   ،" يف اليوم

 إىل ) كاء لإلجابىة  أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل
 وأقلىها بالعبىار    ،" هل رفضل األطععىة املكىلوقة يف غىئاةك "    (11)بالعبار   ( د ما

 " هل رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكة يف اليوم " (15)
  (ب ) كاء لإلجابة استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل أن أعل 

" هل (  15)وأقلها بالعبار   ،" ا" هل حترص عل  رناول اخلضراواا يوميًّّ (8)بالعبار  
رتناول عدد من الوجباا الائاةية اخلفيفة بني الوجباا الرةيكىة يف اليىوم " والعبىار     

 .ريعة املعد  خارج املنزل "" هل رتناول الوجباا الك (19)
 روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف حمىىور  ال

 .العاداا الائاةية
 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  ليىاا جامعىة امللىك     ال

 . كاء عينة الباع يف حمور العاداا الائاةيةفي ل باأل
: ياا ال اية واحلر يةبالنكبة للكلو – 8/2
 (بنعم) كاء لإلجابةأن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 

وأقلىها   ،" هل رفضل رنىاول الطعىام أثنىاء املىوس أمىام التليفزيىون "       (28)بالعبار  
 ." هل حترص عل  إجراء قياساا بدتية ولياقة بشكل داةم " (25)بالعبار  
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  إىل ) كاء لإلجابىة  آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باألأن أعل  استجابة
" هل حترص عل  قراء  النشراا واملطوياا ال اية يف املرا ز  (23)بالعبار   ( د ما

" هل حترص عل  االط   عل   تيباا  (26)واملكتشفياا اليت ريدد عليها " والعبار  
" هل رراعي عند اختيىار   (11) بالعبار رتعلب بالكلو ياا ال اية واحلر ية "، وأقلها 

" هىل رفضىل رنىاول     (28)م بكك أن ركون مناسبة لدرجة  رار  امىو " والعبىار    
 الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".

 (ب ) كاء لإلجابة أن أعل  استجابة آلراء ط   وطالباا جامعة امللك في ل باأل 
"  (28)وأقلىها بالعبىار     ،ر الدم أو الككر "" هل أجريت فاوصاا لفق (22)بالعبار  

 هل رفضل رناول الطعام أثناء املوس أمام التليفزيون ".
    روجىىد فىىروق ذاا داللىىة إ  ىىاةية بىىني آراء الطىى   وآراء الطالبىىاا يف " حمىىور

 يع مكتوى الداللة أقىل مىن    ،" ل احل آراء الط   الكلو ياا ال اية واحلر ية
0.01. 

  داللة إ  اةية بىني آراء طى   وطالبىاا  ليىاا جامعىة امللىك       روجد فروق ذاا
 في ل باإل كاء عينة الباع يف حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية"

  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية اليبية وآراء طالباا
عباراا حمور "   ل من  لييت الدراساا التطبيقية و خدمة اجملتعا و إدار  األععال يف
 .الكلو ياا ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اليبية

 وآراء طالباا  روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا  لية العلوم
 ل من  لييت الدراساا التطبيقية و خدمة اجملتعا و إدار  األععال يف عباراا حمور " 

 .ر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية العلومالكلو ياا ال اية واحل
       روجىد فىروق ذاا داللىىة إ  ىاةية بىني آراء طىى   وطالبىاا  ليىىة اآلدا  وآراء

طالباا  لية الدراساا التطبيقيىة و خدمىة اجملتعىا يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا       
 ال اية واحلر ية " ل احل آراء ط   وطالباا  لية اآلدا .

طالباا  لية الدراساا التطبيقية و خدمىةروجد فروق ذاا دال لة إ  اةية بني آراء
ط   لية الطىب البيطىري يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية اجملتعا وآراء

ط   لية الطب البيطري .واحلر ية " ل احل آراء
ط   لية الطب البشىري وآراء طالبىاا فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء روجد

ر  األععال يف عباراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء لية إدا
.ط   لية الطب البشري

باقي الكلياا األخرىال ط  وطالباا روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء
.يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "

-:توصيات البحث-9/0

وء أهداف الباع والتكاؤ خ ل النتاةج الىيت أمكىن،الا املنبريقة منهايف ومن
باستخدام املعاماا اإل  اةية للبياتاا ويف  ىدود عينىة الباىع أمكىن،التوصل إليها

فيعا يلي بهئا الباع -:للبا ريني صياغة التوصياا اخلاصة
إدراج العاداا الائاةية والكلو ياا ال ىاية واحلر يىة  ىعن املنىاهج واملقىرراا

لتنعية الوعي الائاةي والكلو  ال ايالدراسية باملعلكة باملرا ل التعليعية املختلفة
.ال اي اللياقي معيا أفراد اجملتعااحلر ي

عل  فىياا  منيىه خمتلفىة ملعرفىه مىدى الىتا  يف بإجراء الباوث العلعية االهتعام
عل  معامه تقاط عفها .األمناط االسته  ية والععل

بشىؤون التائيىة ال ىاية والعىادااإهاد جكور بني ا لتخ  اا األ ادميية املهتعة
الكلو ية واحلر ية و التخ  اا الطبية و التخ  اا النفكية.

رروحيية  عن الربامج اليبوية رهىدف إىل إ كىا العىاداا برامج بإدراج االهتعام
الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية معيا املرا ل الدراسية.
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 لة إ  اةية بني آراء طالباا  لية الدراساا التطبيقية و خدمىة  روجد فروق ذاا دال
اجملتعا وآراء ط    لية الطىب البيطىري يف عبىاراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية       

 .واحلر ية " ل احل آراء ط    لية الطب البيطري
    روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط    لية الطب البشىري وآراء طالبىاا

ر  األععال يف عباراا حمىور " الكىلو ياا ال ىاية واحلر يىة " ل ىاحل آراء       لية إدا
 .ط    لية الطب البشري

 روجد فروق ذاا داللة إ  اةية بني آراء ط   وطالباا باقي الكلياا األخرى  ال
 .يف عباراا حمور " الكلو ياا ال اية واحلر ية "

-:توصيات البحث - 9/0

ومن خ ل النتاةج الىيت أمكىن    ،الا املنبريقة منهايف  وء أهداف الباع والتكاؤ
أمكىن   ،التوصل إليها باستخدام املعاماا اإل  اةية للبياتاا ويف  ىدود عينىة الباىع   

 -:للبا ريني صياغة التوصياا اخلاصة بهئا الباع فيعا يلي
       إدراج العاداا الائاةية والكلو ياا ال ىاية واحلر يىة  ىعن املنىاهج واملقىرراا

باملرا ل التعليعية املختلفة باملعلكة لتنعية الوعي الائاةي والكلو  ال اي  الدراسية
 .ال اي اللياقي معيا أفراد اجملتعا احلر ي

        االهتعام بإجراء الباوث العلعية عل  فىياا  منيىه خمتلفىة ملعرفىه مىدى الىتا  يف
 .األمناط االسته  ية والععل عل  معامه تقاط  عفها

 لتخ  اا األ ادميية املهتعة بشىؤون التائيىة ال ىاية والعىاداا     إهاد جكور بني ا
 الكلو ية واحلر ية و التخ  اا الطبية و التخ  اا النفكية.

     االهتعام بإدراج برامج رروحيية  عن الربامج اليبوية رهىدف إىل إ كىا  العىاداا
   الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية معيا املرا ل الدراسية.



ة ... ه و�حلركيَّ يَّ حِّ لوكّيات �ل�صِّ ة و�ل�صُّ �لعاد�ت �لغذ�ئيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 431المجلد )12(  العـدد )1(  393

 م باملكتباا العلعية بامامعاا واملىدارس و ىئا املكتبىاا العامىة ورزويىدها      االهتعا
واجمل ا والدورياا والوسىاةل العلعيىة املناسىبة لتنعيىة العىاداا       ،باملراجا احلديرية

  .الائاةية والكلو ياا ال اية واحلر ية بني أفراد اجملتعا
 ا شىطة البدتيىة خ وص ى   ختاذ الوساةل املعكنة الىيت رشىجا على   يىاد  ممارسىة األت     ا

 للطالباا.

:قائمة املراجع–10/0

العربية-10/1 باللاة :املراجا
الاىئاةي لىدى(:2007)الشريى، بيضاء حمعد الائاةيىة لتنعيىة الىوعي اليبيىة مقي يف " برتامج

العربية الكعودية " غ  منشىور،طالباا املر لة الرياتوية باملعلكة بيىة قكىةليىة الي،رسالة د توراه
العربية الكعودية.،املكرمة املعلكة

علي و  كني،العباد الائاةي وع قتىه بالتا ىيل الدراسىي2008شاديه حمعود )،جنا (: "املتناول
علعي منشور في ل قاافظة اإل كاء "،حبع الوجداتي لطالباا جامعة امللك اء مر ز حبوث،والئ

علوم األغئية والزراعة واملطاباالإدار،لية العلعي العربيىة،جامعة امللىك سىعود،نشر املعلكىة
الكعودية.

البداتىىة2008عريعىىان )،العربىىي الشىىبا  عىىن علىى  مكىىتوى الىىوعي ال ىىاي لىىدى التعىىرف " :)
ليىة،وخماطرها ال اية"، مر ز حبىوث غ  عن عاداا التائية ا املتولد واملشك أسبا التائية

العربية الكعودية.،امللك سعود،الرياضجامعه،علوم األغئية والزراعة املعلكة
الدواء"2006أمحد صربي )،القباتي والتو يا.(: "الائاء ال العلم للع يني للنشر دار
عبد الىر يم )،القدومي على:(2005عبد الناصر م ىادر احل ىول ال ىاي و "مكىتوى الىوعي

الع العربية". جملة األتدية لدى العيب ال اية اليبية( جامعىةاملعلوماا لية اليبوية والنفكية، ) لوم
. 263-223(، 1العدد )،(6اجمللد )،البارين

أشرف )،سوتيا،ملراسيا اجمليد الائاةي:(2010عبد ععان، األردن.دار النشر،،1ط،التريقيى
والتو يا.،للفرد و اجملتعا "–(: "رائية اإلتكان2006)أمين،املزاهره دار اخلليج للنشر
الطبيىب والىدواء" دار الفكىر املعاصىر للطباعىة2008تديم أمحد )ري،امل (: "الريا ة والائاء قبل

والتو يا .والنشر
الليىاقي(:2011عبد احلكيم وآخرون )،املطر ال ىاي إسياريجية مقي ة لتنعيىة الىوعي الريقىايف "

في ل باأل كاء " وطالباا جامعه امللك مام،لدى ط العلعيىة في ىل، اجمللىداجمللىة عىة امللىك
العدد ،78-22،47الريالع،

رهاتي ودواء(2005):املوس ، الائاء داء اليىاء–" إىل ال اي والكليم من األلىى الطعام -دليل
العربية الكتب .دار
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:قائمة املراجع  – 10/0

:املراجا باللاة العربية -10/1
  برتامج مقي  يف اليبيىة الائاةيىة لتنعيىة الىوعي الاىئاةي لىدى        (:2007)الشريى، بيضاء حمعد "

بيىة قكىة    ليىة الي  ،رسالة د توراه غ  منشىور  ،طالباا املر لة الرياتوية باملعلكة العربية الكعودية "
 املعلكة العربية الكعودية. ،املكرمة

 (: "املتناول الائاةي وع قتىه بالتا ىيل الدراسىي    2008شاديه حمعود ) ،جنا  علي و  كني ،العباد
مر ز حبوث  ،والئ اء الوجداتي لطالباا جامعة امللك في ل قاافظة اإل كاء "،حبع علعي منشور

املعلكىة العربيىة    ،جامعة امللىك سىعود   ،نشر العلعي واملطاباال  إدار  ، لية علوم األغئية والزراعة
 الكعودية. 

 (: " التعىىرف علىى  مكىىتوى الىىوعي ال ىىاي لىىدى الشىىبا  عىىن البداتىىة 2008عريعىىان ) ،العربىىي
أسبا  التائية واملشك ا املتولد  عن عاداا التائية غ  ال اية"، مر ز حبىوث  ليىة    ،وخماطرها

 املعلكة العربية الكعودية. ،امللك سعود،الرياض جامعه،علوم األغئية والزراعة
 دار العلم للع يني للنشر والتو يا. (: "الائاء ال الدواء"2006أمحد صربي ) ،القباتي 
 مكىتوى الىوعي ال ىاي و م ىادر احل ىول على        :(2005عبد الناصر عبد الىر يم )  ،القدومي"

لوم اليبوية والنفكية، ) لية اليبية( جامعىة  املعلوماا ال اية لدى العيب األتدية العربية". جملة الع
 . 263-223(، 1العدد )،(6اجمللد ) ،البارين

 ععان، األردن. دار النشر،،1ط،التريقيى الائاةي :(2010عبد اجمليد أشرف ) ،سوتيا ،ملراسيا 
 دار اخلليج للنشر والتو يا.،للفرد و اجملتعا " –(: "رائية اإلتكان 2006) أمين ،املزاهره 
 (: "الريا ة والائاء قبل الطبيىب والىدواء" دار الفكىر املعاصىر للطباعىة      2008تديم أمحد )  ري،امل

 .والنشر والتو يا
 إسياريجية مقي ة لتنعيىة الىوعي الريقىايف ال ىاي الليىاقي      (:2011عبد احلكيم وآخرون ) ،املطر "

عىة امللىك في ىل، اجمللىد     اجمللىة العلعيىة مام   ،لدى ط   وطالباا جامعه امللك في ل باأل كاء "
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