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 :مستخلص
هدفت الدراسة إىل الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي إلكرتوني باستخدام تطبيق  القواتآ      

التخلص ، العالج بالغذاء، واألمراض عريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية )التغذيةيف تنمية التحصيل امل
( لقد  للبقة مامعقة مقد ،     املضقافا  الغذائيقة  ، واألغذية التقليدية واألغذية شائعة التناول، من البدانة

املسقار العلمقي، وا ايتيقارهم     - ( لالًبا من لقال  السقنة التحضق ية   70وتكونت عينة البحث من )
شوائيًّا، وا استخدام املنهج شبه التجرييب القائم على التصميم اجملموعة الواحد  )القياس قبل التجربقة  ع

التعليمي اإللكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ   (، لتنميقة   جالربنام (التدريسية وبعدها(، ومتت املعاجلة
ة الغذائية(، وا إعداد قائمة باحملاور يقيسه )االيتبار التحصيلي للصح كما ثقافة الصحة الغذائية مفاهيم

املعرفية الالزمة لثقافة الصحة الغذائية، وا التحق  من ثقافة الصحة الغذائية لد  للبة مامعة مد ، من 
بة كليا  اجلامعة العلمية )عقدا لقال  الكليقا     عشوائية من للياصة لبقت على عينة  ستبانةيالل إ
ملعرفة درمة توافر ثقافة الصحة الغذائيقة لقديهم، وا بنقاء     ،ا ولالبة( لالًب447والبالغ عددهم ) الطبية(

الربنامج التعليمي اإللكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ   ، وايتبار التحصيل املعريف املقرتب  بالصقحة   
عقدم  ، و)متوسقطة(  ثقافة الصحة الغذائية لد  للبة مامعة مد  درمة حتق الغذائية، وأثبتت النتائج أن 

مامعقة   بقة ( بني متوسطا  استجابا  لل0.05د فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو  الداللة )ومو
، اجلقنآ(، وكقذل    العمقر )عقى  اليقتال    واليت ُتدرمة حتق  ثقافة الصحة الغذائية لديهم مد  حول 
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 تنميقة  يفالتعليمقي اإللكرتونقي باسقتخدام تطبيق  القواتآ          الربنقامج  اسقتخدام فاعليقة   االيتبقار، 
 .كما أوصى البحث بعدد من التوصيا التحصيل املعريف للصحة الغذائية، 

 تطبي  الواتآ    -تطبي  تعليمي الكرتوني  – الصحة الغذائية –الثقافة الغذائية  حية:كلما  مفتا
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Abstract: 
The study aimed to reveal the effectiveness of an electronic educational program 

using WhatsApp for developing the knowledge of some concepts of dietary health 
(nutrition and diseases, food therapy, elimination of obesity, traditional foods and foods 
commonly eaten in the city of Jeddah, food additives) among students of the University of 
Jeddah. The research sample consisted of (70) students of the preparatory year-scientific 
track, and was deliberately selected. The semi-experimental method based on one group 
design was used. The electronic educational program using WhatsApp was applied to 
developing the concepts of food health as measured by (achievement test for food health). 
A list of cognitive axes necessary for the culture of food health was prepared. A 
questionnaire was applied to a random sample of (447) male and female students of the 
scientific faculties of the University of Jeddah (except medical students) to check the 
dietary health education among students. This sample was only for the purpose of 
measuring the degree of achievement of dietary health education among the students. Then 
the educational electronic program using WhatsApp and the achievement Test were 
constructed. The results showed that the degree of food health education among the 
students of the University of Jeddah was (medium). There was an absence of statistically 
significant differences at the level of significance (0.05) between the average responses of 
the students on the degree of food health education, which is attributed to difference of age 
and/or sex.There are also statistically significant differences between the mean scores of 
students in the application of the pre- and post- achievement test of food health in its 
various dimensions in favor of the post-application. The research was concluded with a 
number of recommendations.The degree of vast effect of the test showed the effectiveness 
of the electronic educational program using WhatsApp in developing health education.  

Key Words: Dietary Education- Dietary Health ––WhatsApp- Educational Electronic App 
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 املقدمة:

نعيش يف عصر ميوج بالتغ ا  والتطورا  السريعة املتالحقة يف خمتلقف اقاال    
ظهقور  و ،الصقحة علقى  احليا  االمتماعية والسياسية واالقتصادية واليت كان هلا انعكاس 

القو  البشقرية الثقرو  األساسقية ألي اتمقال، وال     ، حيث ُتَعدُّ املشكال  الصحيةبعض 
إىل أي تنمية اقتصادية أو امتماعية ما مل يسبقها أو يصقاحبها تنميقة بشقرية قوامهقا      لسبي

 اإلنسان.
 عترب التغذية من العناصر املهمة يف منو الفرد واحلفاظ على أدائه يف احليا  اليوميقة ُتو

ساسية حتى يسقتفيد الفقرد مقن    ألر واملكونا  اياصًة إذا كان الغذاء حيتوي على العناص
مقور املهمقة مقدا     ألد لغقذائهم ومكوناتقه الصقحيحة مقن ا    افرألومعرفة ا العناصر، هذه

 هقذه  يفالتواصل وبذل اجلهقد   على املفيد واجليد جيعل الفرد قادرا فإمداد اجلسم بالغذاء
 .احليا 

 صل ذذذذ اط ل   عذذذذغ   لذذذذ  سذذذذ    ن  لصذذذذلغ  لي  واذذذذغ و لسلوذذذذصح  ل ذذذذ     لصذذذذل   إوهلذذذذ    ذذذذ
مذذذه أسذذذ  ر  للذذذ   مل ر ااذذذف  عاذذذو  ر سصذذذلغ  صمذذذغ وةذذذ   مل  ل  ذذذ ح سصذذذلغ  ص ذذذغ  صأسصسذذذا  
مذذذه  ةاذذذسة  وا ذذذغ ةاذذذ ح   اوذذذص  و اذذذصر ة ذذذ  و  لل  ذذذاط  ص نذذذ  ا ذذذ  نسصق       ذذذ صأسصسذذذا    وحمذذذ    

لعنذذص   ص  حلوا ذذ جملذذصلر وأمذذو  و عل  اذذغ  للنواذذغ  لع ذذو غ و لذذا ة لذذ  ن لذذغ ل لنواذذغ  ل ذذصم غ ر ةص ذذغ 
  ذذا  ذذذصق  لاذذو   ر  لصذذلاغ  عنصسذذعغ ل ولص تذذغ   ذذا حاصةذذ    و ذذصن    ص ذذلا   وأ ذذ  ن لاذذع و    

 وو ص لوص و ص غ  عل  اغ  للي  غ.
وقد أثبتت الدراسا  والبحقو  العلميقة أن الصقحة والتغذيقة السقليمة ليسقت       

ان دوًرا مهمًّقا يف توميقه السقلو     مسئولة فقق  عقن تكقوين وبنقاء اجلسقم ولكقن يلعبق       
ودليل مباشر علقى نوعيقة احليقا ، ودليقل غق        ،االمتماعي واأليالقي والفكري للفرد

مباشر على مد  التطور االمتماعي واالقتصادي وذل  ملا للتغذية السليمة من أهمية يف 
صقحة  النمو الطبيعي والتطور العقلي األمثل يف صحة املقريض والسقليم واحلفقاظ علقى     

 ( 3:2001ميد  يالل حيا  اإلنسان. )عبيد، 

ق عمليقة  وأن من أهم املشكال  اليت تع ((kerka, 2000,438 – 455كريكا  ير و
التنمية الشاملة يف اجملتمعا  النامية هي تل  املشكال  اليت تتعل  بصحة اإلنسان يف بيئته 

العالقة وثيقة بقني الصقحة   إن  ا يف االقتصاد الولين، بل ميكن القولاحليوية واملؤثر  حتًم
سرتاتيجي ألي شعب من الشعو ، ومسئولية والتنمية، فاألفراد األصحاء هم الرصيد اإل

احلفاظ على الصحة تقال على عات  كل فقرد يف اجملتمقال، وتتطلقب منقه سقلوًكا معيًنقا يف       
 ممارسة احليا ، وإن عدم اتباع الفقرد للسقلو  الصقحي السقليم سقيؤدي بقه إىل املقرض،       

وستتعد   ثار الفرد نفسه لتعقود بالضقرر علقى اجملتمقال بأسقره وعلقى اقاال  التنميقة         
 واإلنتاج.

أن الصقحة مقن أهقم األهقدا  القيت تسقعى القدول        " (2002:2)أبو قمقر  وير  
لتحقيقها  لتوف  كافة أساليب الرعاية الصحية لألفراد من يالل برامج التوعية والتثقيف 

سئولية األوىل لصحة الفرد تقال على األسر  إال أن األسر  ال الصحي، وبالرغم من أن امل
تستطيال مبفردها أن تؤدي دورها بكفاء  بسبب تعقد املشاكل الصحية ومهل الكقث  مقن   

 األفراد باألسآ الصحية السليمة.
ويف هذا الصدد ميكن القول إنه إذا كان أضالع مثلث التقدم والرقي هي: الصحة، 

ستو  ديل األفراد، فإن أضالع مثلث التخلف هي: الوضال الصحي والتعليم، وارتفاع م
 املتدهور، واألمية، واخنفاض مستو  ديل األفراد.

فاملشكال  الصحية اليت يوامها األفراد ترمال يف أساسها إىل عدم وعيهم بالسلو  
الصحي السليم الذي جينبه التعرض هلا، ويضمن له الوقاية منها واحملافظقة علقى صقحته    

 .(11: 2003 ،اجلندي)مته. وسال
ويقال العبء على كاهل املؤسسا  التعليمية اليت مقن املفقرتض أن تققدم تعليًمقا     

حيث تتخذ الدول املتقدمة والناميقة مقن التعلقيم وسقيلة فع القة لتحقيق  التنميقة         ،متميًىا
توياتها الشاملة على اعتبار أن التعليم هو نطاق إعداد القو  البشرية بفئاتها املختلفة ومس

بيد أنه من املالحظ أن التطور النوعي للتعليم مازال قاصقًرا يف القدول    ،املهارية املتعدد .
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النامية بصفة عامة عن حتقي  األهدا  املنشود   فهقو مقازال جامقة إىل حتسقني نوعيتقه،      
ورفال مستو  مودته، وزيقاد  فاعليتقه، وإديقال تعقديال  مذريقة يف أهدافقه و تقواه        

 (51: 2002 ،دواته فضًلا عن رب  التعليم مبطالب التنمية البشرية. )صاحلووسائله وأ
 االوبالرغم من التطور االمتماعي واالقتصادي اليت شهدته دول اخلليج العربيقة،  

 عديقد ،  أن احلالة الغذائية لأللفال واملراهقني مازالت تعاني من ومود مشقاكل غذائيقة  
هنا  نسبة  الوقتويف نفآ  ،لفت للنظرمد  بشكل فاإلصابة بىياد  الوزن )السمنة( ازدا

ال بأس بها من األلفال يف هذه الدول مصابة بالتقىم ونقص القوزن وكقذل  القنقص يف    
بعض العناصر الغذائية الدقيقة مثل احلديقد والكالسقيوم وفيتقامني )د(. وترمقال أغلقب      

لغذائية اخلالئقة سقواء   مشاكل التغذية عند األلفال واملراهقني إىل السلوكيا  والعادا  ا
ووسائل األعالم وغ هقا   واألصدقاء وتلعب األسر  واملدرسة املنىل أو يارج املنىلكانت يف 

 . (2006، ا يف تشكيل هذه العادا . )مصيقرهمً مدوًرا 
عنقى بتحسقني   ن التثقيف الغذائي هو ذل  اجلقىء مقن الرعايقة الصقحية القذي يُ     إ

النامح والفع ال هو الذي جيعقل املعلومقا  املعطقا      والتثقيف الغذائي ،السلو  الغذائي
سهلة الفهم واالستخدام يف احليا  اليومية ويعمل على تغي  أو تعديل العقادا  الغذائيقة   

الولنيقة للوقايقة   أحد القربامج املهمقة يف اخلطق      ويعترب ،للشخص أو اجملتمال حنو األفضل
من مستو  مدروسة لكي ترفال   برامج تثقيفيةومكافحة مشاكل التغذية. وحتتاج الدول العربية إىل

 (1 :2007 ،الوعي الصحي والغذائي ألفراد اتمعاتها. )مصيقر
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل جنحت برامج التوعيقة الصقحية الغذائيقة يف    

 حتقي  أهدافها؟ أي بتغي  سلوكيا  أو عادا  اجملتمال الغذائية حنو األحسن. 
وزار  الصحة باململكقة   أنعية السعودية لطب األسر  واجملتمال ماء مبوقال اجلم فقد

هقق احلملقة الولنيقة ملكافحقة زيقاد  القوزن       29/7/1425يف  دشقنت  العربية السقعودية 
والبدانة بالتعاون مال منظمة الصحة العاملية الرتفاع نسبة السمنة باململكة حيث تصقل إىل  

ة أحقد العوامقل األساسقية املضقر      حيث تشكل زياد  القوزن والبدانق   ،من اجملتمال 20%

بالصحة. فهي ليست حالة بسيطة يقتصر ضررها وتأث ها على املظهر اخلقارمي للجسقم   
فق  بل هي مرض مىمن له عوارضه وتداعياته الصحية ومضقاعفاته اخلطق  . إن نسقبة    

أن ا يف كافة اجملتمعا  ومن ضقمنها اجملتمقال السقعودي إال    اإلصابة بهذا املرض عالية مدً 
 حتى بني األلفال والشبا .  الىياد  املستمر  يف نسبة املصابني األيطر من ذل 

 (1425، احلملة الولنية ملكافحة زياد  الوزن والبدانة)

أحد  التغ  السريال يف النظام الغذائي وقلة النشاط البدني ومن  املعيشة زياد  يف   
ربية السعودية، حيث تش  اإلحصاءا  عدد املصابني بالسمنة وزياد  الوزن يف اململكة الع

من منظمة الصحة العاملية إىل أن معدال  انتشار السمنة يف دول الآ التعاون اخلليجقي  
من األعلى على مستو  العامل، حيث تبلغ نسبة السمنة يف اململكة العربية السقعودية   دَُّعُت

فمقا فقوق مقن     15يف الفئقة العمريقة مقن     %30.7، وتبلغ نسبة زياد  القوزن  28.7%
م. كما تبلقغ  2013الرمال والنساء حسب نتائج املسح الولين للمعلوما  الصحية عام 

لد  األلفال يف الفئة العمرية  %6لد  األلفال يف عمر املدرسة، و %9.3نسبة السمنة 
ما قبل عمر املدرسة، ونظًرا الرتفاع نسبة السمنة يف اململكة العربية السعودية، والرتبالها 

عديد من األمراض غ  السقارية مثقل: مقرض السقكري، القلقب، الضقغ ، التهقا         بال
املفاصل، أمقراض السقرلان، والعديقد مقن األمقراض األيقر ، قامقت وزار  الصقحة         

 (2013)برنامج مكافحة السمنة،  .باستحدا  برنامج مكافحة السمنة
و  القوعي  وميكن الوقاية من كث  من األمراض املرتبطقة بالتغذيقة، وزيقاد  مسقت    

الغذائي إذا أدر  كل فرد أسبا  هذه األمراض واتبال سلوكيا  غذائية صحيحة ياصقة  
يف فرت  املراهقة اليت تتميى بالنمو السريال وحيث إنها فرت  نشقاط وفيهقا تتغقي  العقادا      
الغذائية بسهولة إذا قدمت برامج تعليميقة مناسقبة ومقصقود  يف ضقوء هقذه اخلصقائص       

ن الفرد من اختاذ قرارا  سليمة وحكيمة أثناء ايتياره للطعام املناسب. والدوافال اليت متك
(، أن اجلهل باملبادئ األساسية يف التغذية يعقد  2003فقد أثبتت دراسة البلوني وشتيفي )

 سبًبا رئيًسا يف حدو  الكث  من أمراض املرتبطة بالتغذية.
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بالصحة. فهي ليست حالة بسيطة يقتصر ضررها وتأث ها على املظهر اخلقارمي للجسقم   
فق  بل هي مرض مىمن له عوارضه وتداعياته الصحية ومضقاعفاته اخلطق  . إن نسقبة    

أن ا يف كافة اجملتمعا  ومن ضقمنها اجملتمقال السقعودي إال    اإلصابة بهذا املرض عالية مدً 
 حتى بني األلفال والشبا .  الىياد  املستمر  يف نسبة املصابني األيطر من ذل 

 (1425، احلملة الولنية ملكافحة زياد  الوزن والبدانة)

أحد  التغ  السريال يف النظام الغذائي وقلة النشاط البدني ومن  املعيشة زياد  يف   
ربية السعودية، حيث تش  اإلحصاءا  عدد املصابني بالسمنة وزياد  الوزن يف اململكة الع

من منظمة الصحة العاملية إىل أن معدال  انتشار السمنة يف دول الآ التعاون اخلليجقي  
من األعلى على مستو  العامل، حيث تبلغ نسبة السمنة يف اململكة العربية السقعودية   دَُّعُت

فمقا فقوق مقن     15يف الفئقة العمريقة مقن     %30.7، وتبلغ نسبة زياد  القوزن  28.7%
م. كما تبلقغ  2013الرمال والنساء حسب نتائج املسح الولين للمعلوما  الصحية عام 

لد  األلفال يف الفئة العمرية  %6لد  األلفال يف عمر املدرسة، و %9.3نسبة السمنة 
ما قبل عمر املدرسة، ونظًرا الرتفاع نسبة السمنة يف اململكة العربية السعودية، والرتبالها 

عديد من األمراض غ  السقارية مثقل: مقرض السقكري، القلقب، الضقغ ، التهقا         بال
املفاصل، أمقراض السقرلان، والعديقد مقن األمقراض األيقر ، قامقت وزار  الصقحة         

 (2013)برنامج مكافحة السمنة،  .باستحدا  برنامج مكافحة السمنة
و  القوعي  وميكن الوقاية من كث  من األمراض املرتبطقة بالتغذيقة، وزيقاد  مسقت    

الغذائي إذا أدر  كل فرد أسبا  هذه األمراض واتبال سلوكيا  غذائية صحيحة ياصقة  
يف فرت  املراهقة اليت تتميى بالنمو السريال وحيث إنها فرت  نشقاط وفيهقا تتغقي  العقادا      
الغذائية بسهولة إذا قدمت برامج تعليميقة مناسقبة ومقصقود  يف ضقوء هقذه اخلصقائص       

ن الفرد من اختاذ قرارا  سليمة وحكيمة أثناء ايتياره للطعام املناسب. والدوافال اليت متك
(، أن اجلهل باملبادئ األساسية يف التغذية يعقد  2003فقد أثبتت دراسة البلوني وشتيفي )

 سبًبا رئيًسا يف حدو  الكث  من أمراض املرتبطة بالتغذية.
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والقوعي بالرتبيقة   وهنا يقأتي دور مققررا  العلقوم، حيقث إن التثقيقف الغقذائي       
مرحلقة بنقاء    –الصحية من أهم اهتماما  وأهدا  تدريآ العلقوم يف مرحلقة املراهققة    

ياصقة   –مرحلقة النضقج العقلقي إلدرا  أهميقة هقذه املرحلقة        –اجلسم بصور  سليمة 
اجلانب الوقائي من األمراض املرتبطقة بالتغذيقة مثقل هشاشقة العظقام والسقمنة وزيقاد         

 البلوغ اجلنسي واألنيميا واهلرم السريال.مستو  الدهون وتأير 
( أن الرتبية الصحية فرضقت نفسقها علقى السقاحة     52: 2002فقد أورد صاحل )

الرتبوية لتكون أحد املكونا  الرئيسة للمنهج املدرسي يف مجيال املراحل التعليمية وجلميال 
 الدول سواًء أكانت متقدمة أم نامية للعديد من املربرا  من أهمها:

الطال  يف مجيال املراحل التعليمية نسبة مرتفعة من اموع السكان، ولذل  فإن ميثل  -
 االهتمام بهم يعين ضمًنا االهتمام بالقاعد  العريضة من اجملتمال. 

تىايد مظاهر السلوكيا  اليت تنم عقن غيقا  القوعي الصقحي لقد  أفقراد القاعقد          -
بة مقصود  بغية حتقي  الوعي العريضة من اجملتمال، مما يعين أنهم جامة إىل يط  مناس

 الصحي.
ألهمية الشبا  يف اجملتمال وكون الطلبة اجلامعيني هم عماد اجملتمقال للتققدم    اونظًر
بالنسقبة   القولين برامج التنمية علقى املسقتو     ختطي ، كان من الضروري عند واالزدهار

وع التغذيقة  ملختلف اجملاال  الصحية والتعليمية واإلنتامية واالمتماعية أن يعطى موضق 
األهمية الالزمة حتى تؤتي برامج التنمية مثارها.، فكل مهقد أو نفققا  تصقر  علقى     

ا عن لريق  رفقال املسقتو  الصقحي وتقليقل      ا كبً املستو  الغذائي حيق  وال ش  عائًد
وبالتقالي رفقال املسقتو      ،نفقا  العالج وزياد  االسقتفاد  مقن التعلقيم وزيقاد  اإلنتقاج     

ة للحكوما  واهليئقا   ولنيلقد أصبح من الوامبا  ال .عي للدولةاالقتصادي واالمتما
النهوض باحلالة الغذائية للشعو  وتقدم الدول، فاإلنتامية املنخفضة واخنفاض مسقتو   
املعيشة وزياد  اإلنفاق على الصحة والعناية الطبية والعائد القليل من استثمارا  التعليم 

 (19: 2019)النادر، بتحسني احلالة الغذائية  هي بعض ما تتكلفه الدول اليت ال تهتم

 اهلواتقف  قصق    فقرت   يقالل  ومودها أثبتت اليت التكنولوميا مستحدثا  ومن
 ومتعة فائد  أكثر ومعلها التعليمية، العملية إىل النظر  يف مذري ا تغيَ ا حققت النقالة اليت
 حيصقل  الطالب جتعل ا وتطبيق يدما  من توفره ملا سب   فيما عليه كانت وسهولة مما

 حيث الفردي، التعليم مفهوم ترسيخ عن فضًلا كان، حيثما معلوما  من ما يريده على
 (.4-3: 2013 السابقة )يونآ، ويرباته تعلمه، وسرعة لقدراته وفًقا املتعلم تعلمه يتابال

 وأصبحت العامل، حول كب   وبأعداد كب  ، بسرعة النقالة اهلواتف انتشر  وقد
 أسقهل  وتعتقرب  االمتمقاعي،  التواصقل  يف مهمًّقا  دوَرا وتقؤدي  الشبا ، بني تداوًلاأكثر 

 القتعلم  هقو  التعلقيم  يف مديقد  وأسلو  منوذج ظهور إىل أد  مما وسيلة تواصل وأسرع
 (.963 :2013، وصاحل)احلسناوي  وتطبيقاته النقال اهلاتف على استخدام يعتمد الذي النقال

 اليقوم  االمتماعي التواصل شبكا  عرب الستخداما شائعة اهلاتف تطبيقا  ومن
 شقهر ،  األكثر احلديثة االمتماعي التواصل وسائل من يعترب الذي "    الواتآ"تطبي  

والصور،  ،امللفا  تبادل يالل من التواصل للمستخدمني يتيح أنه كما واألسرع انتشارا،
 حتميلقه علقى   وميكقن  اقاني  أنه كما املكتوبة، والنصوص الفيديو، أو الصوتية، واملقالال

 "تطبيق   اسقتخدام  شقاع  (. وقد5: 2013تكلفة )فتحي،  أي دون النقال اهلاتف أمهى 
 بسقهولة،  التعليمية الوصول للمواد سهل ألنه حديًثا، التعليمية العملية يف "   الواتآ

 النفسقية  بعقض املشقكال    على قضى مكان، كما وأي وقت أي يف املعلم توامد وأتاح
 أن عن وأقرانهم، فضًلا معلميهم،  ادثة على اخلجولني، وشجعهم الطال  ضبع لد 

 التعليمية متابعة العملية يف واجلامعا  املدارس يف استخدامه فيه يسر  االتصال سرعة
 Glad & Meerasa,2016  Alshammari, Parkes  2017 ،والعطيوي بعد )الىامل عن

& Adlington, 2017) 
 القواتآ " تطبي  لري  عن التعليم أن والرتبويني ن املهتمنيم عدد أكد وقد هذا 

 قبل من سواء عنها االستغناء ميكن ال اليت التعليمية األساليب من يصبح الحًقا قد "  
 يف عليهقا  املتعار  التعليمية الطرق تغي  دوًرا كبً ا يف يؤدي املعلم، وسو  أو الطالب
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 اهلواتقف  قصق    فقرت   يقالل  ومودها أثبتت اليت التكنولوميا مستحدثا  ومن
 ومتعة فائد  أكثر ومعلها التعليمية، العملية إىل النظر  يف مذري ا تغيَ ا حققت النقالة اليت
 حيصقل  الطالب جتعل ا وتطبيق يدما  من توفره ملا سب   فيما عليه كانت وسهولة مما

 حيث الفردي، التعليم مفهوم ترسيخ عن فضًلا كان، حيثما معلوما  من ما يريده على
 (.4-3: 2013 السابقة )يونآ، ويرباته تعلمه، وسرعة لقدراته وفًقا املتعلم تعلمه يتابال

 وأصبحت العامل، حول كب   وبأعداد كب  ، بسرعة النقالة اهلواتف انتشر  وقد
 أسقهل  وتعتقرب  االمتمقاعي،  التواصقل  يف مهمًّقا  دوَرا وتقؤدي  الشبا ، بني تداوًلاأكثر 

 القتعلم  هقو  التعلقيم  يف مديقد  وأسلو  منوذج ظهور إىل أد  مما وسيلة تواصل وأسرع
 (.963 :2013، وصاحل)احلسناوي  وتطبيقاته النقال اهلاتف على استخدام يعتمد الذي النقال

 اليقوم  االمتماعي التواصل شبكا  عرب الستخداما شائعة اهلاتف تطبيقا  ومن
 شقهر ،  األكثر احلديثة االمتماعي التواصل وسائل من يعترب الذي "    الواتآ"تطبي  

والصور،  ،امللفا  تبادل يالل من التواصل للمستخدمني يتيح أنه كما واألسرع انتشارا،
 حتميلقه علقى   وميكقن  اقاني  أنه كما املكتوبة، والنصوص الفيديو، أو الصوتية، واملقالال

 "تطبيق   اسقتخدام  شقاع  (. وقد5: 2013تكلفة )فتحي،  أي دون النقال اهلاتف أمهى 
 بسقهولة،  التعليمية الوصول للمواد سهل ألنه حديًثا، التعليمية العملية يف "   الواتآ

 النفسقية  بعقض املشقكال    على قضى مكان، كما وأي وقت أي يف املعلم توامد وأتاح
 أن عن وأقرانهم، فضًلا معلميهم،  ادثة على اخلجولني، وشجعهم الطال  ضبع لد 

 التعليمية متابعة العملية يف واجلامعا  املدارس يف استخدامه فيه يسر  االتصال سرعة
 Glad & Meerasa,2016  Alshammari, Parkes  2017 ،والعطيوي بعد )الىامل عن

& Adlington, 2017) 
 القواتآ " تطبي  لري  عن التعليم أن والرتبويني ن املهتمنيم عدد أكد وقد هذا 

 قبل من سواء عنها االستغناء ميكن ال اليت التعليمية األساليب من يصبح الحًقا قد "  
 يف عليهقا  املتعار  التعليمية الطرق تغي  دوًرا كبً ا يف يؤدي املعلم، وسو  أو الطالب
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 احليلقة،   2013 يقونآ،   2013 )فتحقي،  معياجلا التعليم يف احلاضر، وخباصة الوقت
 (.2016الشهري،   2014

 السقعودية،حتى  العربية اململكة يف كب  بشكل "   الواتآ" استخدام انتشر وقد
 واضقحعلى  تقأث   لقه  أصقبح  أن إىل التطبيق   هقذا  ومقود  من هاتف مهاز خيلو ال يكاد

 دراسقة )الىامقل   توأوصق  (،2014)السقلطان،  باململكقة  االمتمقاعي  منظومة التواصل
 الويقب،  مقن  الثقاني  اجليقل  تقنيقا   مقن  االستفاد  ( بضرور 171: 2017والعطيوي، 

 ( أن2016دراسة )الشقريد ،   نتائج وأكد  التعليمية، العملية يف "   الواتآ "ياصة
 واستخداماتها، االمتماعي التواصل بوسائل الكب   لديه اخلرب  أصبح السعودي الشبا 
رؤية اململكة  وتفعيل التعليمية، العملية لدعم بصور  إجيابية استثماره كنمي الذي بالشكل

 .2030العربية السعودية

 اإلحساس مبشكلة البحث:

نبعت مشكلة البحث من أهمية الصحة الغذائية القيت ُتَعقدُّ مقن املوضقوعا  القيت      
غذائيقة للفقرد   تهد  إىل حتقي  تغي  كب  يف السلو  والعادا  الغذائية لتحسني احلالقة ال 

واجملتمققال، وبالتققالي فققإن االهتمققام مبسققتو  التحصققيل املعققريف للصققحة الغذائيققة لطلبققة 
اجلامعا  السعودية له دور مهم وفعال يف تفعيل تل  العادا  الغذائية الصحية السليمة 

 وممارستها.
حيث ُتَعدُّ مشاكل التغذية بأنواعهقا املختلفقة عنقد للبقة التعلقيم العقام مقن أكقرب         

ملشكال  الصحية اليت يوامهها هؤالء الطلبة، مما يومب على مناهجنا الدراسية تطقوير  ا
تل  العادا  الغذائية واالجتاهقا  الصقحية السقليمة وتضقمينها يف كيفيقة التعامقل مقال        
املشاكل الصحية الغذائيقة بأنواعهقا املتعقدد ، وتنميقة املعقار  واملعلومقا  واألسقاليب        

ليم هلا، ومساعد  الطلبة على اكتسا  اخلربا  الوظيفية املرتبطة الالزمة وإجياد احلل الس
جياتهم وسلوكياتهم اليومية يف شتى اقاال  احليقا . )النجقدي وعبقد اهلقادي وراشقد،       

2003 :45-49.) 

من أهم شرائح اجملتمقال وأكثرهقا   هم امتداد لطلبة التعليم العام وهم للبة اجلامعة 
ن رعايتهم أمر ال بد منه شرط إغي  والبناء والتقدم، لذا فوثقافة بوصفهم وسيلة الت وعًيا

لتعقر   لاولقة  ويف هذا البحقث    ،أن تشمل مجيال موانب حياتهم، منها الناحية الغذائية
هلذه الشرحية يف معرفة وفهم املعلوما  اخلاصقة   ةالغذائي توافر ثقافة مفاهيم الصحةعلى 

 .بي  هذه املعلوما  يف احليا  اليوميةبالغذاء والتغذية الصحيحة، والقدر  على تط
نسان، وألن التثقيف الصحي الوسقيلة الفعالقة واألدا    إالصحة ح  أساسي لكل ف

الرئيسة يف حتسني مستو  صحة اجملتمال، وتعتمد عمليقة التثقيقف الصقحي علقى أسقآ      
اجملتمقال عقن لريق       علمية وعملية ملا هلا من دور هام يف رفال مستو  الصحة العامة لد

اكتسا  الفرد ملعلوما  تتناسب مال مسقتو  تفكق ه، جيقث يصقبح ققادًرا علقى تفهقم        
 وإدرا  الظرو  الصحية املفيد  له، ومعله متعاوًنا مال ما جيري حوله من أمور صحية.

( لالًبقا ولالبقة، مقن للبقة     447لذا ا االهتمام بإمراء دراسة على عينة قوامها )
الكليا  الطبيقة( اامعقة مقد ، يف العقام الدراسقي      كليا  اجلامعة العلمية )عدا لال  

، بهد  معرفة درمة توافر ثقافة مفاهيم الصحة الغذائية لديهم ملا له مقن  1439/1440
أهمية يف هذه املرحلة اليت حيتامون فيها إىل املىيد من املعلومقا  واإلرشقادا  الصقحية    

نتيجقة  مقاء   ستبيان معد لذل ، ووالغذائية اليت جيب ممارستها يوميًّا، وقد ا استخدام إ
( بضرور  نشر 2009، فقد أوصت دراسة )يالد وحيي، )متوسطة( وافربدرمة تالدراسة 

 التوعية الغذائية.
 أوصقت  فققد  التعليمية  العملية يف "   الواتآ "تطبي  ألهمية استخدام ونظًرا

 الدراسقية  عا القا يارج تعليمهم استكمال بضرور  احملاضرين(Gasaymeh,2017)  دراسة
 االمتماعي، التواصل وسائل عرب اجلماعية للمناقشة نامحة كتقنية "   الواتآ" بتطبي 
مشآ ، 2016)زاهد،  ومنها: التعليمية، العملية يف الدراسا  فاعليته من عدد أثبت كما
 (Eberechukwu Queendarline, 2018، 2017 ، الىامل والعطوي2016، الدين
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ن رعايتهم أمر ال بد منه شرط إغي  والبناء والتقدم، لذا فوثقافة بوصفهم وسيلة الت وعًيا

لتعقر   لاولقة  ويف هذا البحقث    ،أن تشمل مجيال موانب حياتهم، منها الناحية الغذائية
هلذه الشرحية يف معرفة وفهم املعلوما  اخلاصقة   ةالغذائي توافر ثقافة مفاهيم الصحةعلى 

 .بي  هذه املعلوما  يف احليا  اليوميةبالغذاء والتغذية الصحيحة، والقدر  على تط
نسان، وألن التثقيف الصحي الوسقيلة الفعالقة واألدا    إالصحة ح  أساسي لكل ف

الرئيسة يف حتسني مستو  صحة اجملتمال، وتعتمد عمليقة التثقيقف الصقحي علقى أسقآ      
اجملتمقال عقن لريق       علمية وعملية ملا هلا من دور هام يف رفال مستو  الصحة العامة لد

اكتسا  الفرد ملعلوما  تتناسب مال مسقتو  تفكق ه، جيقث يصقبح ققادًرا علقى تفهقم        
 وإدرا  الظرو  الصحية املفيد  له، ومعله متعاوًنا مال ما جيري حوله من أمور صحية.

( لالًبقا ولالبقة، مقن للبقة     447لذا ا االهتمام بإمراء دراسة على عينة قوامها )
الكليا  الطبيقة( اامعقة مقد ، يف العقام الدراسقي      كليا  اجلامعة العلمية )عدا لال  

، بهد  معرفة درمة توافر ثقافة مفاهيم الصحة الغذائية لديهم ملا له مقن  1439/1440
أهمية يف هذه املرحلة اليت حيتامون فيها إىل املىيد من املعلومقا  واإلرشقادا  الصقحية    

نتيجقة  مقاء   ستبيان معد لذل ، ووالغذائية اليت جيب ممارستها يوميًّا، وقد ا استخدام إ
( بضرور  نشر 2009، فقد أوصت دراسة )يالد وحيي، )متوسطة( وافربدرمة تالدراسة 

 التوعية الغذائية.
 أوصقت  فققد  التعليمية  العملية يف "   الواتآ "تطبي  ألهمية استخدام ونظًرا

 الدراسقية  عا القا يارج تعليمهم استكمال بضرور  احملاضرين(Gasaymeh,2017)  دراسة
 االمتماعي، التواصل وسائل عرب اجلماعية للمناقشة نامحة كتقنية "   الواتآ" بتطبي 
مشآ ، 2016)زاهد،  ومنها: التعليمية، العملية يف الدراسا  فاعليته من عدد أثبت كما
 (Eberechukwu Queendarline, 2018، 2017 ، الىامل والعطوي2016، الدين
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 ما فاعلية برنقامج " اإلمابة عن السؤال الرئيآ التالي:لي البحث احلالذل  سعى 
التحصيل املعريف لبعض مفاهيم  تعليمي الكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ    يف تنمية

 "؟مامعة مد  بةلد  لل ةالغذائي الصحة
 ويتفرع من السؤال الرئيآ األسئلة الفرعية التالية:

صحة الغذائية اليت ينبغي تنميتها لد  للبة ما اجلوانب املعرفية املرتبطة مبفاهيم ال  -1
 مامعة مد ؟

 درمة توافر ثقافة الصحة الغذائية لد  للبة مامعة مد ؟ ما   -2
 إلكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ يف تنمية تعليمي لربنامج املقرتح التصور ما  -3

 التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية لد  للبة مامعة مد ؟
التحصيل  امج التعليمي اإللكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ    يف تنميةالربن ما أثر  -4

 املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية لد  للبة مامعة مد ؟

 :البحث أهداف
فاعلية برنامج تعليمي إلكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ  دراسة البحث استهد 

 تنميقة  يف االمتمقاعي  صقل وسقائل التوا  مقن  ووسيلة النقال اهلاتف تطبيقا  كأحد   
 هقذا  وتطلقب  التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية لد  للبة مامعة مقد ، 

 :التالية الفرعية حتقي  األهدا  اهلد 
 .مد  مامعة بةللد  ل الصحة الغذائيةقائمة باحملاور املعرفية الالزمة لثقافة  إعداد  -1
 ذائية لد  للبة مامعة مد .التعر  على درمة توافر مفاهيم ثقافة الصحة الغ  -2
التحصيل املعريف  برنامج تعليمي إلكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ    لتنمية بناء  -3

 .مامعة مد  بةلد  لل ةالغذائي لبعض مفاهيم الصحة
 قياس أثر الربنامج التعليمي اإللكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ    يف تنمية  -4

 .مامعة مد  بةلد  لل ةلغذائيا التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة

 :البحث أهمية

 :التالية االعتبارا  من البحث أهمية تنبال
االسرتشاد بقياس مستو  الثقافة الصحية الغذائية لد  لال  مامعة مقد  يف هقذا     -1

 البحث قد يفيد املسؤولني عن برامج تطوير التعليم اجلامعي.
 باسقتخدام تطبيق  "القواتآ   " لتنميقة    تعليميًّقا إلكرتونيًّقا    برناًاا البحث هذا يقدم  -2

 ، ميكقن مامعقة مقد    بقة لقد  لل  ةالغذائيق  التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة
للبقة   مبفقاهيم الصقحة الغذائيقة لقدي     القوعي  لتنميقة  املتخصصقني  من قبل تطويره

 السعودية. اجلامعا 
 إصقالح األوضقاع   يف تسقهم  أن ميكقن  القيت  والتوصقيا   املقرتحقا   بعض تقديم  -3

 .(2030) رؤية مال متاشيا السعودية األسر  لصحية يفا
 التواصقل  وسقائل  وتطبيققا   يقدما   أهميقة  إىل الرتبويني نظر توميه يف يفيد قد  -4

 التعليمية. العملية يف ياصة "   الواتآ"وتطبي  عامة، النقال االمتماعي واهلاتف
 .التدريآ يف  "  الواتآ" تطبي  استخدام اجلامعي الفرصة أمام االستاذ يتيح قد  -5
 .لالبها لد  ةالغذائي الوعي بالصحة تنمية وهو اجلامعة، أدوار أحد على الضوء يلقي  -6

 حدود البحث

 ا البحث احلالي يف ضوء احلدود التالية:
الربنامج التعليمقي يف تنميقة التحصقيل املعقريف لقبعض       احلدود املوضوعية للبحث:  -1

العقالج  ، واألمراض )التغذية مفاهيم الصحة الغذائية، وحيتوي على مخآ وحدا  
املضقافا   التنقاول،  األغذية التقليدية واألغذية شائعة  ،التخلص من البدانة ،بالغذاء
(، وتشتمل على اموعة من اخلقربا  واألنشقطة القيت تضقمنت املعلومقا       الغذائية

واملعار  التغذوية وتقديم التغذية الرامعة القيت تؤكقد اكتسقا  اخلقربا ، وتنميقة      
ل املعريف بها، ويتم تعليم عينة البحث باستخدام تطبيق  "القواتآ   " كأحقد    التحصي

 التطبيقا  اإللكرتونية.
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 :البحث أهمية

 :التالية االعتبارا  من البحث أهمية تنبال
االسرتشاد بقياس مستو  الثقافة الصحية الغذائية لد  لال  مامعة مقد  يف هقذا     -1

 البحث قد يفيد املسؤولني عن برامج تطوير التعليم اجلامعي.
 باسقتخدام تطبيق  "القواتآ   " لتنميقة    تعليميًّقا إلكرتونيًّقا    برناًاا البحث هذا يقدم  -2

 ، ميكقن مامعقة مقد    بقة لقد  لل  ةالغذائيق  التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة
للبقة   مبفقاهيم الصقحة الغذائيقة لقدي     القوعي  لتنميقة  املتخصصقني  من قبل تطويره

 السعودية. اجلامعا 
 إصقالح األوضقاع   يف تسقهم  أن ميكقن  القيت  والتوصقيا   املقرتحقا   بعض تقديم  -3

 .(2030) رؤية مال متاشيا السعودية األسر  لصحية يفا
 التواصقل  وسقائل  وتطبيققا   يقدما   أهميقة  إىل الرتبويني نظر توميه يف يفيد قد  -4

 التعليمية. العملية يف ياصة "   الواتآ"وتطبي  عامة، النقال االمتماعي واهلاتف
 .التدريآ يف  "  الواتآ" تطبي  استخدام اجلامعي الفرصة أمام االستاذ يتيح قد  -5
 .لالبها لد  ةالغذائي الوعي بالصحة تنمية وهو اجلامعة، أدوار أحد على الضوء يلقي  -6

 حدود البحث

 ا البحث احلالي يف ضوء احلدود التالية:
الربنامج التعليمقي يف تنميقة التحصقيل املعقريف لقبعض       احلدود املوضوعية للبحث:  -1

العقالج  ، واألمراض )التغذية مفاهيم الصحة الغذائية، وحيتوي على مخآ وحدا  
املضقافا   التنقاول،  األغذية التقليدية واألغذية شائعة  ،التخلص من البدانة ،بالغذاء
(، وتشتمل على اموعة من اخلقربا  واألنشقطة القيت تضقمنت املعلومقا       الغذائية

واملعار  التغذوية وتقديم التغذية الرامعة القيت تؤكقد اكتسقا  اخلقربا ، وتنميقة      
ل املعريف بها، ويتم تعليم عينة البحث باستخدام تطبيق  "القواتآ   " كأحقد    التحصي

 التطبيقا  اإللكرتونية.
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 . هق1440-1439لعام اجلامعي االبحث يالل هذا ا إمراء  احلدود الىمنية للبحث:  -2
  مامعقة مقد   بقة  ا إمراء هذا البحث على عينقة مقن لل   :احلدود البشرية للبحث  -3

توافر ثقافة الصحة الغذائيقة لقديهم، وا إمقراء التطبيق      درمة  وذل  للتعر  على
  مد . لال  السنة التحض ية )املسار العلمي( اامعةالتجرييب للبحث على عينة من 

 مامعة مد . :املكانية للبحثاحلدود   -4

 مصطلحات البحث

 األهقدا   بقني  املقارنقة  " :وهقي  ،( الفاعلية360: 2006عرفت كوم  ) الفاعلية:
 وتققاس  املرمقو ،  األهدا  لتحقي  املتوقال على األداء وعرفت بأنها: القدر  "، والنتائج

 ،(582: 2013وصقادق،  حطقب  )أبقو  متوس  القدرما   اخنفاض أو ارتفاع يالل من
وتعر  الفاعلية إمرائيًّا بأنها: مقدر  الربنقامج التعليمقي اإللكرتونقي باسقتخدام تطبيق       

 مامعة مد ، بعض مفاهيم الصحة الغذائية لد  للبةلالتحصيل املعريف  تنمية الواتآ    يف
 متوس  الدرما ." اخنفاض أو ارتفاع يالل من وتقاس

( الثقافة الغذائية بأنهقا: ترمجقة   75 – 74: 2002عرفت شعبان ) ة:الغذائي الثقافة
احلقائ  الصحية يف اال التغذية إىل أمناط سلوكية سقليمة علقى مسقتو  الفقرد واجملتمقال      

خدام األساليب الرتبوية والدعائية" وتعر  الثقافة الصحية إمرائيًّا بأنها: ذل  وذل  باست
النسيج املتشاب  من املعلوما  والسلوكيا  واالجتاها  املومبة املرتبطة بالغذاء والتغذية 
السليمة واليت يرتمجها للبة مامعة مد  إىل أمناط سلوكية تدفعهم إىل التفك  فيما يأكلون 

ام متكامل العناصر الغذائية واملناسب الحتياماتهم اجلسمية ليحموا أنفسقهم  وايتيار لع
من أمراض سوء التغذية وتغي  العادا  اخلالئة، وتصحيح املفاهيم والعقادا  الغذائيقة   

 املستحدثة.
"املعلوما  واملهقارا  املكتسقبة مقن قبقل     : يعر  التحصيل بأنه التحصيل املعريف:
، (76: 2010موضقوع أو وحقد  دراسقية  قدد " )الكسقباني       املتعلمني كنتيجة لدراسقة 

ويعر  التحصيل إمرائيا بأنه:مقدار ما اكتسبه الطالب مقن معلومقا  وحققائ  مرتبطقة     

بالغذاء والتغذية السليمة، ويقاس بالدرمة اليت حيصل عليها الطالقب يف ايتبقار حتصقيل    
 ملعد لذل .اجلوانب املعرفية املرتبطة مبفاهيم الثقافة الغذائية ا

 منقاهج  شقكل  علقى  تكقون  ققد  التعليميقة  املواد من " اموعةالربنامج التعليمي: 
 تعليميقة  بوسقائل  مصقحوبة  للمقتعلمني،  حتقدد  ققراءا   أو اموعة كتابقا   أو دراسية،
 بعقض  املقتعلم  يقدرس  وقد  دد ، زمنية فرت  عاد  هلذا الربنامج وحتدد متنوعة، وأنشطة

 )اللققاني  املستقلة" املنىلية الدراسة لري  عن اآلير سة، وبعضهااملدر دايل الربنامج هذا
ويعر  الربنامج التعليمي إمرائيًّابأنه: منظومة تعليميقة تتضقمن    (،76 :2013 واجلمل،

 ،القتخلص مقن البدانقة    ،العقالج بالغقذاء  ، واألمقراض  مخآ وحدا  تعليمية )التغذيقة 
(، معد  بأسقلو  التعلقيم   ملضافا  الغذائيةاالتناول، واألغذية التقليدية واألغذية شائعة 

 الفيقديو  ومققالال  والصقور  الفقردي باسقتخدام تطبيق  القواتآ    املقدعم النصقوص      
التعب ية، وكل وحد  تتضمن اموعة  والرموز والرسائل القص   الصوتية والتسجيال 

فة الغذائيقة  من اخلربا  واألنشطة اليت تضمنت املعلوما  واملعار  املرتبطة مبفاهيم الثقا
اامعة مد  لدراستها ذاتيا، بهقد    -املسار العلمي -اليت تقدم لطال  السنة التحض ية

  إكسابهم تل  املعلوما  واملعار  وترمجتها إىل ممارسا  يومية صحيحة.
تطبي  تراسل فوري  تكر ومتعدد املنصا  للهواتف الذكية،   :  " الواتآ"تطبي 

 ئل املكتوبة والصوتية والصقور ومققالال الفيقديو وغ هقا،    وميكن بواسطته إرسال الرسا
 وسقائل  مقن  اانية ويعر  الواتآ    إمرائيًّا يف هذا البحث بأنه: وسيلة ،(يديايبويك)

 املسقتمر  التواصل على قائم النقالة، اهلواتف تطبيقا  من وتطبي  التواصل االمتماعي،
 استخدام يف الفورية املراسلة يالل من اجلامعة للبة بني اآلراء وتبادل والنقاش واحلوار

 والتسقجيال   الفيقديو  ومققالال  والصقور  النصقوص  :مثقل  املتعقدد ،  من الوسائ  عديد
 تنميقة  برنقامج  يف ولبققت  ورد  كمقا  التعب يقة،  والرمقوز  والرسائل القص   الصوتية

 .ةالغذائي التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة
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بالغذاء والتغذية السليمة، ويقاس بالدرمة اليت حيصل عليها الطالقب يف ايتبقار حتصقيل    
 ملعد لذل .اجلوانب املعرفية املرتبطة مبفاهيم الثقافة الغذائية ا

 منقاهج  شقكل  علقى  تكقون  ققد  التعليميقة  املواد من " اموعةالربنامج التعليمي: 
 تعليميقة  بوسقائل  مصقحوبة  للمقتعلمني،  حتقدد  ققراءا   أو اموعة كتابقا   أو دراسية،
 بعقض  املقتعلم  يقدرس  وقد  دد ، زمنية فرت  عاد  هلذا الربنامج وحتدد متنوعة، وأنشطة

 )اللققاني  املستقلة" املنىلية الدراسة لري  عن اآلير سة، وبعضهااملدر دايل الربنامج هذا
ويعر  الربنامج التعليمي إمرائيًّابأنه: منظومة تعليميقة تتضقمن    (،76 :2013 واجلمل،

 ،القتخلص مقن البدانقة    ،العقالج بالغقذاء  ، واألمقراض  مخآ وحدا  تعليمية )التغذيقة 
(، معد  بأسقلو  التعلقيم   ملضافا  الغذائيةاالتناول، واألغذية التقليدية واألغذية شائعة 

 الفيقديو  ومققالال  والصقور  الفقردي باسقتخدام تطبيق  القواتآ    املقدعم النصقوص      
التعب ية، وكل وحد  تتضمن اموعة  والرموز والرسائل القص   الصوتية والتسجيال 

فة الغذائيقة  من اخلربا  واألنشطة اليت تضمنت املعلوما  واملعار  املرتبطة مبفاهيم الثقا
اامعة مد  لدراستها ذاتيا، بهقد    -املسار العلمي -اليت تقدم لطال  السنة التحض ية

  إكسابهم تل  املعلوما  واملعار  وترمجتها إىل ممارسا  يومية صحيحة.
تطبي  تراسل فوري  تكر ومتعدد املنصا  للهواتف الذكية،   :  " الواتآ"تطبي 

 ئل املكتوبة والصوتية والصقور ومققالال الفيقديو وغ هقا،    وميكن بواسطته إرسال الرسا
 وسقائل  مقن  اانية ويعر  الواتآ    إمرائيًّا يف هذا البحث بأنه: وسيلة ،(يديايبويك)

 املسقتمر  التواصل على قائم النقالة، اهلواتف تطبيقا  من وتطبي  التواصل االمتماعي،
 استخدام يف الفورية املراسلة يالل من اجلامعة للبة بني اآلراء وتبادل والنقاش واحلوار

 والتسقجيال   الفيقديو  ومققالال  والصقور  النصقوص  :مثقل  املتعقدد ،  من الوسائ  عديد
 تنميقة  برنقامج  يف ولبققت  ورد  كمقا  التعب يقة،  والرمقوز  والرسائل القص   الصوتية

 .ةالغذائي التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة
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 بقة:والدراسات السا اإلطار النظري

 اإللار النظري -: أواُل
 :الغذائية ثقافة الصحة .1

ختتلف اجملتمعا  فيمقا بينهقا يف املمارسقا  السقلوكية القيت تتعلق  بالتعامقل مقال         
األلعمققة كعمليققة ايتيارهققا، واحلصققول عليهققا، وكيفيققة تققداوهلا، ولهيهققا، وتصققنيعها، 

 وختىينها، والتصر  باملتبقي منها.
الثقايف أثاًرا سلبية، إذ يتعرض أبنقاء اجليقل املعاصقر     وإن للتقدم العلمي واالنفتاح

إىل كم هائل من املعلوما  اجلديد  املتعلقة بالثقافة الغذائية، وياصقة العقادا  الغذائيقة    
 (2011اليت تقتحم أفكارهم، مما يؤثر على الوعي الغذائي لديهم )بدوي، 

حنصل على معلوما  بشأن وهلذا عند حتديد احلالة الغذائية يف منطقة ما، ال بد من 
العادا  الغذائية لسكانها، وما يتناولونه من ألعمة، مال حتديقد احلالقة الصقحية املرتبطقة     
بالتغذية ودرمة ظهور أمراض سوء التغذية فيهم، ومن املعلوما  اليت حنصل عليها ميكن 

بعقه  التوصل إىل القدر الذي حيتامونقه مقن الثقافقة الغذائيقة والطريق  القذي جيقب أن نت       
( يف ضقرور  تثقيقف فئقا     2010(، وهذا ما يؤكده مىاهر  )2004لتحقيقها )صبحي، 

اجملتمال تثقيفا غقذائيا صقحيا، وبضقرور  زرع الققيم والعقادا  الغذائيقة املتمثلقة بتنقاول         
ومبا  غذائية متوازنة مبواعيد واعداد منتظمة بعيدا عن اإلفقراط يف الغقذاء وبقدون أي    

 األمراض. اتمال صحي سليم مسميًّا ياٍل منيث يسهم يف تكوين نقص يف أنواع الغذاء، ج
والثقافة الغذائية هي: "اموعة املعلوما  والسلوكيا  واالجتاها  اليت تدفال الفرد 
إىل التفك  فيما يأكل وخيتار األلعمة املتكاملة العناصقر الغذائيقة واملناسقبة الحتيامقا      

الغذائية الصحية وجتنب السلوكيا  اخلالئة  مسمه وتشكل سلوكه حنو اتباع السلوكيا 
: 2009(، وتعرفهقا اجلروانقي )  24: 2004أو تعديلها مبا حيفظ سالمة اجلسم" )بقوقآ،  

( بأنها:" ترمجة احلقائ  الصحية يف اال التغذية علقى أمنقاط سقلوكية علقى مسقتو       477
 والدعائية"  وذل  باستخدام األساليب الرتبويةالفرد واجملتمال 

اموعة املعار  واملعلومقا  والسقلوكيا  واملهقارا  القيت      ا:بأنه ن تعريفهاوميك
من املصادر املختلفة، واليت أثر  يف سلوكهم ولريقة تعاملهم مال املواقف  األفرادتلقاها 

 بطريقة صحية سليمة، وتنعكآ يف عاداتهم الغذائية والصحية اليومية.
 املقتعلم  ملساعد  ياصة العلوم ملناهجو عامة للرتبية الوقائي الدور يظهر هنا ومن

 ويعقود  الضقرر  عنقه  يقدرئ  مما اليومية، جياته وسلوكياته املرتبطة اخلربا  اكتسا  على
 ( 2003،راشدو اهلادي وعبد )النجدي اجليد  بالصحة عليه

التغذية من أهم املوضوعا  القيت تهقم املهقتمني بالصقحة واللياققة البدنيقة،        دَُّعُتو
يعية والسليمة ال تعين تناول األلعمة الطازمة كالفاكهة واخلضروا ، وإمنقا  فالتغذية الطب

الكميا  والعناصر الغذائية الكافية الحتياما  اجلسم، وهنا  بعض النصائح للوصقول  
 (: 13 :2017 ،الصحي والنفسي )عبد اهللإىل ختطي  غذائي مناسب للوضال 

وال  %20ئيسة بنسبة ال تقل عن احلرص على تناول الربوتني اجليد يف الومبا  الر  -1
من إمجالي السعرا  احلرارية اليومية بشرط أن يكون القربوتني مقن    %70تىيد عن 

 النوعية منىوعة الدسم.
املعقد  واليت حتتاج وقت ألول يف اهلضم مما يشقعر  باستبدل الكربوهيدرا  البسيطة   -2

 .الفرد منا باالمتالء وعدم الرغبة يف تناول املىيد من الطعام
فاجلسقم بطبيعقة احلقال مييقل إىل ختقىين       ،من تناول القدهون ققدر املسقتطاع    التقليل  -3

يف  %20الدهون أكثر من أي ماد  أير  لذل  ينصقح أال تتجقاوز نسقبة القدهون     
 سعرا  الطعام اليومي كحد اقصى.

جتنب تناول األمالح الىائد  يف الطعام كاملخلال  واأللعمة احملفوظة واملعلبة واليت   -4
 ل على زياد  نسبة الدهون يف اجلسم.تعم

ر من تناول املاء على مدار اليوم ملا له من فوائد يف رفال معدل األيض الغذائي، اكثاإل  -5
 والتخلص من السموم.
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اموعة املعار  واملعلومقا  والسقلوكيا  واملهقارا  القيت      ا:بأنه ن تعريفهاوميك
من املصادر املختلفة، واليت أثر  يف سلوكهم ولريقة تعاملهم مال املواقف  األفرادتلقاها 

 بطريقة صحية سليمة، وتنعكآ يف عاداتهم الغذائية والصحية اليومية.
 املقتعلم  ملساعد  ياصة العلوم ملناهجو عامة للرتبية الوقائي الدور يظهر هنا ومن

 ويعقود  الضقرر  عنقه  يقدرئ  مما اليومية، جياته وسلوكياته املرتبطة اخلربا  اكتسا  على
 ( 2003،راشدو اهلادي وعبد )النجدي اجليد  بالصحة عليه

التغذية من أهم املوضوعا  القيت تهقم املهقتمني بالصقحة واللياققة البدنيقة،        دَُّعُتو
يعية والسليمة ال تعين تناول األلعمة الطازمة كالفاكهة واخلضروا ، وإمنقا  فالتغذية الطب

الكميا  والعناصر الغذائية الكافية الحتياما  اجلسم، وهنا  بعض النصائح للوصقول  
 (: 13 :2017 ،الصحي والنفسي )عبد اهللإىل ختطي  غذائي مناسب للوضال 

وال  %20ئيسة بنسبة ال تقل عن احلرص على تناول الربوتني اجليد يف الومبا  الر  -1
من إمجالي السعرا  احلرارية اليومية بشرط أن يكون القربوتني مقن    %70تىيد عن 

 النوعية منىوعة الدسم.
املعقد  واليت حتتاج وقت ألول يف اهلضم مما يشقعر  باستبدل الكربوهيدرا  البسيطة   -2

 .الفرد منا باالمتالء وعدم الرغبة يف تناول املىيد من الطعام
فاجلسقم بطبيعقة احلقال مييقل إىل ختقىين       ،من تناول القدهون ققدر املسقتطاع    التقليل  -3

يف  %20الدهون أكثر من أي ماد  أير  لذل  ينصقح أال تتجقاوز نسقبة القدهون     
 سعرا  الطعام اليومي كحد اقصى.

جتنب تناول األمالح الىائد  يف الطعام كاملخلال  واأللعمة احملفوظة واملعلبة واليت   -4
 ل على زياد  نسبة الدهون يف اجلسم.تعم

ر من تناول املاء على مدار اليوم ملا له من فوائد يف رفال معدل األيض الغذائي، اكثاإل  -5
 والتخلص من السموم.



ة برنامج تعليمّي �إلكرتويّن... فاعليَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 324

ولذل  جيب على كل فرد أن يعر  املواد الغذائية، األنواع واملكونا  والكميقا   
على زيادته أو نقصه من مشاكل، املطلوبة، وفوائد كل نوع وضرورته للصحة، وما يرتتب 

وأين يومد كل نوع؟، والطريقة املثلقى لالسقتفاد  منقه وتفاعالتقه وتدايالتقه مقال بقيقة        
العناصر الغذائية األير ، حتى يتعلم الفرد كيف حيق  االستفاد  القصو  مقن الغقذاء،   

 وأيًضا معرفة البدائل الغذائية حتى ميكن ختطي  نظام غذائي مناسب.

 الغذائية: قافة الصحةأهداف الث

إىل نشقر القوعي    متمثل يف مؤسساته الصحية، والتعليمقة  يهد  اجملتمال السعودي
ياصقة فئقة    هوثقافة الصحة الغذائية نظًرا ملا لوحظ من تىايد معدال  السمنة بني أفقراد 

الشبا ، وملا هلذه الفئة من أهمية يف بناء الولن ألميال قادمة وجيب االهتمقام بصقحتها   
(: 11 :2017)دية من يالل زياد  الوعي الصحي والغذائي. وقد أمجلت عبقد اهلل  اجلس

 أهدا  الثقافة الصحية فيما يلي:
 توميه األشخاص الكتسا  املعلوما  الصحية.  -1
 حث األشخاص على تغي  مفاهيم الصحة.  -2
  .رفال الثقافة الصحية لد  أفراد اجملتمال مال الرتكيى على أمناط احليا   -3
 دور الفرد يف الوقاية لنفسه من األمراض.تعىيى أهمية   -4
وما سب  ذكره من أنشقطة يتبقال    ،تباع السلو  السليم املرغو  توميه األشخاص ال  -5

 ير.كل منها اآل

 أهمية ثقافة الصحة الغذائية

مل يكن يف املاضي سند علمي لغالبية املعلوما  املتعلقة بالغذاء، بل كانت مستمد  
ولوه بالشيوع، غ  أن العلماء حديًثا أرادو أن يرامعوا تلق   مما عرفه الناس بالعر  وتدا

املعلوما  يف ضوء األجا  اجلديد ، وباتباع األسقلو  العلمقي، فاسقتنتجوا أن الغقذاء     
الطبيعي الكامل املتوازن مهم للصحة والنمو ورفال سوية الفرد العقلية والنفسقية، ورفقال   

 صفه، والعامل يف خمتربه، واملعلم يف مدرسقته،  اإلنتامية يف مجيال ااال  احليا   للطالب يف

والرياضي يف ميدان املنافسة، هلذا ير  املتخصصون يف شؤون التغذيقة يف خمتلقف القدول    
 (2010ضرور  االهتمام بالثقافة الغذائية يف املراحل الدراسية املختلفة )مىاهر ، 

مستويا  الطلبة، وينبغقي أن   وُتَعدُّ الثقافة الغذائية أمًرا ضروريًّا للتعلم على مجيال
يتعلموا مبادئ الثقافة الغذائية كي يصبح لديهم احلقد األدنقى مقن املعرفقة بالعديقد مقن       

(، لذل  أضقحت  2008النواحي الغذائية اليت توامه مواقف احليا  اليومية )أبو حليمة، 
در مناسقب  أن يلم بقق  الثقافة الغذائية ضرور  ملحة جلميال الطلبة، فهي تساعد املتعلم يف

من املعرفة العلمية األساسية يف الغذاء والتغذية، واالجتاه حنقو التغذيقة السقليمة وحسقن     
ايتياره لغذائه، ملساعدته يف حل مشكالته اليومية املتعلقة بالغذاء، وبالتقالي فقإن الثقافقة    

حلاضقر  الغذائية أحد موانب الثقافة املهمة، وُتَعدُّ من أبرز األهدا  الرتبويقة يف الوققت ا  
نتيجة تفاقم املشكال  الغذائية، وتفشي الكث  من األمراض النامجقة عقن سقوء التغذيقة     

 (2008) بو ، 
وُيَعدُّ اجلهل باملبادئ األساسية للتغذية سبًبا رئيًسقا يف حقدو  كقث  مقن أمقراض      
 سوء التغذية، إذ إن سوء التغذية ال يرمال إىل النقص يف املوارد االقتصادية فقق ، بقل إىل  

 (2009فقر يف الثقافة الغذائية )يالد، وحيي، 
 2030من أهم مستهدفا  رؤية اململكة  دَُّعنشر الوعي الصحي بني املوالنني ُيإن 

 اهقدفً  دَُّعق قادر على بنقاء اتمعقه وتنميتقه يُ    ىاملباشر  وغ  املباشر ، فبناء فرد سليم معاف
 .2030من أهدا  رؤية اململكة  اأساسيًّ

(: أن من أهم األسبا  اليت تؤثر على الصحة العادا  2017:12 )عبد اهللوتر  
السيئة اليت يتبعها أغلب الناس يالل حياتهم اليومية، مثقل إدمقان التقديني، االسقتيقاظ     

ىل انتشار مقرض السقمنة ومقا يقرتب  بقه مقن       إاملتأير، تناول الومبا  السريعة، مما أد  
قلب، و الم املفاصل وبعض األمراض أمراض مصاحبة مثل الضغ  والسكر وأمراض ال

 املناعية.
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والرياضي يف ميدان املنافسة، هلذا ير  املتخصصون يف شؤون التغذيقة يف خمتلقف القدول    
 (2010ضرور  االهتمام بالثقافة الغذائية يف املراحل الدراسية املختلفة )مىاهر ، 

مستويا  الطلبة، وينبغقي أن   وُتَعدُّ الثقافة الغذائية أمًرا ضروريًّا للتعلم على مجيال
يتعلموا مبادئ الثقافة الغذائية كي يصبح لديهم احلقد األدنقى مقن املعرفقة بالعديقد مقن       

(، لذل  أضقحت  2008النواحي الغذائية اليت توامه مواقف احليا  اليومية )أبو حليمة، 
در مناسقب  أن يلم بقق  الثقافة الغذائية ضرور  ملحة جلميال الطلبة، فهي تساعد املتعلم يف

من املعرفة العلمية األساسية يف الغذاء والتغذية، واالجتاه حنقو التغذيقة السقليمة وحسقن     
ايتياره لغذائه، ملساعدته يف حل مشكالته اليومية املتعلقة بالغذاء، وبالتقالي فقإن الثقافقة    

حلاضقر  الغذائية أحد موانب الثقافة املهمة، وُتَعدُّ من أبرز األهدا  الرتبويقة يف الوققت ا  
نتيجة تفاقم املشكال  الغذائية، وتفشي الكث  من األمراض النامجقة عقن سقوء التغذيقة     

 (2008) بو ، 
وُيَعدُّ اجلهل باملبادئ األساسية للتغذية سبًبا رئيًسقا يف حقدو  كقث  مقن أمقراض      
 سوء التغذية، إذ إن سوء التغذية ال يرمال إىل النقص يف املوارد االقتصادية فقق ، بقل إىل  

 (2009فقر يف الثقافة الغذائية )يالد، وحيي، 
 2030من أهم مستهدفا  رؤية اململكة  دَُّعنشر الوعي الصحي بني املوالنني ُيإن 

 اهقدفً  دَُّعق قادر على بنقاء اتمعقه وتنميتقه يُ    ىاملباشر  وغ  املباشر ، فبناء فرد سليم معاف
 .2030من أهدا  رؤية اململكة  اأساسيًّ

(: أن من أهم األسبا  اليت تؤثر على الصحة العادا  2017:12 )عبد اهللوتر  
السيئة اليت يتبعها أغلب الناس يالل حياتهم اليومية، مثقل إدمقان التقديني، االسقتيقاظ     

ىل انتشار مقرض السقمنة ومقا يقرتب  بقه مقن       إاملتأير، تناول الومبا  السريعة، مما أد  
قلب، و الم املفاصل وبعض األمراض أمراض مصاحبة مثل الضغ  والسكر وأمراض ال

 املناعية.
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(: أن الصحة هد  نسعى للوصول إليه وليست شيًئا يقتم  2012:6وير  شريم )
واحلكومقة. وهقو مقا     املقوالنني فرضه، وميكن الوصول إىل هذا اهلد  من التىام كل من 

الل يستومب نشر الثقافة الصحية لنشر املعلومة الصحيحة وااللتىام بها، وذلق  مقن يق   
الوسائل املالئمة، و إلقاء نظر  متطور  على الثقافة الصحية. كما ير  أن الثقافة الصحية 
تتمحور يف أنها مىء ال يتجىأ من التنمية االمتماعية واالقتصادية، وألن التمتال بالصقحة  

ققدراتهم البدنيقة والذهنيقة إىل أقصقى حقد،       تنميقة اجليد  من شأنه أن ميكن األفراد مقن  
ا يف انسجام مال بيئتهم ومال ا وثقافيً ا واقتصاديً م أن يعيشوا حيا  منتجة امتماعيً يسمح هلو

 أفكارهم ومال رغباتهم.
وتعترب فرت  املراهقة من الفرتا  احلرمة يف عمليقة النمقو والتطقور، وتتميقى هقذه      

 وحتد  فيها العديد مقن القتغ ا  يف الناحيقة   ،املرحلة بالىياد  السريعة يف الطول والوزن
اخلالئ، وهذا يؤدي  التغذية والسلو  الغذائيانتشار نقص  الفسيولومية واالمتماعية، مثل

إىل انتشار األمراض يف املستقبل مثل هشاشة العظقام والسقمنة وزيقاد  مسقتو  القدهون      
باإلضافة لظهور يلقل التغذيقة يقالل    ،وتأير البلوغ اجلنسي والطول النهائي عند البلوغ

الدراسا  املسقحية علقى التغذيقة حلقدو  انتشقار كقب  لقنقص         هذه املرحلة، وأشار 
 (3: 2003التغذية يف هذه املرحلة العمرية. )البلوني وشتيفي، 

 والعملية التعليمية: WhatsAppتطبي  الواتآ ا    -6
  Facebook &Tweeter & YouTube مثقل  االمتمقاعي  التواصقل  مواققال  ربطت

 على املقدمة واخلدما  الربامج البشر، ومال يتوقعها يكن مل العامل بطرق األشخاص حول
 اإلنرتنقت  عقرب  افرتاضقي  بشقكل  باالمتمقاع  تسمح للمستخدمني واليت اإلنرتنت شبكة

 العامل أحناء مجيال من اآليرين مال ومناقشتها واملعلوما  اجلديد  األفكار وتبادل للتواصل
 حتققت بالفعل.  قد العاملية القرية أن جند

 ( مليقار 4.021م حقوالي ) 2018 عقام  يف اإلنرتنقت  يمسقتخدم  عقدد  فقد بلقغ 
 Hootsuite We Are" موققال  تقريقر  جسقب  وذل  ا،سنويًّ( %7بىياد  تبلغ ) مستخدم،

Social" أصقبحوا  العقامل  سقكان  نصف من أكثر أن أي م،2018 عام الرقمي العامل عن 
 أعمارهم اوحاملرت الشبا  اإلنرتنت مستخدمي لليعة يف ويأتي .متصلني باإلنرتنت اآلن

 يف النمقو  عنوانهقا  مديد  حقبة العربي العامل دهويش  K (ITU,207)عامًا24-15 بني ما
 مسقتخدم  مليقون  (226) حنقو  يبلقغ  أن يتوققال  والذي اإلنرتنت، مستخدمي شبكة عدد

 والذي م،2016-2015 العربي املعرفة اقتصاد لتقرير وذل  وفًقا م2018 العام جلول
عقدد   بلقغ  السقعودية  العربيقة  اململكة ويف ،(Orient Planet Research)قبل من إعداده ا 

هليئة  الربعية اإللكرتونية النشر  من العدد وذل   K( مليون22.4اإلنرتنت ) مستخدمي
 . (CITC,2016) املعلوما  وتقنية االتصاال 
 Social) االمتمقاعي  التواصل تقنية وسائل أصبحت الذكية، اهلواتف تطور ومال

Media)  ويصوصًا األي   السنوا  ماذبية يف أكثر الذكية، تعمل على اهلواتف واليت 
 وسقائل  منصقا   متنوعقة مقن   اموعقة  إىل الوصقول  إمكانية لديهم حيث الشبا ، بني

 .االمتماعي التواصل
كافقة   علقى  اليومية حياتنا يف بارزًا دوًرا االمتماعي التواصل وسائل مواقال تلعب

 تكقاد  التوسال، يف التواصل وسائل شركا  اعتمدتها اليت خلط ا أن يصوصًا األصعد ،
التقنيقة   دمج ميكن حيث التعليمي اجملال ومتغ اتها، ويف اليومية احليا  ظرو  تشمل كل
انتباه  مذ  املواقال هذه استطاعت التعلم، عملية يف التعليمية التكنولوميا مال املعلوماتية

 أحناء مجيال يف اجلامعا  من العديد قبل من يةتعليم كأدوا  واعتمد  اجلامعا ، لال 
 علقى  اإلنرتنقت  تطبيققا   مقن  مقىء  وهي (Brady, Holcomb, & Smith,2010)العامل 

 املعلومقا   وتبادل واملشاركة التعلم على املتعلمني تساعد واليت والربايا ، شبكة اإلنرتنت
 هقذه  لتميقى  ونظقراً  .الرقميقة  االتصاال  يالل من اآليرين مال والتعاون بهم، اخلاصة

 للتعقب   فرصقة  للمسقتخدمني  تقوفر  فإنهقا  األبعاد، متعدد  ويصائصيا املواقال بالتفاعلية
 الوققت  يف كب   شعبية اكتسبت لذا .اآليرين مال وبسرعة جرية اآلراء واألفكار وتبادل

  (Silius et, 2010) ،العامل أحناء مجيال من الناس من االهتمام من وحاز  الكث  احلاضر،
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Social" أصقبحوا  العقامل  سقكان  نصف من أكثر أن أي م،2018 عام الرقمي العامل عن 
 أعمارهم اوحاملرت الشبا  اإلنرتنت مستخدمي لليعة يف ويأتي .متصلني باإلنرتنت اآلن

 يف النمقو  عنوانهقا  مديد  حقبة العربي العامل دهويش  K (ITU,207)عامًا24-15 بني ما
 مسقتخدم  مليقون  (226) حنقو  يبلقغ  أن يتوققال  والذي اإلنرتنت، مستخدمي شبكة عدد

 والذي م،2016-2015 العربي املعرفة اقتصاد لتقرير وذل  وفًقا م2018 العام جلول
عقدد   بلقغ  السقعودية  العربيقة  اململكة ويف ،(Orient Planet Research)قبل من إعداده ا 

هليئة  الربعية اإللكرتونية النشر  من العدد وذل   K( مليون22.4اإلنرتنت ) مستخدمي
 . (CITC,2016) املعلوما  وتقنية االتصاال 
 Social) االمتمقاعي  التواصل تقنية وسائل أصبحت الذكية، اهلواتف تطور ومال

Media)  ويصوصًا األي   السنوا  ماذبية يف أكثر الذكية، تعمل على اهلواتف واليت 
 وسقائل  منصقا   متنوعقة مقن   اموعقة  إىل الوصقول  إمكانية لديهم حيث الشبا ، بني

 .االمتماعي التواصل
كافقة   علقى  اليومية حياتنا يف بارزًا دوًرا االمتماعي التواصل وسائل مواقال تلعب

 تكقاد  التوسال، يف التواصل وسائل شركا  اعتمدتها اليت خلط ا أن يصوصًا األصعد ،
التقنيقة   دمج ميكن حيث التعليمي اجملال ومتغ اتها، ويف اليومية احليا  ظرو  تشمل كل
انتباه  مذ  املواقال هذه استطاعت التعلم، عملية يف التعليمية التكنولوميا مال املعلوماتية

 أحناء مجيال يف اجلامعا  من العديد قبل من يةتعليم كأدوا  واعتمد  اجلامعا ، لال 
 علقى  اإلنرتنقت  تطبيققا   مقن  مقىء  وهي (Brady, Holcomb, & Smith,2010)العامل 

 املعلومقا   وتبادل واملشاركة التعلم على املتعلمني تساعد واليت والربايا ، شبكة اإلنرتنت
 هقذه  لتميقى  ونظقراً  .الرقميقة  االتصاال  يالل من اآليرين مال والتعاون بهم، اخلاصة

 للتعقب   فرصقة  للمسقتخدمني  تقوفر  فإنهقا  األبعاد، متعدد  ويصائصيا املواقال بالتفاعلية
 الوققت  يف كب   شعبية اكتسبت لذا .اآليرين مال وبسرعة جرية اآلراء واألفكار وتبادل

  (Silius et, 2010) ،العامل أحناء مجيال من الناس من االهتمام من وحاز  الكث  احلاضر،
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 مجيقال  بقني  انتشارًا االمتماعي التواصل وسائل من أكثر WhatsApp تطبي  وُيعد
 والعصقر  الذكيقة  اهلواتقف  وأميال التقين عصر التطور وليد وهو املختلفة، اجملتمال فئا 
 البعض لبعضهم ياصة رسائل املعلوما  بإرسال تبادل من الناس ميكن والذي الرقمي
 ميكن للمستخدمني الدردشقة  التطبي ، هذا يالل ة، ومنالذكي هواتفهم بواسطة مباشر 
ومنقذ   .اقاني  بشقكل  وغ هقا  الفيقديو  ومقالال والصور امللفا  ومشاركة االنرتنت عرب

 تكلفة دون الرسالة تبادل للمستخدمني يسمح ،2009 عام يف    الواتآ تطبي  ظهور
 ألنه (Short Message Service-SMS) القص   الرسائل يدمة يف هو احلال كما يدمة

 الربيقد  اسقتخدام  منهقا  وظقائف  بعقد   للقيقام  اإلنرتنقت  بيانقا   حقىم  يقوم باسقتخدام 
    للقواتآ  الرمسي املوقال على للمعلوما  وفًقا وذل  وتصفح اإلنرتنت، اإللكرتوني
 (189: 2019)الشهراني، 
 تعليمال يف وأثر احليا ، ااال  خمتلف يف أساسية حتوال  التطبي  هذا أحد  كما
 تطبيق   تقأث   الضوء على بتسلي  قامت اليت األدبيا  من العديد ذل  ويؤكد .اجلامعي
ققام بهقا    الدراسة القيت  نتائج أظهر  املثال، سبيل على .التعليمية العملية يف    الواتآ

(Bere,2013)، يف أداء الطقال   علقى     القواتآ  تطبيق   تأث  إىل دراسة هدفت واليت 
 لد  الطال  أن عام، بومه الدراسة، نتائج وكشفت .إفريقيا منو  يف اجلامعا  إحد 

 التعليمية. ولبًققا ملعظقم   العملية يف    الواتآ استخدام جتاه إجيابية ومواقف تصورا 
 تىيقد مقن   تعاونيقة  جتربقة  ا  القواتآ  باستخدام فالتعلم الدراسة يف املشاركني الطال 
  ومعلميهم. أقرانهم الم سهلة للتواصل ولريقة االمتماعي تفاعلهم

إن استعراض يصائص وأهمية تطبي  القواتآ    العصقرية، القيت أكقد  علقى      
ملا لقه مقن فاعليقة وتكامليقة يف      البحث اذمناسبته للعملية التعليمية، وقد يكون مناسبا هل

عرض الوسائ  املتعدد ، اليت تالئم لبيعة ويصقائص ومهقام لقال  املرحلقة اجلامعيقة      
مج تثقيفي لتنمية بعض مفاهيم الصحة الغذائية لطقال  مامعقة مقد ،    الستخدامه كربنا

أن الربامج متعدد  الوسائ  من الوسقائل   (15: 2009حيث أكد كل من )يالد وحييى، 
الفعالة اليت جتمال بني يلي  من الوسائل كالصور الثابتة واملتحركة، والنصوص املكتوبقة،  

ا لتقديم احملتو  الدراسي بصقور  متكاملقة   واخلطوط البيانية، واملوسيقى، وتوظف مجيعه
 ومتفاعلة.
 الدراسا  السابقة: -ثانًيا: 

 مفاهيم الصحة الغذائية: بتنمية اهتمت دراسا  -احملور األول:  -
( إىل: الكشف عن فاعلية برنامج كمبيقوتري يف  2009هدفت دراسة يالد وحيي )

غقذائي والصقحي لقد  تالميقذ     الثقافة الغذائية على التحصيل املعقريف وتنميقة القوعي ال   
( 100املرحلة اإلعدادية، وقد قام الباحثان بإمراء دراسة استطالعية على عينقة قوامهقا )  

تلميذ وتلميذ  بالصف الثالث اإلعدادي، بهد  التعر  على الوعي الغذائي والصقحي  
لديهم، وققد اسقتخدما إسقتمار  احلالقة الصقحية، وايتبقار بعقض املعلومقا  الصقحية          

ئية، وقد أثبتت نتائج الدراسة االستطالعية النقص الشديد يف املعلومقا  والقوعي   والغذا
الصحي والغذائي لد  التالميذ الذكور عن التلميذا  اإلنا ، وبناًء عليه ا بناء برنامج 
للوقاية من أمراض سوء التغذية وتنمية الوعي الغقذائي والصقحي لقد  تالميقذ احللققة      

( تلميقًذا، وا إعقداد   20سي، وا ايتيار عينة عشقوائية قوامهقا )  الثانية من التعليم األسا
ايتبار حتصيلي، ومقياس الوعي الغذائي والصحي، وا اسقتخدام املقنهج الشقبه جتقرييب     
القائم على التصميم اجملموعة الواحد ، ونتج عقن الدراسقة فعاليقة الربنقامج املققرتح يف      

لتوصقيا  واملقرتحقا ، وهقدفت دراسقة     تنمية التحصيل املعريف، وقد ا تقديم بعقض ا 
( إىل: التعر  على مستو  الوعي الغذائي لقد  للبقة ختصقص    2012القدومي وزايد )

الرتبية الرياضية يف مامعة النجاح الولنية ومامعة السقلطان ققابوس، إضقافة إىل حتديقد     
الفققروق يف مسققتو  الققوعي الغققذائي تبعققا إىل مققتغ ا  اجلامعققة، واجلققنآ، واملسققتو  

لدراسي، واملعدل الرتاكمي لد  الطلبة، إضافة إىل حتديد أكثر الفقرا  قدر  على التنبؤ ا
( لال  207باملستو  الكلي للوعي، ولتحقي  ذل  أمريت الدراسة على عينة قوامها )

( مقن مامعقة السقلطان    102( مقن مامعقة النجقاح الولنيقة، و)    105ولالبا  بواققال ) 
( فققر ، وا  15الوعي الغذائي، واليت تكونقت مقن )   قابوس، ولب  عليها استبانة قياس
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ا لتقديم احملتو  الدراسي بصقور  متكاملقة   واخلطوط البيانية، واملوسيقى، وتوظف مجيعه
 ومتفاعلة.
 الدراسا  السابقة: -ثانًيا: 

 مفاهيم الصحة الغذائية: بتنمية اهتمت دراسا  -احملور األول:  -
( إىل: الكشف عن فاعلية برنامج كمبيقوتري يف  2009هدفت دراسة يالد وحيي )

غقذائي والصقحي لقد  تالميقذ     الثقافة الغذائية على التحصيل املعقريف وتنميقة القوعي ال   
( 100املرحلة اإلعدادية، وقد قام الباحثان بإمراء دراسة استطالعية على عينقة قوامهقا )  

تلميذ وتلميذ  بالصف الثالث اإلعدادي، بهد  التعر  على الوعي الغذائي والصقحي  
لديهم، وققد اسقتخدما إسقتمار  احلالقة الصقحية، وايتبقار بعقض املعلومقا  الصقحية          

ئية، وقد أثبتت نتائج الدراسة االستطالعية النقص الشديد يف املعلومقا  والقوعي   والغذا
الصحي والغذائي لد  التالميذ الذكور عن التلميذا  اإلنا ، وبناًء عليه ا بناء برنامج 
للوقاية من أمراض سوء التغذية وتنمية الوعي الغقذائي والصقحي لقد  تالميقذ احللققة      

( تلميقًذا، وا إعقداد   20سي، وا ايتيار عينة عشقوائية قوامهقا )  الثانية من التعليم األسا
ايتبار حتصيلي، ومقياس الوعي الغذائي والصحي، وا اسقتخدام املقنهج الشقبه جتقرييب     
القائم على التصميم اجملموعة الواحد ، ونتج عقن الدراسقة فعاليقة الربنقامج املققرتح يف      

لتوصقيا  واملقرتحقا ، وهقدفت دراسقة     تنمية التحصيل املعريف، وقد ا تقديم بعقض ا 
( إىل: التعر  على مستو  الوعي الغذائي لقد  للبقة ختصقص    2012القدومي وزايد )

الرتبية الرياضية يف مامعة النجاح الولنية ومامعة السقلطان ققابوس، إضقافة إىل حتديقد     
الفققروق يف مسققتو  الققوعي الغققذائي تبعققا إىل مققتغ ا  اجلامعققة، واجلققنآ، واملسققتو  

لدراسي، واملعدل الرتاكمي لد  الطلبة، إضافة إىل حتديد أكثر الفقرا  قدر  على التنبؤ ا
( لال  207باملستو  الكلي للوعي، ولتحقي  ذل  أمريت الدراسة على عينة قوامها )

( مقن مامعقة السقلطان    102( مقن مامعقة النجقاح الولنيقة، و)    105ولالبا  بواققال ) 
( فققر ، وا  15الوعي الغذائي، واليت تكونقت مقن )   قابوس، ولب  عليها استبانة قياس
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استخدام املنهج الوصفي املسحي، وأظهر  نتائج الدراسة أن مستو  الغذائي لد  أفراد 
(، إضافة إىل أنه ال تومد فروق ذا  داللة إحصائية يف الوعي %59العينة كان منخفضا )

واملستو  الدراسي، بينما كانقت  الغذائي لد  الطلبة تبعا إىل متغ ا  اجلامعة، واجلنآ، 
الفروق دالة إحصائيًّا تبًعا للمعدل الرتاكمي وملصلحة املعدل األعلى كما ا التوصقل إىل  

( مقن القوعي   %77.4أعلى مخآ فقرا  لديها ققدر  علقى التنبقؤ وتفسق  مقا نسقبته )      
ج الغذائي العام، وأوصى الباحثقان بعقد  توصقيا  مقن أهمهقا: إعقاد  النظقر يف املنقاه        

الدراسية ذا  العالقة بالصحة، وضرور  عقد ورش عمل حول التغذية، وهدفت دراسة 
(Janet & Melvin, 2012) :الكشف عن الوعي الغذائي من يالل الربامج التغذوية  إىل

الفيدرالية، واستخدام بطاقة احلقائ  التغذوية املرتبطقة بتقليقل يطقور  السقمنة، وزيقاد       
وا استخدام مسوحا  التقييم التغذوي والصحي، وبطاققة   تناول الفاكهة واخلضروا ،

( كقانوا علقى   %92.4التغذية لد  املراهقني، وأسفر  النتائج عن أن معظم املراهقني )
( كانوا على وعي خبطة أو برنامج اخلمسة أيام، %43.5وعي باهلرم الغذائي، وحوالي )

يقة األمريكيقة، وحقوالي    ( كقانوا علقى وعقي مبعقاي  القربامج الغذائ     %29.3وحوالي )
( من املراهقني قرروا أي األلعمة سقيتناولون. وتوصقلت الدراسقة اىل توصقيا      25%)

كان من أهمها معل الوسائل واملدايل والربامج التغذوية أكثر يسقًرا وسقهولة للشقبا     
األمريكي، وعمل دراسا  مستقبلية حول هذه الربامج وتأث ها على اآليرين، وهدفت 

إىل: مقارنقة التقأث  بقني التقدايال      ( (Yusoff, Wan Daud & Ahmad, 2013 دراسقة 
التعليمية التغذوية، وبني التدايال  الغ  تعليمية على الوعي املرتب  بنقص احلديد بقني  

( 280الطلبة املراهقني يف مقالعة تتاه م ا الريفية يف ماليىيا، وتكونت عينة الدراسة من )
عاًما، حيث ا أيذ العينقة بالطريققة    16( لالبة، بعمر 223ا، )( لالًب57لالًبا ولالبة، )

يف القدم،   العنقودية متعدد  املراحل، واعتمد معيار االيتيار على مسقتو  اهليموملقوبني  
ومن ثم قسم املشاركني إىل اموعتني ضابطة وجتريبية، واستخدم املنهج التجرييب، حيقث  

تغذوية التعليمية، وكان من أهم النتائج أن اجملموعة ا تسليم اجملموعة التجريبية احلقيبة ال
التجريبية اليت استقبلت التعليم التغذوي أجنى  حتسقن يف القوعي بعقد املقدايال  القيت      

اعطها احلقيبة، بينما اجملموعة الضابطة ال يومد أي حتسن موهري هلقا، كمقا أن برنقامج    
ملدرسقة، يف احلقيققة كقان عمليًّقا     التعليم التغذوي متعدد الوسائل والذي نفقذ يف موققال ا  

وفعاًلا يف حتسني الوعي لد  املراهقني املشاركني املصقابني بفققر القدم، وهقدفت دراسقة      
( إىل: الكشف عن دور املناهج الدراسية على تنمية الوعي الغذائي لد  2014اإلمامي )

القوعي   للبة املدارس احلكومية يف  افظة معان، والتعر  على مد  ومقود عالققة بقني   
الغذائي لد  للبة مرحلة األساسي وبعض املتغ ا  الدميغرافية، وتكون اتمال الدراسة 
من مجيال للبة مرحلة التعليم األساسي يف  افظقة معقان بقاألردن للصقفو  )السقادس،      
والسابال، والثامن، والتاسال األساسي( من تل  املقدارس التابعقة، حيقث بلقغ تعقدادهم      

( %10لبا ، وا ايتيار عينة لبقية عشوائية أي مقا نسقبته )  ( لال  ولا9310الكلي )
( لالًبا ولالبة، وا استخدام املنهج 931من اتمال الدراسة، وبذل  يكون حجم العينة )

الوصفي التحليلي، وا تطبي  الدراسة ومجال بياناتها عن لري  اسقتخدام أدا  )إسقتبانة(،   
ومود عالقة قوية وذا  اجتقاه لقردي،   ( فقر ، وأظهر  نتائج الدراسة 28تكونت من )

( بني املناهج الدراسية والوعي الغذائي لقد   0.01وذا  داللة إحصائية عند مستو  )
للبة مرحلة األساس يف  افظة معان، وعقدم ومقود فقروق ذا  داللقة إحصقائية عنقد       

( بقني القوعي الغقذائي لقد  الطلبقة تعقى  للنقوع االمتمقاعي         0.05مستو  الدالقة ) 
(، وومود فروق ذا  داللة إحصائية بني الوعي الغذائي ومنطقة السكن )حضر، )اجلنآ

( ولصاحل منطققة الريقف، وتقبني أيضقا ومقود      0.05ريف، بادية( عند مستو  الدالة )
فروق ذا  داللة إحصائية بني الوعي الغقذائي لقد  للبقة مرحلقة األسقاس واملسقتو        

ود فروق ذا  داللة إحصائية بني (، وكذل  عدم وم0.05الصفي عند مستو  الدالة )
(، يف 0.05الوعي الغذائي لد  الطلبة واملستو  التعليمي لأل  عنقد مسقتو  الدالقة )   

حني تبني ومود فروق ذا  داللة إحصائية بني الوعي الغقذائي لقد  الطلبقة واملسقتو      
( ولصقاحل التعلقيم اجلقامعي املرتفقال، وعقدم      0.05التعليمي لالم عند مستو  الدالقة ) 

ومود فروق ذا  داللة إحصائية بني الوعي الغذائي لد  الطلبة ومستو  ديل األسقر   
(، ويف ضوء النتائج توصل الباحث إىل عد  نتقائج، وهقدفت   0.05عند مستو  الدالة )
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اعطها احلقيبة، بينما اجملموعة الضابطة ال يومد أي حتسن موهري هلقا، كمقا أن برنقامج    
ملدرسقة، يف احلقيققة كقان عمليًّقا     التعليم التغذوي متعدد الوسائل والذي نفقذ يف موققال ا  

وفعاًلا يف حتسني الوعي لد  املراهقني املشاركني املصقابني بفققر القدم، وهقدفت دراسقة      
( إىل: الكشف عن دور املناهج الدراسية على تنمية الوعي الغذائي لد  2014اإلمامي )

القوعي   للبة املدارس احلكومية يف  افظة معان، والتعر  على مد  ومقود عالققة بقني   
الغذائي لد  للبة مرحلة األساسي وبعض املتغ ا  الدميغرافية، وتكون اتمال الدراسة 
من مجيال للبة مرحلة التعليم األساسي يف  افظقة معقان بقاألردن للصقفو  )السقادس،      
والسابال، والثامن، والتاسال األساسي( من تل  املقدارس التابعقة، حيقث بلقغ تعقدادهم      

( %10لبا ، وا ايتيار عينة لبقية عشوائية أي مقا نسقبته )  ( لال  ولا9310الكلي )
( لالًبا ولالبة، وا استخدام املنهج 931من اتمال الدراسة، وبذل  يكون حجم العينة )

الوصفي التحليلي، وا تطبي  الدراسة ومجال بياناتها عن لري  اسقتخدام أدا  )إسقتبانة(،   
ومود عالقة قوية وذا  اجتقاه لقردي،   ( فقر ، وأظهر  نتائج الدراسة 28تكونت من )

( بني املناهج الدراسية والوعي الغذائي لقد   0.01وذا  داللة إحصائية عند مستو  )
للبة مرحلة األساس يف  افظة معان، وعقدم ومقود فقروق ذا  داللقة إحصقائية عنقد       

( بقني القوعي الغقذائي لقد  الطلبقة تعقى  للنقوع االمتمقاعي         0.05مستو  الدالقة ) 
(، وومود فروق ذا  داللة إحصائية بني الوعي الغذائي ومنطقة السكن )حضر، )اجلنآ

( ولصاحل منطققة الريقف، وتقبني أيضقا ومقود      0.05ريف، بادية( عند مستو  الدالة )
فروق ذا  داللة إحصائية بني الوعي الغقذائي لقد  للبقة مرحلقة األسقاس واملسقتو        

ود فروق ذا  داللة إحصائية بني (، وكذل  عدم وم0.05الصفي عند مستو  الدالة )
(، يف 0.05الوعي الغذائي لد  الطلبة واملستو  التعليمي لأل  عنقد مسقتو  الدالقة )   

حني تبني ومود فروق ذا  داللة إحصائية بني الوعي الغقذائي لقد  الطلبقة واملسقتو      
( ولصقاحل التعلقيم اجلقامعي املرتفقال، وعقدم      0.05التعليمي لالم عند مستو  الدالقة ) 

ومود فروق ذا  داللة إحصائية بني الوعي الغذائي لد  الطلبة ومستو  ديل األسقر   
(، ويف ضوء النتائج توصل الباحث إىل عد  نتقائج، وهقدفت   0.05عند مستو  الدالة )
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 يف دراسقية  وحقد   وتطقوير  الغذائيقة  الرتبيقة  يف معاي  ( إىل: بناء2018دراسة العلوان )
 الغذائيقة،  والعقادا   )القيم الثقافة الغذائية يف أثره استقصاءو احلياتية، العلوم يف ضوئها
 أفقراد  وتكقون  األساسي، التاسال الصف للبة لد  الغذائية واملهارا  الغذائي، والوعي
 قصديًّا، ايتيارهم مر  األساسي، التاسال الصف من ولالبة لالبًا) 120من ) الدراسة
 ولتحقيق   ضقابطتني،  وشقعبتني  بيتنيجتقري  شعب: شقعبتني  أربال على عشوائيًا وتوزيعهم

 كتقا   مقن  دراسقية  وحقد   وتطوير الغذائية، الرتبية معاي  قائمة أهدا  الدراسة ا بناء
 القوعي  ومقيقاس  الغذائيقة،  الققيم والعقادا    مقيقاس  وبنقاء  ضقوئها،  يف احلياتية العلوم
وأظهقر    ها،وثبات أداو  الدراسة صدق من التأكد الغذائية، وايتبار املهارا  الغذائي،
 فروق وومود الدراسية، الوحد  يف الغذائية الرتبية معاي  توافر نسبة تدني الدراسة نتائج
 والقوعي  الغذائيقة،  والعقادا   الققيم  مقن  كقل  ( يف0.05) مسقتو   عنقد  إحصائيَا دالة

للتفاعقل   أثقر  ومقود  وعدم التجريبية، اجملموعة أفراد لصاحل الغذائية واملهارا  الغذائي،
 أثقر  ومقود  وعقدم  الغذائية، والعادا  القيم مقياس على واجلنآ الدراسية وحد ال بني

املهقارا    وايتبقار  الغقذائي،  الوعي االمتماعي يف والنوع الدراسية الوحد  بني للتفاعل
 .املطور  الوحد  درسن اللواتي اإلنا  لصاحل الغذائية

 اهتماًمقا  هنقا   أنَّ نيالسابقة املتعلقة بقاحملور األول،يتقب   الدراسا  استعراض بعد
واضًحايف اال دراسة الوعي الغذائي بشكل مباشر أو غ  مباشر، كدراسة يالقد وحيقي   

ودراسقة  ، (Janet & etal, 2012)(، ودراسقة  2012) (، ودراسة القدومي وزايد2009)
(Hafzan yusoff, &..etal, 2014) ،   ،(، ودراسقة )العلقوان،   2014ودراسقة )اإلمقامي

الكشف عقن   ( إىل:2009فهدفت دراسة )يالد وحيي،  أهدافها، نوعتحيث ت (،2018
فاعلية برنامج كمبيوتري يف الثقافة الغذائية على التحصيل املعريف وتنمية الوعي الغقذائي  

إىل:  (2012والصحي لد  تالميذ املرحلة اإلعدادية، وهدفت دراسة )القدومي وزايقد،  
ة ختصقص الرتبيقة الرياضقية يف مامعقة     مستو  الوعي الغقذائي لقد  للبق    التعر  على

النجاح الولنية ومامعة السلطان قابوس، إضافة إىل حتديقد الفقروق يف مسقتو  القوعي     
الغذائي تبعا إىل متغ ا  اجلامعة، واجلنآ، واملستو  الدراسي، واملعدل الرتاكمي لقد   

للوعي، وهقدفت   الطلبة، إضافة إىل حتديد أكثر الفقرا  قدر  على التنبؤ باملستو  الكلي
( إىل: الكشف عن الوعي الغذائي مقن يقالل القربامج    (Janet M & etal, 2012دراسة 

( مقارنقة  (Yusoff, Wan Daud & Ahmad, 2013 التغذوية الفيدرالية، وهدفت دراسقة 
التأث  بني التدايال  التعليمية التغذوية، وبني التدايال  الغق  تعليميقة علقى القوعي     

(إىل: الكشف 2014ديد بني الطلبة املراهقني، وهدفت دراسة اإلمامي )املرتب  بنقص احل
عن دور املناهج الدراسية على تنمية الوعي الغقذائي لقد  للبقة املقدارس احلكوميقة يف      
 افظة معان، والتعر  على مد  ومود عالقة بني الوعي الغقذائي لقد  للبقة مرحلقة     

 معاي  ( إىل: بناء2018دراسة العلوان )األساسي وبعض املتغ ا  الدميغرافية، وهدفت 
 يف أثره واستقصاء احلياتية، العلوم يف ضوئها يف دراسية وحد  وتطوير الغذائية الرتبية يف

 الغذائية.  واملهارا  الغذائي، والوعي الغذائية، والعادا  )القيم الثقافة الغذائية
حتصقيلي يف   وتطبيق  ايتبقار   تطبي  اإلستبانة،وقد ا استخدم املنهج الشبة التجرييب، 

(، ودراسقة اإلمقامي   2012(، ودراسقة الققدومي وزايقد )   2009دراسة )يالقد وحيقي )  
الصقحة   (، وأكد  هذه الدراسقا  نققص املعلومقا  عقن    2018العلوان )(، ودراسة 2014)

والغذاء، وبالتالي اخنفاض مستو  الوعي الغذائي لد  لال  مجيقال املراحقل الدراسقية    
 لدراسا  السابقة مبا فيهم للبة املرحلة اجلامعية اتمال البحث احلالي.اليت مشلتهم ا

( عدم ومود فروق يف مسقتو  القوعي   2012كما أكد  دراسة القدومي وزايد )
 الغذائي تبًعا ملتغ ا  اجلامعة واجلنآ واملستو  الدراسي واملعدل األكادميي.

 اتآ    يف التعليم:دراسا  اهتمت باستخداما  تطبي  الو -احملور الثاني:  -
مقارنقة القتعلم واسقال االنتشقار أو املنتشقر عقرب        :إىل (Bere,2013)هدفت دراسة 

الواتآ    الفورية ونظم إدار  التعلم املتوافر  واملدعومة عرب تطبيقا  اهلواتقف الذكيقة   
واأليباد وتطبيقا  اإلنرتنت، مستخدًما منهج دراسة احلالة، وقد ركقى  الدراسقة علقى    

الطلبة والفائد  العائد  عليهم من التقنيا  الداعمقة للقتعلم يف أي وققت وبقأي     يربا  
مكان. وباستخدام منهج دراسة احلالة ا إمقراء الدراسقة علقى لقال  السقنة الثالثقة يف       
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للوعي، وهقدفت   الطلبة، إضافة إىل حتديد أكثر الفقرا  قدر  على التنبؤ باملستو  الكلي
( إىل: الكشف عن الوعي الغذائي مقن يقالل القربامج    (Janet M & etal, 2012دراسة 

( مقارنقة  (Yusoff, Wan Daud & Ahmad, 2013 التغذوية الفيدرالية، وهدفت دراسقة 
التأث  بني التدايال  التعليمية التغذوية، وبني التدايال  الغق  تعليميقة علقى القوعي     

(إىل: الكشف 2014ديد بني الطلبة املراهقني، وهدفت دراسة اإلمامي )املرتب  بنقص احل
عن دور املناهج الدراسية على تنمية الوعي الغقذائي لقد  للبقة املقدارس احلكوميقة يف      
 افظة معان، والتعر  على مد  ومود عالقة بني الوعي الغقذائي لقد  للبقة مرحلقة     

 معاي  ( إىل: بناء2018دراسة العلوان )األساسي وبعض املتغ ا  الدميغرافية، وهدفت 
 يف أثره واستقصاء احلياتية، العلوم يف ضوئها يف دراسية وحد  وتطوير الغذائية الرتبية يف

 الغذائية.  واملهارا  الغذائي، والوعي الغذائية، والعادا  )القيم الثقافة الغذائية
حتصقيلي يف   وتطبيق  ايتبقار   تطبي  اإلستبانة،وقد ا استخدم املنهج الشبة التجرييب، 

(، ودراسقة اإلمقامي   2012(، ودراسقة الققدومي وزايقد )   2009دراسة )يالقد وحيقي )  
الصقحة   (، وأكد  هذه الدراسقا  نققص املعلومقا  عقن    2018العلوان )(، ودراسة 2014)

والغذاء، وبالتالي اخنفاض مستو  الوعي الغذائي لد  لال  مجيقال املراحقل الدراسقية    
 لدراسا  السابقة مبا فيهم للبة املرحلة اجلامعية اتمال البحث احلالي.اليت مشلتهم ا

( عدم ومود فروق يف مسقتو  القوعي   2012كما أكد  دراسة القدومي وزايد )
 الغذائي تبًعا ملتغ ا  اجلامعة واجلنآ واملستو  الدراسي واملعدل األكادميي.

 اتآ    يف التعليم:دراسا  اهتمت باستخداما  تطبي  الو -احملور الثاني:  -
مقارنقة القتعلم واسقال االنتشقار أو املنتشقر عقرب        :إىل (Bere,2013)هدفت دراسة 

الواتآ    الفورية ونظم إدار  التعلم املتوافر  واملدعومة عرب تطبيقا  اهلواتقف الذكيقة   
واأليباد وتطبيقا  اإلنرتنت، مستخدًما منهج دراسة احلالة، وقد ركقى  الدراسقة علقى    

الطلبة والفائد  العائد  عليهم من التقنيا  الداعمقة للقتعلم يف أي وققت وبقأي     يربا  
مكان. وباستخدام منهج دراسة احلالة ا إمقراء الدراسقة علقى لقال  السقنة الثالثقة يف       
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مامعة التكنولوميا، قسم تكنولوميا املعلوما ، حيقث لبق  الباحقث إسقتبانة الدراسقة      
منها، باإلضافة إىل املققابال  الشخصقية. وأشقار      (98( لالًبا، وا إعاد  )183على )

النتائج إىل أن أغلب الطال  يفضلون التعلم واسال االنتشار الذي يقدم بوسقالة تطبيق    
الواتآ     حيث أظهروا مستو  عاليا من االرتياح حنو التعلم عرب الواتآ   ، ويعىو 

ام تطبيق  القواتآ    يف   الباحث هذا االرتيقاح الكقب  إىل التكلفقة املنخفضقة السقتخد     
التواصل، باإلضافة إىل إمكانيا  تطبي  الواتآ    اليت تنبه الطالب إىل ومود أي مقواد  
مديد  على االلالع بكل ما هو مديد، وأنه أيًضا ميكن الديول إىل تل  النظم التعليمية 

تآ عن لري  هواتف الطلبة الذكية كوسيلة تعلم. وأكد  الدراسة على أن تطبيق  القوا  
   يقدم بيئة تعلم واسال االنتشار، ويناسب هذا النوع من التعلم للبقة مرحلقة مقا بعقد     

 الثانوية  لكونهم مطلعني على تكنولوميا املعلوما  ويفضلون التعامل معها.
التعر  علقى اآلثقار    :إىل (Mehmood & Taswer,2013) وهدفت دراسة كل من

  املرحلقة اجلامعيقة وعالقتهقا بقبعض     الرتبوية ملواقال التواصقل االمتمقاعي علقى لقال    
املققتغ ا   حيققث قققام الباحثققان بتصققنيف اسققتخدام مواقققال التواصققل وتأث هققا علققى  
السلوكيا  اللغوية واالمتماعية للمتعلمني الشبا ، ورب  ذلق  األثقر النقاتج بقالتعليم     

الشقبابية،  اإللكرتوني بني املتعلمني  كون تل  املواقال قد عملت على بناء اتمال املعرفقة  
وأهميققة االتصققال باإلنرتنققت وربقق  ذلقق  مبسققار الققتعلم. اسققتخدمت الدراسققة املققنهج 

( لالب ولالبة من لال  100الوصفي، ولب  استبانة الدراسة على عينة عشوائية من )
مامعة نىو . وأظهر  النتائج أن شبكا  التواصل االمتمقاعي عامقل مقؤثر ومهقم يف     

مراعا  ضب  وتنظيم استخدام تل  الشبكا   إذ إنها مقن  األداء األكادميي للطال ، مال 
املمكن أن تؤدي إىل اإلهلاء عن العملية التعليمية، وتوصلت الدراسة أيًضا إىل أن قطاعقا  
من الطال  يستفيد مقن التفاعقل البشقري يف حتسقني األداء األكقادميي لطقال  املرحلقة        

بكا  االمتماعية يف التواصل يقؤثر  اجلامعية ال سيما أن النتائج أظهر  أن استخدام الش
 إجيابيًّا يف استخدام الطالب للتكنولوميا يف التعليم والتعلم اإللكرتوني.

( إىل: التعققر  علققى اسققتخداما  الطلبققة يف 2014وهققدفت دراسققة البلوشققي )
اجلامعا  العمانية لتطبي  الواتآ    وتأث ه على حتصيلهم الدراسي، واعتمقد  علقى   

عينة العشوائية من ثال  مامعا  عمانية، ولبقت الدراسة أدا  اإلستبانة منهج املسح بال
( مفرد ، وتوصلت الدراسة إىل عد  نتائج من أهمها: 371وقد بلغ عدد مفردا  العينة )

( ال يستخدمون الواتآ    ألغراض %56.9أن أكثر من نصف أفراد الدراسة وبنسبة )
الطلبة من مراء استخدامهم فهقو يضقعف اإلبقداع    الدراسة، وأن هنا  تأثً ا سلبيًّا على 

ومهارا  التفك  ويقلل من الوقت املخصص للتعلم، وأن أغلب مشرتكي أفقراد العينقة   
(، واملكقان املناسقب هقو املنقىل     %56.3اشرتكوا مبد  سنة إىل أقل من سقنتني وبنسقبة )  

  املتنوعقة  واجلامعة، وأن أهم استخدام للقواتآ    هقو ارسقال واسقتقبال الفيقديوها     
لألصدقاء، وأن التأث  اإلجيابي للقواتآ    يكقون بسقهولة احلصقول علقى معلومقا        
بسيطة تتعل  باملقررا  الدراسية. كما بينت النتقائج أنقه ال تومقد عالققة ارتباليقة ذا       
داللة إحصائية بني متوس  الوقت الذي يقضقيه للبقة اجلامعقا  العمانيقة علقى شقبكة       

تواصل االمتماعي الواتآ    أو لول مد  اشرتاكهم فيه وبني مقتغ  اجلقنآ وعقدم    ال
ومود فروق ذا  داللة إحصائية ُتعى  ألثر اجلنآ على ادرا  للبة اجلامعا  العمانيقة  
إلجيابيا  وسلبيا  الواتآ    املتعلقة بالتحصيل الدراسي، وأوصت الدراسقة بقإمراء   

  تأث  استخدام تطبي  الواتآ   ، وتوعيقة الطلبقة   دراسا  علمية متعمقة اليتبار مد
مبخالر مثل هذه التطبيقا  وتأث ها السليب على التحصيل الدراسقي، وتعىيقى اإلجيقابي    

 منها.
التعقر  علقى  راء مسقتخدمي     :( إىل2017وهدفت دراسة العازمي والرميضي )

تمققاعي مققن للبققة مامعققة الكويققت يف كققل مققن اجلانققب االم WhatsAppالققواتآ    
والتعليمي والديين والسياسي، وعالقته ببعض املتغ ا ، متبعة يف ذل  املقنهج الوصقفي   

( فقر ، موزعة على أربعة 40التحليلي، ولتحقي  هذا اهلد  ا بناء استبانة تكونت من )
 اور، هي: االمتماعي، القديين، التعليمقي، والسياسقي، ولبققت علقى عينقة عشقوائية        

لبة. وقد أظهر  نتائج الدراسة اجتاًها إجيابيًّا بني أفراد العينة حقول  ( لالًبا ولا650)ن=
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( إىل: التعققر  علققى اسققتخداما  الطلبققة يف 2014وهققدفت دراسققة البلوشققي )
اجلامعا  العمانية لتطبي  الواتآ    وتأث ه على حتصيلهم الدراسي، واعتمقد  علقى   

عينة العشوائية من ثال  مامعا  عمانية، ولبقت الدراسة أدا  اإلستبانة منهج املسح بال
( مفرد ، وتوصلت الدراسة إىل عد  نتائج من أهمها: 371وقد بلغ عدد مفردا  العينة )

( ال يستخدمون الواتآ    ألغراض %56.9أن أكثر من نصف أفراد الدراسة وبنسبة )
الطلبة من مراء استخدامهم فهقو يضقعف اإلبقداع    الدراسة، وأن هنا  تأثً ا سلبيًّا على 

ومهارا  التفك  ويقلل من الوقت املخصص للتعلم، وأن أغلب مشرتكي أفقراد العينقة   
(، واملكقان املناسقب هقو املنقىل     %56.3اشرتكوا مبد  سنة إىل أقل من سقنتني وبنسقبة )  

  املتنوعقة  واجلامعة، وأن أهم استخدام للقواتآ    هقو ارسقال واسقتقبال الفيقديوها     
لألصدقاء، وأن التأث  اإلجيابي للقواتآ    يكقون بسقهولة احلصقول علقى معلومقا        
بسيطة تتعل  باملقررا  الدراسية. كما بينت النتقائج أنقه ال تومقد عالققة ارتباليقة ذا       
داللة إحصائية بني متوس  الوقت الذي يقضقيه للبقة اجلامعقا  العمانيقة علقى شقبكة       

تواصل االمتماعي الواتآ    أو لول مد  اشرتاكهم فيه وبني مقتغ  اجلقنآ وعقدم    ال
ومود فروق ذا  داللة إحصائية ُتعى  ألثر اجلنآ على ادرا  للبة اجلامعا  العمانيقة  
إلجيابيا  وسلبيا  الواتآ    املتعلقة بالتحصيل الدراسي، وأوصت الدراسقة بقإمراء   

  تأث  استخدام تطبي  الواتآ   ، وتوعيقة الطلبقة   دراسا  علمية متعمقة اليتبار مد
مبخالر مثل هذه التطبيقا  وتأث ها السليب على التحصيل الدراسقي، وتعىيقى اإلجيقابي    

 منها.
التعقر  علقى  راء مسقتخدمي     :( إىل2017وهدفت دراسة العازمي والرميضي )

تمققاعي مققن للبققة مامعققة الكويققت يف كققل مققن اجلانققب االم WhatsAppالققواتآ    
والتعليمي والديين والسياسي، وعالقته ببعض املتغ ا ، متبعة يف ذل  املقنهج الوصقفي   

( فقر ، موزعة على أربعة 40التحليلي، ولتحقي  هذا اهلد  ا بناء استبانة تكونت من )
 اور، هي: االمتماعي، القديين، التعليمقي، والسياسقي، ولبققت علقى عينقة عشقوائية        

لبة. وقد أظهر  نتائج الدراسة اجتاًها إجيابيًّا بني أفراد العينة حقول  ( لالًبا ولا650)ن=
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إسهام الواتآ    يف كل من اجلانب االمتماعي واجلانب الديين، وومود ايقتال  بقني   
أفراد العينة حول اسهام الواتآ    يف كل مقن اجلانقب التعليمقي واجلانقب السياسقي،      

ة إحصقائية بقني أفقراد العينقة وفققا ملقتغ        وأظهر  النتائج أيضا ومود فروق ذا  دالل
اجلنآ يف اال اجلانب السياسي لصاحل الذكور. وومود فروق ذا  داللة إحصائية بقني  
أفراد العينة وفقا ملتغ  احلالة االمتماعية يف اال اجلانقب االمتمقاعي لصقاحل املتقىوج.     

التخصص يف اال اجلانب وومود فروق ذا  داللة إحصائية بني أفراد العينة وفقا ملتغ  
الديين لصاحل التخصص األدبي. وعدم ومود فروق ذا  داللة إحصائية بني أفراد العينة 

 وفقا ملتغ  احملافظة يف أي اال من ااال  الدراسة.
 لال  نية على املؤثر  العوامل استقصاء ( إىل:2019وهدفت دراسة الشهراني )

 دعقم  يف الوسقائل،  تلق   كأحقد    ، القواتآ  تطبيق   جتاه استخدام يالد املل  مامعة
 :اآلتية العوامل تأث  دراسة على وركى  .السعودية اململكة العربية يف التعليمية العملية
 الواتآ الستخدام السلوكية النية على االمتماعي املتوقال، والتأث  واجليد املتوقال، األداء

 واستخدامها التكنولوميا لتقبل د املوح النظرية يالد باستخدام املل  مامعة لطال    
(UTAUT) نتائج وأشار  يالد. املل  اامعة ولالبة لالًبا) 721 (الدراسة عينة بلغت 

 مؤشرا  مجيعها كانت االمتماعي والتأث  املتوقال، املتوقال، واجليد األداء أن إىل الدراسة
 يف    واتآالق  تطبيق   السقتخدام  للطقال   النيقة السقلوكية   علقى  إحصائية داللة ذا 

 السقلوكية  النيقة  على مؤثر عامل أكرب أن ايضًا إىل النتائج أشار  كما .التعليمية العملية
االمتماعي، وهدفت  التأث  ثم املتوقال يليه األداء املتوقال اجليد هو    الواتآ الستخدام

يا  واقتصقاد  املنىل إدار  يف مقرتح برنامج فاعلية ( إىل: استقصاء2019دراسة أبو زيد )
 إدار  مهقارا   وبعقض  االقتصقادي  الوعي لتنمية   " الواتآ "تطبي  على قائم األسر 

 القصقيم غق    مامعقة  لالبقا   مقن  قصقدياً  ايتيقاًرا  البحقث  الوقت، وا ايتيقار عينقة  
 والتأهيقل الطقيب(   كلييت )الرتبية من ايتيارهنَّ ا املنىلي، االقتصاد اال يف املتخصصا 

 متىومة، ( لالبة38البحث) عينة حجم بلغ وقد للعينة، والعلمية ةاألدبي اخللفية لتمثيل
 أدوا  أمقا  قبليقا وبعقديا،   البحث قياس أدوا  عليها لبقت واحد  اموعة ايتيار وا

 إلي النتائج وأشار  الوقت(، إدار  مقياس – االقتصادي الوعي )مقياس فكانت القياس
 احلسقابية  املتوسقطا   بني (0.05) داللة مستوي عند إحصائية داللة ذا  فروق ومود

 لصقاحل  ألدوا  البحقث  والبعقدي  القبلي التطبيقني يف البحث عينة الطالبا  لدرما 
 درما  متوس  بني (0.93) بلغت مومبة ارتباليه عالقة كما ومد  البعدي، التطبي 
  .الوقت إدار  ومقياس الوعي االقتصادي مقياس يف الطالبا 
 اهتمامقاً  هنقا   أنَّ يتقبني  لسابقة املتعلقة باحملور الثاني،ا الدراسا  استعراض بعد
 (Bere,2013)فهدفت دراسة  أهدافها، حيث تنوعت يف اال تطبي  الواتآ   ، واضحًا

مقارنة التعلم املنتشر عرب الواتآ    ونظم إدار  التعلم املتوافر  واملدعومة عرب تطبيقا  
 & Mehmood)وهدفت دراسقة كقل مقن     ،نتاهلواتف الذكية واأليباد وتطبيقا  اإلنرت

Taswer,2013)  إىل: بيان اآلثار الرتبوية ملواقال التواصل االمتماعي على لال  املرحلة
التعر  على  ( إىل:2013اجلامعية وعالقتها ببعض املتغ ا ، وهدفت دراسة الشربيين )

ن املقدايل العلميقة   فعالية برنامج التديل املهين لطريقة يدمة الفرد، باستخدام واحدا م
احلديثة فيه وهو املديل املعريف السلوكي يف التخفيف من حقد  اآلثقار السقلبية لربنقامج     

( إىل بيققان 2014الققواتآ    علققى العمليققة التعليمققة، وهققدفت دراسققة البلوشققي )   
استخداما  الطلبة يف اجلامعا  العمانيقة لتطبيق  القواتآ    وتقأث ه علقى حتصقيلهم       

التعر  على  راء مستخدمي  :( إىل2017دراسة العازمي والرميضي )الدراسي، وهدفت 
مققن للبققة مامعققة الكويققت يف كققل مققن اجلانققب االمتمققاعي  WhatsAppالققواتآ    

والتعليمي والديين والسياسي، وعالقتقه بقبعض املقتغ ا ، وهقدفت دراسقة الشقهراني       
 جتاه استخدام يالد ل امل مامعة لال  نية على املؤثر  العوامل ( إىل: استقصاء2019)

 املنهج تنوع التعليمية، وكذل  العملية دعم يف الوسائل، تل  كأحد   ، الواتآ تطبي 
 الواحقد   وتصقميم اجملموعقة   بعقدي،  قبلي اجملموعتني )تصميم التجرييب شبه املستخدم،

 .الدراسة عينة وتنوعت احملتو ، حتليل إىل التحليلي، الوصفي إىل بعدي(، قبلي
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 إلي النتائج وأشار  الوقت(، إدار  مقياس – االقتصادي الوعي )مقياس فكانت القياس
 احلسقابية  املتوسقطا   بني (0.05) داللة مستوي عند إحصائية داللة ذا  فروق ومود

 لصقاحل  ألدوا  البحقث  والبعقدي  القبلي التطبيقني يف البحث عينة الطالبا  لدرما 
 درما  متوس  بني (0.93) بلغت مومبة ارتباليه عالقة كما ومد  البعدي، التطبي 
  .الوقت إدار  ومقياس الوعي االقتصادي مقياس يف الطالبا 
 اهتمامقاً  هنقا   أنَّ يتقبني  لسابقة املتعلقة باحملور الثاني،ا الدراسا  استعراض بعد
 (Bere,2013)فهدفت دراسة  أهدافها، حيث تنوعت يف اال تطبي  الواتآ   ، واضحًا

مقارنة التعلم املنتشر عرب الواتآ    ونظم إدار  التعلم املتوافر  واملدعومة عرب تطبيقا  
 & Mehmood)وهدفت دراسقة كقل مقن     ،نتاهلواتف الذكية واأليباد وتطبيقا  اإلنرت

Taswer,2013)  إىل: بيان اآلثار الرتبوية ملواقال التواصل االمتماعي على لال  املرحلة
التعر  على  ( إىل:2013اجلامعية وعالقتها ببعض املتغ ا ، وهدفت دراسة الشربيين )

ن املقدايل العلميقة   فعالية برنامج التديل املهين لطريقة يدمة الفرد، باستخدام واحدا م
احلديثة فيه وهو املديل املعريف السلوكي يف التخفيف من حقد  اآلثقار السقلبية لربنقامج     

( إىل بيققان 2014الققواتآ    علققى العمليققة التعليمققة، وهققدفت دراسققة البلوشققي )   
استخداما  الطلبة يف اجلامعا  العمانيقة لتطبيق  القواتآ    وتقأث ه علقى حتصقيلهم       

التعر  على  راء مستخدمي  :( إىل2017دراسة العازمي والرميضي )الدراسي، وهدفت 
مققن للبققة مامعققة الكويققت يف كققل مققن اجلانققب االمتمققاعي  WhatsAppالققواتآ    

والتعليمي والديين والسياسي، وعالقتقه بقبعض املقتغ ا ، وهقدفت دراسقة الشقهراني       
 جتاه استخدام يالد ل امل مامعة لال  نية على املؤثر  العوامل ( إىل: استقصاء2019)

 املنهج تنوع التعليمية، وكذل  العملية دعم يف الوسائل، تل  كأحد   ، الواتآ تطبي 
 الواحقد   وتصقميم اجملموعقة   بعقدي،  قبلي اجملموعتني )تصميم التجرييب شبه املستخدم،

 .الدراسة عينة وتنوعت احملتو ، حتليل إىل التحليلي، الوصفي إىل بعدي(، قبلي
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 :يلي كما السابقة الدراسات من الفائدة تلخيص وميكن
 .هلا املناسبة واملنهجية البحث عينة ايتيار لريقة  -1
 .للبحث األدوا  املناسبة ايتيار  -2
 استخدامها لتحقي  أهدا  البحث. ميكن اليت االحصائية االساليب على التعر   -3
 .ابقةالس الدراسا نتائج  اليها توصلت ما ضوء يف ومناقشتها النتائج تفس   -4

 :البحث فرضا

درمة مامعة مد  حول  بةاستجابا  لل يداللة إحصائية بني متوسط وومد فرق ذي  -1
 ، العمر(؟اجلنآعى  إىل متغ ا  )، واليت ُتالغذائية لديهمتوافر ثقافة الصحة 

يف ايتبقار   البحث عينة الطال  درما  متوسطي بني احصائية داللة ذو فرق يومد  -2
الربنقامج التعليمقي    تطبيق   وبعقد  قبقل  الصقحة الغذائيقة  التحصقيل املعقريف لثقافقة    

 .البعدي التطبي  لصاحلااللكرتوني باستخدام الواتآ    

 جمتمع وعينة البحث:

 جمتمع البحث: 

، 2019-2018تألف اتمال البحث من مجيال لال  مامعة مد  للعام اجلقامعي  
 ا ولالبةلالًب (21050والبالغ عددهم )

 نتني:عي تكونت عينة البحث من
امعة مد  ا بة كليا  اجلامعة )عدا لال  الكليا  الطبية(عينة عشوائية من لل  -1

وهذه العينة ملعرفة درمة توافر مفاهيم ثقافة  ،ا ولالبة( لالًب447والبالغ عددهم )
 يلي: وكانت عينة البحث موزعة كما الصحة الغذائية لد  للبة مامعة مد ،

  ألفراد عينة الدراسة(: التوزيال التكراري والنسيب1مدول )
 املتغ  الفئا  التكرار النسبة
11.2% 50 (18- 20) 

 (23 – 21) 216 %48.3 العمر
23.9% 107 (24 – 26) 

 املتغ  الفئا  التكرار النسبة
10.9% 49 (27 – 29) 
 (29)أكرب من  25 5.6%
 اجملموع 447 100%
 أنثى 96 21.5

 ذكر 351 78.5 اجلنآ
 اجملموع 447 100%

 للعام ،مد  مامعة ،ال  السنة التحض ية )املسار العلمي(عينة عشوائية من ل  -2
ًبا، وهذه اجملموعة من الطال  لال) 70 (همعدد والبالغ، م 2018/2019 الدراسي

يضعت لتطبي  جتربة فاعلية برنامج تعليمي إلكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ    
 يف تنمية بعض مفاهيم الصحة الغذائية.

 مواد وأدوات البحث:

 ناول فيما يلي: نت
الصحة  مبفاهيم ثقافة قائمة أولية إلعداد إعداد قائمة مفاهيم ثقافة الصحة الغذائية:  -1

 ومسقح  واملرامقال،  الكتقب  بعض على ، ا االلالعمامعة مد  بةللد  الغذائية ل
يالقد وحيقي   ة، كدراسة الغذائي اال الصحة يف واألمنبية العربية السابقة الدراسا 

، (Janet & etal, 2012)ودراسقة  (، 2012الققدومي وزايقد )  ، ودراسة (2009)
، ودراسة (2014)اإلمامي، ، ودراسة (Hafzan yusoff, &..etal, 2014)ودراسة 

 ،(2018)العلوان، 
ا حتديد مفاهيم الصحة الغذائية بصورتها األولية وعرضها على  كمقني مقن ذوي     -2

ني يف علققم األحيققاء، االيتصققاص يف املنققاهج ولققرق تققدريآ العلققوم، واملختصقق 
(  كم، وكقان الغقرض معرفقة مناسقبتها لطلبقة املرحلقة       15والتغذية، واستجا  )

اجلامعية، ومالءمة الصياغة اللغوية ووضوحها، واهميتها، وبعد إمقراء التعقديال    
اعتمد  قائمة مفاهيم الصحة الغذائية يف صورتها النهائية املكونة من مثانية  قاور  

 (:2)كما يظهرها مدول 
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 املتغ  الفئا  التكرار النسبة
10.9% 49 (27 – 29) 
 (29)أكرب من  25 5.6%
 اجملموع 447 100%
 أنثى 96 21.5

 ذكر 351 78.5 اجلنآ
 اجملموع 447 100%

 للعام ،مد  مامعة ،ال  السنة التحض ية )املسار العلمي(عينة عشوائية من ل  -2
ًبا، وهذه اجملموعة من الطال  لال) 70 (همعدد والبالغ، م 2018/2019 الدراسي

يضعت لتطبي  جتربة فاعلية برنامج تعليمي إلكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ    
 يف تنمية بعض مفاهيم الصحة الغذائية.

 مواد وأدوات البحث:

 ناول فيما يلي: نت
الصحة  مبفاهيم ثقافة قائمة أولية إلعداد إعداد قائمة مفاهيم ثقافة الصحة الغذائية:  -1

 ومسقح  واملرامقال،  الكتقب  بعض على ، ا االلالعمامعة مد  بةللد  الغذائية ل
يالقد وحيقي   ة، كدراسة الغذائي اال الصحة يف واألمنبية العربية السابقة الدراسا 

، (Janet & etal, 2012)ودراسقة  (، 2012الققدومي وزايقد )  ، ودراسة (2009)
، ودراسة (2014)اإلمامي، ، ودراسة (Hafzan yusoff, &..etal, 2014)ودراسة 

 ،(2018)العلوان، 
ا حتديد مفاهيم الصحة الغذائية بصورتها األولية وعرضها على  كمقني مقن ذوي     -2

ني يف علققم األحيققاء، االيتصققاص يف املنققاهج ولققرق تققدريآ العلققوم، واملختصقق 
(  كم، وكقان الغقرض معرفقة مناسقبتها لطلبقة املرحلقة       15والتغذية، واستجا  )

اجلامعية، ومالءمة الصياغة اللغوية ووضوحها، واهميتها، وبعد إمقراء التعقديال    
اعتمد  قائمة مفاهيم الصحة الغذائية يف صورتها النهائية املكونة من مثانية  قاور  

 (:2)كما يظهرها مدول 
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 و اورهاعدد مفاهيم الصحة الغذائية  (2مدول )
 عدد املفاهيم احملاور

 17 أساسيا  التغذية
 7 األلعمة السريعة
 7 التغذية واألمراض
 16 املضافا  الغذائية
 22 العالج بالغذاء

 14 إعداد الطعام وحفظه يف أماكن حتض  الطعام
 14 التخلص من البدانة

 3 واألغذية شائعة التناول األغذية التقليدية 

 :التالية اخلطوا  القائمة تل  إلعداد واتبال
مفاهيم ثقافة الصحة الغذائيقة املناسقبة    أهم حتديد إىل القائمة : وهدفتالقائمة هد  -

 .لطال  اجلامعة
عد   على املوضوعا  قائمة اشتقاق يف احلالي البحث : اعتمدالقائمة اشتقاق مصادر -

 هقذا  يف السقابقة  والدراسقا   والبحقو   البحقث،  أدبيا  ولتهتنا ما منها: مصادر،
 .القائمة لتل  احملكمني رأي استطالع كما ا اجملال،

مثانية  تصنيفها يف وا مفاهيم الصحة الغذائية، أهم حتديد : اللقائمة النهائية الصور  -
 علقى  القائمقة  اشقتملت  وققد  منطقيًّقا،  ترتيبًّقا   قور  كل توزيعها على ا  اور، كما

 ( مفهوم.100)

وباعتماد قائمة مفاهيم الصحة الغذائية يف صورتها النهائية نكون قد أمبنا على 
"ما مفاهيم الصحة الغذائية اليت ينبغي السؤال األول من أسئلة البحث الذي ينص على 

 تنميتها لد  للبة مامعة مد ؟"
مة مفاهيم الصحة يف ضوء قائ :التحق  من مفاهيم الصحة الغذائية ستبانةإعداد إ .1

ملعرفة درمة توافر ثقافة الصحة ستبانة يف صورتها النهائية صميم اإلالغذائية ا ت
 جيث تتكون من األمىاء التالية:الغذائية لد  للبة مامعة مد ، 

اجلىء األول: واشتمل على البيانا  ألفراد عينة البحث: )االسم( ويتم اإلمابة عنقه   -
 العمر.و، اجلنآا، ايتياريً 

 (2، كما ورد  يف مدول )اجلىء الثاني: تكون من مثانية  اور -

 صدق االستبانة:

 : الصدق الظاهري: أواًل
ستبانة ا عرضها يف صورتها األوليقة علقى اموعقة مقن احملكمقني وا      بعد بناء اإل

 تعديلها وفقًا لتوميهاتهم.
 ثانًيا: صدق االتساق الدايلي:

معقامال  ارتبقاط درمقة     حسا  استبانة لإل الدايلي االتساق صدق من للتأكد
تنتمي له، وكذل  حسقا  معقامال  ارتبقاط درمقة كقل  قور        الذيباحملور  مفهومكل 

 ارتباط )ب سون( كما يلي:  معامل باستخدام ستبانة، وذل بالدرمة الكلية لإل
 ستبانة:االتساق بني احملاور والدرمة الكلية لإل -أ 

 ستبانة.لإل االرتباط بني درمة احملور والدرمة الكلية( يتضح قيم معامال  3يف اجلدول )
 ستبانة و اورهاقيم معامل ارتباط ب سون بني الدرمة الكلية لإل (3مدول )

 ستبيانمعامل االرتباط مال الدرمة الكلية لإل احملور م
 0.829 أساسيا  التغذية وموضوعاته 1
 0.864 األلعمة السريعة وموضوعاته 2
 0.875 مراض وموضوعاتهالتغذية واأل 3
 0.880 املضافا  الغذائية وموضوعاته 4
 0.961 العالج بالغذاء وموضوعاته 5
 0.934 إعداد الطعام وحفظه يف أماكن حتض  الطعام وموضوعاته 6
 0.941 التخلص من البدانة وموضوعاته 7
 0.783 األغذية التقليدية واألغذية شائعة التناول وموضوعاته 8

 (.0.01لة إحصائًيا عند مستو  الداللة )** دا
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اجلىء األول: واشتمل على البيانا  ألفراد عينة البحث: )االسم( ويتم اإلمابة عنقه   -
 العمر.و، اجلنآا، ايتياريً 

 (2، كما ورد  يف مدول )اجلىء الثاني: تكون من مثانية  اور -

 صدق االستبانة:

 : الصدق الظاهري: أواًل
ستبانة ا عرضها يف صورتها األوليقة علقى اموعقة مقن احملكمقني وا      بعد بناء اإل

 تعديلها وفقًا لتوميهاتهم.
 ثانًيا: صدق االتساق الدايلي:

معقامال  ارتبقاط درمقة     حسا  استبانة لإل الدايلي االتساق صدق من للتأكد
تنتمي له، وكذل  حسقا  معقامال  ارتبقاط درمقة كقل  قور        الذيباحملور  مفهومكل 

 ارتباط )ب سون( كما يلي:  معامل باستخدام ستبانة، وذل بالدرمة الكلية لإل
 ستبانة:االتساق بني احملاور والدرمة الكلية لإل -أ 

 ستبانة.لإل االرتباط بني درمة احملور والدرمة الكلية( يتضح قيم معامال  3يف اجلدول )
 ستبانة و اورهاقيم معامل ارتباط ب سون بني الدرمة الكلية لإل (3مدول )

 ستبيانمعامل االرتباط مال الدرمة الكلية لإل احملور م
 0.829 أساسيا  التغذية وموضوعاته 1
 0.864 األلعمة السريعة وموضوعاته 2
 0.875 مراض وموضوعاتهالتغذية واأل 3
 0.880 املضافا  الغذائية وموضوعاته 4
 0.961 العالج بالغذاء وموضوعاته 5
 0.934 إعداد الطعام وحفظه يف أماكن حتض  الطعام وموضوعاته 6
 0.941 التخلص من البدانة وموضوعاته 7
 0.783 األغذية التقليدية واألغذية شائعة التناول وموضوعاته 8

 (.0.01لة إحصائًيا عند مستو  الداللة )** دا
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( أن ققيم معقامال  االرتبقاط للمحقاور القيت تتكقون منهقا        3يتبني مقن مقدول )  
 – 0.783سققتبانة مقاء  عاليققة حيقث تراوحققت بققني )  سقتبانة واجملمققوع الكلقي لإل  اإل

(، مما يدل على توافر درمقة  0.01ا عند مستو  داللة )(، ومجيعها دالة إحصائيً 0.961
 ة من الصدق البنائي لالستبانة.عالي

 :اإلستبانةثبا   -  
سقتبانة مقن يقالل حسقا  االتسقاق القدايلي للعبقارا         ا التأكد من ثبقا  اإل 

سقتبانة  باستخدام معامل ألفا كرونبقا،، وققد تقبني أن ققيم معقامال  الثبقا  حملقاور اإل       
 (.0.979) ستبانةلإل(، وبلغت قيم معامل الثبا  الكلي 0.954 – 0.876تراوحت بني )

 :الربنامج التعليمي اإللكرتوني إعداد .2

 الربنقامج التعليمقي اإللكرتونقي باسقتخدام تطبيق  "القواتآ   "       إلعقداد  واتبقال 
 :التالية اخلطوا 

 .سلوكية عبارا  صور  يف صياغتها ا للربنامج: التعليمية األهدا  (1
 ا بطقة، املرت األدبيقا   ودراسقة  النظريقة  الدراسقة  ضقوء  يف الربنقامج:  بنقاء  أسقآ  (2

 :هي ،املقرتح الربنامج لبناء األسآ من عدد استخالص
 احلالي. الوقت يف اجملتمال ولبيعة حاما  -
 إعداد الطالب اجلامعي. متطلبا  -
 الغذائية. الثقافة -
 التعلم باستخدام الواتآ   . -
ا حسقا   مقن يقالل اسقتجابا  الطلبقة حملقاور اإلسقتبانة        الربنامج:  تو  حتديد (3

 درمة تقوافر ثقافقة الصقحة الغذائيقة    بية واالحنرا  املعياري حملاور املتوسطا  احلسا
كقل  قور    مملفقاهي وكذل  ا حسا  املتوسطا  احلسابية لد  لال  مامعة مد ، 

لمتوسقطا  احلسقابية   لا وفًققا  على حد  واحنرافاتها املعيارية، حيث ا ترتيبها تنازليً ق 
 بهد لد  لال  مامعة مد ،  توافر مفاهيم الصحة الغذائية درمةوذل  لتحديد 

الربنامج، حيقث ا ايتيقار اخلمسقة     يف ستتضمن اليت املوضوعا  أهم على التعر 

 اور األي   يف القائمة اليت رتبت حسب درمة التوافر مقن ومهقة نظقر الطقال ،     
األغذيقة التقليديقة   ، التخلص من البدانقة ، العالج بالغذاء، واألمراض وهي )التغذية
 (.املضافا  الغذائية، وئعة التناولواألغذية شا

بناء على اسقتجابا  الطقال  علقى     احملتو  تنظيم اعرضه:  ولريقة احملتو  تنظيم (4
حيث ا ايتيار احملاور اليت درمة حتققها األدنى، وا ايتيار مخآ وحقدا    ستبانةاإل

 :هي ،جلتتناسب مال اخلطة الىمنية لتطبي  الربنام
 .ألمراضوا التغذية الوحد  األوىل: -
  .العالج بالغذاءالوحد  الثانية:  -
 .التخلص من البدانة الوحد  الثالثة: -
 .األغذية التقليدية واألغذية شائعة التناول الوحد  الرابعة: -
 .املضافا  الغذائية الوحد  اخلامسة: -

 الرتتيب موضوع كل  تو  يف روعي موضوعا ، منهما على وحد  كل تشتمل
 واخلربا . التعليمية األنشطة وحتديد طقي،والتسلسل املن التتابعي،

 :يلي ما املرحلة هذه وتشمل التصميم: مرحلة (5
 يقالل تطبيق    مقن  التعليمقي  احملتقوي  عقرض  ا التعليمقي:  احملتوي وتنظيم تصميم -

 ."   الواتآ"
بعقد   عقن  والقتعلم  اإللكرتونقي،  التعلقيم  يف: ومتثلقت  القتعلم،  إسقرتاتيجيا   حتديد -

 .وغ  متىامن( )متىامن
 :وهقي  القواتآ    املتقوافر    تطبيق   إمكانيقا   يف: ومتثلقت  املتعدد  الوسائ  حتديد -

 وحتميقل  ،PDFوملفقا   التعليميقة،  والفيديوها  والصو ، والصور، النصوص،
  .الربنامج موضوعا  وأجا  إلكرتونية إلثراء كتب

 يالل (نهائي-تكويين-قبلي)بني  ما التقويم أساليب تنوعت التقويم: أساليب حتديد -
 .الربنامج كل موضوعا 
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 اور األي   يف القائمة اليت رتبت حسب درمة التوافر مقن ومهقة نظقر الطقال ،     
األغذيقة التقليديقة   ، التخلص من البدانقة ، العالج بالغذاء، واألمراض وهي )التغذية
 (.املضافا  الغذائية، وئعة التناولواألغذية شا

بناء على اسقتجابا  الطقال  علقى     احملتو  تنظيم اعرضه:  ولريقة احملتو  تنظيم (4
حيث ا ايتيار احملاور اليت درمة حتققها األدنى، وا ايتيار مخآ وحقدا    ستبانةاإل

 :هي ،جلتتناسب مال اخلطة الىمنية لتطبي  الربنام
 .ألمراضوا التغذية الوحد  األوىل: -
  .العالج بالغذاءالوحد  الثانية:  -
 .التخلص من البدانة الوحد  الثالثة: -
 .األغذية التقليدية واألغذية شائعة التناول الوحد  الرابعة: -
 .املضافا  الغذائية الوحد  اخلامسة: -

 الرتتيب موضوع كل  تو  يف روعي موضوعا ، منهما على وحد  كل تشتمل
 واخلربا . التعليمية األنشطة وحتديد طقي،والتسلسل املن التتابعي،

 :يلي ما املرحلة هذه وتشمل التصميم: مرحلة (5
 يقالل تطبيق    مقن  التعليمقي  احملتقوي  عقرض  ا التعليمقي:  احملتوي وتنظيم تصميم -

 ."   الواتآ"
بعقد   عقن  والقتعلم  اإللكرتونقي،  التعلقيم  يف: ومتثلقت  القتعلم،  إسقرتاتيجيا   حتديد -

 .وغ  متىامن( )متىامن
 :وهقي  القواتآ    املتقوافر    تطبيق   إمكانيقا   يف: ومتثلقت  املتعدد  الوسائ  حتديد -

 وحتميقل  ،PDFوملفقا   التعليميقة،  والفيديوها  والصو ، والصور، النصوص،
  .الربنامج موضوعا  وأجا  إلكرتونية إلثراء كتب

 يالل (نهائي-تكويين-قبلي)بني  ما التقويم أساليب تنوعت التقويم: أساليب حتديد -
 .الربنامج كل موضوعا 
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 أنشقطة  ، قور  بكقل  األنشقطة  مقن  اموعقة  عقداد ا إ :التعليميقة  األنشقطة  تصميم (6
القواتآ   علقى  والتواصل النقاش حلقا  ياللن م املشاركة ،الواتآ    باستخدام

 بالربنقامج  اخلاصقة  اموعة الواتآ    عرب تكليفا  من إنتامه ا ما عرضو ،  
 .يناألير قبل من بها الرأي إلبداء

تعليميقة   مقواد  إىل التصميم عملية ترمجة ا املرحلة هذه يف واإلنتاج: التطوير مرحلة (7
 ."   الواتآ"تطبي  عرب التعليمية واملواد الوسائ  إنتاج تتضمن حقيقية،

 عرضه ا الربنامج:  تو  عرض يف "   الواتآ"تطبي  واستخدام التنفيذ مرحلة (8
 وتضقمنت  مول، وأمهى  احلاسو  )واتآ    ويب(،احمل اهلاتف أمهى  يالل من
 :يلي ما املرحلة هذه

 تعلقيم  إىل "   القواتآ " اموعقة  هقدفت  :"   الواتآ "اموعة إنشاء من اهلد  -
 .البحث عينة الربنامج للطال  وتعلم وحدا 

اسقم )مفقاهيم الصقحة     عليه وألل  "   الواتآ" جملموعة عنوان حتديد : االعنوان -
 .(الغذائية

 ا هلا، وقد اإلشار  سب  اليت التعليمي الربنامج موضوعا  تضمن :العلمي حملتويا -
 ."   الواتآ"تطبي  باستخدام عرضه

القواتآ  " لتطبيق   وفًققا  الربنقامج  لبناء التنفيذية اخلطوا  تضمنالربنامج:  سيناريو (9
 :يلي ما على واشتمل،"  

 :التالية للخطوا  وفًقا الدليل إعداد ا: اجلامعي املعلم دليل إعداد -أ 
 ا القيت  اإلمرائيقة  اخلطوا  توضيح الدليل استهد  وقد الدليل: من اهلد  حتديد -

 .الربنامج موضوعا  وتعلم تعليم يف "   الواتآ "استخدام تطبي  اتبعاها يف
 .للربنامج واخلاصة العامة األهدا  حتديد -
يف  تسقاهم  اليت املختلفة هاموامل بالربنامج، املستخدمة التعليمية واألنشطة املواد حتديد -

 .األهدا  حتقي 

 أسقابيال،  عشقر   على توزيعها ا وقد الربنامج، وموضوعا  ألنشطة الىمين التوزيال -
 ."   الواتآ" اوعة يف واحد متىامن أسبوعيا وتضمن لقاء

 .موضوع بكل األنشطة وتنوع و توي ألهدا  وفًقا املتبعة التعليم إمراءا  -
 ملتابعقة  (نهقائي -تكقويين -)قبلقي  بقني  مقا  التققويم  أساليب عتتنو التقويم: أساليب -

 .البحث عينة الطال  مستو  منو التحصيل املعريف للصحة الغذائية لدي
 :التالية للخطوا  وفًقا إعداده ا :البحث عينة الطال  كتيب إعداد - 

وتعلقم   تعلقيم  يف   " القواتآ  "اسقتخدام  علقى  وحتفقىهم  الطقال   تشقجال  مقدمقة  -
 .الربنامج موضوعا  أهمية تربز كما نامج،الرب موضوعا 

يف  الطالقب  يتبعهقا  القيت  اخلطوا  حتديد الكتيب استهد  الكتيب: من اهلد  حتديد -
يقالل   مقن  األنشقطة  بعقض  تنفيقذ  كيفيقة  وكذل  ،"   الواتآ" اوعة يف املشاركة
 .أيًضا يالله من واإللكرتوني الذاتي التعلم وممارسة ،"   الواتآ" تطبي 

ابتداًء من  عشر  أسابيال مد  الربنامج استغرق تطبي  الربنامج: ألنشطة الىمين يالالتوز -
 .04/04/2019حتى  27/01/2019

 :ومنها: للطال  إرشادا  -
o لالب كل  مول مال هاتف أمهى  توافر من التأكد. 
o العنكبوتية بالشبكة اهلواتف اتصال من التأكد. 
o التدريسية اللقاءا  مواعيد على االتفاق. 
o األسبوعية اللقاءا  مبواعيد لتىاماال. 
o بإجيابية    الواتآ اموعة مال التفاعل. 
o  اجملموعة يصوصية مراعا. 
o  اإلثرائية. باألنشطة واإلفاد  االستفاد 

 .نهائي(-تكويين-قبلي)بني  ما التقويم أساليب تنوعت التقويم: -
 من خنبة ب علىالطال وكتيب املعلم )دليل متضمًنا الربنامج عرض ا الربنامج: ضب  -ج

 للتحق  وذل  العلوم والتغذية، وااال  التدريآ، ولرق املناهج اال يف احملكمني
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 أسقابيال،  عشقر   على توزيعها ا وقد الربنامج، وموضوعا  ألنشطة الىمين التوزيال -
 ."   الواتآ" اوعة يف واحد متىامن أسبوعيا وتضمن لقاء

 .موضوع بكل األنشطة وتنوع و توي ألهدا  وفًقا املتبعة التعليم إمراءا  -
 ملتابعقة  (نهقائي -تكقويين -)قبلقي  بقني  مقا  التققويم  أساليب عتتنو التقويم: أساليب -

 .البحث عينة الطال  مستو  منو التحصيل املعريف للصحة الغذائية لدي
 :التالية للخطوا  وفًقا إعداده ا :البحث عينة الطال  كتيب إعداد - 

وتعلقم   تعلقيم  يف   " القواتآ  "اسقتخدام  علقى  وحتفقىهم  الطقال   تشقجال  مقدمقة  -
 .الربنامج موضوعا  أهمية تربز كما نامج،الرب موضوعا 

يف  الطالقب  يتبعهقا  القيت  اخلطوا  حتديد الكتيب استهد  الكتيب: من اهلد  حتديد -
يقالل   مقن  األنشقطة  بعقض  تنفيقذ  كيفيقة  وكذل  ،"   الواتآ" اوعة يف املشاركة
 .أيًضا يالله من واإللكرتوني الذاتي التعلم وممارسة ،"   الواتآ" تطبي 

ابتداًء من  عشر  أسابيال مد  الربنامج استغرق تطبي  الربنامج: ألنشطة الىمين يالالتوز -
 .04/04/2019حتى  27/01/2019

 :ومنها: للطال  إرشادا  -
o لالب كل  مول مال هاتف أمهى  توافر من التأكد. 
o العنكبوتية بالشبكة اهلواتف اتصال من التأكد. 
o التدريسية اللقاءا  مواعيد على االتفاق. 
o األسبوعية اللقاءا  مبواعيد لتىاماال. 
o بإجيابية    الواتآ اموعة مال التفاعل. 
o  اجملموعة يصوصية مراعا. 
o  اإلثرائية. باألنشطة واإلفاد  االستفاد 

 .نهائي(-تكويين-قبلي)بني  ما التقويم أساليب تنوعت التقويم: -
 من خنبة ب علىالطال وكتيب املعلم )دليل متضمًنا الربنامج عرض ا الربنامج: ضب  -ج

 للتحق  وذل  العلوم والتغذية، وااال  التدريآ، ولرق املناهج اال يف احملكمني
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 الحتيامقا   وتلبيتقه  أملقها،  مقن  وضقال  القيت  لألهقدا   الربنامج مالئمة من مد 
 صقورته  يف الربنامج أصبح احملكمني   راء ضوء ويف اجلامعيني، ويصائص الطال 

 للتطبي . النهائية ماهىا
 على الربنامج موضوعا  بعض تطبي  ا للربنامج: واملبدئي الستطالعي جريبالت -د

يف  والصقعوبة  الضعف موالن على للتعر  لالًبا، (20من ) مكونة عينة استطالعية
التجريبيقة   العينقة  علقى  للتطبيق   صقالحيته  التأكد من وكذل  ومد ، إن الربنامج
 .للبحث

علقى   للتعقر   "   القواتآ " تطبيق   جتريقب  ا املرحلقة  هقذه  يف التققويم:  مرحلقة  -ه
االستخدام،  عند البحث عينة الطال  توامه قد اليت املشكال  وحتديد استخداماته،

 .االستخدام يف صعوبا  أو مشكال ، أي ومود عدم التجريب بعد واتضح

ومن يالل تصميم الربنامج التعليمي اإللكرتوني باستخدام تطبي  "الواتآ   " يف 
ة متت اإلمابة عقن السقؤال الثالقث    الغذائي ملعريف لبعض مفاهيم الصحةالتحصيل ا تنمية

باسقتخدام   للربنقامج التعليمقي   املققرتح  التصقور  "مقا من أسئلة البحث الذي ينص على 
التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية لد  للبقة مامعقة    الواتآ    لتنمية

 مد ؟"
، واألمراض )التغذيةفاهيم الصحة الغذائية إعداد ايتبار التحصيل املعريف املرتب  مب .3

، األغذيقة التقليديقة واألغذيقة شقائعة التنقاول     ، التخلص من البدانة، العالج بالغذاء
(، يف املسقتويا  املعرفيقة )احلفقظ، الفهقم، التطبيق ، التحليقل،       املضافا  الغذائيقة و

 والرتكيب، والتقويم(.
 ا إعداد االيتبار وفًقا للخطوا  التالية:

: حتديد مستو  التحصيل املعريف لثقافقة بعقض مفقاهيم الصقحة     اهلد  من االيتبار -
 الغذائية لطال  مامعة مد  املتضمنة يف الربنامج.

: ا حتديد  اور الصحة الغذائيقة  ايتيار  اور الصحة الغذائية اليت يتناوهلا االيتبار -
األيق   يف القائمقة القيت    اليت ا تناوهلا يف االيتبار، حيث ا ايتيقار اخلمسقة  قاور    

، واألمقراض  رتبت حسب درمة التوافر من ومهقة نظقر الطقال ، وهقي )التغذيقة     
، األغذيقة التقليديقة واألغذيقة شقائعة التنقاول     ، التخلص من البدانة، العالج بالغذاء

 (.املضافا  الغذائيةو
ن مق  ةاملتكونق  األولية صورته يف عرضها  االيتبار صدق من للتأكد :االيتبار صدق -

والقيقاس،   والغذائيقة  العلميقة  الرتبيقة  اقال  يف اخلرباء من اموعة علىا سؤاًل( 45)
 حيث من االيتبار وصحة سالمة مد  حول الرأي إلبداء (  كمني،9واستجا  )
 وارتبالهقا  ،باملوضقوعا   العبقارا   ارتبقاط  ومقد   العلمقي،  واملضقمون  الصياغة
 بعض احملكمون أبد  وقد اآلراء، ضوء يف االيتبار تعديل وا تقيسه الذي باملستو 
 .لاليتبار النهائية الصور  إعداد عند االعتبار يف ذ بهاياأل ا اليت التعديال 

ًبا "من لال (45) على األولية صورته يف االيتبار لب  :لاليتبار االستطالعية التجربة -
 :بهد غ  عينة البحث" الحد الشعب بطريقة عشوائية 

  القىمن  أن لاليتبار االستطالعي التجريب يالل من تبني بار:االيت زمن حسا 
 (40) هقو  االيتبقار  أسقئلة  مجيقال  عقن  اإلمابة من طال ال مجيال النتهاء املناسب
 .دقيقة

  التطبيق   إعقاد   لريق   عقن  االيتبقار  ثبقا   حسقا   ا االيتبقار:  ثبا  حسا 
 يتمتال يتباراال أن إىل يش  وهذا (0.76) تساوي الثبا  قيمةوكانت  االيتبار،
 .للقياس كأدا  ويصلح الثبا ، من مقبولة بدرمة

 ،مفرد  (45) النهائية صورته يف االيتبار مفردا  عدد بلغ :لاليتبار النهائية الصور  -
ايتبقار التحصقيل املعقريف املقرتب  مبفقاهيم الصقحة        مواصفا  يوضح (4) ومدول
 وا ا إعقداده  القذي  حيحالتصق  مفتقاح  على بناء االيتبار تصحيح ا كما ،الغذائية
 وبقذل   ،غق  الصقحيحة   لإلمابقة  وصفر صحيحة، مابةإ لكل واحد  درمة تقدير
 .صفر الصغر  والدرمة درمة، (45) لاليتبار النهائية الدرمة تصبح



347المجلد )12(  العـدد )3(  

�أحمد بن عبد �ملجيد بن علي �أبو �حلمائل

، واألمقراض  رتبت حسب درمة التوافر من ومهقة نظقر الطقال ، وهقي )التغذيقة     
، األغذيقة التقليديقة واألغذيقة شقائعة التنقاول     ، التخلص من البدانة، العالج بالغذاء

 (.املضافا  الغذائيةو
ن مق  ةاملتكونق  األولية صورته يف عرضها  االيتبار صدق من للتأكد :االيتبار صدق -

والقيقاس،   والغذائيقة  العلميقة  الرتبيقة  اقال  يف اخلرباء من اموعة علىا سؤاًل( 45)
 حيث من االيتبار وصحة سالمة مد  حول الرأي إلبداء (  كمني،9واستجا  )
 وارتبالهقا  ،باملوضقوعا   العبقارا   ارتبقاط  ومقد   العلمقي،  واملضقمون  الصياغة
 بعض احملكمون أبد  وقد اآلراء، ضوء يف االيتبار تعديل وا تقيسه الذي باملستو 
 .لاليتبار النهائية الصور  إعداد عند االعتبار يف ذ بهاياأل ا اليت التعديال 

ًبا "من لال (45) على األولية صورته يف االيتبار لب  :لاليتبار االستطالعية التجربة -
 :بهد غ  عينة البحث" الحد الشعب بطريقة عشوائية 

  القىمن  أن لاليتبار االستطالعي التجريب يالل من تبني بار:االيت زمن حسا 
 (40) هقو  االيتبقار  أسقئلة  مجيقال  عقن  اإلمابة من طال ال مجيال النتهاء املناسب
 .دقيقة

  التطبيق   إعقاد   لريق   عقن  االيتبقار  ثبقا   حسقا   ا االيتبقار:  ثبا  حسا 
 يتمتال يتباراال أن إىل يش  وهذا (0.76) تساوي الثبا  قيمةوكانت  االيتبار،
 .للقياس كأدا  ويصلح الثبا ، من مقبولة بدرمة

 ،مفرد  (45) النهائية صورته يف االيتبار مفردا  عدد بلغ :لاليتبار النهائية الصور  -
ايتبقار التحصقيل املعقريف املقرتب  مبفقاهيم الصقحة        مواصفا  يوضح (4) ومدول
 وا ا إعقداده  القذي  حيحالتصق  مفتقاح  على بناء االيتبار تصحيح ا كما ،الغذائية
 وبقذل   ،غق  الصقحيحة   لإلمابقة  وصفر صحيحة، مابةإ لكل واحد  درمة تقدير
 .صفر الصغر  والدرمة درمة، (45) لاليتبار النهائية الدرمة تصبح
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 ايتبار التحصيل املعريف املرتب  مبفاهيم الصحة الغذائية ( مواصفا 4مدول )

عدد  األسئلة أرقام احملاور
∆النسبة املئوية األسئلة

 %22.22 10 40 – 38 – 35 – 33 – 24 – 19 – 14 – 9 – 4 – 1 التغذية واألمراض وموضوعاته
 %15.55 7 43 – 32 – 23 – 18 – 13 – 8 – 3 العالج بالغذاء وموضوعاته

 %17.77 8 41 - 37 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 2 التخلص من البدانة وموضوعاته
ة واألغذية األغذية التقليدي

 %13.33 6 27 – 22 – 17 – 12 – 7 – 5 شائعة التناول وموضوعاته

 36 – 34 – 31 – 29 – 28 – 26 – 21 – 16 – 11 – 6 املضافا  الغذائية وموضوعاته
– 39 – 42 – 44 – 45 14 31.11% 

 %100 45 45 اجملموع

 التجربة: وإجراءات التجرييب التصميم
، وا تطبي  تصقميم اجملموعقة الواحقد  )القيقاس     تجرييبال شبه املنهج بحثال اتبال

 :كالتالي املتبعة اخلطوا  كانتقبل التجربة وبعدها( و
 )التعليمي اإللكرتوني باستخدام تطبي  الواتآ    الربنامج (التدريسية املعاجلة -أ
  البحث: اموعة ايتيار -  

 ،مقد   عقة مام ،البحث لال  السنة التحض ية )املسار العلمي( اموعة مشلت
 الكلي العددا ايتيار اموعة البحث عشوائيا، و وقد م 2018/2019 الدراسي للعام

 .بلال( 70بحث )ال جملموعة
 :أهمها أسبا  لعد  اجملموعة هذه ايتبار ويرمال

  حيقث  -قسقم العلقوم الطبيعيقة   -من الثانوية العامقة  التخرج حديثو ال الط هؤالء -
 اء.درسوا موضوعا  خمتلفة يف علم األحي

 لتخقرج  سقليم  غقذائي  وعي إىل حتتاج واليت الشبا  مرحلة بداية يف  الطال هؤالء -
 .ولنه بناء يف بفاعلية يشار  أن يستطيال ميد  بصحة الشبا  من اميًل

التحصقيلي لثقافقة    يتبقار اال (بحقث ال ا أد تطبيق   ا :البحقث  ألدا  القبلقي  التطبي  -
 الفصقل  بدايقة  يف الربنقامج  طبيق  ت بقدء  قبقل البحث  موعةا على الصحة الغذائية(

 املعلومقا   علقى  للحصقول  وذل ، 2018/2019 الدراسي للعام الثاني الدراسي
 ا تعريقف  وققد  ،بحقث ال بنتائج اخلاصة اإلحصائية العمليا  يف تساعد اليت القبلية

 .العبارا  وصياغة التعليما  وضوح من تأكدالو منها، واهلد  ،بحثال ال  بأدا الط
 لتوضيح ايتبارها ا اليت البحث موعةا ال بط ا االلتقاء :نامجالرب انطالق -ج

 ،استخدام تطبي  الواتآ    ضوء يف التعلم الذاتي وكيفية ،البحث من الغرض
 .أسابيال عشر  بواقال للمجموعة، تطبي  الربنامج التعليمي وبدأ

 التعليمقي  الربنقامج تطبيق    مقن  االنتهقاء  بعقد  البحقث:  ألدا  البعقدي  التطبيق   -د 
ايتبقار التحصقيل املعقريف     (البحقث   أدا تطبي  أعيدو ،بحثال جملموعة اإللكرتوني

 لثقافة بعض مفاهيم الصحة الغذائية(.

  :نتائج البحث ومناقشتها عرض

 اقدم ملخًصق سو  ن، اهلإلمابة عن أسئلة البحث، والتحق  من مد  صحة فرض
 هلا. االنتائج وتفسً  أهمعن 
 مد : بانة ملعرفة درمة توافر ثقافة الصحة الغذائية لد  للبة مامعةاإلستتطبي   نتائج: أواًل

درمقة تقوافر ثقافقة الصقحة     مقا  "نص السؤال الثاني للدراسة علقى   السؤال الثاني: .1
 الغذائية لد  للبة مامعة مد ؟"

لإلمابة عن هذا السقؤال ا حسقا  املتوسقطا  احلسقابية واالحنقرا  املعيقاري،       
وكذل  ا حسا  املتوسطا  احلسابية لعبارا  كقل  قور   ذائية، ثقافة الصحة الغحملاور 

لمتوسطا  احلسابية وذلق   لا وفًقا واحنرافاتها املعيارية، حيث ا ترتيبها تنازليً   على حد
وماء  النتائج كما  .درمة توافر ثقافة الصحة الغذائية لد  لال  مامعة مد  لتحديد

 (.5هو موضح يف اجلدول )
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 املعلومقا   علقى  للحصقول  وذل ، 2018/2019 الدراسي للعام الثاني الدراسي
 ا تعريقف  وققد  ،بحقث ال بنتائج اخلاصة اإلحصائية العمليا  يف تساعد اليت القبلية

 .العبارا  وصياغة التعليما  وضوح من تأكدالو منها، واهلد  ،بحثال ال  بأدا الط
 لتوضيح ايتبارها ا اليت البحث موعةا ال بط ا االلتقاء :نامجالرب انطالق -ج

 ،استخدام تطبي  الواتآ    ضوء يف التعلم الذاتي وكيفية ،البحث من الغرض
 .أسابيال عشر  بواقال للمجموعة، تطبي  الربنامج التعليمي وبدأ

 التعليمقي  الربنقامج تطبيق    مقن  االنتهقاء  بعقد  البحقث:  ألدا  البعقدي  التطبيق   -د 
ايتبقار التحصقيل املعقريف     (البحقث   أدا تطبي  أعيدو ،بحثال جملموعة اإللكرتوني

 لثقافة بعض مفاهيم الصحة الغذائية(.

  :نتائج البحث ومناقشتها عرض

 اقدم ملخًصق سو  ن، اهلإلمابة عن أسئلة البحث، والتحق  من مد  صحة فرض
 هلا. االنتائج وتفسً  أهمعن 
 مد : بانة ملعرفة درمة توافر ثقافة الصحة الغذائية لد  للبة مامعةاإلستتطبي   نتائج: أواًل

درمقة تقوافر ثقافقة الصقحة     مقا  "نص السؤال الثاني للدراسة علقى   السؤال الثاني: .1
 الغذائية لد  للبة مامعة مد ؟"

لإلمابة عن هذا السقؤال ا حسقا  املتوسقطا  احلسقابية واالحنقرا  املعيقاري،       
وكذل  ا حسا  املتوسطا  احلسابية لعبارا  كقل  قور   ذائية، ثقافة الصحة الغحملاور 

لمتوسطا  احلسابية وذلق   لا وفًقا واحنرافاتها املعيارية، حيث ا ترتيبها تنازليً   على حد
وماء  النتائج كما  .درمة توافر ثقافة الصحة الغذائية لد  لال  مامعة مد  لتحديد

 (.5هو موضح يف اجلدول )
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وسطا  احلسابية واالحنرا  املعياري لدرمة توافر  اور ثقافة الصحة الغذائية لد  للبة مامعة املت (5مدول )
 مد 

 التوافردرمة  الرتتيب االحنرا  املعياري املتوس  احلسابي احملاور م

6 
إعققداد الطعققام وحفظققه يف أمققاكن حتضقق   

 الطعام وموضوعاته
 كب   1 0.335 2.38

 متوسطة∆2 0.34173 2.3237 تهأساسيا  التغذية وموضوعا 1
 متوسطة∆3 0.435 2.31 األلعمة السريعة وموضوعاته 2
 متوسطة∆4 0.44 2.27 التغذية واألمراض وموضوعاته 3
 متوسطة∆5 0.34 2.27 العالج بالغذاء وموضوعاته 5
 متوسطة∆6 0.405 2.27 التخلص من البدانة وموضوعاته 7

8 
عة التنقاول  األغذية التقليدية واألغذيقة شقائ  

 متوسطة∆7 0.42283 2.264 وموضوعاته

 متوسطة∆8 0.364 2.19 املضافا  الغذائية وموضوعاته 4
∆متوسطة ---- 0.339∆2.28 اإلمجالي

لقد  الطلبقة مبحقاور     ثقافة الصحة الغذائيقة  توافر( أن درمة 5يتبني من مدول )
اء املتوس  احلسقابي  )متوسطة(، حيث م وافرماء  بدرمة ت همستبانة من ومهة نظراإل

(، وتراوحت 0.339(، باحنرا  معياري قدره )2.28العام للمجموع الكلي لالستبانة )
(، 0.435-0.335قيم االحنرافا  املعيارية للمحاور اليت تتكون منهقا االسقتبانة بقني )   

 وهي قيم أقل من الواحد الصحيح مما يدل على جتانآ استجابا  للبة مامعة مد .
( أن  ور )إعداد الطعام وحفظه يف أماكن حتض  الطعام 5اجلدول ) كما يتبني من

مقاء يف الرتتيقب األول    بةالغذائي لد  الطل الصحي وموضوعاته( كأحد  اور التثقيف
( بدرمقة  2.38حيث حصل هذا احملور على متوس  حسابي ققدره )  ،هممن ومهة نظر

التغذيقة وموضقوعاته( مبتوسق      كب  ، ويليه يف الرتتيب الثقاني  قور )أساسقيا    توافر 
(، ويليه يف الرتتيب الثالث  ور )األلعمة السريعة وموضوعاته( مبتوس  2.32حسابي )
(، ويليقه يف الرتتيقب الرابقال  قور )التغذيقة واألمقراض وموضقوعاته(        2.31حسابي )

(، ويليه يف الرتتيب اخلامآ  ور )العالج بالغذاء وموضوعاته( 2.27مبتوس  حسابي )
(، ويليققه يف الرتتيققب السققادس  ققور )الققتخلص مققن البدانققة 2.27توسقق  حسققابي )مب

(، ويليه يف الرتتيب السابال  ور )األغذية التقليدية 2.27وموضوعاته( مبتوس  حسابي )
(، ويليه يف الرتتيب الثامن 2.26واألغذية شائعة التناول وموضوعاته( مبتوس  حسابي )

(، ومجقيعهم  2.19ة وموضقوعاته( مبتوسق  حسقابي )   واألي   ور )املضافا  الغذائيق 
مفقاهيم  أن أغلب الطلبة درسوا معلومقا  عقن     قد يفسر ذل  )متوسطة( توافربدرمة 

يالل مراحل تعليمهم املختلفة، وأن البعض منهم متثل الثقافقة الصقحية    الصحة الغذائية
اسقة الققدومي   (، ودر2009، وتتف  مال دراسة يالقد وحيقي )  مىًءا من دراستهم احلالية

( يف نقققص 2018(، ودراسققة العلققوان ) 2014(، ودراسققة اإلمققامي ) 2012وزايققد )
 املعلوما  ومفاهيم الصحة الغذائية لد  الطلبة.

كما يعىو الباحث اقيء اقال إعقداد الطعقام وحفظقه يف أمقاكن حتضق  الطعقام         
ىل أنقه تضقمن   إ ة الغذائيقة الصقح  ثقافقة مفقاهيم  وموضوعاته يف املرتبة األوىل من  قاور  

 عناصر يتم استخدامها بشكل يومي، فتعد عاد  من العادا  اليومية للطالب.
د فقروق ذا  داللقة   وومق القذي يقنص علقى "    :التحق  من صحة الفرض األول
درمة توافر ثقافقة الصقحة   مامعة مد  حول  بةإحصائية بني متوسطا  استجابا  لل

 "، العمر(؟آاجلن، واليت تعى  إىل متغ ا  )الغذائية لديهم
، فقد ا استخدام ايتبار ) ( لعينتني مستقلتني للكشف للتأكد من صحة الفرض

درمة توافر ثقافقة  مامعة مد  حول  بةعن داللة ما قد يومد من فروق يف استجابا  لل
(، كما ا استخدام اجلنآعى  إىل متغ  )، واليت ُتللبة مامعة مد لد   الصحة الغذائية
( لنفآ الغرض مال مقتغ  )العمقر(،   One-way ANOVAدي االجتاه )حتليل التباين أحا

 ويبني ذل  اجلداول التالية:
درمة توافر ثقافة الصحة مامعة مد  حول  بةالفروق بني متوسطا  استجابا  لل .1

 (:اجلنآعى  إىل متغ  )، واليت ُتالغذائية لد  للبة مامعة مد 
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(، ويليه يف الرتتيب السابال  ور )األغذية التقليدية 2.27وموضوعاته( مبتوس  حسابي )
(، ويليه يف الرتتيب الثامن 2.26واألغذية شائعة التناول وموضوعاته( مبتوس  حسابي )

(، ومجقيعهم  2.19ة وموضقوعاته( مبتوسق  حسقابي )   واألي   ور )املضافا  الغذائيق 
مفقاهيم  أن أغلب الطلبة درسوا معلومقا  عقن     قد يفسر ذل  )متوسطة( توافربدرمة 

يالل مراحل تعليمهم املختلفة، وأن البعض منهم متثل الثقافقة الصقحية    الصحة الغذائية
اسقة الققدومي   (، ودر2009، وتتف  مال دراسة يالقد وحيقي )  مىًءا من دراستهم احلالية

( يف نقققص 2018(، ودراسققة العلققوان ) 2014(، ودراسققة اإلمققامي ) 2012وزايققد )
 املعلوما  ومفاهيم الصحة الغذائية لد  الطلبة.

كما يعىو الباحث اقيء اقال إعقداد الطعقام وحفظقه يف أمقاكن حتضق  الطعقام         
ىل أنقه تضقمن   إ ة الغذائيقة الصقح  ثقافقة مفقاهيم  وموضوعاته يف املرتبة األوىل من  قاور  

 عناصر يتم استخدامها بشكل يومي، فتعد عاد  من العادا  اليومية للطالب.
د فقروق ذا  داللقة   وومق القذي يقنص علقى "    :التحق  من صحة الفرض األول
درمة توافر ثقافقة الصقحة   مامعة مد  حول  بةإحصائية بني متوسطا  استجابا  لل

 "، العمر(؟آاجلن، واليت تعى  إىل متغ ا  )الغذائية لديهم
، فقد ا استخدام ايتبار ) ( لعينتني مستقلتني للكشف للتأكد من صحة الفرض

درمة توافر ثقافقة  مامعة مد  حول  بةعن داللة ما قد يومد من فروق يف استجابا  لل
(، كما ا استخدام اجلنآعى  إىل متغ  )، واليت ُتللبة مامعة مد لد   الصحة الغذائية
( لنفآ الغرض مال مقتغ  )العمقر(،   One-way ANOVAدي االجتاه )حتليل التباين أحا

 ويبني ذل  اجلداول التالية:
درمة توافر ثقافة الصحة مامعة مد  حول  بةالفروق بني متوسطا  استجابا  لل .1

 (:اجلنآعى  إىل متغ  )، واليت ُتالغذائية لد  للبة مامعة مد 
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 بةللكشف عن داللة ما قد يومد من فروق يف استجابا  لل نتائج ايتبار ) ( لعينتني مستقلتني (6مدول )
 (اجلنآعى  إىل متغ  )، واليت ُتبةلد  الطل ثقافة الصحة الغذائية درمة توافرمامعة مد  حول 

املتوس   العدد اجلنآ اجملاال 
 احلسابي

االحنرا  
مستو     املعياري

 الداللة

 33826. 2.3069 351 ذكر 046. 2.003 34898. 2.3854 96 انثى أساسيا  التغذية وموضوعاته

 435. 2.29 351 ذكر 091. 1.692 431. 2.37 96 انثى األلعمة السريعة وموضوعاته

 446. 2.24 351 ذكر 027. 2.220 407. 2.35 96 انثى التغذية واألمراض وموضوعاته

 359. 2.17 351 ذكر 126. 1.532 380. 2.24 96 انثى املضافا  الغذائية وموضوعاته

 342. 2.25 351 ذكر 028. 2.203 325. 2.33 96 انثى العالج بالغذاء وموضوعاته
إعداد الطعام وحفظه يف أماكن حتض  

 الطعام وموضوعاته
 336. 2.37 351 ذكر 279. 1.084 332. 2.41 96 انثى

 406. 2.25 351 ذكر 032. 2.145 391. 2.35 96 انثى التخلص من البدانة وموضوعاته
األغذية التقليدية واألغذية شائعة التناول 

 وموضوعاته
 41533. 2.2535 96 انثى

 42540. 2.2669 351 ذكر 784. 275.

 33969. 2.2672 351 ذكر 077. 1.773 33499. 2.3364 96 انثى اجملموع الكلي

 ( الساب  النقاط التالية:6يتبني من مدول )
( بني متوسقطا   0.05ومود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو  الداللة )عدم  -

 بقة لقد  الطل  ثقافقة الصقحة الغذائيقة    درمة توافرمامعة مد  حول  بةاستجابا  لل
ستبانة ) ( للمجموع الكلي لإل ، حيث ماء  قيمةاجلنآواليت تعى  إىل ايتال  إمجاًلا 

 (.0.05داللة )ا عند مستو  (، وهي غ  دالة إحصائيً 1.77)
( بني متوسقطا   0.05عدم ومود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) -

باحملقاور   يهملقد  ثقافة الصحة الغذائية درمة توافرمامعة مد  حول  بةاستجابا  لل

الطعقام   إعقداد -وموضقوعاته الغذائيقة   املضقافا  -)األلعمة السريعة وموضقوعاته  
التقليديقة واألغذيقة شقائعة     األغذيقة -موضقوعاته ووحفظه يف أماكن حتض  الطعقام  

 ا.، وهي غ  دالة احصائيً اجلنآعى  إىل ايتال  التناول وموضوعاته( واليت ُت
( بقني متوسقطا    0.05ومود فروق ذا  داللة إحصائية عنقد مسقتو  الداللقة )     -

باحملقاور   يهملقد  ثقافة الصحة الغذائية درمة توافرمامعة مد  حول  بةاستجابا  لل
بالغقذاء   العقالج -وموضقوعاته واألمقراض   التغذية-وموضوعاته)أساسيا  التغذية 

، اجلقنآ عقى  إىل ايقتال    من البدانة وموضوعاته( والقيت تُ  التخلص-وموضوعاته
 ا.حصائيً إوهي غ  دالة 

سقتبانة وللمحقاور   لإل بقة ويعىو الباحث عدم ومقود فقروق بقني اسقتجابا  الطل    
الطعقام وحفظقه    إعداد-وموضوعاتهالغذائية  املضافا -)األلعمة السريعة وموضوعاته 

التقليديققة واألغذيققة شققائعة التنققاول  األغذيققة-وموضققوعاتهيف أمققاكن حتضقق  الطعققام 
ىل أن أغلب هذه احملاور تتعلق  بالسقلوكيا  والعقادا  والقيت ال ختتلقف      إوموضوعاته( 

فقروق يف  ( عقدم ومقود   2012اجلنآ، حيث أكد  دراسة القدومي وزايقد ) بايتال  
ملقتغ ا  اجلامعقة واجلقنآ واملسقتو  الدراسقي واملعقدل        مستو  الوعي الغقذائي تبًعقا  

 األكادميي.
درمة توافر ثقافة الصحة مامعة مد  حول  بةالفروق بني متوسطا  استجابا  لل .2

 لعمر:اليتال  ، واليت تعى  الغذائية لد  لال  مامعة مد 

( One-way ANOVAاالجتققاه )ا اسققتخدام ايتبققار حتليققل التبققاين أحققادي 
درمقة  مامعة مقد  حقول    بةداللة ما قد يومد من فروق يف استجابا  لل نللكشف ع

 (:7، واليت تعى  اليتال  العمر، ويوضح نتائجه اجلدول )توافر ثقافة الصحة الغذائية لديهم
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الطعقام   إعقداد -وموضقوعاته الغذائيقة   املضقافا  -)األلعمة السريعة وموضقوعاته  
التقليديقة واألغذيقة شقائعة     األغذيقة -موضقوعاته ووحفظه يف أماكن حتض  الطعقام  

 ا.، وهي غ  دالة احصائيً اجلنآعى  إىل ايتال  التناول وموضوعاته( واليت ُت
( بقني متوسقطا    0.05ومود فروق ذا  داللة إحصائية عنقد مسقتو  الداللقة )     -

باحملقاور   يهملقد  ثقافة الصحة الغذائية درمة توافرمامعة مد  حول  بةاستجابا  لل
بالغقذاء   العقالج -وموضقوعاته واألمقراض   التغذية-وموضوعاته)أساسيا  التغذية 

، اجلقنآ عقى  إىل ايقتال    من البدانة وموضوعاته( والقيت تُ  التخلص-وموضوعاته
 ا.حصائيً إوهي غ  دالة 

سقتبانة وللمحقاور   لإل بقة ويعىو الباحث عدم ومقود فقروق بقني اسقتجابا  الطل    
الطعقام وحفظقه    إعداد-وموضوعاتهالغذائية  املضافا -)األلعمة السريعة وموضوعاته 

التقليديققة واألغذيققة شققائعة التنققاول  األغذيققة-وموضققوعاتهيف أمققاكن حتضقق  الطعققام 
ىل أن أغلب هذه احملاور تتعلق  بالسقلوكيا  والعقادا  والقيت ال ختتلقف      إوموضوعاته( 

فقروق يف  ( عقدم ومقود   2012اجلنآ، حيث أكد  دراسة القدومي وزايقد ) بايتال  
ملقتغ ا  اجلامعقة واجلقنآ واملسقتو  الدراسقي واملعقدل        مستو  الوعي الغقذائي تبًعقا  

 األكادميي.
درمة توافر ثقافة الصحة مامعة مد  حول  بةالفروق بني متوسطا  استجابا  لل .2

 لعمر:اليتال  ، واليت تعى  الغذائية لد  لال  مامعة مد 

( One-way ANOVAاالجتققاه )ا اسققتخدام ايتبققار حتليققل التبققاين أحققادي 
درمقة  مامعة مقد  حقول    بةداللة ما قد يومد من فروق يف استجابا  لل نللكشف ع

 (:7، واليت تعى  اليتال  العمر، ويوضح نتائجه اجلدول )توافر ثقافة الصحة الغذائية لديهم
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قد يومد من  ( للكشف عن داللة ماOne-way ANOVAنتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ) (7مدول )
 عى  اليتال  العمرواليت ُت درمة توافر ثقافة الصحة الغذائية لديهممامعة مد  حول  بةفروق يف استجابا  لل

درمة  اموع املربعا  مصادر التباين اجملاال 
 احلرية

متوس  
الداللة    املربعا 

 اإلحصائية

أساسيا  التغذية 
 وموضوعاته

 148. 4 592. بني اجملموعا 
 116. 442 51.490 دايل اجملموعا  281. 1.270

  446 52.082 الكلي

األلعمة السريعة 
 وموضوعاته

111. 4 443. بني اجملموعا 
 190. 442 83.862 دايل اجملموعا  674. 584.

  446 84.305 الكلي

التغذية واألمراض 
 وموضوعاته

 169. 4 676. بني اجملموعا 
 194. 442 85.623 موعا دايل اجمل 480. 873.

  446 86.300 الكلي

املضافا  الغذائية 
 وموضوعاته

 226. 4 902. بني اجملموعا 
 132. 442 58.298 دايل اجملموعا  147. 1.710

  446 59.201 الكلي

العالج بالغذاء 
 وموضوعاته

 060. 4 242. بني اجملموعا 
 116. 442 51.304 دايل اجملموعا  720. 521.

  446 51.546 الكلي
يف إعداد الطعام وحفظه 

الطعام  أماكن حتض 
 وموضوعاته

 134. 4 535. بني اجملموعا 
 112. 442 49.547 دايل اجملموعا  313. 1.194

  446 50.082 الكلي

التخلص من البدانة 
 وموضوعاته

 150. 4 598. بني اجملموعا 
 164. 442 72.381 وعا دايل اجملم 456. 914.

  446 72.979 الكلي
األغذية التقليدية 
التناول واألغذية شائعة 
 وموضوعاته

 365. 4 1.458 بني اجملموعا 
 177. 442 78.281 دايل اجملموعا  085. 2.059

  446 79.739 الكلي

 اجملموع الكلي
 105. 4 418. بني اجملموعا 

 115. 442 50.989 عا دايل اجملمو 460. 907.
  446 51.407 الكلي

 (0.05** دال إحصائًيا عند مستو  داللة )

 ( النقاط:6يتبني من مدول )
( بني متوسقطا   0.05عدم ومود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) -

والقيت  درمة توافر ثقافة الصقحة الغذائيقة لقديهم    مامعة مد  حول  بةاستجابا  لل
سقتبانة  اليتال  العمر إمجاًلا، حيث ماء  قيمقة ) ( للمجمقوع الكلقي لإل    عى ُت
 (.0.05ا عند مستو  داللة )(، وهي غ  دالة إحصائيً 0.907)

( بني متوسقطا   0.05عدم ومود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) -
والقيت   درمة توافر ثقافة الصقحة الغذائيقة لقديهم   مامعة مد  حول  بةاستجابا  لل

ا عنقد مسقتو    ستبانة، وهي غ  دالة إحصقائيً  عى  اليتال  العمر اميال  اور اإلُت
 ( عند مجيال احملاور.0.05داللة )

حقول   بةعدم ومود فروق ذا  داللة إحصائية بني استجابا  الطل ويؤكد البحث
 ، حيقث أكقد   عقى  اليقتال  العمقر   واليت ُتدرمة توافر ثقافة الصحة الغذائية لديهم، 

 ( عقدم ومقود فقروق يف مسقتو  القوعي الغقذائي تبًعقا       2012دراسة القدومي وزايقد ) 
 ملتغ ا  اجلامعة واجلنآ واملستو  الدراسي واملعدل األكادميي.

أثبت البحث احلالي ومود قصورا يف املعلوما  املرتبطة مبفاهيم الصقحة الغذائيقة   
)لال ، لالبا (، على حقد  السليمة لد  للبة مامعة مد  )عينة البحث( من اجلنسني 

، (Janet M & etal, 2012)(، 2009سواء. وهقذا مقا يتفق  مقال دراسقة يالقد وحيقي )       
 (2018(، ودراسة العلوان )2014(، ودراسة اإلمامي )2012ودراسة القدومي وزايد )

 ايتبار التحصيل املعريف املرتب  ببعض مفاهيم الصحة الغذائية: تطبي  نتائج: ثانًيا
 ال الرابال للبحث:إمابة السؤ

الربنامج التعليمي اإللكرتوني باسقتخدام تطبيق     "ما أثرينص السؤال الرابال على 
التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية لد  للبة مامعة  الواتآ    يف تنمية

 مد ؟"
 احصائية داللة ذو فرق يومد"لإلمابة عن هذا السؤال ا صياغة الفرضية التالية: 

يف ايتبار التحصيل املعريف لثقافقة الصقحة    البحث عينة الطال  درما  سطيمتو بني
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 ( النقاط:6يتبني من مدول )
( بني متوسقطا   0.05عدم ومود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) -

والقيت  درمة توافر ثقافة الصقحة الغذائيقة لقديهم    مامعة مد  حول  بةاستجابا  لل
سقتبانة  اليتال  العمر إمجاًلا، حيث ماء  قيمقة ) ( للمجمقوع الكلقي لإل    عى ُت
 (.0.05ا عند مستو  داللة )(، وهي غ  دالة إحصائيً 0.907)

( بني متوسقطا   0.05عدم ومود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) -
والقيت   درمة توافر ثقافة الصقحة الغذائيقة لقديهم   مامعة مد  حول  بةاستجابا  لل

ا عنقد مسقتو    ستبانة، وهي غ  دالة إحصقائيً  عى  اليتال  العمر اميال  اور اإلُت
 ( عند مجيال احملاور.0.05داللة )

حقول   بةعدم ومود فروق ذا  داللة إحصائية بني استجابا  الطل ويؤكد البحث
 ، حيقث أكقد   عقى  اليقتال  العمقر   واليت ُتدرمة توافر ثقافة الصحة الغذائية لديهم، 

 ( عقدم ومقود فقروق يف مسقتو  القوعي الغقذائي تبًعقا       2012دراسة القدومي وزايقد ) 
 ملتغ ا  اجلامعة واجلنآ واملستو  الدراسي واملعدل األكادميي.

أثبت البحث احلالي ومود قصورا يف املعلوما  املرتبطة مبفاهيم الصقحة الغذائيقة   
)لال ، لالبا (، على حقد  السليمة لد  للبة مامعة مد  )عينة البحث( من اجلنسني 

، (Janet M & etal, 2012)(، 2009سواء. وهقذا مقا يتفق  مقال دراسقة يالقد وحيقي )       
 (2018(، ودراسة العلوان )2014(، ودراسة اإلمامي )2012ودراسة القدومي وزايد )

 ايتبار التحصيل املعريف املرتب  ببعض مفاهيم الصحة الغذائية: تطبي  نتائج: ثانًيا
 ال الرابال للبحث:إمابة السؤ

الربنامج التعليمي اإللكرتوني باسقتخدام تطبيق     "ما أثرينص السؤال الرابال على 
التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية لد  للبة مامعة  الواتآ    يف تنمية

 مد ؟"
 احصائية داللة ذو فرق يومد"لإلمابة عن هذا السؤال ا صياغة الفرضية التالية: 

يف ايتبار التحصيل املعريف لثقافقة الصقحة    البحث عينة الطال  درما  سطيمتو بني
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 لصاحلالربنامج التعليمي االلكرتوني باستخدام الواتآ     تطبي  وبعد قبل الغذائية
  البعدي". التطبي 

 واالحنرافقا   احلسقابية  املتوسقطا   حسا ا  ثانيال الفرض صحة من وللتحق 
التحصقيل   اليتبقار  والبعدي القبلي التطبي  يف البحث عةامو ال ل لدرما  املعيارية

 (.8) مدول يوضحها كما ،قيمة ) ( وداللتها وحسا  ،املعريف لثقافة الصحة الغذائية
  وداللتها )   (وقيم املعيارية، واالحنرافا  احلسابية ( املتوسطا 8) مدول
  افة الصحة الغذائيةالتحصيل املعريف لثق والبعدي اليتبار القبلي التطبي  لنتائج

 )70=ن (البحث جملموعة لطال 

الدرمة  االيتبار أبعاد
∆العظمى

 2ع 2م 1ع 1م حجم التأثر ""  قيمة القبلي التطبي  البعدي التطبي 
 ** كب 2.8 *53.61 1.12 7.75 0.81 1.29 10 التغذية واألمراض وموضوعاته
 ** كب 3.42 *43.39 1.09 6.63 0.83 1.76 7 العالج بالغذاء وموضوعاته
 ** كب 4.67 *60.2 0.94 7.71 0.76 1.37 8 التخلص من البدانة وموضوعاته

األغذية التقليدية واألغذية شائعة 
 ** كب 2.82 *39.04 1.16 4.19 0.85 1.88 6 التناول وموضوعاته

 ** كب 4.33 *52.54 0.98 12.28 1.69 3.50 14 املضافا  الغذائية وموضوعاته
 ** كب 3.50 *72.52 3.76 38.56 2.92 9.80 45 االيتبار ككل

 0.01 مستو  عند دالة*
  0.2 من أقل كان إذا وصغ  ،0.8 كان إذا ومتوس  ،0.8 من أكرب كان إذا كب التأثر  حجم**

 مسقتو   عنقد  إحصقائية  داللقة  ذا  فقروق  ومقود ( 7) مقدول  نتائج من يتضح
والبعقدي   القبلقي  التطبيق   يف بحقث ال موعقة ا لقال   درمقا   متوس  بني ،(0.01)

 البعدي  التطبي  لصاحل املختلفة بأبعاده ةالغذائيالتحصيل املعريف لثقافة الصحة  اليتبار
 الربنقامج البحقث   موعةا ال ل دراسة أن على ويدل ،ثانيال الفرض صحة يؤكد وهذا

لتحصقيل املعقريف   ا زيقاد   يف سقاهم  التعليمي اإللكرتوني باستخدام تطبيق  القواتآ     
 .لثقافة بعض مفاهيم الصحة الغذائية

ويف ضوء ما سب  يتم قبول الفرض الثقاني مقن فقروض البحقث، واإلمابقة عقن       
الربنقامج التعليمقي اإللكرتونقي     مقا أثقر  السؤال الرابال من أسئلة البحث والذي يقنص " 

الغذائيقة   التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة باستخدام تطبي  الواتآ    يف تنمية
 ؟"لد  للبة مامعة مد 

التحصقيل املعقريف    تنميقة  لثقاني ا الفقرض  لتحق  من صقحة ا نتائج أوضحتفقد 
 متوسطا  بني إحصائية داللة ذا  فروق ومود ذل  على ودل ،لثقافة الصحة الغذائية

التحصيلي لثقافة الصقحة الغذائيقة    يتبارالل والبعدي القبلي التطبي  يف ال الط درما 
 االيتبار، على الكب  التأث  حجمثبت أن  كما البعدي، التطبي  لصاحل املختلفة هبأبعاد
 تنميقة  يف التعليمي اإللكرتونقي باسقتخدام تطبيق  القواتآ        الربنامج استخدام تأث 

التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية، وهذه النتيجة تتف  مال دراسة )أبو زيد، 
2019  (Bere,2013  
 قيًبا على نتائج البحثوتع

 من يالل العرض الساب  للبحث نستخلص بعض املؤشرا  التالية:
فاعلية الربنامج التعليمي اإللكرتوني باستخدام تطبي  "الواتآ   " يف تنمية بعض   -1

 املفاهيم الصحة الغذائية لد  أفراد عينة البحث.
التحصيل  تنمية يف على تطبي  الواتآ    القائم الربنامج استخدام أثر قد يرمال  -2

 املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية إىل:
 واكتسا  الدراسة على مشجعه قد موبصحته ال الط جيا  الربنامج  تو  ارتباط -

 الغ  صحيح. الغذائي الفهم على املرتتبة العواقب وتقدير الصحيح، الغذائي الفهم
ث  تق  وقضقايا  مواققف  متضقمنا  وشقيقة،  مبسقطة  بطريققة  لكرتونقي اإل احملتو  تقديم -

 الصحيح للفهم للوصول والبحث القراء  على مشجعه قد املرحلة هذه يف متفك ه
 .املختلفة الغداء لقضايا

 تنوع أسلو  عرض املعلوما  املدعمة بالصو  والصور  واحلركة واأللوان. -
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ويف ضوء ما سب  يتم قبول الفرض الثقاني مقن فقروض البحقث، واإلمابقة عقن       
الربنقامج التعليمقي اإللكرتونقي     مقا أثقر  السؤال الرابال من أسئلة البحث والذي يقنص " 

الغذائيقة   التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة باستخدام تطبي  الواتآ    يف تنمية
 ؟"لد  للبة مامعة مد 

التحصقيل املعقريف    تنميقة  لثقاني ا الفقرض  لتحق  من صقحة ا نتائج أوضحتفقد 
 متوسطا  بني إحصائية داللة ذا  فروق ومود ذل  على ودل ،لثقافة الصحة الغذائية

التحصيلي لثقافة الصقحة الغذائيقة    يتبارالل والبعدي القبلي التطبي  يف ال الط درما 
 االيتبار، على الكب  التأث  حجمثبت أن  كما البعدي، التطبي  لصاحل املختلفة هبأبعاد
 تنميقة  يف التعليمي اإللكرتونقي باسقتخدام تطبيق  القواتآ        الربنامج استخدام تأث 

التحصيل املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية، وهذه النتيجة تتف  مال دراسة )أبو زيد، 
2019  (Bere,2013  
 قيًبا على نتائج البحثوتع

 من يالل العرض الساب  للبحث نستخلص بعض املؤشرا  التالية:
فاعلية الربنامج التعليمي اإللكرتوني باستخدام تطبي  "الواتآ   " يف تنمية بعض   -1

 املفاهيم الصحة الغذائية لد  أفراد عينة البحث.
التحصيل  تنمية يف على تطبي  الواتآ    القائم الربنامج استخدام أثر قد يرمال  -2

 املعريف لبعض مفاهيم الصحة الغذائية إىل:
 واكتسا  الدراسة على مشجعه قد موبصحته ال الط جيا  الربنامج  تو  ارتباط -

 الغ  صحيح. الغذائي الفهم على املرتتبة العواقب وتقدير الصحيح، الغذائي الفهم
ث  تق  وقضقايا  مواققف  متضقمنا  وشقيقة،  مبسقطة  بطريققة  لكرتونقي اإل احملتو  تقديم -

 الصحيح للفهم للوصول والبحث القراء  على مشجعه قد املرحلة هذه يف متفك ه
 .املختلفة الغداء لقضايا

 تنوع أسلو  عرض املعلوما  املدعمة بالصو  والصور  واحلركة واأللوان. -
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 التوصيات:

 :يلي مبا البحث يوصي البحث، نتائج ضوء يف
ائية بقني الطلبقة، وذلق  ألنهقم يف أمقآ احلامقة إىل       ضرور  نشر ثقافة الصحة الغذ  -1

التثقيف الغذائي، وذل  عن لري  تدريآ برنامج الثقافقة الغذائيقة ضقمن برنقامج     
 اإلعداد الثقايف للطالب اجلامعي.

إعداد دورا  تدريبية لتثقيف املعلمني يف مجيقال املراحقل، وأعضقاء هيئقة التقدريآ        -2
كنهم العمل على نشر ثقافقة الصقحة الغذائيقة بقني     باجلامعا  تثقيًفا غذائيًّا، حتى مي

  لالبهم.
 الققائمني عقد ورش عمل لتعىيى إجيابيا  تطبي  "الواتآ   " ونشر الوعي مقن قبقل     -3

 على اجلامعا  واستخدامها ألغراض تعليمية وتثقيفية.

 حبوث مقرتحة:
ية، وأثقر  إعداد برنامج يف ثقافة الصحة الغذائية للمعلمني يف مجيقال املراحقل الدراسق     -1

 الربنامج يف تنمية التحصيل املعريف والوعي الغذائي لديهم.
إمراء مىيد من الدراسا  على فئا  مماثلة للمجتمال اجلامعي، وايتبار مد  تقأث     -2

 استخدام تطبي  "الواتآ   " يف زياد  التحصيل الدراسي.
 الققيم  يف رهاأث وقياس الغذائية الرتبية معاي  وف  العلوم يف دراسية وحدا  تطوير  -3

 .الغذائية والعادا 
 لال  املرحلة االبتدائية. لد  الغذائي الوعي قياس مستو   -4
أثر اسرتاتيجية التعلم التعقاوني ققائم علقى تطبيق  "القواتآ   " يف تنميقة مهقارا           -5

 التفك  العلمي وفهم لبيعة العلم لد  للبة الصف الثاني متوس .

 عـــــاملراج

 ة:العربي املرامال -أوال: 
املصريةمكتبة األجنلو:القاهر ،7طالرتبوي،النفآ(، علم2013 مال )وصادق،فؤادحطب،أبو. 
( .أثر استخدام برنامج بالوسائ  املتعدد  يوظف األحقدا  املتناقضقة يف   2008أبو حليمة، مهاد .)

سقت  غق    تنمية التنور الغذائي لد  لال  الصف اخلامآ األساسي يف مقاد  العلقوم، رسقالة مام   
 منشور ، اجلامعة اإلسالمية، غى .

ققائم األسر واقتصاديا املنىلإدار يفمقرتحبرنامجفاعلية(، 2019) أمحدشعبانملياءزيد،أبو
لالبقا  لقدي الوققت  إدار مهقارا  وبعقض االقتصقادي الوعيلتنمية"  الواتآ"تطبي ى عل

-304(. ابريل. ص 4)ع(.35)مجمامعة أسيوط. -بية، كلية الرتالرتبيةكليةالة ،القصيممامعة
344. 

(، برنامج مقرتح يف الرتبية الصحية لطلبقة املرحلقة األساسقية العليقا يف     2002باسم  مد ) ،أبو قمر
 القاهر . منشور ، كلية الرتبية، مامعة عني مشآ، افظا  غى /فلسطني، رسالة دكتوراه غ  

( دور ا2014اإلمامي، بسام سعد ،)       ملناهج الدراسية يف تنميقة القوعي الغقذائي لقد  للبقة مرحلقة
األساس باألردن، رسالة دكتوراه غ  منشور ، معهد جو  ودراسا  العقامل اإلسقالمي، مامعقة أم    

 درمان اإلسالمية، السودان.
(فعالية برنامج مقرتح يف االقتصاد املنىلي لتنميقة القوعي الغقذائي لقد      2011بدوي، سناء شاكر .)

 مصر. رسالة مامست  غ  منشور ، مامعة قنا  السويآ،، ميذ املرحلة اإلعدادية بشمال سيناءتال
 5/2/2018برنامج مكافحة السمنة، وزار  الصحة باململكة العربية السعودية، متت زيار  املوقال يف 

على الراب  التالي:  
https://www.moh.gov.sa/OCP/Pages/DirectorMessage.aspx

 (، استخداما  للبة اجلامعا  العمانيقة للقواتآ      2014)البلوشي، مدين بن سعود بن سليمان
وتأث ه على حتصيلهم الدراسي، رسالة مامسقت  غق  منشقور ، كليقة اإلعقالم، مامعقة ال مقو ،        

 األردن.
(: العادا  الغذائية والوعي الغقذائي عنقد لالبقا  املرحلقة     2003تيفي، ميسون )البلوني، إميان وش

(، العقدد  13املتوسطة وعالقتها بانتشار األنيميا، الة جو  االقتصاد املنىلي، مامعة املنوفية، الد )
 .16-1(، ص 34)
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 عـــــاملراج

 ة:العربي املرامال -أوال: 
املصريةمكتبة األجنلو:القاهر ،7طالرتبوي،النفآ(، علم2013 مال )وصادق،فؤادحطب،أبو. 
( .أثر استخدام برنامج بالوسائ  املتعدد  يوظف األحقدا  املتناقضقة يف   2008أبو حليمة، مهاد .)

سقت  غق    تنمية التنور الغذائي لد  لال  الصف اخلامآ األساسي يف مقاد  العلقوم، رسقالة مام   
 منشور ، اجلامعة اإلسالمية، غى .

ققائم األسر واقتصاديا املنىلإدار يفمقرتحبرنامجفاعلية(، 2019) أمحدشعبانملياءزيد،أبو
لالبقا  لقدي الوققت  إدار مهقارا  وبعقض االقتصقادي الوعيلتنمية"  الواتآ"تطبي ى عل

-304(. ابريل. ص 4)ع(.35)مجمامعة أسيوط. -بية، كلية الرتالرتبيةكليةالة ،القصيممامعة
344. 

(، برنامج مقرتح يف الرتبية الصحية لطلبقة املرحلقة األساسقية العليقا يف     2002باسم  مد ) ،أبو قمر
 القاهر . منشور ، كلية الرتبية، مامعة عني مشآ، افظا  غى /فلسطني، رسالة دكتوراه غ  

( دور ا2014اإلمامي، بسام سعد ،)       ملناهج الدراسية يف تنميقة القوعي الغقذائي لقد  للبقة مرحلقة
األساس باألردن، رسالة دكتوراه غ  منشور ، معهد جو  ودراسا  العقامل اإلسقالمي، مامعقة أم    

 درمان اإلسالمية، السودان.
(فعالية برنامج مقرتح يف االقتصاد املنىلي لتنميقة القوعي الغقذائي لقد      2011بدوي، سناء شاكر .)

 مصر. رسالة مامست  غ  منشور ، مامعة قنا  السويآ،، ميذ املرحلة اإلعدادية بشمال سيناءتال
 5/2/2018برنامج مكافحة السمنة، وزار  الصحة باململكة العربية السعودية، متت زيار  املوقال يف 

على الراب  التالي:  
https://www.moh.gov.sa/OCP/Pages/DirectorMessage.aspx

 (، استخداما  للبة اجلامعا  العمانيقة للقواتآ      2014)البلوشي، مدين بن سعود بن سليمان
وتأث ه على حتصيلهم الدراسي، رسالة مامسقت  غق  منشقور ، كليقة اإلعقالم، مامعقة ال مقو ،        

 األردن.
(: العادا  الغذائية والوعي الغقذائي عنقد لالبقا  املرحلقة     2003تيفي، ميسون )البلوني، إميان وش

(، العقدد  13املتوسطة وعالقتها بانتشار األنيميا، الة جو  االقتصاد املنىلي، مامعة املنوفية، الد )
 .16-1(، ص 34)
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.40-52(، 3)7للبنا  اد  وعالقته بتخصصهن، الة الرتبية العلمية، مصر، 

  ( .الثقافقة الغذائيقة يف ضقوء املقأكوال  الشقعبية، القة الطفولقة        2009اجلرواني، هالقة إبقراهيم .)
 .486 – 475(: 1)1والرتبية، كلية رياض األلفال، مامعة اإلسكندرية، مصر، 

  لطققب األسققر  واجملتمققال  اجلمعيققة السققعودية ،http://ssfcm.org/ssfcm_ar/index.php ،
9/4/2008 

(، فعالية برنامج مقرتح قائم على التعلم الذاتي لتنمية القوعي بالصقحة   2003) اجلندي، أمنية السيد
لبنا ، دراسة منشقور  يف املقؤمتر العلمقي السقابال حنقو      اإلجنابية وأبعادها لد  الطالبة املعلمة بكلية ا

تربية علمية أفضل، اجمللد األول، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، كلية الرتبية، مامعة عقني مشقآ،   
 القاهر .

،اهلاتفالبلوتو  يفتقنيةاستخدامأثر(،2013)هاديمنىوصاحل،عبد العىيىموف احلسناوي
يفالقتقين املعهقد -للبنقا  كليقة الرتبيقة  للمعلومقا ، القة  واسقتقباهلم لطلبقة احتصقيل يفالنققال 

 .9(، 4، )24الناصرية،
  التالي:  على الراب  5/2/2018، قد ا زيار  املوقال يف الوزن والبدانةاحلملة الولنية ملكافحة زياد

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/badana/Pages/default.aspx
،والتوزيالاملس   للنشردار:عمان(،4)ط.الصفيالتدريآمهارا (،2014) مود مداحليلة. 
( فعالية برنامج كمبيوتري يف2009يالد، زينب عالف وحيي، سعيد حامد  مد ،)   الثقافة الغذائيقة

على التحصيل املعريف وتنمية الوعي الغذائي والصحي لد  تالميقذ املرحلقة اإلعداديقة، القة كليقة      
 (، إبريل.78(، ع )19الرتبية، مامعة بنها، مصر، مج )

،تطبيق  لالبقا   واققال ،(2017)عبقد اهلل  مقد بقن صقاحل والعطيقوي، سليمبنتهالةالىامل
( (Web 2.0للويقب الثقاني سقعود للجيقل  امللق  اامعقة التعليمتقنيا سمقيفالعلياالدراسا 

 . 187-171(، 4) 6املتخصصة، الرتبويةتوت ، اجمللة الدولية-يوتيو -ا واتآ
،القبال  بقورد  نظقام باسقتخدام املعكقوس التعليماسرتاتيجيةفعالية(،2016)اهللعبدمالزاهد

لقد  التعلقيم يفاالنرتنقت حنقو اسقتخدام  واالجتقاه كقادميي األالتحصيلعلىا الواتآوتطبي 
للعلوم ونشرالعربيةاجمللةالعىيى،عبدبنسطاماألم اامعةبكلية الرتبيةاملنىلياالقتصادلالبا 
.األجا 

،اململكقة  .القولن مريقد  يفمنشقور مققال .سقعوديا   القواتآ (،2014)عبد الرمحنالسلطان
على الراب   02/08/2017ة، ا زيار  املوقال بتاريخ السعودي العربية

https://www.alwatan.com./sa/articiles/detailspx
، جتمقال مقؤمتر حنقو  االمتماعي،للتواصلاالجيابياالستخدام(،2016)عبد العىيىيالدالشريد

 (.2030اململكة )رؤية وفاجيابي
(  2012شريم،  مد بش) .الثقافة الصحية"، مطبعة السف ، اململكة األردنية اهلامشية" 
اجلقوال علقى  التعلقيم تطبيقا بعضاستخدام. أثر)2016) .البسيونيكاملمنىالدين،مشآ

الرتبيةااال يفعربية جو. واجتاهاتهن حنوهااملنىلياالقتصادمعلما لد التقينالتنورتنمية
 . 386-353، 4النوعية،

،يالقد امللق  مامعقة لقال  تقبقل علقى املقؤثر  العوامقل (، 2019) مبار عليحامدالشهراني
التكنولوميقا  لتقبقل املوحد  النظريةضوءيفالتعليميةالعمليةدعميف  الواتآتطبي  الستخدام

UTAUT ،218-183( أغسطآ، ص 64مامعة سوهاج، ج)-، كلية الرتبيةالرتبويةاجمللة. 
،االمتمقاعي لتنميقة  التواصقل وسقائل توظيقف جتربقة تقويم(،2016)عليهادي مدالشهري

واآلدا العلقوم كليقة يفهيئة التقدريآ وأعضاءاملعلمنينظرومهةمنالتدريسياألداءمهارا 
 131-16جنران،مامعة،بشروره

( ف2002صاحل،  مد صاحل ،)   ع الية برنامج مقرتح يف الرتبية الصحية يف تنمية التنور الصحي لقد
تالميذ املرحلة اإلعدادية بشمال سيناء، القة الرتبيقة العلميقة، اجمللقد اخلقامآ العقدد الرابقال لشقهر         

 .2002ديسمرب 
( .الرتبية الغذائية والصحية، القاهر ، اموعة النيل العربية.2004صبحي، عفا  حسن .) 
(،  راء للبة مامعقة الكويقت مقن مسقتخدمي     2017ي، جنالء غشام والرميضي، يالد ابل )العازم

الواتآ    حول إسقهاماته يف اجلوانقب االمتماعيقة والتعليميقة وعالقتقه بقبعض املقتغ ا ، القة         
 .307-267، 165، ع 43دراسا  اخلليج واجلىير  العربية، مامعة الكويت، س 

( 2017عبد اهلل، زينب مهدي )      مقارنة مستو  الوعي الصحي الغقذائي لقد  العقيب كليقة الرتبيقة"
البدنية وعلوم الرياضة يف بعض األلعا  الفرقية والفردية يف  افظة القادسية"، كلية الرتبية الرياضية، 

 مامعة القادسية.
( تأث  برنامج غقذائي تثقيفقي علقى املعلومقا  واالجتاهقا      2001عبيد،  يا  ابراهيم الدسوقي :) 

الغذائية لطالبا  املدارس الثانوية مبحافظة املنوفية، رسالة مامست ، كلية االقتصقاد املنىلقي، مامعقة    
املنوفية.



361المجلد )12(  العـدد )3(  

�أحمد بن عبد �ملجيد بن علي �أبو �حلمائل

https://www.alwatan.com./sa/articiles/detailspx
، جتمقال مقؤمتر حنقو  االمتماعي،للتواصلاالجيابياالستخدام(،2016)عبد العىيىيالدالشريد

 (.2030اململكة )رؤية وفاجيابي
(  2012شريم،  مد بش) .الثقافة الصحية"، مطبعة السف ، اململكة األردنية اهلامشية" 
اجلقوال علقى  التعلقيم تطبيقا بعضاستخدام. أثر)2016) .البسيونيكاملمنىالدين،مشآ

الرتبيةااال يفعربية جو. واجتاهاتهن حنوهااملنىلياالقتصادمعلما لد التقينالتنورتنمية
 . 386-353، 4النوعية،

،يالقد امللق  مامعقة لقال  تقبقل علقى املقؤثر  العوامقل (، 2019) مبار عليحامدالشهراني
التكنولوميقا  لتقبقل املوحد  النظريةضوءيفالتعليميةالعمليةدعميف  الواتآتطبي  الستخدام

UTAUT ،218-183( أغسطآ، ص 64مامعة سوهاج، ج)-، كلية الرتبيةالرتبويةاجمللة. 
،االمتمقاعي لتنميقة  التواصقل وسقائل توظيقف جتربقة تقويم(،2016)عليهادي مدالشهري

واآلدا العلقوم كليقة يفهيئة التقدريآ وأعضاءاملعلمنينظرومهةمنالتدريسياألداءمهارا 
 131-16جنران،مامعة،بشروره

( ف2002صاحل،  مد صاحل ،)   ع الية برنامج مقرتح يف الرتبية الصحية يف تنمية التنور الصحي لقد
تالميذ املرحلة اإلعدادية بشمال سيناء، القة الرتبيقة العلميقة، اجمللقد اخلقامآ العقدد الرابقال لشقهر         

 .2002ديسمرب 
( .الرتبية الغذائية والصحية، القاهر ، اموعة النيل العربية.2004صبحي، عفا  حسن .) 
(،  راء للبة مامعقة الكويقت مقن مسقتخدمي     2017ي، جنالء غشام والرميضي، يالد ابل )العازم

الواتآ    حول إسقهاماته يف اجلوانقب االمتماعيقة والتعليميقة وعالقتقه بقبعض املقتغ ا ، القة         
 .307-267، 165، ع 43دراسا  اخلليج واجلىير  العربية، مامعة الكويت، س 

( 2017عبد اهلل، زينب مهدي )      مقارنة مستو  الوعي الصحي الغقذائي لقد  العقيب كليقة الرتبيقة"
البدنية وعلوم الرياضة يف بعض األلعا  الفرقية والفردية يف  افظة القادسية"، كلية الرتبية الرياضية، 

 مامعة القادسية.
( تأث  برنامج غقذائي تثقيفقي علقى املعلومقا  واالجتاهقا      2001عبيد،  يا  ابراهيم الدسوقي :) 

الغذائية لطالبا  املدارس الثانوية مبحافظة املنوفية، رسالة مامست ، كلية االقتصقاد املنىلقي، مامعقة    
املنوفية.



ة برنامج تعليمّي �إلكرتويّن... فاعليَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 362

( مستو  الثقافة الصحية لد  لالبا  كلية العلقوم  2004العصيمي، سامية بنت منصور بن ناصر" )
 ، كليقة الرتبيقة، مامعقة ام    التطبيقية يف مامعة القر  وعالقته باجتاهاتهن الصقحية"، رسقالة مامسقت   

 القر ، السعودية.
( أثر تدريآ وحقد  تعليميقة مطقور  يف العلقوم احلياتيقة يف ضقوء       2018العلوان، ماسر رضوان ،)

معاي  الرتبية الغذائيقة يف الثقافقة الغذائيقة لقد  للبقة الصقف التاسقال األساسقي يف األردن، القة          
 .603-573(، ص 45، مج )دراسا  العلوم الرتبوية، اجلامعة األردنية

 ،تعليميقا، ا زيقار  املوققال بتقاريخ     التواصقل بقرامج اسقتخدام (،2013حسقني ) سقراج فتحقي
 .https://www.al-madina.com/article/227517على الراب   02/08/2017

( الوعي الغذائي لد  للبة ختصص الرتبيقة الرياضقية   2012القدومي، عبد الناصر وزايد، كاشف )
(، ص 28يف مامعة النجاح الولنية ومامعة السلطان ققابوس، اجمللقة العربيقة للغقذاء والتغذيقة، ع)     

27-43. 
( 2010الكسباني،  مد السيد).    مؤسسقة   :اإلسقكندرية  .مصطلحا  يف املنقاهج ولقرق التقدريآ

 حورس الدولية للنشر.
، عقامل :، الققاهر  3طالتدريآ،ولرقاملناهجيفحديثةاجتاها (،2006).سنيحكوثركوم

 .الكتب
،ولقرق يف املنقاهج الرتبويقة املصطلحا ( معجم2013(أمحدعليواجلمل،حسنيأمحداللقاني

 .الكتبعامل:القاهر ،3التدريآ، ط
( .التنور الغذائي لد  لال  مامعة سوهاج2008 بو ، علي كريم .)  ، وعالقته ببعض املتغ ا

 576نيسان، اجمللد الثقاني:   21 – 20املؤمتر العلمي العربي الثالث ق التعليم وقضايا اجملتمال املعاصر  
– 627. 

( .أساسيا  تغذية اإلنسان، عمان: دار قنديل للنشر والتوزيال.2010مىاهر ، أمين سليمان .) 
( تغذية األلفال 2006مصيقر، عبد الرمحن عبيد ) واملراهقني يف دول اخلليج العربية، مركى البحرين

 على الراب  التالي: 20/2/2018، ا زيار  املوقال يف للدراسا  والبحو 
http://www.acnut.com/v/index.php?option=com_content&view=article&id=
149%3Anutrition-of-children-and-adolescents-in-the-arab-gulf-
states&Itemid=89&lang=ar

( التثقيف الغذائي أسآ ومبادئ التوعية الصحية وا2007مصيقر، عبد الرمحن عبيد ،)  لغذائيقة، دار
 القلم، الطبعة الرابعة، دبي اإلمارا  العربية املتحد ، الطبعة الرابعة.

،على الراب   18/3/2018متت زيار  املوقال بتاريخ  موقال وزار  الصحة، اململكة العربية السعودية
 التالي:

http://www.moh.gov.sa/vb/showthread.php?t=1675 
( الوعي الغذائي ومصادر احلصول علقى املعلومقة لقد  عينقة مقن للبقة       2019النادر، هيثم  مد )

 .1، ملح 1، العدد 46مامعة البلقاء التطبيقية، دراسا ، العلوم الرتبوية، اجمللد 
( لرق وأساليب و2003النجدي، أمحد وعبد اهلادي، منى وراشد، على .)   اسقرتاتيجيا  حديثقة يف

 (. دار الفرقان للنشر والتوزيال، عمان، األردن.1تدريآ العلوم. ط)
،يفاألمهقى  احملمولقة  اسقتخدام متطلبقا  تقوافر اهميقة درمقة (،2013)إبراهيمزيادهبةيونآ

رسقالة األردن،-اخلاصقة عمقان مقدارس العليقا يف االساسيةاملرحلةلطلبةاالجنليىيةاللغةتدريآ
الشرق االوس ،مامعةالرتبوية،العلومكليةواملناهج،االدار لقسممنشور ، مقدمةغ امست م

 .االردن
 على الراب  التالي: 20/04/2019ويكيبيديا، املوسوعة احلر ، متت زيار  املوقال بتاريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8
%A7%D8%A8

 املرامال األمنبية  -ثانيا: 
 Aifan, H. A. (2015). Saudi students' attitudes toward using social media 

to support learning. Available from ProQuest Dissertations & Theses 
Global. (Order No. 3713504)

 Alshammari, R., Parkes, M., & Adlington, R. (2017). Using WhatsApp in 
EFL Instruction with Saudi Arabian University Students. Arab World 
English Journal; 8 (4), 68-84.

 Bere,A. (2013). Using WhatsApp mobile instant messaging to leverage 
learner participation and transform pedagogy at a South African 
University of Technology. British Journal of Educational Technology, 
44(4), 544-561. Retrieved on April 4-2018 from 
http://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp. 

 Eberechukwu, A.S., & Queendarline, N.N. (2018). WhatsApp utilization 
and academic performance of computer in education trainee teachers in 
university of port- Harcourt. International Journal of Education, Learning 
and Development; 6(5), 15-25.

 Gasaymeh, A.M. (2017). University Students’ use of WhatsApp and their 
Perceptions Regarding its Possible Integration into their Education. 
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