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Abstract: 

     The aim of the research is to identify the prevailing 

behavior and dietary habits of the preparatory year 

female students at Imam Abdulrahman bin Faisal 

University, and to achieve this, the study was conducted 

on a sample of (290) students of the preparatory year 

female students at Imam Abdulrahman bin Faisal 

University. Behavior questionnaire was applied to them 

to identify their prevailing behavior and dietary habits. 

The results of the study indicated that the general 

nutritional level of the respondent mean (3.30) and 

standard deviation (403). In addition, there were no 

statistically significant differences attributed to the 

college variable (Humanity, Scientific). 
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 الهقدهة:
تعد التغذية السميمة أساسًا في رفع مستوى الفرد الصحي والحفاظ عمى صحتو لما ليا 
من دور ميم في تحقق الراحة الكاممة الجسدية والنفسية لمفرد، فالغذاء السميم يعد بمثابة الوقود 

اشباع حاجات الفرد الغذائية السميمة، نتيجة لنشر الوعي  ىود. فعمم التغذية الذي يحرك األفرا
دورًا ميمًا في تراجع  تؤديحاليًا  غير الصحيةالصحي الغذائي الصحيح ألن العادات الغذائية 

 الحالة الصحية لألفراد.
ق وتطبي ،يعرف السموك الغذائي السميم أنو فيم المعمومات األساسية لمغذاء السميمو 

لمحفاظ عمى  ،بشكل مستمر ومنظمة ىذه المعمومات في حياتنا اليومية بطريقة صحيحة
 (.0292الصحة والحيوية )إبراىيم وكماش، 

إلماميم  معوتكمن أىمية التغذية السميمة لألفراد بشكل عام لمذين يمارسون الرياضة 
بمفاىيم التغذية السميمة الصحيحة، ودورىا الميم في تحسين صحة الفرد وأداءه الرياضي 

درجة : ىما ،ألفضل المستويات، ألن األداء الرياضي الصحيح يكمن في عاممين ميمين
حيث تحقق ، ودرجة ارتباطيما بالتغذية السميمة ،وطريقة التدريب ،موىبة الفرد الرياضية

 (.Intiful et al, 2019اضي لمعبة الرياضية التي تم اختيارىا من الفرد )التفوق الري
ومن ىنا يجب العمل ، ن العادات الغذائية التي يتوارثيا األفراد ليست دائمًا صحيحةإ 

لما ليا من أثر عمى حياة الفرد وتأمين الحياة  ،عمى تحسين المستوى الغذائي الصحيح
من تغيير  وعميو من األىمية( 0293إلنتاج )عباس، زيادة امن أجل الصحية السميمة و 
 ألنيا ستصبح متالزمة لديو ويصعب التخمص منو. غير الصحيحة،العادات الغذائية 

الت التي تحتوي و كأاالكثار من تناول المإلى أن توصمت العديد من الدراسات وقد 
عرفة حول حاجة الجسم عمى الدىون المشبعة والمشروبات الغازية السكرية، ونقص الخبرة والم

ىي من أكثر األسباب التي قد تؤدي  ،واختالل نسبة اليرمونات ،لمطعام وعناصره األساسية
 (Musaiger, 2011لألمراض. )

( بأن مخاطر الغذاء السمبي Marquis et al, 2018خرون )آويوضح ماركس و 
الغذائية التي يحتاج  صحيحة تكمن في حرمان األفراد بعض الموادالوالسموكيات الغذائية غير 

مالح وغيرىا مما تؤثر سمبًا أللييا الجسم والتي تتكون من الفيتامينات والبروتينات والدىون واإ
 اقب الجسمية والفيسيولوجية والسيكولوجية الخطيرة.و عمى التكوين الجسمي لمفرد مما يسبب الع
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د إلى نقص أو ( أن أنتشار األمراض ال يعو 0221)وتوضح كل من البموني وشتيقي  
لى الممارسات مستوى الوعي الغذائي لدى األفراد زيادة الموارد المالية بل يعود الى انخفاض  وا 

الى جانب الجيل بأساسيات الغذاء المناسب وما يتوارثو األفراد من عادات  ،الغذائية الخاطئة
 غذائية خاطئة من األجيال السابقة.

وتعد المرحمة الجامعية مرحمة ميمة من حياة الطالب ألن الجسم في ىذه المرحمة 
فييا البروتينات والدىون  من األىمية أن يتوفرالعمرية بحاجة إلى تناول األطعمة التي 

والفيتامينات والسعرات الحرارية دون األفراط بيا، واختيار األكل المناسب ومعرفة الحاجات 
معرفة التوازن بين وزن الجسم وطولو والمحافظة عميو أىمية لطاقة الى جانب اليومية لمطعام وا

(Desbrow, 2014.) 
ن لى أنواع من األطعمة المدعمة بالحديد ألإكما أن المرحمة العمرية ىذه بحاجة  

الطالبات في ىذه المرحمة تفقد كمية كبيرة فييا خالل الدورة الشيرية. لذا ينصح أخصائي 
لى ضرورة التقميل من أكل الحموى والمشروبات الغازية التي تحتوي إذه المرحمة التغذية في ى

 (.Ruka et al,, 2015عمى سعرات حرارية ومواد سكرية عالية )
وترتبط عوامل سوء التغذية الى تغير مكان إقامة الفرد، وسوء إدارة الوقت والى طبيعة 

ى جانب القيود المالية إلة غير متزامنة وتناول األطعمة في الخارج وفي أوقات مختمف ،العمل
 (.Marquis, 2019وتأثير األسرة. )

وال تزال ىناك فجوه بين معرفة التغذية السميمة والمخزون الغذائي داخل المجتمع 
زالوا يجدون صعوبة في تغير أنماط غذائيم السمبية إلى النمط الغذائي السميم.  فالناس ال

(Walsh, 2018) 
بد من فيم العالقة بين السمات الشخصية  ( بانو الFassino, 2002وأكدت دراسة )

 الصحيح عند تناول الطعام.غير وما بين العادات الغذائية لتعديل السموك الغذائي ، لمفرد
وأظيرت بعض الدراسات وجود عالقة بين اضطرابات األكل ووزن الجسم   
ذائي يرتبط بقوة بزيادة الوزن لدى وجدت واحدة من ىذه الدراسات أن التخبط الغ ،والشخصية
( وزمالؤه أيًضا Provencher, 2008(. والحظ بروفنشر )Intiful et al, 2019البالغين )

 .الغذائيةسموكيات الأن العوامل النفسية المختمفة ترتبط بسمات الشخصية وبعض 
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ى ومن ىنا ظيرت أىمية الدراسة في معرفة السموك والعادات الغذائية السائدة لد
 ،لتعزيز الصحة السميمة ،مام عبد الرحمن بن فيصلطالبات التربية البدنية في جامعة اإل

ودعم أداء الطالبات وتوجييين نحو كيفية إتباع السموكيات والعادات الغذائية السميمة واختيار 
 نوعية الغذاء المناسب والمتكامل لبرامج التربية البدنية والتربية الرياضية.

 ة:هشكمة الدراس
دورًا ميمًا في تحسين األداء اليومي  تؤديمن المعموم أن التغذية الصحية السميمة 
يفتقرن لمعادات الغذائية الصحيحة ومعرفة  توالرياضي لمطمبة، ولكن معظم الطالبات ال زال

ثبتتو الدراسات العربية واألجنبية كدراسة يحيى وايسا أالسموكيات الغذائية السميمة وىذا ما 
(Yahya & Ayşe , 2011( ودراسة الكس وميتشل )Mitchell,2010  &Alex ودراسة )

( ودراسة عباس 0296( ودراسة خميل )Marquis1 et al, 2018ماركس واخرون )
(  حيث أظيرت الدراسات انخفاض مفيوم الوعي الغذائي واالبتعاد عن الغذاء 0293)

اليومية بطريقة منتظمة وصحيحة الى  الصحي السميم وعدم االلتزام بتناول الوجبات الغذائية
 جانب قمة الحركة لدييم.

السموك والعادات الغذائية بمعرفة الطالبات  وقصور وتكمن مشكمة الدراسة في ضعف
باعتبار أن الحالة ليست فردية بل أصبحت ظاىرة اجتماعية والن ضعف معرفة  السميمة

 بًا عمى سموكياتين الصحية.الطالبات في السموكيات الغذائية السميمة قد يؤثر سم
ومن خالل عمل الباحثة كعضو ىيئة تدريس في قسم التربية البدنية الحظت الباحثة 
ان اتجاىات الطالبات إيجابية نحو ممارسة النشاط الرياضي اإل ان سموكيات الطالبات 

ان الغذائية غير سميمة وال تتفق مع السموكيات الرياضية المطموبة. كما الحظت الباحثة 
الطالبات ال يتناولن وجبات الفطار بصورة يومية وعدم التزاميم بالنظام الغذائي السميم، الى 
جانب تناولين لموجبات السريعة المفعمة بالدىون والكولسترول، ىذا الى جانب ضعف المعرفة 

 لديين في نسبة االحتياج اليومي لمعناصر الغذائية. 
 ةوعية الطالبات صحيًا لتعديل سموكياتين الغذائيومن ىنا تجد الباحثة بضرورة زيادة ت

لتزويد الطالبات  ،دخال الثقافة الغذائية والصحية بالمقرر بشكل أكبرإمن خالل  ةوالرياضي
 بالثقافة الصحيحة ومساعدتين عمى اكتساب المعمومات والميارات والعادات السميمة.

 ئيس التالي:وفي ضوء ذلك يهكن صياغة هشكمة الدراسة في السؤال الر 
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مام عبد ما السموك الغذائي السائد لدى طالبات السنة التحضيرية في جامعة اإل
 الرحمن بن فيصل؟

 األسئمة الفرعية:
ما السموك الغذائي السائد لدى طالبات السنة التحضيرية في جامعة االمام عبد 

 الرحمن بن فيصل؟
السموك الغذائي لدى الطالبات تبعا  ياتفي مستو ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية 

 إنساني(؟ )عممي، التخصصلمتغير 
 : أههية البحث

 الدراسة الحالية قد تسهم في:
  اكساب الطمبة المعمومات والمعارف بمفاىيم التغذية السميمة لدى طالبات

السنة التحضيرية في عمادة السنة التحضيرية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، 
والقدرة عمى تطبيق ىذه المعمومات في الحياة اليومية لدورىا في تحسين صحة الفرد وأداءىا 

 الرياضي.
  بالعادات والسموك عمادة الالسنة التحضيرية في معرفة مستوى طالبات

 .الغذائي السميم
 تعد من أىم شرائح المجتمع لدورىا في  التي شريحة طمبة الجامعة رعاية

 ألنيا األكثر وعيآ وثقافة. ،تقدمالتغيير والبناء وال
 البحث: هحددات

 نتائج الدراسة عمى ما يمي: تعميماقتصرت إمكانية 
الحدود المكانية: جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في المممكة العربية  -9
 السعودية.
 الحدود الموضوعية: أداة الدراسة التي استخدمتيا الباحثة  -0
 م. 0297/0202 الحدود الزمانية: العام الدراسي -1
الحدود البشرية: وىم طالبات السنة التحضيرية في جامعة اإلمام عبد الرحمن  -2

 السعودية. العربيةبن فيصل في المممكة 
 التعريفات اإلجرائية:
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 السموك والعادات الغذائية: 
ىي مجموعة العادات والسموكيات المتبعة في اختيار الغذاء المناسب واعداده وطريقة 

 التي يقوم بيا الفرد خالل ممارستو لحياتو اليومية.تناولو 
وىم الطالبات التي يدرسن في عمادة السنة التحضيرية  :طالبات السنة التحضيرية

الدراسي لمعام  في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في المممكة العربية السعودية
 م. 0297/0202

 الدراسات السابقة:
التعرف إلى مستوى الوعي الغذائي ومصادر الحصول ( 0297ىدفت دراسة النادر )

عمى المعمومات لدى عينة من طمبة جامعة البمقاء تبع لمتغيرات )السنة الدراسية، والجنس، 
( طالبًا وطالبة، طبقت 926ونوع الكمية(، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة قوامياً  )

ة أن مستوى الوعي الغذائي العام لدى أفراد عمييا استبانة قياس الوعي، أظيرت نتائج الدراس
العينة كان مرتفعا، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقافة 
الغذائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، أما بالنسبة لمسنة الدراسية كان لصالح طمبة 

 لة إحصائية لمتغير نوع الكمية.السنة األولى وطمبة السنة الثالثة، وعدم وجود دال
( التعرف عمى العالقة ما بين Intiful et al, 2018ىدفت دراسة انتفل وآخرون )

( طالبًا 222خمس خصائص شخصية مع العادات الغذائية وتكونت عينة الدراسة من )
قة وتوصمت الدراسة الى وجود عال انةوطالبو من الجامعات الغانية واستخدم الباحثون االستب

 إيجابية بين الخصائص الشخصية مع سموكياتيم الغذائية.
( دراسة ىدفت استكشاف العوامل Marquis et al, 2018أجري ماركس وآخرون )

البيئية والشخصية والسموكية كمحدد لمسموك الغذائي لطالب جامعة كويك في كندا. وتكونت 
ا واستخدم الباحثون االستبيان ( طالبًا من طمبة جامعة كويك في كند635عينة الدراسة من )

لتحقيق اىداف الدراسة. واظيرت النتائج ان انخفاض مستوى معرفة الطمبة بالسموك الغذائي 
ذا تم توفير البيئة المناسبة والمساعدة والنظام الغذائي الجيد واألمن سوف يحقق  الصحيح، وا 

 النتائج اإليجابية في نمطيم الغذائي وتحسينو.
( التعرف إلى أثر برنامج إرشادي في تنمية الثقافة 0296) ىدفت دراسة خميل

الغذائية لدى طمبة كمية التربية الرياضية في الجامعات األردنية، وتكونت عينة الدراسة من 
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( طالبا وطالبة من جامعات الحكومية، واستخدمت الباحثة االستبيان وأظيرت نتائج 71)
رشادي في تحسين في مستوى الثقافة الغذائية وكانت الدراسة إلى وجود أثر ايجابي لمبرنامج اإل

لصالح القياس البعدي، ولم تظير النتائج عن وجود اختالف في مستوى الثقافة الغذائية تبعا 
 لمتغيرات السنة الدراسية والكمية والجامعة.

( التعرف عمى مستوى الثقافة الغذائية لدى طمبة كمية 0293وىدفت دراسة عباس )
رياضية في جامعة اليرموك. وقامت بتوزيع استبانة عمى عينة الدراسة مكونة من التربية ال

( طالبا وطالبة، وأظيرت نتائج الدراسة إلى وجود مستويات متوسطة في مستوى الثقافة 921)
الغذائية لدى أفراد الدراسة بشكل عام، ووجود فروق في مستويات الثقافة الغذائية تبعا لمتغير 

م تشر النتائج الى وجود فروق في مستوى الثقافة الغذائية تعزى لمسنة الجنس، وكذلك ل
 الدراسية.

(. دراسة حاولت التعرف عمى الثقافة والخبرة الغذائية Holley, 2015وأجرى ىولي )
( طالبًا 959لدى طمبة كمية التربية الرياضية. وطبقت أداة الدراسة )االستبانة( عمى عينة )

ة الى وجود فروق لصالح الطالبات بنسبة اعمى من الطالب، كما وطالبة، وتوصمت الدراس
 توصمت الى ان الطمبة بحاجة الى مزيد من الثقافة والتوعية الغذائية.

( التعرف عمى الثقافة Kirsty & Tracy, 2014وركزت دراسة كريستي وتراكي )
( من 931والعبة و ) ( العباً 903الغذائية لدى الرياضيين في نيوزلندا. وطبقت الدراسة عمى )

غير الرياضيين ولتحقيق اىداف الدراسة استخدم الباحثان االستبانة لتقييم الثقافة الغذائية، 
واظيرت النتائج ان الثقافة الغذائية لدى الرياضيين اعمى من غير الرياضيين، كما توصمت 

 الدراسة الى وجود فروق حسب متغير العمر والكمية ومكان التعميم. 
( إلى تقييم السموك الصحي )الرياضي، 0292وىدفت دراسة عبد الرزاق وآخرون )  

الغذائي( لطالبات المدن الجامعية، وقد تم إجراء الدراسة عمى عينة من طالبات المدن 
الجامعية، وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي. وكانت أىم النتائج تم بناء مقياس السموك 

ألسس والمبادئ العممية لبناء المقاييس وارتفاع مستوى السموك الصحي لمطالبات طبقا ل
الصحي لطالبات المدن الجامعية وأثبت المقياس فعاليتو بطريقة إيجابية في قياس السموك 

 الصحي لطالبات المدن الجامعية.
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( دراسة ىدفت التعرف إلى العادات والسموكيات 0291وأجرى بني ممحم والوديان )
ة لدى طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، واستخدم الباحثان الغذائية اليومي

وطالبة من كمية التربية الرياضية، وأظيرت نتائج الدراسة  طالباً ( 57استبيان طبق عمى )
درجة عالية في التزام الطمبة بالعادات والسموكيات الغذائية الصحية، في حين لم تشر النتائج 

ادات والسموكيات الغذائية لدى الطمبة تبعًا لمتغير الجنس والمستوى عن وجود فروق في الع
 الدراسي والمعدل.

( في دارسة ىدفت إلى تقييم مستوى Yahya & Ayşe , 2011قام يحيى وايسا ) 
( العبا من جامعات 121المعرفة الغذائية لدى الطمبة الرياضيين. وتكونت عينة الدارسة )

الدراسة استخدم الباحث االستبانة وتوصمت الدراسة الى وجود مستوى أنقرة ولتحقيق اىداف 
متوسط في المعرفة الغذائية لدى أفراد الدارسة، ووجود فروق في مستويات المعرفة الغذائية 

 تبعا لمعام الدراسي ولصالح طمبة السنة الرابعة.
لغذائية ( دارسة حول تقييم مستوى المعرفة اJessri et al, 2010واجر جسير )  

وطبقت أداة الدراسة ) Beheshti Shahidلدى طمبة التربية الرياضية في جامعة )
( العبا لكرة القدم وتوصمت الدراسة ظيور 929( العب كرة السمة و)44)االستبانة( عمى )

 بعض السموكيات الغذائية السمبية لدييم. وانخفاض المعرفة الغذائية لدييم.
( التعرف إلى مستوى Mitchell,2010  &Alexوىدفت دراسة الكس وميتشل )

والعادات الغذائية لدى بعض الغذائيين والرياضيين، وطبقت الدارسة عمى  الوعي الغذائي،
( طالبا رياضيا، واظيرت الدراسة إلى وجود انخفاض في المعرفة الغذائية لدى أفراد 040)

 .الدارسة خاصة حول األطعمة التي تكثر فييا السعرات الحرارية
( التعرف عمى مستوى الوعي الغذائي والوعي 0292واستيدفت دراسة قنديل والسعيد )

( طالبة 054بإدارة الغذاء لدى طالبات كمية التربية النوعية بالمنصورة. وتكونت عينة الدارسة )
ولتحقيق اىداف الدراسة استخدم الباحثان قياس السموك في إدارة الغذاء وتوصمت الدراسة الى 

جد فروق غير دالة احصائيًا بين الطالبات الريفيات والحضريات في مستوى الوعي انو تو 
الغذائي وكذلك الوعي الغذائي بإدارة الغذاء، كما توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات 

 درجات أفراد عينة الدراسة في الوعي الغذائي بإدارة الغذاء وبين التخصص الدراسي.
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دراسة ىدفت الى قياس مستوى الوعي الغذائي لدى طمبة  ( في0227وقام القدومي، )
الرياضة في جامعة النجاح الوطنية وجامعة السمطان قابوس، ولتحقيق اىداف الدراسة استخدم 
الباحث االستبانة، وتوصمت الدراسة الى أن مستوى الوعي الغذائي العام جاء منخفضا، وال 

ومستويات الدراسة، ووجود فروق لصالح المعدل توجد داللة احصائية لمتغير الجنس والجامعة 
 .التراكمي األعمى

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 
عمى أداة االستبانة  في قياس السموك والعادات الغذائية ركزت اغمب الدراسات ●

 ,Marquis et al( وماركس وآخرون )Intiful et al, 2018دراسة انتفل وآخرون )ك
( وغيرىا من الدراسات واستفادت Yahya & Ayşe 2011)( ودراسة يحيى وايسا 2018

 .االستبيان المستخدمة في الدراسة الحالية الدراسة الحالية من أدوات الدراسة في اعداد 
( ودراسة الكس وميتشل 0292واستخدم بعضيم قياس السموك كدراسة قنديل والسعيد )

(Mitchell,2010  &Alex( ودراسة عبد الرزاق وآخرون )0292.) 
تباينت عينات الدراسات السابقة فبعض الدراسات تناولت طمبة الجامعات  ●
( ودراسة Holley, 2015( ودراسة ىولي )Yahya & Ayşe , 2011يحيى وايسا )كدراسة 
 ,Jessri et alجسير ) الدراسات تناولت الالعبين الرياضيين كدراسة ( وبعض0293عباس )
 (Kirsty & Tracy, 2014( ودراسة كريستي وتراكي )2010

الى ان الطمبة بحاجة اتفقت جميع الدراسات السابقة والدراسة الحالية عمى  ●
الى مزيد من الثقافة والتوعية الغذائية وممارسة الرياضة لتعديل سموكياتيم الغذائية والمحافظة 

 عمى صحتيم.
السموك والعادات الغذائية السائدة لدى تقوم ىذه الدراسة عمى أساس معرفة  ●

ومدى امتالك الطالبات  طالبات التربية البدنية في جاهعة االهام عبد الرحهن بن فيصل
 لمعادات الغذائية السميمة.

 عينةوتحديد تم االستفادة من عرض الدراسات السابقة في أداة الدراسة؛  ●
 االستفادة من اإلطار النظري وبعض الدراسات السابقة ومناقشة النتائج.و الدراسة 
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بتناوليا منطقة تعميمية في عن الدراسات السابقة راسة الحالية اختمفت الد ●
، وكذلك عينة الدراسة والتي تناولت طالبات وىي المنطقة الشرقية المممكة العربية السعودية

 السنة التحضيرية. 
 هنهج الدراسة

 الذي المنيج . وىوالمنيج الوصفي ةالباحث تانطالقًا من أىداف البحث فقد استخدم
 ىو موجود، ما وصف وتطوره، من خالل الواقع فيم تساعد في الستنتاجات لموصول يسعى
تحميميا  إلى ويسعى السائدة واالتجاىات والممارسات الظروف طبيعة بتحديد ييتم وكذلك

لمتعرف عمى السموك الغذائي السائد ، وتم ذلك الستخالص نتائج مفيدة تثري مجال الدراسة
 .مام عبد الرحمن بن فيصلة في جامعة اإللدى طالبات السنة التحضيري

 هجتهع الدراسة وعينتها:
طالبات السنة التحضيرية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن من الدراسة تكون مجتمع 

( 2222( والبالغ عددىم )0297 -0296معام الدراسي )فيصل في المممكة العربية السعودية ل
 طالبة

 :عينة الدراسة
( طالبة من عمادة السنة التحضيرية في جامعة 072البحث من )تكونت أفراد عينة 

تم اختيارىا بالطريقة العشوائية  (0297 -0296اإلمام عبد الرحمن بن فيصل لمعام الدراسي )
 ( يبين توزيع عينة الدراسة.9البسيطة، والجدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الكمية (1)جدول 

 العدد الفئة/الهستوى
 النسبة

 %الهئوية
 44.5 129 العممية الكمية
 55.5 161 االنسانية الكمية

 100.0 290 المجموع
 الدراسة:  أداة

وذلك لمتعرف عمى عمى السموك الغذائي السائد لدى طالبات السنة التحضيرية في 
 الخطوات التالية في إعداد االستبانة: ةالباحث اتبعتوقد  فيصل،مام عبد الرحمن بن جامعة اإل
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  واقع الدورات بالرجوع إلى الدراسات والمصادر والمراجع ذات الصمة
 .(0297( ودراسة النادر )0291التدريبية. كدراسة بني ممحم والوديان )

 .إعداد قائمة بفقرات االستبانة في ضوء واقع الدورات التدريبية 
 صدق أداة الدراسة: 

 الصدق الظاهري:  . أ
بعرضيما عمى المحكمين واألخذ بمالحظاتيم  تم التأكد من صدق أداة الدراسة وذلك

 :وتعديالتيم، من حيث
 .معرفة مدى صالحية الصياغة المغوية .9
 .لموضوع الدراسة مدى مالَءمة الفقرات .0
 .إجراء أي تعديالت يرونيا مناسبة .1

%( من مجموعة المحكمين تم اعتماد أداة الدراسة 62وبناء عمى إجماع ما يزيد عن )
( فقرة تتعمق 09تم تعديل واستبدال بعض الفقرات ليصبح عددىا النيائي ) .بصورتيا النيائية

 مستوى السموك الغذائي لدى الطالبات وبذلك أخرجت أداة الدراسة بصورتيا النيائية.   بدرجة
 ب. صدق البناء )الهحتوى( ألداة الدراسة:  

مجتمع الدراسة، ( طالبة من 32تم تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية قواميا )
وتم استبعادىم من عينة الدراسة. وتم حساب معامالت ارتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة 

 ( يبين ذلك.0الكمية. والجدول )
 
 
 
 
 
 

 هصفوفة االرتباط بين الفقرة واالداة الكمية(2جدول )
 الكمية الدرجة الفقرات

 **369. ومنتظمة محددة أوقات في الغذائية الوجبات تناول عمى احرص
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 **481. 2  الماء من يوميا لتر 3 - 2 اشرب
 **358. لجسمي المناسبة الحرارية السعرات كمية عمى الحصول عمى احرص
 المعجنات الشبس، ،الشكوالتة، البيتزا، ، اليامبرغر) السريعة الوجبات اتناول

 االخيرة  باستمرار ( المقمية ،البطاطا
.613** 

 **643. الدسم القميمة واالطعمة الغذاء تناول  افضل
 **568. الفاكية من يوميا حصة ( 4- 2 ) من اتناول
 **564. الخضروات من يوميا حصة ( 5 -3 ) من  اتناول
 **578. الرئيسة الوجبات مع الغازية المشروبات اتناول
 **621. جيداً  امتصاصو يتم حتى جيداً  الطعام بمضغ أىتم

 **610. يومي بشكل الحمويات اتناول
 **575. مباشرة الوجبات تناول بعد الشاي بشرب أقوم

 **534. االفطار وجبة تناول عمى احرص
 **606. المقمية االطعمة عمى المشوية األطعمة تناول أفضل
 **591. متنوعة الغذائية الوجبة تكون ان دائما احرص
 **584. تناوليا قبل الغذائية لممنتجات الحرارية والسعرات الغذائية المكونات بقراءة اقوم

 **636. 1   يوميا  عاألقل رئيسة وجبات ثالث اتناول
 **621. يومياً  البروتين عمى تحتوي أطعمة تناول عمى احرص
 *531. االبيض بالسكر الغنية األطعمة تناول من أقمل

 *434. األلياف من كمية عمى الغذائية الوجبات تحتوي ان عمى احرص
 *724. الطبيعية بالعصائر الغازية والمشروبات الكوال استبدل
 **621. اخرى وجبة أي من أكثر العشاء وجبة تناول عمى احرص

  (.0.05دالة إحصائيًا عند هستوى الداللة ) * 
 (.0.01دالة إحصائيًا عند هستوى الداللة ) **
( أن معامالت االرتباط بين فقرات األداة ومجال الدراسة 1يظير الجدول ) 

واألداة الكمية، كانت مناسبة، حيث تراوحت االرتباطات بين فقرات االداة ومجاالت الدراسة ما 
 (، وىي مالئمة ألغراض لتحقيق أىداف الدراسة الحالية. 2.50-2.21بين )
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 ثبات أداة الدراسة: 
الطريقة األولى ىي االختبار  تين لمتحقق من ثبات أداة الدراسة،استخدام طريقتّم 

عادة االختبار والطريقة الثانية ىي حساب معامل كرونباخ لفقرات االستبانة. حيث تم في  وا 
طالبة( مرتين بفارق زمني مدتو  32األولى تطبيق االستبانة عمى العينة االستطالعية )

حيث رسون )معامل ثبات االستقرار( بين التطبيقين. أسبوعين وتم حساب معامل االرتباط بي
أظيرت النتائج في أن معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفحوصين عمى األداة في مرتي 

(. أما معامل ثبات االتساق الداخمي 0.87التطبيق بمغ معامل ثبات االعادة الكمي لألداة )
ُيالحظ أنيا ذات معامل (.  و 0.86بمغ )( لألداة ككل Cronbach’s Alpha"كرونباخ ألفا" )

ثبات مرتفع. وعميو اعتبرت ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه الدراسة وتحقيق غرضيا والوثوق 
 بنتائجيا.

 تصحيح أداة الدراسة 
ألجل احتساب الدرجة الكمية لألداة، تم وضع خمسة بدائل يختار المستجيب أحد  

م عمى مستوى المتوسطات الحسابية لمفقرات والمجاالت ىذه البدائل التي تعبر عن رأيو، ولمحك
 واألداة ككل، اعتمد المعيار اإلحصائي باستخدام المعادلة اآلتية:

 أدنى قيمة( مقسوًما عمى عدد الخيارات  –مدى الفئة= )أعمى قيمة 
 وبذلك يصبح معيار الحكم عمى النحو اآلتي: 9.11=1÷ 2=9-3مدى الفئة= 

 اإلحصائي لتحديد درجة هستوى السموك الغذائي لدى الطالباتالهعيار  (3جدول )
 الدرجة الهتوسط الحسابي 

 منخفضة 0.11أقل من  1.00من 
 متوسطة 3.67أقل من  2.33من 
 كبيرة 3- 3.67من 

 إجراءات الدراسة:
 لغايات تحقيق أىداف الدراسة ُأتبعت اإلجراءات اآلتية:

  والدراسات السابقة.تم االطالع عمى األدب النظري 
  ة.الدراسة بصورتيما األولي ةتم تطوير أدا 
 .قرار الصورة النيائية ليما  ـتم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتيما وا 
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  .تم توزيع أداتي الدراسة عمى عينة الدراسة بعد تحديدىا 
  .تم جمع البيانات ومن ثم إدخاليا إلى الحاسوب 
  ( تم استخدام الرزمة اإلحصائية لمعموم اإلنسانيةSPSS لتحميل البيانات )

 والوصول لمنتائج.
  .استخمصت النتائج ونوقشت ثم ُكتبت التوصيات والمقترحات البحثية 

 أساليب الهعالجة اإلحصائية:
عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة -
 المعيارية.
لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات  -

 المعيارية، وتحميل ت الثنائي. 
 نتائج الدراسة

السموك الغذائي لدى الطالبات  الكشف عن مستوىىدفت ىذه الدراسة إلى  
 ولتحقيق ذلك تمت اإلجابة عن أسئمتيا وفق تسمسميا، وفيما يمي عرض لذلك:

األول الذي نص عمى: "ها هو السموك الغذائي السائد لدى طالبات السنة  نتائج السؤال
 "التحضيرية في جاهعة االهام عبد الرحهن بن فيصل؟

لإلجابة عن ىذا السؤال؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
السموك الغذائي السائد لدى طالبات السنة التحضيرية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات 
 ( ذلك.2ويبين الجدول )  في جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 

 
 

 
 
 

الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة السموك  (4جدول )
عبد الرحهن بن فيصل   الغذائي السائد لدى طالبات السنة التحضيرية في جاهعة االهام 

 والدرجة ككل هرتبة تنازليًا وفق الهتوسطات الحسابية
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 رقم 
 الهتوسط الهجال الفقرة

 الحسابي*
 االنحراف
 الدرجة الرتبة الهعياري

 كبيرة 3 764. 4.10 الدسم القميمة واالطعمة الغذاء تناول أفضل 3
 كبيرة 7 1.062 4.06 جيداً  امتصاصو يتم حتى جيداً  الطعام بمضغ أىتم 7

9 
 أوقات في الغذائية الوجبات تناول عمى احرص
 كبيرة 9 854. 3.98 ومنتظمة محددة

 كبيرة 90 1.084 3.98 االفطار وجبة تناول عمى احرص 90
 كبيرة 0 739. 3.97 2 الماء من يوميا لتر 3 - 2 اشرب 0

2 
 البيتزا، اليامبرغر،) السريعة الوجبات اتناول

 ( المقمية ،البطاطا المعجنات الشبس، الشكوالتة،
 االخيرة  باستمرار

 كبيرة 2 759. 3.96

1 
 السعرات كمية عمى الحصول عمى احرص
 لجسمي المناسبة الحرارية

 كبيرة 1 747. 3.94

 كبيرة 92 1.033 3.87 يومي بشكل الحمويات اتناول 92

91 
 االطعمة عمى المشوية األطعمة تناول أفضل
 كبيرة 91 1.115 3.84 المقمية

 كبيرة 92 1.094 3.79 متنوعة الغذائية الوجبة تكون ان دائما احرص 92

93 
 الحرارية والسعرات الغذائية المكونات بقراءة اقوم

 تناوليا قبل الغذائية لممنتجات
 متوسطة 93 1.263 3.66

 متوسطة 99 1.116 3.59 مباشرة الوجبات تناول بعد الشاي بشرب أقوم 99
 متوسطة 94 1.157 3.58 1   يوميا األقل رئيسة وجبات ثالث اتناول 94
 متوسطة 5 1.304 3.32 الخضروات من يوميا حصة ( 5 -3 ) من اتناول 5
 متوسطة 6 1.333 3.17 الرئيسة الوجبات مع الغازية المشروبات اتناول 6
 متوسطة 4 1.308 3.09 الفاكية من يوميا حصة ( 4- 2 ) من اتناول 4

 منخفضة 96 748. 2.04 االبيض بالسكر الغنية األطعمة تناول من أقمل 96
 منخفضة 97 794. 2.01 عمى الغذائية الوجبات تحتوي ان عمى احرص 97
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 رقم 
 الهتوسط الهجال الفقرة

 الحسابي*
 االنحراف
 الدرجة الرتبة الهعياري

 األلياف من كمية

02 
 بالعصائر الغازية والمشروبات الكوال استبدل
 الطبيعية

1.91 .762 02 
 منخفضة

09 
 أي من اكثر العشاء وجبة تناول عمى احرص
 اخرى وجبة

1.91 .812 09 
 منخفضة

95 
 البروتين عمى تحتوي أطعمة تناول عمى احرص
 يومياً 

1.59 .754 95 
 منخفضة

 متوسطة  403. 3.30 الكمية الدرجة 
 (5( والدرجة العميا )1* الدرجة الدنيا )

( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال األول تراوحت بين 2يالحظ من الجدول ) 
( التي نصت عمى 3( بدرجة )منخفضة إلى كبيرة(. حيث جاءت الفقرة )4.10( و)1.59)
( 4.10" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )الدسم القميمة واالطعمة الغذاء تناول  افضل"

ا( التي نصت عمى 95( وبدرجة )كبيرة(، في حين جاءت الفقرة )764.وبانحراف معياري )
" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يومياً  البروتين عمى تويتح أطعمة تناول عمى احرص"
 و بدرجة )منخفضة(. ( 754.( وبانحراف معياري  )1.59)

 ،ن المستوى الغذائي العام لدى أفراد العينة كانت متوسطةأأظيرت نتائج الدراسة 
قد ( والسبب في ذلك يعود ان الطالبات 403.( وبانحراف معياري )3.30بمتوسط حسابي )

عمى أداة الدراسة  نيكونن مممات بالثقافة والوعي الغذائي وذلك يتبين من خالل اجابتي
)االستبيان( الى جانب دراستيم لممساقات التربية الرياضية ذات العالقة بالتربية الصحية 
والغذاء، ولكن غير واعيات صحيًا النيم ال يستفدن من ىذه البيانات والمعمومات الموجودة 

( السموك الغذائي 0292حيث عرف )إبراىيم وكماش،  ممارسة وتطبيق سموكي. عمى شكل
السميم عمى أنو فيم المعمومات األساسية لمغذاء السميم وتطبيق ىذه المعمومات في حياتنا 
اليومية وبطريقة صحيحة وبشكل مستمر وتناول الواجبات بطريقة منظمة لمحفاظ عمى الصحة 

( التي Yahya & Ayşe , 2011ة مع دراسة يحيى وايسا )والحيوية. وتتفق ىذه النتيج
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توصمت الى وجود مستوى متوسط في المعرفة الغذائية لدى أفراد الدارسة. ودراسة عباس 
( التي أظيرت نتائج الدراسة إلى وجود مستويات متوسطة في مستوى الثقافة الغذائية 0293)

 لدى أفراد الدراسة بشكل عام.
 القميمة طعمةواأل الغذاء تناول  ن الفقرة " افضلأات األداة يتبين ومن خالل النظر لفقر 

 امتصاصو يتم حتى جيداً  الطعام بمضغ الدسم" حصمت عمى اعمى فقرة، وتمييا فقرة " أىتم
ومنتظمة "  محددة أوقات في الغذائية الوجبات تناول عمى جيدًا " وحصمت الفقرة " احرص

كبيرة وىذا يدل عمى درجة امتالك الطالبات المعرفة الالزمة حول وعمى المرتبة الثالثة وبدرجة 
تناول األطعمة واالشربة المناسبة لمجسم وأىميتيا لمصحة واالبتعاد عن المؤكالت واالشربة 
الدسمة التي تسبب السمنة واالمراض المختمفة، كما يدركن اغمب الطالبات عمى ان مضغ 

ضم ويعرفن ان اليضم الجيد يمكن من التمتع بالطعم تعزيز الي عمى األكل بشكل جيد يساعد
ونكيتو ويساعد عمى إنقاص الوزن، كما ان الطالبات يدركن أىمية العناصر الغذائية واىيتيا 

( التي توصمت 0296لين ولممارسة الرياضة بشكل خاص. وىذا ما اتفقت معو دراسة خميل )
يساعدىم عمى معرفة اخيتيا لإلنسان  ان زيادة تثقيف الطمبة حول أىمية التغذية السميمة

( التي 0291العادي والرياضي، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كل بني ممحم والوديان )
توصمت الى أن امتالك الطمبة المعرفة الكافية حول عدد الوجبات الغذائية اليومية الموصي 

 بيا وأىميتيا لمصحة.
 عمى تحتوي أطعمة تناول عمى " احرص وخالل النظر لفقرات األداة يتبين ان الفقرة

 اكثر العشاء وجبة تناول عمى يوميًا" حصمت عمى أدنى فقرة، وتمييا الفقرة" احرص البروتين
 بالعصائر الغازية والمشروبات الكوال أخرى" وعمى المرتبة الثالثة الفقرة " استبدل وجبة أي من

والثقافي لدى الطالبات حول  الطبيعية" وبدرجة منخفضة وىذا يدل عمى الضعف العممي
العادات والسموك الغذائي الصحيح مما أدى الى انصرافين عن االىتمام بيذه المجاالت وىذا 

( التي اظيرت النتائج انخفاض Marquis et al, 2018يتفق مع دراسة ماركس وآخرون )
ئة المناسبة مستوى معرفة الطمبة بالسموك الغذائي الصحيح، واوصت الدراسة الى توفير البي

( التي Jessri et al, 2010والمساعدة والنظام الغذائي الجيد واألمن لمطمبة. ودراسة جسير )
توصمت الدراسة ظيور بعض السموكيات الغذائية السمبية لدييم. وانخفاض المعرفة الغذائية 
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( التي اظيرت وجود انخفاض في Mitchell,2010  &Alexلدييم. ودراسة الكس وميتشل )
   المعرفة الغذائية لدى أفراد الدارسة خاصة حول األطعمة التي تكثر فييا السعرات الحرارية.

هل هناك فروق ذات داللة احصائية في "نتائج السؤال الثاني الذي نص عمى:   -
 هستوى السموك الغذائي لدى الطالبات تبعا لهتغير الكمية )الكميات العمهية ، الكميات اإلنسانية(

ن ىذا السؤال؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة ع
مستوى السموك الغذائي لدى الطالبات تبعا لمتغير الكمية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 

 وكما يمي: )الكميات العممية ، الكميات اإلنسانية( 
الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية واختبار ت الثنائي لتقديرات أفراد (5جدول )

هستوى السموك الغذائي لدى الطالبات تبعا لهتغير الكمية ) الكميات عينة الدراسة عمى 
  العمهية ، الكميات اإلنسانية( 

الهتوسط  العدد الهستوى/الفئة
 الحسابي

االنحراف 
هستوى  قيهة ت الهعياري

 لةالدال 
 430. 3.26 129 العممية الكمية

-1.473 .142 
 378. 3.33 161 االنسانية الكمية

 
( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد 5ُيالحظ من الجدول )
السموك الغذائي لدى الطالبات تبعا لمتغير الكمية )الكميات العممية،  عينة الدراسة عمى مستوى

ولتحديد الداللة اإلحصائية ليذه الفروق الظاىرية، تم  وفًقا لمتغير الكمية الكميات اإلنسانية( 
تطبيق تحميل اختبار ت الثنائي، والذي اظير عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

سانية، عممية(. وىذا يشير عمى مستوى تساوى عينة الدراسة في مستوى إلى متغير الكمية )ان
الغذائية لدى الطالبات تبعا لمتغير الكمية )الكميات العممية، والعادات السموك الثقافة حول 

 الكميات اإلنسانية( وعدم التأثير فييا.
المستوى كما ان أغمب عينة الطالبات يسكنون مع اسرىم مما انعكس ذلك ايجابًا عمى 

الصحي بشكل أكثر، كما ان طبيعة الحياة العامة في جامعة عبدالرحمن بن فيصل وعادات 
وتقاليد الطالبات الغذائية واحدة مما ساعد عمى عدم وجود الفروق، الى جانب أن طالبات 
الكميات العممية واإلنسانية عمى حد سواء مثقفات صحيًا ألن الطمبة يدرسون في نفس الجامعة 
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خطة موحدة يسيرون عمييا أعضاء ىيئة التدريس مما اكسبيم المعمومات نفسيا،  وضمن
التي أكدت إلى عدم وجود داللة  (0297وتتفق ىذه النتيجة اتفقت النتيجة مع دراسة النادر )

، كما أثبتت بعض الدراسات التي طبقت عمى عينة من إحصائية لمتغير نوع الكمية
الغذائية والعادات السموك مستوى الثقافة حول ي عالقة بين التخصصات والكميات بعدم وجود أ

( الى عدم 0296لدى الطالبات تبعا لمتغير الكمية والتعميم، فقد أظيرت نتيجة دراسة خميل )
واختمفت  .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السنة الدراسية والكمية والتخصص

( الى وجود فروق Kirsty & Tracy, 2014ي )الدراسة الحالية مع دراسة كريستي وتراك
( التي بين وجود 0292حسب متغير العمر والتعميم ومكان التعميم. ودراسة قنديل والسعيد )

فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في الوعي الغذائي بإدارة الغذاء 
 وبين التخصص الدراسي.

 التوصيات:
  التدريس الذين يعممون في مساق التربية البدنية بضرورة توعية أعضاء ىيئة

 الغذائية اإليجابية بين الطالبات.والعادات نشر التوعية الصحية والسموكيات و 
  ضرورة طرح مساق خاص يتناول التغذية كمساق منفرد في السنة التحضرية

 في الجامعات السعودية.
  لمطالبات لزيادة توعيتيم ضرورة عقد الندوات والمحاضرات والورش التدريبة

تصحيح المفاىيم الغذائية لشريحة كبيرة من و لمغذاء السميم وضرورة المحافظة عمى صحتيم. 
 .الطالبات
 واالبتعاد  ،توعية الطالبات بضرورة تناول الوجبات الغذائية كاًل حسب وقتيا

 عن األكل الذي يحتوي عمى الدىون والبروتينات وغيرىا.
  بمغة واضحة التغذية إصدار الكتب والنشرات  أخصائيتشجيع المتخصصين
 .من قبل المستفيدين اقتنائياوتسييل  ومفيومة
 جراء دراسة مشابية ليذه الدراسة تتناول تخصص التربية البدنية.إ 
 

 الهراجع:قائهة 
 الهراجع العربية:-اوال
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 والتوزيع.(. التغذية لمرياضيين. الوراق لمنشر 0292إبراىيم، مروان وكماش، يوسف )
( العادات الغذائية والوعي الغذائي عند طالبات المرحمة 0221إيمان البموني، ميسون شتيفي )

: 91، جامعة المنوفية، هجمة بحوث االقتصاد الهنزليالمتوسطة وعالقتيا بانتشار األنيميا"، 
 94-9، ص 1-2

اليومية لدى طمبة  (. العادات والسموكيات الغذائية0291بني ممحم، محمد والوديان، حسن )
ن االنسانية والعم -راسات دث والوتة لمبحهؤكمية التربية الرياضية في جامعة اليرموك. 

 .022 -957، 4، ع 60مج ، األردن. واالجتهاعية
هستوى الثقافة الغذائية لدى طمبة كمية التربية الرياضية في جاهعة (. 0293تسنيم، عباس )

 ، جامعة اليرموك، اربد: األردن.. رسالة ماجستير غير منشورةاليرهوك
(. مستوى الوعي الغذائي لدى طمبة تخصص 0227القدومي، عبد الناصر وزيد، كاشف )

همخصات الهؤتهر التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية وجامعة السمطان قابوس" 
ية الرياضي العمهي الفمسطيني األول: نحو بناء إستراتيجية تكاهمية لمنهوض بالرياض

في جامعة النجاح الوطنية. فمسطين. نابمس  0227/ 12/2-07، والمنعقد في الفمسطينية
041. 

أثر برناهج إرشادي في تنهية الثقافة الغذائية لدى طمبة كمية التربية (. 0296رند، خميل )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد: الرياضية في الجاهعات األردنية

 األردن.
( إلى تقييم السموك الصحي )الرياضي، الغذائي( لطالبات المدن 0292بد الرزاق وآخرون )ع

 .047-039: 01. عالرياضيةبية ركمية الت -رة و. جاهعة الهنصالجامعية
براىيم، دعاء ) (. مستوى الوعي 0292قنديل، سميرة والسعيد، عبد العظيم ورمضان، عفاف وا 

رة وجاهعة الهنصى طالبات كمية التربية النوعية بالمنصورة. الغذائي والوعي بإدارة الغذاء لد
 .014-092: 4. ععيةوبية النركمية الت -

(. الوعي الغذائي ومصادر الحصول عمى المعمومو لدى عينة من طمبة 0297النادر، ىيثم )
 .24:9، هجمة دراسات، العموم التربويةالعدد،  جامعة البمقاء التطبيقية.
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