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 الملخص
مستوى الوعي الغذائي لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح 

 الوطنية وجامعة السلطان قابوس 
 الباحثان

 كاشف زايد. د             القدومي                رالناصعبد . د.أ
 قسم التربية الرياضيةب ساعدالمأستاذ فسيولوجيا الرياضة والقياس          األستاذ 

 عميد كلية التربية الرياضية                 رئيس قسم التربية الرياضية
 السلطان قابوسجامعة                 جامعة النجاح الوطنية           

 فلسطين                                       سلطنة عمان  
الغذائي لدى طلبة تخصص التربية الرياضيية فيي هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الوعي       

، إضييافة إليى تدديييد الفييروت فيي مسييتوى الييوعي  جامعية الججييال الوطجيية وجامعيية السييلطا   يابو 
 ،الطلبييةلييدى  الجامعيية ، والجييج ، والمسييتوى الدراسييي، والمعييد  الترا مييي اتر تبعييا لمتغييي الغييذائي
ولتدقيت ذلك أجريت الدراسة  الفقرات  درة على التجبؤ بالمستوى ال لي للوعي، أ ثرلتدديد  إضافة

( 502)م  جامعية الججيال الوطجيية و ( 501)طالبا وطالبة وذلك بوا ع ( 202)على عيجة  وامها 
( 51)والتيي ت وجيت مي   الغيذائي ييا  اليوعي  اسيتباج ، وطبت عليها  طا   ابو م  جامعة السل

فقيييييرة ، وعولجيييييت البياجيييييات باسيييييتخدا  المتوسيييييطات الدسيييييابية والجسييييي  المئويييييية، وتدليييييي  التبييييياي  
للمقارجيييات الثجائيييية بيييي   (Sidak Test)، واختبيييار سيييداك(One-Way ANOVA)األدييياد 

 .، ومعام  االجددارالمتوسطات
، ديث  مجخفضاالعا  لدى أفراد العيجة  ا  الغذائي أظهرت جتائج الدراسة أ  مستوى الوعي      

د فييييروت ذات دالليييية وجيييياجيييي  ال ت ، إضييييافة إلييييى%(15)وصييييلت الجسييييبة المئوييييية ل سييييتجابة إلييييى 
، الجامعية ، والجيج ، والمسيتوى الدراسيي  في الوعي الغذائي لدى الطلبية تبعيا لمتغييراتإدصائية 

تي  التوصي  ،  ميا المعد  الترا مي ولصيال  المعيد  األعليىالفروت دالة إدصائيا تبعا  اجت بيجما 
ميي  الييوعي الغييذائي  %(2277) إلييى أعلييى خميي  فقييرات لييديها  ييدرة علييى التجبييؤ وتفسييير مييا جسييبت 

 . العا 
إعادة الجظر في المجاهج الدراسية ذات الع  ة  بعدة توصيات م  أهمها ا وأوصى البادث 

 .التغذية لطلبة تخصص التربية الرياضية  ضرورة عقد ورشات عم  دو و دة، بالص
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ABSTRACT 

Dietary Awareness Level Among Physical Education Majors at An-

Najah National University and Sultan Qaboos University 

       

         The purpose of this study was to investigate dietary awareness level 

among physical education majors at An-Najah National University 

(ANU) and Sultan Qaboos University (SQU). Furthermore, to determine 

the effect of Students University, gender, academic level and 

accumulative average on dietary awareness level. 

The sample was consisted from (207) student, (105) from (ANU) whom 

(102) from (SQU). The questionnaire contains (15) items of dietary 

awareness. 

        The results indicate that there was a low degree of dietary awareness 

level among physical education majors at (ANU) and (SQU), where the 

overall percentage of response amounted to (59%). Also, the results 

revealed that there were no significant differences in dietary  awareness 

level Among physical education majors at (ANU) and (SQU) due to the  

students university, gender, academic level. While, the results revealed 

that there were significant differences in dietary awareness level due to 

accumulative average in favor of highest average .Also, the results of 

stepwise regression revealed the best five items in predicting total score 

of dietary awareness, where the percentage of explanation of these items 

was (59%). 

 

      Based on the study findings, the researchers recommend to 

reconstructing curricula which related to health, and conducting 

workshops for physical education majors in dietary awareness. 
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مستوى الوعي الغذائي لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح 
 الوطنية وجامعة السلطان قابوس 

 :وخلفيتها النظرية مقدمة الدراسة
التربية الرياضية وجها  لعملة واددة ، والذ  يجمعهما الت ام  في جواج  و تعد التربية الصدية   

ويظهر ذلك بوضول م   ،وس مة تلك الجواج  والعقليةالشخصية البدجية والجفسية واالجتماعية 
دالة م  الس مة وال فاية البدجية والعقلية : " الصدة على أجها، ديث تعرف خ   تعريف   هما

وتعرف  ،(5552بدل،" )واالجتماعية ال املة وليست مجرد خلو الشخص م  المرض أو العجز 
العامة والتي تهدف إلى تجمية شخصية الفرد عقليا جزء م  التربية : " جهاالتربية الرياضية بأ

وبدجيا وجفسيا واجتماعيا بصورة مت املة م  خ   ممارسة الجشاط الرياضي تدت إشراف  يادة 
 .(2005أبو جمره ، " )واعية   

الثقافة الصدية والتي : وفيما يتعلت بالجاج  الصدي فاج  يشتم  على جاجبي  أساسيي  هما     
في ممارسة   تسا  المعارف والمعلومات الصدية، والوعي الصدي والذ  يتمث تتمث  في ا
، وتعجى المجاهج الدراسية في  ليات التربية .تلك المعارف والمعلومات في الوا ع العمليوتطبيت 

الرياضية في إ سا  المعارف والمعلومات الصدية وذلك م  خ   تدري  بعض المسا ات ذات 
الصدية ، وفسيولوجيا الجهد البدجي ، والتشري  ، والليا ة البدجية المرتبطة  الع  ة مث  التربية

الخ م  المسا ات، وبالتالي يصب  طلبة تخصص التربية الرياضية مثقفي  صديا ، ..بالصدة
ولي  بالضرورة أ  ي وجوا واعي  صديا، ألج  على سبي  المثا  ولي  الدصر يت  إ سابه  

مضار التدخي  وأثرها على المجهود البدجي ، إال أ  البعض مجه  ما المعارف والمعلومات دو  
 .زا  يدخ  ، فالطال  في هذه الدالة مثقف صديا ، ول ج  غير واع صديا

ترجمة المعارف والمعلومات والخبرات : "بأج   Health Awarenessويعرف الوعي الصدي   
ومجاالت الوعي الصدي  ثيرة وال يم   ، (5555عليوة،)الصدية إلى أجماط سلو ية لدى األفراد 

سلوك ايجابي يوثر ايجابيا على الصدة، وم   بأ م  خ   التعريف  إيجازهادصرها ، ويم   
والذ    Dietary Awarenessي الجواج  الهامة للجمو والدفاظ على الصدة الوعي الغذائ

يدة ، والقدرة على تطبيت معرفة وفه  المعلومات الخاصة بالغذاء والتغذية الصد: "يعرف بأج 
هذه المعلومات في الدياة اليومية، بصورة مستمرة ت سبها ش   العادة التي توج   درات الفرد في 

ي  " )إم اجات تدديد واجبات  المجزلية المت املة التي تدافظ على صدت  وديويت  وذلك في ددود 
لى الممارسات الغذائية وم  خ   التعريف يتبي  اج  ير ز ع(. 520، ص 5550 جدي  ، 

 .السليمة بهدف الدفاظ على الصدة
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لمختلف األفراد وفي  افة  الصدي بش   عا  والوعي الغذائي بش   خاص  وجظرا ألهمية الوعي
عجيت العدييييد مييي  الدراسيييات بدراسيييت  فيييي مختليييف المسيييتويات للجميييو والصيييدة السيييليمة،األعميييار 

بدراسيية هييدفت التعييرف إلييى مسييتوى الييوعي ( 2001) التعليمييية ، وميي  هييذه الدراسييات  ييا  القييدومي
الصيدي ومصييادر الدصييو  علييى المعلومييات الصييدية لييدى العبييي األجدييية العربييية لل ييرة الطييائرة، 
إضييافة إلييى تدديييد الفييروت فييي مسييتوى الييوعي الصييدي تبعييا لمتغييير  الخبييرة فييي اللعيي  والمؤهيي  

العبا م  المشيار ي  ( 50)عيجة  وامها  العلمي لدى ال عبي ، ولتدقيت ذلك أجريت الدراسة على
 يا  الوعي الصيدي  استباج في بطولة األجدية العربية الثاجية والعشري  في األرد ، وطبت عليها 

فقيرة لقييا  اليوعي الصيدي ( 12)ومصادر الدصو  على المعلومات الصيدية والتيي ت وجيت مي  
ي  الرياضييي، المجييا  االجتميياعي مجييا  التغذييية، مجييا  التييدر : )موزعيية علييى أربعيية مجيياالت هييي

فقيييرات لقييييا  مصيييادر ( 8)إضيييافة إليييى ( واليييتد   بالضيييغوط الجفسيييية، ومجيييا  العجايييية الصيييدية
أظهرت جتائج الدراسة أ  مستوى الوعي الصدي العا  لدى أفيراد العيجية  يا   المعلومات الصدية،

وجيود فيروت ذات داللية  ، إضيافة إليى%(85)عاليا ، ديث وصلت الجسبة المئوية ل ستجابة إليى 
إدصييائية بييي  مجيياالت الييوعي الصييدي،ديث  ييا  أعلييى مجييا  المجييا  االجتميياعي والييتد   فييي 
الضييغوط الجفسييية، بيجمييا ليي  ت يي  الفييروت داليية إدصييائيا تبعييا لمتغييير  الخبييرة فييي اللعيي  والمؤهيي  

صيييو  عليييى العلمييي والتفاعييي  بيجهميييا،  مييا أظهيييرت الجتيييائج أ  وسييائ  ا عييي   أعليييى مصييدر للد
 . المعلومات الصدية عجد ال عبي 

بدراسة هدفت لتقيي  الوعي الغذائي لطالبات التربية الجوعية شعبة ( 5551)و ا  الهجد       
طالبة وزعت ( 300)اال تصاد المجزلي بالز ازيت، ولتدقيت ذلك أجريت الدراسة على عيجة  وامها 

سجة األولى ودتى السجة الرابعة، وتوصلت طالبة في    مستوى دراسي م  ال( 21)بالتساو  
الدراسة الر وجود ع  ة ايجابية بي  مستوى الوعي الغذائي والمستوى الدراسي، ديث  ا  
المستوى مقبوال في السجة األولى ، وجيدا في السجة الثاجية ، وجيد جدا في السجتي  الثالثة والرابعة 

متغيرات مستوى تعلي  األ  واأل  ، والدخ  ،  ما أظهرت الجتائج وجود اثر دا  إدصائيا ل
 .الشهر  على مستوى الوعي الغذائي

بدراسة هدفت لتدديد مستوى الوعي الغذائي ومصادره لطالبات ( 5553) وعبد اهللو ا  ي   
طالبة ( 500)الجامعات في مديجة الرياض، ولتدقيت ذلك أجريت الدراسة على عيجة م وجة م  

افيا م   ليتي التربية واآلدا  في الرياض، وتوصلت الدراسة إلى أ  م   سمي العلو  والجغر 
مستوى الوعي الغذائي لطالبات  لية التربية تخصص علو   ا  مقبوال ، بيجما  ا  المستوى 
ضعيفا لدى طالبات تخصص الجغرافيا،  ما أظهرت الجتائج وجود فروت دالة إدصائيا تبعا 

ة ، ومؤه  األ ، ول  ت   الفروت دالة إدصائيا تبعا لمتغير لمتغيرات ال لية ، والدالة البدجي
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مؤه  األ ، وبالجسبة لمصادر الوعي الغذائي ادتلت وسائ  ا ع   المقروءة المصدر األو  ، ث  
 .المرئية، وأخيرا ال ت  المدرسية

لبيية بييرجراء دراسيية هييدفت التعييرف إلييى مسييتوى الثقافيية الصييدية لييدى الط( 2005)و  ييا  العلييي     
في جهاية المردة األساسية العليا في المدار  الد ومية في ججي ،إضافة إلى تددييد اثير متغييرات 
الجيج  ، وم ييا  ا  اميية، ومسييتوى تعلييي  األ  وأال  عجيد الطاليي ، ومسييتوى تدصييي  الطاليي  فييي 

صيدية مادة العلو  على مستوى الثقافية الصيدية لديي ، أظهيرت جتيائج الدراسية أ  مسيتوى الثقافية ال
، %( 28785) ا  جيدا عجد أفراد عيجة الدراسة دييث وصي  متوسيط ا جابية عليى االختبيار إليى 

 يي  أظهييرت الجتييائج وجييود فييروت ذات دالليية إدصييائية فييي مسييتوى الييوعي الصييدي تبعييا لمتغيييرات 
الجيج  ، وم ييا  ا  اميية، ومسييتوى تعلييي  األ  وأال  عجيد الطاليي ، ومسييتوى تدصييي  الطاليي  فييي 

علييو  علييى مسييتوى الثقافيية الصييدية عيي  الطلبيية، وأوصييت الدراسيية بضييرورة وجييود مجهاجييا مييادة ال
 .مستق  للتربية الصدية في المدار   با ي المواضيع الدراسية

بهييدف ال شييف عيي  مسييتوى الييوعي الصييدي ( 5582)وفييي دراسيية  ييا  بهييا الخليلييي و خييرو       
العلمي،األدبيي، )مدرسي الرسمي بمخليف فروعي  بي  الطلبة األردجيي  في مشارف اجتهاء التعلي  ال

فيييي ثييي ث مجييياطت جغرافيييية فيييي األرد  وهيييي المفيييرت واربيييد واألغيييوار الشيييمالية، وجيييرى ( والمهجيييي
طالبا وطالبة، أظهرت جتائج الدراسة أ  ( 5502)تطبيت اختبار الوعي الصدي على عيجة  وامها 

ضييييافة إلييييى وجييييود فييييروت ذات دالليييية مسيييتوى الييييوعي الصييييدي عجييييد أفييييراد عيجيييية الدراسييية متييييد ، إ
إدصائية تبعا لمتغيرات الجج ، وجيوع الدراسية ، والمجطقية الجغرافيية، دييث  اجيت الفيروت لصيال  
ا جاث تبعا للجج ، ولصال  الفرع العلمي تبعا للفرع الدراسي، ولصال  طلبة المفرت تبعا للمجطقة 

دداث مجييياهج مجفصيييلة للصيييدة فيييي الجغرافيييية، وأوصيييى البيييادثو  بعيييدة توصييييات مييي  أهمهيييا اسيييت
 . المدار  األردجية

بهيييدف التعيييرف إليييى مسيييتوى الثقافييية الصيييدية ليييدى (  5556)وفيييي دراسييية  اميييت بهيييا دميييا       
طالبييات الصييف األو  الثييياجو  فييي مدافظيية عميييا  وأثييره علييى اتجاهييياته  الصييدية، إضييافة إليييى 

المسييتوى اال تصيياد  واالجتميياعي تدديييد الفييروت فييي الثقافيية الصييدية تبعييا لمتغييير  التخصييص، و 
 اجييت اتجاهيياته  الصييدية إيجابييية ، %(  8073)للطالبييات، أظهييرت جتييائج الدراسيية أ  مييا جسييبت  

إضافة إلى وجود ع  ة ارتباطي  إيجابية بي  الثقافة الصيدية واتجاهيات الطالبيات الصيدية دييث 
، وأوصيت البادثية (.0.00)وهيو دا  إدصيائيا عجيد مسيتوى ( 0735)وص  معامي  االرتبياط إليى 

 .بضرورة وجود مجهاج مستق  للتربية الصدية في المدار 
بهيدف تدليي  فائيدة مسيات صيدي فيي  ليية جتزبييرج ( Lottes,1996)وفي دراسة  يا  بهيا ليوت  

 :ديث ر زت الدراسة على السؤالي  
 سات الصدي؟ما الذ  يؤد  إلى زيادة معرفة الطلبة إ  أدداث تغير في سلو ه  في جهاية الم*
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بعييد فتييرة ميي  الو ييت ميياذا يقييو  الطلبيية عيي  تييأثيرات المسييات الصييدي ميي  ديييث زيييادة المعرفيية و *
 التغير في سلو ه  ؟

ت  مس  الطلبة في جهاية المسات و بعد أربع سجوات م  دراسته  المسات ، لم دظة ما إذا  ا   
السيلو ية التيي ديدثت فيي جهايية  ل  اثر في جميط ديياته  الصيدي و  يد بيجيت الدراسية إ  التغييرات

 .المسات وبعد أربع سجوات م  دراسة المسات  اجت إدارة الو ت و التغذية و التغل  على التوتر 
دييو  المعلومييات الصييدية و مصييادرها لييدى ( 5585) و خييرو وفييي دراسيية  ييا  بهييا صييباريجي     

  أداء الطلبيية علييى اختبييار طلبيية الصييدافة و ا عيي   بجامعيية اليرمييوك ،أظهييرت جتييائج الدراسيية أ
الوعي الصيدي  يا  متيدجيا بداللية مرتفعية و أظهيرت الجتيائج فرو يا دالية إدصيائيا بيي  المعلوميات 
الصدية للطلبة يعود لمتغير الجيج  و خاصية بالبعيد الخياص بصيدة الطفي  ،  ميا بيجيت الدراسية 

عية باسيتثجاء البعيد الخياص اجددار مستوى المعلومات الصدية للطلبة بارتفاع مستوياته  فيي الجام
بالصييييدة الشخصييييية الييييذ  جيييياء األداء علييييي  مرتفعييييا فييييي السييييجوات الدراسييييية العليييييا ، و بالجسييييبة 
لمصييادر المعلومييات الصييدية فقييد ادتلييت المطالعيية الذاتييية م ييا  الصييدارة ولجميييع أفييراد العيجيية و 

لمدرسيية  بي  الجامعية و بمختلف مستوياته  الجامعية و ت  ذلك وسائ  ا ع   ث  الموضوعات ا
 .جاءت المسا ات الجامعية و األ را  و الجشاطات الثقافية في الجامعة في ذي  القائمة 

بعيض المسيا ات لتدري   األ اديميا  في المجا  وم  خ   ما سبت وفي ضوء عم  البادث    
 اتيدري  الدظيوالوفسييولوجيا الرياضية مسيات التربيية الصيدية، ذات الع  ة بيالوعي الصيدي مثي  

أ  غالبية الطلبة مثقفي  صديا وغير واعي  صديا، والطلبة للتأثير السلبي للتدخي  على الصدة 
ومث  ذلك يؤ د على أهمية إجيراء مثي  هيذه الدراسية  ،يقومو  بالتدخي   أجه واألداء الرياضي إال 

 .ربية الرياضيةلطلبة ب الوريو  الت والبادثي  ومخططي المجاهج الدراسية للطلبةبالجسبة 
 : أهمية الدراسة 

 :يم   إيجاز أهمية الدراسة بما يلي
الوعي الغذائي لدى طلبة تخصص التربية  يتو ع م  خ   جتائج الدراسة معرفة مستوى -5

وبالتالي التعرف إلى جواج  القوة  ،الرياضية في جامعة الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو 
، وذلك م  خ   المسا ات الدراسية ذات لعم  على ع جهاوتعزيزها وجواج  الضعف وا

 .الع  ة
والجييج  ، ،  الجامعيية) متغيييراتيتو ييع ميي  خيي   جتييائج الدراسيية الدالييية التعييرف إلييى اثيير  -2

الوعي الغذائي لدى طلبة تخصص التربية  على مستوى( والمستوى الدراسي، والمعد  الترا مي
 .ة وجامعة السلطا   ابو الرياضية في جامعة الججال الوطجي

فيي مجيا  الدراسيات  ع البيادثي  عليى إجيراء بديوث جدييدةإ  إجراء مث  هذه الدراسة يشج -3
 .في  المقارجة وبالتالي إثراء البدث العلمي في مجا  الدراسات المقارجة
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 :أهداف الدراسة 
 :سعت الدراسة إلى تدقيت األهداف اآلتية

ئي ليييدى طلبييية تخصيييص التربيييية الرياضيييية فيييي جامعييية اليييوعي الغيييذا التعيييرف إليييى مسيييتوى - 5
 .الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو 

اليوعي الغيذائي ليدى طلبية تخصيص التربيية الرياضيية فييي التعيرف إليى الفيروت فيي مسيتوى  - 2
والمسيتوى  والجيج ، الجامعية، تبعيا لمتغييرات جامعة الججال الوطجية وجامعية السيلطا   يابو 

 .الترا ميالدراسي، والمعد  
لليوعي الغيذائي  المسيتوى ال لييفقرات االسيتباجة  يدرة عليى التجبيؤ بقييا  التعرف إلى أ ثر  -  3

 .لدى الطلبة
 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

فالسيييارات والتلفوجييات والمصيياعد ال هربائييية وغيرهييا " الخمييو "عصيير يسييمى العصيير الدييالي ب     
 وظهر لدي  فأصب   سوال خام  ،ا ا جسا  اعتمادا  ليام  االختراعات الدديثة التي اعتمد عليه

التييوتر والقلييت المسييتمر وذلييك ميي  اجيي  تييوفير سييب  العيييل ال ييري  و يي  ذلييك علييى دسييا  صييدة 
،و ا  جتيجة ذلك ظهيور األميراض (  1،ص5555)ا فراد و لة ممارسة األجشطة الرملي وشداتة 

 ,Colin, et al)يشيير  يول  و خيرو   ،دييث (Obesity) ومي  اخطير هيذه األميراض السيمجة ،

في العصير الديالي تعيد مي  اخطير األميراض التيي تيؤرت العيال ، دييث    إلى أ  السمجة  (2005
( 300)، مييجه  ( Over weight) شييخص فييي العييال  يعيياجو  ميي  الييوز  الزائييدمليييار ( 572)أ  

ب  السييمجة، وت ميي  ألييف أمري ييي يموتييو  سييجويا بسيي( 300)مليييو  ميي  أصييدا  السييمجة، وتقريبييا 
بيأمراض خطيييرة علييى سيبي  المثييا  وليي  الدصيير، الجيوع الثيياجي ميي  خطيورة السييمجة فيي ارتباطهييا 

 Rashid)، وأمراض القل  (Smith & Ravussin, 2002)،  (Type 2 Diabetes)الس ر  

et al,2003)  والسييرطا ،(Calle, et al, 2003) ملديي ،)، واألمييراض الجفسييية واالجتماعييية 
 . (Kevin, et al, 2003)عوضا ع  تقصير العمر  ،(5555

الخطيييرة يم يي  االعتميياد علييى مييا  األمييراضوميي  اجيي  الدفيياظ علييى الصييدة والو اييية ميي   
فيي الطي  الجبيو  إليى اجي  مي  تأمي  هيدى الرسيو  صيلى اهلل ( 5550)ا ما  السييوطي  إلي  أشار

حسننن تنندبير ا مو ييوف علييى علييي  وسييل  وجييده أفضيي  هييدى يم يي  دفييظ الصييدة بيي ، فييا  دفظهيي
 .المطعم والمشرب والمسكن والهواء والنوم واليقظة والحركة والسكون

وم  خ   اط ع البادثا   على الدراسات ذات الع  ة بالوعي الصدي بش   عا  مث  
، وصييباريجي ( 5556)، ودمييا  (5556)، والمقابليية (5552)، والطجطيياو  (2005)العلييي دراسييات
والوعي الغيذائي بشي   خياص  (2001)والقدومي  ،(5582) و خرو والخليلي ، (5585) و خرو 

علييى بالدراسيية دظيييت  أجهييادا جيي، و  ( 5553) وعبييد اهللييي   ، و( 5551)الهجييد   يمثيي  دراسييات
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بشييي   عيييا  ولييي  ييييت  دراسيييتها ليييدى طلبييية تخصيييص التربيييية  واألجديييية مسيييتوى الميييدار  والجامعيييات
ظيييية البادثييييا  أ  غالبييييية  طلبيييية تخصييييص التربييييية ، عوضييييا عيييي  م دالرياضييييية بشيييي   خيييياص
، في ضوء ما سبت ظهرت مشي لة الدراسية  غذائيولي  لديه  وعي  غذائيةالرياضية لديه  ثقافة 

 :، وبالتدديد يم   تدديدها با جابة ع  التساؤالت اآلتيةا لدى البادث
الججيييال  اليييوعي الغيييذائي ليييدى طلبييية تخصيييص التربيييية الرياضيييية فيييي جامعييية مسيييتوىميييا  - 5

 ؟الوطجية وجامعة السلطا   ابو 

الييوعي الغييذائي لييدى طلبيية تخصيييص مسييتوى  هيي  توجييد فييروت ذات دالليية إدصييائية فيييي – 2
 تعييييزى لمتغيييييرات التربييييية الرياضييييية فييييي جامعيييية الججييييال الوطجييييية وجامعيييية السييييلطا   ييييابو 

 ؟والمستوى الدراسي، والمعد  الترا مي والجج ، الجامعة،
للييوعي الغييذائي لييدى  المسييتوى ال ليييسييتباجة  ييدرة علييى التجبييؤ بقيييا  أ ثيير فقييرات االمييا   - 3

 ؟الطلبة
 :حدود الدراسة 

  جامعييية طلبييية تخصيييص التربيييية الرياضيييية فيييي مييي  الدراسييية عيجييية ت وجيييت  :البشييير المديييدد
 .الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو 

  ولغاييييية  5/2/2005أجريييييت الدراسيييية فييييي الفصيييي  الدراسييييي الثيييياجي بييييي  : لزميييياجياالمدييييدد
21/2/2005. 

 ليييية التربيييية الرياضيييية فيييي جامعييية الججيييال فيييي فلسيييطي ، و سييي  التربيييية  :المديييدد الم ييياجي 
 .الرياضية في جامعة السلطا   ابو  في عما 

 :مصطلحات الدراسة 
ترجمييية المعيييارف والمعلوميييات والخبيييرات الصيييدية إليييى أجمييياط سيييلو ية ليييدى :  النننوعي الصنننحي  

 ( .5555عليوة،.)األفراد
معرفة وفه  المعلومات الخاصة بالغذاء والتغذية الصديدة ، والقدرة عليى تطبييت  :الوعي الغذائي

هذه المعلومات في الدياة اليومية، بصورة مستمرة ت سبها ش   العادة التي توج   يدرات الفيرد فيي 
يي  " )إم اجاتي  تدديد واجبات  المجزلية المت املة التي تدافظ على صدت  وديويت  وذلك في ددود

 (.520، ص 5550 جدي  ، 
 يييا  الييوعي  اسيتباج علييى  لطاليي يقصيد بيي  الدرجية التييي يدصيي  عليهيا ا: أمننا التعريننف ائجرائنني

 .المستخدمة في الدراسة لغذائيا
 :الطريقة وائجراءات 

 :منهج الدراسة
 .المجهج الوصفي المسدي وذلك جظرا لم ءمت  ألغراض الدراسة         
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 :الدراسةمجتمع 
ت ييو  مجتمييع الدراسيية ميي  طلبيية تخصييص التربييية الرياضييية فييي جامعيية الججييال الوطجييية والبييال  

طالبييا وطالبيي ، وطلبيية  سيي  التربييية ( 720)عييدده  وفييت إدصييائيات مر ييز الداسييو  فييي الجامعيية 
ع طالبا وطالبة، وبهذا ي و  المجتم(  168) الرياضية في جامعة السلطا   ابو  والبال  عدده  

 .طالبا وطالبة( 638)  ال لي في الجامعتي  
 : عينة الدراسة

في الفترة الزمجية الوا عة بي  ريت الدراسة على عيجة اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية أج
طالبا وطالبة، وتمث  هذه العيجة ما ( 202)  ، والبال  عدده  20/2/2005  ولغاية 5/2/2005

وصف عيجة الدراسة تبعا لمتغيراتها يبي  ( 5)والجدو   الدراسة م  مجتمع تقريبا%(32) جسبت  
  .المستقلة

 

 (5)الجدو  
 ( 202=  )لمتغيرات  المستقلةتوزيع عيجة الدراسة تبعا 

 )%(النسبة المئوية  التكرار مستويات المتغيرات المتغيرات المستقلة

 1072 701 جامعة الججال الوطجية الجامعة

 7573 709 و جامعة السلطا   اب

 6672 532 ذ ر الجج 

 3378 20 أجثى

 2676 11 سجة أولى المستوى الدراسي

 2772 10 سجة ثاجية

 2078 73 سجة ثالثة

 2871 15 سجة رابعة

 5371 28 فأعلى% 80 المعد  الترا مي

20-2575% 17 2777 

 5275 21 %20ا   م  

 :أداة الدراسة 
باسييتخدا  الجييزء الخيياص بقيييا  الييوعي الغييذائي ، ميي   ا  ييا  البادثيي ألغييراض الدراسيية          

( 51)لقيا  الوعي الصدي، ديث اشتم  هذا الجيزء عليى ( 2001)القدومي  أعدهالمقيا  الذ  
اسيتجابات خمي  وت و  سل  االستجابة م  فقرة تمث  ممارسات سلو ية مرتبطة بالوعي الغذائي، 

درجييات، درجيية ( 3)درجييات، درجيية متوسييطة ( 7) عاليييةة درجييدرجات،(1) جييدا عاليييةدرجيية : هييي
، وت  صياغة جميع الفقرات بصيغة تعبر  جدا درجة واددة مجخفضةدرجة، ودرجة ( 2) مجخفضة

وبالجسبة للصدت تعيد االسيتباجة صياد ة . الغذائيع  معجى إيجابي ألجها تعبر ع  مستوى الوعي 
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باسييييتخدا  معادليييية ( 2001)دراسيييية القييييدومي ألجهييييا اسييييتخدمت سييييابقا ، وبالجسييييبة للثبييييات وصيييي  ب
( 0757)، أما في الدراسة الدالية وص  معام  الثبات للعيجة   ي  إليى ( 0755)إلى  ألفا روجباخ 

 .وهو عا  ويفي بأغراض الدراسة
 :متغيرات الدراسة  -
 :علىوتشمل  ةلالمستقالمتغيرات -
 .جامعة السلطا   ابو  * ةالوطجيجامعة الججال *  :همامستويا  ول   الجامعة -   
 .أجثى*  ذ ر: * مستويا  هماول   الجج  -

* سييجة ثالثيية  *  سييجة ثاجييية   *   أولييىسييجة : * مسييتويات هييي أربييعالمسييتوى الدراسييي وليي   -
 سجة رابعة

 %.20ا   م  % * 2575-20 *فأعلى % 80*:هي ث ثة مستوياتالمعد  الترا مي ول   -
  :التابعالمتغير -

 . الغذائي يا  مستوى الوعي  استباج في استجابة أفراد عيجة الدراسة على  ويتمث       
  :ائحصائيةالمعالجات 

برجيييامج اليييرز  ا دصيييائية للعليييو   ا مييي  اجييي  ا جابييية عييي  تسييياؤالت الدراسييية اسيييتخد  البادثييي   
 : وذلك باستخدا  المعالجات ا دصائية اآلتية (SPSS)االجتماعية 

 . الغذائيلوعي لتدديد مستوى ا دسابية والجس  المئويةإيجاد المتوسطات ال - 5
 ( Sidak Test)واختبييار سييداك  (One Way ANOVA) األديياد تدلييي  التبيياي   – 2

، لتددييد اثير المتغييرات المسيتقلة عليى للمقارجات البعدية بي  المتوسطات الدسابية عجد اللزو 
 .مستوى الوعي الغذائي

R)معام  االجددار  – 3
2
 ثر فقيرات االسيتباجة  يدرة عليى التجبيؤ بقييا  الدرجية ال ليية أ لتدديد (

 .للوعي الغذائي لدى الطلبة
 
 

 :نتائج الدراسة
 :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول:أوال
الوعي الغذائي لدى طلبية تخصيص التربيية الرياضيية فيي جامعية الججيال الوطجيية  مستوىما  7

 ؟وجامعة السلطا   ابو 

وللدرجية ال ليية   استخدمت المتوسطات الدسابية والجس  المئوية ل   فقرة لإلجابة ع  التساؤ   
 .تبي  ذلك(  2) للوعي الصدي وجتائج الجدو  



 52 

التيي أشيار  ، اعتمدت الجس  المئوية خماسيوم  اج  تفسير الجتائج وجظرا ال  سل  االستجابة 
 :وذلك على الجدو اآلتي( 2001)إليها القدومي 

 جدا عالي ي غذائيوعمستوى  أ ثرف% 80
  عالي وعي غذائيمستوى % 20-2575%
 متوسط وعي غذائيمستوى %  60-6575%
 مجخفض وعي غذائيمستوى % 10-1575

 مجخفض جدا وعي غذائيمستوى % 10ا   م  
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 (2)الجدو  
الوعي الغذائي لدى طلبة تخصص التربية  المتوسطات الدسابية والجس  المئوية لمستوى

 ( 202 = ) عة الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو الرياضية في جام
النسبة المئوية  المتوسط الفقرات الرقم

)%( 

مستوى الوعي 
 الغذائي

 عالي 2376 3.68 .أتجاو  الفوا   والخضراوات الطازجة أ ثر م  المعلبة 5

 عالي 2672 3.81 أدافظ على وز  مجاس  لي 2

 عالي 2176 3.78 أجوع في المواد الغذائية المتجاولة 3

أتجاو  الطعا   ب  التدري  أو المجافسة أو المداضرات العملية  7
 بث ث ساعات على األ  

 مجخفض 1578 2.99

 متوسط 6078 3.04 أتجج  تجاو  الطعا  في المطبخ 1

اشر  الماء البارد ب ميات مددودة أثجاء التدري  في الجو  6
 .الدار

 عالي 2072 3.51

 متوسط 6077 3.02 جبات الغذائية في أو اتها المدددةأتجاو  الو  2

 متوسط 68 3.40 أفض  الطعا  المطهو ع  الطعا  المقلي 8

أتجاو  وجبات غذائيية متوازجية تشيتم  عليى ال ربوهييدرات واليدهو   5
 .والبروتيجات واألم ل والمعاد  والفيتاميجات والماء

 متوسط 62 3.35

 متوسط 6277 3.12   والمدرشات ب ميات  ليلةأتجاو  المخل ت والتواب 50

أتجج  تجاو  اللدو   ب  التدري  أو المجافسة أو المداضرات  55
 العملية

 متوسط 6272 3.36

 مجخفض 1178 2.79 أتجج  تجاو  الطعا  مع سماع الموسيقى أو مشاهدة التلفاز 52

 متوسط 60 3.00 أتجج  شر  الشا  والقهوة بدرجة  بيرة 53

 مجخفض 1277 2.87 ب ميات مددودة( الديواجية)أتجاو  الدهو  المشبعة  57

المتعلقة بالسعرات الدرارية عجد شراء ( الجشرة)أ را التعليمات  51
 المواد الغذائية

 مجخفض جدا 7277 2.37

 مجخفض 95 2.95 الدرجة الكلية للوعي الغذائي

  درجات( 1)أ صى درجة ل ستجابة. 

الوعي الغذائي لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في  مستوىأ  ( 2)يتض  م  الجدو  
، 2، 5) ا  عالي على الفقرات ذات األر ا  جامعة الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو 

، و ا  متوسطا على %(2672-%2072)ديث تراودت الجسبة المئوية ل ستجابة بي  ( 6، 3



 57 

تراودت الجسبة المئوية ل ستجابة عليها بي   ديث( 53،  55،  50، 5، 8، 2، 1)رات قالف
ديث تراودت الجسبة المئوية  (57، 52، 7)، و ا  مجخفضا على الفقرات %(68-60%)

ديث ( 51)، و ا  مجخفض جدا على الفقرة %(1578-%1178)ل ستجابة عليها بي  
 %(.   7277)وصلت الجسبة المئوية ل ستجابة عليها إلى 

الغذائي لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في ة ال لية لمستوى الوعي وفيما يتعلت بالدرج
وصلت الجسبة المئوية  مجخفضا ديث  ا  جامعة الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو 

 %(.15)ل ستجابة إلى 
   

 :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: ثانيا
لغذائي لدى طلبة تخصص التربية الوعي امستوى  ه  توجد فروت ذات داللة إدصائية في   

الجامعة ، والجج   تعزى لمتغيرات الرياضية في جامعة الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو 
 ؟، والمستوى الدراسي، والمعد  الترا مي

المتوسطات  (3)  ديث تبي  جتائج الجدو  ،األداد لإلجابة ع  التساؤ  استخد  تدلي  التباي  
 للوعي الغذائي تبا لمتغيرات الدراسة ، بيجما تبي  جتائج الجدو  ت المعياريةالدسابية واالجدرافا

  .لتدديد الفروت في الوعي الغذائي تبعا لمتغيرات الدراسة األداد جتائج تدلي  التباي   (7)
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 (3)الجدو  
لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة الججال  لغذائيالوعي لالمتوسطات الدسابية 

الجامعة ، والجج  ، والمستوى الدراسي، والمعد   تبعا لمتغيرات جية وجامعة السلطا   ابو الوط
 الترا مي

( =202 ) 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مستويات المتغيرات المتغيرات المستقلة

 0.59 2.93 جامعة الججال الوطجية الجامعة

 0.47 2.98 جامعة السلطا   ابو 

 0.53 2.98 ذ ر الجج 

 0.53 2.90 أجثى

 0.52 2.94 سجة أولى المستوى الدراسي

 0.53 3.00 سجة ثاجية

 0.56 2.88 سجة ثالثة

 0.53 2.97 سجة رابعة

 0.58 3.26 فأعلى% 80 المعد  الترا مي

20-2575% 2.91 0.51 

 0.53 2.89 %20ا   م  
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 ( 7 )الجدو  
لدى طلبة تخصص التربية  لغذائيلوعي ااداللة الفروت في ل االداد جتائج تدلي  التباي  

الجامعة ، والجج  ،  تبعا لمتغيرات الرياضية في جامعة الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو 
 والمستوى الدراسي، والمعد  الترا مي

مجموع  مصدر التباين المتغيرات المستقلة
مربعات 
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

( ف)
 المحسوبة

مستوى 
 *الداللة 

 بي  المجموعات الجامعة
 داخ  المجموعات

 المجموع

07352 
15773 
15727 

5 
201 
206 

07352 
0725 

5702 0730 

 بي  المجموعات الجج 
 داخ  المجموعات

 المجموع

0753 
15765 
15727 

5 
201 
206 

0753 
0725 

0776 0775 

 بي  المجموعات المستوى الدراسي
 وعاتداخ  المجم
 المجموع

0737 
15770 
15727 

5 
201 
206 

0737 
0725 

0735 0721 

 بي  المجموعات المعد  الترا مي
 داخ  المجموعات

 المجموع

3706 
16768 
15727 

5 
201 
206 

5713 
0722 

1715 07001* 

 (.  =0701)دا  إدصائيًا عجد مستوى * 
اليوعي الغيذائي مسيتوى  يتوجيد فيروت ذات داللية إدصيائية فياج  ال  (7)يتض  م  الجدو  

تعيزى  لدى طلبة تخصيص التربيية الرياضيية فيي جامعية الججيال الوطجيية وجامعية السيلطا   يابو 
بيجما  اجيت الفيروت دالية إدصيائيًا تبعيًا لمتغيير  ،الجامعة ، والجج  ، والمستوى الدراسي لمتغيرات

 .المعد  الترا مي
ة تخصص التربية الرياضية في جامعة لدى طلب لغذائيلوعي اامستوى ولتدديد الفروت في 

، استخدا  اختبار سداك لمتغير المعد  الترا مي تبعا الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو 
(Sidak Test)   تبي  ذلك( 1)للمقارجات البعدية بي  المتوسطات الدسابية وجتائج الجدو. 
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 (1)الجدو  
لدى طلبة  لغذائيلوعي اافي مستوى  لداللة الفروت (Sidak Test)جتائج اختبار سداك 

لمتغير  تبعا تخصص التربية الرياضية في جامعة الججال الوطجية وجامعة السلطا   ابو 
 المعد  الترا مي

المتوسط  المعدل التراكمي
 الحسابي

 %10اقل من  %1292-10 فأعلى% 00

 *031 *030  3.26 فأعلى% 00

10-1292% 2.91   09097 

    2.89 %10اقل من 

  دا  إدصائيًا عجد مستوى(  =0701.) 
(   =0701) أ  الفيييروت  اجييييت دالييية إدصيييائيا عجيييد مسيييتوى الدالليييية( 1)يتضييي  مييي  الجيييدو  

فيأعلى والطلبية أصيدا  % 80بي  الطلبة م  أصدا  المعد  الترا مي  لغذائيلوعي اامستوى 
صييييدا  المعييييد  ولصييييال  الطلبيييية ميييي  أ%( 20و  ا يييي  ميييي  %  2575-20)المعييييد  الترا مييييي 

%  2575-20فأعلى، بيجما ل  ت ي  الفيروت دالية إدصيائيا بيي  أصيدا  المعيد  % 80الترا مي 
 %.20و  ا   م  

 :الثالثالنتائج المتعلقة بالتساؤل : ثالثا
 ؟الطلبةللوعي الغذائي لدى  المستوى ال ليما أ ثر فقرات االستباجة  درة على التجبؤ بقيا    

جميييع الفقييرات تييرتبط ايجابيييا  أ وتبييي   ،تخد  تدلييي  االجدييدار المتييدرج  جابيية عيي  التسيياؤ  اسيي
فقييرات مسياهمة فييي تفسييير ( 1) أ ثير، وتي  تدديييد  (  =0701)وبداللية إدصييائية عجيد مسييتوى 

 .تبي  ذلك(  6)الجدو   جوجتائ ،لوعي الغذائيالمستوى ال لي ل
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 (  6)الجدو  
 ثر فقرات االستباجة  درة على التجبؤ بقيا  الدرجة ال لية أ لتدديد تدلي  االجددار المتدرججتائج 

 الطلبةللوعي الغذائي لدى 
 )%(القيمة التفسيرية  الفقرات الر  
أتجاو  الطعا   ب  التدري  أو المجافسة أو  5

 المداضرات العملية بث ث ساعات على األ  
3573 

أتجج  تجاو  الطعا  مع سماع الموسيقى أو  2
 تلفازمشاهدة ال

5872 

 5377 أفض  الطعا  المطهو ع  الطعا  المقلي 3
أتجج  تجاو  اللدو   ب  التدري  أو المجافسة أو  7

 المداضرات العملية
875 

 175 أتجج  شر  الشا  والقهوة بدرجة  بيرة 1
 %2277 المجوع

  التدري  أو أتجاو  الطعا   ب: والمتضمجة إليهاالفقرات المشار  أ ( 6)يتض  م  الجدو    
أتجج  تجاو  الطعا  مع سماع ، و المجافسة أو المداضرات العملية بث ث ساعات على األ  

أتجج  تجاو   ، أفض  الطعا  المطهو ع  الطعا  المقلي ، والموسيقى أو مشاهدة التلفاز
جة أتجج  شر  الشا  والقهوة بدر ،  اللدو   ب  التدري  أو المجافسة أو المداضرات العملية

فسرت ما جسبت   ألجها، تصل  لوددها للتجبؤ بقيا  مستوى الوعي الغذائي ال لي  بيرة
، ومث  هذه الجسبة عالية %(500)م  التباي  ال لي والذ  يمث  لجميع الفقرات %( 2277)

    .وعي الغذائيويم   االعتماد على هذه الفقرات فقط في  يا  ال
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 :مناقشة النتائج
التعيرف إليى مسيتوى اليوعي الغيذائي ليدى طلبية تخصيص التربيية الرياضيية فيي  هدفت الدراسة    

، إضييافة إليى تدديييد الفييروت فيي مسييتوى الييوعي  جامعية الججييال الوطجيية وجامعيية السييلطا   يابو 
 ،الطلبييةلييدى  الجامعيية ، والجييج ، والمسييتوى الدراسييي، والمعييد  الترا مييي اتتبعييا لمتغييير  الغييذائي

ولتدقيت ذلك أجريت الدراسة  قرات  درة على التجبؤ بالمستوى ال لي للوعي،إضافة لتدديد أ ثر الف
( 502)م  جامعية الججيال الوطجيية و ( 501)طالبا وطالبة وذلك بوا ع ( 202)على عيجة  وامها 

( 51)والتيي ت وجيت مي   الغيذائي، وطبت عليها اسيتباجة  ييا  اليوعي  م  جامعة السلطا   ابو 
ات باسيييييتخدا  المتوسيييييطات الدسيييييابية والجسييييي  المئويييييية، وتدليييييي  التبييييياي  فقيييييرة ، وعولجيييييت البياجييييي

للمقارجيييات الثجائيييية بيييي   (Sidak Test)، واختبيييار سيييداك(One-Way ANOVA)األدييياد 
 .، ومعام  االجددارالمتوسطات

،  مجخفضيياالعييا  لييدى أفييراد العيجيية  ييا  الغييذائي أظهييرت جتييائج الدراسيية أ  مسييتوى الييوعي و      
والسيب  فييي ذلييك يعييود إلييى أ  الطاليي   ييد  ،%(15)الجسييبة المئوييية ل سييتجابة إلييى دييث وصييلت 

مي  خي    ي و  مثقف صديا وذلك م  خ   إ ساب  للمعلومات التي اشتملت عليهيا االسيتباجة ،
ول   غير واع صديا  يولوجيا الرياضة،دراست  للمسا ات ذات الع  ة مث  التربية الصدية ، وفس

  هذه المعلومات على شي   ممارسيات سيلو ية، دييث يعيرف اليوعي الغيذائي بأجي  في االستفادة م
معرفة وفه  المعلومات الخاصة بالغذاء والتغذية الصديدة ، والقدرة على تطبيت هيذه المعلوميات "

في الدياة اليومية، بصورة مستمرة ت سبها شي   العيادة التيي توجي   يدرات الفيرد فيي تددييد واجباتي  
يييي   جيييدي  ، " )إم اجاتييي مت املييية التيييي تديييافظ عليييى صيييدت  وديويتييي  وذليييك فيييي ديييدود المجزليييية ال

5550). 
: الجظر لفقرات االستباجة تبي  أ  أعلى مستوى م  الوعي الغذائي  ا  على الفقراتوم  خ     

أتجيياو  الفوا يي  والخضييراوات  ، وأجييوع فييي المييواد الغذائييية المتجاوليية،  أدييافظ علييى وز  مجاسيي  لييي
، فييي دييي   ييا  ا يي  مسييتوى ميي  الييوعي الغييذائي علييى الفقييرة المتضييمجة  ازجيية أ ثيير ميي  المعلبييةالط
جييياءت هيييذه و ، " المتعلقييية بالسيييعرات الدراريييية عجيييد شيييراء الميييواد الغذائيييية( الجشيييرة)أ يييرا التعليميييات "

ي جتائجهيا ا  مسيتوى اليوعي الغيذائوالتي أظهرت ( 2001)الجتائج متفقة مع جتائج دراسة القدومي 
لدى العبي األجدية العربية لل رة الطائرة  ا  في المرتبة األخيرة بالجسبة لمجاالت اليوعي الصيدي 

أدييافظ علييى وز  مجاسيي   "بييأعلى مسييتويات الييوعي الغييذائي  ييا  للفقييرة المتضييمجة  ، وفيمييا يتعلييت
 ،%(2672)ديث وصلت الجسبة المئوية ل ستجابة عليها إلى " لي
للتعليميييات المتعلقييية  لطلبييية اجيييت ديييو   يييراءة ا الغيييذائيسيييبة مييي  اليييوعي وفيميييا يتعليييت بأ ييي  ج.   

بالسعرات الدرارية عجد شيراء الميواد الغذائيية ، دييث وصيلت الجسيبة المئويية ل سيتجابة عليهيا إليى 
والسب  في ذلك يعود إلى عد  االهتما  التربية والتعلي  في المجيا  الصيدي فيي سي   ،%(7277)
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لى مستوى األسيرة أ  الميدار  وميا تتضيمج  المجياهج الدراسيية مي  جواجي  مب رة سواء أ ا  ذلك ع
، وصيباريجي ( 5582)الخليليي و خيرو  أساسية في تجمية الوعي الغذائي، ويتفت مع ذلك    م  

والتيي أشيارت جتيائج  ( 5556)ودميا  ( 5552)، والطجطاو  (2005)، والعلي  (5585) و خرو 
مجهاج مستق  لتدري  التربية الصدية في المدار  ، ويت  تدريسها اج  ال يوجد هذه الدراسات إلى 

م  خ   مادة العلو  واألديياء، وأوصيت غالبيية هيذه الدراسيات بضيرورة إيجياد مجهياج مسيتق  فيي 
س  مب رة ، وبالتيالي تبجيهيا في المعلومات والممارسات الصدية الجلء المدار  م  اج  إ سا  

 .تصب   يمة في داخل  وتوج  سلو  وممارستها الدقا وذلك ألجها 
عوضيييا عليييى إ  العوامييي  الثقافيييية للمجتميييع تعيييد ميييع العوامييي  الرئيسييية فيييي اليييوعي الغيييذائي واليييذ  

سواء أ ا  ذلك مي  دييث   (Susan, et al,2001)سوزا  و خرو  يختلف م  مجتمع إلى  خر 
دسيا  الصيدة ، دييث أ   الضيافة والمجام ت االجتماعية على وأجواعطبيعة الغذاء وم وجات ، 

المجتمع العربي م  المجتمعات الشر ية والتي يوجد فيها مجاملة على دسا  الصدة والطلبة في 
جامعيية الججييال الوطجييية، وجامعييية السييلطا   ييابو  ميي  ضيييم  المجتمييع العربييي المجاميي  ،دييييث 

ادة السييمجة عجييد إلييى أ  العييادات والتقاليييد االجتماعييية السييائدة تسيياه  فييي زييي( 5555)ملديي   يشييير
األفييراد، ال  الشييخص بسييب  المجامليية لاخييري  سييواء أ ييا  ذلييك فييي تجيياو  الطعييا  والدلويييات أ  

مييي  داجتييي  وبالتيييالي تخيييز  فيييي  أ ثيييرالشيييرا  ، دييييث يتجييياو  الشيييخص سيييعرات دراريييية إضيييافية 
الجس  على ش   دهو  ومع مرور الزم  يصب  الشيخص سيميجا ويعياجي مي  ال ثيير مي  أميراض 

 Smith)،  (Type 2 Diabetes)الجيوع الثياجي مي  السي ر   ، والتي ترتبط بالسمجة مثي صرالع

& Ravussin, 2002)  وأميراض القلي ،(Rashid et al,2003)     والسيرطا ،(Calle et 

al, 2003)  عوضييييا عيييي  تقصييييير العميييير  ،(5555ملديييي ،)، واألمييييراض الجفسييييية واالجتماعييييية
(Kevin, et al,2003) . 

الجامعيية ، عجييد أفييراد عيجيية الدراسيية تبعييا  الغييذائيمسييتوى الييوعي  مييا يتعلييت بييالفروت فيييوفي    
داليية إدصييائيا والجييج  ، والمسييتوى الدراسييي ليي  ت يي  الفييروت داليية إدصييائيا، بيجمييا  اجييت الفييروت 

بييي  الطلبيية مي  أصييدا  المعييد   لغيذائيلييوعي اامسييتوى  فيي (  =0701) عجيد مسييتوى الدالليية
%( 20و  ا يي  ميي  %  2575-20)أعلى والطلبيية أصييدا  المعييد  الترا مييي فيي% 80الترا مييي 

فأعلى، بيجما ل  ت   الفروت دالية إدصيائيا % 80ولصال  الطلبة م  أصدا  المعد  الترا مي 
ومثيي  هييذه الجتيجيية تعجييي وجييود ع  يية %. 20و  ا يي  ميي  %  2575-20بييي  أصييدا  المعييد  

غييذائي ، بمعجييى اجيي   لمييا زاد المعييد  الترا مييي يصييادب  ايجابييية بييي  المعييد  الترا مييي والييوعي ال
زييييادة فيييي اليييوعي الغيييذائي، والسيييب  اليييرئي  فيييي ذليييك يعيييود إليييى اميييت  ه  للمعلوميييات الصيييدية 

 .وممارستها وترجمتها على ش   سلوك ي و  أفض  م  أصدا  المعد  الترا مي األ  
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أ ثيير  الغييذائي ميي  خيي   تدديييدفييي التوصيي  لمقيييا  مصييغر لقيييا  الييوعي   وفيمييا يتعلييت     
فقييرات ( 1)تي  التوصيي  إليى الفقيرات  يدرة علييى تفسيير التبيياي  ال ليي فييي مسيتوى اليوعي الصييدي 

، أتجاو  الطعا   ب  التدري  أو المجافسة أو المداضرات العملية بث ث ساعات على األ ي : هي
ضيي  الطعييا  المطهييو عيي  أف ، وأتججيي  تجيياو  الطعييا  مييع سييماع الموسيييقى أو مشيياهدة التلفييازو 

،  أتججيييي  تجيييياو  اللدييييو   بيييي  التييييدري  أو المجافسيييية أو المداضييييرات العمليييييةو  ، الطعييييا  المقلييييي
ومي  خي   الجظير %(. 2277)، ديث فسرت ما جسيبت  أتجج  شر  الشا  والقهوة بدرجة  بيرةو 

طعيييا   بييي  أتجييياو  ال، دييييث يتفيييت لهيييذه الفقيييرات ج ديييظ أجهيييا عليييى ع  ييية  ويييية بيييالوعي الغيييذائي
مييييع مييييا أشييييار إلييييي   التييييدري  أو المجافسيييية أو المداضييييرات العملييييية بييييث ث سيييياعات علييييى األ يييي 

وذليك بهيدف االسيتفادة مجهيا فيي عمليية إجتياج الطا ية أثجياء المجافسيات أو (  5585) عبيدالوها  
وسيقى أتجج  تجاو  الطعا  مع سماع الم "التدري  أو المداضرات العملية ، وفيما يتعلت بالفقرة 

سماع الموسيقى يساه  في زييادة  أوفا  تجاو  الطعا  عجد مشاهدة التلفزيو  " أو مشاهدة التلفاز
وأ دت على ذلك جتائج العديد  وزيادة السمجة واألمراض المرتبطة فيها، تجاو  الطعا  ال  شعوريا،

 خيرو  ، ودراسية جيي  و  (Anne, etal, 1992)   و خيرو   م  الدراسيات مثي  دراسية  ي  مي 
(Jean, etal,2006)   ودراسة فراجك و خرو ،(Frank, etal,2003) فراجك و خرو   ، ودراسة

(Frank, etal,2001) ،   روز و خيرو(Ross, etal,1998)   دييث أجمعيت جتيائج الدراسيات
أ  مشاهدة التلفاز لساعات طويلة يساه  فيي زييادة السيمجة وذليك بسيب  مصيادبة الجليو  و لية 

علييى سييبي  المثييا  ولييي  الدصيير  .  الطعييا  والمشييروبات ال شييعوريا بدرجيية ا بييرالدر يية تجيياو 
إليييى أ  مشييياهدة التلفييياز لفتيييرة طويلييية مييي  أ ثييير  (Frank, etal,2001)أشيييار فراجيييك و خيييرو  

المشا   مساهمة في السمجة لدى الشبا  األمري ي ، ديث وص  معد  المشاهدة أسيبوعيا ليدى 
 .ساعة( 37) ا جاث  ساعة ، ولدى( 25)الذ ور إلى 

وفيما يتعلت بتفضي  الطعا  المطهو ع  المقلي ، ال  في ذلك يسر في الهض  وعد  التعرض 
تجاو  اللدو   ب  التدري  أو المجافسة أو لتقردات المعدة مع الزم  ، أما بالجسبة لتجج  

أو  التدري  تجاو  البروتيجات  ب  ب   ال يجص  أيضا يعد ايجابيا ألج المداضرات العملية
وذلك ال  البروتيجات تدتاج لفترة زمجية طويلة دتى تتدو  إلى  المجافسة أو المداضرات العملية

م  اج  االستفادة مجها في إجتاج الطا ة ، عوضا ع  ( الدامض االميجي) ابسط صورة 
تجج   يضاأمساهمتها في إدرار البو  وبالتالي تش   إزعاجا للفرد أثجاء أداء المجهود البدجي ، 

شر  الشا  والقهوة ب ميات  بيرة يعد ايجابيا جظرا الشتما  الشا  على مادة التاجج  والتي 
وهذا بدوره يؤثر على الهيموجلوبي ، ،( 5555ملد  ،) %(60)تمجع امتصاص الدديد بجسبة 

 األو سجي ، وبالتالي جقص (جز ء بروتي   بير)والجلوب  ( الدديد)والذ  يت و  م  الهي  
 سجي  يت  جقل  لمختلف أجزاء الجس  م  خ   اتداده مع و ال  األ ل ز  للمجهود العضليا
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، عوضا ع  ادتواء الشا  والقهوة على مادة (  يي هيموجلوبساو )الهيموجلوبي  على ش   
 .ال فائي  والتي تزيد م  تجبي  الجهاز العصبي

لدى  لقيا  الوعي الغذائيفي ضوء ما سبت فا  مث  هذه الفقرات تصل   مقيا  مصغر 
الطلبة، وم  وجهة جظر عل  القيا  والتقوي   لما  اجت عدد فقرات المقيا  ا   وتفي بالغرض 

 . لما  ا  أفض 
 :االستنتاجات 

 :ما يلي ا في ضوء جتائج الدراسة ومجا شتها يستجتج البادث 
الججيال الوطجيية  لدى طلبة تخصص التربية الرياضيية فيي جامعية الغذائيوعي المستوى إ   -5

 ييييا  مجخفضييييا ديييييث وصييييلت الجسييييبة المئوييييية ل سييييتجابة إلييييى وجامعيييية السييييلطا   ييييابو  
(12.)% 

أديييافظ عليييى وز   "الغيييذائي عجيييد الطلبييية  يييا   للفقيييرة المتضيييمجة إ  أعليييى مسيييتوى لليييوعي   -2
أ ييرا "الغييذائي للفقييرة المتضييمجة و ييا  ا يي  مسييتوى ميي  الييوعي  ، %( 2672"  ) مجاسيي  لييي
 %(.7277) "المتعلقة بالسعرات الدرارية عجد شراء المواد الغذائية( الجشرة) التعليمات

 الغيذائيوعي اليمستوى على  الجامعة، والجج ، والمستوى الدراسي اتال يوجد تأثير لمتغير   -3
ليدى طلبية تخصيص التربيية الرياضيية فيي جامعية الججيال الوطجيية وجامعية السيلطا   يابو  

% 80إدصييييائيا لمتغييييير المعييييد  الترا مييييي ولصييييال  المعييييد  بيجمييييا  ييييا  هجيييياك تييييأثير دا  .
 .فأعلى

ت  التوص  إلى خم  فقرات تصيل   مقييا  مصيغر لقييا  اليوعي الغيذائي ، دييث فسيرت  -7
 .م  التباي  ال لي للوعي الغذائي%( 2277)ما جسبت  

 :  التوصيات 
 :بالتوصيات اآلتية ا في ضوء أهداف الدراسة وجتائجها يوصي البادث

فيييي جيييامعتي الججيييال والسيييلطا   ة اهتميييا  أعضييياء الهيئييية التدريسيييية للتربيييية الرياضييييةضيييرور  -5
فييي توجييي  الطلبيية للييوعي الغييذائي ميي  خيي   المجيياهج الدراسييية ذات الع  يية وورشييات   ييابو 

 :العم  في الجواج  اآلتية

 .المتعلقة بالسعرات الدرارية عجد شراء المواد الغذائية( الجشرة)التعليمات  راءة  -
 . تجاو  الطعا   ب  التدري  أو المجافسة أو المداضرات العملية بث ث ساعات على األ   -

 .تجج  تجاو  الطعا  مع سماع الموسيقى أو مشاهدة التلفاز -

 .ب ميات مددودة( الديواجية)الدهو  المشبعة تجاو   -

جسبة االسته ك ولي  في المطبخ ألج  يزيد م   ةتجاو  الوجبات الغذائية في أو اتها المددد -
 .للطعا  فوت الداجة
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