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هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة السمنة لدى طلبة االعداد الجامعي في جامعة دار العلوم ، الملخص : 

وتقصي الفروق في أثر السلوك الغذائي والتعرف على السلوك الغذائي والصحي وأثرهما على السمنة، 

والصحي على السمنة لدى طلبة االعداد الجامعي في جامعة دار العلوم تبعاً لمتغيرات )الجنس، التخصص، 

( طالبة من طلبة 41( طالباً و )08( فردأ منهم )131المستوى الدراسي، والعمر (، وتكونت عينة الدراسة من )

العلوم، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما أُستخدم االستبيان كاداة  االعداد الجامعي في جامعة دار

( والوزن الصحي بنسبة %48السمنة والوزن الزائد بنسبة ) لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة الى أن انتشار

ي الغذائي والصح وجود أثر دال احصائياً للسلوك( لدى طلبة االعداد الجامعي بجامعة دار العلوم ، وإلى 48%)

لدى طلبة اإلعـداد الجامعي في جامعة دار العلوم على مستوى السمنة لديهم، كما توصلت الدراسة إلى أن 

الطالبات، وطلبة الكليات العلمية ، وطلبة الفئة العمرية االقل يمارسون السلوكيات الغذائية والصحية المرتبطة 

دني ضرورة االلتزام بممارسة النشاط البنتائج توصي الدراسة بوفي ضوء ال بالسمنة بمستوى أعلى من غيرهم، 

لدى طلبة الجامعات للحد من السمنة وانتشارها، وضرورة االلتزام بالسلوكيات الغذائية والصحية للوقاية من 

انتشار السمنة، وتشجيع الطالب والطالبات على ممارسة األنشطة البدنية والتقليل من األنشطة التي تصنف 

 أنشطة الخمول البدني .ضمن 
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 الكلمات المفتاحية : السلوك الغذائي ، السلوك الصحي ، السمنة .

 

Nutritional and health behavior and their impact on obesity among 
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Prof: Redhwan Ali Esmail Mohammed 
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Abstract: This study aimed to determine the degree of obesity, and to identify the 

nutritional and health behavior and their impact on obesity and investigating the 

differences in the impact of nutritional and health behavior on obesity among 

undergraduate students at Dar Al Uloom University according to these variables 

(gender, specialization, Academic level, and age). 

The study sample consisted of (134) individuals, including (80) male students and 

(54) female students, the researcher used the descriptive analytical method, as well 

as the questionnaire to measure dietary behaviors. The study found that the spread 

of obesity and overweight increased by (50%) and the healthy overweight at a rate 

of (50%), and there is a significant statistically effect of the nutritional and health 

behavior on the level of students’ obesity at Dar Al Uloom University. The study 

also found that female students, students at scientific colleges, and students of the 

lowest age group practice the same behaviors of Nutrition and health related to 

obesity at a higher level than others. 
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Considering the results, the study recommends the necessity of committing to 

physical activity among university students to reduce obesity and its spread, and the 

necessity of commitment to adopt nutritional and health behaviors to prevent the 

spread of obesity, and to encourage male and female students to engage in Physical 

activities and reduce activities that are classified as physical inactivity. 

 

Key words: dietary behavior, health behavior, obesity. 

 

 مقدمة الدراسة :

كمؤسسات اكاديمية تعمل على خلق وتكوين الشخصية المتكاملة  في العصر الحديث  يبرز دور الجامعات     

، وهذا يتطلب تفعيل مستوى مختلف من االنشطة التي تساهم في واعداد الطالب فكريا ونفسيا وبدنيا وصحيا 

وقاية  لىإ ترقية وتطوير شخصية الطالب من جميع جوانبها، ومن بين تلك الجوانب الجانب الصحي الذي يهدف

ي العلمية التالطالب من االصابة بامراض العصر المختلفة، ومن خالل االطالع على نتائج بعض الدراسات 

( ودراسة 2881اجريت على طلبة الجامعات بهدف تقييم مؤشرات البدانة وزيادة الوزن مثل دراسة العرجان )

( 2884العرجان ) تشير دراسةحيث . جامعات ( وجد انتشار السمنة بنسبة كبيرة بين طلبة ال2882آل سليمان )

من حيث أسبابها وعوامل الخطورة الناتجة عنها مثار إهتمام العديد من العلماء والباحثين نظراً لما  السمنةأن 

تشكله من مضاعفات صحية خطيرة جداً، وإرتباطها بالعديد من األمراض المزمنة والمتمثلة في السكري 

حيث أدى  ،الضموريوضغط الدم، والتهاب المفاصل  ، ووهن العظام،  وأمراض القلب وتصلب الشرايين

التقدم التكنولوجي في العالم إلى إحداث العديد من التغيرات في األنماط الحياتية والسلوكية فأصبح النمط السائد 

في كل مناحي الحياة يتميز بالسرعة في كل شي، وانعكس ذلك على ثقافة الطعام الجاهز واستخدام وسائل 

في معظم جوانب الحياة على التقنية والتطور التكنولوجي. كل ذلك المواصالت بكثرة. وإزداد االعتماد كثيراً 

ً للخمول البدني أسيراً لوسائل الترف والرفاهية -Al-Refaee & Al جعل الفرد مقالً في حركته، راكنا

Hazzaa, 2001) ،Al-Hazzaa, 2000  ( مما أدى إلى ظهور العديد من األمراض المرتبطة بتلك التغيرات ،
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أو أمراض التغير االجتماعي  (Hypokinetic Diseases) تعرف بأمراض قلة الحركة والتي أصبحت

ونتيجة لذلك التغير  ظهرت العديد من الدراسات والتي بحثت في أساليب وطرق الوقاية من تلك   .الثقافي

 اطاً. شاألمراض والتي أوصت في مجملها على إحداث التغييرات في نمط الحياة اليومي ليصبح أكثر حركة ون

بانها زيادة وزن الجسم عن الحد الطبيعي الذي يحدد غالباً بمؤشر كتلة الجسم ، وتعد من  وتعرف السمنة     

تعد السمنة مصدر خطورة كبيرة على صحة ، كما اً بين الشباب والكباررأكثر مشاكل العصر الصحية انتشا

االنسان، وتساهم في االصابة بالعديد من االمراض المزمنة مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم وداء 

السكري من النوع الثاني ، وأمراض المفاصل ولها تبعات نفسية واجتماعية . كما يعد أهم عامل خطورة يرتبط 

)اسليم وآخرون،   %80لسعودي زيادة الوزن والسمنة والتي تصل الى باالمراض المزمنة في المجتمع ا

2828 .) 

ويرجع التغير في أنماط الحياة المختلفة في المجتمع الخليجي الى تحسن االوضاع االقتصادية ، مما نتج      

مشروبات ن والعنه تغيرات في العادات الغذائية ، حيث تحول الناس الى تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهو

الغازية عالية الطاقة واالكثار من الحلويات والشوكالته بانواعها المختلفة، يقابله عزوف عن تناول الخضروات 

والفواكه واالطعمة الصحية . وال شك أن هذا التحول أدى الى ظهور العديد من المشاكل الصحية ومن اهمها 

مرية للمجتمع من االطفال والمراهقين والبالغين ذكوراً واناثاً السمنة التي شملت االصابة بها مختلف الفئات الع

( أن نسبة السمنة لدى اطفال AL- Mousa and Parakash, 2000)الموسى وبراكاش . حيث تشير دراسة 

عند البنات . وازدادت هذه النسبة عند  %9عند االوالد ، و  %0( سنوات في الكويت بلغت 9 – 8المدارس )

لالناث . أما طلبة الجامعات فكانت االصابة  %38للذكور، و   %32سنة( 11 – 18مراهقات )المراهقين وال

( عند 31914( و )(Musaiger,  and Radwan,1995لدى طالبات جامعة االمارات ) %2990بالسمنة 

 , AL-Ansari et alعند طالبات جامعة البحرين ) %28( و AL-Isa, 1999طالبات جامعة الكويت )

( أن نسبة انتشار السمنة لدى الطالبات الجامعيات في مدينة الرياض 2888وتشير دراسة العامر )  (.2000

( وأن السبب في السمنة وزيادة الوزن يعود الى العادات الغذائية %1090( وزيادة الوزن )%1194بلغت )

 السيئة كعدم االنتظام بتناول الوجبات خالل اليوم ، واهمال وجبة االفطار .

( أن نسبة السمنة المرتفعة ترجع اسبابها الى العادات الغذائية السيئة ، وقلة 2812)علي وتضيف دراسة      

النشاط الحركي ، واالعتماد على استخدام السيارات واآلالت ووسائل التكنولوجيا ، إضافة الى عوامل أخرى 
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للفئة  %84منة سجلت مثل النوم غير الكاف والتدخين والعوامل النفسية.  حيث أشارت النتائج أن أعلى نسبة س

سنة بين طالبات جامعة بغداد. وأنها مرتبطة بالسلوكيات الغذائية غير الصحية مثل  22 – 24العمرية من 

تناول الوجبات السريعة بشكل دائم وعدم االنتظام بتناول الوجبات الثالث في مواعيدها واالكثار من تناول 

 النشاط البدني والحركي.  السكريات والحلويات والمشروبات الغازية ، وقلة

 

 392عد الخمول البدني هو عامل الخطر الرئيسي الرابع للوفاة المبكرة على الصعيد العالمي، إذ يسبب وي     

ارئيسية االربعة المسؤولة عن مليون حالة وفاة سنوياً. كما ان النشاط البدني غير الكافي أحد عوامل الخطر 

غير السارية مثل أمراض القلب ، والسرطان، والسكري، وهذه العوامل  الزيادة المقلقة في حجم األمراض

من الوفيات في العالم . ونسبة كبيرة من هذه الوفيات وفيات مبكرة، تحدث  % 88مسؤولة اليوم عن أكثر من 

مية نفي الفترة األكثر انتاجية من حياة األفراد وتؤدي الى معاناة بشرية هائلة ليس هذا فحسب، بل وتقوض الت

 ( 2811االجتماعية واالقتصادية ال سيما في البلدان النامية )منظمة الصحة العالمية، 

اب الرئيسية للعديد من امراض قلة الحركة، وتشير النتائج االولية بحد االسأيمثل نمط الحياة غير الصحي كما 

الخطورة أن نمط الحياة المتصف بقلة الحركة  امل( حول عوWHOلدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية )

يمثل أحد االسباب العشرة الرئيسية للوفاة والعجز في العالم ، كما يضاعف احتماالت التعرض لخطر االصابة 

ويرى الباحث في ضوء ما سبق أن انتشار السمنة وعوامل باالمراض القلبية الوعائية والسكري والسمنة . 

عود الى السلوكيات الغذائية غير الصحية، والخمول البدني وقلة المجهود والنشاط الخطورة المرتبطة بها ي

البدني لالنسان خالل اليوم، ونظراً ألهمية المرحلة الجامعية وأهمية نشر الوعي والثقافة الصحية بين الطالب، 

ن تسهم ها بالسمنة آمالً ا، وعالقتللطلبةوالصحية الغذائية  ى اجراء هذه الدراسة للكشف عن السلوكياتأفقد ارت

 نتائج هذه الدراسة في زيادة نشر الوعي والثقافة الصحية بين الطالب والطالبات. 

 

 مشكلة الدراسة :

همية الرصد أتفيد التوصيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية في استراتيجيتها للغذاء والنشاط البدني على 

( ، وهذه WHO, 2004ها بشكل دوري )عتوالعادات الغذائية للمجتمع ومتابلمستويات النشاط البدني والخمول 
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االهمية تزداد عندما تكون الفئة المستهدفة هي فئة الشباب والمراهقين وطلبة الجامعات، ومن المالحظ في 

المجتمع السعودي أن مستويات النشاط البدني ، والعادات الغذائية وممارسة نمط الحياة الصحي ليست في 

الذي يجب أن تولى اهتماما كبيرا ومتزايداً مع بروز عدداً من شباب خص لدى فئة المول، وباألأالمستوى الم

تفاع ضغط الدم وأمراض ارالمشاكل الصحية منها السمنة وما يرتبط بها من أمراض العصر مثل داء السكري وا

والسلوك المتسم بكثرة الجلوس، والعادات  ومن المعلوم ان نمط الحياة غير الصحي مثل الخمول البدني،القلب . 

الغذائية غير الصحية، وعدم كفاية النوم، يرتبط بمخاطر جمة كالسمنة وانخفاض اللياقة القلبية التنفسية والعضلية 

واأليضية، والسكري من النوع الثاني، وتدهور في الوظائف العقلية وصحة الدماغ، ووفقاً لتقرير منظمة الصحة 

هي السبب الرئيسي في حدوث  2838( فمن المتوقع أن تصبح االمراض غير السارية في عام 2811العالمية )

ويرى الباحث ان مشكلة السمنة أصبحت مشكلة عالمية تتأثر وترتبط بكل من التغذية فاة في كل دول العالم . وال

ير نحنى تصاعدي وزيادة غوالنشاط والخمول البدني، كذلك لم تعد تقتصر على مجتمعات بعينها وانما اخذت م

مسبوقة في معظم دول العالم، وتعتبر حالياً من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام المنظمات الصحية في 

 الوقت الراهن نظراً لخطورتها على صحة الفرد . 

ً في تحديد الحالة ا صحية لوبما ان السوك الغذائي )العادات الغذائية( والسلوك الصحي يلعبان دوراً رئيسيا

ونوعية المعيشة بالنسبة لألفراد، فتدهور الحالة الغذائية وعدم ممارسة النشاط البدني والرياضي يؤديان الى 

ان واللذالتعرض لألمراض واالخالل بالصحة العامة ، وخير مثال على ذلك االصابة بالوزن الزائد والسمنة 

ه وتسعى هذيعتبران بوابة الى االمراض االخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها. 

الدراسة الى معرفة مؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعة دار العلوم التي من خاللها تحدد درجة السمنة للطلبة ، 

وكيات الصحية )ممارسة النشاط البدني، النوم ومعرفة مدى تأثير السلوكيات والعادات الغذائية وكذلك السل

. أمالً ان تخرج هذه النتيجة بنتائج وتوصيات تفيد في وضع خطط الصحي، التدخين ( على السمنة لدى الطلبة

لممارسة النشاط البدني الجامعي وتفعيله بشكل أكبر ، ونشر الثقافة والوعي الصحي بين الطالب بأهمية االلتزام 

 . المزمنة  حي من تناول الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني للوقاية من أمراض العصربنط الحياة الص

 

 

 أهمية الدراسة : يمكن ابراز اهمية الدراسة من خالل النقاط التالية : 
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تتناول هذه الدراسة شريحة هامة في المجتمع لها تأثير على حاضر ومستقبل الدول والشعوب، وهي  -

بالظروف المحيطة، وبالتالي فأن ممارسة العادت والسلوكيات الصحية في كل نواحي  الفئة االكثر تأثراً 

 الحياة واالبتعاد عن السلوكيات غير الصحية والضارة أمر في غاية االهمية .

الصحي  النوم –النشاط البدني  –توعية الطلبة بأهمية ممارسة السلوكيات الصحية المرتبطة ) بالغذاء  -

 االبتعاد عن التدخين( للوقاية من السمنة وما يرتبط بها من أمراض . –ول البدني االبتعاد عن الخم-

 التوصل الى استنتاجات وتوصيات تساهم في الحد من ظاهرة السمنة لدى طلبة الجامعات . -

إثراء الجانب المعرفي للشباب الجامعي بأهمية ممارسة نمط الحياة الصحي للوقاية من امراض العصر  -

 المزمنة . 

 

 أهداف الدراسة:

 تحديد درجة السمنة لدى طلبة االعداد الجامعي في دار العلوم . -1

 التعرف على السلوك الغذائي وأثره على السمنة لدى طلبة االعداد الجامعي في جامعة دار العلوم. -2

 التعرف على السلوك الصحي وأثره على السمنة لدى طلبة االعداد الجامعي في جامعة دار العلوم . -3

التعرف على الفروق في أثر السلوك الغذائي والصحي على السمنة لدى طلبة االعداد الجامعي في  -1

 ( . ، العمرجامعة دار العلوم تبعاً لمتغيرات )الجنس، التخصص، المستوى الدراسي

 تساؤالت الدراسة :

 ما درجة السمنة لدى طلبة االعداد الجامعي في دار العلوم ؟ -1

ياً للسلوك الغذائي على السمنة لدى طلبة االعداد الجامعي في جامعة دار العلوم هل هناك أثر دال احصائ -2

 ؟

ً للسلوك الصحي على السمنة لدى طلبة االعداد الجامعي في جامعة دار  -3 هل هناك أثر دال احصائيا

 العلوم ؟

ً أثر هل هناك -1 امعة ي جلدى طلبة االعداد الجامعي ف على السمنة لسلوك الغذائي والصحيل دال احصائيا

 ؟(  ، العمردار العلوم تبعاً لمتغيرات )الجنس، التخصص، المستوى الدراسي
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 مصطلحات الدراسة  :

 * تعريف اجرائي :  السلوك الغذائي :

هي عادات غذائية أو طرق متبعة في اعداد وتناول الغذاء من حيث عدد الوجبات في اليوم وتوقيت تناولها 

 وانواعها ومكان تناولها وكمية الغذاء والسعرات الحرارية فيها. 

 * تعريف اجرائي :  السلوك الصحي :

جانب الفرد فيما كل ما يتعلق باليقصد بالسلوك الصحي في هذه الدراسة : نمط الحياة الصحي المتبع من قبل 

الصحي مثل )ممارسة االنشطة البدنية، االبتعاد عن الخمول البدني، االستخدام المقنن للتكنولوجيا، النوم 

 الصحي، واالبتعاد عن التدخين( .

 : Obesity السمنة : 

ية ، وتعد من أكثر مشاكل العصر الصحزيادة وزن الجسم عن الحد الطبيعي الذي يحدد غالباً بمؤشر كتلة الجسم 

 (. 2828انتشاراً بين الشباب والكبار )إسليم وآخرون، 

 

 حدود الدراسة :

مقررات التربية البدنية في لالمجال البشري : اقتصرت هذه الدراسة على طلبة االعداد الجامعي المسجلين 

 م .2822/  2821الفصل الدراسي االول 

 م .2821/  18/  14م وحتى  2821/  9/  14ق الدراسة خالل الفترة من المجال الزماني : تم تطبي

 المجال المكاني : تم تطبيق الدراسة في جامعة دار العلوم . 

 

 الدراسات السابقة :
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( دراسة هدفت التعرف على نمط الحياة المتعلق بالصحة من ناحية الغذاء 2821أجرى الغافري وآخرون )      

والنشاط البدني لدى مرضى السكري من النوعين )النوع االول والنوع الثاني( البالغين في سلطنة عمان، 

ياس حقيق هذا الهدف تم تصميم اداة لقوتقصي الفروق في ذلك تبعاً لمجموعة من المتغيرات الديموغرافية . ولت

( من العمانيين المصابين بالسكري )متوسط أعمارهم 149نمط الحياة الصحي وتطبيقها على عينة تألفت من )

+( . وقد خلصت الدراسة الى ان نسبة زيادة الوزن والبدانة مرتفعة جدا بين مرضى السكري الممثلين 10

م بصورة عامة ينتهجون نمطاً حياتياً صحياً، من حيث عاداتهم الصحية بيد أنه % 0191بالعينة إذ تصل إلى 

ً من أقرانهم  والغذائية . كما توصلت الدراسة أن االفراد المصابين بالنوع االول من السكري أكثر نشاطا

لصحية . ا المصابين بالنوع الثاني وأن االناث المصابات بالنوع األول أكثر التزاماً بالعادات الغذائية والعادات

كما توصلت الدراسة إلى أن المستويات المرتفعة من نمط الحياة الصحي تسهم بصورة ملحوظة في التحكم 

 بمعدالت السكر التراكمي.

 

هدفت الى ابراز الدور الذي تلعبه مختلف مستويات النشاط البدني  بدراسة( 2828النهدي ) قامكما       

الممارس من قبل طالب جامعة جدة سواء داخل الجامعة او خارجها في محاربة ظاهرة السمنة ، وتكونت عينة 

 ( طالب تم اختيارهم بطريقة عشوائية ، وقد استخدم الباحث االستبيان كاداة لجمع البيانات .188الدراسة من )

ليس لديهم ( %4994( من مجتمع الدراسة يعانون من السمنة ، وأن )%1894أن )واظهرت نتائج الدراسة 

سمنة ، وأن لالنشطة البدنية كالمشي والهرولة وركوب دراجة دور كبير في التخفيف من الوزن ، كما ان 

تائج ، واظهرت النينة الدراسة لرياضة المشي دور كبير في الحد من انتشار الوزن الزائد والسمنة لدى افراد ع

انه ال يوجد فروق دالة احصائيا لمتغيرات اعمار الطالب والكليات على مستوى ممارسة النشاط البدني ، وال 

واوصت الدراسة بتشجيع الطالب على ممارسة االنشطة البدنية ، والتقليل من االنشطة  ارتباط لها بالسمنة .

 ني كالجلوس اما التلفاز لساعات طويلة .التي تصنف ضمن انشطة الخمول البد

( والتي هدفت التعرف على تأثير النمط المعيشي والعادات الغذائية 2819وفي دراسة جباري وياسين )      

على مستوى النشاط البدني لمراهقين. وذلك على عينة عشوائية من الطالب المنتظمين في المدارس الحكومية 

( سنة . تم 10 – 14( طالباً أعمارهم بين )281ة بمحافظة صبيا ، وبلغت العينة )بالمرحلة المتوسطة والثانوي

جمع البيانات باستخدام استبانة قياس مستوى النشاط البدني والنمط الحياتي . وأظهرت النتائج أن أكثر من 
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( و %8904ت )( من  مجموع أفراد العينة من فئة الوزن الطبيعي، وأن نسبة االفراد غير المدخنين بلغ10%)

( ال توجد لديهم مشاكل صحية. وكذلك ارتفاع ملحوظ لنسبة ممارسة االنشطة البدنية متوسطة 0924%)

( %1494ومرتفعة الشدة ، وبالنسبة لطبيعة العادات الغذائية بين أفراد العينة أظهرت نتائج الدراسة أن حوالي )

، وان نسبة تناول الحليب ومشتقاته، والفواكه يلتزم بمواعيد تناول الوجبات االساسية في بعض االحيان 

( يتناولون %1292والخضروات، أثناء تناول الوجبات الرئيسية لم يكن مالئماً . كما تشير نتائج الدراسة ان )

ثالث وجبات رئيسية في اليوم. ونسبة من اشار الى تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية في اليوم 

( من عينة الدراسة %94عصائر يليها الفواكه . واشارت نتائج الدراسة أن أكثر من )( واهمها ال28%)

يستهلكون الوجبات السريعة في االسبوع ، وان الجلوس امام التلفاز من العادات المشجعة على تناول الطعام 

لى القهوة المحتوية عوالذي يساهم بدوره في زيادة الوزن . وأن نسبة المتناول من المشروبات الغازية والشاي و

( من اإلراد العينة يستهلكون مشروبات الطاقة. وفي 88924( على التوالي و )%9399، %9892الكافيين )

ضوء نتائج الدراسة تستنتج تزايد مؤشرات الخطر على صحة المراهقين، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الوزن 

عادات الغذائية غير الصحية ، ونسب ارتفاع استهالك وقلة ممارسة النشاط البدني وزيادة الخمول، وانتشار ال

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة . واوصت الدراسة بضرورة ايجاد حلول عاجلة تسهم في زيادة نشر 

 الوعي الصحي فيما يتعلق بأسلوب الحياة النشطة واختيار الغذاء الصحي .

ى السلوك الغذائي وعالقته بالسمنة والحالة الصحية ( بدراسة هدفت التعرف ال2812كما قام علي )       . 

( طالبة جامعية تم اختيارهم بطريقة عشوائية ، وتم 188لعينة من طالبات جامعة بغداد ، وشملت العينة )

استخدام مؤشر كتلة الجسم لتحديد درجة السمنة لدى افراد العينة ، واستبيان للتعرف على السلوك الغذائي 

، %41903سنة قد سجلت اعلى نسبة زيادة وزن وهي  21-22ت النتائج أن الفئة العمرية للطالبات . وأظهر

، اما بالنسبة للسمنة %34قد سجلت أقل نسبة زيادة في الوزن حيث بلغت  22 – 24في حين أن الفئة العمرية 

اما الفئة  ، 38- 20للفئة العمرية  % 83983و  22 – 24للفئة العمرية  %84فان اعلى نسبة سجلت بلغت 

من العينة  %14، أما بالنسبة للسلوك الغذائي فأن % 14918فقد سجلت أقل نسبة سمنة بلغت  21-22العمرية 

يتناولن الوجبات الخفيفة والوجبات السريعة بشكل دائم . واوصت  %20يتناولن وجبة االفطار بشكل دائم، وان 

 لوك الغذائي الصحي .الدراسة بضرورة االلتزام بممارسة النشاط البدني والس
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( بدراسة هدفت التعرف على نسبة انتشار البدانة والوزن الزائد لدى طلبة جامعة 2811قام العرجان )و        

البلقاء التطبيقية تبعاً لمتغيرات الجنس واالقليم، وعالقتها ببعض متغيرات التدخين داخل العائلة، مشاهدة التلفاز، 

من طلبتها تم اختيارهم عشوائياً  2221النشاط الرياضي ( على عينة مكونة من استخدام االنترنت وممارسة 

األردنية. واشارت النتائج الى أن اعلى نسبة النتشار البدانة كانت في اقليم  مكلية موزعة على االقالي 12من 

ن نسبة قياساً الى الذكور وأالشمال ، والى وجود نسبة عالية النتشار البدانة )البدانة أو الوزن الزائد( بين اإلناث 

ة كسية بين انتشار السمنة البدانع انتشار النقص في الوزن كانت اعلى لدى االناث من الذكور، ووجدت عالقة 

وبين الدخل الشهري االسري لالناث، وعالقة طردية لدى الذكور، وعالقة عكسية ما بين التدخين واالصابة 

اع في متوسط ساعات مشاهدة التلفاز واستخدام االنترنت لدى الطلبة بالبدانة والوزن الزائد ، ووجود ارتف

البدناء، وان هناك زيادة في نسبة الطلبة الذين يعانون من البدانة من غير ممارسي النشاط الرياضي، وتناقصها 

 .لدى الممارسين

ية وى السمنة واللياقة البدن( بدراسة هدفت الى تحديد أثر النشاط البدني على مست2889كما قام الكيالني )      

لدى أطفال الصف الرابع والخامس، حيث استخدم الباحث المنهج التجريبي، وقام بتصميم برنامج للنشاط البدني 

طالباً وطالبة . وأظهرت النتائج وجود  20( أسابيع، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على عينة قوامها 18لدة )

السمنة واللياقة البدنية، ومن مؤشرات النجاح للبرنامج سهولة عملية التمارين أثر ايجابي للنشاط البدني على 

الرياضية من قبل الطلبة ، كما اشارت النتائج الى تحسن الحالة الصحية للطلبة المرتبطة باللياقة البدنية ، 

 وتحسنت عندهم عادات النوم ، وكذلك ازدياد نشاطهم في المنزل.

 

(دراسة هدفت إلى تسليط الضوء على أهم العوامل الغذائية والصحية المرتبطة 2882وأجرت  آل سليمان )     

باالصابة باألمراض المزمنة عند السيدات في المجتمع السعودي، وكذلك التعرف على بعض العوامل 

ة ناالجتماعية والصحية ، واسلوب أو نمط الحياة المرتبطة باالصابة باالمراض المزمنة ، وقد بلغ حجم العي

( من العينة كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى % 2894( سيدة سعودية . واظهرت نتائج الدراسة ان )881)

، أي أن لديهن زيادة وزن وسمنة . كما اظهرت الدراسة أن االمراض المزمنة مرتبطة  2كجم / متر  2199من 

من  2292ن من السمنة ، وان ممن لديهن ارتفاع في الكوليسترول يعاني %9190ببعضها البعض حيث أن 

المصابات بالسمنة مصابات بارتفاع ضغط الدم . كما اظهرت النتئج عالقة معنوية بين عدد مرات تناول 
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االطعمة السريعة واالصابة بالمسنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، ووجد ان لتناول الطعام خارج المنزل عالقة 

. وبينت النتائج ايضا أن لممارسة الرياضة %99لدم بدرجة ثقة معنوية مع االصابة بالسمنة وارتفاع ضغط ا

 أثر كبير على تقليل نسبة االصابة باألمراض المزمنة .

 

هدفت الى تحديد انتشار السمنة وتأثير بعض العادات الغذائية عليها  دراسة( 2888العامر ) أجرت كما       

بين الطالبات الجامعيات بمدينة الرياض، واستخدمت الباحثة استبانة لجمع البيانات ، وبلغت عينة الدراسة 

( طالبة تم اختيارهن بطريقة عشوائية ، واستخدمت النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف 180)

 – 14093عياري ومعامل االرتباط في تحليل البانات. وأظهرت النتائج أن اطوال الطالبات ترواحت بين الم

كجم  111 – 1192، اما اوزانهن فتراوحت بين  1932، وانحراف معياري  14990بمتوسط طول  18293

. كما %1192وكان معظمهن من ذوات الدخل المرتفع بنيبة  9989كجم وانحراف معياري  4091بمتوسط 

ة كعدم االنتظام بتناول الوجبات خالل اليوم واهمال البعض ئاظهرت الدراسة وجود بعض العادات الغذائية السي

، وارتفعت نسبة معدالت  %1090وزيادة الوزن  %1194، وبلغ معدل انتشار السمنة تناول وجبة االفطار 

ين كل من المستوى الدراسي والتخصص العلمي ، وتبين ان هناك عالقة ارتباطية معنوية ب %8198الوزن الى 

، بينما لم يظهر %4والعمر ومدى تناول الوجبات السريعة كمتغيرات مستقلة مع كتلة الجسم وذلك عند مستوى 

ارتباط بين الخصائص والعادات الغذائية االخرى مع كتلة الجسم المثالية . واوصت الدراسة باهمية التوعية 

  ر الغذاء المناسب للوقاية من السمنة . التغذوية واهمية اختيا

( والتي هدفت التعرف على العالقة بين السلوك الصحي ونوعية الحياة التي 2882وفي دراسة شريفة  )      

يعيشها الفرد ، وكذلك التعرف على تاثير البيئة الجغرافية واالجتماعية في توجيه سلوكيات الفرد الصحية . 

( من سكان مدينة سطيف الجزائرية 238( من سكان االرياف و)238( فرداً منهم )188واشتملت العينة على )

سنة فاعلى . واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي وكذلك استبيانين احدهما حول السلوك الصحي  10من عمر 

ى افراد دواالخر يقيس نوعية الحياة  . وأظهرت النتائج وجود ارتباط قوي بين السلوك الصحي ونوعية الحياة ل

العينة ككل . كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائياً في السلوك الصحي ونوعية الحياة بين سكان المدن 

والريف ولصالح سكان المدن . وال توجد فروق في درجة السلوك الصحي وفقا لمتغيرات )الجنس، الحالة 
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الصحي بين االميين والجامعيين ولصالح  االجتماعية( بينما أظهرت النتائج وجود فروق في درجة السلوك

 الجامعيين .  

 

 الطريقة واإلجراءات:

فيما يأتي وصفففففففاً لمجتمع الدراسففففففة وعينتها، وأداة الدراسففففففة، وكيفية التحقق من صففففففدقها وثباتها، 

 ومتغيرات الدراسة، والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت للتوصل لنتائج الدراسة.

 منهجية الدراسة:

أهداف الدراسففة وتسففاؤالتها قام الباحث باختيار المنهج المسففحي التحليلي، وذلك من خالل  في ضففوء

مسح وجمع وتحليل بيانات المشكلة البحثية باستخدام االستبانة التي تم تطبيقها على طلبة اإلعـداد الجامعي في 

 جامعة دار العلوم.

جامعي الذين يدرسفففون مقررات التربية البدنية شفففمل مجتمع الدراسفففة جميع طلبة االعداد ال مجتمع الدراسفففة:

( طالباً وطالبة، حسففففب إحصففففائيات دائرة القبول والتسففففجيل في الجامعة خالل الفصففففل 341والبالغ عددهم )

 م.2821/2822الدراسي األول للعام الجامعي 

 عينة الدراسة: 

( طالباً 131تم اختيار عينة عشففففوائية بالطريقة المتيسففففرة من مجتمع الدراسففففة حيث تكونت العينة من )      

( يوضح توزيع أفراد العينة 1من مجتمع الدراسة، والجدول رقم )( %30910وهم يشكلون ما نسبته )وطالبة، 

 حسب متغيراتها.

 ا(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراته1الجدول )

 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغيرات

 %59.70 08 ذكر الجنس

 %40.30 41 أنثى

 %51.49 89 كلية علمية
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 %48.51 84 كلية إنسانية التخصص

 الفئة العمرية

 %57.46 22 سنة 28 – 10

 %16.42 22 سنة 22 – 21من 

 %14.18 19 سنة 21 – 23من 

 %11.94 18 سنة 21أكثر من 

 %100.00 134 المجموع

 مقياس الدراسة:

تم االطالع على بعض الدراسففففات السففففابقة في هذا المجال، وتمت االسففففتفادة منها في عملية تصففففميم 

مقياس "السلوك الغذائي والصحي وأثرهما على السمنة لدى طلبة اإلعـففففففداد الجامعي في جامعة دار العلوم"، 

ون المقياس من تكو(. 2828) النهدي(؛ ودراسفففة 2882( ودراسفففة آل سفففليمان )2888مثل دراسفففة العامر )

 ( فقرة موزعة على مجالين، هما: مجال السلوك الغذائي، ومجال السلوك الصحي. 32)

 تصحيح المقياس:

اسفففتخدم مقياس ثالثي التدريج على شفففاكلة مقياس ليكرت الثالثي لتقدير السفففلوك الغذائي والصفففحي، 

( على الترتيب، كما 1، 2، 3الرقمية اآلتية ) على النحو اآلتي: )دائماً، وأحياناً، ونادراً(، وتم إعطاء التقديرات

 (: 2882استخدام التدريج اإلحصائي اآلتي لتوزيع المتوسطات الحسابية )عودة، 

 ( سلوك غذائي أو صحي منخفض.1982 – 1988أواًل: )

 ( سلوك غذائي أو صحي متوسط.2931 – 1982ثانيًا: )

 ( سلوك غذائي أو صحي ممتاز.3988 – 2931ثالثًا: )

 دق المقياس:ص

( محكمين من ذوي 10للتحقق من صفففدق المقياس تم عرضفففه على لجنة من المحكمين وعـفففففففففددهم )

ألخذ مقترحاتهم في صفففحة كل  والحاملين لشفففهادة الدكتوراةاالختصفففاا والخبرة من أعضفففاء هيئة التدريس 

فقرة ودرجة مالءمتها للمجال الذي تنتمي إليه، باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه مناسباً من إضافات أو تعديالت 
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أو حذف. وبناء على مالحظات المحكمين تم تعديل بعض الصففففففياغات اللغوية لعددل من الفقرات، وبالتالي بلغ 

 ( فقرة.32النهائية ) مجموع فقرات مقياس الدراسة بصورته

 ثبات المقياس:

للتأكد من ثبات المقياس تم حسفففاب معامالت الثبات له بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق، إذ قام الباحث 

( طالباً وطالبة من خارج عينة الدراسففة وبفاصففل زمني بين 31بتطبيقه مرتين على عينة اسففتطالعية عددها )

دته أسفبوعان، وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، إذ التطبيق األول والتطبيق الثاني وم

(، وبلغففت قيمففة معففامففل االرتبففاط للمقيففاس الكلي 8909،  8902تراوحففت قيم معففامالت الثبففات للمجففالين )

 (. وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة. 8998)

 اآلتية:متغيرات الدراسة: اشتملت الدراسة على المتغيرات 

 أوالً: المتغيرات المستقلة:

والذي يُعبر عنه بالمتوسففطات الحسففابية  السففلوك الغذائي لدى طلبة اإلعـفففففففداد الجامعي في جامعة دار العلوم:

 لتقديرات أفراد العينة على مجال السلوك الغذائي في أداة الدراسة. 

والذي يُعبر عنه بالمتوسفطات الحسابية  السفلوك الصفحي لدى طلبة اإلعـففففففداد الجامعي في جامعة دار العلوم:

 لتقديرات أفراد العينة على مجال السلوك الصحي في أداة الدراسة. 

 ثانياً: المتغيرات الوسيطة:

 الجنس: وله فئتان: )ذكر، أنثى(.

 التخصص: وله فئتان: )كليات علمية، كليات إنسانية(.

 21سففنة، أكثر من  21 – 23سففنة، من  22 – 21سففنة، من  28 – 10الفئة العمرية: ولها أربع مسففتويات: )

 سنة(. 

 ثانياً: المتغير التابع:
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 38مسففتوى السففمنة لدى طلبة اإلعـفففففففداد الجامعي في جامعة دار العلوم، الذي يعبر عنه مؤشففر كتلة الجسففم )

 فأعلى(.

عالجات اإلحصفائية اآلتية: التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات اسفتخدمت الم المعالجات اإلحصفائية:

الحسففففففابية واالنحرافات المعياريةوتحليل االنحدار البسففففففيط، وتحليل التباين المتعدد، وتحليل التباين الثالثي، 

 واختبار شيفيه.

 عرض النتائج ومناقشتها:

مقياس السلوك الغذائي والصحي وأثرهما ة مقياس الدراسفة "طسفابعد أن قام الباحث بجمع البيانات بو

على السمنة لدى طلبة اإلعـففففففداد الجامعي في جامعة دار العلوم"، وتحليلها، تم عرض تلك النتائج وفقاً ألسئلة 

 الدراسة.

النتائج المتعلقة بالسففؤال األول ومناقشففتها: "ما مسففتوى السففمنة لدى طلبة اإلعـفففففففداد الجامعي في جامعة دار 

 العلوم؟"

جابة عن هذا السففففؤال، تم حسففففاب التكرارات والنسففففب المئوية والمتوسففففط الحسففففابية واالنحراف لإل

المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسففة لمسففتوى السففمنة لديهم، حيث كانت كما هي موضففحة في الجدول رقم 

(2.) 

يرات أفراد عينة (: التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقد2جدول )

 الدراسة على مستوى السمنة لديهم مرتبة تنازلياً حسب تكراراتهم

 التكرارات مستوى السمنة الرتبة
معدل  النسب المئوية

 السمنة

االنحراف 

 المعياري

 %4898 82 (2199 – 1094وزن صحي ) 1

24928 14982 

 %3491 12 (2999 – 24وزن زائد ) 2
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 التكرارات مستوى السمنة الرتبة
معدل  النسب المئوية

 السمنة

االنحراف 

 المعياري

 %1199 28 فأعلى( 38سمنة ) 3

 %18898 131 المجموع

 

( قد احتل المرتبة األولى بتكرارات بلغت 2199 – 1094السمنة وزن صحي ) درجة( أن 2يبين الجدول )     

( في المرتبة الثانية 2999 – 2498السففففففمنة وزن زائد ) ت درجفة(، وجفاء%4898( ونسففففففبفة مئويفة )82)

فأعلى( المرتبة األخيرة  38سففففففمنة ) درجة ت(، بينما احتل%3491( ونسففففففبفة مئويفة )12بتكرارات بلغفت )

حسففابي لمعدل السففمنة لدى طلبة اإلعـفففففففداد ال(، وبلغ المتوسففط %1199( ونسففبة مئوية )28بتكرارات بلغت )

(، وهو يقابل %4498( ويعادل نسبة )14982(، وانحراف معياري )24928وم )الجامعي في جامعة دار العل

الى الخمول البدني الذي يمارسفففه الطالب والى طبيعة وقد يعود تفسفففير هذه النتيجة   سفففمنة وزن زائد. درجة

 لة من طبيعة ونمط حياة غير صفففحي ، حيث يتم االعتماد علىالحياة المعاصففرة وما فرضفففته التكنولوجيا واآل

السففيارة والمصففعد والتطبيقات في قضففاء جميع االحتياجات اليومية للطلبة، في ظل نقص حركة واضففح وقلة 

في ممارسفففة االنشفففطة البدنية التي تقدمها الجامعة كأنشفففطة ترويحية أو كمتطلبات دراسفففية في الجانب العملي 

لدخل المرتفع ويتميزون بنوع من لمقررات التربيفة البفدنيفة، كمفا ان طبيعفة ونوعيفة طلبفة الجفامعفة من ذوي ا

لحياة متطلبات ا كثير منعلى الغير في قضفففاء  الى االعتماد وهذا يؤدي ،الرفاهيةوترف الحياة وسفففبل العي  

اليومية ، ناهيك عن ثقافة الطعام الجاهز )الوجبات السفففريعة( التي انتشفففرت واصفففبحت تمارس كنظام غذائي 

ً الطالب . يكفان يكون شففففففبفه يومي لدى عدد كبير من  لمنظمة الصففففففحة العالمية  حيث تشففففففير التقديرات وفقا

(WHO,2014 أن )يتقريباً من سففكان العالم ال يمارسففون نشففاطاً بدن %31 ً كافياً يقيهم المشففكالت الصففحية  ا

الخطيرة ، وتتحق لهم فوائد حماية الصففففففحة التي من الممكن أن تكفلها ممارسففففففة نشففففففاط معتدل . وبناء على 

الصففحة العالمية في مبادرتها لتعزيز النشففاط البدني طيلة العمر اتخذت العديد من دول العالم  توصففيات منظمة

مبادرات لدعم وتعزيز النشففففاط البدني طيلة العمر ومنها مبادرة المملكة العربية السففففعودية حيث قامت بجهود 

وتسفففففتهدف هذه الجهود  ة"اء الوعي بأهمية النشفففففاط البدني عبر مبادرة محلية تحمل اسفففففم "الحركة برككإلذ
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وتتفق هذه النتيجة مع نتائج ( . 28111مشفففاركة عموم الناس في النشفففاط البدني. )منظمة الصفففحة العالمية ، 

 ( التي أوضحت أن نسبة السمنةAL- Mousa and Parakash, 2000الموسفى وبراكاش )دراسفة كالً من 

( AL-Isa, 1999ند طالبات جامعة الكويت )( ع31914، و ) %2990لدى طالبات جامعة االمارات  مرتفعة

(.  كما تتفق النتيجة مع دراسفففففة العامر AL-Ansari et al , 2000عند طالبات جامعة البحرين ) %28و 

( وزيادة %1194( التي اظهرت أن انتشار السمنة لدى الطالبات الجامعيات في مدينة الرياض بلغت )2888)

تيجة يفس بتشابهة السلوكيات الغذائية والصحية في دول مجلس التعاون ( وهذا االتفاق في الن%1090الوزن )

 . الخليجي وما لذلك من تاثيرات سلبية على انتشار السمنة في تلك الدول

 

( α≤8984النتائج المتعلقة بالسففؤال الثاني ومناقشففتها: "هل هناك أثر ذو داللة احصففائية عند مسففتوى الداللة )

 اإلعـداد الجامعي في جامعة دار العلوم على مستوى السمنة؟"للسلوك الغذائي لدى طلبة 

لإلجابة عن هذا السفؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 

 (.3الدراسة لسلوكهم الغذائي ومستويات السمنة لديهم، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم )

 

 

 

 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لسلوكهم الغذائي (: 3جدول )

 ومستويات السمنة لديهم
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 المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 410. 2.13 السلوك الغذائي

 14982 24928 مستوى السمنة

 

(، 89118(، وانحراف معياري )2913الغذائي )( أن المتوسفففط الحسفففابي لسفففلوك الطلبة 3يبين الجدول )

 (.14982(، وانحراف معياري )24928والمتوسط الحسابي لمستوى السمنة لديهم )

ثم تم حسففففففاب معفامل ارتباط بيرسففففففون، ومربع معامل االرتباط، ومعامل االرتباط المعدل، والخطأ 

ما ئي ومسفتويات السفمنة لديهم، حيث كانت كالمعياري للتقدير بين تقديرات أفراد عينة الدراسفة لسفلوكهم الغذا

 (.1هي موضحة في الجدول )

(: معامل ارتباط بيرسون ومربع معامل االرتباط ومعامل االرتباط المعدل والخطأ المعياري للتقدير 1جدول )

 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لسلوكهم الغذائي ومستويات السمنة لديهم

 قيمة معامل ارتباط بيرسون
مربع معامل 

 االرتباط

معامل االرتباط 

 المعدل

الخطأ المعياري 

 للتقدير

89801* 89181 89219 0.113 

 (α  ≤8984* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( أن هنففاك عالقففة ارتبففاطيففة ايجففابيففة ذات داللففة إحصفففففففائيففة عنففد مسففففففتوى الففداللففة 1يبين الجففدول )

(α≤8984) بين تقديرات أفراد عينة الدراسفففة لسفففلوكهم الغذائي ومسفففتويات السفففمنة لديهم، حيث بلغت قيمة ،

(، بينمففا بلغففت قيمففة معففامففل 89181(، وبلغففت قيمففة مربع معففامففل االرتبففاط )89801معفامففل االرتبففاط الكلي )

 (. 89113(، وبلغت قيمة الخطأ المعياري للتقدير )89219االرتباط المعدل )
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أثر السلوك الغذائي لدى طلبة اإلعـففففففداد الجامعي في جامعة دار العلوم على مستوى السمنة ولمعرفة 

 (.4لديهم، تم إجراء تحليل االنحدار الخطي، حيث كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )

 

جامعة  في (: نتائج تحليل االنحدار للقدرة تنبؤية ألثر السلوك الغذائي لدى طلبة اإلعـداد الجامعي4جدول )

 دار العلوم على مستوى السمنة لديهم

 المتغيرات
 قيمة بيتا

β 

الخطأ 

 المعياري

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

 *89888 89212 89181 09209 الحد الثابت

 *89888 29218 29111 99312 السلوك الغذائي

 (α  ≤8984* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( وجود أثر ذو داللة إحصائية للسلوك الغذائي لدى طلبة اإلعـففداد الجامعي في جامعة دار 4يبين الجدول )

طبيعة الحياة المعاصففرة وما فرضففته من وقد يعود تفسففير هذه النتيجة إلى   العلوم على مسففتوى السففمنة لديهم.

بير على الوجبات السفففريعة ، وعدم عادات غذائية تكاد تكون في مجملها غير صفففحية مثل االعتماد وبشفففكل ك

االنتظفام بتنفاول الوجبفات خالل يوم، واهمفال وجبة الفطور، واالكثار من تناول االطعمة خارج المنزل ، كما 

ان االكثار من تناول الحلويات والمشفففروبات الغازية وما تحويه من سفففعرات حرارية مرتفعة واالعتماد على 

كثير من الطالب والطالبات، أسفهم بشكل كبير في انتشار السمنة وزيادة  هذه العادات كنمط غذائي منتظم لدى

علي وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسفففففة  ( . %48الوزن لدى افراد عينة الدراسفففففة بنسفففففبة وصفففففلت الى )

( من عينة الدراسفففة ، ووجود عالقة %41( التي أشفففارت الى انتشفففار السفففمنة وزيادة الوزن بنسفففبة )2812)

بين السفففففلوك الغذائي للطالبات ومسفففففتوى السفففففمنة لديهن ، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسفففففة العامر ارتباطية 

( التي أظهرت وجود عالقة ارتباطية بين السففففلوكيات الغذائية السففففيئة للطالبات كعدم االنتظام بتناول 2888)

أن  ويعتقد الباحثالطالبات . الوجبات خالل اليوم ، واهمال البعض لوجبة االفطار ومدى انتشفففار السفففمنة بين 

التغير في أنماط الحياة المختلفة في المجتمع الخليجي و تحسفففن االوضفففاع االقتصفففادية ، وما نتج عنه تغيرات 

في العادات الغذائية ، حيث تحول الناس الى تناول الوجبات السففففففريعة الغنية بالدهون والمشففففففروبات الغازية 



 

21 

 

يقابله عزوف عن تناول الخضففففففروات وبانواعها المختلفة،  عالية الطاقة واالكثار من الحلويات والشففففففوكالته

والفواكه واالطعمة الصفحية . وال شفك أن هذا التحول أدى الى ظهور العديد من المشفاكل الصحية ومن اهمها 

 . السمنة التي شملت االصابة بها مختلف الفئات العمرية للمجتمع

( α≤8984اك أثر ذو داللة احصففائية عند مسففتوى الداللة )النتائج المتعلقة بالسففؤال الثالث ومناقشففتها: "هل هن

 للسلوك الصحي لدى طلبة اإلعـداد الجامعي في جامعة دار العلوم على مستوى السمنة؟"

لإلجابة عن هذا السفؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 

 (.8السمنة لديهم، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم )الدراسة لسلوكهم الصحي ومستويات 

 

 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لسلوكهم الصحي 8جدول )

 ومستويات السمنة لديهم

 المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 324. 2.06 السلوك الصحي

 14982 24928 مستوى السمنة

(، 89321(، وانحراف معياري )2988( أن المتوسففط الحسففابي لسففلوك الطلبة الصففحي )8يبين الجدول )

 (.14982(، وانحراف معياري )24928والمتوسط الحسابي لمستوى السمنة لديهم )

ثم تم حسففففففاب معفامل ارتباط بيرسففففففون، ومربع معامل االرتباط، ومعامل االرتباط المعدل، والخطأ 

المعياري للتقدير بين تقديرات أفراد عينة الدراسفة لسفلوكهم الصحي ومستويات السمنة لديهم، حيث كانت كما 

 (.2هي موضحة في الجدول )

(: معامل ارتباط بيرسون ومربع معامل االرتباط ومعامل االرتباط المعدل والخطأ المعياري للتقدير 2جدول )

 هم الصحي ومستويات السمنة لديهمبين تقديرات أفراد عينة الدراسة لسلوك
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قيمة معامل ارتباط 

 بيرسون

مربع معامل 

 االرتباط

معامل االرتباط 

 المعدل

الخطأ المعياري 

 للتقدير

89214* 89411 89281 0.102 

 (α  ≤8984* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( أن هنففاك عالقففة ارتبففاطيففة ايجففابيففة ذات داللففة إحصفففففففائيففة عنففد مسففففففتوى الففداللففة 2يبين الجففدول )

(α≤8984) بين تقديرات أفراد عينة الدراسففة لسففلوكهم الصففحي ومسففتويات السففمنة لديهم، حيث بلغت قيمة ،

قيمففة معففامففل (، بينمففا بلغففت 89411(، وبلغففت قيمففة مربع معففامففل االرتبففاط )89214معفامففل االرتبففاط الكلي )

 (. 89182(، وبلغت قيمة الخطأ المعياري للتقدير )89281االرتباط المعدل )

 

ولمعرفة أثر السلوك الصحي لدى طلبة اإلعـفففففداد الجامعي في جامعة دار العلوم على مستوى السمنة 

 (.0لديهم، تم إجراء تحليل االنحدار الخطي، حيث كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )

 

 

(: نتائج تحليل االنحدار للقدرة تنبؤية ألثر السلوك الصحي لدى طلبة اإلعـداد الجامعي في جامعة 0ول )جد

 دار العلوم على مستوى السمنة لديهم

 المتغيرات
 قيمة بيتا

β 

الخطأ 

 المعياري

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

 *89888 29883 89211 29339 الحد الثابت

 *89888 99811 29131 09318 السلوك الصحي

 (α  ≤8984* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
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( وجود أثر ذو داللة إحصائية للسلوك الصحي لدى طلبة اإلعـداد الجامعي في جامعة دار 0يبين الجدول )

خمول العدم ادراك الطالب والطالبات لخطورة سففلوك ب ويمكن تفسففير ذلك  العلوم على مسففتوى السففمنة لديهم.

داخل الجامعة وخارجها ولما لذلك من تاثير سففلبي  البدني والعزوف عن ممارسففة االنشففطة البدنية والرياضففية

على التعود على نمط الخمول البفدني ومفا يرتبط بفه من أمراض قلفة الحركفة بفدايفة بفالسففففففمنفة التي تعفد بوابة 

كما ان الحياة العصففففففرية وما لب ، لألمراض المزمنة االخرى كالسففففففكري وارتفاع ضففففففغط الدم وأمراض الق

لة والتكنولوجيا في حياة االنسان الروتينية ، وقلة ممارسة المشي والحركة خالل فرضفته من االعتماد على اآل

خطوة( بنسفففففبة  3888حيث بلغ متوسفففففط خطوات المشفففففي لدى افراد العينة في اليوم الواحد )أقل من اليوم ، 

ذا يدل على ممارسففة سففلوك الخمول البدني لدى افراد عينة الدراسففة . من افراد عينة الدراسففة . وه % 8998

واالعتماد على المصفففعد بدالً من اسفففتخدام الدرج ، وقضفففاء حاجيات االنسفففان كالذهاب الى المسفففجد واماكن 

التسوق والجامعة بالسيارة مهما كانت المسافة قصيرة كل هذه السلوكيات عبر عنها افراد عينة الدراسة بوجود 

رتباط بينها وبين ارتفاع نسفبة زيادة الوزن والسفمنة لدى افراد عينة الدراسفة  . وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ا

( التي اشففففففارت أن  هناك زيادة في نسففففففبة الطلبة الذين يعانون من البدانة من غير 2811العرجان ) كالً من 

( التي اشارت الى أثر 2889ة الكيالني )دراسممارسي النشاط الرياضي، وتناقصها لدى الممارسين . وكذلك 

النشففففاط البدني على مسففففتوى السففففمنة واللياقة البدنية لدى أطفال الصففففف الرابع والخامس،. وأظهرت النتائج 

( التي أظهرت أن 2828وجود أثر ايجابي للنشفاط البدني على السمنة واللياقة البدنية . وكذلك دراسة النهدي )

كما أن  الحد من انتشفففففار الوزن الزائد والسفففففمنة لدى افراد عينة الدراسفففففة . لرياضفففففة المشفففففي دور كبير في

بنسففبة سففاعات يومياً(  1مثل االسففتخدام المفرط للهاتف النقال )أكثر من  غير الصففحية الممارسففات السففلوكية

وما .  %1292ساعات فأقل ( بنسبة  4، وعدد السفاعات التي يقضيها الطلبة في العاب الفيديو جيم ) 8492%

من افراد العينة يدخنون السففففففيجارة واالرجيلة، كل هذه العوامل وغيرها سففففففاهمت في  % 2292يقفارب من 

ق مع وهذه النتيجة تتفالصفحي على زيادة الوزن وانتشفار السفمنة بين افراد عينة الدراسة .  وجود اثر للسفلوك

ان الجلوس امففام التلففاز والعفاب الفيفديو جيم من العففادات التي أظهرت ( 2819جبفاري ويففاسففففففين ) دراسففففففة

( التي 2811وكذلك دراسففففة  العرجان )المشففففجعة على تناول الطعام والذي يسففففاهم بدوره في زيادة الوزن . 

 تشير الى وجود ارتفاع في متوسط ساعات مشاهدة التلفاز واستخدام االنترنت لدى الطلبة البدناء.
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بالسففففففؤال الرابع ومناقشففففففتها: "هل هناك فروق ذات داللة احصففففففائية عند مسففففففتوى الداللة النتفائج المتعلقة 

(α≤8984 للسلوك الغذائي والسلوك الصحي لدى طلبة اإلعـففداد الجامعي في جامعة دار العلوم على مستوى )

 السمنة تُعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والفئة العمرية؟"

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب ال

للسفلوك الغذائي والسفلوك الصفحي لديهم، حسب متغيرات الجنس، والتخصص، والفئة العمرية، والجدول رقم 

 ( يبين ذلك.9)

سلوك ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة للسلوك الغذائي و9جدول )

 الصحي حسب متغيرات الجنس والتخصص والفئة العمرية

 العدد المستويات المتغيرات

 المقياس ككل السلوك الصحي السلوك الغذائي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الجنس
 262. 1.97 400. 1.92 452. 2.01 08 ذكر

 341. 2.29 546. 2.19 528. 2.39 41 أنثى

 التخصص
 379. 2.15 414. 2.27 401. 2.03 89 كلية علمية

 428. 2.07 462. 1.89 413. 2.24 84 كلية إنسانية

 الفئة العمرية

10 – 28 

 سنة

22 2.22 .367 2.18 .447 2.20 .231 

 – 21من 

 سنة 22

22 2.19 .454 2.09 .463 2.14 .285 

 – 23من 

 سنة 21

19 2.26 .389 2.15 .394 2.21 .403 

 21أكثر من 

 سنة

18 1.92 .308 1.79 .506 1.86 .328 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسففففففطات الحسففففففابية لتقديرات أفراد العينة 9يتبين من الجفدول رقم )

الغذائي والسففلوك الصففحي لديهم، حسففب متغيرات الجنس، والتخصففص، والفئة العمرية، على مجالي للسففلوك 

المقياس، والمقياس ككل. ولمعرفة مسفتويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل التباين المتعدد، 

 ( يبين ذلك.18والجدول رقم )
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روق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة للسلوك (: نتائج تحليل التباين المتعدد للف18جدول )

 الغذائي والسلوك الصحي حسب متغيرات الدراسة

 (α  ≤8984* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 (:18يبين الجدول رقم )

وجود فروق ذات داللة إحصفائية بين متوسفط تقديرات أفراد العينة للسفلوك الغذائي والسفلوك الصحي  -1

ويمكن أن يعزو الباحث هذه  جالي المقارنة.متعزى لمتغير الجنس، وذلك لصففالح تقديرات االناث عند 

ة بنسبة ت الرئيسففيالعادات الغذائية الخاطئة )غير الصفحية( مثل تناول االطعمة بين الوجباالنتيجة إلى 

( من افراد عينة الدراسفففففة ، و تناول الحلويات والشفففففوكوالته يومياً بنسفففففبة %01مئوية تصفففففل الى )

وكما تشفففير النتائج وفقاً لمتغير ( %08( و تناول االطعمة المقلية يومياً بنسفففبة تصفففل الى )8090%)

وهذه  ئة واثرها على السففففمنة الجنس فأن االناث أعلى من الذكور في ممارسففففة العادات الغذائية السففففي

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الجنس

 89920قيمة هوتلنغ= 

 89882ح= 

 *001. 7.006 1.142 1 1.142 السلوك الغذائي

 *000. 10.646 1.863 1 1.863 السلوك الصحي

 التخصص

 89802قيمة ولكس= 

 89813ح= 

 *001. 7.043 1.148 1 1.148 السلوك الغذائي

 *001. 8.206 1.436 1 1.436 السلوك الصحي

 الفئة العمرية

 89810قيمة ولكس= 

 89881ح= 

 *000. 10.791 1.759 3 5.277 السلوك الغذائي

 *001. 7.646 1.338 3 4.014 السلوك الغذائي

 الخطأ

 0.163 128 20.864 السلوك الصحي
 

 0.175 128 22.4 السلوك الصحي
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( التي اظهرت وجود بعض العفادات الغذائية السففففففيئة كعدم 2888النتيجفة تتفق مع دراسففففففة العفامر )

االنتظفام بتنفاول الوجبفات خالل اليوم واهمفال البعض تنفاول وجبة االفطار ، وعالقتها بارتفاع  معدل 

بين  %8198ة معدالت الوزن الى ، وارتفعت نسفففب %1090وزيادة الوزن  %1194انتشفففار السفففمنة 

( التي أوضففففحت وجود نسففففبة عالية 2811كما تتفق هذه الدراسففففة مع دراسففففة العرجان ) . الطالبات

كما أن الفتيات أقل ممارسفففة النتشفففار البدانة )البدانة أو الوزن الزائد( بين اإلناث قياسفففاً الى الذكور . 

واكثر اعتماداً على السففففيارة وااللة والتطبيقات التي للنشففففاط البدني سففففواء داخل الجامعة أو خارجها 

العادات والتقاليد كما ان  ،بفدورهفا تحفد من حركفة االنسففففففان وتجعلفه يمفارس سففففففلوك الخمول البفدني

، كما أن الفتيات اكثر ممارسففة  تجعل الفتاة اقل حركة وممارسففة للنشففاط البدني من الذكور االجتماعية

الخمول البدني مثل الجلوس طويالً لمشففاهدة التلفاز ، واسففتخدام لألنشففطة التي تصففنف ضففمن انشففطة 

( من عدم 2882االنترنت واالجهزة المحمولة .  وهذه النتيجة تختلف عن ما اظهرته دراسففة شففريفة )

وجود فروق في درجة السففففففلوك الصففففففحي وفقا لمتغير الجنس وعالقته بنوعية الحياة لدى افراد عينة 

يعود الى اختالف البيئة التي اجريت فيها الدراسففففففة وهي مدينة سففففففطيف  الدراسففففففة . وهذا االختالف

، حيث ان االختالف في درجة حرارة مدينة الرياض عن  الجزائرية ، وهذه الدراسففففففة مدينة الرياض

مدينة سفففطيف الجزائرية قد يؤدي الى االعتماد على السفففيارات في التنقالت وعدم ممارسفففة االنشفففطة 

. ويرى الباحث أن نشفففر الثقافة والوعي الصفففحي من االهمية  جه الخصفففواوالمشفففي على والبدنية 

بمكان لحث هذه الفئة العمرية )طالب وطالبات الجامعة( على ممارسففففففة السففففففلوكيات الصففففففحية مثل 

، وهذا ممفارسففففففة االنشففففففطفة البدنية داخل الجامعة وخارجها واالقالل من سففففففلوكيات الخمول البدني

حيث تؤكد دراسففففففة لوزن ودرجات السففففففمنة التي يعاني منها الطلبة، سففففففينعكس ايجاباً على انقاا ا

لة الى تحسفففن الحاووجود أثر ايجابي للنشفففاط البدني على السفففمنة واللياقة البدنية،  ( 2889الكيالني )

الصفففحية للطلبة المرتبطة باللياقة البدنية ، وتحسفففنت عندهم عادات النوم ، وكذلك ازدياد نشفففاطهم في 

 المنزل .

 

وجود فروق ذات داللة إحصفائية بين متوسفط تقديرات أفراد العينة للسفلوك الغذائي والسفلوك الصحي  -2

ن تُعزى ويمكن أ تعزى لمتغير التخصص، وذلك لصالح تقديرات الكليات العلمية عند مجالي المقارنة.

،  ، والصيدلةطالب وطالبات الكليات العلمية )الطب ، وطب االسنان ، والتمريض أن هذه النتيجة إلى
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تصفففنف ضفففمن الخمول البدني مثل عدم ممارسفففة الرياضفففة،  يوالهندسفففة ( يمارسفففون السفففلوكيات الت

والجلوس لسفففاعات طويلة في الجامعة لحضفففور المحاضفففرات او في البيت للمذاكرة فهم اكثر اهتماماً 

ول االطعمة ، وهذا بدوره يؤدي الى تنا نسففففففانيةبفالتحصففففففيفل العلمي من طالب وطفالبفات الكليات اإل

والحلويات والمشففففففروبات الغازية اثناء فترات الجلوس الطويلة مما يسففففففهم في انتشففففففار زيادة الوزن 

. وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسففففة العامر والسففففمنة لديهم بشففففكل اعلى من الكليات االنسففففانية

 مدى تناول الوجبات( التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية معنوية بين التخصص العلمي و2888)

 سمنة ( لدى الطالبات الجامعيات بمدينة الرياض . –السريعة مع كتلة الجسم )وزن زائد 

وجود فروق ذات داللة إحصفائية بين متوسفط تقديرات أفراد العينة للسفلوك الغذائي والسفلوك الصحي  -3

( كما  Scheffeشففيفيه )تعزى لمتغير الفئة العمرية. ولتحديد مصففادر تلك الفروق تم اسففتخدام اختبار 

 (.11هو موضح في جدول رقم )

 

( للفروق بين تقديرات أفراد العينة للفروق بين المتوسطات Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )11جدول )

 الحسابية لتقديرات أفراد العينة للسلوك الغذائي والسلوك الصحي حسب متغير الفئة العمرية

أكثر من 

 سنة 21

 21 – 23من 

 سنة

 22 – 21من 

 سنة

10 – 28 

 سنة
 الفئة العمرية

 المجال

1.92 2.26 2.19 2.22 
المتوسط 

 الحسابي
 

 سنة 28 – 10 2.22  0.03 0.04 *8938
السلوك 

 الغذائي

 22 – 21من  2.19   8982 *8922

 21 – 23من  2.26    *8931 سنة

 21أكثر من  1.92     سنة

المتوسط  2.18 2.09 2.15 1.79 سنة

 الحسابي

 الفئة العمرية
السلوك 

 الصحي
 سنة 28 – 10 2.18  0.09 0.03 *8939

 22 – 21من  2.09   8988 *8938

 21 – 23من  2.15    *8938 سنة

 سنة
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 21أكثر من  1.79    

 (α  ≤8984* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) سنة

هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسـففـففـففطات تقديرات ذوي الفئة العمرية ( أن 11يبيـففـففـففن الجدول )

سنة( من جهة، ومتوسطات تقديرات ذوي الفئة العمرية  21 – 23سفنة، من  22 – 21سفنة، من  28 – 10)

 10سنة( من جهة ثانية، تعزى لمتغير الفئة العمرية، وذلك لصالح تقديرات ذوي الفئة العمرية ) 21)أكثر من 

ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى  سففنة( عند مجالي المقارنة. 21 – 23سففنة، من  22 – 21سففنة، من  28 –

أن الفئة العمرية االكبر هي الفئة االكثر وعياً بخطورة العادات الغذائية السففيئة واثرها في انتشففار السففمنة لذلك 

ما أن الفئة العمرية االكبر اكثر ادراكا لخطورة فهم اقفل ممفارسففففففة لهفذه العفادات من الفئفات العمريفة االقل، ك

 ط لالنترنتفرممارسففففة سففففلوكيات الخمول البدني مثل الجلوس امام التلفاز لسففففاعات طويلة واالسففففتخدام الم

على  مقبلينواالجهزة المحمولة وبالتالي فهم اقل ممارسة لهذه السلوكيات من الفئات العمرية االقل ،  كما انهم 

التخرج فمعظم الطالب والطفالبففات من هفذه الفئففة الكبيرة انهوا  دراسففففففة المقررات الففدراسففففففيفة وهم في فترة 

 التدريب الميداني والعملي في مجال تخصصهم وبعضهم مرتبط بأعمال في شركات ومؤسسات مختلفة. 

 

لغذائي أفراد العينة على مجالي السففففففلوك اكما تم إجراء اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات 

 (.12والسلوك الصحي ككل حسب متغيرات الدراسة، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )

 

 

 

(: اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجالي السلوك الغذائي 12) جدول

 ةوالسلوك الصحي ككل حسب متغيرات الدراس

 المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية
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 *001. 8.111 0.584 1 0.584 الجنس

 *001. 8.000 0.576 1 0.576 التخصص

 *001. 7.042 0.507 3 1.521 الفئة العمرية

  0.072 128 9.216 الخطأ

  133 62.218 الكلي

 (α  ≤8984مستوى الداللة اإلحصائية )* ذات داللة إحصائية عند 

 (:12يبين الجدول رقم ) 

وجود فروق ذات داللة إحصفائية بين متوسفط تقديرات أفراد العينة للسفلوك الغذائي والسفلوك الصحي  -1

 ككل تعزى لمتغير الجنس، وذلك لصالح تقديرات االناث.

 للسفلوك الغذائي والسفلوك الصحيوجود فروق ذات داللة إحصفائية بين متوسفط تقديرات أفراد العينة  -2

 ككل تعزى لمتغير التخصص، وذلك لصالح تقديرات الكليات العلمية.

وجود فروق ذات داللة إحصفائية بين متوسفط تقديرات أفراد العينة للسلوك الغذائي والسلوك الصحي   -3

(  Scheffe) هككل تعزى لمتغير الفئة العمرية. ولتحديد مصفادر تلك الفروق تم اسفتخدام اختبار شفيفي

 (.13كما هو موضح في جدول رقم )

 

( للفروق بين تقديرات أفراد العينة للفروق بين المتوسففففففطات Scheffe(: نتفائج اختبار شففففففيفيه )13جفدول )

 الحسابية لتقديرات أفراد العينة للسلوك الغذائي والسلوك الصحي ككل حسب متغير الفئة العمرية

أكثر من 

 سنة 21

 21 – 23من 

 سنة

 22 – 21من 

 سنة

10 – 28 

 سنة
 الفئة العمرية

1.86 2.21 2.14 2.20 
المتوسط 

 الحسابي
 

 سنة 28 – 10 2.20  0.06 0.01 *8931

 22 – 21من  2.14   8982 *8920

 21 – 23من  2.21    *8934 سنة

 سنة
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 21أكثر من  1.86    

 (α  ≤8984* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) سنة

( أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسـففـففـففطات تقديرات ذوي الفئة العمرية 13يبيـففـففـففن الجدول )

سنة( من جهة، ومتوسطات تقديرات ذوي الفئة العمرية  21 – 23سفنة، من  22 – 21سفنة، من  28 – 10)

 10لصالح تقديرات ذوي الفئة العمرية )سنة( من جهة ثانية، تعزى لمتغير الفئة العمرية، وذلك  21)أكثر من 

 سنة(. 21 – 23سنة، من  22 – 21سنة، من  28 –

 االستنتاجات :

لدى طلبة جامعة دار ( .%48)بنسبة ( والوزن الصحي %48)بنسبة والوزن الزائد  تنتشر السمنة -1

 العلوم .

لدى طلبة اإلعـداد الجامعي في جامعة دار العلوم على مستوى  والصحي وجود أثر للسلوك الغذائي -2

 السمنة لديهم.

 أعلى من الذكور . مستوىبالمرتبط بالسمنة  ةالصحيو ةالغذائييات لسلوكاتمارس االناث  -3

من طلبة  بمستوى أعلى السلوكيات الغذائية والصحية المرتبطة بالسمنة  يمارس طلبة الكليات العلمية -1

 انية .الكليات االنس

 وى أعلىبمستالسلوكيات الغذائية والصحية المرتبطة بالسمنة  يمارسونطلبة الفئات العمرية األقل  -4

 من الفئات العمرية األكبر. 

راسة؛ يوصي الباحث بما يأتي:  التوصيات:  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الد ِّ

 للحد من السمنة وانتشارها.ضرورة االلتزام بممارسة النشاط البدني لدى طلبة الجامعات  -1

 ضرورة االلتزام بالسلوكيات الغذائية والصحية للوقاية من انتشار السمنة . -2

 .زيادة نشر الوعي الصحي فيما يتعلق بنمط الحياة الصحي  -3

على ممارسة األنشطة البدنية والتقليل من االنشطة التي تصنف ضمن والطالبات  تشجيع الطالب  -1

 أنشطة الخمول البدني .

 اجراء العديد من الدراسات العلمية تتناول السمنة وطرق انتشارها ضمن ابعاد ومجاالت مختلفة.  -4
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 شكر وتقدير:

يتقدم الباحث بالشكر والتقدير لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة دار العلوم على الدعم المادي 

 للمشروع . 
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 استبيان الدراسة (0)ملحق 

 لجــــسم :أوالً درجة السمنة وفقاً لمؤشر كتلة ا

 فأعلى( 02(         سمنة )0282 – 02(              وزن زائد )0282 – 0.82وزن صحي  )

ً  ثانياً استبيان السلوك الغذائي م ً  دائما  نادراً  أحيانا

    عندما يزيد وزن جسمك تأكل أيل من المعتاد  0

هل سبق وأن رفضت االطعمة المقدمة اليك حرصاً على  0

 وزن جسمك

   

هل تحرص عمداً على أكل االطعمة التي تحوي سعرات  0

 حرارية منخفضة .

   

    هل تتناول  األطعمة بين الوجبات الرئيسية  2

    تناول المشروبات الغازية في اليوم : 2

    تناول الحلويات والشوكوالته يومياً : 0

    تناول الفواكه في اليوم : 2

    تناول االطعمة المقلية : .

    تناول الخضروات يومياً : 2

http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/
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    تناول الوجبات السريعة : 02

    تناول الطعام خارج المنزل في االسبوع :  00

    تناول  ثالث وجبات في اليوم : 00

    تناول االفطار في المنزل :  00

ً  ثالثاً استبيان السلوك الصحي ً  دائما  نادراً  أحيانا

هل تحرص على ممارسة الرياضة  بهدف الحفاظ على  02

 الصحة 

   

    هل تمارس رياضة المشي  02

    هل تمارس الرياضة في نادي صحي : 00

    هل تمارس النشاط البدني للحفاظ على الوزن الطبيعي  02

    هل تمارس النشاط البدني النقاص الوزن  .0

    هل كنت تمارس احد االلعاب الرياضية يبل دخولك الجامعة  02

هل تفضل استحدام المصعد في حياتك اليومية ) البيت أو  02

 الجامعة  أو الموالت التجارية(

   

هل تفضل استخدام الدرج صعودا ونزوالً أثناء الحياة  00

 الروتينية اليومية . 

   

االيدام الكتساب فوائد هل تذهق الى المسجد مشياً على  00

 صحية

   

هل تقوم بتحركاتك اليومية ويضاء حاجاتك من خالل  00

 السيارة 

   

هل تفضل الحصول على احتياجاتك من خالل التطبيقات  02

 االلكترونية بدالً عن الذهاب الى المطعم أو المحل التجاري

   

    هل تمارس الرياضة بهدف الوياية من األمراض المزمنة  02

    هل تدخن الشيشة )االرجيلة(  00
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 متوسط عدد خطوات المشي التي تقطعها يومياً : 02

 خطوة 0222خطوة                    أكثر من  0222 – 0222خطوة فأيل              من  0222

 عدد الساعات التي تقضيها في العاب الفيديو جيم وااللعاب االلكترونية يومياً: .0

 ساعة                       2 – 0ساعة فأيل                           من  0ال ألعق اطالياً                     

 متوسط عدد الساعات التي تقضيها في مشاهدة التلفاز  يومياً:  02

 2كثر منساعات                           أ 2 – 0ساعة                             من  0أيل من 

 ساعات 

 متوسط عدد ساعات استخدام الهاتف الجوال يوميا : 02

 ساعات  2ساعات                      أكثر من  2 - 0ساعة                         من  0أيل من 

 متوسط عدد ساعات النوم في اليوم : 00

 ساعات .أكثر من                    ساعات               . – 2ساعات فأيل                           0

 اذا كنت مدخن : كم عدد السجائر المدخنة يومياً : 00

سجارة               02 – 02سجائر                من  02أنا لست مدخناً                      أيل من 

 سيجارة                      02اكثر من 

 

 


